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یشــود و شــکلگیری و افزایــش تعداد
مســکن و ســرپناه از جملــه نیازهــای اولیــه هــر خانوار شــمرده م 
خانوارها در جمعیت ،به معنای تقاضای بیشــتر برای واحدهای مســکونی اســت .با هســتهای شــدن
خانواده و عمومیت یافتن الگوی ســکونت نومکان ،داشــتن خانه و مســکن مســتقل ،جزء اولویتها
و اهــداف مهــم در چرخــه زندگی افراد و خانوارهاســت که معموال به تناســب شــرایط و ویژگیها خود
مایلند خانهای مخصوص خود داشــته باشــند .مقاله حاضر ،چگونگی ارتباط ویژگیهای سرپرســتان
خانــوار بــا احتمال مالکیت مســکن در ایــران را مورد تحلیل قــرار میدهد .برای این منظــور ،دادههای
لهــای دومتغیره
ســطح فردی سرشــماری  1390کشــور مورد اســتفاده قــرار گرفته و با اســتفاده از تحلی 
یگــری مســکن برحســب تفــاوت در مشــخصههای
و چندمتغیــره ،احتمــاالت مربــوط بــه نحــوه تصد 
اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی سرپرســتان خانوارها برآورد گردیده اســت .یافتهها نشــان میدهد که
وضعیت مالکیت واحدهای مســکونی برحســب ویژگیهای سرپرســتان خانوار ،نظیر جنسیت ،محل
ســکونت و تولد ،بعد خانوار ،وضع زناشــویی ،اشــتغال ،تحصیالت و ســن تفاوت دارد و  29درصد از
تغییرات نسبت احتماالت مالکیت مسکن را تبیین میکنند .بررسیهای بیشتر در خصوص جایگاه
تهــای ســبد هزینــه خانــوار ،فشــار هزین ههــای مســکن بــر اقتصــاد خانوارهــا ،و حتی
مســکن در اولوی 
ارتبــاط موضوع مســکن بــا تصمیمهای جمعیتــی زوجین و خانواد ههــا در خصوص ازدواج و تشــکیل
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مقدمه و بیان مسأله
بخــش مســکن در ایــران در نیــم قــرن اخیر دســتخوش تحــوالت بســیاری بوده اســت .انتقــال از یک طبقه
ســازیهای گســتردۀ اوایل دهۀ  40به آپارتما نســازیها و بلندمرتب هســازیهای فراوان کنونی نشــان میدهد
شــرایط در ایــن بخــش بســیار متغیر بوده اســت .قوانین و سیاس ـتهای مرتبــط با زمین و مســکن ،قیمت
زمیــن ،مصالــح و اجــاره بها و به طورکلی شــرایط اقتصادی و ســرمایه گذاری در دوره هــای مختلف زمانی
در کنار تغییرات در رشد جمعیت و وضعیت ازدواج و تشکیل خانوار و همچنین جریانهای مهاجرتی به
ویژه مهاجرت گســترده روســتائیان به شــهر و رشــد شهرنشــینی ،موجب پیچیدگی مطالعه و برنامهریزی در
بخش مسکن شده است.
مســکن با توجه به قابلیت وثیقهگذاری ،برای خانوارها به عنوان عامل ثروت تلقی شــده و به واســطه
امــکان اخــذ تســهیالت در ازای ترهین مســکن ،در تحریک تقاضــای مصرفی خانوار مؤثر اســت (احمدی،
یشــود (ارزش مصرفــی) و
)1389؛ مالکیــت مســکن منجــر بــه افزایــش کیفیــت واحدهــای مســکونی م 
همچنین مســکن بزرگترین ســرمایه و دارایی طول عمر بســیاری از خانوارها را شکل میدهد (ارزش سرمایه
گــذاری) .مالکیت مســکن احســاس امنیت و تشــخص بیشــتری را بــرای خانوارها فراهم و به خوشــبختی
و رفــاه آ نهــا کمــک میکنــد (عســگری و قــادری .)1382 ،از این رو موضــوع مالکیت در بخش مســکن به
عنوان یکی از چالشهای اساســی همواره در سیاســتگذاریها و برنامهریزیهای مسکن حائز اهمیت بوده
و دارای ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و روانی فراوانی است.
یتــوان بــه دو دوره تقســیم کرد:
رونــد کلــی تغییــرات مالکیــت مســکن در نیــم قــرن اخیر در کشــور را م 
دورۀ نخســت با افزایش ســهم مالکیت مســکن و دورۀ دوم با کاهش این سهم همراه بوده است .بر اساس
اطالعات سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن ،از سرشماری  1345تا سرشماری  1365سهم مالکیت
مســکن رو بــه افزایــش بــوده و پــس از آن و تا آخرین سرشــماری انجام شــده یعنی سرشــماری  1390روندی
کاهشی داشته است.
برخــی از مطالعــات مرتبــط بــا نوع تصرف مســکن ،منحصرا بــر روی منابع خانوار متمرکز اســت و تنها
بــه عوامــل جمعیتــی و اقتصادی خانوار به عنــوان عوامل موثر بر نوع تصرف توجه میکننــد .در حالی که در
برخــی دیگــر از مطالعــات ،عالوه بر این منابع ،به عوامل موجود در بازار نیز توجه شــده اســت .در مطالعات
نوع اول به عواملی چون ســن ،جنس ،نژاد ،وضعیت زناشــوئی ،تحصیل ،اشــتغال و نوع شــغل سرپرســت
خانــوار و درآمــد خانــوار ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین زن و شــوهر و نگرش خانوار نســبت به زمان
تولــد اولیــن بچه توجه شــده اســت .در مطالعات نوع دوم عالوه بــر منابع خانوار ،عوامل بازار چون سیســتم
مالیاتــی ،سوبســیدها ،نرخ بهره وامهای رهنی ،تضمینهای رهنی ،برنامه پسانداز ،شــرایط بــازار کار ،تورم،
قیمت واحدهای ملکی ،ســطح اجاره ،ترکیب واحدهای جدید احداثی ،درجه شهرنشــینی ،دسترســی به
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زمیــن و مــدت اقامت در شــهر مورد توجه قرار گرفته اســت (عســگری و قادری .)1382 ،بــرای مثال ادبیات
مطالعات سیاســی پیرامون موضوع مســکن بر اهمیت موازنه میان مالکیت مســکن و ارائۀ خدمات رفاهی
دولتــی بــه ویــژه در زمینــۀ بازنشســتگی تاکید میکند .اساســا کشــورهایی کــه میزانهای باالیــی از مالکیت
دارنــد تعهــدات دولتــی مرتبــط بــا بازنشســتگی در آ نهــا کمتــر اســت .مطالعــات اقتصــادی مســکن نیــز بر
اهمیــت دیگــر عوامــل و محرکها تاکید دارد .در ســطح کالن ،رشــد بازارهای مالی مســکن کــه خود عموما
نتیجۀ مقرراتزدایی اســت ســطوح باالتری از تســهیالت دســتیابی به مســکن را فراهم میآورد (دولینگ و
السینگا.)2013 ،1
هرچنــد مطالعــه و شــناخت قوانیــن و سیاســتگذاریهای مرتبــط بــا موضــوع زمیــن و مســکن در نیم
قــرن اخیــر همچنیــن شــرایط اقتصــادی کالن حاکم بر کشــور در طول ایــن دوران از اهمیت بســزایی جهت
تحلیل روند تحوالت نحوه تصرف مســکن به ویژه تغییرات در نرخ رشــد و نســبت مالکیت و اجارهنشینی
برخوردار اســت اما نحوۀ تصرف مســکن تا حد بسیار زیادی در چارچوب مؤلفههای اقتصادی و جمعیتی
خانــوار قــرار میگیــرد .لــذا در اینجــا ابتــدا از دیــد اقتصــادی و بــازار و همچنیــن سیاســتگذاریها و قوانیــن
موجود در بخش مســکن به صورت اجمالی روند نحوۀ تصرف و مالکیت واحدهای مســکونی مورد بررسی
قــرار میگیــرد .امــا هدف مقالۀ حاضــر مطالعه عوامل جمعیتی مرتبط با مالکیت مســکن اســت .از اینرو
یهــای جمعیتــی سرپرســتان خانوار کل کشــور در قالب  8متغیر مســتقل و مالکیت مســکن به عنوان
ویژگ 
متغیر وابســته مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .بررســی دموگرافیک روند نحوۀ تصرف واحدهای مسکونی
خانوارها نیازمند مطالعۀ طولی و اســتفاده از دادههای ســطح فردی و خانواری اســت اما با توجه به اینکه
این نوع دادهها فقط برای سرشــماریهای  1385و  1390موجود اســت ،این پژوهش به صورت مقطعی و
بر اساس اطالعات سرشماری  1390انجام گرفته است.
روند تغییرات مالکیت مسکن در ایران
شــاخص نحــوۀ تصــرف واحد مســکونی ،برحســب مالکیــت و یا اجــارهای از جملــه شــاخصهای پایه در
شناخت بخش مسکن از ابعاد اقتصادی و اجتماعی است .با این حال این شاخص در جوامع مختلف
متفاوت بوده ،به گونهای که نمیتوان باال بودن شــاخص مالکیت مســکن را گویای وضع مطلوب مســکن
یــک کشــور دانســت و یا برعکس .برای مثال بســیاری از کشــورهای توســعهیافته بــه ویژه در اروپای شــمالی
از میــزان پاییــن مالکیت مســکن برخوردار هســتند (عزیزی .)1384 ،سیاس ـتهای حمایــت از اجارههای
اجتماعی در تعدادی از کشورها مانند سوئد ،هلند ،اتریش و فرانسه پایین بودن نسبی مالکیت مسکن در
این کشورها را تبیین میکند .در سال  1945نحوۀ تصرف ملکی در هر  27کشوری که اکنون اتحادیۀ اروپا
1. Doling & Elsinga
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را تشکیل میدهند ،در کمترین مقدار آن قرار داشت اما در سال  2003مالکیت ،عمدهترین شکل تصرف
مســکن را در همــۀ ایــن کشــورها به جز آلمان به خــود اختصاص داد .رشــد مداوم مالکیت در اروپا نشــان
دهنــدۀ همگرایــی اســت کــه حداقــل به لحاظ آمــاری ،مالکیــت را بــه محبوبترین نحوۀ تصرف مســکن
تبدیل کرده اســت (دولینگ و الســینگا .)2013 ،هرچند روند مالکیت مســکن در همۀ کشــورهای اروپایی
رو بــه افزایــش بــوده اما تفاوت بین مالکیت در این کشــورها بســیار چشــمگیر اســت .به عقیــدۀ دولینگ و
الســینگا ( )2013سیاســت هــای ملی مســکن به وجــود آورندۀ تفاوتهایی اســت که از طریــق آن میتوان
توضیح داد که چرا شــاخصهای مالکیت در بین کشــورهای اروپایی متفاوت است .از این رو در ایران نیز
سیاس ـتهای مربوط به زمین و مســکن هم در دورۀ پیش از انقالب اســامی و هم پس از آن میتواند نقش
مهمی در تبیین روند تغییرات مالکیت و اجارهنشینی داشته باشد.
در ایــران از سرشــماری  1345تــا سرشــماری  1365ســهم خانوارهایــی کــه مالــک واحدهای مســکونی
هســتند افزایــش یافتــه اســت .ایــن ســهم در مناطــق شــهری از  54/9درصد بــه  69/4درصــد و در مناطق
