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 بحرانفزونیمصارفنسبتبهمنابع
 

***زادهسونابايرام،**نهوجیرجبیميثم،*زادهفرتوكحميدرضا1


چکيده

بر شرايط اقتصادي و اجتماعي  رتأثیرگذاهاي بازنشستگي از جمله نهادهاي مهم و از آنجا كه صندوق     
رسد. فزوني  نظر ميروي آنها اجتناب ناپذير به روند، مطالعه و بررسي دقیق مسائل پیششمار ميجامعه به

روست، چالشي بزرگ همصارف بر منابع كه امروزه صندوق بازنشستگي كشوري با آن روب ةبیش از انداز
بر  تأثیرگذاراي مناسب، نیازمند شناخت دقیق شرايط و عوامل راهكاره ةمنظور ارائآيد كه بهشمار ميبه

بر وضعیت صندوق  تأثیرگذاردر پژوهش حاضر ابتدا تالش شد تا عوامل كلیدي  وضعیت آن هستیم.
هاي  سازي دينامیكي در قالب روش تحلیل پويايياستفاده از مدلبابازنشستگي شناسايي شود و سپس 

-ابعاد كالن و استراتژيک مدل شده و با منابع صندوق بازنشستگي در بحران فزوني مصارف برسیستم، 

بحران فزوني كه مدلي است  ،نتیجه تحلیل قرار گرفته است.وسازي رفتاري، مورد تجزيهاستفاده از شبیه
سازي، رفتار آن را در افق زماني استفاده از شبیهرا توصیف كرده و بامصارف بر منابع صندوق بازنشستگي 

هاي سیاستسازي، ارهاي مختلف در محیط شبیهكبا آزمون راه .كندبیني ميسال آينده پیش 12
هاي مرتبط با قوانین ند از: سیاستااست كه عبارترفت از وضعیت فعلي ارائه شدهپیشنهادي براي برون

ت سرويس سیاس ،غیر دولتيگذاري، سیاست ورود صندوق به بازار بازنشستگي و جمعیت، سیاست سرمايه
هاي سیاست دهدنشان ميسازي  نتايج شبیه مشترك رفاهي و سیاست تغییر سازوكار فعلي صندوق.

مدت نیز و در بلند استتر مؤثرها گذاري و تغییرِ ساز و كار فعلي صندوق نسبت به ساير سیاستسرمايه
 تغییر سازوكار فعلي صندوق كارگشا خواهد بود.
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.مقدمه1

 نیز انساني نیروي اولیه، مواد و وريآفن عامل دو تقويت كنار در توسعه حركت تداوم منظوربه     
 موجب آينده، مینأت و امنیت و آرامش كه چرا شود، حمايت مناسب ابزارهاي از بااستفاده بايد

 از ابزارهاي يكي و درمان، و بهداشت پرورش و آموزش كنار در شود.مي مولد وينیر پويايي
است  اجتماعي مینأت كنند،مي استفاده انساني نیروي حمايت براي از آن جوامع كه قوي بسیار

 گسترده ابعاد بسیار داراي اشيافتهسازمان و پیوسته اصول با جهان در اجتماعي تأمین . نظام[51]
 پیش از جامعه يكايک افراد بر آن، از منبعث هايسیاست يتأثیرگذار كه اي استپیچیده فرآيند و
 .[1] است انكارناپذير )بازماندگان( مرگ هنگام تا بارداري( تولد )دوران از

 برگزاري با همواره اجتماعي مینأت به مربوط مسائل موضوع، اهمیت علتبه رواين از     
 جامعه حمايتبراي  نوين هايتاروش گیردمي قرار بررسي مورد گون،گونا هاينشست و سمینارها

  [.51] گردد و اجرا طراحي
 02از  بیش قدمت با كشور بازنشستگي امر در سازمان نخستین كشوري بازنشستگي زمانسا     
 استخدام كشوري قانون تصويب با شمسي 5925 سال در سازمان اينة اولیة است. هست سال

 [:6]است  اصلية وظیف سه داراي كشوري بازنشستگي ست. سازمانا گرفته شكل
شناسايي و دريافت كسور بازنشستگي )سهم كارمند و سهم دولت( براي شاغلین مشترك ـ 

 صندوق براساس قانون.

 گذاري و حفظ ارزش ذخاير و منابع صندوق.سرمايهـ 

 قانون.  )مستمري( براساس بازنشستگي حقوق پرداخت و بازماندگان بازنشستگان، شناساييـ 

 [:9] از نداعبارت كشوري بازنشستگي مقررات مشمولین اهم
 ؛كشوري خدمات مديريت قانون مشمول رسمي . مستخدمین5

 سساتؤم و هادانشگاه ت علميأهی اعضاي استخدامية نامآئین مشمول رسمي . مستخدمین1
 ؛عالي آموزش

 ؛قضات استخدامي اتمقرر مشمول دادگستري و قضائیهة قو . قضات9

 امور وزارت استخدامي مشمول مقررات خارجه امور وزارت سیاسي( )كادر رسمي . مستخدمین0
 ؛خارجه

 ؛شهرداري تهرانء استثنابه كشور سراسر هايشهرداري ثابت . مستخدمین1
ة وظیف و بازنشستگي از مقررات استفاده )متقاضي اجرايي هايدستگاه پیماني . مستخدمین6

 ؛كشوري( بازنشستگي قصندو

 چهارمة برنام قانون 507ماده و ترابري و راه وزارت بازخريدي فرمايان )مستخدمین. خويش7
 توسعه(. 
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مساله بيان اين صندوق در سال  ،[3]كشوري  بازنشستگي براساس گزارشات صندوق.

