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Abstract: 
Imbalance challenge between resources and expenditures in pension funds and its negative 

consequences, especially the increasing deficit of funds and consequently increase the 

government's commitment in this area, has become the implementation of reforms in these funds 

inevitable. But, the main question is that why despite understanding crisis for different actors of 

retirement scope, these reforms has not been implemented yet? The main cause of this issue should 

be searched in complex and multi-dimensional nature of retirement. In such complex issues, the 

analysis of game formed between different actors is very important and crucial with the aim of 

understanding complexity and explaining the problem. Accordingly, this study models and analyses 

the game which is formed between various stakeholders of retirement in Iran by using one of the 

game theory models called graph models to resolve the dispute as an appropriate tool for 

modelling and analyzing complex problems and based on that expresses the most likely outcomes of 

current crisis and also finally provides guidelines to solve this crisis. The results of modelling 

showed that with current players and their current preferences, the most likely and most stable 

possible outcome for pension crisis is continuation of the status quo and accordingly any structural 

or parametric reform, which is proposed in this playground, is less likely to be operational. Also, 

the results obtained by using reverse game analysis indicates that preventing continuation of the 

status quo and getting out of the current impasse requires adopting policies aimed at changing 

preferences of pension field actors and bringing them to carry out the reforms. Achieving to such 

goal needs involvement of senior government decision-makers, policy formulation and creation of 

new administrative structures. For this purpose, the government should assign some part of its 

authority to a cross-factional, independent and provident institution with responsibility for inter-

generational affairs in pension area known as the regulators or regulatory body pensions and 

supervising the implementation of regulations until this institution policy the necessary policies to 

exit the current crisis regardless of the political and factional problems. 
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 1ها يباز هینظر کردیبا رو رانیدر ا یبازنشستگ بحران يراهبرد لیو تحل يسازمدل

  
  ) 09/02/1396: تاریخ پذیرش 15/09/95: تاریخ دریافت(  

   
  * 4انصاري علی محمد ،3انگیزان دل سهراب ،2فالحتی علی

 
  چکیده

 آنتبع  به و هاصندوق يکسر شیافزا ژهیوهب ،آن یمنف يامدهایو پ یبازنشستگ يهاصندوقمنابع و مصارف در  نیتعادل ب عدم چالش
 چـرا  که ستا نیا یسؤال اساس اما. نموده است ریناپذ ها اجتناب صندوق نیاصالحات را در ا ياجرا حوزه، نیا در دولت تعهدات شیافزا

 در دیبا را موضوع نیا یاصل علت. است نشده یاتیعمل اصالحات نیا ،یبازنشستگ دانیم مختلف گران کنش يبرا بحران دركباوجود 
کـنش گـران مختلـف     نیگرفته ب شکل يباز لیتحل ،يا دهیچیمسائل پ نیچن در. نمود جستجو یبازنشستگ يچندبعد و دهیچیپ تیماه

 ها يباز هینظر يها از مدل یکیپژوهش با استفاده از  نیاساس، ا نیبر ا. است یاساس و مهم اریمساله بس نییو تب یدگیچیپ فهمباهدف 
 نفعان يذ نیگرفته ب شکل يباز ده،یچیمسائل پ لیو تحل يساز مدل يمناسب برا يعنوان ابزار حل مناقشه به يموسوم به مدل گراف برا

خواهد نمود و در انتها  نییرا تب یبحران فعل جینتا نیتر نموده و بر اساس آن محتمل لیو تحل يساز را مدل رانیدر ا یمختلف بازنشستگ
 نیتر محتمل آنها، یکنون حاتیترج و یفعل گرانیباز با داد نشان يساز مدل جینتا. نمود خواهد هیارابحران  نیحل ا يبرا ییرهنمودها زین

که در  يپارامتر ای ياساس، هر نوع اصالح ساختار نیبر هم وموجود است  تیادامه وضع ،یبازنشستگ بحرانممکن  جهینت نیدارتریو پا
بـازي   هـاي تحلیلآمده با استفاده از  دست  نتایج به همچنین. است نییپا اریشدن آن بس یاتیشود احتمال عمل شنهادیپ يباز نیزم نیا

بـا هـدف تغییـر     هـایی بست کنونی، مستلزم اتخاذ سیاسـت  معکوس بیانگر این است که جلوگیري از تداوم وضع موجود و رهایی از بن
ـ  نیبه چن یترجیحات کنش گران میدان بازنشستگی و همراه نمودن آنها براي انجام اصالحات است که دستاب دخالـت   نیازمنـد  ،یدفه

 یدبا) هر سه قوه(  یتبراي این منظور، حاکم. و ایجاد ساختارهاي اجرایی جدید است ها استیارشد حاکمیتی و تدوین س رندگانیگ میتصم
 یاموسوم به رگوالتور  یدر حوزه بازنشستگ ینسل ینامور ب یرتدب یتنگر با مسئولیندهمستقل و آ ي،ااز اقتدار خود را به نهاد فراقوه یبخش

این نهاد، بدون توجه بـه مسـائل سیاسـی و     تاو مقررات ببخشد  ینقوان يو نظارت بر حسن اجرا یمقررات بازنشستگ کننده مینهاد تنظ
  .دهدالزم براي خروج از بحران فعلی را انجام  يها يگذار استیس ،یجناح

  :يدیکل واژگان
  معکوس بازي ،کیاستراتژ مناقشه پایداري، تحلیل مناقشه، تحلیل براي گراف مدل ها، بازي نظریه بازنشستگی، نظام

                                                        
نظام  لیتحل يارائه الگو "با عنوان  يرشته اقتصاد از دانشگاه راز ،يانصار یمحمد عل يآقا ينامه دکتر انیمقاله بر گرفته  از پا نیا -1

  .است "ها يباز هیدر چارچوب نظر رانیدر ا یبازنشستگ
  دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازي  -2
  دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازي  -3
 Aliansari1638@gmail.com  :)نویسنده مسئول( دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه رازي  -*4
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 مقدمه -1

 به یا و منابع بر مصارف گرفتن فزونی و بازنشستگی هاي صندوق مصارف و منابع بین تعادل عدم مساله
 محافـل  در تامل قابل موضوعی به بازنشستگی، هاي صندوق براي صندوق کارکرد دادن دست از عبارتی
 اساسـی  محورهـاي  از یکـی  بازنشستگی هاي صندوق موضوع که طوري به است، شده تبدیل کشور علمی
ـ در ا یاصـالحات اساسـ   که یدرصورت دهد ینشان م ها یبررس. بود توسعه ششم برنامه در بررسی مورد  نی

 يها بحران توان یم یبازنشستگ يها صندوق ينه چندان دور، کسر يا ندهیدر آ رد،یصورت نپذ هاصندوق
  . ]34[دینما جادیکشور ا يبرا یاساس
 ایـن  در بحـران  آمـدن  وجودبه چرایی بررسی و کشور در بازنشستگی هايصندوق وضعیت تشریح براي

 هـا  پرسـش  از بسیاري گويپاسخ ، آنها مالی پایداري کننده تبیین اصلی هاي شاخص به نگاهی ها، صندوق
 تعـداد  بـه  صـندوق  مشـترك  شـاغالن  تعـداد  نسبت(1پشتیبانی نسبت: از اند عبارت ها شاخص این. است

، )اشـتغال  دوران در کسور مشمول حقوق نیبه آخر يمستمر نیاول نسبت( 2جایگزینی نرخ ،)بازنشستگان
  .زندگی به امید با آن فاصله و بازنشستگی به ورود سن متوسط
 در همچنـین . دهـد  می نشان بازنشستگی هاي صندوق براي را شده ذکر هاي شاخص وضعیت ،)1( جدول

 وضـعیت  بتـوان  بهتـر  تـا  است شده آورده نیز پایدار هاي صندوق براي ها شاخص این وضعیت جدول این
  .نمود تحلیل را کشور در ها صندوق بحرانی

  
  ] 21،19،5،3 [ بازنشستگی هاي صندوق در مالی پایداري وضعیت کننده تبیین هاي شاخص -1 جدول

 به ورود سن متوسط  جایگزینی نرخ  پشتیبانی نسبت  صندوق نام
  بازنشستگی

  52  %91  98/0  کشوري
  46  %90  89/0  لشگري

  56  %83  57/4  اجتماعی تامین
   ها دستگاه اختصاصی هاي صندوق

  )دیگر صندوق 16( 
22/1  88%  50  

  60-68  %50 -% 70  5 حداقل  پایدار هاي صندوق
  

 وضـعیت  ایـن . اسـت  کشـور  در بازنشسـتگی  هـاي  صندوق نامناسب وضعیت بیانگر جدول این اطالعات
 از بسـیاري  کـه  طوري به است؛ شده ها صندوق مصارف و منابع بین تعادل عدم باعث ها، شاخص نامناسب
 هـاي  صندوق در ها کسري این که اند شده مواجه شدید هاي کسري با خود تعهدات انجام براي ها صندوق

                                                        
١   . Support Coverage Ratio 
٢ . Replacement Rate 
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 از ،.. ) و شـهرداري  هـا،  بانـک  ماننـد (  اختصاصی هاي صندوق در و عمومی بودجه منابع طریق از دولتی
 به تنها 95سال در دولت بودجه، قوانین اطالعات اساس بر. است شده جبران ها سازمان هاي کمک طریق

 نمـوده  کمـک  آنها کسري بابت تومان میلیارد هزار 31 حدود لشگري و کشوري بازنشستگی صندوق دو
 در عمرانی بودجه عملکرد با برابر تقریباً و عمومی بودجه عملکرد درصد 13 حدود رقم این که ]33[است

 کشوري بازنشستگی صندوق وابستگی میزان منتشرشده، آمار آخرین اساس بر همچنین ]31[.است کشور
 منابع به درصدي 98 وابستگی نیز لشگري بازنشستگی صندوق و درصد 80 حدود عمومی بودجه منابع به

  ]19[.است آتی هاي سال در آن گرفتن شدت از نشان نیز برآوردها و دارد عمومی بودجه
 و هـا  صـندوق  کسري افزایش ویژه به آن منفی پیامدهاي و بازنشستگی هاي صندوق هاي چالش بنابراین،

 کشور اصلی هاي دغدغه از یکی به تبدیل و داشته افزایشی روندي حوزه، این در دولت تعهدات آن تبع به
 حـوزه  ایـن  در بحران از رهایی براي بسیاري هاي پژوهش اخیر، هاي سال در اساس همین بر. است شده

 هـا  صـندوق  پارامتریک و ساختاري اصالحات زمینه در کارهایی راه ارایه آنها خروجی که است شده انجام
ـ م مختلـف  گـران  کـنش  يبـرا  بحـران  درك وجود با چرا که ستا نیا یسؤال اساس اما. است بوده  دانی

ـ ا یعلت اصل. نشده است یاتیاصالحات عمل نیا ،یبازنشستگ ـ موضـوع را با  نی ـ در ماه دی و  دهیـ چیپ تی
 نفعـان  ينخسـت آنکـه ذ   اسـت؛  عامـل  چنـد  حاصل یدگیچیپ نیا. نمود جستجو یبازنشستگ يچندبعد

اصالحات بلندمدت  تقابلدوم  ؛آنها وجود ندارد نیوجود دارند که توافق کامل ب متعارض منافعمختلف با 
دارد کـه   ییبـاال  اریبسـ  یاسـ یس نـه یهز یفعل طیکار در شرا هرگونه راه کهمدت و سوم آن با منافع کوتاه

  .اندازندیب قیتعو به را آن انجام دهندیم حیترج انیمجر
ـ اراقبـل از   ن،یبنـابرا . ] 6[است یاساس و مهم اریمساله بس نییو تب یدگیچیفهم پ ده،یچیمسائل پ در  هی

