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چکيده
بحث و پژوهش در زمینة منافع اقتصادی ازدواج بخشی از مطالعات حوزة اقتصاد خانواده استت.
در این مقاله به بررسی منافعِ اقتصادی ازدواج به صورت افزایش درآمد زوجین پرداخته شتده و
فرضیة اصلیِ مبتنی بر آن موسوم است به «اثر بهرهوری متقاطع» .بر پایة این فرضتیه سترمایة
انسانی بهویتژه آمتوزشِ یکتی از زوجتین اثتر م بتت در ستط درآمتد ه ستر او دارد .شتواهد
بهدست آمده از شهر تهران در این مطالعه حاکی از آن است که اثر بهرهوری متقتاطع بترای هتر
دوی زوجین وجود دارد در حالی که در مطالعات خارجی غالباً ایتن ارتبتاا از زنتان بته ستوی
مردان برقرار است .نتایج نشان میدهد یک سال افزایش آموزش زنان به طور متوسط به افزایش
درآمد شوهران آنها به میزان  2/85درصد میانجامد .در حالی که یتک ستال افتزایش آمتوزش
مردان درآمد ه سران آنها را به طور متوسط  3درصد افزایش میدهتد .مک ت بتودن آمتوزش
زوجین از دیگر یافتههای این مطالعه است.
طبقهبندي I21, J24 :JEL
واژههاي کليدي :آموزش ازدواج بهرهوری متقاطع درآمد سرمایة انسانی.

