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 چکیده

هر ساله جمعیت عظیمی از جوانان کشورمان ايران راهی خدمت وظیفه عمومی می شوند. اين جمعیت عمدتا در 
کار سالگی قرار دارند و دارای تحصیالت عالی هستند. بديهی است که خروج چنین جمعیتی از نیروی 28تا  18سنین 

ارد. با اين وجود به داليل مختلف تحقیقات فرصت بااليی برای اقتصاد ما داز صحنه تولید برای سربازی هزينه
زيادی که ارزيابی کمّی از اين هزينه برای ما فراهم شود وجود ندارند. اين تحقیق بر آن شده است تا با استفاده از 
روش تحقیق در عملیات و به طور دقیق تر از طريق ماتريس دوگان در برنامه ريزی خطی الگويی فراهم کند تا 

فرصت نیروی انسانی مشمول خدمت وظیفه عمومی در ايران پیدا کرد. کلیه داده های تحقیق از هزينهبتوان تصوری 
هزار سرباز وظیفه است. تمرکز اين تحقیق  400بدست آمده اند. جامعه آماری تحقیق  1394بر مبنای آمارهای سال 

است. در ادامه نیز  ISICندی جهت استخراج مدل بر تفکیک درجات تحصیلی و زيربخش های صنعتی با طبقه ب
فرصت بدست آمده با توجه به آمار های معدود موجود به حل مدل پرداخته شد. بر اساس يافته های تحقیق هزينه

است. اين عدد معادل هزينه  1394درصد ارزش افزوده صنعت در  70/46برای خدمت وظیفه عمومی آقايان معادل 
به سربازی فرستاده شدن جمعیت مشمول متحمل می شود، و يا به اقتصادی ای است که کشورمان در صورت 

های ممکن ديگر عبارتی، برابر اين مقدار از فرصت از دست می رود. همچنین در طی چند سناريو به حالت
 فرصت سربازی پرداخته شد.هزينه

فرصت، ماتريس ، تحقیق در عملیات، هزينهنیروی انسانی مشمول خدمت وظیفه عمومی کلیدی:واژگان 

 سربازی.ريزی خطی، دوگان، برنامه
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 . مقدمه1
که  یردف یبرا فعالیتعدم  ينهدرمورد هز يادر جهان مرسوم است؟ آ یاجبار تامین سربازو  یاجبار سربازی ياآ

امر فقط در چند کشور جهان امروز  ينا یم؟دان یم یزیکشور، چ يکاقتصاد  یرود برا یم یبه خدمت سرباز
را با  یکمتر یانسان یرویدارند ن يلتما او کشوره یستقاعده ن يک يگرد یاجبار یکند. سرباز یم یدامعنا پ

 یرویو اقتصاد خود ن يندههر شخص با آ یها ينهتا بتوانند با در نظر گرفتن هز یرندبه کار گ یشترب یبهره ور
کارکنان  یآموزش مهارتها یکنفرانس مل ین، نخست1397 ارديبهشتدر  سانند.را به حداقل بر یکمتر یانسان

اکثريت قاطع ( که 1397و همکاران،  یميمقاله ارسال شده است )د 144 يشهما ينا یبرگزار شد. برا وظیفه
 يناثر دانستند. با ا یکشور پرداخته و آن را ب یعموم وظیفه خدمات نظامبه مشکالت  نويسندگان اين حوزه

 یدر مورد جنبه ها یاندک یها یشود. گمانه زن یبه شدت احساس م حوزه ادبیاتی يندر ا زيادحال، شکاف 
 یقاتکمبود اطالعات و آمار، تحق ينوجود، با وجود ا ينوجود دارد. با ا يراندر ا یعموموظیفه خدمات  یاقتصاد

است. مشکل  نجامدر حال ا يیها رفتیشکشورمان پ يکمناطق استراتژ يناز مهمتر يکیمحدود است و در  یزن
از هر  یشچرخه امروز ب ينا طول مدترکود است. -تورم يدهمشهود است پد يرانکه در اقتصاد امروز ا يگرید
کشور ما وجود  یاست که مشکالت خارج از اقتصاد برا يندر جهان رشد کرده است و نشانگر ا يگرید یزچ

 یانقالب اسالم یاز ابتدا یاسالم یجمهور رچهاست. اگ یالملل ینب يدشد یها يماز مشکالت تحر يکیدارد. 
 يلاقتصاد بسته تبد يکموفق شده اند اقتصاد ما را به  یفعل یها يمها روبرو بوده است، اما تحر يمبا انواع تحر
 در مورد یتیامن یها یو با نگران یپرسنل نظام ینسب یکه با وجود فراوان ینیمب یم يطیشرا ینکنند. در چن

، گانکشور بر خالف تصور هم یعموم وظیفه نظامها،  شدن آن يدناپد یلبه دل يستیترور یکاهش گروه ها
طول خدمت  و استعمل کرده  معکوس گويی، دوره فراخوانی آنکوتاه شدن  يا سربازگیریکاهش  یبه جا

 يزماندفاع از کشور عز یبرا یخوب یتیامن يایاگر مزا یحت يکردیرو ینچن است.افزايش يافته هر سرباز  یفهوظ
 یمطالعه سع يندر ا کشور داشته باشد. یاقتصاد یتامن یبرا یقابل توجه ينهرسد هز ینظر م هفراهم کند، ب

 يادیز یو روشها بیاتکشف شود. اد يراندر ا یعموم یفهمشمول خدمت وظ یروین فرصتهزينهشده است 
 یبرا .يمدار یازمدل ن به يکمحاسبه  ينا یل، ما براحا ينفرصت وجود ندارد. با اهزينه یمحاسبه عدد یبرا

. يمکرد يجادا یخط ريزیبرنامه  مدل يکموجود و آمار بخش صنعت،  ه ایمنظور، ما از معدود آمار نقط ينا
 یداپيران در ا یفهمشمول خدمت وظ یرویفرصت ارائه نهزينه یرا برا یکند تا مدل یبه ما کمک م ين مدلا

در مقاله حاضر، در بخش دوم مروری بر ادبیات مربوط به حوزه تحقیق خواهیم داشت. در بخش سوم  .یمکن
کنیم. در بخش چهارم به صورت عددی از الگو فرصت خود را برای نیروهای مشمول ترسیم میالگوی هزينه
پنجم به جمع  سنجیم. در پايان نیز در بخشگیريم و منطق آن را با روش تحلیل حساسیت میخروجی می

 پردازيم.بندی و پیشنهادات و الزامات اجرای طرح می
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 . مبانی نظری پژوهش2
ول جزئیات موضوع حدر خصوص عنوان تحقیق پیشینه مستقیمی وجود ندارد، بنابراين در اين قسمت به ادبیات 

 :اشاره خواهیم داشت

 کيظاهر  اار يساخت ننمايان ساخت به منظور یاتی(اضير یها در ارائه یبه طور کل ) مدل در واقع نمايشی است
 (2010سیستم محاسباتی. )دای و دانگارا، 

 تشخیصو  يیشناسا یبرا یعلم یاست که در آن از روشها یستماتیکس يندفرا يک، مدل يگرد يفدر تعر
 (2009)لیو، شود.  یآنها استفاده م ینروابط ب يا یوندهاو پ ینهزم يکمهم در  یمؤلفه ها

منتخب بر  یاده هاد یبعد يرکشف مقاد یبرا ياضیر یمدل به عنوان استفاده از ابزارها يک، يگرد به عبارت
 (2015)نگرون،  شده است. يفتعر یاتاساس فرض

را  يدهدپ يا یستماست که س یاتیتوسط فرض يدهپد يا یستمس يکاز  يرگریساخت تصو يندفرا یسازمدل
 (2015)اينديرا گاندی، کند.  یم یفتوص

وجود دارد. عبارت آرمانی سازی در خود در برگیرنده مفاهیمی همانند  1مدل سازی يک پروسه آرمانی سازی در
و  گردند.بر می  5می باشد. که هر سه مورد بیان شده به آرمان 4و منزوی کردن 3، ساده سازی2خالصه کردن

داشته  يدها يامفهوم  يککه ما  یبه حد سازی فرد و بازار است. خالصه یعلت آن متمرکز بر رفتار اقتصاد
 یعناصر منزوی سازیو  .باشد یزناچ ياربط  یب نمونه خالی از اثرات يا یستمکه س یدر حد ی، ساده سازیمباش

 يندهایفرا ين. ا .اتفاق می افتند " يگرد يطشرا گرفتندر نظر با  " قول معروفبا پر اهمیتند  یمکن یکه فکر م
روش ممکن  يندر ا  شوند. يجادهم زمان اخودکار و همه به طور  در تئوری اقتصاد ممکن است یمدل ساز

