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چکيده
مسکن یکی از اساسیترین نیازهای هر خانوار است که میتواند در ابعاد اقتصاد کالن و خانوار نقش مهمی
داشته باشد و به دو شکل اجارهای و ملکی تأمین شود .عوامل متعددی بر انتخاب خرید یا اجاره واحدهای
مسکونی خانوارها مؤثر هستند ،شناسایی این عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها میتواند به سیاستگذاری و
برنامهریزی بخش مسکن کمک کند .برای این منظور از دو مدل لوجیت و پروبیت استفاده شده است و نتایج
بهدستآمده از برآورد دو مدل به منظور تعیین بهترین مدل مقایسه شدهاند .یافتهها نشان میدهد که لوجیت
مدل بهتری است و عوامل مؤثر بر نحوهی تصرف مسکن :درآمد دائمی و جاری ،سن ،جنسیت ،سطح
تحصیالت و شاغل بودن سرپرست خانوار و بعد خانوار تعیین شدهاند .تمرکز این مقاله بر اثر درآمد و
تحصیالت سرپرست خانوار بر نوع تصرف مسکن است .نتایج مطالعه نشان میدهد؛ درآمد و تحصیالت
سرپرست خانوار اثر مثبت و معنیداری بر نحوه تصرف مسکن دارند.
کليدواژهها :نوع تصرف مسکن ،اقتصاد مسکن ،مدل لوجیت و پروبیت ،درآمد دائمی و جاری ،تحصیالت.
طبقهبندی.Q15 ,P25 ,P44 ,L21 ,C33 ,C22 :JEL

 .1دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سینا (*نویسنده مسئول)
 .2کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه بوعلي سینا
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Email: m.khaksar86@yahoo.com
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 .1مقدمه
مسکن یکي از اساسيترین نیازهای خانوار است و در عین حال گرانترین کاالیي است که تمامي
خانوارها ناچار به تأمین آن بوده و سهم قابلتوجهي از هزینه خانوارها را به خود اختصاص ميدهد .در
ابعاد اقتصاد ملي یکي از بخشهای مهم اقتصادی تلقي ميشود و از نظرگاه ارزشافزوده و
سرمایهگذاری مهمترین بخش اقتصادی بهشمار ميرود .اهمیت نوع تصرف بهویژه در ایران آن است
که اثرات این تصمیمگیری در سطح خانوار ميتواند بر دارایي و ثروت خانوار ،هزینه و توزیع درآمد و
حتي در ابعاد اجتماعي و فرهنگي حائز اهمیت باشد .در ایران به علت باال بودن هزینه خرید مسکن،
تأثیرپذیری قیمتها از متغیرهای سیاسي و بازار سرمایه و بازار مالي ،باال بودن هزینه معامالت و
هزینه فرصت فروش واحد مسکوني ،عدم رشد درآمدها متناسب با رشد قیمت ،گسترش سفتهبازی،
عدم توانایي سیاستگذاران در کنترل و مدیریت بازار ،توانایي افراد به خرید واحد مسکوني کاهش
یافته است (قليزاده.)71 :2831 ،
با توجه به آمار بودجه خانوار ،سهم هزینه مسکن از هزینه ناخالص ساالنه خانوارها در مناطق
شهری از  12/1درصد در سال  2837به  88/2درصد در سال  2831افزایش یافته و در سال  2828به
 82/1درصد تقلیل یافته است .واقعیت فوق نشاندهنده کاهش کیفي خدمات مسکوني مورد استفاده
در سبد هزینه خانوارها است .باال بودن قیمت مسکن متأثر از عوامل مختلفي است و در سالهای اخیر
عليرغم اینکه آمارها نشاندهنده کاهش شکاف عرضه و تقاضای مسکن است اما شوک شدید بازار
مسکن سبب پیدایش این شرایط شده حال آنکه بررسيهای عمیقتر حکایت از آن دارد که فقر
مسکن خانوارهای کمدرآمد و میان درآمد کاهش نیافته است و اطالعات مربوط به افزایش خانوارهای
مستأجر تأییدی به این موضوع است (قليزاده)87 :2831 ،؛ از اینرو شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر
نحوه تصرف مسکن در برنامهریزیهای بخش مسکن و اتخاذ سیاستهای اقتصادی حائز اهمیت
است و هدف از انجام این پژوهش تعیین این عوامل با تأکید بر اثر درآمد و تحصیالت سرپرست
خانوار و پاسخ دادن به این دو سؤال است که؛ سطح تحصیالت سرپرست خانوار چه اثری بر نحوهی
تصرف مسکن دارد؟ همچنین درآمد سرپرست خانوار چه اثری بر نحوهی تصرف مسکن دارد؟ برای
اولین بار در ایران سعي شده است که از بین دو مدل لوجیت 2و پروبیت 1برای برآورد اثرات نهایي8
درآمد و تحصیالت سرپرست خانوار بر نحوهی تصرف مسکن بهترین مدل انتخاب شود .در واقع
پژوهش حاضر به منظور ارائه توصیههای سیاستي مناسب برای سیاستگذاران و تصمیمگیران
1. Logit
2. probit
3. Marginal effect
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اقتصادی با بهرهگیری از تکنیکهای متداول اقتصادسنجي به بررسي تأثیر درآمد و سطح تحصیالت
سرپرست خانوار بر نحوهی تصرف مسکن با استفاده از دادههای هزینه و درآمد خانوارها در سال
 2828ميپردازد .بنابراین ،پژوهش در پنج بخش تنظیم شده است :در بخش دوم ،مباني نظری و
مطالعات تجربي تشریح ميگردد ،در بخش سوم متغیرها معرفي و مدل ارائه ميشود ،سپس در بخش
چهارم برآورد مدل و تفسیر نتایج بررسي ميشود و در نهایت در بخش پایاني نتیجهگیری و پیشنهادها
ارائه خواهد شد.
 .2مباني نظری و مطالعات تجربي
 .1-2چارچوب نظری حداکثر کردن مطلوبیت