میلیون  5/5درحدود يک میلیون و پنجاه و شش هزار مشترك شاغل و در حدود 5903
ة توسع و كه توسط دفتر رشد 5010سال  تا كشور جمعیتي برآوردهايبگیر داشته است.  تمريمس
 ايران آمار مركز توسط اي منتشرشدهپايه اطالعات گرديده و متحده طراحي اياالت الملليبین

 رفاه افزايش از ناشي عمر افزايش طول .تاس دركشور سالمندان تعداد سريع رشد نشانگر
 افزايش همچنین و درماني و بهداشتي افزايش امكانات پزشكي، علوم فتپیشر اجتماعي،

 اينكه از ظرنصرف كشوري بازنشستگي صندوق شودمي كه موجب است پزشكي هاي آموزه
 و بازنگري نیازمند قطعاً كه فعلي مقررات و قوانین چارچوب در است بسته اينک صندوقي هم

 مدنظر اكنونهم از دارد ضرورت كه آتي باشد هايلسابراي  تعهدات بیشتري داراي است اصالح
[.0]شود  انديشیده الزم تدابیر آتي هايسالبراي  كسري از ازدياد پیشگیري براي و گرفته قرار

 اخیر هايسال در بازنشستگي كشوري صندوق مشترك شاغلین تعداد كه درحاليطور كلي به
 يكسو از مسئله اين كه است داشته زايشياف روند بگیران تعداد مستمري است، يافته كاهش
 مصارف افزايش موجب ديگر ازسوي ها( و)حق بیمه صندوق دريافتي منابع كاهش موجب

 [:3]( 5كرده است )شكل  مواجه مالي بحران با است و اين امر صندوق را صندوق شده
ي پرداخته و وضعیت صندوق بازنشستگبر  مؤثرپژوهش حاضر در ابتدا به شناسايي عوامل      

سازي شده نسیم،  شبیه افزار وهاي سیستم در نرمپويايي تحلیل روش براساس پويا سپس الگويي
 در را نتايج بهترين مفروض هايسیاست كه براساس راهكارهايي الگو، اعتبار تأيید از است. پس

 اند.شده پیشنهاد در بهبود بحران صندوقمؤثر  عنوان راهكارهايبه اندداشته سازيشبیه خروجي
 

 كشوري بازنشستگي بگیران صندوق مستمري و شاغلین تعداد رشد روند نمودار .5شكل
 

 ارائه شده است. 5شرح جدول كار رفته در اين پژوهش بهمتغیرها و مفاهیم كلیدي به     
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 متغیرهاي مدل .5جدول 

متغيرهايخارجازمدلمتغيرهايدرونزامتغيرهايبرونزا

 روابط سیاسي بدهي دولت به صندوق درآمد شاغلینمتوسط 

 درآمد ارزي دولت هاي واگذار شدهشركت سهم پرداخت بیمه از درآمد

 محیط كسب و كار آفرينهاي ارزششركت هاضريب ارزش آفريني شركت

  درآمد صندوق متوسط دريافتي بازنشستگان

  هزينه صندوق هاسقف واگذاري شركت

  حجم دولت يقوانین بازنشستگ

  فرصت فعالیت بخش خصوصي امید به زندگي

  بیكار غیربازنشسته هانرخ استهالك شركت

  شاغل دولتي هانرخ فروش شركت

  فشار بیكاري به دولت گذارينرخ سرمايه

  بازنشستگي زودهنگام هاهزينة ساالنة شركت

  بازنشسته هانرخ سودآوري شركت

  اشتغال غیر دولتي 

  ک زندگيسب 

  اثرات اجتماعي سیاسي 

  حمايت دولت 

  گذاريسرمايه 

  بازپرداخت 

  نرخ ورود به بازار كار 

  نرخ استخدام 

  بازنشستگي دولتي 

  مرگ و میر بازنشسته و ورثه 

  نرخ استخدام غیر دولتي 

  بازنشستگي غیر دولتي 

  اشتغال بازنشسته 

 

بحران فزوني شتابنده مصارف بر منابع صندوق یر براي نشان دادن متغ ترينمهم.رفتارمرجع
صندوق بازنشستگي كشوري است كه در اين  ةبازنشستگي كشوري، تفاوت میان درآمد و هزين

 سال پايان درله و يا وضعیت سیستم انتخاب شده است. ئعنوان متغیر اصلي بیانگر مستحقیق به
 حقوق سال 0 حداقل پرداخت توان از زنشستگي كشوريبا صندوق مشتركین هايندوختها 5976

 از يكسال كمتر به 5900 سال پايان در میزان اين كه درحالي. بود بگیران برخوردار مستمري
 به دولت بدهي به مربوط فوق مشتركین ةاندوخت از ايهعمد بخش اينكه ضمن. يافت كاهش
 از قابلیت كه باشدمي تصفیه قابل هاييشركت سهام انتقال چارچوب تنها در كه است صندوق
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رود نمودار رفتار هاي فوق، انتظار ميباتوجه به گفته[. 3] برخوردارند كمي بسیار نقد به تبديل
 باشد.  1مرجع، مشابه شكل شماره 

 

 
 ساالنه تعهدات با صندوق هايدارائي مقايسه .1 شكل

 

تحقيق.مبانیوچارچوبنظري2

كارگیري ر داخل كشور درخصوص بررسي بحران صندوق بازنشستگي با بهمطالعات چنداني د     
در داخل كشور به  هاي سیستم انجام نشده است. در ادامه ابتدا به تحقیقاتي كهرويكرد پويايي

شود و سپس مطالعاتي كه با كاربرد اند، اشاره ميبازنشستگي پرداخته بررسي بحران صندوق
شوند. اند، تشريح ميبررسي وضعیت نظام بازنشستگي پرداختههاي سیستم به رويكرد پويايي

اثرات انتقال از نظام بازنشستگي ة در يک پژوهش براي مطالع (5903فاروجي و همكاران )
، در كامل بر انباشت سرمايه، توزيع درآمد و فقر ةپرداخت جاري به نظام بازنشستگي اندوخت

سازي بهسازي نظام اي به تحلیل و شبیههاي همپوشان دو دورهچارچوب يک الگوي نسل
 ،كامل براي افراد ةكه نظام بازنشستگي اندوخت اند. نتايج نشان دادبازنشستگي ايران پرداخته

