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  چكيده

در . باشديها مبانكخصوصاً  ياقتصاد يواحدها يتوجه به كارآمد ،شرفتهيپ يت كشورهاياز عوامل موفق يكي

 يپاسخ مناسب ،شوديبانك م يوركه در مورد بهره يها موظفند در قبال سؤاالتران بانكيمد ،ن راستايهم

  . ستر ايپذناشعب تحت نظارتشان عمالً امكان  كارآيي يابين امر بدون ارزيارائه دهند كه ا

 يل پوششيروش تحل ،يو چند خروج يبا چند ورود يواحدها يبرا كارآييمحاسبه  ياز روشها يكي     

ناكارا را مشخص و شعب ناكارا را توان شعب كارا و ين روش، ميبا استفاده از ا. باشديم (DEA)ها داده

ن يهمچن. مشخص كرد كارآييدن به مرز يجهت رس) الگو(مرجع  ،ن شعب كارايآنها از ب يو برا يبند رتبه

ق، از مدلين تحقيدر ا. شعب مشخص كرد كارآييزان يرها را در ميك از متغيهر  تأثيرزان يتوان ميم

BCC استفاده شده است يو با فرم پوشش يت وروديبا ماه .  

شعبه بانك رفاه  17ن ياز ب 1389دست آمده در سال ه ق نشان داد كه با توجه به اطالعات بيج تحقينتا     

شعب  يبندص داده شد كه رتبهيشعبه ناكارا تشخ 6و ) درصد شعب 65(شعبه كارا  11استان لرستان تعداد 

در . استفاده شد APشعب كارا از مدل يبندرتبه يرفت، و برايآنان صورت پذ كارآييناكارا با توجه به اندازه 

 يبندز اقدام به رتبهين TOPSISج به دست آمده با استفاده از روش ينتا يدرست يت به منظور بررسينها

  . واحدها شده است

  .يداده ها، رتبه بند يل پوششي، تحلكارآييعملكرد،  يابيارز: يديواژگان كل

  JEL: C82, D22, L11, L25يطبقه بند
  

                                                                                                                   
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجردعضو هيأت علمي  .1

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجردعضو هيأت علمي  .2

  azar.moallem@yahoo.com  :تحقيقات بروجردعلوم و واحد ،اسالمي آزاد دانشگاه كاربردي رياضي ارشد كارشناسي دانشجوي .3

 واحد بروجرد ،اسالمي آزاد دانشگاه ارشد مديريت دولتي كارشناسي دانشجوي .4
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  مقدمه .1

 .هاستساختار يدگيچير مداوم و پييتغ يژگيو ياند، دارادهيرا فرامدرن نام كه محققان آن يعصر كنون

ند كه اطالعات مناسب و به روز و يت عمل نمايتوانند با موفقيم يرانيتنها مد ،يطين شرايدر چن

بهبود مداوم  يرا برا يمات درست و به موقعيرا از نحوه عملكرد سازمان خود داشته و تصم يجامع

تر شدن با گسترده .)31 :1382، ييو مال يصارم( نديرات موجود اتخاذ نماييآن، متناسب با تغ

 يبرا يبه ضرورت يسازمان يو كنترل واحدها يابيران، ارزيمد يش دامنه نظارتيها و افزاسازمان

 كارآيي يابيبدون ارز ،ن امريكه ا) 75 :1387ران، و همكا يانيصادق يصالح(شود يل ميران تبديمد

ط يها همواره با توجه به شرات بانكيرين، مديعالوه بر ا. ستير نيشعب تحت نظارتشان امكان پذ

در  ي، نوآوريدبن، بودجهيابي، ارزينده، مجبور به اصالح و بهبود خدمات بانكيحال و آ ياقتصاد

 يتحت سرپرست يان واحدهايدر م كارآييش يافزا ،تيها و در نهار بانكيارائه خدمات، رقابت با سا

  . باشنديخود م

آنها  كارآييو نا كارآييشعب خود اطالع داشته باشند و علل  كارآييالزم است از  ،ن منظوريبه ا     

است كه  يهيبد. ناكارا بپردازند يت واحدهايمناسب به اصالح و هدا يزيركنند و با برنامه يرا بررس

به حداقل ممكن برسد و  كارآيياز عدم  يناش يهاانيتوان انتظار داشت كه زين كار، ميبا انجام ا

