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چکیده
هر ساله جمعیت عظیمی از جوانان کشورمان ايران راهی خدمت وظیفه عمومی می شوند .اين جمعیت عمدتا در
سنین  18تا  28سالگی قرار دارند و دارای تحصیالت عالی هستند .بديهی است که خروج چنین جمعیتی از نیرویکار
از صحنه تولید برای سربازی هزينهفرصت بااليی برای اقتصاد ما دارد .با اين وجود به داليل مختلف تحقیقات
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
بتوان تصوری از هزينهفرصت نیروی انسانی مشمول خدمت وظیفه عمومی در ايران پیدا کرد .کلیه داده های تحقیق
بر مبنای آمارهای سال  1394بدست آمده اند .جامعه آماری تحقیق  400هزار سرباز وظیفه است .تمرکز اين تحقیق
جهت استخراج مدل بر تفکیک درجات تحصیلی و زيربخش های صنعتی با طبقه بندی  ISICاست .در ادامه نیز
با توجه به آمار های معدود موجود به حل مدل پرداخته شد .بر اساس يافته های تحقیق هزينهفرصت بدست آمده
برای خدمت وظیفه عمومی آقايان معادل  46/70درصد ارزش افزوده صنعت در  1394است .اين عدد معادل هزينه
اقتصادی ای است که کشورمان در صورت به سربازی فرستاده شدن جمعیت مشمول متحمل می شود ،و يا به
عبارتی ،برابر اين مقدار از فرصت از دست می رود .همچنین در طی چند سناريو به حالتهای ممکن ديگر
هزينهفرصت سربازی پرداخته شد.
واژگان کلیدی :نیروی انسانی مشمول خدمت وظیفه عمومی ،تحقیق در عملیات ،هزينهفرصت ،ماتريس
دوگان ،برنامهريزی خطی ،سربازی.

 1استاديار گروه علوم رياضی ،دانشکده علوم رياضی و رايانه ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران)r_adhamy@yahoo.com( .
 2کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشکده مديريت ،اقتصاد و مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ايران .نويسنده مسئول.
(.)r.m1_1ali@yahoo.com
 3استاديار گروه اقتصاد ،دانشکده مديريت ،اقتصاد و مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم وصنعت ،تهران ،ايران)rafiei.at@gmail.com( .
 4استاد گروه مهندسی صنايع ،دانشکده مهندسی صنايع ،دانشگاه علم وصنعت ،تهران ،ايران)amakui@iust.ac.ir( .
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 .1مقدمه
آيا سربازی اجباری و تامین سرباز اجباری در جهان مرسوم است؟ آيا درمورد هزينه عدم فعالیت برای فردی که
به خدمت سربازی می رود برای اقتصاد يک کشور ،چیزی می دانیم؟ اين امر فقط در چند کشور جهان امروز
معنا پیدا می کند .سربازی اجباری ديگر يک قاعده نیست و کشورها تمايل دارند نیروی انسانی کمتری را با
بهره وری بیشتر به کار گیرند تا بتوانند با در نظر گرفتن هزينه های هر شخص با آينده و اقتصاد خود نیروی
انسانی کمتری را به حداقل برسانند .در ارديبهشت  ،1397نخستین کنفرانس ملی آموزش مهارتهای کارکنان
وظیفه برگزار شد .برای اين همايش  144مقاله ارسال شده است (ديمی و همکاران )1397 ،که اکثريت قاطع
نويسندگان اين حوزه به مشکالت نظام خدمات وظیفه عمومی کشور پرداخته و آن را بی اثر دانستند .با اين
حال ،شکاف زياد در اين حوزه ادبیاتی به شدت احساس می شود .گمانه زنی های اندکی در مورد جنبه های
اقتصادی خدمات وظیفه عمومی در ايران وجود دارد .با اين وجود ،با وجود اين کمبود اطالعات و آمار ،تحقیقات
نیز محدود است و در يکی از مهمترين مناطق استراتژيک کشورمان پیشرفت هايی در حال انجام است .مشکل
ديگری که در اقتصاد امروز ايران مشهود است پديده تورم-رکود است .طول مدت اين چرخه امروز بیش از هر
چیز ديگری در جهان رشد کرده است و نشانگر اين است که مشکالت خارج از اقتصاد برای کشور ما وجود
دارد .يکی از مشکالت تحريم های شديد بین المللی است .اگرچه جمهوری اسالمی از ابتدای انقالب اسالمی
با انواع تحريم ها روبرو بوده است ،اما تحريم های فعلی موفق شده اند اقتصاد ما را به يک اقتصاد بسته تبديل
کنند .در چنین شرايطی می بینیم که با وجود فراوانی نسبی پرسنل نظامی و با نگرانی های امنیتی در مورد
کاهش گروه های تروريستی به دلیل ناپديد شدن آن ها ،نظام وظیفه عمومی کشور بر خالف تصور همگان،
به جای کاهش سربازگیری يا کوتاه شدن دوره فراخوانی آن ،گويی معکوس عمل کرده است و طول خدمت
وظیفه هر سرباز افزايش يافته است .چنین رويکردی حتی اگر مزايای امنیتی خوبی برای دفاع از کشور عزيزمان
فراهم کند ،به نظر می رسد هزينه قابل توجهی برای امنیت اقتصادی کشور داشته باشد .در اين مطالعه سعی
شده است هزينهفرصت نیروی مشمول خدمت وظیفه عمومی در ايران کشف شود .ادبیات و روشهای زيادی
برای محاسبه عددی هزينهفرصت وجود ندارد .با اين حال ،ما برای اين محاسبه به يک مدل نیاز داريم .برای
اين منظور ،ما از معدود آمار نقطه ای موجود و آمار بخش صنعت ،يک مدل برنامه ريزی خطی ايجاد کرديم.
اين مدل به ما کمک می کند تا مدلی را برای هزينهفرصت ارائه نیروی مشمول خدمت وظیفه در ايران پیدا
کنیم .در مقاله حاضر ،در بخش دوم مروری بر ادبیات مربوط به حوزه تحقیق خواهیم داشت .در بخش سوم
الگوی هزينهفرصت خود را برای نیروهای مشمول ترسیم میکنیم .در بخش چهارم به صورت عددی از الگو
خروجی میگیريم و منطق آن را با روش تحلیل حساسیت میسنجیم .در پايان نیز در بخش پنجم به جمع
بندی و پیشنهادات و الزامات اجرای طرح میپردازيم.
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 .2مبانی نظری پژوهش
در خصوص عنوان تحقیق پیشینه مستقیمی وجود ندارد ،بنابراين در اين قسمت به ادبیات حول جزئیات موضوع
اشاره خواهیم داشت:
مدل در واقع نمايشی است ( به طور کلی در ارائه های رياضیاتی) به منظور نمايان ساختن ساختار يا ظاهر يک
سیستم محاسباتی( .دای و دانگارا)2010 ،
در تعريف ديگر ،مدل يک فرايند سیستماتیک است که در آن از روشهای علمی برای شناسايی و تشخیص
مؤلفه های مهم در يک زمینه و پیوندها يا روابط بین آنها استفاده می شود( .لیو)2009 ،
به عبارت ديگر ،يک مدل به عنوان استفاده از ابزارهای رياضی برای کشف مقادير بعدی داده های منتخب بر
اساس فرضیات تعريف شده است( .نگرون)2015 ،
مدلسازی فرايند ساخت تصويرگری از يک سیستم يا پديده توسط فرضیاتی است که سیستم يا پديده را
توصیف می کند( .اينديرا گاندی)2015 ،
1
در مدل سازی يک پروسه آرمانی سازی وجود دارد .عبارت آرمانی سازی در خود در برگیرنده مفاهیمی همانند
خالصه کردن ،2ساده سازی 3و منزوی کردن 4می باشد .که هر سه مورد بیان شده به آرمان 5بر می گردند .و
علت آن متمرکز بر رفتار اقتصادی فرد و بازار است .خالصه سازی به حدی که ما يک مفهوم يا ايده داشته
باشیم ،ساده سازی در حدی که سیستم يا نمونه خالی از اثرات بی ربط يا ناچیز باشد .و منزوی سازی عناصری
که فکر می کنیم پر اهمیتند با قول معروف " با در نظر گرفتن شرايط ديگر " اتفاق می افتند . .اين فرايندهای
مدل سازی ممکن است در تئوری اقتصاد همه به طور خودکار و هم زمان ايجاد شوند .در اين روش ممکن
است مدل هايی ساخته شوند که ايده آل يک تئوری بزرگتر را نشان دهند ،ويژگی های زندگی اقتصادی را
خالصه کنند و يک دنیای پیچیده تر را فراهم کنند .اين ويژگی ها قبالً در قرن  18میالدی شناخته شده بودند.
البته در مورد اين ويژگیها ،مخالفت هايی هم وجود دارد که برای هر يک از ويژگی های مدل ها ايراداتی بر
می شمارند( .دورالوف و بلوم)654 :2008 ،
هزينهفرصت ،6هزينه مربوط به فرصت های موجود است که به دلیل عدم استفاده از منابع بنگاه در بهترين
استفاده جايگزين از آن چشم پوشی شده است .هزينه اقتصادی هزينهفرصت است ،به شرطی که که منابع بنگاه
1