را  یاقتصاد یزندگ یها يژگیبزرگتر را نشان دهند، و یتئور يکآل  يدهساخته شوند که ا يیاست مدل ها
. شده بودند شناخته میالدی 18ها قبالً در قرن  يژگیو ينا. تر را فراهم کنند یچیدهپ یایدن يکخالصه کنند و 

ها، مخالفت هايی هم وجود دارد که برای هر يک از ويژگی های مدل ها ايراداتی بر البته در مورد اين ويژگی
 (654: 2008می شمارند. )دورالوف و بلوم، 

 يندر بهتر بنگاهعدم استفاده از منابع  یلاست که به دل ی موجودها مربوط به فرصت ينههز، 6فرصتهزينه
 بنگاهکه منابع  به شرطی کهفرصت است، هزينه یاقتصاد ينههز شده است. چشم پوشیاز آن  زينيگاستفاده جا

                                                           
1 idealization 
2 abstraction 
3 simplification 
4 isolation 
5 Ideal Type 

فرصت ای نیز معادل هزينهسايههزينه جانشینی، هزينه جايگزين، هزينه بديل، هزينه متقابل، هزينه اقتصادی، هزينه  6
(Opportunity Cost هستند. در مکتب اتريش از آن با دکترين )alternative cost  و ياdisplacement cost  نیز ياد

در مکتب مارشالیون غالب  pain costيا  disutility costيا  real costشده است که در رقابت با دکترين معاصر خود يعنی 
 آمد.
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 موجوديت يکهر دو به  یاقتصاد ينهفرصت و هزکه هزينه یدر حال .نمود یو حسابرس یریاندازه گ یرا به درست
حذف شده منعکس کننده  یها ينهکه گز دارد کاربرد یتقابل یفرصت بخصوص هنگاماشاره دارند، مفهوم هزينه

حقوق  یزانپردازد. م ینم حقوق خودشبه در مغازه خود کار کند،  ی. به عنوان مثال، اگر کسیستندن یپول ينههز
 ينههز یاقتصاد ينهفرصت است. هز( برابر با هزينهمسئله سادگی یبرا مغازه پرداخت نشده )صرف نظر از اجاره

 فرصت از دستهزينه( 232-231: 2013)پندايک،  است. یددر تول یدمنابع اقتصا برای استفاده از بنگاه يک
استفاده  یبرا( 161: 1389، در واقع تفاضل بین درآمد فعلی و درآمد در بهترين حالت آن است. )داودی، 1رفته

قبل از استفاده از آن  يدما با يناستفاده کرد. بنابرا يگرتوان در کار د یمنابع نم يناز ا يگرکار، د يکاز منابع در 
 اندازه گیری يگزينجا ينهگز ينبهتر ين. ایريمهر منبع در نظر بگ یرا برا ينهگز ينخاص بهتر استفادهدر آن 
فرصت در بر گیرنده در دنیای در جهان کمیابی ها، هزينه( 38: 2005)استیگلیتز و والش،  فرصت است.هزينه

که خدمات جايگزين کنار گذاشته شده است.  )ساموئلسون و نوردهاوس، عايدی ها زمان، و يا ارزش کاال و يا اين
1998 :13-14) 

 يکفقط و نهايتا  د،دار يلکه تما دهدرا انجام  يیانتخاب ها يد، بایزمان يتکمبود و محدود یلبه دلانسان 
 (6: 2011)کروگمن و همکاران،  .گذردهای ممکن میدهد و از ساير انتخاب میانجام  يیانتخاب نها

 توان به موارد زير اشاره کرد:فرصت میهای محاسباتی هزينهاز نمونه تالش
 یها ينهو هز یممستق یها ينهشامل تمام هز يینها یها ينهدهد که محاسبات هز یم یحتوض( 1965ساموئلز )

 ينشوند. بنابرا یم رد يگزينجا یپروژه ها يراجرا انتخاب شود، سا یپروژه برا يکاگر  ينفرصت است. بنابرا
ژه انتخاب شده پروژه از دست رفته هستند. اگر پرو یرود. آنها فرصتها یم ینطرح ها از ب يندرآمد بالقوه ا

کاهش  يک ينروند. ا یمصورت فرصت ها از دست  ينا یرها است، در غ ينهگز يرباشد، بازده باالتر از سا ینهبه
 يسیا برنامه نوب يهسا یگذار یمتطرح ق زرا با استفاده ا یساز ینهسپس مسئله به شود. یمحسوب م ينههز
فرصت ا هزينهر مسئلهکند. و دوگان  یحل م یدساده شامل سه عامل تول روش سیمپلکس، چند مسئلهو  یخط

کند  یبت مون ابهام صحمنابع با ارزش ثابت و بد يهسا ينهدر مورد محاسبه هز زکار، ساموئل ينداند. در ا یم
 یمحدود کننده ا عوامل يهسا ينه، هزیهاول مسئله، با توجه به راه حل ين. بنابرایستآن مشخص ن یمتکه ق

 سروکار دارد. یدارساده و حساب فنونبا  به صورت کلی یآنها است. و يینها یداست که نشان دهنده ارزش تول

 ینتخم یرا برا يهسرما نرخ تنزيل ينبهتر ،يهسرما یفرصت اقتصاد یاقتصاد ينههز( 2003جنکینز و کیو )
از صفر باشد، پروژه قابل قبول  یشترب NPV2 يک. اگر یرندگ یخالص پروژه در نظر م یارزش فعل یاقتصاد

اقتصاد  يگرد یخود در جا ابعنسبت به استفاده از من یشتریخالص ب يایپروژه مزا ين، ایضمن معنایاست. به 
 از اقتصاد سودآور هستند. يگرد یباشد، منابع در جا یکند. و اگر منف یم يجادا

                                                           
فرصت از دست رفته به نوآوری پرويز داودی در ادبیات فارسی زبان علم اقتصاد رواج پیدا کرده است. در حالی که در هزينهعبارت  1

 المللی حول مسئله هزينه چنین تعريفی وجود ندارد. ادبیات و تاريخ بین
2  :Net Present Valueارزش خالص جاری : 
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مطلوبیت از  یزانفرصت را به عنوان م، هزينهکن و نوزکانو، بویانبا اشاره به الچ( 2009فردريک و همکاران )
کردند. آنها سپس با انتقاد خاطرنشان کردند  يف، تعرنهايی انتخابيک  خاطرعدم انتخاب به  یلبه دل دست رفته

همه مصرف گويی شود بلکه  یم یمعرف "قانون"اقتصاد نه تنها به عنوان  یدرس یفرصت در کتابهاهکه هزين
داد که  یحتوض 1کانمن کارهایبا اشاره به  یکنند. و یاز آن آگاه هستند و از آن استفاده م یز کامالکنندگان ن

 ینشان م يرات زیسسازگار ن یروانشناخت فراوان یقاتبا تحق یردگ یفرصت را در بر م یها ينهفرض که هز ينا
فقط به مؤلفه  فرد ينبنابرا د.نشو یارائه م يحاًاست که صر یبر اطالعات یمبتن یحاتو ترج انتخابدهد که 

مجموعه، جوامع  يندر ا ی. ویردگ یپنهان آن را در نظر نم یکند و معموالً اجزا یمسئله نگاه م یاصل یها
رفتار  یقاتاقتصاد و تحق یقرار داده و فرض کتابها ررسیمسئله مورد ب یانلف باشکال مخت ارا ب يشگاهیآزما

در برابر رفتار واقعی انسان ( یرندگ یفرصت را همزمان در نظر م یها ينههز یشهمصرف کننده را )که انسانها هم
قالب پرسش و پاسخ از انتخاب  یرکشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که ذهن انسان تحت تأث یبه چالش م

وجود  یزن یتواقع ينمضر باشد. ا یزن یاز نظر اقتصاد یحت ياباشد  يکسانفرصت اگر هزينه ی، حتاست خود
. از طرف یمکن یرنج است و ناخودآگاه در برابر آن مقاومت م یدر ذهن انسان نوع عمل پرداخت هزينهدارد که 

 یبه دست م یمتفاوت يجشود، نتاب يادآوریبه صراحت به انسان  يگزينجا یها ينهفرصت و گزهزينه اگر، يگرد
است. در  اثرگذار یاربس يینها يجدر نتانیز  فرصتهزينه يادآور شدن وضعیت، يابیو بازار یاستد. در علم سيآ
 یکه برا یارزش پول يافرصت وجود ندارد، بلکه صرفاً مقدار پول هزينه یچمجموعه محاسبات مدل شده، ه ينا

