
 فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

 1-34 صفحات، 1396، زمستان 67شماره هفدهم، سال  

 

  

 

 

 

  (UMواحد ) یدر خانوار براساس الگو ينبرآورد عرضه کار زوج
 

 

 ****و مهنوش عبداله میالنی***حسن طایی ،**تیمور محمدی، * لیال سادات زعفرانچی

 

 06/06/1396تاريخ پذيرش:   03/10/1395تاريخ دريافد: 
 

 چکیده

 ينـد بـر فرآ  توانـد  ياعضـاء مـ   یندر نظر گرفته نشده و تعـامالت بـ   1یاهخانوار به عنوان جعبه س يرفتار اعضا یینامروزه تب
توابـع عرضـه    يحاضر، برآورد و بررس یسباشد. هدف تحق یرگذارها بر رفاه خانوار تاث اشتغال و به تبع آنرفتار مصرف، 
بـا اسـتفاده از اطالعـات      2واحـد  ي)متفرقـه( براسـاس الگـو    یرکاريدرآمد غ دارايهر دو شاغل و  ینساعات کار زوج

 يافتـه  یمتعمـ  يبراسـاس روش گشـتاورها   ینماسد.  روش تخ 1392در سال   ييو روستا يدرآمد خانوار شهر - ينههز
(GMMو استفاده از روش دو مرحله ) هـا  يافتـه دستمزد اسـد.   یرنمونه متغ شو حل تور ييبا فرض درونزا  3هكمن اي 

محاسـبه   ين،و معنـادار اسـد، بنـابرا    يمنف  4یلزمعكوس نسبد م يبعرضه کار زنان متاهل، ضر يدر الگو دهد ينشان م
 وج،هـر دو ز  ي. کشـش دسـتمزد خـود   شـود  يم يجدر نتا يهكمن موجب سازگار اي وش دو مرحلهتوس  ر یرمتغ ينا

 يکشـش هـا   يشده شكل استاندارد دارد. بررس يدر نمونه بررس ینتوابع عرضه کار زوج يهزاو ينمثبد و معنادار و از ا
بـر عرضـه    یرکـاري درآمـد غ  يشافـزا  ي،نظـر  يمكمل اسد. مطابس با مبـان  یناوقات فراغد زوج دهد يمتقاطع  نشان م
  و معنادار دارد. ياثر منف ینساعات کار زوج

 .JEL : D19, C24, C29 بندی طبقه

هکمدن، مککدو     یا واحدد، روش دو مرحهده   یالگو ین،عرضه کار زوج :ها کليدواژه
  .یافته یمتکم یو روش گشتاورها یهزنسبت م
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1- Black Box 

2- Unitary Model 

3- Heckit 

4- Inverse Mill’s Ratio 
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 مقدمه -1
 3( و مـالتوس 1776) 2( ،اسـمید 1730) 1لونعالقه اقتصاددانان بـه موضـوخ خـانوار بـه کـانتی     

گردد. بخش اعظمي از ادبیات نظري اقتصاد خانوار متمرکز بر شناسايي رفتار  ( بازمي1798)
گیري تخصیص زمان و درآمد در اين  عرضه نیروي کار اعضا با تمرکز بر چگونگي تصمیم

 واحد مهم اجتماعي اسد.  
رفـاه  »هـاي تشـويقي بـا عنـوان      ر، طراحي سیاسـد ريزان بازار کا امروزه بسیاري از برنامه

هايي در حوزه اقتصاد خانوار،  را در دستور کار خود دارند. ترسیم چنین سیاسد 4«براي کار
شود.  گیري عرضه کار اعضا محسوب مي ناظر بر درک درسد از مناسبات و فرآيند تصمیم

غییـر اسـدا از يـك سـو،     شدت در حـال ت  هاي اخیر به در حال حاضر، نقش خانواده در سال
تغییرات تكنولوژي اهمید اين مجموعه را به عنوان يك واحد تولید در اقتصاد کاهش داده 
و از سوي ديگر، اعضاي خانواده را براي ورود به کار بازاري ترغیب کرده اسـد. تغییـرات   

ر کنـار  رفتار اقتصادي خانوار و تغییر الگوي اشتغال اين واحد به سمد اشتغال هر دو زوج د
ترين تحوالت اخیر حوزه بازار کـار   توان از جدي گیر اشتغال زنان متاهل را مي افزايش چشم

اي جـدي و جديـدي را در   در جهان محسوب کرد. از اين رو، امروزه اقتصاد خانوار، شاخه
ها نشانگر توجـه محـدود    خود اختصاص داده اسد، هرچند بررسي حوزه ادبیات اقتصادي به

 ققان ايراني به اين گرايش اقتصادي پراهمید اسد.  رنگ مح و کم
هـاي درون خـانواري و همچنـین تعـامالت ايـن      تحوالت صورت گرفته در زمینـه نقـش  

تغییرات با وقايع اقتصادي موجود در کشور جمهـوري اسـالمي ايـران، بـازنگري و سـنجش      
ايي نظیـر مصـرف و   ه الگوهاي پايه را در تبیین وضعید رفتارشناسي خانوار ايراني در حوزه

 سازد.   ضروري مي اشتغال،
، جمعیـد  2015براساس اطالعات بانك جهاني، کشور جمهوري اسالمي ايران در سال 

درصدي را تجربه کرده که اين رشد فزاينده شهرنشیني به همراه افزايش فشـار   73شهرنشین 
اي سـطح  هزينه و کسري معیشتي موجب تمايل خانوار به کسب درآمـد بیشـتر جهـد ارتقـ    

کمي و کیفي زندگي شده اسد. از جمله نتايج روند ذکر شده، افـزايش تعـداد شـاغالن بـه     

                                                                                                                   
1- Cantillon 
2- Smith 

3- Malthus 
4- Welfare to Work 
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سرشـماري  1390اي کـه مبتنـي بـر آمـار سـال      گونـه  بیش از يك نفر در هر خانوار اسـد بـه  
هزار خانوار براي جلوگیري از مشكالت احتمـالي   500میلیون و  2نفوس و مسكن،  عمومي

تحوالت اجتماعي و فرهنگي با دو نفـر شـاغل در بـازار کـار حضـور       معیشتي به همراه ساير
اند. اين در حالي اسد که تغییرات گسترده در بافد فرهنگـي از جملـه افـزايش سـهم     داشته

قابل توجه زنان از تحصیالت آموزش عالي زمینه استقبال آنان را براي ورود به بازار کار در 
 آينده فراهم کرده اسد.  

هـاي شـغلي   دهد دستیابي بـه فرصـد  لعات انجام شده در ابعاد ملي نشان ميبرخي از مطا
ترين عوامل گرايش دختران بـه تحصـیالت عـالي اسـد. بـه      بهتر و استقالل اقتصادي از مهم

هـاي شـغلي توسـ  زنـان     عبارت ديگر، تاثیر مثبد افزايش تحصیالت بر دستیابي به فرصـد 
 (. 1393و مهرآبادي،  آزاده محسوس و قابل درک بوده اسد )اعظم

اي ديگر، رخدادهاي اخیر واقـع شـده در حـوزه خـانوار از جملـه کـاهش نـرخ        از زاويه
هاي خانوادگي، افزايش نـرخ طـالق و احسـاس نـاامني زنـان در حـوزه       زادوولد، تغییر نقش

خصوص زنان متاهـل   اقتصادي از ساير عوامل موثر در زمینه انتظار افزايش مشارکد زنان به
ازار کار محسوب مي شود. در مورد عوامل اقتصـادي مـوثر بـر اشـتغال زنـان در ايـران،       در ب

برخي پژوهش ها متغیر هاي سطح تحصـیالت زنـان، موالیـد و ارزش افـزوده صـنعد را بـه       
کننـد )کريمـي موغـاري و     عنوان تاثیرگـذارترين متغیرهـا در امـر اشـتغال زنـان معرفـي مـي       

 (. 1392همكاران، 
اگـر شناسـايي درسـتي از نحـوه توزيـع درآمـد در خـانوار        -بـازار کـار   گذاران  سیاسد

-هاي مهمي چون دستمزد، مالیات و درآمد غیرکاري مـي با تاثیر بر مولفه -پذير باشد امكان

هاي مالیـاتي و   توانند بر انگیزه اشتغال زوجین در خانوار تاثیرگذار باشند. بسیاري از سیاسد
عرضه کـار زوجـین در خـانوار اثرگـذار بـوده و بررسـي تـاثیر        هاي انتقالي بر رفتار پرداخد

کننـده   گذاري درستي جهد تعیین هويد پرداخـد  گونه سیاسد ها به تشخیص و هدف اين
 گونه اعتبارات در خانوار نیازمند اسد.  کننده اين و دريافد

فـاهي،  هـاي ر  هاي مالیاتي و سیاسدتحقیقات انجام شده در زمینه نتايج بكارگیري برنامه
توانـد در  نشان مي دهد که درک درسد از رفتار عرضه نیروي کار زوجین در خـانوار، مـي  

ارائه هدفمندکمك هاي مالي و رفاهي بـه ايـن نهـاد اجتمـاعي مـوثر واقـع شـود )بلونـدل و         
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رسد استخراج الگوي عرضه کار زوجین در خـانوار و   بنابراين، به نظر مي (.1999، 1مكارتي
( از UMوثر بر آن در قالب يك الگـوي نظـري همچـون الگـوي واحـد )     شناسايي عوامل م

گـذاري بهینـه در قلمـرو خـانوار و بـازار کـار        هاي الزم در زمینه اتخاذ سیاسـد  نخستین گام
 شود.   محسوب مي

در اين تحقیس ضمن مروري بر مباني نظري و تحلیلي عرضه کار زوجـین در چـارچوب   
هاي آمـاري و سـنجي    رخي مسائل تكنیكي و روششود به ب، تالش مي(UM)الگوي واحد

هــاي خــرد هزينــه و درآمــد قابــل مالحظــه در بــرآورد اشــاره شــود. در ايــن مطالعــه از داده
استفاده شده و در گام نخسد، ضـمن اسـتفاده    1392خانوارهاي شهري و روستايي در سال 

متغیـر   3نمونـه  و محاسبه معكوس نسبد میلز، تـورش انتخـاب   2اي هكمن از روش دو مرحله
متغیر دستمزد، عرضه نیـروي   4ييزا درون دستمزد زنان متاهل مرتفع و در گام بعد با توجه به

کــارگیري روش  کــار هــر دو زوج )زن و شــوهر( در يــك الگــوي نیمــه لگــاريتمي و بــا بــه
 برآورد شده اسد.( GMM)يافته  گشتاورهاي تعمیم

 

 ادبیات نظری  -2

گیري زوجین در خـانوار   تصاد خرد نئوکالسیك، رفتار تصمیمدر بخش اعظمي از ادبیات اق
 5شـود. ايـن الگـو بـا اقتصـاد جديـد خـانوار        وتحلیل مي ( تجزيهUMبراساس الگوي واحد )