idealization
abstraction
3
simplification
4
isolation
5
Ideal Type
 6هزينه جانشینی ،هزينه جايگزين ،هزينه بديل ،هزينه متقابل ،هزينه اقتصادی ،هزينه سايهای نیز معادل هزينهفرصت
( )Opportunity Costهستند .در مکتب اتريش از آن با دکترين  alternative costو يا  displacement costنیز ياد
شده است که در رقابت با دکترين معاصر خود يعنی  real costيا  disutility costيا  pain costدر مکتب مارشالیون غالب
آمد.
2
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را به درستی اندازه گیری و حسابرسی نمود .در حالی که هزينهفرصت و هزينه اقتصادی هر دو به يک موجوديت
اشاره دارند ،مفهوم هزينهفرصت بخصوص هنگامی قابلیت کاربرد دارد که گزينه های حذف شده منعکس کننده
هزينه پولی نیستند .به عنوان مثال ،اگر کسی در مغازه خود کار کند ،به خودش حقوق نمی پردازد .میزان حقوق
پرداخت نشده (صرف نظر از اجاره مغازه برای سادگی مسئله) برابر با هزينهفرصت است .هزينه اقتصادی هزينه
يک بنگاه برای استفاده از منابع اقتصادی در تولید است( .پندايک )232-231 :2013 ،هزينهفرصت از دست
رفته ،1در واقع تفاضل بین درآمد فعلی و درآمد در بهترين حالت آن است( .داودی )161 :1389 ،برای استفاده
از منابع در يک کار ،ديگر از اين منابع نمی توان در کار ديگر استفاده کرد .بنابراين ما بايد قبل از استفاده از آن
در آن استفاده خاص بهترين گزينه را برای هر منبع در نظر بگیريم .اين بهترين گزينه جايگزين اندازه گیری
هزينهفرصت است( .استیگلیتز و والش )38 :2005 ،در دنیای در جهان کمیابی ها ،هزينهفرصت در بر گیرنده
عايدی ها زمان ،و يا ارزش کاال و يا اينکه خدمات جايگزين کنار گذاشته شده است( .ساموئلسون و نوردهاوس،
)14-13 :1998
انسان به دلیل کمبود و محدوديت زمانی ،بايد انتخاب هايی را انجام دهد که تمايل دارد ،و نهايتا فقط يک
انتخاب نهايی انجام میدهد و از ساير انتخاب های ممکن میگذرد( .کروگمن و همکاران)6 :2011 ،
از نمونه تالشهای محاسباتی هزينهفرصت میتوان به موارد زير اشاره کرد:
ساموئلز ( )1965توضیح می دهد که محاسبات هزينه های نهايی شامل تمام هزينه های مستقیم و هزينه های
فرصت است .بنابراين اگر يک پروژه برای اجرا انتخاب شود ،ساير پروژه های جايگزين رد می شوند .بنابراين
درآمد بالقوه اين طرح ها از بین می رود .آنها فرصتهای از دست رفته هستند .اگر پروژه انتخاب شده پروژه
بهینه باشد ،بازده باالتر از ساير گزينه ها است ،در غیر اين صورت فرصت ها از دست می روند .اين يک کاهش
هزينه محسوب می شود .سپس مسئله بهینه سازی را با استفاده از طرح قیمت گذاری سايه با برنامه نويسی
خطی و روش سیمپلکس ،چند مسئله ساده شامل سه عامل تولید حل می کند .و دوگان مسئله را هزينهفرصت
می داند .در اين کار ،ساموئلز در مورد محاسبه هزينه سايه منابع با ارزش ثابت و بدون ابهام صحبت می کند
که قیمت آن مشخص نیست .بنابراين ،با توجه به راه حل مسئله اولیه ،هزينه سايه عوامل محدود کننده ای
است که نشان دهنده ارزش تولید نهايی آنها است .وی به صورت کلی با فنون ساده و حسابداری سروکار دارد.
جنکینز و کیو ( )2003هزينه اقتصادی فرصت اقتصادی سرمايه ،بهترين نرخ تنزيل سرمايه را برای تخمین
اقتصادی ارزش فعلی خالص پروژه در نظر می گیرند .اگر يک  2NPVبیشتر از صفر باشد ،پروژه قابل قبول
است .به معنای ضمنی ،اين پروژه مزايای خالص بیشتری نسبت به استفاده از منابع خود در جای ديگر اقتصاد
ايجاد می کند .و اگر منفی باشد ،منابع در جای ديگر از اقتصاد سودآور هستند.

