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  مقدمه -1
 منظر، يك ؛است اهميت داراي منظر دو از حداقل بازنشستگي زمان مورد در فرد تصميم مسأله
 و بازنشستگان به خود تعهدات پرداخت براي اجتماعي تأمين نهاد مالي توانايي مورد در آن نتايج
 در فرد تصميم از دو هر كه كار نيروي اقتصادي مشاركت نرخ براي آن هاي داللت ،ديگر منظر
  .پذيرند مي تأثير بازنشستگي مستمري دريافت و بازنشستگي زمان مورد
عنوان  به( اجتماعي تأمين تأثير و بازنشستگي زمان مورد در فرد تصميم موضوع ،مقاله اين در
 برخوردار بازنشستگي مستمري از بازنشستگي از پس آن پوشش تحت افراد كه بيمه نوعي
  اختياري تصميم بر اصلي تمركز .گيرد مي قرار مطالعه مورد اقتصاد علم منظر از آن بر )شوند مي

 گيري تصميم و انتخاب قدرت آن مورد در فرد كه بود خواهد بازنشستگي زمان مورد در نشاغال
 نقشي آن زمان انتخاب در فرد وهستند  اجباري كه ها بازنشستگي از دسته آن طور طبيعي به و دارد
 مزاياي آيا :است اين شد خواهد پرداخته آن به طور مشخص به كهپرسشي  .نيست مد نظر ،ندارد

 مردان بازنشستگي احتمال بر معناداري اثر داراي ايران در اجتماعي تأمين نظام در بازنشستگي
 براي است؟ ميزان چه به تأثير اين ،پاسخ بودن مثبت صورت در  است؟ بازنشستگي شرايط داراي
 Coile and( گروبر و كويل و )Stock and Wise 1990a( وايز و استاك هاي مقاله كار اين

Gruber 2007( براي مقاالت اين در شده گرفته كار به نظري مدل و روش و گرفته قرار مبنا 
  .است شده اقتباس ايران براي دسترس در هاي داده

 در پژوهش تحليلي چهارچوب و گيرد مي صورت پژوهش ادبيات بر مروري ابتدا مقاله اين در
 معرفي پژوهش تجربي مدل ،سپس .شود مي استخراج »قله ارزش« و »انتخاب ارزش« هاي مدل قالب
 مدل متناسب، اقتصادسنجي هاي روش كارگيري به با و پژوهش هاي داده توصيف از پس و شود مي

  .شود مي ارايه مقتضي هاي آزمون و نتايج تفسير و برآورد نظر مورد
  
  مروري بر ادبيات موضوع  -2

 يافته توسعه بازنشستگي تصميم بر آن اثر و اجتماعي تأمين موضوع خصوصدر  اي گسترده ادبيات
 هستند 1اي يافته كاهش فرم هاي مدل طور عموم به اند، پرداخته موضوع اين به كه اي اوليه مقاالت .است 

 با آن از پس اين از كه( اجتماعي تأمين ثروت سطح از عنوان تابعي به را بازنشستگي تصميم كه

                                                                                                                   
1- Reduced form 
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 اين بر مروري .اند كرده پيشنهاد بازنشستگي مستمري سطح و )كنيم مي ياد ا.ت.ث مخفف عبارت
 بيني پيش .يافت )Mitchell and Fields, 1981( فيلدز و ميچل در توان مي را پيشگام ادبيات
 او شدن بازنشسته احتمال باشد، باالتر فرد اجتماعي تأمين ثروت هرچه سطح كه است آن ها مدل اين
 براي تقاضا افزايش باعث ثروتي، اثر رهگذر از ا،.ت.ث سطح بودن باالترزيرا  بود، خواهدبيشتر  نيز

 با برآورد روش نظر از ها مدل اينكه اين با .بود خواهد بازنشستگي براي خود تمايل و استراحت
 در اجتماعي تأمين نقش كه است آن مطالعات اين همه )تقريباً( نتيجه اما هستند، متفاوت يكديگر
 زمان طول در بازنشستگي افزايشي روند با مقايسه در آن اينكه اثر با ،بوده معنادار بازنشستگي توضيح
  .است كوچك
 اين درزيرا  ،آنهاست) نظري( تئوريك ضعف يافته كاهش فرم هاي مدل اصلي مشكل يك

 در شود، مي گرفته نظر در اجتماعي تأمين تصميم بر مؤثر عنوان عامل به ا.ت.ث سطح تنها ها مدل
 تغييرات و نيست ا.ت.ث سطح تنها ،است مؤثر فرد بازنشستگي زمان تصميم آنچه بر كه حالي

 ا.ت.ث سطح از تر مهم حتي و مهم متغيري بازنشستگي زمان در تعجيل يا تأخير اثر بر آن تجمعي
 است تغييري بوده، مهم بازنشستگي براي فرد تصميم در آنچه ديگر، عبارت به .شود محسوب مي

 ا.ت.ث سطح به تنهايي نه و شود مي حاصل او ا.ت.ث در بازنشستگي سن انداختن تعويق به از كه
 مقايسه و بهينه بازنشستگي زمان مورد در گيري تصميم حال در فرد كه هنگامي زيرا سن، آن در

 انداختن تعويق به از حاصل اي حاشيه مطلوبيت مقايسه به است، يكديگر با مختلف هاي زمان
  .پردازد مي مطلوبيت سطح نه و بازنشستگي
 اول، دسته ؛كرد بندي طبقه اصلي دسته دو حداقل در توان مي را مسأله اين به جديدتر هاي رهيافت

 نظر در با و ساختاري هاي مدلاز  استفاده با كه هستند  1پويا ريزي برنامه بر رهيافت مبتني مقاالت
 مقاالت .دهند مي توضيح را بازنشستگي رفتار عمر، دوره تمام براي غيرخطي بودجه قيد يك گرفتن
 Gustman and Steinmeier 1986, Gustman( اشتينماير و گاستمن ، (Burtless 1986) برتلس

and Steinmeier 1985( فالن و راست و )Rust and Phelan 1997( مقاالت از دسته اين در 
 مسأله حل پويا، ريزي برنامه بر روش مبتني مقاالت در استفاده مورد هاي مدل نظري پايه .گنجند مي
 چرخه مدل چهارچوب در  )بازنشستگي(  كار نيروي ترك يا كار ادامه بين تصميم در فرد سازي بهينه

                                                                                                                   
1- Dynamic Programming 
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  نمايي درست حداكثر روش از استفاده با ،سپس مبنا اين بر افتهي توسعه تجربي هاي مدل .است  عمر
  .آيد مي دست به فرد بازنشستگي تصميم بر مؤثر پارامترهاي از تخميني و شوند مي برآورد
 بر اجتماعي تأمين تأثير ارزيابي در  1انتخاب ارزش به موسوم مدل از كه هستند مقاالتي ،دوم دسته
 Stock and Wise( وايز و استاك بار يننخست را مدل اين .رندب مي بهره بازنشستگي تصميم

1990b, Stock and Wise 1990a( بازنشستگي صندوق هاي پرداخت تأثير درباره خود مقاله در 
 اينكه استاك با .كردند مطرح بازنشستگي، زمان مورد در شركت آن كاركنان تصميم بر شركت يك
 و نكردند مطالعه را )خصوصي نه و اجتماعي بيمه عنوان يك به( اجتماعي تأمين طور مستقيم به وايز و

 معرفي خود كار براي كه مدلي اما كردند، محدود خصوصي صندوق يك به را خود تجربي بررسي
 در .گرفت قرار بازنشستگي بر اجتماعي تأمين تأثير موضوع در بعدي مطالعات از بسياري پايه ،كردند
 يافته كاهش فرم به مطلوبيت، حداكثرسازي مسأله حل از پس بازنشستگي، براي فرد تصميم مدل، اين
 از حاصل مطلوبيت كه زماني با  (t)  حاضر زمان در بازنشستگي مطلوبيت تفاوت از عنوان تابعي به و

 واقع، در شود؛ مي ناميده »انتخاب ارزش« تفاوت اين  و آيد دست مي به ،شود مي حداكثر بازنشستگي
 فرد عايد )نشدن بازنشسته( كار ادامه از كه مطلوبيتي عنوان حداكثر به توان مي را انتخاب ارزش
 بازنشسته فرد ،باشد مثبت متغير اين كه زماني تا بنابراين، .كرد تعبير كار، ادامه انگيزه يا شود مي

 ارزش يا صرفه نباشد به فرد براي كار ادامه كه است اي نقطه بازنشستگي بهينه زمان و شد نخواهد
 مطلوبيت هم بازنشستگي، رفتار دهنده توضيح متغير عنوان يك به انتخاب ارزش .باشد منفي انتخاب

 از ناشي مطلوبيت تغييرات هم و شود مي شامل را بازنشستگي از پيش فرد درآمدهاي غيرمستقيمِ
 آنچه بنابراين، .گيرد مي دربر را بهينه سن تا بازنشستگي سن انداختن تعويق به اثر بر ا.ت.ث تغييرات

 هاي مدل مانند( t زمان در ا.ت.ث سطحتنها  نه داشت، خواهد اهميت بازنشستگي براي فرد تصميم در
 خواهد )عمر پايان تا( بيني پيش قابل آينده در آن زماني تغييرات مسير بلكه ،)اوليه يافته كاهش فرم
 مدل اين مزيت .كند مي رفع را اوليه هاي مدل هاي محدوديت ،انتخاب ارزش مدل ترتيب، اين به .بود

