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Abstract 

Married men are one of the main groups of labor market employed and therefore the 

study of their labor market behavior is one of the priorities of labor market policy. The 

present study attempts to identify the variables affecting the market working hours of 

married men with employed spouses based on the literature of the collective model 

(CM) of household labor supply. The research information is based on micro and 

cross-sectional data of Iran in 2018 and the statistical sample includes 724 married 

men living in urban and rural areas. The model was estimated using the generalized 

method of moments (GMM) and related tests. The results show that the labor supply 

function of married men is standard (the substitution effect is larger than the income 

effect) and the supply increases with wage but at diminishing rate. Also, married men 

with higher levels of education than their wives spend more leisure-living time. Also, 

working hours of married men with employed spouses decrease with age. Moreover, 

higher education and number of  children increase married men working hours. 

Keywords: Married man, working hours, collective model, generalized 

method of moments (GMM).  
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 همسران دارای هلتام مردان بازاری کار ازساعات خرد تحلیل
  شاغل

 ایران تهران، مدیریت، و اقتصاد پژوهشکده اقتصاد، گروه دیار،تااس  لیالسادات زعفرانچی
  

 ایران سبزوار، سبزواری، حکیم دانشگاه اقتصاد، گروه دیار،تااس مهدی گلدانی 

  چکیده
 ملهج از آنان بازاری کار رتارف مطالعاع رو، اين از و بوده کار بازار شاغلين ياصل هایگروه از هلتام مردان
 رهایمتيي شناسايي جهت تالش در حاضر مقاله. است کار بازار گذاریسياست جهت نياز مورد هایاولويت
 رضهع( CM) جمعي الگوی ادبياع بر مبتني شاغل، همسران دارای هلتام مردان بازاری کار ساعاع بر موثر
 آماری نمونه و 0817 سال در ايران کشور مقطعي و خرد هایداده براساس پژوهش اطالعاع. است خانوار کار
 وشر از استفاده با الگو برآورد. است کشور ييتاروس و شهری مناطق در ساکن مردان از نفر 720 شامل
 هلتام مردان بازاری کار عرضه بعتا دهدمي نشان يجتان. است شده انجام( GMM) يافته تعميم ورهایتاگش
 ساعت -دستمزد مثبت رابطه اما ،(درآمدی بر جانشيني اثر غلبه) دارد نداردتااس شكل شده مطالعه نمونه در
 رفص را بيشتری زمان همسران،  از باالتر تحصيالع سطح دارای  هلتام مردان همچنين. است کاهنده کار،
 سن افزايش با هلتام مردان کار ساعاع شده، مطالعه خانوارهای در خالصه طور به.  کنندمي زندگي -فراغت
 کار بازار در ار هلتام مردان حضور بيشتر، فرزندان تعداد نيز و تحصيلكردگي شهرنشيني، و يافته کاهش
  .کندمي ترطوالني

 یافتهتعمیم ورهایتاگشاا روش ،(CM) جمعی الگوی کار، ساااتا  هل،تام مردان ها:کلیدواژه
(GMM).  

 JEL: H2, H21, H25 يبندطبقه

                                                            
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعاع فرهنگي است. مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشي -
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 مقدمه .2

های يک کاالی لوکس برخوردار های اقتصادی اوقاع فراغت از ويژگيريخ انديشهتادر 
احتماالع اقتصادی »در مقاله خود تحت عنوان  0181در سال  0بوده است. جان مينارد کينز

انست فقط سه ساعت در روز های او خواهند توبيني کرد که نسل نوه، پيش«2های مابرای نوه
ساعت در هفته کار کنند. اين نگاه خوشبينانه کينزی بعدها فراگير نشد و  06و يا معادل 

همچنان ساعاع کار بخش قابل توجهي از زمان افراد را به خود اختصاص داد، اما در طول 
 يافته ایساعاع کار کاهش قابل مالحظه -به خصوص در کشورهای صنعتي–قرن بيستم 
(. تقريبا در تمامي جهان ميانگين ساعاع کار بازاری مردان باالتر (Lee et al., 2007است 

ساعت  03باالتر از ) از زنان بوده و مردان بيش از زنان در ساعاع کار بيش از حد طوالني
 06همان(. در کنار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مردان باالتر از ) در هفته( اشتيال دارند

، ساعاع کار 2101درصد در سال  8/70به  0111درصد در سال  0/31ان از سال در جه
 بازاری مردان نيز از اوايل قرن بيستم روندی نزولي را تجربه کرده است. 

هل بر مشارکت و عرضه ساعاع کار بازاری زنان و مردان اثراع متفاوتي را تاوضعيت 
تواند در صورع هل ميتاری مردان مر کار بازاتادهد که رفها نشان ميدارا است و بررسي

  (Ransom, 1985) اشتيال و يا عدم اشتيال همسر متفاوع باشد
هل اتدهد که مردان به خصوص در وضعيت در کشور ايران مروری بر بازار کار نشان مي

اند( از هل شاغل بودهتادرصد از مردان م 0/76، 0816در سال ) با توجه به آمار باالی اشتيال
 گذاری بازار کار هستند. های هدف و قابل توجه در زمينه سياستروهجمله گ

 هل به دو دسته کليتادر اين بين الگوهای نظری مربوط به ساعاع کار مردان و زنان م
( عرضه کار UM) 8اول شامل الگوی واحد (. دسته2019Chiappori ,) شوندتقسيم مي

فرد ربهبع مطلوبيت منحصتاوان يک کل واحد، خانوار است که با در نظر گرفتن خانوار به عن
 رساند. در سمتهر خانوار را با در نظر گرفتن محدوديت بودجه همان خانوار به حداکثر مي

(، زوجين را با يک UM) ی واحدقرار دارد که برخالف الگو 0(CM) ی جمعيديگر الگو
درون  گيریتصميم بع ترجيحاع فردی مجزا، مستقل و به همراه يک قانون خاصتاجفت 

                                                            
1. Keynes, J. 

2. Economic Possibilities for our Grandchildren 

3. Unitary Model 
4. Collective Models 
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N-) 1(، معتقدان به رويكرد غيرواحدUM) گيرد. در نقد الگوی واحدخانوادگي در نظر مي

UM معتقدند که در خانوار هر يک از اعضاء ترجيحاع مربوط به خود را دارا بوده و ممكن )
 گيری بهينه در خانوار اختالف نظر وجود داشته باشد. الگوی واحداست درخصوص تصميم

(UM از منظر تجربي قيود قابل شناسايي و آزموني را جهت بسط مطالعاع تجربي ارائه )
های ييد مفروضاع اصلي اين الگو براساس دادهتاکرده، اما بسياری از مطالعاع تجربي در 

 شوند. خرد و ملي موفق گزارش نمي
 ر نظر گرفتنظهور کرده و سعي داشتند با د 0131در بين ادبياع نظری متنوعي که در دهه 

گيری مصرف و فراغت را در خانوار به (، تعامل روند تصميمUM) های الگوی واحدنقصان
( معرفي شده توسط CM) شرط وجود ترجيحاع مستقل زوجين تبيين کند، الگوی جمعي

(، معتقدان UM) ای را دارا است.  در نقد الگوی واحد( جايگاه ويژه0112-0133) 2چياپوری
واحد معتقدند که در خانوار هر يک از اعضاء ترجيحاع مربوط به خود را به رويكرد غير

