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The employment of different age groups is one of the main topics among the policy 
makers. The government has always been seeking ways in the social welfare system to 
provide job opportunities for the young people. One way is to change the age of retire-
ment. The aim of this study is to investigate the effect of retirement age on employment 
and unemployment. The study uses the two-stage constant elasticity of substitution 
function and nonlinear estimation to analyze the replacement of the young labor in the 
Iranian labor market from 2005 to 2018 and the effect of retirement age change on the 
employment of different age groups. The findings indicate that the substitution rate of 
young labor in the Iranian labor market was 42 percent, and thus, as 100 people get re-
tired, only 42 individuals get employed. Therefore, the policy of retirement age change 
was not very much influential. Also, considering the fact that the social welfare system 
is salary-based and its budget is based on current payment, these policies may challenge 
the financial sustainability of the social welfare system.
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

اشــتغال گروه هــای ســنی مختلــف یکــی از بحث هــای اصلــی سیاســت گذاران بــوده اســت. نهــاد 
ــای  ــا ایجــاد فرصت ه ــا ب ــکاری اســت ت ــال راه ــی به دنب ــن اجتماع ــب نظــام تأمی ــت در قال دول
شــغلی جدیــد، اشــتغال گروه هــای ســنی جوان تــر را افزایــش دهــد. یکــی از ایــن راهکارهــا تغییــر 
ســن بازنشســتگی اســت. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر ســن بازنشســتگی بــر اشــتغال و 
ــت آشــیانه ای  ــع کشــش جانشــینی ثاب ــا بهره گیــری از تواب ــن پژوهــش، ب ــکاری اســت. در ای بی
دومرحلــه ای و اســتفاده از روش هــای بــرآوردی غیرخطــی، جانشــینی نیــروی  کار ســالمند و جوان 
در بــازار کار ایــران در ســال های 1397 تــا 1384 بررســی و تأثیــر تغییــر ســن بازنشســتگی بــر 
ترکیــب اشــتغال گروه هــای ســنی تشــریح شــده اســت. همچنیــن بــا توجــه به میــزان جانشــینی 
ــن  ــتم  تأمی ــی سیس ــداری مال ــر پای ــتگی ب ــن بازنشس ــر س ــر تغیی ــوان اث ــده می ت محاسبه  ش
اجتماعــی را پیش بینــی کــرد. نتایــج نشــان داد کــه درجــۀ جانشــینی نیــروی  کار جوان و ســالمند 
در بــازار کار ایــران 42 درصــد بــوده و لــذا بــا بازنشســته شــدن هــر 100 نفر، فقــط 42 نفــر از افراد 
ــر  ــدان مؤث ــر ســن بازنشســتگی چن ــن سیاســت  تغیی ــه کار می شــوند. بنابرای جــوان مشــغول ب
نخواهــد بــود. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه سیســتم تأمیــن اجتماعــی در ایــران از نــوع حقــوق، 
ــن  ــن سیاســت ها ممک ــاری اســت، ای ــی آن به صــورت پرداخــت ج ــن مال ــف  شــده و تأمی تعری

است پایداری مالی تأمین اجتماعی در ایران را با مسائلی روبه رو کند.
.E24 ،J20 :JEL طبقه بندی

تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی  کار ایران براساس 
سیاست های کلی جمعیت
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1. مقدمه
ــژه  ــان گروه هــای ســنی، به وی ــکاری در می همــواره یکــی از دغدغه هــای مهــم وضعیــت اشــتغال و بی
ــه   ــد ک ــان می ده ــان نش ــطح جه ــان در س ــکاری جوان ــرخ بی ــت. ن ــالمند، اس ــان و س ــروه جوان دو گ
ــه  ــر 10 درصــد را تجرب ــکاری زی ــرخ بی در ســال 2018 م، از مجمــوع 87 کشــور، فقــط 27 کشــور ن
ــروی   ــری نی ــج طــرح آمارگی ــن نتای ــق آخری ــز طب ــران نی ــد )Wijayanti, 2018, p. 151(. در ای کرده ان
کار مرکــز آمــار در زمســتان 1397، نــرخ بیــکاری جوانــان 20 تــا 24 ســاله برابــر 29/6 بــوده کــه در 
مقایســه بــا مــدت زمــان مشــابه ســال قبــل، رونــد صعــودی داشــته اســت )مرکــز آمــار ایــران، 1397(. 
ایــن رونــد نــرخ بیــکاری جوانــان در ســطح جهــان و ایــران سیاســت گذاران را واداشــته تــا اقداماتــی را 

بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری ایــن گــروه ســنی انجــام دهنــد.

ــان،  ــرای جوان ــغلی ب ــای ش ــاد فرصت ه ــکاری و ایج ــرخ بی ــش ن ــرای کاه ــا ب ــی از راه حل ه یک
ــد اســت. منظــور از بازنشســتگی پیش از موعــد وضعیتــی اســت  سیاســت های بازنشســتگی پیش ازموع
کــه فــرد زودتــر از ســن قانونــی بازنشســتگی، بازنشســته می شــود. ایــن سیاســت ها به طــور چشــمگیری 
در بیــن کشــور های عضــو ســازمان همــکاری و توســعۀ اقتصــادی )OECD( ماننــد انگلیــس، آلمــان و 
فرانســه اتخــاذ شــده اســت )Kalwij, Kapteyn & De Vos, 2010, p. 344(. در ایــران نیــز، در چندیــن 
ــب رســید  ــت در ســال 1386 به تصوی ــان دول ــد کارکن ــون بازنشســتگی پیش ازموع ــه قان ــورد ازجمل م
ــه سیاســت ها  ــی در این گون ــرض اصل ــوازن برســد. ف ــه ت ــای ســنی ب ــن گروه ه ــا فضــای اشــتغال بی ت
ایــن اســت کــه بــا بازنشســتگی نیــروی  کار ســالمند، نیــروی  کار جــوان جایگزیــن می شــود و از ایــن 

 رو تعــادل بیــن نــرخ بیــکاری و اشــتغال ایــن دو گــروه ســنی برقــرار می گــردد. 

ــه اشــتغال گــروه  ــزوم توجــه ب ــه زندگــی، ل ــه ســالمندی جمعیــت و افزایــش امیــد ب ــا توجــه ب ب
ســنی ســالمند نیــز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ زیــرا در شــرایط ســالمندی جمعیــت و اِعمــال 
سیاســت های بازنشســتگی پیش ازموعــد و خــروج ایــن افــراد از نیــروی  کار، دو اثــر بالقــوه بــر اقتصــاد 
ــور  ــد و همان ط ــش می یاب ــمگیری کاه ــکل چش ــروی  کار به ش ــداد نی ــت، تع ــد. نخس ــای می مان به ج
ــان زاده، احســانی و  ــاب می شــود )زم ــد کمی ــی تولی ــادۀ اصل ــوان نه ــروی  کار به عن ــر شــد، نی ــه ذک ک
ــه  ــه صندوق هــای بازنشســتگی وارد می شــود؛ ب ــی، 1399(. دوم، فشــار مضاعفــی اســت کــه ب گنجعل
ایــن دلیــل کــه ایــن صندوق هــا مالیاتــی را کــه از افــراد شــاغل می گیرنــد، بــه مســتمری بازنشســتگی 
 Jousten, Lefèbvre,( ــورد ــم می خ ــوازن بره ــن ت ــروج، ای ــش خ ــا افزای ــذا ب ــد؛ ل ــاص می دهن اختص

  .)Perelman & Pestieau, 2010, p. 6

فــارغ از دالیلــی کــه موافقــان و مخالفــان طــرح تغییــر ســن بازنشســتگی طــرح می کننــد، پیــش از 
هــر موضوعــی، بایــد ایــن ســؤال را درنظــر داشــت: »آیــا می تــوان جانشــینی یــا عــدم جانشــینی نیــروی 
 کار در دو گــروه ســنی جــوان و ســالمند را ازپیــش پذیرفــت؟« درواقــع موافقــان کاهش ســن بازنشســتگی 
ــل،  ــد و درمقاب ــی می پندارن ــری بدیه ــالمند را ام ــروه ســنی جــوان و س ــروی  کار در دو گ جانشــینی نی



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

195

بهار 1401. دورۀ 10. شمارۀ 1

حبیب انصاری سامانی و همکاران. تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی  کار ایران براساس سیاست های کلی جمعیت.

