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  دهیچک

هاي خصوصی عموماً نیروي کار مـازاد دارنـد. در   هاي دولتی در مقایسه با بنگاهشرکت

سازي و تبدیل شرکتهاي دولتی به خصوصی، کارفرمایان جدیـد بـه منظـور    فرایند خصوصی

هاي جاري و پیشبرد شرکت در جهت اهداف اقتصادي خـویش تمایـل دارنـد    کاهش هزینه

ه مشـمول  هـا ممکـن اسـت بـراي کـارگرانی کـ      ایـن بنگـاه   نیروي کار خود را تعدیل کننـد. 

بازنشستگی اختیاري بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباري نیستند، پاداشی را پیشنهاد نماینـد  

تا آنان را به قبول بازنشستگی و خروج از بنگاه متقاعدکنند. کارگران مایلند بیشترین پـاداش  

ن ممکن را دریافت نمایند و در مقابل بنگاه تمایل دارد حداقل پاداش ممکـن را بـه کـارگرا   

روي کارفرما و کارگر نـوعی،  هاي پیشپرداخت نماید. در این مقاله با در نظر گرفتن گزینه

هاي پویـا بـا اطالعـات کامـل تجزیـه و تحلیـل شـده اسـت. بـازي میـان           مسأله از طریق بازي

هـاي  کارگر و کارفرما به شکل فرم گسترده نشان داده شده و با استفاده از تعادل کامل بازي
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حداقل پاداش مورد نیاز بـراي پـذیرش بازنشسـتگی تشـویقی محاسـبه و تـأثیر       ) SPEفرعی(

دهـد کهکـاهش سـن بازنشسـتگی     سقف پاداش برآنبررسیگردیده است. محاسبات نشان می

هــاي تــأمین اجتمــاعی، نــرخ بهــره انتظــاري و اجبــاري، مزایــاي دوران بازنشســتگی ســازمان

خـدمتی فـرد، موجـب کـاهش حـداقل      حداکثر سابقه خدمتی و افزایش سن شاغل و سـابقه  

همچنین جنسیت نیز به دلیـل   پاداش مورد نیاز براي پذیرش بازنشستگی تشویقی خواهد شد.

تر بودن سن بازنشستگی اجباري زنان نسبت بـه مـردان در بسـیاري از کشـورها، سـبب      پایین

پیشـنهادي  شود.سقف پـاداش  پذیرش بازنشستگی تشویقی از جانب زنان با پاداشی کمتر می

سـابقه خـدمتی    نیز موجب عدم پذیرش بازنشستگی تشویقی کارگران با حقوق باال، جوان و

  پایین خواهد شد.    

  

هــاي پویــا بــا پــاداش بازنشســتگی تشــویقی، ســقف پــاداش، بــازي واژگــان کلیــدي:

  )SPEاطالعات کامل، تعادل کامل بازي فرعی(

 JEL: L19, L25, L29 طبقه بندي
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  . مقدمه1

کـارگیري نیـروي کـار زیـاد، از آن بـه عنـوان        ها با استخدام و بـه  دولت ،در سراسر دنیا

انـد و مصـونیت از رقابـت، نبـود      ابزاري براي ایجاد شغل و پشـتیبانی سیاسـی اسـتفاده کـرده    

هــاي بخــش عمــومی و دولتــی،  اي و امنیــت تصــدي پســت هــاي ســخت بودجــه محــدودیت

. دولت ایـران نیـز بـا اسـتخدام نزدیـک بـه       داده استهاي دولتی را افزایش  کارکنان شرکت

(صـادقی و قنبـري،   رفتترین کارفرمـاي داخـل کشـور بـه شـمار مـی      میلیون نفر بزرگ 5/3

هاي دولتی به بخـش نیمـه    واگذاري سهام شرکتسازي و . به هنگام فرایند خصوصی)1388

هـاي   نگرانـی  تعـدیل نیـرو و کـاهش نیـروي انسـانی بـه عنـوان یکـی از        ، دولتی و خصوصی

خیر در أیکـی از دالیـل تـ   حتـی  شـود.   یند مطـرح مـی  اعمومی و اجتماعی در رابطه با این فر

، وجود تعداد زیـاد نیـروي   به بخش خصوصی هاي زیربنایی و صنایع سنگین واگذاري بخش

مالکـان جدیـد    .هاسـت  کار و مشکالت تعدیل و بیکاري کارگران و کارکنان ایـن شـرکت  

وري و سود، شمار نیـروي کـار    به منظور افزایش کارآیی و بهره هاي خصوصی شده شرکت

بـا  یـا همـان پـذیرش بازنشسـتگیتوافقی      تشویق به ترك داوطلبانـه کـار   .کنند مازاد را کم می

  .ثر در کاهش نیروي کار پیشنهاد شده استؤ   به عنوان یک راه معمول و مپاداش پرداخت 

، OECDهاي بازنشستگی درسراسر جهان بسـیار متنـوع اسـت. اکثـر کشـورهاي      سیستم

اند، اما برخی از ایـن کشـورها ماننـد    سالگی را به عنوان سن بازنشستگی تعیین نموده 65سن 

برخـی کشـورها از یـک    سال هسـتند.   68یا  67انگلستان در حال افزایش سن بازنشستگی به 

 .طیفـی از سـنین بازنشسـتگی را در نظـر مـی گیرنـد       سن بازنشستگی استاندارد گذر کرده و

انـد، استانداردسـازي سـن بازنشسـتگی بـدون      اي که اخیراً در مورد زنان در پیش گرفتهرویه

توجــه بــه جنســیت بــوده اســت کــه طــی یــک رونــد تــدریجی انجــام مــی گــردد. خــارج از 

 60کشور بـه   4سال است. لیکن در  55، سن بازنشستگی عموماً کمتر از OECDکشورهاي 

رسد. البته، فیلیپین و هنگ کنگ اخیراً سن بازنشستگی سال نیز می 62سال و در سنگاپور به 

، سـن  OECDانـد. در تعـدادي از کشـورهاي غیـر     سـال افـزایش داده   65را براي مـردان بـه   



14      94بهار  19فصلنامه تحقیقات مدلسازي اقتصادي شماره 

  .)1388(جلیلی، سال کمتر از مردان است 5بازنشستگی زنان 

سیسـتم بازنشسـتگی حـاکم بـر آن، مالکـان      در این صورت، در هر کشوري بـر اسـاس   

جدید براي اقناع ترك داوطلبانه کار کارگرانی که به سن و(یا) سابقه بازنشسـتگی اختیـاري   

انـد ممکـن اسـت پیشـنهاد     ولی به سن و(یا) سابقه بازنشستگی اجباري نرسیده خویش رسیده

بازنشسـتگی تشـویقی و   پاداش براي کارگران را مطرح نماینـد تـا آنـان را متقاعـد بـه قبـول       

ها همزمان با پیشـنهاد پـاداش، سـقفی را نیـز     بنابراین خروج از بنگاه کنند. برخی از این بنگاه

کنند(هماننـد شـرکت مخـابرات ایـران). کـارگران مایلنـد       برا ي پاداش مورد نظر لحاظ مـی 

اداش بیشترین پاداش ممکن را دریافـت نماینـد، در مقابـل بنگـاه تمایـل دارد کـه حـداقل پـ        

ممکن را به کارگران پرداخت نماید. این تضاد منـافع در بـین کـارگران و کارفرمـا موجـب      

شود. اگر پاداش پیشنهادي بنگاه از حداقل پاداشـی کـه کـارگر    ایجاد بازي در میان آنان می

مایل به دریافت آن به منظور پذیرش بازنشستگی تشویقی است کمتر باشـد، کـارگر پـاداش    

خود را بازنشسته نخواهد کرد بنابراین، به کار خویش در بنگاه ادامـه خواهـد    پذیرد ورا نمی

داد. اگر پاداش پیشنهادي بنگاه از حـداقل پاداشـی کـه کـارگر مایـل بـه دریافـت آن بـراي         

توانست با پیشنهاد پذیرش خروج از بنگاه است بیشتر باشد، بنگاه متضرر خواهد شد زیرا می

  را متقبل شود.  حداقل پاداش هزینه کمتري 

ــود دارد و       ــافع وج ــاد من ــا تض ــارگر و کارفرم ــین ک ــل ب ــط متقاب ــه در رواب ــا ک از آنج

گیرندگان در رابطه بـا اقـدامات خـود و طـرف مقابـل بـه پیامـدهایی دسـت خواهنـد           تصمیم