ـ با ،یاصـالح  کارراههرگونه  ـ   شـکل  يبـاز  دی ـ تحل یبازنشسـتگ مختلـف   گـران کـنش  نیگرفتـه ب تـا   لی
هـاي نظریـه    این اساس، این پژوهش با اسـتفاده از یکـی از مـدل    بر. شود دهیفهممساله  يها یدگیچیپ

و تحلیل مسـائل   يساز عنوان ابزاري مناسب براي مدل موسوم به مدل گراف براي حل مناقشه به ها يباز
و تحلیل خواهد نمـود   يساز مختلف بازنشستگی در ایران را مدل نفعان يگرفته بین ذ پیچیده، بازي شکل

سـازي سـعی    در ایـن مـدل  . نمودتبیین خواهد  راترین نتایج ممکن بحران فعلی  و بر اساس آن، محتمل
نفعان، تعامالت و تمـایالت   تار ذي، ضمن تبیین محیط پدیدآورنده این بحران، قواعد حاکم بر رفشود یم

 يها یدگیچیفهم پ باآنها و همچنین پیامدهاي تصمیمات بازیگران مختلف تشریح تا بر اساس آن بتوان 
 ..نمود هیارامناسب براي حل این بحران  يها يگذار استیموضوع، رهنمودها و س

  :از اندعبارتصدد پاسخ به آن است  درپژوهش  نیاکه  ییهاسوال 
ـ تول حال در چگونه و چرا رانیا در یبازنشستگ دانیم گرانکنش نیب يباز تیروا  .1 ـ تول بـاز  و دی  دی

   است؟
 ست؟یچ یفعلشکل گرفته  يممکن باز جینتا نیترمحتمل. 2
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ـ  یبازنشستگ نظامنامطلوب  تیمهار وضع يبرا یاستیس يشنهادهایپ چه. 3 ـ ارا تـوان  یدر کشور م  هی

 نمود؟
پژوهش،  یشناس پژوهش، روش نهیشیاست که مشتمل بر مقدمه، پ شده میبخش تنظ 5حاضر در  پژوهش

  .است يریگ جهیبحث و نت تینها درپژوهش و  يها افتهی
  
 پژوهش نهیشیپ -2

انجام نشده است امـا در   یپژوهش چندان ها يباز هیبا استفاده از نظر ینظام بازنشستگ لیارتباط با تحل در
 یبازنشستگ یعنیپژوهش  نیا يدیکل يرهایکه در ارتباط با متغ ییها پژوهش شود یبخش تالش م نیا

ـ مـورد تحل  ،اسـت  رفتهیصورت پذ ها يباز هینظر نیو همچن ـ قـرار گ  یو بررسـ  لی ـ بـر ا  .ردی اسـاس   نی
  :نمود میبه دو دسته تقس توان یبخش را م نیدر ا شده یبررس يها پژوهش
رفت از آن  برون يکارها و راه یبازنشستگ يها صندوق يها که چالش ییها پژوهش -2-1

 ؛اند قرار داده یو بررس لیرا مورد تحل

  .دهد یحوزه را نشان م نیصورت گرفته در ا يها پژوهش جیاز نتا يا دهیچک) 2(جدول 
  یبازنشستگ يها صورت گرفته در ارتباط با صندوق جیخالصه نتا -2 جدول

  جینتا  موضوع به کردیرو نوع  سندهینو
و  يدیـــام رضـــا

 ]3[ گرانید
ـ اراهـا و   چـالش  لیتحل  هی
ــاراه ــرا کاره ــندوق   يب ص
  یاجتماع نیتام

 مشـاغل  بـه  مربـوط  قواعـد  موعـد،  از شیپ یبازنشستگ ،يساز کوچک
 يهـا  شـه یواحـد و نبـود نهـاد نـاظر از ر     يگـذار استیس فقدان سخت،
 ،يو پـارامتر  يو اصالحات ساختار یاجتماع نیتام صندوق يها چالش

 نیتـر  بر صـندوق از مهـم   ینقش نظارت يایو اح هیاستقرار نظام چندال
  .راهکارها است

  یلیجل بهیط
]7[ 

 در کشـورها  ریسـا  تجربـه 
  اصالحات نهیزم

 دوره شیافزا ورود، سن شیافزا همچون یکیپارامتر اصالحات به هیتوص
  ... و مشارکت

 رانــــــــدختیا
  ]28[ انیعطار

ــا چـــالش ــندوق  يهـ صـ
  يکشور یبازنشستگ

ـ بگ يتعداد مستمر شیافزا ،یسن بازنشستگ کاهش رشـد حقـوق    ران،ی
  .چالش صندوق است شهیر نیتر بازنشستگان مهم

ــواد ــم جــ و  ریــ
  ]37[ گرانید

ــالش ــا و راه چ ــا ه  يکاره
جهاد  یصندوق بازنشستگ

  يکشاورز

عدم  ،يا مهیبه نظام ب یتیحما يها نهیهز لیتحم ت،یجمع يسالمند روند
هـا و اصـالحات    چـالش  نیتر ها از مهم تعهدات دولت به صندوق يفایا

  .کار است راه نیتر مهم کیپارامتر
ـ  یمصطف  یروغن
  ] 12[زاده 

 تیوضــع یاضــیر لیــتحل
 رانیا در یبازنشستگ نظام

  نهیبه ستمیس یطراح و

مانند افزایش  یاصالحات انجام بانظام موجود صرفاً جهت شاغلین فعلی 
ـ سـال در   36دوران پرداخت حق بیمه به  جهـت   وسـاله   12دوره  کی

  .شاغلین آتی روش بهسازي سیستماتیک استفاده شود
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ــرت ــالزمن، راب  ه

 محمـــد ترجمـــه
  ] 21[پور صالح

 در یجهـان  بانـک  کردیرو
  یبازنشستگ نظام اصالح

حرکـت بـه سـمت نظـام سـه       ،موجود يها حل راه نیاز ب یجهان بانک
  .دینما یم هیرا توص يا هیال

  یقاسم یمجتب
 ]30[  

 يها نهیاصالح، وجود اراده سیاسی براي تحمل هز يعامل برا نیتر مهم  يمستمر ستمیس اصالح
  . از منافع بلندمدت آن است يمند منظور بهره به اصالحاتمدت  کوتاه

ــ ــر یعل ــور اکب  پ
 گـران یو د یموس

]36[  

ـ  تعادل جادیا  و منـابع  نیب
ــا  صــندوق مصــارف ــا ب ه

  ياستفاده از اکچوئر

ـ ح اریها بس در برآورد تعهدات صندوق يمحاسبات اکچوئر انجام و  یاتی
از صـندوق   ياریبسـ  يبرامنابع و مصارف  نیعدم تعادل ب انگریب جینتا
  .است یبازنشستگ يها

ــاث  ]1[اردالن زهرا ــالمند ریتـ بـــر  يسـ
بـا اسـتفاده از    یبازنشستگ
  همپوشان يها مدل نسل

تبـع آن   و به ینیگزیدر کشور باعث کاهش نرخ جا يسالمند دهیپد بروز
 يهـا  کمـک  شیآن افـزا  جهینت کهاست  مهیحق ب يها کاهش پرداخت

  .ها است دولت به صندوق
  کوپورین حسام

] 38[  
 نیمتــا ســازمان   نــده یآ

ــاع ــتفاده از   یاجتم ــا اس ب
  يآکچوئر يهالیتحل

، 1404در سال  یاجتماع نی، صندوق تام ياساس محاسبات آکچوئر بر
تنهـا   کیاز تعادل منابع و مصارف خارج شده و انجام اصالحات پارامتر

  .شود انجامدر آن  ياصالحات ساختار دیمسکن بوده و با کیعنوان  به
 دشــتبان دیــمج

  ]10[ یفاروج
 يها نسل ياز الگو استفاده

 يساز هیشب يهمپوشان برا
   ینظام بازنشستگ يبهساز

که الزامـاً   دارد همراه به را يباالتر هیسرما انباشت يگذار اندوخته نظام
ـ جد یبازنشستگ نظام به انتقال نیهمچن. ابدی یبهبود نم آمددر عیتوز  دی

که افراد  شود یباعث م ،یمل دیتول و یمل مصرف باالتر سطوح بر عالوه
  .برخوردار شوند يباالتر يها یافتیاز در

  پارسامهر یتق
] 4[  

ــتحل ــان  لیــــ گفتمــــ
 یعمــوم يهــا یمشــ خــط

در  یمرتبط بـا بازنشسـتگ  
  رانیا

ها نه تنها مهار نشده است،  ل حوزه بازنشستگی، با جابجایی گفتمانئمسا
تحلیـل  . بلکه به حالت انباشتگی رسـیده و اسـتمرار پیـدا کـرده اسـت     

هـا نمایـان    ها اگرچه بحـران بازنشسـتگی خـود را در صـندوق     گفتمان
پدیـده یعنـی    تر قیعم يها هیید و بازتولید آنها الاما محل تول کنند، یم

  .ها هستند گفتمان
ــا  محمــــد رضــ

  پور يفرهاد
]29[  

ـ حکم  يهـا  صـندوق  یران
  یبازنشستگ

 يدار امانت مل،کا تیاطالعات همراه با شفاف پرده یو انتشار ب ییگوپاسخ
نـه   واهـداف صـندوق    يدر راسـتا  يگذار هیسرما يها استیو اتخاذ س
  .دولت يا منطقه ای یاسیاهداف س

ـ عـدم تحل  ،یمسـاله بازنشسـتگ   یدگیـ چیپعدم توجه بـه   ،ها پژوهش نیا یتمام یاساس خالء منـافع   لی
شـده از   شـنهاد یپ يراهکارهـا  ياجـرا  يالزم برا الزاماتبه  یعدم توجه کاف نیو همچن مساله نفعان يذ

 بـر . اسـت  نشده یاتیعمل يشنهادیپ يکارهااز راه کی چیه باًیاساس تقر نیاست و بر هم نیمحقق يسو
 یچـارچوب  مختلـف، گران  کنش نیگرفته ب شکل يباز لیتحل با تاشده  یپژوهش سع نیدر ا اساس نیا

فهـم   بـا تا بر اساس آن بتـوان   هیاراکشور  یبازنشستگ دانیگران م تعامالت کنش يراهبرد لیتحل يبرا
  .نمود هیارابحران  نیحل ا يمناسب برا يها يگذار استیموضوع، رهنمودها و س يها یدگیچیپ

  اند پرداخته نفعان يرفتار ذ لیبه تحل ها يباز هیکه با استفاده از نظر ییها پژوهش -2-2

  :نمود میبه دو گروه تقس توان یرا م ها يباز هینظرشده با استفاده از  انجام يها پژوهش
و  یکمـ  يهـا  آنها محدود اسـت و از روش  يرو شیپ يها نهیو گز گرانیکه باز ییها پژوهش .1
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 نظر مورد يباز لیتحل يبرا... ) و  گسترده نرمال، يها فرم(  ها يباز هینظر کیکالس يها مدل

 است؛ شده استفاده
 یکم ریغ يها و از روش ستیآنها محدود ن يرو شیپ يها نهیو گز گرانیکه باز ییها پژوهش .2

 .اند استفاده نموده يباز لیتحل يگراف برا يها مدل مانند
  .دهد یرا نشان م ها يباز هیشده با استفاده از نظر انجام يها از پژوهش يا خالصه) 3( جدول

  ها يباز هیمطالعات صورت گرفته با استفاده از نظر جیخالصه نتا - 3 جدول

  و نوع مدل مورداستفاده روش  موضوع  سندهینو

 گرانیو د یصادق نیحس
]18[  

 کیکالســ يهــا مــدل – یکمــ روش  دولت و کارفرما و کارگر نیب رابطه لیتحل
  ...)نرمال، گسترده و  يها فرم(

