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چکیده
تصمیمگیری برای خرید ،فروش ،راحی ،و احدا واحدهای مسکونی به دلیل تعدد عوامل و ترکیب ماهیتیـ کیفی و مقـداریـ فراینـدی
پیچیده است که به صرا هزینه و زمان بسیار نیاز دارد .بنابراین ،شناسایی این عوامل و تعیین میزان حساسیت بازار در زمینة رعایت آنها
برای انتخاب یک واحد مسکونی اهمیتی بسزا دارد .در این پژوهش ،ابتدا با بهرهگیری علمی از دانـش و تجربـة کارشناسـان بـازار مسـکن
عوامل مؤثر بر میزان مطلوبیت یک واحد آپارتمان مسکونی شناسایی و سنم میزان سهم هر عامل با استفاده از روش  AHPمحاسبه شـد.
برای استخراا داده ها از دانش خبرگان در شهرستان مشهد استفاده شد .سـنم ،مـدب سـنجش ارزشگـااری مسـکن بـرای رتبـهبنـدی
واحدهای مسکونی با ترکیب عوامل کیفی و کمی مؤثر بر مطلوبیت یک واحد مسکونی از نگاه مشـتریان و اسـتفاده از سـهم و وزن نسـبی
آنها ارائه شد.

واژههای کلیدی :ارزشگااری ،تصمیمگیری ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،مطلوبیت ،واحد مسکونی.

مقدمه
بازار مسکن به دلیل ویژگیهـای منحصـربهفـرد ،نظیـر
میزان باالی پوب در گردش و سود قابل ا مینان ،بـرای
ســـرمایهگـــااری جـــاابیت بـــاالیی دارد .در نتیجـــه،
عرضه کنندگان و متقاضیان فعـاب در ایـن بـازار تـالش
می کنند با به کارگیری مجموعـهای از عوامـل مـؤثر بـر
انتخاب واحدهای مسکونی تصمیمگیریهای خـود را در
این بازار بهینه کننـد .لـیکن شناسـایی و انتخـاب یـک
واحد مناسـب بـه دلیـل تعـدد عوامـل کمـی و کیفـی
*
تعیین کنندة مطلوبیت ایـن دارایـی ،در بـازار مسـکن،
امری پیچیده و مخا رهآمیز است [.]1
در حــوزة بــازار مســکن مطالعــات متعــددی جهــت
محاسبة قیمت واقعی ملک صـورت گرفتـه کـه اسـاس
آن ها حـداکثرکردن مطلوبیـت خریـدوفروش یـا اجـارة
واحدهای مسکونی در این بازار با استفاده از معیارهـای
اقتصادی است .یالب این عوامل مبتنـی بـر سـازههـای
نویسندة مسسوب:

فیزیکیاند و تأثیر دیـدگاه مصـراکننـده را بـر قیمـت
واقعــی ملــک نادیــده مــیگیرنــد .لــیکن در بســیاری از
کشور ها ،به دلیل ناآشـنایی متخصصـان بـا معیـارهـا و
میزان اهمیت آن ها در انتخاب یـک واحـد مسـکونی از
سوی مشتریان ،ارزش گااری واقعی و مناسب واحد های
مسکونی با مشکل مواجه است [2ـ  .]5به عبارت دیگر،
افراد خبره بهریم مشـخصبـودن معیارهـایی کـه بـرای
قیمتگااری یک واحد مسـکونی بـه کـار مـیبرنـد ،در
زمینة حساسیت مشتریان به ایـن معیارهـا و وگـونگی
انتخاب یک واحد مسکونی شـناخت کامـل ندارنـد [.]6
مطالعــاتی کــه در زمینــة عوامــل مــؤثر بــر فراینــد
تصمیم گیری افراد در انتخاب یک مسکن جهـت خریـد
صورت گرفته به دو گـروه تسوریـکـ کـالن و تسوریـکـ
خرد تقسیم میشود [ .]2هدا مطالعات تسوریکـ کالن
شناسایی تلییرات جمعیتشناختی و تحوالت ارزشها و

تلفن66165122 :

