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چکیده

یترین تقاضای موجود دربازار سرمایه کشور ،امالک ومستغالت است.باتوجه به نیاز ضروری افراد به
بدون شک مهمترین واساس 

ینماید.تحقیق حاضر به دنبال شناسا یی رضایت مشتریان از عملکرد آژانس مسکن م 
مسکن وسرپناه ارزش آن راچندبرابر م 
یباشد.
روش انجام تحقيق ،توصیفی و از نوع پيمايشي بوده كه با استفاده از تكنيك پرسشنامه به گردآوري اطالعات پرداخته است .تعداد
نمونه آماری  384نفر از مشتریان مراجعه کننده به آژانس مسکن واقع در کالن شهر تهران ،گزینش گردیده و به پرسشنامهها پاسخ
دادند .گفتنی است در این تحقیق به لحاظ اعتبار نظری و تجربی مورد آزمون قرار گرفت .اعتبار سازه ای نظری بر اساس مدل
یک فیت خدمات سروکوال پاراسورامان ،همچنین اعتبار صوری ،و مقدار آلفای کرونباخ باالی  70درصد و نتایج مشابه با تحقیقات
دیگران ،همگی حا یک از آن است که روش تحقیق حاضر به لحاظ روا یی و پایا یی  ،از اعتبار و قابلیت اعتماد قابل توجهی برخوردار
یدهدکه ارزش درک شده توسط مشتری دارای بیشترین اهمیت در جلب رضایت
است .بنابراین ،نتایج یافتههای تحقیق نشان م 
مشتری ،سپس ،اصالح وضعیت ظاهری و تکمیل امکانات و تجهیزات آژانس ،پاسخگو یی  ،اطمینان خاطر و در نهایت اعتباری که
یافزاید.
یآید ،رضایت مشتری را از خدمات دفاتر آژانس مسکن م 
از قبل این عناصر م 
واژگان کلیدی :آژانس مسکن ،رضایت مشتری ،اعتبار و تضمین ،ارزش درک شده ،اطمینان خاطر.

( -1نویسنده مسئول) s.alipour1380@gmail.com
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مقدمه
سازمانها برای پاسخگویی به نیازهای محیط ایجاد شدهاند .یکی از مهم ترین عوامل محیطی ،مشتری است .اگر
سازمانها بتوانند نیاز مشتریان را شناخته و تأمین نمایند به همان میزان موفق خواهند بود.در دنیای رقابتی معاصر ،نه
یرسد .بقاء در گردونه رقابت
تنها حفظ مشتریان موجود ،بلکه جذب مشتریان جدید چندان کار سادهاي به نظر نم 
پر تالطم امروزی سازمانها را ناگزیر از پذیرش تغییر کرده است .خاستگاه تغییر در بیرون از مرزهای سازمان و
جوالنگاه آن درون سازمان است ،و تغییر و عدم تعادل به تعالی ختم نخواهد شد مگر با برنامهریزی جهت خراج
شدن از تعادل ،تعیین استراتژی و اهداف بلند مدت ،اجرای منظم و ساختارمند برنامههای مدون در حوزههای
مختلف ،ارزیابی نحوه برنامهریزی و اجرای برنامههای مورد نظر و بر طرف کردن نقاط ضعف ،تقویت نقاط قوت،
تها در جهت بهبود عملکرد سیستم تصمیمگیری .تنها سازمانهایی در این زمینه موفقند که بتوانند
استفاده از فرص 
قدرت رقابتی خود را با باال بردن سطح کیفیت خدمات با توجه به نیازهای مشتریان افزایش دهند
(.)Jabari,2001:13
مشتریان و مصرف کنندگان ،همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستندکه کاال یا خدماتی به مراتب بهتر به آنها
يدهند كه در دنياي رقابتي امروز ،كشف نيازها و خواستههاي مشتريان
ارائه کنند .شواهد و مدارك زيادي نيز نشان م 
و برآورده ساختن آنها قبل از رقبا ،كي

تهاست .از اين رو سازمانها و بنگاههای
شرط اساسي موفقيت براي شرك 

تجاری تالش م 
یکنند تااز طریق دستيابي به مزایای منحصر به فرد ،نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند.
ی یک از متداو ل ترین روشها جهت تعیین میزان ارضای نیازها و خواستهها از طریق کاالها وخدمات ارائه شده توسط
سازمانها سنجش رضایت مشتری است .اندازه گيري رضايت مشتري ،ابزار مؤثري براي كنترل عملكرد كلي سازمان
يدهد و امكان شناسایي
ارائه كرده و سازمان را در تشخيص ضعفهايش و تالش براي برطرف كردن آنها ياري م 
يسازد (.)Rosta,2013.:76,77
يهاي اقتصادي به مقتضاي شرايط خاص زماني را براي سازمان فراهم م 
برتر 
در سالهاي اخير که پيشرفت فناوري زمينه افزايش عرضه کاالها و خدمات نسبت به تقاضا را فراهم نموده است.
براي ارائه کنندگان خدمات و توليدکنندگان در بازار فشرده رقابت چاره اي جز جلب نظر مشتري باقي نمانده است.
يرود .زيرا ،اگرا
در محيط تجاري امروز ،مشتري عضوي فعال و تاثير گذار در کليه فعاليتهاي تجاري به شمار م 
کاالها و خدمات انتظارات مشتري را برآورده سازد ،در او احساس رضايت ايجاد نموده و مشتري با استمرار خريد
خود و معرفي خدمت و محصول به ديگران در رشد و بقاي شرکت نقش اساسي خواهد داشت .بر عکس ،در
صورتي که کيفيت کاالها يا خدمات انتظارات مشتري را برآورده نکند ،به نارضايتي مشتري منجر شده و تداوم
نارضايتي به کاهش خريد ،تبليغ منفي و سرانجام سقوط و انحالل شرکت را در پي خواهد داشت .از همين روي
سهاي الزم جهت جذب مشتري از عناصر و
روشهاي بازاريابي و سنجش رضايت مشتري در راستاي معرفي سروي 
الزامات اصلي سيستمهاي مديريتي م 
يباشد .رضايت مشتري و توجه به خواستهها ،نيازها و عالئق او عنصر اساسي
تها م 
در سودآوري و رشد و توسعه شرک 
يباشد (.)Lavack,rait,1995:36
انتظارات مشتری و کیفیت درک شده نیز مستقیمًاًا بر رضایت مشتری اثر دارند.در این تحقیق شش متغیر اصلی که
یآیند .آن متغیرهای دیگر که آشکار هستند ،در واقع سؤاالتی
یشوند از متغیرهای دیگر به دست م 
متغیر نهان نامیده م 
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یشوند .همه این متغیرهای نهان و آشکار با چند معادله اقتصادسنجی ،به هم ربط
هستند که در پرسشنامه مطرح م 
یشوند .ضمنًاًا «شاخص رضایت (کلی) مشتری» آمریکایی ،به کمک سه متغیر آشکار مربوط به رضایت،
داده م 
محاسبه م 
یشود (.)Magsodi,2012:14
روش انجام تحقيق ،توصیفی واز نوع پيمايشي بوده كه با استفاده از تكن كي