 شود. یفرصت ارائه مبه عنوان هزينه یمده میانتخاب از دست  يک
 ينها به عنوان هزر، آن یخط ريزیبرنامه  مسئله دوگان يکاز  یاقتصاد یردر تفس( 2010بازارا و همکاران )

 یوگانه به حداقل مد يسها را با ماتر ينهحداکثر درآمد، هز ی، به جایبترت ين. به امی نمايد یمعرف يهسا
ها  ينهدارد که هز یدأکتشود. بازار  یانجام م ينهحداکثر رساندن ما با به حداقل رساندن هز یقت. در حقیمرسان
و  یگذار یمته از قاستفاد یزصنعت برق ن یرمقرر نظ يعدر صنا ینباشند. همچن "منصفانه" يدبا يقطر يناز ا

 (273-270: 2010شده معمول است. )بازارا و همکاران،  یمتنظ يعدر صنا یمتعملکرد ق "یهتوج" ینهمچن

رسد، سال تمام می 18 هر فرد ذکور ايرانی در ماهی که طی آن ماه به سندر تعريف خدمت وظیفه عمومی، 
شمول کسی است که در شمول بر اساس تبصره آن م نهمچنی .مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است

. نیروهای مسلح کشور دو گروه کلی کادر ثابت )پايوران( و وظیفه قرار گیردعمومی  قانون خدمت وظیفه
نامه انضباطی نیروهای مسلح کلیه مشمولین خدمت وظیفه به محض آيین 5)سربازان( هستند. بر اساس ماده 

شمولین يافته به م( در مورد بودجه تخصیص1395شوند. )کمالوند و همکاران :نامیده می« سرباز»ورود به خدمت 
 1393میلیون تومان در سال  2خدمت وظیفه بر اساس مصاحبه سردار کمالی مسئول وقت اين امر، ساالنه 

 1395میلیون تومان در سال  4تا  5/3( و از  نظر سرهنگ حلوائی اين رقم بین 1393)خبرگذاری دانشجو: 
طور واضح علیه سربازی اجباری و ( در منابع خارجی آدام اسمیت پدر علم اقتصاد، به 1395است. )حلوائی: 

برتری غیرقابل منازع يک ارتش ثابت منظم)=  "برتری سربازی تماما داوطلبانه با اين واژگان ياد کرده است: 

                                                           
1 Kahneman 
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ترين برآورد ( از قديمی 701: ص 1776)اسمیت،  "(3)= سربازی اجباری 2نظامی( بر يک شبه1کامال داوطلبانه

شود که دريافت می "(1818يادداشتهای بنژامین فرانکلین )تمپل، "تاب فرصت برای هر سرباز در کهزينه
شیلینگ و اگر  25کند وقتی دريانوردی به محافظت از يک کسب و کار برای پادشاهی گماشته شود بررسی می

 پوند در ماه کسب خواهد کرد. 15/3در خدمت تاجران باشد 

( دريافتند که آموزش بر درآمد شاغلین 1394ی و همکاران )در مورد ارتباط بین تحصیل و درآمد در ايران، علم
دار و بااليی دارد. همچنین جنسیت باعث تفاوت در درآمد به نفع مردان است. در رابطه با مقدار اثر مثبت و معنی

-يافته و مدل وردوگو( با استفاده از روش میانگین تطابق تحقق1394بازدهی آموزش، ابراهیمی و همکاران )
آورند. همچنین اثر سن های تحصیل و بازدهی تحصیالت فرونیاز و فرانیاز را بدست میبازدهی سال 4وگوورد

هر  به ازای، یازکمتر از ن يافراتر  یالتتحص یزانآنها هنگام محاسبه مشود. و جنسیت و تجربه نیز بررسی می
 رسند. یم يرانآموزش در ا یبازده رسمبه عنوان درصد  3/9 رقم سال به

 . روش شناسی پژوهش3
( بهره 2010فرصت طبق ادبیات بازارا و همکارانش )سازی رياضی اين تعبیر از تعريف رياضی هزينهبرای مدل

هزينه نیروی انسانی حاضر  5فرصت نیروی مشمول خدمت وظیفه از ماتريس دوگانبريم. در اين تعبیر هزينهمی
کنیم که نیروی انسانی مشغول به خدمت اينگونه تصور میفرصت آيد. برای محاسبه هزينهدر آن بدست می

دار اقتصادی قصد دارد حداکثر منفعت اقتصادی را نیروهای مسلح به عنوان يک بنگاه اقتصادی با دغدغه معنی
از مشمولین کسب کند؛ بدين نحو که اين منفعت با منفعت به کار گیری اين نیروها در بازار کار يکسان درآيد. 

بارتی هزينه اقتصادی اين نیروها را برای اقتصاد به حداقل برساند. برای محاسبه رياضیات اين فرآيند از يا به ع
 ريزی خطی بهره برديم:دوگان در برنامه فن

 (3/1اگر برنامه خطی و دوگان آن به شکل زير باشد: )

 قیود دوگان دوگان برنامه خطی قیود برنامه خطی برنامه خطی
Max: cx Ax ≥ b  وx ≥ 0 Min: wb wA ≤ c  وw ≥ 0 

                                                           
1 All-volunteer 
2 Militia 
3 Conscription 
4 Verdugo-Verdugo Model 
5 Dual Matrix 



 41                                                                              1399، تابستان  شانزدهمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال پنجم، شماره  

به عنوان بردار هزينه آن باشد. و فرض کنیم بهینه مطلوب  Bcبهینه پايه برای مسئله اولیه با  Bکنیم می  فرض
، که ممکن است استفاده شود jx یاصلریغ یرهایمتغ در سنجهبه عنوان  Jعالمت باشد.  1ناتباهیده x*ممکن 

𝐽. )داريم باشد یو ساختار کمکی یرهایمتغ دربرگیرنده ⊆ {1, … 𝑛 + 𝑚}( :پس داريم .)3/2) 

𝑧 =  𝑐𝐵𝐵−1𝑏 − ∑(

𝑗∈𝐽

𝑧𝑗  – 𝑐𝑗)𝑥𝑗  =  𝑤∗𝑏 – ∑(

𝑗∈𝐽

𝑧𝑗 – 𝑐𝑗)𝑥𝑗   

ی فعلی  امین مؤلفه در بردار سمت راست مقداری آشفته شود )مثبت يا منفی(، از آنجا که جواب شدنی پايهiاگر 
-1مقدار تابع هدف بهینه باشد و  z*کنیم. پس اگر ماند، بهینگی آن را حفظ میهمچنان شدنی می

iB  همان
i 1امین ستون-B ( :3/3باشد خواهیم داشت) 

𝜕𝑧∗

𝜕𝑏𝑖
= 𝑐𝐵𝐵𝑖

−1 = 𝑤∗ 

امین مؤلفه بردار دست راست خواهد بود، به iنرخ تغییر تابع هدف بهینه به ازای افزايش يک واحد از  ∗𝑤لذا 

𝑤𝑖 0 ≤ای موجود )صرف نظر از شدنی( معادل صفر شوند. به اين علت که  شرطی که متغیرهای غیرپايه
∗ 

افزايش / کاهش يابد  ibافزايش / کاهش خواهد يافت و يا ثابت خواهد ماند، اگر مقدار   z*خواهد بود، مقدار 
را بردار قیمت سايه ای بردارد سمت راست در نظر می گیريم. به  w*و يا ثابت بماند از نظر اقتصادی ما مقدار 

نمايانگر  cxمین محصول و اiواحد از ibامین تولید از حداقل iمقدار تقاضای  امین قیدiمنظور فهم بهتر اگر 
𝑤𝑖هزينه کل تولید باشد، لذا 

امین کاال می باشد. )=هزينه iتولید يک واحد بیشتر از تولید  2هزينه افزايشی ∗
 نهايی(

𝑤𝑖به عبارتی 
 امین محصول پرداخت می کنیم.iخواهد بود که برای يک واحد اضافی از  3ایقیمت منصفانه ∗

. مسئله برنامه اولیه دوگان قبل را عوض کنیم به تفسیر اقتصادی ديگری خواهیم رسیداگر نقش مسائل اولیه و 
 (3/4)و دوگان زير را فرض کنید. در اينجا مسائل د و ب به صورت ب و د بازنويسی شده اند: 

 قیود دوگان دوگان برنامه خطی قیود برنامه خطی برنامه خطی

                                                           
آن است که حداقل يکی از متغیرهای اساسی آن گوشه در سمت راست تابلوی  ريزی خطیدر برنامه شرط تبهگن بودن يک گوشه 1

 .سیمپلکس دارای مقدار صفر باشد
2 Incremental Costبیان حسابداری هزينه نهايی ) : هزينه باالسری هم نام برده شده است که البته همانMarginal 

