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  مقدمه
، عـاطفي، جسـمي و   مانند ابعـاد روانـي   لحاظازدواج و تشكيل خانواده عالوه بر اينكه از بسياري 

. اخالقي حائز اهميت است و آثار و نتايجي را در پي دارد، پيامـدهاي خـاص اقتصـادي نيـز دارد    
هـاي اقتصـادي زوجـين در پـي ازدواج باعـث توجـه        وجود منافع اقتصـادي و تغييـر مسـئوليت   

جموعـه  يكي از موضوعات ايـن م . به حوزة خانواده شده استها  آن اقتصاددانان به ازدواج و ورود
  .مباحث، مقولة تخصيص زمان بين فعاليت در بازار كار و توليد خانگي است

از (ها و نحوة تخصيص منابع  تواند نوع مسئوليت اجتماعي، مي اي مثابة پديده ازدواج، به
اي  به وظايف و امور مختلف زندگي خانوادگي و شغلي را متأثر كند؛ بـه گونـه  ) جمله زمان

ين حيث نقطة عطفي در زندگي هر فردي دانست كه چنين اتفاقي را توان آن را از ا كه مي
  .كند تجربه مي
شـود چنـين اسـت كـه اساسـاً       به ذهن متبادر مـي  زمينهين پرسشي كه در اين نخستشايد 

پاسخ اين پرسش بيشتر به اهميت . گونه موضوعات در چيست اهميت و ضرورت پرداختن به اين
هاي خانواده در يك جامعه واالتـر باشـد و    هرچه ارزش. ي داردو جايگاه خانواده در جامعه بستگ

تـر و نافـذتر خواهـد     ارج گذارده شود، كاركرد اقتصادي تشكيل خانواده نيز مهـم ها  آن بيشتر به
در اجتماعي كه خانواده مورد احترام است و گرايش زيادي بـه تشـكيل و حفـظ آن وجـود     . بود

شود، اهميت آگاهي از عواقـب اقتصـادي ازدواج    آن تجربه مي ز دريدارد و لذا نرخ باالي ازدواج ن
  .ابدي يش مينيز افزا

دهـد، بررسـي نحـوة     آنچه محور اصلي بحـث در ايـن مطالعـه را تشـكيل مـي      ،با اين وصف
يكـي  . دليل انتخاب اين موضوع خود دو جنبه دارد. تغييرات عرضة كار زنان با وقوع ازدواج است

هسـتند كـه چـه    هـا   آن عهدة زنان بوده اسـت و  غلب براهاي خانگي  تطور سنتي فعالي اينكه به
جنبة دوم موضوع، اهميتي است كه بـر  . اند امور منزل خو گرفته دادن مجرد و چه متأهل با انجام

ها صـورت   توجهي از توليد يك اقتصاد در داخل خانه درخوربخش . توليدات خانگي مترتب است
شده  چند مجموع ارزش افزودة توليد هر. ي اقتصاد درآميخته استگيرد كه خود با توليد بازار مي

د كـه البتـه ايـن مطلـب ريشـه در      شـو  هاي توليد ملي يك اقتصاد لحاظ نمي در خانه در حساب
اسـاس   شـده در خـانواده بـر    ، محصول توليد]5[ 1داري و ظهور صنعت دارد پيدايش نظام سرمايه

ـ   ،مثالً ؛اند صوالت بازاريآيد كه بعضاً مح وجود مي هايي به نهاده كـارگيري   هطبخ غذا در خانه بـا ب
هـا   اين ميـزان توليـد در خـانواده   ربنـاب . شـود  اند توليـد مـي   اي كه در بازار مبادله شده مواد اوليه

  .تواند در رونق توليد بازاري مؤثر باشد مي
ي بـه نقـش ازدواج   در ايران در زمينة كار در خانه، تقريباً تـوجه  گرفته انجام رغم مطالعات به

                                                        
  .شد نميليد اجتماعي قلمداد تو منزلة شد و لذا توليد خانواده به واحد توليد شناخته نمي ديگر خانواده زيرا .1
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او در . اشاره كـرد ] 2[توان به مطالعة باقري  مصاديقي از كارهاي مرتبط، مي منزلة به. نشده است
سه عامل تعداد اعضاي خانوار، سـن و   فقطداري زنان  شناسايي عوامل مؤثر بر ارزش افزودة خانه

بـا مـاهيتي    اي العـه مط] 6[صادقي فسايي و ميرحسيني . تحصيالت زنان را مورد توجه قرار داد
 از اهـداف اصـلي تحقيـق   . داري زنان در تهران انجـام دادنـد   مقولة خانه در زمينةشناسانه  جامعه

ـ    بيـان ها  آن هاي يافته. داري بود به وظايف خانه زنان تصور و بررسي دركها  آن  ةگـر ابعـاد دوگان
اري از تحصـيالت بـاالتر   اي كـه برخـورد   به گونه ؛داري است مثبت و منفي بين زنان دربارة خانه

] 3[مـنش و صـادقي فسـايي     يافتـة اخيـر، بـدري    مـورد در . دكن مي تر جنبة منفي آن را نمايان
 ديگـر كمتـر   زنان به نسبت ارشد كارشناسي دكتري و مشاهده كردند كه زنان داراي تحصيالت

 دفعات زياد د و بهدارن مستخدم خانه يكارها در بيشتر اين، بر عالوه. پردازند به كار در خانه مي
  .كنند استفاده مي آماده نيمه آماده و ياز غذاها

شود پيامد تشكيل خانواده از لحاظ ميزان كـاري كـه    بر اين اساس، در اين نوشتار تالش مي
شود و در نقطة مقابـل عرضـة كـار در بـازار اشـتغال قـرار دارد،        زنان در خانه عرضه مي از سوي

اين نكته مهم است كه منظور از كار خانگي يا فعاليـت در خانـه،   توجه به . شودبررسي و تدقيق 
بلكـه مقصـود    ،نيست ،شود كه با هدف عرضه به بازار انجام مي ،فعاليت اقتصادي در داخل منزل

 زيـرا  ، داري است سهم متمايزكنندة اين مطالعه، تمركز بر اثر ازدواج بر كار خانه. داري است خانه
عـالوه، در كارهـايي    داري زنان مطالعات معدودي انجام شده است و بـه  سو در زمينة خانه از يك

به برآورد تـابع عرضـة   ] 7[مهرباني  ،مثالً؛ هم كه صورت گرفته به اثر ازدواج توجهي نشده است
اما در آن مطالعه، چه از بعد نظري و چـه تجربـي، عامـل وقـوع ازدواج      پرداخت،داري زنان  خانه

نگـرش   كـه  ،گرفته انجامهاي  خالف بيشتر پژوهش بر، در مطالعة حاضر عالوه بر اين،. دشلحاظ ن
؛ گيـرد  شناسانه به موضوع پيش رو داشتند، رويكرد اقتصادي وجه غالب تحليل را دربر مي جامعه