 نویسندة مسئول تلفن61118095 :
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 .1مقدمه
در طول چهار دهة اخیر اقتصاددانان به قل روی جدید و نامتعارف در حوزة علم اقتصتاد
وارد شدهاند و آن مقولة ازدواج و تشکی خانواده است .شاید به نظر عدهای سخنگفتن
و قلمزدن دربارة ازدواج در قالب نظریة اقتصادی امری نامربوا تصور شود بیتردید این
موضوعْ پیوندی قوی با بستیاری از متغیرهتای اقتصتادی دارد کته پترداختن بتدانهتا از
اه یت ازدواج و تشکی خانواده پرده میگشاید.
دلی جالبِتوجهبودن ازدواج برای اقتصاددانان را میتوان در ارتبتاا ناگسستتنی آن
با میزان زاد و ولد میزان رشتد ج عیتت عرضتة نیتروی کتار بهترهوری و حتتی رشتد
اقتصادی جستوجو کرد .از آنجا که کارشناسان اقتصادی ستعی متیکننتد راهکارهتایی
برای هدایت بهتر اقتصاد با اتکا بر مؤلفههای یادشده ارائة دهند اه یت توجه بته نقتش
ع لکرد و پیامدهای ازدواج نیز ناگزیر رخ مین اید.
در میان بسیاری از جنبههایِ تحلیلی ازدواج اقتصاددانان به موضوع عایدی یا منتافع
ازدواج به طور ختا توجته کتردهانتد و حاصت آن اختصتا بخشتی از کتتا هتای
نگاشتهشده در حوزة اقتصاد خانواده 1به این مسئله و انتشار ش ار درخور تتوجهی مقالته
در مجالت معتبر بینال للی است .پرداختن به چنین موضوعاتی از اه یت ویژهای بترای
جامعهای مانند ایران بهخصو در عصتر حاضتر برختوردار استت .آشکارشتدن منتافع
مترتب بر ازدواج برای مردان و زنانت چه مجرد و چه متأهت ت آثتار تعیتینکننتدهای در
ساخت اجت اعی دارد و در نتیجه به پویایی جامعه میانجامد.
آنچه باعث میشود دربارة منافع ازدواج تحقیق صورت گیترد ایتن تحلیت اقتصتادی
است که عام محرک افراد در تص یمگیری برای ورود بته بتازار ازدواج 2اختتالف میتان
مطلوبیت حاص از ازدواج و زندگی مشترک با مطلوبیت مجرد باقیماندن است .بتر ایتن
اساس افراد هنگامی پا به بازار ازدواج میگذارند و خواهان تشکی خانواده میشوند کته
مطلوبیت حاص از ازدواج برایشان بیش از مطلوبیت مجردمانتدن باشتد (بکتر.)1973 3
حال که چنین است تحقیق در زمینة منافعِ ازدواج و میزان و چگونگی شتک گیتری آن
1. family economics
2. marriage market
3. Becker
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میتواند برای افراد مجرد آگاهیرسان باشد آنها را متوجه منافع بتالقوة ازدواج کنتد و
در عین حال افراد متأه را نیز از منافع بالفعلی که از آن بهره میبرند مطلع سازد.
از آنجا که تا کنون در زمینة منافع ازدواجت که غالبتاً متورد اقبتال محققتان ختارجی
استت پژوهش و مطالعة خاصی در ایران انجام نپذیرفته است مقالة حاضر به بررسی این
موضوع در میان زوجهای شهر تهران میپردازد .این در حالی است که متون اسالمی نیتز
بر وجود عایدی در ازدواج صحه میگذارند .بنابراین انتظتار متیرود محققتان ایرانتی در
مطالعه دربارة موضوع یادشده پیشگام و سرآمد باشند .امتا متأستفانه تتا کنتون چنتین
نبوده است .در زمینة نفع ازدواج به دو ن ونه از منابع اسالمی متیتتوان اشتاره کترد :در
قرآن کریم آمده است« :بیه سران و نیکوکاران و کنیزان خود را به تزویج درآورید .اگتر
فقیر باشند خداوند از فضلش آنها را بینیاز میکنتد» (ستورة نتور آیتة  .)32ایتن آیته
بهروشنی مؤید آن است که اگر فردی فقیر باشد بتا ازدواجکتردن از وضتعیت اقتصتادی
بهتتتری نستتبت بتته دوران مجتتردی برختتوردار خواهتتد شتتد .در روایتتات نق ت شتتده از
معصومین(ع) نیز به این مطلب تأکید شده است؛ تا آنجا که یکتی از ابتوا کتتا فتروع
کافی چنین نام گرفته است که «ازدواجْ رزق را افزایش میدهتد» (کلینتی رازی :1362
ج .)330 /5از آنجا که میتوان ادعا ن ود افزایش درآمد مهمتترین مصتداق افتزایش رزق
است میتوان به نفع اقتصادی ازدواج پی برد .بر این اساس مقالة پیش رو کاوشی استت
دربارة این وعده .این مقاله منافع ازدواج را در قالب ارتقای درآمد زوجین آزمون میکند.
به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه بخشهای مختلف مقاله بدین ترتیتب تتدوین
مییابد :در بخش دوم ادبیات مربوا به موضوع مطرح میشود؛ در بخش ستوم برختی از
نتایج بهدستآمده توسط سایر محققان به اج ال معرفی میشود تتا شتناختی از شتواهد
موجود حاص آید؛ در بخش چهارم چهارچوبی نظری که درآمتد زوجتین را بته عوامت
درآمدزای آنها مرتبط میسازد ارائه میشود تا چگونگی نافعبتودن ازدواج توضتی داده
شود؛ بخش پنجم به معرفی ن ونة مورد استفاده برای آزمون فرضتیه و ارائتة یافتتههتا از
شهر تهران اختصا دارد؛ و بخش ششم نتیجهگیری است.
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 .2ادبيات موضوع
از آنجا که افراد بهویژه مردان در صورتی وارد بازار ازدواج میشوند که این کتار منتافعی
برای آنان در بر داشته باشد پیبردن به شیوهها و مجتاری اثرگتذاری ازدواج بتر درآمتد
زوجین امری ضروری بهنظر میرسد .از چند دهة پیش اقتصاددانان فعال در حوزة بتازار
کار فرضیههای مختلفی دربارة دالی وجتود اختتالف در دستت زدها و درآمتدهای افتراد
متأه و مجرد مطرح ساختهاند که در ذی مرور میشود:
تخصصیشدن :1یکی از فرضیههای تبیینکننتدة نحتوة اثرگتذاری ازدواج بتر درآمتد
مردان این است که تشکی خانواده باعث تخصصیشدن متردان در بتازار کتار و زنتان در
تولید خانگی میشود .یک مرد یا زن مجرد مجبور است هم در خانه و هتم در بتازار کتار
به تولید بپردازد .به عبارتی دیگر در تولید ختانگی و بتازاری وقتت صترف کنتد .امتا بتا
تشکی خانواده مرد و زن کامالً فقط در تولیدِ یک کاال (خانگی یا بازاری) تخصص پیتدا
میکنند (بکر S40 :1985؛ بکر  34 :1993aت  .)35این امر باعث میشتود کته متردان
متأه بخشی از نقشهایی را که قبالً در زمان مجردبودن در خانته برعهتده داشتتند بته
ه سران خود منتق کنند و وقت آزادشده را صرف فعالیت در بازار کار کنند .در نتیجته
با افزایش زمان تخصیصیافته به کار بازاری هم بر میزان مهارت و بهرهوری آنتان افتزوده
میشود که نتیجة آن کسب دست زد بیشتر است و هم در صورت افزایشنیتافتنِ میتزان
دست زد در ک درآمد بیشتری به دلیت ستاعت کتاری بیشتتر بتهدستت متیآورنتد.
تخصصیشدن یا تقسیم کار آثار دیگتری نیتز در پتی دارد :متردان متأهت از ح ایتت و
خدمات فیزیکی عاطفی و روانی زنان خود نیز بهرهمند میشوند .این امر باعث میشتود
تا برای هر واحد ساعت کاری در مقایسه با دوران مجردی انرژی بیشتری صرف کننتد؛
این موضوع باعث ارتقای بهرهوری آنها میشود.
گزینش در ازدواج :2یک فرضیة جایگزین در توضی بیشتربودن درآمد مردان متأهت
به پیامد گزینش در هنگام ازدواج اشاره دارد .بر اساس این فرضیه ویژگیهای غیر قابت
مشاهدة مردان که باعث میشود آنها در بازار کار موفق ع کنند موجب میشتود تتا
1. Specialization
2. Selection into marriage
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احت ال ازدواج این گروه از مردان در بازار ازدواج بیشتر باشد .به عبارت دیگر مردانی که
به هر دلی از دست زد باالیی در بازار کار برخوردارند بته م ابتة مردانتی موفتق در بتازار
ازدواج تلقی میشوند و ه ین موضوع احت ال ازدواجکردنِ آنان را افتزایش متیدهتد .در
نتیجه با مشاهدة وضعیت درآمد و تأه مردان م کن است مشتاهده شتود کته متردان
متأه درآمد بیشتری در مقایسه با مردان مجرد کسب میکنند.
تبعیض کارفرما :1نگرش کارفرمایان به مردان متأه و مجترد م کتن استت مختلتف
باشد .م الً کارفرمایان به دنبال آناند که افرادی را استخدام کنند که به کارشتان متعهتد
و از ثبات کاری برخوردار باشند .از آنجا که مردان متأه انگیزة بیشتری برای مشتارکت
در کار دارند و به دلیت برعهتدهداشتتن مستئولیتهتای ختانوادگی (در قبتال ه ستر و
فرزندان) نیاز بیشتری به شغ و کسب درآمد بیشتر دارند وابستگی بیشتتری بته شتغ
خود نشان میدهند در نتیجه کارفرماهتا بیشتتر بته آنتان توجته متیکننتد (بارتلتت و
کاالهان1984 2؛ شونی .)1995 3بنابراین با یکسان درنظرگرفتن سایر شترایط متردان
متأه در مقایسه با مردان مجرد با احت ال بیشتر در پیداکردن شتغ و دستت زدهای
باالتر روبهرو هستند.
4
انباشت سرمایة انسانی  :یکی از مقولههای مهم در تبیتین علتت بیشتتربودن درآمتد
مردان متأه مربوا میشود به انباشت سترمایة انستانی .بته ایتن موضتوع از دو جنبته
میتوان پرداخت :نخست ادعا میشود که مردان متأه بتیش از متردان مجترد سترمایة
انسانی خود را انباشت میکنند و به ه ین دلی عایدی بیشتری نیز از بتازار کتار کستب
میکنند .در این راستا تفتاوت در انگیتزة افتراد بترای انباشتت سترمایة انستانی یکتی از
مهمترین دالی این امر تلقی میشود.
پیشتر مشاهده شد که مردان متأه بیش از مردان مجرد به عرضة کار در بتازار اقتدام
میکنند 5.از ستویی دیگتر رویکترد سترمایة انستانی مشتخص ستاخته استت کته انگیتزة
1. discrimination by employer
2. Bartlett and Callahan
3. Schoeni
4. accumulation of human capital