* هر عاملی که منجر به برتری یک واحد مسکونی بر واحد دیگر شود عامل مطلوبیت در این بازار به شمار میآید.
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باورها و هنجارهای اجتماعی مؤثر بر رفتـار مشـتری در
بازار است و مطالعات تسوریکـ خرد بر رفتارهای فـردی
در خریداران و بررسی دالیل وقوع آنها تمرکز میکنـد
[7ـ .]10
در این مطالعات انتخـاب و خریـد مسـکن از سـوی
مشتری فراینـدی پیچیـده بـا میـزان بـاالی مشـارکت
خریدار در نظر گرفته می شود .همچنین ،به ریم اهمیت
نظر مشتری ،یالب مطالعات در ایـن حـوزه بـه صـورت
کیفی و برای جوامع خاد یا برهه های زمانی مشـخص
صورت گرفته و لیستی از عوامل مؤثر بر تصـمیمگیـری
افراد در خرید مسکن تهیه و دستهبندی شده اسـت .در
نتیجه نیاز به روشهای مناسب جهت منطبقسازی یک
مدب بر دادههای آماری وجود دارد .این روشها باید بـر
پایة دادههای آماری و نظر خبرگان و ارزشگااران باشد
تا بتوان معیاری مناسب از اهمیت و وگونگی اثرگااری
متقابل عوامل مختلف بر یکدیگـر و در نهایـت فراینـد
تصمیمگیری در این حوزه به دست آورد.
بنابراین ،در صورت استفادة درست از اخیرة دانشی
موجــود در بــازار مســکن ،مــیتــوان کیفیــت واحــدها و
رضــایتمندی متقاضــیان را افــزایش داد و صــرفهجــویی
اقتصادی قابل توجهی برای مشتریان و عرضه کننـدگان
در حوزة راحی و احـدا واحـدهای مسـکونی ایجـاد
کرد .به همین منظور ،این پژوهش به دنباب ابداع روشی
بود تا با مـدبسـازی و تحلیـل دانـش موجـود در بـازار
مسـکن در دو بعــد عرضـه و تقاضــا امکـان رتبــهبنــدی
واحدهای مسکونی را با استفاده از مجموعهای از عوامـل
مؤثر فراهم کند .بر این اساس ،با اسـتفادة هـمزمـان از
معیارهای کمی و کیفی مؤثر بر میزان مطلوبیت مسکن،
مــدب ارزیــابی واحــد مســکونی بــرای متقاضــیان و
عرضهکنندگان این بازار راحی شد.
این پژوهش با ا الع از نظـر خبرگـان در خصـود
نیازمندی های متقاضیان مسـکن و بـا اسـتفاده از روش
تحلیل سلسلهمراتبی  )AHP(1سعی کرد به مدبسـازی
مطلوبیت واحدهای مسکونی با استفاده از عوامـل مـؤثر
بر عرضه و تقاضا بـه صـورت هـمزمـان بنـردازد .مـدب
راحی شده در حقیقت نوعی سیستم پشتیبانی تصمیم
اســت کــه متقاضــیان و عرضــهکننــدگان را در فراینــد
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تصمیم گیری در این بازار یاری می رساند .در بخش دوم
مقاله پیشینة تحقیق مـرور مـیشـود .در بخـش سـوم،
روش به کاررفته در پژوهش معرفی مـیشـود .در ادامـه
مشخصات مـدب تعیـین مطلوبیـت واحـد مسـکونی بـر
اســاس نظــر خبرگــان مــیآیــد .در نهایــت نتــایج و
دسـتاوردهای تحقیــق بیــان و پیشــنهادهای الزم بــرای
تحقیقات آتی معرفی میشود.

پیشینة تحقیق
ارزشگذاری م ک
در پیشــینة تحقیــق اقــالم قابــل معاملــه در ماتریســی
دوبعدی و بر اساس میزان خرید بـرای یـک مشـتری و
میزان تکرار خرید بقهبندی میشـود .میـزان خریـد و
تکرار آن از سوی مشـتری تحـت تـأثیر عـواملی ماننـد
توصیة سایرین ،تبلیلات ،قیمت ،و بستهبندی است؛ بـه
گونهای که این عوامل انتخـاب و خریـد اقـالم را تحـت
تأثیر قرار میدهند [ .]12 ،11واحـد مسـکونی یکـی از
اقالمی است که مشتری در فرایند انتخـاب و خریـد آن
درگیری باالیی دارد و خرید آن با تناوب پایینی همـراه
است .همچنین ،با توجه به حجم بـاالی نقـدینگی الزم
در خرید واحد مسکونی ،تصمیم در این حـوزه در زمـرة
تصمیمهای مهم مالی از نـوع گسـترده قـرار مـیگیـرد
[ .]11بر این اساس ،شـناخت بیشـتر مصـراکننـدگان
بازار مسکن و عوامل مؤثر بر رفتار آنها به درك بهتـر و
پیشبینی دقیقتر نحوة تصمیمگیری در این بازار منجر
میشود [ .]13در نتیجـه فراینـد ارزشگـااری مسـکن
مــیتوانــد بــا اســتفاده از روشــی سیســتماتیک جهــت
حداقلکردن عدم قطعیت و تعیین محتملترین قیمـت
صورت گیرد.
با توجه به ماهیت ناهمگن امـالك و موقعیـتهـای
متفاوت آنها ،ارزشگااری مسکن اهمیـت بـاالیی دارد
[ .]14بــرای ارزیــابی قیمــت یــک واحــد مســکونی
رویکردهــای متعــددی نظیــر مقایســهای ،درآمــدی،
هزینــهای ،ســود ،و بــاقیمانــده وجــود دارد [ ]15کــه
مت ـداوبتــرین و پرکــاربردترین آنهــا روش مقایســهای
است .در ایـن روش از قیمـت بـازار بـه مثابـة بهتـرین
شاخص ارزش استفاده میشود و برای ارزشگااری یک
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واحد مسـکونی مجموعـهای از واحـدهایی کـه تـازه بـه
فروش رفتهاند و از منظـر ویژگـیهـای اساسـی مشـابه
واحــد مــورد نظــر هســتند انتخــاب و بــا درنظرگــرفتن
تفاوتها قیمت آن تعیین میشود [ .]16با وجود کاربرد
باالی روش مقایسهای ،به علت ویژگیهای متعددی کـه
خریداران مسکن در نظر میگیرند ،این روش نمیتوانـد
از دقت الزم برخوردار باشد .بهعالوه ،بـهریـم اینکـه در
فرایند ارزشگااری مسکن ویژگیهـای عرضـه و تقاضـا
باید به صورت هم زمان مدنظر قرار گیرند [ ،]17مطالعة
پیشــینه و راهنماهــای عملــی و حرفــهای در زمینــة
ارزشگااری مسکن نشان میدهد در بیشـتر تحقیقـات
صورت گرفته در این حوزه بر متلیرهای مرتبو با عرضة
واحد مسکونی تأکید شده و به جنبة تقاضای آن کمتـر
توجه شده است.

