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چكيده

از اهداف اصلی متخصصین بازار کار بررسی تطابق الگوهای مختلف اقتصادی با دادههای موجود و

شناسایی برترین الگو جهت برنامهریزی ،سیاستگذاری ،و پیشبینی است .بر این اساس کشف

رفتار و تعامالت بین اعضاء میتواند بر فرآیند مصرف ،عرضه کار و سایر تصمیمات این نهاد و از
این رو بر رفاه خانوار تاثیر گذار باشد .تغيير الگوي زندگي خانوادگي از يك نفر شاغل به اشتغال

هر دو زوج ،الگوي ثابت مردسرپرست خانوار و زن خانه دار را دستخوش تغييرات كرده است.

تغییرات وسیع تکنولوژی و ارتقاء تحصیالت زنان ،شهرنشینی ،افزایش هزینۀ خانوار ،دگرگونی

¬نقشی در خانوار و  ...بستر افزایش عرضۀ کار بازاری زن و شوهر را بطور همزمان فراهم نموده
است و لذا بررسی رفتار عرضه نیروی کار زوجین ،از جمله مسائل مهم سیاستگذاری در بازارکار
محسوب میشود .در اکثر ادبیات اقتصاد خُرد نئوکالسیک رفتار تصمیم گیری زوجین در خانوار بر
اساس الگوی واحد ( )Unitary Modelتجزیه و تحلیل میگردد .این الگو با پایه گذاری ادبیات

اولیه توسط ساموئلسون ( )1956و گسترش آن توسط بکر ( )1973شناخته میشود .در الگوی

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

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

با معرفی محدودیت های قابل آزمون ،قدرت شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار را در غالب

فروضی خاص فراهم آورده است .میتوان نتیجه گرفت خالصه عرضه کار الگوی واحد ( )UMدارای
دو مجموعه از قیود اصلی قابل آزمون است :تجمیع درآمد ( ) Income poolingو تقارن اثرات

دستمزدی ( .)Symmetry of wage effects

پژوهش حاضر در تالش است تا با آزمون قیود اصلی الگوی واحد( ،)UMقابلیت این الگو را در

شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار کشور بررسی نماید .این امر میتواند اطمینان سیاستگذار

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

غیر کاری -بر اساس طرح آمارگیری هزینه  -درآمد خانوار شهری و روستایی در سال  1392برآورد
گردیده است .تخمین توابع عرضۀ ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیر کاری(

* استادیار اقتصاد ،پژوهشکدة اقتصاد و مدیریت ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .تهران ،ایران.
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متفرقه) با توجه به روشهای آماری و اقتصاد سنجی قابل مالحظه در دو زیر مجموعه خطای در

اندازه گیری ( ،)Error in measurementتورش تقسیم ( )Division biasو درونزایی

( ) Indogenityو در چارچوب دو الگوی خطی -نیمه لگاریتمی ،با لحاظ تفکیک و تجمیع درآمد

غیر کاری (متفرقه) صورت گرفته است .روش تخمین با فرض درونزایی متغیر دستمزد ،در هر دو
الگوی عرضه کار زوجین بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته ( Generalized Method of

 )Momentsبوده و جهت رفع تورش انتخاب نمونۀ متغیر دستمزد در الگوی عرضه ساعات کار

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

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

است که نتایج آزمون قید تقارن اسالتسکی در هر دو الگوی عرضه ساعات کار زوجین تایید میشود.

نتایج آزمون الگوی واحد ( ) UMبر اساس داده¬های مطالعه شده ،اگرچه شواهد مهمی را به نفع

نظریه نئوکالسیک فراهم می¬آورد و نشان میدهد که این الگو میتواند مرجعی قابل اعتنا در حوزۀ

تبیین رفتار عرضة کار زوجین در خانوار بهشمار رود ،اما همچنان جهت بهبود سیاستگذاری توجه

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

طبقه بندي D01, C29, j22 :JEL

واژههاي كليدي :الگوی واحد ،تجمیع درآمدغیرکاری ،تقارن اثرات دستمزدی ،عرضه کار

خانوار.
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 -1مقدمه
تاریخچة عرضة نیروی کار فردی حداقل به دوران رابینز بازمیگردد (.)Robbins,1930
استتمرار محبوبیت الگوی پایۀ عرضتۀ نیروی کار فردی از معرفی این الگو توستط بورجاز و
ارنبرگ و استمیت در حوزة جدید نظریات اقتصتاد کار نیز مشتهود استت ( Ehrenberg
 .)& Smith,2009; Borjas,2009پس از گستتتتترش الگوی عرضتتتتة کار فردی ،در طول
ستتتته دهة گذشتتتتته مطالعاتی که بر عرضتتتتة نیروی کار خانوار متمرکز بوده ،در یک بیان
کلی تحت چهارچوب تئوری «الگوهای نئوکالستتتیک در انتخاب کار تتتتتتتتت ت استتتتراحت قرار
میگیرند .بخش اعظمی از ادبیات نظری اقتصتتاد کار متمرکز بر شتتناستتایی رفتار عرضتته
کار اعضتتتتا خانوار با تمرکز بر چگونگی تصتتتتمیمگیری تخصتتتتیص زمان و درآمد در
نیروی ِ
این واحتتد مهم اجتمتتاعی استتتتتتتتتت .امروزه بستتتتتتتیتتاری از برنتتامتتهریزان بتتازار کتتار طراحی

ستتتتتیاستتتتتتهای تشتتتتتویقی با عنوان «رفاه برای کار  1را در دستتتتتتور کار خود دارند .زمة
ترستیم چنین ستیاستتهایی در حوزة اقتصتاد خانوار نارر بر درک درستتی از مناستبات و
فرایند تصتتمیمگیری عرضتتۀ کار اعضتتا محستتوب میشتتود .تغییر رفتار عرضتتة ستتاعات کار
اعضتتتای خانوار به همراه دگرگونی الگوی اشتتتتغال از الگوی تنها اشتتتتغال مرد به ستتتمت
اشتتتتتغال هر دو زوج ،در کنار افزایش جهانی مشتتتتارکت اقتصتتتتادی زنان مت هل از جمله
جدیدترین تحو ت اخیر در حوزة بازار کار به شتمار میرود .پیشترفت وستیع تکنولوژیک
و ارتقتای تحصتتتتتتتیالت زنتان ،همزمتان بتا برخی دگرگونیهتای نقشتتتتتتتی در ختانوار ،امکتان
حضتور همزمان زوجین (زن و شتوهر) را در بازار کار فراهم آورده و افزایش هزینة ناشتی
از گستتتتتترش شتتتتتهرنشتتتتتینی باع

شتتتتتده تا زنان مت هل جهت کمک درآمدی به خانواده

نستتبت به گذشتتته نرا مشتتارکت اقتصتتادی با تری را دارا باشتتند .شتتواهد آماری نشتتان
میدهد از ستال  2006و پس از بحران مالی در کشتورهای توستعهیافته تاکنون ،مشتارکت
اقتصتتتتتتادی زنان مت هل در بازار کار روندی افزایشتتتتتتی را دنبال نموده و این امر با عنوان

«اثر کارگر اضتتتافه  2در نتیجة همراهی زنان مت هل جهت کمک مالی به ت مین درآمدی
خانوار عنوان میشتتود (ستتازمان جهانی کار .)2016 ،براستتاس آخرین ستترشتتماری عمومی
نفوس و مستکن( ، )1395کشتور ایران جمعیت شتهرنشتینی  74درصتدی را تجربه نموده
که این رشتد فزاینده شتهرنشتینی به همراه با رفتن هزینه و کستری معیشتتی ،به افزایش
تعداد شاغالن به بیش از یک نفر در هر خانوار ایرانی منجر شده است.

