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  شهر تهرانداري زنان متأهل در  تابع عرضة خانه
  1وحيد مهرباني

  چكيده
شود، زيرا آنچـه   شده در داخل خانوار چندان توجه نمي در نظرية اقتصادي متعارف، به توليد خانگي و خدمات ارائه

اين در حالي . شود شود ارزش اقتصادي ندارد و در محاسبات ملي اقتصادي وارد نمي در خانوارها توليد و مصرف مي
گيري بسياري از كاالها و خدمات ارزشمند است كه در تعيين رفاه مردم جامعه نقشي  شكلاست كه خانواده محل 

رو، در اين مقاله براي تحليل فعاليت مهـم و ارزشـمندي بـا نـام      اين از. اند برجسته دارند و زنان در كانون اين بحث
در اين تحقيق، از . مي سازگارتر استشود كه با خصوصيات خانوادة ايراني ك ، الگويي جايگزين ارائه مي»داري خانه«

گيري تصادفي ساده  آوري اطالعات مبتني بر نمونه روش جمع. روش پيمايشي و مطالعة ميداني استفاده شده است
دسـت   داري كه از الگـو بـه   تابع عرضة خانهبر اين اساس، . و مراجعه به واحدهاي انتخابي بوده استاز زنان متأهل 

اسـاس الگـوي    سـال، بـر   35كـم   زن متأهل ساكن شهر تهران بـا دسـت   409اي شامل  نمونه آيد، با استفاده از مي
شده، با در نظر گـرفتن توزيـع لجسـتيك بـراي جـزء خطـاي رگرسـيون و بـه روش حـداكثر           رگرسيوني سانسور

نـين  نتايج از اين حكايت دارد كه درآمد، آموزش، اشتغال و سـن زنـان و همچ  . نمايي تخمين زده شده است راست
داري زنان اثر منفي دارند، اما تعداد فرزندان اثر مثبت  درآمد خانواده و مدت زندگي زناشويي همگي بر ميزان خانه

  .دهد را نشان مي

  كليدواژگان
  .داري، درآمد، زنان تخصيص زمان، توليد خانگي، خانه
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  مقدمه و طرح مسئله
فعاليت و توليـد در بازارهـا بـوده و     معموالً گرايش مسلط در نظريه و مباحث اقتصادي به سمت

شده در بازارها دغدغة اصلي اقتصـاددانان   همواره تحليل و رصد نوسانات و سطح محصول مبادله
گيرند در پي القـاي   هايي كه صورت مي گذاري ها و سرمايه ريزي همة برنامه. را تشكيل داده است

رزيابي عملكرد اقتصادي جوامع همين ميـزان  معيار ا اند، زيرا يگانه كارهاي بازاري و رونق به كسب
  .كند ها از بازار عبور مي هايي است كه خروجي آن بودن در فعاليت درگير

) توافقات بين نيروهاي تقاضا و عرضه(معموالً در محاسبات اقتصادي فقط حجم مبادالت 
حـالي   ايـن در . گيرد، نه آنچه خارج از اين محدوده اسـت  مالك قضاوت و محاسبه قرار مي

شود و منبـع ايجـاد    اي محسوب مي است كه خانواده يك واحد اقتصادي مهم در هر جامعه
اصـطالح نيروهـاي مولـد     افراد جامعه يـا بـه  . محصوالت مهم يا به ميزان درخور توجه است

هـا   ند، همگي اعضاي خانوارهايي هستند كـه در آن ا اقتصادي، كه به خلق محصول مشغول
آورد، زيرا  ها را به حساب نمي شوند كه نظام فكري اقتصادي كنوني آن ميمحصوالتي توليد 
شده در  اما چنين تمايزي ميان محصوالت توليد. اند كنند و لذا فاقد ارزش از بازار عبور نمي
شوند و محصوالتي كه از نظر جامعـه ارزش اقتصـادي دارد،    داري ايجاد مي خانه، كه با خانه

در بخش اعظـم  . گردد ست و آغاز آن به پيدايش نظام صنعتي برميصرفاً يك پديدة مدرن ا
فقط پدرِ مزدبگير، بلكه  داري، خانواده واحد اصلي توليد اقتصادي بوده است؛ نه تاريخ سرمايه

كم تا سدة بيستم از تقسيم ميان خانواده و دنياي توليد كـاال خبـري    اما دست... كل خانوار
شد، زيرا كـار خـانگي خـانوار آشـكارا بخشـي       ه ارج نهاده ميبه نقش زنان در خانواد... نبود

اما ظهور نظام صنعتي در پيكرة ]. 33، ص1[ناپذير از فعاليت توليدي كل خانواده بود  جدايي
هــاي اجتمــاعي افــراد را از هــم جــدا كــرد و بــه  داري مناســبات توليــدي و نقــش ســرمايه
داري و كـار   هاي سـرمايه  شدة بنگاه عيشكاف ميان كار اجتما. شدن توليد انجاميد اجتماعي

خصوصي زنان در خانه با شكاف ميان زندگي شخصي ما و جايگاهمان در تقسيم اجتمـاعي  
تا زماني كه خانواده واحدي توليدي بر مبناي مالكيت خصوصـي  . كار ارتباطي نزديك دارد

سـتند كـه   دان بود، اعضاي آن زندگي خانوادگي و مناسبات شخصي خود را حاصل كاري مي
شدن سبب شد كـه تقريبـاً همـة     اما با ظهور صنعت، پرولتاريا. دهند براي يكديگر انجام مي

نتيجه، كار و زندگي از هم جـدا   در. از مالكيت مولد خويش جدا شدند) ها يا خانواده(مردم 
دار همچنان وظـايف توليـدي خـود در خانـه      در اين وضعيت، زنان خانه]. 34، ص1[شدند 

هـا بـه دليـل     را برعهـده داشـتند، امـا كـار آن    ... داري، نظافت منـزل و  ة غذا، بچهمانند تهي
  .شده ديگر اعتبار گذشته را نداشت شان از توليد اجتماعيشدن فعاليت جدا

هـا را   هـا و متـون اقتصـادي نيـز انعكـاس يافـت و محتـواي آن        اين تحول تاريخي در نظريه
ز زمان بود كه علم اقتصـاد بسـيار گسـترش يافـت و     اي ا قرن بيستم دوره. دستخوش تغيير كرد
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دار  اين بناي علمي در فضـايي سـاخته شـد كـه ميـراث     . ها نهادينه شد پردازي در دانشگاه نظريه
در چنـين فضـاي فكـري،    . شدن و نتايج آن بود؛ مانند طرز نگرش به كار زنـان در خانـه   صنعتي

به منظور توليد محصول و نه عرضة كـار در  آنچه اهميت داشت عبارت بود از عرضة كار در بازار 
هاي نظري و البته تجربي به بررسـي رفتـار    رو، تحليل اين از. خانه براي گذران زندگي و استراحت

بـه  . هاي افراد در محل زندگي ناديـده انگاشـته شـدند    بازاري معطوف شدند و در مقابل، فعاليت
اقتصـادي موجـب شـد اقتصـاددانان در     آفرينـي   بيان ديگر، تغييـر طـرز نگـرش در مـورد ارزش    

هـاي   كنند جايي را براي لحاظ كار خانگي بـاز نكننـد و صـرفاً بـه فعاليـت      الگوهايي كه ارائه مي
  .رسمي در بازار توجه كنند

طور خاص اين موضوع  كند كه به داري ايجاب مي اهميت كار زنان در خانه يا به تعبيري خانه
ميزان زماني كه زن به كـار در   ـ دار آور، زن خانه مرد نان ـ دهدر ساختار سنتي خانوا. بررسي شود

دهد بعضاً بيش از مقدار زماني است كه شوهر در بيرون از خانه و براي كسب  خانه اختصاص مي
قـدر درخـور توجـه     شده در خانه نيز آن عالوه بر اين، ميزان محصول توليد. كند درآمد صرف مي