عوامل اث اذا ب ا زش واحده





ویژگیهای ساختمان؛ که به دو گروه اصلی تقسیم
می شوند .گروه اوب متلیرهایی هستند که ماهیـت
کمی دارند؛ مانند تعـداد اتـا هـا ،مسـاحت ،عمـر
ساختمان ،مصـالح بـهکاررفتـه ،داشـتن تجهیـزات
گرمایشــی و سرمایشــی ،و تسهیالت بر و تلفن و
آب و گاز [20ـــــ  ]26و بــــهراحتــــی قابــــل
اندازهگیری اند .گروه دوم متلیرهـایی هسـتند کـه
ماهیت کیفی دارند؛ ماننـد وضـعیت نمـای بیـرون
ساختمان ،راحتـی موقعیـت ،وضـعیت همسـایگی،
معماری خارجی ،نقشة داخلی ،و تجهیزات [.]1



متلیرهای فاصلهای؛ کـه شـامل فاصـلة مکـانی تـا
محــل کــار ،مدرســه ،ســوپرمارکت ،مرکــز خریــد،
منطقة تجاری مرکزی ،مسیرهای اتوبوس ،و نظـایر
آن است [.]28 ،27 ،24 ،19

مسکونظ

اگروــه مطالعــات گســتردهای در زمینــة ارزشگــااری
مسکن وجود دارد ،میـان صـاحب نظـران و متخصصـان
دربارة ویژگیهای اثرگاار بر ارزش یک واحـد مسـکونی
اختالانظر وجود دارد .پـژوهشهـایی کـه تـاکنون بـه
منظور شناسایی متلیرهای تأثیرگاار بر ارزش یک واحد
مسکونی صورت گرفته در دو گروه اصـلی بقـهبنـدی
میشود:


بررسی می کنند .تحقیقـات متعـددی از ایـن نـوع
انجام شده است.
به ور کلی ،عوامل اثرگاار بر مطلوبیت یـک واحـد
مسکونی را میتوان در وهار گروه اصلی تقسیم کرد:

پژوهشهـایی کـه بـه ارائـة مجموعـهای وسـیع از
متلیرهای اثرگاار و بقهبندی آنها مـیپردازنـد؛
که به سبب ماهیت موضوع و گستردگی کار تعداد
پــژوهشهــا در ایــن دســته انــدك اســت .در ایــن
پژوهش ها ،متلیرهای اثرگـاار بـر مطلوبیـت یـک
واحد مسکونی در دو گـروه متلیرهـای خـارجی و
داخلی بقهبندی میشوند [10ـ  .]19متلیرهـای
خارجی شامل وضعیت کلی اقتصاد ،میزان اشتلاب،
مهاجرت ،وضعیت مالی منطقه ،و نظـایر آن اسـت
که در سطح کالن تعیـین کننـدة سـطوح عمـومی
ارزش منازب مسکونیانـد .متلیرهـای داخلـی نیـز
شامل جزئیات خاد یـک واحـد مشـخص ،نظیـر
راحی و ساخت ،است.
پژوهشهـایی کـه اثـر تعـداد محـدودی متلیـر را



