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 چكيده  
های موجود و  از اهداف اصلی متخصصین بازار کار بررسی تطابق الگوهای مختلف اقتصادی با داده 

بینی است. بر این اساس کشف  گذاری، و پیش ریزی، سیاست شناسایی برترین الگو جهت برنامه 
ف، عرضه کار و سایر تصمیمات این نهاد و از  تواند بر فرآیند مصر رفتار و تعامالت بین اعضاء می 

این رو بر رفاه خانوار تاثیر گذار باشد. تغيير الگوي زندگي خانوادگي از يك نفر شاغل به اشتغال  
را دستخوش تغييرات كرده است.   ثابت مردسرپرست خانوار و زن خانه دار  الگوي  دو زوج،  هر 

زنان  تحصیالت  ارتقاء  و  تکنولوژی  وسیع  دگرگونی  تغییرات  خانوار،  هزینۀ  افزایش  ، شهرنشینی، 
... بستر افزایش عرضۀ کار بازاری زن و شوهر را بطور همزمان فراهم نموده    ¬نقشی در خانوار و 

است و لذا بررسی رفتار عرضه نیروی کار زوجین، از جمله مسائل مهم سیاستگذاری در بازارکار  
وکالسیک رفتار تصمیم گیری زوجین در خانوار بر  شود. در اکثر ادبیات اقتصاد خُرد نئ محسوب می 

گردد. این الگو با پایه گذاری ادبیات  ( تجزیه و تحلیل می Unitary Modelاساس الگوی واحد ) 
 ( ساموئلسون  توسط  ) 1956اولیه  بکر  توسط  آن  گسترش  و  می 1973(  شناخته  الگوی  (  در  شود. 

ارتباطات عرضه نیروی کار استفاده شده و خانوار  ( از ابزار اقتصاد نئوکالسیک برای کشف  UMواحد) 
جمع توابع    - (   Social welfare function)   به عنوان یک واحد، حداکثر سازی تابع رفاه جمعی 

دهد. از نیازهای اساسی هر الگوی  با قید محدودیت بودجۀ کل را هدف قرار می   - مطلوبیت اعضا 
(  UM)   رود. از این زاویه  الگوی واحد بی به شمار می ایستا و پویا، ایجاد شرایط مناسب دربرآورد تجر 

های قابل آزمون، قدرت شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار را در غالب  با معرفی محدودیت 
( دارای  UM)   توان نتیجه گرفت خالصه عرضه کار الگوی واحد فروضی خاص فراهم آورده است. می 

( و تقارن اثرات    Income pooling)   تجمیع درآمد دو مجموعه از قیود اصلی قابل آزمون است:  
 (. Symmetry of wage effectsدستمزدی )  

(، قابلیت این الگو را در  UMپژوهش حاضر در تالش است تا با آزمون قیود اصلی الگوی واحد)   
تواند اطمینان سیاستگذار  شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار کشور بررسی نماید. این امر می 

زار کار را در بکارگیری الگوی نئو کالسیک جهت تعیین وضعیت موجود و پیش بینی وضع مطلوب  با 
هر دو شاغل و دارای درآمد    - فراهم آورد. در این راستا در گام اول، الگوی عرضه نیروی کار زوجین  

ورد  برآ  1392درآمد خانوار شهری و روستایی در سال  - بر اساس طرح آمارگیری هزینه  - غیر کاری 
کاری)   غیر  درآمد  دارای  و  شاغل  دو  هر  زوجین  کار  ساعات  عرضۀ  توابع  تخمین  است.  گردیده 
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آماری و اقتصاد سنجی قابل مالحظه در دو زیر مجموعه خطای در  های متفرقه( با توجه به روش 
گیری  ) Error in measurement)   اندازه  تقسیم  تورش   ،)Division bias درونزایی و   )  

 (Indogenity   و در چارچوب دو الگوی خطی ) -    نیمه لگاریتمی، با لحاظ تفکیک و تجمیع درآمد
)متفرقه( صورت گرفته است. روش تخمین با فرض درونزایی متغیر دستمزد، در هر دو   غیر کاری 

 Generalized Method ofالگوی عرضه کار زوجین بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته ) 
Moments و جهت رفع تورش انتخاب نمونۀ متغیر دستمزد در الگوی عرضه ساعات کار    ( بوده

( استفاده شده است. در گام دوم مطالعه، جهت آزمون  Heckitزنان از روش دو مرحله ای هکمن ) 
( دو قید تجمیع درآمد غیر کاری و تقارن اثرات دستمزدی )شرایط اسالتسکی(  UM)   الگوی واحد 

نمونۀ مطالعه شده نشانگر تایید قید تجمیع درآمد در الگوی عرضه    بررسی شده است. نتایج در 
ساعات کار مردان و رد این قید در الگوی عرضه ساعات کار زنان در خانوار است. این در حالی  

شود.  است که نتایج آزمون قید تقارن اسالتسکی در هر دو الگوی عرضه ساعات کار زوجین تایید می 
( بر اساس داده¬های مطالعه شده، اگرچه شواهد مهمی را به نفع  UM)   نتایج آزمون الگوی واحد 

اعتنا در حوزۀ    تواند مرجعی قابل دهد که این الگو می نظریه نئوکالسیک فراهم می¬آورد و نشان می 
شمار رود، اما همچنان جهت بهبود سیاستگذاری توجه  تبیین رفتار عرضة کار زوجین در خانوار به 

با داده¬های ملی می¬تواند در تحقیقات  به الگوهای جدید   عرضه کار زوجین در خانوار مطابق 
 آینده مورد توجه قرار گیرد. 

 JEL :  D01, C29, j22طبقه بندي  
 

الگوی واحد، تجمیع درآمدغیرکاری، تقارن اثرات دستمزدی، عرضه کار    هاي كليدي: واژه 
  خانوار.
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 مقدمه -1
(.  Robbins,1930)  گرددحداقل به دوران رابینز بازمیتاریخچة عرضة نیروی کار فردی 

استتمرار محبوبیت الگوی پایۀ عرضتۀ نیروی کار فردی از معرفی این الگو توستط بورجاز و 
 Ehrenberg)  ارنبرگ و استمیت در حوزة جدید نظریات اقتصتاد کار نیز مشتهود استت

& Smith,2009; Borjas,2009  فردی، در طول (. پس از گستتتتترش الگوی عرضتتتتة کار
ستتتته دهة گذشتتتتته مطالعاتی که بر عرضتتتتة نیروی کار خانوار متمرکز بوده، در یک بیان 
کلی تحت چهارچوب تئوری »الگوهای نئوکالستتتیک در انتخاب کار تتتتتتتتتتت استتتتراحت  قرار  

گیرند. بخش اعظمی از ادبیات نظری اقتصتتاد کار متمرکز بر شتتناستتایی رفتار عرضتته می
گیری تخصتتتتیص زمان و درآمد در ار با تمرکز بر چگونگی تصتتتتمیمخانو   نیروی کاِر اعضتتتتا

بتتازار کتتار طراحی این واحتتد مهم اجتمتتاعی استتتتتتتتتت. امروزه بستتتتتتتیتتاری از برنتتامتته ریزان 
را در دستتتتتتور کار خود دارند.  زمة    1های تشتتتتتویقی با عنوان »رفاه برای کار ستتتتتیاستتتتتت

درک درستتی از مناستبات و هایی در حوزة اقتصتاد خانوار نارر بر ترستیم چنین ستیاستت
شتتود. تغییر رفتار عرضتتة ستتاعات کار  گیری عرضتتۀ کار اعضتتا محستتوب میفرایند تصتتمیم

همراه دگرگونی الگوی اشتتتتغال از الگوی تنها اشتتتتغال مرد به ستتتمت  ی خانوار بهاعضتتتا
اشتتتتتغال هر دو زوج، در کنار افزایش جهانی مشتتتتارکت اقتصتتتتادی زنان مت هل از جمله 

رود. پیشترفت وستیع تکنولوژیک  تحو ت اخیر در حوزة بازار کار به شتمار می  جدیدترین
هتای نقشتتتتتتتی در ختانوار، امکتان  و ارتقتای تحصتتتتتتتیالت زنتان، همزمتان بتا برخی دگرگونی

حضتور همزمان زوجین )زن و شتوهر( را در بازار کار فراهم آورده و افزایش هزینة ناشتی  
ت هل جهت کمک درآمدی به خانواده از گستتتتتترش شتتتتتهرنشتتتتتینی باع  شتتتتتده تا زنان م

نستتبت به گذشتتته نرا مشتتارکت اقتصتتادی با تری را دارا باشتتند. شتتواهد آماری نشتتان 
یافته تاکنون، مشتارکت  و پس از بحران مالی در کشتورهای توستعه  2006دهد از ستال می

وان  اقتصتتتتتتادی زنان مت هل در بازار کار روندی افزایشتتتتتتی را دنبال نموده و این امر با عن
در نتیجة همراهی زنان مت هل جهت کمک مالی به ت مین درآمدی    2»اثر کارگر اضتتتافه 
(. براستتاس آخرین ستترشتتماری عمومی  2016شتتود )ستتازمان جهانی کار،  خانوار عنوان می
درصتدی را تجربه نموده   74( ، کشتور ایران جمعیت شتهرنشتینی  1395نفوس و مستکن)

راه با رفتن هزینه و کستری معیشتتی، به افزایش  که این رشتد فزاینده شتهرنشتینی به هم
 تعداد شاغالن به بیش از یک نفر در هر خانوار ایرانی منجر شده است.

