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چكيده
از آنجا که م سكن برآوردکننده يك نياز اجتماعي ا ست ،در بازار م سكن عالوه بر عوامل اقت صادي،
عوامل اجتماعي نيز موثرند .تاييرات و سيع اقت صادي و اجتماعي طي سالهاي گذ شته م ستلزم برر سي
عوامل تعيينکننده مالكيت مســـكن بوده و تعيين اين عوامل موثر ميتواند راهنماي خوبي براي برنامه
ريزان و سيا ستگذاران با شد .همچنين از آنجا که طول سالهاي تح صيل و صرف هزينههاي مختلف
توســط فرد و جامعه براي تحص ـيل ،توقع ســطوح زندگي باالتر به ويژه مســكن مطلوبتر را ايجاد مي
کند ،بررسي ميزان تاثيرگذاري افزايش سطح تحصيالت بر نوع مالكيت مسكن (ملكي يا استيجاري)
و ارزيابي روند اين تاثير در طول زمان از اهميت قابلتوجهي برخوردار اســت .با توجه به اينكه ،حدود
يك پنجم دانشآموختگان کشــور در اســتان تهران ســاکن هســتند ،اين اثرات براي تهران قويتر و
بررسـي آن مهمتر اســت .همســو با مدلهاي توســعه يافته بازار مســكن که در آنها بر نياز به فهم بيشـتر
درباره فرآيند تصميم سازي مصرفکننده و اهميت فزاينده ويژگيهاي اثرگذار بر درک رفتار خانوار
تاکيد ميشود ،اين مطالعه با استفاده از مدلهاي الجيت و پروبيت به بررسي اثر خصوصيات اقتصادي-
اجتماعي خانوار با تاکيد بر تحوالت تحصيلي سرپرست خانوار بر مالكيت مسكن در سالهاي ،1376
 1381و  1386و در نهايت ارائه نتايج براساس مدل منتخب پرداخته است .نتايج اين پژوهش نشان مي
دهد که خصوصيات اقتصادي-اجتماعي خانوار اثر معنيداري بر مالكيت مسكن دارند و رابطه سطح
تح صيالت سرپر ست خانوار و مالكيت م سكن منفي ا ست .از سال  1376تا سال  ،1381کاهش تاثير
منفي سطح تح صيالت بر مالكيت م سكن ثبت شده ا ست ،اما اين تاثير منفي در سال  ،1386ت شديد
ميشود.
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 -1مقدمه
مســكن از ديرباز به عنوان ســرپناه مورد توجه بوده و اهميت آن به حدي اســت که همراه با
خوراک و پو شاک به عنوان ا صليترين نيازهاي ب شر شناخته مي شود .با گذ شت قرون و
اع صار نه تنها م سكن نقش خود را از د ست نداده يا تو سط نيازهاي جديد جايگزين ن شده،
بلكه ابعاد جديدتري يافته ا ست ،به گونهاي که امروزه در اقت صاد ک شورها و خانوارها حائز
اهميت فراوان است.
به طور متو سط در سطح جهان يك چهارم هزينه م صرفي خانوارها صرف م سكن
مي شود و در تمام کشورها بخش ساختمان يكي از بزرگترين بخشهاي فعاليت اقتصادي
است (اثنيعشري.)1386 ،
بررســي وضــعيت مســكن عالوه بر بعد اقتصــادي از بعد اجتماعي نيز حائز اهميت
ا ست ،زيرا متقا ضي م سكن (بي شتر) خانوار و نه فرد ا ست ،بنابراين بايد مباني رفتار م صرف
کننده که مبتني بر فرد اســت در مورد خانوار مطرح شــود ،چراکه خصــوصــيات خانوار در
ميزان تقاضــاي موثر مســكن موثر اســت؛ اين خصــوصــيات شــامل تعداد اعضــاي خانوار،
وضـعيت تاهل ،وضـعيت تحصـيل ،سـطح تحصـيالت ،تعداد شـاغالن و ...اسـت که در اين
مطالعه سعي شده به بررسي برخي از اين اثرات با تاکيد بر متاير سطح تحصيالت سرپرست
خانوار پرداخته شود.
طول ســـالهاي تحصـــيل و صـــرف هزينههاي مختلف توســـط فرد و جامعه براي
تح صيل ،طبعا توقع سطوح زندگي باالتر به ويژه م سكن مطلوب تر را ايجاد ميکند ،از اين
رو بررســي ميزان تاثيرگذاري افزايش ســطح تحصــيالت بر نوع مالكيت مســكن (ملكي يا
استيجاري) و همچنين ارزيابي روند اين تاثير در طول زمان از اهميت قابل توجهي برخوردار
است.

 -2تعریف مساله و ضرورت انجام تحقیق
رشــد ســريع جمعيت جهان در ســده گذشــته ميالدي و مســاله اصــلي اقتصــاد ،يعني
محدوديت منابع ،تقاضــاي بســياري از خانوارهاي متقاضــي براي دســتيابي به ســرپناهي
دلخواه را بي پا سخ گذارده و در ب سياري از ک شورهاي جهان ،ف شار اجتماعي حا صل از
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نياز مســـكن موجب برنامه ريزي دقيق براي بكارگيري منابع و ســـرمايه گذاري منظم در
بخش مسكن شده است.
مسكن يكي از اساسيترين مسايل اقتصادي ايران قلمداد ميشود .جمعيت کشور از
از  34ميليون نفر در سال  1355به  70/4ميليون نفر در سال 1385و  75/1ميليون نفر در سال
 1390افزايش يافته ا ست .برر سي هرم سني جمعيت در سالهاي  1385و  1390ن شان مي
دهد که بيشــنرين فراواني جمعيت در ســال  1385مربوط به هرم ســني  20-24بوده که اين
فراواني در سال  1390مربوط به هرم سني  25-29است .مسلم است که تقاضاي عمده اين
گروه سني ا شتاال و م سكن ا ست .همچنين بي شترين تعداد شاغالن به تح صيل در مقاطع
مختلف تحصيلي نيز در اين دو هرم سني قرار دارند (مرکز آمار ايران).
در شــرايط کنوني به دليل باال بودن بهاي زمين و واحدهاي مســكوني ،عدم کفايت
وام م سكن ،اق ساط سنگين وام و پايين بودن سطح درآمد واقعي خانوارها ،شرايطي ايجاد
شده که با وجود تقا ضاي گ سترده براي م سكن ،متقا ضيان با درآمد کم و متو سط جامعه
قادر به ورود به بازار مسكن نيستند ،به همين دليل تقاضاي مؤثر مسكن در سالهاي اخير به
شدت کاهش يافته است .اين در حالي است که مطابق قانون اساسي ،داشتن مسكن متناسب
با نياز ،حق هر فرد و خانواده ايراني بوده (ا صل  )31و يكي از ضوابط اقت صاد ک شور تامين
نيازهاي ا سا سي از جمله م سكن ا ست (ا صل )43؛ در اين را ستا دولت موظف به برطرف
ساختن هر نوع محروميت در زمينه مسكن (اصل  )3است.
در سطح کالن ،بخش مسكن سهم عمدهاي در اقتصاد ملي دارد و حدود  30درصد
از ثروت جهاني را تشــكيل ميدهد (کيم .)2004 ،در ايران طي چهار دهه گذشــته اين بخش
همواره نيمي از کل تشــكيل ســرمايه کشــور را به خود اختصــاص داده و به همين دليل نقش
موثري در رونق و رکود سرمايهگذاري در سطح کالن اقتصاد ايران ايفا کرده است.
بخش م سكن به داليل ارتباط قوي با ساير بخشهاي اقت صادي ،برقراري پيوندهاي
پسين و پيشين باال ،مرتبط بودن با حدود  400نوع کاال و خدمات در جامعه ،اشتاالزايي ،نياز
اوليه هر خانوار بودن و افزايش تقاضـــاي آن به ويژه در کشـــورهاي داراي جمعيت جوان
مانند ايران ،نقش بسيار اساسي در حرکت اقتصاد دارد به حدي که برخي ،حوزه ساخت و
ساز و مسكن را موتور محرک اقتصاد ايران ميدانند.
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در سطح خرد ،مسكن يكي از نيازهاي اساسي خانوار بوده و بزرگترين مولفه ثروت
اغلب خانوارها محســـوب ميشـــود ،در حقيقت براي اغلب خانوارها مهمترين معامله مالي،
خريد مســكن اســت .همچنين ســاخت يك واحد مســكوني بخش مهمي از مخارج خانوار يا
حتي کل ثروت خانوار را شــامل ميشــود و با افزايش درآمد ،تمايل خانوارها به ترک اجاره
نشيني ،تملك مسكن ،مالكيت چندخانهاي ،ارتقاي کيفيت مسكن مورد استفاده و گاه خريد
مسكن براي حفظ يا ارتقاي ارزش پساندازهايشان افزايش مييابد .تقاضا براي مسكن انگيزه
مهمي براي پسانداز در تمام گروههاي اقتصـــادي-اجتماعي خانوار اســـت .اســـتان تهران با
جمعيت بيش از  12ميليون نفر 16/2 ،در صد کل جمعيت ک شور را به خود اخت صاص داده
است.
برر سي شاخ