و  یصــــادق یلطفعلــــ
  ]23[ گرانید

 طیروابـط دولـت و پیمانکـار در شـرا     يسـاز  مدل
  یکمبود اعتبارات عمران

   کیکالس يها مدل – یروش کم

ــان ــدل قهرمــ و  یعبــ
  ]26[گرانید

   کیکالس يها مدل – یروش کم  همکارانه يباز کیرفتار اوپک در قالب  یبررس

و  انییاســـالملو میکــر 
  ] 2[ گرانید

 -ترجیحات نامتقارن مسئولین پولی و رفتار تـورم 
  بیکاري در ایران

   کیکالس يها مدل – یروش کم

ــر ــاد جعفـــ و  يعبـــ
  ]7[گرانید

 ي مـه یصـنعت ب  یبازار بخش خصوص يساز مدل
  رانیا

   کیکالس يها مدل – یروش کم

 گرانیو د یعبدل قهرمان
]27[  

   کیکالس يها مدل – یروش کم  نرخ ارز و نرخ دستمزد نییتع

  یعادل یعل دیام
 ] 22[  

و  اریشرکت ارتباطات س نیرابطه متقابل ب لیتحل
  ایپو يها يباز قیاز طر نیمشترک

   کیکالس يها مدل – یروش کم

در  برالینئـول  ییو نهـادگرا  هـا  يباز هیکاربرد نظر  ]19[ این دانش فرهاد
  ياوپک گاز یاصل گرانیرفتار باز لیتحل

   کیکالس يها مدل – یروش کم

 ،يمحمــد ملــک بهــرام
  ]20[ییصفا ریام

براي حکمرانی پایـدار   ها يرهنمودهاي نظریۀ باز
  منابع آبی مشترك

  مدل گراف – یکم ریغ يها روش

و  یشــــهراب محســــن
  ]16[ گرانید

ــدل ــاز م ــو تحل يس ــه ق لی ــتیمناقش ــذار م  يگ
  یداخل يخودروها

  مدل گراف – یکم ریغ يها روش

و  یذوقـــــ محمـــــود
  ]11[گرانید

 رییمناقشه تغ لیدر تحل يباز يتئور يرهنمودها
  داراباد یاراض يکاربر

  مدل گراف – یکم ریغ يها روش

  مدل گراف – یکم ریغ يها روش  خدمات صنعت يبرا يراهبرد ماتیتصم از یبانیپشت ]56[ گرانید و پلیها
در  ستیز طیتجارت در مقابل مح: ها ارزش مناقشه  ]54[ گرانیو د پلیها

  یاستیس يها لیتحل
  مدل گراف – یکم ریغ يها روش
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  پژوهش یشناس روش - 3

 يبـرا  يو چندبعـد  دهیچیازجمله موضوعات پ یمساله بازنشستگ د،یطور که در بخش قبل ذکر گرد همان
مـورد اسـتفاده    يا دهیچیمسائل پ نیچن نییتب يکه برا يکردیرو. سازان است میو تصم انندگریگمیتصم

 1هـا مساله به یدهساخت يها روش ،شدت در حال گسترش است به زین ریاخ يها و در سال ردیگ یقرار م
  . ]6[است
جنبـه   نیتـر مشـکل و  نیزتـر یبرانگچالشکه  رندیپذیمرا  تیواقع نیا هامسالهبه  یدهساخت يها روش
 يهـا روش کهجاآناز . حل آن است يبرا کارراه هیارامساله و سپس  تیماه نییفهم و تع ،يریگمیتصم

 کننـد  یم هیارا ییهامدل غالباً اند،شده یطراح دهیچیو پ یحل مسائل چندوجه يبه مساله برا یدهساخت
و فهـم مسـاله اسـتفاده     نییتب ياز مدل برا ،ها روش نیدر ا. ندینما یکمک م يریگ میتصم ندیکه به فرا

  .کنند يریگ میتصم یشالوده منسجم و با اعتماد کاف کیبر اساس  رانیگ میتا تصم شود یم
 یکی ها يباز هیبه مسائل وجود دارد که نظر یدهساخت يها در حوزه روش یمختلف يها کیو تکن ابزارها
 طیافراد در شرا يریگ میاست که به مطالعه تصم یعلم ها يباز هینظر.  ]6[است هاروش نیا نیتراز مهم
ـ به تعب. پردازد یم گرانیتضاد منافع با د ایتعامل  ـ نظر گـر ید ری هـا و   علـم مطالعـه تعـارض    هـا  يبـاز  هی
اسـت کـه در آن تعـامالت     ییهـا  وهیمطالعه شـ  ،درواقع هینظر نیا. عاقل است کنانیباز نیب ها يهمکار
 کند یم جادیرا ا یجیآنان، نتا يها تیبا توجه به اولو رنده،یگ میچند تصم نیمتقابل ب ماتیو تصم يراهبرد

ـ  هـا  يبـاز  هیاز نظر. به آن نبوده باشند یابیاز آنان خواهان دست کی چیکه ممکن است ه  يبـرا  تـوان  یم
ـ ارا ایو  يباز جینتا ینیب شیبوده و اتفاق افتاده است، پ يباز صورتبه کهچهآن حیتوض  يبـرا  هیتوصـ  هی

از  ،یمساله بازنشسـتگ  دهیچیپ تیتوجه به ماه با زینپژوهش  نیدر ا ].24[بهتر استفاده نمود  جیوقوع نتا
  . است شدهشده استفاده  مطرح يها موضوع و پاسخ به پرسش نییتب يبرا ها يباز هینظر

 هـا  يها و اخبـار خبرگـزار   گزارش ،یاستیس اسناد مقاالت، مطالعهو با  ياسناد روشاز  از،یموردن اطالعات
ـ درگ نفعـان  ياز ذ یبـا نظرسـنج   یدانیـ روش م ازو سپس  يآور جمع و  رانیدر موضـوع ازجملـه مـد    ری

 نـدگان ینما ،یاجتمـاع  نیو تـام  يلشـگر  ،يکشـور  یبازنشسـتگ  يهـا  صندوق یو فعل یکارشناسان قبل
و  دیاسـات  ،یاجتماع نیدر وزارت کار، رفاه و تام یحوزه بازنشستگ گذاران استیس ،یبازنشستگ يها کانون

در ادامـه،  . شد لیتکم يفرد قیعم يها و مصاحبه یدر قالب جلسات گروه یحوزه بازنشستگ کارشناسان
 ازیبر اساس آن اطالعات مورد ن و لیو تحل هیتجز 2محتوا لیشده با استفاده از روش تحل يآور جمع منابع

ـ و اولو ینشـدن  يهـا  تیممکن آنها، وضع يها نهیگز گران،یمدل ازجمله انتخاب باز جادیا يبرا  يبنـد  تی
ـ تحل يبرا کیستماتیس یمحتوا روش لیتحل. دیگرداستخراج  يباز يها تیوضع اطالعـات موجـود در    لی

باط را از اطالعات موجود در متن استن یمطالب سازد یاستاندارد است که محقق را قادر م وهیمتن به ش کی
                                                        

١ . problem structuring methods 
٢ . Content Analysis 
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ـ ز يهـا  گام محتوا، لیتحلپژوهش، با استفاده از  نیدر ا ] 39[کند ـ تحل يبـرا  ری اطالعـات   يمحتـو  لی

  .شده برداشته شد يآور جمع
   رهایمتغ فیتعر) الف
 ": انـد از  عبـارت  رهایمتغ نیا. انتخاب شدند قیبا توجه به موضوع، هدف و مساله تحق قیتحق يرهایمتغ

 بـه  اعتـراض  "، "یبازنشسـتگ  نـده یآ " ،"زاتعهد نیقوان "، "يو پارامتر ياصالحات ساختار "، "نفع يذ
  "موجود تیوضع " و "اصالحات

  لیتحلو واحد  يریگ سند، روش نمونه فیتعر) ب
سند  کیعنوان  ها به و مصاحبه یپژوهش يها گزارش ،یاستیاز اسناد س کیگام، متن مکتوب هر  نیا در

ـ گ ها از نمونـه  بودن تعداد مصاحبه نییدر نظر گرفته شد و با توجه به پا ـ پره يری ـ گرد زی ـ . دی از  ن،یهمچن
  .دیاستفاده گرد لیتحلعنوان واحد  مضمون، به

   لیتحل روش) ج
ـ تحق يرهـا یهـا و متغ  ها را به سؤال است که بتواند داده یروش يو اجرا هیمرحله، ته نیا کارکرد ربـط   قی

محاسـبه   يجا به وهیش نیدر ا. مهم است ينمادها ابیحضور و غ یپژوهش بررس نیا لیتحل روش. دهد
 .]39[شود یم دهیعدم حضور آن نمادها سنج ایخاص، صرفاً حضور  ينمادها یفراوان

  استفاده  مدل مورد -3-1 
. است افتهی توسعه ها يباز هیدر چارچوب نظر یگوناگون يها تعداد و تنوع مناقشات، مدل شیموازات افزا به
 حـات یبـودن ترج  یکمـ  ریـ غ ای یکمآنها،  يرو شیپ يها نهیو گز گرانیبر اساس تعداد باز ،ها مدل نیا

 يبند طبقه) ینسب حاتیترج(  یکم ریو غ) يعدد حاتیترج(  یکم يها به دو دسته روش...  و گرانیباز
 ].58[ شوند یم

ـ  يهـا  نـه یو گز نفعـان  يکه تعـداد ذ  ردیگ یمورداستفاده قرار م ییها يباز يبرا یکم يها روش رو  شیپ
ـ نمـود کـه در ا   انیب یصورت کم آنها را به حاتیبتوان ترج نیمحدود و همچن  يهـا  از مـدل  صـورت  نی

شـود  یاستفاده م يباز لیو تحل يساز مدل يبرا گسترده اینرمال  يها مانند فرم ها يباز هینظر کیکالس
ـ  يهـا  نهیو گز رانیگ میمعموالً تصم ،یواقع يایدر دن اما]. 58[ متنـوع اسـت و    اریآنهـا بسـ   يرو شیپ

کـه   یکیکالس يها ، مدلها ينوع باز نیدر ا نیاست؛ بنابرا یو نسب یفیصورت ک معموالً به زین حاتیترج
ـ تحل یخـوب  مـوردنظر را بـه   وعموضـ  توانند ینم رندیگ یمورداستفاده قرار م یکم يهادر روش . نـد ینما لی

 شود یاستفاده م يباز لیو تحل يساز مدل يبرا یکم ریغ يها موضوعات، از روش گونه نیا يبرا رو، نیازا
]58[ .  