در اکثر ادبیات اقتصتتتتتتتاد خُرد نئوکالستتتتتتتیک رفتار تصتتتتتتتمیمگیری زوجین در خانوار

براستتتتتاس الگوی واحد ( )UMتجزیه و تحلیل میشتتتتتود .الگوی واحد ( )UMبا اقتصتتتتتاد
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جدید خانوار 3ملحق بوده و با پایهگذاری ادبیات اولیه توستتتتط ستتتتاموئلستتتتون ( )1956و
گستتتترش آن توستتتط بکر ( )1974شتتتناخته میشتتتود ( Samuelson,1956 & Becker,
 .)1974در این رویکرد ختانوار بته عنوان یتک واحتد بتهدنبتال حتداکثرستتتتتتتتازی «تتابع رفتاه
جمعی تتتت ت جمع توابع مطلوبیت اعضا تتتت ت با قید محدودیت بودجة کل است .طبق گفتة
لوند برگ و پو ک ( ،)Lundberg & Pollak,1997هر دو الگوی ِ بکر و ستتاموئلستتون،

استتتتاس نظری آنچه الگوی واحد ( )UMنامیده میشتتتتود را تشتتتتکیل میدهند .میتوان
اذعان کرد که بررستتتتی ادبیات نظری عرضتتتتۀ کار اعضتتتتای خانوار در پاستتتتخ به ستت ت ا ت

استتاستتی ذیل توستتعه یافته استتت :آیا مطلوبیت اعضتتا خانوار میتواند بهوستتیلة یک تابع
مطلوبیت واحد درنظر گرفته شتود و یا مطلوبیت اعضتا باید بهطور جداگانه لحاظ شتود
آیا خانوار با یک محدودیت درآمدی به عنوان درآمد مشتتتتتتتترک خانوار روبهرو استتتتتتتت و
براستتاس آن تصتتمیم به عرضتتة ستتاعات کار گرفته میشتتود آیا ستتیاستتتهای اقتصتتادی
اثری بر بتتاز توزیع منتتابع زوجین در ختتانوار و تغییر رفتتتار عرضتتتتتتتتتة نیروی کتتار آنتتان ت
صرفنظر از شخص دریافتکنندة منابع درآمدی (زن و یا شوهر) دارد
در پاستتتتخ ستتت ا ت مطرحشتتتتده نظریة الگوی واحد ( )UMمطرح مینماید که زن و
شتتتتتوهر در خانوار براستتتتتاس کل منابع درآمدی غیرکاری و تجمیع شتتتتتده در خانوار و نه
براستتتتاس منابع غیرکاری هریک از زوجین ،تصتتتتمیم به عرضتتتتة ستتتتاعات کار بازاری خود
میگیرند .در این راستتتا ستتیاستتتهای رفاهی و مالیاتی میتواند فارغ از گیرنده و دهنده
مستتتتتتتتقیم این منتتابع در ختتانوار و متمرکز بر منتتابع کتتل ختتانوار ترستتتتتتتیم گردنتتد و این
ستتتیاستتتتها نیازمند کارگردانی در بازتوزیع منابع درونخانواری نبوده و تنها ازطریق کل
درآمد در دستتترس خانوار بر عرضتتة ستتاعات کار زن و شتتوهر ت ثیرگذارند .بهعبارتی ،در
ترستتیم ستتیاستتتهای رفاهی همچون پرداخت یارانه و ستتیاستتتهای مالیاتی اینکه کدام
یک از زوجین دریافت و یا پرداختکننده استتت بر ستتاعات کاری زن و شتتوهر ت ثیرگذار
نخواهد بود.
ازآنجاکه از نیازهای استتتاستتتی هر الگوی ایستتتتا و پویا ایجاد وضتتتعیت مناستتتب در
برآورد تجربی بهشتتمار میرود ،الگوی واحد ( )UMبا ایجاد محدودیتهای قابلتجربه و
ازستوییدیگر بهدلیل قدرت شتناستایی رفتار عرضتۀ ستاعات کار زوجین در غالب فروضتی
خاص ،امکان آزمون این الگو را فراهم آورده استتت .بهطور خالصتته ،نتایج عرضتتة نیروی
کار الگوی واحد ( )UMدارای دو مجموعه از قیود اصتتتتتتتلی قابلآزمون استتتتتتتت .1 :تقتارن
اثرات دستمزدی (شرایط اسالتسکی) و  .2قید تجمیع درآمد.
شترایط تقارن تصتریم میکند که ت ثیر تغییر درآمد جبرانشتده در دستتمزد شتوهر
بر ستتتتتاعات کار همستتتتترش برابر با ت ثیر تغییر درآمد جبرانشتتتتتده در دستتتتتتمزد زن بر
New Home Economic
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ستاعات کاری شتوهرش استت و فرضتیة تجمیع درآمد بر این اصتل استتوار استت که درآمد
غیرکاری هریک از زوجین تصتمیمگیری دربارة عرضتة نیروی کار را مت ثر نمیکند و فقط
مجموع درآمد غیرکاری یک زوج میتواند بر عرضة نیروی کار آن دو ت ثیرگذار باشد.
امروزه انتخاب بهترین نظریه در شتناستایی و رمزگشتایی از تباد ت درآمدی و رفتار
کار بازاری زوجین زمینة مناستتتتتتتب و قابل اطمینانی در امر ستتتتت تیاستتتتتتتتگذاری بازار کار
خانوار محستتتتتتوب میشتتتتتتود .هدف اصتتتتتتلی مطالعة حاضتتتتتتر آزمون عملیاتی الگوی واحد ِ

( )UMنئوکالستتتتتیک در زمینۀ تبیین رفتار عرضتتتتتۀ ستتتتتاعات کار زوجین ایرانی در خانوار
شهری و روستایی است تا قبل از بهکارگیری مبانی نظری این ادبیات در سیاستگذاری
بازار کار ،کارایی این رویکرد در تبیین رفتار عرضتتتتتة ستتتتتاعات کار زوجین هر دو شتتتتتاغل
ت پژوهش با مروری بر ادبیات نظری الگوی واحد ()UM
آزموده شتتتتتتود .در گام نخستتتت ت ِ
نئوکالستتتتتتتیک و با درنظرگرفتن روشهای آماری و اقتصتتتتتتتادستتتتتتتنجی در دو زیرمجموعه

خطای در اندازهگیری (تورش تقستتتتتتیم)و درونزایی متغیر دستتتتتتتمزد ،توابع عرضتتتتتتۀ کار
زوجین هر دو شتتتتتاغل و دارای درآمد غیرکاری (متفرقه) براستتتتتاس اطالعات آمار هزینه ت
درآمد خانوار در ستتتال  1392برآورد میشتتتود .تخمین توابع مذکور در دو زیرمجموعه با
لحاظ تفکیک و تجمیع درآمد غیرکاری (متفرقه) در یک الگوی خطی تتتتت ت نیمهلگاریتمی و
بتا بتهکتارگیری روش گشتتتتت تتتاورهتای تعمیمیتافتته ( )GMMصتتتتتتتورت خواهتد گرفتت .در گتام
دوم ،جهت بررستتی تطابق الگوی واحد ( )UMبا رفتار عرضتتة ستتاعات بازاری زوجین هر
دو شاغل ایرانی دو قید اصلی الگوی موردنظر با عنوان «تجمیع درآمد و «تقارن اثرات
دستتتتمزدی موردآزمون قرار میگیرد .بدیهی استتتت که ت یید یا رد فروض اصتتتلی الگوی
واحد ( ،)UMاطمینان یا عدماعتماد به الگوی نئوکالستتیک را در تشتتریم ،برنامهریزی ،و
پیشبینی عرضتتتة ستتتاعات کار زوجین ایرانی را نتیجه داده و اطمینان ستتتیاستتتتگذار به
جهت اعتماد بر الگوی ارائهشتده در تعیین وضعیت موجود و پیشبینی وضع مطلوب را
فراهم میکند.
 -2چارچوب نظری

در ادبیات نظری اقتصتاد خُرد نئوکالستیک ،رفتار تصتمیمگیری در خانوار براستاس نظریۀ
الگوی واحد ( )UMتجزیه و تحلیل میشتتتتتتود و خانوار بهعنوان یک کلِّ واحد و با وجود

داشتتتتتتتن اعضتتتتتتای مختلف ،به عنوان یک واحد تصتتتتتتمیمگیری یکپارچه عمل میکند و
مطلوبیت خود را با توجه به قید بودجه حداکثر میکند.
ساموئلسون برای نخستینبار نشان داد که فرض «اجماع خانواده و یا یک توافق
دوجتتتتانتبتتتته در تصتتتتتتتمتیتمگتیتری بترای مصتتتتتتتترف پتول و زمتتتتان در ختتتتانتوار دور از ذهتن
نیستتتتتتتتت( .) Samuelson,1956درحقیقتت ستتتتتتتتاموئلستتتتتتتون معتقتد استتتتتتتتت در فراینتد
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تصتتمیمگیری برای مصتترف و عرضتتة ستتاعات کار ،خانوار همانند فرد عمل میکند و این
تابع رفاه جمعی استتتت که ازستتتوی اعضتتتا حداکثر میشتتتود .نتیجة رویکرد ستتتاموئلستتتون