تواند  رو مي تحقيق پيش ،بنابراين. اي خواهد شد شناختي نيز اشاره هرچند به مباني نظري جامعه
  .ي مرتبط با بحث بيفزايدبه ادبيات نظري و تجرب

شـود تـا يـك الگـوي نظـري كـه        در اين زمينه، طرح مسئله در قسمت دوم مقاله انجام مي
توانايي توضيح رفتار مرتبط با امر ازدواج و تخصيص زمان را داشته باشـد و بـه تبـع آن فرضـيه     

در بخـش چهـارم، روش تحقيـق همـراه بـا جزئيـات آن معرفـي        . در قسمت سوم معرفي شـود 
هـا و آزمـون    بيني نظري منتج از الگـو بـا واقعيـت    خواهد شد تا سرانجام به منظور مقايسة پيش

گيـري از   در بخـش ششـم، نتيجـه   . فرضيه، شواهدي از شهر تهران در بخـش پـنجم ارائـه شـود    
  .شود بحث تقديم مي
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  لهئطرح مس
دهـد كـه    مـي  مرور متون مربوط به الگوهاي تخصيص زمان يا منابع ميان امـور مختلـف نشـان   

ـ     . دادانجـام  ] 8[بكر  راين كار برجسته در اين زمينه نخست  اي هبكـر خـانوار را بـه ماننـد كارخان
شده از بـازار بـه توليـد     كوچك در نظر گرفت كه فرد در آن با تركيب زمان و كاالهاي خريداري

فعاليت است خوابيدن يك . دكن تر مي يك مثال مطلب را روشن. كند تر اقدام مي كاالهاي اساسي
 1هاي تختخواب، خانـه و زمـان   توان آن را در زمرة فراغت قرار داد و تركيبي است از نهاده كه مي

. كاري بـود  هاي غير فعاليت همةلة تخصيص زمان به ئويژگي مهم اين كار بكر گسترش مس]. 8[
رهنمودهـايي  ، با آنكه در اين مطالعة بكر بحثي از ازدواج و پيامد تخصيصي آن به ميـان نيامـده  

بكر نشان داد كه با افزايش منابع درآمدي بـه   ،مثالً؛ دست آمد موضوع پيش رو از آن به در مورد
امـا زمـان    ،يابـد  ، مصرف اكثر كاالها نيـز افـزايش مـي   )عايدي به جز ناشي از كار( مزد دستجز 

  .شود يافته به كار در بازار كم مي اختصاص
بكـر در امتـداد   . كـرد ا براي نظرية ازدواج او فـراهم  نظرية تخصيص زمان بكر زمينة خوبي ر

يك يافتة نظري او اين بود كه وقتـي  ]. 9[دادن منافع ازدواج بود  بحث توليد خانوار در پي نشان
زن باشد،  مزد دستمرد بيش از  مزد دستكه نرخ  صورتي كنند، در هم ازدواج مي يك مرد و زن با

به عبارت . دهد بيشتري را به بخش بازاري اختصاص مي گاه مرد در مقايسه با همسرش زمان آن
به موازات اين بحث، او چنين عنـوان داشـت   . يابد مرد تخصص بيشتري در كار بازاري مي ،ديگر

بـه جـز اينكـه ميـزان زمـان       ؛نفـره درسـت هماننـد يـك زوج متأهـل اسـت       كه يك خانوار تك
) مـرد يـا زن  (يـك فـرد    ،بنابراين. ستهمسر به توليد خانگي برابر صفر ا از سوييافته  تخصيص

كنـد تـا شـرط     بازاري توزيع مـي  هاي بازاري و غير مجرد تنها زمان موجود خودش را ميان بخش
واضح است كه افراد مجرد به طرزي متفاوت از اشـخاص متأهـل   . تعادل توليد خانوار تحقق يابد

همسـر   از سـوي شـده   اهممجردهـا از زمـان و كاالهـاي فـر    ، زيرا دهند زمانشان را تخصيص مي
هاي جانشـيني ميـان كاالهـا و زمـان      ها را تا حدي به كشش بكر سپس اين تفاوت. ندا نصيب بي

 مـزد  دسـت يافته از سوي مرد و زن به توليد خانگي و تا حدي نيز به تفاوت ميان نـرخ   اختصاص
شـتر از  يمردان ب دمز دستچه  گيرد كه هر نتيجه مي ،مثالً؛ دهد مرد و زن در بازار كار نسبت مي

  ].9[كند  كار مي) مرد مجرد(بيش از زن متأهل ) مرد متأهل(زنان باشد، زن مجرد  مزد دست
هـاي   اسـاس ويژگـي   شود كه بكر نحوة تغييرات عرضة كار با وقـوع ازدواج را بـر   مالحظه مي

اج و دهـد و نـه بـر مبنـاي پيامـد مسـتقيم امـر ازدو        مزد توضيح مي بازار كار از لحاظ نرخ دست
گونه تمـايز جنسـيتي در بـازار كـار بـه صـورت تفـاوت نـرخ          بنابراين، اگر هيچ. تشكيل خانواده

                                                        
برد به اين معنا كه فرد با خريد قرص از بازار و تركيب آن با تختخواب، خانه و زمان،  بكر از قرص هم نام مي .1

 .كند محصولي به نام خواب را توليد مي
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گونه تغييري هم در ميزان عرضة كـار در بـازار و خانـه     گاه هيچ مزد وجود نداشته باشد، آن دست
ح به عبارت ديگـر، نظريـة بكـر توانـايي توضـي     . در دو حالت ازدواج و عدم ازدواج رخ نخواهد داد

اين مطلب را ندارد كه ازدواج به خودي خود چگونه تخصيص زمان ميان بـازار و خانـه را متـأثر    
مـزد بـه صـورت     تلويحاً پيامـد افـزايش نـرخ دسـت    ] 10[حتي دو دهه پس از آن، بكر . كند مي

كاهش عرضة كار خانگي را نشان داد، اما اگـر قـرار باشـد از ايـن موضـوع بـراي مسـئلة ازدواج        
رد، بايد به حوزة مباحث منـافع ازدواج ورود پيـدا كـرد و دريافـت كـه آيـا ازدواج بـا        استفاده ك

طلبـد و   مزد همراه است يا خير كه ايـن مسـئله خـود تحقيقـي مجـزا را مـي       افزايش نرخ دست
  .مجال آن در اين مقاله نيست

و زيـك  توان تحليـل بريانـت    هاي بكر در زمينة تخصيص زمان و ازدواج، مي با گذر از نظريه
ه داراي قرابت بيشـتري بـا موضـوع ارتبـاط ازدواج و     را، ك 1نفره در زمينة رفتار خانوار تك] 11[

سازي در  تر دربارة تصميم چارچوبي جزئيها  آن .در نظر گرفت ،تخصيص كار بين دو بخش است
اي بازاري به اين نحو كه مطلوبيت فرد را تابعي از مصرف كااله .ندكردنفره ارائه  قالب خانوار تك