بهاي کاال و خدمات م صرفي در نقاط شهري ) (CPIک شور ن شان

ميدهد در محا سبه اين شاخ که به عنوان ا صليترين و مهمترين شاخ هزينه خانوار
مطرح است از ميان  12گروه تعريف شده کاال و خدمات ،گروه «مسكن ،آب ،برق ،گاز و
ساير سوختها» بي شترين ضريب اهميت را دارا ست که بيانگر سهم و اهميت باالي آن در
سبد مصرفي خانوار است.1
بر ا ساس نتايج برر سي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال 30/6 ،1390
درصـــد کل هزينه ناخال

يك خانوار ،مربوط به هزينه «مســـكن ،آب ،برق ،گاز و ســـاير

سوختها» است که بيشترين سهم را در بين گروههايي کااليي به خود اختصاص داده است
(بانك مرکزي).
به داليل بيان شــده ،بررســي بازار مســكن از اهميت ويژهاي برخوردار اســت .بازار
مسكن هما نند هر بازار ديگري ،متشكل از دو مؤلفه اساسي عرضه و تقاضاست که در اين
مطالعه قصد است به جنبهاي نو در حوزه تقاضاي مسكن پرداخته شود؛ از آنجا که متقاضي
م سكن (بي شتر) خانوار و نه فرد ا ست ،خ صو صيات خانوار در ميزان تقا ضاي م سكن موثر
ا ست .همچنين به دليل اينكه م سكن برآوردکننده يك نياز اجتماعي ا ست در بازار م سكن
عالوه بر عوامل اقتصادي ،عوامل اجتماعي نيز موثرند.
در ميان عوامل متعدد موثر بر ملكي يا اســتيجاري بودن مســكن خانوارها مانند ســن
سرپرست خانوار ،درآمد سرپرست خانوار ،سطح تحصيالت سرپرست خانوار ،تعداد افراد
« - 1ضريب اهميت» از نسبت هزينه پرداختي خانوار براي آن کاال و خدمت به کل هزينه خانوار محاسبه ميشود.
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خانوار ،تعداد افراد شاغل خانواده و ...با توجه به روند رو به تزايد تعداد افراد تحصيلكرده و
به تبع آن ،افزايش ســطح تحصــيالت در جامعه و ســهم عمدهاي که افراد تحصــيلكرده در
جمعيت شاغل کشور دارند ،اين متاير به طور ويژه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بررســـي آ مار مربوط به آموزش کشـــور حاکي از افزايش قابل توجه تعداد افراد
تحصيلكرده در دهه  80نسبت به دهه  70است به گونهاي که جمعيت با سواد باالي  6سال
کشــور از تعداد 41/582/282نفر در ســال  1375به تعداد  57/361/682نفر در ســال 1390
افزايش يافته ا ست .اين تعداد ن شان ميدهد که نرخ با سوادي جمعيت باالي  6سال ک شور

1

از  79/7درصد در سال  1375به  84/7درصد در سال  1390افزايش يافته است.
طول ســـالهاي تحصـــيل و صـــرف هزينههاي مختلف توســـط فرد و جامعه براي
تحصــيل ،طبعا توقع ســطوح زندگي باالتر به ويژه مســكن مطلوبتر را ايجاد ميکند،از اين
رو بررســي ميزان تاثيرگذاري افزايش ســطح تحصــيالت بر نوع مالكيت مســكن (ملكي يا
استيجاري) و همچنين ارزيابي روند اين تاثير در طول زمان از اهميت زيادي برخوردار است
که در اين مطالعه به آن پرداخته ميشود.
تاييرات وســيع اقتصــادي و اجتماعي طي ســالهاي گذشــته مســتلزم بررســي عوامل
تعيينکننده مالكيت مســـكن بوده و تعيين اين عوامل موثر ميتواند راهن ماي خوبي براي
سياستسازان ،تصميمگيرندگان و سياستگذاران ،عرضهکنندگان و حتي متقاضيان آن باشد.
اين پژوهش در نظر دارد ضمن شنا سايي رابطه بين تح صيالت سرپر ست خانوار و مالكيت
م سكن به ارزيابي تاييرات رابطه بين سطح تح صيالت سرپر ست خانوار و مالكيت م سكن
طي سالهاي مورد بررسي بپردازد.

 -3روش گردآوری اطالعات و دادهها
در اين مطالعه از دادههاي درآمد-هزينه خانوارها در ســالهاي  1381 ،1376و  1386مناطق
شـــهري اســـتان تهران که توســـط مرکز آمار ايران تهيه و با مراجعه به مرکز آمار اطالعات
تفصيلي دريافت شده ،استفاده شده است.

 -1نرخ با سـوادي جمعيت باالي  6سـال کشـور ،عبارت اسـت از :نسـبت جمعيت با سـواد باالي  6سـال کشـور به کل
جمعيت باالي  6سال کشور.
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 -4جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه
در اين م طال عه آ مار و اطال عات مورد ن ياز شــــا مل اطال عات مربوط به ويژگي هاي
اقتصادي -اجتماعي خانوارهاي شهري استان تهران است که از طريق پرسشنامه جمعآوري
شده است.
به منظور انتخاب نمونهها از روش نمونهگيري دو مرحلهاي استفاده شده است که در
آن ،واحد نمونهگيري مرحله اول بلوک و واحد نمونهگيري مرحله دوم خانوار در داخل
بلوکها اســـت .براي اين منظور ،ابتدا بلوکهاي نمونه به روش ســـيســـتماتيك با احتمال
انتخاب متناســـب با تعداد خانوارهاي بلوک ،تعيين و ســـپس در داخل هر بلوک نمونه پنج
خانوار به روش سيستماتيك دايرهاي انتخاب ميشوند .در اين بررسي از اطالعات مربوط به
تعداد  1424خانوار شهري استان تهران در سال  1652 ،1386خانوار در سال  1381و 2378
خانوار در سال  1376استفاده شده است.