 .5عالوه بر شواهد بهدستآمده و گزارششده میتوان به این نتیجه پارسونز اشاره کترد کته متردان متأهت حتدوداً
 260ساعت بیش از مردان مجرد در طول سال کار میکنند (پارسونز .)705 :1977
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سرمایهگذاری در سرمایة انسانی خا یک فعالیت معین رابطة م بتی با وقت صترفشتده
در آن فعالیت دارد (بکر  .)S36 :1985از این رو مردانی که پیشبینتی متیکننتد بختش
بزرگتری از ع ر خود را در قالب خانواده سپری میکنند در مقایسه با مردانی کته هرگتز
ازدواج نکردهاند یا پیشبینی میکنند که بخش کوچکتری از ع ر خود را در قالتب ازدواج
صرف کنند انگیزة بیشتری برای انباشت سرمایة انسانی دارند( 1کنی.)224 :1983 2
دومین جنبتة انباشتت سترمایة انستانی بته کتاراتربودن ایتن فراینتد در حالتت تأهت
برمیگردد .فرض میشود که با حفظ ثبات سایر شرایط هزینة سرمایهگتذاری در سترمایة
انسانی برای فرد در طول دوران زندگی مشترک با ه ستر ک تتر از هزینتة دوران مجتردی
است .این مسئله معلول برخی عوام است .طبتق یتک فترض هزینتة نهتایی هتر ستاعت
سرمایهگذاری در سرمایة انسانی تابعی فزاینده از میزان سرمایهگذاری در هر ستاعت استت
(کنی  .)225 :1983حال اگر سط سرمایهگذاری بین دو حالتت تأهت و تجترد یکستان
باشد از آنجا که مرد متأه وقت بیشتری را صرف کار و فعالیت بتازاری متیکنتد در هتر
ساعت سرمایهگذاری ک تری در سرمایة انسانی میکنتد .بته عبتارت دیگتر هزینتة نهتایی
سرمایهگذاری برای او ک تر است .مجترای دیگتری کته توجیتهکننتدة کتمهزینتهتربتودن
سرمایهگذاری در سرمایة انسانی در وضعیتِ تأه است به این مسئله اشتاره متیکنتد کته
ه سر منبعِ مناسب و کمهزینهتری برای تأمین مالی سرمایهگذاری است .مت الً یتک مترد
میتواند برای سرمایهگذاری در آموزش از درآمدهای گذشته یا کنونی ه سر خود استتفاده
کند به جای آنکه به بازار سرمایه مراجعه کند و محت الً قرضگترفتن از ه ستر ارزانتتر از
وامگرفتن از بازار سرمایه است .یک دلی برای این ادعا آن است کته نفقته میتزان ریستک
پیشروی زنان را کاهش میدهد (کنی  .)224 :1983بنتابراین زنتان بترای تضت ین نفقتة
خود هم که شده به انباشت سرمایة انسانی شوهرانشان ک ک میکنند و انگیتزة زیتادی در
این زمینه دارند .پس در مج وع انباشت بیشتر سرمایة انسانی در متردان متأهت دلیلتی
است بر درآمد بیشتر آنها در مقایسه با مردان غیر متأه .
بهرهوری متقاطع :3مجرای دیگر اثرگذاری ازدواج بر درآمد متردان (و نیتز زنتان) اثتر
 .1درآمد نهایی سرمایهگذاری در سرمایة انسانی تابعی صعودی از ساعات صرفشده در بازار کار است (کنی .)4 :1978
2. Kenny
3. cross-productivity
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سرمایة انسانی یکی از زوجین بهخصو زن بتر بهترهوری و درآمتد ه ستر استت .ایتن
فرایند به اثر «بهرهوری متقاطع» موسوم است .پایه و استاس ایتن نظریته آن استت کته
اصوالً توانایی هر فردی در جامعه از ویژگیها و تواناییهای سایرین تأثیر میپذیرد .مت الً
توانایی و پیشرفت یک دانشآموز متأثر از وضعیت و ع لکرد تحصیلی سایر دانشآمتوزان
حاضر در کالس است و میزان تالش تحصیلیِ دانشآموز تنها عام تعیینکننده نیستت.
بر این اساس گفته میشود که سرمایة انستانی افتراد در هتر واحتدی کته هستتند بتر
یکدیگر مؤثر است .بنابراین افراد میتوانند سرمایة انسانی یکدیگر را ارتقا دهند.
یکی از مهمترین منابع سرمایة انسانی که اثر بهترهوری متقتاطع را بته واضت تترین
شک نشان میدهد آموزش استت .اطرافیتان و ه کتاران بته سته روش متیتواننتد بته
موجودیِ آموزش یک شخص ک ک کنند .1 :از طریتق فتراهمآوردن جانشتینی نزدیتک
برای آموزش خود فرد که این کار با گسترش اطالعات و توصیهها صورت متیپتذیرد؛ .2
با ک ککردن به فرد در بهدستآوردن مهارتهای خا ؛  .3با ک ککردن به شتخص در
کسب مهارتهای ع ومیِ مرتبط با دریافت اطالعات و تلفیتق و ه تاهنگی بتا تغییترات
(بنهم  .)S58 :1974با این وصف میتوان دریافت که توان ندی آموزشی افرادی کته در
مواجهه با یک شخص خا قرار میگیرند و با او در تعام اند نقتش تعیتینکننتدهای در
سط دانشِ آن شخص ایفا میکند .در نتیجه موجودیِ تواناییهای هر فرد نهتنها تابعی
از آموزش و تجربة شغلی خود اوست بلکه متأثر از آموزش اطرافیان و ه کتاران انگیتزة
آنان در سهیمساختن فرد در دانششان و طول دورة رابطة میان آنهاست.
بدین ترتیب میتوان به نقش ازدواج در افزایش توان ندی یا سرمایة انسانی یک فرد
متأه پی برد .ازدواج و خانواده نوعی واحد ارتباطی و بستری است برای تعام افتراد بتا
یکدیگر از این رو باعث تأثیرپذیری بهترهوری زوجتین از سترمایة انستانی یتا بته طتور
خا موجودی دانش یکدیگر متیشتود .ازدواج موجتب شتروع روابطتی میتان دو فترد
میشود که این امر خانواده را از سایر واحدهای رفتاری و ارتباطی مت ایز میستازد و بته
آن حالت ویژهای میبخشد زیرا در خانواده انگیزة افراد برای سهیمن ودن سایر اعضتا در
تواناییهای حاص شده بسیار زیاد است و بیش از چنین انگیزهای در سایر گتروههاستت.
مرد و زن متأه از موجودی دانش و منافع کنونی و آتی افزایش دانش یکدیگر بهرهمند
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میشوند .عالوه بتر بیشتتربودن انگیتزه بترای بتهاشتتراکگذاشتتن دانتش هزینتههتای
سهیمشدن در خانواده نیز پایینتر از هر گروه یا انج نی استت .وجتود روابتط عتاطفی و
مشترکبودن هدف در میان اعضای خانواده (مرد و زن) موجب میشود که بهرهمندی از
دانش فرد دیگر آسانتر و کمهزینهتتر صتورت پتذیرد زیترا اعضتای ختانواده بتی هتی
چش داشتی در ارتقای توان ندی ه دیگر تتالش متیکننتد .بنتابراین ختانواده فرصتت
مناسبی را برای بررسی منافع حاص از روابط افراد فراهم میکند.
بر اساس آنچه دربارة بهرهوری متقاطع بیان شد روشن میشود که وقتتی مترد و زن
مجرد ازدواج میکنند زمینه را برای بهرهمندشدن از آموزش انباشتشده در ه سر خود
مهیا میکنند .البته در صورتی که هتر دو یتا یکتی از آنهتا ستطحی از آمتوزش را دارا
باشند .با ازدواج مرد (زن) از دانش ه سر خود میآموزد و ایتن مستئله ه اننتد کستب
سط آموزش باالتر توسط خود اوست در حالی که چنتین مجرایتی در ارتبتاا بتا مترد
(زن) مجرد فعال نخواهد بود .این معنای اثر بهرهوری متقاطع است.
 .3پيشينة تجربی
محققتتان بتته شتتیوههتتای گونتتاگون بتته بررستتی منتتافع حاصت از ازدواج و تشتتکی ختتانواده
پرداختهاند .بررسیِ نتایج بهدستآمده از زوایای مختلف میتواند نتافعبتودن ازدواج را روشتن
سازد .بنابراین در این بخش مهمترین مطالعتات صتورتگرفتته در ایتن زمینته بته اج تال
گزارش میشود.
بنهم )1974( 1نخستین مطالعة تجربی در زمینة منافع حاص از ازدواج را انجام داد.
او در مطالعة خود اثر آموزش زنان به م ابة معیاری برای سرمایة انسانی آنها را بر درآمد
شوهرانشان بررسی ن ود .بنهم الگوی خود را بر اساس ادبیات سنتی سرمایة انستانی بنتا
