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هدف اصلی بحث  

نشان دادن مثالی از کاربرد تئوری های اقتصادی برای مدل کردن    
يک پديده اجتماعی    

:  گری بکر

در سال های اخير اقتصاددان مفاهيم اقتصادی را به طور گسترده      
ای برای توضيح رفتارهای خارج از بازارهای مالی به کار گرفته   
اند و به تبع آن تمايل متخصصان  خارج از حوزه اقتصاد به اين     

. روی کرد نيز رو به افزايش است   

به تبع اين روند پديده هايی مثل تبعيض نژادی، زاد و ولد، جرم،       
.  به تر درک شده اند   “ تفريح”آموزش، مشارکت در بازار کار و    

“ واحد ”در حقيقت نظريه اقتصادی در حال تکوين يک چارچوب  
.است“ منابع کم ياب”برای توضيح رفتار انسانی در قبال تمامی  

Gary Becker:
Economic Approach to

Human Behavior
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فرضيات روی کرد شيکاگو

 انتخاب عقالنی•

 ترجيحات پايدار •

 تعادل های بازار •

نظريه ازدواج بکر 

نهاد ازدواج به عنوان مکانيسمی برای تقسيم کار     •

 مطلوبيت ناشی از کاالهای بازاری و غيربازاری  •

 وقت به عنوان يک ورودی مهم در فرآيند توليد خانگی     •

تصميم گيری برای تخصيص وقت بر اساس بهره وری نهايی •

اقتصاد مقياس؟•
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نظريه تخصيص زمان بکر

 اگر درآمد ساعتی افراد بيشتر شود آيا بيشتر کار می کنند يا کم تر؟•

به سمت کاهش ساعت کار     :  اثر درآمدی •

به سمت افزايش ساعت کار :  اثر هزينه ای•

 تاثيرات اجتماعی؟ •

سوال اصلی بحث  

 ميالدی به بعد  50چرا عرضه نيروی کار زنان متاهل از دهه   
رشد چشم گيری داشته است در حالی که در همين بازه زمانی   
عرضه نيروی کار مردان به طور عام و زنان مجرد تغيير    

چندانی نداشته است؟   
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نرخ مشارکت زنان متاهل و مردان: آمارها

Source: Goldin, 1990

ميزان کار هفتگی : آمارها

-8%

Source: Jones et al, 2004

+171%
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توضيح های موجود 

Work by female 
friends and relative 
encourage other 
women to enter the 
market

Neumark and Postlewaite
(1988):

Relative 
income 
concern

higher own-wage 
elasticity for women 
than men, also 
higher elasticity for 
spouse-wage

Smith and Ward (1985)
Blau and Kahn (2006)

Income 
Effect

DescriptionExampleTheory

توضيح های موجود 

Substantial 
decreases in home 
appliance price 
index

• Greenwood, Seshadri and 
Yorukoglu1 (2002 , 2005)
• Cavalcanti and Tavales, 
2005

Engine of 
Liberation

Better family 
planning exercises 
reduces the 
stochastic part for 
both human capital 
accumulation and 
employer

Goldin and Katz , (2002)Power of Pill

DescriptionExampleTheory
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توضيح های موجود 

Dynamic effect of 
female labor force 
on family norms and 
men’s preferences

• Vendrik (2003)

• Fernandez and Fogli
(2004)

Social norms 
and 
preferences

DescriptionExampleTheory

شکاف دست مزد: توضيح اول 

 کاهش شکاف بين دست مزد زن و مرد   1)

و ) 0.08(تفاوت چشم گير در کشش دستمزدی عرضه نيروی کار برای مردان       2)
) 0.78(زنان 

Blundell and MaCurdy: منبع (1999)
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 آمريکا -تحوالت نسبت دست مزد زن و مرد    
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 انگلستان  -تحوالت نسبت دست مزد زن و مرد    
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تحوالت نسبت دست مزد زنان و مردان
(Blau-Kahn, JEP 2000)