 -5مبانی نظری تحقیق
در نظريه رفتار مصــرفکننده فرض ميشــود که هر مصــرفکننده به دنبال حداکثرســازي
مطلوبيت با توجه به محدوديتهاي مختلف اســـت به همين منظور در تصـــميم خود براي
انتخاب کاالي مورد نظر براي حداکثر سازي مطلوبيت ،همه انتخابهاي ممكن را بررسي و
بهترين گزينه را انتخاب ميکند ،بنابراين تئوري مصـــرفکننده بيانگر نقش تصـــمي مات
مصــرفکننده کاال از جمله مســكن با توجه به قيدهاي قيمت بازار و درآمد مصــرفکننده
اســـت .نقطه آ غازين مدلســـازي مالكيت نيز بررســـي نظريه رف تار مصـــرفکننده بوده و
اقتصاددانان نئوکالسيك فرض ميکنند که تصميمگيري خانوار مانند تصميمگيري مصرف
کننده است.
توابع تقاضــا ميتواند براي يك مصــرفکننده يا يك خانواده باشــد .گســترش تابع
تقاضــا از مصــرفکننده فردي به يك گروه از مصــرفکنندگان در بيشــتر مطالعات تجربي
نياز به کاربرد مباني کردار مصـــرفکننده در مورد خانوار و گنجاندن متايرهاي جمعيتي يا
به عبارتي خصوصيات خانوار در کنار قيمتها و درآمد دارد.
در مورد مســكن ،ارتباط بين درآمد و تصــميمات مربوط به تقاضــاي مســكن بدون
شك در اکثر خانوارها وجود دارد ،زيرا درآمد پايه و اساسي براي توضيح تقاضاي مسكن
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و منبع وجوهي اســـت براي پرداخت هاي اصـــل و بهره وام ،ماليات هاي خاص ،بيمه و...
مالكان يا پرداختهاي مسـتاجران .همچنين درآمد باالتر موجب يافتن مسـكن باکيفيت و يا
کميت باالتر از طرف مســـتاجران و مالكان و يا تايير نوع تصـــرف از حالت اســـتيجاري به
مالكيت مي شود .عالوه بر اين ،برر سيها ن شان داد که ويژگيهاي خانوار با تاييرات نوع يا
مكان و نحوه تصــرف مســكن ارتباط دارد ،1از اين رو ،مدلهاي توســعه يافته بازار مســكن،
نياز به فهم بيشـــتر درباره فرآيند تصـــميمســـازي مصـــرفکننده را تاييد ،بر اهميت فزاينده
ويژگيهاي اثرگذار بر درک رفتار خانوار تاکيد و پيشـــنهاد کردند که فاکتورهاي متداول
مانند درآمد ،تنها عوامل موثر بر تصـــميمســـازي در اين زمينه نيســـتند ،بلكه ويژگي هاي
اقتصادي -اجتماعي ،جمعيتي ،اشتاال و ...نيز در اين زمينه موثرند.
در مجموع ،در شكل عمومي تقاضا براي کاالهايي مانند مسكن ،عالوه بر قيمتها
و درآمد ،ويژگيهاي جمعيتي خانوار شامل سن ،نژاد ،وضعيت تاهل ،تعداد اعضاي خانوار
و ...که به عنوان عوامل سليقهاي شناخته ميشوند نيز گنجانده ميشود .روشي که اقتصاددان
ها ،ويژگيهاي خانوار را به تابع تقا ضاي م سكن پيوند ميدهند ،کليد تو سعه مفهومي مدل
هاي تصميمگيري در خصوص مسكن بوده است.
تقاضا براي مسكن از دو ديدگاه قابل توجه است؛ يكي تقاضا براي خدمات مسكن
و ديگري تقا ضاي م شتقه براي م سكن به عنوان يك کاالي سرمايهاي ا ست .با وجود آنكه
هر دو شكل تقاضا کامال وابستهاند ،اما مرزهايي نيز بين آنها مشاهده ميشود .به عنوان مثال،
خانواري که اجاره را انتخاب ميکند فقط در بازار خدمات شرکت کرده ا ست .اين م ساله
همچنين به اين معناســت که نوعي همبســتگي يا حتي تطبيق ميان تصــميمات نوع تقاضــاي
م سكن و انتخاب نوع ت صرف م سكن وجود دارد و ناديده گرفتن تقا ضاي م شتقه م سكن به
عنوان يك دارايي نامناسب است.
ارتباط بين ميزان مسكن و نوع تصرف به صورت زير نشان داده ميشود:
G  GX   u

Qo  qo  Z o   uo
Qr  qr  Z r   ur

1- Megbolugbe, I. F , The Economic Theory of Housing Demand: A Critical Review
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معادله مطرح شــده که معادله انتخاب نوع تصــرف مســكن ناميده ميشــود ،احتمال
مالكيت خانوار در مقابل اجاره خانه را به عنوان تابعي از متايرهاي وابســـته  xبيان ميکند.1
تقاضــاي ملكي و اجارهاي خدمات مســكن ،يعني  Qoو  Qrبه ترتيب تابعي از

متايرهاي  Zoو

 Zrه ستند .بي شتر محققان متايرهاي تو ضيحي يك ساني را در معادله انتخاب نوع ت صرف و
معادالت تقاضا استفاده ميکنند.X= Zo= Zr :
تابع تقاضايي که تاکنون مورد بررسي قرار گرفت از روش مساله ترجيحات اوليه به
دست آمد ،روش ديگر به دست آوردن تابع تقاضا (در سيستم تقاضاي مارشالي) ،شروع از
يك تا بع مطلوبيت غيرمســتقيم اســت که براي به دســت آوردن آن ،مقادير بهينه متايرهاي
تصميمگيري  xرا در تابع مطلوبيت جايگزين ميکنيم ،آنگاه خواهيم داشت:

U  u  x1 , x2 , . , xn   u  x1  I , p  , x2  I , p  ,  , xn  I , p    v  I , p 

تابع مطلوبيت غيرم ستقيم ،مطلوبيت را به صورت تابعي از قيمتها و درآمد ميدهد
و ميتواند به شكل زير هم نوشته شود.
v  P, I   Max  u  X  : PX  I 

که ) v(P,Iماکزيمم ســطح مطلوبيت دســت يافتني براي بردار داده شــده قيمتها و درآمد
است و (رابطه ())4