فیزيكي بیشتر نسبت به نظام  ةانباشت سرماي ،طول عمر باالتر و براي اقتصادو سطح مطلوبیت 
كامل دو اثر مختلف بر  ةل به نظام اندوختكند. همچنین انتقابازنشستگي پرداخت جاري ايجاد مي

گیرند و از سوي ديگر كند. از يكسو افراد فقیر در وضعیت بدتري قرار ميروي افراد فقیر ايجاد مي
سازد، آنها پذير ميكامل براي افراد فقیر دسترسي به نهاد مالي را امكان ةچون نظام اندوخت

 . [1] دريافت كننداندازهاي خود بازدهي وانند بر روي پست مي
هاي وضعیت صندوقمشكل سالخوردگي جمعیت و پس از اشاره به ( 5932مدرسي عالم )     

پیشنهادي براي اصالح سیستم )پارامتريک و سیستمي( و هاي بازنشستگي كشور، روش
ت گرفته از أهاي مختلف در اين خصوص را تشريح كرده و درنهايت اصالحات نش ديدگاه



 591  5931پائیز -51شماره  -مطالعات مدیریت راهبردی                                                                                        

 بازنشستگي هايي اقتصاد كالن، كارايي سیستم بازنشستگي در اجرا و برنامهمشكالت ساختار
 .[55] اختیاري را براي اصالح نظام بازنشستگي پیشنهاد نموده است خصوصي

( به بررسي رفتار بازنشستگي كارگران در كشور سوئد پرداختند. 1220استرم و همكاران )كارل     
گي بر تصمیمات افرار مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين نظام بازنشست تأثیردر اين پژوهش 

 .[56] است تأثیرگذارهاي اقتصادي بر رفتار بازنشستگي كارگران بررسي نشان داد كه مشوق
هاي سیستم در كشور پويايي استفاده از رويكرد( نیز به بررسي رفتار بازنشستگي با1226) چرسیا

هاي حاصل از متغیرهاي روانشناختي، اقتصادي، یشنهادي، پوياييايتالیا پرداخته است. در مدل پ
اجتماعي، حقوقي و سازماني براي تشريح رفتار بازنشستگي و پیامدهاي حاصل از آن مورد كاربرد 

هاي ذهني در درك اين آن بوده است كه انگاره ةدهندقرار گرفته است. در نهايت نتايج نشان
اي و طرح هاي ذخیره( نیز طرح1223قرخاني ). [59] كنندميسیستم پیچیده نقش حیاتي ايفا 

ها و ساختار اين نظام،  توازن درآمد و هزينه در نظام بازنشستگي را به منظور درك بهتر پويايي
هاي سیستم مورد بررسي قرار داده است.  در نهايت به اين اشاره شده كارگیري روش پوياييبا به

اي را نظام بازنشستگي وجود نداشته و كشورها يک نظام چنداليهكه يک بهترين طراحي براي 
 . [51] گزينندبرمي
رفتار صندوق بازنشستگي، نیازمند شناخت تمامي  ةكننديابي به مدل توصیفمنظور دستبه     

ترين مهماجزاي اين سیستم هستیم. بنابراين در ادامه در جهت ايجاد شناخت بیشتر و بهتر، 
 كشوري شناسايي و تشريح شده است. بازنشستگي صندوق وضعیت برگذار تأثیرعوامل 

  

 و جمله ايران از جهان نقاط غالب در زندگي به امید سن افزايش رغمعلي.بازنشستگیقوانين

 سن اند،داده افزايش جمعیتي تغییرات با را هماهنگ بازنشستگي سن كشورها بیشتر اينكه باوجود
 يكسو، كه از است شده موجب مسئله پايین است. اين مچنانه ما در كشور بازنشستگي

 بیشتري هايسال ديگر سوي از و پرداخت كنند بیمه حق كمتري هايسال صندوق، مشتركین
 كشوري صندوق بازنشستگي در بازنشستگي سن نمايند. میانگین بازنشستگي دريافت مزاياي
 بگیرانوظیفه و بازنشستگان عدادت سال گذسته رشد52 در سال است. 11 حدود حاضر درحال
 .[3] براي هر سال بوده است %55میانگین درحدود  طوربه و سريع بسیار

 %1/59سهم كارمند و  %3است كه از اين میزان  %1/11بازنشستگي نیز، درمجموع  كسور     
.[6] سهم دولت است


 گذاريسرمايه بر نيمبت بازنشستگي صندوق هر فعالیت كه آنجا ازگذاريصندوق.سرمايه

 آتي تعهدات از عهدة بتواند وسیلهبدين تا ها )ذخاير( استهزينه كسر از پس ورودي مازاد منابع
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 مقولة لذا. برآيد گیرند پیشي بیمه از حق ناشي درآمدهاي بر هاپرداخت كهزماني در و خود
 داشت خواهد ويژه میتياه سرمايه بازگشت نرخ ديگر و به عبارت آن سودآوري و گذاريسرمايه

 گذاري عامليسرمايه امر در بازدهي صندوق، منابع و ذخاير درتأثیرگذار  پارامترهاي بین در. [9]
 موضوع رو،اين صورت مضربي است. ازنمايي و نه به صورتبه صندوق توان در آنتأثیر  كه است

، هستند باال تورم نرخ ايدار كه براي كشورهايي ويژهبه آن بازدهي چگونگي و گذاريسرمايه
 وجوهي براي و است متعددي هايخروجي ها وورودي داراي صندوق .است اهمیت حائز بسیار

 كسور بابت دولت نیز .[6] يابدمي انجام متعددي هايگذاريسرمايه، است حساب صندوق در كه
 نها، منابعدارد كه بابت كاستن آ صندوق به زيادي كارفرمايي( بدهي نشده )كسور پرداخت