با اين ويژگي كه كاالهاي بـازاري و خـانگي جانشـين كامـل      ؛و خانگي و فراغت در نظر گرفتند
كل زمان قابل دسترس براي فرد به سه حوزة كـار در بـازار،   ، در الگوي بريانت و زيك. يكديگرند

ارت عبـ  ،شـود  زمان صرف مـي ها  آن كه براي ،امور خانگي. يابد كار خانگي و فراغت تخصيص مي
چمن و باغچـه، مراقبـت از كـودك و افـراد     ، خودرو ،وشو، نگهداري خانه آشپزي، شست: است از

در اين الگو نيز درآمد همچنـان از  . هاي مديريتي خانوار ريزي، خريد و ديگر فعاليت بيمار، برنامه
د، كـر  آنچـه بايـد در اينجـا برجسـته    . شود دو منبع كار در بازار و ساير منابع درآمدي تأمين مي

منشأ اين نوع درآمـد در  . تر بودن مفهوم ساير منابع درآمدي در مقايسه با الگوي بكر است وسيع
هـاي   بهاي دارايي حقيقي، سـود سـهام، بهـرة اوراق قرضـه و حسـاب      اينجا عبارت است از اجاره

  .شده انداز و هداياي دريافت پس
لة پـيش روي شـخص از   ئر، مسـ بريانت و زيك با چنين تصريحي از رفتار يك فرد در خـانوا 

آيد كه اگـر   مي بدون اشاره به جزئيات، از آن تحليل چنين بر. لحاظ تخصيص زمان را حل كردند
كـه فراغـت و كاالهـاي مصـرفي از نـوع معمـولي        صـورتي  ي افزايش يابد، درمزد دست درآمد غير

ه كار بـازاري فـراهم   شود و زمينه براي تخصيص كمتر زمان ب افزوده ميها  آن بر تقاضاي، باشند
  .ماند كه ميزان عرضة كار خانگي ثابت مي حالي در ؛آيد مي

صـراحت توضـيح    شود كه الگوي بريانت و زيك نيز تبعات تشكيل خانواده را بـه  مشاهده مي
يا ساير منابع درآمدي منحصـر   مزد دستدهد و صرفاً به تغييرات تخصيصي در پي تغييرات  نمي
 ؛محـل تأمـل اسـت   هـا   آن هاست كه پـذيرش  واجد برخي ويژگيها  آن الگوي ،حال عين در. است

                                                        
1. single-person household 
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كنند كه فرض جانشين كامل بودن كاالهـاي بـازاري و خـانگي     خود نويسندگان اذعان مي ،مثالً
  ].11[آشكارا غلط است 

يـا بـه سـخني    ، يعني بازار و خانـه  ،در هر صورت، تخصيص زمان يا عرضة كار بين دو جبهه
امـا  . ن در توليد بازاري و خانگي از چنين پشتوانة موضوعي برخوردار استزما ديگر مشاركت هم

بـا  . شـده بـر مقولـة ازدواج و پيامـد آن اسـت      هاي ارائه نبودن تحليل نكتة حائز اهميت در استوار
شناخت از كاستي موجود در ادبيات موضوع، در بخش بعد يك الگوي بـديل از تخصـيص زمـان    

  .لة ازدواج قابل كاربرد باشدئتواند براي مس يوضوح م شود كه به ارائه مي

  مباني نظري و فرضيه
توان در ذيل مبحث كيفيت زندگي و مؤلفـة اصـلي    ريشة بحث در زمينة كار زنان در خانه را مي

ها در اين ارتباط گوياي ابعاد مختلـف دو مفهـوم    ديدگاه ةمجموع. يافت» رضايت از زندگي«آن 
]. 6[شود  هاي جسماني، رواني، اجتماعي و محيطي را شامل مي هكه جنب طوري به؛ است ذكرشده

دهـد بيشـتر مبتنـي بـر نگـرش       داري را تشكيل مي بر اين اساس، آنچه فلسفة پرداختن به خانه
داري وجـود   دو ديدگاه در رابطه با نگرش زنان به خانـه . به اين امر است ،ويژه خود زنان به، افراد
نقشي ذاتي  ةمثاب داري به در ديدگاه اول، زنان به خانه. يدگاه ابزاريد .2ديدگاه سنتي و  .1: دارد
بر اين اساس، تقسيم جنسيتي كارها امري پذيرفته . آن نيست دادن نگرند كه گريزي از انجام مي

به اين صورت كه مردان بايد در خارج از خانه به كار بپردازند و زنان در خانـه بـه فعاليـت     .است
زناني كه چنين نگرشي دارند، رضايت از زنـدگي  . ندكنر منزل را رتق و فتق مشغول شوند و امو

. داننـد  داري نمي كنند و پاداش اين تالش را چيزي جز خود خانه جو ميو را در كار خانگي جست
  ].3[دارد  وجود كارگر ةطبق به متعلق زنان در ميان بيشتر ديدگاه اين

به اين دارد كه زنان معتقدند كـه وظـايف مـادري و     داري اشاره به خانه) ابزاري(ديدگاه دوم 
از نظـر ايـن دسـته از زنـان،     . داري همسري بـا زنـان سـازگاري بيشـتري دارد تـا وظيفـة خانـه       

 ثانويـه  آن جـزء اهـداف   اجراي و شود گرفته مي نظر در ابزاري فعاليت منزلة به بيشتر داري خانه
 و زن كـه  شـود  مـي  اين امر سبب. است تر مهم در ازدواج مشترك هاي عقيده و بودن مادر و است
 ابـزاري  ديـدگاه  طبقات متوسط جامعـه  بيشتر. سهيم شوند ها بچه مراقبت و خانه كار در شوهر

  ].3[داري دارند  خانه به
. هاسـت  آن از سـوي داري  خانـه  دادن آنچه بين زنان با هر دو ديدگاه مشـترك اسـت، انجـام   

عـالوه بـر   . دار اسـت  زن خانـه  ـ آور ثبيت الگوي مرد نانگيري و ت هايي شكل نتيجة چنين نگرش
داري  شناســي نيــز در ارتبــاط بــا مقولــة خانــه ، برخــي مكاتــب جامعــهزمينــهدر همــين  ،ايــن

 يهـا  خانواده به شـيوه  در را كار جنسي مكتب كاركردگرايان تقسيم. اند هايي داشته گيري موضع
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يـا   كردن يمادر از ديگران، كردن مراقبت يبرا زنان برخي معتقدند كه .كنند مي گوناگون توجيه
گـرا   عمـل  كـامالً  گوينـد زنـان   گـاهي مـي   و دارنـد؛  يبيشتر توان بيولوژيك عاطفي، نقش يايفا