نشان داد که تقاضای کلِّ قابل مشاهده ،فقط به قیمتها و درآمد کل بستگی داشته و
عالوهبر این تقاضتای کل ترجیحات آشتکارشتده ،خواص «استالتستکی تتتتتت ت هیکستی مربو

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

وجودی آن ،گری بكر موارد مختلفی را در قتالتب رویکرد واحتد ( )UMطرح نمود(,1991

.)Gary Becker
ارجتتاع الگو واحتتد ( )UMبتته گری بکر را میتوان در گستتتتتتتترة مقتتا ت متنوعی از
برنامههای کاربردی اقتصتتتتادی ازجمله عرضتتتتة نیروی کار خانوار یافت .بکر در مطالعات
قبلی خود ازجمله الگوی تخصتتتیص زمان ،4هماهنگ با الگوی نوعدوستتتتی 5بیان کرد که

ختتتانوار بتتتهمنزلتتتة یتتتک کت تلِّ واحتتتد بتتته ستتتتتتترپرستتتتتتتتی یتتتک دیکتتتتاتور خیرخواه 6عمتتتل

میکنتد( .)Becker,1965وی در قتالتب رویکرد واحتد طرح میکنتد کته ترجیحتات تمتامی
اعضتا در خانوار با ترجیم یکی از اعضتا منطبق میشتود ،عضتوی که سترپرستت و یا ر س
خانوار نامیده میشود .بکر معتقد است اگر یکی از اعضای خانوار تتتتتت ت سرپرست یا ر س
خانوار تتتتتتتت برای همة اعضتای خیرخواه باشتد ،بهگونهای که منابع را به آنها انتقال دهد،
این خانوار حتی اگر ترجیحات ستتایر اعضتتا کامال ً متفاوت باشتتد ،بهگونهای عمل میکند
کته گویتا ترجیحتات ر س یتا ستتتتتتترپرستتتتتتتتت را حتداکثر میکنتد .در كتارهتاي بعتدي بكر ايتدة
«مراقبت را تتتتتتتت ت با فرض اينكه ترجيحات يك عضتتو از اعضتتای خانوار به تابع مطلوبيت
ستتتاير اعضتتتا بستتتتگي دارد  -موردتوجه قرار داده استتتت .بكر) )Becker,1974در تئوری

کودک ستتتتتترکش 7خانوار را يك گروه عقاليي از والديني دلستتتتتتوز و فرزندان میداند كه
تابع مطلوبيت آنان عالقة ايشتتان را براي بهترزندگيكردن ستتاير اعضتتا خانوار به نمايش
ميگذارد.
فورتین و کریکس )(Fortin & Lacroix,1997برای استتتتخراج شتتتفاف قیود قابل
آزمون الگوی ِ واحد ) (UMعرضتتتتة ستتتتاعات کار زوجین در خانوار ،خانواری را با دو زوج
در ستنین کار درنظر گرفتهاند h^m ،و  h^fبهترتیب ستاعات کار مرد و ستاعات کار زن،
 x^mو  x^fبهترتیب مصترف کا ی شتخصتی برای مرد و زن را نشتان میدهد w_m ،و

Model of allocation of time
Altruist model

Benevolent dictator

Rotten Kid Theorem

4
5
6
7
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 w_fبهترتیب معرف دستتتتتتتتمزد مرد و زن و  y_mو  y_fبهترتیب درآمد غیرکاری مرد و
زن را نشان داده است و مطلوبیت خانوار بهصورت زیر تعریف میشود:
) 𝑓 ̃(𝑥 𝑚 , 𝑥 𝑓 , ℎ𝑚 , ℎ
𝑈 =𝑈

( )1
و قید بودجه:

𝑓

)(2

𝑓

𝑚

𝑚

𝑥 𝑤𝑚 ℎ + 𝑤𝑓 ℎ + 𝑦𝑚 + 𝑦𝑓 ≥ 𝑥 +
m f

تتابع مطلوبیتت ̃ Uاکیتدا مقعر و دارای مشتتتتتتتتق مرتبته دوم ،نستتتتت تبتت بته x xو
فزاینده و نستتتبت به
m

f

m

f

 hو  hکاهنده استتتت .از آن جا که مصتتترف شتتتخصتتتی زوجین از

کا ها (  xو  )xبه ندرت قابل مشتتتتتاهده استتتتتت و با توجه به این که قیمت

m

f

xو x

یک در نظر گرفته شتتده ،قضتتیه کا های مرکب هیکس اجازه میدهد که تابع مطلوبیت
را به شکل زیر بازنویسی نمود:

) 𝑓 ̃(𝑥 , ℎ𝑚 , ℎ
𝑈 = 𝑈 Max

()3
نسبت به قید:

𝑓

𝑚

𝑦𝑓 + 𝑦𝑚 + ℎ 𝑤𝑓 + 𝑤𝑚 ℎ

𝑥≥

در میان راه حلهای حداکثر ستتتتتتازی توابع عرضتتتتتته کار زوجین بصتتتتتتورت ذیل قابل
استخراج است:
()4

𝑚

𝑚

𝑓

𝑓

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

شتتده و نشتتان می دهد که توزیع درآمد غیرکاری فی مابین زوجین ،برعرضتته نیروی کار
زن وشتتتتوهر تاثیر گذار نیستتتتت .عبارات ()5آنچه به عنوان قید تجمیع درآمد 8در الگوی
واحد( )UMنامیده می شود را نشان می دهد:

𝑓

𝜕ℎ

()5

𝑓

𝜕ℎ

𝑚

𝜕ℎ

𝑓𝑦𝜕 = 𝑚𝑦𝜕 و 𝑓𝑦𝜕 =

𝑚

𝜕ℎ
𝑚𝑦𝜕

بنابراین اگر 𝑓𝑦  𝑦 = 𝑦𝑚 +باشتد ،قید تجمیع درآمد نشتان می دهد که صترفا ستطم
کلی درآمد(  ) yبر عرضته ستاعات کار هر یک از زوجین تاثیر گذار استت و لذا می توان
معادله( )4را به شکل زیر بازنویسی نمود:
( )6

𝑚

𝑚

𝑓

𝑓

)𝑦 ℎ (𝑤𝑚 , 𝑤𝑓 , 𝑦𝑚 , 𝑦𝑓 ) = 𝐻 (𝑤𝑚 , 𝑤𝑓 ,
)𝑦 ℎ (𝑤𝑚 , 𝑤𝑓 , 𝑦𝑚 , 𝑦𝑓 ) = 𝐻 (𝑤𝑚 , 𝑤𝑓 ,
Income pooling restriction
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قیدتجمیع درآمد خانوار معادل این فرض استت که تمامی منابع درآمدی غیر کاری
در خانوار با یکدیگر جمع می شود و بر این اساس تقاضای خانواده برای کا ها و اوقات
فراغتتت تحتتت تتتاثیر اینکتته چتته کستتتتتتتی درآمتتد را دریتتافتتت نموده قرار نمیگیرد ،مگر در
موردی که از طریق دستمزد بر جانشینی کا ها و اوقات فراغت تاثیر گذارد
مجموعه دوم قیود الگوی واحد( )UMمربو به ش ترایط استتالتستتکی و به ویژه اثرات
خود جانشتتتینی دستتتتمزد ،اثرات جانشتتتینی متقابل و اثرات درآمدی استتتت .زم به ذکر
استتتتت که جهت استتتتتخراج قیود دستتتتته دوم ،فرض می شتتتتود قید اولیه مبنی بر تجمیع
درآمد وجود دارد .اگر  𝑠ijاثر دستتتتتتتمزد جبران شتتتتتتده( فردی یا متقابل) و برای i=m,fو
i

 ،j=m,fبرابر

∂ℎ
∂y

j

−ℎ

i

∂ℎ
∂wj

باشتتد ،خصتتوصتتیات توابع عرضتته کار زوجین در چارچوب

الگوی واحد در سه معادله زیر خالصه میشوند:
()7

𝑚𝑓𝑠 = 𝑓𝑚𝑠

()8

𝑓 𝑠𝑖𝑖 ≥ 0 , 𝑖 = 𝑚,

()9

𝑜≥

2
𝑓𝑚𝑠 𝑠𝑚𝑚 𝑠𝑓𝑓 −

معادله ( )7نشان دهنده تقارن اثرات متقابل دستمزد جبران شدۀ دو زوج میباشد
و همچنین نشتتتتتتان میدهد که اثرات نهایی دستتتتتتتمزد جبران شتتتتتتده زن و شتتتتتتوهر تاثیر
یکستتتتتتتتانی بر عرضتتتتتتتته نیروی کتار یکتدیگر دارنتد .معتادلته ( )7را میتوان بته صتتتتتتتورت زیر
بازنویسی نمود:
𝑚