دريافت كه ارزش توليـدات  ) 1988(را ناديده گرفت؛ مثالً، ايزنر داري  است كه نتوان ارزش خانه
معناي اين يافتـه  ]. 9[سوم توليد ناخالص ملي است  خانگي در اياالت متحدة امريكا بيش از يك

چنين است كه اگر توليدات خانگي نيز در محاسبات اقتصادي ملي در نظر گرفتـه شـود، توليـد    
البته اين نرخ ممكـن اسـت در طـول زمـان و در جوامـع      . بديا درصد افزايش مي30ملي بيش از 

از ايـن گذشـته، مطالعـات    . مختلف متفاوت باشد، اما كليت و حقيقت موضوع باقي خواهـد بـود  
دهند كه نوعي تضاد ميان كار زنان در بـازار اشـتغال و در    گذرا نشان مي هاي مختلف و مشاهده

بيشتر به يكي معادل با تخصيص زمان كمتـر بـه    اي كه اختصاص زمان خانه وجود دارد؛ به گونه
با اين وصف، شناسايي عوامل مؤثر بر كار خانگي زنان بـه تشـخيص نحـوة تعامـل     . ديگري است

ايـن مسـائل برخـي    . كنـد  ميان بازار و خانه و تقسيم زمان و انرژي بين اين دو نيـز كمـك مـي   
ئه كنند تا تخصيص زمان به امور منزل را اقتصاددانان را واداشت كه در اين زمينه الگوهايي را ارا

از پيشـگامان در  ) 1965(بكـر  . نيز در قالب رفتار كلي فرد يا خانوار در عرصة اقتصـاد بگنجاننـد  
شـغلي گسـترش    هـاي غيـر   او تالش كرد تخصيص زمان را به همة فعاليت]. 4[اين عرصه است 

موسـوم   1»اقتصاد جديد خانواده«كه به اي را در علم اقتصاد به وجود آورد  اين اقدام زمينه. دهد
يافتـه بـه توليـدات خـانگي و      شده ميزان زمان تخصيص هاي ارائه از آن پس بود كه تحليل. است

  .عرضة كار در منزل را لحاظ كردند
امـا از آنجـا كـه      رو نيز در امتداد مطالعات مرتبط با عرضة كار درون خانوار است، مقالة پيش

هـا شـرايط    بـودن آن  عهدة زنان قرار دارد و در صورت متأهل اخل خانه برطور سنتي كارهاي د به
شـود، تمركـز مقالـه بـر ارائـة الگـويي        خاصي بر الگوي تقسيم وظايف و جنسيتي كار حاكم مي

                                                        
1. new home economics 
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كنندة  مستقل و استخراج تابع عرضة كار زنان متأهل در خانه است تا از اين طريق عوامل تعيين
تـرين   ين وصف، سؤال محوري اين تحقيـق چنـين اسـت كـه مهـم     با ا. داري مشخص شوند خانه

داري چيسـت؟ آنچـه بـر ضـرورت انجـام ايـن        دهندة رفتار زنان در رابطه با خانـه  عوامل توضيح
تري  اين كار تصوير روشن. فقدان شواهد مرتبط با عوامل مذكور در ايران است  افزايد، مطالعه مي

اخل خانوار ارائه خواهد داد و به اتخاذ سياسـت مناسـب   از ارتباط ميان شرايط اقتصاد و فضاي د
  .اجتماعي كمك شاياني خواهد كرد ـ اقتصادي

  مباني نظري
نظرية متعارف اقتصاد خرد در ارتباط با تحليل رفتار عرضـة كـار، كـه بـه الگـوي نئوكالسـيكي       

گيـرد كـه يـك فـرد از مصـرف كاالهـا و فراغـت         موسوم است، فـرض مـي   1فراغت ـ انتخاب كار
تمايز اين الگو با آنچه بعدها در طـول تطـور آن شـكل گرفـت در     ]. 7[كند  مطلوبيت كسب مي

در الگـوي سـنتي، كاالهـاي    . شوند و اشكال مختلف صرف زمـان اسـت   كاالهايي كه مصرف مي
شـدند و كـل زمـان موجـود نيـز فقـط بـين         ي مـي هايي بودند كه از بازار خريدار زا آن مطلوبيت

امـا ايـن الگـو ضـعفي مهـم      . شـد  تقسيم مـي ) دستمزد(فراغت و كار در بازار براي كسب درآمد 
. شـود  كنند صرفاً از بازار خريـداري مـي   داشت، زيرا فرضش بر اين بود كه آنچه افراد مصرف مي

كننـد، بلكـه برخـي     بازار تأمين نمـي شان را از  اين در حالي است كه افراد همة نيازهاي مصرفي
بـه عبـارت ديگـر،    . رسـانند  كنند و سپس بـه مصـرف مـي    محصوالت را درون خانواده ايجاد مي

دهنـد در الگوهـاي قـديمي منشـأ      شـده در خانـه انجـام مـي     مصرفي كه افراد از كاالهاي توليد
اهدة ايـن ضـعف بعضـي    مشـ . گرفتند مطلوبيت نبودند، بنابراين در تابع مطلوبيت افراد قرار نمي

سـازي فـرد را    از اقتصاددانان را بر آن داشت با گنجاندن توليـد خـانگي در الگـو، رفتـار تصـميم     
شـده از   استدالل پشت اين ديدگاه چنين است كه بخشـي از كاالهـاي خريـداري   . تر كنند كامل

انوارنـد و ايـن   هـايي بـراي توليـد كاالهـا در درون خ     واقع نهاده كنندگان، در بازار از سوي مصرف
بر ايـن اسـاس، برخـي اقتصـاددانان     ]. 23[گيرند  كاالهاي اخير نيز خود منشأ مطلوبيت قرار مي

شـده در خانـه را نيـز منشـأ مطلوبيـت دانسـته و در        شده و البته مصرف گونه كاالهاي توليد اين
  .اند كننده تحليل كرده قالب نظرية تقاضا يا كردار مصرف

طـور خـاص، زنـان متأهـل كاالهـايي ماننـد سـبزيجات،         بـه . ي استاين موضوع كامالً بديه
ها طي فراينـدي غـذا بپزنـد و     خرند تا با تركيب آن را از بازار مي... حبوبات، ادويه، نان، گوشت و

منزلة  واقع، آن كاالهايي كه از بازار خريداري شدند به در. همة اعضاي خانواده آن را مصرف كنند
ايـن  . آيـد  به حساب مي) در خانه(شده  مثابة يك محصول توليد غذا به شوند و نهاده محسوب مي

                                                        
1. neoclassical model of labor-leisure choice 



  145   زنان متأهل در شهر تهرانداري  تابع عرضة خانه

 

با ايـن  . توان دقيقاً مشابه با توابع توليد رايج در اقتصاد تعريف كرد فرايند توليد خانگي را نيز مي
فراغت، كار در بازار و كار در خانـه  : وصف، ناگزيريم كل زمان موجود را به سه جزء تفكيك كنيم

ايـن چيـزي اسـت كـه در الگـوي متعـارف ناديـده گرفتـه شـده بـود و پيشـرفت            . )داري خانه(
  .آمده در الگو سعي در لحاظ آن نمود وجود به

آغـاز  ) 1965(شـكن بكـر    و با كار برجسته و خط 20چنين پيشرفتي در نيمة دوم قرن 
كارخانـة  «بكـر يـك خـانوار را بـه منزلـة يـك       . شد و بعدها ديگران هم آن را بسط دادنـد 

) زمـان (در نظر گرفت كه به تركيب كاالهـاي بـازاري، مـواد خـام و نيـروي كـار       » وچكك
پردازد تا نظافت، توليد مثل، طبخ غذا و ساير محصوالت مورد نياز در خانواده را تـأمين   مي
ها فراتر از كار در بـازار   اي از فعاليت در اينجا بود كه تخصيص زمان به طيف گسترده. كند