مخالفــان عــدم جانشــینی کامــل ایــن دو گــروه ســنی را مبنــای اســتدالل های خــود قــرار می دهنــد.  

ــادی در حــوزۀ  ــات زی ــون تحقیق ــا کن ــه ت ــق، بااینک ــه پیشــینۀ معرفی شــده در تحقی ــا توجــه ب ب
اشــتغال و بیــکاری انجــام  شــده، هیــچ تحقیقــی در داخــل کشــور تأثیــر ســن بازنشســتگی بــر اشــتغال 

و بیــکاری را بررســی نکــرده اســت. پژوهــش حاضــر درپــی پاســخ ایــن ســؤاالت اســت: 

1. آیا تغییر سن بازنشستگی اثری بر میزان اشتغال دو گروه سنی جوان و سالمند دارد؟

2. درجۀ جانشینی نیروی  کار دو گروه سنی جوان و سالمند در تابع تولید چقدر است؟

3. درجۀ جانشینی نیروی  کار جوان و سرمایه در تابع تولید چقدر است؟

4. درجۀ جانشینی نیروی  کار سالمند و سرمایه در تابع تولید چقدر است؟

5. میزان اثرگذاری سن بازنشستگی بر منابع صندوق های بازنشستگی چقدر است؟

ــوۀ  ــدل و نح ــرح م ــامل ش ــق )ش ــری، روش تحقی ــوب نظ ــق، چارچ ــینۀ تحقی ــه، پیش در ادام
ــان شــده اســت. ــری و پیشــنهادها بی ــان نتیجه گی ــا و در پای ــای پژوهــش(، یافته ه جمــع آوری داده ه

2. پیشینۀ تحقیق
برتونــی، مگــی و وبــر1 )2018( در مطالعــه ای بــه بررســی اثــر تغییــرات ســن بازنشســتگی بــر اشــتغال 
جوانــان پرداختنــد. آن هــا براســاس داده هــای دورۀ 2004 تــا 2015 م کــه شــامل دوره هــای کاهــش 
ــن  ــش اشــتغال در بی ــر افزای ــر 1000 نف ــه ازای ه ــه ب ــد ک ــی می شــود، دریافتن ــص داخل ــد ناخال تولی
نیــروی  کار ســالمند، 189 فرصــت شــغلی در بیــن گــروه جوانــان )16 تــا 34 ســال( کاهــش می یابــد؛ 
ــد  ــش تولی ــای افزای ــامل دوره ه ــه ش ــا 2015 م ک ــی 1996 ت ــدت، یعن ــا در دورۀ بلندم ــا ارزیابی ه ام
ــر  ــتگی ب ــن بازنشس ــش س ــی افزای ــر منف ــه اث ــد ک ــان می ده ــود، نش ــم می ش ــی ه ــص داخل ناخال

ــت.  ــالمندان اس ــر از س ــان کوچک ت ــتغال جوان اش

ــا  ــین ی ــالمند: جانش ــوان و س ــروی  کار ج ــوان »نی ــا عن ــود ب ــۀ خ ــی )2018( در مقال ویجایانت
ــرقی  ــوب ش ــیای جن ــورهای آس ــن کش ــو انجم ــورهای عض ــن کش ــوع را در بی ــن موض ــل«، ای مکم
ــازار کار ســازمان بین المللــی نیــروی  کار در دورۀ  مطالعــه کــرده اســت. او از شــاخص های کلیــدی ب
ــع  ــروی  کار ســالمند مان ــه نی ــن نتیجــه رســیده اســت ک ــه ای ــرده و ب ــا 2016 اســتفاده ک 2010 ت
ــروی  کار  ــروه از نی ــن دو گ ــود و ای ــر نمی ش ــاغل دیگ ــوان در مش ــروی کار ج ــغلی نی ــرفت ش پیش

ــد.  ــل یکدیگرن ــودن، مکم ــین ب ــای جانش به ج

1. Bertoni, Maggi & Weber
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ــا 24  ــان 15 ت ــر بیــکاری جوان ــون بازنشســتگی ب ــر اصالحــات قان ــه بررســی اث بوهیــم2 )2019( ب
ســاله در ســال های 2000 تــا 2018 م اروپــا پرداخــت. طبــق نتایــج تحقیــق او، نه فقــط هیــچ 
ــع اشــتغال بیشــتر  ــه درواق ــدارد، بلک ــروی کار جــوان و مســن وجــود ن ــن اســتخدام نی ــه ای بی مبادل
ــش ســن بازنشســتگی  ــان همــراه اســت. افزای ــرای جوان ــا اشــتغال بیشــتر ب ــران مســن ب ــرای کارگ ب
ــای  ــتگی انگیزه ه ــن بازنشس ــش س ــن کاه ــد. همچنی ــش می ده ــوان را افزای ــران ج ــتمزد کارگ دس
ــه کاهــش  ــن منجــر ب ــد و بنابرای ــی را کاهــش می ده ــای اضاف ــوزش و ســرمایه گذاری در مهارت ه آم

ــود. ــادی می ش ــد اقتص رش

ــا  ــان در ســال های 2005 ت ــکاری جوان ــا بی ــو3 )2021( رابطــۀ ســن بازنشســتگی ب ــی و بورنل برتون
ــا4  ــروی کار ایتالی ــای نظرســنجی نی ــا اســتفاده از داده ه ــا ب ــل آن ه ــد. تحلی 2016 م را بررســی کردن
ــه اینکــه اصالحــات بازنشســتگی به شــکل افزایــش حداقــل ســن بازنشســتگی در  انجــام شــد. نظــر ب
دورۀ رکــود اقتصــادی ایتالیــا از ســال 2008 تــا 2011 م انجــام شــده اســت، ایــن تحقیــق آثار سیاســت 
ذکرشــده را بــر اشــتغال جوانــان ارزیابــی کــرد. نتایــج تخمیــن نشــان داد کــه بــرای هــر 1000 کارگــر 
ــازار  ــه ب ــازه واردان ب ــان و ت ارشــد محلــی کــه از طریــق اصالحــات اســتخدام می شــوند، اشــتغال جوان
ــش  ــد افزای ــر 2.70 درص ــروی کار ماه ــتخدام های نی ــش و اس ــد کاه ــد و 0/12 درص کار 0/86 درص

یافتــه اســت.  

بــا مــرور سیاســت ها و وضعیــت کشــورهای مختلــف،  جاســمین و عبدالرحمــان5 )2021( 
ــان  ــکاری جوان ــالمندان و بی ــتغال س ــۀ اش ــی رابط ــه ارزیاب ــو OECD، ب ــورهای عض ــوص کش به خص
پرداخته انــد. به گفتــۀ آن هــا، پیــری جمعیــت در سراســر جهــان اثــر منفــی بــر رشــد تولیــد ناخالــص 
داخلــی کشــورها خواهــد گذاشــت. همچنیــن سیســتم های بازنشســتگی بــا مشــکالت فراوانــی روبــه رو 
ــن  ــه ای ــد ک ــاره می کنن ــد، اش ــر کاری را ضــروری می دانن ــش عم ــا افزای ــه آن ه ــد. بااینک ــد ش خواهن
سیاســت اغلــب از نظــر سیاســی چالش برانگیــز اســت؛ زیــرا ایــن بــاور وجــود دارد کــه افزایــش اشــتغال 
ــورد  ــی م ــواهد تجرب ــد. ش ــدود می کن ــان را مح ــغلی جوان ــای ش ــالمند فرصت ه ــران س ــرای کارگ ب
ــالمندان  ــتغال س ــه اش ــد ک ــان می ده ــد و نش ــد نمی کن ــاور را تأیی ــن ب ــق ای ــن تحقی ــی در ای بررس
ــا  ــع ب ــاه کارگــران مســن تر و اقتصــاد و جوامــع دارد. درواق ــان، رف ــر اشــتغال جوان ــرات مثبتــی ب تأثی
ــرداری از ظرفیت هــای اقتصــادی نیــروی کار ســالمند  ــرای بهره ب ایجــاد محیــط نظارتــی و حمایتــی ب
از طریــق حــذف شــیوه های اســتخدامی مبتنــی بــر ســن، ایجــاد شــرایط کاری انعطاف پذیــر و فراهــم 
ــه ایــن رابطــۀ مکملــی  ــوان ب ــرای ارتقــای مهــارت و مهــارت مجــدد می ت ــر ب کــردن فرصت هــای براب

کمــک کــرد.  