  .است پارامترها برآورد و آن تحليلي حل نسبي سادگي نيز  ساختاري هاي مدل به نسبت
 مدل از اقتباس با )Coile and Gruber 2007, Coile and Gruber 2001( گروبر و كويل
 كردند معرفي 2»قله ارزش « عنوان با را ديگري مدل  خود مقاالت در ، وايز و استاك نتخابا ارزش

                                                                                                                   
1- Option Value 
2- Peak Value 
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 زمان درآمد و خارج انتخاب ارزش متغير از را بازنشستگي از قبل درآمدهاي جزء آن در كه
 متغير ساختن در ترتيب اين به و كردند وارد مدل در ديگري مستقل عنوان متغير به را بازنشستگي

 گرفتن  پيش در براي آنها استدالل. كردند تمركز. ا.ت.ث تجمع شامل جزء بر تنها كار ادامه انگيزه
 در موجود  1تغيرات انتخاب، ارزش مدل با مقايسه در قله، ارزش متغير كه بود آن رهيافت اين

 تغيرات اين انتخاب، ارزش روش در زيرا ،دهد مي قرار بيشتري تأكيد مورد را. ا.ت.ث تجمع
 اثر ترتيب اين به و نباشند كافي تغييرات داراي بازنشستگي از قبل درآمدهاي مقابل در است ممكن
 مورد بازنشستگي تصميم مطالعه در اينجا آنچه در كه  حالي در ،نشود گرفته نظر در خوبي به آنها
 از پيش درآمدهاي كردن جدا با و است بازنشستگي تصميم بر» اجتماعي تأمين « اثر بوده، توجه

 شكل به بازنشستگي تصميم بر اجتماعي تأمين نقش بازنشستگي، از پس درآمدهاي از بازنشستگي
  . شد خواهددرك  تري مشخص

  
  چهارچوب تحليلي پژوهش -3

 قله ارزش و وايز و استاك انتخاب ارزش هاي مدل مبناي بر مقاله اين در استفاده مورد تجربي مدل
 يك نشدن يا شدن بازنشسته :از است عبارت وابسته متغير ،ها مدل اين همه در .است گروبر و كويل
 انتخاب هاي مدل دسته در استفاده مورد اقتصادسنجي هاي مدل ،بنابراين .مشخص سال يك در فرد

  .گرفت خواهد قرار بررسي مورد گفته پيش مدل دو هر ادامه در .هستند بندي طبقه قابل دودويي

  انتخابمدل ارزش  - 3-1
 رفتار دهنده توضيح اصلي متغير ، (Stock and Wise 1990a) انتخاب ارزش مدل در

  :زير حالت دو در مطلوبيت تفاوت :از است عبارت بازنشستگي
  .شود بازنشسته )t( حاضر زمان در فرد كه صورتي در بازنشستگي از حاصل مطلوبيت - 1
  .شود مي حداكثر مطلوبيت اين كه *R زمان در بازنشستگي از حاصل مطلوبيت - 2
 ترتيب، اين به .شد اشاره آن به باال در كه است بازنشستگي بهينه زمان همان *R زمان ،واقع در
 حاصل درآمد غيرمستقيم مطلوبيت :شود مي گرفته نظر در زمان هر در فرد مطلوبيت براي منبع سه
 مطلوبيت و او بازنشستگي مستمري غيرمستقيم مطلوبيت بازنشستگي، از پيش فرد اشتغال از

                                                                                                                   
1- Variations 
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 فرض به  t زمان در فرد غيرمستقيم وبيتلمط تابع ،ترتيب اين به .كاركردن مقابل در استراحت
  :از است عبارت R زمان در شدن بازنشسته

)1(  R-1 T
s-t s-t

w s r st t
s=t s=R

V (R) = β U (Y )+ β E U (B (R))   

 بازنشستگي از پيش درآمد از فرد غيرمستقيم مطلوبيت  ()Uw  زماني، تنزيل نرخ β ،آن در كه
 (Ys) ، و Ur()  بازنشستگي مستمري از او غيرمستقيم مطلوبيت  (Bs)  بازنشستگي مستمري كه بوده 
 پيش درآمد مطلوبيت چپ سمت جمع عبارت، اين در است  (R)  بازنشستگي زمان از تابعي خود
 مستمري مطلوبيت جمع راست، سمت جمع و بازنشستگي زمان تا  (t)  حاضر زمان از بازنشستگي از

 متفاوت علت .است ا.ت.ث مطلوبيت همان يا  (T)  عمر پايان تا بازنشستگي زمان از بازنشستگي
  بازنشستگي، از پس مطلوبيت تابع با ،(.)Uw بازنشستگي، از پيش مطلوبيت تابع كردن فرض

Ur(.)، مقايسه در بازنشستگي از پس دوره در استراحت از حاصل وبيتلمط افزايش گرفتن نظر در 
 تابع انتظاري مقدار تفاوت :از است عبارت انتخاب، ارزش متغير .است بازنشستگي از پيش دوره با

  :يا  t زمان در آن انتظاري مقدار با *R زمان در  ((.)Vt) باال در شده تعريف غيرمستقيم مطلوبيت

)2(  *

*

* *
t t t t t

R -1 T T
s-t s-t * s-t

t w s t r s t r s
s=t s=ts=R

OV (R ) = E V (R ) - E V (t)

= β E U (Y ) + β E U (B (R )) - β E U (B (t))  
  

 انداختن تأخير به از كه است انتظاري مطلوبيت حداكثر كننده بيان انتخاب ارزش حقيقت، در
 مقدار  t زمان در كه صورتي در مدل، براساس اين نتيجه، در .شود مي حاصل فرد براي بازنشستگي

0باشد منفي متغير اين  اما ،شود بازنشسته  t زمان در بالفاصله كه است بهينه فرد براي ،   
 با زيرا شد، نخواهد بازنشسته فرد است، مثبت متغير اين مقدار كه بازنشستگي بهينه زمان ازپيش  تا
 درآمدهاي از بيشتري مطلوبيت آينده، در بهينه زمان به خود بازنشستگي زمان انداختن تأخير به

 كه طور همان بنابراين، .شود مي او نصيب بازنشستگي از پس مستمري و بازنشستگي از پيش آتي
 و اجتماعي تأمين ثروت آينده تغييرات و مسير همه انتخاب، ارزش مدل در شود، مي مشاهده

 سطح نه و مؤثرند بازنشستگي زمان مورد در فرد گيري تصميم در ،بازنشستگي از پيش درآمدهاي
  .آينده سال يك در تنها آن تغييرات يا زمان از نقطه يك در اجتماعي تأمين ثروت
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 تابعي فرم )Stock and Wise 1990a( وايز و استاك وبيت،لمط تابع فرم براي
  :كه صورت اين به .اند كرده فرض را  (CRRA( 1ثابت نسبي گريزي ريسك

)3(                   ( )w s sU Y Y   
)4(          γ

r s sU (B (R)) = [kB (R)]  
1k   ، )4( رابطه در و است گريزي ريسك پارامتر γ ، )4( و )3( رابطه در   كه است پارامتري  

 بازنشستگي از پيش درآمد از برابر مقداري با مقايسه در را بازنشستگي مستمري بيشتر مطلوبيت
 گرفته نظر در بازنشستگي از پس بيشتر استراحت مطلوبيت اثر ترتيب اين به و كند مي منعكس

 تابعي فرم اين گذاري جاي از پس .باشد  1  از تر بزرگ پارامتر اين بايد نيز دليل همين به و شود مي
  :رسيم مي )5( رابطه به )2( رابطه در

)5(  O
*

*

R -1 T T
* s -t γ s -t * γ s -t γ

t t s t s t s
s=t s=ts= R

V (R ) = β E Y + β E [kB (R )] - β E [kB (t)]    

 زمان در بودن زنده شرط به )آينده در( s سال در انتظاري مطلوبيت اينكه مقدار گرفتن نظر در با
t )سال در ماندن زنده احتمال با است برابر )حاضر حال در s  حاضر حال در بودن شرط زنده به 
()|  :داشت خواهيم ،) s سال در مطلوبيت در ضرب t  سال( ()t s s t sE U p U s|  آن در كه ؛  tp   

 رابطه به گذاري، جاي با بنابراين، .است  t سال در بودن شرط زنده به  s  سال در ماندن زنده احتمال
  :رسيم مي )6( شده تر ساده

)6(

  
*

*

R -1 T T
* s-t γ s-t * γ s-t γ

t s | t s s | t s s | t s
s=t s=ts=R

OV (R ) = p β Y + p β [kB (R )] - p β [kB (t)]    

 دهنده توضيح متغير عنوان يك به ها، داده روي از شدن ساخته از پس متغير، اين تجربي، مدل در
 دودويي وابسته متغير كه جانآ از انتخاب، ارزش مدل تجربي برآورد در .شود مي وارد برآورد در

 2دودويي انتخاب اقتصادسنجي هاي مدل از استفاده مناسب روش است، )نشدن/شدن بازنشسته(
 يا يك احتمال ،شود مي برآورد آنچه ها، مدل اين در .است  Logit يا Probit  هاي مدل مانند

 نيز دهنده توضيح متغيرهاي اثر تعبير ،بنابراين است، )نشدن يا شدن بازنشسته( وابسته متغير صفربودن
هرچه  كه كرد ارايه انتخاب ارزش متغير براي را تعبير اين توان مي و است احتمالي صورت به

                                                                                                                   
1- Constant Relatvie Risk Aversion 
2- Binary Choice Models 
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 شدن بازنشسته احتمال ودارد  بازنشستگي براي كمتري انگيزه فرد باشد، تر بزرگ متغير اين مقدار
 داراي نيز متغير اين براي شده برآورد ضريب رود مي انتظار بنابراين، بود؛ خواهد كمتر نيز او