پرسشنامه به گردآوري اطالعات پرداخته

يپردازد.جامعه آماری تحقیق ،شامل کلیه مشتریانی که
است و از روش توصيفي و تب يي ني به تجزيه و تحليل دادهها م 
ینمایند.با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 ،نفر به
در زمستان  69به آژانس امالک مسکن تهران ،مراجعه م 
عنوان نمونه تعیین م 
یگردند.روش نمونهگیری نیز به روش تصادفی ساده انجام گرفته است.پس از تهيه دادههاي خام
با استفاده از مطالعات ميداني و پرسش نامههاي تهيه شده ،اين دادهها با نرم افزارهاي آماري همانند  SPSSبررسی
شده ،تعداد نمونهها در جوامع آماری گوناگون قرار گرفته ،آزمون تی استیودنت بین عامل رضایت مشتریان و
عملکرد دفاتر آژانس تعیین شده و تحليل و پردازش منطقی و و تفسير نهايي روي آنها انجام ميشود .با استفاده از
يافتههاي حاصل شده نتيجه گيري كامل و روشني از نقش مدیریت و عملکرد سازمانی در رضایت مشتریان به عمل
م
يآيد .آزمون تی در این تحقیق ،به منظور شناسایی مؤلفههای رضایت مشتریان از عملکرد آژانس مسکن با استفاده
از روش آزمون میانگین یک جامعه یا گروه ،اقدام به آزمون فرضیات تحقیق مزبور گردید در ادامه ،مقدار تی برای
خهای ارائه شده به هر شاخص مورد استفاده قرار گرفته است.
رتبه بندی هر یک از عوامل با توجه به میانگین پاس 
مبانی نظری
آژانس امالک و مستغالت مسکن
یکند حق دارد که وسواس خواصی داشته باشدزیرا او از قیمتها و
هر مشتری که به آژانس و یا دفتر امالک مراجعه م 
قوانین معامالت آگاهی کامل ندارد.مشتری با شک و تردید که الزمه یقین م 
یباشد یک موضوع را تکرار و با
یکند .او برای دوری از خطا و لغزش با دیگران مشاوره
اشخاص ثالث و مورد اطمینان برای مشورت مراجعه م 
یکند و چندین بار مراجعه م 
م
ینماید)Jahani,2009:11( .
در این موقع مشاور خوب باید با حوصله صبر و اخالق حسنه برخورد دوستانه داشته باشد و رضایت مشتری را
یهای فردی و حرفهاي خود و تجربه کاری
جلب نماید .تا مشتری فرد مشاور را امین خود بیابد و مشاور نیز با آگاه 
نظر مشتری را جلب نموده و از دادن سرویسهای پی در پی و غیر ضروری که باعث اتالف وقت و خستگی و از
بین رفتن سرمایه مشتری م 
یگردد خود داری نماید.
مشاور خوب باید توان تسلط برعصاب و داشتن حوصله و خویشتن داری که صفت بارزی برای مشاورحرفهاي
یباشد را دارا باشد.يكي از مشكالت بزرگ و اساسي امروز جامعه به خصوص نسل جوان ،تأمين مسكن و سرپناه
م
يباشد ،ولي مهارت خريد مسكن و آشنايي با بازار مستغالت در هيچ جايي به صورت مدون و منظم به افراد
م
يخواهند وارد
آموزش داده نميشود و از طرفي هم كتاب خوبي در اين خصوص نوشته نشده است ،لذا كساني كه م 
يتوانند مسكن مورد نياز
بازار مستغالت شوند ،به فنون و تكن كي ها ي سرمايهگذاري در آن آشنا نيستند .از اين رو نم 
خود را به راحتي و با قيمت مناسب خريداري كنند.
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تها به صورت سليقهاي و شخصي است ،از اين رو
در بازار مستغالت قيمت استانداردی وجود ندارد و تمام قيم 
يباشد ،ولي اكثر كساني كه خواهان سرمايهگذاري در اين
سرمايهگذاري در اين بازار مستلزم داشتن تجربه كافي م 
بازار هستند تجربه كافي را ندارند .از اين رو ممكن است دچار اشتباه شده و ضرر و زيان زيادي را در خريد يا
فروش متحمل شوند)Golizadea,2008:66-98( .
وارد شدن افراد غير حرفه اي در كار مسكن
چون طول موج اين دوره بلند بود لذا مردم عادي نيز بدون هر گونه كار كارشناسي و مشاوره وارد اين بازار شدند از
اين رو كار بدتر شد.هركس پولي داشت يا ميتوانست از اعتباري استفاده كند بالفاصله به هواي سود چشمگير وارد
بازار شد واز طرفي بلند بودن طول موج اين جرات و جسارت را در افراد به وجود آورد كه عالوه بر خريد و
فروش اقدام به ساخت و ساز كنند .سازندگان ساختمان بدون در نظر گرفتن شخصيت حقيقي يا حقوقي به دو گروه
تقسيم ميشدند گروه اول كه كارشان ساخت و ساز بود مشكل خاصي را ايجاد نكردند ولي گروه دوم از داغ بودن
بازار سوء استفاده كرده و بدون كار كارشناسي و بدون تامين منابع مالي اقدام به اين كار كرده بودند ،نتيجتا نتوانستند
به اهداف تع يي ن شده خود برسند.اكثر اين افراد براي تكميل پروژه ساختماني خود آورده قابل قبولي نداشتند از اينرو
وقتي كه  30در صد پروژه آنها تمام شد ديگر پولي براي اتمام آن باقي نمانده بود و هزينه  30درصد اوليه را نيز از
پيش فروش و وام دستهاي مختلف تامين كرده بودند لذا مجبور بودند براي فرار از دست طلبكاران و به اميد يافتن
به پول نقد و اتمام پروژه ،همان واحد را به افراد ديگري نيز بفروشند .درحاليكه اين كار كالهبرداري بوده و پيگرد
يبرند
قانوني دارد.هنوز هم تعدادي از اين پروندهها در دادگاهها مفتوح بوده و كالهبرداران در زندان به سر م 
(.)Mosavi & Dorodian, 2014:8
سهای امالک چگونه با مشتریان رفتار میکنند؟
آژان 
آژانس امالک چه كساني هستند و داراي چه مهارتهايي م 
يباشند؟ در تعريف و تبليغ آژانس امالک بعضا مشاهده
يكنند كه جا دارد دراينجا ابتدا كلمه مشاور را تعريف كرده و ببينيم آيا اين
يشود از كلمه مشاور امالك استفاده م 
م
فها درست هستند؟ مشاور كسي است كه در علم يا مهارتي داراي تخصص باشد و بتواند درآن زمينه به افراد
تعري 
و مراجعان اطالعات كافي بدهد و آنها را در تصميم گيري كمك كند در حاليكه آنچه كه ما امروز دربازار مستغالت
يبينيم براي راهاندازي بنگاه امالك فقط كافي است كه از امور صنفي و يا شهرداري مجوزهاي الزم اخذ گردد و
م
هيچ توضيحي در خصوص تخصص فرد خواسته نم 
يشود .لذا آن انتظاراتي را كه ما از اين بنگاهها داريم برآورده
نخواهد شد .ما بايد اطالعات الزم را در خصوص ملك مورد نظر خود ،شخصا جمع آوري كرده و طبق فرمولهاي
ارائه شده در كتاب عمل كنيم .برخالف ساير بازارها ،بازار مستغالت داراي قيمت استاندارد و معين نيست لذا قيمت
يكند
يباشد و هر قيمتي را كه فروشنده براي ملك و ساختمان خود تع يي ن م 
گذاري بصورت صددرصد سليقه اي م 
يگردد .لذا واجب و ضروری است كه در هنگام خريد و فروش از كم و يك ف كار
به عنوان قيمت فروش تلقي م 
باخبر باشيم.
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يكي ديگر از موارد بسيار مهم در بازار مستغالت و در برخورد با بنگاههاي امالك داشتن اطالعات كافي و آشنايي
يشود.
يباشد.متاسفانه مشاهده ميشود كه بعضا تعرفههاي تع يي ن شده ازطرف امور صنفي رعايت نم 
كامل با قوانين م 
يكنيد حتما بايد تعرفههاي آن محل را از بنگاههاي امالك كه از
درهر مرحلهاي كه اقدام به خريد يا فروش ملك م 
طرف امور صنفي به آنها داده شده بخواهيد و طبق آن عمل كنيد ()Golizadea, 2008:17
دراكثر معامالت ،شما با كي