نهاد؛ بدین صورت که درآمد ناشی از کار متردان در بتازار را تتابعی از آمتوزش رست ی و
دانش کسبشده از فعالیت شغلی (تجربه) در دورة پس از ات ام تحصتی درنظتر گرفتت.
سپس آموزش زنان را نیز به تابع اضافه ن ود .بنهم به منظور آزمون مؤثربتودن آمتوزش
زنان بر درآمد مردان از ن ونهای بر اساس سه منبع دادهای در ایتاالت متحتده استتفاده
1. Benham
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کر د .نتایج برآوردهای او نشان داد که آمتوزش زنتان اثتر م بتت و معنتاداری در درآمتد
شوهرانشان دارد؛ به گونهای که با هتر یتک ستال افتزایش در تحصتیالت زنتان درآمتد
شوهران به میزان  3تا  4/1درصد افزایش مییابد.
ول  )1974( 1تردیدآمیز به فرضیه و نتایج بتنهم نگریستت امتا شتکاکیت او از بعتد
ک ی بود و نه کیفی .ول با استفاده از ن ونهای مشت بر  4519مرد سفیدپوستت کته
در سال  1943وارد نیروی هوایی ایاالت متحده شده بودند و نیز دریتانوردان و خلبانتان
الگوی بنهم را مجدداً آزمون ن ود .ضت ن آنکته ضتریب ه بستتگی درجتة صتفر میتان
آموزش مردان و زنان در مطالعة ول بسیار ک تر از ضریب مربوا در مطالعة بتنهم بتود
ول نیز به اثر م بت و معنادار آموزش زنان در درآمد مردان دست یافتت ولتی در عتین
حال این اثر بسیار کوچکتر از آن چیزی بود که بنهم بدان رسیده بود .ول دریافت کته
اوالً اثر خالص آموزش زنان حدوداً یکدهم اثر آموزش مردان بر درآمتد آنهاستت؛ ثانیتاً
آن اثرْ یکپنجم اثر برآوردشده توسط بنهم است.
اسکولی )1979( 2در راستای فرضیة متورد آزمتون بتنهم ( )1974مطالعتة دیگتری
انجام داد .او با ه کاری دانشگاه هاروارد مطالعهای در شهر تهران انجتام داد .استکولی در
پی آن بود تا دریابد آیا نتایج بنهم در یک بازار ازدواج سنتی هتم مشتاهده متیشتود یتا
خیر .او برای این کار از  3964مشاهده استفاده کرد؛ این دادهها با مدیریت وزارت کار در
سال  1976ج عآوری شده بود .در مطالعة اسکولی نخست اثر تجربة کتاری و آمتوزش
مردان بر درآمد آنها برآورد شد .سپس متغیر آموزش زنان به معادلة رگرسیونی افتزوده
شد .نتایج برآورد اسکولی نشان داد که سط آموزش زنان تهرانی تأثیر م بتی در درآمتد
شوهرانشان دارد اما این اثر کوچکتر از بازدهی متناظر آموزش در ایاالت متحده بود.
ویت )1995( 3با مرور برخی نتایج بهدستآمتده توستط محققتان مختلتف در پتی
بهتصویرکشیدن منافع ازدواج برآمد .اهم شواهدی که او گزارش کرده به قرار زیر است:
ت مشکالت مرتبط با مصرف الک در میان افراد متأه ک تر از بیوهها و افراد مطلقه است.
ت رفتار پرخطر (م الً در رانندگی) در میان افراد متأه ک تر از مطلقههاست.
1. Welch
2. Scully
3. Waite
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ت احت ال زندهماندن تا  65سالگی برای متأه ها بیش از سایرین است.
ت زوجهای متأه درآمدی بیش از سایر افراد دارند.
ت میانة ثروت 1خانوارهای متأه بسیار بیشتر از دیگر اشخا است.
ت افزایش دست زد متأه ها بیش از افراد غیرمتأه استت ( 6/3درصتد بترای متردان
سفیدپوست متأه و  4/5درصد برای مردان سیاهپوست متأه ).
جارویس و جنکینز )1999( 2به شیوهای متفاوت به منتافع اقتصتادی (درآمتدی) در
ازدواج نگریستند .آنها با استفاده از ن ونهای مشت بر  5500خانوار کته  10000نفتر
را پوشش میداد به بررسی رابطة میان جدایی و طالق زوجین و درآمتد آنهتا پتیش و
پس از انحالل خانواده در بریتانیا در فاصلة سالهای  1991ت  1994پرداختنتد .نتتایج
بررسی تغییرات میانة درآمد و تغییرات درصدی ستط درآمتد نشتان داد کته فروپاشتی
زندگی زناشویی با کاهش درخور توجه درآمد زنان و فرزنتدان ه تراه استت امتا درآمتد
شوهران از تغییرات بسیار اندکی برخوردار است.
در حالی که غالب مطالعاتْ به پیامد ازدواج در درآمد مردان توجه داشتهاند هویت و
ه کاران )2002( 3به بررسی اثر ازدواج بر درآمد متردان و زنتان در استترالیا پرداختنتد.
آنها با استفاده از ن ونهای شام  1299مرد و زن شاغ اثر ازدواج را کته بته صتورت
متغیر مجازی درنظر گرفته شده بود در حالتهای مختلف برآورد کردند .نتایج حاکی از
آن بود که مردان متأه به طور متوسط  15درصد درآمد بیشتری کسب میکنند امتا
زنان بهرهای از ازدواج (بر حسب درآمد) ن یبرنتد .بتا ایتن حتال بتازدهی ازدواج بترای
مردانی که در باالی توزیع درآمد (گروه پردرآمد) قرار دارند در مقایسه با مردانتی کته در
میانة توزیعاند ک تر و بیمعنی است.
آهیتوف و لرمن )2005( 4به مطالعة چگونگی تعام وضتعیت تأهت میتزان دستت زد و
تعهد کاری پرداختند .آنها از ن ونهای مشت بر  2863مرد با فاصلة سنی  17تا  40ستاله
استفاده کردند تا از یک سو اثر وضعیت تأه بر میزان کار و میزان دست زد و از ستوی دیگتر
 .1مقرریها ک کهای تأمین اجت اعی دارایی حقیقی دارایی مالی و ارزش سکونتگاه ثروت خانوارها درنظر گرفته شده است.
2. Jarvis and Jenkins
3. Hewitt et al.
4. Ahituv and Lerman
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اثر میزان کار و میزان دست زد بر احت ال وقوع ازدواج را بررسی کنند .یافتههای ایتن تحقیتق
آشکار ساخت که وضعیت تأه اثر مه ی در تعهد کاری و میزان دست زد دارد؛ بدین ترتیتب
که قرارداشتن در یک ازدواج مداوم و بدون گسست باعث ایجاد  21درصد عایدی (بر حستب
درآمد)ت در مقایسه با مجردماندنت و  19درصد عایدیت در مقایسه با مطلقهماندنت میشود.
یامامورا و مانو )2011( 1با بهکارگیری  5200مشاهده از زوجهتای متأهت ژاپنتی در فاصتلة
سالهای 2000ت 2003در پی بررسی اثر آموزش زنان بر درآمد شوهران آنها برآمدنتد .شتواهد
بهدستآمده بر اساس ک ن ونه مهر تأییدی زد بر اثر م بت آموزش زنان بر درآمتد شتوهران .از
آنجا که این رابطه میتواند به دلی ه سرگزینی ه ستانهتا باشتد ایتن محققتان ن ونته را بتر
مبنای شاغ بودن یا نبودن زنان تفکیک کردند و اثر آموزش این دو گتروه از زنتان را در حتالتی
که فاصلة سنی زن و شوهر بیش از پنج سال بود برآورد ن ودند .یافتتههتا نشتان داد کته فقتط
آموزش زنان خانهدار تأثیر م بتی بر درآمد شوهران دارد و آموزش زنان شاغ بیتأثیر است.
مطالعاتی که ذکر شد مهمترین تحقیقهتای انجتامشتده در زمینتة منتافع حاصت از
ازدواجاند ولی ت ام مطالعات موجود نیستند و از گزارش ه ة آنها پرهیز شده است .در
مج وع پژوهشهای انجامگرفته از وجود منافع در ازدواج برای زوجین و به طتور ختا
منافع اقتصادی در قالب درآمد بیشتر برای مردان ح ایت زیادی میکنند.
 .4چهارچوب نظري
به منظور ارائة شواهدی از شهر تهران نخست الگویی برای رستیدن بته آزمتون تجربتی
معرفی میشود .این الگو بر اساس ترکیبی از نظریة سرمایة انسانی و ادبیات اثر بهرهوری
متقاطع ارائه میشود .طبق رهن ود سرمایة انسانی بهترهوری هتر فترد تتابعی از عوامت
انباشت سرمایة انسانی در اوست و از آنجا که طبق نظریة اقتصاد خترد متعتارف درآمتد
فرد در تناسب با بهرهوری او قرار دارد درآمد یک فرد نوعی را میتتوان تتابعی از ستط
آموزش و تجربة شغلی به م ابة عوام انباشت سرمایة انسانی درنظر گرفت.2