گيری بهينه در خانوار اختالف نظر وجود داشته دارا بوده و ممكن است درخصوص تصميم
( از منظر تجربي قيود قابل شناسايي و آزموني را جهت UM) باشد. الگوی نئوکالسيک واحد

اصلي  ييد مفروضاعتاسياری از مطالعاع تجربي در بسط مطالعاع تجربي ارائه کرد، اما ب
 اند. های خرد و ملي موفق نبودهاين الگو براساس داده
ای از الگوهای همكارانه اقتصاد خانوار است و در ( زيرمجموعهCM) الگوی جمعي

ه و شمار رفتهای اخير بهترين نظريهترين رقبا و مطرح( از جدیUM) مقايسه با الگوی واحد
( تيييراع در قيمت، دستمزد و CM) ا استقبال زيادی مواجه شده است. در الگوی جمعيب

تواند اثراع مستقيمي بر عرضه نيروی کار و تقاضای کاالها داشته باشد، درآمد غيرکاری مي
 شود.ادث ميگيری حثيراع غيرمستقيمي نيز از خالل متييرهای موثر بر فرآيند تصميمتااما 

مبتني بر ترجيحاع فردی اعضاء خانوار است و فرآيند  (CM) معير الگوی جتاساخ
و يا  8تواند خودخواهانهگيری زوجين با وجود اين فرض که ترجيحاع فردی ميتصميم

انجامد. تفسير خروجي کارايي پارتو در مي5باشد به خروجي و نتيجه بهينه پارتو 0دگرخواهانه
ه آنجا که شناخت همسران از يكديگر کامل بود شود. ازالگوی جمعي  بسيار ساده تفسير مي

                                                            
1. Non-Unitary Model 

2. Chiappori, P. A. 

3. Egoistic 

4. Caring 

5. Pareto Optimality 
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وترجيحاع آنان برای يكديگر شناخته شده است و همچنين تعامل باالی همسران، نتيجه بهينه 
انوار گيری خپارتو برای مذاکراع درون خانواری دور از ذهن نيست. در اين رويكرد تصميم

( که به موجب آن Chiappori, 2019) شودبه عنوان يک فرآيند گام به گام الگوسازی مي
 زن و شوهر شاغل:

به اشتراک  0در مرحله اول، کل درآمد غيرکاری خود را با توجه به قاعده تسهيم
های شخصي خود را با توجه به قيود بودجه مستقل جداگانه، گذارند و سپس مطلوبيتمي

.𝛷 (𝑤𝑚بعي به فرم تابا  سازند. قاعده تسهيمحداکثر مي 𝑤𝑓. 𝑦. 𝑠) شود که مشخص مي
ي از دستمزد بعتاگيرد و نمايانگر کسری از درآمد غيرکاری است که به شوهر شاغل تعلق مي

.𝑤𝑚) زن و شوه ر 𝑤𝑓 درآمد غيرکاری خانوار ،) (Yو عوامل توزيع )2 (S .است ) عوامل
ر بر محيط ثيتا ها هستند که ضمنزا و مستقل از ترجيحاع و قيمتتوزيع متييرهايي برون

. بر اين اساس اگر يک عامل توزيع 8شوندزني اعضا ميخانوار باعث تييير در موقعيت چانه
رضه يابد  و يک کاهش در عبه نفع او انتقال مي« تعادل قدرع»به نفع يكي از زوجين باشد، 

در واقع يک افزايش در زمان ) ساعت کار بازاری و در نتيجه افزايش اوقاع فراغت وی
غيربازاری وی( از طريق افزايش سهم او از درآمد و همچنين افزايش عرضه ساعت کار 

 شود. همسرش  مشاهده مي

در مرحله دوم، وقتي کل درآمد غيرکاری بين زوجين تخصيص يافت، هر يک از اعضا 
( در تحقيق حاضر، CM) براساس رويكرد الگوی جمعيکنند. مطلوبيت خود را حداکثر مي

 بعتاشود که هر يک دارای هل و همسر شاغل وی در نظر گرفته ميتال مرد مخانوار شام
االی عموما اين ک) ترجيحاع وابسته به اوقاع فراغت و مصرف يک کاالی ترکيبي است

هل و همسرش، تازني مرد مترکيبي قابل مشاهده نيست(. با فرض کليدی اينكه نتيجه چانه
هل و همسر شاغلش در تا( برای مرد م0) ه در رابطهاست، حل مساله ارائه شد 4کارآمد پارتو
 (: Chiappori, 2020) شودنظر گرفته مي

 (0)  max  𝜇𝑢𝑓 (𝐿𝑓𝐶𝑓) + (1 − 𝜇)𝑢𝑚 (𝐿𝑚𝐶𝑚) 
                                                            
1. Sharing Rule 

2. Distribution Factors 
ايي آن جشود، اما باعث جابه. بر اساس تئوری جمعي عوامل توزيع منجر به تييير نقاط روی مرز کارايي پارتو مي 8

 شود.نمي

4. Pareto Efficiency 
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,𝐿𝑓 :نظر به قيد 𝐿𝑚, 𝐶𝐹, 𝐶𝑚 

𝑆𝑇   𝐶𝑚  +  𝐶𝑓  ≤  (𝑇 −  𝐿𝑓)𝑊𝑓  +  (𝑇 −  𝐿𝑚)𝑊𝑚   +  𝑌    

(، f+ymY=yای که مجموع درآمد اعضا به گونه) ، درآمد غيرکاری زوجينYجايي که 
T   ،مجموع زمان در دسترسmW   وfW ،به ترتيب دستمزد شوهر و همسر fC   وmC  

زني را در يک بع توزيعي است که نتيجه چانهتا  µ (0)مصارف اختصاصي زن و شوهر و 
به عنوان عوامل توزيع که   2Sو  1Sدهد. با ورود پارتو نشان مي نقطه در مرز کارايي

ر محيط ثير بتاها هستند، اين عوامل ضمن متييرهايي خارجي و مستقل از ترجيحاع و قيمت
 ..شوندزني اعضا ميخانوار باعث تييير در موقعيت چانه

يا ) قيود هر دو زوج شاغل(،) های داخليحلدر رويكرد عمومي با فرض داشتن راه
نشانگر  y, s, z)2w 1,w( ih , های( عرضه کار قابل استخراج خواهد بود. اگر محدوديت

بع تسهيم تا) ثابت µهل دارای همسر شاغل باشد برای هر تابع ساعاع کار بازاری مردان متا
، µو  1w  ،2w  ،yبعي از تاهل تابع عرضه کار مارشالي ساعاع کار مرد متاثابت( خانوار، 

 :0((2) رابطه) است

 (2) ℎ𝑚  (𝑊1. 𝑊2.𝑦. 𝑆1. 𝑆2) = 𝐻𝑚 (𝑊1. 𝑊2. 𝑦. 𝜇 (𝑊1. 𝑊2.𝑦. 𝑆1. 𝑆2)) 

ت گيری پيوسته نسبت به متييرها فرض شده است. بنابراين، موقعيقابل ديفرانسيل µبع تا

،  1w  ،2w  ،y ،، 𝑠1 𝑠2، از جمله µه خاص در مرز بهينه پارتو به تمام پارامترهای مربوط ب
شود، يک تييير ظاهر مي µ، تنها در Sوابسته است. همچنين از آنجا که بردار عوامل توزيع 

ر جايي مرز پارتو نداشته و تنها نقطه نهايي واقع بثيری بر جابهتادر هريک از عوامل توزيعي، 
(، ساعت عرضه کاری CM) راساس الگوی جمعيبنابراين، بدهد. ثير قرار ميتامرز را تحت 
هل بستگي به دستمزد خود، دستمزد همسر، درآمدهای غيرکاری همسران و نيز تامردان م