 بـه اعتقـاد  . از كارهاسـت  يبسـيار  يجسماني بـرا  توان فاقد مؤنث جنس واقع يعني در ؛هستند
 تـأمين  را نهاد خانواده و ثبات يمدآركا خاطر افراد، رضايت خانواده در كار جنسي تقسيم ها، آن
 صـنعتي،  پيچيـدة  كننـد كـه در جوامـع    مي كاركردگرا استدالل شناسان جامعه ،واقع در. كند مي

  ].1[بگيرند  عهدهررا ب روحي مردان و گزاريِ جسمي خدمت زنان كه است يضرور
بـر  . اده اسـت خانو ـ شناسانه، ظهور مفهوم تعارض كار هاي جامعه ها و نگرش حاصل اين بحث

گرفتن زنـان از خانـه و صـرف زمـان بـراي اشـتغال، نـوعي تضـاد بـا اهـداف و            اين مبنا، فاصله
  .شود در امور خانواده را موجب ميها  آن هاي قابليت

شناسانه، تحليل اقتصادي نيز قادر به توضيح رفتار زنان در زمينة امـور   جدا از مباحث جامعه
براي در نظر گرفتن وضعيت زناشويي در تـابع مطلوبيـت يـا     هاي مختلفي شيوه. داري است خانه

وضـعيت  از ] 18[لهگا  و مورئو و ال] 17[، الندبرگ و رز ]13[گري . الگوي عرضة كار وجود دارد
وضعيت زناشـويي و ازدواج  ] 12[اما كوپري  كردند،استفاده  1مجازي يصورت متغير زناشويي به

و (هـاي فراغـت    به اين معنـا كـه تكانـه    .در نظر گرفت 2شده از پيش تعيين يصورت متغير را به
در زمان حاضر بر وضعيت زناشويي در آينده اثرگذار است و نه بر وضـعيت ازدواج در  ) عرضة كار

داشـته  تواننـد وابسـتگي متقابـل     وضعيت زناشويي و تخصيص زمان مـي  ،همچنين. زمان كنوني
سـازي مطلوبيـت بـه مطالعـة      وي پوياي بيشـينه در قالب يك الگ] 19[وان در كالو  ،مثالً ؛باشند

 .تعامل ميان مشاركت نيروي كار زنان و تصميم به ازدواج پرداخت
شـده در   آمده از الگوهـاي ارائـه   دست ههاي ب شود با استفاده از بينش تالش مي ،در اين بخش

س، الگويي بر اين اسا. اهداف اين پژوهش باشد ةكنند قبل، الگويي طراحي شود تا تأمين  قسمت
  .از وجوه متمايز با ساير الگوها برخوردار است ،كه ارائه خواهد شد

اي است كه بر مبنـاي آن فـرد از مصـرف كاالهـا و خـدمات بـازاري و        گونه تابع مطلوبيت به
 ،فرض جانشين كامل بودن اين دو نوع كاال و خـدمت  ،در اينجا. كند خانگي كسب مطلوبيت مي

تـوان   دليلي بر رد ايـن فـرض مـي    منزلة به. ك وجود دارد، برقرار نيستكه در الگوي بريانت و زي
د كه برخي از محصوالت خانگي جنبة اختصاصـي بـراي خـانوار دارنـد و بـديلي      كرچنين اذعان 

تـابع مطلوبيـت و قيـود پـيش روي فـرد در ذيـل        ،با وجود ايـن . در بازار وجود نداردها  آن براي
  :شوند معرفي مي

  

                                                        
1. dummy variable 
2. predetermined variable 
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)1(     f,miG,CUU iiii   
)2(      00  g,gHgG iii  
)3(    iii VL.wC   
)4(   ii LHT   

). بـراي زن اسـت   fبراي مـرد و   m(به جنسيت فرد اشاره دارد  iشده، حرف  در توابع معرفي
بـا   همگـن نيسـتند كـه   ) G(و خانگي ) C(دهد كه كاالهاي بازاري  نشان مي) 1(تابع مطلوبيت 

بـه ميـزان زمـان     فقطسطح محصول خانگي را ) 2(تابع توليد خانگي  1.يكديگر جمع زده شوند
سـازي در ايـن تـابع،     جهـت سـاده   2.دهـد  ارتباط مـي ) i )Hيافته در خانوار توسط فرد  تخصيص

نيـز بـه منظـور    ) 3(در تابع مخارج . نهاده در توليد خانوار حضور ندارند منزلة كاالهاي بازاري به
 ،در اين تـابع ). P=1(دگي، شاخص قيمت كاالهاي بازاري برابر واحد در نظر گرفته شده است سا

(درآمـد ناشـي از كـار    : شـود  منابع درآمدي فرد از دو جزء تشـكيل مـي  
iLw. (   و سـاير منـابع

) H( و كـار در خانـه  ) L(، كل زمان شخص ميـان كـار در بـازار    )4(در قيد زمان ). Vi(درآمدي 
  .فراغت به دليل اهميت كمتر در بحث از الگو حذف شده است ،به عبارت ديگر. شود تقسيم مي

شـده ايـن اسـت كـه معـادالت       نكتة حائز اهميت در رابطه با تابع مطلوبيت و قيـود معرفـي  
بـه  . شـوند  هاي مختلف از لحاظ مجرد يا متأهل بودن مربوط مي شده به يك فرد در وضعيت ارائه

اساس رويكرد  را بر هلأانتقال از وضعيت مجرد به متگر، اين الگو قابليت آن را دارد كه عبارت دي
قبل و بعد از ازدواج، از لحاظ تخصيص ) زن(يعني رفتار يك فرد ؛ تحليل كند انفرادييابي  بهينه

بر مبناي مطلوبيت شخصي مـد نظـر اسـت و لحـاظ شـرايط خـانواده در       ، زمان بين بازار و خانه
سـازي زن در   تصـميم  ،واقـع  در. شـود  سازي او از مجراي همين الگو مورد توجه واقع مـي  تصميم

بررسـي  ) قبـل از وقـوع ازدواج  (رابطه با متغير فعاليت خانگي همـواره قبـل از تشـكيل خـانواده     
يعني يك زن مجـرد  ؛ شوند شود و سپس دو حالت قبل و بعد از ازدواج با يكديگر مقايسه مي مي

گاه چه تغييري در ميزان عرضـة   آن ،پردازد كه اگر اقدام به ازدواج كند موضوع ميبه بررسي اين 
. بگيرد و سپس رفتارها مقايسه شـوند  انجاماش بايد ايجاد كند، نه اينكه عمالً ازدواج  كار خانگي

  .با اين وصف، همچنان رويكرد حداكثرسازي مطلوبيت فردي مطمح نظر خواهد بود
از زمان كار در خانوار است، بـه منظـور   ) مستقيم(نگي تابعي مثبت از آنجا كه محصوالت خا

                                                        
تواند يك كاالي مصرفي را يا از بازار خريداري  مي ـ چه مجرد و چه متأهل ـ كه چون يك فردبايد توجه داشت . 1

