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چکیده
صانتت حملونقل هوایی به عنوان صنتت پیشرو و اثر ذار در پیشریت و توسته هر کشور مطرح و وضتیت آن یکی از شاخص های اصلی و مهم
توسااته محسااو میشااود ولی با مسااائل مختلفی از جمله ایزایه هزینه ها مواجه اساات ،تساالب بر ساااختار هزینهای شاارکت های هواپیمائی
میتواند نظام بهرهبرداری از هواپیما را بر اصاول سایساتماتیک اداره کند هدف از انجام این تحقیق ،مطالته و بررسای مدیریت هزینه در شرکت
های هواپیمایی میباشاد برای حصاول به این هدف ،ابتدا بامطالته اسانادی و کتابخانهای و پیشینه پژوهه ،روشهای کاهه هزینه ،شناسایی
شاد ساسآ پرساشانامهای با روش دلفی با طیف پنج زینهای لیکرت تدوین و طی ساه مرحله میان  24نفر از خبر ان و صاحبنظران شرکت
هواپیمایی توزیع ردید و با اساااتفاده از نرمایزار  ،SPSSراهکارهای کاهه هزینه شاااناساااایی شاااد ساااسآ جهت اولویتبندی راهکارهای
مشاخصشده ،پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی تهیه و در بین کارکنان متخصص یکی از شرکتهای هواپیمایی توزیع ردید نتایج پرسشنامهها
در نرمایزار  Expert Choiceتحلیل و راهکارها در چهار بتد سااختار ،نیروی انسانی ،تکنولوژی و بودجهبندی اولویتبندی ردید و درنهایت با
توجه به نتایج تحقیق راهکارهای عملیاتی بر اساش چهار بتد ارائه ردید

واژههای کلیدی :شرکت هواپیمایی ،نگهداری و تتمیر ،کاهه هزینه ،دلفی ،تحلیل سلسله مراتبی

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.
Key words: Airline, Maintenance and repair, Cost reduction, Delphi
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مقدمه
حملونقل ،نیاز اساسی جامته بشری است که در آن ،زیر بخه
حمالونقال هوایی جوانترین ،ایمنترین و مادرنترین شااایوه
حملونقل است این صنتت به لحاظ سهولت دسترسی ،سرعت
باال در جابهجایی ،هزینه مناساب و ابلیت اطمینان باال ،از رشد
روزایزون جابهجایی بار و مسااایر نساابت به سااایر شاایوههای
حمالونقال برخوردار اسااات (کااممی )1111 ،بسااایاری از
شارکتها به این نتیجه رسایدهاند ،در صورت استفاده از صنتت
هوایی برای حملونقل بار به انبار کمتری نیاز خواهند داشاات و
حتی هزینههای بستهبندی آنها نیز کاهه خواهد یایت (کریمی
و محمودیه )1111 ،لیکن این صااانتت با مشاااکالت متتددی
مواجه است ازجمله :ایزایه ساالنه هزینههای نیروی کار ،یمت
سااوخت هواپیما ،محدودیت زیرساااختهای حملونقل هوایی
(یرود ااههااا) کااه باه ایزایه تراکم و تاخخیر در پروازهاا منجر
میشود (حسینی )1111 ،همچنین ایرالین ها ساالنه هزینههای
متفااوتی دارناد کاه خریاد ،نگهداری و تتمیر هواپیماها ،تخمین
سوخت ،پارکینگ ،تخمین امور خدماتی به مسایران و هزینههای
نیروی انساانی ،چند مورد عمده از این هزینهها هستند و ا ر در
تاخمین این هزیناههاا باا مشاااکالتی روباه رو شاااوند اهی به
خانهنشاینی هواپیماها منجر میشود و ابلتوجه است که حتی
خانهنشااینی آنها نیز بهمنظور هزینه پارکینگ ،بساایار هزینهبر
اسات ( اساامی )1111 ،از طرف دیگر صاانتت هوایی کشااور از
یکسااو به علت تحریم ،با عدم انتقال ینّاوری روز و عدم تحویل
طتات مناسااب هواپیما مواجه شااد و از سااوی دیگر ،به دلیل
ایزایه ساان ناو ان هوایی موجود ،هزینههای جاری نگهداری و
تتمیر در این بخه چندین برابر شاااده اسااات که باع کاهه
سااوددهی صاانتت هوایی شااد در حال حاضاار تراز مالی اکثر
شاارکتهای هواپیمایی منفی اساات و ا ر رار باشااد نر بلیت
هواپیماا بیه از این ایزایه یاابد ،شااااهد کاهه بیه ازپیه
مسااایران در بخه هوایی خواهیم بود که در شاارایب موجود به
ر می کمتر از  1درصااد کل جمتیت کشااور رس ایده اساات و با
توجه به مشاااکالت موجود درراه شااارکتهای هواپیمایی ،اکثر
شارکتهای هواپیمایی ضاررده هستند ازاینرو به نظر میرسد
دساتیابی به یک استراتژی بومی با رویکردی کارآ میتواند نقه