2. Böheim
3. Bertoni & Brunello
4. LFS
5. Jasmin & Abdur Rahman
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عاقلی کهنه شــهری و محمدغفــاری )1389( در مقالــۀ »نقــش بازنشســتگی زودهنــگام در مشــارکت 
ــتغال  ــر اش ــر ب ــل مؤث ــن بررســی عوام ــران« ضم ــهر ته ــوردی ش ــۀ م ــال خورده: مطالع ــروی  کار س نی
ــد.  ــر اشــتغال پــس از بازنشســتگی را آزمودن ــر افزایــش ســنوات خدمــت ب پــس از بازنشســتگی، تأثی
در ایــن مقالــه، 407 نفــر از بازنشســتگان شــهر تهــران در ســال 1387 بــرای جامعــۀ نمونــه انتخــاب 
شــدند. یافته هــای آمــاری نشــان می دهــد کــه در نمونــۀ مــورد بررســی، 54/9 درصــد از افــراد جامعــۀ 
ــا  ــرر و ی ــد مق ــه در موع ــرادی ک ــد از اف ــده اند و 52 درص ــته ش ــد بازنشس ــر از موع ــه زودت ــه ک نمون
پــس از آن بــه بازنشســتگی رســیده اند، در بــازار کار باقــی مانده انــد. در نمونــۀ انتخابــی، 45/1 درصــد 
ــکان جانشــینی  ــط ام ــی فق ــازار کار خــارج شــده اند و به طــور کل ــد از ب از بازنشســتگان پیــش از موع
نیــروی  کار در بــازار کار بــرای ایــن افــراد وجــود دارد؛ بنابرایــن تغییــر چندانــی در خــروج نیــروی  کار 

ــرد.  ــان صــورت نمی گی ســالمند و جانشــینی آن

ــغلی  ــای ش ــاد فرصت ه ــی ایج ــن اجتماع ــازمان تأمی ــازار کار و س ــاب ب ــی )1396( در کت ریاض
جدیــد از طریــق قوانیــن بازنشســتگی پیش ازموعــد را توضیــح داده اســت. در ایــن قوانیــن، جانشــینی 
ــط  ــان متوس ــا بی ــرد. وی ب ــورت می پذی ــریع تر ص ــرمایه گذاری الزم، س ــام س ــدون انج ــروی  کار ب نی
ــال( و  ــدود 23/9 س ــان آور )ح ــخت و زی ــاغل س ــتگان در مش ــۀ بازنشس ــق بیم ــت ح ــابقۀ پرداخ س
ــادی  ــتگی ع ــا بازنشس ــک ب ــالف هری ــال( و اخت ــدود 27/1 س ــع )ح ــازی صنای ــتگان نوس بازنشس
ــنوات  ــداد س ــدد 30 )تع ــیم ع ــا تقس ــروی  کار را ب ــزان جانشــینی نی ــال( می ــب 6/1 و 2/9 س )به ترتی
مــورد نیــاز بــرای بازنشســتگی فــرد در شــرایط عــادی( بــر 6/1 و 2/9 )تعــداد ســنواتی کــه افــراد زودتــر 
ــر  ــر 4/9 نف ــه ازای ه ــه ب ــد ک ــج نشــان می ده ــی آورد. نتای ــد بازنشســته می شــوند( به دســت م از موع
بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور و هــر 10/3 نفــر بازنشســتگی در قانــون نوســازی صنایــع، 
یــک فرصــت شــغلی جدیــد در بــازار کار ایجــاد شــده اســت. البتــه ایــن اعــداد بــا فــرض جانشــینی صــد 

درصــد نیــروی  کار بازنشســته بــا نیــروی  کار جدیــد اســت.

3. چارچوب نظری 
ــپس  ــعه یافته و س ــورهای توس ــدا در کش ــد، ابت ــه بع ــتم ب ــرن بیس ــط ق ــت از اواس ــالمندی جمعی س
طــی ســال های اخیــر، در کشــورهای دیگــر درحــال روی دادن اســت. ایــن پدیــده تحــت تأثیــر دو 
ــی،  ــی و تراب ــد )داراب ــی رخ می ده ــه زندگ ــد ب ــش امی ــاروری و افزای ــرخ ب ــِل کاهــش مســتمر ن عام
ــل بررســی  ــد قاب ــرخ زادوول ــت و ن ــه هــرم ســنی جمعی ــا توجــه ب ــن موضــوع ب 1396، ص. 33(. ای
ــر  ــرف دیگ ــی از ط ــه زندگ ــد ب ــش در امی ــرف و افزای ــک ط ــاروري از ی ــرخ ب ــش در ن ــت. کاه اس
ــران،  ــورد ای ــد. درم ــش یاب ــته کاه ــراد بازنشس ــه اف ــن کار ب ــراد در س ــبت اف ــود نس ــب می ش موج
ــرخ  ــد ن ــب ش ــۀ 1360 موج ــاال در ده ــاروری ب ــن و ب ــن پایی ــویق ازدواج در س ــت های تش سیاس
ــه خــود  ــی ب ــد نزول ــاروری رون ــرخ ب ــد؛ امــا پــس از یــک دهــه، ن ــاروری به شــدت افزایــش یاب کل ب
گرفــت. همچنیــن آمارهــای مربــوط بــه امیــد بــه زندگــی در ایــران نشــان می دهــد کــه بــه میــزان 
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ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــب، می ت ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــه اس ــش  یافت ــی افزای ــه زندگ ــد ب ــادی امی زی
ــی را  ــت چالش های ــالمندی جمعی ــت. س ــالمندی اس ــمت س ــت به س ــال حرک ــران درح ــت ای جمعی
ــادل  ــرد و تع ــر کارک ــی ب ــرات منف ــا تأثی ــن چالش ه ــه ای ــراه دارد؛ ازجمل ــاع به هم ــطح اجتم در س
ــت،  ــدن جمعی ــر ش ــا پی ــی ب ــت. از طرف ــران اس ــتگی در ای ــای بازنشس ــارف صندوق ه ــع و مص مناب
ــای  ــی، فناوری ه ــرات آب وهوای ــال تغیی ــرای  مث ــی )ب ــرات اجتماع ــایر تغیی ــن س ــر گرفت ــا درنظ ب
ــاس  ــش احس ــش از پی ــن بی ــراد مس ــتغال اف ــش اش ــه افزای ــاز ب ــی( نی ــرات سیاس ــرب و تغیی مخ
ــود دو  ــه می ش ــی، توصی ــرات جمعیت ــی از تغیی ــای ناش ــا پیامده ــی ب ــور رویاروی ــود. به منظ می ش
ــن  ــر س ــامل تغیی ــه ش ــت ک ــری اس ــات پارامت ــت، اصالح ــود: نخس ــام ش ــات انج ــته از اصالح دس
ــود؛ دوم،  ــل می ش ــی و از این قبی ــرخ جایگزین ــتگی، ن ــای بازنشس ــق بیمه ه ــرخ ح ــتگی، ن بازنشس
اصالحــات ســاختاری کــه بــه تغییــر نظــام تأمیــن اجتماعــی از پرداخــت جــاری بــه اندوختــۀ کامــل 

ــی، 1394(. ــر و اکبربیگ ــود )راغف ــوط می ش ــن دو مرب ــی از ای ــا ترکیب و ی