 Max  u  X  : X  P / I   1 

P
P P P
 Max  u  X  : qX  1  , q    1 , 2 ,..., n 
I I I
I 
 v q

بنابراين:

u  x   min v  q 

 s. t :  qi xi  1

از ماکزيممسازي مطلوبيت ميتوان به دوگان آن ،يعني مينيممسازي هزينه دست يافت.
 -1اين مدل ميتواند به طور همزمان با اســتفاده از تابع حداکثر احتمال تخمين زده شــود ،اما اغلب محققان شــيوه دو
مرحلهاي را به وسيله تابع تابع پروبيت استفاده ميکنند:
مرحله اول :تخمين معادله انتخاب نوع تصرف به وسيله مدل پروبيت
مرحله دوم :محاسبه مقدار متناسب با تابع پروبيت براي هر خانوار
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در بررسي تابع تقاضا به دنبال چگونگي تايير مقدار تقاضاي کاال با تايير در قيمت و
درآمد بوديم ،اما گاه با مواردي مواجهيم که انتخاب يك کاال مســتلزم عدم انتخاب کاالي
ديگر يا انتخاب حالتي از يك کاال مانع انتخاب ديگر حاالت آن اســت ،اين معادل اســت با
اينكه مصرفکننده دو تابع مطلوبيت داشته باشد:

U1  U  x0 , x1 , 0 

U 2  U  x0 , 0, x2 

توابع مطلوبيت باال معادل با توابع مطلوبيت غيرمستقيم )v1(p1, Iو ) v2(p2, Iاست.
اگر توابع مطلوبيت به پارامترهاي کيفيت  q1و  q2وابسته باشند که ارائهدهنده حاالت
مختلف (1و )2کاالست ،پارامترها ميتوانند در تابع مطلوبيت غيرمستقيم به شكل زير ظاهر
شوند.
V1  I  v1  p1 , q1   1

V2  I  v2  p2 , q2    2

اگر پيشبيني دقيق انتخاب مصــرفکننده بين حاالت  1و  2ممكن نباشــد ،اما فقط
احتمال اين انتخاب يا سهم جمعيتي که حالت  1را انتخاب ميکنند ،معلوم باشد ،براي مثال:





Pr 1  Pr V1  V2   Pr 1   2  v2  p2, q2   v1  p1, q1 

که اگر  v1و  v2را بدانيم ،علم به توزيع عناصــر تصــادفي  ε1و ( ε2يا توزيع تفاوتهايشــان)
امكان محاسبه ) Pr(1را ايجاد ميکند.

 -6روششناسی تحقیق
از آنجا که پژوهش حاضــر ســعي در بررســي عوامل (ويژگيهاي خانوار) موثر بر مالكيت
م سكن با تاکيد بر سطح تح صيالت سرپر ست خانوار دارد ،بايد از مدلهايي ا ستفاده شود
که قادر با شند رابطه ميان مالكيت يا عدم مالكيت با ويژگيهاي مزبور را مورد برر سي قرار
دهند و عمده مدلهايي که هم در مطالعات داخلي و هم خارجي جهت بررســـي مالكيت و
عدم مالكيت دارايي (از جمله مسكن) مورد استفاده قرار گرفته ،مدلهاي پروبيت (بر مبناي
توزيع پروبيت) ،توبيت و الجيت 1هستند.
1- Tobit, Probit and Logit
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در مدل الجيت بين عوامل موثر بر مالكيت دارايي و ميزان اســـتفاده از آن ت مايز
ايجاد نميشـــود؛ مدل پروبيت براي بررســـي عوامل موثر بر مالكيت دارايي و مدل توبيت
براي بررسي عوامل موثر بر ميزان استفاده از دارايي استفاده ميشوند.
در اين مطالعه براي بررســـي عوامل موثر بر مالكيت مســـكن از الگوهاي الجيت و
پروبيت ا ستفاده مي شود ،سپس با توجه به شاخ

تعيين مدل بهينه ،يعني شاخ

مقدار تابع لگاريتم را ستنمايي( 1پ سران و پ سران( )1997 ،2و يا ساير شاخ

حداکثر

ها مانند معيار

ســودمندي برازش ،معيار آکائيك و معيار شــوارتزبيزين) ،اقدام به تعيين الگوي بهينه (يكي
از دو مدل فوق) جهت تحليل نهايي عوامل موثر بر تقاضاي مسكن خانوارهاي شهري استان
تهران در سالهاي مورد بررسي استفاده ميشود.

مدل الجیت
n

Z     i X ji  U i

( )1

j 1

*
i

 ،Z*iنگرش خانوار نســبت به نوع تصــرف مســكن (ملكي يا اســتيجاري) اســت که
همانطور که نشان داده شده ،مجموعهاي از عوامل مختلف اقتصادي ،اجتماعي و فردي )(X

بر آن موثرند ،از اين رو متاير ديگري تعريف ميشــود که از مقادير صــفر و يك تشــكيل
شده باشد .اگر  Z*i > 0باشد  Ziداراي مقدار يك و در غير اين صورت داراي مقدار صفر
است .به عبارت ديگر (Zi=0) ،براي خانوارهايي است که فاقد مسكن ملكي هستند.
 Zi  0 if Z *i  0

 Zi  1 if Z *i  0

مدل پروبیت
فرض مي شود (در مورد مالكيت م سكن) ،ت صميم  iامين خانوار به تملك خانه يا غير از آن
از شاخ

مطلوبيت غير قابل م شاهده  Iiتبعيت ميکند که خود به و سيله يك يا چند متاير

توضيحي ) (Xiبه گونهاي تعيين مي شود که هر چه مقدار شاخ  Iiبزرگتر باشد ،احتمال
تملك خانه توسط خانوار بيشتر ميشود .اين شاخ به صورت رابطه ( )2بيان ميشود.
1- Maximized Value of The Log-Likelihood Function
2- Pesaran and Pesaran
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n

I i      j X ji

( )2

j 1

براي ارتباط شـــاخ

غير قابل مشـــاهده  Iiبا تصـــمي مات واقعي مبني بر مالكيت

مسكن ،مانند حالت الجيت تصور ميشود که:
اگر خانوار مالك خانه باشد

Y  1

Y  0

اگر خانوار مالك خانه نباشد
حال منطقي است فرض کنيم براي هر خانوار يك سطح آستانه يا يك سطح بحراني
از شــــاخ ( )2وجود خواهـد داشــــت کـه آن را * I iمينـاميم بـه گونـهاي کـه اگر
* ،Ii > Iiخانوار صاحب خانه است و بالعكس.
مقدار بحران* Iiمانند  Iiغير قابل مشاهده است ،اما اگر فرض کنيم که داراي توزيع
نرمال با همان ميانگين و واريانس باشــد در آن صــورت نه تنها تخمين پارامتر شــاخ ()2
ممكن مي شود ،بلكه کسب اطالع راجع به خود شاخ غير قابل مشاهده نيز وجود خواهد
داشــت به اين ترتيب که با فرض داشــتن توزيع نرمال ،احتمال آنكه * I iکمتر يا مســاوي Ii

با شد از طريق تابع احتمال پروبيت قابل محا سبه ا ست .با به د ست آمدن تابع احتمال مزبور،
شاخ

مطلوبيت ( )Iiو پارامترها از طريق معكوس کردن آن به دست ميآيند .همچنين در

تمام روابط ( Xij ،)2شــامل مجموعهاي از عوامل اقتصــادي ،اجتماعي و فردي اســت که بر
مالكيت مسكن موثرند.