روســتایی از  82/4درصــد بــه  87/6درصــد تغییــر کرده اســت؛ اما همانطور کــه نمودار  1نشــان میدهد از
سرشــماری  1365تــا  1390ایــن ســهم در مناطــق شــهری تقریبــا  13نقطهدرصــدی و در روســتاها حــدود 8
نقطهدرصــدی کاهــش مییابــد .بــه طــور کلــی تغییرات نحــوۀ تصرف در مناطق شــهری نســبت بــه مناطق
یشــود .در ایــن دهه بــا تصویب
روســتایی بیشــتر بــوده اســت کــه بارزتریــن آن در دهــۀ  1355-65آشــکار م 
قانون اراضی شــهری و واگذاری زمین با تســهیالت مناســب در شهرها مشــاهده میشود که علیرغم کاهش
 1/4نقطهدرصدی مالکیت در روســتاها ،مناطق شــهری با افزایش  6/8نقطهدرصدی نحوۀ تصرف ملکی
مواجه شده است.
سیاس ـتگذاریها و برنامههای مرتبط با زمین و مســکن پیش از انقالب و پس از آن نقش مهمی در
تغییــرات مالکیــت مســکن در ایران داشــته اســت .در مجموع آنچه کــه در این برنامهریزیها اعمال شــده
اســت ،موجب گردید که ســهم مالکیت مســکن از دهۀ  1340تا آغاز دهۀ  1370افزایش یابد و پس از این
دوره کاهــش ســهم مالکیــت مســکن و افزایــش ســهم اجارهنشــینی را در پی داشــت .عامل اصلــی و کلید
واژه تحــوالت مســکن در بحــث قانونگذاری ،میزان دخالت دولت در بخش مســکن اســت کــه این امر در
چگونگــی روند نحوه تصرف مســکن تاثیر زیادی دارد .برنام ههــای عمرانی پیش از انقالب و به ویژه قوانین
مرتبــط بــا زمین و مســکن در ســالهای نخســتین پــس از انقالب در مجمــوع باعث گردید کــه تصدیگری
تهــا در بخــش مســکن افزایــش یابد کــه این موجــب افزایش ســهم واحدهای مســکونی ملکــی گردید
دول 
امــا بــا شــروع دهــۀ  70و ورود بیــش از پیش بخش خصوصــی به بازار مســکن و پایان یافتن واگــذاری زمین
به افراد از ســوی دولت ،اجارهنشــینی با آهنگ رشــد ســریعتری نســبت به مالکیت مســکن افزایش یافت.
عــاوه بــر تغییر در سیاس ـتگذاری زمین و مســکن ،شــرایط عمومــی اقتصاد کشــور ،افزایش تــورم در بخش
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مســکن و افزایــش تقاضاهــای جدید از ســوی نس ـلهای جوا نتــری که به مرحلــۀ ازدواج و تشــکیل خانواده
وارد میشوند نیز در تغییرات ارقام نحوۀ تصرف موثر میباشد .از آنجا که افراد از مسکن به عنوان سرمایه
(مانند صاحبخانهها) و یا به عنوان ابزار صرف مصرف (مانند مســتاجران) اســتفاده میکنند (ســوندرز،1
 ،)247 :1392میتوان گفت با آغاز دهۀ  70تحوالت بازار مسکن در جهت کمرنگ شدن نقش سرمایهای
مسکن و مصرفیتر شدن این کاال نزد خانوارهای متقاضی مسکن بوده است.
بــا پایــان یافتــن واگذاری زمین به افــراد در دهۀ  70قیمت زمین رو به افزایش گذاشــت .به دلیل ســهم
مهم زمین در بهای مســکن ،نوســانات قیمت آن اثری تعیین کننده در تولید مســکن داشــته اســت .هرچه
یتــوان بــا افزایــش تراکم ســاختمانی ،زمین کمتــری را به بنــا اختصاص داد و نســبت
زمیــن گرا نتــر باشــد م 
قیمــت زمیــن به بنا را ثابت نگه داشــت (توفیق و همــکاران 36 :1382 ،و  .)42بنابراین از دهۀ  70به بعد
شرایط برای آپارتمان سازی و تراکم سازی بیش از پیش مهیا شد که این پدیده با افزایش سهم اجارهنشینی
و کاهــش ســهم مالکیــت ارتباط مســتقیمی دارد .اطالعات سرشــماری  1390نشــان میدهد تنهــا نیمی از
خانوارهــای آپارتماننشــین ،مالــک واحدهــای مســکونی خــود هســتند و  41درصــد از آ نهــا اجارهنشــیناند
درحالیکه این ارقام در بین کل خانوارهای معمولی ساکن به ترتیب  63و  27درصد میباشد .البته آمارها
نشــان میدهد در ســالهای اخیر سیاستهای مسکن مهر تا حدودی توانسته نقش موثری در کاهش رشد
صعودی اجاره نشینی داشته و مالکیت مسکن (مالکیت اعیانی) را افزایش دهد.2
نمودار  .1روند تغییرات نحوه تصرف ملکی (عرصه و اعیانی و اعیانی) (درصد)
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پیــش از انقالب اســامی در برنامه ســوم عمرانی ( )1341-1346برای نخســتین بــار موضوع زمین (در
تدوین سیاس ـتهای مســکن) در برنامههای ملی مطرح گردید .در این برنامه برای نخستین بار بر ضرورت
تهیۀ طرح جامع شــهری با هدف تنظیم و پیشبینی توســعه زیربنای شــهر در قالبی منطقی ،نکاتی طرح
یتــوان آن را از
شــد کــه نتیجــۀ آن ارائــۀ اولیــن طرحهای جامع شــهری از ســال  1345به این ســو بــود که م 
حهــای اولیــۀ حضــور دولــت در بــازار زمیــن و برنامهریزی برای آن دانســت .با شــروع برنامــه عمرانی پنج
طر 
ســاله ســوم نظــارت بر کلیــۀ فعالیتهای مربــوط به تهیۀ مســکن به طور جدی در دســتور کار قــرار گرفت و
وزارت آبادانــی و مســکن تاســیس گردیــد .تهیــۀ برنامه مالــی جهت اعطــای وامهای درازمدت بــرای تامین
هزین ههــای ســاختمانی خان ههــای شــخصی و گســترش اقدا مهــای خودیــاری در تهیــه مســکن بــا کمــک و
راهنمایــی دولــت از جملــه سیاســت ها و خط مشــی برنامه عمرانی ســوم در زمینه مســکن بــود .در برنامه
ســوم حــدود  75درصــد از خانههای ســاخته شــده یک طبقه بــود که عالوه بــر هزینه هــای زیربنایی زیاد،
گسترش بیتناسب شهرها را نیز موجب گردید (شکرگزار 74 :1385 ،و )84
در برنامه چهارم عمرانی ( )1347-1351سرفصل خاصی دربارۀ زمین ارائه نگردید و این در حالی بود
که قیمت زمین شــدیدا در حال افزایش بود .برنامه پنجم عمرانی ( )1352-1356را شــاید بتوان نخســتین
برنام ـهای دانســت کــه در آن نســبت بــه مســئلۀ زمیــن موضعگیــری ویــژه و روشــن (البته در بخش مســکن)
صورت پذیرفت و ســرفصل مســتقلی با عنوان سیاســت تامین زمین در آن پیشبینی گردید .تشــویق و در
صورت لزوم وادار کردن بخش خصوصی به عرضه زمین و استفاده از تجربیات و ظرفیتهای فنی آن برای
حضور در بازار زمین ،یکی از این سیاستها است .به این ترتیب بخش خصوصی با استفاده از تسهیالت
دولتــی بــرای آماده ســازی اراضی و ســاخت و ســازهای مســکونی حضــوری فراتــر از قبل پیدا کــرد .از طرفی
برنامــه هــای دولــت در زمینه اســتفاده از زمین برای تولید مســکن ،همۀ اقشــار و گرو ههــا را در بر نمیگرفت.
درنتیجــه بــا توجــه به شــدت مهاجــرت روســتایی به شــهرها و امکانــات محــدود شــهرها و دخالت بخش
خصوصــی در عرضــۀ زمیــن ،بــر قیمت اراضی شــهری روز بــه روز افزوده میگشــت (شــکرگزار.)75 :1385 ،
در دهــۀ اول پــس از انقــاب عامــل تقاضا محور اصلی سیاســتگذاری بخش مســکن بوده اســت .در
این دهه تقاضاکننده مســکن عمدتا تولیدکننده مســکن نیز بود .به عبارتی عرضهکنندگان اصلی مســکن
همــان تقاضاکننــدگان مســکن بودهانــد .تامین زمیــن ارزان قیمت ،وا مهــای کم بهره ،مصالح ســاختمانی
ارزان ،تدویــن قوانیــن زمیــن شــهری همــه در جهــت پاســخگویی بــه طــرف تقاضا بوده اســت کــه در راس
سیاس ـتهای دولت قرار داشــت .پس از پیروزی انقالب اسالمی شــورای انقالب برای حل مشکل مسکن
و زمیــن مــورد نیــاز ســاکنان شــهری و خلع یــد زمینهای شــهری از عوامــل رژیم گذشــته و زمی ـنداران بزرگ
در داخل و خارج محدودۀ شــهرها ،قوانینی را به تصویب رســاند .با تصویب قانون زمین شــهری در ســال
 1360و آغــاز فعالیــت ســازمان زمیــن شــهری در ســال  1311بنــا بــه تعریــف قانــون ،تامیــن و عرضــه زمیــن
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بــرای ســکونت خانوارهــای شــهری در اختیــار دولــت قــرار گرفت .از طــرف دیگر بــه دلیل خروج عــدهای از
مالــکان زمینها از کشــور و رها شــدن این زمینها یــا به قیمت نازل فروختن آنها بــه جهت ترس از قانون
حهــای مصوب
لغــو مالکیــت اراضــی شــهری و بیاعتبــار شــدن قوانیــن موجود کشــور و عــدم توجــه به طر 
شهرســازی ،در مجموع ســبب پایین آمدن قیمت زمین در اوایل پیروزی انقالب اســامی گردید .واگذاری
زمیــن طــی ســالهای  1362تا  1366از ســوی ســازمان زمین شــهری با در نظر داشــتن اولویــت تولید برای
مصرف (ساخت مسکن برای استفاده شخصی) بود (شکرگزار 76 :1385 ،و  77و .)82
در اوایــل دهــۀ  ،1370همزمــان بــا اتمــام مــواد عمــدۀ قانــون زمین شــهری (به ویــژه مــاده  )9و کاهش
واگذاری زمین انفرادی به مردم ،نســبت تصرف ملکی مســکن کاهش و شــاخص اجارهای افزایش یافت.
عــاوه بــر ایــن اثــر تحوالت اقتصــادی کالن جامعه بر شــرایط کلی مســکن (رونــق100،رکود و نوســانات قیمت
ناشــی از هدایت ســرمایهگذاری از بخش مسکن به ســایر بخشها و بالعکس) نیز75باید مورد توجه قرار گیرد
(عزیــزی .)1384 ،در جــدول  1بــا بررســی نســبت اراضــی مســکونی از کل اراضــی واگــذار شــده در فاصلــۀ
50
سالهای  1362-77به وضوح میتوان کاهش تدریجی سهم اراضی مسکونی را مشاهده کرد 82 .درصد
25
درصد کاهش یافته است.
از اراضی واگذار شده در سال  1362مسکونی است که در سال  1377به 31
0
( )1370-1374دولت مكلــف گردیده
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در شــهرهای بــزرگ ،بــر تراکم ســاختمانی افزوده شــد و زمینه بــرای افزایش بی رویۀ قیمت زمیــن در اینگونه
شهرها فراهم آمد (جوادی.)1379 ،
جدول  .1اراضی وا گذار شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن به تفکیک مسکونی و غیرمسکونی (درصد)