1. Yamamura and Mano

 .2سرمایه اساساً منشأ جریان کنونی و آتتی محصتول و درآمتد استت .از آنجتا کته سترمایة انستانی نیتز عبتارت از
موجودی مهارتها و دانش مولد تبلوریافته در انسان است (روزن  )682 :1988منشأ درآمد فرد خواهد بود.
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مطالعات بسیاری وجود دارند که بر سط آموزش به منزلة عام ِ تقویتکننتدة تتوان
افراد در کسب درآمد تأکید میکنند (مهربانی  .)1387یکی از تبیینهای ارائتهشتده در
این رابطه چنین است که آموزش (رس ی) توانایی افراد را در کسب و تحلیت اطالعتات
درک شرایط متغیر و واکنش به صورت مؤثر و کارآمد بهبود متیبخشتد (بتنهم :1974
 .)S57ه چنین اثر آموزش در کاهش هزینة کسب اطالعات نیز به تأیید رستیده استت
(بنهم  .)S57 :1974تجربة شغلی نیز با افزودن بر سط مهتارت فترد شتاغ در حتین
کارکردن بر موجودی سرمایة انسانی میافزاید .به عقیدة بکتر ( )1993bعناصتر مک ت
میان یادگیری و کتار و نیتز بتین یتادگیری و زمتان وجتود دارنتد (بکتر .)51 :1993b
بنابراین هر چه یک فرد در طول زمان کار میکند بر میزان تخصص و مهارت او افتزوده
میشود .با این وصف تابع درآمد فرد به صورت تابع  1تعریف میشود:
() 1

i  m,f

Ii  Ii Si , Ei 

در تابع  I 1ن اد درآمد  Sنشان آموزش و  Eتجربة کاری است m .و  fنیز بهترتیتب
ن اد مرد و زن هستند Ii Si .و  Ii Eiنیز مشتقهتای جزئتیانتد کته بتر طبتق
نظریة سرمایة انسانی م بتاند.
جنبة دیگر الگو بر اساس رهن ود اثر بهرهوری متقاطع طراحی میشود .بتا توجته بته
توضیحات ارائه شده راجع به این اثر سط آموزش ه ستر نیتز بته تتابع درآمتد افتزوده
میشود و ه ین تابع است که اثر ازدواج بر درآمد را توضی میدهد.
() 2

i  m,f , i  j

Ii  Ii Si , Ei ,S j 

طبق فرضیة اثر بهرهوری متقاطع مشتق جزئی درآمتد یکتی از زوجتین نستبت بته
سط سرمایة انسانی ه سر او که در اینجا آموزش درنظر گرفته میشتود م بتت استت
 .  Ii S j 0البته انتظار میرود که این اثر به بزرگی تتأثیر آمتوزش ختود فترد بتر