گروه طرف حساب هستيد مثل خريد كي

موبايل ،دستگاههاي صنعتي ،اسباب و اثاثيه

منزل و … ولي در معامالت مسكن شما با دو گروه طرف حساب هستيد.گروه فروشندگان و گروه بنگاههاي
امالك.در معامالت مسكن براي خريد يا فروش كي

واحد آپارتمان ،اول بايد بتوانيد از عهده بنگاه امالك بربيا يي د تا

ملكي را به شما گران نفروشند و يا ارزان از شما نخرند .بايد با اطالعات كافي وارد بنگاه امالك بشويد تا پول
اضافي از شما نگيرند.متاسفانه بنگاههاي امالك ،بجاي حمايت از شما كه به عنوان خريدار يا فروشنده وارد آنجا
م
يشويد به روشهاي مختلف به فكر گرفتن پول اضافي از شما هستند (.)Fani&Doyran,2008:12
وظایف آژانسهای امالک
وظيفه دارد فروشندگان و خريداران را به همديگر معرفي كرده و ملك مورد نظر را به خريداربصورت تمام وكمال و
با حوصله نشان دهد و هرگونه عيب و مشكل ساختمان را شناسايي كرده و به وي بگويند.درهنگام خريد از
فروشنده و از بنگاه امالك بخواهيد كه هر گونه مشكل ملك مورد نظر را صريحا و بدون قيد و شرط بيان كنند
يشود در خريد ملك و همچنين درفروش آن هرگز به كي
متاسفانه اين گونه مشكالت درمستغالت به وفور ديده م 
يخواهد بخريد.
مورد بنگاه بسنده نكنيد و حتما با چندين بنگاه در تماس باشيدتابتوانيد آنچه كه دلتان م 
()Farahmand,2009:15
فروشندگان
نگاهي دقيق و مو شكافانه به فروشندگان مسكن بسياري از مسائل را براي ما حل خواهدكرد چرا كه هشتاد درصد
آنها اصال فروشنده نيستند و براي كشف قيمت و كي

يكنند .براي
سري اطالعات ديگر به بنگاههاي امالك مراجعه م 

شناخت و مطالعه اين گروه آنها را به پنج دسته تقسيم و به شرح و توضيح هركدام از آنها ميپردازيم.
گروه اول :كساني هستند كه مسكن را از روي شكم سيري م 
يفروشند .تجربه ثابت كرده كه آنها فروشندگان خوبي
يفروشند در معامله با اين افراد وسواس به خرج
نيستند و بدون هيچ گونه دليلي ملك را بيش از قيمت واقعي آن م 
بدهيد و در صورت امكان با آنها معامله نكنيد چون اگر آنها در كي

زمان معين نتوانند ملك خود را بفروشند عجله

يكنند تا در فرصت مناسب و با قيمت مناسب آن را به فروش برسانند.
اي ندارند صبر م 
گروه دوم :بسازبفروشها هستند اين افراد شغلشان ساختن مسكن و فروش آن است .چون قبل از ساختن مسكن،
آنها تصميم برفروش دارند لذا ممكن است درساخت دقت الزم را نكنند ولي چون عمومًاًا مسكن را بصورت پيش
يتوانيد از اين امتياز استفاده كنيد.
فروش و اقساطي ميفروشند شما م 
كي

سري ديگر از بسازبفروشها شرك 
تهاي بزرگ و رسمي هستند كه استانداردهاي الزم را جهت ساخت مسكن

یكشد.
لشان به درازا م 
يكنند ولي قيمت فروش آنها باالست و گاها زمان تحوي 
رعايت م 
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گروه سوم :كساني هستند كه تصميم دارند منزل مسكوني خود را تعويض كنند و خانه بزرگتري بخرند اين گروه نيز
هيچ عجله اي براي فروش ندارند و مترصد فرصت هستند تا در موقعيتی مناسب ملك خود را به قيمت باال بفروشند
یكنند.
و ملك ديگری را به قيمت پا يي ن بخرند آنها هرگز به فكر رضايت مشتری نيستند و فقط به منافع خود فكر م 
يخواهند قيمت ملك خود را بدانند و هر از چند گاهي به
گروه چهارم :اين گروه اصال فروشنده نيستند و فقط م 
بنگاه امالك مراجعه كرده تا قيمت روز ساختمان خود را بدانند و هرقيمتي را كه بنگاه امالك به آنها ميدهد كي

دوم

نيز به آن اضافه كرده و آنرا در ديد و بازديدها ،محل كار ،مراسمها و ديگر جاهايي كه اصال ربطي به مسكن ندارد
يكند كه قيمت خود را به بنگاه امالك اعالم
يكنند .اين افراد چون فروشنده نيستند لذا براي آنها فرقي نم 
اعالم م 
يگردد و افرادي كه تحقيقات الزم را در زمينه قيمت مسكن
كنند واكثرا باعث بوجودآمدن جوكاذب درامرمسكن م 
انجام ندادهاند همين قيمت را مالك قرار داده و از خريد مايوس ميشوند.
گروه پنجم :اين گروه واقعا فروشندهاند آنها كساني هستند كه بنا به داليلي مجبور به فروش ملك خود هستند و
يدهند.داليل فروش م 
يخواهند بفروشند لذا قيمت مناسب ارائه م 
چون م 
يتواند متفاوت باشد مثال فردي تصميم دارد
كه شهر محل سكونت خود را عوض كند لذا بايد ملك خود را در شهر مبدا فروخته و در شهر مقصد ملك ديگري
بخرد يا اينكه فردي ملك ديگري را خريداري كرده و ناچار به فروش ملك خود هست.با اين افراد ميتوان با در
نظرگرفتن اصول خريدو فروش معامله كرد گروههاي قبلي چندان مناسب نيستند.يكي از مهمترين و اساسي ترين
شعارهاي بازاريابي و فروش اين است كه همه ما كي
هستيد و در شان كي

رئيس داريم و اسم آن مشتري است لذا شما در اينجا رئيس

رئيس نيست كه نقطه ضعف نشان دهد.متاسفانه آنچه كه ما در جامعه م 
يبينيم خال هچنآ ف

هست كه بايد باشد)Zamiri,Nastaran,2015:19( .
اقتدار و اعتماد به نفس در معامالت بخصوص معامالت مسكن جلوي هر گونه سوءاستفاده را ميگيرد و باعث
يشود كه فروشنده و بنگاه امالك نتوانند از شرايط روحي و رواني شما به نفع خود استفاده كنند.
م
یدانند و چون اکثرا
یهای اصلی خود را فروشندههای امالک م 
بنگاههای امالک در یک اشتباه بزرگ هستند آنها مشتر 
یشود به راحتی آنها دور م 
هزینه بنگاه را فروشنده متقبل م 
یزند و در بنگاههای دیگر با قیمتهای کمتر قرار دارد را
یهای اصلی خریداران هستند .چون خریدار نیازی نم 
یبندند .بنا براین باید گفت که مشتر 
م
یبیند که بنگاه مورد نظر
را تغییر دهد ،بنابراین باید گفت که خریداران در این مورد نسبت به فروشندهها وفادارتر هستند.چون بنگاههای
امالک تمام زیر بمهای بازار را یاد گرفتهاند میتوانند بهترین کارشناسان برای خریداران امالک باشند .بنابرین برای
جذب مشتری باید منافع خریداران را در نظر گرفته شود.
یکنند
چون کارشناسی خبره در زمینه ی خرید مسکن وجود ندارد .عموما خریداران بعد از خرید مسکن احساس م 
که کاله سرشان رفته واین باعث بدبینی خریداران از بنگاهها م 
یشود .تبلیغات سوئی که خریداران بعد از این انجام
یاست که ذره ذره در وجود آنها نهادینه م 
یدهند شبیه سم 
م
یشود .ضمن اینکه دیگر این فرد هرگز به آن بنگاه
نخواهد رفت.
آنقدر این آزانسهای امالک بد عمل کردهاند که خریداران به آنها به دید یک رفیق و یا حتی شریک فروشنده نگاه
یدهد تا در این معامله بیشترین پول را بدست آورند
یکنند .و انصافا این بنگاهها حداکثر تالش خود را انجام م 
م
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حال چه فروشنده باشد چه خریدار .مثال ی یک از سواالتی که میپرسند این است که شما چقدر پول دارید .دلیل
یگویند تا هر اندازه که مقدار پول را
پرسیدن آن این است که فرصت چانه زنی را از خریداران بگیرند .کارشناسان م 
به آنها نگفتهايد برندهايد.
يكي از ترفندهاي اخير بنگاههاي امالك اين است كه به محض ورود به بنگاه ،كي
يگذارند تا آنرا پركنيد اين فرم شامل كي
شما م 