 1عبارت هزينه فرصت از دست رفته به نوآوری پرويز داودی در ادبیات فارسی زبان علم اقتصاد رواج پیدا کرده است .در حالی که در
ادبیات و تاريخ بینالمللی حول مسئله هزينه چنین تعريفی وجود ندارد.
 :Net Present Value : 2ارزش خالص جاری
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فردريک و همکاران ( )2009با اشاره به الچیان ،بوکانون و نوزک ،هزينهفرصت را به عنوان میزان مطلوبیت از
دست رفته به دلیل عدم انتخاب به خاطر يک انتخاب نهايی ،تعريف کردند .آنها سپس با انتقاد خاطرنشان کردند
که هزينهفرصت در کتابهای درسی اقتصاد نه تنها به عنوان "قانون" معرفی می شود بلکه گويی همه مصرف
کنندگان نیز کامال از آن آگاه هستند و از آن استفاده می کنند .وی با اشاره به کارهای کانمن 1توضیح داد که
اين فرض که هزينه های فرصت را در بر می گیرد با تحقیقات فراوان روانشناختی سازگار نیست زيرا نشان می
دهد که انتخاب و ترجیحات مبتنی بر اطالعاتی است که صريحاً ارائه می شوند .بنابراين فرد فقط به مؤلفه
های اصلی مسئله نگاه می کند و معموالً اجزای پنهان آن را در نظر نمی گیرد .وی در اين مجموعه ،جوامع
آزمايشگاهی را با اشکال مختلف بیان مسئله مورد بررسی قرار داده و فرض کتابهای اقتصاد و تحقیقات رفتار
مصرف کننده را (که انسانها همیشه هزينه های فرصت را همزمان در نظر می گیرند) در برابر رفتار واقعی انسان
به چالش می کشد .مطالعات مختلف نشان داده اند که ذهن انسان تحت تأثیر قالب پرسش و پاسخ از انتخاب
خود است ،حتی اگر هزينهفرصت يکسان باشد يا حتی از نظر اقتصادی نیز مضر باشد .اين واقعیت نیز وجود
دارد که عمل پرداخت هزينه در ذهن انسان نوعی رنج است و ناخودآگاه در برابر آن مقاومت می کنیم .از طرف
ديگر ،اگر هزينهفرصت و گزينه های جايگزين به صراحت به انسان يادآوری بشود ،نتايج متفاوتی به دست می
آيد .در علم سیاست و بازاريابی ،وضعیت يادآور شدن هزينهفرصت نیز در نتايج نهايی بسیار اثرگذار است .در
اين مجموعه محاسبات مدل شده ،هیچ هزينهفرصت وجود ندارد ،بلکه صرفاً مقدار پول يا ارزش پولی که برای
يک انتخاب از دست می دهیم به عنوان هزينهفرصت ارائه می شود.
بازارا و همکاران ( )2010در تفسیر اقتصادی از دوگان يک مسئله برنامه ريزی خطی ،آن را به عنوان هزينه
سايه معرفی می نمايد .به اين ترتیب ،به جای حداکثر درآمد ،هزينه ها را با ماتريس دوگانه به حداقل می
رسانیم .در حقیقت حداکثر رساندن ما با به حداقل رساندن هزينه انجام می شود .بازار تأکید دارد که هزينه ها
از اين طريق بايد "منصفانه" باشند .همچنین در صنايع مقرر نظیر صنعت برق نیز استفاده از قیمت گذاری و
همچنین "توجیه" عملکرد قیمت در صنايع تنظیم شده معمول است( .بازارا و همکاران)273-270 :2010 ،
در تعريف خدمت وظیفه عمومی ،هر فرد ذکور ايرانی در ماهی که طی آن ماه به سن  18سال تمام میرسد،
مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است .همچنین بر اساس تبصره آن مشمول کسی است که در شمول
قانون خدمت وظیفه عمومی قرار گیرد .نیروهای مسلح کشور دو گروه کلی کادر ثابت (پايوران) و وظیفه
(سربازان) هستند .بر اساس ماده  5آيیننامه انضباطی نیروهای مسلح کلیه مشمولین خدمت وظیفه به محض
ورود به خدمت «سرباز» نامیده میشوند( .کمالوند و همکاران  )1395:در مورد بودجه تخصیصيافته به مشمولین
خدمت وظیفه بر اساس مصاحبه سردار کمالی مسئول وقت اين امر ،ساالنه  2میلیون تومان در سال 1393
(خبرگذاری دانشجو )1393 :و از نظر سرهنگ حلوائی اين رقم بین  3/5تا  4میلیون تومان در سال 1395
است( .حلوائی )1395 :در منابع خارجی آدام اسمیت پدر علم اقتصاد ،به طور واضح علیه سربازی اجباری و
برتری سربازی تماما داوطلبانه با اين واژگان ياد کرده است " :برتری غیرقابل منازع يک ارتش ثابت منظم(=
Kahneman

1
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کامال داوطلبانه )1بر يک شبهنظامی =( 2سربازی اجباری( ")3اسمیت :1776 ،ص  )701از قديمی ترين برآورد
هزينهفرصت برای هر سرباز در کتاب "يادداشتهای بنژامین فرانکلین (تمپل ")1818 ،دريافت میشود که
بررسی میکند وقتی دريانوردی به محافظت از يک کسب و کار برای پادشاهی گماشته شود  25شیلینگ و اگر
در خدمت تاجران باشد  3/15پوند در ماه کسب خواهد کرد.
در مورد ارتباط بین تحصیل و درآمد در ايران ،علمی و همکاران ( )1394دريافتند که آموزش بر درآمد شاغلین
اثر مثبت و معنیدار و بااليی دارد .همچنین جنسیت باعث تفاوت در درآمد به نفع مردان است .در رابطه با مقدار
بازدهی آموزش ،ابراهیمی و همکاران ( )1394با استفاده از روش میانگین تطابق تحققيافته و مدل وردوگو-
وردوگو 4بازدهی سالهای تحصیل و بازدهی تحصیالت فرونیاز و فرانیاز را بدست میآورند .همچنین اثر سن
و جنسیت و تجربه نیز بررسی میشود .آنها هنگام محاسبه میزان تحصیالت فراتر يا کمتر از نیاز ،به ازای هر
سال به رقم  9/3درصد به عنوان بازده رسمی آموزش در ايران می رسند.

 .3روش شناسی پژوهش
برای مدلسازی رياضی اين تعبیر از تعريف رياضی هزينهفرصت طبق ادبیات بازارا و همکارانش ( )2010بهره
میبريم .در اين تعبیر هزينهفرصت نیروی مشمول خدمت وظیفه از ماتريس دوگان 5هزينه نیروی انسانی حاضر
در آن بدست میآيد .برای محاسبه هزينهفرصت نیروی انسانی مشغول به خدمت اينگونه تصور میکنیم که
نیروهای مسلح به عنوان يک بنگاه اقتصادی با دغدغه معنیدار اقتصادی قصد دارد حداکثر منفعت اقتصادی را
از مشمولین کسب کند؛ بدين نحو که اين منفعت با منفعت به کار گیری اين نیروها در بازار کار يکسان درآيد.
يا به عبارتی هزينه اقتصادی اين نیروها را برای اقتصاد به حداقل برساند .برای محاسبه رياضیات اين فرآيند از
فن دوگان در برنامهريزی خطی بهره برديم:
اگر برنامه خطی و دوگان آن به شکل زير باشد)1/3( :
برنامه خطی
Max: cx