ﺳﺎل

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

1362

82

18

1365

80

20

1370

54

46

1374

51

49

1377

31

69

ماخذ :پردازش بر اساس دادههای سالنامههای آماری  1362و 1377
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در برنامه دوم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،تامین نیاز اراضی برنامه با سهم  30درصد توسط بخش
دولتی و  70درصد توسط بخش خصوصی آمده است .جهت گیری برنامه با کاهش سهم دولت در تامین
زمین و سیاستهای دیگر موجب افزایش تراکم ساختمانی و افزایش ارزش زمین شهری شده است .با این
سیاســت ســهم اقشــار کم درآمد در امکان دســتیابی به زمینهای ارزان قیمت کاســته شــد .از سال 1377
حمایت از گروههای کم درآمد از حالت انفرادی خارج و متوجه سازندگان مسکن استیجاری و انبوه سازان
مســکن گردیــد .واگــذاری زمین با تخفیف و تقســیط و اعطای تســهیالت بانکی و ســایر تخفیفات ،متوجه
سازندگان واحدهای مسکونی اجارهای و اجاره به شرط تملیک گردید (جهانی)1380 ،
بــر اســاس برنامــه ســوم توســعه میزان دخالــت دولت در تولید مســکن به صــورت محــدود و در قالب
ی اجاز ه داد ه میشود
ن و شهرســاز 
ت مسك 
ســاخت مســکن استیجاری اســت .در برنامۀ چهارم نیز ب ه وزار 
ی مســكونی
ث واحدها 
ی قانو ن تشــویق ،عرض ه و احدا 
ت مورد نیاز اجرا 
ی از اعتبارا 
ن بخش ـ 
"به منظور تأمی 
ت روز و ب هصورت مزایده
ش را ب ه قیم 
ك خوی 
ی در تمل 
ی شــهر 
ب  ،1377/3/23زمینها 
اســتیجاری مصو 
ش رســاند" (قانــون برنامه پنج ســاله چهارم توســعه
ی روز كمتــر نخواهــد بود بــه فرو 
ت كارشناس ـ 
ك ـ ه از قیم ـ 
جمهوری اسالمی ایران :ماده  ،30بند و).
در مجموع تشریح روند تغییرات مالکیت مسکن در ایران بدون توجه به رویکردها و سیاستگذاریهای
دورههای مختلف در زمینۀ مسکن چندان مناسب به نظر نمیرسد .بنابراین به منظور توصیف وضعیت
کنونــی مالکیت مســکن و همچنیــن تحوالتی که در نیمقرن اخیــر تاثیرات غیرقابلانــکاری بر نحوه تصرف
مســکن در ایران داشــته است ،به برنامهریزیها و سیاســتگذاریها و مقرراتی که در طول این سالها نحوه
کشــدن به پرســش
تصــرف مســکن را دســتخوش تغییــر کردهاســت اشــاره گردیــد .در ادامــه به منظور نزدی 
یهــای سرپرســتان خانــوار و مالکیــت مســکن
اصلــی تحقیــق کــه در پــی بررســی و شــناخت ارتبــاط ویژگ 
میباشد ،مقاله بر روی جنبههای نظری و پیشینۀ تحقیقاتی در زمینۀ این ارتباط متمرکز خواهد شد.
مالحظات نظری و پیشینه تحقیق
تحقیقات نشــان میدهــد ،عواملی نظیر نژاد ،مهاجرت ،طــاق ،تعداد فرزندان ،فرزنــدآوری ،درآمد خانوار،
بعــد خانــوار و ســن و تحصیــات سرپرســت خانــوار ،بــا نحــوۀ تصــرف واحد مســکونی خانــوار ارتبــاط دارد
(اسپیر 1و همکاران  ،1975واگنر ،1997 2کورژو و لولییر ،1992 3گیورکو و لینمن ،1996 4راماناتان.)1998 5
Speare
Wagner
Courgeau & Lelievre
Gyourko and Linneman
Ramanathan
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برخی از این موارد بر نحوۀ تصرف اثر میگذارد و بعضی دیگر از آن تاثیر میپذیرد.
در ایــران اکثــر پژوهشهایــی کــه در مورد مســکن انجام شــده در ســطح کالن و با رویکــردی اقتصادی
بوده است و به طور خاص تحقیقات محدودی پیرامون مالکیت و نحوۀ تصرف مسکن صورت گرفته که
تشــناختی و تحلیلهای ســطح خرد در مطالعات مســکن
در مجموع میتوان گفت ســهم رویکرد جمعی 
ایران بســیار ناچیز اســت .یکی از نیازهای اساســی برنامهریزی مســکن ،شــناخت عوامل فردی و خانواری
موثــر بــر تصمیمگیــری خانوارهــا در انتخاب تصــرف مســکن میباشــد .جمعیتشناســان ،جغرافیدانان و
جامعهشناسان معتقدند که نحوۀ تصرف یک تصمیم مصرفی یا سرمایهگذاری ساده نیست بلکه رویدادی
پیچیده است که به طور جداییناپذیری با ویژگیهای خانوارها و تغییرات در بازار مسکن در ارتباط است.
نکــه آ نهــا بــه اهمیت درآمــد اذعان دارنــد اما اســتدالل میکننــد که مشــخصههای جمعیتی
بــا وجــود ای 
خانوارهــا از قبیــل ســن ،بعد خانوار ،ترکیب خانــوار و وقایع محرکی که در طول مســیر زندگی اتفاق میافتد
نظیر تولد فرزند و ازدواج ،عوامل مهمی هستند که بر روی نحوۀ تصرف تاثیر میگذارند .به طور کلی زمانی
کــه افــراد مجــرد ازدواج میکننــد ،هنگامی که زوجها به ســمت تشــکیل خانواده حرکت میکننــد و زمانی
یشــوند ،احتمال اینکه به سمت مالکیت مسکن روی بیاورند بیشتر میشود .عالوه بر
که افراد مس ـنتر م 
این ،تغییرات در شــرایط اقتصادی مانند تورم قیمتها و افزایش وام مســکن میتواند بر روی نحوه تصرف
ساکنان تاثیر بگذارد .در مقایسه با رویکرد اقتصادی این رویکرد اجتماعی -جمعیتشناختی ،نحوۀ تصرف
را در چارچــوب گســتردهتری از مســیر زندگــی و تغییــرات جمعیتی قــرار میدهد (هوانــگ و کالرک.)2002 ،1
بــا توجــه بــه نــوع مســکن ،رابطۀ نزدیکــی میان نحــوۀ تصرف مســکن و مهاجــرت وجــود دارد .در اکثر
کشــورها ،مالــکان واحدهــای مســکونی بــه طــور قابل توجهــی کمتــر از اجاره نشــینها در معــرض مهاجرت
هســتند (اســپیر و همــکاران  .)1975علــت ایــن امــر تا حدی ناشــی از این حقیقت اســت کــه هزینههای
جابجایی برای مالکان بســیار بیشــتر از مستاجران اســت .بنابراین اگر میزان مالکیت مسکن در یک کشور
بســیار بــاال باشــد ممکــن اســت انعطافپذیــری فضایی نیــروی کار به طــور جدی با مشــکل مواجــه گردد.
رابطه نحوۀ تصرف مســکن و مهاجرت رابطهای دو ســویه اســت؛ در حالی که صاحب خانه بودن میتواند
بــه عنــوان مانعــی پیش روی مهاجــرت عمل نماید ،مهاجــران به ویژه مهاجران موقت و کســانیکه شــرایط
یشــان جابجاییهای مکــرر را ایجاب میکند ،نیز ترجیــح میدهند در خانههای
شــغلی و پایگاه اجتماع 
اســتیجاری ســاکن شــوند .اکثر خانوادهها تنها زمانی اقدام به خرید خانه میکنند که تصمیم گرفته باشند
3
منطقــه خاصــی را بــرای مــدت طوالنــی بــه عنــوان اقامتــگاه برگزیننــد (هاریــن و گیــل .)2002 2گئوتگلــوک
1. Huang & Clark
2. Haurin & Gill
3. Geotgeluk
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( )1997در تحقیق خود نشــان داد کســانیکه برای کار دست به جابجایی میزنند بیشتر از کسانیکه برای
مســکن یــا دالیل مربوط بــه خانواده مهاجرت میکنند ،احتمال دارد در مســکنهایی با کیفیت پایینتر از
آنچــه ترجیــح میدهنــد ،ســکونت یابند .این نشــان میدهــد درجۀ اضطــرار در مهاجرت و نــوع دالیل آن،
قــدرت انتخاب مســکن مطلــوب را کاهش میدهد کــه طبیعتا تصمیمگیری برای نحوۀ تصرف مســکن را
نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
دو تفســیر متفــاوت در مــورد دو متغیــر افــراد خانــوار و تعــداد فرزنــدان وجــود دارد .یــک تفســیر اینکه
افراد بیشــتر در یک خانوار باعث افزایش ظرفیت تامین مالی خانوار میشــود و بنابراین احتمال مالکیت
مســکن را افزایــش میدهد .اما تفســیر دوم میگویــد خانوارهایی که فرزندان زیادی دارنــد معموال به علت
هزین ههــای فرصــت بیشــتری کــه در ایــن خانوارها وجــود دارد ،تمایل بیشــتری بــه اجارهنشــینی دارند .در
مــورد رابطــۀ فرزندآوری و مالکیت مســکن ،اســتدالل شــده اســت کــه هزینۀ مالکیــت مســکن میتواند با
هزینــۀ پــرورش فرزنــد رقابــت کند (کــورژو و لولییــر .)1992 ،این رقابــت هزین ههــا میتواند منجر بــه تعویق
نتــر در میان آنهایی شــود کــه اهمیت زیادی بــرای صاحب
انداختــن فرزنــدآوری و یــا حتــی بــاروری پایی 
خانــه شــدن قائلانــد .در بریتانیــا مشــاهده شــده اســت کــه مالکیت مســکن بــا بــاروری پاییــن در ارتباط
است؛ به این صورت که مالکان ،فرزندان کمتری نسبت به مستاجران دارند (مورفی و سالیوان.)1985 1
امــا در مقابــل دورلــو 2و همکاران ( )1994با بررســی تغییــر ترکیب خانوار و اثر محرکی ایــن تغییر روی تغییر
نحــوۀ تصــرف به این نتیجه دســت یافتند که تغییر ترکیب خانوار از زوجی دو نفــره به خانوادهای بزرگتر و
افزایــش محرک درآمد ناشــی از آن ،خانوار را به ســمت مالکیت مســکن ســوق میدهد .یافتــۀ قابل توجه
تحقیــق مذکــور این اســت که فضای اقتصــادی ،برخی از خانوارها را بیــش از خانوارهای دیگر تحت تاثیر
قرار میدهد.
مطالعــات گذشــته نشــان میدهــد حضــور یــک فرزنــد در خانــوار ،اثــر مثبــت معنــاداری را روی
یگــذارد (هاریــن و همــکاران .)1994 ،گیورکــو و لینمن ( )1996طی پژوهشــی در آمریکا
صاحبخانگــی م 
دریافتنــد کــه احتمــال مالکیــت مســکن در خانوارهای دارای فرزند در مقایســه بــا خانوارهای بــدون فرزند
 20درصــد افزایــش مییابــد .افزایــش تعــداد فرزنــدان منجــر به شــکلگیری نیاز بیشــتر به مالکیت مســکن
یگــردد .در حقیقــت خریــدن یــک خانــه (از طریــق پرداخــت وام مســکن و تســهیالت مالیاتــی) ممکــن
م 
اســت کمهزینهتــر از اجــاره کردن مکانی باشــد که بتواند یک خانــواده بزرگتر را در خود جــای دهد .البته
از ســوی دیگــر خانوادههای بزرگ ممکن اســت در معرض محدودیتهای مالی قــرار گیرند که از صاحب
