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ت هزینه در شرک مدیریت یمطالته و بررسا  یق،تحق یناداره کند  هدف از انجام ا یساتماتیک را بر اصاول سا   یمااز هواپ یبردارنظام بهره تواندیم
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شرکت  نظراناز خبر ان و صاحب نفر 24 یانساه مرحله م  یو ط ینتدو یکرتل ایینهپنج  ز یفبا ط یبا روش دلف یا  ساسآ پرساشانامه   شاد 

 یراهکارها بندیاولویتشاااد  ساااسآ جهت  شاااناساااایی ینهکاهه هز ی، راهکارهاSPSS ایزارنرمو با اساااتفاده از  ید رد یعتوز یماییهواپ

 هاج پرسشنامهی  نتاید رد یعتوز یماییهواپ هایشرکتمتخصص یکی از کارکنان  ینو در ب یهته یسلسله مراتب یل، پرسشنامه تحلشدهمشاخص 

با  درنهایتو  ید رد بندیاولویت بندیبودجهو  یتکنولوژ ی،انسان یرویو راهکارها در چهار بتد سااختار، ن  یلتحل Expert Choice ایزارنرم در

 عملیاتی بر اساش چهار بتد ارائه  ردید  کارهایراهتوجه به نتایج تحقیق 

 یسلسله مراتب یلتحل ی،دلف ینه،کاهه هز یر،و تتم ینگهدار ،شرکت هواپیمایی های کلیدی:واژه

 

 

Cost Management of Preservation and Maintenance in Airlines 
 

Mostafa Lotfi Jalal Abadi and Seyed Jamal Hosseini 
 

Abstract 
The air transport industry is considered as a forerunner and influential industry in the progress and 

development of any country and its status is one of the main important indicators of development. 

Hegemony to the cost structure of airlines can manage the aircraft operating system on a systematic basis. 

The purpose of this research is to explore the cost of aircraft maintenance in the airline and to provide 

practical solutions to reduce these costs. To achieve this purpose, first, cost reduction methods were 

identified by studying documents, libraries, and research background. Then, a questionnaire was developed 

by Delphi method with a range of 5 Likert options and was distributed in three stages among 20 experts of 

airlines, and cost reduction strategies were identified using SPSS Software Version 24. Afterwards, in order 

to prioritize the identified solutions, a hierarchical analysis questionnaire was prepared and distributed 

among the skilled staff of an airline. The results of the questionnaires were analyzed in Expert Choice 

Software and the strategies were prioritized in four dimensions: structure, manpower, technology, and 

budgeting. Finally, according to the research results, applicable solutions were presented based on these 

four dimensions. 
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 مقدمه

زیر بخه  نیاز اساسی جامته بشری است که در آن،، ونقلحمل

شااایوه  ترینمادرن و  ترینایمن، ترینجوانهوایی  ونقال حمال 

است  این صنتت به لحاظ سهولت دسترسی، سرعت  ونقلحمل

، هزینه مناساب و  ابلیت اطمینان باال، از رشد  جاییجابهباال در 

 هایشاایوهبار و مسااایر نساابت به سااایر    جاییجابهروزایزون 

از  یاریبسااا  (1111کااممی،  )  اسااات برخوردار ونقال حمال 

در صورت استفاده از صنتت  ،اندیدهرسا  یجهنت ینبه ا هاشارکت 

خواهند داشاات و  یازن یبار به انبار کمتر ونقلحمل یبرا ییهوا

 مییکر) یایتخواهد  اههک یزآنها ن بندیبسته هایینههز یحت

با مشاااکالت متتددی  این صااانتت لیکن  (1111 یه،و محمود

 یمت  ،کار یروین هایینهساالنه هز یهایزا :ازجمله مواجه است

 ییهوا ونقلحمل هایزیرساااخت یتمحدود یما،سااوخت هواپ

در پروازهاا منجر   یرتراکم و تاخخ  یهایزا باه  ( کااههااایرود ااه )

 هایینهها ساالنه هز یرالینا همچنین (1111حسینی، شود )یم

 تخمین یماها،هواپ یرو تتم ینگهدار یاد، دارناد کاه خر   یمتفااوت 

 هایینهبه مسایران و هز یامور خدمات تخمین ینگ،سوخت، پارک

هستند و ا ر در  هاینههز ینچند مورد عمده از ا ی،انساان  یروین

به  یرو شاااوند  اهروباه  یباا مشاااکالت  هاا یناه هز ینا تاخمین 

 یتتوجه است که حو  ابل شودیمنجر م یماهاهواپ شاینی نخانه

 برنهیهز یاربساا ینگ،پارک ینهمنظور هزبه یزها نآن ینینشااخانه

کشااور از  ییصاانتت هوا از طرف دیگر ( 1111 ی،اسات ) اساام 

 لیروز و عدم تحو یبا عدم انتقال ینّاور یم،به علت تحر سااویک

 یلبه دل یگر،د یمواجه شااد و از سااو  یما طتات مناسااب هواپ

و  ینگهدار یجار هایینهموجود، هز ییساان ناو ان هوا یهایزا

برابر شاااده اسااات که باع  کاهه  ینبخه چند یندر ا یرتتم

اکثر  یدر حال حاضاار تراز مالشااد   اییصاانتت هو یسااودده

 یتاساات و ا ر  رار باشااد نر  بل یمنف یماییهواپ هایشاارکت

 ازپیهبیهشااااهد کاهه  یاابد،  یهایزا یناز ا یهب یماا هواپ

موجود به  یبکه در شاارا بود یمخواه ییمسااایران در بخه هوا

اساات و با  یدهکشااور رساا یتدرصااد کل جمت 1کمتر از  یر م

اکثر  یمایی،هواپ هایشااارکت درراهتوجه به مشاااکالت موجود 

 رسدیبه نظر م روازاینضاررده هستند    یماییهواپ هایشارکت 

نقه  دتوانیکارآ م یکردیبا رو یبوم یاستراتژ یکبه  یابیدسات 

                                                      
Fantahun - 1 

 ه،یو محمود یمیصنتت داشته باشد )کر ینا در تحول یاسازنده

1111 ) 

 در مشااکالتیهواپیمایی با مسااائل و  هایسااازمان آنجائی کهاز 

 کهنحویبهبودجه روبه هستند، شیوه مدیریت در سازمان  تخمین

شاااود یا بتوان از بودجه محدود بهترین  تخمین موردنیازبودجه 

 اساتفاده را به عمل اورد از اهمیت بسایار باالیی برخوردار است   

و  یدر ا تصاد مل ییونقل هوانظر به نقه برجسته صنتت حمل

صااانتت با مقوله  ینو روزایزون ا ینا ساااساااتن یوندو پ یجهان

 یماییهواپ هایشاارکت یتوان ا تصاااد یهایزا یایتگی،توسااته

 بوده است یمل یدارو توسته پا یواره در تتامل با رشد ا تصادهم

بر شااناخت  یمبن هاشاارکت یمهم مسااتلزم هوشاامند ینکه ا

 هاییو اسااتراتژ هایاسااتساا ینو سااسآ تدو هاینههز یحصااح

مهم است که  رویناست  ازا هاینهکنترل و کاهه هز یبرا ینهبه

 هایشرکت یحسااش کشاور وعدم دسترس   یببا توجه به شارا 

خارج از  هاییبانیخدمات و پشاات یبه  طتات و برخ یماییهواپ

 مدمله) یرهبرمقام متظم  یحصر یشاتکشاور، با توجه به یرما 

 ینو همچن یاادوجهه تول یبر ا تصااااد مقاااومت یمبن التااالی(

 هایشااارکت درمدیریت هزینه توساااته کشاااور،  یهابرناامه 

ت صنت ینا یراندشوند و م یریتمد یساته شاا  طوربه یماییهواپ

 بر را در دساااتور کار  رار دهند  ینهکاهه هز یهمواره الگوهاا 

ساوال اسااسی تحقیق شناسایی راه کارهای کاهه    این اسااش 

 ؟کدامندهواپیمایی  هایهزیناه نگهداری و تتمیر در شااارکت  

اولویت بندی کاهه هزینه ها در شرکت های هواپیمایی به چه 

 صورت است؟ 

 

 مبانی نظری

تواند مساااتقیماا با هر صااانتت هوایی نمی ونقلحملصااانتت 

پرواز هواپیما یقب یک برخاستن و یرود  مقایسه شود  ونقلحمل

سااااده نیسااات بلکه باید مقررات نظارتی الزامات نگهداری نیز 

های نگهداری و تتمیرباید همزمان برآورده شاود  بازرسی  طوربه

ایی که زمین را انجام شود تا اطمینان حاصل شود که هر هواپیم

، ایمن و اعتماد اابال  کناد، باا کمترین هزیناه ممکن،    ترک می

 ( 2411 1یانتاهوناست )دارای صالحیت پرواز 

های متفاوتی دارند که هواپیمایی سااااالنه هزینه هایشااارکات 

ساااوخت، پارکینگ،  تخمین، تتمیر هواپیماهاخریاد، نگهداری و  
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های نیروی انساااانی، امور خدماتی به مساااایران و هزینه تخمین