 تصميم و انتخاب ارزش بين احتمالي رابطه دست آوردن به دقيق فرآيند .باشد منفي عالمت
 .است شده آورده )Stock and Wise 1990a( وايز و استاك مطالب در بازنشستگي

     مدل ارزش قله - 3-2
 انتخاب ارزش مدل از خاص حالتي توان مي را )Coile and Gruber 2001( قله ارزش مدل

 از بازنشستگي از پيش فرد اشتغال از حاصل درآمدهاي مدل، اين در .كرد محسوب وايز و استاك
 ماند مي باقي كار ادامه انگيزه متغير در او بازنشستگي مستمري تنها و شود مي خارج قله ارزش متغير

  :شود مي ساخته  قله ارزش متغير ترتيب اين به و

)7(  
*

T T
* s-t * s -t

t t r s t r s
s=ts= R

PV (R ) = β E U (B (R )) - β E U (B (t))   

  :رسيم مي )8( رابطه به رياضي اميد كردن ساده و  CRRA  تابعي فرم كردن فرض با كه

)8(  
*

T T
* s-t * γ s-t γ

t s | t s s | t s
s=ts=R

PV (R ) = p β [kB (R )] - p β [kB (t)]   

 برآورد در بازنشستگي دهنده توضيح متغير عنوان يك به ،شود مي ساخته شيوه اين به كه متغيري
 از حاصل مطلوبيت حداكثر :از است عبارت كند مي  بيان قله ارزش متغير آنچه .شود مي وارد

 اين انتخاب، ارزش مدل مانند .بازنشستگي زمان انداختن تأخير به با اجتماعي تأمين ثروت افزايش
 و گيرد مي نظر در را فرد آينده ممكن هاي انتخاب متما كه است برخوردار مزيت اين از نيز مدل
 از قبل درآمدهاي نقشظاهر  به مدل اين در اگرچه .شود نمي محدود آينده سال يك به تنها

 ،ديگر سوي از جزء اين حذف اما رود، مي دست از بازنشستگي براي او تصميم در فرد بازنشستگي
 تصميم بر بازنشستگي مستمري نقش بر بيشتري تأكيد ترتيب اين به كه ددار را مزيت اين

 درآمدهاي جزء تغّيرات برابر در ا.ت.ث جزء  تغيرات است ممكنشد، زيرا  خواهد بازنشستگي
  1برآورد كم جزء اين دهندگي توضيح قدرت ترتيب اينبه  و باشد كوچك بازنشستگي از پيش
  .شود

                                                                                                                   
1- Underestimate 
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  مدل تجربي پژوهش -4
 يك در »اختياري صورت به فرد نشدن يا شدن بازنشسته« پژوهش  اين در بررسي مورد وابسته متغير
 آستانه در مردان را مطالعه مورد نمونه .است مطالعه مورد نمونه بين در زمان از مشخص مقطع

 بوده موجود آنها بازنشستگي )سال( زمان و سن به مربوط هاي داده كه دهند مي تشكيل بازنشستگي
 Stock( انتخاب ارزش هاي مدل از شده معرفي تجربي مدل .شود مي معرفي بيشتر ادامه در و است

and Wise 1990a( قله ارزش و )Coile and Gruber 2004( دست  به نحوه و اقتباس
  .است شده داده شرح اول مقاله در نظري مدل روي از مدل تجربي تصريح آمدن

 را »انگيزه« اختصار به يا »كار ادامه انگيزه« كلي عنوان پس اين از كه اصلي دهنده توضيح متغير
 متغيرهاي اين كنار در .بود خواهد قله ارزش يا انتخاب ارزش متغير بريم، مي كار به آن براي

 )آن تجمع نه و( ا.ت.ث سطح تأهل، وضعيت سن، مانند نيز ديگري دهنده توضيح متغيرهاي اصلي،
 كلي فرم ترتيب، اين به. شوند مي مدل وارد كنترل عنوان متغيرهاي به آن، مربع و كار سابقه و

    :بود خواهد )9( معادله صورت به برآورد مورد معادله
)9(
  

it 0 1 it 2 it 3 it 4 it 5 it 6 it iR = b +b SSW +b INCENT +b AGE +b REC +b MAR +b X + ε   
 بررسي مورد زماني مقطع نمونه در ام  i فرد دهنده نشان ترتيب به  t و  i هاي انديس ،مدل اين در

 ام  i فرد آيا دهد مي نشان كه است يك يا صفر مقادير با گسسته وابسته متغير      Rit     .هستند )  t سال(
 مورد در بيني عالوه پيش به  متغيرها ساير مورد در توضيح    .خير يا است شده بازنشسته  t سال  در

  :است زير شرح به عالمت
 بازنشستگي مستمري فعلي ارزش يا( فرد اجتماعي تأمين ثروت سطح ا،.ت.ث يا   SSWit متغير

 است آن متغير اين عالمت از) نظريه( تئوري بيني پيش .است  ) t   زمان در بازنشستگي صورت در او
  .است مثبت بازنشستگي احتمال بر متغير اين اثر كه

 قله ارزش يا انتخاب ارزش تواند مي كه است   انگيزه متغيرهاي از يكي ، INCENTit متغير
 عالمت شود مي بيني پيش مقاله، ادبيات بخش در شده اشاره) هاي نظريه( هاي براساس تئوري    .باشد
 زمان انداختن تأخير به از فرد باشد، تر بزرگ متغير ايناندازه  هر زيرا ،باشد منفي متغير اين

 كمتر نيز او شدن بازنشسته احتمال ،نتيجه در و كند مي كسب بيشتري مطلوبيت خود بازنشستگي
  .شود مي
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 خود در را بازنشستگي احتمال بر سن افزايش اثر و است  t سال در ام i فرد سن    AGEit متغير
 فرد هرچه سن كه توجيه اين با باشد، مثبت برآورد در متغير اين عالمت شود مي بيني پيش .گيرد مي

 .شود مي بيشتر كاركرد، توان و سالمتي كاهش دليل به نيز او شدن  بازنشسته احتمال ،باشد بيشتر
 سنين برخي گرفتن نظر در يا سن مربع مانند را تري پيچيده هاي فرم سن متغير براي توان مي البته

 .گرفت نظر در مجازي متغير يك صورت به خاص

 آن افزايش سن، كنار در كه است سال به )فرد بيمه حق پرداخت و( كاري سابقه  RECit متغير  
 سن بر سابقه اثر براي توجيه يك باشد؛ فرد بازنشستگي زمان براي اي دهنده توضيح است ممكن

 كار را بيشتري مدت آنكه دليل به باشد، بيشتر فرد هرچه سابقه كه باشد اين تواند مي بازنشستگي
 اثر براي ديگر توجيه .داشت خواهد كار ترك و استراحت براي بيشتري تمايل است،  كرده

 مند بهره دليل به باشد، بيشتر فرد هرچه سابقه كه است آن بازنشستگي احتمال بر سابقه افزايشي
 و بود خواهد برخوردار بهتري شغلي هاي موقعيت از بازنشستگي صورت در بيشتر، تجربه از بودن
 در .شود شاغل كار بازار در طور غيررسمي به بازنشستگي مستمري دريافت بر عالوه تواند مي

 به توجه با .باشد باالتري مطلوبيت داراي تواند مي بيشتر سابقه با فرد براي شدن بازنشسته ،نتيجه
 اين چه اگر باشد، مثبت برآورد در متغير اين عالمت كه است آن اوليه بيني پيش باال، توضيحات

  .نيست قوي نظري مبناي داراي بيني پيش
 »مجرد« يا »متأهل« مقدار دو داراي تواند مي كه است ام   i فرد تأهل وضعيت ،    MARit متغير
 وارد برآوردها در دليل همين به و باشد مؤثر فرد بازنشستگي تصميم بر است ممكن متغير اين     باشد؛
) نظريه( تئوري از استفاده با تنها متغير اين عالمت و بودن معنادار مورد در بيني پيش .شود مي

 .نيست پذير امكان موجود

طور  به مدل هر در است ممكن كه بوده ديگري يكنترل متغيرهاي شامل ، Xit متغير ،نهايت در 
 انتخاب ارزش متغير درون از دستمزدها كه قله ارزش مدل در ،مثالبراي  ؛شوند وارد جداگانه
 مورد در .شوند مي وارد برآورد در مستقل متغير عنوان يك به و جداگانه صورت به اند، شده خارج
  .شد خواهد داده توضيح ادامه در مدل هر براي كنترلي متغيرهاي اين

 ياتيجز و معادله دقيق فرم .است برآورد مورد مدل كلي فرم بخش اين در شده ارايه معادله
  .گرفت خواهد قرار بحث مورد ادامه در معادله در متغيرها كردن وارد نحوه
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  انگيزه متغيرهاي ساختن - 5
 متغيرهاي هستند، موجود و آماده داده  مجموعه در كه تأهل وضعيت و سابقه سن، متغيرهاي جز هب

 طور مستقيم به )قله ارزش و انتخاب ارزش( انگيزه متغير و اجتماعي تأمين ثروت يعني مدل، اصلي
 ساير از استفاده با متغيرها، اين تا است الزم مدل برآورد براي و نبوده موجود داده مجموعه در
   .پردازيم مي متغيرها اين ساختن نحوه توضيح به بخش اين در .شوند ساخته موجود، هاي داده

  نحوه ساختن ثروت تأمين اجتماعي - 5-1 
 محل از فرد درآمدهاي مجموع انتظاري فعلي ارزش )   SSW يا ا.ت.ث يا( اجتماعي تأمين ثروت