Cost.در اقتصاد است ) 
3 Fair Price 
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Max: ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 

 
 ib ≥ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1 

 i = 1,…,mو 
 x    ≤0و 

Max: ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 

 
jc ≤ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑤𝑖

𝑚
𝑖=1 

 j = 1,…,nو 

 w ≥ 0و 
 

نوع نهاده در حال  mکاال توسط  nترکیب است که در آن -فرض کنیم که مسئله ب يک مسئله محصول
نماينده  ibخواهد بود، و  jنمايانگر تعداد واحد )برای هر سال( تولید شده از محصول  jxتولید است. در اينجا 

 خواهد بود. i = 1,…,mو  j = 1,…,nبه ازای  iتعداد واحدهای موجود از نهاده 

يا قیمت/بهره بازاری منصفانه يک واحد از  1عالمت هزينه سايه ای يا ارزش منسوب iwبه مانند قبل، اگر 
باشد، پس قیود دوگان چنین تفسیری خواهند شد: تصور کنید که تولید کننده در نظر دارد تا نهاده را در  iنهاده 

تولید نشده  jبه جای تولید ترکیبی از کاالها اجاره دهد. پس هر واحد از کاالی  mw,…,1wواحد قیمت های 

∑بهره به مقدار  واحد خواهد بود اما عايدی اش jcمنتج به از دست دادن سود به اندازه  𝑎𝑖𝑗𝑤𝑖
𝑚
𝑖=1  واحد به

واسطه اين واگذاری خواهد بود. قیود دوگان تضمین می کند که اين داد و ستد حداقل به مقدار تولید کاالها 
با تضمین سود آوری، تابع هدف دوگان تالش  2سود آور است. با اين وجود برای حفظ قیمت منصفانه يا رقابتی

کمینه کند. نتیجه دوگانگی اصلی به ما می گويد که وقتی يک بهینه وجود داشته باشد، می کند تا بهره کل را 
منعکس  iwبنا بر اين  است. کاالها دیبا تول یابیکل سود مطلوب قابل دستبهره کلی که بدست می آيد نظیر 

 _ید با عملکرد بهینهاز ديدگاه فرآيند تول_امین نهاده iکننده ارزشی خواهد بود که تولیدکننده به يک واحد از
بیان می دارد که اگر از همه موجودی نهاده  3نسبت خواهد داد. به طور مشخص در بهینگی، قضیه مکمل زائد

i  استفاده نشود، پس ارزش نهايی*
iw  يک واحد اضافی از نهادهi ًصفر خواهد شد. مشابه همین، اگر  طبیعتا

∑ 4خالص ارزش 𝑎𝑖𝑗𝑤𝑖
∗𝑚

𝑖=1  نهاده های مصرف شده توسط يک واحد از سطح تولید محصولj  مازاد سود
-270: ص 2010بايد صفر باشد. )بازارا و همکاران،  jخواهد بود، پس بهینه سطح تولید محصول  jcمتصور 

273) 

 . مدل ریاضی پیشنهادی3-1
در کشور، در  یسنت یهستند که در صورت عدم وجود خدمت سرباز یاست که سربازان افراد ينمسئله ا

کنند. محصول آنها در بازار کاالها و  ی( کار مينههز ينحداکثر سود )= کمتر یبا منطق اقتصاد يیهابنگاه

کنند. با فرض  یم ريافتفوق الذکر د یشود و پاداش آنها را به عنوان دستمزد بنگاه ها یخدمات فروخته م

                                                           
هم نام برده شده که به معنی ارزشی است که به يک کاال نسبت داده  imputed valueفرصت با عنوان در اينجا از هزينه 1

 ای است.شود در حالی که ارزش واقعی آن مشخص نیست که در واقع نوعی از بیان قیمت سايهمی
2 Competitive 
3 Complementary Slackness Theorem 
4 Net Value 
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سهم هر کارگر در ارزش  ينکهن مشخص است و سوم اتعداد کارگرا یاها مشخص است، ثان یمتاوال ق ينکها
بنگاه ها با  ينا یریگ یمتصم مسئلهرا به عنوان  ينهمسئله به حداقل رساندن هز يکافزوده هر نوع کاال. ما 

ما را به  مسئلهتوان  یم ين، بنابرایمکن یحل م مسئله ينا رد یمتصم یردستمزد هر کارگر به عنوان متغ یزانم
 (3/5: )فرموله کرد يرشرح ز

Min: 𝐶 = ∑ 𝑊𝑖𝐿𝑖
𝑛
𝑖=1 

1P ≤ ∑ 𝑊𝑖𝑋𝑖1
𝑛
𝑖=1: s.t 

⋮ 

nP ≤ ∑ 𝑊𝑖𝑋𝑖𝑛
𝑛
𝑖=1 

0≥  iL  0و≥  iW 

 . بسط کاربردی مدل و قیود آن3-2

اگر فرض کنیم که به جای مینیمم کردن هزينه به ماکسیمم سازی ارزش تولید شده پرداخته ايم،  (1حالت 

 (3/6در اين حالت با مسئله زير رو به رو خواهیم شد: )

Max: 𝑌 = ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝐿𝑖𝑗𝑗𝑖 

شاغل خواهد بود و متغیر تصمیم ما نیز  jاست که در تولید کاالی گروه نوع  iتعداد سرباز نوع  ijLدر اينجا 
 هست.

کار می پردازيم، با اين هدف در اين حالت به توافق بین بنگاه و نظام وظیفه در پرداخت به نیروی (2حالت 

 (3/7کار حداقل شود. با اين وجود مسئله هدف ما اينگونه خواهد بود: )که هزينه تولید به وسیله نیروی

Min: 𝐶 = ∑ 𝑊𝑖𝐿𝑖
𝑛
𝑖=1 

شود را  یکار پرداخت مکه به نیروی یبودجه دستمزد یعموم یفهوظ یستمکه س یمکن یحالت، فرض م يندر ا

 یدارد. اما برا یازکار نخود به نیروی یخال یدتول یتپر کردن ظرف یبرا ینهمچن بنگاه ين. ایردگ یدر نظر م

 ينهشود تا حداکثر هز یسرباز پرداخت م یرباشد که به غ یکمتر از مبلغ يداز پرداخت کارگر با ی، سهم وبنگاه

 (3/8) است: يناظهارات ما ا ينرا به حداقل برساند. بنابرا یدتول

s.t: Bi ≤ ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑗𝑖  ≤ mMWj 

نیز بودجه  iBاست.  jدستمزد پايه در زير بخش صنعتی حداقل دستمزد بازار يا همان کف jmMWکه 
 است. iپیش بینی شده برای کل دارندگان درجه تحصیلی 
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تحصیل  ازای هر سالبه  رانبازده متوسط تحصیل در ايراندمان 1394بر مبنای تحقیق ابراهیمی و همکاران )
 در نظر گرفته می شود.درصد  3/9رسمی 

فرض می شود پرداختی هر شخص بر  W L= PMP LVMP =همچنین بر مبنای اصل اقتصاد خردی 
مبنای صالحیت و بازدهی نهايی او از طريق تعادل بازار به طور خودکار از پیش کسب شده است و در 

 دستمزد شاغلین بخش صنعت به صورت خودکار آشکار است.

 (3/9بر مبنای اين دو گزاره، دستمزد هر شخص را به طور تابعی از تحصیالت او می نويسیم: )

w (1+0.093E) = iW 

 دستمزد متصور شده برای حداقل شرايط کارگری است.دستمزد پايه، يا دستمزد مشترک و يا کف wکه 

تعداد سال های تحصیل هر فرد است.  Eهم ضريب درصدی بازدهی آموزش در ايران و  093/0پارامتر 
 (1398منش، )رضائی

 . تجریه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش4
 هامعرفی داده. 1-4

درگاه آمار ايران استخراج شده  1394های مربوط با جمعیت شاغل در بازار از آمار سرشماری صنعت سال داده -
معادل  1394کار وری نیرویريال است. بهره 237،475معادل  94است. حداقل دستمزد روزانه در سال 

 ريال در نظر گرفته شده است. 934،772،701

رتباط با جمعیت سرباز از گزارش های خبری خبرگزاری ها کسب شده است که در سال های آمار های در ا -
هزار  400معادل  1394به اطالع جامعه رسانده شده اند. بر اين اساس تعداد کل سربازان در سال  95و  94، 93

 در سال است. ريال میلیون 40نفر و هزينه سرانه هر سرباز 

با استفاده از روش  یمخواه یما م 3مطرح شده در بخش  2ثال طبق حالت در اين م :1. مثال عددی 4-2

 یسال برا يک فعالیت اقتصادیعدم  ينهتا هز یمکار را به حداکثر برسان، درآمد نیرویدوگان مضاعف يسماتر
 یرا به حداقل م ينههز ولیها مسئلهما در  ينکند. بنابرا ینرا تأم یتجمع ينفرصت اتا هزينه يدکشور به دست آ