كننده انگاشته شـد   منزلة نظرية جديدي براي رفتار مصرف اين تحول به. در نظر گرفته شد
شـود و   حسب توليدات درون خانوار تعريـف مـي   كه در قالب آن مطلوبيت خانواده يا فرد بر

شـود   هاي توليدي داخل خانـه را شـامل مـي    زمان نيز عالوه بر كار بازاري طيفي از فعاليت
آن پس مطرح شد، تأكيد بر اين موضوع دارد كه زمـان   اقتصاد جديد خانواده، كه از]. 22[

هـا صـرفاً    هاست و اين فرض را كـه خـانواده   اعضاي مختلف خانواده، منبع كمياب اصلي آن
ها  كند كه خانواده كنند با اين فرض جانشين مي اند كه خريداري مي كنندة آن چيزي مصرف

در جايگاه نهاده، توليد ) از بازار(شده  كاالهايي را با صرف زمان و كاالها و خدمات خريداري
  ].5[كنند  و سپس مصرف مي

مطلوبيت فرد را به صورت تابعي از فراغت و مصرف كاالهاي بازاري ) 1980و  1977(گروناو 
كه بكر در ذيـل بحـث    حالي و خانگي در نظر گرفت و توانست تابع كار خانگي را معرفي كند؛ در

كار خانگي را به صورت تـابعي منفـي از   ) 1980(گروناو . بود خود به چنين كاري مبادرت نكرده
بريانـت و  ]. 11[وري نهـايي خـانگي تصـريح كـرد      دستمزد و تابعي مثبت از عوامل مؤثر بر بهره

نيز از روية گروناو تبعيت كردند و كاالهاي بازاري و خانگي را جانشـين كامـل در   ) 2006(زيك 
درآمـد غيـر از كـار در    (اين است كه ساير منابع درآمـدي   ها ويژگي مهم الگوي آن. نظر گرفتند

اثر معيني بر ميزان عرضة كار خانگي ندارد و به وضعيت اوليه در تخصيص زمان و تركيب ) بازار
الگوي نئوكالسيكي گرونـاو را بسـط   ) 1992(سولبرگ و ونگ ]. 8[كاالها و فراغت بستگي دارد 

هـا واجـد    الگوي آن. به سه نوع زمان قبلي اضافه كنند دادند تا زمان مربوط به سفر كاري را هم
اساس نرخ دستمزد توضـيح   شده به توليد خانگي صرفاً بر اين ويژگي بود كه زمان اختصاص داده

  ].26[كاري  شود، نه درآمد غير داده مي
پيدايش اين دست مطالعات منجر به آن شد كه تحليـل عرضـة كـار از بـازار اشـتغال فراتـر       

تـر   طـور سـاده   هوم ديگري به متون اقتصادي وارد شود و آن عرضة كار در خانـه يـا بـه   رود و مف
داري در رفـاه اقتصـادي و ايجـاد فضـاي آسـايش و       شك، بنا بر اهميت خانـه  بي. داري است خانه
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آرامش براي اعضاي خانواده، تحليل اين موضوع و شناسايي عوامل مؤثر بر آن بايد مـورد توجـه   
شود از منظري متفاوت بـه ايـن مسـئله     بر اين اساس، در اين مقاله نيز سعي مي .ويژه قرار گيرد
  .پرداخته شود

  چارچوب نظري
شـدن توليـد    ـ فراغـت، افـزوده   دستاورد پيشرفت حاصل در الگوي تخصيص زمان يا انتخاب كار

منزلـة   هدر الگوي سنتي، زمان مربوط به فعاليت در بازار كار ب. خانگي و زمان متعلق به آن است
ظاهرشـدن  . كردنـد  تلقـي مـي   1شد و هر آنچه جز اين بـود را فراغـت   اشتغال در نظر گرفته مي

زاست و اشـتغال   فراغت و نه اشتغال در تابع مطلوبيت گواه بر اين است كه فقط فراغت مطلوبيت
هاي غيربازاري، كه بـا كسـب دسـتمزد همـراه نيسـتند،       بنابراين، همة فعاليت. ناخوشايند است

اما پرسش بسيار مهـم ايـن اسـت كـه آيـا همـة       . و لذا خوشايندند اند منزلة فراغت لحاظ شده هب
انـد و بايـد آن را فراغـت يـا      گيرد واقعاً نامطبوع ها پرداختي صورت نمي هايي كه بابت آن فعاليت

  .گونه نيست استراحت در نظر گرفت؟ قاعدتاً اين
تا از سالمت جسمي و رواني براي ادامة زنـدگي  هايي كه الزم است انسان انجام دهد  فعاليت

هـايي از قبيـل    شـود، بلكـه فعاليـت    محـدود نمـي  ) اشـتغال (برخوردار شود صرفاً به كار در بازار 
سازي غـذا، تعميـرات داخـل     شوي لباس، ظرف و خودرو، پاكيزه نگاه داشتن منزل، آمادهو شست

هـايي   بـه چنـين فعاليـت   . شود نيز شامل ميداري و بسياري از اقدامات مشابه ديگر را  خانه، بچه
هـا مسـتلزم صـرف زمـان و انـرژي       اين فعاليت دادن انجام. را اطالق كرد 2داري توان نام خانه مي

داري يكي از اجـزاي   به عبارت ديگر، خانه. شود كه بابت آن دستمزدي دريافت نمي است؛ درحالي
كه يك ويژگـي را از   طوري دهد؛ به كيل ميخصوص زنان را تش گانة كل زمان در اختيار فرد به سه

و ويژگـي ديگـري را از    ـ كندـ كه همانا سعي و تالش و اتالف انرژي است كار بازاري اقتباس مي
دار در امـور   يـك زن خانـه  ). دسـتمزد (گيرد و آن عبارت است از عدم كسـب درآمـد    فراغت مي

كند، اما در قبال آن مزدي دريافـت   و خود را خسته و فرسوده مي) كار(داري تالش  مختلف خانه
هـا در جامعـه    كردن نقش اقتصادي آن داري زنان به كمرنگ گرفتن خانه رو، ناديده ازاين. كند نمي

  .شود منجر مي
سازي فرد قرار  داري در قالب الگوي تصميم شود امر مهم خانه در اين قسمت، تالش مي

به اين ترتيب كه رفتار . شده دارد الگوهاي ارائهاما اين كار يك تمايز بسيار روشن با ساير . گيرد
شده در قسمت قبل، فقط  در همة الگوهاي معرفي. شود طور خاص تحليل مي يك زن متأهل به

شد، اما در  سازي يك فرد نوعي، فارغ از جنسيت و وضعيت زناشويي، تحليل مي رفتار تصميم
                                                        

1. leisure 
2. housework 
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دليل تمركز بر رفتار . شود بودن تأكيد مي بودن و متأهل الگويي كه ارائه خواهد شد بر ويژگي زن
طور سنتي در همة جوامع و اعصار عمدتاً برعهدة  داري به زنان به جاي مردان اين است كه خانه

زني و سرماية انساني هم، جدا از الگوي سنتي  البته از اينكه بگذريم، نظرية چانه. زنان بوده است
دهند؛ مثالً،  به طريقي متفاوت اين موضوع را توضيح مي دار، آورـ زن خانه خانواده، يعني مرد نان

ها در  زني باالتر آن تر شوهران و لذا قدرت چانه زني با اشاره به سهم درآمدي بزرگ نظرية چانه
وري بيشتر مردان در بازار كار در  مقايسه با زنان و نظرية سرماية انساني با اتكا به مفهوم بهره

]. 79، ص28[دهند  ة تقسيم كار در درون خانوار را توضيح ميمقايسه با زنان، چنين شيو
بودن اين است كه زنانِ واجد اين خصوصيت بيشتر از  همچنين، دليل توجه به ويژگي متأهل

داري زنان متأهل بيشتر محل  رو بحث در مورد خانه اين پردازند و از داري مي زنان مجرد به خانه
داري  آماري را در حمايت از خانه] 20[كورمن و واندرينك و ] 27[سوث و اسپيتز . ابتالست