 رابطه صورت به ا.ت.ث از حاصل انتظاري مطلوبيت .است او عمر پايان تا بازنشستگي مستمري
   :شود مي تعريف )10(

)10(   T
s-t

t t s
s= R

E U(SSW(R)) = β U (B (R))  

 با . R زمان در شدن بازنشسته هنگام است اجتماعي تأمين ثروت (SSW(R))   ،آن در كه
s|   ماندن زنده احتمال و مطلوبيت تابع براي CRRA تابعي فرم كردن فرض tp  به  s    زمان در  

  :شود مي ساده )11( رابطه صورت

)11(  
T

s-t γ
t s | t s

s=R

E U(SSW(R)) = p β [kB (R)]  

  :دارند نقش ا.ت.ث تعيين در عامل چند ،بنابراين
t: |sp زمان در او بودن شرط زنده به  s زمان در فرد ماندن زنده  احتمال -1 t  
  T         :عمر  طول -2
  β: زماني تنزيل نرخ -3
  )  k( استراحت مطلوبيت تأثير و )  γ( گريزي ريسك پارامترهاي -4
  Bs(R)  شده داده بازنشستگي سال از پس هاي سال در فرد انتظاري بازنشستگي مستمري -5

t )s زمان در او بودن شرط زنده به  s زمان در فرد ماندن زنده احتمال t( با است برابر:  
)12(  s | t s | s -1 s-1 | s - 2 t+1 |t p = p × p ×…× p  

 سن، آن تا آنها بودن زنده به مشروط سن هر در افراد ماندن زنده احتمال داشتن با بنابراين،
s|    مشروط ماندن زنده احتمال توان مي tp  حيات احتمال به مربوط هاي داده چنين .دست آورد به را  
 آن سايت وب در واست  موجود جهاني بهداشت سازمان توسط شده منتشر حيات هاي جدول در
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 چقدر مختلف سني هاي بازه در ماندن زنده احتمال كند مي مشخص و بوده دسترس در    سازمان
 .است

 و   1فرد به وابسته كميتي و است متفاوت بازار بهره نرخ با اينجا در زماني )رجحان يا( تنزيل نرخ  
 .است آينده به نسبت حاضر زمان در مطلوبيت كسب و مصرف براي فرد ترجيح ميزان كننده بيان

 نتايج از استفاده با اينجا، در كه اند شده انجام ايران در كميت اين ميزان تخمين براي مطالعاتي
 مقادير   .است شده گرفته نظر در كميت اين براي 95/0 مقدار )1386 رحمتي( رحمتي  مطالعه

 و 5/1 برابر ترتيب به )Coile and Gruber 2004( گروبر و كويل مشابه نيز  γ و  k   پارامترهاي
    .شوند مي گرفته نظر در 75/0

  نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي - 5-2 
 يا s سال در بازنشستگي مستمري جزء باال )10( رابطه در ا.ت.ث محاسبه رابطه در مهم جزء يك

Bs(R)   بازنشستگي سال از تابعي كه است )R( در بازنشستگي مستمري محاسبه نحوه .است 
 مشخص اجتماعي تأمين قانون 77 ماده را بازنشستگي از پس بالفاصله آن دريافت سال يننخست
 ام سي يك با است برابر بازنشسته به پرداختي مستمري ميزان ،قانوني ماده براساس اين .است كرده

 او توسط بيمه حق پرداخت سنوات در  ضرب او اشتغال آخر سال دو در شده بيمه دستمزد متوسط
 به .نكند تجاوز دستمزد متوسط ) 35/30( ام سي پنج و سي آنكه از بر مشروط ،)سابقه همان يا(

 از قبل سال دو در فرد دستمزد :از اند عبارت بازنشستگي مستمري كننده تعيين عوامل ديگر، عبارت
 بيشتر او سابقه يا فرد هرچه دستمزد .سال به او توسط بيمه حق پرداخت سابقه ميزان و بازنشستگي

 افزايش باعث سابقه سال 35 سقف تا تنها سابقه افزايش البته .بود خواهد بيشتر نيز او مستمري باشد،
  .شوند نمي مستمري افزايش باعث سال 35 از بيشتر هاي سابقه و شود مي مستمري

 فرد مستمري هر سال بازنشستگي، از پس هاي سال در ،   اجتماعي تأمين قانون 96 براساس ماده
 از افزايش اين ميزان .شود مي تعديل و يابد مي افزايش زندگي هزينه افزايش جبران براي بازنشسته

 اعالم اجتماعي تأمين سازمان هاي بخشنامه طريق از سال هر و است نشده مشخص قانون در پيش
 كه است كرده تعيين را حداقلي دستمزد، مانند بازنشستگي مستمري براي قانون همچنين، .شود مي

 طريق از ساالنه نيز مستمري حداقل ميزان .باشد كمتر قلاحد آن از تواند نمي پرداختي مستمري
  .شود مي اعالم سازمان هاي بخشنامه همان

                                                                                                                   
1- Subjective 
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 در شدن بازنشسته صورت در s سالِ هر در مستمري محاسبه باال، در شده بيان براساس مطالب
  :است زير اطالع دو داشتن نيازمند )      s>R كه( R   سال

  BR(R) : بازنشستگي اول سال در مستمري مبلغ -1
  BS(R)  : بازنشستگي سال از پس هاي سال در مستمري )انتظاري( افزايش ميزان -2
 با R سال از پيش سال دو در او دستمزد متوسط و R سال در فرد سابقه داشتن با اول مورد
 محاسبه از پس .است محاسبه قابل ،شده مشخص اجتماعي تأمين قانون 77 ماده در كه فرمولي
 شده تعيين مستمري حداقل از مستمري اين كه بود مطمئن بايد فرمول، اين با R سال در مستمري

 داشت اختيار در را مستمري حداقل مقادير زماني سري بايد كار اين براي .نباشد كمتر سال آن در
 گرفته قرار استفاده مورد و شده استخراج اجتماعي تأمين سازمان هاي بخشنامه از مقادير اين كه

 سال دو دستمزد متوسط و سابقه تنها ،است موجود استفاده مورد داده  مجموعه در آنچه اما ،است
 متوسط و سابقه نحوي به آنها روي از بايد كه است فوت يا واقعي بازنشستگي سال در افراد آخر

  .1كرد محاسبه R سال براي را دستمزد

  دست آوردن متوسط دستمزد در سال پايه به - 5-3
 داشتن با توان نمي زيرا نيست، پذير امكان سادگي به R سال در دستمزد متوسط از برآوردي ارايه

 ،نتيجه در .كرد محاسبه 1380 سال در را آن سادگي مقدار به ،1384 سال در دستمزد متوسط
 مورد مشكل اين حل براي اينجا در كه روشي .هستيم كار اين براي اي كننده ساده فروض نيازمند
 از ،سپس و شود مي محاسبه )t ( پايه سال در دستمزد متوسط  ابتدا كه است آن ،گرفته قرار استفاده
 محاسبه براي شاخصي از كار اين براي .آيد دست مي به R سال در دستمزد متوسط ،آن روي

 براي شاخص    يك   كار اين براي رفته كار به شاخص .كنيم مي استفاده پايه سال در دستمزد متوسط
 هر در افراد همه دستمزدهاي كه فرض اين با و آن از استفاده با كه است سال هر در دستمزد سطح

                                                                                                                   
 خواهيم مي كه سالي و باشد 1377 سال )  t( پايه سال كنيد فرض ؛كنيم مي ارايه را مثالي موضوع شدن تر روشن براي -1

 1384 سال در نظر مورد فرد كنيد فرض همچنين .باشد 1380 سال )R( كنيم محاسبه آن براي را بازنشستگي مستمري
 شده ثبت ريال ميليون 2 برابر دستمزدي متوسط و سابقه سال 27 او براي ها داده مجموعه در و باشد شده بازنشسته

 سال براي سابقه مجدد محاسبه .1384 نه و است 1380 سال در او دستمزد متوسط و  سابقه ،داريم نياز ما آنچه اما ،باشد
  فاصله  اندازه به است كافي كه ترتيب اين به .است پذير امكان سادگي به 1384 سال در واقعي  سابقه روي از )R( هدف
 1380 سال در سابقه سال 27-4=23 به و كنيم كم او  سابقه از )1384-1380=4( هدف سال و واقعي بازنشستگي سال

 .برسيم
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 سال يك در فرد يك دستمزد متوسط داشتن با يابد، مي افزايش شاخص اين رشد اندازه به سال
 سطح شاخص داشتن با كه ترتيب اين به .كرد محاسبه ديگر سال در را او دستمزد متوسط توان مي

 1377 سال از پس هاي سال در كه را افرادي دستمزد توان مي ،1388 تا 1387 هاي سال در دستمزد
 دستمزد شاخص به بازنشستگي سال در دستمزد شاخص نسبت در آن ضرب با اند، شده بازنشسته

 t كه( باشد Wt رفته كار به دستمزد شاخص اگر رياضي، زبان به .دست آورد به 1377 سال در
 موجود s سال در او دستمزد متوسط و شده بازنشسته s سال در كه كسي براي ،)است سال انديس
  :با بود خواهد برابر t سال در دستمزد متوسط باال، هاي فرض كارگيري به با است،

)13(  
t

it is
s

W
w w

W
  

 عنوان شاخص به اينجا در كه شاخصي .  است t سال در i فرد دستمزد متوسط   wit رابطه، اين در
 سطح ميانگين :از است عبارت ،هگرفت قرار استفاده مورد سال يك در دستمزد متوسط سطح