  :نمودخالصه  ریتوان در شکل زیرا م هايباز هیگوناگون نظر يهامدل يبندطبقه
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  ]57[ هايباز هینظر گوناگون يهامدل يبندطبقه -1 شکل

ـ و کارفرما رانیمجلـس، مـد   دولت،(  ادیز گرانیباز تعداد کهنیا به توجه با زین یبازنشستگ مساله در  ان،ی
 حاتیترج گریو از طرف د متنوع زینآنها  يرو شیپ يهانهیگز و) یبازنشستگ يشدگان، صندوق ها مهیب
بهتر  ها،يباز هینظر یکم ریغ يهاروشمورد استفاده در  يهامدل ست،ین شدن یکم قابل زین نفعانيذ
مـورد   هـا يبـاز  هینظر یرکمیغ يهاروشکه در  یمدل نیترمهم. دینما نییو تب لیمساله را تحل تواندیم

 گـراف  يهـا مـدل است،  افتهیدامنه استفاده از آن گسترش  زین ریاخ يهاسالو در  ردیگیماستفاده قرار 
  . است 1مناقشه حل يبرا

کامل آن در سال  هیاراو  رفتیصورت پذ 2لگوریک توسط 1987 سال در گراف يهامدل یاصل يریگشکل
ـ تجز يبـرا  توانمند و منعطف یشناسروش کیمدل  نیا. انجام گرفت  3فانگ توسط 1993 ـ و تحل هی  لی

 یمل ،یطیمح ستیز مناقشات جمله؛ از یمختلف يهاحوزهکه در  شودیممحسوب  یواقع يایمناقشات دن
 .]47[ دارد کـاربرد  ياقتصـاد  موضـوعات  و جنـگ  ز،یآمصلح يهاتیفعالکار،  يرویمناقشات ن ،یو جهان
-کوتاهمنافع  ،یبا هدف حداکثر کردن نفع شخص نفعانيذکه در آن  ییهايبازدر  ،مدل نیاز ا ن،یهمچن
 شـتر یب یزمـان  مـدل  نیا ییکارا. ]57[شودیم يادیاستفاده ز دهند،یم حیترج مدتبلندرا به منافع  مدت

                                                        
١ .Graph model for conflict resolution 
٢ .Kilgour 
٣ Fang 

نظریه بازیها

روش هاي غیر کمی
)ترجیحات نسبی(

تحلیل هاي فرا بازي

تحلیل مناقشه

مدل گراف براي حل
مناقشه 

تئوري درآم

روش هاي کمی
)ترجیحات عددي(

فرم نرمال فرم بسط یافته ....



 1396بهار ، 35 بهبود مدیریت، شماره     70

 
مدل گراف نسبت . نباشد ممکن يمقدار و یکم اعداد با گرانیباز تیمطلوب انیب که دهدیم نشان را خود
  :]17[است ریز شرح به ییایمزا يدارا هايباز هینظر کیکالس يهامدلبه 

 رد؛یگیمصورت  یاز دو نفر باشد، به راحت شیآن ب گرانیکه تعداد باز ییهايباز شینما -
 منحصر گریباز هر راهبرد( کند انتخاب زمانهمخود را  يهانهیگزهر تعداد از  تواندیم گریباز هر -

 ؛ )ستین اقدام کی به
 گردند؛یمممکن حذف  يهاتیوضعاز  یراحتبه یواقع يایدن لیمسا در ینشدن يهاتیوضع -
      ندارد یمختلف ضرورت يهاتیوضعدر  گرانیباز تیمطلوب عنوانبه يعدد يهاارزش نییتع -

 ؛)کندیم تیکفا یبیترت صورتبهمختلف  يهاتیوضع يرو گریهر باز حاتیترج انیتنها ب (
 .شودیمتعادل استفاده  يهاتیوضع نییتع يحل متفاوت برا میمفاه از -

  

 گراف يهامدلدر  لیو تحل هیو تجز يسازمدل ندیفرآ -3-2  

  .نشان داده شده است) 2(اف در شکل در مدل گر لیو تحل هیو تجز يسازمدل ندیفرآ
  
  يساز مدل -3-2-1

و  يسـاز مـدل  یاصـل  مرحلـه  2 شـامل  گـراف،  در مناقشه لیتحل و يساز مدل ندیفرآ، 2اساس شکل  بر
اسـتفاده از   بـا مناقشه و در صورت لزوم مصاحبه با خبرگان،  خچهیدر مرحله اول با مرور تار. است لیتحل

ـ مجموعـه انتخـاب هـا    (آنهـا   يروشیپ 2يهانهیو گز 1)رانیگ میتصم(  گرانیبازمحتوا  لیروش تحل  ای
و  گرانیبـاز  شـدن  مشـخص  از پس.  ]46[ شوند یم فیتعر)  کنانیحرکات در دسترس باز ای ياستراتژ

از  مناقشـه  3يهـا  تیتعداد کـل وضـع  . شد خواهد نییمناقشه تع ممکن يها تیوضع ،رو شیپ يها نهیگز
 همه. است گرانیممکن مجموع باز يها نهی، تعداد کل گز nرابطه  نیکه در ا دیآ یبه دست م n 2رابطه 

 ییهـا  تیوضـع  ،یشدن يها تیبه وضع یدسترس يبرا. ستندین 5یشدن يها تیوضع ،4ممکن يها تیوضع
بـا   ها تیوضع نیا. شوند یحذف م ها تیاز مجموعه کل وضع ست،یممکن ن تیها در واقع که رخ دادن آن

 يهـا  انتخـاب  ،7یکی حداقل انتخاب ،مانعه الجمع ای 6دو ناسازگار دوبه يها استفاده از چهار روش؛ انتخاب
 نیا مناقشه، یشدن يها تیوضع نمودن مشخص از بعد. باشند یم صیتشخ قابل حیصر الزامات و 8وابسته

                                                        
١ . Decision makers   

 .گویند وضعیت را  بازیگران روي پیش هاي گزینه از ممکن ترکیب هر .3

٤ .Possible State 
٥  .Feasible State 
٦ .Mutually Exclusive Options 
٧ .At Least one Option 
٨ .Option Dependence 
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 و هـا  نـه یگز يبنـد  تیاولو ها، نهیگز به دادن وزن همچون یمختلف يها روش از استفاده با ها تیوضع نیا

 .]57[ شوندیم يبند تیاولو میمستق يبند رتبه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

     ]46[مناقشه در گراف  لیو تحل يساز مدل ندیفرا -2شکل

  یواقع يایدن مناقشه

  )رانیگ میتصم(  گرانیباز 

  گرانیباز يرو شیپ يها نهیگز

   یشدن يها تیوضع ییشناسا

   گرانیباز ینسب حاتیترج

  )یشدن يها تیوضع به نسبت ها تیاولو نییتع(

   رندهیگ میهر تصم يبرا داریپا يها تیوضع نییتع

  مناقشه تعادل نقاط نییتع

  )مناقشه ممکن جینتا نیتر محتمل( 
   جینتا لیو تحل هیو تجز ریتفس

 لیتحل موجود، تیوضع لیتحل ،يداریپا لیتحل( 

  رندگانیگ میتصم به اطالعات ارائه

  يساز مدل

 يها تیوضع نییتع
 لیتحل و تعادل

  جینتا
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  جینتا لیتحل و تعادل يها تیوضع نییتع -3-2-2

 يهـا  تیوضع. آمده است دست به جینتا لیتعادل و تحل يها تیوضع نییگراف، تع يها دوم در مدل مرحله
 جیبودن نتـا  نهیبه ایعادالنه بودن  يو به معنا دهد یم نشان را مناقشه ممکن جینتا نیتر محتمل ،یتعادل

 یتیباشد بلکه وضـع  نیهمه بهتر يبراکه  ستین ییجا تعادل گرید عبارت به. ستین گرانیباز یتمام يبرا
 تیوضع کی در گریباز کی نکهیا. ندارد آن از خروج يبرا يا زهیانگ رد،یبگ قرار درآن گریباز اگراست که 

 يریپـذ  سکیر همچون یمختلف عوامل به بسته کند یم ترك را جاآن جانبه کیصورت  به ای ماند یم یباق
ـ بر ا . ]48[گران داردکنش ریو درك او از سا نشیفرد، عمق ب يزیگر سکیر ای  یبررسـ  يمبنـا بـرا   نی
آنهـا بـه    نیتـر  شده است که مهـم  عرضه 1حل میموسوم به مفاه یمختلف يها حل راه گر،یباز هر يداریپا

  ]51[:است ریشرح ز
ـ  یحرکت با تواند ینم خاص گریباز کی که است یتیوضع معرف: 2نش يداریپا .1  بـا (  جانبـه  کی

 . ابدی دست يبهتر تیوضع به، )گرانیباز ریسا راهبرد بودن ثابت فرض
ـ بهبود  يها تیوضع یعالوه بر بررس گریروش، باز نیدر ا: 3یعموم تیعقالن يماورا .2  طرفـه  کی

 ردیگ یم تیوضع رییتغ به میتصم یحساب آورده و تنها در صورت کنش گران را هم به ریخود، سا
 .دینما منتقل يبدتر تیوضع به را او نتواند بیرق خود، حرکت از بعد که

ـ  رقبـا  پاسـخ  از پس گریباز که است نیا بر فرض نجایا در: 4متقارن تیعقالن يماورا .3  توانـد  یم
 کی که است یطیشرا معرف متقارن تیعقالن مفهوم با يداریپا. باشد داشته هم يگرید حرکت

 توسـط  او يها حرکت تمام رایز شود؛ یمند نم بهره خود جانبه کی يبهبودها از کی چیه از گریباز
 . کند یاو بهتر نم يرا برا طیشرا زیاو ن هیو حرکت ثانو ردیگ یم قرار 5مجازات مورد رقبا

 طرفه کیبهبود  یعالوه بر بررس ت،یوضع ریدر زمان تغ گریباز ف،یتعر نیدر ا :6یمتوال يداریپا .4
است که  یتیمعرف وضع یمتوال يداریپا. ردیگ یعاقل در نظر م گریعنوان باز را هم به بیخود، رق

رقبا مورد  ریسا جانبه کی ياز بهبودها یکیحداقل  لهیوس فرد به جانبه کی يدر آن تمام بهبودها
 . ردیگ یمجازات قرار م

 .ندیب یقدم جلوتر از خود را م  hبه اندازه  گریباز کی: 7شده محدود حرکت يداریپا .5
بـه   hحرکت محـدود اسـت کـه در آن پـارامتر      يداریاز پا یحالت خاص : 8شیدوراند يداریپا .6

ـ گ یم میتصم شیدوراند يداریکه با مفهوم پا يگریدرواقع، باز. کند یم لیم تینها یسمت ب  ردی
                                                        

١ .Solution Conepts 
٢. Nash stability 
٣. General Meta-Rationality 
٤. Symmetric Meta-rationality 
٥  .Sanction 
٦ .Sequential stability 
٧.Limited- Move Stability  
٨.Non- Myopic Stability  
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 .است عیوس اریبس دیافق د يبرود، دارا يگرید تیبه وضع ایبماند  تیوضع کیکه در 

بـا   گریهـر بـاز   ،نیبنابرا. ندینما یم فیخاص را توص يرفتار یژگینوع و کی ،يداریپا فیاز تعار کی هر
ـ  کیبر اساس  تیخاص خود ممکن است در هر وضع يرفتار يها یژگیتوجه به و  میمفـاه چنـد نـوع    ای

ـ  نیـی هر مفهـوم را تب  يرفتار يها یژگیو نوع و يداریمختلف پا میمفاه) 4(جدول . باشد داری، پاحل یم
  .دینما

 ]GMCR ]51 حل استفاده شده در میمفاه يها یژگیو سهیو مقا حیتشر – 4 جدول

             يرفتار يها یژگیو              
  
  حل میمفاه   

  ينگر ندهیآ
 ینینش عقب

 يراهبرد
 

 از یآگاه
 حاتیترج

  

 يریپذ سکیر
 

  نش
)R(  

  ردیگ ینم نظر در  فقط خودش  هرگز  )حرکت 1( کم

  یعموم تیفرا عقالن
)(GMR  

 ریسا توسط  )حرکت 2( متوسط
  گرانیباز

  زیگر سکیر  فقط خودش
  )محتاطانه( 

  متقارن تیفرا  عقالن
)(SMR  

 ریتوسط سا  )حرکت 3( متوسط
  گرانیباز

  زیگر سکیر  فقط خودش
  )محتاطانه( 

  یمتوال يداریپا
)(SEQ  

  نانهیب واقع  همه  هرگز  )حرکت 2( متوسط

  محدود شده يداریپا
(LM)  

  ریپذسکیر  همه  يراهبرد  )حرکت h(  ریمتغ

  شیدوراند يداریپا
(NM) 