با اين توضيحات مقدماتي، الگوي . دهند بيشتر زنان متأهل در مقايسه با زنان مجرد ارائه مي
  .شود مورد نظر در ذيل ارائه مي

ده در خانـه  ش و كاالهاي توليد) fy(تابعي از درآمدش ) Uf(شود كه مطلوبيت زن  فرض مي
)G (شوند جنبـة عمـومي دارنـد؛ يعنـي      داري توليد مي كاالهاي خانگي كه با فعاليت خانه. است

رو، تابع مطلوبيت زن متأهـل بـدين    اين از. شوند محسوب مي 1براي اعضاي خانوار كاالي عمومي
  :شود صورت تعريف مي

)1(   G,yUU f
ff   

آن نسبت به هـر  ) دوم(رسوم را دارد؛ يعني مشتق اول هاي م اين تابع مطلوبيت همة ويژگي
بودن مشتق دوم بر مطلوبيت نهـايي نزولـي داللـت     خصوصيت منفي. است) منفي(متغير مثبت 

  .شود سازي توضيح داده مي اكنون قيود پيش روي زن در فرايند تصميم. دارد
بنابراين، به فرض كل . شود اي نيست، در الگو لحاظ نمي كننده از آنجا كه فراغت بحث تعيين

داري  و خانـه ) L(كار در بـازار  : يابد براي زن و شوهر به دو بخش اختصاص مي) T(زمان موجود 
)H .(         البته اين اغماض از فراغـت چنـدان دور از واقعيـت هـم نيسـت، زيـرا بسـياري از افـراد و

برند يا در خانـه بـه    يكم عمدة زمان خود را يا در اشتغال به سر م خانوارها وجود دارند كه دست
اي در تقسيم كار اسـتفاده   نيز در تحليلي از چنين رويه) 1993(حال، بكر  عين در. پردازند كار مي

  .نماد زن است fنماد مرد و  mشود كه در آن  پس قيد زمان بدين صورت ارائه مي. كرده است
)2(   f,miHLT ii  

با توجـه بـه اينكـه زن    . آورد دست مي زن به كردن درآمدي است كه جزء مهم بحث مشخص
                                                        

1. public good 
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تواند بخشي از زمان در اختيار خود را صرف كار در بيرون از منـزل كنـد، قسـمتي از درآمـد      مي
شـده در بـازار اشـتغال،     كه به ازاي هر واحد زمان عرضـه  طوري شود؛ به او با عرضة كار معين مي

 Vمنـابع درآمـدي ديگـري نيـز دارد كـه بـا       او عالوه بر اين، . كند را كسب مي Wfنرخ دستمزد 
چون طبـق سـنت رايـج در ايـران و البتـه بسـياري از جوامـع ديگـر، زن از         . شود نشان داده مي

شـود كـه سـاير منـابع      رو، فرض مـي  اين از. كند؛ مثالً با عنوان نفقه شوهرش درآمدي را اخذ مي
هـاي جـونز    ن موضـوع بـا يافتـه   ايـ . درآمدي براي زن قسمتي از درآمد شوهر از بازار كار اسـت 

در مطالعة برداشت برنج در شـمال كـامرون نيـز قرابـت دارد كـه زنـان از شوهرانشـان        ) 1983(
بنـابراين، قيـود   ]. 15[كننـد   كردن مبلغي را به صورت نقـدي يـا كـااليي دريافـت مـي      بابت كار

  :شوند درآمدي زن بدين صورت ارائه مي
)3(   VL.wy fff 

 

)4(   mmf L.w.αy.αV   
  .شود است كه نصيب زن مي) Wm, Lm(همان نسبتي از درآمد شوهر  α، 4در رابطة 

شـود و مـراد از آن در    ماند كه به توليد درون خانوار مربوط مي اكنون فقط يك قيد باقي مي
شود محصولي است كه زوجين  كااليي كه در خانه ايجاد مي. داري است مفهومي كلي همانا خانه

  .شود در ذيل معرفي مي Gبنابراين، تابع توليد . كنند با همكاري هم آن را توليد مي

)5(   mf H,HGG  
اي اسـت در   واقـع نهـاده   پردازند، در داري مي زماني كه مرد و زن به خانه ، مدت5طبق رابطة 

هـا بـه ترتيـب مثبـت و منفـي       مشتق اول و دوم اين تابع نسبت به نهاده. توليد محصول خانگي
گي اهميت زيادي اين ويژ. بودن محصول نهايي داللت دارد بودن مشتق دوم بر نزولي منفي. است

  .در تحليل دارد
او . توان مسئلة زن متأهل را حـل كـرد   شدن روابط ميان متغيرهاي مختلف الگو، مي با كامل

بـا ايـن وصـف،    . را با توجه به قيود پيش رويش حداكثر كند) 1رابطة (قصد دارد مطلوبيت خود 
  :شود بازنويسي مي گذاري شده و بدين صورت جاي) 1(در تابع مطلوبيت  5تا  2هاي  رابطه

)6 (   mfmmff
f LT,LTG,L.w.αL.wU   

مشتق گرفته و برابر با صفر قـرار داده   Lmو يك بار نسبت به  Lfيك بار نسبت به  6از رابطة 
  :آيند دست مي شرايط مرتبة اول بدين صورت به. شود مي
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)7(    0
ff

H
f
Gf

fy
G.Uw.U  

)8(  
 0

m

f

H
f
Gm

f
y G.Uw.α.U  

  :شود جايي شرط تعادل حاصل مي اندكي جابهو  8بر  7با تقسيم 

)9(  
  

m

f

H

H

m

f

G

G

w.α

w 
  

بـدين منظـور،   . اي را انجـام داد  توان تحليل ايستاي مقايسه ، مي)9(با توجه به شرط تعادل 
گر جهـت اثرگـذاري    شود كه در آن عالمت روي هر متغير بيان داري معرفي مي تابع عرضة خانه

  :داري است همتغير مزبور بر ميزان خان

)10(    
 












α,w,wHH mfff

  
كـه دسـتمزد مـرد و     حـالي  در. شـود  ابتدا اثر كاهش دستمزد زن در بازار اشتغال بررسي مي

) G(داري زن  در اين صورت، بايـد محصـول نهـايي خانـه    . محصول نهايي خانگي او ثابت است
داري  رخ خواهد داد كـه عرضـة خانـه   اما اين تغيير در شرايطي . كاهش يابد تا تعادل برقرار شود

شـود   بنابراين، مالحظـه مـي  . زن افزايش پيدا كند، زيرا محصول نهايي توليد خانگي نزولي است
زاي نـرخ دسـتمزد زن بـا تغييـري در جهـت مخـالف بـراي متغيـر          كه هر تغيير در متغير برون

نـان را تـابعي منفـي از    داري ز توان عرضـة خانـه   پس مي. شود داري زن همراه مي زاي خانه درون
گيري مشابه با ايـن رسـيده بـود     نيز به نتيجه) 1980(گروناو . ها در بازار كار دانست دستمزد آن

توضـيح چرايـي ايـن    ]. 11[اما شواهدي كه او بدان دست يافته بود از لحاظ آماري معنادار نبود 
شـان بـراي    جه شوند، انگيـزه وقتي زنان با افزايش عايدي خود در بازار كار موا. رابطه ساده است

از آنجـا كـه ايـن امـر بـه      . شود كردن براي كسب درآمد بيشتر مي حضور در خارج از خانه و كار
يافتـه بـه    ناچـار بايـد زمـان تخصـيص     شـود، بـه   اختصاص زمان بيشتر براي اشـتغال منجـر مـي   

ارائـه كردنـد   ) 2005(از معدود شواهد حامي اين رابطـه را كنـگ و لـين    . داري كاهش يابد خانه
شـود، تقاضـاي خـانوار بـراي      زنـان زيـاد مـي   ) بـازاري (ها دريافتند كه هرچـه درآمـد    آن]. 19[