فرم از قبل آماده شده را جلوي

سري سواالت تقريبا بي معني به عالوه مقدار پول شما م 
يباشد.در

پر كردن اين فرم هر سوالي را كه خوشتان نيامد جواب ندهيد.ضمن اينكه در جلوي سوال مقدار پول ،خط تيره
بكشيد)Rahnama,Asadi,Rosta,2014:21( .
آژانس مسکن اینترنتی
آژانس مسکن اینترنتی ،محلی برای خرید و فروش ،رهن و اجاره مسکن با حضور طرفین قرارداد یعنی فروشنده و
خریدار با همراهی مدیر آزانس به عنوان واسط که وظیفه انتقال مدارک و سند به خریدار و فیش واریزی خریدا
گردد .به فروشنده را دارد ،اطالق م 
یالزم به ذکر است نوشتن قولنامه و انجام امور اداری به عهده مدیر آژانس باشدو
درصورت اینترنتی بودن آژانس ارتباط مدیر آژانس با مشتری (فروشنده و خـــریـــدار ،اجاره کننده) توسط
یگیرد و مدارک و اسناد و فیش و سایر موارد توسط پی 
اینترنت انجام م 
کهای مخصوص انجام میشودPour ( .
)mohamadi,gorbani,tagi pour,2012:16-17
خدمات آژانس مسکن اینترنتی یک خدمت چند جانبه است که ارائه دهندگان آن با اعمال راه سعی میشود راه
حلهایی خالق در داخل ساختاری مشخص اقدام به تعامل با مشتریان خود نمایند و در نهایت سعی کنند به صورت
یومانند به گونهاي
انحصاری تأمین کننده نیاز مشتریان این خدمت باشند .از طرف دیگر نوع ارائه این خدمات م 
باشد که استفاده کنندگان از این خدمات آن را به دیگران پیشنهاد کنند و این امر سبب ارائه این خدمات توسط یک
یشوند)Soheili,fatahi,ovaisi,2014:11-12( .
کسب و کار خانگی م 

نمودار :1نمودارتوزیع تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی معامله شده درمناطق 22گانه شهرتهران
Source: Central Bank of Islamic Republic of Iran,2018
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یکند که ی یک از
ترکمندی ( ) 13 97در تحقیق با عنوان مشتری مداری و راهکارهای کسب رضایت مشتریان بیان م 
یتوان اهمیت دادن به شکایات مشتریان ذکر کرد .بیشتر مشتریان زحمت شکایت
راهکارهای مشتری مداری را م 
یدهد که اعتراض کنند و به
یدهند و گاه حتی برخورد نامناسب و تهدید کارمند این اجازه را نم 
کردن را به خود نم 
یدهند .پس باید برای یافتن علت نارضایتی و نیز برطرف کردن مشکالت شناسایی
همان شکل به راه خود ادامه م 
شده ،اقداماتی صورت گیرد .نارضایتی مشتریان باعث م 
یشود که آنها به رقبا روی آورند و درک علت نارضایتی آنان
یدهد.
و پاسخگویی به نارضایتیها به طور قابل توجهی سهم بازار و سودآوری شرکت را افزایش م 
()torkamandi,2017:11محمد فام ( )0931در تحقیقی با عنوان راههاي كسب رضايت مشتري و مشتري مداري
یسازد که باتوجه به روند جهاني شدن ،اگر سازماني تمايل به موفقيت داشته باشد و بخواهد سهم عمده اي
مطرح م 
از بازارها و سود سرشاري را نصيب خود نمايد ،حتمًاًا و باید مشتري مداري را سرلوحه همه امور خود قرار خواهد
داد)Mohamad fam,2012:19( .سهیلی و همکاران ( )3931در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر نوسانات قیمت
مسکن در شهر کرمانشاه پرداختهاند .در این پژوهش اثرات متغیرهایی از جمله قیمت زمین ،هزینه ساخت بنا ،حجم
تسهیالت اعطایی بخش مسکن ،نرخ ارز ،شاخص قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این پژوهش
نشان م 
یدهد که متغیرهای ذکر شده از قدرت باالیی در توضیح رفتار قیمت مسکن و نوسانات آن برخوردار است.
()Soheli,2015:4کاکه و همکاران ( )2931در پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن شهری با
استفاده از مدل هدانیک قیمت به این نتیجه رسیدهاند که عوامل فیزی یک مسکن در دو منطقه شهر سنندج تاثیر
بیشتری نسبت به عوامل دسترسی در قیمت مسکن در این منطقه دارند .همچنین در میان ویژگیهای فیزی یک
بیشترین تاثیر به ترتیب مربوط به مساحت زمین مساحت زیربنا ،نوع مصالح به کارگرفته و خدمات گاز شهری می-

باشد)Kake,2014:9( .زهنگ و تانگ )6102( 1در پژوهشی تحت عنوان«تجزیه و تحلیل الگوهایی فضایی قیمت

مسکن در شهرهای چین» به بررسی توزیع فضایی قیمت مسکن در شهرهای چینی پرداختهاند .نتایج این پژوهش
نشان دهنده آن است که الگوی ارتباطی قوی بین قیمت مسکن و سطح توسعه شهرها وجود دارد
( .)Zahang&Tang,2016:3عطااله زرافشان 1383در مقاله اي تحت عنوان بررسي و تغییرات کمي و کیفي مسکن
در شهر مراغه و به بررسي پیشبینی وضعیت مسکن تاسال  1402پرداخته است .)2004:19) zarafshan,
حکمت نیا  1384در مقاله اي تحت عنوان بررسي و تحلیل شاخصهاي کمي و کیفي مسکن در شهر تفت و برنامه
ریزي آتي آن به این نتیجه رسیده است که وضعیت مسکن شهر تفت طي سالهاي روند روبه رشدي دارد و از
لحاظ کمي شرایط بهتري نسبت به سایر مناطق شهري داشته است ،اما از نظر کیفي در مرتبه پایین تري قرار گرفته
است
) .)hekmatnia,2005:96هادیزاده زرگر و همکاران 2931 ،در مقالهاي با عنوان سنجش توسعه یافتگي مناطق

شهري اصفهان در بخش مسکن منتشر شد ،به بررسی میزان توسعه یافتگی بخش مسکن در مناطق چهارده گانه
صهای توسعه یافتگی
شهری پرداخته و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکهاي و روش دلفی به تجزیه و تحلیل شاخ 
مسکن اقدام نمودهاند ) .)hadizadea zargar,2013:47شاهیوندی در تحقیقی با 3931و همکاران در سال عنوان
1