پذیر است. تصمیمات بازیکنان بـه صـورت   یافت، بررسی موضوع در قالب یک بازي امکان

دهد و کارگر پیشـنهاد وي را قبـول و   ه ابتدا بنگاه پیشنهاد پاداش میمتوالی بوده به طوري ک

یابـد. در هـر مرحلـه از بـازي،     کند و این بازي تا زمان بازنشستگی اجباري ادامه مییا رد می

عمل بازیکن رقیب و خود بازیکن مشخص است و با توجه به مبلغ پاداش پیشـنهادي، پیامـد   

هـاي پویـا بـا اطالعـات     توان آن را در قالب بـازي این رو میهر استراتژي نیز معین است، از 

  سازي و حل نمود.کامل مدل

گیرند. هایی هستند که در آن بازیکنان به صورت متوالی تصمیم میهاي پویا بازيبازي
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یعنی هر بازیکن بعـد از انتخـاب بـازیکن قبلـی بایـد انتخـاب خـود را انجـام دهـد. بـازي بـا            

است که پیامد بازیکنان براي هر ترکیـب اسـتراتژي آنهـا بـه صـورت      اطالعات کامل بازیی 

  .     )1386(عبدلی، اطالعات عمومی بوده و همه بازیکنان از آن اطالع دارند

  گردد:گیري از تئوري بازي اهداف زیر دنبال میاز این رو، در این مقاله با بهره

پذیرش بازنشستگی تشویقی در تعیین حداقل پاداش پیشنهادي بنگاه به کارگر براي  - 1 

  حاالت مختلف بازنشستگی اجباري 

  تأثیر سقف پاداش بر بازنشستگی تشویقی کارگر. -2

هاي ذیل در مقاله در نظر گرفته شـده اسـت. در   ژوهش، بخش به منظور تحقق اهداف پ

بخش دوم، ادبیات موضوع و در بخش سوم، پیشینه پـژوهش آورده شـده اسـت. بـه منظـور      

ر درك مدل، بخش چهارم انواع بازنشستگی و مفاهیم آنهـا را مـورد بررسـی قـرار     تسهیل د

سازي پژوهش در بخش پنجم انجام شده است. در بخـش ششـم، نیـز نتـایج     داده است. مدل

  مقاله گنجانده شده است.

  

  . ادبیات موضوع2

ایـن  هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی افراد است. هر یـک از  بازي، توصیفی از فعالیت

ها داراي ساختار و قواعدي هسـتند کـه بازیکنـان طبـق آن بـه انجـام بـازي        ها یا بازيفعالیت

گویند کـه هـر بـازیکن چـه     پردازند. این قواعد و ساختار میبراي رسیدن به اهداف خود می

  .)1386(سوري، تواند انجام دهد و دلیل آن چیستاقداماتی می

هـا پـیش سـازمان صـنعتی پیشـتاز ایـن       است. از مدتتئوري بازي در اقتصاد بسیار رایج 

الملـل، اقتصـاد کـار،    سازي تئوریکی بـازي در مطالعـات بـین   عرصه بوده است، هچنین مدل

اقتصاد کالن و مالیه عمومی عادي شده و در حال پیشروي به سوي اقتصـاد توسـعه و تـاریخ    

د، زیـرا بـه آنهـا اجـازه     کننـ سازان زیـادي از تئـوري بـازي اسـتفاده مـی     اقتصادي است. مدل

دهد که همانند یک اقتصاددان بیندیشند هنگامی که تئـوري قیمتـی پاسـخگو نیسـت. بـه       می

دهند تـا مفـاهیم عقالنیـت،    هاي تئوري بازي این مجال را به اقتصاددان میاین دلیل که مدل
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ن (همچـو  هـا نفع شخصی و تعادل را در هر دوي تعامالت بازاري مدلیزه شـده توسـط بـازي   

هنگامی که تعداد کم، اطالعات پنهان، رفتار پنهـان یـا قراردادهـاي نـاقص وجـود دارنـد) و       

ي میان تنظیم کننده و بنگاه، کارگر و کارفرمـا و غیـره)   (همچون رابطه تعامالت غیر بازاري

  .)1997، 1مطالعه نمایند (گیبونز

گـذاري انحصـار   تهـا در ادبیـات اقتصـادي، مقـاالتی دربـاره قیمـ      مطالعات اولیه بـازي 

) بودنـد، امـا ایـن    1925) و اجـورث( 1883)، برتراند(1838چندجانبه و تولید توسط کورنو (

هــاي خاصـی نگریسـته شــدند کـه تغییـر انــدکی را در مسـیري کــه      هـا بــه عنـوان مـدل   مـدل 

و  2هـا توسـط وان نیـومن   ي اصلی تئـوري بـازي  اندیشیدند ایجاد کردند. ایدهاقتصاددانان می

معرفـی  » 4ها و رفتار اقتصـادي ي بازينظریه« در کتاب مشهورشان تحت عنوان 3نمورگنستر

). در این کتاب روش یافتن پاسخ بهینه به یک بازي دونفره با جمع صـفر  1997شد (گیبونز، 

هاي همکارانـه متمرکـز بـود. در سـال     ي بازيي کارها به نظریهارائه شد. در این دوره عمده

در این زمینه آغاز گردیـد.   6مطرح شد و تحقیقات آزمایشگاهی 5یبازي معماي زندان 1950

شـد در  ي آن مـی تعریف استراتژي بهینه را تعمیم داد که به وسـیله  7در همین زمان جان نش

معـروف شـد. در دهـه     8هر بازي غیرهمکارانه تعادل را پیدا کرد. این تعـادل بـه تعـادل نـش    

دنبال گردید و بسـیاري از موضـوعات مربـوط بـه     اي ها به طور گستردهي بازينظریه 1950

هاي تکراري ارائه شد و کاربرد وسـیعی در  ي بازي و بازيهاي تکاملی، فرم بسط یافتهبازي

ــازي  9رینهــارت ســلتن 1965فلســفه و علــوم سیاســی پیــدا کــرد. در ســال   ، تعــادل کامــل ب

ــال   SPEفرعــی( ــش را بیشــتر گســترش داد. در س ــادل ن ــرح کــرد و تع ، جــان 1967) را مط

هـا کـرد. در   ي بـازي ي نظریهمفهوم اطالعات کامل و بازي بیزین را وارد عرصه 10هاریزانی

                                                      
1. Gibbons 
2. Von Neumann 
3. Morgenstern 
4. The Theory of Games and Economic Behavior 
5. Prisoners Dilemma 
6. Experimental 
7. John Nash 
8. Nash Equilibrium 
9. RenhardSelten 
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هـاي گذشـته شـد کـه از     ها بیشتر متمرکز به بازنگري و تکامل اندیشهنظریه بازي 1980دهه 

و نظریـه تعـادل نـش کامـل      1هاي تکراري توسط آیمانتوان به بازنگري بازيجمله آنها می

 1990اشـاره کـرد. در دهـه     3زنـی توسـط رابینشـتین   و نظریه چانـه  2رپس و ویلسونتوسط ک

ها برداشـته شـده   ي بازيهاي قبلی نظریهي تکامل نظریهدر زمینه 1980هایی که در دهه قدم

 . )1386(عبدلی، بود تداوم پیدا کرد

تـوان  ي را مـی بنـد بندي نمود. ایـن تقسـیم  هاي مختلفی تقسیمتوان از جنبهها را میبازي

نفـره و ...)، تعـداد    nهـا(دو نفـره، سـه نفـره،     براساس ایستا یا پویا بودن بازي، تعداد بـازیکن 

ها، همکارانه یا غیر همکارانه بودن بازي، اطالعات کامـل و اطالعـات نـاقص و ...    استراتژي

همکارانـه   هاي همکارانه و غیرها، بازي.مهمترین شاخه نظریه بازي)1390(سوري، انجام داد

هاي غیرهمکارانه را، در حالت ایستا و پویا، بسته به ایـن کـه آیـا بازیکنـان     است. نظریه بازي

بنـدي  کننـد و یـا بـه صـورت متـوالی، تقسـیم      ژي خـود را انتخـاب مـی    طور همزمان استرات به

هاي ایستا و پویا بر حسب اطالعات راجع بـه پیامـد بـازي، بـه     . بازي)1386(عبدلی، کنند می

شوند. بازي با اطالعات کامل بازیی اسـت کـه در   بازي با اطالعات کامل و ناقص تقسیم می

آن، هر بازیکنی از قبل تمامی اطالعات مربوط به رفتارهاي گذشته سـایر بازیکنـان موجـود    

در بازي که تصمیم بـازیکن مـورد نظـر در خصـوص اتخـاذ رفتـاري خـاص در یـک زمـان          

را در اختیار دارد. در صورت نبود حداقل یک ترکیـب یـا   دهد مشخص تحت تأثیر قرار می

ــاقص خواهــد بود(شــاي  درایــه ــا اطالعــات ن ــازي ب هــاي ). راه حــل1393، 4ي اســتراتژي، ب

هـاي مغلـوب و   ژي هاي کامالً غالب و غالـب ضـعیف، حـذف پیـاپی اسـترات     ایستا، استراتژي

) قابل تفکیک بـه  توضیح مقاله حاضر استکه ابزار (هاي پویا بازيتعادل نش هستند. نظریه 

-هاي پویا بـا اطالعـات تمـام انتخـاب    هاي پویا با اطالعات تمام و ناتمام است. در بازيبازي

هاي قبلی براي بازیکن در حال حرکت و همچنین پیامد بازي بـراي بازیکنـان معلـوم اسـت.     