خانه شــدن آنها جلوگیری نماید .با فرزند بیشــتر در یک خانواده ،روز به روز مخارجی نظیر غذا ،مراقبت
1. Murphy & Sullivan
2. Deurloo
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یهــا و  ...بــه شــدت افزایش مییابد و ممکن اســت درآمــد و ثروت خانوار نتوانــد آنها را به
روزانــه ،بیمار 
طور شایستهای تامین نماید.
راماناتــان ( )1998در تحقیــق خــود از یــک مــدل لوجســتیک برای تعییــن احتمال مالکیت مســکن
در ســال  1996اســتفاده کــرد .او در ایــن تحقیــق بــه دنبال نشــان دادن ارتبــاط مالکیت مســکن و عوامل
تعیین کننده آن اســت .در این مدل رگرســیونی از مالکیت مســکن به عنوان متغیر وابســتۀ دو شــقی و از
درآمــد خانــوار ،نژاد ،جنســیت ،تحصیالت ،تحصیــات والدین ،ســن ،وضعیت ازدواج و بعــد خانوار به
عنــوان متغیرهای مســتقل اســتفاده شــده اســت .نتایــج این تحقیق نشــان داد که بــه جز بعــد خانوار که
ارتباط آماری معنیداری را نشــان نداد ،ارتباط ســایر متغیرهای مســتقل با مالکیت در سطح  0/01معنی
یکــه بعد خانوار افزایــش مییابد احتمال اینکه سرپرســت
دار شــد .پیــش از ایــن فرض شــده بود هنگام 
خانوار مالک مســکن شــود ،باالتر میرود اما نتایج مدل این فرضیه را تایید نکرد .با بررســی دقیق دادهها
مشــخص شــد زمانــی که بعد خانــوار از چهار نفر بیشــتر شــود مالکیت مســکن خانوار کمتر میشــود .این
نتایــج بــه ایــن نظریــه ختــم گردید کــه همراه بــا افزایش بعــد خانوار تا یــک حد معینــی (برای مثــال  4نفر
نجــا) احتمــال مالکیــت مســکن افزایــش مییابــد و ســپس هرچه بعــد خانــوار افزایش یابــد احتمال
در ای 
یشــود .این روند اساســا ناشــی از این اســت که بــا افزایش تعــداد افراد خانــوار ،هزینههای
مالکیــت کم م 
یشــود؛ بنابراین خانوادههای بســیار بزرگ بــا مانعی به نام محدودیــت منابع مالی رو به
آ نهــا نیز بیشــتر م 
یشــوند کــه بــه آنها اجازۀ ســرمایه گذاری در مســکن را نمیدهــد .پس از تصحیح متغیــر بعد خانوار
رو م 
بــه یــک متغیر دو شــقی (زیــر  5نفر 5 ،نفر و بیشــتر) در مدل جدیــد ،این مدل توانســت  %74از تغییرات
مالکیت مسکن را تبیین کند.
1
بچ دانیلســون و گرام هنســون ( )2006در مقاله ای پیرامون طالق و مســکن آوردهاند که طالق موجب
یشــود فــرد بــه صــورت ناگهانــی خانــه را تــرک کند و تــا زمانی کــه زندگی جدیدی تشــکیل نداده اســت
م 
غالبــا ترجیــح میدهد در واحدهای مســکونی موقتی و غیرملکی ســاکن شــود .آنچه کــه در اینجا چندان
بدیهی نیست و نیازمند توضیح است این است که احتمال مالکیت مسکن در بین سرپرستان خانواری
که همسرشــان فوت شــده اســت افزایش مییابد .با وجود اینکه منابع مالی آنها از میانگین منابع مالی
متاهلها و زوج زیس ـتها 2کمتر اســت اما به دلیل اینکه دورۀ طوالنی از متاهل بودن را پشــت سر گذاشته
اند قادرند که در وضعیت مالکیتی پیش از بیوه شدن خود باقی بمانند.
واگنــر ( )1997طی پژوهشــی در آلمان غربی و شــرقی دریافت که احتمال طــاق در بین مالکان کمتر
از اجــاره نشــینها اســت .این پیوند میان صاحبخانــه بودن و طالق حتی پس از آ نکــه پایگاه اقتصادی
1. Bech-Danielsen & Gram-Hanssen
2. Cohabitation
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و اجتماعی زوجها ،میزان شهرنشــینی و کیفیت مســکن آنها نیز در نظر گرفته شــد ،به طرز بســیار قوی به
قــوت خــود باقــی ماند .بریچــر 1و همکاران ( )1993در اســترالیا و جالــووارا )2002( 2در فنالنــد به این نتیجه
دســت یافتنــد کــه احتمــال طــاق در خانوادههایــی کــه نحــوۀ تصــرف واحد مســکونی آنها ملکی اســت
کمتر از خانوارهای اجارهنشــین اســت .ممکن است ســرمایه گذاری مشترک زوجین در خانه و فرصتهای
بیشــتری کــه صاحبخانــه بــرای تنظیم نمودن خواســتههای خود یــا خانــواده اش دارد به ایجــاد ثبات در
ازدواج کمــک کنــد .البتــه بایــد بــه این نکته توجه داشــت که ایــن امکان وجــود دارد که کســانیکه ازدواج
پایدار دارند احتمال اینکه خانه بخرند بیشتر است.
جنســیت سرپرســت خانوار در مالکیت مسکن دارای اهمیت اســت .مردان غالبا درآمدهای باالتر و
یتــری دارنــد .جنســیت در قطعیــت یا عدم قطعیــت درآمد نقش مهمــی دارد زیرا مــردان هرگز نیروی
دائم 
کار را بــه دلیــل رویدادهــای اجتماعی نظیر فرزندآوری و پــرورش فرزندان ترک نخواهند کــرد .بنابراین مردان
با احتمال بیشــتری نســبت به زنان دارای حداقل ســطح قطعی از درآمد هســتند .از آنجا که مردان درآمد
تضمیــن شــدۀ باالتــری دارند بنابرایــن احتمال تامین وام مســکن برای آنها بیشــتر اســت .بنابراین مردان
تمایــل بیشــتری بــرای مالکیــت مســکن دارنــد .لوریدســن و اســکاک )2007( 3در تحقیــق خــود راجــع بــه
مالکیــت مســکن در دانمــارک نشــان دادند در شــرایطی که سرپرســت خانوار مرد باشــد احتمــال مالکیت
مســکن افزایش مییابد .در این پژوهش نســبت احتماالت نشــان میدهد که احتمال مالکیت مسکن در
شــرایطی که سرپرســت خانوار مرد باشــد  23درصد افزایش مییابد .نتایج همچنین نشــان داد هنگامیکه
سرپرســت خانوار هرگز ازدواج نکرده یا طالق گرفته باشــد احتمال مالکیت مســکن در مقایسه با زمانی که
سرپرســت خانوار متاهل یا زوج زیســتی داشــته باشــد کاهش مییابد .این پدیده مطابق انتظار اســت زیرا
سرپرســتی کــه هرگــز ازدواج نکــرده و یا به دلیل طالق مجرد شــده اســت معموال ظرفیــت مالی وی کاهش
مییابــد .دورلــو و همــکاران ( )1994نیز معتقدند از دهۀ  1980توان خانوارهــای کمدرآمد و خانوادههایی که
تنها یک نانآور دارند برای ورود به بازار مسکن ملکی تحت تاثیر قرار گرفته است.
دورلــو و همــکاران ( )1987بــه کمــک بخشــی از داد ههــای نمونــه گیری بــزرگ خانوارهــای هلندی در
ســال  1981از طریــق تحلیــل رگرســیون چندگانــه ظاهری به بررســی تاثیر مشــخصههای خانــوار و موقعیت
مســکن قبلــی بــر روی انتخــاب مســکن پرداختهانــد .نتیجــۀ اصلــی تحقیــق مذکــور این اســت کــه اگرچه
درآمد مهمترین پیشبینیکننده اســت اما ســن ،بعد خانوار ،نوع مســکن و قیمت آن نیز بر روی انتخاب
نحــوۀ تصــرف مســکن تاثیرگذار اســت .در مــورد رابطۀ ســن و همچنیــن ازدواج با مالکیت مســکن ،نتایج
1. Bracher
2. Jalovaara
3. Lauridsen & Skak
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تحقیق لوریدســون و اســکاک ( )2007نشــان میدهد که احتمال مالکیت مســکن تا اواخر دهۀ پنجم ســن
سرپرســت خانوار افزایش مییابد و ســپس به تدریج رو به کاهش میرود و همچنین در طول  40ســال اول
ازدواج احتمــال مالکیــت مســکن افزایــش و ســپس در ادامــه کاهــش مییابــد .از نتایــج دیگر ایــن پژوهش
کاهش احتمال مالکیت مسکن به دنبال تغییر محل سکونت از حومۀ شهر به مرکز شهر میباشد.
به طور کلی مالکیت مســکن با ســن افزایش مییابد ،با این حال در چین الگوی متفاوتی نســبت به
آنچــه در آمریــکا اســت ،وجــود دارد .بــه طوریکه در چین نســبت به آمریــکا ،میزانهای مالکیــت در میان
نتــر اســت .در چین رقم مالکیت مســکن
نس ـلهای جــوان ،باالتــر و در میــان نس ـلهای ســالخوردهتر ،پایی 
در نیمــۀ اول دهــۀ بیســتم زندگــی ( 20 - 24ســالگی) دو برابر آمریکا اســت اما با افزایش ســن روند افزایش
مالکیت در چین کمتر از آمریکا اســت به طوریکه میزان مالکیت در گروه ســنی  65 - 69ســاله در چین
 50درصد و در آمریکا بیش از  80درصد میباشد (هوانگ و کالرک.)2002 ،
ســن بــه چنــد دلیــل یــک عامــل عمــدۀ تعییــن کننــده مالکیــت مســکن میباشــد .نخســت اینکه
سرپرســتان خانــوار مس ـنتر درآمد بیشــتری دارنــد .این خانوارها ســالهای بیشــتری را در نیروی کار ســپری
کــرده انــد و درآمدشــان همــراه بــا ســطح تجربــۀ زندگــی آ نهــا ،افزایــش یافتــه اســت .خانوارهــای قدیمیتر
بــه لحــاظ مالــی آمادگــی بیشــتری بــرای پوشــش هزینه هــای ســرمایه گذاری مســکن دارنــد .ایــن خانوارها
نتــری هســتند .همچنین ایــن خانوارها ثروت بیشــتری دارنــد .این به
همچنیــن دارای منابــع مالــی مطمئ 
این معناســت که ســرمایه گذاری در مســکن از تنوع بیشــتری برخوردار اســت و نســبت کوچکتری از ثروت
یتــر به ســرمایه گذاری در مســکن اختصاص مییابــد .این منجر به اولویت بخشــیدن به
خانوارهــای قدیم 
یشــود و در نهایــت خانوارهــای قدیمیتر نیــز کمتر اقدام بــه جابجایی میکننــد .آنها
مالکیــت مســکن م 
غالبا کمتر از خانوارهای جوان تر به نقل مکان تمایل دارند (هارین و همکاران.)1987 ،
مجموعــۀ جنب ههــای نظــری و پیشــینههای پژوهشــی کــه در ایــن بخش مطــرح گردید نشــان میدهد
وضعیــت صاحبخانگــی و اجارهنشــینی بــه عنوان دو نوع اصلی نحوۀ تصرف مســکن به تنهایی توســط
یشــود بلکــه ویژگیهای فــردی و خانوادگی
یهــای ســطح کالن و نظــام عرضــه و تقاضا تعیین نم 
برنامهریز 
میتوانــد بــه عنــوان متغیرهــای بســیار مهمــی در تبییــن نحــوۀ تصــرف مســکن بــه شــمار آینــد .از آنجــا که
صاحبخانــه شــدن یکــی از مراحــل مهــم در چرخــۀ زندگــی خانوار بــوده و بــه عنوان بــا ارزشتریــن کاالی