 (4/1) :کنیم

Min: 𝐶 = ∑ 𝑊𝑖𝐿𝑖
7
𝑖=1 

 کار مشمول:قید محدوديت در پرداخت ريالی به نیروی

j∑ 𝑚𝑊𝑗≤  ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗
23
𝑗=1  7

𝑖=1≤  iB 

0≥  ijL  0و≥  ijW 
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 با حل نمودن مسئله برنامه ريزی داده های معرفی شده، يافته های زير استحصال می شوند:

رقم بهینه هزينه استخراج شده از طريق محاسبات با بهره گیری از روش ماتريس دوگان در اين جمعیت برابر 
فرصت نیروی مشمول خدمت وظیفه برای کشور در ريال می باشد. همچنین هزينه 32،635،000،000،000

 ريال است. 934،594،193،254،366معادل  1394سال 

خواهیم با می 3حالت رياضی مطرح شده پیشنهادی در بخش  مطابقدر اين مثال  :2. مثال عددی 4-3

کار مشمول برسیم تا از اين راه هزينه عدم اشتغال استفاده از روش ماتريس دوگان به ماکسیمم درآمد نیروی
ته الزم به . البفرصت اين نبروها خواهد بود. اقتصادی اين نیرو را برای يک سال بدست آوريم که همان هزينه

و مواد  يهمثل سرما یدعوامل تول يرو سا ی گیردم یدکار را تنها عامل تولنیروی عامل روش ينذکر است که ا
مقدار  تولیدمان نیز بهکار، نیروی يشثابت افزاروند که با همان  یکند به گونه ا یفرض م یز ثابترا ن یهاول
 (4/2) :یمرسان یرا به حداقل م ينههز یهما در مسئله اول ين. بنابرايابد یم يشافزا یثابت

Min: 𝐶 = ∑ 𝑊𝑖𝐿𝑖
7
𝑖=1 

 کار مشمول:قید محدوديت در تولید ريالی برای نیروی

j∑ P𝑗≤  ∑ ∑ 𝑊𝑗𝑖
7
𝑖=1 𝑋𝑖 

23
𝑗=1  

0≥  jiW  0و≥  jiL 

 با حل نمودن مسئله برنامه ريزی از راه ماتريس دوگان داده های داده شده، يافته های زير بدست می آيد:

رقم بهینه هزينه استخراج شده از طريق محاسبات با بهره گیری از روش ماتريس دوگان در اين جمعیت برابر 
فرصت نیروهای مشمول خدمت وظیفه با ثابت گرفتن سهم ريال می باشد. هزينه 69،722،000،000،000

 ريال است. 1،271،416،274،685،440برابر  1394سرمايه برای کشور در سال 

 تحلیل حساسیت. 4-4
 یینتع یآنها را با منطق حاکم بر آن برا ییراتدهد و تغ یم ییربخش، محقق عوامل مؤثر بر مدل را تغ يندر ا

 .یمکن یروش استفاده م ينا یبرا يوسنار ينکند. ما از چند یم يسهمقا یلرفتار مدل و عوامل دخ

 در کشور . سناریو الف( اثر افزایش ضریب بازدهی هر سال از تحصیل4-4-1

 کار و ثبات بودجه کل اين نیرو داريم:با فرض ثبات بازدهی نیروی 4طبق مثال عددی اول در بخش 
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 1( اثر افزايش ضريب بازدهی تحصیل بر دستمزد در مثال 1جدول شماره )
 درصد تغییرات %16/11بودجه متناسب  %3/9بودجه متناسب  درجه تحصیلی

 -357/3 38،657،343 40،000،000 سوادبی

 238/7 66،933،054 62،415،635  زيرديپلم

 501/10 93،527،848 84،640،000 کاردانی

 338/11 102،519،705 92080،000 ديپلمفوق

 940/11 111،403،167 99،520،000 لیسانس

 858/12 121،097،679 107،300،557 لیسانسفوق

 052/11 135،306،100 121،840،000 دکتری

 محاسبات محققمنبع: 

 1فرصت در مثال ( اثر افزايش ضريب بازدهی تحصیل بر هزينه2جدول شماره )
 درصد تغییرات %16/11 %3/9 بازدهی تحصیل

 16/10 35،950،257،591،496 32،635،000،000،000 هزينه بهینه

 -355/0 931،278،935،662،897 934،594،193،254،366 فرصتهزينه

 منبع: محاسبات محقق

تغییرات جديد عايدات نیروی بی سواد را کمتر از قبل کرد. همچنین گروه کارشناس ارشد بیشترين افزايش 
توان اينگونه تلقی عايدی را داشتند و افزايش عايدی گروه دکتری کمتر از گروه کارشناس ارشد است که می

زينه پرداخت کننده دستمزد داشت که در صنعت کشور ما تحصیالت دکتری فرانیاز است. همچنین در کل، ه
کار افزايش پیدا نکرده است اقتصاد متضرر خواهد بود و تفاوت وری نیرویرود ولی چون بهرهنظامی باال می

 خواهد شد. رفرصت اين جمعیت به صورت منفی نمايانگهزينه
 2( اثر افزايش ضريب بازدهی تحصیل بر دستمزد در مثال 3جدول شماره )

 درصد تغییرات %16/11بودجه متناسب  %3/9بودجه متناسب  درجه تحصیلی

 0 85،491،000 85،491،000 بی سواد

 163/7 142،735،774 133،194،978  زيرديپلم

 548/10 199،980،547 180،898،956 کاردانی

 312/11 219،062،138 196،800،282 ديپلمفوق

 961/11 238،143،730 212،701،608 لیسانس

 521/12 257،225،321 228،602،934 لیسانسفوق

 434/13 295،386،503 260،405،586 دکتری

 منبع: محاسبات محقق



 47                                                                              1399، تابستان  شانزدهمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال پنجم، شماره  

 منبع: محاسبات محقق

 

 منبع: محاسبات محقق

 

 2فرصت در مثال ( اثر افزايش ضريب بازدهی تحصیل بر هزينه4جدول شماره )
 درصد تغییرات %16/11 %3/9 بازدهی تحصیل

 19/10 76،826،716،489،375 69،722،000،000،000 هزينه بهینه

 -559/0 1،264،311،558،196،060 1،271،416،274،685،440 فرصتهزينه

 

واضح  است که اينجا دستمزدها به صورت يکنواخت تخصیص يافتند و تحصیل بیشتر عايدی بیشتری به همراه 
 در اقتصاد متضرر خواهد بود.کار دارد. هزينه کل افزايش يافته است، به علت ثبوت بازدهی نیز، نیروی

 کار در صنعتوری نیرویمیانگین بهره . سناریو ب( اثر افزایش4-4-2

افزوده شود. در  %20در صنعت  1کارشدن بیشتر میانگین بهره وری نیرویاگر فرض شود به عللی مثل صنعتی
شود و ساير نهاده ها مثل سرمايه ثابت در نظر گرفته می کار توجه میاين صورت چون به طور ويژه به نیروی

 بهره می بريم: 4بخش  2شوند تنها از مثال عددی 

 2( اثر افزايش میانگین بهره وری کار بر دستمزد در مثال 5جدول شماره )

 

انداره بیشتری از کار، در کل اقتصاد به ظاهرا نکته قابل مشاهده اين است که با افزوده شدن بهره وری نیروی
فرصت برای کل جامعه شکلی فزاينده خواهد داشت. بنابراين هر چه بهره وری آن فرصت بوجود آمده و هزينه

کار باالتر برود، در صورت عدم اشتغال قسمتی از جمعیت آن )همانند مشمولین خدمت وظیفه( برای نیروی
مین جمعیت در حال کار باشند و تولید انجام شود برای شود. اما در حالتی که هاقتصاد هزينه بیشتری ايجاد می

 کل اقتصاد عايدی فزاينده به بار خواهد نشست.

 کار در صنعتدستمزد نیروی. سناریو ج( اثر افزایش کف4-4-3

که وابسته به دستمزد  4بخش  2اتفاق افتد، با توجه به مثال  %20دستمزد بازار يک افزايش به اندازه اگر در کف
 ری است و ثابت در نظر گرفتن ساير شرايط، نتايج بدست می آيد:بازا

 

                                                           
شود. در صورتی که اطالعات بیشتری در کار گفته میستانده( به تعداد نیروی کار به نسبت تولید )ارزش افزوده ياوری نیرویبهره 1

توان از آن به جای تعداد شاغالن در مخرج کار مانند ساعت کار انجام شده يا ساعات کار پرداخت شده موجود باشند، میمورد نیروی
 وری ايرانگزارش سازمان ملی بهره –بهره برد.  