متلیرهای محیطـی؛ کـه شـامل وضـعیت منطقـة
شهری ،جاابیت منطقه ،تراکم مسـکونی ،شـیب و
توپوگرافی ،آلودگی هـوا ،دسترسـی بـه بـزرگراه،
سروصــــدای ترافیکــــی ،و امنیــــت و کیفیــــت
زیستمحیطی است .این متلیرها بر کیفیت محیو
ا راا ساختمان اثر میگاارند و به دلیـل ماهیـت
کیفی و شهودی آن ها ایلـب در مطالعـات نادیـده
گرفته میشوند [20ـ 29 ،27 ،24ـ .]31

 ویژگیهای مالی؛ کـه شـامل نـرخ بهـره ،حـداکثر
میزان وام ،ارزش مالیاتی ،مدت عرضه به بازار برای
فروش ،تاریخ خرید ،و ییره است [.]32 ،25 ،19
نکتة حائز اهمیت در اندازهگیری عوامل اثرگـاار بـر
ارزش واحــدهای مســکونی دشــواری بررســی دقیــق
متلیرهای کیفی است .این موضوع سـبب مـیشـود در
بسیاری از مطالعات به میزان الزم به متلیرهـای کیفـی
توجــه نشــود .در پــژوهش حاضــر از ابــزار مصــاحبه و
پرسشنامه استفاده شد و از خبرگان خواسته شد عوامل
شناساییشده در پیشینة موضوع را بر اساس تأثیر آنها
بر ارزش واحدهای مسکونی ارزیابی کنند.
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جدوب  ،2مورد پرسش قرار گرفت .در این بخش نمونـة

هدا این پژوهش ارائة مدلی برای کمک به متقاضـیان

تحقیق از میان خبرگان شهر مشهد انتخاب شد .تعـداد

واحد مسکونی بود تـا بتواننـد بـدون داشـتن ا العـات

نمونة بررسیشده در این تحقیق وهـل و هشـت نفـر و

کامل از همة فاکتورهای مؤثر بر مطلوبیـت یـک واحـد

مالك کفایت نمونه تکراریشدن پاسخها بود.

مسکونی ،با تصمیمگیری مناسب ،از میـان گزینـههـای

ســنم ،بــا اســتفاده از پرسشــنامة بســتة پاســخ ،از

مختلف گزینة مطلوب خود را انتخاب کنند .متناسب بـا

خبرگان موضوع خواسته شد ،بـا مقایسـة زوجـی میـان

هدا تحقیق ،سؤاب اصلی پژوهش این بـود کـه عوامـل

عوامل شناسـایی شـده ،برتـری دو عامـل را نسـبت بـه

مؤثر بر مطلوبیت و ارزش واحد مسکونی ویست .تالش

یکدیگر تعیین کنند .سؤاالت پرسشنامه شامل یف 1

محققـان بـر آن بــوده تـا از یـک ســو شـرایو خــاد و

تا  9بود .عدد  1نشاندهنـدة اهمیـت برابـر دو عامـل و

سلیقههای منحصربه فرد متقاضیان واحد مسکونی را در

عدد  9نشاندهندة اهمیت بسیار باالی یک عامل نسبت

مــدب در نظــر بگیرنــد و از ســوی دیگــر بــه راحــان و

به عامل دیگر بود .همچنین ،با توجـه بـه اینکـه برخـی

سازندگان ،در مقام عرضه کنندگان این بازار ،توصیههای

عوامل ماهیت کیفی دارند و برای خوشهبنـدی مناسـب

راهبردی ارائه کنند .در نتیجه ،این پژوهش درصدد بود

آنها به محدودکردن و مشخصکردن دقیق آنهـا نیـاز

با شناسایی عوامل مؤثر بر مطلوبیت ،از ریق مشـارکت

است ،در پرسشنامه ا العات دقیقی از ایـن عوامـل بـه

علمی ای نفعان ،مدب تصـمیم گیـری تقاضـاکنندگان و

پاسخدهندگان ارائه شد .به عـالوه ،جهـت جلـوگیری از

عرضهکنندگان بازار مسکن را راحی کند.

ناهمخوانی ،همة پرسشـنامههـا بـا حضـور پژوهشـگران

تحقیق از منظر هـداْ از نـوع کـاربردی و از منظـر
روشْ پیمایشی است .جامعة آماری تحقیق شامل همـة
کارشناسان بازار مسکن بود کـه بـیش از پـنج سـاب در
خرید ،فروش ،راحی ،و ساخت مسکن فعالیـت دارنـد.
برای پاسخ به پرسش تحقیق ،ابتدا به کمـک گـردآوری
ییر مسـتقیم دادههـا پـژوهشهـای مـرتبو بـا مسـسلة
تحقیق مطالعـه و عوامـل مـؤثر بـر ارزشگـااری ملـک
مسکونی از منابع معتبر علمی استخراا شـد .در بخـش
اوب پژوهش حاضر ،با اسـتفاده از مصـاحبة گروهـی بـه
روش  ،NGT3این عوامل بررسی و از مصاحبهشـوندگان
خواســته شــد عــواملی را کــه مشــتری در فراینــد
ارزشگااری واحد مسکونی لحا میکند اعـالم کننـد.
در صورت اعالم عاملی کـه در پیشـینة تحقیـق بـه آن
اشاره نشده بود ،افـراد خبـره عامـل مـورد نظـر را نقـد
می کردند و پم از اجماعْ عامل پیشـنهادی بـه عوامـل
شناساییشده در پیشینة تحقیق اضافه میشد.
نمونة حاضر در این بخش از تحقیق شامل وهـار خبـرة
بازار مسکن بود .در بخش دوم پـژوهش ،بـا اسـتفاده از
نتایج بررسی پیشـینة تحقیـق و مصـاحبه بـا خبرگـان،
مجموعة عوامل در دو بخش داخلـی و بیرونـی ،مطـابق