                                                      
1. Auman. R 
2. Kreps, D.& R Welson 
3. Rubenstien, A. 
4. Shy 
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پویا با اطالعات ناتمام،  هاياست. در بازي 1ها تعادل نش برگشت به عقبراه حل این بازي

حرکت و انتخاب بازیکنان قبلی براي بازیکن در حال حرکـت معلـوم نیسـت و پیامـد بـازي      

(عبـدلی،   براي بازیکنان مشخص است. راه حل این بازي تعادل نش کامل بازي فرعی است

 2هاي محدود با اطالعات کامـل مجموعـه تعـادل نـش کامـل بـازي فرعـی       . در بازي)1386

(مـس کالـل،    عادل نشی است که از فرایند برگشت بـه عقـب بـه دسـت آمـده اسـت      همان ت

هاي همکارانـه نیـز همپـاي بـا نظریـه      ). قابل ذکر است؛ نظریه بازي1995، 3وینستون و گرین

  هاي غیرهمکارانه در حال گسترش هستند.بازي

  

  . پیشینه پژوهش3

اي در ایـن بـاره صـورت    هاي انجام شده در زمینه موضوع پژوهش، مطالعـه طیق بررسی

شناسـی ایـن پژوهش(کـاربرد    نگرفته است. از این رو در پیشینه، مطالعات انجام شده با روش

  هاي پویا) آورده شده است.بازي

هـاي پویـا، اثـرات بیرونـی مصـرف را در      ) با استفاده از بـازي 2010و همکاران( 4هوري

وازن مورد بررسـی قـرار دادنـد و بـه     زا با انباشت سرمایه زیاد و رشد متیک مدل رشد درون

این نتیجه دست یافتند که نرخ رشد تعادل نش بازخوردي، در حالتی که عاملین اقتصادي به 

  تر باشد.تواند از تعادل نش حلقه باز بزرگکنند، میشدت مصرف را تحریک می

 زنی بین یک خریدار و یک فروشـنده را از طریـق  )، چانه2007(5فوچس و اسکرزیپاکز

هاي پویا بررسی نمودند. آنان در پژوهش خویش به این نتیجه دست یافتند که افـزایش  بازي

نرخ ورود خریداران جدید براي گاز طبیعی، افزایش قیمت و طوالنی شـدن زمـان مبادلـه را    

به همراه خواهد داشت که این مسـأله ورود بـه بـازار خریـداران جدیـد را تحـت تـأثیر قـرار         

 دهد.   می

                                                      
1. Backward Induction 
2. Subgame Perfect Equilibrium 
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4. Hori & Shibata 
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هـاي پویـاي   ژوهشی با عنوان شبکه بیمه و بـا اسـتفاده از بـازي    )، پ2006(1رماسابرامانیان

ي خویش تعدادي شرکت بیمه را که قرارداد چند نفره با محدودیت انجام داد. وي در مقاله

هاي متنوعی دارند انتخاب کرد و تحت شرایط معینی تعادل نش منحصر به فردي را ریسک

  هاي بیمه ارائه کرد.جلوگیري از ورشکستگی شرکتبه منظور توافق و 

هـاي  گیري از نظریه بـازي )، در پژوهشی پایداري اوپک را با بهره1388عبدلی و ناخدا(

زنی و اجراي فیرون نشان دادند تکراري مورد بررسی قرار دادند. آنها با استفاده از مدل چانه

آورند. آنان بـا  ان صبورترشان به دست میصبر پیامدهاي بهتري نسبت به رقیبکه بازیکنان بی

ساله اوپک بـه   50 اً تجزیه وتحلیل روابط و شرایط کشورهاي عضو و شواهد تاریخی حدود

این نتیجه دست یافتند که اجازه تولید بیش از سهم خویش به کشورهاي فقیر و پر جمعیـت،  

نتیجـه افـزایش   جهت پایداري اوپـک الزامـی اسـت، بـه عبـارتی دیگـر همکـاري لزومـاً در         

هـا روش کـاراتري اسـت کـه     افتد، بلکـه گـاهی اوقـات افـزایش پـاداش     مجازات اتفاق نمی

  شود.   همکاري را موجب می

طلبی اقتصادي در مناقصه را با )، پژوهشی در مورد فرصت1389عبدلی و خیراندیش(

جام رساندند. آنها هاي پویا با اطالعات کامل به انکاربرد موردي در ایران با استفاده از بازي

طلبی در مناقصه، پیمانکار اقدام به طرح در مطالعه خویش نشان دادند که پس از فرصت

نماید. در مقابل، کارفرما نیز که از دعوي با مبلغی که تابعی از شرایط پروژه است، می

کند. میزنی و مذاکره با پیمانکار طلبی اولیه پیمانکار منتفع شده است، اقدام به چانهفرصت

زنی در نهایت، با تعادل نش کامل بازي فرعی حاصل شده، مسأله دعوي با انجام چانه

  شود.شود وکار به دعوي دادگاهی کشیده نمیوتوافق طرفین حل می

ي بـین شـرکت ارتباطـات سـیار و     اي بـه تجزیـه و تحلیـل رابطـه    ) در مقاله1392عادلی(

هـاي  اي تلفن همـراه از طریـق بـازي   دورهحساب مشترکین آن درباره عدم پرداخت صورت

پویا با اطالعات کامل پرداخته است. او در مطالعه خویش نشان داد کـه تعـادل کامـل بـازي     

) این است که شرکت بعد از عدم پرداخت هزینـه توسـط مشـترك، تلفـن او را     SPEفرعی(

                                                      
1. Ramasubramanian 
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ز خـدمات  به صورت یکطرفه قطع نماید و مشترك نیز به صورت پرداخت و عـدم اسـتفاده ا  

شــرکت واکــنش نشــان خواهــد داد. نتــایج پــژوهش وي حــاکی از آن اســت کــه شــرکت   

کارهایی در رابطه بـا کـاهش هزینـه انـواع خـدمات، بررسـی       ارتباطات سیار باید به دنبال راه

بندي آنان و در نظر گرفتن امتیـازاتی بـراي ایـن مشـترکین     سوابق پرداختی مشترکین و دسته

 قابله به مثل و قطع تلفن مشترك را در نظر داشته باشد.تر گزینه مبوده و کم

 

  . انواع بازنشستگی و مفاهیم آنها4

  بندي نمود:توان به صورت ذیل تقسیمانواع بازنشستگی را می

  

 بازنشستگی اجباري -الف

گـردد کـه    معـین باعـث مـی   یـا سـابقه خـدمتی    در این نوع بازنشستگی رسـیدن بـه سـن    

کارفرما نسبت به ادامه خدمت معاف شود.به عبـارت دیگـر، فـرض    مستخدم اجباراً از سوي 

معـین، بـه رغـم    یا سابقه خدمتی گذار بر این قرار گرفته که فرد شاغل با رسیدن به سن قانون

داشتن توان جسمی، باید از ادامه ارائه خدمات معاف گردد. بایـد توجـه داشـت کـه در ایـن      

زنشسته شدن یا بازنشسته نشـدن دخـالتی نـدارد. بـه     نوع از بازنشستگی، اراده فرد شاغل در با

بـراي مثـال در    نامنـد.  همین دلیل، این نوع بازنشستگی را بازنشستگی اجباري یـا الزامـی مـی   

سـالگی بـراي زنـان سـن بازنشسـتگی اجبـاري اسـت و         60سالگی بـراي مـردان و    65ایران 

ه خـدمتی بازنشســته  توانـد وي را بــا هـر ســابق  کارفرمـا حتــی بـدون درخواســت کـارگر مــی   