  .اما همگن نيستند ،كند يا آن را در داخل خانه تهيه نمايد، لذا كاالهاي خانگي و بازاري جانشين هم هستند
در ) زن(فقط كار فرد مورد نظر بلكه  ،شود توليدات خانگي با مشاركت هر دوي زن و مرد انجام نمي ،بنابراين. 2

پس، يك الگوي خانوار سنتي در اينجا مورد استفاده قرار . كنندة ميزان توليدات خانگي است خانه، تعيين
  .گيرد مي
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شـود   ارائة يك تحليل در زمينة تخصيص زمان، تابع توليد خانوار در تابع مطلوبيت گنجانده مـي 
  :قابل ارائه است ذيلكه در اين صورت تابع مطلوبيت به صورت 

)5(      iiiii Hg,CUU   
يني آن است كـه تقاضـا بـراي كاالهـاي خـانگي مسـتقيماً       يك توجيه مهم براي اين جايگز

خالف كاالهاي بازاري، اين نوع كاالهـا و   چون بر ؛كنندة تقاضا براي زمان كار خانگي است تعيين
پذيرد مگر با اختصـاص بخشـي از    خدمات بايد در درون خانوار توليد شوند و اين امر تحقق نمي

لة انتخاب فرد را در چارچوب محدود ئجاست كه مس هب ،بنابراين. كل زمان موجود به كار خانگي
به . سو و تقاضا براي كار خانگي از سوي ديگر در نظر گرفت به تقاضا براي كاالهاي بازاري از يك

ماية اصلي اين بحث چنين است كه همواره تقاضا براي محصول خانگي برابر بـا   بن ،عبارت ديگر
بعدي  توان تبعات حداكثرسازي مطلوبيت را در فضاي دو مي، با اين تبديل. ميزان توليد آن است

بـه منظـور    ،همچنـين . كاالهاي بازاري و زمان نسبت به دو قيـد مخـارج و زمـان تحليـل كـرد     
شود كه حاصل آن در ذيـل   جايگزين مي) 3(در تابع مخارج ) 4(به يك قيد واحد، قيد  دستيابي
  .دشو ارائه مي

)6(   iii VwTwHC   
. اي و سـمت راسـت بـه منـابع درآمـدي اشـاره دارد       سمت چپ به منابع هزينه ،6ر رابطة د

يعنـي فـرد    ؛ضمني فعاليت در توليد خانگي اسـت  ةها بيانگر هزين در قسمت هزينه wHiعبارت 
توانست در بازار كار كسـب كنـد از    متناسب با ميزان فعاليت در درون خانوار، درآمدي را كه مي

يعنـي درآمـدي كـه از    ؛ ابع درآمدي هم اشاره به كل درآمد قابل حصـول دارد من. دهد دست مي
بـا  . آيـد  دست مي محل تخصيص كل زمان موجود به كار در بازار به عالوة ساير منابع درآمدي به

د كه او در پـي بـه حـداكثر رسـاندن تـابع      كرلة فرد را چنين توصيف ئتوان مس اين استدالل مي
مسـتقيم   يخطـ  ،خالف تحليل بريانت و زيـك  بر ،اين قيد. است) 6( نسبت به قيد) 5(مطلوبيت 

  .است) w( مزد دستاست كه قدر مطلق شيب آن، نرخ 
آنچـه  . ها، تفكيك جنسيتي آن اسـت  يكي از وجوه تمايز اين تحليل جايگزين با ساير تحليل

در تحليـل   .اسـت ) V(د، متغير درآمد ناشـي از غيـر كـار در بـازار     كن اين ويژگي را برجسته مي
هاي قبلي معرفـي شـدند، دربرگيرنـدة     منابعي كه در تحليل همةحاضر، اين نوع درآمد عالوه بر 

هم براي مرد و هم  ،بر اين اساس. ستانقدي به موجب ازدواج نيز  هاي نقدي يا غير نقل و انتقال
) زن مـرد و (هـا   آن د كه مقدار اولية ايـن درآمـد مقـداري مثبـت اسـت و     شو براي زن فرض مي

بـازاري   مبناي تغييرات حاصل در درآمد با منشأ غير تخصيص زمان بين كار در بازار يا خانه را بر
  .كنند تعيين مي

) ثـروت (گونه انتقال درآمد  نفرة خود هستند، هيچ تا وقتي كه مرد و زن مجرد در خانوار تك
كه زن را از لحـاظ درآمـدي   د شو مرد متعهد مي ،اما با تشكيل خانواده. از مرد به زن وجود ندارد
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در ايران  ،مثالً ؛هاي مختلف مقدار و اسامي متفاوتي دارد اين وجه انتقالي در فرهنگ. دكنتأمين 
يابد كه اگر ازدواج  مي زن مجرد در ،در هر صورت. نام برد... توان از آن با عنوان نفقه، مهريه و مي
 مـزد  دسـت كار خود بيفزايد و آن را جايگزين ناشي از غير ) ثروت(تواند بر مقدار درآمد  مي ،كند

. حال بايد به نتايج اين موضوع براي زن به طور جداگانه پرداخـت . قابل اكتساب از بازار كار كند
  .دهد گيري براي ازدواج نشان مي تغييرات تخصيص زمان براي زنان را در زمينة تصميم 1 شكل

تفـاوتي او بـر    را دارد كه در آن منحني بي *E، زن مجرد در ابتدا موقعيت تعادلي 1 شكلدر 
. كنـد  نفـرة خـود مـي    صـرف توليـد در خـانوار تـك     Hf *اش مماس است و به ميزان خط بودجه
گونه عايدي از  اما به دليل تجرد هيچ ،كاري دارد او در اين وضعيت مقداري درآمد غير ،همچنين

ل زمان خود را صرف كار در بـازار بـا   از ك T* Hf او به ميزان. كند شوهر بالقوة خود دريافت نمي
توانـد بـر    مـي ، يابد كه اگر پيشنهاد ازدواج يك مـرد را بپـذيرد   مي اما او در. كند مي w مزد دست

0(خود بيفزايد  1كاري درآمد غير fV (  كه اين امر به انتقال خط بودجة زن به طور مـوازي
  2.انجامد به سمت راست مي

  پيامد ازدواج براي زنان از لحاظ تخصيص زمان. 1 شكل  
  

                                                        
1. nonlabor income 

  .كند مزد زن تغييري نمي فرض شده است كه با تغيير وضعيت از حالت تجرد به تأهل، دست .2
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تـوان   باشـند، مـي  ) نرمـال (بر اين اساس، اگر كاالهاي بازاري و خانگي هر دو از نوع معمولي 
بر ميزان تقاضاي زن مجـرد بـراي كاالهـا افـزوده شـده      ) **E(انتظار داشت كه در تعادل ثانويه 

ناچـار ميـزان    كنـد، بـه   زن ميزان بيشتري از كـاالي خـانگي را تقاضـا مـي    از آنجا كه اين . باشد
بايد به كار درون خانوار اختصاص دهـد  ) وضعيت مجرد بودن(بيشتري از زمان را نسبت به قبل 