𝜕ℎ

)(10

𝑓

𝑦𝜕 − ℎ

𝑓

𝑚

𝜕ℎ
𝑓

𝑤𝜕

=

𝑚 𝜕ℎ
𝑦𝜕 − ℎ

𝑓

𝜕ℎ

𝑚

𝑤𝜕

محدودیت دوم که توستط معادله ( )8ارائه شتده به اثرات غیرمنفی دستتمزد جبران
شتده خودی مربو میشتود ،به این معنی که افزایش در درآمد جبران شتده در دستتمزد
انفرادی باع

افزایش ستتتتاعات کاری میشتتتتود ،و ستت ترانجام ،معادله ( )9نشتتتتان دهنده

عوامل غیر منفی ماتریس اسالتسکی است ( .)Ashenfelter & Heckman,1974
همانند چارچوب عرضتته نیروی کار فردی ،الگو توضتتیم داده شتتده در با را میتوان
بگونهای گسترش داد که شامل عوامل برون زای  Aبدون هیچ گونه تاثیری بر پیامدهای
آن باشد:

𝑚

𝑚

𝑓

𝑓

)𝐴 و 𝑓𝑦ℎ (𝑤𝑚 , 𝑤𝑓 , 𝑦𝑚 , 𝑦𝑓 ) = 𝐻 (𝑤𝑚 , 𝑤𝑓 , 𝑦𝑚 +

()11

)𝐴 و 𝑓𝑦ℎ (𝑤𝑚 , 𝑤𝑓 , 𝑦𝑚 , 𝑦𝑓 ) = 𝐻 (𝑤𝑚 , 𝑤𝑓 , 𝑦𝑚 +
بطور خالصته نتایج عرضته نیروی کار الگوی واحد ( )UMدارای دو مجموعه از قیود
اصلی قابل آزمون است:
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 )1تقارن اثرات دستمزدی( 9شرایط اسالتسکی)10
 )2قید تجمیع درآمد

11

شترایط تقارن تصتریم می کند که تاثیر تغییر درآمد جبران شتده در دستتمزد شتوهر
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
غیرکاری(متفرقه) هریک از زوجین ،تصتتتمیم گیری در مورد عرضت ته ستتتاعات کار را متاثر
نکرده و تنها مجموع درآمد غیر کاری (متفرقه) یک زوج می تواند بر عرضتته ستتاعات کار
آن دو تاثیرگذار باشد.
در نقتد الگوی واحتد ( ،)UMمعتقتدان بته رویکرد غیر واحتد ()N-UMدر یتک ویژگی
در حوزه ادبیات نظری مشتترک می باشتند :در خانوار هر یک از اعضتاء ترجیحات مربو
به خود را دارا استتتت و ممکن استتتت در خصتتتوص تصتتتمیم گیری بهینه در خانواراختالف
نظر وجود داشتته باشتد.با این وجود ،الگوهای متنوع غیر واحد ( )N-UMدر مفروضتاتی
کته در رابطته بتا تعتامتل اعضتتتتتتتتای ختانواده عنوان می شتتتتتتتونتد ،متفتاوتنتد .نظریته هتای
همکتارانته12و غیر همکتارانته ،13عتام ترین تقستتتتتتتیم بنتدی در زمینته نظریته هتای غیر واحتد

( )N-UMبتته شتتتتتتتمتتار رفتتته و الگوی جمعی )CM(14و الگوهتتای چتتانتته

زنی15

از جملتته

جتدیتدترین و جتدتی ترین ترین منتقتدان الگوی واحتد ( )UMدر حوزه الگوهتای همکتارانته
محسوب می شوند.
 -3مروری بر پیشینه
تاکنون طیف گستتتتتردهای از مطالعات عرضتتتتة ستتتتاعات کار انفرادی از زنان و مردان در
کشتورهای صتنعتی و نیمهصتنعتی تجزیه و تحلیل شتده استت .اگرچه در اکثر مطالعات
تجربی نستتتل اول ،بررستتتی طیف کشتتتشها بستتتیار رایج و گستتتترده استتتت ،در «الگوهای
نستتل اول  ،که از ستتال  1960آغاز و تا ستتال  1970ادامه یافته ،و در آنها از روشهای
سادة تجزیهوتحلیل استفاده شده است ت مشکالت حلشده بسیار کمتر از مسائل باقی
مانده استتتتتتتت (« .)Pencavel, 1986الگوهای نستتتتتتتل دوم بهدلیل اینکه از معاد ت
عرضتتتة ستتتاعات کار استتتتخراج شتتتده و از توابع مطلوبیت و قیود بودجه خاص استتتتفاده

10

Symmetry of wage effects

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

Income pooling restriction
Cooperative models

Non-cooperative Models
Collective model

Bargaining model

9

11
12
13
14
15
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میکنند ،متفاوت و کاملترند .قبل از بررسی مطالعات انجامشده درزمینة آزمون الگوی
واحتد ( )UMدر حوزة تجربی توجته بته این مهم الزامی استتتتتتتتت کته در اکثر پژوهشهتای
انجتامشتتتتتتتتده چهتارچوب الگوی واحتد ( )UMبتا استتتتتتتتفتاده از تجزیته و تحلیتل تقتاضتتتتتتتتای
مصتتتتتترفکننده آزمون شتتتتتتده و تعدد بررستتتتتتی قیود الگوی واحد ( )UMدرزمینة عرضتتتتتتة
ستتتاعات کار خانوار بهمراتب محدودتر گزارش شتتتده استتتت .پیشتتتینۀ تجربی در بررستتتی
کارایی الگوی واحد ( )UMجهت توضتتیم رفتار عرضتتة ستتاعات کار در خانوار با تمرکز بر
زوجین هر دو شاغل به دو گروه عمده قابل تقسیمبندی است:
الف) در دستة اول مطالعات بهکمک استفاده از قیود مطرح در الگوی واحد ()UM
مبتنیبر تجمیع درآمد و تقارن اثرات دستتتتمزدی محدودیتهای اشتتتارهشتتتده باتوجهبه
آمار و ارقام مرتبط با عرضتتتتتتتة نیروی کار زوجین موردآزمون قرار گرفته و ماحصتتتتتتتل این
یافتهها به ت یید یا رد قیود اصلی الگوی واحد ( )UMبا استفاده از بهکارگیری روشهای
متنوعسنجی میانجامد .برونینگ و چیاپوری ( )Browning, & Chiappori,1998در
کتاب خود در تدوین ادبیات وستیعی از اقتصتاد خانوار کوشتیده و مطالعة گستتردهای از
مبتانی نظری و شتتتتتتتواهتد تجربی در ارتبتا

بتا الگویهتای رایج عرضتتتتتتتۀ کتار ختانوار را طرح

کردهانتتد .درادامتته برونینتتگ و همکتتاران (  )Browning et al,2014در پژوهش خود
عنتاصتتتتتتتر توزیع را جهتت جتایگزینی در الگوی واحتد ( )UMاستتتتتتتتخراج میکننتد .از نتتایج
اصتلی طرحشتده در تحقیق این استت که حتی اگر خانوارها دارای تابع مطلوبیت یکستان
(مطابق الگوی واحد) نباشند ،لیک شواهدی مبنیبر تجمیع درآمد (از قیود اصلی الگوی
واحتد) در گروهی از طبقتات درآمتدی موردتت ییتد استتتتتتتتت .در پژوهش دیگری چیتاپوری و
مازاکو ( )Chiappori & Mazzocco, 2018ضتمن اشتاره به الگوهای استتاتیک و پویای
رفتار خانوار ،با مروری بر نتایج تجربی ،توانایی الگوهای طرحشتتتتده درزمینۀ عرضتتتتۀ کار
خانوار را در پاستتتتتخگویی به انواع مختلف ستتتتتیاستتتتتتگذاری بررستتتتتی کردهاند .مطالعات
تجربی درخصتوص آزمون فروض اصتلی الگوی واحد ( )UMعرضتۀ کار زوجین در خانوار
در کشتورهای گوناگون و براستاس دادههای ملتی انجام شتده استت .از آن جمله میتوان