  قانون تأمین اجتماعی). 78و  76نماید(ماده 

  

  بازنشستگی اختیاري -ب

توانـد تقاضـاي   در این نوع بازنشستگی، فرد با رسیدن به سن یا سابقه خدمتی معـین مـی  

بازنشستگی نماید و بنگاه موظف است درخواست وي را قبول کند.بـدین معنـی کـه  شـرط     

سـال   55سالسـنبراي مـردان و   60ل است. در ایران داشتنحداقلو درخواست شاغ اصلی اراده

قـانون تـأمین    76مـاده   ( سـال سـابقهخدمت و درخواسـت مسـتخدم     10براي زنان باحـداقل  
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 حـق  پرداخـت  سـابقه  سـال  30حـداقل  که زن یا مرد بیمه شدگان کلیهو همچنین  )اجتماعی

 تقاضـاي  تواننـد  باشـد، مـی   سال 45 سنزنان و 50 مردان سن که صورتی در باشند بیمه داشته

حق بیمه دارند بدون شرط سـنی  سال تمام سابقه پرداخت  35و کسانی که کنند  بازنشستگی

هـاي   ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروي انسـانی دسـتگاه   2 تبصره ( توانند بازنشسته شوند می

  ).دولتی

  

  بازنشستگی توافقی -ج

ه بازنشسـتگی اختیـاري نرسـیده اسـت ولـی      در این نوع بازنشستگی، فرد به سن یا سـابق 

تـر خـود را بازنشسـته    تواند در صورت موافقت بنگاه با دریافت حقوق بازنشستگی پـایین  می

گیـري ندارنـد و   نماید. شایان توجه است که در این مورد فرد یا بنگاه به تنهایی حق تصـمیم 

واهـد شـد. در ایـران    در صورت درخواست فرد همراه با موافقت بنگاه بازنشستگی محقق خ

سـال   45مستخدمین زن با و سال سن و بیست و پنج سال سابقه خدمت 50مستخدمین مرد با 

 تواننـد بازنشسـته شـوند   با موافقت دسـتگاه متبـوع مـی    سن و بیست و پنج سال سابقه خدمت

قابـل  . )قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشـوري  1ماده  2(تبصره 

  گیرد.  است که در این مقاله بازنشستگی توافقی مورد بحث قرار نمی ذکر

  

  تشویقی -بازنشستگی اختیاري -د

در این نوع بازنشستگی، فرد به سن یا سابقه خدمتی بازنشسـتگی اختیـاري رسـیده ولـی     

توانـد خـود را   هنوز به سن یا سابقه خدمتی اجباري نرسیده است. به عبارتی دیگر کارگر می

تواند وي را بدون درخواست خویش بازنشسته نماید. از ایـن  ته کند ولی کارفرما نمیبازنشس

هـایی ترغیـب بـه    رو، در صورت تمایل کارفرما به بازنشستگی کارگر، باید وي را با مشـوق 

پذیرش بازنشستگی نماید. جهت اختصار از این به بعد، از این نوع بازنشستگی تحـت عنـوان   

  شود.  برده میبازنشستگی تشویقی نام 
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  سازي بازي. مدل5

بنگــاه اقتصــادي بــراي نیــل بــه اهــداف خــویش ســعی در اقنــاع کــارگر بــراي پــذیرش  

بازنشستگی با کمترین هزینه ممکن را دارد. کارگر نیز در پی به دست آوردن بهترین پیامـد  

بـازي   دهـد ، بنـابراین شـروع کننـده    ممکن است. ابتدا بنگاه به کـارگر پیشـنهاد پـاداش مـی    

توانـد پیشـنهاد بنگـاه را بپـذیرد و بـا گـرفتن       بنگاه(کارفرما) است. در مرحله بعد کارگر مـی 

پاداش از بنگاه خارج شود ، به عبارت دیگر، خود را بازنشسته نماید و یا از پـذیرش پـاداش   

بـاري  سر باز زند. بنابراین، به کار خود در بنگاه ادامه داده و این بازي تا زمان بازنشستگی اج

  یابد.  ادامه می

  شکل گسترده یا فرم بسط یافته بازي به صورت ذیل است:

  
سال پیشـنهاد   iپیشنهاد پاداش از طرف بنگاه و i =1, 2, …, n، ��در درخت بازي باال،

دهنـده قبـول و رد پیشـنهاد اسـت. مسـاله اصـلی پیـدا        به ترتیب نشان Rو  Aمورد نظر است. 

است و این که چه ترکیب اسـتراتژي وجـود دارد کـه بازیکنـان از همـان       SPEکردن تعادل 

اول بر اساس آن عمل کنند و کـارگران بازنشسـتگی تشـویقی را قبـول نماینـد؟ آن ترکیـب       

)، یـک  1965اسـت. طبـق تعریـف زلـتن (     SPEاستراتژي مربوط به ترکیب استراتژي تعادل 

اسـت کـه، اگـر اسـتراتژي      SPEوقعی تعادل نش فرم استراتژیک بـازي فـرم بسـط یافتـه، مـ     

هاي فرعی باشـد، زیـرا هـر    بازیکنان در آن تعادل نش در برگیرنده  تعادل نش در تمام بازي

استراتژي بازیکن در فرم استراتژیک از چند عمل تشکیل شده که هـر عمـل بـه یـک بـازي      

(عبـدلی،   باشدمی SPEفرعی تعلق دارد. طبق این تعریف تعادل نش برگشت به عقب تعادل 

هاي فرعی استفاده شـود.  هاي نش بازي). بنابراین،براي پیدا کردن تعادل باید از تعادل1386
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لذا باید بـا اسـتفاده از روشاسـتنتاج معکـوس تعـادل نـش بـازي را پیـدا کنـیم. البتـه اسـتنتاج            

شود که تکرار محدود باشـد. بنابراینـدر صـورت اسـتفاده از ایـن      معکوس زمانی استفاده می

  وش، الزم است بازي فرعی آخر به زمان بازنشستگی اجباري اختصاص یابد.ر

 
  هاي مدل فرض

سـازي در  هاي آن، به منظور سادهبه طور حتم، ارائه هر گونه مدلی با توجه به پیچیدگی

هایی دارد که در ادامه به بیان آنها پرداختـه شـده اسـت. فـروض     سازي نیاز به فرضامر مدل

  رار زیر می باشد:حاکم بر مدل به ق

فرض اول: افزایش حقوق سالیانه شاغل با تورم برابر است ، بنابراین لزومی به ورود این 

 متغیرها در مدل نیست.

 فرض دوم: ارتقاي شغلی و به دنبال آن افزایش حقوق وجود ندارد.

هـاي تـأمین اجتمـاعی، سـن افـراد بـه بازنشسـتگی اختیـاري         فرض سوم: از منظر سازمان

 ولی به بازنشستگی اجباري نرسیده است. رسیده

فرض چهارم: فرد بعـد از بازنشسـتگی دوبـاره شـاغل نخواهـد شـد ، بنـابراین حقـوق و         

 درآمدي هم از این بابت نخواهد داشت.

تفـاوتی بـین پـذیرش بازنشسـتگی تشـویقی و ادامـه       فرض پنجم: کـارگر در حالـت بـی   

 اشتغال، بازنشستگی را انتخاب خواهد کرد.

  

 معرفی متغیرهاي مدل

در این بخش به منظور سهولت در درك مدل، متغیرهاي مورد استفاده در مدل معرفـی  

  شده است.  

Sتواند ساالنه، فصلی و یا ماهانه باشد)  : حقوق یک دوره کارگر (دوره می  

Tسن بازنشستگی اجباري :  

tسن کارگر :  

ρ نرخ تنزیل(که برابر با :
�

  نرخ بـازدهی انتظـاري و یـا همـان نـرخ      دهنده نشان ��و ����
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  بهره انتظاري است)      

:Z هاي تأمین اجتماعی بعد از بازنشستگیحقوق کارگر از سازمان  

گیرد. حالت اول، هنگامی است که براي استخراج مدل دو حالت مجزا مد نظر قرار می

سـوي کارفرمـا) از   در قوانین تنها راه بازنشستگی اجباري(یعنی بدون درخواسـت کـارگر از   

طریق سن بازنشستگی باشد. حالت دوم، زمانی است که قانون هم با احراز سـن بازنشسـتگی   

  اجباري و هم حداکثر سابقه خدمت اجازه بازنشستگی اجباري را به کارفرما بدهد.