گیری زوجین در خانوار  در اکثر ادبیات اقتصتتتتتتتاد خُرد نئوکالستتتتتتتیک رفتار تصتتتتتتتمیم
( با اقتصتتتتتاد  UMشتتتتتود. الگوی واحد )( تجزیه و تحلیل میUMبراستتتتتاس الگوی واحد )

 
1 Welfare to work   
2 Added worker effect 
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( و  1956گذاری ادبیات اولیه توستتتتط ستتتتاموئلستتتتون )ملحق بوده و با پایه  3نوارجدید خا
 ,Samuelson,1956 & Becker)  شتتتود( شتتتناخته می1974گستتتترش آن توستتتط بکر )

دنبتال حتداکثرستتتتتتتتازی »تتابع رفتاه (. در این رویکرد ختانوار بته عنوان یتک واحتد بته1974
 ودیت بودجة کل است. طبق گفتةتتتتتت با قید محد  جمعی  تتتتتت جمع توابع مطلوبیت اعضا

(، هر دو الگویِ بکر و ستتاموئلستتون،  Lundberg & Pollak,1997لوند برگ و پو ک )
توان  دهند. میشتتتتود را تشتتتتکیل می( نامیده میUMچه الگوی واحد )استتتتاس نظری آن

ی خانوار در پاستتتتخ به ستتتت ا ت  اذعان کرد که بررستتتتی ادبیات نظری عرضتتتتۀ کار اعضتتتتا
وستتیلة یک تابع تواند بهخانوار می یل توستتعه یافته استتت: آیا مطلوبیت اعضتتااستتاستتی ذ

طور جداگانه لحاظ شتود  باید به مطلوبیت واحد درنظر گرفته شتود و یا مطلوبیت اعضتا
رو استتتتتتتت و آیا خانوار با یک محدودیت درآمدی به عنوان درآمد مشتتتتتتتترک خانوار روبه

های اقتصتتادی  شتتود  آیا ستتیاستتتار گرفته میبراستتاس آن تصتتمیم به عرضتتة ستتاعات ک
اثری بر بتتاز توزیع منتتابع زوجین در ختتانوار و تغییر رفتتتار عرضتتتتتتتتتة نیروی کتتار آنتتان ت 

 کنندة منابع درآمدی )زن و یا شوهر( دارد نظر از شخص دریافتصرف
نماید که زن و  ( مطرح میUMشتتتتده نظریة الگوی واحد )در پاستتتتخ ستتتت ا ت مطرح

وار براستتتتتاس کل منابع درآمدی غیرکاری و تجمیع شتتتتتده در خانوار و نه  شتتتتتوهر در خان
براستتتتاس منابع غیرکاری هریک از زوجین، تصتتتتمیم به عرضتتتتة ستتتتاعات کار بازاری خود 

تواند فارغ از گیرنده و دهنده های رفاهی و مالیاتی میگیرند. در این راستتتا ستتیاستتتمی
بع کتتل ختتانوار ترستتتتتتتیم گردنتتد و این  مستتتتتتتتقیم این منتتابع در ختتانوار و متمرکز بر منتتا

خانواری نبوده و تنها ازطریق کل ها نیازمند کارگردانی در بازتوزیع منابع درونستتتیاستتتت
عبارتی، در درآمد در دستتترس خانوار بر عرضتتة ستتاعات کار زن و شتتوهر ت ثیرگذارند. به

که کدام  های مالیاتی اینچون پرداخت یارانه و ستتیاستتتهای رفاهی همترستتیم ستتیاستتت
کننده استتت بر ستتاعات کاری زن و شتتوهر ت ثیرگذار  یک از زوجین دریافت و یا پرداخت

 نخواهد بود.
که از نیازهای استتتاستتتی هر الگوی ایستتتتا و پویا ایجاد وضتتتعیت مناستتتب در  جاآناز

تجربه و های قابل( با ایجاد محدودیتUMرود، الگوی واحد )شتتمار میبرآورد تجربی به
دلیل قدرت شتناستایی رفتار عرضتۀ ستاعات کار زوجین در غالب فروضتی  گر بهدیستوییاز

طور خالصتته، نتایج عرضتتة نیروی خاص، امکان آزمون این الگو را فراهم آورده استتت. به
. تقتارن 1آزمون استتتتتتتت:  ( دارای دو مجموعه از قیود اصتتتتتتتلی قابلUMکار الگوی واحد )

 تجمیع درآمد.. قید  2اثرات دستمزدی )شرایط اسالتسکی( و  
مزد شتوهر  شتده در دستتکند که ت ثیر تغییر درآمد جبرانشترایط تقارن تصتریم می

مزد زن بر شتتتتتده در دستتتتتتبر ستتتتتاعات کار همستتتتترش برابر با ت ثیر تغییر درآمد جبران
 

3 New Home Economic 
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ستاعات کاری شتوهرش استت و فرضتیة تجمیع درآمد بر این اصتل استتوار استت که درآمد  
کند و فقط گیری دربارة عرضتة نیروی کار را مت ثر نمیمغیرکاری هریک از زوجین تصتمی

 تواند بر عرضة نیروی کار آن دو ت ثیرگذار باشد.مجموع درآمد غیرکاری یک زوج می
امروزه انتخاب بهترین نظریه در شتناستایی و رمزگشتایی از تباد ت درآمدی و رفتار  

گذاری بازار کار  یاستتتتتتتتکار بازاری زوجین زمینة مناستتتتتتتب و قابل اطمینانی در امر ستتتتتتت
شتتتتتتود. هدف اصتتتتتتلی مطالعة حاضتتتتتتر آزمون عملیاتی الگوی واحدِ  خانوار محستتتتتتوب می

(UM نئوکالستتتتتیک در زمینۀ تبیین رفتار عرضتتتتتۀ ستتتتتاعات کار زوجین ایرانی در خانوار )
گذاری  کارگیری مبانی نظری این ادبیات در سیاستشهری و روستایی است تا قبل از به

یی این رویکرد در تبیین رفتار عرضتتتتتة ستتتتتاعات کار زوجین هر دو شتتتتتاغل  بازار کار، کارا
(  UMآزموده شتتتتتتود. در گام نخستتتتتتِت پژوهش با مروری بر ادبیات نظری الگوی واحد )

های آماری و اقتصتتتتتتتادستتتتتتتنجی در دو زیرمجموعه  گرفتن روشنظرنئوکالستتتتتتتیک و با در
مزد، توابع عرضتتتتتتۀ کار  زایی متغیر دستتتتتتتگیری )تورش تقستتتتتتیم(و درونخطای در اندازه

زوجین هر دو شتتتتتاغل و دارای درآمد غیرکاری )متفرقه( براستتتتتاس اطالعات آمار هزینه ت 
شتتتود. تخمین توابع مذکور در دو زیرمجموعه با  برآورد می  1392درآمد خانوار در ستتتال  

لگاریتمی و لحاظ تفکیک و تجمیع درآمد غیرکاری )متفرقه( در یک الگوی خطی تتتتتتت نیمه
( صتتتتتتتورت خواهتد گرفتت. در گتام  GMMیتافتته )کتارگیری روش گشتتتتتتتتتاورهتای تعمیمبتا بته

( با رفتار عرضتتة ستتاعات بازاری زوجین هر UMدوم، جهت بررستتی تطابق الگوی واحد )
دو شاغل ایرانی دو قید اصلی الگوی موردنظر با عنوان »تجمیع درآمد  و »تقارن اثرات  

ستتتت که ت یید یا رد فروض اصتتتلی الگوی  گیرد. بدیهی ادستتتتمزدی  موردآزمون قرار می
ریزی، و اعتماد به الگوی نئوکالستتیک را در تشتتریم، برنامه(، اطمینان یا عدمUMواحد )
گذار به  بینی عرضتتتة ستتتاعات کار زوجین ایرانی را نتیجه داده و اطمینان ستتتیاستتتتپیش

طلوب را  بینی وضع مشتده در تعیین وضعیت موجود و پیشجهت اعتماد بر الگوی ارائه
 کند.فراهم می

 
 چارچوب نظری -2

گیری در خانوار براستاس نظریۀ در ادبیات نظری اقتصتاد خُرد نئوکالستیک، رفتار تصتمیم
عنوان یک کلِّ واحد و با وجود  شتتتتتتود و خانوار به( تجزیه و تحلیل میUMالگوی واحد )

کند و پارچه عمل مییکگیری  مختلف، به عنوان یک واحد تصتتتتتتمیم  داشتتتتتتتن اعضتتتتتتای
 کند.مطلوبیت خود را با توجه به قید بودجه حداکثر می

بار نشان داد که فرض »اجماع خانواده  و یا یک توافق  ساموئلسون برای نخستین
تصتتتتتتتتمتیتم در  ذهتن  دوجتتتتانتبتتتته  از  دور  ختتتتانتوار  در  زمتتتتان  و  پتول  مصتتتتتتتترف  بترای  گتیتری 

(. درحقیقتت ستتتتتتتتاموئلستتتتتتتون معتقتد استتتتتتتتت در فراینتد  Samuelson,1956نیستتتتتتتتت)
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کند و این  گیری برای مصتترف و عرضتتة ستتاعات کار، خانوار همانند فرد عمل میتصتتمیم
شتتتود. نتیجة رویکرد ستتتاموئلستتتون  حداکثر می تابع رفاه جمعی استتتت که ازستتتوی اعضتتتا

ی داشته و  ها و درآمد کل بستگنشان داد که تقاضای کلِّ قابل مشاهده، فقط به قیمت
بر این تقاضتای کل ترجیحات آشتکارشتده، خواص »استالتستکی تتتتتتتت هیکستی  مربو   عالوه

گرفته درخصتتتوص نظریه به تقاضتتتای واحد را خواهد داشتتتت. پس از انتقادهای صتتتورت
ستتتتتاموئلستتتتتون نستتتتتبت به وجود یک تابع ترجیحاتِ واحد برای خانوار و چگونگی توجیه  

  1991,( طرح نمود)UMدر قتالتب رویکرد واحتد )  وجودی آن، گری بكر موارد مختلفی را
Gary Becker.) 

( از  ( بتته گری بکر را میUMارجتتاع الگو واحتتد  توان در گستتتتتتتترة مقتتا ت متنوعی 
های کاربردی اقتصتتتتادی ازجمله عرضتتتتة نیروی کار خانوار یافت. بکر در مطالعات  برنامه

بیان کرد که    5دوستتتتی، هماهنگ با الگوی نوع4قبلی خود ازجمله الگوی تخصتتتیص زمان
بتتته خیرخواهختتتانوار  دیکتتتتاتور  یتتتک  بتتته ستتتتتتترپرستتتتتتتتی  واحتتتد  کتتتلِّ  یتتتک  عمتتتل   6منزلتتتة 

کنتد کته ترجیحتات تمتامی  (. وی در قتالتب رویکرد واحتد طرح میBecker,1965کنتد)می
شتود، عضتوی که سترپرستت و یا ر س منطبق می  در خانوار با ترجیم یکی از اعضتااعضتا  

خانوار تتتتتتتت سرپرست یا ر س   د. بکر معتقد است اگر یکی از اعضایشو خانوار نامیده می
ها انتقال دهد، نای که منابع را به آگونهخانوار تتتتتتتتت برای همة اعضتای خیرخواه باشتد، به

کند  ای عمل میگونهکامالً متفاوت باشتتد، به  این خانوار حتی اگر ترجیحات ستتایر اعضتتا
کنتد. در كتارهتاي بعتدي بكر ايتدة حتداکثر میکته گویتا ترجیحتات ر س یتا ستتتتتتترپرستتتتتتتتت را  

ی خانوار به تابع مطلوبيت  كه ترجيحات يك عضتتو از اعضتتا»مراقبت  را تتتتتتتتتت با فرض اين
(در تئوری  Becker,1974  (موردتوجه قرار داده استتتت. بكر -بستتتتگي دارد   ستتتاير اعضتتتا

داند كه  ستتتتتتوز و فرزندان میخانوار را يك گروه عقاليي از والديني دل  7کودک ستتتتتترکش
خانوار به نمايش   كردن ستتاير اعضتتازندگيتابع مطلوبيت آنان عالقة ايشتتان را براي بهتر