در رابطـه بـا نظريـة    ] 8[اين موضوع با تحليل بكـر  . دكنرو كار كمتري را در بازار عرضه  اين و از
ي دارد، آنجا كه نشان داد افزايش سـاير منـابع درآمـدي بـه كـاهش      تخصيص زمان نيز سازگار

فرضية پـيش رو در ايـن تحقيـق    ، بنابراين .شود و افزايش مصرف منجر مي) در بازار(ساعات كار 
نتايج آزمـون ايـن فرضـيه    . يابد چنين است كه عرضة كار خانگي زنان با وقوع ازدواج افزايش مي

  .دهاي بعد ارائه خواهد ش در قسمت

  روش تحقيق
هـاي   ايـن روش تحقيـق جمعيـت   . در اين مقاله، روش پيمايشي است شده روش تحقيق استفاده

هاي منتخب از آن جوامع براي كشف ميـزان نسـبي    نمونه ةكوچك و بزرگ را با انتخاب و مطالع
  ].4[ كند ميشناختي بررسي  شناختي و جامعه شيوع، توزيع و روابط متقابل متغيرهاي روان

تحقيق، واحد تحليل از نـوع فـرد   مسئلة در پژوهش حاضر، با توجه به ماهيت  :د تحليلواح
 ؛دهند در مواردي كه به تحليل رفتارهاي فردي نياز است، افراد واحد تحليل را تشكيل مي. است

  .سازي از لحاظ فردي موضوعيت دارد مثالً در زمينة عرضة كار تصميم
آوري  ه نوع روش تحقيق و واحدهاي تحليل، روش جمعبا توجه ب :آوري اطالعات  روش جمع

آوري  ابـزار جمـع  . هـاي انتخـابي اسـت    ميداني به نمونهة گيري و مراجع اطالعات مبتني بر نمونه
  .نامه است اطالعات نيز پرسش

از آنجـا  . آماري طرح تحقيق شامل زنان متأهل و دختران مجرد اسـت  ةجامع :آماري ةجامع
توجهي از جمعيت كـل كشـور را داراسـت و در آن افـرادي از      درخورار كه شهر تهران سهم بسي

د كـه نتـايج   كـر تـوان ادعـا    مـي ، كننـد  هاي مختلف موجود در كشور زندگي مي اقوام و فرهنگ
دليـل  . اما نه كامالً، براي كل كشور نيز قابل تعميم خواهد بود ،آمده تا حد بسيار زيادي دست به

يت در منابع مالي، نيروي انساني و زمان است كـه مـانع كسـب    ديگر انتخاب شهر تهران محدود
  .ندشو اطالعات از كل كشور مي

از آنجا كه امكان دسترسي به تمام جامعة آماري وجـود نـدارد، نـاگزير از     :گيري شيوة نمونه
به منظور تعيين حجم نمونه از . آماري با در نظر گرفتن ضوابط علمي است ةگيري از جامع نمونه

دست آمده است، اسـتفاده   هب 1اساس روش كوكران كه بر ،]15[اسرائيل  از سويشده  تهيهجدول 

                                                        
1. Cochran 
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صورت تصادفي به واحدهاي تحليل مراجعـه و تـالش    شده، به تعيينة جهت تأمين نمون. شود مي
اسـاس   منـاطق بـر   همـة (شد تا نمونه دربرگيرنـدة واحـدهاي تحليـل از نقـاط مختلـف تهـران       

  .باشد) رانبندي شهرداري ته تقسيم
شناسي اين تحقيق از نوع اثباتي اسـت، تحليـل رگرسـيوني     از آنجا كه معرفت :روش تحليل

اسـاس   شـود بـر   استفاده ميها  آن الگوهاي رگرسيوني كه از. شود ميبراي آزمون فرضيه استفاده 
شـود در مـواردي كـه مطالعـة      سعي مـي ، در اين راه. ندشو شده تصريح مي الگوي نظري طراحي

يك از موضوعات وجود دارد، نحـوة تصـريح معـادالت رگرسـيوني و      سيوني مشابهي براي هررگر
هـايي كـه در    رگرسيون. به آنچه در آن مطالعات انجام شده است نزديك باشدها  آن روش برآورد

چنـد   هـر  .نـد دار امعن Fاساس آمارة  كلي بر طور اين مطالعه برازش شده و گزارش خواهند شد، به
  .دشو شده پرهيز مي اختصار در گزارش نتايج از درج مقدار آمارة يادجهت رعايت 

  
  )روز ساعت در شبانه(تخصيص زمان به كار يا توليد خانگي توسط زنان . 1جدول 

 انحراف معيار  حداقل حداكثر ميانه ميانگين 
  9/1  0 13 2 15/2 زنان مجرد
  1/3  0 16 6 84/6 زنان متأهل

  هاي تحقيق يافته: منبع                         
  

بيني نظري حاصل از الگو، اطالعـات اوليـه مربـوط بـه      ن شواهد با پيشكردبه منظور همراه 
دختران مجرد و زنان متأهل در شهر تهران  از سويميزان تخصيص زمان به كار و توليد خانگي 

از  ،مشـكل اسـت  نفـره امـري    از آنجا كه دستيابي به خانوارهـاي تـك  . شود ارائه مي 1در جدول 
اين كار تا حدودي تفـاوت تخصـيص    ،در هر صورت. اطالعات دختران مجرد استفاده شده است

 410براي ايـن كـار از   . دهد بودن و تأهل نشان مي در زمان توليد خانگي را در دو وضعيت مجرد
حـداقل  (مشـاهده بـراي زنـان متأهـل      409و ) سـاله  20حـداقل  (مشاهده براي دختران مجرد 

در  1391نامـه و در اوايـل سـال     ها با استفاده از پرسـش  اين داده 1.استفاده شده است) الهس 35
  .آوري شده است شهر تهران جمع

مقايسـة  . پيداست كه ميزان كار خانگي زنان متأهل بيش از دختران مجرد است 1از جدول 
رد بـه توليـد خـانگي    دهد كه زنان متأهل تقريباً سه برابر دختران مج ميانگين و ميانه نشان مي

بـا  ، زيـرا  تواند دور از واقعيت باشد چنين تغييري در رفتار يك زن در پي ازدواج نمي. پردازند مي
توانند نيازهاي  سو با در اختيار گرفتن درآمد بدون نياز به كار كردن مي وقوع ازدواج، زنان از يك

هـا   آن هاي درون خانوار سئوليتند و از سوي ديگر تشكيل خانواده بر مكنمصرفي خود را تأمين 
  در اين زمينه،بهترين مثال . كند افزايد و امكان توليد محصوالت خانگي بيشتري را فراهم مي مي

                                                        
و  درصد ±5گيري  و درجة خطاي نمونه درصد 95اساس روش كوكران در سطح اطمينان  اهدات برتعداد مش .1