اقتصــادی میتواند کارکردهای منزلتی و مادی در زندگی داشــته باشــد بنابرایــن مطالعۀ این رویداد در کنار
ســایر وقایــع و ابعــاد مهــم زندگی خانوارها و بررســی ارتباط آنها بــا یکدیگر منطقی و الزم به نظر میرســد.
لــذا شــناخت ابعــاد مختلــف آن در ابتــدا نیازمند بررســی آن از جنب ههــای مختلف اقتصــادی ،فرهنگی،
اجتماعی ،تاریخی و  ...است تا در تحقیقات بعدی امکان تبیینهای جامعتر آن فراهم گردد.
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روش تحقیق
جهــت مطالعــۀ عوامــل جمعیتی موثر بر مالکیت مســکن در ایران از دادههای خام  %2نتایج سرشــماری
عمومی نفوس و مســکن  1390اســتفاده شــده اســت .چارچوب نمونهگیری دادهها ،فهرســت خانوارهای
معمولــی ســاکن و گروهــی حاصــل از سرشــماری در نظــر گرفتــه شــده اســت .واحــد نمونــه گیــری ،خانــوار
معمولــی ســاکن و گروهــی بــوده اســت .روش نمونــه گیــری در ســطح هــر منطقــه شــهری /روســتایی
شهرســتانهای کشــور بــه صــورت تصادفــی ســادۀ طبقه بندی شــده منظور شــده اســت .طبقــه بندی در
ســطح هر شهرســتان بر اســاس نقاط شــهری /روســتایی شهرســتان انجام شــده است .کســر نمونه گیری
در هــر طبقــه  %2مــی باشــد .ایــن نمونــه دارای  423,637خانــوار اســت کــه تعــداد افــراد ایــن خانوارهــا
 1,481,586نفــر اســت .جزئیــات بیشــتر در مــورد چارچــوب و روش نمونهگیــری در جــای دیگــری آمــده
اســت (مرکز آمار ایران .)1390 ،این دادهها به دو صورت فایل فردی و خانواری تهیه شــده اســت .فایل
فــردی شــامل اطالعــات افراد خانوارهــای نمونه و فایل خانــواری دربرگیرندۀ اطالعــات خانوارهای نمونه و
واحدهای مسکونی آنان است.
لهــای آمــاری ،دو فایــل فــردی و خانــواری پــس از انتقــال بــه محیط
بــه منظــور انجــام تجزیــه و تحلی 
نرمافــزاری بــه یکدیگــر پیونــد زده شــد .بــا توجه به هــدف پژوهــش و اقتضای متغیر وابســته ،کــه وضعیت
خانوار به لحاظ مالکیت مســکن اســت میبایســت متغیرهای مســتقلی که در ســطح فردی مورد بررســی
قــرار میگیــرد نیــز نماینــدۀ وضعیــت خانــواری فــرد در آن متغیــر باشــد ،از طــرف دیگــر مالکیــت مســکن و
بــه طــور کلــی نحــوۀ تصرف واحــد مســکونی تنها بــرای خانوارهــای معمولی ســاکن در واحدهای مســکونی
اعــم از آپارتمانــی و معمولــی ،موضوعیــت دارد ،لــذا نمونــۀ نهایــی مــورد نظــر شــامل  %2از کل سرپرســتان
خانوارهای معمولی ســاکن در واحدهای مســکونی کشــور میباشــد .برای این منظور افراد عضو خانوارهای
گروهــی ،افــراد غیرسرپرســت عضــو خانوارهای معمولی ســاکن و نیز سرپرســتان خانوارهای معمولی ســاکن
در ســکونتگاههایی غیــر از واحدهــای مســکونی ،از فایل ادغام شــدۀ اولیه حذف شــدند .بنابراین حجم
نمونــه نهایــی مــورد نظر  420,021نفر اســت که همگی سرپرســت خانوارهــای معمولی ســاکن در واحدهای
مســکونی هســتند .بر اساس تعریف ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن  )65 :1390( 1390سرپرست
خانــوار عضــوی از خانوار اســت که معموال مســئولیت تامین تمام یا بخش عمــدهای از هزینههای خانوار یا
تصمیمگیری در مورد آن را بر عهده دارد .سرپرســت خانوار لزوما مس ـنترین عضو خانوار نیســت و میتواند
زن یا مرد باشد و معموال بیش از ده سال سن دارد .بدیهی است که در خانوار یک نفره تنها عضو خانوار،
سرپرست خانوار محسوب میشود.
در ایــن مقالــه از  8متغیــر مســتقل اســتفاده شــده کــه شــامل جنــس (زن ،مــرد) ،ســن (،10 - 29
 ،60 - 69 ،50 - 59 ،40 - 49 ،30 - 39بیشــتر از  ،)69محــل ســکونت (روســتا ،شــهر) ،بعــد خانــوار
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( ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1بیشــتر از  ،)6محــل تولــد (همیــن شــهر یا آبادی ،شــهر دیگر ،آبــادی دیگر ،خارج از
کشــور) ،تحصیالت (بیســواد ،ابتدایی ،راهنمایی ،متوســطه ،کاردانی و کارشناســی ،کارشناســی ارشد و
دکتری) ،وضعیت ازدواج (دارای همســر ،بیهمســر به دلیل فوت همســر ،بیهمسر به دلیل طالق ،هرگز
ازدواج نکرده) و وضعیت اشــتغال (شــاغل ،در جســتجوی کار ،خانه دار ،دارای درآمد بدون کار ،ســایر)
اســت .متغیرهــای جنــس ،محــل ســکونت ،محل تولــد ،وضعیت ازدواج و وضعیت اشــتغال در ســطح
اســمی ،متغیرهــای ســن و تحصیــات در ســطح رتب ـهای و متغیــر بعد خانوار در ســطح فاصل ـهای اندازه
گیری شده است.
متغیــر وابســته تحقیــق ،مالکیــت مســکن میباشــد کــه بــه صــورت یــک متغیــر دو شــقی (مالــک،
غیرمالک) و از روی متغیر نحوۀ تصرف مســکن ســاخته شــده اســت .نحوۀ تصرف مســکن در شــش گروه
شامل ملکی زمین و بنا (عرصه و اعیان) ،ملکی بنا (اعیان) ،استیجاری ،در برابر خدمت ،رایگان و سایر
قرار میگیرد ،لذا برای نشــان دادن وضعیت مالکیت مســکن سرپرســتان خانوار ،دو گروه اول تحت عنوان
مالک و چهار گروه دیگر تحت عنوان غیرمالک در هم ادغام شدهاند.
بــرای بررســی تاثیــر متغیرهــای مســتقل بر مالکیت مســکن خانوار از تحلیل رگرســیون اســتفاده شــده
اســت .با توجه به اینکه متغیر وابســته ،یک متغیر کیفی دو شقی است تحلیل رگرسیون لوجستیک مورد
اســتفاده قرار گرفته اســت .ابتدا تحت مدل تک متغیره رابطۀ هریک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته
مورد بررســی قرار گرفت .ســپس  7متغیر مســتقل در قالب مدل یک وارد معادله گردید و سپس متغیر سن
به دلیل تاثیر بیشتری که نسبت به سایر متغیرهای مستقل بر مالکیت مسکن دارد تحت عنوان مدل دو
به همراه سایر متغیرهای مستقل و به معادله رگرسیون وارد شد.
یافتههای تحقیق
یشــود .جدول  2بــه توصیف
در ایــن بخــش از تحقیــق بــه یافتــه هــای توصیفــی و اســتنباطی پرداخته م 
یپــردازد .ایــن جــدول در دو بخــش کلی شــامل توزیع درصــدی متغیرهای مســتقل
متغیرهــای مســتقل م 
(ســتون درصــد) و همچنیــن توزیــع متغیــر وابســته بــر اســاس گروهــای متغیرهای مســتقل (ســتون تصرف
مســکن) تنظیــم شــده اســت .یافتــه هــای توصیفی نشــان میدهــد  63/9درصــد از خانوارهای کشــور در
واحدهــای مســکونی ملکــی و  36/1درصــد در واحدهــای مســکونی غیرملکــی ســکونت دارنــد .ســهم
نحــوه تصــرف ملکی در مناطق روســتایی به طور قابل توجهی بیشــتر از شــهرها اســت این رقــم در مناطق
روســتایی  80/6درصد و در مناطق شــهری  57/8درصد میباشــد 12/1 .درصد از سرپرســتان خانوار را
زنان تشــکیل میدهند .مالکیت مســکن در خانوارهای زن سرپرست  66/9درصد است که حدود 3/5
درصد بیشتر از مردان است.
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جــدول  2نشــان میدهــد هرچــه ســن سرپرســت خانوارهــا بیشــتر باشــد ســهم نحــوه تصــرف ملکی
مســکن در آن خانوارها افزایش مییابد .ســن در اینجا به دســتههای  10ســاله تقســیم شده است .البته با
توجه به اینکه ســهم سرپرســتان خانوار زیر  20ســال نســبتا ناچیز است ،دســتۀ اول  20ساله در نظر گرفته
شــده اســت .حــدود  35درصــد از سرپرســتان خانــوار زیر  30ســال ،صاحبخانگــی را تجربــه میکنند و
پــس از آن مالکیــت مســکن تا پیش از  70ســالگی روندی صعــودی دارد به طوریکه بیــش از  83درصد
از خانوارهایــی کــه سرپرســت آنهــا در گــروه ســنی  60 - 69ســاله قرار دارد ،مالک مســکن خود هســتند.
مالکیــت مســکن در خانوارهــای یــک نفره  62/1درصد اســت اما در خانوارهای دو نفره و ســه نفره ســهم
مالکیت با کاهش رو برو میشــود و به حدود  56درصد میرســد اما در ادامه با افزایش بعد خانوار ســهم
مالکیــت مســکن نیــز رو بــه افزایــش میگذارد تــا جایی که بیــش از  80درصــد خانوارهای بــاالی  6نفر در
واحدهای مسکونی ملکی سکونت دارند.
محــل تولــد  58/4درصــد از سرپرســتان خانــوار در همــان شــهر یــا آبــادی اســت کــه در آن اقامــت
دارنــد .بــه عبــارت دیگر میتوان گفــت نزدیک به  %42از سرپرســتان خانوار ،مهاجران طول عمر هســتند.
نحــوۀ تصــرف  69درصــد از خانوارهایــی کــه در محــل تولد سرپرســت خــود اقامــت دارند ،ملکی اســت،
یکــه مالکیــت مســکن در خانوارهایــی که سرپرســت آن مهاجر طول عمر اســت کمتر میباشــد که
در حال 
بــه ترتیــب برای سرپرســتان متولد شــهری دیگر ،آبــادی دیگر و خارج از کشــور ،حــدود  %66 ،%53و %17
اســت .در مــورد وضعیــت ازدواج یافتــه ها نشــان میدهد کــه نزدیک به  %86از سرپرســتان خانــوار دارای
همســر اند که حدود  %64از آنها در واحدهای مســکونی ملکی ســاکن هســتند .کمترین میزان مالکیت
در بین سرپرســتانی اســت که از همســر خود جدا شــدهاند که برابر با  %43درصد اســت و بیشترین میزان
مالکیــت بــا نزدیــک بــه  %74مربوط بــه خانوارهایی اســت که سرپرســتان آن به دلیل فوت همســر ،بدون
همسر هستند.
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جدول  .2وضعیت مالکیت واحدهای مسکونی خانوارها و توزیع درصدی برحسب متغیرهای مستقل
ﺗﺼﺮف ﻣﺴﻜﻦ )درﺻﺪ(