 عوامل توزيع موثر بر توزيع درون خانوادگي درآمد خواهد داشت.
در پژوهش حاضر با تحليلي از اطالعاع خرد و ملي، الگوی عرضه کار بازاری مردان 

( عرضه کار خانوار CM) رای همسر شاغل مبتني بر ادبياع نظری الگوی جمعيهل و داتام
درآمد کشور  -های مقطعي مستخرج از آمار هزينهبرآورد شده است. بر اين اساس از داده

                                                            
1. Bourguignon et al.  



 31 |زعفرانچی و گلدانی  

 

هل ساکن در مناطق تانفر از مردان م 720گيری شده و نمونه آماری شامل بهره 0817در سال 
ورهای تعميم اته کار به شكل نيمه لگاريتمي و به روش گشبع عرضتايي است. تاشهری و روس

 برآورد شده است. 0(GMM) يافته
ر مقاله در هفت بخش تنظيم شده است. پس از ارائه مقدمه در بخش اول، در تاساخ 

و پنجم  های چهارمشود. در بخشبخش دوم و سوم به ادبياع نظری و پيشينه تحقيق اشاره مي
يج اتهای مربوطه و نيز در بخش ششم به تجزيه و تحليل نلگو، آزمونبه ترتيب به برآورد ا

ها خاتمه گيری و ارائه پيشنهادپرداخته شده است. در نهايت در بخش هفتم مقاله با نتيجه
 يابد.مي

 پیشینه پژوهش. 1

تجربي مربوط به بررسي عرضه ساعاع کار بازاری را به  -شايد بتوان اولين کار نظری
( منتسب کرد، اما ادبياع نظری عرضه کار براساس 0180) 2پل داگالس به تتفكيک جنسي

سال اخير مبدل شده  61های تحقيقاع اقتصادی در جنسيت به يكي از پرکاربردترين حوزه
است. الگويي که اکثر تحليلگران اقتصادی جهت برآورد ساعاع کار عوامل استفاده 

( استخراج 0105) 8پيوست رياضي هيكس 00کردند، به طو.پر مستقيم از پاراگراف مي
 .(Pencavel, 1986) شودمي

هل را انجام داده تا( اولين مطالعه تجربي ساعاع کار مردان م0151و  0155) 0کاسترز
ميالدی با پيشرفت وسيع اقتصادسنجي و مباحث مرتبط با تورش  0171است. تحوالع دهه 

 ين همراه بود.هلتاانتخاب نمونه در عرضه ساعاع کار بازاری م
های گيری درآمدهای مختلف اندازه( با استفاده از روش0178) 6اشنفر و هكمن 

ثير اينگونه درآمدها را بر ساعاع کار تاهای کامال متمايزی از غيرکاری خانوار، تخمين
هل را نتيجه گرفتند و وجود ارتباط مثبت جزئي و البته معنادار بين درآمد تابازاری مردان م

                                                            
1. Generalized Method of Moments 

2. Paul Douglas's Theory of Wages 

3. Hicks, J.  

4. Kosters, M. 

5. Ashenfelter, O. & Heckman, J. 
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هل و ساعاع کار بازاری از منظر آنان غير معمول نبود. اين همبستگي تااری مردان مغيرک
 ( نيز ديده شد.0130) 2( و هارد و پنكاول0130) 0مثبت و جزئي بعدها در مطالعاع هاسمن

( با توجه به منحني عرضه خميده رو به عقب و تبيين آن با 0178) 0( و هال 0178) 8بالچ
 دستمزد در برآورد عرضه ساعاع کار پرداختند. افزودن متيير درجه دو
های بودجه غيرخطي را در برآورد عرضه ساعاع ( محدوديت0173)  6بارتلس و هاسمن
( و در پاسخ به برخي 0175) 7( و براون و ديگران0173) 5ليارد اند وکار تعقيب کرده

های مالياتي در ديتهل را با ورود محدوتاهای رفاهي و مالياتي عرضه کار مردان مسياست
 الگو تخمين زدند.
هل مساله تاگيری ساعاع کار مردان م( در ادامه مطالعاع تجربي اندازه0131) 3بورجاز
گيری ساعاع کار و دستمزد ساعتي و ايجاد همبستگي منفي بين اين دو متيير را طرح اندازه

ه هل برآورد شده بتاکرده است. وی عنوان کرد که شيب توابع عرضه ساعاع کار مردان م
شود که از متييرهای ابزاری به عنوان تر از زماني گزارش ميمعموال منفي OLS1روش 

 شود.شاخص متيير دستمزد استفاده مي
ز دهه ا هلتابازاری مردان م در کنار اين تحوالع تكنيكي در برآورد عرضه ساعاع کار

گيری مشارکت اقتصادی زنان جهای خانوار برجسته شد. اين امر با بحث اوويژگي، 0131
تری مورد توجه تحليلگران بازار کار قرار گرفت. انتظار اين بود که هل به طور جدیتام

ر کار اتثيراع مستقيم و غيرمستقيمي بر رفتاهل دارای تاافزايش مشارکت اقتصادی زنان م
وجين ار زای درخصوص بازار کهل باشد. ظهور ادبياع به نسبت گستردهتابازاری مردان م

  ثر از اين اتفاق است.تام 0131هر دو شاغل در دهه 
( 0178) 01( بكریUM) به طور سنتي مطالعاع اقتصاد کار خانوار مبتني بر الگوی واحد

بع مطلوبيت جمعي برای اعضاء خانوار در آن فرض تاشد که فرض وجود يک تعقيب مي

                                                            
1. Hausman, J. 

2. Hurd, M. & Pencavel, J.  

3. Bloch, F. 

4. Hall, R. 

5. Burtless, G. & Hausman, J. 

6. Layard, R. 

7. Brown et al 

8. Borjas, G. 

9. Ordinary Least Squares 

10. Becker, G. 



 31 |زعفرانچی و گلدانی  

 

(، نقش CM) ذار الگوی جمعي( بنيانگ0112-0133) رفت. چياپوریای به شمار ميپايه
مهمي در گسترش مباحث نظری و تجربي برآورد الگوهای عرضه ساعاع کار زنان و مردان 

 هل دارد. تام
 8(، آرماند و ديگران2100) 2نسيو و لچنتا(، آ2100) 0پژوهش راپوپورع و ديگران

( عرضه CM) ( از جمله تحقيقاع اخير الگوی جمعي2101) 0( و چياپوری و ديگران2105)
 روند.کار خانوار به شمار مي
 -( در مطالعه خود عنوان کردند وارونگي ارتباط ساعاع کار2103) 6الون و ديگران

گيرتر است. به گفته برخي تحليلگران اقتصادی، شايد هل چشمتادستمزد در گروه مردان م
ار بازاری کبتوان يكي از عوامل موجد وضعيت اخير ارتباط مثبت بين دستمزدها و ساعاع 

قيم هل و اثراع مستقيم و غيرمستتاهل را افزايش بيشتر مشارکت اقتصادی زنان متامردان م
 هل دانست. تاآن بر عرضه ساعاع کار مردان م
تجربي داخلي مربوط به بررسي عرضه ساعاع کار بازاری به  -مروری بر مطالعاع نظری
متمرکز  بر عرضه کار زنانحوزه دهد که بيشتر تحقيقاع در اين تفكيک جنسيت نشان مي