این  تخمینها هساااتند و ا ر در چناد مورد عماده از این هزینه  

نشاااینی رو شاااوند  اهی به خانههاا با مشاااکالتی روبه هزیناه 

نشینی توجه است که حتی خانهشاود و  ابل هواپیماها منجر می

ناکامی در  .بر استهزینه پارکینگ بسیار هزینه منظوربهآنها نیز 

هواپیمایی منجر به ورشکستگی  هایشرکتهای مدیریت هزینه

 ( 1111  اسمی،) شود و یا به خطر ایتادن امنیت پرواز می

 است: یلبه شرح ذ یماییشرکت هواپ یک ایینهساختار هز

 یممستق یاتیعمل ینههز -1

و  یهمچون ساااوخت، ین یمامرتبب باا هواپ  هاای یناه هز -1-1

 ی،عوارر ناوبر ی،اساااتهالک، عوارر یرود اه یما،اورهال هواپ

 کادر پرواز و    

ر، مسای یمهب ینگ،مرتبب با مسایر همچون کتر هایینههز -1-2

 یروش یسیونمسایر، کم ینگهر مساایر، هندل  ینالعوارر ترم

 مسایر و    

 یرمستقیمغ یاتیعمل ینههز -2

 یاتپرواز، عمل یاتملع یر،و تتم یحقوق پرساانل نگهدار شااامل

 هایینههز ی،یرود اه ینگهندل ینگ،آموزش، پارک ی،یرود ااه 

 و     هایستگاهو ا یاتیعمل یگاهپا

 یباالدست هایینههز -1

 ،یابیبازار یریت،آموزش و حقوق پرسنل و مد ی،ستاد هایهزینه

تبب، مر یو بانک یو یروش، موضوعات مرتبب با امور مال یغاتتبل

وابساااته ثابت  هایینههز ،واداری یریتیمد هایینههز ینانآ،یا

خدمات، اساااتهالک  یدخر ی راردادها یرات،و تتم یمهنادسااا 

 ( 1111، یا)عروج ن     و یبانیپشت  ذاری،یهسرما

جا از موارد باال جابه یکیممکن اسااات در  هاینههز یالبته برخ

 یرمستقیمو غ یممستق دو بخهبه  هاینهشوند، اما در مجموع هز

ابت ث یگرد یو بخشاا یراز آنها متغ یکه بخشاا شااوندیم یمتقساا

ع مجمو یهبا ایزا یر،متغ یممسااتق یاتیعمل هایینههسااتند هز

 هایینههز لبتاه و ا یااباد  یم یهسااااعاات پرواز شااارکات ایزا  

ساااعات  یهایزا یبرا در ضاار یثابت و باالدساات یرمسااتقیمغ

 ( 2410 جانسون،)کندیسرشکن م ی،پرواز

دهد ( نشان میANACهواپیمایی کشاوری برزیل ) آژانآ ملی 

های هواپیمایی را از کل هزینه ٪51های ثابت تقریباا کاه هزیناه  

های ثابت برای آنها دهد  در این بازارهایی که هزینهتشااکیل می

تغییرات زیادی در حجم تولید دارد، به طور  ابل توجهی هزینه 

                                                      
2 Doganis 

اسات سااایر عوامل   دهد  بنابراین، بهترکل شارکت را تغییر نمی 

  همان منبع(ها را بدانیم)تتیین کننده هزینه

های ( یک تقسااایم بندی را برای تتیین هزینه2414)2د نیآ

ایرالین براسااااش میزان مدیریت و کنترل بر هزینه، انجام داده 

 شده استنشان داده   شماره یککه در جدول 

 های ایرالینیاکتورهای مؤثر بر هزینه  :1جدول
 میزان مدیریت/کنترل بر هزینه تتیین کننده هزینهعامل 

های ورودی که از خارج اعمال هزینه

 شوندمی
 کم

 مقداری هزینه دستمزد

 مقداری نوع/مشخصات هوپیما

ویژ یهای ساختار/شبکه مسیرهای 

 پروازی
 مقداری

خب مشی بازاریابی و محصول 

 ایرالین
 زیاد

 زیاد سیاست مالی ایرالین

 زیاد شرکتیاستراتژی 

 زیاد کیفیت مدیریت

 (2414،دا نیآمنبع: )

دساااته اول عوامل بیرونی وجود دارد که شااارکتها بر روی آنها 

ترین عامل در این دساته  یمت سوخت  کنترل کمی دارند  مهم

 های یرود اه نیز اشاره کرد توان به مالیات و هزینهاست، اما می

توانند بر آنها تا ها میعوامال تتیین کنناده هزیناه کاه ایرالین     

حدودی )مقداری( کنترل و مدیریت داشته باشند در دسته دوم 

 رار دارند  در اینجا سااه عامل اصاالی تتیین کننده، هزینه کار،  

های اساااتاندارد برای نوع هواپیماای مورد اساااتفاده و عملیات 

رسد دو عامل تتیین اساتفاده از هواپیما است  ا رچه به نظر می 

ری تحت کنترل کامل شاارکت هسااتند، اما در عمل،  کننده آخ

تواند مربوط به مو تیت عملکرد مدیران محدود است  این امر می

های خدمات هوایی دو جانبه انجام جغراییایی شرکت، توایق نامه

ها و تراکم تراییک در مسیرهای پروازی باشد که شده بین دولت

رد بهره برداری تخثیر  ویاٌ بر نوع هواپیمای مورد نیاز و شاابکه مو

 ذارد  تنها موردی که در آن مدیریت از آزادی عمل بیشتری می

های ملی کشورهایی است که دارای یک برخوردار اسات، شرکت 

حامل پرچم واحد هساتند، به ویژه ا ر سهم دولت در آن بیشتر  

 باشد 

 ،یاتیعمل یاساات که با چرخه بازر ان ایینهثابت، هز هایینههز

شااارکاات  یپرواز یاااتا ر عمل یو حت شاااودینم یااادز یاااکم 
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 ایهینه  هز رددیم یلتحم ینههز ینمتو ف باشد، ا یماییهواپ