قیود برنامه خطی
 Ax ≥ bو x ≥ 0

دوگان برنامه خطی
Min: wb

قیود دوگان
 wA ≤ cو w ≥ 0

1

All-volunteer
Militia
3
Conscription
4
Verdugo-Verdugo Model
5
Dual Matrix
2
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فرض می کنیم  Bبهینه پايه برای مسئله اولیه با  cBبه عنوان بردار هزينه آن باشد .و فرض کنیم بهینه مطلوب
ممکن * xناتباهیده 1باشد .عالمت  Jبه عنوان سنجه در متغیرهای غیراصلی  xjاستفاده شود ،که ممکن است
دربرگیرنده متغیرهای کمکی و ساختاری باشد( .داريم }𝑚  .)𝐽 ⊆ {1, … 𝑛 +پس داريم)2/3( :
𝑗𝑥) 𝑗𝑐 – 𝑗𝑧 (∑ – 𝑏 ∗ 𝑤 = 𝑗𝑥) 𝑗𝑐 – 𝑗𝑧 (∑ 𝑧 = 𝑐𝐵 𝐵 −1 𝑏 −
𝐽∈𝑗

𝐽∈𝑗

اگر iامین مؤلفه در بردار سمت راست مقداری آشفته شود (مثبت يا منفی) ،از آنجا که جواب شدنی پايه ی فعلی
همچنان شدنی میماند ،بهینگی آن را حفظ میکنیم .پس اگر * zمقدار تابع هدف بهینه باشد و  Bi-1همان
iامین ستون  B-1باشد خواهیم داشت)3/3( :
∗ 𝑧𝜕
∗ 𝑤 = = 𝑐𝐵 𝐵𝑖−1
𝑖𝑏𝜕
لذا ∗ 𝑤 نرخ تغییر تابع هدف بهینه به ازای افزايش يک واحد از iامین مؤلفه بردار دست راست خواهد بود ،به
شرطی که متغیرهای غیرپايه ای موجود (صرف نظر از شدنی) معادل صفر شوند .به اين علت که 𝑤𝑖∗ ≥ 0
خواهد بود ،مقدار * zافزايش  /کاهش خواهد يافت و يا ثابت خواهد ماند ،اگر مقدار  biافزايش  /کاهش يابد
و يا ثابت بماند از نظر اقتصادی ما مقدار * wرا بردار قیمت سايه ای بردارد سمت راست در نظر می گیريم .به
منظور فهم بهتر اگر iامین قید مقدار تقاضای iامین تولید از حداقل  biواحد ازiامین محصول و  cxنمايانگر
هزينه کل تولید باشد ،لذا ∗𝑖𝑤 هزينه افزايشی 2تولید يک واحد بیشتر از تولید iامین کاال می باشد=( .هزينه
نهايی)
به عبارتی ∗𝑖𝑤 قیمت منصفانهای 3خواهد بود که برای يک واحد اضافی از iامین محصول پرداخت می کنیم.
اگر نقش مسائل اولیه و دوگان قبل را عوض کنیم به تفسیر اقتصادی ديگری خواهیم رسید .مسئله برنامه اولیه
و دوگان زير را فرض کنید .در اينجا مسائل د و ب به صورت ب و د بازنويسی شده اند)4/3( :
برنامه خطی

قیود برنامه خطی

دوگان برنامه خطی

قیود دوگان

 1شرط تبهگن بودن يک گوشه در برنامهريزی خطی آن است که حداقل يکی از متغیرهای اساسی آن گوشه در سمت راست تابلوی
سیمپلکس دارای مقدار صفر باشد.
 :Incremental Cost 2هزينه باالسری هم نام برده شده است که البته همان بیان حسابداری هزينه نهايی ( Marginal
 )Costدر اقتصاد است.
3
Fair Price
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𝑗𝑥 𝑗𝑐 Max: ∑𝑛𝑗=1

∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 ≥ bi
و i = 1,…,m
وx ≥ 0

𝑗𝑥 𝑗𝑐 Max: ∑𝑛𝑗=1

𝑚∑
𝑖=1 𝑎𝑖𝑗 𝑤𝑖 ≤ cj
و j = 1,…,n
وw≥0

فرض کنیم که مسئله ب يک مسئله محصول-ترکیب است که در آن  nکاال توسط  mنوع نهاده در حال
تولید است .در اينجا  xjنمايانگر تعداد واحد (برای هر سال) تولید شده از محصول  jخواهد بود ،و  biنماينده
تعداد واحدهای موجود از نهاده  iبه ازای  j = 1,…,nو  i = 1,…,mخواهد بود.
به مانند قبل ،اگر  wiعالمت هزينه سايه ای يا ارزش منسوب 1يا قیمت/بهره بازاری منصفانه يک واحد از
نهاده  iباشد ،پس قیود دوگان چنین تفسیری خواهند شد :تصور کنید که تولید کننده در نظر دارد تا نهاده را در
واحد قیمت های  w1,…,wmبه جای تولید ترکیبی از کاالها اجاره دهد .پس هر واحد از کاالی  jتولید نشده
𝑚∑ واحد به
منتج به از دست دادن سود به اندازه  cjواحد خواهد بود اما عايدی اش بهره به مقدار 𝑖𝑤 𝑗𝑖𝑎 𝑖=1
واسطه اين واگذاری خواهد بود .قیود دوگان تضمین می کند که اين داد و ستد حداقل به مقدار تولید کاالها
سود آور است .با اين وجود برای حفظ قیمت منصفانه يا رقابتی 2با تضمین سود آوری ،تابع هدف دوگان تالش
می کند تا بهره کل را کمینه کند .نتیجه دوگانگی اصلی به ما می گويد که وقتی يک بهینه وجود داشته باشد،
بهره کلی که بدست می آيد نظیر کل سود مطلوب قابل دستیابی با تولید کاالها است .بنا بر اين  wiمنعکس
کننده ارزشی خواهد بود که تولیدکننده به يک واحد ازiامین نهاده _از ديدگاه فرآيند تولید با عملکرد بهینه_
نسبت خواهد داد .به طور مشخص در بهینگی ،قضیه مکمل زائد 3بیان می دارد که اگر از همه موجودی نهاده
 iاستفاده نشود ،پس ارزش نهايی * wiيک واحد اضافی از نهاده  iطبیعتاً صفر خواهد شد .مشابه همین ،اگر
∗4
𝑚∑ نهاده های مصرف شده توسط يک واحد از سطح تولید محصول  jمازاد سود
خالص ارزش 𝑖𝑤 𝑗𝑖𝑎 𝑖=1
متصور  cjخواهد بود ،پس بهینه سطح تولید محصول  jبايد صفر باشد( .بازارا و همکاران :2010 ،ص -270
)273
 .1-3مدل ریاضی پیشنهادی
مسئله اين است که سربازان افرادی هستند که در صورت عدم وجود خدمت سربازی سنتی در کشور ،در
بنگاههايی با منطق اقتصادی حداکثر سود (= کمترين هزينه) کار می کنند .محصول آنها در بازار کاالها و
خدمات فروخته می شود و پاداش آنها را به عنوان دستمزد بنگاه های فوق الذکر دريافت می کنند .با فرض
 1در اينجا از هزينهفرصت با عنوان  imputed valueهم نام برده شده که به معنی ارزشی است که به يک کاال نسبت داده
میشود در حالی که ارزش واقعی آن مشخص نیست که در واقع نوعی از بیان قیمت سايهای است.
2
Competitive
3
Complementary Slackness Theorem
4
Net Value
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اينکه اوال قیمت ها مشخص است ،ثانیا تعداد کارگران مشخص است و سوم اينکه سهم هر کارگر در ارزش
افزوده هر نوع کاال .ما يک مسئله به حداقل رساندن هزينه را به عنوان مسئله تصمیم گیری اين بنگاه ها با
میزان دستمزد هر کارگر به عنوان متغیر تصمیم در اين مسئله حل می کنیم ،بنابراين می توان مسئله ما را به
شرح زير فرموله کرد)5/3( :
𝑖𝐿 𝑖𝑊 Min: 𝐶 = ∑𝑛𝑖=1
s.t: ∑𝑛𝑖=1 𝑊𝑖 𝑋𝑖1 ≤ P1
⋮
∑𝑛𝑖=1 𝑊𝑖 𝑋𝑖𝑛 ≤ Pn
 Li ≥ 0و Wi ≥ 0
 .2-3بسط کاربردی مدل و قیود آن
حالت  )1اگر فرض کنیم که به جای مینیمم کردن هزينه به ماکسیمم سازی ارزش تولید شده پرداخته ايم،
در اين حالت با مسئله زير رو به رو خواهیم شد)6/3( :
𝑗𝑖𝐿 𝑗𝑖𝑦 𝑗∑ 𝑖∑ = 𝑌 Max:
در اينجا  Lijتعداد سرباز نوع  iاست که در تولید کاالی گروه نوع  jشاغل خواهد بود و متغیر تصمیم ما نیز
هست.
حالت  )2در اين حالت به توافق بین بنگاه و نظام وظیفه در پرداخت به نیرویکار می پردازيم ،با اين هدف
که هزينه تولید به وسیله نیرویکار حداقل شود .با اين وجود مسئله هدف ما اينگونه خواهد بود)7/3( :
𝑖𝐿 𝑖𝑊 Min: 𝐶 = ∑𝑛𝑖=1
در اين حالت ،فرض می کنیم که سیستم وظیفه عمومی بودجه دستمزدی که به نیرویکار پرداخت می شود را
در نظر می گیرد .اين بنگاه همچنین برای پر کردن ظرفیت تولید خالی خود به نیرویکار نیاز دارد .اما برای
بنگاه ،سهم وی از پرداخت کارگر بايد کمتر از مبلغی باشد که به غیر سرباز پرداخت می شود تا حداکثر هزينه
تولید را به حداقل برساند .بنابراين اظهارات ما اين است)8/3( :
s.t: Bi ≤ ∑𝑖 ∑𝑗 𝑊𝑖𝑗 ≤ mMWj
که  mMWjحداقل دستمزد بازار يا همان کفدستمزد پايه در زير بخش صنعتی  jاست Bi .نیز بودجه
پیش بینی شده برای کل دارندگان درجه تحصیلی  iاست.
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بر مبنای تحقیق ابراهیمی و همکاران (1394راندمان بازده متوسط تحصیل در ايران به ازای هر سال تحصیل
رسمی  9/3درصد در نظر گرفته می شود.
همچنین بر مبنای اصل اقتصاد خردی  VMPL = PMPL = Wفرض می شود پرداختی هر شخص بر
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.
بر مبنای اين دو گزاره ،دستمزد هر شخص را به طور تابعی از تحصیالت او می نويسیم)9/3( :
)Wi = w (1+0.093E
که  wدستمزد پايه ،يا دستمزد مشترک و يا کفدستمزد متصور شده برای حداقل شرايط کارگری است.
پارامتر  0/093هم ضريب درصدی بازدهی آموزش در ايران و  Eتعداد سال های تحصیل هر فرد است.
(رضائیمنش)1398 ،