) سـازي غـذا   آمـاده (داري  يابد؛ به عبارت ديگر، عرضة خانه غذاهاي خارج از خانه نيز افزايش مي
  .كند كاهش پيدا مي

هاست، برخي اقتصـاددانان   داري آن گر اثر منفي دستمزد زنان بر خانه با اينكه الگو بيان

Hf 
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داري بر دسـتمزد،   رابطة عليت ميان اين دو متغير را در جهت مخالف، يعني اثر منفي خانه
زايـي ميـزان عرضـة     البته بايد متذكر شد كه با توجـه بـه درون  ]. 15؛ 14[اند  بررسي كرده

زد كمـي  داري بـه دسـتم   زايي دستمزد، پذيرش رابطة علّي از سمت خانـه  داري و برون خانه
  .دشوار است

ماندن دستمزد زن و محصـول   با فرض ثابت. بعد ديگر تحليل موضوع، اثر دستمزد مرد است
، بايـد محصـول نهـايي    9اسـاس رابطـة    نهايي خانگي مرد، اگر دستمزد شوهر افـزايش يابـد، بـر   

زن، داري از سـوي   شود مگر با افـزايش خانـه   اين امر محقق نمي. داري زن كاهش پيدا كند خانه
شـود كـه    بنابراين، مالحظـه مـي  . داري زن نزولي است حسب خانه زيرا محصول نهايي خانگي بر

تـوان   براي توضيح اين رابطه مـي . شوهران است) درآمد(داري زنان تابعي مثبت از دستمزد  خانه
 طبـق . داري زن را تبيـين كـرد   زني استفاده كرد تا رابطة بين درآمد شوهر و خانه از نظرية چانه

كننـد بسـتگي دارد    زني در داخل خانوار به درآمدي كه زوجين كسب مي اين نظريه، قدرت چانه
زني بيشـتري در روابـط    تري از درآمد خانواده را دارد قدرت چانه همسري كه سهم بزرگ]. 21[

. زناشويي دارد و براي اجتناب از كار پرزحمـت و ناخوشـايند درون خـانوار قـدرت بـاالتري دارد     
رود بيشـتر بـار مسـئوليت درون خانـه يـا       ين، هرچه درآمد مرد بيشـتر باشـد، انتظـار مـي    بنابرا

  .داري بر دوش زن بيفتد عبارتي خانه به
اسـت كـه   ) α(هـا از درآمـد شـوهر     داري زنـان، سـهم آن   هندة تغييرات خانه سومين مؤلفة 

گرفـت كـه بـر ميـزان      توان در نظـر  در اينجا، طيفي از عوامل را مي. شود مستقيماً عايدشان مي
سهم زنان از درآمد شـوهر آثـاري مشـابه بـا دسـتمزد      . داري مؤثرند يافته به خانه زمان تخصيص

رو، هر عاملي كه سبب انتقال بخـش   اين از. داري تابعي مثبت از آن است مردان است؛ يعني خانه
. دهـد  فـزايش مـي  داري از سوي زن را ا تري از درآمد شوهر به زن شود، ميزان عرضة خانه بزرگ

گيرند ممكن است بسيار متنوع باشند كه شـايد شناسـايي و    جاي مي αبنابراين، عواملي كه در 
  .ها بعضاً ناممكن باشد احصاي آن

  شناسي تحقيق روش
به اين معنا كه تـابع  . در اين تحقيق از نوع استدالل قياسي است شده شناسي استفاده روش

داري مستخرج از چارچوب نظري، كه بر پاية فروض معين ساخته شده است، با  عرضة خانه
گيـري و   اساس شـواهد مبتنـي بـر آن از بحـث نتيجـه      شود و بر ها برآورد مي رجوع به داده

ميـداني از  اي  روش پيمايشي به صورت مطالعه در اين راستا، از. شود رهنمودهايي ارائه مي
آوري اطالعـات بـر    روش جمع. شود اند، استفاده مي واحدهاي تحليل، كه همانا زنان متأهل

آوري  ابـزار جمـع  . گيري تصادفي ساده و مراجعه به واحدهاي انتخـابي مبتنـي اسـت    نمونه
داري بـه روش تحليـل    شناسايي عوامل مؤثر بر عرضـة خانـه  . نامه است اطالعات نيز پرسش
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بنـابراين، آزمـون    .هاي برآمـده از نمونـه اسـت    شود كه مبتني بر داده رگرسيوني انجام مي
ها اساس تحليل آماري در ايـن مطالعـه را    معناداري ضرايب رگرسيوني و بررسي عالمت آن

 .دهد تشكيل مي

  هاي تحقيق يافته
از زنان متأهـل مـورد     ، يك نمونه10 داري يا همان رابطة به منظور برآورد تابع عرضة خانه

جامعة آماري عبارت است از زنان متأهل ساكن در شـهر تهـران كـه    . گيرد استفاده قرار مي
به منظور تعيين حجم نمونه، ابتدا بايد تعداد اعضاي جامعة آماري . سال دارند 35كم  دست

استان تهران، كه مركز آمار نامة آماري  آمده از سال دست اساس اطالعات به بر. شود شناسايي 
 5برابـر بـا    1390منتشر كرده است، جمعيت زنان شـهري كـل اسـتان در آبـان     ] 2[ايران 

ها در  نفر آن 66هزار و  139ميليون و  4نفر بوده است كه تعداد  694هزار و  636ميليون 
برابـر بـا   رو، نسبت زنان ساكن شهر تهران بـه كـل اسـتان     اين از. اند شهر تهران ساكن بوده

ساله در استان يك ميليون  35با توجه به اينكه جمعيت زنان متأهل حداقل . درصد است73
شود كه تعداد اين دسـته از زنـان در شـهر تهـران      نفر است، برآورد مي 545هزار و  726و 

حال براي تعيـين حجـم نمونـه از    . نفر باشد 377هزار و  260تقريباً برابر با يك ميليون و 
اساس فرمول كوكران، اگر جمعيت  او نشان داد كه بر. شود استفاده مي] 16[اسرائيل مطالعة 

درصد و سطح اطمينـان  5گيري  هزار عضو باشد، با خطاي نمونه 100جامعة آماري بيش از 
با اين وصف، چون جامعة آماري اين تحقيق نيز بيش . مشاهده نياز است 400درصد، به 95
زن از سراسـر نقـاط در منـاطق     409اي تصادفي مشتمل بـر   نههزار عضو دارد، نمو 100از 

كـه محقـق تنظـيم كـرد،      شده  نامة استفاده پرسش. بيست و دوگانة شهر تهران انتخاب شد
از . هايشان بود حاوي سؤاالت مختلف مرتبط با خصوصيات شخصي زنان و شوهران و خانواده

نامـه جنبـة    ل استخراج بـود و پرسـش  آنجا كه اطالعات مورد نظر كامالً به صورت كمي قاب
تر، به منظور كسـب   به بيان واضح. آزمون روايي موضوعيتي ندارد دادن كيفي نداشت، انجام

هـاي   هاي مختلف زنان و خانوارهايشان از سؤاالت حـاوي گويـه   اطالعات در رابطه با ويژگي
دقيق هر متغير  شوندگان درخواست شد تا مقدار مختلف استفاده نشده است، بلكه از پرسش

مورد نياز را با يك عدد مشخص كنند؛ مانند ميزان درآمد، تعداد ساعات اشتغال يا كـار در  
آوري اين  جمع. آزمون پايايي و روايي وجود ندارد دادن رو، ضرورت و امكان انجام اين از. خانه

ن نمونه هاي مهم زنا آمار توصيفي برخي از ويژگي. تكميل شد 1391اطالعات در فروردين 
  .ارائه شده است 1در جدول 
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  آمار توصيفي زنان متأهل نمونه در شهر تهران. 1جدول
  انحراف معيار  حداقل حداكثر ميانه ميانگين متغيرها