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺟﻨﺲ

ﺳﻦ

وﺿﻌﻴﺖ ازدواج

ﻣﺮد

63/5

36/5

87/9

زن

66/9

33/1

12/1

10 - 29

35/2

64/8

14/5

30 – 39

50/4

49/6

26/6

40 – 49

69/7

30/3

22/4

50 – 59

79/8

20/2

17

60 - 69

83/4

16/6

9/5

< 69

83/1

16/9

10

1

62/1

37/9

7/1

2

56/4

43/6

18/4

3

56/1

43/9

27/2

4

67/4

32/6

26/3

5

75/4

24/6

12/5

6

78/1

21/9

5/3

<6

80/6

19/4

3/1

ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ آﺑﺎدي

ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ

ﻣﻠﻜﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻜﻲ

درﺻﺪ

69

31

58/4

ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮ

52/9

47/1

24/1

آﺑﺎدي دﻳﮕﺮ

66/4

33/6

16/1

ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر

16/9

83/1

1/5

داراي ﻫﻤﺴﺮ

63/6

36/4

86/4

ﺑﻲ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ

73/6

26/4

9/8

ﺑﻲ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻼق

43

57

1/7

ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﻜﺮده

49/4

50/6

2/1

ﺑﻲﺳﻮاد

80/3

19/7

20/7

اﺑﺘﺪاﺋﻲ

71/5

28/5

22/4

راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ

56/2

43/8

18/8

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

52/5

47/5

23/1

ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

57

43

12/6

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮي

58

42

2/4

ﺗﺤﺼﻴﻼت

وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل

ﺷﺎﻏﻞ

60/9

39/1

69/5

در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎر

52/4

47/6

5/5

ﺧﺎﻧﻪ دار

66/8

33/2

4/6

داراي درآﻣﺪ ﺑﺪون ﻛﺎر

78/9

21/1

14/5

ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ

ﺳﺎﻳﺮ

74

26

5/9

روﺳﺘﺎ

80/6

19/4

27

ﺷﻬﺮ

57/8

42/2

73

ﻛﻞ

63/9

36/1

-

ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ

264285

149081

420021

1

 .1تعداد  6655نفر از این افراد در دسته سایر قرار داشتند که در اینجا بعنوان مقادیر نامشخص ( )Missingدر نظر گرفته شده است.
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 20/7درصــد از خانوارهــا را افــراد بیســواد سرپرســتی میکننــد کــه نحــوۀ تصرف حــدود  80درصد
ایــن گــروه از خانوارهــا ،ملکــی اســت؛ در واقــع حداکثر مالکیت مســکن بر اســاس میــزان تحصیالت ،در
خانوارهای همین گروه مشــاهده شــده اســت .یافته های جدول  2همچنین نشــان میدهد که مالکیت
مســکن بــا افزایــش میزان ســواد سرپرســتان خانوار تا پیــش از ورود بــه تحصیالت عالی ،کاهــش و پس از
آن شــروع بــه افزایــش میکنــد .البته باید به این نکته اشــاره کرد کــه بخش عمدهای از سرپرســتان خانوار
بیســواد و نیز سرپرســتان خانوار دارای تحصیالت دانشگاهی به ترتیب در گروههای سنی باالتر و پایینتر
قــرار دارنــد و بنابرایــن میبایســت بــه دخالــت متغیر ســن در رابطــه تحصیــات و مالکیت مســکن توجه
داشــت .در مــورد وضعیــت اشــتغال 69/5 ،درصــد از سرپرســتان خانــوار را شــاغلین تشــکیل میدهند،
 14/5درصــد دارای درآمــد بــدون کار 5/5 ،درصــد در جســتجوی کار و  4/6درصد خانهدار میباشــند.
بیشــترین ســهم مالکیــت مســکن بــا  78/9و  66/8درصد بــه ترتیب متعلق بــه گروههــای دارای درآمد
بدون کار و خانهدار اســت .نحوۀ تصرف ملکی در بین خانوارهایی که سرپرســت آن شــاغل اســت 60/9
درصد و در خانوارهایی که سرپرســت آن در جســتجوی کار اســت  52/4درصد میباشــد .البته الزم به
توضیــح اســت که ســن و جنس بــر روی درصدهای فــوق به ویژه گروههــای خان ـهدار و دارای درآمد بدون
کار ،تاثیرگذار است.
همانگونــه در یافتههــای توصیفــی جــدول  2مشــاهده شــد ،در موارد متعــدد ،چگونگــی توزیع متغیر
وابســته بــر اســاس هریــک از متغیرهــای مســتقل ،بــه روابــط متقابــل متغیرهــای مســتقل بــا یکدیگــر نیــز
بســتگی دارد .بنابرایــن بــه منظــور تبییــن روابــط بیــن متغیرهــای مســتقل و متغیر وابســته ،ایــن بخش از
تحقیــق بــه ارائــۀ یافتههای اســتنباطی اختصاص مییابــد .در این بخش به منظور بررســی تاثیر هریک از
متغیرهــای مســتقل در افزایــش احتمــال مالکیــت مســکن و همچنین تبیــن تغییرات مالکیت بر اســاس
متغیرهــای مســتقل ،بــا توجه به دو شــقی بــودن متغیر وابســته (ملکــی و غیرملکی) ،از تحلیل رگرســیون
لوجســتیک اســتفاده شــد .بدیــن منظــور نخســت ،در هشــت مــدل رگرســیون لوجســتیک یــک متغیــره
رابطه هریک از متغیرهای مســتقل با متغیر وابســته بدون تاثیر ســایر متغیرهای مســتقل مورد تحلیل قرار
گرفــت .یافتههــای مربــوط به برازندگــی این مدلها در جــدول  3و یافتههای مربوط به نســبتهای برتری
( ))EXP(Bگروههــای هریــک از متغیرهــای مســتقل با هدف مقایســه بــا مقادیر مشــابه در مدلهای چند
متغیره ،در جدول  4نشــان داده شده است.
یافتههای جدول  3در قالب ســه شــاخص بیان شده است .ابتدا شاخص خیدو 1است که هرچه
بزرگتر باشــد نشــان میدهد برازندگی مدل و سهم متغیرهای مســتقل آن در تبیین تغییرات متغیر وابسته
بیشــتر اســت؛ ســپس شــاخص  2Log likelihoodمیباشــد کــه عکس خ ـیدو عمل میکنــد یعنی هرچه
1. Chi-square
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به صفر نزدیکتر شــود برازندگی مدل و ســهم متغیرهای مســتقل آن در تبیین بیشــتر میشــود؛ در نهایت
شــاخص ســوم Nagelkerke R square ،است که مشابه ضریب تبیین ( )R2در رگرسیون خطی میباشد؛
دامنۀ آن بین صفر تا  1بوده و هرچه بزرگتر باشــد نشــان دهندۀ برازندگی بیشــتر مدل و باالتر بودن ســهم
متغیرهــای مســتقل آن در تبییــن اســت .بــا ایــن توضیحــات ،یافتههــای ایــن جــدول نشــان میدهــد بــر
اســاس مقایســه مدلهــای تک متغیره ،متغیر ســن سرپرســت خانوار بــا اختالف قابل توجهی نســبت به
ســایر متغیرهای مســتقل ســهم بیشــتری در تبییــن تغییرات مالکیت مســکن دارد و پــس از آن به ترتیب
متغیرهــای تحصیــات ،محل ســکونت ،محل تولــد ،وضعیت اشــتغال ،بعد خانــوار ،وضعیت ازدواج و
جنس سرپرســت خانوار از ســهم بیشــتری در تبیین برخوردارند .الزم به ذکر اســت که شــاخص خیدو در
هر هشــت مدل در سطح  0/01معنی دار شده است.
بــا توجــه بــه یافتههــای جــدول  3و نیــز جــدول  2پیرامــون متغیــر ســن سرپرســت کــه تا ایــن مرحله
از تحلیــل نشــان دهنــدۀ برتــری قابــل مالحظــه ایــن متغیر نســبت به ســایر متغیرهــای مســتقل در تبیین
وضعیــت مالکیــت مســکن میباشــد ،در تحلیلهــای چنــد متغیــره از دو مــدل رگرســیون لوجســتیک
اســتفاده شــد .در مدل یک ،هفت متغیر مســتقل به صورت همزمان وارد مدل شــد و در مدل دو ،متغیر
ســن کــه در تحلیلهای اولیه به عنوان موثرترین متغیر شــناخته شــده بود وارد مــدل گردید .هدف از این
کار پی بردن به ســهم متغیر ســن سرپرســت خانوار در تبیین تغییر نسبت احتماالت مالکیت واحدهای
مســکونی ،بر اساس یک مدل رگرسیونی چند متغیره است.
جدول  .3شاخصهای برازندگی رگرسیون لوجستیک تک متغیره در پیش بینی مالکیت واحدهای مسکونی