به پژوهش لوندبرگ و پو ک ( )Lundberg & Pollak, 1997با استتتتفاده از اطالعات

خُرد در آمریکتتا ،فورتین و کریکس ( )Fortin & Lacroix, 1997بتتا استتتتتتتتفتتاده از
دادههای کانادا ،تایفنلر ( )Tiefenthaler, 1999براستتتاس دادههای برزیل ،آتاناستتتو و
لچتن (  )Attanasio & Lechene, 2002براستتتتتتتتتتتاس دادههتتتتای مکتزیتتتتک ،ورمئتولتن
( )Vermeulen, 2005براستتتتاس دادههای هلند ،کرستت ت و ( )Crespo, 2009براستتتتاس
دادههای استتتتت ت تانیتا ،بلوندل و همکتاران (  )Blundell et al 2007براستتتتتتتاس دادههای
انگلستتان ،بنینگر و همکاران ( )Beninger et al 2007براستاس دادههای آلمان اشتاره
کرد .قابلتوجه استتتت در این گروه از مطالعات ،مستتتئلة تجمیع درآمد نستتتبت به تقارن
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اثرات دستتتتمزد بیشتر آزمون و بررستتتی شتتتده ،اما کمتر قابلاعتماد استتتت .لوند برگ و
پو ک ( )Lundberg & Pollak,2008معتقدند ،کثرت آزمون فرضتتتتتتتیة تجمیع درآمد
در مقایستتته با آزمون تقارن ازنظر دشتتتواری اصتتتلیترین عامل در نقد و بررستتتی تجربی
الگوی واحد ( )UMبهشمار میرود.
ب) در گروه دوم مطتتالعتتات تجربی بتتا تمرکز بر آزمون قیود الگوی جمعی ()CM
بهمنزلة یک الگوی رقیتب پایه ،الگوی واحد ( )UMبهطور غیرمستتتتتتتتقیم آزمون شتتتتتتتده و
درصتورت رد ت ثیر عوامل توزیع بر رفتار عرضتة ستاعات کار زوجین ،الگوی جمعی ()CM
رد و الگوی واحد ( )UMت یید میشتتود .در این گروه از مطالعات انجامشتتده میتوان به
تحقیق دانی و مولینا ( )Donni & Molina, 2019در بررسی سه دهه ادبیات نظری و
شواهد تجربی الگوهای عرضۀ کار خانوار با تمرکز بر الگوی واحد ( )UMو الگوی جمعی
( ،)CMکام انا و همکاران ( )Campana et al 2018در بررستتی عرضتتۀ کار زوجین در
الگوی جمعی ( )CMبتا استتتتتتتتفتاده از دادههتای دو کشتتتتتتتور کلمبیتا و مکزیتک ،بتارگین و
همکتتاران ( )Bargain et al, 2014در ارتبتتا

بتتا آزمون الگوهتتای عرضتتتتتتتتة کتتار ختتانوار

متداول و بررستتی فقر خانوار ،یستتیتو ( )Lyssiotou, 2017در مطالعۀ ت ثیر انتقا ت
نقدی هدفمند به خانوار و اثر آن بر عرضتتتتتۀ ستتتتتاعات کار براستتتتتاس دادههای انگلیس،
دانی و چیتاپوری ( )Donni & Chiappori, 2011در بررستتتتتتتی الگوهتای غیرهمکتارانته،
کتریتکتس و چتنتکتو ( )Lacroix & Radtchenko, 2011در آزمتون التگتوی جتمتعتی
( )CMختتانوار بتتا اطالعتتات کشتتتتتتتور روستتتتتتتیتته و چو و همکتتاران ()Chau et al, 2007
درخصتتتوص آزمون الگوی جمعی ( )CMبراستتتاس دادههای چین اشتتتاره کرد .در پژوهش
انجام شتتتده توستتتط کشتتتاورز و برهانی( )1391تابع عرضه ﻱ نيرﻭﻱ كاﺭ فتتتتتتتتتتتر ﻱ عضاﻱ
خانو ﺭ(ﺯﻥ ﻭ شوهر) با ستفا ﻩ ﺯ ﺭﻭيكر مدﻝ جمعي برﺁﻭﺭ شدﻩ ﻭ ت ثير تغيير ﺕ
نستتتتتتتبت جنستتتتتتتيتي ،در کنار سایر عوامل تعیین کننده آن ،با استفاده از روش اقتصاد
سنجی داد های پانل ﺭ حضتتوﺭ متغيرهتتاﻱ توضتتيحي ﺭﻭنز  ،متتوﺭ برﺭسي قر ﺭ گرفته
استتتتتتت ( )keshavarz, &, Borhani,2013زم به ذکر استتتتتتت در الگوی واحد()UM
پیش بینی می شود نسبت جنسیتی و سایر پارامترهای توزیعی تاثیری بر عرضه نیروی
کار زوجین در خانوار نداشتتتتته باشتتتتد ،زیرا در الگوی واحد( ،)UMدر قید بودجه خانوار
تنها نرا دستمزد زوجین و درآمد های غیر کاری خانوار وارد می شود.
میتوان اذعتتان کرد اقتصتتتتتتتتاد ختتانوار در حوزة مطتتالعتتات اقتصتتتتتتتتادی ایران از فقر
مطالعاتی در رنج استت .درحالیکه این شتاخه از علم اقتصتاد بهدلیل ارتبا

با حوزههای

استتتتتتتتراتژیکی چون نرا ازدواج و طالز ،نرا زادو ولتد ،و ستتتتتتتتایر حوزههتای مهم مرتبط،
دقتنظر محققان و ستیاستتگذاران اقتصتادی را طلب میکند .مطالعة حاضتر در تالش
استت با تکیه بر مبانی نظری الگوی واحد ( ،)UMضتمن برآورد توابع عرضتة کار زوجین ت
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هر دو شتتاغل و دارای درآمد غیرکاری  -براستتاس دادههای خُرد ایران ،زمینۀ آزمون قیود
اصلی الگوی واحد ( )UMمبتنیبر دادههای موجود کشور را فراهم کند.
 – 4الگوی تخمین
بتته منظور آزمون محتتدودیتتتهتتای الگوی واحتتد ( )UMبتته صتتتتتتتورت تجربی بر استتتتتتتتاس
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
راستتتتا با گستتتترش ادبیات نظری در اقتصتتتاد مدرن ،ارتقاء تکنیکهای اقتصتتتادستتتنجی و
گستترش مباح

آماری در برآوردهای انجام گرفته از دهه  ،1980منجر به رهور تفاوت

گستتتتتتتردهای در نتایج برآوردهای صتتتتتتورت گرفته در زمینه تخمین کشتتتتتتشهای مرتبط با
دستتتتتمزد ها و درآمدهای غیرکاری گردید .نوستتتتانات موجود در برآوردها از آن جنبه که
اثر هرگونه برنامه حمایتی پرداختی و همچنین ستتتیاستتتتی اخذ مالیات از زوجین را متاثر
می نماید ،اهمیتی مضاعف مییابد .به اذعان اغلب تحلیلگران تجربی ِ مدرن این نتایج
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
در مطالعات نستتتتتل اول مستتتتتئله تورش نمونه آماری 16و درونزایی 17متغیر دستتتتتتمزد به

جهت خطای در اندازه گیری 18درتخمین الگوی ستاعات کار استت .دراین راستتا بکارگیری

روش انتخاب نمونه هکمن 19در کنار استتتتفاده از متغیرهای ابزاری ) (IVو روش حداقل

مربعتات دو مرحلتهای (2SLS) 20و یتا استتتتتتتتفتاده از روش گشتتتتت تتتاورهتای تعمیم

یتافتته 21

) ،(GMMموجب ارتقاء در روشتتتتتتهای برآورد پژوهشتتتتتتهای نستتتتتتل دوم و رهورتفاوتهای
معنادار در نتایج تخمین های صتتورت گرفته شتتد .لذا در برآورد توابع عرضتته ستتاعات کار
زوجین در خانوار نظر به درونزایی متغیر دستتتتتتتتمزد از روش گشتتتتتتتتاورهای تعمیم یافته
( )GMMو جهتت رفع تورش انتختاب نمونه در تابع عرضتتتتتتته ستتتتتتتاعات کار زنان از روش

انتخاب نمونه هکمن و اضتتتتتتافه نمودن متغیرمعکوس نستتتتتتبت میلز 22بهره گیری شتتتتتتده
استت .مستائل ستنجی و آماری ذکر شتده به شتکل مبستو در مطالعه انجام شتده توستط