 -7مدل تحقیق
بررسي ادبيات موضوع نشان ميدهد که متايرهاي اقتصادي-اجتماعي مختلفي بر گرايش و
توان مالكيت خانوار موثرند و در بســـياري موارد ن تايج تحليل هاي آ ماري جداگانه اين
متايرها ،مطابق با اثرات م شاهده شده در مطالعات پي شين بوده ا ست .حال به برر سي اثرات
همز ما ن اين متايرها در قالب متايرهاي مســـتقل مدلي جهت بررســـي رابطه ويژگي هاي
اقتصادي-اجتماعي خانوار با مالكيت مسكن ،پرداخته ميشود:
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Z   0  1 AGE   2 EDUCATION 3 SIZE   4 INCOME   5GENDER
IF :

 0   0, 1  1   2   3 ,  2   4 , 3   5 ,  4   6 , 5   7
THEN :
Z   0  (1 AGE1   2 AGE2   3 AGE3 )   4YEDU   5 SIZE   6 INC   7 SEX

 Zمتاير م ستقل و دال بر مالكيت يا عدم مالكيت م سكن خانوار و متايرهاي سمت را ست،
ويژگيهاي اقتصادي-اجتماعي خانوار است.
) : INCOME(=INCدرآمد اظهار شده خانوار بر حسب ميليون ريال
) :GENDER(=SEXجنسيت سرپرست خانوار
 :AGEسن سرپرست خانوار
اين متاير در مدل نهايي به صـــورت ســـه متاير موهومي  :AGE1گروه ســـني  30تا  40ســـال،
 :AGE2گروه سني  40تا  50سال و  :AGE3گروه سني بيشتر از  50سال وارد مدل شده است.
 :EDUCATIONتحصيالت سرپرست خانوار
 :SIZEتعداد اعضاي خانوار
 :Zمتاير موهومي مبني بر مالكيت يا عدم مالكيت مســـكن خانوار (در مدل با عالمت Own

وارد شده است).

 -8تجزیه و تحلیل نتایج
در سطح خرد ،مسكن يكي از نيازهاي اساسي خانوار بوده و بزرگترين مولفه ثروت اغلب
خانوارها نيز محسوب مي شود .در حقيقت براي بيشتر خانوارها مهمترين معامله مالي دوران
زندگي ،خريد مسكن است و ساخت يك واحد مسكوني بخش مهمي از مخارج خانوار يا
حتي کل ثروت خانوار را شــامل ميشــود .به همين دليل تقاضــا براي مســكن انگيزه مهمي
براي پسانداز در تمام گروههاي اقتصادي -اجتماعي خانوار است.
ت صميمات خانوار در زمينه شيوه ت صرف م سكن اوال ،ماهيتا بلندمدت ا ست بنابراين در
اين پژوهش سه مقطع زماني در فاصله زماني  11سال جهت بررسي روند مالكيت مسكن در نظر
گرفته شــده اســت و اين تصــميم در عمل تا حد قابل توجهي از ســطح درآمد خانوار تاثير مي
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پذيرد .به عبارت ديگر ،ســـطح درآمد خانوار تعيينکننده هزينه هاي خوراکي و غيرخوراکي
خانوار که بخش قابل توجهي از آن نيز هزينه تامين مسكن است ،محسوب ميشود.
تئوري سرمايهگذاري سرمايه انساني ،اين ايده را توضيح ميدهد که هر فعاليتي که بهره
وري نيروي کار را افزايش دهد ،ميتواند به عنوان سرمايهگذاري در سرمايه انساني درنظر گرفته
شود .اقتصاددانان اغلب از سطح تحصيالت به عنوان معرف سرمايه انساني استفاده ميکنند1؛ اين
ســرمايهگذاري در مخارج تحصــيلي ،هزينههاي آموزش ،پرورش و بازآموزي و ...که به وســيله
آن فرد دانش و مهارتش را باال ميبرد ،تجلي مييابد و خود موجب افزايش درآمد آتي فرد مي
شود .به عبارت ديگر ،توجه ويژه به گ سترش فر صتهاي تح صيلي و آموز شي ،سواد والدين،
تاذيه دوران کودکي و محيط زي ست سالمتر ،الزم و ضروري ه ستند تا سرمايههاي ان ساني و
زمينههاي افزايش درآمد فرد افزايش يابند.
در مقابل فرد متحمل هزينههاي ديگري چون خريد خانه نيز هست که نوعي سرمايه
گذاري در سـرمايه فيزيكي محسـوب ميشـود .بررسـي آمارهاي موجود کشـور و همچنين
ا ستان تهران بيانگر افزايش هر دو نوع اين سرمايهگذاريها ا ست ،به گونهاي که از يك سو
شاهد افزايش تعداد دانشآموختگان تمام سطوح تحصيلي در کل ک شور و همچنين ا ستان
تهران و از ســوي ديگر شــاهد افزايش ســطح ســرمايهگذاري در بخش ســاختمان و مســكن
هستيم.
ســرمايهگذاري بخش خصــوصــي در ســاختمان براي کل کشــور از  52604ميليارد
ريال در ســـال  1381به  113569ميليارد ريال در ســـال  1385و براي تهران از  6686ميليارد
ريال در سال  1376به  40176ميليارد ريال در سال  1386افزايش يافته است.
در مجموع سطح تح صيالت اکت سابي فرد در ت صميم مالكيت م سكن فرد و تمايل
جامعه به سطح تحصيالت باالتر در افزايش سرمايهگذاري در بخش ساختمان ميتواند موثر
باشــد .اغلب انتظار ميرود فرد داراي تحصــيالت باال ،شــالي خوب با درآمدي باال داشــته
باشـــد و درآمد باال اين امكان را براي فرد به وجود ميآورد که هم هزينه هاي مالكيت
مســـكن را فراهم کند و هم ،پسانداز بيشـــتر و در نتيجه ســـرمايه اوليه و قدرت وامگيري
بيشــتري داشــته باشــد ،بنابراين به دليل ارتباط تحصــيل با درآمد و پسانداز ،تحصــيالت
اکتسابي فرد بر مالكيت مسكن موثر است.
1- Jones G and Schneider WJ
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آمار مندرج در جدول ( )1نشــان ميدهد که همراه با باال رفتن ســطوح تحصــيلي،
درآمد سرپرست خانوار نيز افزايش يافته است.
جدول ( -)1درآمد گروههای تحصیلی خانوارهای شهری تهران (میلیون ریال)
1381 1376

1386

شرح
پايين تر از متوسطه

4/13

9/32

1/86

متوسطه

2/15

3/37

7/81

ديپلم

9/17

2/44

9/123

کارداني

0/20

0/50

1/124

کارشناسي

3/25

9/60

1/149

کارشناسي ارشد

3/31

4/75

5 /175

دکتري (حرفهاي و تخصصي) و باالتر

4/30

8/94

5 /281

ماخذ :دادههای درآمد و هزینه خانوار سالهای  1381 ،1376و 1386

در هر دو ســـال  1381و  ،1386بيشـــترين نرخ مالك يت مربوط به باالترين گروه
تحصيلي يعني گروه «دکتري حرفهاي و تخصصي و باالتر» بوده و اين رقم باالتر از متوسط
نرخ مالكيت ا ست .همچنين طي سه دوره مورد برر سي ،نرخ مالكيت براي گروه تح صيلي
دکتري و باالتر صعودي و براي گروه تحصيلي کارداني و کارشناسي نزولي بوده است.
جدول ( -)2نرخ مالکیت گروههای تحصیلی خانوارهای شهری تهران
شرح