بهره وری 
 کارنیروی

 درصد تغییرات مطابق سناريو جديد 1394مطابق آمار 

 20 669،960،000 558،300،000 بهره وری

 70/20 1،160،675،031،905،240 934،594،193،254،366 فرصتهزينه



 انسانی مشمول خدمت وظیفه ...فرصت نیروی مدلسازی هزینه                                                                                 48

 
 

 محاسبات محقق منبع:

 

 2فرصت در مثال دستمزد بر هزينه( اثر افزايش کف6جدول شماره )
 درصد تغییرات مطابق سناريو جديد 1394 

 20 102،589،200 85،491،000 دستمزدکف

 20 83،665،996،489،375 69،722،000،000،000 هزينه بهینه

 -10/1 1،257،472،278،196،060 1،271،416،274،685،440 فرصتهزينه

 

متناسب  ينه. اما اگر هزيابد یم يشافزا یدکنندهتول ينهدستمزد در جامعه باشد، هز يشبه افزا یازاست اگر ن يهیبد
کل اقتصاد کاهش  یل فرصتپتانس، ديديم مثال يندستمزد نباشد، همانطور که در ا یباالتر از خود بهره ور يابا 
 درآمد کمتری نسبت به دستمزدهای کمتر به کسب خواهد کرد.شاغل باشد،  یت، و اگر جمعيابد یم

 1397. سناریو د( اثر کاهش جمعیت نیروی مشمول مطابق آمار محتمل کشور در 4-4-4
با وجود فقدان آمار و اطالعات رسمی، بر مبنای تحقیقات شهودی محقق به نظر می رسد جمعیت نیروی 

هزار سرباز رسیده است. در  150مشمول خدمت وظیفه ايران به علت کاهش موالید در حال حاظر به کمتر از 
شده اند. بر اين  مشموالن دارای تحصیالت دانشگاهی %43ضمن با عنايت به گزارش سردار مهدی فرحی، 

مانند بهره وری  1397مبنا ترکیب جمعیت و بالتبع میزان دستمزدها تغییر می يابد. عالوه بر اين آمار رسمی 
محصوالت  دیآمار تولصنعت و يا ستانده کل هنوز توسط نهادهای مربوط اعالم نشده اند، اما محقق با استفاده از 

درصد  11/10مرکز آمار ايران، متوجه  1397اول  مهین تيالغ 1346 های از سال یو معدن یمنتخب صنعت
ماهه ابتدايی سال شده است که به نظر به خاطر شرايط تحمیل شده بر اقتصادمان  6کاهش در کلیه تولیدات 

را با همین نسبت تقلیل می دهیم.  1394به مناسبت تحريم های بین المللی است. به همین منظور ستانده سال 
افزايش گزارش شده است. همچنین کف  %15با مقدار  1394حقوق سرانه سربازان نسبت به  1397در سال 

ريال در سال گزارش شده است. پس با توجه به اين تغییرات خواهیم داشت،  133،352،280حقوق بازار نیز به 
 :4عددی بخش  1طبق مثال 

 1فرصت در مثال نهبر هزي 1397( اثر کاهش نیروی مشمول بر اساس آمار 7جدول شماره )

 درصد تغییرات 1397 1394 

 -50/62 150،000 400،000 تعداد مشمولین

 -79/53 15،081،464،070،522 32،635،000،000،000 هزينه بهینه

 -80/62 347،629،483،339،835 934،594،193،254،366 فرصتهزينه

 منبع: محاسبات محقق
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 :4بخش  2و بر اساس مثال عددی 

 2فرصت در مثال بر هزينه 1397( اثر کاهش نیروی مشمول بر اساس آمار 8شماره )جدول 

 درصد تغییرات 1397 1394 

 -50/62 150،000 400،000 تعداد مشمولین

 -29/66 43،720،600،424،918 69،722،000،000،000 هزينه بهینه

 -88/67 408،360،347،743،109 1،271،416،274،685،440 فرصتهزينه

 منبع: محاسبات محقق

به  خدمت وظیفه یرویارسال ن ينههز کاهش منجر به يیکار و کاهش کارآ یرویدر هر دو مثال، کاهش ن
کاهش  يناست، ا یسرباز صنعت یروین یپرداخت یفه متعهدوظ یستمکه تنها س یصنعت شده است. اما در حال

. اما اقتصاد بخش هزينه، کاهنده خواهد بودبه صورت سرانه کاهش و  یستمتناسب ن یتبا کاهش جمع ينههز
از  یشب یزیها از دست داده است و چ يمکاهش زاد و ولد و تحر یلخود را به دل یها نسیلاز پتا یعمده ا

در پرداخت حقوق و دستمزد  ینکه صنعت همچنديگر  در حالت .خواهد دادصرف از دست  یتکاهش جمع
بیش از مقدار متناسب مورد انتظار از کاهش  ها ينه، کل هزشاغلنیروی  یها ينهمشارکت دارد، با کاهش هز

 یشده برا يجاد. اما فرصت ايابد یپرداخت کننده کاهش م یبرا ينهو سرانه هز يابند یکاهش م نیروی کار
 .افول بیشتری می بیندفرصت ينهکل اقتصاد هز یو برا يابد یکاهش م حالت قبلیاز  یشتراقتصاد ب

 1هـ( پذیرش زنان در خدمت وظیفه عمومی غیرنظامی. سناریو 4-4-5
عرفی شده به مسن يک مستلزم آن باشد که زنان در  یزن وظیفه عمومی مختص یعموم ینکه قوان یدر صورت

که مردان  یاو همان بودجه  یرنظامی انجام دهدخدمت غ يا مهارت آموزی شود عنوان سن شمول در خدمت
. اده خواهیم بردکشور استف یتهرم جمع از فرصت ينهمحاسبه هزبرای ند، کن یاز آن استفاده م وظیفه یبرا
با  کیل می دهد.مردان را تش مقدار متناسب درصد از 5/97 معادل کشور در دوره مورد مطالعه انزن عیتجم

ال مشخص کرده س 28تا  18( دامنه سنی مشمولین خدمت را از 1397مراجعه به گزارش سردار مهدی فرحی )
همچنین  یون نفر است.میل 13اند. اين بازه سنی در هرم جمعیت زنان بسیار شبیه به جمعیت مردان و کمتر از 

فرصت اين براين هزينهر می گیريم. بنابرای ساده شدن، خصیصه های اشتغال بانوان را با آقايان يکسان در نظ
 بدين صورت است: 4بخش  1با روش مثال  1394جمعیت برای سال 

 
 
 

                                                           
نیز مجددا در کشور مطرح  1391های رايج در حیطه کاهش جمعیت موالید کشور است که از سال از مباحثهاين سناريو برگرفته  1

های تامین نیروی نظامی کشور رسد، يکی از راهنرخ رشد جمعیت ايران طبق روند موجود به صفر می 1420شد. از آنجا که در سال 
 استفاده از جمعیت بانوان است.
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 1فرصت در مثال ( اثر پذيرش زنان در خدمت وظیفه بر هزينه9جدول شماره )

 منبع: محاسبات محقق

در صورتی که انتزاعا فرض بگذاريم که صنعت ظرفیت پذيرش کامل و همزمان اشتغال تمام جمعیت مردان و 
 ريال بدست می آيد. 1،844،494،446،116،890برابر  1394زنان را دارد، هزينه فرصت اين جمعیت برای سال 

حال اگر بنگاه موظف باشد در پرداخت دستمزد به نیروی کار زنان مشمول شرکت کند تا پرداخت به نیروی 
مراجعه می کنیم. الزم به ذکر  4بخش  2حقوق بازاری تنظیم شود، به مثال انسانی مشمول خانم بر مبنای کف

 %99/23کار، میانگین سرانه حقوق دريافت شده زنان درحال کار در بخش صنعت است با استناد به آمار وزارت 
 پس اين جزئیات را هم در محاسبه دخیل می کنیم، داريم: 1از سرانه حقوق دريافت شده مردان کمتر است.