ل ياز قب يفيك يهاگفتن واژه .)2 :1385احمدپور، ( كشور كاراتر شود يستم بانكيدر مجموع س

ت يريدر مد يگاهيجا ،يبدون وجود اعداد كم» فيضع يليف، خيخوب، متوسط، ضع يلي، خيعال«

 ي، در جوامع و واحدهاكارآيي، بخصوص در مورد يفيك يهانمودن فاكتور يكم. ن نداردينو

 يم يرا الزام كارآييو نو در برآورد  يعلم يهااز به استفاده از روشين ،هااز جمله بانك ياقتصاد

 يل پوششيتحل«ها، بانك كارآيي يد در بررسيجد يهااز روش يكي .)3 :1385احمدپور، ( سازد

كه تا  گسترش يافتهچنان آن يولشده آغاز  1978سال  از DEAاستفاده از روش. است 1»داده ها

در سال  ،ن رقمياو ن شده يبا كمك آن تدو يدكتر مقاله، كتاب و رساله 400ش از يب 1999سال 

  .)13 :1386ك نعمت، يدادگر و ن( ده استيعنوان رس 2200ش از يبه ب 2005

DEAآنها به دو گروه كارا و ناكارا  كارآييرنده را بر اساس مقدار يم گيتصم يواحدها مجموعه

است كه  ييواحدها يبندرتبه DEAنهين در زمال مورد عالقه محققياز مسا يكي. كنديم ميتقس

ن ياز ا يكي. ه شده استيارا يمتعدد يحال روشهاه ب تا ،نهين زميرند و در ايگيدر گروه كارا قرار م

با . ديردگشنهاد يپ 2توسط اندرسون و پترسون 1993در سال  ،معروف است APروشها كه به مدل

ز يكارا ن يب، واحدهاين ترتيبه ا و شتر شوديك بيتواند از يكارا م ياز واحدهايامت ،كين تكنيا

                                                                                                                   
1. Data Envelopment Analysis (DEA) 

2. Anderson Peterson 
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ن يكه در ا) 125-126 :1387مهرگان، (گردند  يبندتوانند رتبهير كارا ميغ يمانند واحدها

ز جهت ين يگريد يروشها DEAمرتبط با يها در كنار مدل ون روش استفاده شده ياز ا ،قيتحق

 TOPSISتوان به روشياست كه از آن جمله م شدهه يارا يبندرتبه

  . اشاره نمود  ١

نه به يگز m ،ن روشيدر ا. ديارائه گرد 2ونيتوسط هوانك و  1981ر سال د TOPSISروش      

 يهندس ستميتوان به عنوان سيهر مسأله را م رد ويگ يقرار م يابيشاخص مورد ارز nله يوس

ن اساس بنا شده است، كه يك بر اين تكنيا. در نظر گرفت يبعد n يك فضاينقطه در  mشامل 

آل دهين فاصله را با راه حل ايشتريآل مثبت و بدهين فاصله را با راه حل ايد كمتريبا ينه انتخابيگز

و APج حاصل از روشينتا ،ن مقالهيدر ا). 127 -128 :1388رجب زاده،  و آذر(داشته باشد  يمنف

TOPSIS اندسه شدهيبا هم مقا .  

 يل پوششيبه تحل يابه طور مختصر اشاره ،بخش بعد: م شده استيل تنظيه مقاله به شرح ذيبق

روش  ،در بخش سوم. خواهد داشت ،ن مقاله مورد استفاده واقع شدهياز آن كه در ا يها و مواردداده

TOPSIS  در بخش چهارم به  است به طور خالصه آمده و يمعمول رتبه بند ياز روشها يكيكه

ل يشامل تحل ،بخش پنجم .است شعبه بانك رفاه استان لرستان پرداخته شده 17 يمطالعه مورد

 . باشدينده ميقات آيتحق ين مقاله برايا يشنهادهايو پ يريگجهينت ،ت بخش ششميج و در نهاينتا

  

  هاداده يل پوششيبر تحل يمرور .2

DMU)(رنده يم گيتصم يواحدها كارآييمحاسبه  يبرا ياديقات زيتحق 1978تا قبل از سال  s 

ر يغ يروشها ن سال، شكل گيرييقبل از اقات تا يعمده تحق. ستم صورت گرفته بوديك سي

 وجود يخاص خوب بودند، ول يها حالت يبرخ ين روشها، اگر چه برايا. را در پي داشت يپارامتر