(NHE )   ملحـس بـوده و بـا    رود،  شـمار مـي   ( بـه 1962) 6که از پیشـگامان آن ژاکـوب مینسـر
( 1973) 8رش آن توسـ  بكـر  ( و گسـت 1956) 7گذاري ادبیات اولیه توسـ  ساموئلسـون   پايه

شود. بنابراين، هر دو الگـوي ساموئلسـون و بكـر، مبـاني نظـري آنچـه بـه عنـوان          شناخته مي
 (.1996،  9( شناخته مي شود را دارا هستند )لوند برگ و پوالکUMرويكرد واحد )

                                                                                                                   
1- Blundell and MaCurdy  
2- Heckman Two Step Model 

3- Sample Selection Bias 

4- Endogeneity 

5- New Home Economic 

6- Jacob Mincer 

7- Samuelson 

8- Becker  
9- Lundberg and Pollak 
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و يـا يـك   « اجمـاخ خـانواده  »( براي نخستین بار نشان داد کـه فـرض   1956ساموئلسون )
گیـري بـراي مصـرف پـول و زمـان در خـانوار، دور از ذهـن         جانبه در طول تصمیمتوافس دو

نیسد. وي فرض کـرد در يـك خـانوار، هـر عضـو، مصـرف خـود از کاالهـا و خـدمات و          
تفاوتي مربـو  بـه سـفارش آن کاالهـا و خـدمات را دارا اسـد. عـالوه بـر ايـن،           منحني بي

گر اعضا بسـتگي نـدارد، امـا ترجیحـات     ترجیحات در میان کاالهاي مصرفي فرد به رفتار دي
آورد در ارتبـا   که ارزش مصرف هر عضو را به حساب مـي « تابع رفاه جمعي»همه اعضا با 

در حقیقد وي معتقـد   کند. بوده و خانواده اقدام به حداکثر کردن اين تابع رفاه مشترک مي
ننـد فـرد عمـل    گیري براي مصرف و عرضه نیروي کار، خـانوار هما  اسد در فرآيند تصمیم

شود. ساموئلسون سـس  بـا    کند و اين تابع رفاه جمعي اسد که توس  اعضا، حداکثر ميمي
تفـاوتي همـه اعضـاي     هاي بـي اي از ترجیحات آشكار شده درگروه، وقتي منحنيبیان قضیه

هاي بهینـه در  گروه به طور منظم محدب باشند و تابع رفاه جمعي حفظ شود و همواره انتقال
کنـد. نتیجـه رويكـرد     هـايي بـر تقاضـاي خـانواده ايجـاد مـي      وه رخ دهد، اسـتنبا  داخل گر

ها و درآمد کل خانوار بستگي داشـته و  دهد تقاضاي کل فق  به قیمدساموئلسون نشان مي
 .تقاضـاي واحـد را خواهـد داشـد     مربـو  بـه  « هیكسـي  -اسالتسكي» خواصتقاضاي کل 

ــ   ــروي ک ــار  براســاس نگــاه ساموئلســون، مــدل عرضــه نی ــدل اســتاندارد رفت ــا م ار خــانوار ب
گردد که در کننده بسیار مشابه اسد. تفاوت عمده اين دو مدل به اين واقعید بازمي مصرف

کننده افزايش در قیمد کاالها، مطلوبید را کاهش، امـا در مـدل عرضـه     مدل رفتار مصرف
کلیـدي مطـرح    نیروي کار، افزايش در بهاي زمان، مطلوبید را افـزايش خواهـد داد. سـوال   

شده پ  از نظر ساموئلسون ناظر بر اين امـر اسـد کـه تـابع رفـاه جمعـي خـانوار از کجـا و         
توان تابع رفاه هاي افراد متفاوت باشد، چگونه ميشود؟ و اگر مطلوبیدچگونه استخراج مي

 مشترک را ترسیم کرد؟ 
ك تـابع  انتقادهاي صورت گرفته در خصوص نظريه ساموئلسـون نسـبد بـه وجـود يـ      با

بكـر   براي خـانوار و چگـونگي توجیـه وجـودي آن،     -تابع رفاه جمعي -مشترکترجیحات 
و در مقالـه خـود در   1( طرح کـرده UM( مباحث مختلفي را در قالب رويكرد واحد )1973)

                                                                                                                   
  ( مطرح شد.1994( ابتدا توس  برانینگ و همكارانش )Unitary« )واحد»عبارت  -1
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چرا در مورد چگونگي طرح يك تابع رفاه جمعـي توضـیح   »از ساموئلسون براي  1991سال 
 ، انتقاد کرد.«نداده

( برخي از جوانب اين نظريه را با تاکید بر ترجیحات مشترک اعضا بـه جـاي   1991بكر )
( در مطالعـات  1965ارتبا  از طريس يك توافس مشترک در الگوي خود مطرح کـرد. بكـر )  

کنـد  بیـان مـي   2، هماهنگ با الگوي نـوخ دوسـتي  1قبلي خود از جمله الگوي تخصیص زمان
   کند.عمل مي 3ستي يك ديكتاتور خیرخواهکه خانوار به عنوان يك کل واحد به سرپر

هاي برآمده از رويكرد ساموئلسون، موارد مختلفي را  ( به دنبال پاسخ پرسش1974) بكر
کندا از جمله اينكـه ترجیحـات تمـامي اعضـا در خـانوار بـا       در قالب رويكردواحد طرح مي
شـود.  نامیده ميشود، عضوي که سرپرسد و يا راس خانوار ترجیح يكي از اعضا منطبس مي

بـراي همـه اعضـا     -سرپرسد يـا راس خـانوار  -معتقد اسد اگر يكي از اعضاي خانوار  بكر
ها انتقال دهد، اين خانوار حتـي اگـر ترجیحـات     اي که منابع را به آنگونه باشد به 4خیرخواه

کنـد کـه گويـا ترجیحـات راس يـا      ساير اعضا کامال متفـاوت باشـد بـه صـورتي عمـل مـي      
  5کند. مي حداکثرسرپرسد را 

را )با فرض اينكه ترجیحات يك عضو از اعضاي  6«مراقبد»بكر در کارهاي بعدي ايده 
  خانوار به تابع مطلوبید ساير اعضا بسـتگي دارد( مـورد توجـه قـرار داده اسـد . در تئـوري      

شـود  بكر، خانوار يك گروه عقاليي از والديني دلسوز و فرزنـدان را شـامل مـي    7شرور بچۀ
خـانوار بـه    يتابع مطلوبید آنان عالقه ايشـان را بـراي بهتـر زنـدگي کـردن سـاير اعضـا       که 

 گذارد. نمايش مي
اقتصادداناني که بـه رويكـرد واحـد معتقدنـد بـراي توجیـه اينكـه چگونـه ممكـن اسـد           

انـد، امـا   خانواده به عنوان يك مجموعه واحد عمل کند از توضیحات متفـاوتي بهـره گرفتـه   

                                                                                                                   
1- Model of Allocation of Time 

2- Altruist Model 

3- Benevolent Dictator 

4- Altruist 
 کند که در اثر انتقال بین اعضا، رفع تضاد في مابین توابع مطلوبید متفاوت اعضا حاصل خواهد شد. بكر اشاره مي - 5

6- Caring 

7- Rotten Kid Theorem 
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کـه  را  2و ديكتـاتوري  1هاي مربوطه، دو حـد افراطـي نـوخ دوسـتي    ديدگاهبطور اجماخ همه 
 کنند.  دنبال مي شود، مي( UM) منجر به ايجاد ساختار الگوي واحد

( در يك ويژگي N-UM) 3(، معتقدان به رويكرد غیر واحدUM) در نقد الگوي واحد
حـات مربـو  بـه    ترجی هستند: در خانوار هر يك از اعضايدر حوزه ادبیات نظري مشترک 

نظـر   گیـري بهینـه در خـانواراختالف    و ممكـن اسـد در خصـوص تصـمیم     بودهخود را دارا 
با اين وجود، الگوهاي متنـوخ غیرواحـد در مفروضـاتي کـه در رابطـه بـا        وجود داشته باشد.

هـاي همكارانـه و غیرهمكارانـه،    شـوند، متفاوتنـد. نظريـه   تعامل اعضاي خـانواده عنـوان مـي   
 4شمار رفته و الگوي جمعـي  ( بهN-UM) هاي غیرواحدبندي در زمینه نظريه یمترين تقس عام
(CMو الگوهاي چانه ) ترين منتقدان الگوي واحد ياز جمله جديدترين و جد 5زني (UM )

بررسـي تحقیقـات اخیـر در زمینـه توزيـع      شـوند.  در حوزه الگوهاي همكارانه محسوب مـي 
دهد کـه همچنـان الگـوي    ه کار زوجین نشان ميدرآمد درون خانوار و همچنین رفتار عرض

 شـود  تحلیـل رفتـار خـانوار اسـتفاده مـي     و اي جهـد تجزيـه  صورت گسـترده  ه( بUM) واحد
  (2014 و همكاران، 7بارگین و 2012، 6)بلوندل و همكاران

 

 چارچوب تحلیل نظری  -3

ر ( عرضـه نیـروي کـا   UM)تجربـي الگـوي واحـد    –در تحقیس حاضر از چارچوب تحلیلـي  
( استفاده شده اسـد. براسـاس   1987) 8خانوار، توصیف شده توس  کیلینگ ورث و هكمن

سـازي تـابع    خـانوار حاصـل بهینـه    يفرض بـر ايـن اسـد کـه تصـمیمات اعضـا       ،اين تحلیل
خـانوار اسـد، اگرچـه خـانوار هـا متشـكل از افـراد هسـتند کـه           9مطلوبید مشترک و واحد

  توانند گسترده شده يا متالشي شوند. مي

                                                                                                                   
1- Altruism 
2- Dictatorship 

3- Non-unitary Model 

4- Collective Model 

5- Bargaining Model 

6- Blundell and et. al 

7- Bargain and et. al  

8- Killing Sworth and Heckman 

9- Unique 
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، دهـد نشـان مـي   (1946) 1هـیك   مرکـب  قضـیه  اشاره بـه با ( 1983کیلینـگ ورث ) 

 و در نظر گرفد مرکب کاالهاي به عنوان توان را مي اوقات فراغد خانواده ومصرف 
 يالگـو  يـك  بر عرضـه نیـروي کـار، مشـابه     دستمزد تغییر در تحلیلو تجزيه در نتیجه
دو متغیـره بـه    2تابع ترجیحـات شـبه مقعـر    خانوار يك ،دراين راستااسد.  فردي استاندارد

 کند. ميرا حداکثر ( 1صورت معادله )
(1 )                                              ),,....( CLLUU mi   

میـزان   c وام خـانوار )زن و يـا شـوهر(     iزمـان فراغـد )غیـر کـاري( عضـو      iLکـه در آن 
مصرف کاالهاي ترکیبي توس  خـانوار اسـد. ايـن حداکثرسـازي، مقیـد بـه جمـع درآمـد         