ــات  ــی از اصالح ــه یک ــردازد ک ــتگی می پ ــن بازنشس ــر س ــی تغیی ــه بررس ــِش رو ب ــش پی پژوه
تغییــر ســن  اِعمــال سیاســت های  به شــمار مــی رود.  اجتماعــی  تأمیــن  نظــام  پارامتــری در 
ــود دارد.  ــه وج ــن زمین ــادی در ای ــای متض ــت و دیدگاه ه ــر نیس ــی امکان پذی ــتگی به راحت بازنشس
مخالفــان ایــن سیاســت بیــان می کننــد کــه کشــور ایــران بــا معضــل بیــکاری جوانــان روبه روســت. 
ــال  ــکار در س ــوع 3.210.206 بی ــد از مجم ــان می ده ــروی کار نش ــدۀ نی ــاخص های عم ــات ش جزئی
1396، 1.756.135 نفــر معــادل 54 درصــد از کل جمعیــت بیــکار در گــروه ســنی 15 تــا 29 ســال 
ــروه ســنی  ــکار کشــور در گ ــت بی ــر از جمعی ــد 840.175 نف ــار نشــان می ده ــن آم ــد. ای ــرار دارن ق
ــاس  ــد. براس ــرار دارن ــال ق ــا 29 س ــنی 25 ت ــروه س ــز در گ ــر نی ــال و 915.960 نف ــا 24 س 15 ت
ــا 1400 نه  فقــط کاهــش جمعیــت بیــکار  پیش بینــی مرکــز پژوهش هــای مجلــس، در دورۀ 1393 ت
و کاهــش نــرخ بیــکاری در ایــران رخ نخواهــد داد، بلکــه رونــد افزایشــی در آن هــا مشــاهده می شــود. 
ــرای ایجــاد فرصت هــای شــغلی  ــا ایــن اســتدالل، افزایــش ســن بازنشســتگی را مانعــی ب مخالفــان ب
ــان  ــا بازنشســتگی افــراد ســالمند و خــروج آن ــان می داننــد و نظرشــان ایــن اســت کــه ب ــرای جوان ب
ــاس دو  ــاً براس ــتدالل عمدت ــن اس ــار ای ــود. اعتب ــان آزاد می ش ــرای جوان ــغل ها ب ــروی  کار، ش از نی
ــت  ــدار ثاب ــد؛ 2. مق ــن یکدیگرن ــالمند و جــوان جایگزی ــروی  کار س ــرد: 1. نی ــه صــورت می گی فرضی
ــرد، وجــود دارد  ــرار نمی گی ــروی  کار ســالمند ق ــر خــروج نی ــه تحــت تأثی ــروی  کار در اقتصــاد ک نی
ــرای  ــه ب ــد ک ــش ســن بازنشســتگی معتقدن ــان افزای ــی موافق (Kalwij et al., 2010, p. 345). از طرف
بــاال بــردن آمــار اشــتغال جوانــان نیــازی بــه طرح هــای بازنشســتگی زودهنــگام ســالمندان نیســت؛ 
بلکــه جانشــینی بیــن نیــروی  کار جــوان و ســالمند به طــور طبیعــی متناســب بــا تغییــرات فنــاوری 

ــود. ــل می ش حاص

ــوارد، ایجــاد طرح هــای بازنشســتگی پیش ازموعــد )کاهــش  ــل ذکرشــده در بســیاری از م به دالی
ســن بازنشســتگی( برپایــۀ سیاســت های بــازار کار یعنــی بازتوزیــع اشــتغال از ســالمندان بــه جوانــان 
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ــوده اســت. درســتی ایــن دیــدگاه نظــری هیــچ گاه مــورد بررســی تجربــی و آزمــون قــرار نگرفتــه  ب
اســت )خالونــدی، دل انگیــزان و خانــزادی، 1399(. ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه بــه ازای چنــد مــورد 
ــر،  ــارت بهت ــه عب ــود. ب ــی می ش ــان خال ــرای جوان ــغلی ب ــت ش ــک موقعی ــالمندان ی ــتگی س بازنشس
ــی  ــات تجرب ــی از مطالع ــت؟ برخ ــدر اس ــوان چق ــالمند و ج ــروی  کار س ــن نی ــینی بی ــۀ جانش درج
ــد کــه انطبــاق کامــل بیــن مشــاغل اشغال شــده توســط نیــروی  کار ســالمند و جــوان  نشــان داده ان
وجــود نــدارد و بــا بازنشســتگی ســالمندان نمی تــوان بــه همــان نســبت موقعیــت شــغلی در دســترس 
جوانــان قــرار داد. باوجــود ایــن، ایــن موضــوع بایــد به  صــورت مــوردی و بــا توجــه بــه شــرایط بــازار 

کار و اقتصــاد هــر کشــور بررســی شــود. 

4. روش تحقیق

4ـ1. شرح مدل و کاربرد آن در پژوهش 
در پژوهــش حاضــر، در ســطح کالن جانشــینی نیــروی کار بررســی شــده اســت. بدیــن منظــور، روش هــا 
ــه  ــتفاده ازجمل ــورد اس ــود دارد. روش م ــش وج ــداف پژوه ــق اه ــرای تحق ــی ب ــای مختلف و مدل ه
ــه  ــه ب ــا توج ــن، ب ــود ای ــت. باوج ــروی  کار اس ــینی نی ــۀ جانش ــن درج ــداول در تعیی ــای مت روش ه
ــرآورد  ــت ب ــد جه ــع تولی ــش از تاب ــن پژوه ــترس، در ای ــای در دس ــود در داده ه ــای موج محدودیت ه
ــدارد. به منظــور  ــه داده هــای قیمــت نهــاده ن ــرا نیــازی ب کشــش جانشــینی اســتفاده شــده اســت؛ زی
تحقــق اهــداف پژوهــش، تابــع کشــش جانشــینی ثابــت آشــیانه ای دومرحلــه ای بــا ســه نهــاده درنظــر 
گرفتــه شــد )Sato, 1967(. بدیــن منظــور، در مرحلــۀ اول نهــادۀ نیــروی کار بــه گــروه جــوان و ســالمند، 

بــا معادلــۀ زیــر تقســیم شــد:

                                          )1(

کــه در آن  بیانگــر میــزان نیــروی کار جــوان و  نیــروی کار ســالمند اســت. L نشــان دهندۀ 
ارزش مرکــب کل نیــروی کار و  و  پارامترهــای مــدل اســت.  

ســپس در مرحلــۀ دوم، تابــع مرکــب نیــروی  کار بــا ســرمایه درآمیخــت و ســاختار آشــیانه ای آن بــا 
تعریــف شــد:  ســه نهــاده به صــورت 

)2(

 بیانگــر شــکل تابعــی و  پارامتــر درجــۀ همگنــی اســت. معمــوالً بــرآورد تابعــی بــا داده هــای 
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ــن  ــد. بدی ــاظ کن ــز لح ــاوری را نی ــرفت فن ــر پیش ــه تأثی ــاز دارد ک ــی نی ــه متغیرهای ــی ب ــری  زمان س
منظــور، تغییــر فنــاوری بی طــرف هیکــس بــه مــدل اضافــه شــد کــه در آن  عامــل رشــد فنــاوری 

در مــدل اســت.