تکمیل و توضیحات الزم به پاسخدهندگان ارائه شد.
به منظور ارزیابی روایی پرسشنامههای راحیشده،
با اخا نظر خبرگان و متخصصان ،روایی محتـوا بررسـی
شد و اصـالحات الزم در پرسشـنامههـا اعمـاب شـد .در
ادامه ،با توزیـع پرسشـنامههـا میـان خبرگـان ،از آنـان
خواسته شد ،با دانش خود در زمینـة بـازار مسـکن ،بـه
رتبــهبنــدی زوجــی عوامــل مــؤثر بــر مطلوبیــت واحــد
مسکونی از دید مـردم بنردازنـد .سـنم ،بـا اسـتفاده از
روش تحلیــل سلســلهمراتبــی ( ،)AHPکــه یــک روش
تصمیمگیری وندمعیاره  )MCDM(2اسـت ،و مقایسـة
زوجی عوامل ،وزن عوامل محاسبه شد.
فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبــی از تکنیــکهــای
تصمیمگیری وندمعیارة مشـهور و پرکـاربرد اسـت کـه
بــرای حــل مســائل ســاختارنیافته و پیچیــده اســتفاده
مــیشــود .در ایــن روش ،بــا توجــه بـه نظــر و قضــاوت
تصمیمگیرنده ،گزینـههـای مختلـف تصـمیمگیـری بـه
وسیلة ماتریم های مقایسة زوجی با یکدیگـر مقایسـه
می شوند تا وزن و اهمیت هر گزینه تعیین و در نهایـت
گزینهای که بیشترین وزن را دارد انتخاب شود .بسیاری
از محققان این روش را به سبب مزایای متعـددـ ماننـد
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سادگی کاربرد ،قابلیت بررسـی گزینـه هـای متضـاد بـا

منزلة نمونه بررسی شدند .تالش شد با کسب ا العـات

ماهیت مجزا و متفـاوت ،توانـایی تحلیـل و سـازماندهی

از خبرگان بازار مسکن دادههای معتبرتر و ارزشمندتری

توأمــان معیارهــای کمــی و کیفــی ،تســهیل فراینــد

گردآوری و تحلیل شود.

تصمیم گیری مدیران به سبب شکستن مسسله به اجزای
آن و ایجــاد دیــدی شــفاا از مســسله بــا اســتفاده از

نت ج

معیارهای ارزیـابی متعـدد ،کـه سـبب کـاهش خطـای

با مصاحبه با خبرگان این بازار ،دو عامل اصلی بیرونی و

تصمیمگیری میشودـ به کار میبرند [33ـ .]38

داخلی همراه زیرمجموعهای از عوامل مرتبو با هر یـک

از دیگر منـافع ایـن روش مـیتـوان بـه اسـتفاده از

شناسایی شد .شرح ایـن عوامـل در جـدوب  1مـیآیـد.