 :((2)معادله ) م از درآمدهاي غیرکاري و درآمدهاي اعضا( به گونه اي کهعخانوار اسد )ا
(2 )           i i

i

PC R WH        

کاري )بطـور مثـال سـود    مقدار درآمد غیر Rحد کاالي ترکیبي، قیمد هر وا P که در آن، 
ام خانواده )زن و يا شوهر( در هـر   iبه ترتیب دستمزد و ساعات کار عضو iHوiWسهام( و

 با قیـد بودجـه عبـارت اسـد از     (1دوره اسد. شراي  مرتبه اول براي حداکثرسازي معادله )
 :((5( و )4(، )3هاي ) )معادله
(3)                            i i

i

PC R WH  

(4)             i i iU μW  ,  With    H   0 0 
(5 )                                                  cU μP 0 

مشـتس  cUمصرف يا درآمد نهايي خانوار، ديگر، ضريب الگرانژ يا به عبارت  μکه در آن،
( مـي توانـد   4اسـد و نامعادلـه )   iLنسـبد بـه   Uمشـتس جزئـي    iUو Cنسبد به  U جزئي

هايي که در آن، حداقل براي برخي از اعضاء )يعني حالداي باشد هاي گوشهحل داراي راه
i ،)زن و يا شوهر(iL T ( در مـورد هـر دو   5( تـا ) 3گیـري از معـادالت )   اسد(. با مشتس

( و 7(، )6هـاي )  معادلهکنند( )در زماني که همه اعضاء کار مي 3خانوار ياز اعضا jو iجفد
 ( را خواهیم داشد.8)

                                                                                                                   
1- Hicks 

2- Quasi Concaves 

 معرف زن و شوهر در يك خانوار هر دو زوج شاغل اسد. jو iدر اينجا اندي   -3
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(6)               iji i
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(7)                  i idL F
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(8)                 i
i R ic

F
dL / d μ F / F C
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دسـد آمـده در الگـو اسـتاندارد رفتـار       ( بـا اشـكال مشـابه بـه    8( تـا ) 6هاي ) شباهد معادله
عمده بین اين دو الگو بايد مربو  به ايـن  (، تفاوت Hicks ،1946کننده مشهود اسد ) مصرف

شود )که در اين حالـد  واقعید باشد که در الگوي عرضه نیروي کار، کاالي زمان فروخته مي
شـود(. در حـالي   رسد )که در اين حالد فراغد نامیده ميشود( و به مصرف ميکار نامیده مي

دهـد در  لوبیـد را کـاهش مـي   کننده افزايش در قیمد کاالهـا، مط  که در الگوي رفتار مصرف
 الگوي عرضه نیروي کار افزايش در بهاي زمان، مطلوبید را افزايش خواهد داد.  

بر افـزايش   iبه اثر جانشیني متقاطع جبراني فراغد  (6اولین عبارت طرف راسد معادله )
یـرات  اشاره دارد. به اثر کلي تغی -با مطلوبید ثابد خانوار - Rي زا برون با درآمد jدستمزد 

(( اثرات جبران نشده تغییـرات دسـتمزد   6دستمزد )مجموخ دو عبارت سمد راسد معادله )
 شود.گفته مي

آلن،مبتنــي بــر اينكــه عبــارت -خــانوار در مفهــوم هــیك  jو i ياوقــات فراغــد اعضــا
. 1(، مثبد يا منفي باشد به ترتیب جانشین يا مكمـل يكديگرنـد  6جانشیني متقاطع در معادله )

دهنده اثر جانشـیني متقـاطع و يـا     ( نشان8تیب، اولین عبارت سمد راسد معادله )به همین تر
( Liامـین فـرد خـانوار )   i بـر زمـان فراغـد    Pاثر درآمدي يك افزايش قیمد کاالهاي بازار 

جانشین و يا مكمل هستند به ترتیب مثبد و منفي خواهـد بـود.    Liو  Cاسد و بسته به اينكه
( و همچنین عبارت منفرد سمد راسـد معادلـه   8( و )6و عبارت )عبارت سمد راسد در د

                                                                                                                   
کند کـه در رفتـار هـر    ( عنوان مي1966( و کاسترز )1974بر تحقیس آشنفلر و هكمن ) ( مبتني1983کیلینگ ورث ) - 1

عضو خانواده دو اثر جانشیني نمايان اسد: اثر خود جانشیني که اثر جانشیني دستمزد يك عضو بـر عرضـه نیـروي کـار     

درآمـد جبـران شـده ناشـي از     همان عضو اسد و اثر جانشیني متقابل که تاثیر عرضه نیروي کـار فـرد را از اثـر افـزايش     

دهد. عالمد اثر جانشیني متقابـل بـه ايـن بسـتگي دارد کـه آيـا اوقـات فراغـد         دستمزد ديگر اعضاي خانواده نشان مي

 ها همیشه برابرند.کند که آناعضاي خانواده مكمل يا جانشین هستند با اين وجود، مدل تصريح مي



 1396، زمستان 67شماره ، هفدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی     10

 

 

، اوقـات  زا بـرون  (، يك اثر درآمدي اسـد. براسـاس تعريـف، يـك افـزايش در درآمـد      7)
ام يـك کـاالي   iدهد در صورتي که اوقات فراغد فرد  ام خانوار را افزايش ميiفراغد فرد 

کـه اوقـات    ش مي دهد در صـورتي ام را کاهiعادي براي خانوار باشد و اوقات فراغد فرد 
 ام يك کاالي نامرغوب باشد.  iفراغد فرد
هـاي اقتصادسـنجي و   تكنیـك  يراستا با گسترش ادبیات نظري اقتصاد خـانوار، ارتقـا   هم

منجـر بـه ظهـور     1980گسترش مباحث آماري در برآورد عرضه نیروي کار زوجین از دهه 
هـاي  فته نـوين در زمینـه تخمـین کشـش    اي در نتايج برآوردهاي صورت گرتفاوت گسترده
اسد. از جمله مسائل ناديده گرفته شـده در   شدهها و درآمدهاي غیرکاري مرتب  با دستمزد
يي متغیر دستمزد بـه جهـد خطـاي    زا درون تورش نمونه آماري و ، مسالهمطالعات نسل اول

 شود.در برآورد الگوي عرضه ساعد کار محسوب مي 1گیري در اندازه
 

 ظحظات اتصاادنجی    مماری برم ردمال -4

جهد دسترسـي بـه هـدف اصـلي پـژوهش حاضـر در بـرآورد الگـوي عرضـه نیـروي کـار            
زوجین) زن و شوهر( نظر به مالحظات سنجي که در برآورد اين دو تابع عرضه نیروي کـار  

ــه روش   ــد ب ــروري اس ــود دارد، ض ــاري وج ــنجي و آم ــاي س ــه ه ــده در  ب ــه ش ــار گرفت  ک
 ه ها اشاره شود.داد وتحلیل تجزيه

 
 ی  زا در ن -4-1

تـورش   وتحلیل مساله تجزيه با هدف (1980)2الگوي پايه در نظر گرفته شده توس  بورجاز 
 يـي براسـاس نظريـه   زا درون گیري به عنـوان دو عامـل کلیـدي ايجـاد     تقسیم و خطاي اندازه

 شود. مي( 9صورت معادله )نئوکالسیك ايستا در برآورد عرضه ساعات کار زوجین به 
(9 )             Ln H α βlnw rz v    

بـرداري از متغیرهـاي    z معرف نرخ دستمزد، wبرابر با ساعات کار در ماه،  Hجايي که 
شامل درآمدهاي غیرکـاري   zجزء اخالل آماري اسد. از آنجا که  vموثر بر ساعات کار و 

                                                                                                                   
1- Error in Measurement 

2- Borjas 
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ناخالص ساعات کار در واکنش به نرخ دستمزد خواهد بـود  تخمیني از کشش  βفرد اسد،
 غلبه اثر درآمدي بر جانشیني اسد(.ه دهند منفي باشد، نشان β)اگر

به دلیل اينكه در اغلب برآوردهاي انجام شده، نرخ دستمزد از تقسیم درآمد سـاالنه )ماهانـه(   
 ((.10شود )معادله )ال )ماه( محاسبه ميهاي کاري وي در طول يك سفرد بر ساعد

(10 )              Ew
H

 
و تا زمـاني کـه    شدهگیري غیرمستقل نرخ دستمزد از ساعات کار باعث اندازه مساله اين

نیـز بـدون خطـا محاسـبه شـود(، مشـكلي در        E ساعات کار به درستي محاسبه شود )و البتـه 
آيد. در حالي که اگر سـاعد کـار   ( به وجود نمي10استفاده از معادله ) ( با9تخمین معادله )
-باعث ظهور تورش تقسیم ناشي از خطاي در انـدازه  مساله گیري نشود اينبه درستي اندازه

در ايـن   β( شده و برآورد ضـريب 9) گیري ساعد کار و ظهور آن در هر دو طرف معادله
به طـور مثـال در يـك مـدل دو      کند.مد يك عدد منفي و البته نادرسد میل ميمعادله به س

 :((11)معادله ) متغیره
(11 )            * * *Ln H  α  βLn w  r   

H*مبسـته و ناه rو  E ،H گیري شده و ايـن خطـا بـا   با خطا اندازه H*زماني که Hv 
 :((12)معادله ) 1توان به سادگي نشان داد کهمي باشد،

(12 )        w w v v w vplim β σ /   σ σ β   σ /   σ σˆ     
 

2 2 2 2 2 2 
که در آن

wσ
واريان  لگاريتم نرخ دستمزد واقعي و 2

vσ
واريان  خطا در لگاريتم ساعات  2

 کار اسد. 
منهـاي   βيك میانگین وزنـي از  β̂احتمال که حد کرد( مشاهده 12) توان از معادلهمي

تر شدن واريان  نرخ دستمزد مشاهده شده بـه دلیـل خطـا، بیشـتر     يك عبارت اسد. بزرگ
بورجـاز  بنـابراين،  ، کنـد احتمال دارد ضريب تخمین زده شده را به يك عدد منفي نزديـك  

رين داليل در تفاوت نتايج اثر دستمزد در برآورد عرضـه نیـروي کـار    ت( يكي از مهم1980)
احتمال میـل   در نتیجهگیري و تورش تقسیم و خطاي در اندازه مساله زوجین را برخواسته از

 داند. کردن کشش دستمزد جبران نشده به سمد يك عدد منفي مي

                                                                                                                   
الل در معادله رگرسیون به صورتخاجمله  -1 *r r β Lnv  1 شود.تعريف مي 
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ات کار یر دستمزد و ساعدر برآورد معادله عرضه نیروي کار زوجین، عالوه بر اينكه متغ
در هـر   «گیريخطاي در اندازه»، امكان «تورش تقسیم»شوند،  به صورت همزمان محاسبه مي

متغیـر دسـتمزد   یروي کار را )ساعد( سبب خواهد شـد، از ايـن رو،   دو سوي معادله عرضه ن
يي در الگو موجب عـدم برقـراري   زا درون يي اسد. بديهي اسد وجودزا درون مشكوک به

 1اصلي کالسیك و ايجاد ناسازگاري و تورش در برآورد حـداقل مربعـات معمـولي    فروض
. در اين صورت بخشي از جزء خطا يا حداقل يكي از متغیرهاي توضـیحي در الگـو   شود مي

تخمینـي ناسـازگار را    (OLS)زن حداقل مربعات معمولي در ارتبا  بوده و در نتیجه تخمین
 نتیجه خواهد داد.