  ریپذسکیر  همه  يراهبرد  باال

  
ـ  میدهد که چگونه مفاهینشان م) 4( جدول ـ  انـرندگـ یگمیتواننـد تصـم  یحل متفاوت م ـ ـمخت ا ـلف را ب

 داشـتن  با يافراد تا نگرندهیآاز  ،و فعال يراهبردکار تا  و محافظه محتاط، از متفاوت يرفتار هايیژگیو
  .دهد قرار لیتحل مورد مدتکوتاه يهادگاهید

باشد، نقطه تعادل  داریپا رندگانیگمیتصم یتمام يبرا ،يداریپا فیچند تعر ای کیبا توجه به  یتیوضع اگر
 يهـا یژگـ یو گونـاگون  حـل  میمفاهازآنجاکه . مناقشه است يحل ممکن برا کیو  شود یم دهینام يباز

حل  میبر اساس تعداد مفاه یتیوضع چه هر کنند،یم انیب را رندگانیگ میتصم يبرا ممکن متنوع يرفتار
 جـه یو در نت رنـدگان یگ میتصـم  يآن از سـو  رشیمنزله نقطه تعادل شناخته شوند، احتمال پذ به يشتریب

  . ابدی یم شیافزا یآن در جهان واقع ینیتحقق ع
ـ و پ) گرانیباز يداریپا یبررس( يداریپا يهالیتحل انجاماز  پس ـ و  یتعـادل  يهـا  تینمـودن وضـع   دای  ای
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 يباز لیو تحل یائتالف يها لیتحل موجود، تیوضع لیتحل ،يبازممکن  جینتا نیترمحتمل گرید عبارت به

ـ آمده در دن دست به يها احتمال تحقق تعادل یهدف بررس بامعکوس  ـ  يای ـ  انجـام  یواقع کـه   ردیپـذ یم
  .شود یگفته م 1یلیتکم يها لیاصطالحاً به آن تحل

شـده   گرفتـه  بهـره  GMCR+افـزار   نرم ازبر اساس مدل گراف،  ها يباز جینتا لیو تحل يساز مدل يبرا
 را یشـدن  يهـا  تیوضع آنها، يها ياستراتژ و گرانیباز فیتعر ضمن م،یتصم یبانیپشت ستمیس نیا. است

 از را جینتـا  و نمـوده  یبررسـ  ائتالف و تعادل نقاط دار،یپا يها تیوضع لحاظ از را يباز و نموده مشخص
  . دینما یم حل مختلف يها دگاهید
  
 پژوهش يها افتهی -4

 در یبازنشسـتگ  مناقشـه  لیتحل و يساز به مدل ،)2(ذکرشده در شکل  يها بخش با توجه به گام نیا در
  . میپردازیم رانیا

  ها از آن کیممکن هر  يهانهیگزو  گرانیباز  -4-1
 ییشناسـا  نحـوه  پـژوهش  یشناس روش بخش در کهها  آن يرو شیپ يها نهیگز و گرانیباز اول گام در
 همهداشت که  توجه دیبا ،ها ممکن آن يها نهیو گز گرانیباز انتخاب در. دیگرد فیتعر شد، حیتشرها  آن
. شود یمناقشه محسوب نم گریانجام دهد باز ینتواند اقدام ینفع يو اگر ذ ستندیمناقشه ن گریباز نفعان، يذ

 توانـد  یاست که در عمـل مـ   کنیهر باز یعمل يها اقدام گر،یهر باز يرو شیپ يها نهیگز گریاز طرف د
 انجـام  بهمند  عالقه گریباز کی است ممکن گرید عبارت به. ستین کنیباز عالئق همهانجام دهد و شامل 

ـ  يهـا  نـه یعنوان گز اقدام به نیا ،نیبنابرا دهد؛ انجام را اقدام نیا نتواندعمالً  اما باشد یاقدام  يرو شیپ
نشـان داده   ،)5(جـدول   درها  ممکن آن يها نهیو گز یمناقشه بازنشستگ گرانیباز. شودینم یتلق گریباز

را  دهنـد  یانجـام مـ  ) موجـود ( یفعل تیدر وضع گرانیکه باز ییها جدول، اقدام نیستون آخر ا. شده است
بـه    Nو گریبـاز  لهیوسـ  موردنظر بـه  تیوضع در نهیگز انتخاب يمعنا به Yستون  نیدر ا. دهد ینشان م

  .عدم انتخاب است يمعنا
  
  
  
  
  
  

                                                        
١ .Post Analysis 
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  یبازنشستگ يآنها در چالش صندوق ها يرو شیپ يها نهیو گز گرانیباز -5 جدول

ــو  ها نهیگز  گرانیباز  تیعضـــــ
  1موجود

  
  دولت

1  
2  
3  

  کیپارامتر اصالحات انجام
  ياصالحات ساختار انجام
  ها صندوق يهايو پرداخت کسر یفعل تیوضع ادامه

N  
N 
Y  

 و رانیمد
 انیکارفرما
  ها سازمان

4  
  
5  

ماننـد  ( هـا   صـندوق  يزا بـرا  تعهـد  يهـا  با طـرح  موافقت
  ...) از موعد و  شیپ یبازنشستگ
  اصالحاتدر برابر  مقاومت

Y 
  
Y  

 يها صندوق
  یبازنشستگ

6  
7  

  صندوق يزا برا تعهد يها نسبت به طرح تفاوت یب
  صندوق يزا برا تعهد يها طرح يدر برابر اجرا مقاومت

N 
N  

  
  مجلس

8  
9  

 ها صندوق يتعهدزا برا نیقوان بیتصو
 ای يساختار اصالحات انجام بهکننده  کمک نیقوان بیتصو

  دولتمدنظر  کیپارامتر

Y  
N  

  N  ... و مجلس در تجمع قیطر از اصالحات انجام به اعتراض  10  شدگان مهیب
  
ممکن اسـت   نهیهر گز نکهیبا توجه به ا. وجود دارد گرانیباز يبرا نهیگز 10 جمعاً ،)5(توجه به جدول  با

 يهاحالت هیکل يبرا بیترک 1024 ای 2 10 ينشود، به لحاظ نظر ایمربوطه انتخاب شود  گریدر راهبرد باز
  .است متصور يباز

  یشدن يهاتیوضع ییشناسا  -4-2
 شود یم باعث ییها تیمحدود و ستین ممکن تیواقع درها  آن دادن رخ امکان متصور، يها تیوضع همه

  : ازاند  عبارت ها تیوضع نیا. ابدی کاهش يباز يها تیوضع تا
 هم کنار در توانند ینم ها نهیگز آن در که ییها بیترک د،یق نیا اعمال از پس: ناسازگاردو  دوبه يها نهیگز

  .شوند یم حذف بالقوه يها بیترک از رند،یگ قرار
ـ با گریباز يها نهیگز از یکی حداقل کند یم انیب تیمحدود نیا: نهیگز کی حداقل انتخاب  آن توسـط  دی

  .شود انتخاب گریباز
  .است يگرید رخداد مستلزم اقدام کی افتادن اتفاق که ییها حالت: گریکدی به وابسته يها نهیگز
  . استشده  داده شینما) 6( جدولطور خالصه در  به مناقشه ینشدن يها تیوضع 

                                                        
  .وضعیتی است که تصمیم گیر در هنگام شروع بازي در آن وضعیت قرار دارد.  ١
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  یبازنشستگ يها صندوق مناقشه در ینشدن يها تیوضع -6 جدول

  حذف علت  شده حذف تیوضع
(y-y -- -- -- -)  دولت يبرا 3 و 1 يها نهیگز همزمان انتخاب بودن ینشدن  
(--- -- yy -- -)  یبازنشستگ يها صندوق يبرا 7 و 6 يها نهیگز همزمان انتخاب بودن ینشدن  
(-yy -- -- -- -)  دولت يبرا 3 و 2 يها نهیگز همزمان انتخاب بودن ینشدن  
(--- -- -- yy-)  مجلس يبرا 9 و 8 يها نهیگز همزمان انتخاب بودن ینشدن  

(y-- y- -- -- -)  ها سازمان رانیمد و دولت يبرا 4و  1 يها نهیبودن انتخاب همزمان گز ینشدن  
( --y -- -- -y -)  مجلس و دولت يبرا 9 و 3 يها نهیگز همزمان انتخاب بودن ینشدن  
( -y-y- -- -- -)  رانیمد و دولت يبرا 4 و 2 يها نهیگز همزمان انتخاب بودن ینشدن  
(--y -- -y -- -)  ها دولت و صندوق يبرا 7و  3 يها نهیبودن انتخاب همزمان گز ینشدن  
(--y -- -- -- y)  شدگان مهیب و دولت يبرا 10 و 3 يها نهیگز همزمان انتخاب بودن ینشدن  
(--- y- -- -y- )  مجلس و رانیمد يبرا 9 و 4 يها نهیگز همزمان انتخاب بودن ینشدن  

(--- -- -- NN -)  مجلس يبرا 9 و 8 يها نهیگز از یکی انتخاب ضرورت  
(---NN -- -- -)  رانیمد يبرا 5 و 4 يها نهیگز از یکی انتخاب ضرورت  

)(NNN-------  دولت يبرا 3 و 2 و 1 يها نهیگز از یکی انتخاب ضرورت  
)-(Y--N----Y  را انجام  يها مصوب نماید و دولت اصالحات پارامتر مجلس قوانین اصالحی براي صندوق اگر

  تعهد زا موافقت نمایند يها با طرح توانند یها نم دهد، مدیران سازمان
)-(-Y-N----Y  ها مصوب نماید و دولت اصالحات ساختاري را انجام  مجلس قوانین اصالحی براي صندوق اگر

  تعهدزا موافقت نمایند يها با طرح توانند یها نم دهد، مدیران سازمان
(Y-------YN)  ات پارامتریـک را  ها مصوب نماید و دولـت اصـالح   مجلس قوانین اصالحی براي صندوق اگر

  کنند یبه انجام اصالحات اعتراض م شدگان مهیانجام دهد، ب
(-Y------YN)  ها مصوب نماید و دولت اصالحات ساختاري را انجام  مجلس قوانین اصالحی براي صندوق اگر

  کنند یبه انجام اصالحات اعتراض م شدگان مهیدهد، ب
(Y---N---Y-)  ها مصوب نماید و دولـت اصـالحات پارامتریـک را     مجلس قوانین اصالحی براي صندوق اگر

  با اصالحات مخالفت نمایند توانند یها نم انجام دهد، مدیران سازمان
(-Y--N---Y-)  ها مصوب نماید و دولت اصالحات ساختاري را انجام  مجلس قوانین اصالحی براي صندوق اگر

  با اصالحات مخالفت نمایند توانند یها نم دهد، مدیران سازمان
)- (-Y---N--Y  ها مصوب نماید و دولت اصالحات ساختاري را انجام  مجلس قوانین اصالحی براي صندوق اگر

  باشند تفاوت یهزینه زا ب يها نسبت به طرح توانند یها نم دهد، صندوق
(--- -- -YY--)  در برابر اجراي  توانند یها نم ها مصوب نماید، صندوق مجلس قوانین تعهد زا براي صندوق اگر

  ها مقاومت نمایند آن
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 بر یشدن يها تیوضع تعداد و حذف رممکنیغ يها بی، ترک)6( جدول در شده انیب يدهایق اعمالاز  پس

در هـر  . است تیوضع کیجدول، معرف  نیهر ستون ا. ابدی یکاهش م تیوضع 12به  ،)7(جدول  اساس
 Nبـا   نـه یگز کیو عدم انتخاب  یمخفف بل  yصورت به گریباز کیتوسط  نهیگز کیانتخاب  ت،یوضع