.[6] دهدمي قرار بازنشستگي اختیارصندوق در ها، امالك و ...( رادراختیار خود )شركت
 

 و پويائي وريبهره كاهش موجب كه است عواملي از دولت گريتصدي دولت.گريتصدي
 االو ...( بازار ك دستمزدها حداقل )با افزايش كار بازار در دولت است. دخالت گرديده ايران اقتصاد

 با را گذاريو سرمايه اقتصادي هايفعالیت مالي، بازار و و...( گذارياعمال قیمت )ازطريق
 بر نیز خاصي شرايط كه بازنشستگي هايبراي صندوق ويژهبه. كندمي مواجه ايعديده مشكالت

 .[9]است  حاكم آنها
 

محـرك اصـلي   دانشمندان گاهي افزايش جمعیت را  نظراتجمعيتیوصندوقبازنشستگی.
كردند و گاهي نیز كیفیت را بر كمیت برتر دانسته  توسعه و پیشرفت اقتصادي و اجتماعي تلقي مي

اي  و از افزايش جمعیت گريزان بودند. به هر حال همیشه هدف نهـايي و اصـلي، داشـتن جامعـه    
جـو  و مرفه و متعادل بوده است و دستیابي به اين رفاه را گـاه از طريـق كـاهش جمعیـت جسـت     

كردند و باالخره معتقد شدند كه بايد به حد متناسبي از جمعیت رسید كـه شـرايط اقتصـادي و     مي
 .[52]ها فراهم آورد  اجتماعي، باالترين رفاه ممكن را براي انسان

 افـزايش  در سرعت مبین نیز ايران در جمعیتيم هر نیز اشاره شد، تغییرات طور كه قبالًهمان     
 بـا  آمـادگي  منظـور به خصوص اين در الزم هايبینيپیش انجام ضرورت و وركش تعداد سالمندان

 13تـا   51پرجمعیت كشور كه  نسل ،5900 سال جمعیتي در هرم .است كشور در سالمندية پديد
 سـالخورده  دلیـل به بنابراين .[0] شوندسن بازنشستگي نزديک مي به زمان اند باگذشتساله بوده

 و آتـي  هـاي سـال  پرجمعیـت( در  نسل با میر )درمقايسهومرگ رخن كاهش پرجمعیت، نسل شدن
 چشـمگیري خواهـد   سـرعت  صندوق تعهدات افزايش فعلي، قوانین تحت امید به زندگي، افزايش
 .[9]داشت 
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 شناسیتحقيق.روش3

شود. اين روش كه روش تحقیق، روش تلفیقي است كه شامل دو بخش كیفي و كمّي مي     
هايي براي بررسي ، درنتیجة تالش5312نام دارد، در اواخر دهه  5هاي سیستمييشناسي پوياروش

 .ها شكل گرفتو رفع مسايل پويا و مرتبط با سیاست
هاي منظور بررسي و مطالعة انواع سیستمهاي سیستم بهاز روش تحقیق پويايي     

هاي اجتماعي، استفاده كار و ساير سیستم و هاي موجود در حوزة كسببازخوردي،همانند سیستم
 . [0] شودمي

عنوان يكي از ابزارهاي علمي و رايج براي بررسي و حل  در اين روش تحقیق از الگوسازي به     
گیرند هاي پويايي سیستم در كالس الگوهاي علّي رياضي قرار ميشود. الگومسايل استفاده مي

[6]. 
ازطريق مصاحبه با خبرگان و مطالعة آمار و هاي پويا كه الگوي بصري كه براساس فرضیه     

افزار و فرموله كردن آيد، بخش كیفي روش تحقیق و توسعة الگو در نرممرور ادبیات بدست مي
 ت.الگو، بخش كمّي روش تحقیق اس

كند. الگوي ارائه شده در اين اي را براي الگوسازي پیشنهاد ميمرحله 1اين روش، فرآيند      
ها و رويكردهاي اگرچه هر يک از مدلسازان سبکشده ايجاد شده است. ند بیانمقاله، طي فرآي

هاي سازان موفق از يک فرآيند منظم كه شامل فعالیتتوان گفت همه مدلمتفاوتي دارند، مي
 كنند:زير است، پیروي مي

 .9سئله كردن يک فرضیة پويا يا تئوري درمورد علل مفرموله .1بندي مسئلة موردنظر چارچوب. 5
آزمون مدل تا وقتي كه از  .0سازي براي آزمايش فرضیة پويا فرموله كردن يک مدل شبیه

هايي براي طراحي و ارزيابي سیاست .1بودن آن براي هدف خود اطمینان حاصل كنید و مناسب
 دهد.ها را نشان مياين قدم 9. شكل [5]بهبود 

 
 

                                                 
1. System Dynamics 
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 سازي استرمنپنج گام مدل. 9شكل 

 

محدوديت ترين محدوديت اين پژوهش نبود و يا كمبود برخي اطالعات مهمهايتحقيق.
مدون در رابطه با وضعیت صندوق بازنشستگي كشوري است.



فرضيه معلولي ابزاري براي ترسیم ارتباطات علّي - نمودارهاي علّتهايپويايتأييدشده.
هاي علّي استفاده از حلقهه باهايي از متغیرهاي درگیر در داخل سیستم هستند كمیان مجموعه

هاي هاي گروه كانوني، فرضیهآمار و ارقام و بحثبراساس مرور ادبیات و مطالعة . گیرندشكل مي
:ند ازاپذيرفته شده عبارت

 

، باعث افزايش )فزوني درآمد بر هزينه(افزايش درآمد صندوق گذاريصندوق.فرضيةسرمايه
گذاري صندوق را افزايش ن افزايش نیز به نوبة خود سرمايهشود. ايهزينه مي ـ شكاف درآمد

گذاري پس از گذشت مدت زماني )با تأخیر( درآمد صندوق را دهد و اين افزايش سرمايه مي
 (.0دهد )شكل شماره افزايش مي