 .4تجریه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
 .1-4معرفی دادهها
 دادههای مربوط با جمعیت شاغل در بازار از آمار سرشماری صنعت سال  1394درگاه آمار ايران استخراج شدهاست .حداقل دستمزد روزانه در سال  94معادل  237،475ريال است .بهرهوری نیرویکار  1394معادل
 934،772،701ريال در نظر گرفته شده است.
 آمار های در ا رتباط با جمعیت سرباز از گزارش های خبری خبرگزاری ها کسب شده است که در سال های 94 ،93و  95به اطالع جامعه رسانده شده اند .بر اين اساس تعداد کل سربازان در سال  1394معادل  400هزار
نفر و هزينه سرانه هر سرباز  40میلیون ريال در سال است.
 .2-4مثال عددی  :1در اين مثال طبق حالت  2مطرح شده در بخش  3ما می خواهیم با استفاده از روش
ماتريس مضاعف دوگان ،درآمد نیرویکار را به حداکثر برسانیم تا هزينه عدم فعالیت اقتصادی يک سال برای
کشور به دست آيد تا هزينهفرصت اين جمعیت را تأمین کند .بنابراين ما در مسئله اولیه هزينه را به حداقل می
کنیم)1/4( :
𝑖𝐿 𝑖𝑊 Min: 𝐶 = ∑7𝑖=1
قید محدوديت در پرداخت ريالی به نیرویکار مشمول:
Bi ≤ ∑7𝑖=1 ∑23
𝑗=1 𝑊𝑖𝑗 ≤ ∑𝑗 𝑚𝑊 j
 Lij ≥ 0و Wij ≥ 0
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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
 32،635،000،000،000ريال می باشد .همچنین هزينهفرصت نیروی مشمول خدمت وظیفه برای کشور در
سال  1394معادل  934،594،193،254،366ريال است.
 .3-4مثال عددی  :2در اين مثال مطابق حالت رياضی مطرح شده پیشنهادی در بخش  3میخواهیم با
استفاده از روش ماتريس دوگان به ماکسیمم درآمد نیرویکار مشمول برسیم تا از اين راه هزينه عدم اشتغال
اقتصادی اين نیرو را برای يک سال بدست آوريم که همان هزينهفرصت اين نبروها خواهد بود . .البته الزم به
ذکر است که اين روش عامل نیرویکار را تنها عامل تولید می گیرد و ساير عوامل تولید مثل سرمايه و مواد
اولیه را نیز ثابت فرض می کند به گونه ای که با همان روند ثابت افزايش نیرویکار ،تولیدمان نیز به مقدار
ثابتی افزايش می يابد .بنابراين ما در مسئله اولیه هزينه را به حداقل می رسانیم)2/4( :
𝑖𝐿 𝑖𝑊 Min: 𝐶 = ∑7𝑖=1
قید محدوديت در تولید ريالی برای نیرویکار مشمول:
7
∑23
𝑗=1 ∑𝑖=1 𝑊𝑗𝑖 𝑋𝑖 ≤ ∑𝑗 Pj

 Wji ≥ 0و Lji ≥ 0
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
 69،722،000،000،000ريال می باشد .هزينهفرصت نیروهای مشمول خدمت وظیفه با ثابت گرفتن سهم
سرمايه برای کشور در سال  1394برابر  1،271،416،274،685،440ريال است.
 .4-4تحلیل حساسیت
در اين بخش ،محقق عوامل مؤثر بر مدل را تغییر می دهد و تغییرات آنها را با منطق حاکم بر آن برای تعیین
رفتار مدل و عوامل دخیل مقايسه می کند .ما از چندين سناريو برای اين روش استفاده می کنیم.
 .1-4-4سناریو الف) اثر افزایش ضریب بازدهی هر سال از تحصیل در کشور
طبق مثال عددی اول در بخش  4با فرض ثبات بازدهی نیرویکار و ثبات بودجه کل اين نیرو داريم:
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جدول شماره ( )1اثر افزايش ضريب بازدهی تحصیل بر دستمزد در مثال 1
درجه تحصیلی