درآمدش نباشد یعنی  Ii Si  Ii Sjاست .بر این اساس الگوی رگرسیونی برای
برآورد اثر سرمایة انسانی (آموزش) یکی از زوجین بر درآمد ه سر برازش میشود.
در توابع رگرسیونی آموزش به صورت تعداد سالهای تحصی افراد ظاهر میشود .تجربتة
کاری نیز با تعداد سالهای اشتغال اندازهگیری میشود .برای ک ّیسازیِ متغیتر اخیتر بتدین
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ترتیب ع شده است که دربارة مردان تعداد ستالهتای تحصتی و عتدد هشتت ج تع زده
میشود و سپس از سن کسر میگردد .عدد هشت از دو جزء تشکی شده است :یکتی تعتداد
سالهای قب از شروع به تحصی که برابر با شش استت؛ و دیگتری تعتداد ستالهتایی کته
مردان در خدمت سربازی گذراندهاند .بنابراین فرضی کته در اینجتا درنظتر گرفتته شتده آن
است که مردان پس از فراغتت از تحصتی و ستپس گذرانتدن دورة ستربازی وارد بتازار کتار
میشوند .به عبارت دیگر فرض است که هی وقفتة زمتانی میتان پایتان مقطتع دبیرستتان و
ورود به دانشگاه (در صورت برختورداری از تحصتیالت عتالی) و نیتز میتان پایتان ستربازی و
مشغول به کار شدن وجود ندارد .چنین فرضی معقول بهنظر میرستد 1و رویتهای استت کته
اسکولی ( )1979نیز در مورد شهر تهران بهکار برد .محققتانی از ج لته بتنهم ( )1974ولت
( )1974و بارتلت و کاالهان ( )1984نیز از ه ین شیوه بترای بترآورد تجربتة کتاری متردان
استفاده کردند با این تفاوت که به جای عدد هشت عدد شش را ه راه با تعتداد ستالهتای
تحصی از سن مردان کسر کردند چون در ایاالت متحدة امریکتا ختدمت ستربازی اجبتاری
نیست .دربارة تجربة اشتغال زنان مستقی اً از آنها پرستش شتده استت .دلیت تفتاوت میتان
نحوة اندازهگیری تجربة اشتغال مردان و زنان ایتن استت کته اطالعتات افتراد از طریتق ارائتة
پرسشنامه به خانوارها بهدست آمده است که ع دتاً زنان آن را تک ی کردهاند .و از آنجتا کته
زنان غالباً از اطالعات و ویژگیهای شوهران خود از ج له تعداد سالهای تجربة کاری پتیش
از ازدواج آگاهی کاملی ندارند چنین رویهای برای ثبت تجربة اشتغال زوجین برگزیده شد.
عالوه بر متغیرهای اصلی معرفیشده در الگو متغیرهای دیگری نیز به منظور ثبتت و
کنترل سایر مجاری اثرگذاری بر درآمد بهکتار گرفتته متیشتوند .یکتی از ایتن متغیرهتا
مجذور تجربة اشتغال است .این کار بر استاس مطالعتة بنیتادی مینستر )1974( 2انجتام
شده است و باعث گردید سایر محققان نیز از آن رویه تبعیت کننتد .مینستر بتر استاس
دادههای درآمد سن و تجربة شغلی نشان داد که درآمد به نوعی تتابع درجتة دوم از دو
متغیر دیگر است و حالت مقعر دارد .پشتوانة نظری این موضتوع نیتز در نظریتة سترمایة

 .1این فرض در واقعیت فقط برای عدهای از افراد صادق است و نه برای ه گان .از آن رو که هتدف صترفاً بترآوردِ تجربتة کتاری
افراد است بنابراین این فرض میتواند راهگشا باشد.
2. Mincer
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انسانی نهفته است .با افزایش سن و تجربة شتغلی نخستت تتا ستن خاصتی کته اغلتب
میانسالی است درآمد رو به افزایش میگذارد زیرا بهتتدریج بتر تجربته و مهتارت فترد
افزوده میشود اما پس از مدتی به دلی استهالک سرمایة انسانی فرد یا کتاهش عرضتة
کار ناشی از کهولت سن درآمد رو به کاستی میرود .بر این مبنا از آنجا که میان سن و
تجربة کاری ه بستگی م بتی وجود دارد و در مطالعة حاضر نیز تجربة کاری مردان بته
طور خا مستقی اً بر اساس سن آنها برآورد شده استت بترای ثبتت آثتار غیرخطتی
متغیر تجربة کاری از توان دوم آن نیز استفاده شده است.
متغیر دیگری که اثر آن نیز بر درآمد زوجین برآورد میشود ضر آمتوزش متردان و
زنان در یکدیگر است .این کار به تبعیت از گروسبارد -شچ ن و نیتومن )1991( 1انجتام
گرفته است تا بتوان از این طریق مک ت یتا جانشتینبتودن سترمایة انستانی زوجتین را
بررسی کرد .در واقع ضریب این متغیر در رگرسیونها مشتق جزئی متقاطع مرتبتة دوم
درآمد هر یک از زوجین در تابع  2است که به صورت تابع  3ن ایش داده میشود:
() 3

i j

  Ii  2Ii 
0


si  s j  si s j 

استدالل نظری این موضوع چنین است که سط آموزش مرد (زن) میتوانتد جتایگزینی
برای سط آموزش زن (مرد) باشد؛ بدین معنا که هر چه آموزش مرد (زن) بیشتر باشتد اثتر
آموزش زن (مرد) بر درآمد مرد (زن) ک تر خواهد بود زیرا در ایتن حالتت درآمتد مترد و زن
جانشین هم هستند و اثر یکدیگر را خن ی میکنند .یا اینکه اثر آموزش زن (مرد) بتر درآمتد
مرد (زن) توسط آموزش مرد (زن) تقویتت متیشتود کته در ایتن صتورتْ آمتوزش ویژگتی
مک بودن را دارد؛ بدین معنا که سط باالتر آموزش یکتی از زوجتین موجتب متیشتود تتا
تأثیرپذیری درآمد او از سط آموزش ه سرش بیشتر شود .در غیر این دو حالت هتی گونته
رابطة مک لی یا جانشینی وجود نخواهد داشت و مشتق جزئتی دوم در تتابع  3صتفر خواهتد
بود .اگر طبق روایت بکر ( )1973مرد و زن مک ه تدیگر باشتند مشتتق جزئتی تتابع 3
م بت خواهد بود و در صورت جانشینبودن آنها این ضریب منفی است.