 

 خاب نمونه تورش انص -4-2
تصادفي که بر اثر قطع تصـادفي  هاي غیرمشكل تورش انتخاب نمونه يا نوخ مهمي از انتخاب

يـا   -برخـي از افـراد    ،شـود کـه در يـك بـرآورد    دهد، زمـاني حـادث مـي   روي مي 2هاداده
شوند. در تخمین توابـع عرضـه   تصادفي ظاهر نمي در يك نمونه -گروهي از جمعید اصلي

متاهـل   ر زنـان عرضـه سـاعات کـا    در حوزه وتحلیل تجزيه نوار، زماني کهکار زوجین در خا
، مشـكالت  3که جمـع نسـبتا وسـیعي از زنـان متاهـل غیرشـاغلند      يابد به دلیل آنگسترش مي

 (. 2007 ،شود )بلوندل و همكارانسازي دشوارتر ميتر و مدلپیچیده
متـاهلي   تنها براي زنانابسته( متغیر دستمزد )متغیر توضیحي( و متغیر ساعات کار)متغیر و

قابل مشاهده اسد. اين در حالي اسـد کـه هـیچ     ،که در بازار کار مشارکد اقتصادي دارند
نمونه تصادفي از اطالعات دستمزد پیشنهادي و ساعد کار زناني که در بازار کار مشارکد 

اطالعـات  اس بايـد براسـ  ندارند قابل اندازه گیري و مشاهده نبوده و عرضه ساعات کار کـه  
متمرکز بـر اطالعـات زيرگروهـي از    فق  ، شودنظر )زنان متاهل( برآورد کل جمعید مورد

( مباني نظري مشكل ناشـي از  2010شود. وودريج )آنان )زنان متاهل شاغل( تخمین زده مي
در چـارچوب نئوکالسـیك، نـرخ     :کنـد  مـي صـورت تشـريح    اين تورش انتخاب نمونه را به

                                                                                                                   
1- Ordinary Least Squares 
2- Incidental Truncation 

اين در حالي اسد که بخش اعظمي از مردان متاهل شاغل بوده و مسـاله تـورش نمونـه انتخـاب در بـرآورد الگـوي        -3

 ديده گرفتن اسد.عرضه ساعات کار مردان متاهل قابل نا
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مشارکد فرد در بازار کار براسـاس   وتحلیل تجزيه فرصد زمان اسد.دستمزد معرف هزينه 
شود. فرد در بازار کار مشارکد نخواهد کـرد در صـورتي کـه    تعیین مي 1اي دستمزد آستانه

Lبه وي در بـازار کـار کمتـر از دسـتمزد آسـتانه او باشـد. اگـر         2دستمزد پیشنهادي
متغیـر   *

 :((13)معادله ) مشارکد فرد در بازار کار باشد
(13 )              *

i i iL r z  u  
zi شود که موثر بر مشـارکد فـرد در بـازار کارنـد و     آن دسته از متغیرهايي را شامل مي

Liتوان شراي  بنابر اين مي
 
*اگر 1 =

iL 0 و
iL   *اگر 0

iL 0   نظر گرفد. را در 
 :((15)معادله ) معرف نرخ دستمزد باشد wدر صورتي که 

(14 )                i i i iw  R  v R   
Lتنها زماني قابل مشاهده اسد کـه   wنرخ دستمزد و  کنندهبرداري از متغیرهاي تعیین

* 
ین صـفر و  داراي توزيـع نرمـال بـا میـانگ     viو  uiتر از صـفر باشـد. اگـر فـرض شـود      بزرگ

 باشند: ρو همبستگي  vσو  uσانحراف معیار 
 

      *

i i i i iE w |L E w u r z   0 قابل مشاهده اسد(i iE(w |w 

       
 

i i i i

i v  i u

R E(v | u r z )

β R ρ  σ λ α

     

 
 

 جايي که:
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بـراي توزيـع نرمـال باشـند،      4و تابع توزيع تجمعي 3یب تابع چگالي احتمالبه ترت و  و
تابع i uλ α   بنـابراين بـا بازنويسـي     شـود. در ادبیات آماري معكوس نسبد میلز نامیـده مـي

 نوشد: ( را15معادله ) توانمي (14) مجدد معادله
 (15 )              *

i i i λ i u iw    L β R β λ α ε  0 

                                                                                                                   
1- Reservation Wage 
2- Offer Wage 
3- Probability Density Function 

4- Cumulative Distribution Function 
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 Rفقـ  بـر    OLSگـر  تخمین در صورتي که نرخ دستمزد به وسیله( 15براساس معادله )
زيـرا   ،ناسـازگار خواهـد بـود    βتخمـین   -براساس اطالعات افراد شـاغل  تنها -رگرس شود

متغیر uλ α  .ناديده گرفته شده اسد 
ن عرضـه سـاعات کـار زنـان و     متغیر از دسد رفتـه در رگرسـیو   مساله رفع ،از اين زاويه

غیرشـاغل ضـروري اسـد. براسـاس ايـن       زنـان اصالح تورش نمونه متغیر دستمزد در زمینـه  
فرآيند زير را جهد برآورد سـازگاري از تخمـین متغیـر     (1976، 78و  79) هكمن ،واقعید

 کند:دستمزد و تصحیح تورش نمونه پیشنهاد مي
 .شـود  مـي بـرآورد   r، مقـدار 1فاده از مدل پروبیدو با است zبر  L کردنابتدا با رگرس  -الف

معرف مشارکد فرد در بازار کار اسد و میـزان يـك را در صـورت     Lدر اين حالد متغیر 
 .2کندحضور در بازار کار و میزان صفر را در صورت عدم حضور در بازار کار اخذ مي

 پذير خواهد بود.امكان λبراساس نتايج مدل پروبید، امكان محاسبه و برآورد  rبا تخمین  -ب
توان برآورد سازگار و بدون مي OLSبرآورگر  به وسیله λ̂و Rبر  w کردنبا رگرس  -ج

 توان فرضـیه صـفر مبنـي بـر عـدم وجـود      فرآيند مياين بر اساس  حاصل کرد. تورشي از
H) تورش نمونه مساله : )λβ 0  :کردرا نیز آزمون 0
(16 )             i i i iVar w |  R  ,  L Var w 1 

 tهم واريانسي تحد فرضیه صفر برقـرار بـوده و آزمـون     ،(16معادله )بر اساس برقراري 
 خمین بدون تورش نمونه میسر اسد.تمعتبر و  ˆλβبر

 

 معرف  مصغیرهای پژ هش   الگوی تخمین -5
هاي خام هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روسـتايي براسـاس اطالعـات    ر اين مطالعه از دادهد

و درآمـدي خانوارهـا در    اسـتفاده شـده اسـد. اطالعـات هزينـه      1392مرکز آمار ايران در سـال  
اجتمـاعي خـانوار    -اي مشخص همـراه بـا برخـي از خصوصـیات اقتصـادي     نامهچارچوب پرسش

 .  3کلي تشكیل شده اسد پرسش و از چهار بخش

                                                                                                                   
1- Probit 

2- Binary 

شود. قسمد دوم، محل سكوند و تسهیالت و لوازم قسمد اول، خصوصیات اجتماعي اعضاي خانوار را شامل مي - 3

هاي خانوار و قسمد چهارم مربـو  بـه درآمـد اعضـاي خـانوار اسـد. ايـن        سمد سوم به هزينهزندگي خانوار، ق عمده

 نامه عنوان شده اسد.پژوهش به طور مشخص متمرکز بر اطالعات مربو  به بخش اول و بخش چهارم از پرسش
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رکـورد و براسـاس جنسـید، اطالعـات      145،818، اطالعات خـام شـامل   1392در سال 
شود. واضح اسد که وجود سه پـیش شـر    نفر زن را شامل مي 70،500نفر مرد و  75،318

در راسـتاي  « کـاري هـر دو زوج  دريافـد درآمـد غیـر   »و « اشـتغال »، «تاهل»اصلي ضرورت 
هاي مورد نظر مالک عمل قرار گرفتـه اسـد.   سازي دادههد آمادههدف اصلي پژوهش، ج

زوج  998هاي پرت به تمرکز و برآورد عرضه نیروي کـار  رعايد اين شرو  و حذف داده
)متفرقـه همـراه بـا يارانـه( در منـاطس       کننده درآمدِ غیرکاري)زن و شوهر( شاغل و دريافد

 شهري و روستايي منتهي شده اسد. 
 

 داده ناخصار -5-1
ــات      داده ــامل اطالعـ ــي شـ ــل کلـ ــس در دو سرفصـ ــن تحقیـ ــتفاده در ايـ ــورد اسـ ــاي مـ  هـ
)جـدول  نیروي کار زوجـین   و اطالعات درآمدي و عرضه(( 1)جدول )خانوادگي  -فردي 

 بندي اسد.قابل تقسیم(( 2)
 

 اطالعات فردی و خانوادگي -الف

 ،10-19اله انجـام شـده )  سـ  10گـروه و در بـازه    8در  1سن: تقسیم بندي ايـن متغیـر پیوسـته   
توان دوم سن نیز جهد بررسي رابطه غیرخطي متغیر و عرضـه سـاعات کـار     ...( وو 29-20 

 در الگو مورد توجه قرار گرفته اسد.
زير  7و در  3هاي تحصیلي زوجین به عنوان متغیري مستقل و صفر و يكي: گروه2تحصیالت

 .اسد 4گروه در نظر گرفته شده
 
 

                                                                                                                   
1- Continuous Variable 
2- Education 
3- Binary Variable 

: gr3: راهنمـايي، gr2: ابتـدايي و بـا سـواد بـدون مـدرک رسـمي،      gr1: بیسـواد،  gr0هاي تحصیلي شـامل:  گروه -4

: کارشناسـي و  gr5: کارداني و تحصیالت حـوزوي معـادل،  gr4متوسطه، ديسلم و تحصیالت حوزوي معادل متوس ،

: دکتـراي  gr7اي و تحصـیالت حـوزوي معـادل و    : کارشناسي ارشد و دکتراي حرفهgr6تحصیالت حوزوي معادل،

وانـايي فـرض شـده و    تخصصي و تحصیالت حوزوي معادل اسد. در اين مطالعه تحصیالت به عنوان تنها عامل کسب ت

 (1378از نقش تجربه کاري و ساير عوامل افزايش توانايي فرد صرفنظر شده اسد )طايي و قیطاسي،
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 تار اطالعات فردی و خانوادگی(: ساخ1جدول )