  

  سازي با وجود سن بازنشستگی اجباري   . مدل5-1

)، کـارگر را حتـی بـدون    Tدر این سن(تواند با وجود سن بازنشستگی اجباري بنگاه می

داننـد کـه بـازي در ایـن     درخواست خویش بازنشسته نماید،در این حالت هر دو بازیکن مـی 

) پیشنهاد شـروع  Nن که بیان شد از آخرین مرحله(سن به اتمام خواهد رسید. بنابراین همچنا

) را پیـدا  SPEی(کنیم، به عبارت دیگر تعـادل کامـل بـازي فرعـ    به پیدا کردن تعادل نش می

واحـد حقـوق    Sکنـیم. در آخـرین مرحلـه کـارگر در صـورت ادامـه اشـتغال در بنگـاه،         می

واحــد مســتمري بازنشســتگی دریافــت  Zکنــد و در صــورت خــروج از بنگــاه، دریافــت مــی

کند. کارگر در صورتی حاضر به قبـول بازنشسـتگی خواهـد بـود کـه پـاداش پیشـنهادي         می

�بیشتر و یا مساوي با  − ) کـارگر بـا مانـدن در حالـت     N-1باشد. در مرحله ماقبـل آخـر(   �

نمایـد کـه بـا    واحد حقوق دریافت مـی  Sواحد و در دوره آخر نیز  Sاشتغال در دوره حاضر 

1)�تنزیل حقوق دریافتی دوره آخـر ارزش حـال، حقـوق دو دوره برابـر بـا       + خواهـد   (�

مجمـوع حقـوق دریـافتی از    شد. از طـرف دیگـر در صـورت بازنشسـته شـدن ارزش حـال،       

Z(1هاي تأمین اجتماعی برابر با سازمان + شود. بنابراین کارگر در صـورتی پیشـنهاد   می (�

�)پـذیرد کـه پـاداش دریـافتی بیشـتر از      بازنشسـتگی تشـویقی را مـی    − �)(1 + باشـد.   (�

آمـده   1ادامه داد کـه نتیجـه آن در جـدول     1توان بازي فوق را با روش مذکور تا مرحله  می

 است.  
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  . حداقل پاداش مورد نیاز براي پذیرش بازنشستگی تشویقی از سوي کارگر1جدول

  دوره

سن بازنشستگی 

	اجباري

(�) 

	سن  شاغل 

(�) 

تفاضل سن بازنشستگی 

  اجباري و سن شاغل

(� − �) 

پاداش مورد نیاز براي پذیرش حداقل 

  (��)بازنشستگی تشویقی

N T 1- T 1  � − � 

1-N  T 2- T 2  (1 + ρ)(� − �) 

2-N  T 3- T 3  (1 + ρ + ��)(� − �) 

. 

. 

.  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 

1  T  t  t –T (1 + ρ + ��+. . . +������)(� − �) 

  

از رابطه (��)تشویقی: حداقل پاداش مورد نیاز براي پذیرش بازنشستگی 1قضیه

  .1آیدزیر به دست می

�� =
� − ����

� − �
(� − �) 

  

  داریم: 1از جدول  اثبات)

�� = (1 + ρ + �� + ⋯ + ������)(� − �) 
  توان به صورت ذیل نوشت:این رابطه را می

�� = (� ��

�

���

− � ��

�

�����

)(� − �) 

∑)بــا جایگــذاري   ��∞
�=�−� =

��−�

1−�
و ∑ ��∞

�=0 =
1

1−�
در رابطــه بــاال خــوهیم    (

  داشت:

�� = (
1

1 − �
−

����

1 − �
)(� − �) 

                                                      
  . اثبات روابط توسط پژوهشگران انجام گرفته است.1
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  حداقل پاداش مورد نیاز براي پذیرش بازنشستگی تشویقی برابراست با:بنابراین 

  

�� =
1 − ����

1 − �
(� − �) 

  ي این است که:دهندهاین رابطه نشان

)صورت کسر  افزایش (بـدین دلیـل کـه    �با افزایش سن بازنشستگی اجباري( .1

 بین صفر و یک است)، بنابراین پاداش پرداختی نیز باید افزایش یابد. �

) میزان پاداش پرداختی کاهش و در غیر ایـن صـورت   �با افزایش سن شاغل( .2

 یابد.افزایش می

)، رابطـه مسـتقیمی بـا میـزان پـاداش پرداختـی دارد.        �تغییرات حقوق شـاغل(  .3

که هر چه حقوق شاغل باالتر باشد پـاداش وي نیـز بیشـتر خواهـد      بدین معنی

 بود.

) رابطـه  �هـاي تـأمین اجتمـاعی(   تغییرات مزایـاي دوران بازنشسـتگی سـازمان    .4

اي کـه بـا افزایش(کـاهش) ایـن مزایـا      معکوس با میزان پاداش دارد، به گونـه 

 یابد.پاداش کاهش(افزایش) می

زیــل) پــاداش پرداختــی را کــاهش افــزایش نــرخ بهــره( و یــا کــاهش نــرخ تن .5

 دهد. می

ي زمانی کنونی کارگر تا بازنشستگی کنند که با افزایش فاصله) بیان می2) و (1موارد (

�اجباري( − )، پاداش درخواسـتی وي بـه منظـور پـذیرش بازنشسـتگی تشـویقی افـزایش        �

بـراي کسـب   یابد. زیرا با این شرایط در صورت ماندن در حالت اشـتغال مجـال بیشـتري     می

دهــد کــه افــراد بــا حقــوق شــغلی  ) بــه خــوبی نشــان مــی3درآمــد خواهــد داشــت. مــورد (

باالتر(همانند مدیران، رؤسا و متخصصین) خواهان پاداش بیشتري هستند، بدین دلیل کـه در  

) بیـانگر ایـن اسـت    4صورت ادامه فعالیت خویش درآمد بیشتري هم خواهند داشت. مورد (

نمایـد،  ن بازنشستگی، درآمـد ناشـی از حقـوق را بیشـتر جبـران مـی      که افزایش مزایاي دورا

بنابراین کارگر با پاداش کمتري نیز متقاعد به خروج از بنگـاه خواهـد شـد. مـورد آخـر نیـز       



    27تحلیل رابطه متقابل بین کارگر و کارفرما...  

هـاي آتـی   دوره گویاي این مطلب است که با افزایش نرخ بهره انتظاري، ارزش حال حقوق

متري نیز حاضر بـه قبـول بازنشسـتگی تشـویقی     یابد، از این رو کارگر با پاداش ککاهش می

  خواهد شد.

  

  هاي فرضی محاسبه مدل با داده

کارگري را در نظر بگیرید که تفـاوت حقـوق سـاالنه اشـتغال وي بـا حقـوق و مزایـاي        

بـا   2میلیـون ریـال) باشـد. حـال در جـدول       S-Z=50میلیون ریـال(  50اشدوران بازنشستگی

سـال   65سال(که در بیشتر کشورها برابر  و یا نزدیـک بـه    65فرض سن بازنشستگی اجباري 

تـا   49است)محاسبه حداقل پاداش مورد نیاز براي پذیرش بازنشستگی تشویقی بـراي سـنین   

  سال وي آورده شده است. 64

 
  از براي پذیرش بازنشستگی تشویقی از سوي کارگر. محاسبه عددي حداقل پاداش مورد نی2جدول

  

	سن  شاغل 

  

  حداقل پاداش مورد نیاز براي پذیرش بازنشستگی تشویقی

  (ارقام به ریال)

49  432701420  

50  420551010  

51  407198920  

52  392526280  

53  376402510  

54  258684070  

55  339213270  

56  317816780  

57  294304150  

58  268466100  

59  240072640  

60  208771030  

61  174583550  

62  136905000  

63  95500000  

64  50000000  
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  ترسیم شده است. 1محاسبات انجام شده باال در نمودار  به منظور وضوح بیشتر،

  

  براي پذیرش بازنشستگی تشویقی محاسبه حداقل پاداش. 1نمودار

  

  

  

    

  

  

  

  

  

بیانگر سن شـاغل و محـور عمـودي حـداقل پـاداش مـورد نیـاز        ، محور افقی  1در نمودار 

براي پذیرش بازنشستگی تشویقی(ارقام به میلیون ریـال) اسـت. در ایـن نمـودار بـا توجـه بـه        

سال ترسـیم شـده کـه     64تا  49فروض بیان شده، حداقل پاداش مورد نظر در سنین متفاوت 

  بد.  یامی دهد با افزایش سن، حداقل پاداش کاهش می نشان
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  تحلیل حساسیت مدل 