 1/5  10 39 21 05/21 سن ازدواج
  7/531  0 7000 0 4/246 )هزار ريال10(*درآمد

 9/4  0 22 12 6/11 )تعداد سال(آموزش
 5/7  34 70 46 3/46 سن

 5/9  0 52 25 2/25 طول دورة خانواده
 1/1  0 6 2 4/2 تعداد فرزند

 2/3  0 16 6 84/6 )ساعت در روز(داريخانه
 7/21  0 72 0 7/14 )ساعت در هفته(اشتغال

  .درآمد زناني كه شاغل نيستند صفر در نظر گرفته شده است* 
  هاي تحقيق يافته: منبع

  
منزلـة متغيـر وابسـته اسـتفاده      كار خانگي زنـان بـه   هاي تعداد ساعت، از 10در برآورد تابع 

داري  مثابة مقدار خانـه  هاي داخل خانوار به يافته به فعاليت واقع، ميزان زمان تخصيص در. شود مي
دو متغير مهم الگو، دستمزد زنان و مردان در بازار كـار بودنـد كـه بـه     . در نظر گرفته شده است

شود، زيرا همـة افـراد مزدبگيـر نيسـتند كـه بتـوان آمـار آن را         استفاده ميها از درآمد  جاي آن
در  αعامـل ديگـر، ضـريب    . تواند جانشيني مناسب براي دستمزد باشـد  درآمد مي. دست آورد به

اي از عوامل را در ذيـل   توان مجموعه تر بدان اشاره شد، مي طور كه پيش است كه همان 10تابع 
چون زن بايد با . تواند تعداد فرزندان باشد يك عامل بسيار مهم در اين رابطه مي. آن معرفي كرد

خريـداري كنـد،    هـا را  استفاده از منابع مالي، خانواده و فرزندان را مديريت و لوازم مورد نياز آن
رود هرچه تعداد فرزندان بيشتر باشد، درآمد بيشتري نيز بـه زن انتقـال يابـد     بنابراين انتظار مي

)α از طرفي، تأثير ). شود تر مي بزرگα رو، انتظـار داريـم تعـداد     ايـن  از. داري مثبت است بر خانه
رخـي محققـان نيـز از ايـن     مطالعـات ب . داري زنان داشته باشد فرزندان اثر مثبتي بر ميزان خانه

  ].13؛ 11[كند  موضوع حمايت مي
منزلـة متغيـر    عالوه بر درآمد مردان و زنان و تعداد فرزندان خانوار، از برخي عوامل ديگر بـه 

االمكـان از تعـداد بيشـتري از     تر شـود و حتـي   شود تا الگو كامل استفاده مي) مستقل(توضيحي 
تـري از موضـوع    بينانـه  شود تا بدين ترتيب تصوير واقـع  داري استفاده دهندة خانه عوامل  توضيح

آمـوزش، طبـق نظريـة سـرماية     . توان به آمـوزش اشـاره كـرد    از جملة اين عوامل مي. ارائه شود
بر اين اساس، زني ]. 3[دهد  وري افراد در بازار كار را افزايش مي انساني، از عواملي است كه بهره

باالتري در بـازار كـار دارد و بنـابراين    ) درآمد(ب دستمزد كه تحصيالت باالتري دارد، امكان كس
. داري بگـذارد  رود آموزش زنان نيز همانند دستمزدشان تـأثير منفـي بـر ميـزان خانـه      انتظار مي

بـه شـواهدي از اثـر منفـي آمـوزش زنـان بـر ميـزان         ] 25[و اشـنايدر  ] 13[هرش و اسـتراتون  
و كپس دريافتند كه احتمال خريد غذاهاي آمـاده  همچنين، پارك . ها دست يافتند داري آن خانه
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) طبخ غـذا در منـزل  (داري  ؛ يعني تمايل به خانه]24[شود  با سطح آموزش مدير خانوار زياد مي
هـاي تحصـيل زنـان     در مطالعة حاضر، از تعداد سال. پذيرد از سطح آموزش زنان تأثير منفي مي

  .شود منزلة متغير آموزش استفاده مي به
احتمـال  . گيرد تغال زنان متغير ديگري است كه در جايگاه متغير كنترل قرار ميوضعيت اش

دارد زنان شاغل به دليل محدوديت بيشتر زمان و خستگي ناشي از كار در بيـرون منـزل، زمـان    
يكي از نتايج تحقيق هرش و استراتون اثر منفـي سـاعات كـار    . داري كنند كمتري را صرف خانه
گيـري وضـعيت اشـتغال از دو متغيـر      بـراي انـدازه  ]. 13[كار خانگي بـود   بازاري زنان بر ميزان

زن مـورد  ) نبـودن (بـودن   يكي متغير مجازي اشتغال است كه در صورت شاغل. شود استفاده مي
شود و متغير ديگر اشتغال بر حسب تعـداد سـاعت كـار در     به آن داده مي) صفر(نظر مقدار يك 

  .شود هفته سنجش مي
دليـل  . كننده باشـند  مدت زندگي زناشويي نيز ممكن است از عوامل تعيين سن زنان و طول

انتخاب اين عوامل اين است كه امكـان دارد در طـول زمـان الگـوي تخصـيص زمـان و تقسـيم        
وظايف در درون خانوار تغيير كند؛ مثالً، ممكـن اسـت زنـان شـاغل در سـنين بـاال بـه مرحلـة         

كـردن ايـن عوامـل در الگـو      لحـاظ . داري كنند ف خانهبازنشستگي برسند و زمان بيشتري را صر
  .تواند حاوي اطالعات مفيدي باشد مي

و  1شده اساس الگوي رگرسيوني سانسور داري زنان متأهل شهر تهران بر تابع عرضة خانه
 3نمـايي  براي جزء خطـاي رگرسـيون و بـه روش حـداكثر راسـت      2انتخاب توزيع الجستيك

دليل انتخاب اين الگـوي  . قابل رؤيت است 2آن در جدول  تخمين زده شده است كه نتايج
طـور كامـل و واقعـي     گاهي متغير وابسته به. گردد رگرسيوني به ماهيت متغير وابسته برمي

در اين حالت، امكان دارد كه مقدار . دهند قابل مشاهده نيست و مثالً افراد آن را گزارش مي
از آنجا كه متغير وابسته در اين الگو . ارش شودشده از سوي افراد گز متغير به صورت سانسور

تري را ارائه  كار خانگي است، استفاده از اين الگوي رگرسيوني شواهد واقعي هاي تعداد ساعت
كلي قوياً از لحاظ  طور به LRهاي تخمين زده شده با توجه به آمارة  همة رگرسيون. دهد مي

  4.آماري معنادارند
هستند و بروز مشكل ناهمساني واريـانس   5 از نوع برش مقطعيها  با توجه به اينكه داده

                                                        
1. censored regression model 
2. logistic distribution function 
3. maximum likelihood (ML) 

در رابطه با معناداري كلي رگرسـيون   Fنشدن آمارة  شده، گزارش خاص الگوهاي رگرسيوني سانسور يك ويژگي. 4
شـود   ، استفاده ميLRاختصار، آمارة  يا به) Likelihood Ratio(در اين شرايط، از آمارة نسبت احتمال . است

  .گر معناداري كلي رگرسيون است بودن آن بيان كه معنادار
5. cross-section 
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ها  در تخمين 1وايت/ هاي مستحكم هابر ها امري معمول است، از كواريانس براي اين نوع داده
هـاي مقطعـي ايـن اسـت كـه ميـزان        ويژگي ديگر نتايج حاصل از داده. استفاده شده است

بـودن قـدرت    معموالً كوچك است و اين موضوع دالّ بر ضعيف R2آمده براي معيار  دست به
، 2شـده در جـدول    در شش رگرسـيون گـزارش  . دهندگي متغيرهاي مستقل نيست توضيح