        )3(

بــا بــرآورد معادلــۀ 3 و 4، کشــش جانشــینی بیــن دو نیــروی  کار جــوان و ســالمند و هــر دوی آ ن هــا 
ــوان و  ــروی  کار ج ــادۀ نی ــر، کشــش جانشــینی دو نه ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــرمایه به دســت می آی ــا س ب
موجــودی ســرمایه بــا دو نهــادۀ نیــروی  کار ســالمند و موجــودی ســرمایه برابــر اســت. بدیــن منظــور، 
ــن  ــادالت ای ــود. مع ــه می ش ــر گرفت ــر  و  درنظ ــیانۀ دیگ ــاختار آش دو س

مــوارد بــه قــرار زیــر اســت:

)4(

)5(

ــب  ــه L2 ،L1 ،)1390 و K به ترتی ــال پای ــد کل )ارزش GDP برحســب س ــه Y نشــان دهندۀ تولی ک
نیــروی  کار جــوان )10 تــا 54 ســال(، نیــروی  کار ســالمند )55 ســاله و بیشــتر( و موجــودی ســرمایۀ 
خالــص اســت. همچنیــن  پارامتــر کارایــی اســت کــه تغییــر فنــاوری و ســطح کارایــی را منعکــس 
ــای جانشــینی  ــی،  و  پارامتره ــای توزیع پارامتره ــاوری،  و  ــر فن ــرخ تغیی ــد،  ن می کن
هســتند کــه به طــور مســتقیم کشــش جانشــینی  را تعییــن می کننــد. 
درنهایــت  پارامتــر درجــۀ همگنــی اســت کــه بــازده نســبت بــه مقیــاس را نشــان می دهــد. کشــش 

ــد:  ــر به دســت می آی ــادالت زی ــق مع ــوق از طری ــع ف ــا اســتفاده از تاب جانشــینی ب

)6(

)7(



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

201

بهار 1401. دورۀ 10. شمارۀ 1

حبیب انصاری سامانی و همکاران. تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی  کار ایران براساس سیاست های کلی جمعیت.

معــادالت فــوق به ترتیــب درجــۀ کشــش جانشــینی یــک جفــت نهــاده در مرحلــۀ اول و دوم هســتند. 
ــد. نتایــج  اگــر  منفــی باشــد، دو نهــاده مکمــل و اگــر مثبــت باشــد، دو نهــاده جانشــین یکدیگرن
بــرآورد  پنــج حالــت دارد: 1. اگــر  باشــد، هــر دو نهــاده بــا نســبت ثابتــی جانشــین کامــل 
ــا یــک نهــاده تولیــد می شــود؛ 3. اگــر  ــد؛ 2. اگــر  باشــد، تولیــد فقــط و فقــط ب یکدیگرن
 باشــد، تابــع CES بــه تابــع کاب داگالس تبدیــل می شــود؛ 4. اگــر  باشــد، نهاده هــا 
ــا  ــن نهاده ه ــینی بی ــچ جانش ــد، هی ــر  باش ــوند؛ 5. اگ ــر نمی ش ــین یکدیگ ــانی جانش به آس

ــرآوردی غیرخطــی تخمیــن زده می شــود. ــا روش ب ــع تولیــد CES آشــیانه ای ب ــدارد. تواب وجــود ن

4ـ2. داده های پژوهش و روش جمع آوری آن ها 
ــوان،  ــاغل ج ــت ش ــی، جمعی ــص داخل ــد ناخال ــای تولی ــش، از داده ه ــدل پژوه ــرآورد م ــور ب به منظ
جمعیــت شــاغل ســالمند و موجــودی ســرمایه اســتفاده می شــود. برطبــق حســاب های ملــی فصلــی 
ــت  ــه قیمــت ثاب ــی و تشــکیل ســرمایه ب ــص داخل ــد ناخال ــزی منتشــر شــده، تولی ــک مرک ــه از بان ک
ــن دو  ــترک بی ــال مش ــه، س ــال پای ــک س ــتفاده از ی ــت اس ــت. جه ــود اس ــال 1376 و 1390 موج س
ــود. در  ــا انجــام می ش ــی داده ه ــرای مابق ــه ب ــال پای ــر س ــه داده انتخــاب و براســاس آن، تغیی مجموع
ایــن پژوهــش، از داده هــای ســال پایــه 1390 اســتفاده شــده اســت. دادۀ مربــوط بــه موجــودی ســرمایه 
ــد.  ــر فصــل به دســت می آی ــرمایۀ ه ــزان تشــکیل س ــالیانه و می ــرمایۀ س ــودی س ــتفاده از موج ــا اس ب
ــز  ــق مرک ــمی از طری ــورت رس ــی به ص ــالمند فصل ــوان و س ــاغل ج ــت ش ــای جمعی ــن داده ه همچنی
آمــار انتشــار نمی یابــد؛ امــا بنابــر طــرح آمارگیــری نیــروی کار کــه از ســال 1384 منتشــر شــده، نــرخ 
ــا اســتفاده از نــرخ  اشــتغال بــه تفکیــک گروه هــای ســنی و به صــورت فصلــی منتشــر می شــود. لــذا ب
اشــتغال، جمعیــت شــاغل گــروه ســنی 10تــا 54 ســال و گــروه ســنی 55 ســال و بیشــتر به صــورت 
فصلــی محاســبه گردیــد و به ترتیــب به عنــوان جمعیــت شــاغل جــوان و ســالمند درنظــر گرفتــه شــد. 
ــی  ــن اجتماع ــتمری تأمی ــع مس ــای جام ــز از گزارش ه ــتگان نی ــداد بازنشس ــه تع ــوط ب ــای مرب داده ه

جمــع آوری شــد. 

5. یافته های تحقیق )نتایج تجربی( 

5ـ1. حقایق آشکارشده 
بررســی روندهــای زمانــی جمعیــت شــاغل دو گــروه ســنی نشــان می دهــد کــه در هــر ســالی کــه 
جمعیــت شــاغل ســالمند رونــد کاهشــی داشــته، جمعیــت شــاغل جــوان نیــز همــان رونــد نزولــی را 
تجربــه کــرده اســت. ایــن بــدان معناســت کــه عواملــی کــه در بــازار کار بــر جمعیــت شــاغل ســالمند 
ــر  ــج در نمــودار زی ــرار داده اســت. نتای ــر ق ــز تحــت تأثی ــت شــاغل جــوان را نی ــوده، جمعی ــر ب مؤث

آمــده اســت.
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شکل 1. روند جمعیت شاغل 55 سال و بیشتر )1000 نفر(

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالنشکل 2. روند جمعیت شاغل 10 تا 55 سال )1000 نفر(
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ــوده اســت. به منظــور  ــان ســال 1397، 1.956.041 نفــر ب ــا پای ــدۀ افــراد بازنشســته ت تعــداد پرون
ــروه  ــتغال گ ــش اش ــزان افزای ــالمندان، می ــتگی س ــا بازنشس ــوان ب ــراد ج ــتغال اف ــاط اش ــی ارتب بررس
ــر  ــش بازنشســتگی در طــی دورۀ بررســی شــد. در ســال 1385، 216.868 نف ــزان افزای ــا می جــوان ب
بــه جمعیــت شــاغل جــوان اضافــه شــده کــه در ایــن ســال، فقــط 56.144 نفــر بازنشســته شــده اند. 
ایــن بــدان معناســت کــه در ایــن ســال بیشــتر از تعــداد افــراد بازنشســته، فرصــت شــغلی بــرای گــروه  
ســنی جــوان ایجــاد شــده اســت. ایــن موضــوع در ســال 1393 رابطــۀ معکــوس را نشــان می دهــد. در 
ایــن ســال، 155.026 نفــر بازنشســته شــده اند، درحالــی کــه میــزان جمعیــت شــاغل جــوان 91.231 
نفــر 91231 نفــر کاهــش یافتــه اســت. در ســال 1397، تعــداد افــراد بازنشســته بــه میــزان بیشــتری 
افزایــش یافتــه و بــه 182.947 نفــر رســیده و فقــط 469.967 نفــر بــه جمعیــت شــاغل اضافــه شــده 
 اســت. بنابرایــن افزایــش تعــداد افــراد بازنشســته لزومــاً منجــر بــه افزایــش جمعیــت شــاغل نمی شــود. 

ایــن آمــار در جــدول زیــر آمــده اســت. 
جدول 1. سری زمانی تغییرات جمعیت شاغل و تعداد بازنشستگان طی دورۀ 1385 تا 1397

تغییرات جمعیت شاغلسال
تعداد کل بازنشستگی10ـ55 سال

1385216.86856.144

1386206.40374.163

1387-490.97166.702

1388400.91089.462

1389-275.73983.084

1390-98.20774.793

1391-52.841103.800

1392842.90064.163

1393-91.231155.026

1394500.97291.655

1395475.617144.998

1396663.164139.513

1397469.967182.947
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همان طــور کــه توضیــح داده شــد، رابطــۀ مشــخصی بیــن جمعیــت شــاغل و میــزان بازنشســتگی 
ــاط  ــی از ارتب ــی حاک ــای زمان ــده اســت. رونده ــان به دســت نیام ســالمندان و درنتیجــه جانشــینی آن
مثبــت و منفــی بیــن ایــن دو اســت. بدیــن منظــور، در بخــش بعدی بــا اســتفاده از رگرســیون غیرخطی 
و بــرآورد تابــع تولیــد کشــش جانشــینی ثابــت، بــرآوردی بهتــری از میــزان جانشــینی دو گــروه ســنی 

حاصــل شــده اســت. 