بودجه متناسب %9/3

بودجه متناسب %11/16

درصد تغییرات

بیسواد

40،000،000

38،657،343

-3/357

66،933،054

7/238

کاردانی

84،640،000

93،527،848

10/501

فوقديپلم

92080،000

102،519،705

11/338

لیسانس

99،520،000

111،403،167

11/940

فوقلیسانس

107،300،557

121،097،679

12/858

دکتری

121،840،000

135،306،100

11/052

62،415،635

زيرديپلم

منبع :محاسبات محقق
جدول شماره ( )2اثر افزايش ضريب بازدهی تحصیل بر هزينهفرصت در مثال 1
%9/3
32،635،000،000،000
934،594،193،254،366

بازدهی تحصیل
هزينه بهینه
هزينهفرصت

%11/16
35،950،257،591،496
931،278،935،662،897

درصد تغییرات
10/16
-0/355

منبع :محاسبات محقق

تغییرات جديد عايدات نیروی بی سواد را کمتر از قبل کرد .همچنین گروه کارشناس ارشد بیشترين افزايش
عايدی را داشتند و افزايش عايدی گروه دکتری کمتر از گروه کارشناس ارشد است که میتوان اينگونه تلقی
داشت که در صنعت کشور ما تحصیالت دکتری فرانیاز است .همچنین در کل ،هزينه پرداخت کننده دستمزد
نظامی باال میرود ولی چون بهرهوری نیرویکار افزايش پیدا نکرده است اقتصاد متضرر خواهد بود و تفاوت
هزينهفرصت اين جمعیت به صورت منفی نمايانگر خواهد شد.
جدول شماره ( )3اثر افزايش ضريب بازدهی تحصیل بر دستمزد در مثال 2
درجه تحصیلی

بودجه متناسب %9/3

بودجه متناسب %11/16

درصد تغییرات

بی سواد

85،491،000

85،491،000

0

زيرديپلم

133،194،978

142،735،774

7/163

کاردانی

180،898،956

199،980،547

10/548

فوقديپلم

196،800،282

219،062،138

11/312

لیسانس

212،701،608

238،143،730

11/961

فوقلیسانس

228،602،934

257،225،321

12/521

دکتری

260،405،586

295،386،503

13/434

منبع :محاسبات محقق
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جدول شماره ( )4اثر افزايش ضريب بازدهی تحصیل بر هزينهفرصت در مثال 2
%9/3
69،722،000،000،000
1،271،416،274،685،440

بازدهی تحصیل
هزينه بهینه
هزينهفرصت

%11/16
76،826،716،489،375
1،264،311،558،196،060

درصد تغییرات
10/19
-0/559

منبع :محاسبات محقق

واضح است که اينجا دستمزدها به صورت يکنواخت تخصیص يافتند و تحصیل بیشتر عايدی بیشتری به همراه
دارد .هزينه کل افزايش يافته است ،به علت ثبوت بازدهی نیز ،نیرویکار در اقتصاد متضرر خواهد بود.
 .2-4-4سناریو ب) اثر افزایش میانگین بهرهوری نیرویکار در صنعت
اگر فرض شود به عللی مثل صنعتیشدن بیشتر میانگین بهره وری نیرویکار 1در صنعت  %20افزوده شود .در
اين صورت چون به طور ويژه به نیرویکار توجه میشود و ساير نهاده ها مثل سرمايه ثابت در نظر گرفته می
شوند تنها از مثال عددی  2بخش  4بهره می بريم:
جدول شماره ( )5اثر افزايش میانگین بهره وری کار بر دستمزد در مثال 2
بهره وری
نیرویکار
بهره وری
هزينهفرصت

مطابق آمار 1394

مطابق سناريو جديد

درصد تغییرات

558،300،000
934،594،193،254،366

669،960،000
1،160،675،031،905،240

20
20/70

منبع :محاسبات محقق

ظاهرا نکته قابل مشاهده اين است که با افزوده شدن بهره وری نیرویکار ،در کل اقتصاد به انداره بیشتری از
آن فرصت بوجود آمده و هزينهفرصت برای کل جامعه شکلی فزاينده خواهد داشت .بنابراين هر چه بهره وری
نیرویکار باالتر برود ،در صورت عدم اشتغال قسمتی از جمعیت آن (همانند مشمولین خدمت وظیفه) برای
اقتصاد هزينه بیشتری ايجاد میشود .اما در حالتی که همین جمعیت در حال کار باشند و تولید انجام شود برای
کل اقتصاد عايدی فزاينده به بار خواهد نشست.
 .3-4-4سناریو ج) اثر افزایش کفدستمزد نیرویکار در صنعت
اگر در کفدستمزد بازار يک افزايش به اندازه  %20اتفاق افتد ،با توجه به مثال  2بخش  4که وابسته به دستمزد
بازاری است و ثابت در نظر گرفتن ساير شرايط ،نتايج بدست می آيد:

 1بهرهوری نیرویکار به نسبت تولید (ارزش افزوده يا ستانده) به تعداد نیرویکار گفته میشود .در صورتی که اطالعات بیشتری در
مورد نیرویکار مانند ساعت کار انجام شده يا ساعات کار پرداخت شده موجود باشند ،میتوان از آن به جای تعداد شاغالن در مخرج
بهره برد – .گزارش سازمان ملی بهرهوری ايران
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جدول شماره ( )6اثر افزايش کفدستمزد بر هزينهفرصت در مثال 2
کفدستمزد
هزينه بهینه
هزينهفرصت

1394
85،491،000
69،722،000،000،000
1،271،416،274،685،440

مطابق سناريو جديد
102،589،200
83،665،996،489،375
1،257،472،278،196،060

درصد تغییرات
20
20
-1/10

منبع :محاسبات محقق

بديهی است اگر نیاز به افزايش دستمزد در جامعه باشد ،هزينه تولیدکننده افزايش می يابد .اما اگر هزينه متناسب
با يا باالتر از خود بهره وری دستمزد نباشد ،همانطور که در اين مثال ديديم ،پتانسیل فرصت کل اقتصاد کاهش
می يابد ،و اگر جمعیت شاغل باشد ،درآمد کمتری نسبت به دستمزدهای کمتر به کسب خواهد کرد.
 .4-4-4سناریو د) اثر کاهش جمعیت نیروی مشمول مطابق آمار محتمل کشور در 1397
با وجود فقدان آمار و اطالعات رسمی ،بر مبنای تحقیقات شهودی محقق به نظر می رسد جمعیت نیروی
مشمول خدمت وظیفه ايران به علت کاهش موالید در حال حاظر به کمتر از  150هزار سرباز رسیده است .در
ضمن با عنايت به گزارش سردار مهدی فرحی %43 ،مشموالن دارای تحصیالت دانشگاهی شده اند .بر اين
مبنا ترکیب جمعیت و بالتبع میزان دستمزدها تغییر می يابد .عالوه بر اين آمار رسمی  1397مانند بهره وری
صنعت و يا ستانده کل هنوز توسط نهادهای مربوط اعالم نشده اند ،اما محقق با استفاده از آمار تولید محصوالت
منتخب صنعتی و معدنی از سال های  1346لغايت نیمه اول  1397مرکز آمار ايران ،متوجه  10/11درصد
کاهش در کلیه تولیدات  6ماهه ابتدايی سال شده است که به نظر به خاطر شرايط تحمیل شده بر اقتصادمان
به مناسبت تحريم های بین المللی است .به همین منظور ستانده سال  1394را با همین نسبت تقلیل می دهیم.
در سال  1397حقوق سرانه سربازان نسبت به  1394با مقدار  %15افزايش گزارش شده است .همچنین کف
حقوق بازار نیز به  133،352،280ريال در سال گزارش شده است .پس با توجه به اين تغییرات خواهیم داشت،
طبق مثال  1عددی بخش :4
جدول شماره ( )7اثر کاهش نیروی مشمول بر اساس آمار  1397بر هزينهفرصت در مثال 1
تعداد مشمولین
هزينه بهینه
هزينهفرصت