 گذارد.مي
برای استتتتخراج شتتتفاف قیود قابل  (Fortin & Lacroix,1997)فورتین و  کریکس

ات کار زوجین در خانوار، خانواری را با دو زوج  عرضتتتتة ستتتتاع (UM) آزمون الگویِ واحد
ترتیب ستاعات کار مرد و ستاعات کار زن، به h^fو    h^mاند،  در ستنین کار درنظر گرفته

x^m    وx^f دهد،  ترتیب مصترف کا ی شتخصتی برای مرد و زن را نشتان میبهw_m   و

 
4 Model of allocation of time 
5 Altruist model 
6 Benevolent dictator 
7 Rotten Kid Theorem 
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w_f ترتیب معرف دستتتتتتتتمزد مرد و زن و  بهy_m    وy_f غیرکاری مرد و ترتیب درآمد  به
 شود:صورت زیر تعریف میزن را نشان داده است و مطلوبیت خانوار به

𝑈 =  𝑈(𝑥𝑚, 𝑥𝑓, ℎ𝑚, ℎ𝑓) (1           )                                                                     
 و قید بودجه: 

𝑤𝑚ℎ
𝑚

+ 𝑤𝑓ℎ

𝑓

+ 𝑦𝑚 + 𝑦𝑓 ≥ 𝑥
𝑚

+ 𝑥

𝑓

                                                          (2) 

xاکیتدا مقعر و دارای مشتتتتتتتتق مرتبته دوم، نستتتتتتتبتت بته     Ũتتابع مطلوبیتت   
m

x
f

و   

hفزاینده و نستتتبت به 
m

hو   
f

کاهنده استتتت. از آن جا که مصتتترف شتتتخصتتتی زوجین از    

xکا ها )
m

xو   
f

x( به ندرت قابل مشتتتتتاهده استتتتتت و با توجه به این که قیمت  
m

xو   
f

  
دهد که تابع مطلوبیت  یک در نظر گرفته شتتده، قضتتیه کا های مرکب هیکس اجازه می

 را به شکل زیر بازنویسی نمود:
Max 𝑈 =  𝑈(𝑥 , ℎ𝑚, ℎ𝑓) (3                    )                                                         

نسبت به قید:     

𝑦𝑓 + 𝑦𝑚 + ℎ

𝑓

𝑤𝑓 + 𝑤𝑚ℎ
𝑚

≥ 𝑥   
های حداکثر ستتتتتتازی توابع عرضتتتتتته کار زوجین بصتتتتتتورت ذیل قابل  در میان راه حل

 استخراج است:
ℎ

𝑚(𝑤𝑚 , 𝑤𝑓 , 𝑦𝑚 , 𝑦𝑓
) = 𝐻

𝑚

(𝑤𝑚 , 𝑤𝑓  , 𝑦𝑚 + 𝑦𝑓)   (4       )                                          

ℎ

𝑓
(𝑤𝑚 , 𝑤𝑓 , 𝑦𝑚 , 𝑦𝑓

) =  𝐻

𝑓

(𝑤𝑚 , 𝑤𝑓  , 𝑦𝑚 + 𝑦𝑓) 
( استتتتتخراج  4در این راستتتتتا یکی از قیود اصتتتتلی در الگوی واحد بر استتتتاس معادله )

شتتده و نشتتان می دهد که توزیع درآمد غیرکاری فی مابین زوجین، برعرضتته نیروی کار  
در الگوی    8(آنچه به عنوان قید تجمیع درآمد5نیستتتتت. عبارات )زن وشتتتتوهر تاثیر گذار  

 ( نامیده می شود را نشان می دهد:UMواحد)
𝜕ℎ

𝑚

𝜕𝑦𝑚 = 𝜕ℎ
𝑚

𝜕𝑦𝑓  و 
𝜕ℎ

𝑓

𝜕𝑦𝑚 = 𝜕ℎ

𝑓

𝜕𝑦𝑓 (5          )                                                                           
𝑦بنابراین اگر   = 𝑦𝑚 + 𝑦𝑓   باشتد، قید تجمیع درآمد نشتان می دهد که صترفا ستطم

( بر عرضته ستاعات کار هر یک از زوجین تاثیر گذار استت و لذا می توان   yکلی درآمد)  
 ( را به شکل زیر بازنویسی نمود:4معادله)

ℎ
𝑚(𝑤𝑚 , 𝑤𝑓 , 𝑦𝑚 , 𝑦𝑓

) = 𝐻
𝑚

(𝑤𝑚 , 𝑤𝑓  , 𝑦) (6     )                                                    

ℎ

𝑓
(𝑤𝑚 , 𝑤𝑓 , 𝑦𝑚 , 𝑦𝑓

) =  𝐻

𝑓

(𝑤𝑚 , 𝑤𝑓  , 𝑦)       
 

8 Income pooling restriction 
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قیدتجمیع درآمد خانوار معادل این فرض استت که تمامی منابع درآمدی غیر کاری  
اساس تقاضای خانواده برای کا ها و اوقات  در خانوار با یکدیگر جمع می شود و بر این  

گیرد، مگر در فراغتتت تحتتت تتتاثیر اینکتته چتته کستتتتتتتی درآمتتد را دریتتافتتت نموده قرار نمی
 موردی که از طریق دستمزد بر جانشینی کا ها و اوقات فراغت تاثیر گذارد  

( مربو  به شتترایط استتالتستتکی و به ویژه اثرات  UMمجموعه دوم قیود الگوی واحد)
جانشتتتینی دستتتتمزد، اثرات جانشتتتینی متقابل و اثرات درآمدی استتتت.  زم به ذکر  خود

استتتتت که جهت استتتتتخراج قیود دستتتتته دوم، فرض می شتتتتود قید اولیه مبنی بر تجمیع  
و   i=m,fاثر دستتتتتتتمزد جبران شتتتتتتده) فردی یا متقابل( و برای 𝑠ijدرآمد وجود دارد. اگر  

j=m,f  برابر ،∂ℎ
i

∂wj − ℎ

j
∂ℎ

i

∂y      باشتتد، خصتتوصتتیات توابع عرضتته کار زوجین در چارچوب
 شوند:الگوی واحد در سه معادله زیر خالصه می

𝑠𝑚𝑓 = 𝑠𝑓𝑚 (7   )                                                                                                     
𝑠𝑖𝑖 ≥ 0  ,   𝑖 = 𝑚, 𝑓 (8           )                                                                                     

𝑠𝑚𝑚𝑠𝑓𝑓 − 𝑠𝑚𝑓

2
≥ 𝑜 (9          )                                                                                         

باشد  نشان دهنده تقارن اثرات متقابل دستمزد جبران شدۀ دو زوج می  (7)معادله  
دهد که اثرات نهایی دستتتتتتتمزد جبران شتتتتتتده زن و شتتتتتتوهر تاثیر  و همچنین نشتتتتتتان می

توان بته صتتتتتتتورت زیر  را می  (7)یگر دارنتد. معتادلته  یکستتتتتتتتانی بر عرضتتتتتتتته نیروی کتار یکتد
 بازنویسی نمود:

𝜕ℎ

𝑓

𝜕𝑤
𝑚 − ℎ

𝑚 𝜕ℎ

𝑓

𝜕𝑦 = 𝜕ℎ
𝑚

𝜕𝑤

𝑓 − ℎ

𝑓
𝜕ℎ

𝑚

𝜕𝑦                                                                            (10) 
ارائه شتده به اثرات غیرمنفی دستتمزد جبران   (8)محدودیت دوم که توستط معادله 

شتود، به این معنی که افزایش در درآمد جبران شتده در دستتمزد شتده خودی مربو  می
نشتتتتان دهنده  (9)شتتتتود، و ستتتترانجام، معادله  انفرادی باع  افزایش ستتتتاعات کاری می

 (.  Ashenfelter & Heckman,1974)   عوامل غیر منفی ماتریس اسالتسکی است
توان  انند چارچوب عرضتته نیروی کار فردی، الگو توضتتیم داده شتتده در با  را میهم
بدون هیچ گونه تاثیری بر پیامدهای    A  ای گسترش داد که شامل عوامل برون زایبگونه

 آن باشد:  
ℎ

𝑚(𝑤𝑚 , 𝑤𝑓 , 𝑦𝑚 , 𝑦𝑓
) = 𝐻

𝑚 (𝑤𝑚 , 𝑤𝑓  , 𝑦𝑚+𝑦𝑓                                   𝐴)  (11        ) و 

ℎ

𝑓
(𝑤𝑚 , 𝑤𝑓 , 𝑦𝑚 , 𝑦𝑓

) = 𝐻

𝑓

(𝑤𝑚 , 𝑤𝑓  , 𝑦𝑚+𝑦𝑓  (𝐴 و 
( دارای دو مجموعه از قیود  UM)  بطور خالصته نتایج عرضته نیروی کار الگوی واحد

 اصلی قابل آزمون است:



                 ( عرضۀ کار خانوارUM) آزمون الگوی واحد 

 

 

 

69 

 (  10)شرایط اسالتسکی  9( تقارن اثرات دستمزدی1
 11( قید تجمیع درآمد2 

تصتریم می کند که تاثیر تغییر درآمد جبران شتده در دستتمزد شتوهر  شترایط تقارن  
بر ستتتتتتاعات کار همستتتتتترش برابر با تاثیر تغییر درآمد جبران شتتتتتتده در دستتتتتتتمزد زن بر 
ستاعات کاری شتوهرش استت و فرضتیه تجمیع درآمد بر این اصتل استتوار استت که درآمد  

ه ستتتاعات کار را متاثر  غیرکاری)متفرقه( هریک از زوجین، تصتتتمیم گیری در مورد عرضتتت
)متفرقه( یک زوج می تواند بر عرضتته ستتاعات کار    نکرده و تنها مجموع درآمد غیر کاری

 آن دو تاثیرگذار باشد.
(در یتک ویژگی  N-UM)  (، معتقتدان بته رویکرد غیر واحتدUM)  در نقتد الگوی واحتد

ت مربو   در حوزه ادبیات نظری مشتترک می باشتند: در خانوار هر یک از اعضتاء ترجیحا
به خود را دارا استتتت و ممکن استتتت در خصتتتوص تصتتتمیم گیری بهینه در خانواراختالف  

( در مفروضتاتی  N-UM)  نظر وجود داشتته باشتد.با این وجود، الگوهای متنوع غیر واحد
کته در رابطته بتا تعتامتل اعضتتتتتتتتای ختانواده عنوان می شتتتتتتتونتد، متفتاوتنتد. نظریته هتای 

  عتام ترین تقستتتتتتتیم بنتدی در زمینته نظریته هتای غیر واحتد ،  13و غیر همکتارانته12همکتارانته
(UM-Nبتته شتتتتتتتمتتار رفتتته و الگوی جمعی  )14(CMچتتانتته زنی از جملتته   15( و الگوهتتای 

( در حوزه الگوهتای همکتارانته  UM)  جتدیتدترین و جتدتی ترین ترین منتقتدان الگوی واحتد
 محسوب می شوند.