1. Grossbard-Shechtman and Neuman
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 .5نمونه و یافتهها
با توجه به مطالب باال فرضیة پیش رو چنین است کته سترمایة انستانی زوجتین باعتث
ارتقای درآمد یکدیگر میشود .به منظور آزمون این فرضتیه از خانوارهتای شتهر تهتران
ن ونهای انتخا شد .بر اساس مطالعة اسرائی  )2009( 1در زمینة تعیین حجم ن ونه بته
روش کوکران 2برای جامعة آماری دارای ج عیتت بتیش از  100هتزار عضتو در ستط
اط ینان  0/95و درجة دقت یا خطای ن ونهگیری  ±%3بته تعتداد  1111مشتاهده نیتاز
است .3با وجود این در مطالعة حاضر از اطالعات  1294خانوار استفاده شد که در فاصلة
زمانی اواخر زمستان  1389تا فروردین  1390ج عآوری شده است .گفتنی است از بین
اطالعات ج عآوریشده برخی از خانوادهها اطالعات دقیقی دربارة سط درآمد و برختی
از معیارها ارائه نکردهاند .ه چنین فقط بخشی از زنان به دلی شاغ بودن درآمد ختود
را ذکر کردهاند و اغلب آنها خانهدار بودهاند .دربارة متغیر درآمتد بایتد متتذکر شتد کته
درآمد مردان بیکار و زنان خانهدار صفر درنظر گرفته شتده استت زیترا در ایتن مطالعته
درآمد ناشی از کار مد نظر قرار دارد.
جداول  1و  2نتایج برآوردها را در حالتهای مختلتف نشتان متیدهتد .یتک تفتاوت
ع دة رگرسیونهای تخ ینزدهشده با آنچه سایر محققان به مطالعه پرداختهاند بررستی
اثر آموزش هر یک از زوجین بر درآمد دیگری است در حالی که در اغلب مطالعات فقط
اثر آموزش زنان بر دست زد یا درآمد شوهران مد نظتر بتوده استت .در مطالعتة استکولی
( )1979نیز که برای شهر تهران انجتام شتده بتود آمتوزش و تجربتة شتغلی متردان و
آموزش زنانْ متغیر مستق درنظر گرفته شده بود .مطالعة حاضر فراگیرتر از کار اسکولی
است زیرا در آن عالوه بر تفاوت یادشتده در بتاال از تعتداد فرزنتدان و ضتر آمتوزش
زوجین نیز به عنوان متغیر کنترل استفاده شده است.
در جدول  1اثر آموزش زنان بر درآمد شوهران آنها گزارش شده است .روال تصتری
معادالت رگرسیونی بدین ترتیب است که نخست از عوامت سترمایة انستانی ختود فترد
1. Israel
2. Cochran

 .3در سال  1389تعداد  2406590خانوار در تهران وجود داشتته استت (ستازمان فنتاوری اطالعتات و ارتباطتات
شهرداری تهران .)1390
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شروع میشود و بهتدریج بر تعداد متغیرها افزوده میشود تتا آنجتا کته متغیرهتایِ آثتار
ازدواج را در بر میگیرد.
ستونهای  1و  2از جدول  1مهر تأییدی استت بتر نظریتة سترمایة انستانی؛ زیترا
آموزش و تجربة شغلی مردان اثر م بتی در درآمد آن ها دارد .ه ین مطلب دربارة زنان
نیز مطرح است (ستونهای  1و  2از جدول  .) 2ضرایب مربوا به مجذور تجربة شغلی
زوجین حاکی از آن است که وجود رابطة غیرخطتی مقعرشتک دربتارة متردان تأییتد
میشود .اما چنین نتیجه ای با توجه به بتیمعنتی بتودن ضتریب دربتارة درآمتد زنتان
مشاهده ن یشود  .این موضوع داللت بر خطیبودن رابطة درآمد زنان و تجربتة شتغلی
آنها دارد.
در رگرسیونهای  3و  4از جدول  1اثر آموزش زنان بر درآمد شوهران آنهتا بترآورد
شده است .ه انگونه که مشاهده میشود این اثر م بتت و معنتادار استت .ایتن نتیجته
مؤیدِ اثر بهرهوری متقاطع در پی تشکی خانواده است و به عایدی حاص از ازدواج برای
مردان اشاره میکند .چنین یافتهای با نتایج بهدستآمده توستط گروستبارد -شتچ ن و
نیومن ( )1991که دربارة جامعة یهودیان در فلسطین اشغالی مطالعه کردند همختوانی
دارد .شبیه ه ین نتیجه برای زنان برقرار است کته در رگرستیونهتای  3و  4جتدول 1
قاب رؤیت است .این یافته نیز با نتایج مطالعة هوانگ و ه کاران )2006( 1سازگار است.
آنان با استفاده از دادههای مربوا به دوقلوهای ه ستان چینتی دریافتنتد اثتر بهترهوری
متقاطع فقط از سوی مردان به س ت زنتان وجتود دارد و نته بترعکس .بتدین معنتا کته
آموزش زنان بر درآمد ه سرانشان بی تأثیر است اما سط آموزش مردان اثر م بتتی در
درآمد زنان دارد .هوانگ و ه کاران میزان اثر بهرهوری متقاطع ذکرشتده را برابتر بتا 3/6
درصد برآورد ن ودند .با توجه به ضرایب بهدستآمده میتوان دریافت که بتا یتک ستال
افزایش سط آموزش ه سر درآمد مردان بین  2/8درصد تا  2/9درصد (به طور متوسط
 2/85درصد) افزایش مییابد و درآمد زنان بین  2/9درصد تا  3/1درصد (به طور متوسط
 3درصد) زیاد میشود.