1386 1381 1376

دیپلم و پایین تر

64/0

61/0

62/0

کاردانی و کارشناسی

65/0

69/0

56/0

کارشناسی ارشد

70/0

74/0

64/0

دکتری (حرفهای و تخصصی) و باالتر

56/0

78/0

89/0

متوسط نرخ مالکیت

65/0

63/0

62/0

ماخذ :دادههای درآمد و هزینه خانوار سالهای  1381 ،1376و 1386
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 -9انتخاب الگو
هجي 1بر اين باور اســـت که تفاوت بين دو مدل خيلي زياد نيســـت و اغلب هيچ دليل قانع
کننده اي براي انتخاب بين مدل الجيت و پروبيت وجود ندارد  .ميتوان از يكي هم استفاده
کرد ،اما هميشه هر دو تخمين زده و نتايجشان مقايسه ميشود.
دامورد گجراتي 2در مقــايســــه الجيــت و پروبيــت بيــان ميدارد کــه فرموبنــدي
الجيستيك و پروبيت کامال قابل مقايسه است ،اما منحني نرمال در دو سر انتهايي سريعتر به
سمت محورها ميل ميکند .در نيهات مالک انتخاب بين اين دو به سهولت (از نظر عمليات
ريا ضي) و د ستر سي به برنامههاي کامپيوتري ب ستگي داردکه بر اين مبنا الجيت بر پروبيت
عموما ارجح است.
پســـران 3معتقدند که معيار انتخاب الگوي بهينه از ميان الگوي الجيت و پروب يت،
آماره بيشترين مقدار تابع راستنمايي 4است.
بر مبناي بررسيهاي انجام شده و نظريات متخصصان ،تفاوت بين دو الگوي نامبرده
بســيار اندک بوده و انتخاب الگوي نهايي قبل از تخمين قابل تشــخي

و رتبهبندي نيســت.

بنابراين پس از تخمين هر دو مدل مطابق پيشــنهاد «هجي» ،انتخاب بر اســاس مالک مطرح
شده توسط پروفسور «پسران» انجام ميگيرد.
در ادامه عالوه بر برآورد مقدار آماره لگاريتم راســتنمايي به عنوان شــاخ اصــلي
جهت تعيين مدل منتخب به منظور بررســـي عوامل موثر بر مالكيت مســـكن ،آماره نســـبت
درســتنمايي 5به عنوان شــاخصــي براي بررســي اعتبار کل رگرســيون و ضــريب تشــخي
مك-فادن 6به عنوان شاخصي براي بررسي قدرت توجيه رگرسيون و در نهايت آمارههاي
آماره آکائيك ،7آماره شوارتز 8و آماره هانان-کوئين 9ارائه ميشوند.
1- Heji and others(2004), “Econometric Methods with Application in Business and
Economic”, Oxford.
 2گجراتي ،دامورد .مباني اقتصاد سنجي .ترجمه حميد ابريشمي
3- Pesaran, H. M, and Psaran, B (1997), “Working With Microfit 4.0 :An Introduction
to Econometrics”, Oxford University Press, Oxford.
4- Log-Likelihood
5- LR Statistic
6- McFadden R-squared
7- Akaike Info Criterion
8- Schwarz Criterion
9- Hannan-quinn criterion

 196فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال شانزدهم ،شماره  ،61تابستان 1395

مدل مورد نظر براي هر سه دوره براي برآورد اثر نهايي ،1عبارت است از:

) OWN   0  (1 AGE1   2 AGE2   3 AGE3

  4YEDU   5 SIZE   6 INC   7 SEX

متاير سطح تح صيالت در اين مدل به دو شكل مورد تخمين قرار ميگيرد؛ يكي به
صورت سالهاي تحصيل سرپرست خانوار که بر ا ساس آخرين مدرک تحصيلي محا سبه
شده و ديگري به صورت متايري موهومي که يك بودن آن به معني دارا بودن تح صيالت
دانشگاهي اعم از کارداني ،کارشنا سي ،کارشناسي ارشد ،دکتري و باالتر و صفر بودن آن
به معني فاقد تحصــيالت بودن يا دارا بودن تحصــيالت ديپلم و کمتر اســت .مدل زير فقط
جهت تحليل اثر سن سرپرست خانوار به صورت متاير اصلي است.
OWN   0  1 AGE   2YEDU   3 SIZE   4 INC   5 SEX
بر مبناي محاسبات انجام شده و بر اساس بررسي هر پنج آماره لگاريتم راستنمايي،
ن سبت در ستنمايي ،ضريب ت شخي مك-فادن ،آکائيك و شوارتز (به ويژه بي شتر بودن
آماره «لگاريتم راســتنمايي») ،در هر ســه ســال  1381 ،1376و  1386الگوي الجيت الگوي
منتخب بوده اســـت .ن تايج آزمون هاي مختلف جهت تعيين مدل منتخب از بين مدل هاي
پروبيت و الجيت در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول ( -)3آزمونهای تعیین مدل منتخب در دورههای مورد بررسی
1386
Logit
Probit
-47/695 -93/696

1381
Logit
Probit
-13/850 -34/853

1376
Logit
Probit
-9/1242 -3/1247

2/499

1/502

25/470

67/476

4/595

1/604

264/0

265/0

216/0

219/0

1926/0

1955/0

990/0

988/0

043/1

039/1

056/1

052/1

001/1

999/0

052/1

049/1

063/1

059/1

019/1

017/1

069/1

065/1

751/1

0714/1

ماخذ :یافتههای تحقیق
 α0 - 1همان ضريب ثابت يا  Cاست.

Statistic
LogLikelihood
LR Statistic
McFadden
R-squared
Akaike info
criterion
HannanQuinn
criterion
Schwarz
criterion

تأثير سطح تحصيالت بر احتمال مالكيت مسكن...:

197

بر ا ساس آماره لگاريتم را ستنمايي ،هر الگويي که از نظر جبري لگاريتم را ستنمايي
بزرگتري داشته باشد برازش بهتري دارد که در اينجا الگوي مورد نظر الجيت است .آماره
ن سبت در ستنمايي شاخ صي براي برر سي اعتبار کل رگر سيون بوده و همانند آماره  Fدر
رگرسيونهاي خطي است ،بنابراين از اين منظر الگوي الجيت ارجح است.
ضريب ت شخي مك-فادن شاخ صي براي برر سي قدرت توجيه رگر سيون بوده،
همانند آماره  R2در رگرسيونهاي خطي است و خوب بودن برازش مدل را نشان ميدهند،
بنابراين از اين جهت نيز الگوي الجيت ارجح اســـت .بر اســـاس اين آماره  5/26درصـــد
تاييرات در متاير وابسته به وسيله متايرهاي توضيحي مدل توضيح داده ميشود.
همچنين اســتفاده از آمارههاي آکائيك و شــوارتز براي تعيين مدل منتخب ،مقادير
کمتر آماره نشـــاندهنده بهتر بودن الگو هســـتند که با توجه به آن ،انتخاب الگوي الجيت
مورد تاکيد قرار ميگيرد.