حال  عين رسد، اما در درصد مي10شود كه مقدار اين معيار درنهايت به نزديكي  مشاهده مي
باالست و اكثر متغيرهـا نيـز از   ها بسيار  درجة معناداري كلي رگرسيون LRبر مبناي آمارة 

  .لحاظ آماري معنادارند
  

  روز هاي كار خانگي در شبانه ساعت: داري زنان، متغير وابسته برآورد تابع عرضة خانه. 2جدول 
  هارگرسيون  متغيرهاي مستقل

1 2 3 4  5  6  
  †درآمد زن

*22/1- 
)9/2-(           

 54/0  †درآمد شوهر
)3/1(           

    †درآمد خانواده
*03/1- 
)3/4-(         

      آموزش زن
*137/0- 

)2/4-( 
*107/0 -  

)1/3-(  
*113/0 - 

)3/3-(  
*137/0 -  

)8/3-(  
      )مجازي(اشتغال 

*23/1- 
)4/3-( 

*21/1-  
)3/3-(    

*16/1 -  
)2/3-(  

          )ساعات كار(اشتغال 
*026/0- 

)5/3-(    

      سن زن
***04/0- 
)66/1-( 

**056/0 -  
)2/2-(  

**057/0- 
)3/2-(    

            ازدواجمدت 
*059/0 -  

)7/2-(  
        تعداد فرزند

**38/0  
)3/2(  

**381/0 
)3/2(  

**458/0  
)4/2(  

  جزء ثابت
*3/9 
)07/4( 

*9/13 
)03/8( 

*6/10 
)4/8( 

*09/10  
)8/7(  

*2/10  
)9/7(  

*1/9  
)3/11(  

R2 035/0 034/0 083/0 092/0  095/0  098/0  
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  .درصد است 10و  5، 1به ترتيب معنادار بودن ضريب در سطح معناداري  ***و  **، *. است

                                                        
1. Huber/White Robust Covariances 
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. انـد  منزلة متغيـر مسـتقل قـرار گرفتـه     ، فقط دو متغير درآمد زن و شوهر به1در رگرسيون 
داري زنان دارد، درآمد زنان اثر منفي  بر خانه) هرچند مثبت(معنا  كه درآمد شوهر اثر بي حالي در

 10بيني حاصل از تابع عرضة  نتيجة اخير دقيقاً مطابق با پيش. دهد و معنادار آماري را نشان مي
. گمارند داري همت مي ار كسب كنند، كمتر به خانهزنان هرچه درآمد بيشتري را از بازار ك. است

زن متأهل شاغل در امريكا به نتيجة مشـابهي رسـيد    914اي شامل  گوپتا نيز با استفاده از نمونه
پـذيرد نـه از درآمـد     مـي ) منفـي (مبني بر اينكه كار خانگي زنان فقط از درآمد خودشان تـأثير  

ر كار از سوي زنـان ممكـن اسـت بـه دليـل حضـور       كسب درآمد باالتر از بازا]. 12[شوهرانشان 
در مشاغل باشد كه اين امر امكان پرداختن به امـور منـزل را    ـ هاـ از لحاظ مدت زمان بيشتر آن

  .كند برايشان دشوارتر مي
كم بخشي  سازد كه دست تفسير ديگر اين يافته چنين است كه درآمد باالتر، زنان را قادر مي

در هـر دو صـورت،   . كارگران خانگي محول كنند و در مقابل دستمزد بپردازندداري را به  از خانه
البته بايد اشاره كرد كه چون اثر درآمد مردان و زنـان طبـق   . افتد داري اتفاق مي كاستن از خانه

اي بـر   اند؛ مثالً كان در مطالعه نظريه متفاوت است، برخي محققان از درآمد خانوار استفاده كرده
تـأثير   هاي بريتانيايي مشاهده كرد كه درآمد خانوار بر ميزان كار خـانگي مـردان بـي   روي خانوار

به همين منظور، براي مشاهدة اثر درآمـد كـل   ]. 18[داري زنان اثر منفي دارد  است، اما بر خانه
اي مشابه با  شود كه در اينجا نيز نتيجه مالحظه مي. تخمين زده شده است 2خانواده، رگرسيون 

داري  هاي پردرآمد كمتر براي خانـه  به دست آمده است؛ يعني زنان در خانواده) 2008( كار كان
در اينجـا بـه ايـن    . تفسير اين يافته با اثر درآمد زنان كمي متفـاوت اسـت  . كنند وقت صرف مي

شود كه خانوارهاي پردرآمد در جهت برداشتن هرچه بيشـتر بـار مسـئوليت     موضوع پي برده مي
كنند، چه زن شاغل باشـد و چـه    فرساي داخل منزل تالش مي ور سخت و طاقتزنان در قبال ام

شايد اين موضوع بياني از اين واقعيت قابل مشاهده باشد كه چـرا بـازار خـدمات خـانگي     . نباشد
  .مانند نظافت منزل در مناطق مرفه تهران رونق بيشتري دارد

و همچنين به دليل استفاده به دليل همبستگي باالي درآمد با آموزش و وضعيت اشتغال 
از مشاهدات بيشتر، كه در پي لگاريتمي در نظر گرفتن متغير درآمد و لذا حذف درآمدهاي 
صفر امكان حصول آن ميسر نبود، متغيرهاي درآمد از معـادالت رگرسـيوني بعـدي حـذف     

را هر سه متغير آموزش، اشتغال و سن زنان اثر منفي و معنـاداري   3در رگرسيون . اند شده
گر اين است كه زناني  اثر آموزش و اشتغال مطابق با انتظار است و بيان. گذارند به نمايش مي

اثـر منفـي   . پردازنـد  داري مي ند كمتر به خانها كه تحصيالت باالتري دارند يا به كار مشغول
به اين معنا كه پرداختن به كار براي كسب . اشتغال مؤيد اعتبار الگوي تخصيص زمان است

داري است و اگر ساير خصوصيات خانواده و زنان تغييـر نكنـد،    مد جايگزيني براي خانهدرآ
اثر منفي آموزش نيز . گيري يا كاستن از فعاليت شغلي يابد؛ جز با كناره داري تحقق نمي خانه
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زني زنان،  بردن قدرت چانه توان گفت كه تحصيالت با باال سو مي از يك. تفاسير مختلفي دارد
هاي شغلي  كند و از سوي ديگر، گسترة گزينه ها از كار خانگي را زياد مي تناب آنامكان اج

البته شايد يك عامل . كاهد تر كرده و از جذابيت كار خانگي مي در جامعه را برايشان وسيع
داري را با شأن  كرده خانه فرهنگي نيز در اين بين دخيل باشد كه به موجب آن زنان تحصيل

اي كه كمي درخور توجه است، به اثر منفي سن زنـان   نتيجه. سب ندانندو منزلت خود متنا
تر بيشتر براي توليد كاالها و خدمات مورد نيـاز خـانواده تـالش     زنان جوان. شود مربوط مي

) 1980(البتـه گرونـاو   . مندند كنند، شايد به اين دليل كه از توان و انرژي بيشتري بهره مي
در بريتانيـا اثـر مثبـت سـن زنـان را      ) 2008(امريكا و كـان   1973هاي سال  اساس داده بر

بـودن رفتـار و سـبك زنـدگي زنـان در ايـران و        گر متفـاوت  اين تمايز بيان. مشاهده كردند
  .كشورهاي صنعتي است

در همـة ايـن   . ، متغير مهم تعداد فرزند به الگـو اضـافه شـده اسـت    6تا  4هاي  در رگرسيون
ايـن نتيجـه نيـز    . مثبتي دارد و از لحاظ آماري معنـادار اسـت   ها، متغير مذكور ضريب رگرسيون

وجـود فرزنـدان بيشـتر در خـانوار بـر      . اسـت  10در رابطـة   αمنطبق با انتظار ما از اثر پـارامتر  
هايي است  داري خود جزئي از مجموعه فعاليت افزايد، زيرا بچه داري مي ضرورت پرداختن به خانه
اين موضوع پاسخي براي اين سؤال است كه چرا زنان . گيرد ر ميداري قرا كه در ذيل عنوان خانه