منبع :محاسبات محقق

1394
400،000
32،635،000،000،000
934،594،193،254،366

1397
150،000
15،081،464،070،522
347،629،483،339،835

درصد تغییرات
-62/50
-53/79
-62/80
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و بر اساس مثال عددی  2بخش :4
جدول شماره ( )8اثر کاهش نیروی مشمول بر اساس آمار  1397بر هزينهفرصت در مثال 2
تعداد مشمولین

1394
400،000

1397
150،000

درصد تغییرات
-62/50

هزينه بهینه
هزينهفرصت

69،722،000،000،000
1،271،416،274،685،440

43،720،600،424،918
408،360،347،743،109

-66/29
-67/88

منبع :محاسبات محقق

در هر دو مثال ،کاهش نیروی کار و کاهش کارآيی منجر به کاهش هزينه ارسال نیروی خدمت وظیفه به
صنعت شده است .اما در حالی که تنها سیستم وظیفه متعهد پرداختی نیروی سرباز صنعتی است ،اين کاهش
هزينه با کاهش جمعیت متناسب نیست و به صورت سرانه کاهش هزينه ،کاهنده خواهد بود .اما اقتصاد بخش
عمده ای از پتانسیل های خود را به دلیل کاهش زاد و ولد و تحريم ها از دست داده است و چیزی بیش از
کاهش جمعیت صرف از دست خواهد داد .در حالت ديگر که صنعت همچنین در پرداخت حقوق و دستمزد
مشارکت دارد ،با کاهش هزينه های نیروی شاغل ،کل هزينه ها بیش از مقدار متناسب مورد انتظار از کاهش
نیروی کار کاهش می يابند و سرانه هزينه برای پرداخت کننده کاهش می يابد .اما فرصت ايجاد شده برای
اقتصاد بیشتر از حالت قبلی کاهش می يابد و برای کل اقتصاد هزينهفرصت افول بیشتری می بیند.
غیرنظامی1

 .5-4-4سناریو هـ) پذیرش زنان در خدمت وظیفه عمومی
در صورتی که قوانین عمومی مختص وظیفه عمومی نیز مستلزم آن باشد که زنان در يک سن معرفی شده به
عنوان سن شمول در خدمت مهارت آموزی شود يا خدمت غیرنظامی انجام دهد و همان بودجه ای که مردان
برای وظیفه از آن استفاده می کنند ،برای محاسبه هزينه فرصت از هرم جمعیت کشور استفاده خواهیم برد.
جمعیت زنان کشور در دوره مورد مطالعه معادل  97/5درصد از مقدار متناسب مردان را تشکیل می دهد .با
مراجعه به گزارش سردار مهدی فرحی ( )1397دامنه سنی مشمولین خدمت را از  18تا  28سال مشخص کرده
اند .اين بازه سنی در هرم جمعیت زنان بسیار شبیه به جمعیت مردان و کمتر از  13میلیون نفر است .همچنین
برای ساده شدن ،خصیصه های اشتغال بانوان را با آقايان يکسان در نظر می گیريم .بنابراين هزينهفرصت اين
جمعیت برای سال  1394با روش مثال  1بخش  4بدين صورت است:

 1اين سناريو برگرفته از مباحثههای رايج در حیطه کاهش جمعیت موالید کشور است که از سال  1391نیز مجددا در کشور مطرح
شد .از آنجا که در سال  1420نرخ رشد جمعیت ايران طبق روند موجود به صفر میرسد ،يکی از راههای تامین نیروی نظامی کشور
استفاده از جمعیت بانوان است.
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جدول شماره ( )9اثر پذيرش زنان در خدمت وظیفه بر هزينهفرصت در مثال 1
مردان

زنان

درصد تفاوت

تعداد مشمولین

400،000

389،426

-2/6436

هزينه بهینه

32،635،000،000،000

31،759،336،615،314

-2/6832

هزينهفرصت

934،594،193،254،366

909،900،252،862،521

-2/6422

منبع :محاسبات محقق

در صورتی که انتزاعا فرض بگذاريم که صنعت ظرفیت پذيرش کامل و همزمان اشتغال تمام جمعیت مردان و
زنان را دارد ،هزينه فرصت اين جمعیت برای سال  1394برابر  1،844،494،446،116،890ريال بدست می آيد.
حال اگر بنگاه موظف باشد در پرداخت دستمزد به نیروی کار زنان مشمول شرکت کند تا پرداخت به نیروی
انسانی مشمول خانم بر مبنای کفحقوق بازاری تنظیم شود ،به مثال  2بخش  4مراجعه می کنیم .الزم به ذکر
است با استناد به آمار وزارت کار ،میانگین سرانه حقوق دريافت شده زنان درحال کار در بخش صنعت %23/99
از سرانه حقوق دريافت شده مردان کمتر است 1.پس اين جزئیات را هم در محاسبه دخیل می کنیم ،داريم:
جدول شماره ( )10اثر پذيرش زنان در خدمت وظیفه بر هزينهفرصت در مثال 2
تعداد مشمولین
هزينه بهینه
هزينهفرصت

مردان
400،000
69،722،000،000،000
1،271،416،274،685،440

زنان
389،426
51،596،447،029،756
890،063،112،448،079

درصد تفاوت
-2/6436
-25/9968
-29/9944

منبع :محاسبات محقق

اگر نیز به صورت فرض شود صنعت گنجايش پذيرش کل جمعیت  789426نفره مشمولین مرد و زن را در
ظرفیت خود دارد و بهره وری نیروی کار را ثابت فرض کنیم ،هزينهفرصت اين جمعیت برای اقتصاد ما در سال
 1394معادل  2،161،479،387،133،520ريال خواهد بود که نسبت به حالت قبلی  %117/19بیشتر خواهد بود.
شايان ذکر است با توجه به شرايط تبعیض آمیز و نابرابری حاکم بر وضعیت زنان در اقتصاد ايران ،سرانه هزينه
اشتغال زنان برای خدمت با دستمزد رايج بازار برای ارگان نیروهای مسلح و بخش صنعت پايین تر است،
بنابراين از مزيت بیشتری نسبت به جمعیت مرد برای کار بستن در صنعت و کسب درآمد ،هم در صنعت و هم
برای نیروهای مسلح برخوردار است.
 1بر اساس تحقیق ايرانتلنت در  1394جمعیت زنان به صورت میانگین  %23دريافتی کمتری از جمعیت مردان دارند .هر چند در
تحقیق ايرانتلنت جمعیت نمونه به صورت ترکیبی از جمعیت شاغل در بخشهای خدمات و تولید است .بنابراين از آنجا که
هزينهی فرصت بهترين فرصت است پس ما از آمار ايرانتلنت استفاده نمیکنیم.