چارچوب عمومي حداکثر کردن مطلوبیت که زیربنای مدلهای انتخاب گسسته و تصادفي را تشکیل
ميدهد ،توسط مک فادن 2پایهگذاری شده است .مک فادن اعتقاد دارد انتخاب مسکن خانوارها از
طریق مقایسهی ویژگي گزینهها و ارزیابي آنها در تابع مطلوبیت صورت ميگیرد .فرد از میان گزینهها،
گزینهای را انتخاب ميکند که مطلوبیت بیشتری را به همراه داشته باشد .فرض کنید خانوارها برای
انتخاب مسکن با دو گزینه مواجه هستند .عالوه بر آن هر گزینه در بردارندهی برداری از ویژگيهاست
که مطابق رابطهی زیر با  hنشان داده شده است .تابع مطلوبیت بهصورت زیر نوشته ميشود:
()2

j=1, 2

U(hj, yi-R) =V(hj) + ɛj

Uسطح مطلوبیت فرد از انتخاب  jامین واحد مسکوني را نشان ميدهد و سطح مطلوبیت خانوارها
به مصرف مسکن و مصرف کاالی مرکب بستگي دارد V(h) .جزء تعیینشدهی مدل را نشان ميدهد
که تابعي از ویژگيهای واحد ساختماني ميباشد و   jعوامل غیرقابل مشاهده تابع مطلوبیت و یا
جزء تعیین نشده مدل ميباشد yi .درآمد  iامین فرد و  Rنیز اجارة پرداختي بابت منزل مسکوني را
نشان ميدهد .شکل صریح تابع مطلوبیت ميتواند بهصورت زیر نوشته شود:
()1

Vij =α + βPhj + ɳyi + γMj + ΦZj + ɛij

در این رابطه  Vijعبارت است از مطلوبیتي که  iامین فرد (و یا خانوار) از انتخاب  jامین واحد
مسکوني به دست ميآورد α .عرض از مبدأ یا مخارج مصرفي به غیر از مسکن را نشان ميدهد Ph j
قیمت  jامین واحد مسکوني yi ،درآمد  iامین مصرفکننده (درآمد دائمي معیار مناسب ميباشد)M j ،

ویژگيهای ساختماني واحد مسکوني و  Z jویژگيهای منطقهای  jامین واحد مسکوني را نشان
1. Macffaden
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ميدهد .درصورتيکه تنها  1گزینه برای انتخاب مسکن وجود داشته باشد ،تابع مطلوبیت گزینه ها به
صورت زیر نوشته ميشود:
()8

U1= V(h1) + ɛ1
U2=V(h2) + ɛ2

 h jدر این رابطه شامل مجموعهای از متغیرهایي است که در رابطهی  1معرفي شد .کامالً منطقي
است مصرفکننده مطلوبیت ناشي از انتخاب گزینههای  2و  1را با هم مقایسه نموده ،سپس واحد
مسکوني که سطح مطلوبیت باالتری را به همراه ميآورد ،انتخاب نماید .در صورتي گزینهی اول
انتخاب ميشود که مطلوبیت بیشتری ارائه نماید .به عبارت دیگر:
()4

U1>U2

و یا
()7

V(h1) +ɛ1 > V(h2) +ɛ2

رابطهی ( )7ميتواند بهصورت ذیل نوشته شود:
()6

V(h1) – V(h2) > ɛ2 - ɛ1j

مالحظه ميشود در این نامعادله ،عبارت سمت چپ جزء تعیینشده و عبارت سمت راست جزء
تصادفي است .این رابطه تابع توزیع احتمال را نشان ميدهد و بیان ميکند :احتمال اینکه متغیّر
تصادفي حداقل کمیت خاصي را اختیار کند چقدر است؟
()1
()3

])P[ɛ2 - ɛ1 < V(h1) – V(h2
] )P[-(ɛ1 - ɛ2)≤ V(h2) -V(h1

تابع توزیع احتمال مطلوبیت بهصورت رابطه زیر است که احتمال انتخاب گزینهی اول را
اندازهگیری ميکند .حداکثر کردن تابع مطلوبیت تصادفي در مدلهای انتخاب گسسته در قالب
احتمالها بیان شده است:
()2

])P1 = G[V(h1) – V(h2

در چهارچوب این مدل گزینهای که از سطح مطلوبیت باالتری برخوردار است ،احتمال انتخاب
بیشتری نیز خواهد داشت G .نشانگر نوع تابع توزیع احتمال مناسب است .دو تابع توزیع احتمال برای
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دو متغیّر تصادفي مطرح است .چنانچه تابع توزیع احتمال استاندارد نرمال مناسب باشد ،مدل پروبیت
حاصل ميشود و در صورت مناسب بودن تابع احتمال الجستیک ،مدل لوجیت بهدست ميآید.
تابع احتمالي که نشاندهنده مدل لوجیت باشد فرم زیر را دارد:
)P=EXP(Vij)/(EXP(Vij)+1
)j=(1,2

()21

تحت این فرض که  Vijیک تابع خطي و قابل تخمین از خصوصیات قابلمشاهده انتخابکننده
است ،رابطه ذیل حاصل ميشود:
Vij= Xikβkj

()22

از آنجا که  Xikمتغیر kام نسبت داده شده به خانوار iام و  βikپارامتر قابل برآورد مربوط به آن
متغیر است ،با جایگزیني معادله ( )22در معادله ( )21مدل لوجیت بهصورت رابطه ( )21نوشته ميشود:
()21

)j=(1,2

P=EXP(Xikβkj)/(EXP(Xikβkj)+1

با برآورد مدل لوجیت ،ضرایب مربوط به معادله تخمین زده خواهد شد .پارامترهای مدل لوجیت با
استفاده از روش برآورد حداکثر درستنمایي )MLE( 2تخمین زده ميشود.
تابع احتمالي که نشاندهنده مدل پروبیت باشد فرم زیر را دارد:
()28

=)Φ(xiβ

که در آن ) Φ(zتابع چگالي تابع موردنظر است .توابع لوجیت و پروبیت در اطراف صفر متقارن هستند
و بهطور گسترده در اقتصاد خرد استفاده ميشوند و بر اساس توزیع احتمال متقارن تجمعي محاسبه
ميشوند (قليزاده .)2831 ،در الگوهای لوجیت و پروبیت ،ضرایب تخمیني  βتفسیر اقتصادی
مستقیمي ندارند .ضرایبي که مورد استفاده اقتصاددانان قرار ميگیرد ،اثرات نهایي و کششها 1است
(قادری.)6 :2831 ،
 .2-2مطالعات تجربي تحقیق