زعفرانچی و همکاران ( )1396اشتاره شتده استت ( .)Zafaranchi et al ,1396معاد ت
Sample Selection bias
Indignity

Error in measurement

Heckman’s sample selection model
Two-stage least square

Generalized Method of Moments
Inverse Mill’s ratio

16
17
18
19
20
21
22
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عرضتتتتتهی ستتتتتاعات کار زوجین به صتتتتتورت توابعی خطی -نیمه لگاریتمی 23و به تفکیک
درآمد غیر کاری (متفرقه) 24به شرح ذیل برآورد می گردد:

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

()12

برای i=1 , … , nF

𝐹𝑖𝜀 𝐾𝐹𝑙𝑜𝑔( 𝐸_𝑚𝑒𝑛𝑖) +

𝑙𝑜𝑔 (ℎ𝑗𝑀) = 𝛼𝑀 + 𝐴𝑗𝑀´𝐵𝑀 + 𝛾𝑀𝑙𝑜𝑔(𝑊𝑜𝑚𝑒𝑛𝑗_𝑛𝑜𝑛𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒_𝑚) +
𝜕𝑀𝑙𝑜𝑔(𝑚𝑒𝑛𝑗_𝑛𝑜𝑛𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒_𝑚) + 𝜃𝑀𝑙𝑜𝑔( 𝐸_𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑗) +
𝑀𝑗𝜀 𝐾𝑀𝑙𝑜𝑔( 𝐸_𝑚𝑒𝑛𝑗) +
()13
برای j=1 , … , nM
عالمتت  Fو  Mبیتانگر معتاد ت مرتبط زنتان و مردان و  nFو  nMبته ترتیتب تعتداد
مشتتتتتاهدات نمونه برای زنان و مردان استتتتتت .هر یک از زنان  iو مردان  jمتعلق به یک
زوج (زن و شتتتتتوهر) در نمونه حاضتتتتترند.برای هر یک از زوجین hiF ،معرف عرضتتتتته کل

ستتاعات کار ماهانه زن hjm ،معرف عرضتته کل ستتاعات کار ماهانه شتتوهرشnon _m ،
 womeni_labor incomeو meni_non labor income_mبتتته ترتیتتتب معرف
درآمد غیرکاری ماهانه زن و شتتتتتوهرش menj_non labor income_m،وnon _m
 womenj_labor incomeبه ترتیب معرف درآمد غیرکاری ماهانه مرد و همستتتتترش
میباشتد E _ meni.و  E _ womeniمعرف دستتمزد ستاعتی برای iامین زن و شتوهرش
و  E_ menjو  _ E _ womenjبه ترتیب معرف دستتتتتتمزد ستتتتتاعتی برای jامین مرد و
همسترش میباشتد Ajm.و  AiFمعرف بردارهای  k*1مبنی بر مشتخصتات ستنی هر یک از
زوجین و شامل سن و توان دوم سن است.
نوع دیگری از توابع عرضته نیروی کار زوجین که الزامی استت به جهت آزمون قیود
الگوی واحتد( )UMبرآورد گردد بتا لحتاظ درآمتد غیرکتاری(متفرقته)

تجمیعی25

زوجین در

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

𝛿=

𝑚

𝑓

𝛾,

𝑓

𝛿= 𝛾

معاد ت عرضه نیروی کار زوجین با لحاظ تجمیع درآمدغیر کاری (متفرقه) زوجین
به شکل ذیل معرفی و برآورد خواهد شد:

Semi-log model

Non-pooled non-labor income
Pooled labor income

23
24
25
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𝐹

𝐹 ´𝐹

𝐹

𝐹

𝑙𝑜𝑔 (ℎ𝑖 ) = 𝛼 + 𝐴𝑖 𝐵 + 𝛹 𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖 _𝑛𝑜𝑛𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒_𝑚 +
𝐹

𝐹

𝑚𝑒𝑛𝑖 _𝑛𝑜𝑛𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒_𝑚) + 𝜃 𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖 ) + 𝐾 𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑚𝑒𝑛𝑖 ) +
()14

𝐹

𝐹

𝑖𝜀 £ 𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖 ) ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑚𝑒𝑛𝑖 ) +

برای i=1 , … , nF

𝑀

𝑀 ´𝑀

𝑀

𝑀

𝑙𝑜𝑔 (ℎ𝑗 ) = 𝛼 + 𝐴𝐽 𝐵 + 𝛹 𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝐽 _𝑛𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒_𝑚 +
𝑀

𝑀

𝑚𝑒𝑛𝑗 _𝑛𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒_𝑚) + 𝜃 𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑗 ) + 𝐾 𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑚𝑒𝑛𝑗 ) +
𝑀

()15

برای j=1 , … , nM

𝑀

𝑗𝜀 £ 𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑗 ) ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝐸_𝑚𝑒𝑛𝑗 ) +

در جایی که فرض می شود Ψm = γm=δmوΨF = γF = δFباشد.

لتذا بطور خالصتتتتتتتته معتاد ت ( )12و ( ،)13نشتتتتتتتتاندهنتده معتاد ت مرتبط بتا لحتاظ
تفکیتک درآمتد غیرکتاری(متفرقته) زن و شتتتتتتتوهر و معتاد ت ( )14و ( )15معرف معتاد ت
مرتبط با لحاظ تجمیع درآمد غیرکاری(متفرقه) زوجین است.
 -5متغیرهای پژوهش ،ساختار داده ها و نتایج برآورد
آزمون فروض اصتتلی الگوی واحد( )UMدر مطالعه حاضتتر با تمرکز بر توابع برآورد شتتده
و مبتنی بر دادههای خام پرستشتنامه هزینه و درآمد خانوارهای شتهری و روستتایی مرکز
آمار ایران در ستال  1392انجام شتده استت( .حذف داده های پرت و رعایت شترو

زم

در برآورد توابع ستاعات کار به تمرکز و برآورد عرضته نیروی کار  998زوج (زن و شتوهر)
شتتتتتتتاغل و دریافت کننده درآمد ِ غیر کاری(متفرقه همراه با یارانه) در مناطق شتتتتتتتهری و
روستتتتایی منتهی گردید .متغیرهای مورد استتتتفاده در این تحقیق در دو ستتترفصتتتل کلی

شامل -1:اطالعات فردی  -خانوادگی و -2اطالعات درآمدی و عرضهی ساعات کار ،قابل
تقسیمبندی بوده و به شرح ذیل است:
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جدول  :1ساختار اطالعات فردی و خانوادگی
Table 1: Structure of personal and family data
زنان

متغیر

نوع متغیر

سن

پیوسته،مستقل
صفر و یکی،

26تحصیالت

ابزاری
صفر و یکی،

منطقه سکونت

ابزاری

مالکیت منزل

صفر و یکی،

مسکونی

ابزاری

گروه سنی فرزندان

صفر و یکی،

0-5

ابزاری

گروه سنی فرزندان

صفر و یکی،

11- 6

ابزاری

گروه سنی فرزندان

صفر و یکی،

12-17

ابزاری

گروه سنی فرزندان

صفر و یکی،

>18

ابزاری

مردان

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

37/45

62,/7

41/13

8/493

3/51

1/782

3/34

1/785

0/2

0/402

0/2

0/402

0/71

0/456

0/71

0/456

0/36

0/482

0/36

0/482

0/44

0/496

0/44

0/496

0/493

0/42
0/23

0/42

0/423

م خذ :محاسبات تحقيق

0/493
0/423

0/23

Source: Research calculations

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

تعداد
مشاهده

میانگین

مردان
انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

میانگین

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

ساعت کار
در ماه
(پیوسته،

998

156

56

36

198

63

32

وابسته)
دستمزد
ساعتی*

998

46،484

43،197

93

49،624

33،044

67

(پیوسته،

 26گروه های تحصتتتیلی زوجین به صتتتورت متغیری صتتتفر و یکی و در هفت زیر گروه شتتتامل : gr0 :بیستتتواد-
 :gr1ابتدایی و با ستواد بدون مدرک رستمی :gr2 -راهنمایی  :gr3متوستطه ،دی لم و تحصتیالت حوزوی معادل
متوستتتتتط  :gr4-کاردانی و تحصتتتتتیالت حوزوی معادل :gr5-کارشتتتتتناستتتتتی و تحصتتتتتیالت حوزوی معادل :gr6 -