 گذاري صندوقحلقه بستة فرضیة سرمايه .0شكل
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دولتفرضيةحمايت ندوق )با فرض فزوني هزينه بر با افزايش هزينة ص. طلبیصندوقاز
يابد. در پي افزايش يافتن فشارها، دولت درآمد(، فشارهاي سیاسي اجتماعي بر دولت افزايش مي

از صندوق  ها(هاي نقدي و يا واگذاري شركتهاي اخیر در قالب پرداخت)در سالحمايت خود را 
وپ فرضیه عكس اين مطلب يابد. در لدهد و درنتیجه، درآمد صندوق افزايش ميافزايش مي

 (.1نمايش داده شده است )شكل شماره 

 

 
 طلبي صندوق از دولتحلقة بستة فرضیة حمايت .1 شكل

 
دولت از اشتغال انتظار يابد، با افزايش بیكاري، فشار بیكاري به دولت افزايش مي. فرضية

ن امر با افزايش درنتیجه ظرفیت اسمي و سپس ظرفیت خالي اشتغال دولت افزايش يافته و اي
 (.6)شكل شماره شود شاغلین دولتي، باعث كاهش بیكاري مي

 

 
حلقة بستة فرضیة انتظار اشتغال از دولت .6 شكل
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زودهنگام بازنشستگی با افزايش فشار ناشي از بیكاري در جامعه به دولت، . فرضية
ها افزايش يافته و از شود درنتیجه تعداد بازنشستههاي بازنشستگي زودهنگام اتخاذ مي سیاست

ها، تعداد بیكاران غیر بازنشسته كم شود و درنهايت با استخدامتعداد شاغلین دولتي كاسته مي
 (.7شود )شكل شماره شده و از فشار بیكاري به دولت كاسته مي

 

 
حلقة بستة فرضیة بازنشستگي زودهنگام .7 شكل

 

بخشخصوصی به بازنشسته انتقال ش بیكاري، بازنشستگي زودهنگام با افزاي. فرضية
ها به بازار اشتغال غیردولتي، اشتغال غیردولتي نیز يابد، درنتیجه با ورود بازنشستهافزايش مي

يابد و اين امر خود موجب افزايش افزايش يافته و ظرفیت خالي اشتغال غیردولتي كاهش مي
 (.0)شكل شماره  شودبیكاري مي

 

 
 نتقال بازنشسته به بخش خصوصيا حلقة بستة فرضیة .0 شكل
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با افزايش بیكاري، استخدام دولتي نیز افزايش يافته فرضيةرقابتدولتبابخشخصوصی.
يابد. درنتیجه فرصت فعالیت بخش خصوصي كاهش يافته و بیكاري و حجم دولت افزايش مي

 (.3)شكل شماره يابد افزايش مي

 

 
 رقابت دولت با بخش خصوصي حلقة بستة فرضیة .3 شكل

 

عنوان فرضیات پويا، ساختار كلي مدل حلقة بسته هاي بستة بدست آمده بهبا تركیب حلقه.مدل
 (.52)شكل شماره ارائه شد 

 


 مدل حلقة بستة بحران صندوق بازنشستگي كشوري .52 شكل

 
 
 
 



 

 519 مصارف نسبت به منابع یبحران فزون

ي ساختار جرياني دقیقِ هدف اصلي نمودار جريان، بازنمايسازي.شبيه5الگوي)نمودارجريان(
منظور تسهیل ايجاد مدل رياضي براي هاي ظريف و جزئي آن بهسیستم در قالب ساختار سیاست

 سازي است.شبیه
هاي ساير نمودارهاي پیشین ترين نمودار است و بر محدوديتترين و دقیقاين نمودار كامل     

 1ه گروه عمده تقسیم كرد: متغیرهاي سطحتوان به سكند. متغیرهاي نمودار جريان را ميغلبه مي
[.7] 0و متغیرهاي كمكي 9)حالت(، متغیرهاي نرخ

ترين متغیرهاي سطح مدل شامل جمعیت، بیكار غیر بازنشسته، شاغل دولتي، بازنشسته، مهم     
ترين متغیرهاي نرخ مدل هزينه،  هستند. مهم ـ شاغل غیر دولتي، بدهي دولت، و شكاف درآمد

ها، بدهي نقدي، تخدام دولتي، بازنشستگي دولتي، اشتغال بازنشسته، واگذاري شركتشامل اس
ترين متغیرهاي كمكي مدل شامل فشار بیكاري به گذاري، درآمد و هزينه هستند. و مهمسرمايه

دولت، ظرفیت خالي استخدام دولتي، بازنشستگي زودهنگام، ظرفیت خالي بازار غیر دولتي، حجم 
د، درآمد شاغلین، سهم پرداخت بیمه، انتظارات، تأثیرات سیاسي و اجتماعي و دولت در اقتصا

شمار ترين ضرايب نیز كه نوعي از متغیرهاي كمكي بهحمايت دولت هستند. همچنین مهم
گذاري، ضريب سودآوري و ضريب ند از ضريب ارزش آفريني، ضريب سرمايهاروند عبارت مي

حمايتي دولت.
سازي شبیه 1افزار و نسیماثرگذاري متغیرها در مدل مشخص و در محیط نرم درنهايت، نحوة     

 نشان داده شده است. 55 شد. نمودار جريان در شكل شماره
















                                                 
1. Stock-Flow Diagram (SFD) 
2. Level 

3. Rate 

4. Auxiliary 
5. Vensim 
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ضريب استهالک
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ضريب فروش
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دولتی
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<دلوم ییاراد>

ضريب شاغل دولتی
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 افزار ونسیمجريان بحران صندوق بازنشستگي كشوري در محیط نرم ـ مدل انباره .55 شكل

 

 مدل. هاي اجتماعي، مفهومي ابهام ستمهاي مربوط به سیاعتبارسنجي مدلاعتبارسنجی
هاي هاي پوياييبرانگیز است كه همواره در بوتة نقد قرار داشته است. اين موضوع در مورد مدل
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دهند و نیز سادگي درك ها پاسخ ميدلیل اهمیت راهبردي سواالتي كه اين مدلسیستم به
. [7]ها و نتايج كلي آنها، بیشتر صادق است  مدل
دنبال تناسب مدل با هدف مورد نظر است. كفايت ساختار مدل را ي ساختار مدل بهاعتبارسنج     