تبیین عوامل مؤثر بر نحوه تصرف مسکن همواره بهعنوان یکي از موضوعات چالشبرانگیز مورد توجه
سیاستگذاران بوده است .در مطالعات چگونگي انتخاب بازار ،محدود بودن متغیر وابسته استفاده از
روشهای معمولي برآورد مثل روش حداقل مربعات معمولي  OLSرا مشکل و باعث روی آوردن
پژوهشگران به مدلهای لوجیت و پروبیت ،مدل لوجیت چندگانه شده است (قادری.)7 :2831 ،
1. Maximum likelihood Estimation
2. elastisity
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چگونگي انتخاب نوع تصرف مسکن ملکي یا استیجاری و عوامل مؤثر بر این انتخاب ،با استفاده از
توابع لوجیت و پروبیت در مطالعات زیادی ازجمله مطالعات زیر مورد استفاده قرار گرفته است .از نظر
بهکارگیری متغیرهای مورد استفاده برخي از مطالعات نوع تصرف ،منحصراً بر منابع خانوار متمرکز
است و تنها به عوامل جمعیتي و اقتصادی خانوار بهعنوان عوامل مؤثر بر نوع تصرف توجه ميکنند،
درحاليکه در برخي دیگر از مطالعات ،عالوه بر این منابع به عوامل موجود در بازار نیز توجه شده
است( .گوریس 2و همکاران1121 ،؛ اسکابورسکیس2221 ،1؛ اسپالکووا و اسپالک1124 ،8؛ تانگ 4و
همکاران .)1126 ،در مطالعات نوع دوم عالوه بر منابع خانوار ،عوامل بازار چون :سیستم مالیاتي،
سوبسیدها ،نرخ بهره وامهای رهني و برنامه پسانداز دسترسي به زمین و مدت اقامت در شهر و ...
مورد توجه قرار گرفته است (سالیوان 7و همکاران2227 ،؛ گودمن2233 ،6؛ و آربالکز 1و همکاران،
.)1122
اسپالکووا و اسپالک ( )1124در پژوهشي به تعیین نوع تصرف مسکن و هزینههای مسکن در
جمهوری چک پرداختهاند .دادههای مورد استفاده در تحقیق مربوط به سرشماری نفوس و مسکن طي
سالهای  1117 -1122و مدل بهکار رفته مدل لوجیت و متغیرها متغیر دموگرافیکي است .نتایج
نشان داد که طي سالهای  1117-1122نوع مالکیت متأثر از درآمد خانوار ،تحصیالت ،تأهل
سرپرست خانوار و سکونت در کالنشهرها است و اثر جنسیت ،سن و تعداد فرزندان بيمعني هستند.
تانگ و همکاران ( )1126در پژوهشي با استفاده از دادههای سرشماری سال  1121در کشور چین
ب ا استفاده از مدل لوجیت چندگانه به بررسي نوع تصرف مسکن مهاجران روستایي در مقاصد شهری
استان جیانگسو پرداختهاند .متغیرها شامل متغیرهای دموگرافیکي و متغیر زمین مسکوني روستایي و
متغیرهای مربوط به شهر مقصد شامل مشتاق بودن به سکونت در مناطق شهری با گویش کوکوآ
است .نتایج تخمین نشان ميدهد که مرد بود سرپرست خانوار ،سن ،تحصیالت ،شاغل بودن سرپرست
خانوار و دارا بودن بیمه سرمایه و خدمات درماني چین رابطه مستقیم با نوع تصرف مسکن دارند.
یاتس )1111( 3در پژوهشي تغییرات نرخ مالکیت مسکن در فاصله سالهای  2217-24در استرالیا
را با استفاده از مدل لوجیت مورد مطالعه قرار داد .در این پژوهش سهم عوامل مختلف در تغییر نرخ
مالکیت مشخصشده است .سالیوان و همکاران ( )2222با استفاده از مدل لوجیت ،اثر مالیات بر اموال
2. Selahattin guris - Ebru Caglayan and Turgut un
1. Skaburskis
3. Dagmar Spalkova and Jiri spalek
4. Shuangshuang Tang and et al.
5. Salivan and Shefrin
6. Goodman
7. Arbelakz and et al.
8. Yates

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال ششم -شماره  -22تابستان 1931