بوده است، اما در اين ميان به برخي مطالعاع داخلي موجود با بيشترين ميزان ارتباط با حوزه 
 شود.پژوهش حاضر در ادامه اشاره مي

( UM) ( با استفاده از نظريه تخصيص زمان بكر و الگوهای واحد0871) دانا و طائيفرجي
ج اين يتايروی کار و تقاضای کاال پرداختند. براساس نبه برازش همزمان الگوی عرضه ن

مطالعه با افزايش دستمزد مردان به دليل افزايش هزينه اوقاع فراغت، ساعاع کاری بيشتری 
 دهند. همچنين با افزايش تجربه کاری، ساعاع عرضه نيروی کاررا به کار اختصاص مي

هايي که مرد و زن شاغل در خانوادههای اين مطالعه يابد. براساس يافتهکاهش مي هاآن
هستند، فعاليت زنان در بازار کار برای مردان حالت تكميلي دارد. به عبارع ديگر، واکنش 

در بازار کار فعاليت ندارد به تيييراع دستمزد و درآمد شديدتر از  هاآن مرداني که همسران
 واکنش مرداني با همسران شاغل است. 

                                                            
1. Rapoport et al 

2. Attanasio, O. & Lechene, V. 

3. Armand et al 

4. Chiappori et al 

5. Alon et al 
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های خرد به برآورد عرضه نيروی کار به تفكيک جنسيتي از داده ( با استفاده0836) طائي
بعي اتپرداخته است.  الگوی ساعاع عرضه نيروی کار مرد و زن معرفي شده در اين مطالعه 

از درآمد کاری مرد و زن، درآمد غيرکاری مرد و زن، سطوح تحصيالع مرد و زن، 
يج برآورد عرضه ساعاع کار تان براساس تجريباع کاری مرد و زن و بعد خانواده است.

ثير را بر افزايش عرضه نيروی کار مردان دارد. تامردان، افزايش درآمد کاری بيشترين 
های اين مطالعه منحني نيروی کار مردان دارای شكل طبيعي و همچنين براساس يافته

  ندارد است.تااس
 ه، وضعيت تحصيالع( به بررسي اثرگذاری دستمزد، درآمد سران0810) قويدل و بهاری

های اس يافتهاند. براسهل بر عرضه ساعاع نيروی کار جوانان به تفكيک جنسيت پرداختهتاو 
هل اثر مثبت و معناداری بر نرخ مشارکت نيروی کار دارد، اما برای تاآنان، وضعيت 

ثير را دارا است. همچنين نرخ دستمزد برای تاسال کمترين ميزان  21-20های سني گروه
ندارد ولي برای زنان در همين گروه  هاآن ثير معناداری بر نرخ مشارکتتاسال  21-20دان مر

 ثير مثبتي بر نرخ مشارک زنان دارد. تاسني، متيير ميانگين دستمزد با ضريب اندک 
ه ر عرضتا( با استفاده از آزمون قيود الگوهای واحد، به شناسايي رف0811) زعفرانچي

عيشت مين متامردان به جهت وظيفه يج اين مطالعه تاخت. براساس ننيروی کار خانوار پردا
 کاری خود مالک هر عرضتااقتصادی خانوار، مجموع درآمد غيرکاری خانوار را در تعيين رف

ساعاع کاری خود متمرکز بر منابع درآمد  هگيری عرضدهند، اما زنان جهت تصميمقرار مي
 .غيرکاری شخصي هستتند
 براساس الگوی جمعي پيشنهادی چياپوری و همكاران تاالش شده در مطالعه حاضر ت

( و با معرفي دو عامل توزيعي، برآورد مناسبي از الگوی ساعاع کار بازاری مردان 2112)
 دارای همسران شاغل( براساس اطالعاع خرد و ملي کشور ايران تخمين زده شود.) هلتام

 روش. 8
نفره  804015اضر، در ابتدا اطالعاع تمامي ر نمونه آماری پژوهش حتاجهت بررسي ساخ

مرکز آمار ايران( در ) درآمد خانوار کشور -هل کشور براساس آمار خرد هزينهتامردان م
نفر از  04001هل همسران، اين آمار به تااستخراج شد. با توجه به رعايت شرط  0817سال 
غيرکاری هر دو همسر و  هل کاهش يافته و سپس با رعايت قيد دارا بودن درآمدتامردان م

نفر  720های پرع، ( و حذف دادهCM) برآورد تخمين براساس ادبياع نظری الگوی جمعي
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يي کشور به عنوان نمونه آماری پژوهش تاهل ساکن در مناطق شهری و روستااز مردان م
 يسال و متناسب با ميانگين سن 2/08هل در نمونه برابر تاميانگين سني مردان ممنتخب شدند. 

هل نمونه دارای تحصيالع تادرصد از مردان م 86مردان شاغل در کار بازاری کشور است. 
درصد مالک منزل مسكوني  30درصد ساکن در مناطق شهری بوده و  58ديپلم و باالترند، 
درصد دارای  8/03درصد دارای حداقل يک فرزند، 5/20هل نمونه تاخود هستند. مردان م
 0/28رصد دارای سه فرزند و مابقي دارای چهار فرزند و باالترند. د 0/20حداقل دو فرزند و 

سال،  00 تا 5درصد در گروه سني  6/80هل زير پنج سال، تادرصد از فرزندان مردان م
سال و باالترند.  03درصد در گروه سني 0/03سال و  07 تا 02درصد در گروه سني 8/27

ساعت محاسبه  032نه بررسي شده معادل هل در نموتاميانگين ساعاع کار ماهانه مردان م
در دوگروه درآمدی ) هل در نمونهتا. ميانگين سطح دستمزد ساعتي مردان م0شده است

ريال محاسبه شده که  568,33حاصل از مزد و حقوق بگيری و همچنين مشاغل آزاد( معادل 
ه اضافه ارائبا اعالم حداقل دستمزد ساعتي مصوب شورای عالي کار و در نظر گرفتن امكان 

  2خواني دارد.کار برای افراد حاضر در نمونه هم
ی انقدی يارانه که شامل دريافتي) هل نمونهتادر پژوهش حاضر درآمد متفرقه مردان م

متييرهای معرف عامل توزيع درون ريال در ماه است.  581,821,2شود( معادل نيز مي
الع شوهر تفاوع سطح تحصي»ير توزيعي خانواری در نظر گرفته شده در تحقيق شامل دو متي

های نمونه آماری نشان دادهاست. « نسبت درآمد شوهر از کل درآمد زوجين»و نيز « با همسر
درصد از خانوارهای مطالعه شده تحصيالع شوهر از همسر بيشتر بوده و  05دهد فقط در مي
ورد نسبت درآمد درصد خانوارها زوجين دارای سطح تحصيلي يكسان هستند. در م 61در 

درصد از خانوارهای مطالعه شده  71دهد در ها نشان ميشوهر از کل درآمد زوجين، داده
 شامل درآمد کاری و متفرقه( بيشتر است.) سهم درآمد شوهران از کل درآمد زوجين

                                                            
ساله و بيشتر بر حسب جنس و تعداد ساعاع کار معمول در هفته در  01. گزارش مرکز آمار ايران از سهم شاغالن  0

 015اواني مردان شاغل با اشتيال بيش از نشان مي دهد که بيشترين فر 0815نقاط شهری و روستايي کشور در سال  

ساعت در ماه گزارش شده است؛ بنابراين، الگوی ساعاع اشتيال نمونه مطالعه شده با الگوی ساعاع کار عرضه شده در 

 بازار کار ايران سازگار است.