همـان   6 تینشـان داده شـده اسـت، وضـع      جدول نیاکه در  طور همان. شده است مشخص ریمخفف خ
  .است) 7(شده در جدول  میموجود ترس تیوضع

  رانیدر ا یمناقشه بازنشستگ یشدن يها تیوضع -7 جدول

  
  گریباز

  
  ها نهیگز

1  
  

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  
  دولت

 N Y N Y  N N  N Y N  Y  N N  يساختار اصالحات.1
 N N Y  Y N N N  N Y Y N N  يپارامتر اصالحات.2
  Y N  N N Y  Y Y N N  N Y Y  موجود تیوضع.3

 
و  رانیمـــد

   انیکارفرما
  

 Y N N N N Y Y N N N N Y  تعهدزا يها طرح با موافقت.4
  N Y Y Y Y  Y N Y Y Y Y Y  اصالحات برابر در مقاومت.5

 

  
ــندوق  صــ

  یبازنشستگ

 يها طرح به نسبت تفاوت یب.6
  تعهدزا

N N N N N N Y Y Y Y Y Y 

 يها طرح به نسبت مقاومت.7
  تعهدزا

  

N N N N N N N N N N N N  

 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y  تعهدزا نیقوان بیتصو.8  مجلس
  N N N N N N N N N N N N   یاصالح نیقوان بیتصو.9

 
 N N N N N N N N N N N  N  اصالحات به اعتراض.10  شدگان مهیب

 
 

  گریباز هر يبرا ممکن يها تیوضع يبند تیاولو -4-3
 نیا ياست که برا رندهیگ میهر تصم يبرا يباز یشدن يها تیتقدم وضع نییتع ،يسازمدل در گام نیآخر

ـ ا يبرا. است شدهاستفاده  ها نهیگز يبند تیاز روش اولو منظور از  شـده  يآور منظـور اطالعـات جمـع    نی
 يفرد يها مصاحبه جینتا نیهمچن و یحوزه بازنشستگ درشده  انجام يها و پژوهش یاستیمطالعه اسناد س

 گرفت قرار یبررس و لیتحل مورد محتوا لیتحل روش با موضوع، مختلف گران کنش با یگروه جلسات و

 وضعیت ها
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هـر   حـات یترج. دیاستخراج گرد) 8(مطابق با جدول  گریهر باز 1یاستیس حاتیترج آن اساس بر سپس و

 ینف مانند دهنده ربط کلماتبا  یرشرطیغ حاتیترج. هر دو باشند ایو  یرشرطیغ ،یشرط تواندیم گریباز
-یم وصل هم به "if"  لهیوسهب زین یشرط اظهارات. شوند یم وصل هم به)  ای( انفصال، )&(، ربط)-(

  .]53[شوند
موجـود   يهـا  نـه یبا توجه بـه گز  را رانیدر ا یمناقشه بازنشستگ گرانیباز یاستیس حاتیترج ،)8( جدول
  .دهد یم نشان

  رانیدر ا یمختلف مناقشه بازنشستگ گرانیباز يبرا یاستیس حاتیترج -8 جدول

  شدگان مهیب  مجلس  دولت  یبازنشستگ يها صندوق  انیکارفرما و رانیمد
8 if -7 9  8 -  8 if 4 & -7 8 if 4&  -7 

4  1  10-  4  4  
9 -  2  9  7 -  9 -  
7 -  8 -  1 if -10 9 if -10 7 -  
1 -  7  2 if -10 10-  3  
2 -  6 -  4 -  1  2 -  
3  10-  5 -  2  1 -  
5  3  7  3  5  
10-  4 -  6 -  5 -  6  
6  5 -  3  6 -  9 if -10 

  
 if 8 " 7" مثالطور  به. است گریبه انتخاب توسط باز لیبه مفهوم عدم تما "-"عالمت  ،)8(جدول  در
 فتـد یاتفـاق ن  7 نهیاگر گز ،8 نهیاست که به مفهوم انتخاب گز انیکارفرما و رانیمد يبرا تیاولو نیاول -

  . است
در  گرانیبـاز  یتمـام  يبـرا  موجـود  يهـا  تیوضـع  يبند تیافزار، اولو در نرم حاتیترج نیوارد نمودن ا با

  . است) 9(مختلف، بر اساس جدول  يها تیوضع
  
  
  

                                                        
١ . preference statements 
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  بازنشستگی مناقشه شدنی هاي وضعیت در ها آن هاي منفعت و بازیکنان هاي اولویت - 9 جدول

  

  
  

  مدل لیتحلو  هیتجز -4-4
ـ پا يها لیمدل بر اساس تحل لیوتحل هیتجز ،يباز یینها جینتا ینیب شیپ يبرامدل،  جادیاز ا پس  ،يداری

 يها لیبا انجام تحل انیدر پا و ردیگ یصورت م یموجود و ائتالف تیوضع گران،یباز جانبه کی يها حرکت
  .گردد یارائه م ینامطلوب فعل تیخروج از وضع يبرا یاستیس يشنهادهایمعکوس، پ يباز
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  رانیا در یبازنشستگ مناقشه یتعادل يها تیوضع -10 جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تعادل يها تیوضع -4-4-1
ـ پا گرانیهمه باز يبرا یتیوضع اگر ) 110(مطـابق جـدول    .نـد یگو "تعـادل  تیوضـع  "باشـد آن را   داری

  :اند شده انتخاب يباز تعادل تیوضععنوان  به گرانیباز توسط ریز يها تیوضع
 يتعـادل بـاز   تیوضع SIMو  NASH  ،GMR  ،SMR  ،SEQ يها بر اساس منطق : 4 تیوضع
ها در برابر  سازمان رانیمد د،ینما یم يو پارامتر يدولت اقدام به اصالحات ساختار ت،یوضع نیدر ا. است

ـ ا. دینما یم بیتعهد زا تصو نیقوان زیمجلس ن و کنند یاصالحات مقاومت م دولـت و   يبـرا  تیوضـع  نی
 رانی، مـد شدگان مهیب ياست اما برا ییباال تیاولو يدارا) 9با توجه به جدول (  یبازنشستگ يها صندوق
 ندارد؛ ییباال تیها و مجلس اولو سازمان

ـ ا. اسـت  يتعادل بـاز  تیوضع GMR  ،SMR يها بر اساس منطق : 10 تیوضع  هیشـب  تیوضـع  نی
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 تیوضع نیا. باشند یم تفاوت یتعهد زا ب يها ها نسبت به طرح تفاوت که صندوق نیاست با ا 4  تیوضع

 ندارد؛ ییباال تیو مجلس اولو شدگان مهیو ب رانیمد يدارد، اما برا ییباال تیدولت و صندوق اولو يبرا
 يتعـادل بـاز   تیوضـع  SIMو  NASH، GMR  ،SMR  ،SEQ يها اساس منطق بر  :6 تیوضع
تعهـد زا موافقـت و در    يهـا  با طـرح  رانی، مددهد یرا ادامه م یفعل تیوضع دولت ت،یوضع نیدر ا. است

هسـتند،   تفاوت یتعهدزا ب يها نسبت به طرح یبازنشستگ يها صندوق ند،ینما یبرابر اصالحات مقاومت م
ـ ا. ندارنـد  یموجود اعتراض تینسبت به وضع زین شدگان مهیو ب دینما یم بیتعهدزا تصو نیمجلس قوان  نی

 و دولـت  يبـرا  امـا  ،اسـت  ییبـاال  تیاولو يدارا شدگان مهیها، مجلس و ب سازمان رانیمد يبرا تیوضع
. موجـود اسـت   تیهمـان وضـع   6 یتعـادل  تیوضـع  ،)5(توجه به جـدول   با. ندارد ییباال تیاولو صندوق

 نیهمـ  بـه . موجود است تیادامه وضع ران،یدر ا یمناقشه بازنشستگ یاحتمال جیاز نتا یکی گرید عبارت به
 ،یبازنشسـتگ  يها صندوق در اصالحات لزوم با ارتباط در اریبس يهشدارهاباوجود  که یعلل از یکی لیدل
اسـاس،   نیموجود است و بر همـ  تیدر وضع گرانیبودن همه باز داریپا شود، ینم یاتیعمل اصالحات نیا

  .را ندارند یفعل تیو خارج شدن از وضع يبه هم زدن باز يبرا يا زهیانگ چیه
  . دهد یرا نشان م رانیدر ا یمناقشه بازنشستگ یتعادل يها تیوضع) 10( جدول

  گرانیباز جانبه کی يها حرکت لیتحل -4-4-2

 و جانبه کی گراف توان یممکن مناقشه، م يها تیاز وضع کیدر هر  گرانیتک باز تک يداریپا یبررس با
ـ دهنـده ا  نشـان  شـکل  نیا. نمود استخراج رادر مناقشه  گرانیباز 1 جانبه کیبهبود  اسـت کـه کـدام     نی

ـ ) گرانیبـاز  ریبه اقدام سا ازیبدون ن( خود  جانبه کیبا اقدام  گرانیباز ـ را از  يبـاز  جـه ینت تواننـد  یم  کی
موجـود بـه    تیوضـع  از دنیرس يریپذ در امکان تواند یم گراف نیا جینتا. ببرند گرید تیبه وضع تیوضع
  .ردیبگ قرارمورداستفاده  معکوس يباز لیتحل در نیهمچن و یتعادل يها تیوضع

  
  

                                                        
تفاوت حرکت یک جانبه با بهبود یک جانبه این است که در حرکت یک جانبه، بازیگر با اقدام خود و بدون نیاز به اقدام .  1

سایر بازیگران، بازي را از یک وضعیت به وضعیت دیگر می برد اما وضعیت جدید اولویت باالتري نسبت به وضعیت قبلی 
  .ود یک جانبه وضعیت جدید اولویت باالتري نسبت به وضعیت قبلی داردندارد، اما در بهب
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  یبازنشستگ گرانیباز جانبه کی يها و بهبودها گراف حرکت شینما - 3شکل 
  
دهنـده   رنـگ نشـان   کم يها یو منحن 1جانبه کی يبهبودهادهنده  پررنگ نشان يهایمنحن ،)3(شکل در

طور  به. مختلف هستند گرانیدهنده اقدامات باز نشان زیمختلف ن يها رنگ. هستند 2جانبه کی يها حرکت
ـ و با  5 تیبه وضع 1 تیاز وضع توانند یم جانبه کیحرکت  کیبا  رانیمثال بر اساس شکل باال، مد  کی

 نسـبت  6 تیوضـع  از يا جانبه کی بهبود چیه باال، شکل اساس بر. بروند 6 تیبه وضع 1 جانبه کیبهبود 
  . ندارد وجود ها تیوضع ریسا به

آمـده در   دسـت  بـه  یتعـادل  يها تیتحقق وضع يریپذ امکان ،یتعادل يها تیوضع نمودن مشخصاز  پس
ـ با گـر ید عبارت به. ردیگ یم قرار یآمده موردبررس دست به يها بودن تعادل فیضع ای يقوهمان  ایعمل   دی

 نیا يبرا. است شتریب عمل درها  آن از کی کدام تحقق احتمال مناقشه، یتعادل يها تیوضع نیاز ب مینیبب
  :است که  یتعادل ،3يقو تعادل. میینما یاستفاده م یائتالف لیموجود و تحل تیوضع يها لیمنظور از تحل

 باشد؛ داریپا يشتریحل ب میمفاهاساس  بر  
 باشد؛ باال آن به یابیدست امکان   
 با  داریپا تیها نتوانند به وضع آن گر،یچند باز ایدر صورت ائتالف دو  یعنی ؛باشد یائتالف داریپا

 .برسند يباالتر تیاولو
 

                                                        
١ .Unilateral Improvement 
٢  .Unilateral Movement 
٣ . Strong Equilibrium 
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  1موجود تیوضع لیتحل -4-4-3