  ].15[دست آمده است  به 400عضو برابر با  هزار 100بيش از با براي جامعة آماري 
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 يو دومـي نـوع  اسـت  نوعي يك كاال يا محصول  اولي به. استبه دنيا آوردن كودك و پرورش آن 
ايـن محصـوالت از   . نفـره  ر تـك شود و نه در خانوا خدمت است كه منحصراً در خانواده توليد مي

 ،خصوص زنـان  به ،رو نيازمند صرف وقت از سوي والدين اين بر بودن برخوردارند و از ماهيت زمان
آمار مربوط به عرضة كار خانگي زنان متأهل با توجه به تعداد فرزندان  ،در اين رابطه نيز. هستند

  .شود ارائه مي 2در جدول 
مجموع حكايت از افزايش زمـان كـار خـانگي زنـان      در 2 ستون مربوط به ميانگين در جدول

اين شواهد نيز بـه شـكلي ديگـر افـزايش تخصـيص      . متأهل همراه با افزايش تعداد فرزندان دارد
  .كند زمان به توليد خانگي در پي ازدواج در ميان زنان را تأييد مي

هدي را از شــوا] 14[بــه نقــل از گريفـت و همكــاران  ] 16[همچنـين كــورمن و وانـدرينك   
بـه   3تخصيص زمان زنان در انواع مختلف خانوارها در كشور هلند ارائـه كردنـد كـه در جـدول     

دهند كـه زنـان مجـرد عرضـة كـار خـانگي        اين شواهد نيز نشان مي. نمايش گذاشته شده است
از تخصـيص   ،شـود  مي چه تعداد فرزندان بيشتر كمتري در مقايسه با زنان متأهل دارند و نيز هر

  .شود افزوده ميها  آن ن زنان به كار بازاري، فراغت و خواب كاسته و به عرضة كار خانگيزما
  

تخصيص زمان به توليد خانگي توسط زنان متأهل با توجه . 2جدول 
  )ساعت در شبانه روز(به تعداد فرزندان 

  حداقل  حداكثر ميانگين تعداد فرزند
  2 10 4/4 صفر
1 9/5 15 1  
2 6/6 16 0  
3 7/7 15 2  
4 1/7 16 2  
5 8/6 12 2  
6 3/8 12 3  

  هاي تحقيق يافته: منبع                       
  

  )ساعت در هفته(ميانگين تخصيص زمان زنان هلندي در انواع خانوارها . 3جدول 
  انواع خانوار   

  
  فعاليت

زن 
  مجرد

مرد و 
  زن

مرد و زن و يك 
  كودك

مرد و زن و دو 
  كودك

يا  مرد و زن و سه كودك
  بيشتر

  1/56  4/52 9/49 6/36 33  كار خانگي
كار 
  1/5  9/5  6  1/14  3/10  يمزد دست

  4/49  2/51 7/53 5/57 3/64  فراغت
  7/54  56 7/56 58 7/57  خواب
 ]16: [منبع
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زن بـا وقـوع ازدواج افـزايش     مزد دستكه حتي نرخ  صورتي دهد در نشان مي يادشدهتحليل 
كـردن ازدواج سـطح مطلوبيـت خـود را افـزايش       بازار ازدواج و عرضه تواند با ورود به نيابد، او مي

كند مردي را به همسري  د كه يك زن مجرد تالش ميشو مياز اين نتيجه چنين استنباط . دهد
چنين امـري او را بـه سـطح    ، زيرا چه بيشتري از درآمد را به او منتقل كند برگزيند كه مقدار هر
در  ــ  درآمدتر مستقيم اين موضوع آن است كه مردان پر مود غيررهن. رساند مطلوبيت باالتري مي

تـري   براي يـافتن همسـر در بـازار ازدواج از وضـعيت مناسـب     ـ  بودن ساير شرايط صورت يكسان
  .برخوردارند

  هاي پژوهش يافته
چند شواهد اوليه در مورد وضعيت تأهل و عرضـة كـار خـانگي دال بـر آن بـود كـه يكـي از         هر

بر اهميت اثـر ازدواج بـر عرضـة كـار خـانگي       بنا ،واج افزايش كار خانگي زنان استپيامدهاي ازد
  .زنان مناسب است تا اين موضوع به آزمون گذارده شود

 از سـوي يافته به كـار در خانـه    افزايش زمان تخصيص زمينةشواهدي اوليه در ، 1در جدول 
بـدين  . ط به تأييـد تجربـي اسـت   اما پذيرش قطعي اين مطلب منو ،زنان در پي ازدواج ارائه شد

ده و تـابع عرضـة كـار خـانگي بـرآورد      شـ منظور دو نمونة دختران مجرد و زنان متأهل تجميـع  
اي از متغيرهاي توضيحي بر تعداد ساعت كار زنـان در منـزل    براي اين كار اثر مجموعه. شود مي

  .شود تخمين زده مي
. شود، متغيـر ازدواج اسـت   ظر گرفته ميدر ن   ترين متغير مستقل كه براي آزمون فرضيه مهم

به اين شكل كه براي زنـان متأهـل عـدد يـك را اختيـار       .اين متغير به وضعيت تأهل اشاره دارد
از آنجا كه كار خانگي بديلي براي كار در . شود كند و براي دختران مجرد به آن صفر داده مي مي

درآمـد،  . گيرنـد  غيـر مسـتقل قـرار مـي    درآمد و سطح آموزش زنان نيز در جايگاه مت ،بازار است
. رود شـمار مـي   است كه متغير اصلي تـابع عرضـة نيـروي كـار بـه      مزد دستجانشيني براي نرخ 

زيـرا    ،آموزش عامل ديگر مؤثر بر عرضة كـار اسـت  . دشوالزم است اثر اين متغير لحاظ  ،بنابراين
ميزان عرضـة كـار در خانـه     دهد و از اين طريق نيز بر هاي پيش روي شغلي را تغيير مي فرصت

  .شود مؤثر واقع مي
در برآورد تـابع عرضـة كـار     شده ديگر متغيرهاي استفاده از اشتغال، تعداد فرزند و سن افراد

در . بودن به معناي اختصاص بخشي از زمان به فعاليت در بازار كـار اسـت   شاغل. خانگي هستند
در . از وضعيت اشتغال متـأثر خواهـد بـود    يافته به كار در خانه ميزان زمان تخصيص ،اين صورت

شدن ميزان تخصيص زمان بين كـار خـانگي و    به اهميت فرزندان در متمايز ،هاي پيشين قسمت
نيـز برداشـتي اوليـه را در     2بازاري ميان زنان مجرد و متأهل اشاره شد و آمار موجود در جدول 