ي هر کارگر در خصوص تعيين حداقل دستمزد ساعت 0815. جهت بررسي بيشتر به مصوبه شورای عالي کار در سال 2

 حداقل بگير مشمول قانون کار مراجعه شود.
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 0هل توجه به مساله تورش نمونه آماریتادر برآورد الگوی ساعاع کار بازاری مردان م
يي متيير دستمزد به جهت وجود زادرونو قطع شده و رفع  2های سانسور شدههناشي از نمون

مورد دقت قرار گرفته است. مشكل تورش انتخاب نمونه  در تخمين 8گيریخطای در اندازه
دهد زماني روی مي 0هاهای غير تصادفي که بر اثر قطع تصادفي دادهيا نوع مهمي از انتخاب

يا گروهي از جمعيت اصلي( در يک نمونه ) رد برخي از افرادشود که در يک برآوحادث مي
تمزد دس) دستمز د . مثال مستقيم آن مربوط به زماني است که معادله6شوندتصادفي ظاهر نمي

(، معادله اصلي موردنظر برای جمعيت در سنين کار در نظر گرفته شود، در حالي 5پيشنهادی
شاهده است و دستمزد پيشنهادی افرادی که به که دستمزد فقط برای گروه شاغلين قابل م

، مايل به مشارکت در بازار 7نهتاجهت پايين تر بودن دستمزد پيشنهادی آنان از دستمزد آس
 . 3اند، امكان مشاهده نداردکار نشده
ترين مبنای نظری ارائه شده درخصوص رفع تورش نمونه به الگوی انتخاب نمونه اصلي
گردد. مبنای نظری الگوی هكمن جهت رفع مساله ( بازمي1017و 0173، 0170) 1هكمن

 ری که در ادامه ارائه شده است، خالصه کرد.تاتوان در ساختورش نمونه را مي
در چهارچوب نئوکالسيک نرخ دستمزد معرف هزينه فرصت زمان است. تجزيه و تحليل 

ار فرد در بازار کشود. ای تعيين مينهتامشارکت فرد در بازار کار براساس دستمزد آس
مشارکت نخواهد کرد در صورتي که دستمزد پيشنهادی به وی در بازار کار کمتر از دستمزد 

 ((:8) رابطه) متييری جهت مشارکت فرد در بازار کار باشد L*نه او باشد. اگر تاآس

 (8)      𝐿 𝑖
∗ =  𝑟´𝑧𝑖 +  𝑢𝑖 

                                                            
1. Sample Selection Bias 

2. Censord  
3. Error in Measurement 

4. Incidental Truncation 
ای از افراد شاغل برای تخمين عرضه ساعاع کار ثبت . اطالعاع مربوط به بازار کار که در آن تنها اطالعاع عده6

 (.0816نامند )کشاورز حداد، ع شده ميشود را مدل قطمي

6. Wage offer 

7. Reservation Wage 
. در اقتصاد کار ، دستمزد رزرو و يا مورد انتظار به معنای پايين ترين نرخ دستمزدی است که يک کارگر مايل به قبول  3

 نوع خاصي از شيل است.

9. Heckman’s Sample Selection Model 
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شود که موثر بر مشارکت فرد در شامل مي آن دسته از متييرهايي را iz (،8) در رابطه
 ( را در نظر گرفت.0) توان شرايط ارائه شده در ابطهبازار کار هستند؛ بنابراين، مي

 (0)   𝐿𝑖  = 𝐿 𝑖      اگر   1 
∗

 >  0   

  𝐿𝑖  = 𝐿 𝑖      اگر   0 
∗

 ≤  0  

 ((:6) رابطه) معرف نرخ دستمزد باشد wدر صورتي که 

 (6)   𝑤𝑖  =  𝛽´ 𝑅𝑖  +  𝑣𝑖 

تنها زماني قابل مشاهده  wنرخ دستمزد و  کنندهبرداری از متييرهای تعيين iR،(6) در رابطه
دارای توزيع نرمال با ميانگين  ivو  iuتر از صفر باشد. اگر فرض شود بزرگ L*است که 

( را خواهيم 5) هایصورع رابطهباشند در آن  ρو همبستگي  σvو  σuصفر و انحراف معيار 
 داشت.

 (5)   𝐸 (𝑤𝑖 | 𝑤𝑖 است مشاهده قابل )  =  𝐸 (𝑤𝑖 |  𝐿 𝑖
∗ > 0) =

 𝐸 (𝑤𝑖 |𝑢𝑖 > −𝑟´𝑧𝑖)  

=  𝛽´ 𝑅𝑖 +  𝐸 (𝑣𝑖 |𝑢𝑖 > −𝑟´𝑧𝑖) 

=  𝛽´ 𝑅𝑖  +  𝜌 𝜎 𝑣𝜆𝑖 (𝛼𝑢) 

 ((:7) طهراب) جايي که

 (7)   
∅ (

𝑟´𝑧𝑖
𝜎𝑢

)

𝛷 (
𝑟´𝑧𝑖
𝜎𝑢

)
= 𝜆𝑖(𝛼𝑢) 

بع تابرای توزيع نرمال باشند،  2بع توزيع تجمعيتاو  0بع چگالي احتمالتابه ترتيب  Φو  ϕو 
𝜆𝑖(𝛼𝑢) شودناميده مي 8در ادبياع آماری معكوس نسبت ميلز (Wooldridge, 2010 .) 

                                                            
1. Probability Density Function 

2. Cumulative Distribution Function 

3. Inverse Mill’s Ratio 



 3111زمستان  | 31شماره  | 13سال  |پژوهشنامه اقتصادی  | 11

 

از  هلتابع عرضه کار مردان متايي متيير دستمزد در زادروندر اين پژوهش جهت رفع 
( و عالوه بر آن به جهت ضرورع حل همزمان تورش GMM) ورهای تعميم يافتهتاروش گش

کز ای هكمن  با تمرهل از الگوی دو مرحلهتابع عرضه کار مردان متاانتخاب نمونه در برآورد 
 ((.01) ( و1) (،3) هایرابطه) ( استفاده شده است2101) 0ريجبر روش پيشنهادی وولد

𝑦1 هلتا( معادله عرضه ساعاع کار مردان م3)  =  𝑧1𝜎1 + 𝛼1𝑦2 + 𝑢1   

𝑦2 هلتا( معادله دستمزد مردان م1)  =  𝑧𝜎2 + 𝑣1 

𝑦3 هل در بازار کارتا( معادله مشارکت مردان م01)  = 1 ( 𝑧𝜎3 + 𝑣3 > 0) 

( يا 1) هل، رابطهتاساعاع کار مردان م ( عرضه2ریتاساخ معادله) اول معادله( يا 3) رابطه
 و يا از دست رفته است و زادرونخطي متيير دستمزد که به طور بالقوه  دوم، معادله معادله
 همعادل) زار کارهل در باتاصفر و يكي مشارکت مردان م ( يا معادله سوم، معادله01) رابطه
 اصلي حداقل شود که در معادله( است. اين سه رابطه در مواردی در نظر گرفته مي8انتخاب

   .(2y) است زادرونيكي از متييرهای مدل 

 بای هكمن و متمرکز بر دو معادله انتخادر اين مطالعه ابتدا با استفاده از الگوی دو مرحله
(y3  و معادله لگاريتم دستمزد ساعتي تاان ممشارکت مرد 4مدل پروبيت )هل در بازار کار