ـ  و عمـل  درآمـده   دسـت  بـه  يها تعادل تحقق امکان یبررس موجود، تیوضع لیتحل کارکرد نیترمهم  ای
 بـا  چـه  هر یطورکل به. است یتعادل يها تیموجود به وضع تیاز وضع دنیرس يریپذ امکان گر،ید عبارت به

ـ احتمـال تحقـق ا   د،یرس یتعادل تیموجود به وضع تیبتوان از وضع يکمتر 3راتییتغ ای 2حرکت تعداد  نی
 در. شـود  یاسـتفاده مـ   یتکامل ریاز جدول مس ،منظور نیا يبرا .]60 [است شتریب یواقع يایدنتعادل در 

 یتکامل ریمس) 11( جدول. آمد دست به يباز تعادلعنوان  به10 و 6 و 4 تیسه وضع ،یبازنشستگ مناقشه
  .دهد یم نشان را 10 و 4 یتعادل يها تیوضع به 6موجود  تیاز وضع دنیرس

  یبازنشستگ مناقشه در یتعادل يها تیوضع به موجود تیوضع از دنیرس یتکامل ریمس -11 جدول

  10  11  12  6  4  5  6  تیوضع شماره  
  یتعادل  یانجیم  یانجیم  موجود  یتعادل  4یانجیم  موجود  تیوضع نوع

  
  دولت

 N N Y N N N Y                   کیپارامتر اصالحات .1
 N N Y N N N Y                    ياصالحات ساختار .2
  موجود تیوضعادامه  .3

                    
Y Y N Y Y Y N 

  
ــد  رانیمـــ
  ها سازمان

  

 يهـا  بـا طـرح   موافقـت . 4
  تعهد زا          

Y N N Y Y N N 

ــت .5 ــر   مقاومــ در برابــ
  اصالحات  

        

Y Y Y Y Y Y Y 

  
ــندوق  صــ

  یبازنشستگ
  

 يهـا  به طـرح  تفاوت یب .6
  تعهد زا     

N N N N Y Y Y 

ــت  .7 ــر درمقاومــ  برابــ
  تعهدزا يها طرح

  

N N N N N N N 

  
  مجلس

  

 يهــا طــرح بیتصــو .8
  تعهدزا           

Y Y Y Y Y Y Y 

  اصالحات   بیتصو .9
                    

N N N N N N N 

 N N N N N N Nاعتراض به اصالحات              .10  شدگان مهیب
    
ـ حرکـت   2 ازمنـد ین 4 یتعادل تیوضع به 6 موجود تیوضع از دنیرس ،)11( جدولتوجه به  با ـ تغ ای و  ریی

                                                        
١  .Status Quo analysis 
٢ .Move 
٣ .Change 
٤  .Mediator 
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 و 4 یتعـادل  يهـا  تیوضـع  نیب از نیبنابرا ؛است رییتغ ایحرکت  3 ازمندی، ن10 یتعادل تیبه وضع دنیرس
 يها تیوضع نیاز ب اما. است ازین يچون به تعداد حرکت کمتر است، شتریب 4 تیوضع تحقق احتمال، 10

به  ازیموجود است و ن تیهمان وضع 6 تیوضع رایاست ز شتریب 6 تی، احتمال تحقق وضع 4و  6 یتعادل
طور که بر اساس جـدول   همان زین 4 تیبه وضع دنیرس يبرا گر،یاز طرف د. ستین یحرکت ای رییتغ چیه

دولـت   کـه  يطور خود را انجام دهند؛ به یاقدامات فعل دیها نبا سازمان رانیباال مشخص است، دولت و مد
ـ ن رانیمد نینموده و همچن کیو پارامتر ياقدام به اصالحات ساختار زا موافقـت  تعهـد  يهـا  بـا طـرح   زی

 نیچن انجاممعموالً ...  و یاسیس تیمقبول شدن کم از ترس لیدل بهمجلس  و دولتاما در عمل . ندیننما
 احتمـال  ،نیبنـابرا . دینما یم منتقل ندهیآ به را تعهدات ،گرید عبارت به و اندازند یم قیتعو به را یاصالحات

ـ ن یدر حوزه بازنشسـتگ  ریتحوالت چند سال اخ یبررس. است نییپا اریبس یتیوضع نیچن تحقق ـ تا زی  دیی
 تبطمـر  ينهادهـا  ياز سـو  ییهـا  شنهادیهمواره پ ریاخ يها در سال که يطور به ؛موضوع است نیکننده ا

ـ   به. است دهیبه مرحله عمل نرس تیشده است، اما در نها هیارااصالحات  يبرا  سینـو  شیطور نمونـه در پ
ـ بـه دال  اًتیکه نها نمود شنهادیپ را يمتعدد يمترو پارا يبرنامه ششم توسعه، دولت اصالحات ساختار  لی

 چیهـ  تنها نه زین مجلس وحذف  شنهاداتیپ نیشده به مجلس، ا هیارا ییذکر شده در باال، در برنامه نها
 برنامـه  بـه  یبازنشسـتگ  حـوزه  در تعهـدزا  مصوبات از مجموعه بلکه نرساند بیتصو به یاصالح شنهادیپ

  .دیگرد اضافه ششم
،  یتعادل يها تیوضع نیب از، آنها یفعل حاتیترجو  رو شیپ يها نهیگز ،یفعل کنانیبا توجه با باز نیبنابرا

 نیدارتریو پا نیتر محتمل گرید عبارت به. است ها تیوضع ریاز سا شتریب عمل در 6 تیوضعاحتمال تحقق 
  .موجود است تیادامه وضع ،یبازنشستگ يممکن باز جهینت

  1یائتالف يها لیتحل - 4-4-4
 ،هـا  آن یمتوال يها و حرکت کنیبا ائتالف چند باز ایکه آ است نیا یاساس پرسش یائتالف يها لیتحل در

 وجود باشند برخوردار یائتالف گرانیباز يبرا يباالتر تیاولو از که دیجد یتعادل تیبه وضع دنیامکان رس
 گرانیبـاز  يبـرا  يباالتر تیاولو بانتواند باعث شود به تعادل  گرانیباز نیب یائتالف چیه اگر ر؟یخ ای دارد

 .]59[است یائتالف داریتعادل پا م،یسبر یائتالف
احتمـال تحقـق    شـد،  داده نشـان  موجـود  تیوضـع  يها لیطور که در تحل همان ،یمناقشه بازنشستگ در

 موضوع نیا به یائتالف لیتحل در حال. است شتریب یتعادل يها تیوضع ریبه سا نسبت 6 یتعادل تیوضع
ـ اولو کـه  6جـز   بـه  یتیوضـع  به رفتن امکان ،يباز مختلف گرانیباز نیب ائتالف با ایآ که میپرداز یم  تی

 يبهبودهـا  گـراف منظور از  نیا يبرا ر؟یخ ای دارد وجود باشد داشته یائتالف کنانیباز همه يبرا يباالتر
  .میینما یاستفاده م کنانیباز جانبه کی

                                                        
١ .Coalition Analysis  
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  رانیا در یبازنشستگ مناقشه کنانیباز جانبه کی يبهبودها گراف شینما  - 4شکل

  
 یتیها را در وضع که بتواند آن کنانیباز نیب یائتالف چی، ه6 یموجود تعادل تیاز وضع ،)4( شکلاساس  بر

در  هـا  تیوضـع  ریبـه سـا   6 تیاز وضـع  يا جانبه کیبهبود  چیه. (قرار دهد وجود ندارد 6 تیبهتر از وضع
اساس احتمال تحقق آن در  نیاست و بر هم زین یتعادل ائتالف کیموجود  تیوضع پس) ستیدسترس ن

  . استباال  عمل
  1معکوس  يباز لیتحل -4-5

ـ  و نباشـد  جامعـه مـوردنظر   مختلـف  لیدال بهآمده  دست به يهاتعادل استممکن  هايبازاز  یبرخ در  ای
 یتعادل يها تیبه وضع دنیرس يبرا ،صورت نیدر ا د؛یننما نیبلندمدت جامعه را تأم اهداف گرید عبارت به

ـ ییتغ...) و  حـات یترجهـا،   اقدام گران،یباز(  يباز نیدر قوان دیباموردنظر،   تعـادل  تـا  ردیپـذ  صـورت  یرات
 يباز. شود یگفته م  2سمیمکان یطراح ای معکوس يبازاصطالحاً  ها لیتحل نیا به. دیآ دست بهموردنظر 

ـ را در  يباز نیقوان توان یکه چگونه م پردازد یموضوع م نیمعکوس به ا  يطـور  ياقتصـاد  طیمحـ  کی
 .]63[ شود حاصلموردنظر  تعادل تا دینما بروز گرانیباز از خاص رفتار کی کهنمود  نییتع
 تیوضـع  ادامه ،یفعل يباز نیزم با گردید، تشریح مدل نتایج اساس بر کهطورهمان یبازنشستگ يباز در

                                                        
١ .Inverse gmcr 
٢ . Mechanism Design 
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ـ پا توانـد  یروند نم نیاست ا یهیبد. است يبازممکن  جهینت نیتر محتملموجود   نظـام بلندمـدت   يداری

 نـامطلوب  تیوضع تا دینما رییتغ يا گونه به دیبا يباز قواعداساس،  نیهم بر ند؛ینما نیتأم را یبازنشستگ
ـ گ نیاست که از زم یتیمطلوب، وضع تیوضع. شودمهار  یفعل در بلندمـدت   یشـدن نظـام بازنشسـتگ    ری

ـ ا. را بـه همـراه داشـته باشـد     یبلندمدت نظام بازنشسـتگ  يداریپا گرید عبارت به اینموده و  يریجلوگ  نی
 در اسـت  یهیبـد . هـا حاصـل شـود    آن حاتیترج ایها و  اقدام گران،یباز رییبا تغ تواند یمطلوب م تیوضع
 تیوضـع ) 12( جـدول . نـد ینما حرکـت  اصـالحات  انجـام  يراستا در دیبا گرانیباز همه مطلوب تیوضع

  .دهد یدر کشور را نشان م یمطلوب نظام بازنشستگ
  بلندمدت در یبازنشستگ نظام مطلوب تیوضعبه  یابیدست يراستا درو اقدامات  گرانیباز -12 جدول

  مطلوب تیوضع  ها نهیگز  گرانیباز
  

  دولت
1  
2  
3  

  کیپارامتر اصالحات انجام
  ياصالحات ساختار انجام
  ها صندوق يها يو پرداخت کسر یفعل تیوضع ادامه

Y  
Y 
N  

ــد  و رانیمـــــ
 انیـــــکارفرما
  ها سازمان

4  
  
5  

ماننــد ( هــا  صــندوق يتعهــد زا بــرا يهــا بــا طــرح موافقـت 
  ...) از موعد و  شیپ یبازنشستگ
  اصالحات برابر در مقاومت

N 
  
N  

ــا صــندوق  يه
  یبازنشستگ

6  
7  

  صندوق يبرا زا تعهد يها طرح به نسبت تفاوت یب
  صندوق يبرا زا تعهد يها طرح ياجرا برابر در مقاومت

N 
Y  

  
  مجلس

8  
9  

 ها صندوق يتعهد زا برا نیقوان بیتصو
ـ  يسـاختار  اصالحات انجام بهکننده  کمک نیقوان بیتصو  ای

  دولتمدنظر  کیپارامتر

N  
Y  

  N  ... و مجلس در تجمع قیطر از اصالحات انجام به اعتراض  10  شدگان مهیب
  

ـ  يبـاز  نیگانـه حاصـل شـده بـر اسـاس زمـ       12 يهاتیاز وضع کی چیمطلوب باال در ه تیوضع  یفعل
 يا گونـه  بـه  دیبا گرانیباز حاتیترج مطلوب، تیوضع به یابیدست يبرا نیبنابرا. وجود ندارد یبازنشستگ