کارشتناستی ارشتد و دکترای حرفهای و تحصتیالت حوزوی معادل  :gr7 -دکترای تخصتصتی و تحصتیالت حوزوی
معادل در نظر گرفته شده است.
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مستقل)

درآمد
غیرکاری
998

در ماه*

482،019

102

492،951

1،775،033

1،918،360

92

(پیوسته،
مستقل)
(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
درآمد غیر کاری ( متفرقه)در جدول  ، 3بر استتتاس معاد ت  12الی  15اشتتتاره شتتتده در
الگوی تخمین،گزارش شده است .موارد ذیل بر رئوس نتایج استخراج شده اشاره دارد:
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
خطی سن و عرضه ساعات کار زن و شوهر را نمایش می دهد.
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.
جدول :3نتایج تخمین الگوی عرضه ساعت کار زوجین با تفکیک و تجمیع درآمد غیر کاری به
روش گشتاورهای تعمیم یافته ()GMM
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
الگوی عرضه ساعت کار زوجین
متغیر توضیحی

(تفکیک درآمد غیرکاری)

(تجمیع درآمد غیرکاری)

زن

مرد

زن

مرد

** 0/ 0426

*** 0/0464

*** 0/0448

*** 0/0414

()0/0170

()0/0165

()0/0168

()0/0152

*** -0/0005

*** - 0 /0004

*** -0/0005

*** -0/0004

()0/000

()0/0000

()0/000

()0/000

لگاریتم دستمزد ساعتی زن

*** 0/7155

***0/9645

*** 0/5612

*** 0/8184

)log)E _ women

()0/0905

()0/ 1560

()0/0626

()0/0948

لگاریتم دستمزد ساعتی مرد

*** 0/7232

*** 0/5449

*** 0/5723

*** 0/4977

(log( E _ men

()0/0754

()0/0851

()0/0607

()0/0762

سن ()Age

سن به توان دو ()Age^2
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لگاریتم درآمد غیر کاری ماهانه
زن

*** -0/1447

** - 0/1166

( women _ non labor

()0/0358

()0/0516

-

-

log) income_m
لگاریتم درآمد غیر کاری ماهانه
مرد

* -0/0537

** - 0/0708

( men _ non labor

()0/0279

()0/0294

-

-

log) income_m
حاصل ضرب لگاریتم دستمزد
زن و شوهر

*** -0/0747

*** - 0/0822

*** -0/0602

*** 0/0414

)log( E ( *log)E _ women

()0/0072

()0/0092

()0/0052

()0/0152

_ men
لگاریتم درآمد غیر کاری ماهانه
زن و شوهر

-

( zoj _ non labor
log) income_m

𝟗𝟎

معکوس نسبت میلز
()Inverse Mill’s ratio

-

(

𝟗𝟎

𝑬* 1/9

𝑬 ) 1/03

ارقام داخل پرانتز معرف انحراف معیار است.

** -0/0751

*** -0/1048

()0/0342

()0/0343

𝟗𝟎

-

𝑬* -1/73

(

𝟖𝟎

𝑬 )9/48

-

 **p<0/05 ،*p< 0/1و ***p<0/01

م خذ :محاسبات تحقيق

Source: Research calculations

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¬.
در هر دو الگوی تخمینی اثر درآمتد غیر کتاری(متفرقته) زن ،شتتتتتتتوهر و درآمتد
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
زوجین و یا تجمیع این درآمد بر عرضته ستاعات کاری زن و یا شتوهر ،نیازمند آزمون قید
تجمیع درآمد مرتبط با الگوی واحد( )UMاست.
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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 -6آزمون فروض الگوی واحد()UM
گام اولیه جهت آزمون فروض در الگوی واحد( )UMبرآورد توابع عرضه ساعات کار
زوجین در دو زیر مجموعه با لحاظ تجمیع و تفکیک درآمد غیر کاری است .در این
مرحله قبل از آزمون قیود اصلی الگوی واحد( )UMزم است تا استقالل معاد ت عرضه
ساعات کار زوجین بررسی و تایید گردد .جهت این ارزیابی متمرکز بر دو الگوی عرضه
کار برآورد شده ،همبستگی بین اجزاء اخالل در برآوردهای صورت گرفته با استفاده از
ضریب همبستگی پیرسون27مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که ضرایب
همبستگی پیرسون بین اجزاء اخالل حاصل از برآوردهایذکر شده با لحاظ تفکیک و
تجمیع درآمد غیر کاری(متفرقه) معادل 0/0و با در نظر گرفتن ارزش احتمال گزارش شده
جهت آمارۀ tآزمون ( ،)0/05فرضیه استقالل معاد ت عرضه کار زن و شوهر رد نشده و
می توان الگوهای رگرسیونی عرضه ساعات کار هر یک از زوجین را جهت آزمون قیود
الگوی واحد( )UMبه صورت مستقل در نظر گرفت.
 -1-6آزمون قید تجمیع درآمد غیر کاری(متفرقه)
آزمون قیتتد تجمیع درآمتتد زوجین مطتتابق بتتا مطتتالعتته فورتین و کریکس( & Fortin
 ،)Lacroix, 1997بتا استتتتتتتتفتاده از معتاد ت ( )12و ( )13و بتا آزمون فروض ذیتل همراه
است:
()16
()17

آزمون تجمیع درآمد زنان
آزمون تجمیع درآمدمردان

f
m

f

f

f

𝛿 ≠ 𝛾 𝐻A :در مقابل 𝛿 = 𝛾 𝐻0 :

𝛿 ≠

m

𝛾  𝐻A :درمقابل

m

𝛿 =

m

𝛾 𝐻0 :

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

آزمون والد 28و بر استتاس ض ترایب حاصتتل از برآورد غیر مقید عرضتته ستتاعات کارزوجین

صتتتورت گرفته استتتت .فرض اصتتتلی آزمون والد و ارائۀ آزمونهای ستتتهگانة فوز مبتنی بر
برابری اثرات متغیر درآمد غیرکاری (متفرقه) تفکیکشتتتتتتدۀ زوجین بر عرضتتتتتتة ستتتتتتاعات
کاری انفرادی هریک از آنان استتتت ،که در صتتتورت ستتتطم احتمال کمتر از  0/05رد و در
غیراینصورت قابلت یید است.نتایج این آزمون در جدول ( )4ارائه شده است.

Pearson correlation coefficient
Wald test

27
28
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جدول  :4بررسی قید تجمیع درآمدالگوی واحد ( )UMعرضه کار زوجین بر اساس آزمون والد
Table 4: Investigating income pooling restriction of unitary model (UM) of
couple labor supplybased on Wald test
مردان