 نوع متغیر متغیر
تکداد 
 مشاهده

 مردان زنان

 انحراف مکیار میانگین انحراف مکیار میانگین

 493/8 13/41 62/7 45/37 998 پیوسته، مستقل سن
 785/1 34/3 782/1 51/3 998 صفر و یکی، ابزاری تحصیالت
 402/0 2/0 402/0 2/0 998 صفر و یکی، ابزاری منطقه سکونت

 456/0 71/0 456/0 71/0 998 صفر و یکی، ابزاری مالکیت منزل مسکونی
 482/0 36/0 482/0 36/0 998 صفر و یکی، ابزاری 0-5گروه سنی فرزندان 

 496/0 44/0 496/0 44/0 998 صفر و یکی، ابزاری 6-11گروه سنی فرزندان 

 493/0 42/0 493/0 42/0 998 صفر و یکی، ابزاری 12-17گروه سنی فرزندان 

 423/0 23/0 423/0 23/0 998 صفر و یکی، ابزاری 18<گروه سنی فرزندان 

 
: اين متغیر ابزاري به صورت صفر و يكـي )در صـورت سـكوند در روسـتا     1منطقه سكوند

 ،زوج بررسي شده 998يك و سكوند در شهر صفر( در مطالعه حاضر لحاظ شده اسد. از 
 .2ندهست نفر در مناطس روستايي ساکن 201شهري و  نفر ساکن در مناطس 797

و يكـي )در  : بررسـي آمـاري ايـن متغیـر ابـزاري بـه صـورت صـفر         3مالكید منزل مسكوني
درصـد از زوجـین، مالـك     5/29دهـد  مالكید يك(، نشان مـي صورت مالكید صفر و غیر
 اند.منزل مسكوني خود بوده

بـه   5زير گروه سـني  4اقل يك فرزند در : بررسي آماري وجود حد4هاي سني فرزندانگروه
زوج داراي کـودک و   364زوج،  998دهد که از  عنوان متغیر ابزاري صفر و يكي نشان مي

زوج داراي کـودک و يـا کودکـاني در گـروه      436سال،  5يا کودکاني در گروه سني زير 
 233و  سـال  12-17زوج داراي فرزند و يا فرزنداني در گروه سـني   416سال و  6-11سني 

 سالند. 18زوج داراي فرزند و يا فرزنداني در گروه سني باالتر از 

 

                                                                                                                   
1- Place of Residence 

حجم باالتر ساکنان در مناطس شهري به علد تمرکز تحقیس بر متغیر مستقل درآمد غیرکاري )متفرقه( و وجود بیشتر  -2

 هر دو زوج شاغل شهري نسبد به روستايي اسد. اين نوخ درآمد در خانوارهاي
3- Home Ownership  
4- Children Age Groups 

 ساله و بیشتر در خانوار اسد. 18سال( و  12-17سال(، ) 6-11سال(، ) 0-5هاي سني ) شامل:کودکان در گروه -5
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 اطالعات درآمدی و عرضه ساعات کار -ب

درآمـد   -شامل: الفنامه بودجه خانوار داراي سه زير بخش اصلي  بخش درآمدهاي پرسش
شـاغل   يدرآمد پولي اعضا -شاغل خانوار از مشاغل مزد و حقوق بگیري، ب پولي اعضاي

مـاه   12درآمدهاي متفرقه خانوار در  -ج بگیري )آزاد( و انوار از مشاغل غیر مزد و حقوقخ
 .  اسد 1گذشته

خانوار در دو زيـر گـروه مشـاغل     ل و دوم درآمدي، درآمد خالص اعضايدر بخش او
بگیري و مشاغل آزاد گزارش شده اسد. براساس اطالعات عنوان شده در اين  مزد و حقوق
 ساعات کار در ماه بـه تفكیـك اعضـاي    انه و ساالنه و همچنینالص ماه، درآمد خدو بخش

محاسبه دو متغیر عرضه نیـروي کـار در مـاه بـه عنـوان       بنابراين،خانوار قابل استخراج اسد. 
متغیر وابسته و متغیر دستمزد ساعتي بـه عنـوان يكـي از متغیرهـاي مسـتقل الگـو بـا تكیـه بـر          

 ه اسد.  صورت گرفتدرآمدي اطالعات گزارش شده در اين دو بخش 
مفهـوم اول، عرضـه نیـروي     ااصوال دو مفهوم متفاوت از عرضه نیروي کـار وجـود دارد  

 دهنده افرادي اسد کار همان تصمیم به مشارکد در بازار کار اسد و در اين وضعید نشان
راد شوند. در مفهوم دوم، تعداد ساعات کار افـ هاي متعارف وارد بازار کار ميکه با دستمزد

بـا   نیـروي کـار  گیرد و در اين وضعید اسـد کـه عرضـه    در بازار کار مالک عمل قرار مي
ــي       ــبه م ــراد(، محاس ــداد اف ــه تع ــازار ) ن ــراد در ب ــار اف ــاعات ک ــوخ س ــه مجم ــه ب ــودتوج  ش

عرضه ساعد کار در تناظر با مفهوم دوم و برابر با مجموخ  ،(. در اين پژوهش1379)فلیحي،
دو زير گروه مشاغل مزد و حقوق بگیري و مشاغل غیر مزد و ساعات کاري زن و شوهر در 

 حقوق بگیري )آزاد( در ماه اسد.  
ترين متغیرهاي مستقل مـورد بررسـي در پـژوهش حاضـر     دستمزد ساعتي از جمله اصلي

در بخش درآمد  اشودتوس  اطالعات دو زير بخش درآمد پولي زوجین شاغل محاسبه مي
بگیري با محاسـبه حاصـل تقسـیم درآمـد خـالص در مـاه        وقپولي ناشي از مشاغل مزد و حق

                                                                                                                   
شـود کـه   بنـدي گـزارش مـي   تقسـیم   7در زير بخش سوم درآمدي، ساير درآمدهاي غیرکاري اعضاي خـانوار در   - 1

انداز سسرده ثابد و سـهام،  شامل: حقوق بازنشستگي، درآمد حاصل از اجاره محل کسب، درآمد حاصل از حساب پ 

هـاي انتقـالي از   کمك هزينه تحصیلي، درآمد حاصل از فروش مصنوعات ساخته شده توس  خانوار در خانه و دريافتي

هـاي  در پرسشنامه، دريـافتي  1390اي اعضاء خانوار اسد ) از سال قدي يارانههاي نخانوارهاي ديگر و همچنین دريافتي

 ماه گذشته تحد ستوني به اين زير بخش اضافه شده اسد(. 12يارانه نقدي خانوار در 
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گذشته به تعداد ساعات کار محاسبه شده در ماه محاسبه شده اسـد. در بخـش دوم درآمـد    
ماه گذشته گزارش شـده کـه بـا     12پولي زوجین از مشاغل آزاد، درآمد خالص زوجین در 

گـزارش شـده، متغیـر    تبديل آن به صورت متوس  ماهانه و تقسیم بر مجمـوخ سـاعات کـار    
شود. مجمـوخ دسـتمزد سـاعتي در دو گـروه     دستمزد ساعتي در مشاغل آزاد نیز محاسبه مي

بگیري و مشاغل آزاد به عنوان دستمزد ساعتي زوجین ارائه شده اسـد.   مشاغل مزد و حقوق
در نهايد متغیر مستقل درآمدهاي غیرکاري )متفرقه( زوجین به صورت ماهانه با اسـتفاده از  

ماه گذشته درآمدهاي غیرکـاري منـدرج در بخـش سـوم درآمـدي       12العات مربو  به اط
 محاسبه شده اسد.  

 
 (: ساختار اطالعات درآمدی و عرضه ساعت کار2جدول )

 تکداد مشاهده امتغیره
 مردان زنان

 مکیار انحراف میانگین مکیار انحراف میانگین

 ساعت کار در ماه
 (وابسته پیوسته،)

998 156 56 198 63 

 *دستمزد ساعتی
 (مستقل پیوسته،)

998 484 ,46 197,43 624,49 044,33 

 *در ماه )متفرقه( درآمد غیرکاری
 (مستقل پیوسته،)

998 019,482 951,492 360,918,1 033,775,1 

 تمامی ارقام دستمزد ساعتی و درآمد غیرکاری )متفرقه( بر حسب ریال است. *

 

 الگوی تخمین -5-2
برآورد الگوي عرضه ساعات کار زوجین در خانوار، ضرورت تعیـین يـك شـكل     به منظور

کاربردي ضروري اسد. بسیاري از پژوهشگران نسل اول عرضه نیروي کار خانوار همچون 
 1( و همچنـین محققـان نسـل دوم از جملـه چیـاپوري و همكـاران      1999بالندل و مكـاردي ) 

را بـه   3لگـاريتمي لگاريتمي و يا نیمـه -خطي هاي(، استفاده از مدل2005) 2( و هوريز2002)
گیـري وجـود دارد،   يـي و خطـاي در انـدازه   زا درون خصوص در مواردي که مسائل بـالقوه 

                                                                                                                   
1- Chiappori and et. al 
2- Hourriez 
3- Log-linear or Semi-log Model 
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جا که هدف اصلي مطالعه حاضـر تخمـین توابـع عرضـه نیـروي کـار       . از آنکنند ميتوصیه 
رت به صـو معادالت عرضه نیروي کار  بنابراين،( اسد، UMزوجین براساس الگوي واحد)

 شود. ميبرآورد ( 17لگاريتمي و به شكل معادله )-توابعي خطي

(17 ) 
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Fi براي  ,   ,n 1 ( (.17)معادله) 
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Mj براي  ,   ,  n 1 ( (.18)معادله) 
بــه ترتیــب تعــداد  nMو  nFزنــان و مــردان و  بیــانگر معــادالت مــرتب  Mو  Fعالمــد 

متعلـس بـه يـك زوج     jو مـردان   iمشاهدات نمونه براي زنان و مردان اسد. هر يك از زنان 
 )زن و شوهر( در نمونه حاضرند.
hiبراي هـر يـك از زوجـین،    

F        ،معـرف عرضـه کـل سـاعات کـار ماهانـه زنhj
m   معـرف

ــه شــوهرش،    و m _ non labor income _ womeniعرضــهكل ســاعات کــار ماهان
m _ non labor income_ meni ،به ترتیب معرف درآمد غیرکاري ماهانه زن و شوهرش 

m _ non labor income _ menjوm _ non labor income _ womenj    بـه ترتیـب
 و E_meniمعــــرف درآمــــد غیرکــــاري ماهانــــه مــــرد و همســــرش اســــد. همچنــــین 

 E _ womeni   ــراي ــاعتي ب ــتمزد س ــرف دس ــوهرش و  i مع ــین زن و ش  و E _ menjام
 _ E _ womenj  به ترتیب معرف دستمزد ساعتي برايj    .امین مـرد و همسـرش اسـدAj

m  و
Ai

F  نیز معرف بردارهايk*1    مبني بر مشخصات سني هر يك از زوجین و شامل سـن و تـوان
 دوم سن اسد.  
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 نجی شجان  اتصااد ر ش -5-3