 -10برآورد مدل و تحلیل نتایج
آمارههاي  Zمحاسبه شده در مدلهاي برازش شده در هر سه سال مورد بررسي ،نشان مي
دهد که همه ضرايب مدل به غير از ضريب جنسيت سرپرست خانوار در سطح اطمينان 99
درصــد اختالف معناداري از صــفر دارند .همچنين جمعبندي کلي نتايج تخمين مدلها در
دورههاي مورد بررسي نشان ميدهد:
* در تمامي سالهاي مورد برر سي با افزايش تعداد اع ضاي خانوار احتمال مالكيت م سكن
خانوار افزايش مييابد.
* در هر سه سال با افزايش سن سرپرست خانوار احتمال مالكيت مسكن خانوار افزايش مييابد.
* در هر سه سال ،ضريب تمام متايرهاي مربوط به گروههاي سني مثبت است.
* در هيچ يك از سه سال مورد برر سي ،رابطه معنيداري بين جن سيت سرپر ست خانوار و
احتمال مالكيت مسكن خانوار وجود ندارد.
* در هر سه سال ،افزايش درآمد خانوار منجر به افزايش احتمال مالكيت مسكن خانوار ميشود.
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جدول ( -)4نتایج تخمین مدل الجیت در سال 1376
zآماره

خطاي معيار

ضريب

متاير

-00/8

2443/0

-9548/1

عرض از مبدا

09/5

1716/0

8734/0

گروه سني  30تا  40سال

82/8

1932/0

7042/1

گروه سني  40تا  50سال

14/13

191/0

5094/2

گروه سني بيشتر از  50سال

-79/4

0149/0

-0714/0

تحصيالت سرپرست خانوار

59/5

0399/0

2230/0

تعداد اعضاي خانوار

02/0

2254/0

0047/0

جنسيت سرپرست خانوار

59/6

0087/0

0573/0

درآمد خانوار

Method: ML - Binary Logit.
Dependent Variable: OWN
Included observations: 2378

ساير اطالعات

log likelihood = -9/1242
ماخذ :یافتههای تحقیق
جدول ( -)5برآورد مدل الجیت برای سال 1381
zآماره

خطاي معيار

ضريب

متاير

-19/8

29/0

-3482/2

عرض از مبدأ

92/3

22/0

8707/0

گروه سني  30تا  40سال

9/6

25/0

7192/1

گروه سني  40تا  50سال

73/9

24/0

3198/2

گروه سني بيشتر از  50سال

-94/1

02/0

-0337/0

تحصيالت سرپرست خانوار

16/2

05/0

1098/0

تعداد اعضاي خانوار

38/1

25/0

3484/0

جنسيت سرپرست خانوار

53/8

00/0

0356/0

درآمد خانوار

Method: ML - Binary Logit.
Dependent Variable: OWN
Included observations: 1652
log likelihood =-13/850
ماخذ :یافتههای تحقیق

ساير اطالعات
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جدول ( -)6برآورد مدل الجیت برای سال 1386
zآماره

خطاي معيار

ضريب

متاير

-11/8

36/0

-9185/2

عرض از مبدأ

34/5

25/0

3613/1

گروه سني  30تا  40سال

82/7

27/0

1004/2

گروه سني  40تا  50سال

51/11

27/0

1008/3

گروه سني بيشتر از  50سال

-86/2

02/0

-0567/0

تحصيالت سرپرست خانوار

05/3

06/0

1929/0

تعداد اعضاي خانوار

21/1

27/0

3299/0

جنسيت سرپرست خانوار

66/7

00/0

014/0

درآمد خانوار

Method: ML - Binary Logit.
Dependent Variable: OWN
Included observations: 1424

ساير اطالعات

log likelihood = -47/695
ماخذ :یافتههای تحقیق

برآورد اثر نهایی
در ارتباط با تفســير پارامترها در مدلهاي پروبيت و الجيت ،بايد گفت که تخمين ضــرايب
داده ها نميتوا ند به خوبي مدل هاي رگرســـيون خطي ،ميزان تاثير متايرهاي مســـتقل بر
متايرهاي وابســته را تفســير کند .به عبارت ديگر ،ضــرايب در مدلهاي باينري( 1الجيت و
پروبيت و توبيت و خطي) نميتوانند به عنوان اثر نهايي بر متاير وابســـته تفســـير شـــوند،2
بنابراين بايد به تخمين اثر نهايي که نشاندهنده ميزان تاثير هر متاير با فرض ثابت بودن ساير
متايرها بر متاير وابســـته اســـت ،پرداخت .عاليم اثرات نهايي متايرهاي توضـــيحي با عاليم
ضرايب متايرها در مدلهاي اصلي ،يكسان است.

1- Binary
2- Eviews 6 User’s Guide II
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جدول ( -)7اثر نهایی متغیرها در دورههای مورد بررسی
سال