  . ساختير ممكن ميغ ياشكاالت، استفاده از آنها را در حالت كل برخي

د يمشكالت غالب آن يد بر ايك تابع تولي يبود كه تالش كرد تا با معرف ينااز محقق يكي 3فارل

كرد كه  يرا معرف كارآيياو اندازه . م دهديتعم يحالت چند خروج ينتوانست روش خود را برا يول

  . ديفارل معروف گرد كارآييبه اندازه 

ق تابع ياز طر كارآيي  در ارتباط با محاسبه) 1957(فارل   دهيا عهتوس ها داده يل پوششيتحل

 & Charnes, Cooper(، كوپر و رودز نزچار ،برجسته فارلسال پس از كار  20. باشد يد ميتول

Rhodes, 1978 (خالقانه را ابداع كردند كه به مدل يروش ،يقبل يه كارهايبر پا CCR يبرا 

                                                                                                                   
1. Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution 

2. Hwang Yoon 

3. Farell 
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 يا ه و اساس شاخهين مدل پايا. ديرنده معروف گرديم گيتصم يها واحدي نسبي يآكارمحاسبه 

روز به روز  DEAيهااگر چه مدل .ديها گرد داده يپوششل يات به نام تحليق در عمليد در تحقيجد

است كه توسط  يمدل اصل يهمه آنها تعداد ياما مبنا هدركدا يپ يافته و جنبه تخصصيش گستر

SBMيها توان به مدليده كه از جمله مين گردييو تب ين روش طراحيانگذاران ايبن BCC,

CCR, 1.اشاره نمود.  . . و   

DEA مجموعه يزيت آميبه طورموفق  DMU كند يم ميها را به دو گروه تقس :DMUيها 

ش از يگيرند و معموالً تعداد آنها ب يكه در گروه كارا قرار م ييهاDMU. ناكارا يهاDMUكارا و 

م ين امكان وجود ندارد كه ادعا كنيا ،به هر حال. هستند يكساني كارآيينمره  يدارا ،باشد يك مي

در . ديكارا مطرح گرد يهاDMU يبند رتبه  مسأله ،جهيدر نت و كسان استيعملكرد آنها در واقع 

مورد استفاده قرار  لعهامط نياز آنها كه در ا يكي. ارائه شده است يمتفاوت يها مدل ،ن راستايا

 يمراحل اجرا. ديشنهاد گرديپ اندرسون و پترسونتوسط  1993است كه در سال  APروش ،گرفته

  :باشدير مين روش به صورت زيا
كارا و  يواحدها تاشود  يمحل  يتحت بررس يواحدها يبرا BCCا ي CCRمدل . 1قدم  

    .ركارا مشخص شونديغ

از آنها در قدم اول يكه امت ييدست آمده از مرحله قبل، واحدهاه ب يكارا يواحدها يبرا. 2قدم 

   :شودير حل ميك شده، مدل زيمعادل 
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از واحدها ممكن است  يبعض يبرا) 1(از مدل دست آمده ه ب كارآييمقدار . ز اضافه خواهد شدين

 يبرا ،ن مقالهيدر ا. نامند يم كارآيين مدل را مدل ابريا يل گاهين دليك شود، به هميشتر از يب

  . ن روش استفاده شده استياز ا يرتبه بند

  

                                                                                                                   
  .1387جهانشاهلو و همكاران، : ك. ، ربراي كسب اطالعات بيشتر در مورد مطالب فوق. 1
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 TOPSISروش  .3

مقرر است  ،نهيگز ين تعداد متناهيبم كه در آنها از يروبرو هست يريم گيل تصمياوقات با مسا يگاه

 يريم گيك مساله تصميبا  ،در واقع و ار انتخاب شوديمع ينه با توجه به تعداد متناهين گزيبهتر

به  يسيك فرم ماتريتوان با  يرا م MCDMك مساله ي. ميروبرو هست (MCDM)ارهيچند مع

 ،ن جدوليدر ا. نشان داد) 1(شكل جدول 
ij

a نه ينرخ گزiار يام نسبت به معj ام است و
j

w 

 TOPSIS. وجود دارد MCDMك مساله يحل  يبرا يمختلف يروشها. ام استjار يوزن مع
ن روشها ياز ا يكي ،)آل دهيك جواب ايها باتوجه به شباهت آنها به  تيمرتب كردن اولو يبرا يروش(