 )شده ساخته نمونهتنها  نه و( داده مجموعه كل در سال آن در كه بازنشستگاني دستمزد متوسط
 روي ،1380 سال در دستمزد متوسط شاخص ساختن براي مثال،براي  يعني، ؛اند شده بازنشسته
 دست آمده به عدد و شد گرفته ميانگين اند بازنشسته 1380 سال در كه افرادي همه دستمزد متوسط

 .گرفت قرار استفاده مورد سال آن در دستمزد متوسط عنوان شاخص به

  بيني متوسط دستمزد در سال بازنشستگي پيش - 5-4
 دست آمده به )1377 سال قيمت به و( 1377 پايه سال در نمونه افراد همه دستمزد متوسط اينجا تا

 از تا باشيم داشته را   ( R)  آينده در بازنشستگي سال در دستمزد متوسط بايد بعد مرحله در .است
 دستمزد متوسط براي فرد آنچه اما ،باشد محاسبه قابل سال آن در بازنشستگي مستمري آن روي
 فرض اينجا در .است سال آن     در او انتظاري دستمزد متوسط گيرد مي نظر در R سال در خود
 را ها قيمت سطح و دستمزدها سطح افزايش ميزان و برخوردارند عقاليي انتظارات از افراد كنيم مي
 ميانگين برابر را R سال تا t سال از خود دستمزد ساالنه انتظاري حقيقي رشد بنابراين،، دانند مي
 رشد ميانگين محاسبه براي .گيرند مي نظر در R سال تا t سال از دستمزد شاخص حقيقي رشد

 ها قيمت سطح بر بعد به 1377 هاي سال در را باال در شده معرفي دستمزد  شاخص دستمزد، حقيقي
 اين از رشد گرفتن با ،سپس و دست آيد به حقيقي دستمزد شاخص تا كنيم مي تقسيم ها سال آن در

 آن ميانگين از ما كه شود مي حاصل آينده در دستمزدها حقيقي رشد حقيقي، دستمزد شاخص
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 حقيقي رشد داشتن با .كنيم مي استفاده R سال تا t سال از دستمزد انتظاري حقيقي عنوان رشد به
 روي از كه بود خواهد بيني پيش قابل R سال در حقيقي دستمزد متوسط ميزان آينده، در دستمزدها

 سال در مستمري مبلغ سابقه، و دستمزد متوسط روي از مستمري محاسبه فرمول كارگيري به با آن،
R دستمزد حداقل ميزان از شده محاسبه مستمري كه شود بررسي بايد جااين .شود مي محاسبه قابل 
 در( شود مي آن جايگزين پايه سال دستمزد حداقل مقدار صورت اين در و نباشد كمتر پايه سال در

 حداقل تا ماند مي ثابت آتي هاي سال در مستمري حداقل حقيقي مقدار كه ايم كرده فرض اينجا
 پايه سال در دستمزد حداقل مبلغ از سبب همين به .شود تضمين بازنشستگان براي ثابتي قدرت

 ).كنيم مي استفاده نيز آتي هاي سال در دستمزد عنوان حداقل به )1377(

 هاي پس از بازنشستگي بيني مستمري در سال پيش - 5-5

 در انتظاري بازنشستگي مستمري است الزم )R( بازنشستگي سال در مستمري بيني پيش از پس  
 انتظارات كارگيري فرض به با دوباره كار، اين براي .شود محاسبه نيز بازنشستگي از پس هاي سال

عنوان  به آن از و فرض ،شده دانسته را آينده در ها مستمري حقيقي رشد ميانگين مقدار عقاليي،
 محاسبه .كنيم مي استفاده بازنشستگي از پس هاي سال در ها مستمري انتظاري حقيقي رشد مقدار

 سطح رشد آن در و شد انجام بعد به 1377 هاي سال براي آينده در ها مستمري حقيقي رشد ميانگين
 اسمي رشد .شد گرفته ميانگين ،حاصل از و كم ها مستمري اسمي رشد از )تورم( ها قيمت

 اجتماعي تأمين سازمان هاي بخشنامه از خود نوبه به شود، مي اعالم سال به سال كه ها مستمري
 هاي سال و بازنشستگي سال در بازنشستگي مستمري محاسبه با ترتيب، اين به .است شده استخراج

 در شدن بازنشسته ا.ت.ث توان مي و بود خواهند اختيار در ا.ت.ث محاسبه اجزاي همه آن، از پس
  .كرد محاسبه را شده داده سال هر

  ساختن ارزش انتخاب و ارزش قله - 5-6
 ا.ت.ث محاسبه براي قبل هاي زيربخش در شده ارايه توضيحات به توجه با قله، ارزش ساختن نحوه
براساس  را ا.ت.ث مطلوبيت كه كنيم مي عمل نحو اين به قله ارزش محاسبه براي .است ساده نسبتاً
 عمر پايان تا پايه سال از پس هاي سال براي را آن ،سپس و (t )  پايه سال براي بار يك ، )11( رابطه

 در ا.ت.ث مقدار تفاوت حداكثر با بود خواهد برابر قله ارزش .كنيم مي محاسبه )سالگي 100(
   ).t   سال( حاضر حال در آن مقدار با )*R سال در( آينده هاي سال
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 )5( رابطه بازنويسي ،واقع در كه كنيم مي استفاده )14( رابطه از   انتخاب ارزش محاسبه براي 
 با بازنشستگي از پيش تا دستمزدها يافته تنزيل مطلوبيت جمع انتخاب، ارزش محاسبه در .است
 سال از پيش هاي سال در )حقيقي( دستمزد مقدار است الزم ،بنابراين .شود مي جمع قله ارزش

 سال تا دستمزدها حقيقي رشد ميزان مورد در اما ،باشيم داشته اختيار در را ) R( بازنشستگي
 از پس هاي سال در دستمزدها سطح حقيقي رشد ميانگين كه شد داده توضيح باال در بازنشستگي

 مقدار داشتن با ترتيب، اين به .شود مي گرفته نظر در رشد اين انتظاري عنوان مقدار به پايه سال
 در دستمزد حقيقي مقدار توان مي دستمزد ساالنه انتظاري حقيقي رشد و پايه سال در دستمزد

  .ساخت را انتخاب ارزش آن روي از و كرد محاسبه را بازنشستگي از قبل تا آتي هاي سال
  
   پژوهش هاي داده -6

 سازمان اجتماعي و اقتصادي محاسبات و آمار دفتر سوي از پژوهش اين در استفاده مورد هاي داده
 به مربوط 1داده  مجموعه چند در ها داده اين .است شده داده قرار اختيار در  اجتماعي تأمين

 ،اند شده بندي طبقه آور زيان و سخت مشاغل بازنشستگان و ها فوتي افتادگان، كار از بازنشستگان،
 .گيرد مي قرار بررسي مورد ها فوتي و بازنشستگان به مربوط داده   مجموعه تنها پژوهش اين در اما

 از اجتماعي تأمين بازنشسته هزار 800 از بيش به مربوط اطالعات شامل بازنشستگان داده   مجموعه
 گرفت، خواهد قرار توجه مورد مجموعه اين آنچه در اما ،است 1387 سال تا 1340 سال حدود

 بيش شامل نيز ها فوتي داده   مجموعه .بود خواهد بزرگ داده  مجموعه اين از كوچكي زيرمجموعه
 يا بازنشستگي از پس يا كه است اجتماعي تأمين پوشش تحت شدگان فوت ركورد هزار 400 از

 براي داده   مجموعه اين در موجود اطالعات .اند ، فوت كردهشوند بازنشسته اينكه بتوانند از قبل
  .شود مي استفاده برآورد مورد نمونه ساختن
 تنها ها داده اين كه استاين  ،كرد اشاره آن به بايد ها  داده  مجموعه اين مورد در كه اي نكته
 حالي در ،بازنشستگي آستانه در و شاغل افراد نه و است اجتماعي تأمين بازنشستگان هاي داده شامل

                                                                                                                   
1- Data set 



  233  تحليل اقتصادي رابطه مستمري بازنشستگي و تصميم در مورد زمان بازنشستگان

 شامل هم كه  هستيم 1مقطعي اي نمونه نيازمند بازنشستگي، بر اجتماعي تأمين تأثير بررسي براي كه
 اثر آنها مقايسه با بتوان تا دارند، بازنشستگي امكان كه شاغل افراد شامل هم و باشد بازنشسته افراد
 داده   مجموعه اين از استفاده با بنابراين، .كرد ارزيابي بازنشستگي تصميم بر را اجتماعي تأمين
 از مشكل اين رفع براي .كرد برآورد بازنشستگي بر را اجتماعي تأمين اثر طور مستقيم به توان نمي

 افراد شامل اي نمونه بتوان داده   مجموعه همين هاي داده از استفاده با تا است شده استفاده روشي
   .پردازيم مي آن شرح به ادامه در كه كرد ايجاد غيربازنشسته افراد و بازنشسته

  شرايط در نظر گرفته شده براي نمونه انتخابي - 6-1
 براي مناسب شرايط كه است داده   مجموعه اين از اي نمونه استخراج ها، داده با كار اول مرحله
 و بود خواهد مشخص سال يك براي و مقطعي صورت به نمونه اين .سازد فراهم را مدل برآورد
  :باشند دارا را زير شرايط بايد نمونه اين داخل افراد
  .باشند شده انتخاب مردان بين از -1
 صورتي در و باشند شده بازنشسته عادي و اختياري صورت به شدن، بازنشسته صورت در -2

 فراهم برايشان سال آن در اختياري صورت به شدن بازنشسته امكان اند، نشده بازنشسته كه
  .باشد
 تأمين بازنشستگان بين در زنان نسبت كه بوده جهت اين از مردان به مدل كردن محدود
 مطالعه كردن محدود با و است كردن نظر صرف قابل وكم  بسيار مطالعه مورد دوره در اجتماعي