5ـ2. نتایج برآورد مدل
ــل  ــت، اســتفاده از حداق ــع کشــش جانشــینی ثاب ــرآورد پارامترهــای غیرخطــی تاب روش معمــول در ب
ــه  ــی ب ــوان از طریــق روش حداقــل مربعــات معمول مربعــات غیرخطــی6 اســت. در مــواردی کــه نمی ت
ــامل  ــا ش ــن روش ه ــرد. ای ــتفاده ک ــن اس ــای جایگزی ــوان از روش ه ــت، می ت ــت یاف ــرآورد الزم دس ب
ــر شــیب7، الگوریتم هــای بهینه ســازی سرتاســری8 و پارامترهــای  الگوریتم هــای بهینه ســازی مبتنــی ب
مقیدشــده9 اســت. در ایــن پژوهــش، بــا توجــه بــه نتایــج، از روش الگوریتم هــای بهینه ســازی مبتنــی 

ــن روش به طــور خالصــه شــرح داده شــده اســت.  ــه ای ــر شــیب اســتفاده می شــود. در ادام ب

در ابتــدا اســتفاده از الگوریتــم لونبــرگ ـ مارکــوارت10 به منظــور بــرآورد پارامترهــای تابــع کشــش 
جانشــینی ثابــت به وســیلۀ حداقــل مربعــات معمولــی غیرخطــی رایــج بود. ایــن الگوریتــم تکرارشــونده11 
یــک درون یابــی بهینــه بیــن تقریــب مرتبــۀ اول تیلــور )روش گاوس ـ نیوتــن( و روش شــیب نزولــی 
)روش شــیب( انجــام می دهــد. بــا ترکیــب ایــن دو الگوریتــم غیرخطــی، احتمــال هم گرایــی بــا کاهــش 
نقــاط ضعــف دو روش افزایــش می یابــد (Moré, 1978). بــا ایــن حــال، الگوریتــم لونبــرگ ـ مارکــوارت 
در بــرآورد کشــش جانشــینی ضعیــف عمــل می کنــد؛ بدیــن معنــا کــه کشــش جانشــینی برآوردشــده 
به ســمت بی نهایــت، واحــد یــا صفــر متمایــل اســت. یکــی دیگــر از الگوریتم هــای بهینه ســازی مبتنــی 
ــن روش  ــوز13 )1964( اســت. ای ــزدوج12 ارائه شــده توســط فلتچــر و ری ــر شــیب، روش شــیب های م ب
ــزرگ و  ــس هشــین ب ــای بســیار و ماتری ــا پارامتره ــرای مســائل بهینه ســازی ب تکرارشــونده بیشــتر ب
احتمــاالً پراکنــده کاربــرد دارد؛ زیــرا ایــن الگوریتــم بــه ذخیــره و یــا معکــوس ماتریــس هشــین نیــازی 
نــدارد. بــا توجــه بــه اینکــه تابــع کشــش جانشــینی ثابــت پارامتــر زیــادی نــدارد، کمتــر از ایــن روش 

ــود.  ــتفاده می ش اس

6. Non-linear least-squares
7. Gradient-based optimisation algorithms
8. Global optimisation algorithms
9. Constraint parameters
10. Levenberg-Marquardt algorithm
11. Iterative algorithm
12. Conjugate Gradients
13. Fletcher & Reeves
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ــت را  ــینی ثاب ــش جانش ــع کش ــوان تاب ــا آن می ت ــه ب ــت ک ــری اس ــن14 روش دیگ ــم نیوت الگوریت
ــردار  ــرای تعییــن جهــت ب ــع هــدف ب ــۀ اول و دوم تاب ــم از مشــتقات مرتب ــن الگوریت ــرآورد کــرد. ای ب
انتقــال و جســت وجو بــرای نقطــۀ ثابــت تــا زمانــی کــه شــیب تقریبــاً صفــر شــود، اســتفاده می کنــد. 
درنهایــت الگوریتــم برویــدن ـ فلتچــر ـ گلدفــارب ـ شــانو15 هــم از آن دســته الگوریتم هــای مبتنــی بــر 
ــال نقطــۀ  ــد و به دنب ــۀ اول و دوم اســتفاده می کن ــز از مشــتقات مرتب ــم نی ــن الگوریت شــیب اســت. ای

.(Henningsen & Henningsen, 2012) ثابــت تابــع هــدف اســت تــا تقریبــاً شــیب را صفــر کنــد

ــرآورد  ــادالت 3، 4 و 5 ب ــزار R، مع ــای غیرخطــی معرفی شــده و نرم اف ــا اســتفاده از روش ه ب
ــدا  ــده، ابت ــرآورد ش ــادالت ب ــف مع ــای مختل ــک روش ه ــه کم ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب می ش
ضرایــب تابــع تولیــد گــزارش و صحــت تابــع تولیــد بررســي گردیــده و ســپس کشــش جانشــیني 
ــان  ــادالت 3، 4 و 5 را نش ــرآورد مع ــل از ب ــج حاص ــداول 2، 3 و 4 نتای ــت. ج ــده اس ــل ش تحلی

مي دهــد. 
Newton و BFGS ،CG ،LM جدول 2. برآورد معادلۀ 3 با استفاده از الگوریتم هاي

)LM( الگوریتم لونبرگ ـ مارکوارت

احتمالآمارۀ tانحراف معیارمقدارضرایب

ϒ0/150/072/100/03

λ0/750/164/580/00

δ10/580/252/340/02

δ0/420/152/750/01

α0/850/422/010/05

β31/352/220/04

υ1/050/273/840/01

14. Newton
15. Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS)
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)CG( الگوریتم شیب هاي مزدوج

احتمالآماره tانحراف معیارمقدارضرایب
ϒ0/190/092/080/03
λ0/850/174/960/00
δ10/610/272/250/02
δ0/390/142/800/01
α1/080/901/200/10
β3/942/831/390/08
υ0/980/253/960/01

)BFGS( الگوریتم برویدن ـ فلتچر ـ گلدفارب ـ شانو

احتمالآمارۀ tانحراف معیارمقدارضرایب
ϒ0/150/072/080/03
λ0/760/154/960/00
δ10/550/242/250/02
δ0/450/162/800/01
α1/270/622/050/04
β1/330/622/150/04

0/970/253/960/01

)Newton( الگوریتم نیوتن

احتمالآمارۀ tانحراف معیارمقدارضرایب
ϒ0/200/102/080/03
λ0/800/164/960/00
δ10/600/272/250/02
δ0/400/152/800/01
α1/380/672/060/03
β2/031/021/980/05
υ1/020/263/960/01

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: یافته های پژوهش(



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

207

بهار 1401. دورۀ 10. شمارۀ 1

حبیب انصاری سامانی و همکاران. تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی  کار ایران براساس سیاست های کلی جمعیت.