هاي رفتار مدل توان با تعیین اعتبار رفتار ايجاد شده توسط مدل، ارزيابي كرد. آزموننیز مي
 توانند به قضاوت درمورد برازندگي، سازگاري و مطلوبیت و اثربخشي آن كمک كنند. مي

 .اعتبار ساختاري الگوي ارائه شده در مقاله، در چندين گروه كانوني تأيید شد الف( اعتبارساختاري:
ارائه شده است. دلیل ديگر اعتبار ساختاري  1جدول مشخصات گروه كانوني در جدول شماره 

گیرد. براساس الگوي ارائه شده، تمامي گزاري را در بر ميالگو آن است كه تمامي عوامل سیاست
 . [6] سازي شوندتوانند شبیهگزاري ميبراي سیاستسناريوهاي موجود 

 
مشخصات گروه كانوني .1جدول   

 
 

منظور سنجش اعتبار رفتاري الگو نیز از چندين روش استفاده شده كه به اعتبار رفتاري: به ب(

 :كنیمترين آنها اشاره ميمهم
هاي سازيست. درشبیهي اعتبارسنجي رفتاري الگو، آزمون شرايط حدي اهايكي از روش     

ها به صندوق شده، اعتبار رفتاري الگو براساس اين روش تأيید شد. براي مثال چنانچه بدهيانجام
گیري داشته هزينه كاهش چشم-صورت يكجا واگذار شود انتظار خواهیم داشت فاصلة درآمدبه

 (.51كند )شكل شماره سازي درستي اين ادعا را تأيید ميباشد. نتیجة شبیه
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 صورت نقديها بهپرداخت يكجاي بدهي .51 شكل

 

از هاي تأيید رفتاري الگو، توانايي آن در بازسازي رفتار مرجع است. پسيكي ديگر از روش     
عنوان رفتار هزينه )گپ( كه به-افزار ونسیم، متغیر فاصلة درآمدسازي الگو در محیط نرمشبیه

دهد و اين ( را نشان مي1بیني ما )شكل شماره مشابه پیش مرجع الگو انتخاب شده بود، رفتاري
هاي روش پويايي ةدر مقايس(. 59امر، دلیل ديگري بر درستي رفتار الگو است )شكل شماره 

هاي سیستم سازي بايد به اين نكته توجه داشت كه روش پوياييهاي مدلسیستم با ساير روش
سازي انتظار حل دقیق مسايل را داشت، زيرا وش مدلكاركرد خاص خود را دارد و نبايد از اين ر
فهمي و انتقاد به اين مدل شده است. كاركرد اصلي اين كه اين انتظار از اين رويكرد، منجر به كج

كم و در زمان  ةهاي مختلف با هزينمدل ايجاد يک آزمايشگاه مجازي براي بررسي سیاست
مديران نسبت به سازوكارهاي موجود در سیستم تر، گسترش و تعمیق بینش محدود و از آن مهم

برقرار بوده و بیانگر اعتبار  1با شكل شماره  59بنابراين شباهت رفتاري شكل شماره  [.5]است 
 مدل است.
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 سازي رفتار مرجعشبیه .59 شكل

 

هاي معتبرسازي است. براساس اين آزمون آزمون حساسیت )آنالیز حساسیت( نیز از روش     
بیني در پارامترهاي الگو، در حالت عادي، نبايد تغییرهاي غیرقابل هاي كوچک و قابل پیشتغییر
% تغییركند، 1بیني در رفتار الگو ايجاد كند. براي مثال چنانچه حقوق بازنشستگان درحدود پیش

سازي درستي اين ادعا را گیري نخواهد داشت. نتیجة شبیههزينه تأثیر چشم-در فاصلة درآمد
 (.50كند )شكل شماره د ميتأيی

 

 
 درصدي حقوق 1افزايش  .50 شكل
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عنوان ابزار آزمون توان از اعتبار الگوي تأيیدشده بههاي مطرح شده، ميباتوجه به آزمون     

 .هاي مختلف استفاده كردها در سیاستسیاست
 

هاتحليلداده.4

ذكرشده و مشاهدة نتايج و بررسي رفتار با آنالیز حساسیت پارامترهاي مؤثر بر راهكارهاي      
متغیر اصلي سیستم )رفتار مرجع سیستم( كه همان تفاوت منابع و مصارف صندوق است )منابع 

ها براي بهبود بحران فزوني شتابنده مصارف بر منابع صندوق ترين سیاستمنهاي مصارف(، مهم
 شوند:شرح زير پیشنهاد ميبازنشستگي كشوري به

 
همانطور كه گفته شد تغییرات هرم مرتبطباقوانينبازنشستگیوجمعيت.هايسياست

جمعیتي در ايران نیز مبین سرعت در افزايش تعداد سالمندان كشور و ضرورت انجام 
. [0]منظور آمادگي با پديدة سالمندي در كشور است هاي الزم در اين خصوص به بیني پیش

هاي بازنشستگي، هم مالي و هم سیاسي است.  سیستم هاي افزايش امید به زندگي از نظرچالش
اقداماتي كه كشورهاي مختلف در مقابله با ريسک افزايش امید به زندگي و سالمندشدن جمعیت 

توان به تعديل شرايط برخورداري از مزايا ترين آنها مياند مختلف است كه از متداولانجام داده
در  .[3] خصوص افزايش سن بازنشستگي اشاره كردهشامل افزايش سنوات خدمت مورد نیاز و ب

منظور اعمال سیاست ارتباط  بین سن بازنشستگي و امید به زندگي، افزايش سن متناسب مدل به
با امید به زندگي قرار داده شد، از طرفي براي جلوگیري از خنثي شدن اثر افزايش سن 