 تضمين نيز دوم مورد .دست آورد بهتري  استفاده قابل حال عين در و تر دقيق نتايج توان مي مردان به
 يا اجباري هاي بازنشستگي و است عادي و اختياري صورت به فرد بازنشستگي كه كند مي

 در )خاص موارد يا آور زيان و سخت مشاغل بازنشستگان مانند( متفاوت شرايط در ها بازنشستگي
 افرادي بين از بايد دارند قرار نمونه در كه هم اي غيربازنشسته افراد همچنين، .گيرند مين قرار نمونه

 .اند بوده دارا را عادي و اختياري شدن بازنشسته شرايط بررسي، مورد سال در كه شوند انتخاب
 تأمين قانون 76 براساس ماده كه كنيم مي انتخاب نمونه در را بازنشستگاني تنها منظور، اين براي

 ماده اجتماعي تأمين قانون از ماده اين .باشند شده بازنشسته ماده، اين 3 و 1 هاي تبصره يا اجتماعي
براساس  .است كرده مشخص را زنان و مردان  عادي و  اختياري بازنشستگي شرايط كه است  اصلي
  :كند )اختياري( بازنشستگي درخواست بتواند تا باشد دارا را زير شرايط بايد شده بيمه ماده، اين

                                                                                                                   
1- Corss  section 
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 حداقل بعد به 1380 سال از .باشد داشته )بيمه حق پرداخت( كار سابقه سال 10 حداقل -
 سال در كه ترتيب اين به .برسد سال 20 به تا يابد مي افزايش سال يك سال هر سابقه سنوات
 20 به 1390 سال تا و سال 12 به 1382 سال در سال، 11 به نياز مورد سابقه حداقل 1381
  .ماند خواهد باقي سال 20 آن از پس و يابد مي افزايش سال

  .باشد رسيده تمام سال 55 به زنان سن و تمام سال 60 به مردان سن -
 را سالگي 45 و( مردان براي را سالگي 50 سن در شدن بازنشسته امكان نيز ماده اين 1 تبصره

 3 تبصره همچنين، .كند مي فراهم بيمه پرداخت سابقه سال 30 حداقل داشتن صورت در )زنان براي
 بازنشستگي متقاضي فرد به سال 35 شرط داشتن به سني هر در را شدن بازنشسته امكان ماده اين
   .دهد مي

 اجراي براي و دست آمد به فرد 881000 بزرگي با اي نمونه باال، شرايط گرفتن نظر در از پس
  .گرفت قرار استفاده مورد پردازيم، مي آنها به آتي بخش در كه برآوردهايي

  
  معادله مورد برآورد -7

شماره  جدول در شده برآورد معادله دقيق فرم و شد ارايه  )9( رابطه در برآورد مورد مدل كلي فرم
 همراه به )مبدأ از عرض جز به( مدل مستقل متغيرهاي شامل جدول اين .است شده آورده، 1

 وارد نحوه در كلي فرم با شده ارايه مدل اصلي تفاوت .است آنها از يك هر به مربوط توضيحات
  .است معادله در سابقه و سن كردن
 دو دهنده، توضيح متغير عنوان يك به پايه سال در سن خود كردن وارد بر عالوه سن، مورد در
 كردن وارد علت .اند شده وارد معادله در نيز سن مربع و سالگي 61 و 60 سنين براي     مجازي متغير

 براي الزم سن حداقل كه نظر آن از سالگي 60 سن كه بوده آن سالگي 60 سن مجازي متغيرهاي
 سالگي 60 از پيش اختياري بازنشستگي و است اجتماعي تأمين قانون 76 براساس ماده بازنشستگي

 ،رو ازاين شود، مي محسوب اي ويژه سن ،امكان دارد ماده اين 3 و 1 هاي تبصره از استفاده با تنها
 اين به نيز سالگي 61 سن .باشد سنين بقيه از باالتر سن اين در بازنشستگي احتمال رود مي انتظار
 60 در اند خواسته مي كه افرادي براي( را سالگي 60 سن اثر باقيمانده كه شده گرفته نظر در دليل

 دست آمدن به سن، مربع كردن وارد دليل .بگيرد خود به )اند نتوانسته اما ،شوند بازنشسته سالگي
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 تفسير و بررسي بخش به را بيشتر توضيحات كه است برآوردها در سن خود براي منفي عالمت
  .كنيم مي موكول نتايج

  هاي برآورد شده متغيرهاي مستقل مدل - 1جدول 
 توضيحات  متغير نام

INCENT  
 با ترتيب به كه  انتخاب ارزش يا قله ارزش متغير سه از يكي ، انگيزه متغير

 .شوند مي آورده نتايج در ACC و PV، OV نمادهاي

SSW  اجتماعي تأمين ثروت 

AGE  1377( پايه سال در سن( 

AGE2  سن مربع 

AGE60  سالگي 60 سن براي 1 برابر ،مجازي متغير 

AGE61  سالگي 61 سن براي 1 برابر ،مجازي متغير 

REC  بيمه حق پرداخت و كار سابقه 

REC10  سابقه سال 10 داشتن براي 1 برابر ،مجازي متغير 

REC11  سابقه سال 11 داشتن براي 1 برابر ،مجازي متغير 

REC30  سابقه سال 30 داشتن براي 1 برابر ،مجازي متغير 

REC31  سابقه سال 31 داشتن براي 1 برابر ،مجازي متغير 

MAR  بودن متأهل صورت در 1 برابر ،تأهل وضعيت مجازي متغير  
  

 سال 31 و 30 ،11 ،10 هاي سابقه براي مجازي متغيرهاي سابقه، خود بر عالوه سابقه، مورد در
 سابقه حداقل سن، سال 60 داشتن مانند سابقه، سال 10 داشتن زيرا ،شوند مي وارد برآورد در نيز

 اند خواسته مي كه افرادي رود مي انتظار و شود مي محسوب بازنشستگي براي 76 براساس ماده الزم
 سابقه ميزان اين به رسيدن با اند  نشده بازنشسته الزم سابقه نداشتن دليل به تنها و شوند بازنشسته
 30 داشتن .باشد تر بزرگ خاص سابقه اين در شدن بازنشسته احتمال ترتيب اين به و شوند بازنشسته

 شرايط ،76 ماده 1 براساس تبصره سن سال 60 و سابقه سال 10 مانند نيز سن سال 50 و سابقه سال
 .شود مي وارد مدل در نيز سال 30 سابقه دليل همين به .كند مي فراهم شدن بازنشسته براي ديگري
 سابقه با اند نتوانسته كهرا  مواردي اثر تا است دليل اين به نيز سال 31 و 11 هاي سابقه كردن وارد

  .بگيرد خود به ،شوند بازنشسته سال 30 و 10
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  برآورد نتايج -8
 به 1377 پايه سال با شده ساخته نمونه روي  Probit  مدل يك صورت به پژوهش مدل برآورد
 هاي مدل از يك هر براي برآوردها، اين نتايج .شد انجام  R  گرافيكي و آماري افزار نرم كمك
 در    z-value ستون ،شود يادآوري مي .است شده گزارش ،ادامه در انتخاب ارزش و قله ارزش
 معيار انحراف بر شده برآورد ضريب تقسيم از كه است   t  معمول آماره برآورد، نتايجهاي  جدول
 پيروي   t  توزيع از   Probit هاي مدل در آماره اين كه آنجا از اما ،آيد دست مي به شده برآورد
 آماره، اين  1مجانبي زننده تقريب توزيع نماينده كه شده انتخاب آن براي   z-value عنوان كند، نمي
  .است استاندارد نرمال توزيع يعني

  نتايج مدل ارزش قله -8-1
 شود، مي مشاهده طوركه همان .است شده آورده، 2شماره  جدول در قله ارزش مدل برآورد نتايج
 معنادار درصد 1 سطح در متغيرها ديگر نيستند، معنادار كه سابقه و سن مربع سن، متغيرهاي جز به

 ا.ت.ث متغير ضريب انتظار، مطابق .است 140/0 برابر مدل اين براي R2شبه برازش خوبي .هستند
 (SSW)   قله ارزش  متغير ضريب و مثبت  (PV)   اي حاشيه تأثيرهاي به توجه با   است؛ منفي 
 به( ريال هزار 100 هر ازاي به كه آيد ميدست  به نتيجه اين   Mean Effect ستون در شده محاسبه
 درصد 8/0 طور ميانگين به بازنشستگي احتمال ا،.ت.ث در افزايش )1377 سال ثابت قيمت

 14 طور ميانگين به بازنشستگي احتمال قله، ارزش در افزايش ريال هزار 100 هر ازاي به و افزايش،
 البته كه( بازنشستگي از پيش سال در دستمزد كنترلي متغير براي همچنين .يابد مي كاهش درصد

 هر .آيد دست مي به منفي عالمت )است شده استفاده آخر سال دو دستمزد متوسط از آن جاي به
  .است داده كاهش درصد 6/4 را بازنشستگي احتمال دستمزد، در افزايش ريال هزار 100

   

                                                                                                                   
1- Asymptotic 
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 ضرايب برآورد شده براي مدل ارزش قله - 2جدول 

 Estimate Mean Effect Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept) -0.571 -0.187 1.67 -0.341 0.733 