217

و تحرک خانوارها روی مالکیت را بررسي کردهاند و در مقاله الین من و همکاران ( )2222رابطه
نژادی ،ثروت و مالکیت مسکن در آمریکا دنبال شده است.
محمد هاجلل )1121( 2در پژوهشي که در فرانسه انجام شده است به بررسي اثر عوامل مؤثر بر
مالکیت مسکن ميپردازد .در این تحقیق از روش گودمن ( )2233-2231و دادههای سرشماری
مسکن سال  1116استفاده شده و بیشتر بر اثر نژاد تأکید شده است .نتایج نشان ميدهد که درآمد
دائمي ،ثبات شغلي ،سن ،وضعیت تأهل و نرخ ارزش اجاره ،اثر مثبت بر انتخاب مالکیت مسکن دارد و
درآمد موقتي و نژاد اثر منفي بر انتخاب نوع تصرف دارد.
گوریس و همکاران ( )1122عوامل مؤثر بر مالکیت مسکن را با استفاده از دادههای خانوار ترکیه
برای  1گروه شهری و روستایي بهطور جداگانه بررسي و برای تخمین از سه مدل لوجیت و پروبیت و
گومپیت استفاده کردهاند .مدل لوجیت بر اساس اصل حداکثر درستنمایي به عنوان بهترین مدل
انتخاب شده و نتایج حاصله بر اساس این مدل تفسیر شده است .نتایج تخمین مدل به این شرح است:
در مناطق شهری درآمد ،سن ،جنسیت ،تحصیالت ،وضعیت تأهل و شاغل بودن سرپرست خانوار با
احتمال مالکیت مسکن رابطه مثبت و در مناطق روستایي اثر جنسیت و وضعیت تأهل بر مالکیت
مسکن معنيدار نیست.
شایان ذکر است ،مطالعات داخلي اندکي در خصوص تعیین عوامل مؤثر بر نحوهی تصرف مسکن
انجام شده است .در مطالعه عسگری و قادری ( )2831که با استفاده از دادههای مربوط به 21811
خانوار شهری در سال  2812که از مرکز آمار ایران تهیه شده است و مدل لوجیت به تعیین اثر عوامل
مختلف مثل سن ،جنسیت ،اشتغال به تحصیل سرپرست خانوار ،نسبت ارزش به اجاره ،بار تکفل ،بعد
خانوار ،دارای همسر بودن سرپرست ،بيهمسری سرپرست بر اثر فوت همسر ،بيهمسری سرپرست
بر اثر طالق ،تعداد افراد باسواد ،اشتغال و درآمد داشتن سرپرست بدون اینکه شاغل باشد ،داشتن
اتومبیل ،تعداد افراد عضو تعاوني مسکن ،بر احتمال مالکیت مسکن خانوار پرداخته است .درآمد دائمي
تخمین زده شده و مدل لوجیت با درآمد دائمي ،مدل لوجیت با درآمد موقتي و مدل لوجیت توأم با
درآمد دائمي و موقتي تخمین زده شده است .نتایج تخمین نشان ميدهد که رابطه بین درآمد جاری و
دائمي ،سن ،درآمد داشتن سرپرست ونیز بار تکفل ،بعد خانوار با احتمال مالکیت مسکن مثبت و رابطه
درآمد موقتي و اشتغال به تحصیل سرپرست ،تعداد افراد عضو تعاوني مسکن ،بيهمسری سرپرست بر
اثر فوت و یا طالق همسر و احتمال مالکیت منفي است .رابطه مرد بودن سرپرست ،نسبت ارزش به
اجاره و همسر داشتن سرپرست با احتمال مالکیت مسکن رابطهای منفي است.

1. Mohamad Hajd Djellol
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 .3معرفي متغیرها و ارائه مدل
در این بخش ،با الهام از مباني نظری و مطالعات انجام شده در زمینه نحوهی تصرف مسکن توسط
گوریس و همکاران ( )1122و عسگری و قادری ( )2831عوامل مؤثر بر نحوه تصرف مسکن به این
صورت بیان ميشوند:
 -1تصرف مسکن :)TEN( 1متغیر وابسته مدل نوع تصرف مسکن است .تصرف مسکن به وضعیتي
قانوني گفته ميشود که تحت آن خانوارها در مورد حق تصرف مسکن تصمیمگیری ميکنند.
نوع تصرف در مسکن به  6صورت است:
 .2تصرف ملکي عرصه و اعیان :نحوه تصرف محل سکونتي است که خانوار ،مالک زمین و بنای
آن است.
 .1تصرف ملکي اعیان :نحوه تصرف محل سکونتي است که خانوار فقط مالک بنای آن است.
 .8اجارهای :تصرف محل سکونت بر اساس قرارداد اجاره ميباشد که معموالً ساالنه است و
ميبایست تمدید شود.
 .4در برابر خدمت :نحوه تصرف محل سکونتي است که در مقابل انجام کار یک یا چند نفر از
اعضای خانوار ،در اختیار خانوار گذاشته شده باشد.
 .7مجاني :نحوه تصرف محل سکونتي است که خانوار در برابر استفاده از آن وجهي نميپردازد و
کاری هم انجام نميدهد.
 .6سایر :بیانگر تصرف محل سکونتي است که خانوار به نحوی غیر از حاالت پنجگانه باال در
اختیار داشته باشد.
در این مقاله دادههای مربوط به خانوارهای غیرمالک و غیر مستأجر از بررسي خارج شده و همه
مالکین اعم از مالکین اعیان و یا مالکین عرصه و اعیان به عنوان مالک و همه مستأجران اعم از
مستأجر پرداختکننده اجاره و یا مستأجر در برابر خدمت به عنوان مستأجر محسوب شدهاند .متغیر
نحوه تصرف ،متغیری گسسته است و دو ارزش صفر و یک را اختیار ميکند؛ و ارزش یک اشاره به
مسکن ملکي دارد و ارزش صفر زماني است که مسکن موردنظر اجارهای باشد (قليزاده.)21 :2831 ،
در سال  2828نحوه تصرف مسکن در ایران به این صورت بوده است که  61/82درصد از
خانوارهای شهری مسکن ملکي 18/12 ،درصد مسکن اجارهای و رهني و  2/72درصد سایر انواع
نحوه تصرف (شامل در برابر خدمت و رایگان و )...را برگزیدهاند (مرکز آمار ایران).
 -2سن سرپرست خانوار ( :)AGEاین متغیر به صورت دادههای مرتب شده وارد مدل شده است و
اثر قابلتوجهي بر نحوه تصرف مسکن دارد.
1. Housing Tenure

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال ششم -شماره  -22تابستان 1931