گري بايد همزمان با كاهش تصديبازنشستگي توسط متغیر بازنشستگي زودهنگام، اين عمل 
نشان داده شده  51ها در شكل شماره دولت صورت پذيرد. نتیجة اعمال همزمان اين سیاست

 است.
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 گري دولتيافزايش سن متناسب با امید به زندگي و كاهش تصدي .51 شكل

 

هم سودآوري صندوق و درواقع نرخ بازگشت سرمايه، عنصري بسیار مگذاري.سياستسرمايه
گذاري مناسب افزايش يابد كه فقط با آيد. ارزش ذخاير صندوق بايد ازطريق سرمايهشمار ميبه

كه طوريگذاري بسیار دقیق و علمي بهتأمین منابع مالي قابل توجه و با اجراي مديريت سرمايه
پذير است. در حالت اولیه، نرخ ضمن جبران تورم اصل منابع نیز افزايش يابد، امكان

درصد در نظر گرفته  51هاي منتشر شده توسط صندوق بازنشستگي گذاري طبق گزارش ايهسرم
[.9]شده است 

هاي اي از بدهيشود بخش عمدهگذاري صندوق، پیشنهاد ميمنظور افزايش قدرت سرمايهبه     
د گذاري استفاده نمايطور يكجا واگذار شده و صندوق از آن براي سرمايهدولت به صندوق، به

 (.56)شكل شماره 
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 گذاري توسط صندوقاي از بدهي توسط دولت و سرمايهپرداخت بخش عمده .56شكل 
 

 تواند در كسب ورود صندوق با بازار غیردولتي ميسياستورودصندوقبهبازارغيردولتی.
توان پیشنهاد نمود كه صندوق به بخشي از كننده باشد. بنابراين ميدرآمد توسط صندوق كمک

منظور اعمال اين سیاست، درصدي از دهي نمايد. بهدرصد( نیز خدمت 1كاركنان غیردولتي )
هاي آنها را نیز با عنوان ورودي براي درآمد صندوق قرار داده و بازنشستهكاركنان غیردولتي را به

ست دهیم. نتیجة اعمال اين سیاهاي صندوق قرار ميعنوان هزينهدرنظر گرفتن تأخیر زماني، به
نشان داده شده است. 57در شكل 



 
 ورود صندوق به بخش خصوصي .57شكل 

توان پیشنهاد نمود جاي افزايش حقوق بازنشستگان، ميبهسياستسرويسمشتركرفاهی.
منظور اعمال اين هاي رفاهي استفاده نمايد. بهجاي افزايش نقدي، صندوق از سرويسكه به

اهش متوسط حقوق بازنشستگان قرار داده شد )شكل شماره سیاست در مدل، معادل آن، يعني ك
50.)





 

 515 مصارف نسبت به منابع یبحران فزون

 
 سرويس مشترك رفاهي .50شكل



 سيستم. سازوکار تغيير جاي ورود مستقیم كسري حقوق شاغلین به درآمد بهسياست
عنوان گذاري نمايد و سپس بهها را سرمايهشود كه صندوق ابتدا اين وروديصندوق، پیشنهاد مي

كلي دوق شوند. از آنجايي كه با اين عمل، سازوكار اصلي كنوني صندوق بهدرآمد وارد صن
(.53عنوان تغییر سازوكار سیستم، نام برديم )شكل شماره شود، از آن بهدگرگون مي



 
 تغییر ساز و كار صندوق .53شكل 
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 گيريوپيشنهاد.نتيجه5

داراي تفاوت است. نخست اينكه،  هاي پیشینپژوهش حاضر از چند منظر با مطالعات و مدل     
گیري، است كه بازيگران مختلف را شناخته و هر سه مدل تصمیممدلي سیستمي ،مدل ارائه شده
ان را فراهم العمل را مورد توجه قرار داده است. همچنین پويا بودن الگو اين امكعمل و عكس

لي از وضعیت صندوق و شناخت كام درنتیجهطول زمان بررسي شوند و آورده كه تغییرات در
ها از خطاي تأخیرها و تهديدهاي پیش روي آن فراهم شود. از طرفي باتوجه به بیني فرصتپیش

شود. در هاي غیرپويا ناديده گرفته ميها جلوگیري نموده كه اين امر در مدلهمزماني پديده
هاي ذهني و ساختار سازي نیز تنها به رفتار بازيگران مختلف اكتفا نشده و مدلهنگام فرضیه

له را مورد ئاليه مسبازي بین آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است بنابراين مدل ارائه شده هر سه
سازي، محیطي براي آزمون فراهم شد كه در آن رفتارهاي مختلف بررسي قرار داده است. با شبیه

هاي حلیز نشان داديم كه راهبیني قرار داديم. در نتايج به دست آمده نرا بدون هزينه مورد پیش
دنبال افزايش درآمد اي كه فقط بهاليههاي يکحلاي باشد. يعني راهاليهارائه شده نیز بايد سه

دنبال تنظیم روابط بین ساختار دروني صندوق و اي كه بههاي دواليهحلصندوق هستند و يا راه
هاي حلو نخواهند بود بلكه بايد راهبگیران هستند جوابگبازي صندوق با دولت و يا مستمري

 ةبیني و انگارهاي ذهني، نوع نگاه، جهاناي را مورد كاربرد قرار داد، يعني توجه به مدلاليه سه
ها، كارفرمايان و كارآفرينان، هاي چندگانه(، بازنشستهله از جمله دولت )داراي نقشئبازيگران مس

 و ساير موارد.ها هاي بازنشستگي، بیمهبیكاران، صندوق
عمر جمعیتي كشور است كه در مدل با يک نگاه جديد،  ةله چرخئاز جمله ابعاد اثرگذار مس     

انتظار از  ةله بازنشستگي مطرح شده است. انگارئدولت بر مسـ  هاي مابین مردماثرات انگاره
معضل منظور كاهش دولت در افزايش حجم دولت به ةدولت براي خلق مستقیم شغل و انگار