روندی 
جهانی

نظريه های شکاف دست مزد

سرمايه انسانی  •
 تجربه پايين تر    –
 انباشت پايين تر سرمايه انسانی     –

 تبعيض •
تعصب  –
چرخه معيوب   : تبعيض آماری–

محدوديت های زنان برای جست وجو   : نظريه های جست و جو  •
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داليل کاهش شکاف   

قوانين و مقررات جديد    •

تغيير در ماهيت شغل ها •

بهبود کيفيت ورود زنان به آموزش های حرفه ای   •

کاهش ذهنيت کليشه ای •

تاثير شکاف دست مزد بر کار زنان متاهل   

 بروز عامل شکاف به صورت ماليات اضافی بر روی دست مزد زنان    •

کاهش بهره وری نهايی زنان در بازار کار در قياس با مردان   : نتيجه•

نزديک شدن بهره وری نهايی دو جنس    : سير تحوالت•
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موتور رهايی: توضيح دوم

تاثير کاهش قيمت لوازم خانگی      1)

افزايش بهره وری نهايی زن در منزل  : مدل بکر2)

نتيجه؟  3)

قيمت نسبی هشت وسيله خانگی اصلی      

Source: Golding 1990
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مالکيت لوازم خانگی: آمارها

Source: Greenwood , et al (2002)

قدرت قرص: توضيح سوم 

افزايش سهم زنان در مشاغل حرفه ای، افزايش سن اولين ازدواج         : مشاهدات اوليه 

سهم زنان در مشاغل حرفه ای 

28%3%Business

19%1%Dentistry

36%4%Law

30%10%Medicine
19801960s
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موفقيت های تحصيلی زنان : آمارها

Source: U.S. Department of Labor

There is only one drug in the world so well known that it’s called
“the Pill.” In 1968 a popular writer ranked the Pill’s importance
with the discovery of fire and the development of tool-making.

Twenty-five years later, the leading British weekly, The Economist,
listed the Pill as one of the seven wonders of the modern world.

For more than forty years, more people have taken it than
any other prescribed medicine in the world.

PBS American Experience website1



14

سن اولين تولد   : آمارها

Source: Hock 2005

نرخ باروری: آمارها

Source: Smith and Ward (1985)
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تاثير قرص

)ازدواج  (کاهش عدم مطلوبيت ناشی از تاخير در بچه دار شدن      : اثر مستقيم1)

 افزايش اندازه بازار ازدواج     :اثر غيرمستقيم2)

 کاهش عنصر تصادفی در برنامه ريزی شغلی :اثر سرمايه انسانی 3)

α : contribution through a career
λ : utility loss from delaying marriage 

(impatience factor)
λ0 : utility loss before the pill    
λP : utility loss after the pill  
Group I(α > λ0): delay marriage and have a
career with or without pill
Group II(λ0 > α > λP): Without the pill, marry
in period 1, but delay marriage and have a 
career with the pill.
Group III(α < λP): do not have a career with or
without the pill

مدل تاثير قرص
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نقد بر نظريه قرص

هم زمانی گسترش قرص و تحوالت اجتماعی 1)

توسعه نهادهای آموزشی برای زنان   2)

)در ايران  (و گستره استفاده ) در غرب (عدم اطمينان از اعمال قانون    3)

ساير علل 
همسران مردانی که مادران شاغل     : نگرش های اجتماعی:  مادران و پسران   1)

.داشته اند بيش تر کار می کنند   

 کردن  چشم و هم چشمی و اثر القايی حقوق ديگر زنان بر تمايل زنان برای کار   2)

 بهبود بهره وری آموزشی زنان   3)

کاهش هزينه نگهداری بچه   4)

 درک مطلوبيت ذاتی ناشی از کار در خارج از خانه     5)
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جمع بندی

يک تر هر قدر شکاف دست مزد کم تر باشد رفتار زنان متاهل و مجرد به هم نزد  1)
.  می شود

جامعه شناسی سوخت  : تعامل کاهش شکاف تبعيض و گسترش لوازم خانگی   2)
. درهايی زنان از خانه را فراهم کرد ولی اقتصاد بود که جرقه مشعل را ز   

!با تشکر  