، حساسیت مدل به تغییر نـرخ بهـره انتظـاري و    2به منظور تحلیل  بیشتر مدل، در نمودار 

  تفاوت حقوق و مزایاي دوران اشتغال با دوران بازنشستگی نشان داده شده است:  
  

 ال و بازنشستگی. حساسیت حداقل پاداش به تغییرات نرخ بهره انتظاري و تفاوت حقوق دوران اشتغ2نمودار

  
دهد که با افزایش تفاوت حقوق دوران اشـتغال و  نشان می 2شکل سمت راست نمودار 

تواند ناشی از ارتقاي شغلی باشد)، براي اینکـه بتـوان کـارگران را    دوران بازنشستگی(که می

متقاعد به پذیرش بازنشستگی کرد باید پاداش بازنشستگی افـزایش یابـد . بـه عبـارت دیگـر      

هـاي  کننده این مطلب است که افراد با حقوق باالتر(رؤسا و مدیران) بـا دریافـت پـاداش   بیان

کند کـه بـا   نیز بیان می 2باالتري حاضر به ترك بنگاه خواهند شد. شکل سمت چپ نمودار 

افزایش نرخ بهره انتظاري، پاداش دریافتی فعلی ارزش بیشـتري خواهـد یافـت ،لـذا افـراد بـا       

  ي نیز حاضر به پذیرش بازنشستگی خواهند شد.دریافت پاداش کمتر
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 اثرات تعیین سقف پاداش

اگر بنگاه سقفی را براي پاداش بازنشسـتگی تعیـین نمایـد چـه روي خواهـد داد؟ بـراي       

پاسخ به این سؤال دو حالت براي سقف پاداش قابل تصور است: اولین حالت ، مبلـغ سـقف   

اسـت. در  (�M)براي پذیرش بازنشستگی تشویقیبزرگتر یا مساوي حداقل پاداش مورد نیاز 

این صورت تعیین سقف تأثیري بر تصمیم کارگر نخواهد داشت، زیرا هـیچ محـدودیتی بـر    

وي تحمیل نخواهد کرد. دومین حالت هنگامی است که مبلغ سقف کمتر از حداقل پـاداش  

اشـتغال بـراي   باشد. در این حالـت، ادامـه    (�M)مورد نیاز براي پذیرش بازنشستگی تشویقی

فرد پیامد بهتري به دنبال خواهد داشت، بنابراین کارگر بـه فعالیـت خـویش در بنگـاه ادامـه      

  توان نوشت:تر میخواهد داد. به طور رسمی

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ � ≥ �� =

1 − ����

1 − �
(� − 	سقف	پاداش	تأثیري	بر	تصمیم	فرد	نخواهد	داشت(�

� < �� =
1 − ����

1 − �
(� − سقف	پاداش	موجب	ابقاي	کارگر	در	بنگاه	شدخواهد(�

 

  

دهنده سقف پاداش پیشنهادي به منظور پـذیرش بازنشسـتگی   نشان �هاي باال در عبارت

  تشویقی بنگاه است.

به منظور تحلیل بیشتر دو سناریو به ترتیـب بـراي کـارگران بـا حقـوق و سـنین متفـاوت        

  طراحی شده است.

  

  سناریوي اول:

فرد در بنگاه وجود دارند که بنگاه تمایل به بازنشسـته کـردن آنهـا دارد.    فرض کنید دو 

کنـد و در شـرایط   ) دریافت مـی ��) و دیگري حقوق پایین(��یکی از این افراد حقوق باال(

پاداش مورد نیـاز بـراي پـذیرش بازنشسـتگی     را به ترتیب حداقل ���و  ���دیگر یکسانند. 

ال و پـایین در سـناریوي اول در نظـر بگیریـد. همچنـین فـرض       فرد داراي حقـوق بـا   تشویقی

حداقل پاداش درخواستی فـرد را در صـورت عـدم تجـاوز از سـقف تعیـین       نمایید که بنگاه 

در بررسی اثر تعیین سقف بر مبناي فروض یـاد شـده سـه حالـت     شده پرداخت خواهد کرد. 
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  گیرند.مختلف وجود دارد که در ذیل مورد کنکاش قرار می

حـداقل پـاداش   اولین حالت زمانی است کـه میـزان سـقف تعیـین شـده از      لت اول:حا

فرد با حقوق باال بیشتر باشـد. ایـن میـزان سـقف      مورد نیاز براي پذیرش بازنشستگی تشویقی

هـاي  هیچ محدودیتی را براي افراد به همـراه نخواهـد داشـت ، بنـابراین افـراد هماننـد بحـث       

  نمایند.گیري میپیشین تصمیم

حداقل پـاداش  دومین حالت هنگامی رخ خواهد داد که سقف پاداش بین  الت دوم:ح

درخواستی دو نفر قرار گیرد. به عبارت دیگر سـقف از حـداقل پـاداش درخواسـتی فـرد بـا       

حقوق باال کمتر ولی از حداقل پاداش درخواستی فرد با حقوق پـایین بیشـتر باشـد.  در ایـن     

یابی فرد با حقـوق بـاال بـه حـداقل پـاداش درخواسـتی       صورت سقف تعیین شده مانع از دست

کارگر با حقوق باال پیشنهاد بازنشستگی را نخواهد پذیرفت. از آن جا کـه  شود وخویش می

از حداقل پاداش درخواستی فرد با حقوق پایین بیشتر اسـت، وي همچـون   سقف تعیین شده 

قل پـاداش از بنگـاه خـارج    حالت بدون سقف تصمیم خواهد گرفت ، بنابراین با تأمین حـدا 

  خواهد شد.

حالــت آخــر زمــانی اســت کــه ســقف تعیــین شــده از حــداقل پــاداش   حالــت ســوم:

درخواستی فرد با حقوق پایین نیز کمتر باشد. در این حالت هیچ یک از کارگران متقاعد بـه  

پــذیرش بازنشســتگی تشــویقی نخواهنــد شــد زیــرا حتــی قــادر بــه دریافــت حــداقل پــاداش  

  نیز نخواهند بود.درخواستی 

  توان در جدول ذیل خالصه کرد.سه حالت بیان شده در باال را می
  

  . اثرات سقف پاداش بر بازنشستگی تشویقی افراد با حقوق متفاوت2جدول 

�� �� 
  حقوق

  سقف پاداش                                           

� پذیرش بازنشستگی  پذیرش بازنشستگی ≥ ��� 

��� عدم پذیرش بازنشستگی پذیرش بازنشستگی ≤ � < ��� 

� عدم پذیرش بازنشستگی عدم پذیرش بازنشستگی < ��� 



32      94بهار  19فصلنامه تحقیقات مدلسازي اقتصادي شماره 

توان بدین صورت تفسـیر کـرد کـه تعیـین سـقف پـاداش نسـبتاً پـایین         این جدول را می

موجب عدم پذیرش بازنشستگی توسط کارگران با حقوق باال(مدیران، رؤسا و متخصصین) 

  دارد.خواهد شد و یا بنگاه را از رسیدن به هدف خویش باز می

  

  سناریوي دوم

هــاي تــأمین ) ثابــت اســت و توســط ســازمان�فــرض کنیــد ســن بازنشســتگی اجبــاري(

شود. همچنین فـرض کنیـد دو نفـر در بنگـاه وجـود دارنـد کـه کارفرمـا         اجتماعی تعیین می

تــر اســت و زمــان کمتــري تــا ســن مســنهــا هــا دارد. یکــی از آنتمایــل بــه بازنشســتگی آن

تــر اســت  و زمــان بیشــتري تــا ســن  بازنشســتگی اجبــاري دارد و دیگــري بــه نســبت جــوان 

بازنشســتگی اجبــاري دارد . دو نفــر در دیگــر شــرایط، تفــاوتی بــا هــم ندارنــد. مــدت زمــان 

�)تر با باقیمانده تا سن بازنشستگی اجباري فرد مسن − �)و دیگـري بـا    �(� − شـان  ن �(�

پاداش مـورد نیـاز بـراي پـذیرش     را به ترتیـب حـداقل   ��(���)�و  ��(���)�شود. داده می

  تر در سناریوي دوم در نظر بگیرید.فرد مسن و جوان بازنشستگی تشویقی

در بررسی تأثیر تعیین سقف پاداش بر پذیرش بازنشستگی تشویقی بر مبناي فرض هـاي  

  شود.ها پرداخته میاست که در ذیل به بیان آن یاد شده این سناریو سه حالت متصور

حـداقل پـاداش   تـر از  اولین حالت هنگامی است که سقف پـاداش بـزرگ   حالت اول:

مورد نیاز براي پذیرش بازنشستگی تشویقی از سوي هر دو فرد باشـد. در ایـن صـورت ایـن     

افـراد نخواهـد شـد.    گیري اي بزرگ است که موجب تغییر و تأثیر در تصمیمسقف به اندازه

  کنند.لذا هر دو کارگر با دریافت حداقل پاداش خود را بازنشسته می

دومین حالت زمانی است که سقفپاداش در بین حداقل پاداش درخواستی  حالت دوم:

افراد قرار گیرد، به بیان دیگر سقف پاداش از حداقل پاداش درخواستی فرد مسن بیشتر و از 

-نماید به گونـه تر محدودیت ایجاد میقف پاداش براي فرد جواندیگري کمتر باشد. این س

اش نیز نخواهـد بـود ، از ایـن رو بـه     اي که وي قادر به دستیابی به حداقل پاداش درخواستی

تر با دریافت حداقل پـاداش  فعالیت خویش در بنگاه ادامه خواهد داد، در حالی که فرد مسن

  واهد پذیرفت.درخواستی خویش بازنشستگی تشویقی را خ
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حـداقل پـاداش مـورد نیـاز     آخرین حالت زمانی است که سقف پاداش از  حالت سوم:

اي پـایین  براي پذیرش بازنشستگی تشویقی هر دو فرد کمتر باشد. این سقف پاداش به اندازه

 است که هیچ یک از افراد حاضر به پذیرش بازنشستگی نخواهند شد.

  در جدول ذیل به اختصار نوشت. توانمطالب بیان شده در باال را می
  

  

  

  . اثرات سقف پاداش بر بازنشستگی تشویقی افراد 3جدول

  تا بازنشستگی اجباري با تفاضل سنی متفاوت
  

(� − �)� (� − �)� 
  دوره باقیمانده تا بازنشستگی اجباري

  سقف پاداش

�  پذیرش بازنشستگی  پذیرش بازنشستگی ≥ �(���)�� 

��(���)�  پذیرش بازنشستگی بازنشستگیعدم پذیرش  > � ≥ �(���)�� 

�  عدم پذیرش بازنشستگی  عدم پذیرش بازنشستگی < �(���)�� 

  

کند که با کاهش سقف پاداش، عدم پذیرش بازنشسـتگی  جدول باال به سادگی بیان می

افـزایش  هاي بیشـتري تـا زمـان بازنشسـتگی اجبـاري مهلـت دارنـد        تشویقی افرادي که دوره

  یابد. می

  

  جنسیت و سن بازنشستگی اجباري(مطالعه موردي: ایران) 

سـال اسـت(ماده    60سال و براي زنـان   65سن بازنشستگی اجباري در ایران براي مردان 

قانون تأمین اجتماعی). از این رو تابع حداقل پاداش براي مردان و زنان به صـورت   78و  76

  زیر خواهد بود:

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧�� =

1 − �����

1 − �
(� − براي	مردان(�

�� =
1 − �����

1 − �
(� − براي	زنان(�

 

  

توابع باال بیانگر این مطلب هستند که طبق قـانون و در شـرایط یکسـان، حـداقل پـاداش      
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تر بازنشستگی اجباري زنـان  درخواستی براي زنان کمتر از مردان است که به دلیل سن پایین

بـراي دریافـت حقـوق تـا سـن       است، زیرا در صورت ادامه اشـتغال، زنـان فرصـت کمتـري    

بازنشستگی اجباري دارند، بنابراین بـا پـاداش کمتـري بـه نسـبت مـردان حاضـر بـه پـذیرش          

  بازنشستگی تشویقی خواهند شد.

 T=65حال براي مقایسه، محاسبه حداقل پاداش مورد نظر براي مردان و زنان بـا فـرض   

 60تـا   49سال براي مردان و  65تا  49)، براي سنین r�=10%میلیون ریال و S-Z=50 سال و

  ترسیم شده است. 3براي زنان محاسبه و در نمودار 

  : مقایسه حداقل پاداش براي مردان و زنان3نمودار 

  
  

  سازي با وجود سن بازنشستگی اجباري یا حداکثر سابقه خدمت. مدل5-2

برخـی از  قوانین تأمین اجتماعی در جهان متفاوت و همـواره در حـال تغییـر هسـتند. در     

دهنـد کـه بـا سـابقه     ها اختیـار مـی  کشورها همزمان با وجود سن بازنشستگی اجباري به بنگاه

سال) بتوانند کارگر را بدون درخواست خـویش بازنشسـته اجبـاري     35خدمتی خاصی(مثال 

نمایند، حتی هنگامی که به سن بازنشستگی اجباري نیز نرسیده باشد. در ایـن صـورت بنگـاه    

اهد داشت: اول اینکه؛ فرد را با رسیدن به سن بازنشسـتگی اجبـاري بازنشسـته    دو انتخاب خو
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نماید و دوم؛ هنگام رسـیدن بـه حـداکثر سـابقه خـدمت مـورد نظـر قـانون، وي را بازنشسـته          

رو هر کدام را کـه مسـتلزم پـاداش کمتـري باشـد       اجباري کند. بنگاه از میان دو گزینه پیش

ارگر پیشنهاد پاداش خواهد داد، البتـه کـارگر نیـز آگـاهی     انتخاب نموده و براساس آن به ک

هـا کـه نفـع بیشـتري عایـدش گـردد وي را بازنشسـته        دارد که بنگاه در هـر کـدام از گزینـه   

  نماید.اجباري می

  

 معرفی متغیرهاي مدل

در این بخش، به منظور سهولت در درك مدل، ابتدا متغیرهاي جدید مورد اسـتفاده در  

  ت.  آن معرفی شده اس

  باشد که قانون آن را تعیین کرده است.حداکثر سابقه خدمت فرد می �:

  هـایی را کـه فـرد در بنگـاه بـه      باشد، یعنی تعداد دورهسابقه خدمت فرد در بنگاه می �:

  فعالیت مشغول بوده است.         

وي را  توانـد پیشـنهاد  نمایـد. کـارگر مـی   ابتدا بنگاه بازي را با پیشنهاد پاداش شروع مـی 

رسـد  بپذیرد و یا آن را رد نماید. در صورت قبول پیشنهاد توسط کارگر، بازي بـه اتمـام مـی   

شـود و بنگـاه دوبـاره پیشـنهاد     ولی اگر فرد پیشنهاد را رد نماید دوباره بازي از نو شروع مـی 

یابـد. از  دهد و این بازي تا زمان رسیدن کارگر به حداکثر سن سـابقه خـدمت ادامـه مـی    می

هـاي  ن رو این بازي نیز دقیقا مشابه بازي مدل قبل اسـت و تنهـا ممکـن اسـت تعـداد دوره     ای

بازي در دو مدل متفاوت باشد(به خاطر امتناع از تکرار شـکل گسـترده بـازي ترسـیم نشـده      

نمـاییم. بنـابراین، از   )، بـازي را حـل مـی   SPEاست). با استفاده از تعادل کامل بازي فرعـی ( 

کنیم. همانند قبل در آخرین مرحله کارگر در صورت ادامـه اشـتغال   یآخرین دوره شروع م

واحـد حقـوق    �کنـد و در صـورت خـروج از بنگـاه،    واحد حقوق دریافـت مـی   Sدر بنگاه 

بازنشستگی می گیرد. کارگر در صورتی حاضر به قبول بازنشستگی خواهد بود کـه پـاداش   

�پیشنهادي بزرگتر یا مساوي − ) کـارگر بـا مانـدن در    N-1باشد. در مرحله ماقبـل آخـر(   �

نمایـد کـه بـا    واحد در یافت می Sواحد و در دوره آخر نیز  Sحالت اشتغال در دوره حاضر 

1)�تنزیل حقوق دریافتی دوره آخر ارزش حال حقوق دو دوره برابر با  + خواهد شـد.   (�
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هاي قوق دریافتی از سازماناز طرف دیگر در صورت بازنشسته شدن ارزش حال مجموع ح

Z(1تأمین اجتماعی برابر با  + شود. بنابراین کارگر در صورتی پیشـنهاد بازنشسـتگی   می (�

�)پذیرد که پاداش دریـافتی بیشـتر از   تشویقی را می − �)(1 + تـوان بـازي   باشـد. مـی   (�

  ده است.  آم 4ادامه داد که نتیجه آن در جدول شماره  1فوق را با روش مذکور تا مرحله 
  

  حداقل پاداش مورد نیاز براي پذیرش بازنشستگی تشویقی از سوي کارگر .4جدول 

حداکثر سابقه   دوره

	خدمت

(�) 

سابقه خدمت 

	فرد

(�) 

تفاضل حداکثر سابقه 

سابقه خدمت خدمت و 

�)	فرد − �)  

حداقل پاداش مورد نیاز براي پذیرش 

  (��)بازنشستگی تشویقی

N � 1- E 1  � − � 

1- N � 2- E 2  (� + �)(� − �) 

2- N � 3- E 3  (� + � + ��)(� − �) 

. 