 
 مروری بر پیشینه -3

ات عرضتتتتة ستتتتاعات کار انفرادی از زنان و مردان در ای از مطالعتاکنون طیف گستتتتترده
صتنعتی تجزیه و تحلیل شتده استت. اگرچه در اکثر مطالعات  کشتورهای صتنعتی و نیمه

های  ها بستتتیار رایج و گستتتترده استتتت، در »الگوتجربی نستتتل اول، بررستتتی طیف کشتتتش
های  از روش  هاادامه یافته، و در آن  1970آغاز و تا ستتال  1960نستتل اول ، که از ستتال  

تر از مسائل باقی شده بسیار کمتحلیل استفاده شده است تت مشکالت حلوسادة تجزیه
که از معاد ت  دلیل اینهای نستتتتتتتل دوم  به(. »الگوPencavel, 1986مانده استتتتتتتت )

عرضتتتة ستتتاعات کار استتتتخراج شتتتده و از توابع مطلوبیت و قیود بودجه خاص استتتتفاده 

 
9 Symmetry of wage effects 

 همگنی، تقارن و منفی معین بودن ماتریس اسالتسکی از جمله شرایط اسالتسکی است.  10

11 Income pooling restriction 

12 Cooperative models 

13 Non-cooperative Models 

14 Collective model 
15 Bargaining model 



   1399  زمستان.  4ی  . شماره17ی  هاي اقتصادي سابق(. دوره ی اقتصاد مقداري )بررسيفصلنامه                     

 

70 

شده درزمینة آزمون الگوی  ترند. قبل از بررسی مطالعات انجاملکنند، متفاوت و کاممی
هتای  ( در حوزة تجربی توجته بته این مهم الزامی استتتتتتتتت کته در اکثر پژوهشUMواحتد )
( بتا استتتتتتتتفتاده از تجزیته و تحلیتل تقتاضتتتتتتتتای  UMشتتتتتتتتده چهتارچوب الگوی واحتد )انجتام

رزمینة عرضتتتتتتة  ( دUMکننده آزمون شتتتتتتده و تعدد بررستتتتتتی قیود الگوی واحد )مصتتتتتترف
مراتب محدودتر گزارش شتتتده استتتت. پیشتتتینۀ تجربی در بررستتتی  ستتتاعات کار خانوار به
( جهت توضتتیم رفتار عرضتتة ستتاعات کار در خانوار با تمرکز بر UMکارایی الگوی واحد )

 بندی است:زوجین هر دو شاغل به دو گروه عمده قابل تقسیم
( UMقیود مطرح در الگوی واحد )کمک استفاده از  الف( در دستة اول مطالعات به

به توجهشتتتده باهای اشتتتارهمزدی محدودیتبر تجمیع درآمد و تقارن اثرات دستتتتمبتنی
آمار و ارقام مرتبط با عرضتتتتتتتة نیروی کار زوجین موردآزمون قرار گرفته و ماحصتتتتتتتل این  

های  روش  کارگیری( با استفاده از بهUMها به ت یید یا رد قیود اصلی الگوی واحد )یافته
( در Browning, & Chiappori,1998انجامد. برونینگ و چیاپوری )سنجی میمتنوع

ای از کتاب خود در تدوین ادبیات وستیعی از اقتصتاد خانوار کوشتیده و مطالعة گستترده
هتای رایج عرضتتتتتتتۀ کتار ختانوار را طرح مبتانی نظری و شتتتتتتتواهتد تجربی در ارتبتا  بتا الگوی

( در پژوهش خود  Browning et al,2014) درادامتته برونینتتگ و همکتتارانانتتد.  کرده
کننتد. از نتتایج ( استتتتتتتتخراج میUMعنتاصتتتتتتتر توزیع را جهتت جتایگزینی در الگوی واحتد )

شتده در تحقیق این استت که حتی اگر خانوارها دارای تابع مطلوبیت یکستان  اصتلی طرح
تجمیع درآمد )از قیود اصلی الگوی  بر  )مطابق الگوی واحد( نباشند، لیک شواهدی مبنی

واحتد( در گروهی از طبقتات درآمتدی موردتت ییتد استتتتتتتتت. در پژوهش دیگری چیتاپوری و 
( ضتمن اشتاره به الگوهای استتاتیک و پویای  Chiappori & Mazzocco, 2018مازاکو )

شتتتتده درزمینۀ عرضتتتتۀ کار  رفتار خانوار، با مروری بر نتایج تجربی، توانایی الگوهای طرح
اند. مطالعات  گذاری بررستتتتتی کردهگویی به انواع مختلف ستتتتتیاستتتتتتخانوار را در پاستتتتتخ

( عرضتۀ کار زوجین در خانوار UMتجربی درخصتوص آزمون فروض اصتلی الگوی واحد )
تی انجام شتده استت. از آن جمله میدر کشتورهای گوناگون و براستاس داده توان  های مل

( با استتتتفاده از اطالعات  Lundberg & Pollak, 1997به پژوهش لوندبرگ و پو ک )
( فورتین و  کریکس  بتتا استتتتتتتتفتتاده از Fortin & Lacroix, 1997خُرد در آمریکتتا،   )

های برزیل، آتاناستتتو و ( براستتتاس دادهTiefenthaler, 1999های کانادا، تایفنلر )داده
  ( دادهAttanasio & Lechene, 2002لچتن  براستتتتتتتتتتتاس  ورمئتولتن  (  مکتزیتتتتک،  هتتتتای 

(Vermeulen, 2005براستتتتاس داده )( های هلند، کرستتتت وCrespo, 2009 براستتتتاس )
های  ( براستتتتتتتاس دادهBlundell et al 2007های استتتتتتت تانیتا، بلوندل و همکتاران ) داده

های آلمان اشتاره ( براستاس دادهBeninger et al 2007انگلستتان، بنینگر و همکاران )
، مستتتئلة تجمیع درآمد نستتتبت به تقارن توجه استتتت در این گروه از مطالعاتکرد. قابل
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اعتماد استتتت. لوند برگ و تر قابلتر آزمون و بررستتتی شتتتده، اما کماثرات دستتتتمزد بیش
( معتقدند، کثرت آزمون فرضتتتتتتتیة تجمیع درآمد  Lundberg & Pollak,2008پو ک )

ترین عامل در نقد و بررستتتی تجربی  در مقایستتته با آزمون تقارن ازنظر دشتتتواری اصتتتلی
 رود.شمار می( بهUMگوی واحد )ال

(  CMب( در گروه دوم مطتتالعتتات تجربی بتتا تمرکز بر آزمون قیود الگوی جمعی )
طور غیرمستتتتتتتتقیم آزمون شتتتتتتتده و ( بهUMمنزلة یک الگوی رقیتب پایه، الگوی واحد )به

( CMدرصتورت رد ت ثیر عوامل توزیع بر رفتار عرضتة ستاعات کار زوجین، الگوی جمعی )
توان به  شتتده میشتتود. در این گروه از مطالعات انجام( ت یید میUMی واحد )رد و الگو

( در بررسی سه دهه ادبیات نظری و Donni & Molina, 2019تحقیق دانی و مولینا )
( و الگوی جمعی UMشواهد تجربی الگوهای عرضۀ کار خانوار با تمرکز بر الگوی واحد )

(CM( کام انا و همکاران ،)Campana et al 2018 در بررستتی عرضتتۀ کار زوجین در )
هتای دو کشتتتتتتتور کلمبیتا و مکزیتک، بتارگین و ( بتا استتتتتتتتفتاده از دادهCMالگوی جمعی )

( در ارتبتتا  بتتا آزمون الگوهتتای عرضتتتتتتتتة کتتار ختتانوار Bargain et al, 2014همکتتاران )
ت ( در مطالعۀ ت ثیر انتقا Lyssiotou, 2017متداول و بررستتی فقر خانوار،  یستتیتو )

های انگلیس،  نقدی هدفمند به خانوار و اثر آن بر عرضتتتتتۀ ستتتتتاعات کار براستتتتتاس داده
( در بررستتتتتتتی الگوهتای غیرهمکتارانته،  Donni & Chiappori, 2011دانی و چیتاپوری )

( و  چتنتکتو  جتمتعتی  Lacroix & Radtchenko, 2011 کتریتکتس  التگتوی  آزمتون  در   )
(CMختتانوار بتتا اطالعتتات کشتتتتتتتور روستتتتتتتیتته و چو و هم )( کتتارانChau et al, 2007  )

در پژوهش    های چین اشتتتاره کرد.( براستتتاس دادهCMدرخصتتتوص آزمون الگوی جمعی )
( تابع عرضه ي نيروي كار فتتتتتتتتتتتر ي  عضاي 1391انجام شتتتده توستتتط کشتتتاورز و برهانی)

تغيير ت   ت ثير  و  برآور  شده  با  ستفا ه  ز رويكر  مدل جمعي  و شوهر(  خانو ر)زن 
ر کنار سایر عوامل تعیین کننده آن، با استفاده از روش اقتصاد  نستتتتتتتبت جنستتتتتتتيتي، د

سنجی داد های پانل  ر حضتتور متغيرهتتاي توضتتيحي  رونز ، متتور  بررسي قر ر گرفته  
( UM(  زم به ذکر استتتتتتت در الگوی واحد)keshavarz, &, Borhani,2013)  استتتتتتت

پارامترهای توزیعی تاثیری بر عرضه نیروی پیش بینی می شود نسبت جنسیتی و سایر  
(، در قید بودجه خانوار UMکار زوجین در خانوار نداشتتتتته باشتتتتد، زیرا در الگوی واحد)

 تنها نرا دستمزد زوجین و درآمد های غیر کاری خانوار وارد می شود.
توان اذعتتان کرد اقتصتتتتتتتتاد ختتانوار در حوزة مطتتالعتتات اقتصتتتتتتتتادی ایران از فقر  می

های دلیل ارتبا  با حوزهکه این شتاخه از علم اقتصتاد بهحالیدر رنج استت. در  مطالعاتی
هتای مهم مرتبط،  ولتد، و ستتتتتتتتایر حوزه واستتتتتتتتراتژیکی چون نرا ازدواج و طالز، نرا زاد

کند. مطالعة حاضتر در تالش  گذاران اقتصتادی را طلب مینظر محققان و ستیاستتدقت
(، ضتمن برآورد توابع عرضتة کار زوجین ت UMواحد )  استت با تکیه بر مبانی نظری الگوی
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های خُرد ایران، زمینۀ آزمون قیود  براستتاس داده -هر دو شتتاغل و دارای درآمد غیرکاری  
 های موجود کشور را فراهم کند.بر داده( مبتنیUMاصلی الگوی واحد )