ﻣﺪل

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ

Chi-square

-2 Log likelihood

1

ﺟﻨﺲ

214

540296

Nagelkerke R
Square
0/001

2

ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ

19632

520879

0/064

3

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ

13508

517717

0/045

4

وﺿﻌﻴﺖ ازدواج

3711

536722

0/012

5

وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل

9802

523398

0/033

6

ﺗﺤﺼﻴﻼت

21355

511488

0/07

7

ﺳﻦ

53286

487225

0/166

8

ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار

8891

531620

0/029

85

نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در جــدول  4عــاوه بــر شــاخصهای برازندگــی مدلهــای چنــد متغیــره یــک و دو ،نســبت برتــری
مدلهــای تــک متغیــره و چندمتغیــره نیــز آورده شــده اســت .ضریــب تعییــن مــدل یک  0/21اســت که
نشــان میدهــد هفــت متغیــر شــامل جنــس ،محــل ســکونت ،محل تولــد ،میــزان تحصیــات ،وضعیت
ازدواج و اشــتغال سرپرســت خانوار و بعد خانوار ،بر روی هم  %21از تغییرات نســبت احتماالت مالکیت
واحد مســکونی را تبیین میکند .در مدل دو با اضافه شــدن متغیر ســن سرپرســت ،مقدار ضریب تعیین
به  0/29افزایش مییابد که مشــخص میکند ورود ســن سرپرســت به معادله رگرســیونی در مدل دو%8 ،
به تبیین مدل افزوده است.
در مدل تک متغیره ،نسبت احتماالت مالکیت واحد مسکونی در خانوارهای زن سرپرست حدود
 %16بیشتر از خانوارهای مرد سرپرست میباشد ،اما در مدل چند متغیره یک و دو نسبت برتری به زیر
 1کاهــش یافتــه و بــه ترتیب به  0/61و  0/69میرســد که نشــان میدهد با ورود ســایر متغیرهای مســتقل
بــه معادله رگرســیونی ،برتری نســبت احتمــاالت مالکیت از خانوارهای زن سرپرســت بــه خانوارهای مرد
سرپرســت منتقــل میشــود .در مــورد متغیــر محــل ســکونت خانــوار شــرایط در مــدل تــک متغیــره و چند
متغیــره تقریبــا ثابــت اســت؛ به طورکلــی در نســبت احتماالت مالکیــت ،برتری بــا خانوارهای روســتایی
اســت به ویژه در مدل دو که نســبت برتری برای خانوارهای شــهری حدود  0/31اســت .به عبارتی دیگر
نســبت احتماالت مالکیت واحد مســکونی در خانوارهای روستایی تقریبا  3/25برابر خانوارهای شهری
اســت .متغیــر محــل تولــد نیــز شــرایط نســبتا مشــابهی را در مدلهــای تــک متغیــره و چند متغیــره دارد.
در مجمــوع نســبتهای برتــری این متغیر نشــان میدهد که نســبت احتمــاالت مالکیــت در خانوارهایی
کــه محــل تولد و محل ســکونت سرپرســت خانوار یکی اســت بیشــتر از خانوارهایی اســت که سرپرســت
آن ،متولــد محــل ســکونت خــود نمیباشــد و اصطالحا مهاجر طول عمر محســوب میگــردد .در مدل دو
نســبت برتــری در گروههــای متولــد شــهری دیگر ،آبــادی دیگر و خارج از کشــور بــه ترتیــب  0/81 ،0/54و
 0/05میباشــد و همگی ّموید آن اســت که مهاجرت طول عمر سرپرســت خانوار رابطه منفی با مالکیت
واحد مسکونی دارد.
بعــد خانــوار بــه عنــوان متغیــر فاصل ـهای در معادله رگرســیونی وارد شــده اســت .نســبتهای برتری
ایــن متغیــر بیانگــر رابطه مثبت بعد خانوار و مالکیت مســکن اســت .اضافه شــدن هر نفر بــه خانوار ،در
مــدل تــک متغیره و مدل یک بــه ترتیب با افزایش  25و  37درصدی نســبت احتماالت مالکیت واحد
مســکونی ،همراه اســت .اما در مدل دو نســبت برتری با اندکی کاهش حتی از مدل تک متغیره نیز کمتر
شــده و به رقم  1/23میرســد که نشــان میدهد بخشــی از همتغییری مثبت بعد خانوار و متغیر وابسته،
در اصل ناشــی از افزایش ســن سرپرســت خانوار بوده و نقش تبیین کنندگی سن سرپرست خانوار در این
بخش ،مقدم بر بعد خانوار و متغیر وابســته است.
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نســبتهای برتری در مدل تک متغیره و مدلهای چند متغیره در رابطه با متغیر وضعیت ازدواج،
نشــان میدهد در مدل تک متغیره و مدل یک ،نســبت برتری در گروه بدون همســر به دلیل فوت ،تقریبا
بــا یکدیگر برابر اســت؛ بر اســاس این دو مدل در خانوارهای این گروه نســبت احتمــاالت مالکیت واحد
مســکونی  59درصد بیشــتر از خانوارهای گروه مرجع اســت .در مدل دوم ،نســبت برتری این گروه کاهش
یافتــه و بــه زیر  1میرســد که میتــوان گفت به دلیل اینکه معموال افراد این گروه در ســنین باالتر هســتند
بــا ورود متغیــر ســن سرپرســت خانوار به معادله رگرســیونی ،نســبت برتری در این گروه کاهــش مییابد اما
معنیدار نمیشــود یعنی نســبت برتری بســیار ضعیــف  0/98تنها در نمونه صدق میکنــد و قابل تعمیم
به کل جمعیت نیســت .در بررس ـیهای بیشــتر نســبت برتری ایــن گروه در زنــان  1/33و در مردان 0/79
بــه دســت آمــد کــه هــر دو نیــز معنی دار اســت .توزیع ســنی زنــان در ایــن گــروه متقارنتر از مردان اســت.
حدود  %61مردان این دســته 70ســاله و بیشــتر هســتند در حالی که  %35زنان در این ســنین قرار دارند؛
ایــن امــر موجب میشــود تاثیر ورود متغیر ســن بــه مدل در کاهش نســبت برتری ،در مردان بیشــتر از زنان
باشــد .نســبت برتری در گروه بی همســر به دلیل طالق در مدل تک متغیره و مدل یک و دو همواره کمتر
از یــک اســت .بــر اســاس مدل دو نســبت احتمــاالت مالکیت در این گــروه و گروه هرگــز ازدواج نکرده به
ترتیب  0/64و  1/56برابر گروه مرجع اســت.
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جدول  .4شاخصهای رگرسیون الجستیک تک متغیره و چند متغیره در پیش بینی مالکیت واحدهای مسکونی
ﻣﺪل ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺟﻨﺲ
ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ

ﻣﺮد )ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ(

)Exp(B
-

Sig
-

)Exp(B
-

Sig
-

)Exp(B
-

زن

1/159

*

0/613

*

0/691

*

روﺳﺘﺎ )ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ(

-

-

-

-

-

-

ﺷﻬﺮ

0/33

*

0/392

*

0/308

*

ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ آﺑﺎدي )ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ(