Zhang, Tang
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بررسی نوع مسکن و تسهیالت اولیه سکونتگاهی در استانهاي ایران این پژوهش با بررسی استانهاي ایران در
خصوص دسترسی به امکانات و تسهیالت و شاخص  19تنوع مسکن مورد بررسی قرار گرفته ،که با به AHPو با
استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل دادهها پرداختهاند ).)Shahivandi,2013:69
یدر سال بررسی و رتبه بندی مناطق چهارگانه شهر ارومیه بر اساس
در پژوهشی با عنوان 3931عابدینی و کریم 
صهای کمی و کیفی ،به بررسی وضع موجود مناطق شهر ارومیه پرداختهاند و با استفاده از تکنیک تاپسیس به
شاخ 
رتبه بندی اقدام کردهاند .نتایج نشان داده به ترتیب در رتبههای اول تا  2و1 ،4 ،3است که مناطق چهارم قرار دارند
که به ترتیب شامل بافت جدید ،بافت مرکزی و فرسوده و در نهایت بافت میانی شهر هستند &Abedini

) .)karimi,2014:61زیاری و همکاران 1385

 1402مسکن مورد نیاز تا سال به این نتیجه رسیدند که شاخصهای

مسکن منطقه مورد مطالعه نسبت به شهر خوبی وظعیت نامطلوب ،اما نسبت به کشورهای درحال توسعه وضعیت
مطلوب دارد ) .)Ziyari,2006:13حکیمی و  0931همکاران با مقایسه شاخصهای مسکن در ایران با دو کشور
انگلیس و فرانسه به این نتیجه رسیدند که با توجه به تحوالت جمعیتی ،شاخصهای مسکن در ایران رشد یافته اما با
کشورهای پیشرفته فاصله زیاد دارد )Hakimi,2011:41) .صارمی و ابراهیم پور 1931بررسی شاخصهای مسکن
ایران و جهان به این نتیجه منجر شد که در صورت استفاده از مساکن مخروبه و بایر سطح شهر و اتخاذ الگوی
پیشرفته

مسکونی،

بخشی

از

نیازهای

مسکونی

آینده

داخل

شهر

تامین

یگردد
م

) .)Saremi&Ebrahimpour,2012:101در سال  2931کشور دوست و همکاران نتایج نشان داد که عالوه بر پایین
بودن کیفیت مسکن در شهر زنجان ،بین نواحی مختلف ،از لحاظ کیفیت مسکن تفاوت معنادار وجود دارد .ارزیابی
کیفیت مسکن شهری راهکاری موثر جهت بهبودکیفیت زندگی در زنجان احد نژاد و حسینی با استفاده از تکنیک
تاپسیس در چهار شاخص تراکمی ،ریزدانگی ،زیست محیطی و تسهیالت در بخش مسکن نتایج نشان داد که تفاوت
معناداری در شاخصهای درصد در وضعیت مطلوب و  3/ 27مسکن شهر بین محالت دهگالن دیده شده و .درصد
در وضعیت نامطلوب قرار دارند ) .)Kheshvar dost,2013:81مالینه و مالیز  2009ارتقای کیفیت زندگی رابطه
معناداری بین شاخصهای کالبدی ،مالکیت ،امکانات رفاهی و خدماتی ،سالمت و ایمنی در مسکن با کیفیت زندگی
یباشد.
و مسکن ،تایید شده و کیفیت مسکن شرایط الزم را برای کیفیت زندگی مطلوب دارا م 
) .)Maline&Maliz,2009:44زینال و همکاران  2102شرایط مسکن و کیفیت زندگی فقرا در مالزی به منظور ارتقاء
کیفیت زندگی در مناطق شهری ،تغییر در رویکرد کلیت اجتماعی در جهت بهبود کیفیت مسکن کم درآمد ،الزم
م
یباشد ) .)Zinal,2012:18امانوئل  2102ایبادان نیجریه در این گزارش ،شاخصهای کیفیت مسکن به صورت زیر
بیان شده است:امکانات بهداشتی -امنیت  -وضعیت حفاظت از انرژی -تسهیالت مسکن -ساختار سازهاي دسترسی
به خدمات شهری مطرح شد .استانداردهای کیفیت مسکن سازمان مسکن سان فرانسیسکو  14منطقه در مالزی 2 ،در
این پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان شاخص به عنوان شاخصهای عملکردی مسکن ارزان قیمت
درنظر گرفته شد که شامل امنیت -دسترسی به شغل و تسهیالت حمل و نقل عمومی ،آموزشی – ،قیمت مسکن و
مراکز خرید ،بهداشتی و درمانی ،دسترسی به امکانات تفریحی و فضای سبز بود ) .)Amanoel,2012:89البین و
همکاران  4102شاخصهای عملکردی مسکن ارزان قیمت در منطقه مالزی کیفیت زندگی را هدف اصلی توسعه
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صهای کمی و
یداند و مفهوم کیفیت زندگی با استفاده از شاخ 
پایدار و مسکن را عامل موثر در کیفیت زندگی م 
کیفی بخش مسکن ،قابل تشخیص م 
یداند ) .)Labin,2014:11استریمیکن  5102درمقاله کیفیت زندگی و مسکن،
یدر محافظت و امنیت او دارد و به عنوان یک
مسکن را به عنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه انسان ،نقش مهم 
عنصر تعیین کننده زندگی افراد م 
یداند ).)Strimicen,2015:54
محدوده موردمطالعه
تترین شهر و پایتخت ایران ،مرکز استان تهران و شهرستان تهران است .با  ۸٬ ۶۹۳ ٬ ۷۰۶تن جمعیت ،بیست و
پرجمعی 
یرود .کالنشهر تهران نیز دومین
تترین شهر باختر آسیا بهشمار م 
چهارمین شهر پرجمعیت جهان و پرجمعی 
یهای طبیعی ،تهران به دو ناحیه ،دشتی و کوهپایهای البرز تقسیم
کالنشهر پرجمعیت خاورمیانه است.از دید ناهموار 
یشود و گستره کنونی آن از ارتفاع  ۹۰۰تا  ۱۸۰۰متری از سطح دریا امتداد یافتهاست .تهران دارای اقلیم نیمهخشک
م
است .در بیشتر سالها ،فصل زمستان نیمی از کل بارشهای ساالنه تهران را تأمین میکند و تابستان نیز کمبارانترین
فصل در تهران است .تهران شهری با گوناگونی گروههای قومی است اما جمعیت خارجی آن کم است .به عنوان
گترین شهر فارس 
بزر 
یدهند و بیشتر مردم این شهر رسمًاًا
یزبان جهان ،اکثریت مردم تهران را پارسیان تشکیل م 
مسلمان و شیعه دوازدهامامی هستند .دیگر جوامع مذهبی در تهران شامل بهائیان ،زرتشتیان ،مسیحیان و یهودیان
یشود .جرائم ارتکابی و مسائلی همانند نقض حقوق کودکان و زنان ،از مشکالت این شهر هستند .تهران کانون
م
تهای اقتصادی بینالمللی نقش
یشود اما فعالی 
اقتصادی ایران است و اولین منطقه صنعتی این کشور محسوب م 
چندانی در شمار شاغ 
لهای آن ندارد .بر اساس آمار سال  ، ۱۳۹۵سهم تهران در کل تولید ناخالص داخلی ایران ۲۱
درصد است و با اختصاص نیمی از بخش صنعت کشور به خود ،نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد.

نقشه :1نقشه مناطق 22گانه شهرتهران
منبع):شهرداری تهران)Shardari Tehran,2019) )8931 ،

از نظر اداری ،تهران به  ۲۲منطقه و  124ناحیه شهری تقسیم شدهاست .اداره شهر توسط شهرداری تهران انجام
یشود .شهردار تهران توسط شورای شهر تهران انتخاب میشود و این شورا بر عملکرد شهرداری نظارت و برای
م
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اداره شهر ،قانونگذاری میکند .در سال  ، ۱۳۴۷نخستین طرح جامع تهران ،با افق  ۲۵ساله تهیه شد که تاکنون از
مهمترین مبنای قانونی توسعه شهر تهران بودهاست.