.  
. 
. 

. 

.  
. 
.  

. 

.  

1  � � � − � 
(� + � + ��+. . . +������)(�

− �) 

  توان نتیجه گرفت که:می 1از استنباط مشابه قضیه 
  

�� =
1 − ����

1 − �
(� − �) 

  

  توان گفت:می 1قضیه  در تفسیر این رابطه عالوه بر موارد مشترك با

میزان پاداش دریـافتی کـارگر    (�)با افزایش(کاهش) حداکثر سابقه خدمت  .1

 یابد.افزایش(کاهش) می

پاداش دریـافتی وي کـاهش و در غیـر ایـن      (�)با افزایش سابقه خدمت فرد  .2

  یابد.صورت افزایش می

د از حداکثر سـابقه  ي سابقه خدمت فرکنند که با کاهش فاصله) بیان می2) و (1موارد (

�)خدمت  − ، بنگاه حاضر به پرداخت پاداش کمتـري بـه منظـور خـروج فـرد از بنگـاه       (�

  خواهد بود.

رو، هـر کـدام را کـه مسـتلزم      در ابتداي بحثبیان شد کـه بنگـاه از میـان دو گزینـه پـیش     



    37تحلیل رابطه متقابل بین کارگر و کارفرما...  

از پاداش کمتري باشد انتخاب نموده و براساس آن بـه کـارگر پیشـنهاد پـاداش خواهـد داد.      

  این رو قضیه زیر را خواهیم داشت:

حداقل پاداش مورد نیاز براي پذیرش بازنشستگی تشویقی بـا وجـود دو گزینـه    : 2قضیه 

  آید.سن و سابقه براي بازنشستگی اجباري از رابطه زیر به دست می

   

��,� = ��� ��
� − ����

� − �
(� − �)� , �

� − ����

� − �
(� − �)�� 

  

  تواند به افراد ذیل پاداش کمتري پرداخت نماید:بنگاه میکند که بیان می 2قضیه 

 کسانی که سن باالیی نزدیک به سن بازنشستگی اجباري دارند. -

 کسانی که سابقه خدمتی باالیی نزدیک به سن حداکثر سابقه خدمتی دارند. -

 زنان (البته با وجود تفاوت در قانون سن بازنشستگی اجباري زنان و مردان) -

 حقوق پایینی دارند.کسانی که  -

البته توجه شود که در هر کدام از موارد باال، بقیه شرایط تأثیرگذار ثابت در نظر گرفتـه  

  شده است.  

  

  اثر ادوار تجاري بر حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی .5-3

توانند ضمن دریافت حقوق از سیستم تأمین اجتمـاعی،  کلیه افراد پس از بازنشستگی می

تر است کـه احتمـال اشـتغال و کسـب     نیز شاغل شوند. از این رو منطقیدر بخش خصوصی 

حقوق در صورت بازنشستگی تشویقی  نیز وارد مدل شود. براي بیان موضوع متغیرهاي زیـر  

  شوند.معرفی می

:0 ≤ δ ≤   کننده وضعیت اقتصاد (از منظر ادوار تجاري)شاخص بیان 1

  : حقوق شاغل در دوران بازنشستگی��

 
  ضعیت اقتصادي (ادوار تجاري). و1شکل
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) شـود نشان داده می δرا در نظر بگیرید. فرض کنید که وضعیت اقتصاد ( که با  1شکل 

دهنـده رکـود شـدید و    اي که صفر نشـان بندي شده است، به گونهشاخص ]1,0[يدر فاصله

رویـم از  گر اوج رونق و شکوفایی است و هر چه از صفر به سـمت یـک پـیش مـی    یک بیان

شـود. بـا توجـه بـه مبـانی اقتصـاد، در دوران       شدت رکود کاسته شده و بهبودي حاصـل مـی  

شـود ، از طـرف دیگـر در دوران رونـق     رکود بیکاري افزایش و پیدا کردن شغل دشوار مـی 

ــزایش مــی  ــابی اف ــد. از ایــن رو حقــوق انتظــاري فــرد در هــر دوره بعــد از   احتمــال کاری یاب

با وارد کـردن ادوار تجـاري تنهـا تغییـري کـه در مـدل        .��δبازنشستگی برابر خواهد بود با 

ایجاد خواهد شد این است که حقوق خالص دریافتی در دوره بازنشستگی به انـدازه حقـوق   

تـر، حـداقل   یابـد. بـه عبـارت رسـمی    انتظاري اشتغال بعد از بازنشستگی تشویقی افزایش مـی 

  آید.رابطه زیر به دست می پاداش مورد نیاز براي پذیرش بازنشستگی تشویقی از
  

��,� = ��� ��
� − ����

� − �
(� − � − ���)� , �

� − ����

� − �
(� − � − ���)�� 

  

توان بیان کرد که با بهبود وضعیت اقتصـادي و افـزایش احتمـال    در تفسیر این رابطه می

  تواند کاهش یابد.کاریابی، حداقل پاداش پیشنهادي از طرف بنگاه می
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  گیري و پیشنهادات. نتیجه6

در ایــن مطالعــه بــه تجزیــه و تحلیــل ارتبــاط متقابــل کــارگر و کارفرمــا در بازنشســتگی 

ها پرداخته شد. با توجه به متوالی بودن تصمیمات بازیکنـان در  تشویقی از طریق تئوري بازي

گیري و معلوم بودن پیشینه بازي، مسـأله در قالـب بـازي پویـا بـا اطالعـات       هر مرحله تصمیم

کامل بررسی شد. ابتدا  فرم گسترده بـازي نشـان داده شـد، سـپس حـداقل پـاداش تشـویقی        

)تعیـین گردیـد.   SPEمورد نیاز براي پذیرش بازنشستگی از طریق تعادل کامل بـازي فرعـی(  

هاي مختلـف بازنشسـتگی اجبـاري نتـایج متفـاوتی را      محاسبه حداقل پاداش بر اساس حالت

ــا وجــود ســن  ارائــه دادنــد. ایــن نتــایج حــاکی   از آن اســت کــه حــداقل پــاداش تشــویقی ب

بازنشستگی اجباري، رابطه مستقیم با حقوق شاغلو سن بازنشستگی اجباري و رابطه معکوس 

با حقوق دوران بازنشسـتگی، سـن شـاغل، نـرخ بهـره انتظـاري و بهبـود ادوار تجـاري دارد.         

حداکثر سـابقه خـدمت،   همچنین حداقل پاداش تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباري یا 

رابطه مسـتقیم و بـا حقـوق     سن بازنشستگی اجباري و حداکثر سابقه خدمتی با حقوق شاغل،

نرخ بهره انتظـاري و بهبـود ادوار تجـاري     سابقه خدمتی فرد، سن شاغل، دوران بازنشستگی،

رابطه عکس دارد. ضمنا در هر دو حالت یاد شده، حداقل پاداش تشویقی زنـان در صـورت   

  آنان، کمتر و یا برابر با مردان خواهد بود.    تر بودن سن بازنشستگی اجباريینپای

همچنین نشان داده شد که؛سقف پاداش پیشـنهادي موجـب عـدم پـذیرش بازنشسـتگی      

  تشویقی کارگران با حقوق باال، جوان و داراي سابقه خدمتی پایین خواهد شد.      

کـه تصـمیم بـه پرداخـت پـاداش بازنشسـتگی        هـایی هاي باال، به شرکتبا توجه به یافته

شود که بر اساس قوانین حاکم بر بازنشستگی اجباري و وضـعیت  تشویقی دارند، پیشنهاد می

هـاي سـنی،   متغیرهاي کـالن اقتصـادي کشـور خـویش، بـه هـر کـارگر بـا توجهبـه ویژگـی          

ي پـاداش  جنسیت، سابقه کارو حقوق شغلی و بازنشستگی وي اقدام به تعیـین مبلـغ پیشـنهاد   

  نمایند و  با این شرایط نیازي به تعیین سقف پاداش نیست.
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