 افزار و برای کليه نمونه انتخابي(، نسبت معكوس ميلز براساس دستوراع نرم y2) مردان
 ((. 00) رابطه) 6هل اعم از شاغل و غير شاغل(  محاسبه شده استتامردان م)

 (00)   �̂�𝑖3 = 𝜆 (𝑧𝑖 �̂�3) 

                                                            
1. Wooldridge  

2. Structural Equation 

3. Selection Equation 

4. Probit Model 
 . دستوراع استتا جهت محاسبۀ متيير معكوس ميلز پس از الگوی پروبيت مشارکت مردان متاهل به قرار زير است: 6

predict xB, xb 

gen density=normalden(xB) 

gen normaldistribution=normal(xB) 

gen lamda=density/normaldistribution 
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 y1هل و شاغل( که در آن هم متيير تامردان م) انتخابي دی با استفاده از نمونهدر گام بع
 اند، معادلهمتيير دستمزد پيشنهادی( قابل مشاهده)  y2نيروی کار( و هم  ساعاع عرضه)

ستفاده ا و با يي متيير دستمزدزادرونعرضه نيروی کار مردان شاغل در خانوار با فرض وجود 
 ((.02) رابطه) برآورد شده است GMMاز روش 

 (02)   𝑦𝑖1 = 𝑧𝑖1𝜎1 + 𝛼1𝑦𝑖2 + 𝑟1�̂�𝑖3 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖  

زا باشد( عبارع است و چه برون زادرون y2چه ) فرضيه اينكه تورش نمونه وجود ندارد
𝐻0از   ∶ 𝑟1 = شود. بررسي مي  GMMدر مدل  r̂1برای  𝑡 استفاده از آماره که به وسيله 0

r1زماني که  ≠ است، مشكل تورش انتخاب نمونه وجود داشته و با در نظر گرفتن  0
ه يي دستمزد در معادلزادرونمعكوس نسبت ميلز محاسبه شده در معادله اصلي ضمن رفع 

 شود. عرضه نيروی کار مردان، تورش نمونه نيز مرتفع مي
ه متيير معكوس نسبت ميلز محاسبه شده و به متييرهای توضيحي از آنجا که در اين مقال

الگو اضافه شده است، عدم معناداری ضريب اين متيير دليلي بر فقدان تورش نمونه در 
 .0هل در نمونه بررسي شده استتابرآوردالگوی ساعاع کار بازاری مردان م

هل تام ن به ويژه مردانتحليل اين نتيجه به دليل باال بودن نرخ مشارکت اقتصادی مردا
ا برای هشود مساله تورش نمونه متيير دستمزد ناشي از قطع تصادفي دادهاست که باعث مي

اين گروه قابل اغماض باشد به اين معنا که تقريبا دستمزد مشاهده شده، نماينده کل دستمزد 
ه جمع به اينك شود. حال آنكه به دليلای برای مردان محسوب مينهتاپيشنهادی و دستمزد آس
ورع های صهل غيرشاغلند، مشكل تورش نمونه در اکثر تخمينتانسبت وسيعي از زنان م
 (. Blundell et al, 2005) گرفته زنان وجود دارد

در الگو  بيني شدهيي پيشزادرونله ديگر در نظر گرفته شده در تخمين مربوط به امس
ب عدم برقراری فروض اصلي يي در الگو موجزادروناست. بديهي است که وجود 

اس شود. براسکالسيک و ايجاد ناسازگاری و تورش در برآورد حداقل مربعاع معمولي مي
زايي متيير ، فرضيه برون10/1برابر   jبا توجه به احتمال آماره  2يي متييرهازادرونآزمون 

                                                            
اند که دليلي بر فقدان درصد از مردان متاهل در بازار کار مشارکت داشته 75، حدود 0816. براساس سرشماری سال  0

 ر بازاری اين گروه است.مساله تورش نمونه در برآورد انجام شده ساعاع کا

2. Durbin-Wu Hausman  
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الگو از روش يي در زادرونييد نشده و از اين رو، نظر به اثباع تاهل تادستمزد مردان م
انتخاب  ( به واسطهGMM) استفاده خواهد شد. روش (GMM) ورهای تعميم يافتهتاگش

های و نيز خود همبستگي 0بيني ناهمساني واريانسمتييرهای ابزاری صحيح و نيز پيش
به معتبر  GMMزننده شود. سازگاری تخمينناشناخته، برآوردکننده قدرتمندی محسوب مي

د به وسيله توانتگي سريالي جمالع خطا و ابزارها بستگي دارد که ميبودن فرض عدم همبس
 0( و بلوندل و باند0116) 8(، آرالنو و بوور0110) 2آزمون تصريح شده توسط آرالند و باند

( 2χ) دارای توزيع کای دو J-(Statistic) 6( مورد آزمون قرار گيرد. آزمون سارگان0113)
رز، کشاو) ، شاهدی بر فرض معتبر بودن ابزارها استبوده و عدم رد فرضيه صفر آزمون

0816 .) 

(، شكل تبعي و کاربردی معادله عرضه CM) با استناد به ادبياع نظری الگوی جمعي
هل در خانوارهای هر دو زوج شاغل در توابعي فاقد محدوديت و با در تاساعاع کار مردان م

يک از زوجين از کل درآمد زن و تفاوع تحصيالع و سهم هر) نظر گرفتن دو عامل توزيع
نظر  ری با درتاشوهر( جهت برآورد در نظر گرفته شده است. اين شكل تبعي معادله ساخ

( 2112) ری پيشنهادی چياپوری و همكارانتاگرفتن دو عامل توزيع برگرفته از معادالع ساخ
 طهشكل رابهل دارای همسر شاغل به تابع ساعاع کار بازاری مردان متااست. براين اساس 

 شود.( برآورد مي08)

 (08)   𝐿𝑜𝑔ℎ𝑀 =  𝑚0 + 𝑚1𝑙𝑜𝑔𝑤1 + 𝑚2𝑙𝑜𝑔𝑤2 + 𝑚3𝑙𝑜𝑔𝑤2
2 +

 𝑚4𝑙𝑜𝑔𝑦1 + 𝑚5𝑙𝑜𝑔𝑦2 + 𝑚6𝑠1 + 𝑚7𝑠2 +
Inverse mill’s ratio +  𝑚8

´ 𝑧 

 i=1,…..8برای  𝑚iهل و تای ماهانه مردان ممعرف ساعاع کار بازار ℎ𝑀 که در آن ، 
هل از جمله تاخانوادگي مردان م -های فردیبرداری از ويژگي Zمعرف ضرايب الگو است. 