 (1997) 1پینـديك و رابینفلــد گیـري  انـدازه  و آزمـون خطـاي   زا درون جهـد کشـف متغیـر   
گیرنـد.  کار مـي  را توس  اجرا کردن يك رگرسیون مصنوعي به 2اي از آزمون هاسمننسخه

يي متغیـر دسـتمزد در معادلـه عرضـه نیـروي کـار زوجـین از ايـن روش         زا درون جهد تايید
يـي متغیـر   زا درون هاي مورد استفاده جهد برآورد الگـو بـه شـر    استفاده شده اسد. روش

ــزاري  ــاي اب ــات دو   (IV) 3توضــیحي، اســتفاده از متغیره ــا اســتفاده از روش حــداقل مربع ب
 اسد.  (GMM) 5و يا استفاده از روش گشتاورهاي تعمیم يافته (2SLS) 4اي مرحله

 7)روش پیشنهادي اندرسون و هاشـیو  2SLS( معتقدند برآورد 2008) 6ماتیاس و سوستر
منجر بـه محاسـبه واريـان  بـزرگ      ر انتخاب ابزارهایل مشكل د( ( ممكن اسد به دل1981)

 کـه  براي ضرايب شده و در نهايد باعث شود که بـرآورد از لحـاظ آمـاري معنـادار نباشـد     
( پیشـنهاد شـده اسـد    1991) 8توسـ  آرالنـو و بانـد    GMMبراي حـل ايـن مشـكل روش    

ه، در اکثر مطالعات مربو  شد مطرح(. نكته حائز اهمید اينكه بنا به داليل 2010)وودريج، 
 GMM) ) يافتـه  عرضـه نیـروي کـار خـانوار از روش گشـتاورهاي تعمـیم       وتحلیل تجزيه به

 9استفاده شده اسد

 
 برم رد الگو  -6

يـي متغیـر دسـتمزد    زا درون در برآورد الگوي عرضه ساعات کار زوجین، عـالوه بـر وجـود   
تغیر توضیحي در تخمین عرضه کـار  براي هر دو زوج )زن و شوهر(، رفع تورش نمونه اين م
يـي متغیـر دسـتمزد در توابـع     زا درون زنان نیز حائز اهمید اسد. در اين تحقیـس جهـد رفـع   

( و عالوه بـر آن  GMMيافته ) عرضه کار زوجین )زن و شوهر( از روش گشتاورهاي تعمیم

                                                                                                                   
1- Pindyck and Rabinfeld 
2- Hausman Test 
3- Instrumental Variables 
4- Two-stage Least Squares 
5- Generalized Method of Moments 
6- Matyas and Sevestre 
7- Anderson and Hsiao 
8- Arellano and Bond 

 ( مراجعه شود.2004(، کالرک و و همكاران )2002به چیاپوري و همكاران ) -9
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تاهـل  به جهد ضرورت حل همزمان تورش انتخاب نمونه در برآورد تابع عرضه کار زنـان  م 
( استفاده 2010اي هكمن با تمرکز بر روش سنجي پیشنهادي وولدريج )از الگوي دو مرحله

زنـان  در جمعیـد مـورد مطالعـه )   ( 20( و )19(، )18هـاي )  به اين ترتیـب معادلـه  شده اسد. 
 متاهل( در نظر گرفته مي شود.

y           ( معادله عرضه ساعات کار زنان متاهل  19) z σ α y u  1 1 1 1 2 1 
y              معادله دستمزد زنان متاهل( 20)  zσ v 2 2 1 
y           معادله مشارکد زنان متاهل در بازار کار( 21) ( zσ v )  3 3 31 0 

دوم معادلـه خطـي متغیـر     ( عرضه ساعات کار زنان، معادله1ساختاري معادله اول )معادله
سـوم معادلـه صـفر و يكـي      و يـا از دسـد رفتـه اسـد و     زا درون لقوهدستمزد که به طـور بـا  

سه معادلـه در مـواردي در   اين ( اسد. 2ي انتخابمشارکد زنان متاهل در بازار کار )معادله
)اسد  زا درون شود که در معادله اصلي حداقل يكي از متغیرهاي مدلنظر گرفته مي y2 ).   

 :( خواهیم داشد21)و با بازنويسي معادله اصلي به طور مجدد 
(22 )               y  z σ α y g z, y e   1 1 1 1 2 3 1 

ــه  ــايي ک  در ج g z, y E(u | z  ,  y )3 1 1 eو  3 u E(u | z ,  y ) 1 1 1 ــه  و  3 ــا ک از آنج
 g z, y3 :در صورت مشارکد زنان برابر خواهد بود با  E(u | z ,  y ) rλ zσ 1 3 1 31 

E(eو براساس تعريف اگر | z ,  y ) 1 3 باشد و 0 g z, y3 توان معادلـه  مي ،شناسايي شود
يي و ناهمسـاني واريـان ، متمرکـز بـر     زا درون در صورت مشكل GMM( را به روش 22)

جمعید نمونه شاغل y 3 يو با استفاده از متغیر ابزار 1  z,g z,1   تخمین زد. در ايـن
( مبتنــي بــر 24( و )23اي هكمــن، معــادالت ) ابتــدا بــا اســتفاده از الگــوي دو مرحلــه ،راســتا

مشاهدات سانسـور شـده    نفر( و در نظر گرفتن 29.499زنان متاهل در نمونه )تمام اطالعات 
افزار استتا محاسـبه شـده    س  نرمتو نفر( 1.703سانسور شده )مشاهدات غیرنفر( و  27.796)

تابعي ازسـن، تـوان دوم سـن و    y2) اسد. نتايج برآورد معادله لگاريتم دستمزد ساعتي زنان
معادلـه  y3تحصیالت دانشگاهي( و معادله پروبیـد مشـارکد زنـان متاهـل در بـازار کـار )      

هـاي سـني    هـاي تحصـیلي دانشـگاهي، گـروه     ن دوم سـن، گـروه  انتخاب تابعي از سـن، تـوا  

                                                                                                                   
1- Structural Equation 

2- Selection Equation 
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بـر   ()متفرقـه( زن و شـوهر  فرزندان، سكوند در مناطس شهري و روستايي، درآمد غیرکاري 
 . 1( ارائه شده اسد3اي هكمن در جدول ) مبناي روش دو مرحله
 و 81/0در الگـوي بـرآورد شـده برابـر     (λ) نسـبد میلـز   معكـوس دهد ضريب نتايج نشان مي

معنادار اسد، از اين رو، استفاده از روش هكمن جهد پرهیز از تـورش انتخـاب نمونـه ضـروري     
( گـزارش شـده اسـد،    3اسد. نتیجه آزمون والد بـا درجـه آزادي پـنج کـه در انتهـاي جـدول )      

 کند.  جز عرض از مبدا(ي برابر صفر را مردود مي فرضیه برابري تمامي ضرايب متغیرها )به
هـاي تحصـیلي   دهـد، متغیـر سـن و گـروه    اي هكمـن نشـان مـي    مرحلـه  نتايج الگوي دو 

دانشگاهي براساس انتظار داراي اثر مثبد و معنادار هم در معادلـه انتخـاب )مشـارکد زنـان     
متاهل( و هم در معادله نهايي )لگاريتم دستمزد ساعتي زنان متاهـل( اسـد. ضـريب منفـي و     

سن با مشارکد در بـازار کـار   ، له رابطه غیرخطيمعنادار متغیر سن به توان دو در هر دو معاد
 دهد. و لگاريتم دستمزد ساعتي زنان متاهل را نشان مي

و  شدهوجود کودکان زير پنج سال موجب افزايش ارزش زماني غیر بازاري زنان متاهل 
کـه وجـود فرزنـدان در دو     بر مشارکد آنان در بازار کار اثر منفي و معنادار دارد در حـالي 

تواند به دلیـل افـزايش نیـاز مـالي خـانوار در تـامین       ( سال مي17-12) ( و11-6سني )گروه 
مخارج زندگي، حداقل سطح دستمزد مطلوب زنان را کاهش داده و بر مشارکد زنـان اثـر   

هـده گـرفتن   سـال بـه دلیـل برع    18نـدان بـاالتر از   مثبد و معنـادار را دارا باشـد. وجـود فرز   
زندان و همچنین انتظار افزايش سن مادر، بر مشـارکد زنـان   مسئولید تامین معاش توس  فر

با افزايش درآمد غیرکاري )متفرقه( زن و شـوهر،   دهد.متاهل اثر منفي و معنادار را نشان مي
شود سیستم در سـطح مطلوبیـد بـاالتري بـه     خ  بودجه به سمد باال انتقال يافته و باعث مي
 افزايش يابد.تعادل رسد و همزمان مصرف و اوقات فراغد 

 
 
 

                                                                                                                   
اي هكمن همواره بايـد اطالعـات متغیرهـاي توضـیحي بـراي هـر دو معادلـه انتخـاب و          در برآورد الگوي دو مرحله -1

معادله نهايي وجود داشته باشد. عالوه بر اين بايد در معادله انتخاب )مشارکد( متغیرهـايي وجـود داشـته باشـند کـه بـر       

زنان فاقد اثر باشند. بنـابراين، معادلـه انتخـاب )پروبیـد مشـارکد زنـان        تصمیم به مشارکد موثر، اما بر دستمزد ساعتي

متاهل( به طور قطع بايد داراي حداقل يك متغیر توضیحي بیشتر از معادله نهايي )لگاريتم دستمزد( را دارا باشد. در اين 

 اسد. (560-570:2010ريجمطالعه متغیرهاي مورد نظر در معادله مشارکد و معادله نهايي دستمزد برگرفته از )وود
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 ای هکمن(: نتایج تخمین لگاریتم دستمزد ساعتی زنان متاهل از روش دو مرحهه3جدول )

 متغیر

 الگوی پروبیت
 )مشارکت زنان متاهل در بازار کار(

 الگوی رگرسیون خطی لگاریتم
 دستمزد ساعتی زنان متاهل

 |P>|z ضریب |P>|z ضریب

 سن
13/0 
(009/0) 

000/0 
19/0 
(023/0) 

000/0 

 سن به توان دو
001/0- 
(000/0) 

000/0 
002/0- 
.(000/0) 

000/0 

 گروه تحصیالت کاردانی
37/1 
(057/0) 

000/0 
14/2 
(187/0) 

000/0 

 گروه تحصیهی کارشناسی
39/1 
(041/0) 

000/0 
12/2 
(180/0) 

000/0 

 گروه تحصیهی کارشناسی ارشد و دکترا
9/1 
(106/0) 

000/0 
66/2 
(258/0)  

 ( سال5-0دان در گروه سنی )فرزن
1/0- 
(032/0) 

000/0 ... ... 