 
 الگوی تخمین – 4

صتتتتتتتورت تجربی بر استتتتتتتتاس  ( بتته  UM)  هتتای الگوی واحتتدبتته منظور آزمون محتتدودیتتت
مشتتتاهدات انجام شتتتده در زمینۀ عرضتتته ستتتاعات کار زوجین، در گام نخستتتت ضتتترورت  
تعیین یک شتتکل کاربردی در تخمین توابع عرضتته ستتاعات کار زوجین الزامی استتت. هم 

های اقتصتتتادستتتنجی و راستتتتا با گستتتترش ادبیات نظری در اقتصتتتاد مدرن، ارتقاء تکنیک
، منجر به رهور تفاوت  1980ردهای انجام گرفته از دهه گستترش مباح  آماری در برآو 

های مرتبط با  ای در نتایج برآوردهای صتتتتتتورت گرفته در زمینه تخمین کشتتتتتتشگستتتتتتترده
دستتتتتمزد ها و درآمدهای غیرکاری گردید. نوستتتتانات موجود در برآوردها از آن جنبه که 

ت از زوجین را متاثر  اثر هرگونه برنامه حمایتی پرداختی و همچنین ستتتیاستتتتی اخذ مالیا
گران تجربیِ مدرن این نتایج یابد. به اذعان اغلب تحلیلمی نماید، اهمیتی مضاعف می

متفاوت، به نادیده گرفتن برخی مستتتتتتائل تکنیکی اقتصتتتتتتادستتتتتتنجی و مباح  آماری در 
برآورد الگوی عرضته ستاعات کار خانوار باز می گردد. از جمله مستائل نادیده گرفته شتده  

متغیر دستتتتتتمزد به    17و درونزایی  16ات نستتتتتل اول مستتتتتئله تورش نمونه آماریدر مطالع
درتخمین الگوی ستاعات کار استت. دراین راستتا بکارگیری    18جهت خطای در اندازه گیری
و روش حداقل   (IV)در کنار استتتتفاده از متغیرهای ابزاری    19روش انتخاب نمونه هکمن

  21و یتا استتتتتتتتفتاده از روش گشتتتتتتتتتاورهتای تعمیم یتافتته   (2SLS)  20ایمربعتات دو مرحلته
(GMM)  موجب ارتقاء در روشتتتتتتهای برآورد پژوهشتتتتتتهای نستتتتتتل دوم و رهورتفاوتهای ،

معنادار در نتایج تخمین های صتتورت گرفته شتتد. لذا در برآورد توابع عرضتته ستتاعات کار  
  نزایی متغیر دستتتتتتتتمزد از روش گشتتتتتتتتاورهای تعمیم یافته زوجین در خانوار نظر به درو 

(GMM  و جهتت رفع تورش انتختاب نمونه در تابع عرضتتتتتتته ستتتتتتتاعات کار زنان از روش )
بهره گیری شتتتتتتده    22انتخاب نمونه هکمن و اضتتتتتتافه نمودن متغیرمعکوس نستتتتتتبت میلز

استت. مستائل ستنجی و آماری ذکر شتده به شتکل مبستو  در مطالعه انجام شتده توستط  
(. معاد ت  Zafaranchi et al ,1396)  ( اشتاره شتده استت1396)  زعفرانچی و همکاران

 
16 Sample Selection bias 
17 Indignity 
18 Error in measurement 
19 Heckman’s sample selection model 
20 Two-stage least square 
21 Generalized Method of Moments 
22 Inverse Mill’s ratio 
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و به تفکیک    23نیمه لگاریتمی -ی ستتتتتاعات کار زوجین به صتتتتتورت توابعی خطیعرضتتتتته
 به شرح ذیل  برآورد می گردد:  24)متفرقه(  درآمد غیر کاری

log(ℎ𝑖𝐹) =   𝛼𝐹 +  𝐴𝑖𝐹´𝐵𝐹 +  𝛾𝐹𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖_𝑛𝑜𝑛𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒_𝑚)  +
 𝜕𝐹𝑙𝑜𝑔(𝑚𝑒𝑛𝑖_𝑛𝑜𝑛𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒_𝑚)  +  𝜃𝐹𝑙𝑜𝑔( 𝐸_𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖) +
𝐾𝐹𝑙𝑜𝑔( 𝐸_𝑚𝑒𝑛𝑖) +  휀𝑖𝐹                                                                                 )12(   

  Fi=1 , … , n برای
𝑙𝑜𝑔 (ℎ𝑗𝑀) = 𝛼𝑀 +  𝐴𝑗𝑀´𝐵𝑀 +  𝛾𝑀𝑙𝑜𝑔(𝑊𝑜𝑚𝑒𝑛𝑗_𝑛𝑜𝑛𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒_𝑚)  +
 𝜕𝑀𝑙𝑜𝑔(𝑚𝑒𝑛𝑗_𝑛𝑜𝑛𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒_𝑚)  +  𝜃𝑀𝑙𝑜𝑔( 𝐸_𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑗) +
𝐾𝑀𝑙𝑜𝑔( 𝐸_𝑚𝑒𝑛𝑗) +  휀𝑗𝑀 (13)                                                                             

 Mj=1 , … , nبرای 
بته ترتیتب تعتداد    Mnو    Fnبیتانگر معتاد ت مرتبط زنتان و مردان و    Mو    Fعالمتت  

متعلق به یک  jو مردان   iمشتتتتتاهدات نمونه برای زنان و مردان استتتتتت. هر یک از زنان 
معرف عرضتتتتته کل  Fihزوج )زن و شتتتتتوهر( در نمونه حاضتتتتترند.برای هر یک از زوجین،  

 m_nonمعرف عرضتته کل ستتاعات کار ماهانه شتتوهرش،    mjhستتاعات کار ماهانه زن،  
labor income_iwomen  وm_labor income non_imen     معرف ترتیتتتب  بتتته 

 m_nonو  m_non labor income_jmenدرآمد غیرکاری ماهانه زن و شتتتتتوهرش،
labor income _jwomen    به ترتیب معرف درآمد غیرکاری ماهانه مرد و همستتتتترش

امین زن و شتوهرش  iمعرف دستتمزد ستاعتی برای   iE _ womenو    iE _ menباشتد.می
امین مرد و jبه ترتیب معرف دستتتتتتمزد ستتتتتاعتی برای     _ jwomen_ Eو   jE_ menو  

مبنی بر مشتخصتات ستنی هر یک از   k*1معرف بردارهای  FiAو    mjAباشتد.همسترش می
 زوجین و شامل سن و توان دوم سن است.

نوع دیگری از توابع عرضته نیروی کار زوجین که الزامی استت به جهت آزمون قیود  
زوجین در   25ا لحتاظ درآمتد غیرکتاری)متفرقته( تجمیعی( برآورد گردد بتUMالگوی واحتد)

 ( است:13( و )12توابع است و در حقیقت معرف اعمال محدودیت زیر در معاد ت  )

𝛾

𝑓

= 𝛿

𝑓

  , 𝛾
𝑚

= 𝛿
𝑚

 
)متفرقه( زوجین    معاد ت عرضه نیروی کار زوجین با لحاظ تجمیع درآمدغیر کاری

 به شکل ذیل معرفی و برآورد خواهد شد:

 
23 Semi-log model 
24 Non-pooled non-labor income 
25 Pooled labor income 
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𝑙𝑜𝑔 (ℎ𝑖

𝐹

) = 𝛼
𝐹

+ 𝐴𝑖

𝐹´
𝐵

𝐹

+ 𝛹
𝐹

𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖_𝑛𝑜𝑛𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒_𝑚 +

 𝑚𝑒𝑛𝑖_𝑛𝑜𝑛𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒_𝑚) + 𝜃
𝐹

𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖) + 𝐾
𝐹

𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑚𝑒𝑛𝑖) +

£
𝐹

𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖 ) ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑚𝑒𝑛𝑖) + 휀𝑖

𝐹

(14)                                                            
 Fi=1 , … , nبرای 

 

𝑙𝑜𝑔 (ℎ𝑗

𝑀

) = 𝛼
𝑀

+ 𝐴𝐽

𝑀´
𝐵

𝑀

+ 𝛹
𝑀

𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝐽_𝑛𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒_𝑚 +

𝑚𝑒𝑛𝑗_𝑛𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒_𝑚)   + 𝜃
𝑀

𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑗) + 𝐾
𝑀

𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑚𝑒𝑛𝑗) +

£
𝑀

𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑗) ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑚𝑒𝑛𝑗) + 휀𝑗

𝑀

(15       )                                                    
 Mj=1 , … , nبرای  

 باشد.Fδ=  Fγ= F Ψو  mδ=mγ= m Ψدر جایی که فرض می شود
دهنتده معتاد ت مرتبط بتا لحتاظ  (، نشتتتتتتتتان13( و )12لتذا بطور خالصتتتتتتتته معتاد ت )

( معرف معتاد ت 15( و )14درآمتد غیرکتاری)متفرقته( زن و شتتتتتتتوهر و معتاد ت )تفکیتک  
 مرتبط با لحاظ تجمیع درآمد غیرکاری)متفرقه( زوجین است.

 

 متغیرهای پژوهش، ساختار داده ها و نتایج برآورد -5
( در مطالعه حاضتتر با تمرکز بر توابع برآورد شتتده  UMآزمون فروض اصتتلی الگوی واحد)

های خام پرستشتنامه هزینه و درآمد خانوارهای شتهری و روستتایی مرکز  مبتنی بر دادهو  
انجام شتده استت). حذف داده های پرت و رعایت شترو   زم  1392آمار ایران در ستال  

زوج )زن و شتوهر(    998در برآورد توابع ستاعات کار به تمرکز و برآورد عرضته نیروی کار  
یر کاری)متفرقه همراه با یارانه( در مناطق شتتتتتتتهری و شتتتتتتتاغل و دریافت کننده درآمدِ غ

روستتتتایی منتهی گردید. متغیرهای مورد استتتتفاده در این تحقیق در دو ستتترفصتتتل کلی 
ی ساعات کار، قابل اطالعات درآمدی و عرضه  -2خانوادگی و -اطالعات فردی   -1شامل:
 بندی بوده و به شرح ذیل است:تقسیم
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 العات فردی و خانوادگیساختار اط : 1  جدول 
Table 1: Structure of personal and family data 

 نوع متغیر  متغیر 
 مردان زنان 

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 
 493/8 13/41 62/,7 45/37 پیوسته،مستقل  سن