 ،ن روشيدر ا ياصل اساس. ه شديارا) Hwang & Yoon, 1981( ونيهوانك و است كه توسط 

 يآل منف دهين فاصله تا جواب ايشتريو ب مثبت آل دهين فاصله تا جواب اياست كه كمتر يافتن جوابي

  :ان نمودير بياز گامها به شكل ز يا توان به صورت دنباله يرا م TOPSISروش . را داشته باشد

  مقدار نرمال شده :م نرمال شدهيس تصميماتر  محاسبه) 1(
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  محمدرضا معظمي گودرزي، محمدرضا جابر انصاري، آذر معلم و محبوبه شكيبا.../ يل كاربرد تحل

 

 

120

  :يآل منف دهيآل مثبت و ا دهين جواب اييتع) 3(
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)(س ين انديها با استفاده از ا نهيگز يبند رتبه يبرا :ها تياولو يبند رتبه) 6(
i

Rم آنها يتوان ي، م

  .ميكن يبند رتبه يب نزوليرا به ترت

 APج آن با روشيو نتا گرديدهشعب استفاده  يز جهت رتبه بندين روش نينجا از ايدر ا

  .سه شده استيمقا

 

  يمثال كاربرد. 4

در مطالعات  يبانك ها، دو نگرش كل ي)ستاده ها(ها  يو خروج) نهاده ها(ها  يمنظور نمودن ورود يبرا

 يم يقات طبقه بنديدر تحق يديو نگرش تول ينگرش تحت عنوان نگرش واسطه ا ن دويا. وجود دارد

 يق جمع آوري، از طري، بانك ها به عنوان ارائه دهندگان خدمات واسطه ايدر نگرش واسطه ا. شوند

 يها تلق يه گذاريمانند انواع وام ها، اوراق بهادار و سرما يبهره ا يها ييها به دارال آنيسپرده ها و تبد

ها، وام ها و  يكار و سپرده ها هستند و خروج يرويه، نيها شامل سرما ين نگرش وروديدر ا. شوند يم

   .)Berger & Humphrey, 1991: 119-132(شود  يرا شامل م ياقتصاد يمشاركت ها
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سپرده در نظـر   يوام و نگهدار يد كننده خدمات اعطاي، بانك ها به عنوان توليديدر نگرش تول  

 ،ن نگرشيدر ا. كنند يكار خود استفاده م يرويه و نيارائه خدمات از سرما يشوند كه برا يگرفته م

 يمنظور نم يكن سپرده ها به عنوان ورودير آن است، ليكار و نظا يرويه و نيها شامل سرما يورود

 ،ن روشيـ است اما ا يكار رفته در مطالعات تجربه ن روش بيج تريرا ،ياگر چه روش واسطه ا. شوند

 يدارند كه به آسان يو خروج يورود يها يژگيست چون سپرده ها ويت بخش نيبه طور كامل رضا

ن يبهتـر  ينشان دادند كه روش واسطه ا يبرگر و هامفر. شوند يل نميه و تحليتجز ياز لحاظ تجرب

 كـارآيي  يرياندازه گ يبرا يديكه روش تول يدر حال ؛در سطح بانك است كارآييل يتحل يروش برا

  .)Kumar & Gulati, 2008: 551(سطح شعبه مناسب است  در

منابع، مصارف، : شعب در بانك رفاه عبارتند از يدرجه بند يمهم برا يكه شاخص ها يياز آنجا  

ر ها در نظر گرفته ين شاخص ها به عنوان متغيو مطالبات؛ ا) انيا زيسود (ت، عملكرد يحجم فعال

ن مصارف، يانگين منابع، ميانگيم ير هايمتغ ،كه در باال آورده شد يحاتيشده كه با توجه به توض

در نظر گرفته شد و  ين مطالبات به عنوان وروديانگيو م يت و عملكرد به عنوان خروجيحجم فعال

ر ينكردن از سا يبه منظور چشم پوش ،قات صورت گرفته در داخل و خارج كشوريگر تحقيبراساس د