مجموعهای مشخص و محدود از خبرگـان ،در شـرایطی

مجموعاً  2عامل اصلی و  21شـاخصْ عوامـل مـؤثر بـر

که حجم نمونه بسیار بزرگ است ،اشاره کرد .از آنجا که

مطلوبیــت یــک واحــد مســکونی شــناخته شــدند کــه

تعیـین وزن گزینـههـا بـه تفکـر و اسـتدالب منطقــی و

زیرمجموعة عوامل داخلـی و بیرونـی شناسـاییشـده از

تحلیلی نیاز دارد ،احتماب آنکه نمونـة مـورد مطالعـه از

پیشینة تحقیق قرار گرفتند .بـرای ا مینـان از رعایـت

دانش کافی برای پاسخ به مسسلة مورد بررسی برخوردار

قواعد تکنیک  AHPو دستهبندی شفاا عاملها ،وری

نباشد وجود دارد .همچنین در صـورتی کـه محقـق در

کــه بــرای همــة افــراد قابــل درك باشــد ،ابتــدا عوامــل

اخا داده های الزم از اعضای نمونه بـا محـدودیتهـایی

استانداردسازی شدند .در این زمینه ،با توجه بـه اینکـه

مانند هزینة باال مواجه باشد ،می توان جهـت گـردآوری

خبرگــان عوامــل مختلــف را بــا عنــاوین متفــاوت بیــان

دادههای تحقیق از خبرگان استفاده کرد [.]39

میکردند ،برای جلـوگیری از نادیـدهگـرفتن عوامـل یـا

حجم مشتریان بالقوهای کـه مـیتوانسـتند در ایـن

تکرار آن ها ،پاسخ مصاحبه شوندگان یکناروه و در قالب

تحقیق مورد پرسش قرار گیرنـد بسـیار بـاال بـود و بـه

عبــارات اســتاندارد و مشــخص ثبــت شــد .همچنــین

سبب محدودیت های زمـانی و مکـانی محققـان امکـان

مصاحبه کننـده ،بـا کمـک افـراد خبـره ،دالیـل اصـلی

دسترسی به همة مشتریان وجود نداشـت .بنـابراین ،در

بســیاری از عوامــل را کشــف مــیکــرد و آن را در نظــر

این تحقیق ،با لحا کردن پیشفرضهای روش تحلیـل

میگرفت.

سلسله مراتبی ،مجموعه ای از خبرگان بـازار مسـکن بـه
جدول  .1مجموعهعوامل شن س ظشده به کمک مص حبه
عامل

شاخص

مثال

عوامل داخلی

معماری و راحـی داخلـی ،نـور ،راحـی داخلـی ،دیـد و

اتا خواب ،نشیمن ،پایرایی ،ورودی آپارتمان ،آشنزخانه ،تراس ،مساحت ،دسترسی و تعبیة فضاها،

منظر ،تأسیسات ،اشراا ،امکانـات رفـاهی جـانبی ،انبـاری،

نورگیری ،مشخصات سازهای (نوع سقف ،نوع مهاربندی) ،انباری ،پارکینگ ،تزئینات سـقف ،زیبـایی،

پارکینگ ،اشراا

شومینه ،کفپوش ،تاسیسات برقی ،امکانات ا فای حریق ،امکانات ضـد حریـق ،دربـازکن خودکـار،
امکانات گرمایشی و سرمایشی نظیر کولر و ویلر ،تأسیسات برقی

عوامــــــل

دسترسی و موقعیت شـهری ،پرسـتیژ ،نمـا ،نـبش ،بقـه،

محله ،ناحیه ،منطقه و سطح شهر ،بخشهای تجاری ،خدماتی ،آموزشی ،تفریحی ،ورزشی ،درمانی و

بیرونی

سکوت ،دسترسی ،امنیت ،روشنایی ،دسترسـی بـه خیابـان

ماهبی ،دید و منظر ،پیادهرو ،ترافیک ،کفسازی ،کووه ،مشخصات نمای خارجی (مصالح دیوارهای

اصلی ،دسترسی به مراکز خرید ،دسترسـی بـه پـاركهـا و

خارجی ،پوشش بام ،پنجرهها)

فضای سبز

با توجه به مستقلبودن معیارهای بررسیشـده ،کـه
یکی از پیشفرض های مهم در استفاده از روش تحلیـل
سلسلهمراتبی است ،در گام بعد ،با استفاده از پرسشنامة

مقایسة زوجی عوامل و محاسبة میـانگین نظـرات ،وزن
متوسو هر یک از عامـل هـا محاسـبه شـد .بـه منظـور
راحــی مــدب ارزشگــااری متقاضــیان واحــدهای
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مسکونی ،بر اساس عامل هـای تأثیرگـاار بـر مطلوبیـت
آنها ،وهار سؤاب اساسی در پرسشنامه درا شد:
 .1متقاضیان خرید واحد مسکونی بـه ونـد دسـته
تقسیم میشوند؟
 .2سهم هر دسته از متقاضیان در بازار مسـکن وـه
میزان است؟
 .3اولویت عوامل مؤثر بر تصمیم آنهـا وـه میـزان
است؟
 .4فرایند انتخاب مسکن توسو مشتریان شامل وه
مراحلی است؟
با گردآوری پرسشنامه های توزیع شده ،متقاضیان به
وهار دسته خانواده با یـک تـا سـه فرزنـد (بـا فراوانـی
 ،)%52زوا جوان و میان ساب و کهن ساب بـدون فرزنـد
( ،)%31جوان مجرد ( ،)%11و خانواد ة پرجمعیـت ()%6
تقسیم شدند .نتایج ناهمخوانی 4کمتر از  0/1دارنـد کـه
میزانی قابل قبوب را نشان میدهد .همچنـین مشـخص
شد فرایند خریـد واحـد مسـکونی از سـوی متقاضـیان
مسکن شامل تصمیمگیری دربارة محله(ها)ـ با توجه به
عــواملی نظیــر پرســتیژ ،قیمــت ،همخــوانی فرهنگــی،
آشنایی ،محل کار و مدرسهـ تصمیمگیری دربارة متـراژ
و تعداد اتا و قیمتـ با توجه به ویژگـیهـای خـانوار و
توان مالیـ و شناسایی گزینههای همخوان با عوامل باال
و بررسی شهودی و تحلیلی و ردکردن واحدهای ملـایر
با انتظارات تـا رسـیدن بـه گزینـة مناسـب اسـت .ایـن
فرایند ،بـه سـبب وجـود تعـداد بـاالی عوامـل مـؤثر و
درنظرنگرفتن همة عوامل از سوی متقاضیان و ا العات
ناقص آن ها از میزان اهمیت هر یـک از عوامـل ،جهـت
اولویتدهی میان گزینههای مختلف ،پیچیـدگی بـاالیی
دارد .بنابراین ،نیاز به روشی جهت تسهیل انتخاب واحد
مسکونی ضروری به نظر میرسد.
به همین منظور ،در ادامه ،با سازماندهی عاملهـای
داخلی و خارجی در نرمافـزار  ،Super Decisionsمـدب
ارزش گااری متقاضیان مسکن از نگاه خبرگان به دست
آمد .شکل  1خوشهبندی عاملها و متوسو ارزش نسبی
(وزن) آنها را نشان میدهد.