 تحصیالت 26
صفر و یکی،  

 785/1 34/3 782/1 51/3 ابزاری

یکی،  صفر و  منطقه سکونت 
 ابزاری

2/0 402/0 2/0 402/0 

مالکیت منزل  
 مسکونی

صفر و یکی،  
 456/0 71/0 456/0 71/0 ابزاری

گروه سنی فرزندان  
0-5 

صفر و یکی،  
 482/0 36/0 482/0 36/0 ابزاری

گروه سنی فرزندان  
6 -11 

صفر و یکی،  
 496/0 44/0 496/0 44/0 ابزاری

گروه سنی فرزندان  
12-17 

صفر و یکی،  
 ابزاری

42/0 493 /0 42/0 493 /0 

گروه سنی فرزندان  
>18 

صفر و یکی،  
 423/0 23/0 423/0 23/0 ابزاری

                                                                        Source: Research calculationsم خذ: محاسبات تحقيق

 
 

 ساختار اطالعات درآمدی و عرضه ساعت کار  : 2  جدول 
Table 2: Structure of income and labor hour supply data 

 مردان زنان  

تعداد  متغیرها 
 مشاهده

 انحراف میانگین 
 معیار 

ضریب  
 تغییرات 

 انحراف میانگین 
 معیار 

ضریب  
 تغییرات 

ساعت کار  
 در ماه 
 )پیوسته، 
 وابسته(

998 156 56 36 198 63 32 

دستمزد  
 ساعتی* 
 )پیوسته، 

998 46،484 43،197 93 49،624 33،044 67 

 
  -: بیستتتواد  0grهای تحصتتتیلی زوجین به صتتتورت متغیری صتتتفر و یکی و در هفت زیر گروه شتتتامل: گروه 26

1gr2  -: ابتدایی و با ستواد بدون مدرک رستمیgr 3: راهنماییgr  متوستطه، دی لم و تحصتیالت حوزوی معادل :
:  6gr  -: کارشتتتتتناستتتتتی و تحصتتتتتیالت حوزوی معادل  5gr-: کاردانی و تحصتتتتتیالت حوزوی معادل4gr-متوستتتتتط  

: دکترای تخصتصتی و تحصتیالت حوزوی  7gr  -ای و تحصتیالت حوزوی معادل  کارشتناستی ارشتد و دکترای حرفه
 معادل در نظر گرفته شده است.
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 مستقل(

درآمد  
غیرکاری  
 در ماه* 
 )پیوسته، 
 مستقل(

998 482،019 492،951 102 1،918،360 1،775،033 92 

 )کلیه ارقام دستمزد ساعتی و درآمد غیر کاری )متفرقه( بر حسب ریال است.(  
 م خذ: محاسبات تحقيق

Source: Research calculations  
 

نتایج تخمین الگوی عرضتتتته ستتتتاعت کار زوجین)زن و شتتتتوهر( با لحاظ تجمیع وتفکیک  
ره شتتتده در اشتتتا 15الی   12، بر استتتاس معاد ت   3درآمد غیر کاری ) متفرقه(در جدول  

 موارد ذیل بر رئوس نتایج استخراج شده اشاره دارد:  الگوی تخمین،گزارش شده است.
واکنش عرضتتتتتته ستتتتتتاعات کار زوجین در هر دو الگو به تغییرات ستتتتتتن نستتتتتتبتا  

مشتابه، مثبت و معنادار استت و در هر دو الگو ضتریب منفی توان دوم ستن، رابطه غیر 
 شوهر را نمایش می دهد.خطی سن و عرضه ساعات کار زن و  

توابع عرضتته ستتاعات کار زوجین در هر دو الگوی ذکر شتتده با توجه به مثبت   
 بودن و معناداری متغیر دستمزد خودی، شکل استاندارد را دارا است.

در بررستتتتتی کشتتتتتش دستتتتتتمزد خودی در هر دو الگوی برآورد شتتتتتده، کشتتتتتش   
 دستمزد خودی زنان بزرگتر از شوهران است.

 

با تفکیک و تجمیع درآمد غیر کاری به   نتایج تخمین الگوی عرضه ساعت کار زوجین : 3جدول 
 (GMMروش گشتاورهای تعمیم یافته )

Table 3: Results of estimating the model of couples supply working hours 
by pooling and un- pooling non-labor Income by generalized method of 

moments(GMM) 
 )تجمیع درآمد غیرکاری(  )تفکیک درآمد غیرکاری(  الگوی عرضه ساعت کار زوجین 

 مرد زن  مرد زن  متغیر توضیحی 

 (Ageسن )
0426 /0    ** 
(0170 /0 ) 

0464/0   *** 
(0165/0 ) 

0448/0  *** 
(0168/0 ) 

0414/0   *** 
(0152/0 ) 

 ***  - 0005/0 ( Age^2سن به توان دو )
(000/0 ) 

0004  /0 -  *** 
(0000/0 ) 

0005/0 -   *** 
(000/0 ) 

0004/0-  *** 
(000/0 ) 

 لگاریتم دستمزد ساعتی زن 
E _ women) )log 

7155/0   *** 
(0905/0 ) 

9645/0 *** 
(1560 /0 ) 

5612/0  *** 
(0626/0 ) 

8184/0  *** 
(0948 /0 ) 

 لگاریتم دستمزد ساعتی مرد 
(log( E _ men 

7232/0  *** 
(0754/0 ) 

5449/0   *** 
(0851/0 ) 

5723/0  *** 
(0607/0 ) 

4977/0  *** 
(0762/0 ) 
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لگاریتم درآمد غیر کاری ماهانه  
 زن 

(women _ non labor 
income_m )log 

1447/0-  *** 
(0358 /0 ) 

1166/0 - ** 
(0516/0 ) - - 

لگاریتم درآمد غیر کاری ماهانه  
 مرد

(men _ non labor 
income_m )log 

0537 /0-  * 
(0279/0 ) 

0708/0 -  ** 
(0294 /0 ) - - 

حاصل ضرب لگاریتم دستمزد  
 زن و شوهر 

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

0747/0-   *** 
(0072 /0 ) 

0822/0 -    *** 
(0092/0 ) 

0602/0 -  *** 
(0052/0 ) 

0414/0   *** 
(0152/0 ) 

لگاریتم درآمد غیر کاری ماهانه  
 زن و شوهر 

(zoj _ non labor 
income_m )       log 

- - 
0751/0-    ** 
(0342/0 ) 

1048/0-  *** 
(0343 /0 ) 

 معکوس نسبت میلز 
(Inverse Mill’s ratio ) 

𝑬
𝟎𝟗

9/1 * 

 (𝑬
𝟎𝟗

   03/1  ) 
- 

𝑬
𝟎𝟗

73/1-  * 

(𝑬
𝟎𝟖

  48/9 ) 
- 

 *** >01/0p** و   >p<    ،*05/0p 1/0ارقام داخل پرانتز معرف انحراف معیار است.    
  Source: Research calculations                                                                                           م خذ: محاسبات تحقيق

 

در بررستتتتتی کشتتتتتش دستتتتتتمزد متقاطع نتایج برآورد در دو الگو نشتتتتتانگر رابطه  
مثبت عرضتتته ستتتاعات کار دو همستتتر در واکنش به افزایش دستتتتمزد دیگری استتتت که 

 البته این حساسیت در مورد شوهران بارز تر است.
عالمت منفی و معناداری ضتتتتتتریب متغیر حاصتتتتتتل ضتتتتتترب لگاریتم دستتتتتتتمزد  

زوجین در هر دو الگوی برآورد شتتده نشتتان می¬دهد که اثر دستتتمزد هر یک از زوجین  
 بر ساعات کاری آنان تحت تاثیر سطم دستمزد همسرانشان است¬.

اثر درآمتد غیر کتاری)متفرقته( زن، شتتتتتتتوهر و درآمتد    در هر دو الگوی تخمینی 
غیر کاری)متفرقه( تجمیع شتتتتدۀ زوجین بر عرضتتتته ستتتتاعات کار زوجین منفی و معنادار 
استتتت.  زم به ذکر استتتت مقایستتتۀ اثر افزایش درآمدهای غیر کاری)متفرقه( به تفکیک  

ند آزمون قید  زوجین و یا تجمیع این درآمد بر عرضته ستاعات کاری زن و یا شتوهر، نیازم
 ( است.UMتجمیع درآمد مرتبط با الگوی واحد)

متغیر معکوس نستتبت میلز در برآورد عرضتته ستتاعات کار زنان متاهل با لحاظ   
درآمتد غیر کتاری)متفرقته( تفکیتک و تجمیع شتتتتتتتتده معنتادار و رفع تورش نمونتۀ آمتاری  

 برآورد عرضه ساعات کار زنان متاهل الزامی است.
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 (UMفروض الگوی واحد)آزمون  -6
واحد) الگوی  در  فروض  آزمون  اولیه جهت  کار  UMگام  ساعات  توابع عرضه  برآورد   )

این   در  درآمد غیر کاری است.  تفکیک  لحاظ تجمیع و  با  زیر مجموعه  دو  در  زوجین 
(  زم است تا استقالل معاد ت عرضه  UMمرحله قبل از آزمون قیود اصلی الگوی واحد)

بررسی و تایید گردد. جهت این ارزیابی متمرکز بر دو الگوی عرضه  ساعات کار زوجین  
کار برآورد شده، همبستگی بین اجزاء اخالل در برآوردهای صورت گرفته با استفاده از  

مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که ضرایب  27ضریب همبستگی پیرسون 
برآور  از  حاصل  اخالل  اجزاء  بین  پیرسون  و  همبستگی  تفکیک  لحاظ  با  شده  دهایذکر 

و با در نظر گرفتن ارزش احتمال گزارش شده    0/0تجمیع درآمد غیر کاری)متفرقه( معادل
(، فرضیه استقالل معاد ت عرضه کار زن و شوهر رد نشده و  05/0آزمون ) tجهت آمارۀ

می توان الگوهای رگرسیونی عرضه ساعات کار هر یک از زوجین را جهت آزمون قیود  
 ( به صورت مستقل در نظر گرفت. UMلگوی واحد)ا

 
 آزمون قید تجمیع درآمد غیر کاری)متفرقه( -1-6

 & Fortinآزمون قیتتد تجمیع درآمتتد زوجین مطتتابق بتتا مطتتالعتته فورتین و  کریکس)
Lacroix, 1997( بتا استتتتتتتتفتاده از معتاد ت ،)و بتا آزمون فروض ذیتل همراه 13( و )12 )

 است:

𝐻0: 𝛾
f

=  𝛿
f
:𝐻Aدر مقابل   𝛾

f
≠  𝛿

f
آزمون تجمیع درآمد زنان                                        (16)   

𝐻0: 𝛾
m

=  𝛿
m

درمقابل     𝐻A: 𝛾
m

≠  𝛿
m

آزمون تجمیع درآمدمردان                             (17)   
بررستتتتتی برابری اثرات و آزمون قید تجمیع درآمد غیر کاری)متفرقه( با استتتتتتفاده از  