 
 2فرصت در مثال ( اثر پذيرش زنان در خدمت وظیفه بر هزينه10جدول شماره )

 منبع: محاسبات محقق

و زن را در نفره مشمولین مرد  789426اگر نیز به صورت فرض شود صنعت گنجايش پذيرش کل جمعیت 
فرصت اين جمعیت برای اقتصاد ما در سال ظرفیت خود دارد و بهره وری نیروی کار را ثابت فرض کنیم، هزينه

بیشتر خواهد بود.  %19/117ريال خواهد بود که نسبت به حالت قبلی  2،161،479،387،133،520معادل  1394
 ينه، سرانه هزيرانزنان در اقتصاد ا یتاکم بر وضعح یو نابرابر یزآم یضتبع يطذکر است با توجه به شرا يانشا

تر است،  يینصنعت پا بخش مسلح و یروهاین رايج بازار برای ارگان خدمت با دستمزد یاشتغال زنان برا
هم در صنعت و هم  مد،در صنعت و کسب درآ کار بستن یمرد برا یتجمعنسبت به  یشتریب يتاز مز ينبنابرا

 ار است.مسلح برخورد یروهاین یبرا

                                                           
دريافتی کمتری از جمعیت مردان دارند. هر چند در  %23جمعیت زنان به صورت میانگین  1394تلنت در نبر اساس تحقیق ايرا 1

های خدمات و تولید است. بنابراين از آنجا که تلنت جمعیت نمونه به صورت ترکیبی از جمعیت شاغل در بخشتحقیق ايران
 کنیم.تفاده نمیتلنت اسی فرصت بهترين فرصت است پس ما از آمار ايرانهزينه

 درصد تفاوت زنان مردان 

 -6436/2 389،426 400،000 تعداد مشمولین

 -6832/2 31،759،336،615،314 32،635،000،000،000 هزينه بهینه

 -6422/2 909،900،252،862،521 934،594،193،254،366 فرصتهزينه

 درصد تفاوت زنان مردان 

 -6436/2 389،426 400،000 تعداد مشمولین

 -9968/25 51،596،447،029،756 69،722،000،000،000 هزينه بهینه

 -9944/29 890،063،112،448،079 1،271،416،274،685،440 فرصتهزينه
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 و پیشنهادها  . نتیجه گیری5
. به اين علت که شدفرصت از روش ماتريس دوگان استفاده آوری مدل هزينه در اين تحقیق برای فراهم

مجموعه قابل قبولی از  1394شوند، فقط برای سال های نهادهای نظامی در کشور محرمانه اتالق می آمار
تحقیق اقتصادی شناسايی شد. روش برنامه ريزی خطی هم به دلیل  حداقل گزارشات برای استفاده کمی آن در

مورد استفاده قرار گرفت و مدل محاسبه هزينه فرصت  بودندای قابل دستیابی  های نقطه اينکه فقط داده
خدمت استحصال شد. عنصرهای اصلی آن جمعیت، ترکیب جمعیت، بازدهی تحصیلی، بهره جمعیت مشمول

زد شاغلین در صنعت و مشمولین در خدمت است. در بخش چهار عناصر مذکور را وری صنعتی و سطح دستم
فرصت حاصله آنها مشخص شدند. مقدار هزينه به صورت کمی در مدل وارد کرديم و حاالت مختلف و خروجی

است. اين رقم معادل  1394درآمد ملی کشور ه قیمتهای جاری در سال  %19/14برای سربازی آقايان معادل 
فرصت ذکر شده بر مقدار جمعیت از ارزش افزوده کل صنعت کشور در همان سال است. اگر هزينه 70/46%

خواهد بود. اين رقم همان معادل ريالی هزينه  16،106،109تقسیم شود، حاصل عدد  1394کشور برای سال 
ود، و يا به عبارت شای است که هر يک ايرانی در صورت به خدمت وظیفه رفتن اين جمعیت متحمل میسرانه 

 416/1271. و يا به عبارتی ديگر، بیش از 1رودبندی ديگر به همین مقدار فرصت سرانه در سال از دست می
ريال درآمدی است که برای کشور و بخش  2هزار میلیارد 416/1271تريلیون ريال يا به بیان رسمی رايج تر 

فته شدن سربازان در صنعت چنین ارقامی به عنوان نظامی و صنعت محقق نمی شود. اما در صورت به کار گر
 درآمدی مشترک برای بخش نظامی و صنعت مورد تصور است.

بررسی شد که تغییرات فاکتورهای اصلی چگونه در خروجیها تغییر ايجاد می کنند. با توجه به اين  4در بخش 
توان آن را به ان جمعیت است که میتغییرات به نظر قوی ترين عامل با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد در اير

دلیل بزرگ بودن بسیار قابل توجه آن تفسیر کرد. پس از جمعیت، عامل بهره وری صنعت باالترين تاثیر را بر 
فرصت جمعیت مشمول فرصت دارد. بعد از آن مقادير دستمزد و تحصیالت از عوامل اثرگذار بر هزينههزينه

خود تعیینگر ترکیب جمعیت نیروی کار و همچنین از عوامل اثرگذار بر خواهند بود. فاکتور سطح تحصیالت 
بهره وری افراد است. بنا بر اين اگرچه در اين تحقیق به نظر مغلوب بزرگ بودن اثر جمعیت شده است، ولی 
خود از تعیین کنندگان خصوصیات ديگر عوامل محسوب می شود. می توان اينگونه تلقی داشت که جمعیت 

ده، بدون فعالیت طبیعی اقتصادی، خود به نوعی بزرگترين  سم برای فرصت های موجود در تحصیل کر
نظرشده آن ها به خاطر حضور در خدمت وظیفه به مراتب انداز اقتصاد ايران است. زيرا که عايدی صرفچشم

ی نکند، صدمه سنگین و گران است. از طرف ديگر اگر جمعیت کشور تحصیل کرده شود اما بازدهی آن ها تغییر

                                                           
در صورتی که بازار ايران در معنای اقتصادی يک بازار کامال آزاد و کارا بود، همچنین نیروهای مسلح ايران تمامی بودجه خود را  1

های اقتصاد بخش عمومی آمد را بر اساس آموختهکردند، عددی که از اين تقسیم بدست میهای مربوط به امنیت میصرف فعالیت
 ترين هزينه سرانه امنیت بدانیم.توانستیم به عنوان خالصمیبه نوعی 

عدد دقیق يک کوادريلیون و دويست و هفتاد و يک تريلیون و چهارصد و شانزده میلیارد و دويست و هفتاد و چهار ملیون و  2
 است. 4فصل  2ششصد و هشتاد و پنج هزار و چهارصد و چهل ريال بر اساس يافته محقق در مثال 
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 _و يا با سطح تحصیالت کم_ای که در فرصتهای کشور وارد می شود اول در خود جمعیت تحصیل نکرده 
مشاهده می شود، که اين را با مشاهده منفی شدن و کاهش  بافتن رشد درآمدی آنها می توان فهمید. اين 

کند. در راد در ايران هستند را تايید میگزاره تحقیقات پیشینی که بیان کننده بزرگی اثر تحصیل در عايدی اف
حالتی که بانوان نیز در شکل غیر نظامی در وظیفه خدمت کنند، فرصت ايجاد شده مشابه فرصت آقايان خواهد 
شد که فارغ از مبانی اخالق و عدالت و با نظر به تبعیضهايی که برای بانوان در بازار کار امروز ايران حاکم است، 

هزينه پايینتری در بردارد و بنا بر اين اگر زنان در صنعت به کار گرفته شوند مزايای بیشتری برای بخش نظامی 
مدت در هزينه ها مزيت و فرصت نسبت به جمعیت مردان دارند. اما بديهی است که چنین امری تنها در کوتاه

بازگشتی عدم رشد بر کل اقتصاد علم اقتصاد و توسعه، در بازه بلند مدت اثرات  دارد، چرا که بر اساس بديهیات
 و همینطور بدنه بخش نظامی اصابت خواهد نمود.

، یدفاع يسککشور، الزم است عالوه بر ر طوالنی مدت حاضر در و رکود يدشد یها يمبا توجه به تحردر پايان 
 یتمعفرصت ج ينهدر نظر گرفته شوند. از دست دادن هز یزن یری ريسکهای اقتصادیگ یممسئوالن تصمتوسط 

نسبت به حمالت  یشتریب یتواند عوارض جانب یم نکشورما ینظام یتکشور به بهانه حفظ امن یم سربازعظ
 ینآموزش در اول یمرکز يگاههمانطور که پا یقاًکند. الزم به ذکر است دق ايجاد ايران اسالمی یبرا ینظام
به  عنايتاست، با  یدهرس یبه روش کنون یعموم وظیفه خدمت یناکارآمد به نتیجه یخود  یها يشهما

به نظر می رسد تداوم به خدمت گرفتن  یت مشمول در اين تحقیق،فرصت جمعينههز خروجیهای محاسبه
سربازان و دفاع از با استفاده از روش های سنتی و بیشتر نظامی پیشین اين توان را دارند تا نه تنها با انعکاس 

فعلی، بلکه بالتبع برای نسل های بعد نیز مشکل آفرين باشد.  در عقب ماندگی در رشد اقتصاديمان برای نسل
شود که روش سربازگیری، دستمزددهی و به کارگیری مشمولین پیشنهاد می اکیدابر اساس نتايج اين مطالعه، 

 خدمت در سازماندهی وظیفه عمومی و نظام منتسب به آن کامال اصالح يابد.
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 منابع و مأخذ 
 منابع فارسی

 ارتباط بین اندازه تحصیالت و شغل  (. 1394پور، امیرحسین )علی اکبر وزاده، علیابراهیمی، محسن؛ قلی
، ص 3، شماره سال پانزدهم ،های رشد و توسعه پايدارپژوهش  ،وردوگو -در ايران: کاربرد مدل وردوگو

210-193. 