 یکبه چرخه پرواز  یمااهساااتند که مساااتق هاییینههز یر،متغ

است که ا ر انجام  ایینه  به زبان ساده، هزشودیوارد م یماهواپ

 ترینیاصاال اهینههز ین  ایساات ادر به حرکت ن یمانشااود، هواپ

که مجموعاا  شااوندیمحسااو  م یماییشاارکت هواپ هایینههز

 هاییینههز  یرند؛یها را دربرمنهیدرصد مجموع هز ۵1از  یهب

 یا یت)ا سااااط مالک یات و ماالک  یماا همچون اساااتهالک هواپ

و  ینگهدار ینهساااوخت، هز یات،(، حق پرواز کادر عملبهااجاره

خادمات   ی،و یرود ااه  ینااوبر  یناه هز یناگ، کتر یماه، ب یر،تتم

هساااتند   یرمتغ هایینههز ازجملهو      ینگهندل یا ییرود اه

 شاااود،یم یلکه در چرخه پرواز تحم هاییینهاز هز یالبته برخ

در تتداد پرواز سااالنه محاسابه و بر مقدار ساااعات پرواز ساالنه   

 ( 1111 یا،)عروج ن شودیم یمتقس یماهواپ

تر از ازای هر سااااعت پرواز و جزییهایی که به حال، ریز هزینه

شود آن، هر سااعت صندلی پرواز )یک مسایر صندلی( انجام می 

 . رددمحاسبه می

 :های ثابت هزینه -الف 

موتور و  -1هواپیما )ارزی به ریالی( -2سااااختماان و ابنیاه   -1

وسایل  -1تاسیسات یرود اهی -0 طتات یدکی )ارزی به ریالی(

تجهیزات مهناادسااای و  -۵)موتوری(خودرو  -5و ادوات اداری

 رسانیتبلیغات و اطالع -1بیمه هواپیما -1تتمیرات )خب پرواز(

 های مرتبب به واحد بازر انیهزینه -11چاپ و نشریات -14

مجوزهااا )عوارر و  -IT11هااای انفورماااتیااک و هزینااه -12

آموزش  -10هاای کال مجوزهااای  ااانونی اخااذ شاااده(  هزیناه 

زش نیروی انسانی متخصص مانند خلبان های سالیانه آمو)هزینه

های خارج از های مرتبب با آموزشو ینی و مهماانادار و هزیناه   

 -11های مرتبب با امور آموزشاای پرساانل( کشااور و کل هزینه

درصد در سال  24تا  11)که بین  12و  1تا  1اساتهالک موارد  

های هزینه -1۵حقوق و مزایای جاری ماهانه پرساانل-15اساات(

هزینه بیمه پرسنل  -11های جاری اداریهزینه -11اساتخدامی 

ترابری و نقلیه و   -21هاتشاااریفات و ماموریت-24اساااتخدامی

 -21پشاتیبانی اداری و تاسایسات  -22های جاری موتوریهزینه

های اجرایی و هزینه -21دیاتر یروش -20ها و اماکنایساااتگااه 

های هزینه -2۵های پروازهای بدون مسایرهزینه -25پشاتیبانی 

 -21های انتقال ارز به خارج از کشورهزینه -21بینی نشدهپیه

 پوشاک پرسنل و کرو

های یوق تقسااایم بر توان عملیاتی شااارکت در نکته: ریز هزینه

ساال خواهد شاد  بدین متنی ا ر توان عملیات ساالنه،    1 طول

سال )زمان  ابل  1ساعت باشد، در طول  1۵444طبق محاسبه 

ساااعت که بر این  11444شااود ذاری( می توجیه در ساارمایه

  شوداساش هزینه ثابت شرکت در یک ساعت پرواز محاسبه می

هایی که در هر سال های ثابت سااالنه نیز با هزینه تحلیل هزینه

 ردد که آن هزینه ثابت ساالنه به تتداد شود، انجام میتکرار می

 . رددساعات پرواز ناو ان تقسیم می

 غیرهای مت : هزینه

-2هزیناه حق مومف کاادر پرواز )خلبااناان و مهماانداران(      -1

هزینه  ارد پرواز -1اساتهالک هواپیما و ا ساط مالکیت )ساالنه( 

هزینه ساااوخت  -0)حفاامت هواپیمایی /  رارداد ایرمارشاااال( 

های نفتی( / محاسابه هر ساعت  ) رارداد شارکت پخه یرآورده 

و ناوبری  عوارر یرود اهی-1پرواز مصااارف ساااوخت و روغن

 51 منطبق با ماده -های کشااورهوایی ) رارداد شاارکت یرود اه

اخذ مطالبات شاااامل خدمات ناوبری، نشاااسااات و برخاسااات، 

اجاره اماکن  -5پاارکیناگ، اساااتفااده از امکانات یرود اهی    (   

 های مورد هدف بازر انی و پایگاه عملیاتییرود اهی در یرود اه

های خدمات از شااارکت خادماات یرود ااهی ) رارداد خرید   -۵

 22/2بیمه مساااایر، بار و شاااخص ثال  )-1خدمات یرود اهی(

کترینگ مسایر و خدمات  -14بیمه کرو -1درصاد یروش بلیت( 

تتمیرات و نگهداری -11ریااه مشاااتری و خادمات داخل پرواز  

های دارای مجوز هواپیماا ) رارداد خریاد خادماات از شااارکت    

هااای تتمیرات و نااهتتمیرات و نگهااداری( توضااایح اینکااه؛ هزی

نگهداری هواپیما تابتی اسات از نوع هواپیما، ساال ساخت، عمر   

هواپیما و چرخه پرواز هواپیما و موتور که برابر تقویم ساااعات و 

مانده به صورت دوره نشست و برخاست پروازی طی شده و با ی

شود  مبنای ریز بررسای و به ازای یک سااعت پرواز محاسبه می  

( اسااات که از طرف MPDتتمیراتی هواپیما )تحلیال، برنااماه    

های هواپیمایی کارمزد آژانآ-12.شودکارخانه ساازنده ارائه می 

درصاااد  یمت  ۵تا  1و عاامل یروش بلیت )یروش داخلی بین  

عوارر مساااایر )ترمینال  -10عوارر شاااهرداری -11بلیات( 

 )یرود اهی

های ثابت و متغیر شااارکت تجمیع و در اداماه، مجموع هزیناه  

)بسته شدن Block Hours ینه یک سااعت پرواز به صاورت  هز

بینی های پیهدرصد هزینه 14( + آن  در  هواپیما تا باز شدن

 ردد  در نهایت کل هزینه یک ساعت پرواز نشاده، مشخص می 
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به تتداد صاندلی  ابل عرضه در یک مسیر تقسیم شده و هزینه  

د خواه یک نفر مسایر پرواز یا یک صندلی ساعت پرواز مشخص

شااد  پآ از آن، حدود زمان پروازی عملیاتی بین یرود اه مبد  

تا یرود اه مقصاد بررسای و هزینه یک صندلی مسایر برای یک   

نوع هواپیمااای خااا  در یااک مسااایر خااا  محاااسااابااه   

 فتنی اسات سقف نر  مسیر نیز توسب شورای عالی   .شاود می

 های هواپیمایی ابالغهواپیمایی کشااوری مصااو  و به شاارکت  

 .شودمی

کااه  دهاد ینشاااان م یال برز یکشاااور یماایی هواپ یمل آژانآ

را  یماییهواپ هایهزینه کل از ٪51 یبااثاابات تقر   هاای یناه هز

ها آن یثابت برا هایینهکه هز ییبازارها ین  در ادهدیم یلتشااک

 ینههز توجهی ابل طوربهدارد،  یاد در حجم تول یاادی ز ییراتتغ

امل عو یراسات سا  بهتر ین،بنابرا؛ دهدینم ییرکل شارکت را تغ 

 هایینههز ( 2410 ،1)ایلر و موریایمرا بدان هاینههز کنندهتتیین

 هایینهدرصاااد هز 10 دهندهنشاااان یانگینم طوربه ینگهدار

 ،ی  ر ابت جهانشوندیمتحمل م ییاست که خطوط هوا یریمتغ

 تی ابل ینرا مجبور به بهبود ساعات پرواز و همچن ییخطوط هوا

 نمایدیمناسااب م ینگهدار هایینهبا هز یماهاهواپ یدسااترساا 

تتمیر و  ینگهاادار هااایینااههز ( 0،2411)ر اااتری و همکاااران

دوره  یکبه  ینهاسات، شاخص هز  یژ یو ینچند یدارا هواپیما

انجام انواع  منظوربه  دارد یسااااعاات پرواز بساااتگ  یاا  یزماان 

ارائه خدمات باالتر،  منضااا یماییهواپ هایشااارکت ی،نگهدار

 یمربوط به نگهدار هایینههز وتحلیلتجزیه یتمرکز خود را برا

  ( 2411 ،1یانتون)دهندیم تتمیر ایزایهو 

 1۵75یاتا، خطوط هوایی در کل مبلغ  2410طبق  زارش سال 

میلیاارد دالر برای هزیناه بخه ینی خود  زارش دادند: از این   

میلیارد دالر برای هزینه تتمیر و نگهداری مستقیم و  11مقدار، 

میلیارد دالر تقریباا  11میلیارد دالر برای هزینه سربار است   275

درصد ناو ان جهانی  1۵برای  را MROدرصد از کل هزینه  20

  (2411)یانتون، دهداختصا  می

همچنین در این  زارشاها ادعا شده که میانگین هزینه برای هر  

دالر و  1،421دالر، برای هر سیکل پروازی  1،15۵ساعت پرواز 

 میلیون دالر است   171برای هر هواپیما 
 

 جدید در کاهش هزینه در ایرالین ها هایروش

                                                      
3 Eller and Moreira 
4 Regattieri and all 

 تتمیر روتینو  ینگهدار  یریتصمیممدل 

 تواندیم یرالینا یک تخمین یرهزنج یریتمناسب و مد یکسارچگی

کاهه دهد  با  توجهی ابل یزانبه م تتمیر راو  ینگهدار ینههز

 یباال  طتات و مواد، برا یمتو   یندهاباال یرا یچید یتوجه به پ

 یراغلب زمان و مسااا یما،هواپ  یریزمینباه حدا ل رسااااندن  

دارند   یممساااتق یه نگهداریندر کاهه هز یتر نقه مهمکوتاه

 یاابزار بر یک صریهبهمقرون تخمین یرهزنج هاییاستراتژ یاجرا

 چاله است  ینریع ا

را  یشااتریب یاتجزئ یماهواپ شاده سافارشاای  MPDدر  توانیم

 کاریروغنو  یبازرس یبرا هایچهباز کردن در یرداد نظ یحتوضا 

، انجام دارزمانکردن  طتات  یادهپ یما،و  طتات هواپ هایستمسا 

modification یآو سرو یپرواز یتصالح هاییهامر بر اساش 

انجام  واپیما،ه یاضاااطرار یزاتبولتن، انجام اپرشااان چک تجه

که  هایییتالیت یرو سااا ینکنترل یرام یسااتمهایتساات ساا 

شاااونااد   یناادطبق ب C یااا A یهاااتحاات چااک توانناادیم

(Fantahun, 2018) 

 های پروازیبردادهاستفاده از برنامه نظارت 

از هر  یپرواز یهاا منظم داده وتحلیال تجزیاه امر شااااماال  ینا

 در نظمیبیهر ونه  یکشااف و بررس یما،پرواز هر هواپ یساورت 

و  یاتیدر مراحل عمل یاسااااسااا یرونادها  یگیریو پ یاات عمل

از  یدر صااورت لزوم، بازخورد ؛ وحوادث بالقوه خطرناک اساات

 یبخه آموزش پرواز و  اه یارو در اخت یهموضاااوعاات مهم ته 

  شودیخدمه پرواز  رار داده م یاو ات اعضا

را برآورده  یدو هدف اصااال یپرواز یها بردادهنظارت  ینجا،ا در

 ی،ین یو کااه ع کناادیامکااان را یراهم م ین  اوالا، اکناادیم

در  موردنظر یاتیخارج از مراحل عمل یبشاارا یا یمنناا هاییهرو

 رییسوانح جلو  یاشود تا از بروز حوادث  ییشناسا یهمراحل اول

 یهیزاا یرنظ یا دامات اصالح یگیریپ یبرا اییلهوس یااشود  ثان

تا مشااخص  آوردیاسااتاندارد یراهم م هایروش ییرتغ یاآموزش 

 به یتدرنها اهاین هردوی  یرخ یااند آنها مویق بوده یاشااود که آ

 )همان منبع(کنندیکمک م یماییشرکت هواپ یمنعملکرد ا

 پیشینه پژوهه

در  ینههز ینتخم درزمینهمطالتات صاورت  ریته داخل کشور  

و بگماز  یاناندک اساات  ها یارکشااور بساا  یماییصاانتت هواپ

 یهما برا ییهوا ونقلحملخدمات  یدتابع تول ین، با تخم2412

5 Fantahun 
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 یی،خدمات هوا یدساااختار تول یبررساا، به 11۵1تا  1111دوره 