و بر استتاس ضتترایب حاصتتل از برآورد غیر مقید عرضتته ستتاعات کارزوجین    28الدآزمون و 
بر گانة فوز مبتنی  های ستتتهصتتتورت گرفته استتتت. فرض اصتتتلی آزمون والد و ارائۀ آزمون

شتتتتتتدۀ زوجین بر عرضتتتتتتة ستتتتتتاعات  برابری اثرات متغیر درآمد غیرکاری )متفرقه( تفکیک
رد و در  05/0تر از  حتمال کمکاری انفرادی هریک از آنان استتتت، که در صتتتورت ستتتطم ا

 ( ارائه شده است.4ت یید است.نتایج این آزمون در جدول )صورت قابلاینغیر
 
 
 
 

 
27 Pearson correlation coefficient 
28 Wald test  
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 بر اساس آزمون والد ( عرضه کار زوجینUM) بررسی قید تجمیع درآمدالگوی واحد : 4  جدول 
Table 4: Investigating income pooling restriction of unitary model (UM) of 

couple labor supplybased on Wald test 
 مردان زنان  

 مقدار آمارۀ آزمون 
(Value)  

درجه  
 ( dfآزادی)

ارزش 
 احتمال 

(pv) 

 مقدار
(Value) 

درجه  
 ( dfآزادی)

ارزش 
 احتمال 

(pv) 

t-statistic 
 

3050/2 990 0214/0 7815/0 991 4347/0 

F-statistic 
 

3133/5 (1 ،990 ) 0214/0 6108/0 (1 ،991 ) 4347/0 

Chi-square 
 

3133/5 1 0214/0 6108/0 1 4345/0 

 Source: Research calculations                                                                             م خذ: محاسبات تحقيق
 

)متفرقته( بتا استتتتتتتتفتاده از    بررستتتتتتتی برابری اثرات و آزمون قیتد تجمیع درآمتد غیر کتاری
صتتتورت  آزمون والد و بر استتتاس ضتتترایب حاصتتتل از برآورد غیر مقید عرضتتته کار زوجین  

( بر استتتاس  UM)  گرفته استتتت. نتایج در خصتتتوص آزمون قید تجمیع درآمد الگوی واحد
دهد این فرض بر استتاس الگوی عرضتته ستتاعات کار مردان تایید و آزمون والد نشتتان می

شتتتتود. به عبارتی دیگر اگرچه مبتنی بر الگوی عرضتتتته ستتتتاعات کار زنان در خانوار رد می
تجمیع شده در خانوار دارای اثر منفی بر عرضه ساعات  درآمد غیر کاری تفکیک شده و  

کاری مردان استتتتتتتت، اما نحوۀ توزیع درآمد غیر کاری )متفرقه( در این تصتتتتتتتمیم بی اثر 
)متفرقه( خانوار و همچنین درآمد    استتت.این در حالی استتت که اگرچه درآمد غیر کاری

ستتتتتتاعات کاری زنان   )متفرقه( شتتتتتتوهران دارای اثر منفی و معنادار بر کاهش  غیر کاری
 متاهل استت، اما زنان در رفتار عرضته ستاعات کار خود، به نحوۀ توزیع درآمد غیر کاری

)متفرقه( را در اختیتار دارد، واکنش    )متفرقه( خانوار و اینکته چه کستتتتتتتی منتابع غیرکاری
 دهند.نشان می

تجمیع    کنند که رد فرضیهبیان می   )متفرقه(  منتقدان آزمون تجمیع درآمد غیر کاری
و   الگوی رفتار عرضه کارخانواراست  بیشتر در زمینۀ  ارائه اطالعات  امکان  فاقد  درآمد، 

می واحدفقط  الگوی  مقابل  در  شاهدی  گرددUM)  تواند  قلمداد  و    (  )هودینات 
(. از این منظر در اکثر مطالعات تجربی تمرکز صرف برآزمون قید تجمیع  1997همکاران،

الگ  قضاوت  واحددرآمد، مالکی جهت  تقارن  UM)  وی  قید  آزمون  و  نشده  ( محسوب 
( ضروری  UM)  ای مهم و تکمیلی جهت ارزیابی الگوی واحداسالتسکی به عنوان زمینه

 است. 
 



   1399  زمستان.  4ی  . شماره17ی  هاي اقتصادي سابق(. دوره ی اقتصاد مقداري )بررسيفصلنامه                     

 

80 

 آزمون قید تقارن اسالتسکی -2-6
(، با فرض اینکه تجمیع درآمد  UM)  قید تقارن استتتتتتالتستتتتتتکی در چارچوب الگوی واحد

وجود دارد و یتا بته عبتارتی دیگر بتا پتذیرش برقراری فرض  )متفرقته( در ختانوار    غیر کتاری
تجمیع درآمتتد غیر کتتاری)متفرقتته( زوجین مورد آزمون قرار می گیرد. از این زاویتته قیتتد 

  )متفرقه(   تقارن، متمرکز بر معاد ت عرضه کار زوجین با لحاظ تجمیع درآمد غیر کاری
( مورد  2بتا آن در جتدول )  ( و همچنین نتتایج مرتبط15( و )14و بر استتتتتتتتاس معتاد ت )

)متفرقه( زوجین را در   آزمون قرار گرفته استتتتتتتت. چنانکه بتوان مجموع درآمد غیر کاری
نشتتتتتتتان داد،فرضتتتتتتتیۀ صتتتتتتتفر آزمون تقارن   yمعاد ت فوز الذکر بطور خالصتتتتتتته با نماد

استالتستکی مطابق با ادبیات نظری اشتاره شتده در فصتل دوم و مطابق با معاد ت خطی 
 تمی فوز به شکل ذیل قابل بیان است:نیمه لگاری -

𝐻0 = (𝜕𝑙𝑜𝑔 (ℎ
𝐹

)
𝜕(𝐸𝑚𝑒𝑛) − ℎ

𝑚 𝜕𝑙𝑜𝑔 (ℎ
𝐹

)
𝜕𝑦

) − (𝜕𝑙𝑜𝑔 (ℎ
𝑀

)
𝜕(𝐸𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛) − ℎ

𝐹 𝜕𝑙𝑜𝑔 (ℎ
𝑀

)
𝜕𝑦

) = 0  
 و با جایگذاری مقادیرمربوطه خواهیم داشت: 

𝐻0 = ( 𝑘
𝐹

�̅�
𝑚 − ℎ̅

𝑚 𝛹
𝐹

�̅�
) − (𝑘

𝑚

�̅�
𝐹 − ℎ̅

𝐹 𝛹
𝑚

�̅�
) = 0 

�̅�که در آن 
𝐹

�̅�و  
𝑚

ℎ̅دهنده میانگین دستمزد ساعتی زن وشوهر و به ترتیب نشان  
𝐹

و    
ℎ̅

𝑚

و شوهرو     زن  ماهانه  کار  ساعات  میانگین  ترتیب  کاری    �̅�به  غیر  درآمد  میانگین 
تحت فرضیه صفر به صورت ذیل    tی  )متفرقه( مشترک زوجین است و درجاییکه آماره

 قابل تدوین باشد: 

𝑡 =  
(

𝑘𝐹

�̅�𝑚 − ℎ̅𝑚 𝛹𝐹

�̅�
) − (

𝑘𝑚

�̅�𝐹 − ℎ̅𝐹 𝛹𝑚

�̅�
) − 0

√𝑉𝐴𝑅[(
𝑘𝐹

�̅�𝑚 − ℎ̅𝑚 𝛹𝐹

�̅�
) − (

𝑘𝑚

�̅�𝐹 − ℎ̅𝐹 𝛹𝑚

�̅�
)]

 

 با یادآوری اینکه: 
𝑉𝐴𝑅(𝑋 − 𝑌) = 𝑉𝐴𝑅(𝑋) + 𝑉𝐴𝑅(𝑌) − 2𝐶𝑂𝑉(𝑋 + 𝑌) 

های جداگانه جنسیتی(  )نمونههای بدون هم وشانی  و از آنجا که کواریانس در نمونه 
 توان نوشت: مساوی با صفر است می 

𝑉𝐴𝑅 [(
𝑘𝐹

�̅�𝑚
− ℎ̅𝑚

𝛹𝐹

�̅�
) − (

𝑘𝑚

�̅�𝐹
− ℎ̅𝐹

𝛹𝑚

�̅�
)] = 

𝑉𝐴𝑅 (
𝑘𝐹

�̅�𝑚
− ℎ̅𝑚

𝛹𝐹

�̅�
) + 𝑉𝐴𝑅 (

𝑘𝑚

�̅�𝐹
− ℎ̅𝐹

𝛹𝑚

�̅�
) = 
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(
1

�̅�
𝑚)

2
𝑉𝐴𝑅(𝑘

𝑓
) + (ℎ̅

𝑚

�̅�
)2 𝑉𝐴𝑅(𝜓

𝑓
) − 2

ℎ̅
𝑚

�̅�
𝑚

�̅�
𝐶𝑂𝑉(𝑘

𝑓

, 𝜓

𝑓

)+(
1

�̅�
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2

𝑉𝐴𝑅(𝑘
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)2 𝑉𝐴𝑅(𝜓
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𝑓
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𝑓
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𝐶𝑂𝑉(𝑘
𝑚

, 𝜓
𝑚

) 

( و نتایج  2) با استتتتتتفاده از ضتتتتترایب معاد ت تخمین زده شتتتتتده بر استتتتتاس جدول
محاستتتبه شتتتده برابر   tماتریس واریانس /کوواریانس ضتتترایب و جاگذاری مقادیر، آماره  

درصتتتتد استتتتت و   05/0در ستتتتطم احتمال   96/1ومقدار قدر مطلق آن کوچکتر از    -739/0
 زم به ذکر استتت آزمون تقارن استتالتستتکی متمرکز بر برآورد  شتتود. فرض صتتفر رد نمی

معاد ت عرضتتتتتتۀ ستتتتتتاعات کار زوجین هر دو شتتتتتتاغل و دارای درآمد غیر کاری با لحاظ  
 )متفرقه( انجام شده است.  تجمیع درآمد غیر کاری

 
 نتیجه گیری و پیشنهاد -7

چنین رفتار عرضتتتة کار  خانوار و همبررستتتی تحقیقات اخیر درزمینة توزیع درآمد درون 
تحلیل رفتار عرضتتتتتة  و( جهت تجزیهUMچنان الگوی واحد )دهد، همزوجین نشتتتتتان می

گذاران را فراهم  گیرد تا اعتماد ستیاستتستاعات کار زوجین مورد بررستی و آزمون قرار می
( عرضتتتتتۀ  UM(. الگوی واحد )Blundell et al, 2012; Bargain et al, 2014آورد )

گذاری در زمینۀ رفاه خانوار و بررستتتی کند آنچه باید پایۀ ستتتیاستتتتاعات کار بیان میستتت
های ازجمله برنامه -ها بر رفتار عرضتتة کار زوجین قلمداد شتتود  ستتهم ت ثیر این ستتیاستتت

 زم استتتتتتتتت تتا بتا تمرکز بر مقتدار درآمتد کتل  -انتقتالی بته ختانوار  هتای  ختتمتالیتاتی و پردا
وضتتتتتتع شتتتتتتود.  -زن و یا شتتتتتتوهر   -کننده  کننده و پرداختفرد دریافتخانوار و نه هویت  

گتذاری حوزۀ بتازار کتار زوجین نیتازمنتد کتارگردانی  درنتیجته، ابتکتار عمتل در ستتتتتتتیتاستتتتتتتتت
ی ذکرشتدة مستتقل از هادرزمینة تعامالت درون خانواری نیستت و خانواده به ستیاستت

هتای امنیتت  د تتا اهتداف برنتامتهرو دهتد. از این زاویته انتظتار نمیپتاستتتتتتتخ می  هویتت اعضتتتتتتتا
های  خانواری نیازمند اخذ ستتیاستتتگرفتن بازتوزیع درآمدِ دروندلیل نادیدهاقتصتتادی به

تکمیلی و موازی باشتتند و صتترفاً شتتناستتایی خانوارهای هدف در این امر جهت دستتترستتی  
 به اهداف رفاه مکفی خواهد بود.