219

 -3سطح تحصیالت سرپرست خانوار ( :)EDUاین متغیر بر اساس رابطه تحصیلي مقدار  1تا  4را
اختیار کرده است به این صورت که بيسواد بودن ارزش صفر ،تحصیالت ابتدایي ارزش  ،2تحصیالت
متوسطه ارزش  ،1تحصیالت دانشگاهي کارداني ،کارشناسي و کارشناسيارشد ارزش  ،8تحصیالت
دکتری و باالتر ارزش  4را اختیار کرده است.
 -4وضعیت تأهل سرپرست خانوار ( :)MARاین متغیر به صورت متغیری گسسته بیان شده که دو
ارزش صفر و یک را اختیار ميکند .ارزش  2دارای همسر بودن سرپرست و ارزش صفر بدون همسر
بودن سرپرست خانوار را نشان ميدهد که بدون همسر بودن یا به علت فوت همسر یا طالق یا مجرد
بودن فرد اتفاق افتاده است.
 -5اشتغال سرپرست خانوار ( :)OCUاین متغیر به این صورت در نظر گرفته شده است که اگر
سرپرست خانوار شاغل است ارزش  ،2اگر شاغل نیست (بیکار ،جویای کار ،دارای درآمد بدون کار ،در
حال تحصیل ،خانهدار و سایر) ارزش صفر را اختیار کند.
 -6درآمد ( :)Yخرید مسکن مستلزم در اختیار داشتن منابع مالي کافي است .از آنجا که نوعاً افراد
این منابع را در اختیار ندارند ،وام و تسهیالت بانکي ميتواند تأمینکننده این منابع باشد .عدم
دسترسي به تسهیالت بانکي مانع از خرید مسکن ميشود .برخورداری از توانایي پرداخت باال برای
بازپرداخت اقساط به درآمد افراد وابسته است .هر چه درآمد بیشتر باشد احتمال مالکیت بیشتر است.
دریافت وام تصمیم بلندمدت است و یک خانوار منطقي در دریافت وام توان درآمدی خود را در نظر
ميگیرد .با این توضیح یکي از متغیرهای اصلي و تعیینکننده نوع تصرف درآمد است .درآمد که به
شکلهای جاری ،موقتي و دائمي قابل بیان است توضیحدهنده بخش قابلتوجهي از نوع تصرف است.
با این فرض که درآمد جاری هر خانوار تابعي از سرمایههای انساني و فیزیکي آن خانوار است ،تابع
درآمد دائمي خانوارها تخمین زده ميشود .با تخمین تابع درآمد جاری و به دست آوردن ارزش
تخمیني درآمد جاری ،درآمد دائمي خانوار به دست ميآید.
به عبارت دیگر با برازش متغیر درآمد جاری بر متغیرهای مؤثر در شکلدهي سرمایه انساني و
فیزیکي خانوارها از روش  2OLSو استفاده از ضرایب برآورد شده ميتوان درآمد دائمي برای هر خانوار
را به دست آورد .در این پژوهش متغیرهایي چون سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،اشتغال سرپرست
خانوار ،تعداد افراد شاغل ،تعداد افراد باسواد خانوار و اتومبیل داشتن خانوار به عنوان متغیرهای مؤثر بر
شکلدهي سرمایه انساني و فیزیکي و تأثیرگذار بر درآمد مورد استفاده قرار گرفته است (قادری،
 .)22 :2831فرم مورد استفاده در برآورد درآمد دائمي فرم غیرخطي و نیمه لگاریتمي است که در میان
سایر فرمها بیشترین ضریب تعیین را دارد .این فرم به شکل زیر است؛
1. Ordinary Least Square
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Log (YC) =α0 + α1(AGE) +α2 (GEN) +α3 (EDU) + α4 (NE)+α5 (NL) + α6
)(AUTO)+ α7 (OCU)+ α8 (AGE^2

با برآورد ضرایب معادله ( )24درآمد دائمي به دست ميآید .در این معادله  YCدرآمد جاری و
 AGEسن سرپرست خانوار GEN ،جنسیت سرپرست خانوار EDU ،سطح تحصیالت سرپرست
خانوار NE ،تعداد افراد شاغل خانوار NL ،تعداد افراد باسواد خانوار AUTO ،اتومبیل داشتن خانوار،
 OCUشاغل بودن سرپرست خانوار و  AGE^2توان دوم سن سرپرست خانوار است.
 -7بعد خانوار ( :)SIZEاین متغیر نشاندهنده تعداد اعضای خانوار ميباشد.
 -8جنسیت سرپرست خانوار ( :)GENاین متغیر به این صورت در نظر گرفته شده است که اگر
سرپرست خانوار مرد باشد ارزش  2و اگر زن باشد ارزش صفر را اختیار کند.
 .4برآورد مدل و تفسیر نتایج
دادههای مورد استفاده در این تحقیق مربوط به  23336خانوار شهری با جمعیتي برابر  18162نفر در
طول سال  2828است که هر ساله در چهار بخش ویژگيهای خانوار ،ویژگيهای واحد مسکوني
هزینه و درآمد خانوار ،توسط مرکز آمار ایران جمعآوری ميشود .این دادهها به تفکیک هر خانوار در
اختیار محققین قرار داده ميشود .دادههای مورد استفاده در این تحقیق از این روش بهدستآمده
است.
 .1-4مدل رگرسیوني لوجیت
شکل لوجیت معادله نوع تصرف به دو صورت لگاریتمي و خطي ميتواند باشد و مدل خطي کاربرد
گستردهای دارد .معادله ( )27معادله لوجیت نوع تصرف را نشان ميدهد که در آن  Pاحتمال
مالکیت AGE ،سن سرپرست خانوار GEN ،جنسیت MAR ،وضعیت تأهل EDU ،سطح تحصیالت
سرپرست خانوار YP ،درآمد دائمي OCU ،شاغل بودن سرپرست خانوار SIZE ،بعد خانواراست.
()27

) =α0+β1 *AGE + β2*GEN + β 3 *MAR +β 4*EDU +β5 * Yp

( Y= LN

+β6*OCU+ β7* SIZE

با حل معادله ( )27نسبت به  Pخواهیم داشت:
()26

=P
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بعد از برآورد ضرایب و جایگذاری در معادله باال احتمال مالکیت مسکن برای خانوار موردنظر به
دست ميآید.
ضرایب برآورد شده معادله انتخاب نوع تصرف در جداول ( )2و ( )1آمده است.
 .2-4مدل رگرسیوني پروبیت
شکل پروبیت معادله نوع تصرف هم ميتواند به صورت لگاریتمي و یا خطي باشد و مدل خطي کاربرد
گستردهای دارد .معادله ( )21معادله پروبیت نوع تصرف خانوارها را نشان ميدهد:
()21

=P

که مقدار  Yدر این معادله به صورت زیر است:
()23

Y= α0 +β1*AGE +β2*GEN +β3*MAR +β4*EDU +β5*YP+β6 * OCU +
β7 * SIZE

بعد از برآورد ضرایب و جایگذاری در معادله ( )21احتمال مالکیت مسکن برای خانوار موردنظر به
دست ميآید.
 .3-4نتایج برآورد مدلهای لوجیت و پروبیت
جدول ( )2نتایج برآورد مدلهای لوجیت و پروبیت را در تعیین اثر عوامل مختلف بر نحوه تصرف
مسکن با استفاده از معادالت ( )26و ( )21نشان ميدهد.
در این جدول معادله انتخاب نوع تصرف با در نظر گرفتن درآمد جاری و درآمد دائمي بهطور
جداگانه برآورد شده است .هر دو مدل در سطح اطمینان  27درصد برآورد شدهاند.
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جدول  :1نتایج برآورد مدل لوجیت و پروبیت در تعیین اثر عوامل مختلف بر نحوهی تصرف مسکن
متغیر وابسته نحوه تصرف TEN
مدل پروبیت