 کنندهتتیینعوامل  یکبه تفک یین یشریتو پ وریبهرهرشاد و  

منظور  ینا یهما پرداختند  برا ییهوا ونقلحمال در شااارکات  

در داخل،   یریسااوخت یه،کار، ساارما یرویعامل: ن 0 یشااانا

کردند  بینیپیهدر خارج و نر  بهره را در مدل   یریساااوخت

  )همان منبع(

و  بلنادمدت  یناه تاابع هز  یاک  ینباا تخم  ییراهاان  واشاااقاانی 

 1111تا  1154دوره  یآسمان برا یماییشرکت هواپ مدتکوتاه

 نیا یجآن شارکت پرداخته است  نتا  ینهسااختار هز  یبه بررسا 

 یو سوخت ب یه، عوامل سارما بلندمدتنشاان داد که در   یقتحق

با کشااه اساات   یدکار، عامل تول یرویکشااه هسااتند و تنها ن

کشاااه هساااتند  یعوامل ب ی، تماممدتکوتاهدر  کهدرحاالی 

 ( 1112)کردبچه و جتفرزاده، 

 ییاتعمل ینههز ینرابطه ب ی، به بررس2411بچه و همکاران  کرد

 ینهاندازه به ینو تخم یمساااایربر یماهایو اندازه هواپ یماهواپ

 یهما برا یماییشاارکت هواپ یدر خطوط منتخب داخل یماهواپ

مطالته نشاااان  ینا یجاند  نتاپرداخته 111۵تا  1111 یسااالها 

 یماهواپ ینهاندازه به یکخا ،  یرهر طول مس یکه برا دهدیم

 مایهواپ ینهاندازه به یر،طول مسا  یهبا ایزا یکهوجود دارد، بطور

  یابدیم یهایزا

 یراهکارها ینبه تدو 1112راد در سااال  ینیو حساا  روساای

 آزادساااازیپآ از  ییخطوط هوا ینااهجهات کااهه هز   یعمل

 اند پرداخته یمت 

 : شناسایی راهکارهای کاهش هزینه2جدول

 منبع کاهه هزینه هایراه ردیف

تغییر  ،آوری اطالعاتپیشریت ین 1

 ساختارهای سازمانی

 1111 یجوانمرد و عاشر

در هزینه  مدیریتی یکری هامهارت 1

سیستم ایجاد یک  ،کارکنان

 مدیریت هزینه کنترلو  ریزیبرنامه

و  یحسن آیتدر

 1114 ،یمیرح

شیوه کایزن یا بهبود مستمر، مدیریت  0

 ازیسپیادهشناسایی و کیفیت جامع، 

 های استراتژیکسازه

 1115کیانوش مقدم،

و  بدون ارزش هاییتالیتحذف  5

 هزینه زا )مودا(

 1111شالچی و کنگری، 

 ،هایا محدودیت ها لو اهشناسایی  ۵

و در دسترش بودن مدیریت 

 111۵ ،یداراب

ی هایموجودو حذف  هاموجودی

 اضایی

مناسب منابع و امکانات  کار یریبه 1

 سازمان

 1111 ر یپاک

 شناسایی محرکهای هزینه، 11

 ،برمبنای یتالیت بندیبودجه

ی الزم در مدیران و هایهماهنگ

 حسابداران

 111۵ ،یداراب

دوباره و مهندسی مجدد، طراحی  11

 زیربنایی یرایندها

 1114مدرکیان، 

 کاهه ،تغییرات تدریجی در یرایندها 15

 زمان آغاز تا انجام عملیات

 1111شالچی و کنگری، 

خانجانی و منیری،  تحقیق وتوستهایجاد مرکز  11

1111 

 (Wendyf,2002) وریبهرهتوسته یرهنگ رشد و  11

 هایرود اهمهارت خلبان، شرکت  24

استاندارد نمودن باند و محل  جهت

 یهادرروشپارکینگ هواپیما، تغییر 

 هواپیمایی هایشرکتمدیریتی 

مجله  سترش صنتت 

1111 

 1111کریمی و آصف،  نوع مسایرانانتخا   21

توسته و اصالح شبکه پروازی،  20

ایزایه ضریب کیفی پرسنل، 

ای، تبیین مدیریت علمی هزینه

مدت و بلندمدت، کوتاه هایسیاست

نوین جذ  و  هایروشتکریم و ارائه 

 حفظ مشتری

 1111عروج نیا، 

نوع هواپیما، سیستهای مالی و  21

استراتژی تجارت، کیفیت مدیریت و 

 کارایی آن

journal of Transport 

literature, 2014 

 Regattieri and all, 2015 نگهداری مؤثر هایسیاستطرح  12

میثم غالمی، امین  نگهداری و تتمیر بهینه 11

 1111آزادبخت 

 نگهداری سیستم یک کار یریبه 10

سازمان،  با متناسب خا  وتتمیرات

نگهداری و بهبود  هایروشاصالح 

 روند انجام امور

 1111نامدار و وهابزاده 

 و تحلیلی یهایتکنولوژ از استفاده 15

 عملیات ینوساز اتوماسیون،

 از برداریتتمیرات، بهرهنگهداری و 

 هاشرکت در دیجیتالی ادغام  درت

 1111رادایروز 

 برنامه  ابلیت، نگهداری پیشگیرانه 11

ی و وع خراب بینیپیهاطمینان برای 

در  طتات، نظارت بر روند شرایب 

ساخت سازه هواپیما با مواد  موتور،

Regattieri and all, 2015 
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کامسوزیتی برای کاهه وزن، ساخت 

آیرودینامیکی  هایویژ یهواپیما با 

 پیشریته جهت کاهه نیروی پسا،

مرکز ثقل هواپیما، با  سازیبهینه

 جابجایی سوخت بین باکها

پایه موتور  بل از رسیدن به  01

 وضتیت بحرانی

 1111بهاری، 

 آنالیزآوری و جمع هایروشبهبود  05

، های نظارت بر سالمت موتورهاداده

از یناوری اینترنت اشیا در استفاده 

 یرایند نظارت بر موتورها

پژوهشکده اویونیک 

1115 

اشتراک  ذاری  طتات بین ایرالینها،  01

استراتژی استفاده از  طتات جایگزین 

و بدلی مورد تائید، تتمیر  طتات در 

 منابع تتمیر بومی

Fantahun, 2018 

نده کن بینیپیه یابزارهااستفاده از  11

یرایند نگهداری پیشگویانه،  ی،نگهدار

از راه دور،  هاداده وتحلیلتجزیه

استفاده ایرالینها از تجربیات ینی 

یکدیگر، آموزش خلبانان بر روی 

 موارد خا  تا بدانند چه عواملی بر

 ریتخثمثل  تخثیر ذارندعمر  طتات 

 چر  و باالبریرود سنگین و سرعت 

ترمز، ارائه بازخورد خطاها به آموزش 

مطالب دروش  نمودن روزبه منظورهب

 ، استفاده از عملیات بدون کاغذ،دوره

اتخاذ سیاست صحیح مدیریت 

 تخمینزنجیره 

IATA DOC., 2015 

 (1111) ینمحققمنبع 

 شناسی پژوهشروش

ت و بر اس یاز نوع کاربرد یجهنت یادستاورد  یبر مبنا یقتحق ینا

 یهانوع داده یو بر مبنا یهدف از نوع اکتشای یمبنا

  در اولین  ام با انجام مطالتات است یاز نوع کم مورداستفاده

ای، بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با اساتید، متیارها کتابخانه

 یبا تتداد است  در  ام دوم شدهمشخصهای مهم اولیه شاخص و

 یهاپرسشنامه در دوره یلهوسبه هواپیمایی هایشرکتاز نخبگان 

در   کاهه هزینه شناسایی  ردید هایروش ی(  انه دلف1+1)