( براستتتتاس  UMالگوی واحد )دهد، در آزمون قیود  نتایج مطالعة حاضتتتتر نشتتتتان می
اطالعتتات خُرد زوجین هر دو شتتتتتتتتاغتتل در ختتانوار ایرانی، قیتتد تجمیع درآمتتد غیرکتتاری ت 

تایید نشتتتتتده، اما برقراری قید تقارن استتتتتالتستتتتتکی در برآورد توابع  -درمورد زنان مت هل  
عرضتتتۀ ستتتاعات کاری زن و شتتتوهر موردت یید استتتت. لذا ت ثیر درآمد غیرکاری )متفرقه(  

دیگر درآمتد غیرکتاری )متفرقته(، کته خود آنتان دریتافتت عبتارتیدۀ زنتان یتا بتهشتتتتتتتتتفکیتک
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ای که گونهتر استتتتتتت. بهمالحظهتر و قابلکنند، بر کاهش ستتتتتتاعات کاری آنان بیشمی
جهت وریفة ت مین معیشتت اقتصتادی خانوار، مجموع درآمد  رستد شتوهران بهنظر میبه

اند، اما زنان جهت ة کاری خود مالک قرار دادهغیرکاری خانوار را در تعیین رفتار عرضتتتتت
گیری عرضتتتتتة ستتتتتاعات کاری خود متمرکز بر منابع درآمد غیرکاری شتتتتتخصتتتتتی  تصتتتتتمیم

های انتقالی و یا اخذ مالیات مستتقیم از بر پرداختهستتند. لذا هرگونه ستیاستتی مبتنی
)متفرقه(  دار افزایش و یا کاهش درآمد غیرکاری  درآمد زنان متت هل که با شتتتتتتتکلی هدف

تری بر افزایش و یا کاهش عرضتتۀ ستتاعات  زنان را در خانوار هدف قرار دهد، ت ثیر بیش
توان اذعتان کرد کته اگرچته اختاللی  کتاری زنتان متت هتل خواهتد داشتتتتتتتتت. درختاتمته می

درخصتتتتوص برقراری قید تجمیع درآمد غیرکاری )متفرقه( در الگوی عرضتتتتة ستتتتاعات کار  
توانند فراتر از دغدغة های بازار کار میاما ستتتتتتیاستتتتتتتخورد،  زنان مت هل به چشتتتتتتم می

خانواری، براستتتتاس شتتتتناستتتتایی خانوار هدف تا افراد هدف وضتتتتع و توزیع منابع درونباز
توانتد  شتتتتتتتتده( می( )حتداقتل در گروه درآمتدی مطتالعتهUMاجرا شتتتتتتتونتد و الگوی واحتد )

غل ایرانی اعتنا در بررستتتتتتی رفتار عرضتتتتتتۀ ستتتتتتاعات کار زوجین هر دو شتتتتتتامرجعی قابل
( نتایج CMشتتمار رود، اگرچه مطالعات تکمیلی در آینده در ارزیابی الگوهای جمعی )به

 را تکمیل و ارزیابی خواهد کرد.
این تحقیق مولف را مساعدت  قدردانی:   انجام  افراد و موسساتی که در  از تمامی 

 نمودند، قدردانی می¬شود. 
Acknowledgments 

Acknowledgments may be made to individuals or institutions that have 

made an important contribution. 

منافع: می  تضاد  اعالم  مقاله  تضاد  نویسنده  شده  ارائه  مقاله  انتشار  در  که  کند 
 منافعی وجود ندارد. 

Conflict of Interest 

The authors declare no conflict of interest. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ( عرضۀ کار خانوارUM) آزمون الگوی واحد 

 

 

 

83 

Reference 

Ashenfelter, O. & Heckman, J. (1974). The estimation of income and 

substitution effects in a model of family labor supply. 

Econometrica, 42(1), 73-86. 

Attanasio, O., & Lechene, V. (2002). Tests of income pooling in 

household decisions. Review of Economic Dynamics, 5(4), 720-

748. 

Bargain, O., Donni, O., & Kwenda, P. (2014). Intra household 

distribution and poverty: Evidence from Cote d'Ivoire. Journal of 

Development Economics, 107, 262-276. 

Bargain, O., Orsini, K., & Peichl, A. (2014). Comparing labor supply 

elasticities in Europe and the United States: New results. Journal 

of Human Resources.49(3),723-838. 

Becker, G. S. (1965). A theory of allocation of time. Economic Journal 

,75, 493-515. 

Becker, G. S. (1974). A theory of social interactions. Journal of Political 

Economy, 82, 1063-1093. 

Becker, G. S. (1991). A treatise on the family, Enlarged edition, 

Cambridge: Harvard University Press. 

Beninger, D., Laisney, F. & Beblo, M. (2007). Welfare analysis of a tax 

reform for Germany: a comparison of the unitary and collective 

models of household labor supply. Journal of Population 

Economics, 20(4), 869-893. 

Blundell, R., Chiappori, P. A., Magnac, T., & Meghir, C. (2007). 

Collective labor Supply: heterogeneity and non-participation. 

Review of Economic Studies, 74, 417– 445. 

Blundell, R., Pistaferri, L. & Saporta-Eksten, I. (2012). Consumption 

inequality and family labor supply. National bureau of economic 

research, Working Paper, 18445. 

Borjas, G.J. (2009). Labor economics: McGraw-Hill. 

Browning, M., & Chiappori, P.A. (1998). Efficient intra-household 

allocation: a Characterization and Tests. Econometrica, 66 (6), 

1241-1278. 

Browning, m., Chiappori, p.A., & Yoram, W. (2014). Economics of the 

Family: Cambridge University Press. 

Campana, J. C., Gimenez, J. I., & Molina, J. A. (2018). Efficient labor 

supply for Latin families: Is the intra-household bargaining power 

relevant? IZA Discussion Papers, 11695. 

Chau, T. W., Hongbin, L., Liu, P. W., & Zhang, J. (2007). Testing the 

collective model of household labor supply: Evidence from 

China. China Economic Review, 18(4), 389-402. 



   1399  زمستان.  4ی  . شماره17ی  هاي اقتصادي سابق(. دوره ی اقتصاد مقداري )بررسيفصلنامه                     

 

84 

Chiappori, P.A., & Mazzocco, M. (2018). Static and intertemporal 

household decisions. Journal of Economic Literature, 55(3), 985-

1045. 

Crespo, L. (2009). Estimation and testing of household labor supply 

models: evidence from Spain. Investigations Economics, 33(2) 

,303-335. 

Donni, O., & Chiappori, P. A. (2011). Non-unitary models of household 

behavior: a survey of the literature. Household economic 

behaviors, 1-40. 

Donni, O., & Molina, J. A. (2019). Household collective models: Three 

decades of theoretical contributions and empirical evidence, IZA 

Discussion Paper ,11915. 

Ehrenberg, R.G., & Smith, R. (2009). Modern labor economics: Theory 

and Public Policy: Taylor & Francis Inc. 

Fortin, B., & Lacroix, G. (1997). A test of the unitary and collective 

models of household labor supply. The Economic Journal, 107, 

933-955. 

International Labor Office. (2016). Women at work: Trends. from 

https://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/

WCMS_457317/lang--en/index.htm. 

keshavarz,G.& Borhani,F.(2013). Gender ratio and intra-household 

collective decision process: evidence from iranian household 

labor supply. Journal of economic research (Tahghighat-e-

eghtesadi), 47(4),155-177(In Persian). 

Lacroix, G., & Radtchenko, N. (2011). The changing intra-household 

resource allocation in Russia. Journal of Population Economics, 

24(1),85-106. 

Lundberg, S. J. & Pollak, R. A. (2007). The American family and family 

economics. Journal of Economic Perspectives, 21(2),3–26. 

Lundberg, S., & Pollak, R. A, (1997). Do husbands and Wives Pool 

Their Resources? Evidence from the United kingdom child 

benefit. Journal of Human Resources, 32(3), 463-480. 

Lyssiotou, P. (2017). The impact of targeting policy on spouses' demand 

for public goods, labor supplies and sharing rule. Empirical 

economics.53(2),853-878. 

Pencavel, J. (1986). Labor supply of Men: A Survey. In. Ashenfelter, O 

& R. Layard, R. Handbook of labor economics,1,3-102. 

Robbins, L. (1930). On the elasticity of demand for income in terms of 

efforts. Economica, 10(29),123-129. 

Samuelson, P. A. (1956). Social indifference curves. The Quarterly 

Journal of Economics, 70(1),1-22. 



                 ( عرضۀ کار خانوارUM) آزمون الگوی واحد 

 

 

 

85 

Statistical Center of Iran. (2013). Cost-expenditure data of Iranian rural-

urban families. (In Persian) 

Tiefenthaler, J. (1999). The sectoral labor supply of married couples in 

Brazil: Testing the unitary model of household behavior. Journal 

of Population Economics,12(4), 591-606. 

Vermeulen, F. (2005). And the winner is... an empirical evaluation of 

unitary and collective labor supply models. Empirical Economics, 

30 ,711-734. 

Zafaranchi, L., Mohammadi,T., Ta’ee,H. & Abdollahmilani,M.(2017). 

Estimation of couple labor supply in the household Based on 

unitary model. Journal of economic research, 17(67),1-34(In 

Persian). 

 

 

 © 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This 

article is an open access article distributed under the terms and conditions 

of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 

(CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-

nc/4.0/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   1399  زمستان.  4ی  . شماره17ی  هاي اقتصادي سابق(. دوره ی اقتصاد مقداري )بررسيفصلنامه                     

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