زنان
ارزش

مقدار

درجه

)(Value

آزادی()df

t-statistic

2/3050

990

0/0214

F-statistic

5/3133

()990 ،1

0/0214

0/6108

Chi-square

5/3133

1

0/0214

0/6108

آمارۀ آزمون

م خذ :محاسبات تحقيق

احتمال
()pv

ارزش

مقدار

درجه

)(Value

آزادی()df

0/7815

991

0/4347

()991 ،1

0/4347

1

0/4345

احتمال
()pv

Source: Research calculations

بررستتتتتتتی برابری اثرات و آزمون قیتد تجمیع درآمتد غیر کتاری (متفرقته) بتا استتتتتتتتفتاده از
آزمون والد و بر استتتاس ضت ترایب حاصتتتل از برآورد غیر مقید عرضتتته کار زوجین صتتتورت
گرفته استتتت .نتایج در خصتتتوص آزمون قید تجمیع درآمد الگوی واحد ( )UMبر استتتاس
آزمون والد نشتتان میدهد این فرض بر استتاس الگوی عرضتته ستتاعات کار مردان تایید و
مبتنی بر الگوی عرضتتتته ستتتتاعات کار زنان در خانوار رد میشتتتتود .به عبارتی دیگر اگرچه
درآمد غیر کاری تفکیک شده و تجمیع شده در خانوار دارای اثر منفی بر عرضه ساعات
کاری مردان استتتتتتتت ،اما نحوۀ توزیع درآمد غیر کاری (متفرقه) در این تصتتتتتتتمیم بی اثر
استتت.این در حالی استتت که اگرچه درآمد غیر کاری (متفرقه) خانوار و همچنین درآمد
غیر کاری (متفرقه) شتتتتتتوهران دارای اثر منفی و معنادار بر کاهش ستتتتتتاعات کاری زنان
متاهل استت ،اما زنان در رفتار عرضته ستاعات کار خود ،به نحوۀ توزیع درآمد غیر کاری
(متفرقه) خانوار و اینکته چه کستتتتتتتی منتابع غیرکاری (متفرقه) را در اختیتار دارد ،واکنش
نشان میدهند.
منتقدان آزمون تجمیع درآمد غیر کاری (متفرقه) بیان میکنند که رد فرضیه تجمیع
درآمد ،فاقد امکان ارائه اطالعات بیشتر در زمینۀ الگوی رفتار عرضه کارخانواراست و
فقط میتواند شاهدی در مقابل الگوی واحد ( )UMقلمداد گردد (هودینات و
همکاران .)1997،از این منظر در اکثر مطالعات تجربی تمرکز صرف برآزمون قید تجمیع
درآمد ،مالکی جهت قضاوت الگوی واحد ( )UMمحسوب نشده و آزمون قید تقارن
اسالتسکی به عنوان زمینهای مهم و تکمیلی جهت ارزیابی الگوی واحد ( )UMضروری
است.
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 -2-6آزمون قید تقارن اسالتسکی
قید تقارن استتتتتتالتستتتتتتکی در چارچوب الگوی واحد ( ،)UMبا فرض اینکه تجمیع درآمد
غیر کتاری (متفرقته) در ختانوار وجود دارد و یتا بته عبتارتی دیگر بتا پتذیرش برقراری فرض
تجمیع درآمتتد غیر کتتاری(متفرقتته) زوجین مورد آزمون قرار می گیرد .از این زاویتته قیتتد
تقارن ،متمرکز بر معاد ت عرضه کار زوجین با لحاظ تجمیع درآمد غیر کاری (متفرقه)
و بر استتتتتتتتاس معتاد ت ( )14و ( )15و همچنین نتتایج مرتبط بتا آن در جتدول ( )2مورد
آزمون قرار گرفته استتتتتتتت .چنانکه بتوان مجموع درآمد غیر کاری (متفرقه) زوجین را در
معاد ت فوز الذکر بطور خالصتتتتتتته با نماد yنشتتتتتتتان داد،فرضتتتتتتتیۀ صتتتتتتتفر آزمون تقارن
استالتستکی مطابق با ادبیات نظری اشتاره شتده در فصتل دوم و مطابق با معاد ت خطی
 نیمه لگاریتمی فوز به شکل ذیل قابل بیان است:𝑀
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(متفرقه) مشترک زوجین است و درجاییکه آمارهی  tتحت فرضیه صفر به صورت ذیل
قابل تدوین باشد:
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و از آنجا که کواریانس در نمونههای بدون هم وشانی (نمونههای جداگانه جنسیتی)
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با استتتتتتفاده از ضتتتتترایب معاد ت تخمین زده شتتتتتده بر استتتتتاس جدول ( )2و نتایج

ماتریس واریانس /کوواریانس ضتترایب و جاگذاری مقادیر ،آماره  tمحاستتتبه شتتتده برابر
 -0/739ومقدار قدر مطلق آن کوچکتر از  1/96در ستتتتطم احتمال  0/05درصتتتتد استتتتت و
فرض صتتفر رد نمی شتتود .زم به ذکر استتت آزمون تقارن استتالتستتکی متمرکز بر برآورد
معاد ت عرضتتتتتتۀ ستتتتتتاعات کار زوجین هر دو شتتتتتتاغل و دارای درآمد غیر کاری با لحاظ
تجمیع درآمد غیر کاری (متفرقه) انجام شده است.
 -7نتیجه گیری و پیشنهاد
بررستتتی تحقیقات اخیر درزمینة توزیع درآمد درون خانوار و همچنین رفتار عرضتتتة کار
زوجین نشتتتتتان میدهد ،همچنان الگوی واحد ( )UMجهت تجزیهوتحلیل رفتار عرضتتتتتة
ستاعات کار زوجین مورد بررستی و آزمون قرار میگیرد تا اعتماد ستیاستتگذاران را فراهم
آورد ( .)Blundell et al, 2012; Bargain et al, 2014الگوی واحد ( )UMعرضتتتتتۀ
ست تاعات کار بیان میکند آنچه باید پایۀ ستتتیاستتتتگذاری در زمینۀ رفاه خانوار و بررستتتی
ستتهم ت ثیر این ستتیاستتتها بر رفتار عرضتتة کار زوجین قلمداد شتتود  -ازجمله برنامههای
متالیتاتی و پرداختتهتای انتقتالی بته ختانوار  -زم استتتتتتتتت تتا بتا تمرکز بر مقتدار درآمتد کتل
خانوار و نه هویت فرد دریافتکننده و پرداختکننده  -زن و یا شتتتتتتوهر -وضتتتتتتع شتتتتتتود.
درنتیجته ،ابتکتار عمتل در ستتتتت تیتاستتتتتتتتتگتذاری حوزۀ بتازار کتار زوجین نیتازمنتد کتارگردانی
درزمینة تعامالت درون خانواری نیستت و خانواده به ستیاستتهای ذکرشتدة مستتقل از
هویتت اعضتتتتتتتا پتاستتتتتتتخ میدهتد .از این زاویته انتظتار نمیرود تتا اهتداف برنتامتههتای امنیتت
اقتصتتادی بهدلیل نادیدهگرفتن بازتوزیع درآمد ِ درونخانواری نیازمند اخذ ستتیاستتتهای
تکمیلی و موازی باشتتند و صتترفا ً شتتناستتایی خانوارهای هدف در این امر جهت دستتترستتی
به اهداف رفاه مکفی خواهد بود.
نتایج مطالعة حاضتتتتر نشتتتتان میدهد ،در آزمون قیود الگوی واحد ( )UMبراستتتتاس

اطالعتتات خُرد زوجین هر دو شتتتتتتتتاغتتل در ختتانوار ایرانی ،قیتتد تجمیع درآمتتد غیرکتتاری ت
درمورد زنان مت هل -تایید نشتتتتتده ،اما برقراری قید تقارن استتتتتالتستتتتتکی در برآورد توابع
عرضتتتۀ ستتتاعات کاری زن و شتتتوهر موردت یید استتتت .لذا ت ثیر درآمد غیرکاری (متفرقه)
تفکیتکشتتتتتت تدۀ زنتان یتا بتهعبتارتیدیگر درآمتد غیرکتاری (متفرقته) ،کته خود آنتان دریتافتت
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میکنند ،بر کاهش ستتتتتتاعات کاری آنان بیشتر و قابلمالحظهتر استتتتتتت .بهگونهای که
بهنظر میرستد شتوهران بهجهت وریفة ت مین معیشتت اقتصتادی خانوار ،مجموع درآمد
غیرکاری خانوار را در تعیین رفتار عرضتتت تة کاری خود مالک قرار دادهاند ،اما زنان جهت
تصتتتتتمیمگیری عرضتتتتتة ستتتتتاعات کاری خود متمرکز بر منابع درآمد غیرکاری شتتتتتخصتتتتتی
هستتند .لذا هرگونه ستیاستتی مبتنیبر پرداختهای انتقالی و یا اخذ مالیات مستتقیم از
درآمد زنان متت هل که با شتتتتتتتکلی هدفدار افزایش و یا کاهش درآمد غیرکاری (متفرقه)
زنان را در خانوار هدف قرار دهد ،ت ثیر بیشتری بر افزایش و یا کاهش عرضتتۀ ستتاعات
کتاری زنتان متت هتل خواهتد داشتتتتتتتتت .درختاتمته میتوان اذعتان کرد کته اگرچته اختاللی
درخصتتتتوص برقراری قید تجمیع درآمد غیرکاری (متفرقه) در الگوی عرضتتتتة ستتتتاعات کار
زنان مت هل به چشتتتتتتم میخورد ،اما ستتتتتتیاستتتتتتتهای بازار کار میتوانند فراتر از دغدغة
بازتوزیع منابع درونخانواری ،براستتتتاس شتتتتناستتتتایی خانوار هدف تا افراد هدف وضتتتتع و
اجرا شتتتتتتتونتد و الگوی واحتد (( )UMحتداقتل در گروه درآمتدی مطتالعتهشتتتتتتتتده) میتوانتد
مرجعی قابلاعتنا در بررستتتتتتی رفتار عرضتتتتتتۀ ستتتتتتاعات کار زوجین هر دو شتتتتتتاغل ایرانی
بهشتتمار رود ،اگرچه مطالعات تکمیلی در آینده در ارزیابی الگوهای جمعی ( )CMنتایج
را تکمیل و ارزیابی خواهد کرد.
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