نقشه :2نقشه مناطق 22گانه شهرتهران
منبع):شهرداری تهران)Shardari Tehran,2018) )7931 ،

یافتههای پژوهش
شهای پرسشنامه مربوط
آزمون فرضیات با استفاده از آزمون تی و نرم افزار آماری  SPSSانجام شد .از آنجا که پرس 
به این پژوهش ،بر اساس مقیاس لیکرت  1الی  5درجه بندی شده است .لذا عدد  3به عنوان نقطه مرزی شناسایی
شد .بدین معنی که فرض نموده ایم اگر میانگین یک جامعه یا گروه در مورد یک عامل ،باالتر از عدد  3باشد (،)H1
آن عامل به عنوان مؤلفه رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن مطرح است و در صورتی که میانگین آن
جامعه یا گروه در مورد آن عامل ،برابر یک یا کمتر از  3باشد ( ،)H0عامل مزبور ،نقشی در رضایت مشتریان از
عملکرد دفاتر آژانس مسکن ،ندارد.
 :H0میانگین عامل مورد نظر کوچکتر یا برابر  3است.
( :)H1میانگین عامل مورد نظر بزرگتر از  3است.
آزمون میانگین در سطح اطمینان  99درصد برای تک تک فرضیهها سنجیده شده است .از آنجا که ما در تحقیق
یباشد ،به
حاضر ،عدد  3را به عنوان نقطه مرزی در نظر گرفتیم ،عواملی که میانگین حاصل از آنها ،باالتر از عدد  3م 
عنوان رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن مورد تایید قرار گرفتند و عواملی که میانگین حاصل از آنها،
کمتر از عدد  3م 
یباشد ،نقشی در رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن ،ندارد.
نتایج آزمون فرضها بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده ،به شرح ذیل م 
یباشد:
 -1قابلیت اعتماد یا اطمینان خاطر ،بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن ،مؤثر است.
 -2اعتبار آژانس مسکن ،بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن ،مؤثر است.
 -3پاسخگویی و پاسخگو بودن به مشتریان ،بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن ،مؤثر است.
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 -4وضعیت ظاهری و امکانات ،بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن ،مؤثر است.
 -5درک مشتری یا ارزش درک شده توسط مشتری ،بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن ،مؤثر است.
یگردد.
 -6رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن ،مثبت ارزیابی م 
تمامی عناصر رضایت مشتری از عملکرد آژانس مسکن مورد تایید این تحقیق قرار گرفتند .جدول زیر ،ترتیب
اهمیت عوامل رضایت مشتری از عملکرد آژانس مسکن در تهران ،از زیاد به کم نشان م 
یدهد .همانگونه که مالحظه
م
یشود ،درک مشتری یا ارزش درک شده توسط مشتری از عملکرد آژانس مسکن به عنوان مهمترین عامل رضایت
مشتری مطرح است .در حالی که سایر عوامل ،نظیر اعتبار و اطمینان خاطر نسبت به عملکرد آژانس مسکن،
پاسخگویی و وضعیت ظاهری آژانس ،اهمیت کمتری نسبت به درک مشتری در رضایت مشتری بر عملکرد آژانس
مسکن محسوب م 
یشوند .مؤلفههای زیر مربوط به هر یک از عوامل پنجگانه مدل را به ترتیب از مهمترین به اهمیت
یدهد:
کمتر ،نشان م 
جدول  :1مؤلفههای رضایت مشتری از عملکرد آژانس مسکن
ردیف

متغیرهای مفهومی تحقیق

تعداد پاسخگویان

میانگین

مقدار تی

سطح معنی داری

ترتیب عوامل

1

درک مشتری یا ارزش درک شده توسط مشتری

384

3.37

123.16

0/000

اول

2

وضعیت ظاهری و امکانات آژانس مسکن

383

3.81

113.08

0/000

دوم

3

پاسخگو بودن به آژانس مسکن به مشتریان

384

3.65

103.81

0/000

سوم

4

قابلیت اعتماد یا اطمینان خاطر به مشتریان

384

3.65

102.17

0/000

چهارم

5

اعتبار آژانس مسکن

384

3.56

99.18

0/000

پنجم

Source: Research findings, 2017

یدهد که  -1درک مشتری یا ارزش درک شده توسط مشتری،
به عبارت دیگر ،جدول فوق نشان م 
 -2وضعیت ظاهری و امکانات آژانس مسکن -3 ،پاسخگو بودن آژانس مسکن به مشتریان -4 ،قابلیت اعتماد یا
اطمینان خاطر به مشتریان ،و در نهایت  -5اعتبار آژانس مسکن ،به ترتیب از بیشترین به کمترین ،بر رضایت مشتری
بر عملکرد دفاتر آژانس مسکن مؤثر است.
آزمون فرضیه اول :درک مشتری یا ارزش درک شده توسط مشتری ،بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس
یدهد که با اطمینان  99درصد
مسکن ،مؤثر است.در جدول  2با استفاده از آزمون تی و سطح معنی داری نشان م 
یتوان گفت؛ درک مشتری یا ارزش درک شده توسط مشتری ،بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن،
م
مؤثر است.
جدول  :2مؤلفههای درک مشتری بررضایت مشتریان ازعملکردآزانس مسکن
ردیف

متغیرهای مفهومی تحقیق

تعداد پاسخگویان

میانگین

مقدار تی

سطح معنی داری

1

درک مشتری یا ارزش درک شده توسط مشتری

384

3.37

123.16

0/000

Source: Research findings, 2017

یدهد که گویههای
در خصوص فرضیه فوق ،در جدول زیر با توجه به سطح معنی داری و مقدار تی باالی  2نشان م 
مربوط به درک مشتری یا ارزش درک شده توسط مشتری بر رضایت مشتری از عملکرد آژانس مسکن مؤثر و در
سطح  99درصد اطمینان معنادار است.
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جدول  :3گویههای درک مشتری از عملکرد آژانس مسکن
تعداد

ردیف
گویههای مربوط به درک مشتری یا ارزش درک شده توسط مشتری

میانگین

مقدار تی

پاسخگویان

سطح
داری

. 20

یکنیم.
یکنیم ،کیفیت منطقی دریافت م 
در مقایسه با قیمتی که پرداخت م 

384

3.14

25 . 62

0.000

. 21

یکنیم.
یکنیم ،قیمت منطقی پرداخت م 
در مقایسه با کیفیتی که دریافت م 

384

3.51

12 . 69

0.000

. 22

یکند.
خرید از این آژانس امالک به ما ارزش خالص عالی ارائه م 

384

3.41

24 . 93

0.000

. 24

یدهد.
دفتر آژانس امالک همواره بهترین تالش را برای ارائه خدمات به ما انجام م 

384

3.51

40 . 81

0.000

. 25

یکنیم تنها از این آژانس امالک به عنوان یک آژانس ایده آل خرید کنیم.
ما سعی م 

384

3.21

44.47

0.000

. 26

ما از این آژانس امالک بسیار راضی هستیم.

384

3.57

10 . 87

0.000

. 27

یکنیم.
بار دیگر که تصمیم به خرید داشته باشیم ،از همین آژانس امالک خرید م 

384

3.55

58 . 76

0.000

. 28

در آینده قابل پیش بینی ،ما به این آژانس امالک به عنوان بخشی از مجموعه در نظر گرفته شده برای

384

3.43

96 . 84

0.000

. 29

ما تمایل داریم که روابط خرید با این آژانس امالک را ارائه دهیم.

384

9 .3 3

64 . 78

0.000

. 30

یکنیم.
ما زمانی را صرف جستجوی آژانسهای جایگزین این آژانس امالک نم 

384

3.08

77 . 59

0.000

. 31

سهای امالک دیگر
ما در جستجوی گزینههای دیگری برای جایگزین کردن این آژانس امالک با آژان 

384

2.98

96 . 59

0.000

یکنیم.
خرید توجه م 

نیستیم.
. 32

یتواند از ما به عنوان یک مشتری مرجع استفاده کند.
آژانس امالک ما م 

384

3.21

93. 66

0.000

. 33

ما خوشحال خواهیم بود که به عنوان یک مشتری مرجع به آژانس امالک خدمت کنیم.