که این مناقشه داراي ماهیت بلندمدت بوده و جاییآن از. انجام دهند را) 12(کند که اقدامات جدول  رییتغ
ارشـد   رنـدگان یگ میبه اهداف مطلوب، نیازمند دخالـت تصـم   ییابدست ،مدت در تضاد است با منافع کوتاه

همچـون   يمنظور قواعـد  نیا يبرا. و ایجاد ساختارهاي اجرایی جدید است ها استیحاکمیتی و تدوین س
 يبـرا  ییهـا  تیمحـدود  جـاد یاز موعد به سازمان بازنشسته کننـده، ا  شیپ یتعهدات بازنشستگ يواگذار

 يهـا  يقطـع کـردن ورود   ،ها صندوق دراصالحات  زهیانگ جادیا يدولت برا يسو ازها کمک به صندوق
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ـ  يها صندوق ژهیو به یسازمان يها صندوق دیجد  نیتـأم  ماننـد  ییهـا  صـندوق آن بـه   يو واگـذار  یدولت

ـ تغ يبرا... به دولت و  یسازمان يها صندوق يواگذار ،دارد يتر رانهیگ که قواعد سخت یاجتماع رفتـار   ریی
  .است یو حرکت به سمت خروج از بحران الزام یبازنشستگ دانیم گرانیباز
  
  يریگجهیو نت بحث -5

 ياجـرا  ،یبازنشسـتگ  يهـا  گرفتن مصارف بر منابع در صندوق یمنابع و مصارف و فزون نیتعادل ب عدم
ـ بـه دل  یمساله بازنشسـتگ  دهیچیپ تیاما ماه. نموده است ریناپذ ها اجتناب صندوق نیاصالحات را در ا  لی

 اریبسـ  یاسـ یس نهیمدت، هز مختلف با منافع متعارض، تقابل نگاه بلندمدت با منافع کوتاه نفعان يوجود ذ
بحران در  جادیا نهیخود زم نیانداخته که ا قیاصالحات را به تعو ياجرا... اصالحات و  انیمجر يباال برا

کشور بـا   یبازنشستگ دانیکنش گران م ،یطیشرا نیدر چن. کشور را فراهم نموده است ینظام بازنشستگ
 تر دهیچیپ باعثرفتارشان،  یجانب يامدهایمدت و بدون در نظر گرفتن پ و کوتاه یدادن منافع بخش حیترج

  . شوند یبلندمدت م در یشدن نظام بازنشستگ ریگ نیزم و ندهیشدن مساله در آ
 یچـارچوب  ها، يباز هیمورداستفاده در نظر يها از مدل یکیعنوان  پژوهش با استفاده از مدل گراف به نیا

ـ ا جیبر اسـاس نتـا  . است هنمود هیارا رانیدر ا یمختلف بازنشستگ کنشگرانرفتار لیتحل يبرا مـدل،   نی
 يبه هم زدن باز يبرا یکاف زهیانگ نیبنابرا وبوده  گرانیباز یتمام يبرا یتعادل یتیموجود، وضع تیوضع
ـ  يها نهیگز گران،یباز به توجه با گرید عبارت به. ندارند را یفعل ـ  حـات یترجرو و  شیپ هـا، ادامـه    آن یفعل

 ت،یوضـع  نیدر ا. است رانیدر ا یبازنشستگ يبازممکن  جهینت نیدارتریپا و نیترمحتمل ،یفعل تیوضع
ـ  ياساس، هـر نـوع اصـالح سـاختار     نیو بر هم باشند یم داریپا گرانیهمه باز ـ کـه در ا  يپـارامتر  ای  نی

مـدل   قیوضع موجود از طر انتخاب. است نییپا اریشدن آن بس یاتیشود احتمال عمل شنهادیپ يباز نیزم
 نفعـان  يرفتار ذ ،یبحران بازنشستگ یر آن است که منشأ اصلمناقشه، نشانگ جهینت نیتر منزله محتمل به

 رفتـار  ایـن . مدت بر منافع بلندمدت جامعه اسـت  کوتاه یمنافع شخص حیو ترج يفرد تیعقالنبر اساس 
 بازنشستگی نظام در پایین سطح یا معیوب تعادل یک گیري شکل باعث بازنشستگی، نظام بازیگران فعلی
 يهـا  تبع آن باال رفتن سهم کمـک  و به یبازنشستگ يها صندوق شتریب يکسر آن، امدیپ که شده کشور

ـ تحل از اسـتفاده  بـا آمـده   دست به نتایج. است یها از محل منابع بودجه عموم دولت به آن  بـازي  يهـا  لی
 اتخـاذ  مسـتلزم  کنـونی، بست  بن از رهایی و موجود وضع تداوم از جلوگیري که است این بیانگر معکوس
 انجـام  بـراي هـا   آن نمـودن  همراه و بازنشستگی میدان گران کنش ترجیحات تغییرباهدف  هاییسیاست

 ي،از اقتدار خود را به نهاد فراقـوه ا  یبخش یدبا) هر سه قوه(  یتبراي این منظور، حاکم.. است اصالحات
نهـاد   یـا موسوم بـه رگوالتـور    یدر حوزه بازنشستگ ینسل ینامور ب یرتدب یتنگر با مسئولیندهمستقل و آ

 بـدون  نهـاد،  ایـن  تاو مقررات ببخشد  ینقوان يو نظارت بر حسن اجرا یمقررات بازنشستگ کننده میتنظ
  .دهد انجام را فعلی بحران از خروج براي الزم يها يگذار استیس ،یو جناح سیاسی مسائل به توجه
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 نظـام  يبـاز  دانیماصالح  يبرا ریز یاستیس يشنهادیپژوهش، پ نیآمده در ا دست به جیتوجه به نتا با   

  : است هیاراقابل  یبازنشستگ
 یتیکه چه وضـع  میو بدان میها را بشناس صندوق: ها موجود صندوق تیروشن از وضع ریداشتن تصو .1

 ؛جلو است گام روبه کی ،است یها مل معضل صندوق دهیدولت فهم که نیهم ،حاضر حال در. دارند
 یدر حـوزه بازنشسـتگ   ینسل ینامور ب یرتدب یتبا مسئول نگر ندهیمستقل، آ ي،نهاد فراقوه ا تشکیل .2

 )نگهبان شوراي مانند نهادي(  ی؛مقررات بازنشستگ کننده مینهاد تنظ یاموسوم به رگوالتور 
 کاهش استیس نیا کارکرد: کننده بازنشسته سازمان به موعد از شیپ یبازنشستگ تعهدات يواگذار .3

 ؛است يرضروریاز موعد غ شیپ يها یبازنشستگ انجام به رانیمد زهیانگ
ـ انگ جـاد یا يدولت بـرا  يسو ازها  کمک به صندوق يبرا ییها تیمحدود جادیا .4  دراصـالحات   زهی

ـ ها انگ ها به عهده دولت، صندوق افتادن بار صندوق لیحال حاضر به دل در: ها صندوق  يبـرا  يا زهی
هـا اعمـال    را در حمایت از صـندوق  هایی محدودیت دیاساس، دولت با نیاصالحات ندارند و بر هم

 نمایند؛
 نیتـام  ماننـد  ییهـا  آن بـه صـندوق   يو واگـذار  یدولت يها صندوق دیجد يها يقطع کردن ورود .5

نهاد کارفرما و نهاد  نکهیا لیبه دل یدولت يها در صندوق: دارد يتر رانهیگ که قواعد سخت یاجتماع
ـ دل نیو بـه همـ   رود یسـوال مـ   ریجانبه بودن آنها ز سه تیماه شود، یم یکی تیحاکم اقتصـاد   لی

ـ پرسـنل آنهـا بـه     یبهتر است بازنشسـتگ  ،نیبنابرا شود؛ یم يا مهیالزامات ب نیگزیجا یاسیس  کی
 ؛دارد واگذار شود يا رانهیگ و سخت محکمکه قواعد  یردولتیصندوق غ

که کمـک   ییها صندوق ژهیو به یدولت يها از صندوق یبرخ: به دولت یدولت يها صندوق يواگذار .6
ـ حداقل با ا رایبهتر است به دولت واگذار شوند، ز کنند یم افتیدر یاز منابع بودجه عموم يادیز  نی

 ها کمتر خواهد شد؛ صندوق نیدر ا یسازمان رانیکار دخل و تصرف مد
بـه   دینبا یبازنشستگ يها به صندوق نکهیبر ا یمبندر کشور  یاسیس يها انیجر نیب یوفاق جادیا .7

مـردم بـه    تیکرد تا رضا عیرانت توز یبازنشستگ يها صندوق بیاز ج یعنی ؛شکل رانت نگاه کرد
 د؛یدست آ

رصد و عملکـرد  ) مانند تعهدات بازنشستگی( به آینده  افتهی دهنده تعهدات انتقال هاي نشانشاخص .8
گونه کـه آمارهـایی همچـون نـرخ تـورم،       همان گرید عبارت به. ها بر اساس آن سنجیده شود دولت

 افتهی شود، آمار تعهدات انتقالها بر اساس آن سنجیده می اعالم و عملکرد دولت... بیکاري، رشد و 
ها براي عدم اتخاذ تصـمیمات   کارکرد چنین سیاستی، ایجاد انگیزه در دولت.به آینده نیز اعالم شود

  بازنشستگی است؛ يها اي براي صندوق مغایر با الزامات بیمه
با  توان ی، ولی مشود یمدت موجب نارضایتی عمومی م ها در کوتاه طرح مساله اصالحات در صندوق .9

 يها يریگ ایجاد فضاي گفتمان عمومی، نسبت به ایجاد روشنگري اقدام و واقعیات را فارغ از جهت
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نظـران و  د در کنار صاحب، مجموعه ذینفعان و تصمیم گیران ارشگرید عبارت به.سیاسی تشریح کرد

توانند گفتمان مشترکی بر پایه منافع بلندمدت همه ذینفعـان انجـام دهنـد و بهتـرین      خبرگان، می
هـا و   مـدت و مصـلحت   گزینه ممکن را با بیشترین منافع فارغ از هرگونه مالحظات و منافع کوتـاه 

 رایج در بین نهادها انتخاب و اجرا کنند؛ يها ينظر تنگ
استخدامی و در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند و  يهانظامعرض با ازنشستگی همب يهانظام .10

شدت بر دیگـري  تـأثیر    بحران و ناکارآمدي، یا در نقطه مقابل آن، کارآیی و پویایی در هرکدام به
اصالحات نظام بازنشستگی مستلزم تحول نظام استخدامی و نتایج آن عامل تحولی شـگرف  . دارد

  انسانی است؛در نظام استخدامی و مدیریت منابع 
ـ  حل دیجد يورود شیافزا همچون ییکارهاراه با را صندوق مشکالت میبخواه کهنیا .11 مثـل   میکن

ـ بازنشسـته با  ونیلیدو م يبه ازا یعنی م؛یآتش را خاموش کن نیکه با بنز است نیا ـ لیم 10 دی  ونی
 .میاستخدام کن

ـ با گـر یسال د 25اساس   نیا بر) داریصندوق پا يبرا 5 یبانیپشت نسبتبا فرض (  ـ لیم 50 دی  ونی
  ست؛ین ریپذامکان که عمالً میاستخدام کن

 بـه  نسـبت هـا   که انگـاره  یزمان تا...  و يا هیال سه نظام ،ها صندوق عیتجم ،ها کردن صندوق صفر .12
  .بود نخواهد بخشاثر نشود، عوض یبازنشستگ و بازنشسته
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