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال پنجم ،شماره شانزدهم ،تابستان 1399

51

 .5نتیجه گیری و پیشنهادها
در اين تحقیق برای فراهم آوری مدل هزينهفرصت از روش ماتريس دوگان استفاده شد .به اين علت که
آمارهای نهادهای نظامی در کشور محرمانه اتالق می شوند ،فقط برای سال  1394مجموعه قابل قبولی از
حداقل گزارشات برای استفاده کمی آن در تحقیق اقتصادی شناسايی شد .روش برنامه ريزی خطی هم به دلیل
اينکه فقط داده های نقطه ای قابل دستیابی بودند مورد استفاده قرار گرفت و مدل محاسبه هزينه فرصت
جمعیت مشمول خدمت استحصال شد .عنصرهای اصلی آن جمعیت ،ترکیب جمعیت ،بازدهی تحصیلی ،بهره
وری صنعتی و سطح دستمزد شاغلین در صنعت و مشمولین در خدمت است .در بخش چهار عناصر مذکور را
به صورت کمی در مدل وارد کرديم و حاالت مختلف و خروجی آنها مشخص شدند .مقدار هزينهفرصت حاصله
برای سربازی آقايان معادل  %14/19درآمد ملی کشور ه قیمتهای جاری در سال  1394است .اين رقم معادل
 %46/70از ارزش افزوده کل صنعت کشور در همان سال است .اگر هزينهفرصت ذکر شده بر مقدار جمعیت
کشور برای سال  1394تقسیم شود ،حاصل عدد  16،106،109خواهد بود .اين رقم همان معادل ريالی هزينه
سرانه ای است که هر يک ايرانی در صورت به خدمت وظیفه رفتن اين جمعیت متحمل میشود ،و يا به عبارت
بندی ديگر به همین مقدار فرصت سرانه در سال از دست میرود .1و يا به عبارتی ديگر ،بیش از 1271/416
تريلیون ريال يا به بیان رسمی رايج تر  1271/416هزار میلیارد 2ريال درآمدی است که برای کشور و بخش
نظامی و صنعت محقق نمی شود .اما در صورت به کار گرفته شدن سربازان در صنعت چنین ارقامی به عنوان
درآمدی مشترک برای بخش نظامی و صنعت مورد تصور است.
در بخش  4بررسی شد که تغییرات فاکتورهای اصلی چگونه در خروجیها تغییر ايجاد می کنند .با توجه به اين
تغییرات به نظر قوی ترين عامل با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد در ايران جمعیت است که میتوان آن را به
دلیل بزرگ بودن بسیار قابل توجه آن تفسیر کرد .پس از جمعیت ،عامل بهره وری صنعت باالترين تاثیر را بر
هزينهفرصت دارد .بعد از آن مقادير دستمزد و تحصیالت از عوامل اثرگذار بر هزينهفرصت جمعیت مشمول
خواهند بود .فاکتور سطح تحصیالت خود تعیینگر ترکیب جمعیت نیروی کار و همچنین از عوامل اثرگذار بر
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
تحصیل کرده ،بدون فعالیت طبیعی اقتصادی ،خود به نوعی بزرگترين سم برای فرصت های موجود در
چشمانداز اقتصاد ايران است .زيرا که عايدی صرفنظرشده آن ها به خاطر حضور در خدمت وظیفه به مراتب
سنگین و گران است .از طرف ديگر اگر جمعیت کشور تحصیل کرده شود اما بازدهی آن ها تغییری نکند ،صدمه
 1در صورتی که بازار ايران در معنای اقتصادی يک بازار کامال آزاد و کارا بود ،همچنین نیروهای مسلح ايران تمامی بودجه خود را
صرف فعالیتهای مربوط به امنیت میکردند ،عددی که از اين تقسیم بدست میآمد را بر اساس آموختههای اقتصاد بخش عمومی
به نوعی میتوانستیم به عنوان خالصترين هزينه سرانه امنیت بدانیم.
 2عدد دقیق يک کوادريلیون و دويست و هفتاد و يک تريلیون و چهارصد و شانزده میلیارد و دويست و هفتاد و چهار ملیون و
ششصد و هشتاد و پنج هزار و چهارصد و چهل ريال بر اساس يافته محقق در مثال  2فصل  4است.
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ای که در فرصتهای کشور وارد می شود اول در خود جمعیت تحصیل نکرده _و يا با سطح تحصیالت کم_
مشاهده می شود ،که اين را با مشاهده منفی شدن و کاهش بافتن رشد درآمدی آنها می توان فهمید .اين
گزاره تحقیقات پیشینی که بیان کننده بزرگی اثر تحصیل در عايدی افراد در ايران هستند را تايید میکند .در
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،
برای بخش نظامی هزينه پايینتری در بردارد و بنا بر اين اگر زنان در صنعت به کار گرفته شوند مزايای بیشتری
نسبت به جمعیت مردان دارند .اما بديهی است که چنین امری تنها در کوتاهمدت در هزينه ها مزيت و فرصت
دارد ،چرا که بر اساس بديهیات علم اقتصاد و توسعه ،در بازه بلند مدت اثرات بازگشتی عدم رشد بر کل اقتصاد
و همینطور بدنه بخش نظامی اصابت خواهد نمود.
در پايان با توجه به تحريم های شديد و رکود طوالنی مدت حاضر در کشور ،الزم است عالوه بر ريسک دفاعی،
توسط مسئوالن تصمیم گیری ريسکهای اقتصادی نیز در نظر گرفته شوند .از دست دادن هزينه فرصت جمعیت
عظیم سرباز کشور به بهانه حفظ امنیت نظامی کشورمان می تواند عوارض جانبی بیشتری نسبت به حمالت
نظامی برای ايران اسالمی ايجاد کند .الزم به ذکر است دقیقاً همانطور که پايگاه مرکزی آموزش در اولین
همايش های خود به نتیجه ی ناکارآمدی خدمت وظیفه عمومی به روش کنونی رسیده است ،با عنايت به
خروجیهای محاسبه هزينهفرصت جمعیت مشمول در اين تحقیق ،به نظر می رسد تداوم به خدمت گرفتن
سربازان و دفاع از با استفاده از روش های سنتی و بیشتر نظامی پیشین اين توان را دارند تا نه تنها با انعکاس
در عقب ماندگی در رشد اقتصاديمان برای نسل فعلی ،بلکه بالتبع برای نسل های بعد نیز مشکل آفرين باشد.
بر اساس نتايج اين مطالعه ،اکیدا پیشنهاد میشود که روش سربازگیری ،دستمزددهی و به کارگیری مشمولین
خدمت در سازماندهی وظیفه عمومی و نظام منتسب به آن کامال اصالح يابد.
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