ز به عنوان ير ها نين متغيا ،شعبه يكيزيف ينه ها و فضاين هزيانگيمر تعداد پرسنل، يعوامل نظ

. باشد يم 2ها به شرح جدول ت در نظر گرفته شد كه اطالعات آنن مطالبايانگيعالوه بر م ،يورود

ها معرف  ستاده ها  Oو ) ها يورود(ها معرف نهاده ها  Iها معرف شعب و DMU ،ن جدوليدر ا

  .ندده ار متغير ها معرفي شيباشند كه در ز يم) ها يخروج(

  

I1 :                          تعداد كاركنانO1 :ن منابعيانگيم  

I2 :نه                         ين هزيانگيمO2 :ن مصارفيانگيم  

I3 :شعبه                             يفضاO3 :تيحجم فعال  

I4 :ن مطالبات          يانگيم            O4 :عملكرد  
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  2جدول 

DMUs      I1       I2            I3        I4           O1              O2             O3           O4 

 
DMU1      8       1274       135     3115      41705      30320       161409       1131 

DMU2     11      1541       535     20848    47089      105106      450970      10107 

DMU3     13      1877       542     6102      62469      61308        380183      3673 

DMU4      8       1242       295     4244      38308      39698        249834      2406 

DMU5      7       911         392     2469      25042      27418        176162      2231 

DMU6     13      1613       627     12341   102939     115268      356593      11169 

DMU7      5       863         124     13766    23742      41855        165422      3406  

DMU8      6       830         240     4715      37849      60049        192622      3779  

DMU9      7       1442       320     14284    44825      48750        251760      1357  

DMU10    4       560         165      3753     17856      21926        100930      1359  

DMU11    5       722         466      4802     25911      30376        166796      2859  

DMU12    6       901         552      4015     30402      26215        174644      3024  

DMU13    7       1154       274      731       42361      19558        250478      0  

DMU14    6       889         411      6112     26304      36388        216235      2828  

DMU15    6       1059       487      5754     34136      46935        280710      2187  

DMU16    6       767         253      5033     22074      28172        139626      1916 

DMU17    5       995         180      258       40163      33547        242165      2090 

يافته هاي تحقيق: مأخذ  

  

 يبا اجرا. باشد يم 3به شرح جدول  APمحور و  يورود BCCمدل  يج حاصل از اجراينتا  

 APشعبه كارا در مدل  2و  يشعبه رتبه بند 15، تعداد APمحور و  يورود BCC يهامدل
  :باشد يم 4به شرح جدول  TOPSISمدل  ياز اجراج حاصل ينتا. ديگرد ينشدن
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  3جدول 

                   DMUs                BCC          AP             Ranking 
 

                   DMU1                   1               1.4147                7 
                   DMU2                  1                                       2 
                   DMU3                  1               2.2989                4 
                   DMU4             0.8085         0.8085                17 
                   DMU5             0.9111            0.9111               13 
                   DMU6                  1                                          1 
                   DMU7                  1               1.8162                5 
                   DMU8                  1               1.3446                8 
                   DMU9              0.874          0.874                  15                            

                  DMU10                 1               1.5481                 6 
                   DMU11                 1               1.0474                9 
                   DMU12             0.9084            0.9084               14 
                   DMU13                 1               1.0255                11 
                   DMU14             0.9845           0.9845              12 
                   DMU15                 1                1.032              10 
                   DMU16              0.8734            0.8734              16 
                   DMU17                 1               10.5897               3 
                  Average               0.9604 

يافته هاي تحقيق: مأخذ                    
 

  4جدول 
 

                 DMUs TOPSIS                    Ranking 
 

                 DMU1 0.4352                            8 
                 DMU2 0.5045                          2 
                 DMU3 0.4593                          5 
                 DMU4 0.4426                          6 
                 DMU5 0.4267                         11 
                 DMU6 0.6177                          1 
                 DMU7 0.3916                        16 
                 DMU8 0.5028                          3 
                 DMU9 0.3306                        17 
                 DMU10 0.4326                         9 
                 DMU11 0.4245                        12 
                 DMU12 0.4184                          13 
                 DMU13                      0.4409                           7 
                 DMU14 0.4169                        14 
                 DMU15 0.4267                        10 
                 DMU16 0.4145                        15 
                 DMU17 0.5004                         4 