ه وسیل ام سوم میزان اهمیت نسبی متیارهای اصلی و یرعی به

 هواپیماییهای یکی از شرکت ای که بین کارکنان پرسشنامه

 های یایته شده بهبا استفاده از متیارها و شاخص وتوزیع  ردیده 

این متیارها و  وزن دهیبه مقایسه و  AHPکمک تکنیک 

است  درنهایت در  ام  شدهپرداخته یکدیگرها نسبت به شاخص

  ردید مشخص  هاهزینهکاهه  هایروشبندی پنجم اولویت

 1 یفط ثل)م یاپاسااخ درجه یاشمق یکمتموالا  دلفی درروش

و از  رودیبااه کااار م بناادیرتبااه ی( برایکرتل اییانااه  از 

که در صورت لزوم به یهرست  شودیخواساته م  دهند انپاساخ 

،   1111یگران،اضااایه کنند )ساارمد و د یموارد شاادهعرضااه

هماان نظرات متخصاااصاااان   حتوام ییروا یقتحق ین(  در ا10

 یسه مرحله دلف یبسته و باز ط ساؤاالت )نخبگان( اسات که با  

زار اعتماد اب یت ابل یا یایی  در خصو  پا ردیدو اعمال  یایتدر

( 1) لدر جدو یباسات که ضرا  شاده اساتفاده  نر  سااز اری از 

 است  یدهارائه  رد

 

 پژوهه ابزار یاییدر مورد پا ناساز اری یبضر یرمقاد :1 جدول

تتداد  عامل ردیف

 سؤاالت

نر  

 ساز اری

 4741 0 ساختاری 1

 4741 0 نیروی انسانی 2
 4742 0 یرایند و تکنولوژی 1
 4742 0 یبندبودجه 0

 

ل، پان یاعضااا یانم نظراتفاق یزانم یینتت یپژوهه برا ینا در

جامته آماری این است   شدهاستفاده کندال یهماهنگ یباز ضر

تحقیق خبر ان صانتت هوانوردی اساات که اسااتادان دانشگاه،  

خلبانان، خبر ان صااانتت و مساااموالن عملیاتی خبره مرتبطبا 

-1 ادرت هوایی را در بر می  یرد  در روش دلفی حجم نموناه   

( که در این تحقیق، حجم 1112نفر می باشااد)اصااغر پور،   12

نفر از خبر ان و صاحبنظران است که با  24نمونه آماری شامل 

اساتفاده از روش غیر احتمالی هدیمند انتخا  شده اند، چرا که  

محققان به انتخا  ایراد و  و بینه در این روش براساش  ضاوت

 24پانل شامل  یااعض نمونه واجد شارایب پرداخته شاده است   

هستند که با توجه به سطح  یاو حریه ینفر از خبر ان دانشگاه

و  یساااوابق پژوهشااا یق،با روش تحق ییآشااانا یالت،تحصااا

هر دو(  یا یاحریه کار یآ،از تجربه در دانشگاه )تدر یبرخوردار

به باال و  یاردانش یدرصد از خبر ان دانشگاه 24  اندشدهانتخا 

درصااد خبر ان   14از  یهاند  ببوده یاراسااتاد  یزدرصااد ن  14

اند  ارشاااد به باال بوده یمادرک کاارشاااناسااا   یدارا یاحریاه 
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د و ساارم یر)به تتب یو  صااد غیر احتمالیبه شااکل   یرینمونه

دارد   یمطالته ساااز ار باهدفکه  شاادهانجام( 1111 یگران،د

خبر ان در خصو  سؤاالت  یهپرساشنامه و توج  یایتارائه و در

 22بوده؛ در مجموع  یحضااور صااورتبهو اهداف مطالته عمدتاا 

پرساااشااانامه  24که در هر ساااه دور  یادناد  نفر انتخاا   رد 

رای نمونه آماری ب  ید رد یلآن تحل یجو نتا یایتدر استفاده ابل

اولویات بنادی شااااخص هاا کاارکناان یکی از شااارکت های      

روش نمونه  یری تصاااادیی  می باشاااند که به 114هواپیمایی

 انتخا   ردید   
 

 های تحقیقیافته

مدیریت هزینه در شرکت های در این پژوهه، پیرامون 

ه دلفی در سبا استفاده از نظر خبر ان با روش  ،هواپیمایی

ه خالص صورتبه آمدهدستبهدور به انجام رسید که نتایج 

 است  شدهبیان( 0در جدول )
بر کاهه های مربوط به هر یک از ابتاد مؤثر مؤلفه: 0جدول 

 هاهزینه

 هامؤلفه ابعاد
 کندال
دور 
 اول

 کندال
دور 
 دوم

 کندال
دور 
 سوم

ی
ساختار

 

زائد و بدون ارزش در  هایفعالیتحذف 
 /28 /97 /97 حوزه نگهداری و تعمیر

 هاتیمحدودیا  هاگلوگاهبر شناسایی  دیتأک
 /27 /97 /97 در حوزه نگهداری و تعمیر

 در دسترسبهبود فرایندهای انبارداری و 
 قطعات و تجهیزات موقعبهقرار گرفتن 

دور 
 سوم

دور 
 /92 سوم

و  کاهش زمان خرابی و توقف تجهیزات
 /97 /66 /66 هواپیماها

 /968 /62 /62 ایجاد مرکز تحقیق و توسعه
 /97 /97 /9 ایجاد مراکز بومی تعمیر قطعات

ی، تعمیر و اورهال برخی قطعات سپاربرون
در داخل توجیه اقتصادی  هاآنکه تعمیر 

 ندارد
67/ 67/ 92/ 

ایجاد مراکز نگهداری و تعمیر مشترک بین 
 /97 /97 /97 ایرالینها

و  یریگمیتصممشارکتی نمودن فرایند 
 /96 /97 /67 نظرصاحباستفاده از نظرات افراد 

 کارکنان نیمابیفبرگزاری جلسات منظم  
    (خلبان)فنی و عملیات 

ین
رو

ی
ی انسان

 

چند مهارتی نمودن کارکنان مرکز نگهداری 
 و تعمیر

دور 
 /97 /97 دوم

 ی نیروی انسانیجابهو  موقعبهی ریکارگبه
 در حوزه نگهداری و تعمیر

دور 
 /97 /97 دوم

دور  ی فرهنگ رشد و ترقی کارکنانسازنهینهاد
 /92 /97 دوم

ی تجربیات نگهداری و گذاراشتراکبه 
 تعمیر ایرالینها با یکدیگر

دور 
 /98 /97 دوم

ارائه بازخورد خطاها و نواقص به بخش 
 /97 /98 /67 نمودن مطالب درسی روزبه منظوربهآموزش 

 ترحیصحبرای بکار گیری  هاخلبانآموزش 
 /28 /27 /2 از هواپیماها

 هامؤلفه ابعاد
 کندال
دور 
 اول

 کندال
دور 
 دوم

 کندال
دور 
 سوم

کاهش هزینه ی مرتبط با هادورهبرگزاری 
 /26 /28 /28 برای مدیران و کارکنان واجد شرایط

ن بی ی حقوق و مزایای کارکنانسازکسانی
 /92 /97 /97 ایرالینها

ایجاد بستر مناسب جهت رشد و ترقی 
ی نیروی انسانی در توانمندسازکارکنان و 

 مراکز تعمیری
97/ 96/ 99/ 

 و بااستعدادی نیروهای جوان و ریکارگبه
ی نیروی انسانی بر اساس دانش گذارارزش

 و تجربیات
2/ 26/ 29/ 

ی و 
تکنولوژ

فرایندها
 

در نگهداری و  روزبهی هایفناوراستفاده از 
 /97 /62 /697 تعمیر

 نمودن وضعیت باند، رمپ روزبهاستاندارد و 
 /27 /27 دور دوم و محل پارک هواپیما

 /97 /98 دور دوم ی پروازیهاشبکهاصالح 
ی تحلیلی و هایتکنولوژاستفاده از 

ی آفالین جابهاتوماسیون آنالین 
در پرواز، ارسال آنالین و  مثالعنوان)به

ی پروازی و موتور به هادادهی الحظه
ی آن لیوتحلهیتجزی زمینی و هاستگاهیا

آن اطالعات  لیوتحلهیتجزی خواندن و جابه
 (پرواز هرچندپس از 

97/ 97/ 92/ 

قابلیت اطمینان برای  هایروشاستفاده از 
 یجابهی وقوع خرابی در قطعات نیبشیپ

 سنتی هایروش
97/ 96/ 99/ 

 progressiveاستفاده از روش 
inspection  ی هایبازرسبرای انواع

 زمانمدتاینکه هواپیما  منظوربههواپیما، 
 باشد. ریگنیزمکمتری را 

2/ 26/ 29/ 

ایجاد پایگاه داده قوی و ثبت دقیق عیوب 
 /26 /27 /28 ی الزمهایبرداربهره منظوربههواپیما 

ن ی بیسازکپارچهی یافزارهانرماستفاده از 
واحدهای نگهداری با سایر واحدهای 

 شرکت
2/ 26/ 29/ 

بودجه
ی

بند
 

 هایفعالیتبرآورد دقیق هزینه انجام 
 /92 /92 /92 نگهداری با ایجاد بانک اطالعاتی

ر د شدهتمامی سیستم قیمت ریکارگبه
 /92 /67 /67 نگهداری و تعمیر هر قطعه

هیه بودجه، به ت موقعبهی اختصاص نیبشیپ
قطعات و تجهیزات با توجه به برنامه قابلیت 

 اطمینان
97/ 97/ 97/ 

ی هابودجهو کنترل بر استفاده از  نظارت
 هایفعالیتاز  هرکدامبه  افتهیاختصاص

 نگهداری
67/ 97/ 96/ 

 