-

-

-

-

-

-

ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮ

0/504

*

0/587

*

0/537

*

آﺑﺎدي دﻳﮕﺮ

0/887

*

0/805

*

0/811

*

ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر

0/091

*

0/040

*

0/052

*

1/249

*

1/372

*

1/225

*

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ

ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار

وﺿﻌﻴﺖ ازدواج

ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 1

ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 2
Sig
-

داراي ﻫﻤﺴﺮ )ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ(

-

-

-

-

-

ﺑﻲ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ

1/594

*

1/591

*

0/983

ﺑﻲ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻼق

0/432

*

0/825

*

0/642

*

ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﻜﺮده

0/559

*

1/403

*

1/561

*

ﺷﺎﻏﻞ )ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ(

-

-

-

-

-

-

در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎر

-

0/707

*

0/608

*

0/7

*

ﺧﺎﻧﻪ دار

1/293

*

1/598

*

1/126

*

داراي درآﻣﺪ ﺑﺪون ﻛﺎر

2/406

*

2/986

*

1/301

*

ﺳﺎﻳﺮ

1/825

*

1/519

*

0/87

*

ﺑﻲﺳﻮاد )ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ(

-

-

-

-

-

-

وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل

اﺑﺘﺪاﺋﻲ

0/617

*

0/594

*

0/953

*

راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ

0/316

*

0/344

*

0/725

*

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

0/271

*

0/342

*

0/710

*

ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

0/326

*

0/468

*

0/934

*

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮي

0/339

*

0/584

*

1/025

ﺗﺤﺼﻴﻼت

) 10 – 29ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ(

-

-

-

-

-

-

30 – 39

1/871

*

-

-

1/85

*

40 – 49

4/252

*

-

-

4/157

*

50 – 59

7/269

*

-

-

7/376

*

ﺳﻦ

60 – 69

9/257

*

-

-

10/043

*

< 69

9/09

*

-

-

10/251

*

ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ

-

-

2/711

*

1/029

Chi-square
-2 Log likelihood

-

-

64756

*

92978

*

-

-

453154

-

424932

-

Nagelkerke R Square

-

-

0/21

-

0/29

-

*معنی داری در سطح 0/01
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در مــورد وضعیــت اشــتغال ،نســبت احتماالت مالکیت مســکن در گــروه در جســتجوی کار در همۀ
مد لهــا از شــاغلین کمتــر اســت امــا در دو گــروه خان ـهدار که حــدود  %96آن زنــان هســتند و دارای درآمد
بــدون کار ،ایــن نســبت بیشــتر از شــاغلین اســت .در اینجــا نیــز اســتفاده از متغیــر ســن در مــدل دوم ،اثر
واضحــی بــر نســبت برتــری این دو گروه گذاشــته اســت .بــا توجه بــه اینکه ســن اکثریت قابــل توجه زنان
خان ـهدار سرپرســت خانــوار و نیــز سرپرســتانی کــه دارای درآمــد بــدون کار هســتند بــاالی  50ســال اســت،
نســبت برتــری ایــن دو گــروه بــه ویــژه گــروه دوم در مــدل چندمتغیــره دوم کاهــش مییابــد .بــر اســاس این
مدل نســبت احتماالت مالکیت مســکن در خانوارهایی که سرپرســت آن خانه دار یا دارای درآمد بدون
کاراند ،به ترتیب  %13و  %30بیشتر از خانوارهایی است که سرپرست آن دارای شغل است.
ســطح تحصیالت سرپرســت خانوار که در سطح ترتیبی اندازهگیری شده است در مدل تک متغیره
ت برتری در
پــس از متغیــر ســن ،به عنــوان دومین متغیر مهم در تبیین متغیر وابســته شــناخته شــد .نســب 
همــه مد لهــا و در تمامــی گرو ههــای متغیــر مســتقل بــه جــز گــروه کارشناســی ارشــد و دکتــری در مــدل دو
کمتــر از گــروه مرجــع اســت کــه در این یک مورد نیز معنی دار نشــده اســت .بــه طور کلــی در همه مدلها
نســبت برتری از دورۀ ابتدایی تا پیش از ورود به تحصیالت عالی ،همواره کاهش یافته و پس از آن رو به
افزایش گذاشــته اســت .در مدل چند متغیره نهایی ،نسبتهای برتری در گروه ابتدایی  ،0/95راهنمایی
 ،0/73متوســطه  ،0/71کاردانی و کارشناســی  0/93و کارشناســی ارشــد و دکتری  1/03است؛ این بدین
معنــی اســت که نســبت احتمــاالت مالکیــت واحــد مســکونی در خانوارهایی که سرپرســت آن بیســواد
اســت بــه ترتیــب  41 ،38 ،5و  7درصد بیشــتر از خانوارهایی اســت که سرپرســت آن دارای تحصیالت
ابتدایی ،راهنمایی ،متوســطه و کاردانی و کارشناســی اســت اما این نســبت در خانوارهایی که سرپرست
آن دارای تحصیالت کارشناســی ارشــد و دکتری اســت  3درصد بیشــتر از گروه مرجع است که البته تنها
در نمونه صادق است و قابل تعمیم به جمعیت کل نیست.
همانگونه که اشــاره شــد ســن سرپرســت خانوار بیشــترین نقــش را در تبییــن تغییرات متغیر وابســته
تحقیق دارد .بر اســاس مدل نهایی با افزایش ســن سرپرســت خانوار ،نسبت احتماالت مالکیت مسکن
یشــود .نســبت احتمــاالت مالکیت مســکن در گروه ســنی - 39
خانــوار بــه مقــدار قابل توجهی بیشــتر م 
 30ســاله  1/85برابــر گــروه ســنی مرجــع اســت؛ افزایش نســبت احتمــاالت به گونه ای اســت کــه در گروه
یشــود .نکتــه دیگر اینکه شــاخص مقدار
ســنی بــاالی  69ســال ایــن رقم  10/25برابر گروه ســنی مرجع م 
ثابت در مدل نهایی که  1/03اســت نشــان میدهد ،نســبت احتمال مالکیت مســکن به عدم مالکیت
در خانوارهایــی کــه سرپرســت آن در همــۀ گرو ههــای مرجــع متغیرهــای مســتقل طبقهبنــدی شــده مــدل
رگرســیونی حضــور دارد تقریبــا برابــر با  1اســت یعنی احتمــال مالکیت با عــدم مالکیت در ایــن خانوارها
تقریبا برابر است.
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بحث و نتیجهگیری
جــدای از شــرایط کالن اقتصــادی حاکم بــر بازار و نحوه تصمیمگیــری دولتها در رابطه با مقولۀ مســکن،
یهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و جمعیتــی خانوار نیــز میتواند نقــش تعیینکننــدهای در نحوۀ تصرف
ویژگ 
واحدهای مســکونی داشــته باشــد .از این رو در آغاز بحث به منظور شناخت بهتر روند تحوالت مالکیت
مســکن در ایــران ،بــه صورت مختصر به توصیف شــرایط اقتصادی و نیز سیاس ـتها و برنامههای اعمال
شــده در بخش مســکن پرداخته شــد .آمارها نشــان میدهد ســهم مالکیت مسکن در ســالهای اخیر به
ویــژه در مناطــق شــهری رو بــه کاهــش و اجاره نشــینی رو به افزایش بوده اســت .با توجه به اینکه مســکن
و ســرپناه یکــی از اساس ـیترین نیازهــای خانــوار بــوده و همچنین بــا ارزشترین کاالیی اســت کــه میتواند
در اختیــار خانــوار قــرار گیــرد ،نقــش بســیار مهمــی در مســیر زندگــی خانوارهــا ایفا میکنــد .مالک بــودن یا
اجارهنشــینی هریــک میتوانــد ســبک زندگی و الگــوی مصرف متفاوتی را بــرای خانوارها به وجــود آورد .از
نظــر وبــر تمایز اساســی بین طبقــات و گروههای منزلتی در این اســت که در طبقه ،موقعیــت افراد با توجه
به توزیع فرصتهای زندگی از طریق بازار مشــخص میشــود ولی در گروه منزلتی ،بستگی به موقعیت فرد
بــا توجه به توزیع ســبکهای زندگــی از طریق فرایند مصرف کاال و خدمات دارد (ســوندرز.)245 :1392 ،
حرکت پر شــتاب کاهش مالکیت مســکن و رشد اجارهنشینی و آپارتماننشینی به ویژه در کالنشهرهایی
نظیــر تهــران غلبــه قاطــع مالکیــت بر ســایر انــواع تصــرف را از بیــن برده کــه میتوانــد موجب شــکلگیری
طبقــات مســکنی متفــاوت و یــا گرو ههــای منزلتــی مبتنی بر مســکن در شــهرها شــود که با توجــه به نقش
تعییــن کننــده مســکن در اقتصــاد خانــوار تکثــر الگوهــای اقتصــادی خانوارهــا را در پــی خواهــد داشــت.
افزایــش قیمــت زمیــن و ســاختمان و افزایــش تراکــم ،هزین ههــای فرصــت خریــد زمیــن یــا خانــه را افزایــش
میدهــد کــه این توازن میان ارزش ســرمایهای مســکن و هزینههای فرصت آن میتوانــد تصمیمگیری برای
انتخاب نحوۀ تصرف مسکن و به طورکلی اقتصاد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد.
تقســیمبندیهایی کــه ناشــی از الگوهــای مصــرف کاالهــا و خدمــات اساســی هســتند را نمیتــوان
بــه ســادگی بــه عنــوان تقســیمبندیهای مصنوعــی یا بیربــط کنار گذاشــت؛ زیــرا اهمیت آ نهــا در زمینۀ
تاثیرگــذاری بــر کیفیــت زندگی مردم و شــیوه نگاه مردم به جهان میتواند بســیار زیاد باشــد .مطالعۀ کوپر
و بریندلــی )1975( 1در مــورد مســکن در شــهر بئث انگلســتان ،نشــان داد خیلی از افراد کــه کم درآمد هم
نبودنــد ،اجــاره نشــینی را به مالکیت منــزل ترجیح میدادند (ســوندرز)248:1392 ،؛ این نشــان میدهد
شــرایط میتوانــد به گونهای باشــد که اجاره نشــینی بــر مالکیت ارجحیــت یابد که ایــن ارجحیت ممکن
اســت دارای ماهیتــی اقتصــادی ،منزلتــی و یــا تلفیقــی از هــر دو باشــد .بنابرایــن الزم اســت تحقیقــات
بیشــتری در مــورد صاحــب خانگــی ،اجــاره نشــینی و دیگر اشــکال تصرف واحدهــای مســکونی از طریق
1. Couper & Brindley
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پرداختن به مولفههای اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی خانوارها انجام گیرد.
بــا توجــه به هدف این تحقیق که توجه نمودن به ویژگیهای خانواری مرتبط با نحوه تصرف مســکن
اســت مالکیــت مســکن به عنــوان صورت غالــب نحوه تصــرف در ایران در ارتبــاط با برخــی از متغیرهای
جمعیتــی و اجتماعــی مورد تحلیل قرار گرفت .از آنجا که سرپرســتان خانوار تصمیم گیرندۀ اصلی اقتصاد
خانــوار بــوده و نیــز نقــش مهمــی در تنظیــم الگــوی مصــرف خانوار بــر عهــده دارنــد ،تحلیل آمــاری تحقیق
حاضــر ،بــر روی آنها متمرکز بود و متغیرهای مســتقل درباره آنها مورد ســنجش و اندازه گیری قرار گرفت.
در مجمــوع نتایــج به دســت آمده از مدلهای رگرســیونی تک متغیره و چند متغیره نشــان داد متغیر ســن
سرپرســت خانوار نســبت به ســایر متغیرهای مســتقل تحقیق از اهمیت بیشــتری در تبیین متغیر وابســته
برخــوردار اســت .ایــن متغیــر در مــدل نهایــی بــه تنهایــی  8درصــد از  29درصــد تبییــن تغییرات نســبت
احتمــاالت مالکیــت واحــد مســکونی را بــه خــود اختصــاص داد که نشــان میدهــد در ایران افزایش ســن
سرپرست خانوار تاثیر قابل توجهی بر افزایش مالکیت مسکن میگذارد .مالکیت مسکن در سنین زیر 30
ســال حدود  %35اســت اما در ســنین  60ســال به باال به بیش از  %83افزایش مییابد (جدول  .)2میزان
تاثیرگذاری ســن سرپرســت خانوار بر مالکیت مســکن در جوامع مختلف متفاوت اســت .هوانگ و کالرک
( )2002با مقایســۀ ارتباط مالکیت مســکن و ســن سرپرســت خانوار در مناطق شــهری چین در سال 1996
و آمریکا در ســال  ،1990نشــان دادند که روند مالکیت مســکن بر اســاس ســن سرپرســت خانوار در این دو
کشــور متفاوت اســت .در آمریکا مالکیت مسکن از گروه ســنی  20 - 24ساله تا گروه سنی  65 - 69ساله
بیش از  %60افزایش مییابد در حالیکه این میزان به طور مشــابه در چین تنها  %10اســت .آنها علت این
اختالف را در سیســتم مســکن چین میدانند .در این کشــور اگرچه در آندسته از خانوارهایی که از مسکن
بــه عنــوان یــک "کاال" اســتفاده میکننــد ،نحوه تصرف ،بیشــتر به عوامــل اقتصادی و اجتماعی نظیر ســن
و درآمد وابســته اســت ،اما اکثر خانوارهای شــهری به سیســتم مســکن عمومی تعلق دارند که در آن ســن
و درآمــد موضوعــات چنــدان مهمی به شــمار نمیرونــد .بنابراین در ایــران نیز نظامها و طرحهای مســکنی
مانند مســکن مهر و مســکن اجتماعی در درازمدت میتواند میزان اهمیت سن سرپرست خانوار در تعیین
مالکیت واحد مسکونی را دستخوش تغییر نماید.
تحلیــل مجموعــۀ متغیرهــای تحقیــق نشــان میدهــد مــرد بــودن ،روســتایی بــودن ،بومــی بــودن،
نتــر و دارا بــودن درآمد و همســردار بودن سرپرســتان خانوار و همچنین بعــد خانوار بزرگتر،
تحصیــات پایی 
شــانس مالکیت مســکن را افزایش میدهد .این یافتهها گویای آن اســت ،که آن دســته از ویژگیهایی که
نشــاندهندۀ ثبات و ســکون بیشــتر در چرخۀ زندگی خانواده اســت ،نظیر داشــتن همســر ،داشــتن درآمد،
بومــی بــودن و مرد سرپرســت بــودن ارتباط مســتقیمی با افزایش احتمــال مالکیت مســکن دارد .البته باید
در نظر داشــت که نظام عرضه و تقاضا و قیمت زمین و مســکن و اجاره بها نیز در اینجا نقش مهمی دارد

91

نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تحقیقاتی که به موضوع نحوۀ تصرف مســکن میپردازد میبایســت بســترهای اقتصادی را چه در سطح
کالن و چه در سطح خرد خانواده مورد بررسی قرار دهد.
بــه نظــر میرســد متغیرهــای دیگــری نظیــر درآمــد و انتقــاالت بیننســلی میتوانســت بــه عنــوان
متغیرهــای تحقیــق مــورد تحلیــل قــرار گیــرد امــا با توجــه به اینکــه مقالــه حاضر بــا اســتفاده از دادههای
ســطح خــرد دو درصــد سرشــماری  1390بــه تحلیــل ارتبــاط ویژگیهــای سرپرســتان خانــوار و مالکیــت
مســکن پرداخته اســت و متغیرهای فوق در سرشــماری مورد ســئوال قرار نگرفته اســت ،امکان ســنجش
آن در تحقیق حاضر میســر نشــد .بنابراین تحقیق حاضر از این حیث با محدودیت مواجه بوده اســت.
تحقیقــات آینــده الزم اســت بــا بهکارگیــری مطالعــات پیمایشــی و طولــی ،ایــن خــأ پژوهشــی را برطرف
نماینــد .متغیرهــای اقتصادی و جمعیتی مورد نظر در این پژوهش که توســط دادههای سرشــماری ســال
 1390انــدازه گیری شــد ،توانســت  %29از تغییرات نســبت احتمــاالت مالکیت واحد مســکونی را تبیین
نمایــد .روی آوردن بــه تبیینهــای شــغلی ،درآمــدی و الگــوی مصرفــی در حــوزۀ مالکیــت و بــه طورکلــی
نحــوه تصــرف مســکن و نیــز اســتفاده از روشهــای طولــی در ســنجش رابطه نحــوه تصرف بــا موضوعاتی
ّ
نظیــر طــاق و مهاجــرت ،ضمــن آنکه موجــب تقویت تبیینهــای علی اقتصــادی و جمعیتــی خانوار در
ایــن حــوزه میشــود ،میتوانــد با ایجاد شــناخت عمیقتــر ،در زمینــه تدویــن برنامههــا و طرحهای بخش
مسکن راهگشا باشد.
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