384

3.33

72 . 66

0.000

. 34

یکنیم.
ما خرید از این آژانس امالک را به سایر مشتریان توصیه م 

384

3.84

94 . 78

0.000

Source: Research findings, 2017

آزمون فرضیه دوم :وضعیت ظاهری و امکانات آژانس مسکن ،بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن،
یدهد که با اطمینان  99درصد م 
مؤثر است.در جدول زیر با استفاده از آزمون تی و سطح معنی داری نشان م 
یتوان
گفت؛ وضعیت ظاهری و امکانات آژانس مسکن ،بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن ،مؤثر است.
جدول  :4مؤلفههای وضعیت ظاهری وامکانات آژانس مسکن
ردیف

متغیرهای مفهومی تحقیق

تعداد پاسخگویان

میانگین

مقدار تی

سطح معنی داری

2

وضعیت ظاهری و امکانات آژانس مسکن

383

3.81

113.08

0/000

Source: Research findings, 2017

یدهد که گویههای
در خصوص فرضیه فوق ،در جدول زیر با توجه به سطح معنی داری و مقدار تی باالی  2نشان م 
مربوط به وضعیت ظاهری و امکانات آژانس مسکن بر رضایت مشتری از عملکرد آژانس مسکن مؤثر و در سطح
 99درصد اطمینان معنادار است.
جدول  :5گویههای وضعیت ظاهری وامکانات آژانس مسکن
ردیف

تعداد پاسخگویان

گویههای مربوط به وضعیت ظاهری و امکانات آژانس مسکن

میانگین

مقدار تی

384

3.9609

98.793

0.000

4.0261

97.841

0.000

3.8047

90.083

0.000

3.4557

64.418

0.000

. 16

کارکنان آژانس مسکن مرتب و آراسته هستند.

. 17

دفاتر آژانس مسکن از تجهیزات کافی برخوردارند.

384

.81

دفاتر آژانس مسکن از مکان مناسبی در منطقه و محله برخوردار هستند.

384

. 19

محل مناسب برای استراحت مشتری در دفاتر آژانس مسکن وجود دارد.

384

سطح معنی داری

Source: Research findings, 2017

آزمون فرضیه سوم :پاسخگو بودن آژانس مسکن به مشتریان ،بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن،
یتوان
یدهد که با اطمینان  99درصد م 
مؤثر است.در جدول زیر با استفاده از آزمون تی و سطح معنی داری نشان م 
گفت؛ پاسخگو بودن آژانس مسکن به مشتریان ،بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن ،مؤثر است.
جدول:6پاسخگوبودن آژانس مسکن به مشتریان
ردیف

متغیرهای مفهومی تحقیق

تعداد پاسخگویان

میانگین

مقدار تی

سطح معنی داری

3

پاسخگو بودن آژانس مسکن به مشتریان

384

3.65

103.81

0/000

Source: Research findings, 2017

معنی
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یدهد که گویههای
در خصوص فرضیه فوق ،در جدول زیر با توجه به سطح معنی داری و مقدار تی باالی  2نشان م 
مربوط به پاسخگو بودن آژانس مسکن به مشتریان بر رضایت مشتری از عملکرد آژانس مسکن مؤثر و در سطح 99
درصد اطمینان معنادار است.
جدول :7گویههای پاسخگوبودن آژانس مسکن به مشتریان
تعداد

ردیف

میانگین

مقدار تی

. 12

کارکنان آژانس مسکن برای رسیدگی به کار مشتریان وقت کافی دارند.

384

3.9974

79.164

0.000

. 13

یدهند.
کارکنان آژانس مسکن توضیحات و آگاهی کافی در مورد عیوب مسکن به مشتریان ارائه م 

384

3.1719

59.309

0.000

. 14

یدهند.
دفاتر آژانس مسکن اطالعات کامل و گویا در اختیار مشتریان قرار م 

384

3.6406

75.015

0.000

. 15

دفاتر آژانس مسکن از زمان تحویل مسکن تا انقضای دوره ضمانت به مشتریان وفادارند.

384

3.7839

86.866

0.000

گویههای مربوط به پاسخگو بودن آژانس مسکن به مشتریان

سطح معنی
داری

پاسخگویان

Source: Research findings, 2017

آزمون فرضیه چهارم :قابلیت اعتماد یا اطمینان خاطر به مشتریان ،بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس
یتوان گفت؛ قابلیت اعتماد یا اطمینان
مسکن ،مؤثر است.در جدول زیر با استفاده از آزمون تی با اطمینان  99درصد م 
خاطر به مشتریان ،بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن ،مؤثر است.
جدول:8قابلیت اعتمادیا اطمینان خاطر به مشتریان
ردیف

متغیرهای مفهومی تحقیق

تعداد پاسخگویان

میانگین

مقدار تی

سطح معنی داری

4

قابلیت اعتماد یا اطمینان خاطر به مشتریان

384

3.65

102.17

0/000

Source: Research findings, 2017

یدهد که گویههای مربوط به قابلیت اعتماد یا اطمینان خاطر
با توجه به سطح معنی داری و مقدار تی باالی  2نشان م 
بر رضایت مشتری از عملکرد آژانس مسکن مؤثر و در سطح  99درصد اطمینان معنادار است.
جدول :9گویههای قابلیت اعتمادیا اطمینان خاطر به مشتریان
تعداد

سطح معنی داری

میانگین

مقدار تی

ردیف

گویههای مربوط به قابلیت اعتماد یا اطمینان خاطر به مشتریان

3.6406

65.641

0.0 00

3.8854

87.657

0.000

.1

قیمت واقعی آژانس مسکن با انتظارات تعیین شده قبلی مشتریان هنگام تحویل انطباق دارد.

384

.2

کارکنان آژانس مسکن به وقت مشتری (تلف نکردن وقت مشتری و پاسخ گوبودن و مسئولیت پذیری)،

384

70.689

0.000

.3

کارکنان آژانس مسکن قابل اعتماد هستند.

384

3.6771

0.000
0.000

.4

یدهند.
آژانس مسکن ،مسکن را به موقع تحویل م 

384

3.6510

77.401

.5

یکنند.
آژانس مسکن ،مفاد قرارداد خدمات فروش را عادالنه رعایت م 

384

3.5781

82.649

.6

ایرادات ظاهری در تحویل مسکن توسط این آژانس مسکن وجود ندارد.

384

3.2813

63.750

0.000

.7

یکنند.
دفاتر آژانس مسکن بر اساس تعهدات و ضمانت خدمات فروش مسکن ،عمل م 

384

3.8099

71.199

0.000

پاسخگویان

یدهند.
اهمیت م 

Source: Research findings, 2017

آزمون فرضیه پنجم :اعتبار آژانس مسکن ،بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن ،مؤثر است.
یدهد که با اطمینان  99درصد م 
در جدول زیر با استفاده از آزمون تی و سطح معنی داری نشان م 
یتوان گفت؛ اعتبار
آژانس مسکن بر رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن ،مؤثر است.
جدول:01قابلیت اعتمادیا اطمینان خاطر به مشتریان
ردیف

متغیرهای مفهومی تحقیق

تعداد پاسخگویان

میانگین

5

اعتبار آژانس مسکن

384

3.56

Source: Research findings, 2017

مقدار تی

سطح معنی داری

99.18

0/000
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یدهد که گویههای
در خصوص فرضیه فوق ،در جدول زیر با توجه به سطح معنی داری و مقدار تی باالی  2نشان م 
مربوط به اعتبار آژانس مسکن بر رضایت مشتری از عملکرد آژانس مسکن مؤثر و در سطح  99درصد اطمینان
معنادار است.
جدول:11گویههای اعتبار آزانس مسکن
تعداد

ردیف

میانگین

مقدار تی

یگیرد.
فرایند تحویل مسکن توسط آژانس مسکن به راحتی صورت م 

384

3.5833

70.188

.9

یکند.
در صورت بروز ضرر و زیان خرید مسکن برای مشتریان ،آژانس مسکن جبران م 

384

2.7031

47.309

0.000

.01

کارکنان آژانس مسکن برخورد خوب و دوستانه با مشتریان دارد.