 ( سال6-11فرزندان در گروه سنی )
08/0 
(029/0) 

000/0 .... .... 

 ( سال12-17فرزندان در گروه سنی )
14/0 
(030/0) 

010/0 .... .... 

 ( سال18فرزندان در گروه سنی )+
11/0- 
(034/0) 

000/0 ... .... 

 قه( زن)متفر درآمد غیرکاری
18/1- 
( / )( / e )0 826 2 

000/0 .... .... 

 )متفرقه( شوهر غیرکاری درآمد
91 /2- 
( )( / e )0998 4 

000/0 .... .... 

 عرض از مبدا
55/4- 
(193/0) 

000/0 
68/3 
(815/0) 

0.000 

 (λنسبت میهز) مککو 
81/0 
(066/0) 

000/0 

 Wald chi2(5) 71/143 000/0)) آماره کای دو والد

 ( است.Std. Errارقام داخل پرانتز بیانگر خطای استاندارد )
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) محاسبه شده در مرحله قبل به عنوان شاخص میلـز  در ادامه با دخالد متغیر
iλ̂ ( بـراي  3

و ي انتخابي زنـان در خانوارهـاي هـر د   مشاهدات و رفع تورش نمونه، متمرکز بر نمونه تمام
 )سـاعات عرضـه   y1نفر( که در آن هـم متغیـر    998زوج شاغل و داراي درآمد غیر کاري )

اند، معـادالت عرضـه   )متغیر لگاريتم دستمزد پیشنهادي( قابل مشاهده y2نیروي کار( و هم 
 يـي متغیـر دسـتمزد و   زا درون ضبا فر GMMکار زوجین )زن و شوهر( با استفاده از روش 

يــي ســاير متغیرهـا بــرآورد شــده اسـد. نتــايج تخمــین الگـوي عرضــه ســاعد کــار    زا بـرون 
 .ارائه شده اسد( 4) زوجین)زن و شوهر( با تفكیك درآمد غیرکاري ) متفرقه( در جدول

 
به  1ری(: نتایج تخمین الگوی عرضه ساعت کار زوجین )زن و شوهر( با تفکیک درآمد غیرکا4جدول )

 (GMMروش گشتاورهای تکمیم یافته )

 متغیر توضیحی

 مرد زن

 tآماره  ضریب
 ارزش احتمال

(pv) 
 tآماره  ضریب

 ارزش احتمال
(pv) 

 0426/0 4968/2 0127/0 0464/0 8042/2 0051/0 (Age) سن

 0005/0- 7009/2- 007/0 0004/0- 0759/3- 0022/0 (Age^2) سن به توان دو

 ساعتی زن لگاریتم دستمزد
E _ women))log 

7155/0 9037/7 0000/0 9645/0 1829/6 0000/0 

 مردلگاریتم دستمزد ساعتی 
(log( E _ men 

7232/0 5863/9 0000/0 5449/0 397/6 0000/0 

 لگاریتم درآمد غیرکاری ماهانه زن
(women _ non labor income_m )log 

1447/0- 0336/4- 0001/0 1166/0 2575/2- 0242/0 

 مردلگاریتم درآمد غیر کاری ماهانه 
(men _ non labor income_m )log 

0537/0- 9258/1- 0544/0 0708/0- 4044/2- 0164/0 

 حاصل ضرب لگاریتم دستمزد 
 زن و شوهر

E _ women))log* (log( E _ men 

0747/0- 2941/10- 0000/0 0822/0 9256/8- 0000/0 

  نسبت مککو  میهز
(Inverse Mill’s Ratio) 

( / )/ *e 0 91 9
 

8410/1- 065/0 …. ….. …. 

 
ي انتخـاب متغیرهـاي ابـزاري صـحیح و بـا اعمـال يـك        بـه واسـطه   GMMروش تخمین 
هـاي ناشـناخته،   تواند براي شراي  ناهمساني واريان  و نیـز خـود همبسـتگي   ماتري  وزني مي

                                                                                                                   
1- Non-pooled Non-labor Income 
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به معتبـر بـودن فـرض     GMMزننده ینبرآوردکننده قدرتمندي محسوب شود. سازگاري تخم
ي آزمـون  توانـد بـه وسـیله   عدم همبستگي سريالي جمالت خطا و ابزارها بستگي دارد کـه مـي  

( 1998) 2( و بلونـدل و بانـد  1995) 1(، آرالنو و بـوور 1991تصريح شده توس  آرالند و باند )
( و عـدم رد فرضـیه   2) داراي توزيـع کـاي دو   (J-Statistic) 3آزمون شود. آزمون سارگان

 (.1395 )کشاورز، کندصفر آزمون، شاهدي دال بر فرض معتبر بودن ابزارها را فراهم مي
در الگـوي تخمـین    ( آنpvو ارزش احتمـال )  J-statistic( به بررسي مقـدار  5جدول )

بني بر معتبر بودن دهد فرضیه صفر منتايج نشان مي ( اشاره دارد.4زده شده براساس جدول )
هـاي ابـزاري مـورد    متغیـر  اسـد. بنـابراين،  متغیر هاي ابزاري تعريف شده در مدل رد نشـده  

 استفاده جهد تخمین الگوها معتبرند.
 

 (: آزمون مناسب بودن ابزارها در برآورد الگوی عرضه نیروی کار زوجین براسا 5جدول )
 (GMMروش گشتاورهای تکمیم یافته ) 

 گانآزمون سار
 تفکیک شده کاری)متفرقه( عرضه کار زوجین با درآمد غیر

 مردان زنان

J-statistic 9909/15 9079/12 

Prob (J-statistic) 3139/0 2993/0 

 

 بجدی جمع -7
( و در خانوارهـاي هـر   UMدر اين تحقیس توابع عرضه کار زوجین براساس الگـوي واحـد )  

رد آمـار  خـ با اسـتفاده از اطالعـات    مشاهده( 998)دو زوج شاغل و داراي درآمد غیرکاري 
برآورد شده اسد.  1392هزينه و درآمد خانوار شهري و روستايي مرکز آمار ايران در سال 

کــار رفتــه در نســل دوم  ههــاي آمــاري و تكنیكــي ســنجي بــدر ايــن راســتا اســتفاده از روش
يي متغیر دسـتمزد  از درون تورش انتخاب نمونه و مساله مطالعات تجربي، جهد رفع همزمان

 در تخمین مورد توجه قرار گرفته اسد. 

                                                                                                                   
1- Arellano and Bover 
2- Blundell and Bond 
3- Sargan Test 
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ه سـاعات کـار   دهد متغیر معكوس نسبد میلز، اثر منفي و معنادار بر عرضـ  نتايج نشان مي
تصـحیح آمـاري و    مساله داشته و معناداري اين ضريب نشانگر ضرورت توجه به متاهل زنان

اي هكمـن  اسـد.    ي دو مرحلـه کـار رفتـه در پـژوهش حاضـر براسـاس الگـو       هتبیین روش ب
يي متغیـر دسـتمزد، براسـاس روش    زا مساله درون به با توجهتخمین توابع عرضه کار زوجین 

انجام شده و نتايج با تايیـد آزمـون سـارگان و تايیـد انتخـاب       (GMM)گشتاور تعمیم يافته 
 درسد ابزار مناسب، قابل اعتماد اسد. 

زوجین بـه تغییـرات سـن نسـبتا مشـابه، مثبـد و       دهد واکنش عرضه کار  ها نشان مي يافته
خطي سن و عرضه سـاعات کـار زن و   ريب منفي توان دوم سن، رابطه غیرمعنادار اسد و ض
کشش دستمزد خودي زن و شوهر مثبد و معنـادار بـوده و از ايـن     دهد. شوهر را نمايش مي

دارا اسد. مطابس بـا  شكل استاندارد را  ،زاويه توابع عرضه کار زوجین در نمونه بررسي شده
گونـه  هرادبیات نظري، کشش دسـتمزد خـودي زنـان نسـبد بـه شوهرانشـان بیشـتر بـوده و         

هاي پرداختي و رفاهي به خـانوار،   سیاسد افزايش اخذ مالیات بر دستمزد و يا کاهش مشوق
 دهد.  زنان شاغل را بیش از شوهرانشان تحد تاثیر قرار مي

ايـن در   اسـد، دهد اوقات فراغد زوجین مكمـل  نتايج کشش دستمزد متقاطع نشان مي
حالي اسد که حساسید شـوهران بـه افـزايش دسـتمزد همسـران بـیش از واکـنش زنـان بـه          
افزايش دستمزد شوهرانشان، موجب افزايش عرضه ساعات کاري اسد. اين امر با توجـه بـه   

ور زنـان در  هاي ناشي از عدم حضـ  مسئولید تامین معاش خانوار توس  مردان، جبران هزينه
قابـل تفسـیر    زنـي زوجـین   چانـه ايجاد توازن قـدرت   هاي فرهنگيمنزل و به جهد ضرورت
تخمین زده شده مطابس با مباني الگوهاي نظري عرضه کـار زوجـین    اسد. در هر دو الگوي

در خانوار، افزايش درآمد غیرکاري بر عرضه سـاعات کـار زوجـین اثـر منفـي، کوچـك و       
 د.دهمعنادار را نشان مي

 
 ی نیانص گیری   پیشجهادها نصییه -8
 هاي ادبیات نظري سازگار اسد. ضريب و معناداريطور کلي نتايج تخمین تجربي با يافته هب

دهـد کـه    در برآورد عرضـه سـاعات کـار زنـان متاهـل نشـان مـي        میلزمتغیر معكوس نسبد 
ر صـورت عـدم   اي تصـادفي نبـوده و د  مشارکد و عدم مشارکد زنان در بازار کـار پديـده  

و وارد نكردن اين متغیر در الگوي عرضه سـاعات کـار    توجه به امكان تورش انتخاب نمونه
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. از آنجـا کـه در ايـن    1شـود  ميدار  زنان متاهل، برآورد عرضه ساعات کار اين گروه تورش
تحقیس اين جزء به متغیرهاي توضیحي الگو اضـافه شـده اسـد، تـورش انتخـاب تصـحیح و       

مادند. واکنش عرضه کار زوجین به تغییرات سن نسبتا مشابه، مثبـد و معنـادار   نتايج قابل اعت
اسد. اين در حالي اسد که ضريب منفي تـوان دوم سـن، رابطـه غیـر خطـي سـن و عرضـه        

بـا افـزايش سـن، ابتـدا عرضـه       ،ديگـر  دهد. به عبارتساعات کار زن و شوهر را نمايش مي
 يابد. نیروي کار افزايش و سس  کاهش مي

دهد کشش دسـتمزد  هاي تحقیس حاضر براساس ويژگي نمونه مطالعه شده نشان مي يافته
خودي زوجین مثبد و معنادار و از اين زاويه توابع عرضه کـار زوجـین شـكل اسـتاندارد را     
دارا اسد. استخراج شكل استاندارد توابع عرضه ساعات کار زوجین در خانوارهـاي هـر دو   