مدل لوجیت
درآمد دائمي

درآمد جاری

درآمد دائمي

درآمد جاری

1/612718
()14/13
** 1/2338412
()2/12
1/2231472
()2/24
1/2822228
()3/12
1/2618762
()4/18
1/1284222
()4/71

1/621278
()84/21
**1/2321648
()2/67
2/223662
()2/24
1/2822237
()2/12
1/2612276
()6/12
1/1181141
()8/21
1/11173
()2/26

1/432117
()16/42
**1/378226
()2/11
1/211184
()2/66
1/161812
()1/67
1/2112622
()4/86
1/1113228
()4/63

1/412321
()87/38
** 1/322161
()2/82
1/286423
()2/72
1/322122
()2/14
1/131762
()7/88
1/126683
()8/71
1/11276
()2/42

-

-

متغیر
AGE
GEN
MAR
SIZE
EDU
OCU
YC

1/11872
()8/13

-

1/11826
()8/11

-

YP

-8/861662
()-12/28

-8/412278
()-14/78

-2/212323
()-12/26

-1/272762
()-14/76

-CONS

1/2126
1
-1137/4282
1116/72
27736/22

1/2111
1
-1181/6111
1111/12
27431/12

1/2612
1
-1381/8767
1116/48
27676/72

1/2181
1
-1131/7818
8276/23
27711/11

Pseudo R2
P-chi2
LIKELIHOOD
)LR-CHI2(7
AIC

27613/8

27121/11

27121/38

27613/13

BIC

اعداد داخل پرانتز نشاندهنده آماره  Zاست
منبع :محاسبات تحقیق
ضرایب با عالمت ** معنيدار نیستند.

ضرایب فاقد ستاره در سطح معنيدار  %2معني دارند.

قبل از تفسیر نتایج ابتدا باید از بین دو مدل لوجیت و پروبیت بهترین مدل انتخاب شود و از بین دو
مدل درآمد دائمي و جاری لوجیت و پروبیت مناسبترین انتخاب شود .برای تعیین بهترین مدل در
بین دو مدل برآورد شده لوجیت و پروبیت ،از دو معیار آکائیک  AICو شواترز و بیز  BICاستفاده شده
است ،بر اساس این دو معیار مدلي که حداکثر درستنمایي 2و حداقل  BICو  AICرا داشته باشد ،به
عنوان مدل بهینه انتخاب ميشود (گوریس و همکاران .)3 :1122 ،بر این اساس با مقایسه دو مدل
لوجیت و پروبیت مالحظه ميشود که در هر دو مدل درآمد دائمي و درآمد جاری ،مدل لوجیت دارای
1. log-likelihood
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میزان حداکثر درستنمایي و حداقل  BICو  AICاست و به عنوان بهترین مدل انتخاب ميشود .در
مدل لوجیت برای سنجش معنيداری کلي مدل و نیکویي برازش از آماره  2LRاستفاده ميشود .با
توجه به مقدار احتمال 1مربوط به آماره این آزمون مشخص ميشود که مدل برآورد شده بهطورکلي
معنيدار است یا خیر .این آزمون مشابه آزمون  Fدر مدلهای رگرسیوني معمولي است .برای انتخاب
بهترین و معنيدارترین مدل از بین مدلهای لوجیت با درآمد دائمي و مدل لوجیت با درآمد جاری از
آماره  LRاستفاده ميکنیم و فرض ميکنیم مدلي که دارای بیشترین مقدار آماره  LRباشد تورش
کمتری دارد و بهترین مدل است؛ اما در این دو مدل (مدل لوجیت با درآمد دائمي و مدل لوجیت با
درآمد جاری) به علت برابر بودن درجه آزادی هر دو مدل (درجه آزادی=  )3امکان انجام آزمون LR
وجود ندارد و برای تعیین بهترین مدل از آماره  LR CHI^2استفاده ميشود.
با مقایسه مقدار آماره  LR CHI^2در دو مدل لوجیت با درآمد دائمي و مدل لوجیت با درآمد
جاری مشاهده ميشود که مدل لوجیت با درآمد دائمي دارای مقدار آماره  LR CHI^2بیشتری است
و مدل از درجه اطمینان باالتری برخوردار است .پس از بین دو مدل لوجیت با درآمد دائمي و مدل
لوجیت با درآمد جاری ،مدل لوجیت با درآمد دائمي انتخاب ميشود و تفسیر نتایج مدل بر اساس مدل
لوجیت با درآمد دائمي صورت گرفته است.
بر اساس مدل لوجیت با درآمد دائمي مالحظه ميشود همه متغیرهای مستقل مدل اثری مثبت بر
احتمال مالکیت مسکن دارند و همه ضرایب برآورد شده در مدل ،به جز ضریب وضعیت تأهل
سرپرست خانوار ( )MARمعنيدار هستند.
جدول ( )1اثرات نهایي متغیرهای مستقل مدل در دو مدل لوجیت و پروبیت نشان ميدهد.