384

4.0495

104.687

0.000

. 11

یکنند.
کارکنان آژانس مسکن با دانش کافی و مهارت با مشتریان برخورد م 

384

3.8776

89.309

0.000

. 23

برای ما مطلوب است که یک رابطه خرید با این آژانس امالک داشته باشیم.

384

3.5677

80.589

0.000

گویههای مربوط به اعتبار آژانس مسکن
.8

سطح معنی داری

پاسخگویان
0.000

Source: Research findings, 2017

آزمون فرضیه ششم :رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن ،مثبت ارزیابی میشود.در جدول زیر با استفاده
یدهد که میزان
یدهد که با اطمینان  99درصد و میانگین باالی  3نشان م 
از آزمون تی و سطح معنی داری نشان م 
رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن 72 ،درصد بوده و در حد متوسط و اندکی رو به باال ،که در مجموع
مثبت ارزیابی شده است.
جدول : 12رضایت مشتریان ازعملکرد آزانس مسکن
ردیف

متغیرهای مفهومی تحقیق

تعداد پاسخگویان

میانگین

6

رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن

382

3.61

میزان به درصد
 72درصد

مقدار تی

سطح معنی داری

137.26

0/000

Source: Research findings, 2017

نتیجهگیری ودستاوردهای علمی پژوهش
یگردد که تمامیعناصر رضایت مشتری از عملکرد آژانس مسکن مورد
با توجه به نتایج یافتههای تحقیق ،مالحظه م 
تایید این تحقیق قرار گرفتند .ترتیب اهمیت عوامل رضایت مشتری از عملکرد آژانس مسکن در شهرتهران ،از زیاد
به کم نشان م 
یدهد که درک مشتری یا ارزش درک شده توسط مشتری از عملکرد آژانس مسکن به عنوان مهمترین
عامل رضایت مشتری مطرح است .در حالی که سایر عوامل ،نظیر اعتبار و اطمینان خاطر نسبت به عملکرد آژانس
مسکن ،پاسخگویی و وضعیت ظاهری آژانس ،اهمیت کمتری نسبت به درک مشتری در رضایت مشتری بر عملکرد
یشوند .مؤلفههای زیر مربوط به هر یک از عوامل پنج گانه مدل را به ترتیب از مهمترین به
آژانس مسکن محسوب م 
یدهد:
اهمیت کمتر ،نشان م 
 -1درک مشتری یا ارزش درک شده توسط مشتری
 -2وضعیت ظاهری و امکانات آژانس مسکن
 -3پاسخگو بودن آژانس مسکن به مشتریان
 -4قابلیت اعتماد یا اطمینان خاطر به مشتریان
و در نهایت اعتبار آژانس مسکن ،به ترتیب از بیشترین به کمترین ،بر رضایت مشتری بر عملکرد دفاتر آژانس مسکن
مؤثر است.پنج عامل فوق و تایید همه موارد در تاثیر رضایت مشتری بر عملکرد آژانس مسکن حاکی از آن است که
یگردد.
رضایت مشتریان از عملکرد آژانس مسکن در سطح مثبتی ارزیابی م 
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با توجه به نتایج و یافتههای تحقیق ،به منظور افزایش رضایت مشتریان از عملکرد و خدمات آژانس مسکن به
یگردد:
ترتیب اولویت به شرح زیر پیشنهاد م 
اولویت اول -اقناع درک مشتری (ارزشهای درک شده توسط مشتری را به سمت موارد زیر سوق دهیم):
 .1خرید از این آژانس امالک ارزش خالص عالی ارائه میکند
 .2آژانس امالک بسیار راضی کننده است.
 .3در آینده قابل پیش بینی ،آژانس امالک به عنوان بخشی از مجموعه در نظر گرفته شده برای خرید توجه شود.
 .4دفتر آژانس امالک همواره بهترین تالش را برای ارائه خدمات به مشتریان انجام دهد.
 .5خرید از آژانس امالک را به سایر مشتریان توصیه کنیم.
 .6تمایل مشتریان را به روابط خرید با آژانس امالک مسکن افزایش دهیم.
 .7آنها را آگاهسازیم تنها از این آژانس امالک به عنوان یک آژانس ایده آل خرید کنند.
یکنند.
 .8آنها را متقاعد نماییم در مقایسه با کیفیتی که دریافت میکنند ،قیمت منطقی پرداخت م 
 .9خوشحال شویم که مشتریان به عنوان یک مشتری مرجع به آژانس امالک خدمت کنند.
یکنند.
یکنند ،کیفیت منطقی دریافت م 
 .01در مقایسه با قیمتی که پرداخت م 
 . 11بهترین کیفیت را ارئه دهیم به طوری که زمانی را صرف جستجوی آژانسهای جایگزین این آژانس امالک نکنند.
اولویت دوم -اصالح وضعیت ظاهری و تکمیل امکانات آژانس مسکن:
 .1کارکنان آژانس مسکن مرتب و آراسته باشند.
 .2دفاتر آژانس مسکن از تجهیزات کافی برخوردار باشند.
 .3دفاتر آژانس مسکن از مکان مناسبی در منطقه و محله برخوردار باشند.
 .4محل مناسب برای استراحت مشتری در دفاتر آژانس مسکن وجود داشته باشد.
اولویت سوم -افزایش پاسخگویی آژانس مسکن به مشتریان:
 .1دفاتر آژانس مسکن از زمان تحویل مسکن تا انقضای دوره ضمانت به مشتریان وفادار باشند.
 .2کارکنان آژانس مسکن برای رسیدگی به کار مشتریان وقت کافی در نظر بگیرند.
 .3دفاتر آژانس مسکن اطالعات کامل و گویا در اختیار مشتریان قرار دهند.
 .4کارکنان آژانس مسکن توضیحات و آگاهی کافی در مورد عیوب مسکن به مشتریان ارائه دهند.
اولویت چهارم -ایجاد اعتماد یا اطمینان خاطر به مشتریان:
 .1کارکنان آژانس مسکن به وقت مشتری (تلف نکردن وقت مشتری و پاسخ گوبودن و مسئولیت پذیری) ،اهمیت
بیشتری بدهند.
 .2آژانس مسکن ،مفاد قرارداد خدمات فروش را عادالنه رعایت کنند.
 .3آژانس مسکن ،مسکن را به موقع تحویل دهند.
 .4کارکنان آژانس مسکن اعتماد را در بین مشتریان شان افزایش دهند.
 .5دفاتر آژانس مسکن بر اساس تعهدات و ضمانت خدمات فروش مسکن ،عمل کنند.
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. قیمت واقعی آژانس مسکن با انتظارات تعیین شده قبلی مشتریان هنگام تحویل انطباق داشته باشد.6
. ایرادات ظاهری در تحویل مسکن توسط این آژانس مسکن وجود نداشته باشد.7
: افزایش اعتبار آژانس مسکن-اولویت پنجم
.کارکنان آژانس مسکن برخورد خوب و دوستانهاي با مشتریان داشته باشند
.کارکنان آژانس مسکن با دانش کافی و مهارت با مشتریان برخورد کنند
. فرایند تحویل مسکن توسط آژانس مسکن به راحتی صورت گیرد،سعی شود
 آژانس مسکن سعی کند تا آنجایی که میتواند کمک و،در صورت بروز ضرر و زیان خرید مسکن برای مشتریان
.جبران کند
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