Newton و BFGS ،CG ،LM جدول 3. برآورد معادلۀ 4 با استفاده از الگوریتم هاي

)LM( الگوریتم لونبرگ ـ مارکوارت
احتمالآمارۀ tانحراف معیارمقدارضرایب

ϒ0/160/072/150/04
λ0/120/033/960/02
δ10/340/132/520/03
δ0/660/252/640/03
α1/220/472/600/03
β10/352/890/02
υ1/010/342/960/02

)CG( الگوریتم شیب هاي مزدوج
احتمالآمارۀ tانحراف معیارمقدارضرایب

ϒ0/100/052/160/04
λ0/120/033/640/03
δ10/440/133/520/03
δ0/560/242/330/04
α1/380/672/060/04
β1/170/562/080/04
υ1/010/383/690/02

)BFGS( الگوریتم برویدن ـ فلتچر ـ گلدفارب ـ شانو
احتمالآمارۀ tانحراف معیارمقدارضرایب

ϒ0/080/023/510/02
λ0/050/013/960/02
δ10/430/104/400/01
δ0/570/222/640/04
α1/770/583/060/03
β1/080/372/89/04
υ0/980/253/960/02
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)Newton( الگوریتم نیوتن
احتمالآمارۀ tانحراف معیارمقدارضرایب

ϒ0/140/062/150/04
λ0/120/033/960/02
δ10/450/182/520/03
δ0/550/212/640/03
α1/030/402/600/03
β1/220/422/890/02
υ1/010/342/960/02

)منبع: یافته های پژوهش(

Newton و BFGS ،CG ،LM جدول 4. برآورد معادلۀ 5 با استفاده از الگوریتم هاي

)LM( الگوریتم لونبرگ ـ مارکوارت

احتمالآمارۀ tانحراف معیارمقدارضرایب
ϒ0/460/202/250/03

λ0/210/063/560/02

δ10/480/192/520/03

δ0/520/153/420/02

α0/110/024/750/01

β0/430/152/890/03

υ0/910/253/690/02

)CG( الگوریتم شیب هاي مزدوج

احتمالآمارۀ tانحراف معیارمقدارضرایب
ϒ0/440/212/050/05

λ0/350/103/360/03
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δ10/460/371/250/07

δ0/540/163/340/03

α0/250/054/600/02

β0/250/045/890/00

υ0/950/263/690/03

)BFGS( الگوریتم برویدن ـ فلتچر ـ گلدفارب ـ شانو

احتمالآمارۀ tانحراف معیارمقدارضرایب
ϒ0/390/113/450/03

λ0/051/443/460/03

δ10/660/411/620/07

δ0/340/122/740/04

α0/170/044/820/02

β0/470/123/890/03

υ0/910/342/660/04

)Newton( الگوریتم نیوتن

احتمالآمارۀ tانحراف معیارمقدارضرایب
ϒ0/390/162/450/04

λ0/050/013/360/03

δ10/660/431/520/07

δ0/340/152/340/04

α0/170/044/600/02

β0/470/085/890/00

υ0/910/233/960/03

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: یافته های پژوهش( 
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بــا توجــه بــه نتایــج، کشــش هاي جانشــیني هــر چهــار روش بررســی شــده اســت. بــرآورد حاصــل از معادلــۀ 
3 نشــان می دهــد کشــش جانشــینی بیــن دو نیــروی  کار ســالمند و جــوان شــاغل بیــن 0/42 تــا 0/54 اســت. 
درصــورت اِعمــال سیاســت ســن بازنشســتگی جهــت ایجــاد فرصت هــای شــغلی بــرای گروه هــای ســنی جوان تر، 
42 تــا 54 درصــد احتمــال جانشــینی وجــود دارد. درمــورد جانشــینی دو گــروه ســنی نیــروی  کار بــا ســرمایه نیز، 
بــرآورد حاکــی از ایــن اســت کــه امــکان جانشــینی بیــن 25 تــا 33 درصــد وجــود دارد. لــذا می توان نتیجــه گرفت 
جانشــینی نهاده هــا در ایــران به ســختی صــورت می گیــرد. نتایــج بــرآورد معادلــۀ 3 در جــدول زیــر آمــده اســت.

جدول 5. نتایج برآورد معادلۀ 3

روش
کشش های جانشینی

)L1, L2(احتمال)L1, L2(, Kضریب تعیین مدلاحتمال
CG0/480/040/340/070/80

BFGS0/440/050/300/080/80
LM0/540/070/250/050/82

NEWTON0/420/030/330/050/83

)منبع: یافته های پژوهش(

بــرآورد معــادالت 4 و 5 ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه جانشــینی هریــک از نیروی  کار ســالمند و جــوان با 
ســرمایه ســنجیده شــود. اهمیــت ایــن بــرآورد در ایــن اســت کــه اگــر سیاســت کاهــش ســن بازنشســتگی اِعمال 
شــود و جانشــینی بیــن نیــروی  کار رخ ندهــد، چقــدر امکان جانشــینی بــا ســرمایه امکان پذیر اســت. نتایج بــرآورد 
معادلــۀ 4 حاکــی از ایــن اســت کــه بیــن نیــروی  کار جــوان و ســرمایه از 33 تــا 45 درصــد امــکان جانشــینی وجود 
ــا 90 درصــد از نیــروی  کار ســالمند قابلیــت  ــۀ 5 نشــان می دهــد 85 ت ــرآورد معادل ــج ب ــی کــه نتای دارد، درحال

جانشــیني بــا ســرمایه را دارد. نتایــج بــرآورد ایــن معــادالت در جــدول 6 و 7 نشــان داده شــده اســت.
جدول 6. نتایج برآورد معادلۀ 4

روش
کشش های جانشینی

)L1, K(احتمال)L1, K(, L2ضریب تعیین مدلاحتمال
CG0/420/090/460/100/80

BFGS0/360/060/480/070/80
LM0/450/050/500/050/80

NEWTON0/330/050/450/050/80

)منبع: یافته های پژوهش(
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جدول 7. نتایج برآورد معادلۀ 5

روش
کشش های جانشینی

)L2, K(احتمال)L2, K(, L1ضریب تعیین مدلاحتمال
CG0/800/100/800/100/63

BFGS0/840/090/730/060/63
LM0/900/080/700/070/65

NEWTON0/850/020/680/040/65

)منبع: یافته های پژوهش(

ــۀ  ــزان درج ــود. می ــخ داده می ش ــش پاس ــؤاالت پژوه ــه س ــت آمده ب ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
جانشــینی نیــروی  کار جــوان و ســالمند، نیــروی  کار جــوان و ســرمایه و نیــروی  کار ســالمند و ســرمایه 
ــدان  ــن ب ــت. ای ــد اس ــا 90 درص ــد و 85 ت ــا 45 درص ــد، 33 ت ــا 54 درص ــا 42 ت ــر ب ــب براب به ترتی
ــغلی  ــای ش ــاد فرصت ه ــور ایج ــتگی به منظ ــن بازنشس ــش س ــت کاه ــال سیاس ــه اِعم ــت ک معناس
ــزان جانشــینی  ــرا می ــود؛ زی ــد ب ــی کارا نخواه ــدازۀ کاف ــر به ان ــنی جوان ت ــای س ــرای گروه ه بیشــتر ب
نیــروی  کار ســالمند و جــوان به طــور متوســط فقــط 48 درصــد بــوده و از طــرف دیگــر حتــی امــکان 
جانشــینی نیــروی  کار ســالمند بــا ســرمایه بیشــتر اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه صندوق هــای 
بازنشســتگی در ایــران مبتنــی بــر سیســتم پرداخــت جــاری اســت، بــا کاهــش ســن بازنشســتگی، در 
ــدان معناســت  ــن ب هــر 100 نفــر به طــور متوســط فقــط 48 نفــر امــکان جانشــینی وجــود دارد و ای
کــه نه فقــط درآمــد حــق بیمــۀ حاصــل از 52 نفــر، از منابــع درآمــدی صنــدوق کــم می شــود، بلکــه 
ــد.  ــش  می یاب ــز افزای ــراد نی ــن اف ــتگی ای ــتمری های بازنشس ــت مس ــت پرداخ ــدوق جه ــارف صن مص
درنتیجــۀ ایــن اقــدام پایــداری مالــی صندوق هــای بازنشســتگی بــا مســئلۀ جــدی روبــه رو خواهــد شــد. 
درنهایــت بــا توجــه بــه هــدف اصلــی پژوهــش بایــد گفــت تغییــر ســن بازنشســتگی تأثیــر چشــمگیری 

بــر اشــتغال دو گــروه ســنی جــوان و ســالمند نخواهــد گذاشــت.