 هایشرکتدر  هاهزینهبر کاهه  مؤثرپآ از شاناساایی عوامل   

 در شدهشناساییعوامل  بندیو رتبه وزن دهیجهت  هواپیمایی

 است  شدهاستفاده AHP یکرداز رو یقتحق ینا

 ینب خودساااخته یزوج یساااتاساااش پرسااشاانامه مقا  ینا بر

که با موضوع پژوهه با توجه  یکارکنان) شدهشاناسایی کارکنان 

کارکنان بوده  یهنسااابت به بق هاآنو تخصاااص  یبه تجربه کار

های های مربوط به ویژ یبا توجه به داده  ید رد یع( توزاسااات

درصااد از پاسااخگویان  14دهند ان، جمتیت شااناختی پاسااخ

های  مدیریتدرصااد در  11دارای مدرک تحصاایلی هوایضااا و  

دهند ان دارای درصااد از پاسااخ  01کنند  ینگهداری خدمت م
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درصاااد از  54داشاااتند   خادمت  ساااال ساااابقاه  21تاا   21

 باشند دهند ان دارای مدرک کارشناسی ارشد میپاسخ

از  یزوج یسااااتمقا یآاساااتخراج وزن عوامل از ماتر منظوربه

اسااتفاده شااد  پآ از   AHP یا یساالسااله مراتب  یلروش تحل

 یباالتر از حد مجاز بودن، برخ یلبه دل یمحاسبات نر  ساز ار

نر   درنهایتعودت داده شد،  دهند انپاسخ، به هاپرسشنامهاز 

اطالعات  بندیجمعپآ از  درنهایت  یدرس 1/4 یربه ز یساز ار

 یر،به شاارح ز یکمربوط به هر یاصاال یارهای، متآمدهدسااتبه

 :ید رد بندییتاولو

 یعامل ساختار یسلسله مراتب یلتحل(الف

 1متیارهای اصالی چهار انه بر اساش مقیاش   دودویی مقایساه 

کمیتی سااعتی و به همان ترتیبی که در یرآیند تحلیل سالسله   

نتیجه مقایسه  که  یرد¬ رار می مورداساتفاده ( AHPمراتبی )

بردار موزون حاصاال از آن  چنینهمدودویی متیارهای اصاالی و 

دسااتیابی به نتیجه مطلو ،  یاساات، برا شاادهارائه 1در جدول 

 متیارها دودویی مقایساااه برای  روهی  ضااااوت از توان می

 دودویی مقایسه ماتریآ عناصر صورت این در که کرد اساتفاده 

 دسی نظرات  روهی حاصل خواهد شد هن میانگین از متیارها
 یعامل ساختار یاصل یارهایمت یزوج یسۀمقا یآ: ماتر1 جدول

 7 7 8 معیار
 77/7 76/7 28/7 مرکز تحقیق و توستهایجاد 
زائد و بدون  هاییتالیتحذف 

 ارزش در حوزه نت
 76/7 87/7 

ایجاد مراکز نگهداری و تتمیر 

 مشترک بین ایرالینها
  87/7 

بر زاری جلسات منظم بین 

 مدیران ینی و عملیات
   

های موجود نرمالیزه شوند که پس از تشکیل ماتریس باال، باید داده
های باشد که هریک از دادهها به این صورت میروش محاسبه آن

ها تقسیم کرده های مقایسات زوجی را بر جمع هر یک از ستونستون
ی های مربوط به عوامل اصلو سپس با محاسبه میانگین سطرها، اولویت

 به شرح جدول زیر است:

 ساختاریی عامل هاشاخصنتایج تحلیل سلسله مراتبی برای  :5جدول 

 هاشاخص
ضریب 

 شاخص

 47121 ایجاد مرکز تحقیق و توسته

 471۵2 زائد و بدون ارزش در حوزه نت هاییتالیتحذف 

 47211 ایجاد مراکز نگهداری و تتمیر مشترک بین ایرالینها

 47241 بر زاری جلسات منظم بین مدیران ینی و عملیات

 

 
 کاهه هزینه در بتد ساختاری یاصل یارهایمت بندی¬یت: اولو1 نمودار

ی هاشاااخص یساالسااله مراتب لیتحلنتایج  5و جدول  1شااکل 

یکی از عوامل کاهه  عنوانبهرا  "سااااختاری"عامل مربوط به 

برای هریک از  آمدهدساااتبه  ضااارایب دهدیمهزینه نشاااان 

که در حوزه ساختار نگهداری و تتمیر  دهدیمنشان  هاشااخص 

رتیب اولویت ایجاد مرکز تحقیق و به ت یک شااارکت هواپیمایی،

، هانیرالیا نیمشااترک بنگهداری و تتمیر مراکز  جادیا ،توسااته

بر زاری جلساااات منظم بین مادیران ینی و عملیاات و حذف   

بااع  کاهه  زائاد و بادون ارزش در حوزه نات     هاای یتاالیات  

  شودمی هاهزینه

 ی عامل نیروی انسانیسلسله مراتب لیتحل) 

تحلیل ساالسااله مراتبی به شاارح ذیل  در حوزه نیروی انسااانی 

 :باشدمی
 نیروی انسانیعامل  یاصل یارهایمت یزوج یسۀمقا یآ: ماتر۵ جدول

 7 7 8 معیار
آموزش و چند مهارتی نمودن 

 کارکنان نت
97/7 67/7 77/7 

ی تجربیات نگهداری  ذاراشتراکبه 

 و تتمیر در ایرالینها
 77/7 87/7 

ارائه بازخورد خطاها و نوا ص به 

نمودن مطالب  روزبهآموزش جهت 

 درسی

 
 77/7 

برای بکار  یری  هاخلبانآموزش 

 از هواپیماها ترحیصح
   

 ی عامل ساختاریهاشاخصنتایج تحلیل سلسله مراتبی برای : 1جدول 
 ضریب شاخص هاشاخص

 47111 آموزش و چند مهارتی نمودن کارکنان نت

ی تجربیات نگهداری و تتمیر در  ذاراشتراکبه 

 ایرالینها
47111 

ارائه بازخورد خطاها و نوا ص به آموزش جهت 

 نمودن مطالب درسی روزبه
47211 

از  ترحیصحبرای بکار  یری  هاخلبانآموزش 

 هواپیماها
4711۵ 
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 کاهه هزینه در بتد نیروی انسانی یاصل یارهایمت بندی¬یت: اولو2نمودار

 

ی هاشاااخص یساالسااله مراتب لیتحلنتایج  1و جدول  2شااکل 

یکی از راهکارهای  عنوانبهرا  "نیروی انساااانی"عامل مربوط به 

را نشاااان  هواپیمایی هایشااارکتکااهه هزیناه نگهداری در   

نشان  هاشاااخصبرای هریک از  آمدهدسات به   ضارایب  دهدیم

که خبر ان متتقدند، در حوزه نیروی انسااانی نگهداری  دهدیم

از  ترحیصاااح یریبکااار   یهااا براآموزش خلبااانو تتمیر، 

روز ارائه بازخورد خطاها و نوا ص به آموزش جهت به، ماهایهواپ

و  ینگهدار اتیتجرب ی ذاربه اشااتراک، ینمودن مطالب درساا

 کارکنان نتنمودن  یآموزش و چند مهارتو  نهایرالیدر ا ریتتم

  شودمی هاهزینهباع  کاهه 
 ی عامل تکنولوژی و یرایندهاسلسله مراتب لیتحل)ج

 اشدبمیدر حوزه یرایندها تحلیل سلسله مراتبی به شرح ذیل 

 
 تکنولوژی و یرایندهاعامل  یاصل یارهایمت یزوج یسۀمقا یآ: ماتر1 جدول

 7 7 8 معیار
ی تحلیلی و هایتکنولوژاستفاده از 

ی جابهاتوماسیون آنالین در پرواز، 

 آیالین

98/7 
77/7 77/7 

 ابلیت اطمینان  هایروشاستفاده از 

ی و وع خرابی در نیبهیپبرای 

 سنتی هایروشی جابه طتات 
 

77/7 78/7 

 progressiveاستفاده از روش 

inspection  تا  هایبازرسبرای انواع

 ری نیزمکمتری  زمانمدتهواپیما 

 باشد 

 

 77/7 

ایجاد پایگاه داده  وی و ثبت د یق 

 منظوربهعیو  هواپیما 

 ی الزمهایبرداربهره
 

  

 

 

 
 کاهه هزینه در بتد یرایندها یاصل یارهایمت بندی¬یت: اولو1نمودار

 

 

مل عا یهاشاخص یبرا یسالسله مراتب  یلتحل یجنتا :14جدول 

 یندهاو یرا یتکنولوژ
 شاخصضریب  هاشاخص

ی تحلیلی و اتوماسیون هایتکنولوژاستفاده از 

 ی آیالینجابهآنالین در پرواز، 
47111 

 ابلیت اطمینان برای  هایروشاستفاده از 

 هایروشی جابهی و وع خرابی در  طتات نیبهیپ

 سنتی

47220 

 progressive inspectionاستفاده از روش 

کمتری  زمانمدتتا هواپیما  هایبازرسبرای انواع 

 باشد  ری نیزم

47211 

ایجاد پایگاه داده  وی و ثبت د یق عیو  هواپیما 

 ی الزمهایبرداربهره منظوربه
4710 

 