به ترتيب  𝑤2و 𝑤1سن، درجه تحصيالع، منطقه سكونت و تعداد فرزندان در خانوار است. 
متيير  𝑠1ب درآمد غيرکاری زن و شوهر، به ترتي  𝑦2و  𝑦1دستمزد ساعتي زن و شوهر،  

                                                            
1. Heteroskedasticity 

2. Arellano, M. & Bond, S. 

3. Arellano, M. & Bover, O. 

4. Blundell, R. & Bond, S. 

5. Sargan Test 
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متيير توزيعي معرف سهم شوهر از کل  𝑠2توزيعي معرف تفاوع تحصيالع شوهر با همسر ، 
معرف ضريب معكوس شاخص ميلز است که  Inverse mill’s ratio 0درآمد زوجين و 

 جهت برآورد بدون تورش در متييرهای توضيحي لحاظ شده است. 
بع عرضه ساعاع کار استفاده از شكل لگاريتمي تاای مرتبط با برآورد هدر تخمين

وان در بت تاکند متييرهای مربوط به ساعاع کار، دستمزد و درآمدهای غيرکاری کمک مي
های درآمدی و جانشيني را بررسي کر. بر اين اساس در های برازش شده، کششرگرسيون
ع کار بازاری زوجين و برخي از متييرهای های برازش شده متيير وابسته ساعارگرسيون

ند. اهای مربوطه بصورع لگاريتمي در الگو وارد شدهتوضيحي الگو جهت بررسي کشش
بودن متيير وابسته  log-level و يا  log-logتفسير ضرايب متييرها در الگو با توجه به شكل 
 اند.و متييرهای توضيحي در الگو تفسير شده

 ها یافته. 0
نمونه ساکن در  720دارای همسران شاغل(، شامل ) هلتاساعاع کار مردان م عرضه توابع

ی الگوی نيمه لگاريتمي مبتني بر مباني نظر -يي به صورع توابعي خطيتامناطق شهری و روس
برآورد  تاافزار استتوسط نرم (GMM) های تعميم يافتهورتاو به روش گش (CM) جمعي
 ( ارائه شده است. 0) جدول يج تخمين گزارش درتاشده و ن

  

                                                            
 از: زا باشد( عبارع است زا و چه برونفرضيه اينكه تورش نمونه وجود ندارد )چه متيير دستمزد درون.  0

𝐻0 ∶ Inverse mill’s ratio = 0 
 شود.برای متيير معكوس ميلز در مدل  بررسي مي 𝑡 استفاده از آماره که به وسيله
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الگوي براساس -داراي همسر شاغل-هل تا. برآورد لگاریتم ساعت کار بازاري ماهانه مردان م2جدول 
 (GMM) ورهاي تعمیم یافتهتا( و به روش گشCM) جمعي

 متغیر توضیحي توصیف متغیر ضرایب
110/1 -*** 

 (1123/1) 
 1متغیر گسسته

 هلتاسن مردان م
 (Age) 

280/1*** 

 (1318/1) 
 2متغیر صفر و یکی

 هلتاتحصیال  دیپلم و باالتر مردان م
 (GR3) 

218/1-*** 
 (1833/1) 

 3متغیر صفر و یکی
 هلتامنطقه سکونت مردان م

 (RU) 
110/1 *** 

 (1210/1) 
 متغیر گسسته

 هلتاتعداد فرزندان مردان م
 (Total child) 

833/1*** 
 (2203/1) 

 4متغیر پیوسته
 تم دستمزد ساتتی همسرلگاری

E _ women)) log 
022/1*** 

 (2321/1) 
 متغیر پیوسته

 هلتالگاریتم دستمزد ساتتی مردان م
 (log ( E _ men 

183/1-*** 

 (1213/1) 
 متغیر پیوسته

 هلتامجذور دستمزد ساتتی مردان م
 (E^2) log 

108/1- * 
 (1100/1) 

 متغیر پیوسته
 همسر  لگاریتم درآمد غیرکاری ماهانه

 (women _ non labor income_m )log 
133/1 - *** 

 (1120/1) 
 متغیر پیوسته

 هلتالگاریتم درآمد غیرکاری ماهانه مردان م
 (men _ non labor income_m )log 

100/1-* 

 (1100/1) 
 متغیر صفر و یکی

 هل با همسرتاتفاو  تحصیال  مردان م
 (Diff_Education) 

008/2*** 
 (8323/1) 

 متغیر پیوسته
 هل ازکل درآمد زوجینتاسهم مردان م

 (Share_Income) 
1033/1 

 (1310/1) 
 متغیر پیوسته

 معکوس نسبت میلز
 (Inverse Mill’s ratio) 

30/20  J-statistic 

10/1  Prob (J-statistic) 

 ارقام داخل پرانتز معرف انحراف معیار است -
- 1/0  p<  ،*00/0p<  01/0** وp< *.** 
 متفرقه( در جدول برحسب ریال است.) تمامی ارقام دستمزد ساتتی و درآمد غیرکاری - 

                                                            
1. Discrete Variable 

2. Binary Variable 
 شود.. در صورع سكونت در روستا يک و سكونت در شهر صفر لحاظ مي 8

0. Continuous Variable 
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 های پژوهشمنبع: یافته

ــب بودن متيير  ــي مناس ــط  جهت بررس ــده توس ــارگان معرفي ش های ابزاری ازآزمون س
با  56/00در الگوی برآورد شده معادل  J( اسـتفاده شـده اسـت. آماره    0110) آرالند و باند
دهد ابزارهای به کار رفته در الگو قابل شــود که نشــان مي  گزارش مي11/1احتمال ســطح 
( نيز 2111) 8و يا هاياشي 2براساس آزمون تفاوع فاصله 0آزمون متعامد بودن ابزارها قبولند.
يد يتادهد اعتبار ابزارها از جهت متعامد بودن مورد گزارش شده که نشان مي 16/1باالتر از 
ــون -د. آماره دوربينانقرار گرفته ــته  0واتسـ ــب تيييراع بهينه خود قرار داشـ  در دامنه مناسـ

( و دليلي بر عدم وجود همبســـتگي جمالع پســـماند در الگو اســـت. عدم معناداری 10/0)
دهد که  الگوی برآورد شده فاقد تورش نمونه آماری ضـريب متيير معكوس ميلز نشـان مي  

 است.  
ي از هل و برختار وابسته ساعاع کار بازاری مردان مهای برازش شده متييدر رگرسـيون 

 های مربوطه بصورع لگاريتمي در الگو واردمتييرهای توضيحي الگو جهت بررسي کشش
 هل شاغلتانفر از مردان م 720يج ضرايب متييرها در الگوی آماری شامل تاو خالصه ن شده
بودن متيير وابســته و  log-level و يا  log-logدارای همســر شــاغل( با توجه به شــكل  )

 متييرهای توضيحي و با فرض ثباع ساير متييرها در الگو به شرح ذيل است:

هل نسبت به افزايش سن منفي و تا* در مطالعه حاضـر واکنش سـاعاع کار بازاری مردان م  
شــود. ميانگين ســاعاع کار هفتگي در جهان از ميزان کمتری در دوران معنادار گزارش مي

ســال به اوج رســيده و پس از آن به طور مجدد  26-60شــده و در گروه ســني  جواني آغاز
 (. Ghosheh et al., 2006) يابدکاهش مي

های پژوهش با ثباع سـاير شـرايط، تحصيالع ديپلم و باالتر دانشگاهي اثر   * براسـاس يافته 
ــاعاع کار بازاری مردان ممثبت و معني ــه سـ  ر يکهل دارد. به طور کلي دتاداری بر عرضـ

نمای جهاني با باال رفتن سـطح تحصـيالع شاغلين، فارا از سطح درآمد کشورها، ميانگين   

                                                            
1. Instrument Orthogonality Test 

2. Distance Difference 

3. Hayashi 

4. Durbin–Watson Statistic 
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های در دسترس، شاغليني که دارای يابد. در اکثر کشورهای با دادهسـاعاع کار افزايش مي 
 . 0سطح تحصيالع متوسط و رو به باال هستند، بيشترين ساعاع کار را در هفته دارند

هل در مناطق شهری دارای اثر مثبت و تادهد سكونت مردان مش نشـان مي های پژوه* يافته
ــت و اين نتيجه هماهن  با ن   معني ــاعـاع کـار بازاری آنان اسـ يج تجربي جهاني تادار بر سـ
ــت ــترش فعاليت . عليـت دايره 2اسـ ــتر جمعيت و همچنين گسـ ای های که باعث تراکم بيشـ

عرضه بيشتر ساعاع کار در مناطق شهری شود به امر جذابيت اقتصادی در مناطق شهری مي
 ,.Ago et al) گرددها بازميهای اقتصــادی درشــهرو در نتيجه افزايش ســاعاع کار بنگاه

2015 .) 