PV -4.32e-06 -1.42e-06 6.35e-07 -6.81 9.72e-12 

SSW 2.56e-07 8.37e-08 9.04e-08 2.83 0.00468 

AGE 0.0292 0.00958 0.0509 0.574 0.566 

AGE2 -0.00036 -0.000118 0.000387 -0.932 0.352 

AGE60 0.371 0.122 0.0195 19 1.24e-80 

AGE61 0.217 0.0709 0.0196 11 2.67e-28 

REC -0.00321 -0.00105 0.00202 -1.59 0.111 

REC10 0.942 0.308 0.027 34.9 1.65e-266 

REC11 0.165 0.0542 0.0319 5.19 2.16e-07 

REC30 0.584 0.191 0.0343 17 4.33e-65 

REC31 0.186 0.0609 0.0451 4.13 3.7e-05 

MAR -0.0975 -0.0319 0.0326 -2.99 0.00281 

WAGE -1.42e-06 -4.64e-07 9.89e-08 -14.3 1.59e-46 

 است آن از حاكي و اند دست نيامده به معنادار مدل اين در سن مربع و )AGE( سن متغيرهاي 
 احتمال )است محدود آن به مطالعه مورد نمونه كه سال 75 تا 53 سني بازه در( سن تغييرات كه

 متغيرهاي صورت به كه( سالگي 61 و 60 خاص سنين اما   ،دهد نمي قرار تأثير تحت را بازنشستگي
 و هستند بازنشستگي احتمال بر معناداري كامالً اثر داراي )اند شده وارد مدل در مجازي
 سن در بازنشستگي احتمال .است مثبت ،انتظار مطابق نيز سنين اين براي آمدهدست  به هاي عالمت

 سالگي 61 سن در بازنشستگي احتمال و درصد 12 طور ميانگين به سنين بقيه به نسبت سالگي 60
 در كه پيشين فرضيه اين ترتيب، اين به .است بيشتر درصد 7 طور ميانگين به ديگر سنين به نسبت

0.1402800Psedueo-R2
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 تأييد ،است بيشتر بازنشستگي احتمال بازنشستگي امكان شدن فراهم دليل به سالگي 60 سن
 احتمال است؛ بازنشستگي احتمال بر كوچك اما ،كاهشي اثري داراي نيز تأهل وضعيت .شود مي

  .است مجرد مردان از كمتر درصد 3 طور ميانگين به متأهل مردان بازنشستگي
 نشان و نيست معنادار متعارف معناداري سطوح در نيز   (REC)  سابقه متغير مدل اين در
 متغيرهاي مورد در اما ،ندارد بازنشستگي احتمال بر توجهي قابل تأثير سابقه افزايش ،دهد مي

 انتظار مطابق و معنادار شده برآورد ضرايب سال، 31 و 30 ،11 ،10 هاي سابقه داشتن مجازي
طور  به را بازنشستگي احتمال ترتيب به سال 31 و 30 ،11 ،10 سوابق داشتن .هستند مثبت همگي
 در بازنشستگي احتمال كه شود مي مشاهده .دهد مي افزايش درصد 1/6 و 19 ،4/5 ،31 ميانگين
 از پس و است بيشتر توجهي طور قابل به ها سابقه ساير از طور مشخص به سال 30 و 10 هاي سابقه
 اين و دارند بازنشستگي احتمال بر معناداري همچنان اما كمتر، تأثير سال 31 و 11 هاي سابقه آنها
 بازنشستگي احتمال بازنشستگي، امكان شدن فراهم دليل به خاص هاي سابقه اين در كه را بيني پيش
   .ندنك مي تأييد ،است بيشتر

  نتايج مدل ارزش انتخاب - 8-2
 جز به متغيرها همه برآورد اين در .است شده گزارش، 3شماره  جدول در انتخاب ارزش مدل نتايج
 قله ارزش مدل از كهبوده  146/0 برابر مدل اين در R2 شبه برازش خوبي و هستند معنادار ا.ت.ث

 ريال هزار 100 هر و است منفي عالمت داراي انتظار براساس انتخاب ارزش متغير .است تر بزرگ
 3 طور ميانگين به را بازنشستگي احتمال )1377 سال ثابت قيمت به( انتخاب ارزش در افزايش
 متعارف معناداري سطوح در و است منفي عالمت داراي ا،.ت.ث متغير .دهد مي كاهش درصد
  .ندارد بازنشستگي احتمال بر معناداري تأثير

 افزايش سال هر با كه است آن از حاكي و بوده منفي   (AGE)   سن متغير براي شده برآورد ضريب
 بر مبني قبلي بيني پيش با اين كه يابد مي كاهش درصد 6 طور ميانگين به بازنشستگي احتمال سن،

و  بوده مثبت سن مربع ضريب اما نيست؛ سازگار سن افزايش با بازنشستگي احتمال افزايش
 ،است برقرار بازنشستگي احتمال و سن افزايشبين  غيرخطي اي رابطه كه است اين كننده بيان
 كمتر بازنشستگي احتمال )سالگي 78( مشخصي سن تا يابد، مي افزايش سن هرچه  كه  نحوي به

  .يابد مي افزايش نيز بازنشستگي احتمال ،سن افزايش با بعد، به سن آن از اما شود، مي
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 براي مدل ارزش انتخاب  ضرايب برآورد شده - 3جدول 

 Estimate Mean Effect Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept) 7.91 2.57 1.63 4.86 1.16e-06 

OV -9.37e-07 -3.05e-07 2.71e-08 -34.6 1.25e-261 

SSW -7.58e-08 -2.46e-08 4.66e-08 -1.62 0.104 

AGE -0.19 -0.0619 0.0495 -3.85 0.00012 

AGE2 .00111 0.000361 0.000378 2.95 0.00323 

AGE60 0.343 0.111 0.0198 17.4 1.63e-67 

AGE61 0.214 0.0694 0.0198 10.8 3.59e-27 

REC -0.0102 -0.0033 0.00191 -5.32 1.04e-07 

REC10 0.894 0.29 0.0266 33.7 2.99e-248 

REC11 0.128 0.0417 0.0324 3.96 7.38e-05 

REC30 0.556 0.181 0.0343 16.2 6.54e-59 

REC31  0.163  0.0531 0.0451 3.62 0.00029 

MAR -0.0909 -0.0295 0.0328 -2.77 0.00556  

   
 سابقه تأثير مقدار اما ،است شده برآورد منفي ضريب با و معنادار انتخاب ارزش مدل در سابقه متغير

 تنها بازنشستگي احتمال سابقه، افزايش سال هر با و دست آمده به كوچك بسيار بازنشستگي احتمال بر
 20 و 33 بزرگ و معنادار اثر داراي سال 30 و 10 هاي سابقه كه  حالي در يابد؛ مي كاهش درصد 3/0

 همچنان اما تر كوچك اثر داراي سال 31 و 11 هاي سابقه و هستند بازنشستگي احتمال افزايش بر درصد
 براي دست آمده به اي حاشيه تأثيرهاي .هستند بازنشستگي احتمال افزايش بر درصد 8/6 و 6/7 معنادار

 قله ارزش مدل در دست آمده به تأثيرهاي از اندكي انتخاب ارزش مدل در سابقه مجازي متغيرهاي
 دوباره و است معنادار اما ،كوچك بازنشستگي احتمال بر تأهل وضعيت اثر نهايت، در .هستند تر بزرگ
  .دهد مي كاهش درصد 3 حدود را بازنشستگي احتمال بودن متأهل

0.146015  Psedueo-R2
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  متغيرهاي انگيزهبين همبستگي   - 8-3
 .است شده گزارش SSWو  PV، OV انگيزه متغيرهايبين  همبستگي زير جدول در

SSW PV corr 

0.64 0.66 OV 

0.20 1 PV  

 و) درصد 64( باال نسبتاً OVو  SSWبين  همبستگي ضريب ،شود مي مشاهده كه طور همان
 كه باشدآن  دهنده توضيح شايدموضوع  اين است) درصد 20( پايين نسبتاً PVو  SSWبين 

 داراي قله ارزش و انتخاب ارزش مدل دو برآوردهاي در SSW براي دست آمده به ضريب
  .است مختلف هاي عالمت

  
  نتايج تفسير و بررسي - 9

  متغيرهاي انگيزه ادامه كار
 ارزش مدل دو هر در كار ادامه انگيزه متغير تأثير كه است آن از حاكي باال برآوردهاي نتايج

 و معنادار تأثيري ،)نظريه( تئوري بيني پيش با مطابق بازنشستگي احتمال بر قله ارزش و انتخاب
 افزايش از حاصل مطلوبيت حداكثر گوياي انگيزه متغير انتخاب، ارزش مدل در .است كاهنده

 اندازه هر كه است بازنشستگي سن انداختن تأخير به با بازنشستگي از پيش درآمدهاي و ا.ت.ث
 ،قله ارزش مدل در .بود خواهد تر كوچك نيز شدن بازنشسته احتمال ،باشد تر بزرگ مطلوبيت اين
 آينده در ا.ت.ث تغييرات تأثير بر تنها و خارج انگيزه متغير از بازنشستگي از پيش درآمدهاي اثر اما
  .باشد رديابي قابل تري طور مشخص به اجتماعي تأمين تأثير ترتيب اين به تا شود مي تمركزم

 .است متفاوت مدل دو اين در انگيزه متغيرهاي براي دست آمده به تأثيرهاي و ضرايب اندازه
 دست آمده به تر بزرگ برابر 5/4 حدود انتخاب ارزش مدل از قله ارزش مدل در انگيزه متغير تأثير
 در، زيرا باشد قله ارزش به نسبت انتخاب ارزش متغير سطح بودن تر بزرگ تواند مي آن دليل كه

 متغير و شوند مي جمع قله ارزش با نيز بازنشستگي از پيش درآمدهاي انتخاب ارزش محاسبه
 15 حدود انتخاب ارزش ميانگين شده، ساخته نمونه در كه نحوي به شود، مي ساخته تري بزرگ
 )است تري بزرگ متغير كه( انتخاب ارزش متغير براي ،بنابراين .است قله ارزش ميانگين برابر