يافته هاي تحقيق: مأخذ                     
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  5جدول 
 

     DMUs Ranking (AP)                 Ranking (TOPSIS) 
 

     DMU1            7                                    8 

     DMU2                                               2                                    2 

     DMU3                                               4                                    5 

     DMU4           17                                    6 

     DMU5           13                                   11 

     DMU6                                                1                                    1 

     DMU7                                                5                                   16 

     DMU8                                               8                                    3 

     DMU9           15                                   17 

     DMU10            6                                    9 

     DMU11            9                                  12 

     DMU12           14                                  13 

     DMU13           11                                    7 

     DMU14          12                                   14 

     DMU15          10                                   10 

     DMU16          16                                   15 

     DMU17           3                                     4 

يافته هاي تحقيق: مأخذ  

 

  جيل نتايتحل .5

همان گونه : باشد يم 5شعبه بر اساس دو مدل به شرح جدول  17 يبه دست آمده برا يرتبه بند

 65(شعبه كارا  11محور، تعداد  يت وروديبا ماه BCCمدل  يدر اجرا ،شود يكه مالحظه م

 كارآييشعب ناكارا با توجه به اندازه  يص داده شد كه رتبه بنديشعبه ناكارا تشخ 6و ) درصد شعب

مدل  يپس از اجرا. گرديداستفاده  APشعب كارا از مدل  يرتبه بند يرفت، و برايآنان صورت پذ

TOPSIS و 6، 2شعب  نشان مي دهد كهج آن در جدول فوق يشدند كه نتا يز شعب رتبه بندين 

شعبه  2رتبه اختالف،  1 يشعبه در دو مدل دارا 6 وكسان در هر دو مدل ي يرتبه بند يدارا 15

  .باشند يرتبه اختالف م 11 يشعبه دارا 2. . . رتبه اختالف و  2 يدارا

  

  شنهادهايو پ يبندجمع .6

شعب كه در سطح بانك ها  يو رتبه بند يبانك يو سنجش واحد ها يابيموجود ارز يروش ها

 يابيتواند ارز ياست كه نم ييهايكاست يشود، دارايانجام م يامتداول است و به صورت دوره
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  . انجام دهد يشعب را به گونه مطلوب كارآيي

  : ها عبارتند از ين كاستياز ا يبرخ  

رد يپذ يها انجام مآن يه ستاده هايوه اجرا، تنها بر پايشعب، گذشته از ش يابيو ارز يدرجه بند -

در درجه آن نخواهد داشت كه  يتأثير ،گر موارديزات و ديتجه بع مورد استفاده اعم از كاركنان،و منا

جه، موضوع هرز رفتن منابع از نظر دور يشعبه بوده و در نت ينه هاينسبت به هز يچشم پوش ينوع

ران و يبه مد يانيها كمك شا كارآييص نايص منابع و تشخيوه تخصينه شيماند و در زم يم

 . كند يكارشناسان نم

چوب ك چارياند و از  يه طور عمده تجربب كارآيي يابيو ارز يمتداول رتبه بند يوه هايش -

ف يتعر ياز شعب، عامل هايدست آوردن امته ب يمعمول برا يدر روش ها. ستنديبرخوردار ن يعلم

ب يب ها تركيمختلف و با در نظرگرفتن ضر يمتنوع بانك، به شكل ها يت هايشده مربوط به فعال

ها در ش آنيران شعب در افزايا نقش مدي يشتر با توجه به سود آوريب پارامترها، بيضر. شوند يم

ه يتجز يب شاخص ها و چگونگيوه تركيب ها، شين ضريا. شود ين مييگر پارامتر ها تعيسه با ديمقا

 . ستنديل، همه در خور بحث بوده و بدون اشكال هم نيو تحل

با توجه به  گر است ويكديشعب با  يت بانكيسه دستاورد فعالي، مقاكارآيي يابيو ارز ياساس رتبه بند - 

ب ي، تركيكنون يزمان، در روش هاسه چند نوع ستاده به طور هميت بانك ها و نبود امكان مقايتنوع فعال

ك شاخص در خور يبه  يابيبه منظور دست ييب هايشعب با استفاده از ضر يت هايشاخص فعال يپارامتر ها

 .)42- 43 :1385ران، و همكا يافشار كاظم( ر استياجتناب ناپذ يسه، امريمقا
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