1. Likelihood Ratio
2. P-VALUE
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جدول  :2نتایج برآورد اثرات نهایي متغیرها در مدل لوجیت و پروبیت
متغیر وابسته :نوع تصرف TEN
مدل پروبیت

مدل لوجیت
درآمد دائمي

درآمد جاری

درآمد دائمي

درآمد جاری

متغیر

1/121421
()17/18

1/211818
()87/11

1/121817
()16/62

1/281281
86/28

AGE

1/1822217
()2/12
1/228272
()2/28
1/1222722
()3/12
1/1828342
()4/11
1/1161262
()4/71

1/821227
()2/67
1/222281
()2/24
1/277683
()2/16
1/831127
()6/18
1/1262162
()8/23
1/111122
()21/14

1/1211122
()2/81
1/221226
()2/66
1/1212782
()1/64
1/1831842
()4/86
1/1171361
()4/62

1/822128
()2/72
1/276833
()2/72
1/221214
()2/11
1/234373
()7/84
1/1267161
()8/72
1/111112
()2/48

1/1111612
()8/13

-

1/1111748
()8/11

-

GEN
MAR
SIZE
EDU
OCU
YT
YP

منبع :محاسبات تحقیق

درآمد دائمي اثر مثبت بر احتمال مالکیت مسکن دارد و انتظار ميرود که افزایش آن باعث افزایش
احتمال مالکیت مسکن شود و مطالعات قبلي هم این رابطه را تأیید ميکند (عسگری و قادری:2831 ،
22؛ مورایز و کروز.)2 :1122 ،
سن سرپرست خانوار هم یک متغیر مهم و اثرگذار بر مالکیت مسکن است و انتظار ميرود با ثابت
بودن سایر متغیرهای مدل ،هنگاميکه سن فرد باال ميرود تجربهی کاری او بیشتر شود ،بنابراین
درآمد او نسبت به افراد جوانتر مرتباً بیشتر و بیشتر ميشود و همچنین انتظار ميرود که دارایي او نیز
باالتر رود و از آنجا که رابطه مثبتي بین دارایي فرد و مالکیت مسکن او وجود دارد با باال رفتن درآمد،
احتمال مالکیت او افزایش ميیابد و بررسي مطالعات قبلي هم این رابطه را تأیید ميکند (گوریس و
همکاران1 :1122 ،؛ والن.)2 :1111 ،
نتایج برآورد اثرات نهایي نشان ميدهد که افزایش  21میلیون ریال در درآمد دائمي خانوار احتمال
مالکیت مسکن را  16/12درصد افزایش ميدهد .مثبت بودن ضریب درآمد دائمي با تحقیقات انجام
شده در مطالعات قبلي همخواني دارد (عسگری و قادری28 :2831 ،؛ اسپالکووا و اسپالک.)21 :1124 ،
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متأهل بودن سرپرست خانوار اگرچه اثر مثبتي بر احتمال مالکیت مسکن دارد؛ اما این متغیر در
سطح اطمینان  %27در مدل معنيدار نیست.
مرد بودن سرپرست خانوار هم اثر مثبت و معنيداری بر احتمال مالکیت مسکن دارد زیرا زنان به
دلیل فراهم نبودن فرصتهای شغلي و اشتغال به امور خانه معموالً از نظر درآمدی و مسکن با مشکل
مواجه هستند (عسگری و قادری.)24 :2831 ،
نتایج نشان ميدهد اگر سرپرست خانوار مرد باشد احتمال مالکیت مسکن حدود  42درصد افزایش
ميیابد.
رابطهی بعد خانوار با احتمال مالکیت مسکن مثبت و معنيدار است .به این معني که با افزایش
تعداد افراد ،خانوارها ترجیح ميدهند مالک مسکن باشند .در واقع نتایج برآورد اثرات نهایي نشان
ميدهد که اگر  2نفر به تعداد افراد خانوار اضافه شود احتمال مالکیت مسکن حدود  81درصد افزایش
ميیابد .مطالعات قبلي رابطهی مثبت بعد خانوار و احتمال مالکیت مسکن را تأیید ميکند (عسگری و
قادری27 :2831 ،؛ گوریس و همکاران.)2 :1122 ،
متغیرهای سن سرپرست خانوار و بعد خانوار متغیرهایي هستند که وضعیت خانوار را در سیکلهای
مختلف زندگي نشان ميدهند و انتظار ميرود در جوامعي مانند ایران که بازار سرمایه از کارایي الزم
برخوردار نیست و نميتواند تسهیالت بانکي الزم برای خرید مسکن را تأمین کند ،افزایش سن
سرپرست خانوار و بعد خانوار احتمال مالکیت مسکن را زیاد کند (عسگری و قادری.)28 :2831 ،
سطح تحصیالت سرپرست خانوار هم رابطه مثبت و معنيداری با احتمال مالکیت مسکن دارد و
این نشان ميدهد که با ثابت بودن سایر متغیرها در مدل با افزایش سطح تحصیالت سرپرست خانوار
درآمد فرد باالتر ميرود و با باالتر رفتن درآمد دارایي فرد بیشتر ميشود و احتمال مالکیت مسکن نیز
افزایش ميیابد و نتایج نشان ميدهد که با باالتر رفتن سطح تحصیالت فرد احتمال مالکیت مسکن
 22درصد افزایش ميیابد .در پژوهش گوریس و همکاران ( )1122رابطه بین سطح تحصیالت
سرپرست خانوار و احتمال مالکیت مسکن مثبت بهدستآمده است.
شاغل بودن سرپرست خانوار هم متغیری مهم در تعیین نوع تصرف مسکن است .با ثابت بودن
سایر شرایط هنگاميکه سرپرست خانوار شاغل باشد درآمد کسب ميکند که با باالتر رفتن درآمد او
دارایي فرد افزایش ميیابد و احتمال مالکیت مسکن هم افزایش ميیابد و نتایج نشان ميدهد که اگر
سرپرست خانوار شاغل باشد احتمال مالکیت مسکن  16درصد افزایش ميیابد .رابطه مثبت شاغل
بودن سرپرست خانوار و احتمال مالکیت مسکن ،همانند نتیجه بهدستآمده در پژوهش عسگری و
قادری ( )2831و گوریس و همکاران ( )1122برای کشور ترکیه است.
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با مقایسه اثرات نهایي متغیرها در دو مدل لوجیت با درآمد دائمي و مدل لوجیت با درآمد جاری
مشاهده ميشود که درآمد دائمي اثر کمتری بر احتمال مالکیت مسکن دارد اما باعث شده است که اثر
سایر متغیرها بر احتمال مالکیت مسکن کمتر از اثر آنها در مدل لوجیت با درآمد جاری شود و این
نشاندهنده اهمیت این متغیر در مدل است (قادری.)21 :2831 ،
بعد از برآورد ضرایب مدل ،مدل لوجیت با درآمد دائمي بهصورت زیر به دست ميآید:
()11