)متفرقه(، مالکي بر غلبه اثر جانشـیني بـر درآمـدي     کاريد غیردرآمکننده  شاغل و دريافد
هاي انتقالي بر عرضه ساعات کـار   هاي وضع مالیات و پرداخد اسد. از آنجا که اثر سیاسد

براسـاس نتـايج حاصـله در     .رودشمار مـي  ترين مباحث اقتصاد بخش عمومي بهاز جمله مهم
مالیـات بـر دسـتمزد و تعیـین نـرخ مالیـات        گروه درآمدي مطالعه شده، پیشنهاد اصالح نظام

از اثر کاهنده وضع مالیـات بـر دسـتمزد بـر      اند ضمن تامین منابع درآمدي دولدتوموثر مي
 . کندکاهش ساعات کار زوجین در خانوار جلوگیري 

مـابین  در برآورد کشش هاي مرتب  با عرضه کار زوجین در خـانوار توافـس انـدکي فـي    
تـر بـودن کشـش عرضـه کـار       ترين نقطه اشتراک، بزرگ د، اما اصلياقتصاد دانان وجود دار

زنان متاهل نسبد به مردان در واکنش بـه دسـتمزد خـودي اسـد. ايـن در حـالي اسـد کـه         
پذيري بیشتر عرضه نیروي کار زنـان نسـبد بـه مـردان در خـانوار در اکثـر مطالعـات         کشش

امر به دلیل حساسـید بیشـتر زنـان    (. اين 1393)مشفس و ديگران،  داخلي نیز تايید شده اسد
هاي خانوادگي و همچنین پايین بودن نرخ مشارکد ايـن گـروه در    متاهل نسبد به مسئولید

امكان واکنش بیشتر زمـان ايـن گـروه بـه تغییـرات دسـتمزد بـازاري         در نتیجهکار بازاري و 
زار کار نـاظر  هاي با سیاسد تماماسد. عالوه بر اين، نتايج حاصله مويد اين مطلب اسد که 

تواند براساس جنسید تاثیرات متفاوتي بـر رفتـار عرضـه سـاعات کـار      بر تعیین دستمزد، مي
در خصـوص زنـان متاهـل در خانوارهـاي مطالعـه       بنـابراين، زوجین در خانوار را دارا باشـد.  

                                                                                                                   
 ( مورد تاکید قرار گرفته اسد. 1391اين نتیجه در مطالعه کشاورز و برهاني ) - 1
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هاي افزايشي دستمزد باعث افزايش ساعات کار زنان بـا اثـر گـذاري بیشـتري      شده، سیاسد
مالیـات بـر دسـتمزد و يـا کـاهش      شوهران شـده و هرگونـه سیاسـد افـزايش اخـذ      نسبد به 
 هاي پرداختي و رفاهي، کاهش عرضه ساعات کار زنان متاهل را نتیجه خواهد داد. مشوق

. بررسـي  اسـد دهد اوقات فراغد زوجین مكمـل  نتايج کشش دستمزد متقاطع نشان مي
دهـد تـاثیر دسـتمزد شـوهر بـر      ن مـي کشش دستمزد متقاطع در برآورد عرضه کار زنان نشـا 

-نشان مـي  1ساعات کاري زن مثبد و معنادار اسد. اين امر با توجه به سطح درآمدي نمونه

تواند امكان خريد خدماتي که به دلیل عـدم   دهد که در اين خانوارها، درآمد کاري مرد مي
ي هـا ن جـايگزين امكـا  ،ديگر د. به عبارتنکفراهم ل مورد نیاز اسد، در منز را حضور زنان

کودک و يا امكان استفاده از خدمات ديگر براي چنـین  مناسبي همچون پرداخد هزينه مهد
خانوارهايي فراهم بوده و زمان کاري زنان شاغل در اين خانوارها ارزش بیشـتري بـه نسـبد    

تحـوالت اخیـر فرهنگـي و اجتمـاعي      همچنیناوقات فراغد و يا کار در منزل را دارا اسد. 
افـزايش نـرخ    -ثبـاتي زناشـويي    انتظـار بـي   ،هاي خـانوادگي زوجـین  ه شباهد نقشدر زمین
ازدواج مـردان بـا زنـاني کـه      –گزينـي ازدواج مـردان   همساناز طرف زنان متاهل و  -طالق

. تحلیـل  باشـد تواند از ديگر داليل ايـن نتیجـه طـرح     مي -ندهستداراي سطح دستمزد مشابه 
هـاي اخیـر در    ع زنـان متاهـل و تحـوالت آن در دهـه    مشابه در زمینه کشش دسـتمزد متقـاط  
( نیز 2007بلو و خان ) (،1997) 3جان و مورفي (،1990) 2مطالعات انجام شده توس  گلدين

 اشاره شده اسد.  
دهد کشش دستمزد خودي و متقـاطع زنـان در الگـو نزديـك گـزارش      بررسي نشان مي

ايش دسـتمزد سـاعتي همسـر    شده، امـا کشـش دسـتمزد متقـاطع مـردان در واکـنش بـه افـز        
تر بوده و با افزايش يـك درصـدي دسـتمزد زنـان شـاغل در خـانوار، میـزان عرضـه          حساس

                                                                                                                   
نشـان   1392ر شهري و روستايي در سال هزار زوج( بر آمار هزينه و درآمد خانوا 30هاي آماري متمرکز بر )بررسي -1

ريـال و میـانگین درآمـد پـولي خـانوار       157،442،138مي دهد که میانگین مجموخ درآمـد کـل خـانوار در ايـن نمونـه      

ريال در سال اسد در حالي که در زيرمجموعـه بررسـي شـده شـامل خانوارهـاي هـر دو زوج شـاغل و         103،557،775

ــانگین مجمــوخ درآمــد خــانوار  مشــاهد 998داراي درآمــد غیرکــاري ) ــد   270،312،197ه(، می ــانگین درآم ــال و می ري

خانوار بررسي شده در گروه درآمـدي بـاالتر از    998ريال در سال اسد. مي توان نتیجه گرفد که  184،223،185پولي

 کند. میانگین کل نمونه بوده و نتايج ذکر شده را تايید مي

2- Goldin 

3- Juhn and Murphy 
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ساعات کار مردان به شكل بارزي افزايش يافته اسد. توجه به مسئولید تامین معاش خانوار 
دهد با افزايش دستمزد زنان در خانوار، شوهران جهـد تـامین هزينـه    توس  مردان، نشان مي

جهـد  بـه  هاي ناشي از عدم حضـور زنـان در منـزل و    معاش و يا حتي به جهد جبران هزينه
 دهند.   زني، ساعات کار خود را افزايش مي فرهنگي ايجاد توازن قدرت چانه ضرورت

هاي فزاينده زندگي شهري، بـاالتر بـودن میـزان سـاعات کـاري در      از نتايج تامین هزينه
، اشتغال هر دو زوج در بازارکار و در نهايد اشتغال افـراد در  مقايسه با استانداردهاي جهاني
شود. از اين زاويه با توجه بـه مكمـل بـودن اوقـات فراغـد      مشاغل دوم و سوم محسوب مي

زوجین در اين نمونه آماري و توجه به اينكه بخش اعظمـي از خانوارهـاي نمونـه شهرنشـین     
 ،زوجـین الزامـي اسـد. بـر ايـن اسـاس       «تيفقر معیش»در کنار  «فقر فراغد»، توجه به هستند

خانوارهاي هر دو زوج شاغل با عرضه ساعات کار تكمیلي خود به درآمـدي جهـد تـامین    
يابند، امـا ايـن امـر مسـتلزم از دسـد دادن اوقـات فراغـد و         هاي زندگي دسترسي مي هزينه

در  هاي مختلـف آن در سـطح خـانوار اسـد. ايـن در حـالي اسـد کـه        درگیر شدن با پیامد
هـاي  هاي درآمدي پايین اين روند به دلیل تـامین معیشـد بـراي دسترسـي بـه حـداقل       گروه

هاي درآمدي متوس  و باال نیـز بـه دلیـل ظهـور     گیرد در گروه اقتصادي زندگي صورت مي
هـاي کـاهش نـابرابري     هاي درآمدي، اين پديده قابل رويد اسد. پیگیري سیاسدنابرابري

دگي به سمد مصرف معقول و ضروري، مهار تـورم و افـزايش   درآمدي، تغییر در سبك زن
هـاي  هاي مـوثر جهـد دسترسـي خـانوار بـه درآمـد       دستمزدهاي اسمي و در نهايد سیاسد

تواند از فشار عرضه کـار زوجـین کاسـته و کیفیـد زنـدگي را       ناشي از بازارهاي سرمايه مي
 ارتقا بخشد.

دهـد اثـر دسـتمزد هـر     ین نشان ميعالمد منفي متغیر حاصلضرب لگاريتم دستمزد زوج
 بنـابراين، ، يك از زوجین بر ساعات کاري آنان، تحد تاثیر سطح دستمزد همسرانشان اسد

گذاري پیشنهادي، عامل مـوثري در   کاهش شكاف دستمزدي زوجین به عنوان يك سیاسد
 رود. افزايش ساعات کار هر دو زوج به شمار مي

ي عرضه کـار هـر دو زوج در اکثـر مطالعـات،     کاري در برآورد الگوکشش درآمد غیر
، 1هـیم ا 2007اسـد )بـالو وخـان،     گـزارش شـده   -بین صفر و منفي يك -کوچك و منفي

 (. 1،2012و جاکوب و لودويگ 2007

                                                                                                                   
1- Heim 



 1396، زمستان 67شماره ، هفدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی     30

 

 

کننـده   صـرف نظـر از دريافـد    -در مطالعه حاضر افزايش درآمد غیرکاري زن و شـوهر 
جین دارد. اين در حالي اسـد کـه تـاثیر    تاثیري منفي و معنادار بر عرضه نیروي کار زو -آن

درآمدهاي غیرکاري زنان بر کاهش ساعات کار زوجین اثر بیشتري را نسبد به درآمـدهاي  
در خصـوص ارائـه    ،دهـد. از ايـن رو  غیر کاري شـوهران در نمونـه بررسـي شـده نشـان مـي      

توزيـع  حـوه  گذاري در زمینه بازار کار در ارتبا  با زوجین هـر دو شـاغل، ن   پیشنهاد سیاسد
در ساعات کـار مـردان چنـدان مـوثر نیسـد      )متفرقه( بر رفتار عرضه  کاريمنابع درآمد غیر

بنـابراين،  که اين امر داراي اثرگذاري بارزي بر عرضه ساعات کار زنان متاهل اسـد.   حالي
دار  هاي انتقالي که بـا شـكلي هـدف    توان نتیجه گرفد هرگونه سیاستي مبتني بر پرداخد مي

کاري )متفرقـه( زنـان را در خـانوار هـدف قـرار دهـد، تـاثیر بیشـتري بـر          درآمد غیرافزايش 
 کاهش عرضه ساعات کاري زنان متاهل خواهد داشد.
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