زنان فاقـد فرزنـد انگيـزة بيشـتري بـراي      . گمارند داري همت مي شاغل به ميزان كمتري به خانه
همچنين، . ورود به بازار كار دارند، زيرا فرزندي وجود ندارد كه بخواهند برايش وقت صرف كنند

شدن به فعاليتي خاص بگذرانند كـه   ات زيادي را بدون سرگرماين دسته از زنان ممكن است اوق
اما هرچه بـر تعـداد   . دهد ها براي خروج از خانه به قصد كار را افزايش مي اين موضوع گرايش آن

شـود   بندي زنان به امور منزل و ماندن در خانه نيز بيشتر مي شود، ميزان پاي فرزندان افزوده مي
بنابراين، عامل تعـداد  . پردازند داري مي ز زمان موجود خود را به خانهتري ا رو بخش بزرگ اين و از

  .داري است فرزند يك واسطه ميان وضعيت شغلي و ميزان خانه
منزلـة   بـه ) در هفته(حسب تعداد ساعت كاري  ، از اشتغال زنان بر2از جدول  5در رگرسيون 

حضـور بيشـتري در فعاليـت     شود كه هرچه زنان مشاهده مي. متغير مستقل استفاده شده است
اي مشابه بـا ايـن از سـوي هـرش و      نتيجه. شود ها كاسته مي داري آن شغلي دارند، از ميزان خانه

سـاله در ميشـيگان    64تـا   20اي بـر مـردان و زنـان سفيدپوسـت      در مطالعه) 1994(استراتون 
  ].13[دست آمد  به

ايـن يافتـه   . دهـد  را نشـان مـي   اثر منفـي  6سرانجام، متغير طول مدت ازدواج در رگرسيون 
داري  گر اين است كه زنان در طول زمان و با افزايش مدت زندگي زناشـويي از ميـزان خانـه    بيان
شـايد  . تر است هاي قديمي هاي نوپا بيش از ازدواج داري در ازدواج بنابراين عرضة خانه. كاهند مي

داري يافـت؛ بـدين معنـا     ي نهايي خانهور بودن بهره بتوان تعبير اقتصادي اين موضوع را در نزولي
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شده در خانـه كـاهش    شود، بازدهي نهايي خدمات ارائه كه هرچه بر طول عمر خانواده افزوده مي
تعبير اجتماعي اين يافته نيز چنين است كه با افزايش عمر ازدواج، خانواده وارد مرحلـة  . يابد مي

شدن  شدن فرزندان از خانواده يا سپري شود و آن عبارت است از جدا ديگري از چرخة زندگي مي
در اين صورت، ديگر نياز نخواهد بود كه زنان به ميزان گذشته در . ها به مادر دوران وابستگي آن

  .داري مشغول كنند خانه حضور داشته باشند و خود را با خانه

  گيري بحث و نتيجه
ادي ملـي و اغمـاض از   شده در داخل خانوار در محاسـبات اقتصـ   ماندن خدمات ارائه مغفول

شده در قالب خانواده، ضعفي اساسي در هر نظام اقتصادي رايج  ارزش كاالها و خدمات عرضه
اين موضوع جاي هيچ ترديدي ندارد كه رفاه هر عضو جامعه به دليل . رود شمار مي امروز به

شود  مي تعلقي كه به يك خانوار دارد، تا حد زيادي به وضعيت آنچه در درون خانوار توليد
شـود و   كنـد، پـاكيزه مـي    كند، تغذيـه مـي   اش استراحت مي انسان در خانواده. وابسته است

ها رشد، بالندگي و پرورش انسان  كند كه حاصل همة آن بسياري خدمات ديگر را دريافت مي
  .نتيجه رفاه اوست و در

ندارد و  رسد فضاي علمي كشور چندان به اين موضوع مهم توجه با اين وصف، به نظر مي
اي محدود، به شواهدي در رابطه با عوامـل مـؤثر بـر     ضروري است كه حتي با اتكا به نمونه

شـده در ايـن پـژوهش،     الگوي نظـري ارائـه  . شود، دست يافت ناميده مي» داري خانه«آنچه 
هايي  شده در اين زمينه است، زيرا ويژگي هاي شناخته جايگزيني براي ساير الگوها و تحليل

در ادامة اين تـالش،  . از تناسب بيشتري با ساختار خانواده در ايران برخوردار است دارد كه
ها اتفاق  شواهدي از شهر تهران ارائه شد كه بر شناخت ما از واقعيت آنچه در درون خانواده

هـاي بـازاري    رسد هر عاملي كه فرصت در يك بيان كلي، به نظر مي. كند افتد اضافه مي مي
واقع،  در. انجامد تر كند، به عرضة خدمات كمتر در داخل خانواده مي فراخ روي زنان را پيش

هاي بازاري  شوند و حضور در فعاليت عواملي كه سبب كسب عايدي در خارج از خانواده مي
بنـابراين، بـا   . كننـد  داري را ضعيف مي ها براي خانه كنند، انگيزة آن را براي زنان جذاب مي

داري دارد و با عدم حضور زنان در خانه به دليـل اشـتغال،    خانهتوجه به اهميت زيادي كه 
. توان آن را به منزلة كاهش رفاه جامعه تلقي كرد شود و مي داري مخدوش مي قطعاً امر خانه

اجتماعي كشور نياز مبرم به حضور زنان در  ـ  از سوي ديگر، پيشبرد اهداف توسعة اقتصادي
كنندة اشتغال زنان توأم با  هاي تسهيل د اتخاذ سياسترس به نظر مي. هاي مختلف دارد عرصه
براي مثال، تولد فرزند و پرورش آن مستلزم صـرف زمـان و   . داري امري ضروري است خانه

بودن زنان ممكـن اسـت    شاغل. خصوص مادران در منزل است انرژي كافي توسط والدين به
رو،  اين از. ري مترتب بر آن شوددا هاي خانه ها به فرزندآوري و سپس فعاليت مانع گرايش آن
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 ـ  مدت همراه با حقـوق و دسـتمزد   طوالني هاي زايمان  هايي از قبيل مرخصي اجراي سياست
مفيد خواهد بود، زيرا نه زنان را  ـ كه در برخي كشورهاي غربي يا صنعتي وجود دارد چنان آن

  .كند ها سلب مي داري را از آن كند و نه امكان خانه از بازار كار دور مي
شدن اشتغال زنان متأهل با  عالوه بر اين، موارد ديگري نيز وجود دارند كه بر اهميت سازگار

ا و نياز سـاير اعضـا بـه    فرد است، زيرا اتك به نقش زن در خانواده منحصر. افزايد امور خانوادگي مي
حضور زن در خانه با فراغ بـال، آرامـش و   . بسيار زياد و بيش از هر عضو ديگر است) يا مادر(زن 

بـه عبـارت ديگـر، زن    . شـود  انرژي كافي سبب اشتياق ساير اعضا در زندگي شخصي و كاري مي
بنابراين، . اعضاست عاطفي در خانه و سرايت آن به ساير ـ منشأ انتشار سرزندگي و سالمت رواني

هـا در عرصـة اقتصـادي     اي كه مانع حضـور آن  هاي منعطف در قبال زنان به گونه اتخاذ سياست
حال امكان تحقق وظايف مادري و همسري را برايشـان فـراهم كنـد، بـا اهميـت       عين نشود و در

هـاي   يكـي از زمينـه  . كنـد  است و به ايجاد فضاي امن و پرتحرك در خانواده و جامعه كمك مي
كـار و تعامـل كـارگر و     و ها قانون كار است كه شرايط كلي فضاي كسب كردن اين سياست لحاظ

برخـي اصـالحات در قـانون كـار بـه صـورت قـوانين         دادن شايد انجام. كند كارفرما را تعيين مي
  .تر براي زنان مناسب باشد بازنشستگي سهل
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