6. نتیجه گیری 
اشــتغال یکــی از مســئله های اصلــی جامعــه اســت. راهکارهــای مختلفــی بــرای ایجــاد اشــتغال ارائــه 
ــدام کاهــش اشــتغال  ــن اق می شــود کــه کاهــش ســن بازنشســتگی یکــی از آن هاســت. هــدف از ای
ــر 55  ــنی زی ــای س ــرای گروه ه ــتغال ب ــای اش ــاد فرصت ه ــال و ایج ــاالی 55 س ــنی ب ــای س گروه ه
ســال اســت. در ایــن پژوهــش، ابتــدا روابــط متقابــل بــازار کار و تأمیــن اجتماعــی بررســی و نحــوۀ 
ــر  ــان اســت، ب ــزان اشــتغالی کــه در آن جری ــازار کار به ســبب می ــن شــد. ب ــک تعیی اثرگــذاری هری
ــه  ــی ک ــبب قوانین ــی به س ــن اجتماع ــذارد و تأمی ــر می گ ــی تأثی ــن اجتماع ــارف تأمی ــع و مص مناب
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ــن  ــش تأمی ــن اثربخ ــی از قوانی ــذارد. یک ــر می گ ــازار کار اث ــر ب ــد، ب ــع می کن ــازار وض ــع ب ــر وض ب
ــواردی از  ــت گذاران در م ــت. سیاس ــتگی اس ــه بازنشس ــوط ب ــن مرب ــازار کار، قوانی ــر ب ــی ب اجتماع
ایــن قوانیــن بــرای ایجــاد اشــتغال )ماننــد قوانیــن بازنشســتگی پیــش از موعــد و نوســازی صنایــع( 
ــای  ــن گروه ه ــی بی ــا جانشــینی کامل ــه آی ــن اســت ک ــی پژوهــش ای ــد. ســؤال اصل اســتفاده کرده ان
ــه  ــرای پاســخ ب ــوان ایجــاد اشــتغال کــرد. ب ــر ســن بازنشســتگی بت ــا تغیی ســنی وجــود دارد کــه ب
ایــن ســؤال جانشــینی نیــروی  کار از دیــدگاه نظــری و تجربیــات کشــورها بررســی شــد. از دیــدگاه 
ــناختی و... دارد،  ــای ش ــه، توانایی ه ــره وری، تجرب ــه در به ــی ک ــل تفاوت ــروی  کار به دلی ــری، نی نظ
جانشــینی کامــل را رقــم نمی زنــد. همچنیــن تغییــرات فنــاوری بــر جانشــینی گروه هــای ســنی اثــر 
ــات  ــی تجربی ــد. بررس ــم می کن ــینی را ک ــۀ جانش ــاوری درج ــش فن ــه افزای ــوری ک ــذارد؛ به ط می گ
کشــورها نشــان می دهــد کــه کشــورها در هــر مقطعــی سیاســتی  را اجــرا کرده انــد؛ امــا آن دســته 
ــده،  ــال ش ــتگی اعم ــق بازنشس ــالمندان از طری ــتغال س ــش اش ــور کاه ــه به منظ ــت هایی ک از سیاس
ــای  ــی نظام ه ــداری مال ــه پای ــداده، بلک ــرار ن ــر ق ــت تأثی ــان را تح ــتغال جوان ــزان اش ــط می نه فق
ــاه سیاســتی  ــذا بعــد از مقطعــی کوت ــه رو کــرده اســت. ل ــا مشــکالتی روب تأمیــن اجتماعــی را نیــز ب
ــازار  ــدا سیاســت های ب ــز از ابت ــی شــده اســت. بعضــی از کشــورها نی ــن سیاســت قبل دیگــر جایگزی
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــنی مس ــروه س ــر گ ــرای ه ــت ها ب ــه سیاس ــد. این گون ــال کرده ان ــال را دنب کار فع
ــات  ــد ادبی ــل تأکی ــد. به دلی ــام می ده ــی را انج ــق آن اقدامات ــرد و مطاب ــر می گی ــان را درنظ خودش
پژوهــش بــر فشــاری کــه سیاســت کاهــش ســن بازنشســتگی به منظــور ایجــاد اشــتغال بــر سیســتم 
ــن  ــی ای ــدف فرع ــوان ه ــز به عن ــر نی ــۀ حاض ــد، در مطالع ــورها وارد می کن ــی کش ــن اجتماع تأمی
ــت  ــده اس ــف ش ــوق تعری ــاس حق ــران براس ــی در ای ــن اجتماع ــام تأمی ــد. نظ ــی ش ــوع بررس موض
ــی  ــینی کامل ــه جانش ــود. چنانچ ــام می ش ــاری انج ــت ج ــورت پرداخ ــی آن به ص ــن مال ــه تأمی ک
ــد  ــزان درآم ــتگی می ــنی بازنشس ــش س ــد، کاه ــرار نباش ــازار کار برق ــنی در ب ــای س ــن گرو ه ه بی

ــد. ــش می ده ــارف را افزای ــزان مص ــل می ــش و درمقاب ــتگی را کاه ــای بازنشس صندوق ه

در ایــن پژوهــش، از روش تابــع تولیــد بــا کشــش جانشــینی ثابــت اســتفاده شــده اســت. به طــور 
ــروی  کار  ــکان ورود ســه نهــادۀ نی ــه می شــود کــه ام ــع کشــش جانشــینی ای درنظــر گرفت خــاص تاب
جــوان )10ـ55 ســال(، نیــروی  کار ســالمند )55 ســال و بیشــتر( و ســرمایه فراهــم شــود. به منظــور 
ــق  ــد. طب ــتفاده ش ــزار R اس ــیب و نرم اف ــر ش ــی ب ــای مبتن ــه، از الگوریتم ه ــادالت مربوط ــرآورد مع ب
نتایــج، میــزان جانشــینی نیــروی  کار جــوان و ســالمند 42 درصــد بــوده کــه جانشــینی کــم ایــن دو 
ــا اِعمــال سیاســت کاهــش ســن بازنشســتگی،  ــد. ب ــران نشــان می ده ــازار کار ای ــروه ســنی را در ب گ
ــن جانشــینی ناقــص  ــن خواهــد شــد. ای ــد جایگزی ــر شــاغل جدی ــر بازنشســته، 42 نف از هــر 100 نف
به دالیلــی همچــون ســطح مهــارت، تغییــر فنــاوری، تفــاوت در توانایی هــای شــناختی، میــزان تجربــه 
و... برمی گــردد. همچنیــن میــزان کــم جانشــینی پایــداری مالــی نظــام تأمیــن اجتماعــی را بــا توجــه 

بــه توضیحــات داده شــده بــا مشــکالتی روبــه رو خواهــد کــرد.  
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حبیب انصاری سامانی و همکاران. تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی  کار ایران براساس سیاست های کلی جمعیت.

7. پیشنهادهای سیاستی
با توجه به نتایج پژوهش سیاست های زیر پیشنهاد می شود: 

پیشــنهادها و راهکارهــای سیاســتی ایــن پژوهــش در دو حــوزه ارائــه می شــود. در ابتــدا پیشــنهاد 
می شــود متولیــان امــر تأمیــن اجتماعــی داده هــای بهتــری را از افــراد بیمه شــده ارائــه دهنــد. از آنجــا 
کــه بررســی سیاســت ها در حــوزۀ تأمیــن اجتماعــی نیازمنــد تأمیــن داده هــای منفــرد ســنی اســت، 
امیــد اســت کــه ایــن امــر محقــق شــود. در پژوهــش حاضــر به دلیــل نبــود برخــی از داده هــا، امــکان 

بررســی کامــل موضــوع محقــق نشــد.  

ــه ویژگی هــای  ــا توجــه ب ــج به دســت آمده پیشــنهاد می شــود سیاســت گذاران ب ــه نتای ــا توجــه ب ب
هــر گــروه ســنی اقــدام کننــد. از نیــروی  کار جــوان به  دلیــل دارا بــودن دانــش، در مشــاغل دانش بنیــان 

اســتفاد کننــد و درمقابــل از تجربــۀ نیــروی  کار ســالمند بهــره گیرنــد.  
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