 یهاشاخص یسالسله مراتب  لیتحلنتایج  14و جدول  1شاکل  

یکی از  عنوانبااهرا  "یراینااد و تکنولوژی  "عاااماال مربوط بااه 

 آمدهدسااتبه  ضاارایب دهدیمی کاهه هزینه نشااان هامؤلفه

که به عقیده خبر ان،  دهدیمنشااان  هاشاااخصبرای هریک از 

نگهااداری و تتمیر  در مرکزدر حوزه تکنولوژی و یرایناادهااا 

 مایهواپ و یع قیو ثبات د   یداده  و گااه یپاا  جااد یاهواپیماا،  

 progressiveاسااتفاده از روش ، الزم یهایبردارمنظور بهرهبه

inspection یزمان کمترمدت مایتا هواپ هایانواع بازرساا یبرا 

 یبرا نانیاطم تی ابل هایروشاساااتفاده از  بااشاااد  ری نیزم

ی و سااانت هایروش یجادر  طتاات به  یو وع خراب ینیبهیپ

رواز، در پ نیآنال ونیو اتوماس یلیتحل یهایاساتفاده از تکنولوژ 

  شودمیی هاهزینهباع  کاهه  نیآیال یجابه

 بندیبودجهی عامل سلسله مراتب لیتحل)د

تحلیل سااالساااله مراتبی به شااارح ذیل   بندیبودجهدر حوزه 

 :باشدمی
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 بندیبودجهعامل  یاصل یارهایمت یزوج یسۀمقا یآ: ماتر11 جدول

 7 7 8 معیار
 هاییتالیتبرآورد د یق هزینه انجام 

 نگهداری با ایجاد بانک اطالعاتی
68/7 76/7 77/7 

ه، بودج مو عبهی اختصا  نیبهیپ

 با توجهبه تهیه  طتات و تجهیزات 

 به برنامه  ابلیت اطمینان
 

77/7 88/7 

و کنترل بر استفاده از  نظارت

 هرکدامبه  ایتهیاختصا ی هابودجه

 نگهداری هاییتالیتاز 

 
  

 

 
 

کاهه هزینه در بتد  یاصل یارهایمت بندی¬یت: اولو1نمودار

 بندیبودجه

 

 
 دیبنبودجهعامل  یهاشاخص یبرا یسلسله مراتب یلتحل یجنتا :12جدول 

 هاشاخص
ضریب 

 شاخص

نگهداری با ایجاد  هاییتالیتبرآورد د یق هزینه انجام 

 بانک اطالعاتی
47250 

بودجه، به تهیه  طتات و  مو عبهی اختصا  نیبهیپ

 به برنامه  ابلیت اطمینان با توجهتجهیزات 
47022 

 تهاییاختصا ی هابودجهو کنترل بر استفاده از  نظارت

 نگهداری هاییتالیتاز  هرکدامبه 
47110 

 

 

 یهاشاخص یسالسله مراتب  لیتحلنتایج  12و جدول  1شاکل  

ی هامؤلفهیکی از  عنوانبهرا  "ی بندبودجه "عاامل  مربوط باه  

  با توجه به ضاااریب ناسااااز اری دهدیمکاهه هزینه نشاااان 

  بول ابلاست و از حدا ل مقدار  4742که برابر با  آمدهدسات به

از  شاادهانجام فت که مقایسااه  توانیم( کمتر اساات 471آن )

 آمدهدستبه  ضرایب باشدیماعتماد و پایایی مناسابی برخوردار  

 نظر بر اسااااشکه  دهدیمنشاااان  هاشااااخصبرای هریک از 

تتمیر نگهداری و مرکز یک در یبناد خبر اان، در حوزه بودجاه  

و   طتات هیمو ع بودجه، به تهاختصاااا  به ینیبهی، پمایهواپ

ر نظارت و کنترل ب نان،یاطم تیباا توجه به برنامه  ابل  زاتیتجه

 هاییتالیتبه هرکدام از  ایتهیاختصااا  یهااسااتفاده از بودجه

با  ینگهدار هاییتاالیات  انجاام   ناه یهز قیبرآورد د  ،ینگهادار 

  شودمی هانهیکاهه هز باع  یبانک اطالعات جادیا

 

 گیریبحث و نتیجه

 هاشااارکتی عملیاتی ثابت هانهیهزباا توجه به اینکه تغییر در  

و  هشدحسا  ریزیبرنامهبا  توانیمغیرممکن اسات، لذا   باایتقر

ی نگهداری و هانهیهزاسااتفاده صااحیح از منابع در دسااترش،   

ا ت روازالزامات ایمنی پتتمیر هواپیماها را شااناسااایی و با رعایت 

حاد  ابل  بولی کاهه داد بر این اسااااش هدف از این تحقیق  

در   یریتصااامیمو هواپیمایی  هایشااارکتدر  مدیریت هزینه

ابطه با در ر هاکیتکن مؤثرترینرابطه با انتخا  بهترین  زینه و 

  ا ر  زینه درست انتخا  شود، امکان باشدیم کاهه هزینه ها

و همزمان با آن  ردی یمصاااورت بهبود و ارتقاء کیفی عملکرد 

کاهه پیدا خواهد نمود  برعکآ نگهداری و تتمیر  یهاناه یهز

جز ایزایه مشاااکالت ایرالین ها،  یاجهیانتخاا  نادرسااات نت 

 هواپیما اثر نشااد  یرزمیندر پروازها و  ری، تخخهانهیایزایه هز

بنابراین راهکارهای کاهه ؛ دیگری باه دنباال نخواهد داشااات  

اساش  بر این شوند  بندیاولویتهزینه پآ از شناسایی بایستی 

ی اامهپرسشنسسآ ابتدا ادبیات و پیشاینه تحقیق مطالته شااد  

ی ی لیکرت تدوین و طانهی زدلفی با طیف پنج  منطبق با روش

 هایشاارکتاز  یکی نظرانصاااحبمرحله میان خبر ان و  سااه

و مشاااورت با  وتحلیلاز تجزیاه پآ توزیع  ردیاد    هواپیماایی 

بتد ساختاری،  0حذف و مابقی در  هاشااخص برخی از  نخبگان

 ندیبدسااته بندیبودجهو  نیروی انسااانی، تکنولوژی و یرایندها

 ه ازو اسااتفادتحلیل ساالسااله مراتبی  تکنیکبا  سااسآ شاادند 

 شد  بندیاولویتاکسسرت چویآ  ایزارنرم

 هاهمؤلف، میزان ناساز اری هر  روه از پرسشنامهپایایی  منظوربه

 آمدهتدسبهی شد که با توجه به نتایج ری اندازهیوق  ایزارنرمبا 

که این امر بیانگر  باشاادیم 41/4 هایناساااز ارباالترین میزان 

؛ ندتاز پایایی  ابل  بولی برخوردار هس هاپرسشنامهاین است که 

ساااختاری، شاااخص ایجاد مرکز تحقیق و توسااته با   بتددر  که

ها آموزش خلباننیروی انسانی، شاخص  بتد در ،121/4ضاریب  

 بتددر ، 11۵/4با ضریب  ماهایاز هواپ ترحیصح کار یریبه یبرا

و ثبت  یداده  و گاهیپا جادیاتکنولوژی و یرآینادهاا، شااااخص   
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با ضاااریب  الزم یهایبردارمنظور بهرهباه  ماا یهواپ و یع قید 