  .آيد دست مي به نيز تري كوچك ضريب
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  ا.ت.متغير سطح ث
 ضريب كه حالي در .است متفاوت مدل دو در معناداري و عالمت ا،.ت.ث سطح متغير مورد در
 ارزش مدل در متغير اين است، دست آمده به مثبت بيني، پيش مطابق قله، ارزش مدل در متغير اين

 كه باشد آن از حاكي تواند مي انتخاب ارزش مدل در متغير اين بودن معنا بي .است معني بي انتخاب
 سطح ديگر ،شوند مي گرفته نظر در كار ادامه انگيزه در نيز بازنشستگي از پيش دستمزدهايوقتي 
 انتظار از دور اينو  بود نخواهد بازنشستگي تصميم در اي كننده تعيين عامل اجتماعي تأمين ثروت
 تصميم براي درست دهنده توضيح متغير شد، بحث موضوع ادبيات در كه طور همان، زيرا نيست

 و مثبت تأثير قله، ارزش مدل در اما ،آن سطح نه و باشد ا.ت.ث آتي تغييرات مسير بايد بازنشستگي
 و قبول قابل ا.ت.ث ثروتي اثر به توجه با آن بودن مثبت كه دست آمده به متغير اين براي كوچكي

 انتخاب ارزش مورد در باال توضيح به توجه با )قله ارزش تأثير درصد 6 حدود( آن كوچك تأثير
  .است توجيه قابل )گرفتن قرار  انگيزه تر كامل متغير شعاع تحت(

  متغيرهاي مربوط به سن
 بر معناداري تأثير داراي سن مربع و سن قله، ارزش  مدل در ،شود مي مشاهده سن، تأثير مورد در

 با يعني ،است معنادار تأثير اين انتخاب ارزش مدل در كه  حالي در نيستند، بازنشستگي احتمال
 ديگر قله، ارزش به آن تبديل و انتخاب ارزش انگيزه متغير از بازنشستگي دستمزدهاي كردن خارج
 كه باشد آن تواند مي تغيير اين علت .بود نخواهد بازنشستگي تصميم در اي كننده تعيين متغير سن
 مستقل تأثير و شود مي منعكس قله ارزش متغير خود در زيادي حد تا قله ارزش مدل در سن تأثير

  .داشت نخواهد بازنشستگي احتمال روي ديگري
 و است دست آمده به منفي آن عالمت سن، بودن معنادار وجود با انتخاب، ارزش مدل در
 احتمال بر باال سنين در تنها سن اثر كه كند مي پيشنهاد ما به اين .مثبت ،سن مربع عالمت

 نحو اين به توان مي را تر پايين سنين در سن افزايش اثر بودن كاهشي اما ،است افزايشي بازنشستگي
 باعث كه نيست سن افزايش اين يعني ،است معكوس مورد اين در عليت جهت كه كرد تعبير

 براي بيشتري تمايل ديگري داليل به كه كساني بلكه شود، مي بازنشستگي احتمال كاهش
مانند  مي باقي كه كساني و شوند مي بازنشسته هرچه زودتر و تر پايين سنين در دارند بازنشستگي

 باالتري سنين كه( آنها بازنشستگي احتمال ،نتيجه در و اند داشته بازنشستگيبه  كمتري تمايل
 افراد تمايل تفاوت علت كه هست سومي عامل رسد مي نظر به ديگر، تعبير به .است كمتر )دارند
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 تر پايين سنين در اي عده شدن بازنشسته باعث عامل اين. دهد مي توضيح را بازنشستگي براي
 احتمال عامل، آن تأثير بودن كمتر دليل به باالتر، سن با مانده باقي افراد آن ،نتيجهدر  شود مي

وكار شخصي و  تواند انگيزه افراد براي شروع كسب اين عامل سوم مي .دارند كمتري بازنشستگي
خروج از وضعيت استخدامي باشد كه با توجه به پرريسك بودن اين گزينه، شاغالن در سنين باالتر 

پذيرترند و با احتمال  تر ريسك كه شاغالن جوان  در حالي ،تمايل كمتري به انتخاب آن دارند
 شود مي مشاهده و است باقي خود قوت به سن تأثير اگرچه ؛كنند تخاب ميبيشتري اين گزينه را ان

 عالمت داراي انتخاب ارزش مدل در سن مربع ضريب و كند مي غلبه سن تأثير باالتر سنين در كه
 مدل دو هر در سالگي، 61 و 60 سنين مجازي متغيرهاي مورد در نهايت، در .است معنادار و مثبت
 احتمال كه انتظار اين و دست آمدند به )مثبت( صحيح عالمت با و معنادار كامالً متغيرها اين

  .شد تأييد ،باشد بيشتر بازنشستگي سن حداقل به رسيدن از پس ها سال يننخست در بازنشستگي

  متغيرهاي مربوط به سابقه
 دليل مشابه تواند مي آن دليل و نيست معنادار قله ارزش مدل در )بيمه حق پرداخت(  سابقه متغير

 احتمال بر )بودن مؤثر صورت در( سابقه اينكه تأثير .باشد مدل اين در سن نبودن معنادار
 اين براي منفي تأثير انتخاب ارزش  مدل در اما، شده ديده قله ارزش متغير خود در قبالً بازنشستگي

 افزايش سال هر ازاي به درصد -3/0( است كوچك بسيار تأثير اين اما ،است دست آمده به متغير
 قطعي و روشن چندان بازنشستگي احتمال بر سابقه تأثير كه مقايسه حاكي از آن است  نتيجه ).سابقه
 تأييد ،داد خواهد افزايش را بازنشستگي احتمال سابقه اينكه افزايش بر مبني قبلي بيني پيش و نيست
  .نيست بازنشستگي تصميم در اي كننده تعيين چندان عامل سابقه ،كل در ،رسد مي نظر به و شود نمي
 31 و 11 آنها دنبال به و( سال 30 و 10 خاص هاي سابقه داشتن رود مي انتظار ديگر،سوي  از
 و سالگي 55 و 60 هاي سن در( بازنشستگي براي نياز مورد هاي سابقه اينكه حداقل دليل به )سال
 تأييد قوت با مدل دو هر در فرض اين ؛دهند افزايش را بازنشستگي احتمال هستند، )مردان براي
 مند عالقه كه افرادي: است چنين مسأله توجيه .دست آمد به سنين اين براي بزرگي نسبتاً تأثير و شد
 حداقل دست آوردن به با اند، نشده بازنشسته كافي سابقه نداشتن دليل به اما ،اند بوده بازنشستگي به

  .شوند مي بازنشسته سال 2 يا 1 عرض در ،الزم سابقه
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 وضعيت تأهل

 منفي و معنادار تأثير مدل دو هر در بازنشستگي احتمال بر تأهل وضعيت تأثير مورد در نهايت، در 
 ).مدل دو هر در درصد 3 حدود( است كوچك تأثير اين هرچند شده، برآورد بودن متأهل براي
 براي مجرد افراد به نسبت متأهل افراد تمايل طور كلي به كه كرد تعبير طور اين توان مي را نتيجه اين

 به تعهد دليل به متأهل افراد بودن كارتر محافظه تواند مي آن دليل و است كمتر اندكي بازنشستگي
 كمتر كه كساني براي بازنشستگي مستمري شدن، بازنشسته بازيرا  ،باشد خانواده مخارج پرداخت

 از پيش آنها دستمزد از كمتر )نمونه اين در افراد درصد 90 به نزديك( دارند سابقه سال 30 از
 غيررسمي بازار وارد بتواند شدن بازنشسته از پس فرد است اينكه ممكن با و بود خواهد بازنشستگي

 تمايل ،بيشتر گريزي ريسك دليل به متأهل افراد اما ،داشته باشد بيشتري درآمد از كل در و شود
 فرضيه يك حد در تنها اينجا در شده مطرح توجيه البته .داشت خواهند تصميمي چنين به كمتري
  .دارد اي جداگانه مطالعات به نياز آن تأييد و است

  
  گيري نتيجه - 10

 ارزش و قله ارزش هاي مدل در اجتماعي تأمين متغيرهاي تأثير برآورد از دست آمده به نتايج 
 بنابراين، .هستند بازنشستگي احتمال بر كار ادامه انگيزه متغيرهاي معنادار تأثير از حاكي انتخاب

 اجتماعي تأمين از حاصل درآمدهاي فعلي ارزش آتي تغييرات كه فرض ايننتيجه گرفت،  توان مي
 از يكي كه   گيرد مي قرار تأييد مورد ،است مؤثر بازنشستگي تصميم بر )بازنشستگي مستمري(

 يا قله ارزش( تغييرات اين كننده منعكس انگيزه متغيرهاي بازنشستگي، نرخ كننده تعيين عوامل
  .هستند )انتخاب ارزش

 تصميم بر دهد، قرار تأثير تحت را ها مستمري آتي مسير كه گذاري سياست هر بنابراين،
 .بود خواهد تأثيرگذار بازنشستگي نرخ بر ،نتيجه در و بازنشستگي آستانه در مردان بازنشستگي

 نرخ براي توجهي قابل پيامدهاي تواند مي اجتماعي تأمين زمينه در گذاري سياست آنكه، نتيجه
 گذاري سياست هر و باشد داشته تر مسن مردان اقتصادي مشاركت نرخ آن دنبال به و بازنشستگي

  .گيرد صورت آنها به علم با و پيامدها اين گرفتن نظر در با بايد زمينه اين در
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