هل مثبت و معنادار و غلبه اثر جانشــيني بر درآمدی در تا* کشــش دســتمزد خودی مردان م
ر بع عرضه ساعاع کاتابع عرضـه ساعاع کار برآورد شده مشهود است؛ از اين رو، شكل  تا

شود. عالمت منفي مجذور دستمزد ندارد گزارش ميتاهل در نمونه مطالعه شده استامردان م
دهد که با افزايش دستمزد، ساعاع هل نشان ميتابع عرضه ساعاع کار مردان متاساعتي در 

ــ هل افزايش ميتاکـار بازاری مردان م  ــطح دسـ مزد تيابد، اما اين روند با توجه به افزايش سـ
يج بررســي کشــش دســتمزد متقاطع همســر بر عرضــه  تاکاهنده خواهد بود. عالوه بر اين، ن
 شود.دار گزارش ميهل نيز مثبت و معنيتاساعاع کار بازاری مردان م

د. ياب* با افزايش هر فرزند در خانوار، ساعاع کار ماهانه پدران در نمونه آماری افزايش مي
هل و دارای فرزند، ساعاع کار مردان با تاهای مر ميان زوجدهد دمطالعاع جهاني نشان مي

ــتمزد افزايش يـافتـه در حـالي کـه برای زنـان م       & Lee) يابدهل کاهش ميتاافزايش دسـ

McCann, 2007 در برخي تحقيقاع جهاني انجام شده، ازدواج و داشتن فرزند، ساعاع .)
ــتر  دهد و هرچهدرصــد افزايش مي 01 تا 08کار مردان را بين  تعداد فرزندان در خانوار بيش

 (. Galasi, 2002) ثير اين عامل بر ساعاع عرضه کار پدران بيشتر استتاباشد 
هل با افزايش درآمدهای غيرکاری خود و همسر، ساعاع تا* در نمونه مطالعه شـده مردان م 
ه دهند، اما اثر کاهشــي درآمدهای غيرکاری مردان نســبت ب کار بازاری خود را کاهش مي
در ) ثير بيشــتری بر کاهش ســاعاع کار بازاری آنان داردتادرآمدهای غير کاری همســران 

                                                            
1. From the ILO Department of Statistics Data Production and Analysis Unit, 2020 

2. Employment by Sex, Age, and Rural/Urban Areas, Ilo Modelled Estimates, 2019.   
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( 2117) 2(، هيم2117) 0اکثر مطالعاع کشش درآمد غيرکاری از جمله مطالعاع بالو وخان
ــاعاع کار زوجين، کوچک 2102) 8و جاکوب و لودوي  ــه سـ ( در برآورد الگوی عرضـ

 شود(. مي گزارش
(، باالتر بودن CM) يج مطالعاع تجربي انجام شـــده در زمينه الگوی جمعيات* با توجه به ن

ســطح تحصــيالع مرد نســبت به همســر به عنوان يک عامل توزيعي درون خانواری به دليل 
ــ ندارد و در نظر گرفتن اوقاع فراغت به عنوان کااليي نرمال با کاهش تااثراع درآمدی اسـ

دهد در صورع يج تخمين حاضر نشان ميتاست.  نهل همراه اتاساعاع کار بازاری مردان م
هل، ساعاع کار بازاری شوهران به تاوجود تفاوع سـطح تحصيالع زوجين به نفع مردان م 

 يابد.داری کاهش مينفع اوقاع فراغت آنان به طور معني

ــهم درآمد  ( انتظـار مي CM) * مبتني بر ادبيـاع نظری الگوی جمعي  رودکـه با افزايش سـ
ــاعاع کار بازاری  -به عنوان عامل توزيعي ديگر -از کـل درآمد زوجين  هـل تـا مردان م سـ
ــان ميتاهل کاهش يابد. نتـا مردان م دهد که برخالف يج برآورد در گروه آماری نمونه نشـ

تفاوع ســطح تحصــيالع شــوهر و زن(، افزايش ســهم شــوهر از کل  ) عامل توزيع ابتدايي
 کار بازاری مردان دارد.  داری بر ساعاعدرآمد زوجين، اثر مثبت و معني

 گیري بحث و نتیجه. 0
هل اتمقاله حاضر در تالش جهت شناسايي متييرهای موثر بر ساعاع کار بازاری مردان م

( عرضه کار خانوار است. با توجه CM) دارای همسران شاغل، مبتني بر ادبياع الگوی جمعي
 ت: لعه حاضر  به شرح زير استرين محورهای پيشنهادی منتج ازمطااصلييج حاصله، تابه ن

ساعاع در  6/06هل در اين تحقيق برابر تااز آنجا که ميانگين ساعاع کار بازاری مردان م -
ساعت در  03بيش از ) نداردهای جهاني نزديک به ساعاع کار طوالنيتاهفته و براساس اس

ن بازار کار اگذارهفته(است، اصلي ترين توصيه پيشنهادی در اين زمينه لزوم توجه سياست
هل و دغدغه محدوديت تابه فشار ناشي از باال بودن ساعاع کاری طوالني مدع مردان م

زندگي آنان است. مهار تورم به خصوص در مناطق شهری جهت کاهش فقر  –زمان فراغت 
ه های پژوهش بترين توصيههل و دارای همسر شاغل از محوریتافراغتي و معيشتي مردان م

                                                            
1. Blau, F. & Kahn, L. 

2. Heim, B. 

3 Jacob, B. & Ludwig, J. 
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هل ايراني به معنای آن است تااهش ساعاع کار به همراه افزايش سن مردان مرود. کشمار مي
ايد مورد نظر بهای  بازنشستگي در آينده، ميکه برنامه ريزی ناظر برافزايش تعهداع صندوق

 گذاران بازار کار قرار گيرد. سياست
 تژيکآوری در کشور امروزه از مسائل استراهای مربوط به جمعيت و فرزندسياست -

شود. با توجه به رابطه مثبت ساعاع کار پدران با افزايش تعداد فرزندان بيشتر محسوب مي
درصد از خانوارهای مطالعه شده دارای فرزندان باالتر  03با توجه به اينكه صرفا  ) در خانوار
ی ای سياستهای جمعيتي، از ابزارهتاباشند(، سياستهای بازار کار بايد در راسسال مي 03از 

 حمايتي والدگری و تشويقي در اين خصوص بهره گيرد. 

هل ودارای تادهد که ساعاع کار بازاری مردان مبه طور خالصه اين بررسي نشان مي
تعداد فرزندان( و سكونت در مناطق شهری افزايش ) همسر شاغل با افزايش بعد خانوار

 ف هزينه و درآمد خانوارگذاران بازار کار ضمن توجه به پر کردن شكايابد و سياستمي
 ه باشد. هل دقت نظر داشتتازندگي مردان م -بايد به فراهم نمودن امكان توازن بيشتر زمان کار

 تعارض منافع
 تعارض منافع وجود ندارد.
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