1. Huang et al.
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آموزش زنان

متغيرهاي مستقل

*

()1

*

()2

*

()3

*

()4

رگرسيونها

جدول  .2اثر آموزش شوهران بر درآمد زنان ،متغير وابسته :لگاریتم درآمد زنان
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ضریب برآوردشده بترای حاصت ضتر آمتوزش متردان و زنتان در هتر دو گتروه از
رگرسیونها م بت و معنادار است و در هر دو حالت برابتر بتا  0/003استت .ایتن نتیجته
بیانگر مک بودن سرمایة انسانی زوجین است و این معنا را میرساند که افزایش ستط
آموزشِ یکی از زوجتین باعتث تقویتت اثتر آمتوزش ه ستر او بتر درآمتدش متیشتود.
گروسبارد -شچ ن و نیومن ( )1991نیتز بته نتیجتة مشتابهی در ه تین زمینته دستت
یافتند .اثر تعداد فرزندان بر درآمد مردان م بت و بر درآمد زنان منفی است امتا در هتر
دو حالت از لحاظ آماری بیمعنی است .بنابراین ن یتوان اظهار ن ود که تعداد فرزنتدان
تغییر معناداری در درآمد والدین ایجاد میکند .با این حال بررسی این موضوع مستتلزم
پژوهشِ مستقلی است.
با توجه به شواهد بهدستآمده از شهر تهران متیتتوان چنتین اظهتارنظر ن تود کته
خانواده زمینهای را برای مرد و زن فراهم میکند تا سرمایة انستانی آنهتا در تعامت بتا
یکدیگر قرار گیرد بر بهرهوری زوجین افزوده شود و این افتزایش بهترهوری بته ارتقتای
سط درآمد هر دو منجر میگردد .از این رو هر چه سترمایة انستانی (آمتوزش) ه ستر
بالقوه یک فرد بیشتر باشد این شخص در ازدواج انتظار عایدی بیشتری خواهتد داشتت.
در نتیجه احت ال ورود او بته بتازار ازدواج نیتز بیشتتر متیشتود .ایتن نتتایج ه چنتین
داللتهایی را دربارة مسئلة طالق دارد .در صتورت وقتوع طتالق میتان زوجتین انتظتار
میرود که تا حدودی منافع ازدواج تقلی یابد و زوجین یا حداق یکتی از آنهتا بته دام
فقر بیفتد .شاید به ه ین دلی استت کته ستیگ  -راشتتون و متک لتنهن )2002( 1در
مطالعه ای راجع بته وضتعیت درآمتدی افتراد متأهت و غیرمتأهت دریافتنتد کته ازدواج
میتواند راهبردی برای گریز از فقر باشد.
 .6نتيجهگيري
چندی است که برخی از اقتصتاددانان بته تحلیت مستائ مربتوا بته ازدواج و ختانواده
عالقهمند شده و بدان توجه کرده اند .در میتان ایتنگونته موضتوعات عایتدی حاصت از
تشکی خانواده از اه یت بسیاری برخوردار است زیرا در تص یمگیری افتراد بترای ورود
1. Sigle-Rushton and McLanahan
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به آنچه اقتصاددانان آن را بازار ازدواج مینامند نقش تعیینکنندهای ایفا میکند .از ایتن
رو بررسی منافعِ ازدواج و چگونگی شک گیری آن از زمینههای درختور بحتث در میتان
متخصصان علم اقتصاد بوده است؛ مقالة پیش رو نیز در ه ین زمینه انجام شده است.
در این نوشتار چند فرضیة رقیب در تبیین نتافعبتودن ازدواج از لحتاظ اقتصتادی و در
قالب ارتقای سط درآمد افراد متأه در مقایسه با دورة مجردبودن مطترح شتد .از میتان
این فرضیهها فرضیة اثر بهرهوری متقاطع محور اصلیِ پژوهش استت .ایتن فرضتیه چنتین
ادعا میکند که خانواده واحد و محفلی است که در آن سرمایة انسانی زوجین بتهخصتو
آموزش آنها در تعام با هم قرار میگیرد و ه ین امر راهی برای ارتقای سط بهرهوری و
درآمد آنها میگشاید در حالی که برای افراد مجرد چنین فرصتی وجود ندارد.
فعالبودن اثر بهرهوری متقاطع در درون خانواده بر پایة نظریة سنتی سرمایة انستانی
استوار است؛ اینکه درآمد هر فرد را تتابعی از انتواع سترمایة انستانی انباشتتشتده در او
میداند .بر این اساس افزودة اثر بهرهوری متقاطع به نظریة سرمایة انسانی آن است کته
سرمایة انسانی ه سر را نیز به عنوان عام مستق به تابع درآمد هر فرد متأهت اضتافه
میکند .بنابراین تلویحاً میتوان دریافت که نظریة سرمایة انسانی برای توضی تغییترات
درآمد افراد مجرد کاربرد دارد در حتالی کته اثتر بهترهوری متقتاطع ایتن کتار را بترای
متأهالن انجام میدهد .به دنبال مطرحشدن چنین ادبیاتی بود که پتارهای از مطالعتات و
پژوهشها ب ه بررسی اثر ازدواج بر درآمد ه سران در کشورها و مناطق مختلف اختصا
یافت .غالب این مطالعات مت رکز بود بر تأثیرپذیری درآمتد متردان متأهت  .در مطالعتة
حاضر که در آن از دادههای مربوا به خانوادههای شهر تهران استفاده شد اثر بهرهوری
متقاطع برای مردان و زنان متأه بررسی و آزمون شد .نتتایج بتهدستتآمتده حتاکی از
وجود این اثر برای زوجین است؛ بدین معنا کته متردان و زنتان هتر دو در پتی ازدواج از
سرمایة انسانی ه سر ختود منتفتع متیشتوند و درآمدشتان افتزایش متییابتد .شتواهد
بهدستآمده تلویحاً داللت بر این دارد که اگر در یتک ج عیتت ثتابتی از متردان و زنتان
جامعه میزان تشکی خانواده رو به تزاید گذارد درآمد سرانة آن جامعه افتزایش خواهتد
یافت؛ هرچند مقدار آن کم و ناچیز باشد .بنابراین ارتباا مستقی ی میان میزان تشکی
خانواده و درآمد سرانه با ثابتبودن سایر شرایط قاب تصتور استت .مت الً در ایتران آمتار
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نسبت ازدواج به طالق که معیاری برای تغییرات تعداد خانواده است نشان میدهد کته
در سال  1391این نسبت در مقایسه با سال قب از آن  0/6واحتد کتاهش داشتته استت
(سازمان ثبت احوال) .از طرفی در ه ان سال که ج عیت کشور برابر با  76میلیون نفر
بوده است تولید ناخالص داخلی به میزان  5/8درصد کاهش یافته است (بانتک مرکتزی
)1392؛ که این به معنای کاهش درآمد سرانه است .هرچند ایتن موضتوع لزومتاً بیتانگر
رابطة علیت از س ت تشکی خانواده به درآمد سرانه نیست میتوانتد اطالعتاتی در ایتن
زمینه ارائه کند.
در این مقاله فقط به یک فرضیه دربارة چگونگی افزایش درآمتد افتراد در پتی ازدواج
پرداخته شده است .سایر فرضیهها نیز میتوانند بررسی و آزمون شوند .چنین موضتوعی
میتواند زمینة مطالعاتی سایر محققان در آینده باشد.
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