شکل  .1مدل ا زشاذا

و مطلوبی

ک واحد مسکونظ

بر اساس شکل  ،1مجموع عوامل داخلی  80درصـد
مطلوبیــت و عوامــل بیرونــی  20درصــد مطلوبیــت
متقاضیان واحد مسکونی را شامل می شود .در نهایت ،با
اخا امتیاز هر عامل در خصود واحـد مسـکونی مـورد
نظر متقاضی ،می توان امتیاز کل آن واحـد مسـکونی را
محاســبه کــرد .بــا محاســبة امتیــازات هــر یــک از
شاخصهای مرتبو با عوامل اصـلی پـژوهش ،میـانگین
وزن هر عامل در همة سطوح نسبت به کـل بـه دسـت
آمد .جدوب  2وزن عوامل پژوهش را نشان میدهد.
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جدول  .2وزن عوامل و ش خصه
عامل

م تبط ب ه ع مل
وزن ()%

عوامل درونی

 .1راحی داخلی

40/40

ـ تزئینات سقف

9/82

ـ زیبایی

23/27

ـ شومینه

1/66

ـ کف پوش

5/70

 .2نور

20/72

 .3تأسیسات

9/92

ـ انباری

0/44

ـ مکانیکی

5/05

ـ امکانات جانبی

1/32

ـ پارکینگ

3/11

 .4دید و منظر

6/64
2/32

 .5اشراا
عوامل بیرونی

 .1پرستیژ

عواملی که به خود واحـد وابسـته نیسـتند نیـز 20
درصد مجموع وزنی مطلوبیت را تشکیل مـیدهنـد .بـر
این اساس ،دو عامل بیرونی پرستیژ و نما ،با اهمیتی در
حدود  13/58درصد ،بـیش از نیمـی از اهمیـت عوامـل
موجود در سـطح بیرونـی را شـامل مـی شـوند .عوامـل
دسترسی ،بقه ،سکوت ،و تعداد نبش به ترتیب اولویت
از اهمیت کمی در سـطح عوامـل بیرونـی برخوردارنـد.
بنابراین ،عرضهکنندگان واحدهای مسکونی میتوانند بـا
توجه به ترجیحات مشتریان بالقوه و تمرکز بر راحی و
ساخت مطلوب و مناسب وهار عامـل راحـی داخلـی،
نور ،تأسیسات ،و پرستیژ در یک واحد مسکونی بیش از
 80درصد مطلوبیت مورد انتظار بازار را برآورده کنند.

9/40

 .2نما

4/18

 .3دسترسی

2/28

نتیجهای

ـ خیابان اصلی

1/53

در شرایطی که گزینه ها و عوامل مؤثر فراوانی در فرایند
انتخاب یک واحد مسکونی دخیل انـد ،اهـن انسـان در
توجه به ا العات بسیار زیاد و متنوع و پـردازش آن هـا
ناتوان است .در این شرایو ،امکان ارزیابی همـة عوامـل
در فرایند تصمیمگیری تعیین ارزش مسکن وجود ندارد
و این امر سبب می شود بهترین تصـمیم گرفتـه نشـود.
بنابراین ،نیاز است مجموعة عوامل به تعـدادی مناسـب
محدود شود .بر این اساس ،تحقیق حاضر بـا تمرکـز بـر
جنبه های مد نظر مشتریان بازار مسـکن بـه شناسـایی
عوامــل مــؤثر بــر ارزشگــااری یــک واحــد مســکونی و
رتبهبندی این عوامل از دیدگاه آنها پرداخت.
نتایج تحقیق نشان داد ،به ریم وجود تعداد انبـوهی
از عوامل سلیقهای و تخصصـی ،شناسـایی عوامـل مهـم
کیفی و کمـی و اسـتخراا اهمیـت نسـبی آنهـا بـرای
بیشینه کردن مطلوبیت نزد متقاضیان و عرضهکننـدگان
با استفاده از روش  AHPامکانپایر است .بنابراین ،مدب
پیشنهادشده را میتوان به مثابة یک سیستم پشـتیبانی
تصمیم 5در پاسخ به پیچیـدگی هـای یادشـده اسـتفاده
کرد .مدب پیشنهادی میتواند بـه بهبـود فراینـد خریـد
مسکن و کسب نتیجة مناسب بسیار کمک کند .بر ایـن
اساس ،مزیتهای مدب پیشنهادی به شرح زیر است:

ـ مراکز خرید

0/20

ـ پارك و فضای سبز

0/55

 .4بقه

2/28

 .5سکوت

1/28

 .6تعداد نبش
مجموع وزن عوامل

0/58
100/00

نتــایج تحقیــق نشــان داد خوشــة عوامــل درونــی و
وابسته به خود ساختمان  80درصـد وزن مطلوبیـت آن
واحد را تعیین میکند .در میان عوامـل درونـی ،عامـل
راحی داخلی واحد مسکونی بهتنهایی  50درصـد وزن
کل شاخصها را در بر میگیرد .در میان عوامل داخلـی
وابسته به ساختمان ،سه عامل راحی داخلـی و نـور و
تأسیسات ،بـا اهمیتـی در حـدود  71درصـد وزن کـل
( ،))0/259+0/124+0/505(*0/8بــــه ــــور قابــــل
مالحظــهای در مطلوبیــت نهــایی یــک واحــد مســکونی
مؤثرنــد .بنــابراین ،ســازندگان مســکن ،بــا رعایــت
استانداردها و سلیقة مشـتریان در سـه زمینـة مـاکور،
میتوانند بـیش از نیمـی از انتظـارات آنهـا را در ایـن
سطح برآورده سازند .دو عامل منظر و اشراا ،بهترتیـب
با وزنهای  6/64درصـد و  2/32درصـد ،در رتبـههـای
بعــدی قــرار دارنــد .در نتیجــه ،مجمــوع وزن ایــن پــنج
شاخص  80درصد کل مطلوبیت یک واحد مسـکونی را
تعیین میکند.



شناسایی تعداد زیاد عوامل مؤثر بر مطلوبیـت یـک
واحد مسکونی با بهرهگیـری از دانـش خبرگـان در
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در بازار مسکن و نیز تمرکز بر عوامل با اولویت باال
.برای هر دسته از متقاضیان
،با توجـه بـه اینکـه دسـتاوردهای پـژوهش حاضـر
حاصل بررسـی و تحلیـل مسـسله در شهرسـتان مشـهد
 پیشنهاد میشود مدب ارائهشده در شرایو اقلیمی،است
.و اقتصــادی و فرهنگــی متفــاوت کشــور بررســی شــود
 می توان از مدب راحـی شـده بـرای ارزیـابی،همچنین
واحدهای مسکونی سایر شهرها اسـتفاده کـرد و میـزان
 بـا، در نهایـت.دقت آن را بر اساس نتایج به دست آورد
توجــه بــه اینکــه بــه ســبب اســتفاده از روش تحلیــل
 از نظــر، بــه منظــور شناســایی عوامــل،سلســلهمراتبــی
،کارشناسان و خبرگان بازار مسکن استفاده شـده اسـت
پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی به بررسـی نظـر
.متقاضیان این بازار پرداخته شود
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 و سـاخت در بـازار، راحـی، فـروش،حوزة خرید
مسکن و کاهش تعداد فاکتورها با هدا تمرکز بـر
تحلیل عوامل مهمتر؛
دستهبنـدی عوامـل اسـتخرااشـده در گـروههـای
معنادار با قابلیت مقایسة عوامل هر گروه و مقایسه
میان گروههای مختلف؛



تشکیل مدب مشخصـات فنـی واحـد مسـکونی در
 تقسـیمشـده در دو سـطح، عامـل21 ساختاری با
مختلف تصمیمگیری و امکان پایرکردن استفاده از
نظر خبرگان بازار مسکن (توجـه بـه عامـل و وزن
آن) از سوی متقاضـی هنگـام ارزیـابی مقایسـهای
واحدهای مسکونی؛



فراهم کردن دانش ارزشمند به منظـور اسـتفاده در
مراحل راحی و احدا واحدهای مسـکونی بـرای
عرضه کننـدگان در ایـن بـازار بـا توجـه بـه انـواع
متقاضیان واحد مسکونی و سهم هر یـک از آنهـا
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