هايي  تواند تورش كه غفلت از آن مي تعداد فرزندان عاملي است ،ترديد بي. ه حاصل كردزميناين 
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تواند بر ميـزان كـار در    از آنجا كه سن زنان نيز مي. وجود آورد را در برآورد تابع عرضة خانگي به
كننـد و   گيري مي تر محتمالً از بازار كار كناره منزل مؤثر باشد، به اين صورت كه مثالً زنان مسن

  .ند، بررسي اثر اين متغير نيز مناسب خواهد بودنكداري  توانند صرف خانه زمان بيشتري را مي
   

  )ساعت در شبانه روز(فعاليت در خانه : بر كار خانگي زنان، متغير وابسته برآورد اثر ازدواج. 4جدول 
 هارگرسيون                      

  )6(  )5(  )4(  )3(  )2(  )1( متغيرهاي مستقل

  ازدواج
*68/4 
)1/22( 

*83/4 
)2/22( 

*37/4 
)7/17( 

*37/4  
)8/17(  

*9/3 
)8/10( 

*003/4  
)9/7(  

    درآمد
*0012/0- 

)2/4-( 
*0009/0- 

)3/3-( 
**0005/0 -  

)2/2-(  
**0005/0-  

)2/2-( 
**0005/0 -  

)2/2-(  
      آموزش

*123/0- 
)9/3-( 

*111/0 -  
)7/3-(  

*091/0-  
)9/2-( 

*092/0 -  
)9/2-(  

        اشتغال
**635/0 -  
)5/2-(  

**616/0-  
)4/2-( 

**62/0-  
)4/2-(  

          تعداد فرزند
***224/0  
)72/1( 

***238/0  
)72/1(  

  - 005/0            سن
)28/0 -(  

  جزء ثابت
*1/2 

)06/19( 
*3/2 
)6/21( 

*1/4 
)5/8( 

*1/4  
)7/8(  

*8/3 
)6/7( 

*9/3  
)6/5(  

R2442/0 476/0 495/0 5/0  502/0 502/0  
  785 788  788 788 790 799 تعداد مشاهدات

داري  انشانة معن** ، %1داري در سطح احتمال  انشانة معن. * هستند Tتز آمارة اعداد داخل پران: نكته
  .هستند% 10داري در سطح  انشانة معن*** و % 5در سطح احتمال

  
هـاي مختلـف    با معرفي اجمالي متغيرها، نتايج تخمين تابع عرضة كار خانگي زنان در حالت

ن كـرد  كـه هـدف اصـلي مطـرح     ،دواجبه دليل محوريت بحث از. گزارش شده است 4در جدول 
شـود كـه    مالحظـه مـي  . شده قـرار دارد  هاي برآورد رگرسيون همةاست، متغير ازدواج در   فرضيه

مفهـوم ايـن يافتـه    . معادالت مثبت و از لحاظ آماري نيز معنادار است همةضريب اين متغير در 
عرضـة كـار خـانگي    آن است كه تغيير وضعيت از زندگي مجردي به تأهـل بـه افـزايش ميـزان     

د كـه ايـن مطلـب مهـر     كرتوان رد  شده را نمي مطرح ةبنابراين فرضي. شود منجر مي) داري خانه(
  .بيني الگوي نظري و صحت تبيين رفتار فرد است تأييدي بر پيش
اين دو محقق بـا مطالعـه   . هماهنگي دارند] 18[لهگا  مورئو و ال پژوهشها با نتايج  اين يافته
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بـه ازدواج بـر عرضـة كـار      1سكنايي گذار از هم هاي شاغل آلماني به بررسي اثر زوج اي از بر نمونه
نشان داد كه با وقوع ازدواج، كار خانگي زنـان نسـبت بـه    ها  آن نتايج. خانگي و بازاري پرداختند

  .شود رو مي اما عرضة كار بازاري زنان در مقايسه با مردان با كاهش روبه ،يابد مردان افزايش مي
هد مربوط به ساير متغيرهاي مؤثر بر عرضة كار خانگي حكايـت از آن دارد كـه افـزايش    شوا

به امـور  ها  از سوي آنيافته  ميزان زمان اختصاصها  آن بودن درآمد و سطح آموزش زنان و شاغل
سـن زنـان   . دهـد  شدن تعداد فرزندان آن را افزايش مي كه بيشتر حالي در؛ دهد منزل را تقليل مي

  .دهد داري را در اين تابع نشان نمياثر معنا

  گيري نتيجه
ازدواج و تشكيل خانواده يكي از وقايع كليدي در چرخة زندگي خانوار است كه از زواياي مختلفي 

با گذشت زمان كه بر اهميت فعاليت اقتصادي زنان افزوده . توان به آثار و نتايج آن توجه كرد مي
هـاي زناشـويي و    زيـرا مسـئوليت    اي شـد،  ضوع برجسـته شده، خانواده و مسائل مرتبط با آن مو

افـزايش مشـاركت   . هـاي اجتمـاعي قـرار گرفتنـد     خانوادگي بيش از پيش در تقابل با مسئوليت
بازاري و خانگي از سوي زنان   اقتصادي زنان منجر به آن شد كه نحوة تخصيص زمان بين فعاليت

مجموعة اين تحوالت، انديشيدن . برداشته باشد ردگرگون شود و پيامدهايي براي بازار ازدواج نيز د
  .پردازي اقتصاددانان در رابطه با مقولة ازدواج و خانواده را به دنبال داشت و نظريه

آورد،  وجـود مـي   بررسي كاركرد ازدواج از لحاظ تغييراتي كه در نقش و وظـايف زوجـين بـه   
يـك داده در سـاير    زلـة من اي براي بحث جدي اقتصـادي اسـت كـه حاصـل آن خـود بـه       زمينه

داري يـا بـه    از آنجا كه نقش برجستة زنان در خانه. شود ميموضوعات مربوط به خانواده استفاده 
است، بررسي آثار تشكيل خانواده بر نحـوة   ناپذيرزبان اقتصادي در توليد محصوالت خانگي انكار

حاضـر را تشـكيل    زنـان محـور اصـلي بحـث در مطالعـة      از سـوي تقسيم كار ميان بازار و خانه 
اين مطالعه از آنجا اهميت دارد كه تحوالت تخصيصي در داخل خانوار، بازار اشـتغال را  . دهد مي

كند و سـاختار جنسـيتي    كنندة سطح توليد يك اقتصاد است دستخوش تغيير مي نيز كه تعيين
  .دكن آن را متأثر مي

شدن در توليـد   به سمت تخصصيشود تا زنان  اين مقاله نشان داد كه ازدواج منجر به آن مي
ايـن يافتـه مؤيـد آن    . وري خود را در اين بخش افزايش دهنـد  خانگي تغيير موضع دهند و بهره

تواند عملكرد اقتصـادي افـراد را تغييـر دهـد و      مي ،همانند ازدواج ،است كه يك پديدة اجتماعي
  .كند تأكيد  بنابراين بر پيوند ناگسستني ميان دو حوزة رفتار اجتماعي و اقتصادي

                                                        
1. cohabitation 
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