ها پرداخته هاي بحران مالي صندوق هستندكه تاكنون كمتر به اين ريشهبیكاري از جمله ريشه
مستقیم رفاه اجتماعي منجر  ةكنندمینأعنوان تمردم نسبت به دولت به ةشده است. از طرفي انگار

از هزينه صندوق ـ  درآمد ةنحوي صورت پذيرد كه معادلشده مداخله در قوانین و مقررات به
حالت تعادل خارج شود كه برقراري اين عدم تعادل طي سالیان متمادي، صندوق را هر روز به 
اعانات دولتي بیشتر وابسته نموده است. البته اين مداخله چندجانبه بوده و هم در قوانین 
استخدامي، پرداخت سهم بیمه بازنشستگي يعني در بخش درآمدي صندوق و هم در قوانین 

 ةلئخصوص مسزنشستگان و سن بازنشستگي و ساير شرايط بازنشستگي و بهپرداخت به با
اي اعمال شده است. بنابراين آنچه ماحصل مدل عنوان بخش هزينهبازنشستگي زودتر از موعد به

دهد اين است كه بدون اصالح ديدگاه مردم در مردم نشان مي-دولت ةدر بخش انگار
ال و از طرفي بدون اصالح ديدگاه دولت در سطح عنوان متولي اشتغآفريني دولت به نقش
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اي و قوانین و مقررات، چالش صندوق هاي اقتصادي و مالي از طريق مداخالت بودجه مداخله
 پابرجا خواهد ماند.

پردازد. البته مساله اصالح و هزينه صندوق مي ـ فرايند درآمد ةلئبخش ديگر مدل نیز به مس     
ها در ادبیات اشاره شده اما بازنشستگي در مديريت منابع و هزينه هايدگرگوني ساختار صندوق

ها و وابستگي میان تأخیر ةلئمس ،مالي مورد توجه بوده ةآنچه در مدل اين مقاله عالوه بر چرخ
ريزي نظمي پرداخت بدهي دولت به صندوق فرصت برنامهو بي تأخیردولت و صندوق است. 

از درآمد پورتفو به جهت پرداخت دستمزد بازنشستگان را از گذاري و برداشت منظور سرمايه به
صندوق گرفته و از طرفي اطمینان خاطر صندوق به دولت در شرايط بحران، توجه به قاعدة 

هاي ها را تقلیل داده است. اين اطمینان خاطر ناشي از نگرانيبرداشت از درآمد ناشي از دارايي
ازنشسته و بازخورد فشار اقتصادي اين قشر بر دولت پذيري و گستردگي قشر بدولت در آسیب

هاي دولتي در شرايط بحران، برداشت از  اصل منابع دلیل اطمینان به حمايتبوده و صندوق به
اي كند. همچنین در بخش هزينهاي مانند فروش دارايي را براي پرداخت دنبال ميسرمايه

فته و سیاست تغییر تركیب سبد پرداختي به ي بازنشستگان مورد توجه قرار گرصندوق، انگاره
كاهش فشارهاي اجتماعي بر دولت برگرفته از  درنتیجهمنظور افزايش رضايت و بازنشسته به

 اين موضوع است. ةمطالع
افزار ونسیم فرصت كردن مدل جريان در نرمگونه كه پیشتر اشاره شد، فرمولههمان     
هاي كشف شده را فراهم آورد و ناشي از انگاره ها در شرايط شناختيسازي سیاست شبیه

عنوان راهكارهاي عملیاتي هاي كارآمد بهسازي آزمون و سیاستها در محیط شبیه سیاست
 اند.ابتكاري خروج از بحران مطرح شده

پوياي  ةراهكار بدست آمده از فرموله كردن سیستم عملكردي صندوق در قالب فرضی     
بهبود وضعیت فعلي در بلندمدت است كه  ةدهندتغییر سازوكار صندوق، نشانگذاري، مانند سرمايه

كه  درحالي .شودهاي وضعیت صندوق به وضعیت فعلي آن پرداخته مياغلب در تحلیل
 ةبهبود بلندمدت در فاصل ةدهندسازي وضعیت آينده صندوق درصورت تغییر سازوكار نشان شبیه

س مشترك رفاهيسرويهزينه است. راهكارهاي ـ  درآمد ورود صندوق به بازار خصوصي و ،

گذاري آن توسط و سرمايه طور يكجاهاي دولت به صندوق بهاي از بدهيواگذاري بخش عمده
مدت است كه نتیجه فرموله كردنِ بهبود وضعیت صندوق در كوتاه ةدهندصندوق نیز، نشان
ل پیشنهادي در اين پژوهش هاي پوياي طراحي شده در مدصورت فرضیهسازوكار صندوق به

 است.
هاي شده اين قابلیت را دارد كه هم در سطح مفاهیم و هم در بخش فرمولمدل مطرح     
سازي بهبود يافته و نتايجي با دقت باالتر را ارائه نمايد. همچنین مرز مدل مي تواند شبیه
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نظر گرفته شود كه اين له وارد و اثرات آنها نیز در ئگسترش يابد و متغیرهاي بیشتري به مس
 هاي آتي مورد توجه قرار گیرند.موارد مي توانند در پژوهش
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 منابع

 .سازي براي جهاني پیچیدهپويايي شناسي كسب و كار: تفكر سیستمي و مدل(. 5932) استرمن جان.د. 5
 ها )سمت(.سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهكورش برارپور و ديگران(. تهران:  )ترجمة

 هاي تحقق اصول حاكم بر حقوق تأمین اجتماعي(. زمینه5932باديني،حسن و عصمتي زينب ). 1
 .192-533، 00جمهوري اسالمي ايران، فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي،

هاي صندوق بازنشستگي (. گزارش ارزيابي تعهدات و دارائي5900بهزادي، حسین و شكوري مرتضي ). 9
اي مؤسسه حسابرسي صندوق بازنشستگي واحد مطالعات و تحقیقات بیمه، 5907ل كشوري در پايان سا
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