اختصاااا   ینیبهیپ، شااااخص بندیبودجه بتدو در و 104/4

با توجه به برنامه  زاتی طتات و تجه هیا مو ع بودجاه، باه ته  باه 

 هاشااااخصدر میان تمام  022/4، با ضاااریب نانیاطم تی اابل 

 باالترین ضریب را به خود اختصا  دادند
 

 پیشنهادها

 پیشنهادهای زیر را ارائه نمود: توانمیبا توجه به نتایج تحقیق 

 ایجاد مرکز تحقیق و توسته  1

 ایجاد مراکز تتمیر و نگهداری مشترک بین ایرالینها  2

 بر زاری جلسات منظم بین مدیران ینی و عملیات  1

 زائد و بدون ارزش در حوزه نت هاییتالیتحذف   0

از  ترحیصاااحبرای بکااار  یری  هاااخلبااانآموزش   1

 هواپیماها

 روزبهارائاه بازخورد خطاها و نوا ص به آموزش جهت    5

 نمودن مطالب درسی

ی تجربیاات نگهداری و تتمیر در   اذار اشاااتراکباه    ۵

 ایرالینها

 آموزش و چند مهارتی نمودن کارکنان نت  1

و هدیمند برای کارکنان  بلندمدتی آموزشی هابرنامه  1

 ینی

مناساااب، عوامل  هایآموزشمدیران ینی و آمادی با   14

درک کنند و  خوبیبههزیناه زای بخشاااهاای ینی را   

نساابت به مدیریت و کاهه آنها ا دامات مناسااب را  

 انجام دهند 

ایجااد پاایگااه داده  وی و ثبات د یق عیو  هواپیما       11

 ی الزمهایبرداربهره منظوربه

برای  progressive inspectionاساااتفاده از روش   12

 ری نیزمکمتری  زمانمدتا تا هواپیم هایبازرسانواع 

 باشد 

ی نیبهیپ ابلیت اطمینان برای  هایروشاسااتفاده از   11

 سنتی هایروشی جابهو وع خرابی در  طتات 

ی تحلیلی و اتوماسیون آنالین هایتکنولوژاساتفاده از    10

 ی آیالینجابهدر پرواز، 

نوین مدیریت نگهداری  هایروشعلوم و  کار یریباه   11

 و تتمیر هواپیما

بودجه، به تهیه  طتات و  مو عبهی اختصا  نیبهیپ  15

 به برنامه  ابلیت اطمینان با توجهتجهیزات 

ی هااابودجااهو کاناترل بر اساااتفاااده از    ناظااارت   1۵

 نگهداری هاییتالیتاز  هرکدامبه  ایتهیاختصا 

نگهداری با  هاای یتاالیات  برآورد د یق هزیناه انجاام     11

 ایجاد بانک اطالعاتی

ایجاد برنامه مدیریت صحیح مصرف سوخت هواپیما و   11

در مصااارف  جوییصاااریهیاایتن راهکاارهایی جهت   

 سوخت هواپیماها
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نامه با روش تحلیل  متیارهای انتخا  موضااوع پایان بندیاولویت»(  111۵)

مجله دانشاکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی    «(AHP)سالساله مراتبی  
  11-24،   1شماره  12دوره ، (متالتهران )پیاورد س

 ( 1110سااجاد )شااول،  ؛ ویتحی، سااتید ؛کتابی، سااتیده ؛ساابحانی محمد

ی سرمایه  ذاری با هاپروژهبر انتخا   مؤثرمتیار  بندیاولویتشاناساایی و   »

مجله تحقیق در عملیات در   «اساتفاده از روش یرایند تحلیل سلسله مراتبی 
  11-01   ( 01  سال سیزدهم، شماره اول )پیاپی کاربردهای آن

شناسایی » ( 1111) حمید و ماجدی، ؛اسفندیارزبردست،  ؛، آرشثقفی اصال 

، هاپذیری پروژه تحقق متیارها و شاااخصااهای مؤثر در یرآیند بندیاولویتو 

  20-10  ، 11  شماره «مجله متماری و شهرسازی آرمانشهر

نگهداری و  ساااازیپیادهتدوین الگوریتم » ( 1111یرهاد )یانی یالورجانی7 ک

تتمیرات پیشاااگیراناه در یک هواپیمای مساااایربری با رویکرد حدا ل نقه  

، یاسومین کنفرانآ ملی تصادیات جاده  «خطاهای انساانی در سوانح هوایی 
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان  زنجان  سوانح ریلی و هوایی
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هواپیمایی بازر انی در ایران از آغاز تا  خچهیتار  »( 1115) عطروش، عبااش 

 تهران: انتشارات روشنگران و مطالتات زنان  « امروز

طرح » ( 1111)سااازمان هواپیمایی کشااوری  دیتر تضاامین ایمنی و کیفیت

تهران:  (چاپ اول) «یراناجامع ایمنی هوانوردی کشااوری جمهوری اسااالمی 

  انتشارات سازمان هواپیمایی کشوری

  پایان نامه  «برآورد تابع هزینه هواپیمایی آسمان» ( 1112) راهانیواشقانی ی

 دانشگاه الزهرا تهران 

آثار تحریم » ( 1115)، الهه صالحی ویاطمه؛  سلطانسور، ؛یارمه پاشاازانوسای،  

  و علوم اسالمی اولین کنفرانآ پژوهه در یقه، حقوق  «بر ناو ان هوایی

های چاله» ( 1111)محساان  سااقایی، و ؛جمال محمدی، اصااغر؛ ضاارابی،

  سااال محیطی ریزیبرنامهیصاالنامه جغراییا و   «هوایی ونقلحملصاانتت 

  21بیستم، شماره 

تخمین اضااایه هزینه عملیاتی » ( 1112)آذین  جتفرزاده، و ؛حمید کردبچه،

  0، سال چهارم، شماره ونقلحملیصلنامه مهندسی   «هما

مدیریت  هایروشبررسی » ( 1115) عاشاری، رساول   و ؛جوانمرد، حبیب اهلل

م، ، سال پنجیصلنامه یرهنگ مدیریت دو  «هزینه و انتخا  مناسبترین روش

  11شماره 

مدیریت هزینه و »(   1114) رحیمی پور، اکبرو  ؛تدریآ حساانی، متصااومه

  14-10    15، شماره مجله توسته مدیریت « آن یهاکیتکن

یصاالنامه   «های مدیریت هزینهساایسااتمرویکردی بر » ( 111۵) دارابی، رؤیا

  11دانه و پژوهه حسابداری، سال چهارم، شماره -انجمن حسابداری ایران

هزینه یابی در حسااابداری  هایروشمقاله انواع »(  1111) ، یرنوشیر پاک

کنفرانآ جهانی مدیریت ا تصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز   «مدیریت
  هزاره سوم

 بر تخثیر رویکرد اساااتراتژیک مدیریت هزینه»(  1115) نیکتا ،کیانوش مقدم

   پایان نامه،«(بانک تجارت استان تهران )مورد مطالته: بانک شااخص عملکرد 

 دانشگاه آزاد، واحد الکترونیک، دانشکده مدیریت 

مرکز   تهران: ناشر «مدیریت مالی )ویرایه اول(» ( 1114مدرکیان، حسان ) 

  رانیا یصنتت قاتیآموزش و تحق

 سااایت راهکارهای کلی در مدیریت کاهه هزینه،» ( 1111) خلیلی، صااابر

mahanteymouri.ir » 1111 نییرورد 1 یبروزرسان نیآخر  

 تیریمد یهایاستراتژ» (  1111)ی نق ،ییاضل و ؛یجماورد ،یدوج ی ر انل

 هیساااال دوم، پ ،تیریمد یمجله حساااابدار، «یر ابت تیمز جادیو ا نهیهز

  شماره سوم

 هنی: هزیابی نهیهز نینو یکهایتکن» ( 1114، لیال )و کنگری ؛، ایشینشالچی

 ، دانشگاه آزاد بیرجند «زنی، هدف و کاتییتال یبر مبنا یابی

هزینه یابی برمبنای هدف )رویکردی در مدیریت »(  111۵) اسااحقی، یاطمه

  11 شماره سال پنجم، یصلنامه مدیریت،   «ها(هزینه

ارزش  ینقه مهناادسااا» ( 1111) نیبگلو، رام یسااایعو  ؛میمر ،یمؤمن-

  «وریبهره یوارتقا ناه یهز تیا ریدر ماد  ناه یکااهه هز  یهاا  یواساااتراتژ

  نهیهز تیریآرش و مد یمهندس یکنفرانآ مل

ها بررسی تخثیر مدیریت هزینه» ( 1111) منیری، علیرضاا و  ؛خانجانی، پیمان

دومین همایه ملی مدیریت کساااب و   همدان: «در زنجیره ارزش ساااازمان
 کار 

 تخمینی هانهیهزکاهه  کارهایراهشاااناساااایی »(  1110)متتمد، مهدی 

   پایان نامه  تهران: دانشگاه هوایی «ا الم

 فتگوی اختصاصی مجله  سترش صنتت با نایب » ( 1111) اسمی، مستود 

  2441، پیاپی 11شماره   «رئیآ اتحادیه هوایی و یضایی ایران

طراحی مدلی برای توسته » ( 1111) محمودیه، محمدرضاو  ؛کریمی، آصاف 

نشاریه علمی پژوهشی مدیریت    «بازار سافرهای هوایی ارزان  یمت در ایران 
  سال هجدهم ،یردا

هواپیمایی و هزینه  هایشااارکتکلیاتی از مخارج » ( 1111)عروج نیا، پریوا 

  101  شماره ماهنامه ترابران  «پرواز

نشریه داخلی خطوط   «ECTMمتریی سرویآ   »(1111)بهاری، هوشنگ 
  های هواپیماییارائه دهنده سرویآآبی، 

بررسی عوامل موثر در   »(1111) شخصیان، یاطمه ؛ وحساینی، میرزا حسن 

پژوهشنامه ی مدیریت تدوین اساتراتژی شارکت های هواپیمایی کم هزینه،   
  54تا  04،   2، سال دهم، شماره اجرایی

ارزیابی کارایی شاارکت »  با ریه مشااهدی، امیر حسااین ؛ وکاممی، مصااطفی

هواپیمایی ماهان در مقایسااه با شاارکت های هواپیمایی عضااو یاتا در منطقه 

، 1، شماره 21، سال مجله ا تصااد و توساته منطقه ای     «خاورمیانه و آیریقا
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هزینه های عملیاتی  تخمین اضاااایاه »جتفر زاده، آذین ؛ و کردبچاه، حمیاد  

،   14، سال چهارم، شماره مهندسی حمل و نقل، «شارکت هواپیمایی هما 
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