 ص 3783، شماره 14روزنامه دنیای اقتصاد، سال  هزينه ضمنی و آشکار. (،1395) اکبرحلوايی، علی ،
29. 

 جزوه کالسی.روش تحقیق در علم اقتصاد(. 1393. )زاده، امیرخادمعلی . 

 ( .14، 1397خبرگزاری اينترنتی انتخاب  .)موسسه   طرح خدمت سربازی دخترها در مجلس.مرداد
از سايت اينترنتی:  1397ديماه  10، نقل در تاريخ فرهنگی مطبوعاتی انتخاب

www.entekhab.ir/001lur 
 ( .1، 1393خبرگزاری اينترنتی دانشجو  .)هزينه آشکار هر مصاحبه اختصاصی با سردار کريمی: مرداد

 180تا  60میلیون تومان است/ سهم دوره سربازی در تعويق ازدواج زياد نیست/  2سرباز حدود 
از سايت اينترنتی:  1397آذر  10، نقل در تاريخ 334986کد خبر   .قوق ماهانه هر سربازهزارتومان، ح

https://snn.ir/001P90 
 ( .1389داودی، پرويز .) دانايی و توانايی، چاپ اول.1اقتصاد خرد . 

 ( .1397ديمی، امید. و همکاران )آموزی مجموعه مقاالت منتخب نخستین همايش ملی کار، ارديبهشت
 قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه. نان وظیفه.کارک

 الی  1384های وری کشور طی سالهای بهرهگزارش شاخص (.1397وری ايران. )سازمان ملی بهره
 https://www.npo.gov.irقابل دسترسی در . 1390يه سال بر پا 1396

 دسترسی در تاريخ 1376ل کار ايران بر پايه ساوری نیرویگزارش بهرهوری ايران. سازمان ملی بهره .
 https://www.npo.gov.irاز سايت  1397فروردين  12

 بازدهی آموزش در ايران: کاربردی از (. 1394) بین، طاهره و موتمنی، مانیعلمی، زهرامیال؛ نیک
کاربردی ی اقتصاد پژوهشی مطالعات -فصلنامه علمی  ،پانلی های شبهروش داده کوهورت سنی و

 .170-145، ص 41 ههارم، شمارچسال ،  ايران

 ( .21، 1397فرحی، مهدی  .)باشگاه درصد از سربازان ما تحصیالت دانشگاهی دارند 43امروز اسفند .
از سايت اينترنتی:  98مرداد  17، نقل در تاريخ 6863278خبرنگاران جوان. کد خبر 

www.yjc.ir/00SnS2 
 ( .21، 1397فرحی، مهدی  .)کرده در درصد از مشموالن تحصیل 40تعیین تکلیف طرح سربازی مرداد

از وب  1398مهر  6، دسترسی در تاريخ 97052110991. خبرگزاری ايسنا،  کد خبر نیروهای مسلح
 ww.isna.ir/news/97052110991سايت اينترنتی:

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/38265/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1394-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3
https://snn.ir/fa/news/334986/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-60-%D8%AA%D8%A7-180-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://snn.ir/fa/news/334986/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-60-%D8%AA%D8%A7-180-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://snn.ir/fa/news/334986/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-60-%D8%AA%D8%A7-180-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://snn.ir/fa/news/334986/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-60-%D8%AA%D8%A7-180-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://www.nipo.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=d6a5bbf5-1641-4135-804c-cc184b8f78a7
https://www.nipo.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=d6a5bbf5-1641-4135-804c-cc184b8f78a7
https://www.nipo.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=d6a5bbf5-1641-4135-804c-cc184b8f78a7
https://www.nipo.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=d6a5bbf5-1641-4135-804c-cc184b8f78a7
https://aes.basu.ac.ir/article_1885_e05d7ef969b57d115b63a9486a8184cc.pdf
https://aes.basu.ac.ir/article_1885_e05d7ef969b57d115b63a9486a8184cc.pdf
https://aes.basu.ac.ir/article_1885_e05d7ef969b57d115b63a9486a8184cc.pdf
https://www.yjc.ir/00SnS2


 انسانی مشمول خدمت وظیفه ...فرصت نیروی مدلسازی هزینه                                                                                 54

 
 

 بررسی عوامل مؤثر بر فرار از خدمت  (.1395) عبداله ،کريمی طاهر، ر سول و وثوقی ؛کمالوند، حسین
  .ترويجی علوم و فنون نظامی-فصلنامه علمی (، پايگاه يکم شکاری مهرآبادی: سربازان )مطالعه مورد

 .105-121ص ، 36 شماره،12، دوره

 ( .1398مرکز آمار ايران .)اول  مهین تيلغا 1346از سال  یو معدن یمحصوالت منتخب صنعت دیآمار تول
 https://www.amar.org.irقابل دسترسی در . 1397

 ( .1394مرکز آمار ايران .) کل کشور  شتریبو نفر کار کن  10 یصنعت یهاکارگاهجداول سرشماری- 
 https://www.amar.org.ir. قابل دسترسی در 1394

 ( .18، 1395مشايخی، علینقی  .)14روزنامه دنیای اقتصاد. سال  .وری پايین خدمت وظیفهبهرهخرداد ،
 .29، ص 3783شماره 

 ( .1396نصیرناتری، جعفر. تیالب، شقايق .)انتشارات خط خطی.روش تحقیق . 

 منابع التین

 Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J., & Sherali, H. D. (2010). Linear 

Programming and Network Flows, John Wiley and Sons. Inc., 

Publication. 

 Dai, Y. S., & Dongarra, J. (2010). Reliability and Performance Models 

for Grid Computing. In Handbook of Research on Scalable Computing 

Technologies (pp. 219-245). IGI Global. Page 245. 

 Durlauf, S. N., & Blume, L. (Eds.). (2008). The new Palgrave 

dictionary of economics. Second Edition. London, UK: Palgrave 

Macmillan. 
 Frederick, Shane, et Al. (2009). Opportunity Cost Neglect. Journal of 

Consumer Research, vol. 36, no. 4, 2009, pp 553–561. 
 Indira Gandhi. (2015). Research Methedology: Issues and 

Perspectives. ignou. 

 Jenkins, Glenn. Kuo, Chun-Yan. (2007). The Economic Opportunity 

Cost of Capital for Canada - An Empirical Update. Queen’s 

Economics Department, Working paper no. 1133. 
 Krugman, Paul. Wells, Robin. Graddy, Kathryn. (2011). Essentials of 

Economics. Second Edition. Worth Publishers. 

 Liu, L. (2009). A Model of Modeling in Research and Practice: 

Technology Integration and Online Career Counseling. In Handbook 

of Research on E-Learning Applications for Career and Technical 

Education: Technologies for Vocational Training (pp. 603-616). IGI 

Global. pp 616. 



 55                                                                              1399، تابستان  شانزدهمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال پنجم، شماره  

 Negrón, M. A. (2015). The Future of Internet Governance: Modeling 

the Dynamics of the Internet Governance–A Bayesian Belief Network 

Approach. In Handbook of Research on Redesigning the Future of 

Internet Architectures (pp. 1-31). IGI Global. pp 31. 

 Pindyck, Robert S. Rubinfeld, Daniel L. (2013). Microeconomics. 

Eighth Edition. Pearson Education. 
 Samuels, J. M. (1965). Opportunity Costing: An Application of 

Mathematical Programming. Journal of Accounting Research, vol. 3, 

1965, no. 2, pp 182–191. 
 Samuelson, Paul A. Nordhaus, William D. (1998). Principles of 

Economics. Sixteenth Edition. McGraw-Hill. 

 Smith, Adam. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations, edited by E. Cannan, New York, NY: Modern 

Library.  

 Stiglitz, Joseph E. Walsh, Carl E. (2006). Economics. Fourth Edition. 

WW Norton & Company. 
 Stiglitz, Joseph E. (2000). Economics of the public sector. Third 

Edition WW Norton & Company. 
 Temple, William. Franklin, Benjamin. (1818). Memoirs of the life and 

writings of Benjamin Franklin. Vol. 1. H. Colburn. 

 

 
 

 

 