1376

1381

1386

گروه سني  30تا  40سال

173/0

1757/0

26/0

گروه سني  40تا  50سال

306/0

3095/0

36/0

گروه سني بيشتر از  50سال

412/0

4103/0

52/0

سن سرپرست خانوار

153/0

13/0

17/0

تعداد اعضاي خانوار

048/0

0239/0

042/0

درآمد خانوار

012/0

0078/0

003/0

تحصيالت سرپرست خانوار

-015/0

-0073/0

-012/0

ماخذ :یافتههای تحقیق

* درآ مد :با افزايش يك ميليون ريال در درآ مد خانوارها و با فرض ثابت بودن ســـاير
متايرها ،احتمال مالكيت مســكن در ســال  2/1 ،1376درصــد افزايش مييابد .اين در حالي
اســـت که در ســـالهاي  1381و  1386با افزايش يك ميليون ريال در درآمد خانوارها و با
فرض ثابت بودن ساير متايرها ،احتمال مالكيت مسكن کمتر از يك درصد افزايش مييابد.
* تعداد اعضای خانوار :با افزايش يك نفر به اعضاي خانوار و با فرض ثابت بودن ساير
متايرها ،احتمال مالكيت مســكن در ســال  8/4 ،1376درصــد افزايش مييابد .اين در حالي
اســت که در ســال  1381با افزايش يك نفر به اعضــاي خانوار و با فرض ثابت بودن ســاير
متايرها ،احتمال مالكيت م سكن  4/2در صد افزايش مييابد و در سال  1386با افزايش يك
نفر به اعضـــاي خانوار و با فرض ثابت بودن ســـاير متايرها ،احتمال مالكيت مســـكن 2 /4
درصد افزايش مييابد.
* سن سرپرست خانوار :تاثير سن در احتمال مالكيت مسكن در تمامي سالهاي مورد
برر سي داراي روندي صعودي ا ست به گونهاي که در سال  ،1376اثر اين متاير بر مالكيت
مســكن در گروه ســني باالتر از  50ســال با احتمال  41درصــد و کمترين آن در گروه ســني
 30-40سال با احتمال  17درصد وجود دارد .همچنين بررسي آماره ضريب همبستگي نشان
ميدهد باالترين ضريب همب ستگي با متاير مالكيت مربوط به همين متاير ( سن سرپر ست
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خانوار) اســت .به عبارت ديگر ،ســن ســرپرســت خانوار ،قويترين رابطه مثبت خطي را با
مالكيت مسكن برقرار ساخته که مويد اثر صعودي يادشده است.
در سال  ،1381تاثير سن در احتمال مالكيت مسكن داراي روندي صعودي است به گونه
اي که باالترين اثر اين متاير بر مالكيت مســكن در گروه ســني باالتر از  50ســال با احتمال 41
درصد و کمترين آن در گروه سني  30-40سال با احتمال  18درصد وجود دارد.
همچنين بررسي آماره ضريب همبستگي نشان ميدهد باالترين ضريب همبستگي با
متاير مالكيت مربوط به همين متاير (ســن ســرپرســت خانوار) اســت .به عبارت ديگر ،ســن
سرپر ست خانوار ،قويترين رابطه مثبت خطي را با مالكيت م سكن برقرار ساخته که مويد
اثر صعودي ياد شده ا ست و در سال  1386با افزايش يك سال به سن سرپر ست خانوار با
فرض ثابت بودن ساير متايرها ،احتمال مالكيت مسكن  8/1درصد افزايش مييابد.
تا ثير سن در احتمال ما لكيت م سكن داراي روندي صعودي ا ست به گونهاي که
باالترين اثر اين متاير بر ما لكيت مســكن در گروه ســني باالتر از  50ســال با احتمال 52
درصـــد و کمترين آن در گروه ســـني  30-40ســـال با احتمال  26درصـــد وجود دارد.
همچنين برر سي آماره ضريب همب ستگي 1ن شان مي دهد باالترين ضريب همب ستگي با
متاير ما لكيت مربوط به همين متاير ( سن سرپرست خانوار) ا ست .به عبارت ديگر ،سن
ســرپرســت خانوار ،قوي ترين رابطه مثبت خطي را با ما لكيت مســكن برقرار ســاخته که
مويد اثر صعودي يادشده است.
* تح صیالت :در سال  1376با افزايش هر سال به سالهاي تح صيل سرپر ست خانوار،
احت مال مالكيت مســـكن با فرض ثابت بودن ســـاير متايرها 5/1 ،درصـــد کاهش مي يابد.
همچنين تخمين مدل منت خب مشـــت مل بر متاير موهومي مبني بر دارا بودن تحصـــيالت
دان شگاهي حاکي از آن ا ست که قرار گرفتن سرپر ست خانوار در گروه داراي تح صيالت
دانشگاهي  8/8درصد احتمال مالكيت مسكن را کاهش ميدهد.
در سـال  1381با افزايش هر سـال به سـالهاي تحصـيل سـرپرسـت خانوار ،احتمال مالكيت
مســكن با فرض ثابت بودن ســاير متايرها ،حدود  1درصــد کاهش مييابد .به عبارت ديگر،
اين متاير با وجود دارا بودن اثر معنيدار بر مالكيت ،بســـيار کم اثر اســـت .همچنين تخمين
 -1از آنجايي که تابع الجيت و پروبيت برآوردي خطي از رابطه متايرها ه ستند ،برر سي ضريب همب ستگي متايرها که
بيانگر درجه وابستگي يا شدت رابطه خطي آنهاست ،ميتواند به تحليل دقيق تري بينجامد.
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مدل منتخب مشتمل بر متاير موهومي مبني بر دارا بودن تحصيالت دانشگاهي ،حاکي از آن
ا ست که قرار گرفتن سرپر ست خانوار در گروه داراي تح صيالت دان شگاهي رابطه معني
داري با احتمال مالكيت مســكن ندارد ،اما در ســال  1386با افزايش هر ســال به ســالهاي
تحصــيل ســرپرســت خانوار ،احتمال مالكيت مســكن با فرض ثابت بودن ســاير متايرها2/1 ،
درصــد کاهش مييابد .همچنين تخمين مدل منتخب مشــتمل بر متاير موهومي مبني بر دارا
بودن تح صيالت دان شگاهي ،حاکي از آن ا ست که قرار گرفتن سرپر ست خانوار در گروه
داراي تحصيالت دانشگاهي  6/12درصد احتمال مالكيت مسكن را کاهش ميدهد.

 -11نتیجهگیری و پیشنهادها
در اين مطالعه از ميان سالهاي  1376-1386سه سال  1381 ،1376و  1386جهت برر سي
عوامل موثر بر مالكيت مســكن خانوارهاي شــهري تهران انتخاب شــد .نتايج حاصــل از اين
مطالعه حاکي از آن است که:
* خصوصيات اقتصادي-اجتماعي خانوار شامل سن سرپرست خانوار ،تعداد اعضاي خانوار
و درآمد سرپرست خانوار اثر مثبت و معنيداري بر مالكيت مسكن خانوار دارند.
* رابطه معنيداري بين سطح تحصيالت سرپرست و مالكيت مسكن خانوار در هر سه سال
مورد بررسي وجود دارد.
* رابطه سطح تح صيالت سرپر ست و مالكيت م سكن خانوار در هر سه سال مورد برر سي
منفي ،اما داراي شدت اثر متفاوت است.
* دارا بودن تحصيالت دانشگاهي توسط سرپرست خانوار در سالهاي  1376و  1386رابطهاي
معنيدار و منفي با مالكيت مسكن خانوار دارد ،اين رابطه براي سال  1381معنيدار نيست.
در مجموع نتايج اين بررســي نشــان ميدهد که با وجود افزايش ســرمايهگذاري در
ســرمايه انســاني که در افزايش تعداد پذيرفتهشــدگان و فارغالتحصــيالن دوره متوســطه و
دان شگاهها و همچنين گرايش به سطوح تح صيلي باالتر و بنابراين افزايش دانشآموختگان
دورههاي تحصــيالت تكميلي و ...نمود يافته و همچنين با وجود ايجاد توقع ســطوح زندگي
باالتر از جمله م سكن مطلوبتر به دليل طول سالهاي تحصيل و صرف هزينههاي مختلف
توســط فرد و جامعه براي آن در عمل اين توقعات در بعد مســكن برآورده نشــده اســت .به
عبارت ديگر ،ضرورت و اهميت تهيه م سكن ملكي براي خانوار ،ارتقاي سرمايه ان ساني در
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جامعه ،افزايش ميل به تحصيالت و ...در کنار تاکيدات قانون اساسي و جايگاه ويژه خانه و
خانواده در فرهنگ ايراني ،همگي موجد توقع نيل به مســـكن ملكي و مطلوب در خانوارها
است که اين مطالعه نشان از عدم تحقق آن براي خانوارها و جامعه دارد.
شايد يكي از داليل گرايش فارغالتح صيالن دان شگاهي به ادامه تح صيل در مقاطع
باالتر ،دســتيابي به شــال بهتر و احتمال بهبود وضــعيت رفاهي آنان اســت .انتظار ميرود که
کاهش احتمال مالكيت م سكن در سالهاي آتي به مقاطع دکتري نيز ت سري يابد و اين مهم
ميتواند تاثير نامطلوبي بر انگيزه تحصـــ يل در مقاطع دکتري براي دانشـــجويان جوان فاقد
شــال باشــد که خود ســبب کاهش رقابت و افت ســطح کيفي تحصــيالت در اين مقاطع
تح صيلي خواهد دا شت .بنابراين تعادل بين عر ضه و تقا ضا در بازار نيروي کار متخ ص و
تالش در جهت واقعي کردن د ستمزد نيروي کار متخ ص

و واقعي شدن درآمد آنها ،مي

تواند تاثير ب سزايي در تداوم ر شد بلدمدت سرمايه ان ساني در ک شور دا شته با شد و کاهش
حضور نيروي کار متخص در بخشهاي غيرتخصصي واسطهگري و نيز مهاجرت به بازار
کار کشورهاي منطقه و ساير کشورهاي غربي را در پي خواهد داشت.
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