(1/81)SIZE(+1/1111)YP
= -8/862+1/121)AGE(+1/42)GEN(+1/12)MAR(+1/22)EDU(+1/16)OCU(+

Ln

که با حل این معادله احتمال مالکیت مسکن خانوار به دست ميآید:
()12
که مقدار  Yدر این رابطه به صورت زیر است:
()11

Y=-8/862+1/121)AGE(+1/42)GEN(+1/12)MAR(+1/22)EDU(+1/16)OCU(+
(1/81)SIZE(+1/1111)YP

رابطه ( )12احتمال مالکیت مسکن را در مناطق شهری ایران نشان ميدهد.
 .5نتیجهگیری
در ایران باال بودن هزینه معامالتي مسکن در نتیجه تنوع زیاد دادههای مسکوني ،عدم آگاهي خانوارها
از متغیرهای مؤثر بر قیمت واحدهای مسکوني ،تأثیرپذیری قیمتها از متغیرهای سیاسي و باال بودن
هزینه فرصت فروش واحد مسکوني ،عواملي هستند که تمایل افراد به خرید واحد مسکوني را کاهش
ميدهند .همچنین به دلیل عدم کارایي بازار سرمایه و اتکا افراد به سرمایه انساني ،منابع مالي برای
خرید واحد مسکوني تأمین نميگردد و خرید کاالهای بادوام به ویژه مسکن متکي به پسانداز
خانوارها است .با توجه به مزایای واحد مسکوني ملکي نسبت به اجارهای ،با کاهش مالیات بر انتقال
واحدهای مسکوني ،توسعه بازارهای اطالعاتي و تجهیزات یارانهای و  ...ميتوان هزینههای معامالتي
مسکن را کاهش داد و زمینه رفع شکست بازار و شکلگیری کامل بازار را برای انواع واحدهای
مسکوني فراهم آورد .کاهش هزینههای معامالتي مسکن تمایل افراد به خرید مسکن ملکي را
افزایش ميدهد و همچنین تسهیل در خرید و فروش مسکن ،ظرفیتهای بالاستفاده واحد مسکوني را
به حداقل ميرساند (قليزاده.)16 :2831 ،
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دادههای مورد استفاده مشتمل بر دادههای گزارششده و نتایج تفصیلي آمارگیری جمعیتشناسي
در مناطق شهری ميباشد ،در ضمن برآورد درآمد دائمي بر اساس ویژگيهای حدود  23336خانوار
شهری تعیین شده است .برای تعیین عوامل مؤثر بر مالکیت مسکن خانوار از مدلهای لوجیت و
پروبیت استفاده شد .در این مدلها متغیر وابسته دارای دو ارزش صفر و یک است .احتمال مالکیت
مسکن تحت تأثیر متغیرهای جمعیتي ،اقتصادی– اجتماعي خانوار مثل درآمد دائمي ،سن ،جنسیت،
وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت و شاغل بودن سرپرست خانوار و بعد خانوار ميباشد و سعي بر این
بوده است که بهترین مدل توضیحدهنده اثر عوامل تأثیرگذار بر مالکیت مسکن با تأکید بر اثر درآمد و
سطح تحصیالت سرپرست خانوار انتخاب شود .برآوردها نشان ميدهد که مدل لوجیت بر اساس اصل
حداکثر درستنمایي و حداقل  BICو  AICانتخاب شد.
نتایج نشان ميدهد که درآمد و سطح تحصیالت سرپرست خانوار اثر مثبت و معنيداری بر احتمال
مالکیت مسکن دارد .از بین متغیرهای اقتصادی و اجتماعي ،درآمد دائمي ،سن ،جنسیت ،تأهل ،سطح
تحصیالت و شاغل بودن سرپرست خانوار و بعد خانوار مهمترین متغیرهای مستقل مدل را تشکیل
دادهاند که بر اساس مدل لوجیت همه متغیرها اثر مثبت و معنيداری بر احتمال مالکیت مسکن دارد و
متغیر متأهل بودن سرپرست خانوار اثر معنيداری بر احتمال مالکیت مسکن ندارد .مقایسه اثرات
نهایي متغیرها نشان ميدهد که شاغل بودن و جنسیت سرپرست خانوار و درآمد بیشترین اثر را بر
احتمال مالکیت مسکن دارند.
بهطورکلي این پژوهش به دلیل بهرهگیری از دادههای مقطعي ،هدف توضیح نوع تصرف مسکن را
مدنظر داشته است و به دلیل عدم وجود متغیرهای سیاستي در دادههای هزینه -درآمد خانوار ،امکان
ارائه توصیههای سیاستي محدود است .با وجود این ،نتایج حاصله ميتواند زمینه ارائه توصیههای
سیاستي را که ممکن است بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط با نتایج تحقیق باشد ،فراهم آورد.
 مسکن مهمترین دارایي خانوارهای ایراني است و این موضوع برای خانوارهای کمدرآمد و میان
درآمد از اهمیت بیشتری برخوردار است لذا اتخاذ سیاستهای مالیاتي ،یارانهای و اختصاص زمین
جهت تأمین مسکن خانوار در عین حال مهمترین ابزار کاهش شکاف طبقاتي و افزایش رفاه
اجتماعي تلقي ميشود.
 نتایج نشان ميدهد که مهمترین و مؤثرترین متغیر اثرگذار بر افزایش سهم مسکن ملکي درآمد
دائمي است؛ به عبارت دیگر یکي از عوامل اصلي مستأجر بودن گروههای کمدرآمد و گروههای
خاص آن است که صاحب شغل و درآمد دائمي نميباشند و لذا سیاستهای اثرگذار بر دائمي
بودن شغل این گروهها در عین حال بر خانهدار شدن آنها اثر تعیینکنندهای خواهد داشت.

228
228

اثر درآمد و تحصیالت سرپرست خانوار بر نحوه ...

 با عنایت به اهمیت تصرف مسکن و کاهش تصرف مسکن ملکي خانوارهای کمدرآمد ،ضرورت
بررسي علل و ریشهها و همچنین تشکیل کمیتههای علمي تعیین علل و عوامل و اتخاذ
سیاستهای مناسب و ضروری اجتنابناپذیر است .در این میان اتخاذ سیاستهای مالیاتي و
یارانهای مناسب و سیاستهای بین شهری حائز اهمیت است.
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