- Fantahun
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لطفی جالل آبادی ،حسینی

سازندهای در تحول این صنتت داشته باشد (کریمی و محمودیه،
)1111
از آنجائی که سااازمانهای هواپیمایی با مسااائل و مشااکالتی در
تخمین بودجه روبه هستند ،شیوه مدیریت در سازمان بهنحویکه
بودجه موردنیاز تخمین شاااود یا بتوان از بودجه محدود بهترین
اساتفاده را به عمل اورد از اهمیت بسایار باالیی برخوردار است
نظر به نقه برجسته صنتت حملونقل هوایی در ا تصاد ملی و
جهانی و پیوند نا ساااساااتنی و روزایزون این صااانتت با مقوله
توسااتهیایتگی ،ایزایه توان ا تصااادی شاارکتهای هواپیمایی
همواره در تتامل با رشد ا تصادی و توسته پایدار ملی بوده است
که این مهم مسااتلزم هوشاامندی شاارکتها مبنی بر شااناخت
صااحیح هزینهها و سااسآ تدوین س ایاسااتها و اسااتراتژیهای
بهینه برای کنترل و کاهه هزینهها است ازاینرو مهم است که
با توجه به شارایب حسااش کشاور وعدم دسترسی شرکتهای
هواپیمایی به طتات و برخی خدمات و پشااتیبانیهای خارج از
کشاور ،با توجه به یرمایشات صریح مقام متظم رهبری (مدمله
التااالی) مبنی بر ا تصااااد مقاااومتی وجهه تولیااد و همچنین
برناامههای توساااته کشاااور ،مدیریت هزینه در شااارکتهای
هواپیمایی بهطور شاایساته مدیریت شوند و مدیران این صنتت
همواره الگوهاای کاهه هزینه را در دساااتور کار رار دهند بر
این اسااش ساوال اسااسی تحقیق شناسایی راه کارهای کاهه
هزیناه نگهداری و تتمیر در شااارکت های هواپیمایی کدامند؟
اولویت بندی کاهه هزینه ها در شرکت های هواپیمایی به چه
صورت است؟
مبانی نظری
صااانتت حملونقل هوایی نمیتواند مساااتقیماا با هر صااانتت
حملونقل مقایسه شود پرواز هواپیما یقب یک برخاستن و یرود
سااااده نیسااات بلکه باید مقررات نظارتی الزامات نگهداری نیز
بهطور همزمان برآورده شاود بازرسیهای نگهداری و تتمیرباید
انجام شود تا اطمینان حاصل شود که هر هواپیمایی که زمین را
ترک می کناد ،باا کمترین هزیناه ممکن ،اابال اعتماد ،ایمن و
دارای صالحیت پرواز است (یانتاهون)2411 1
شااارکاتهای هواپیمایی سااااالنه هزینههای متفاوتی دارند که
خریاد ،نگهداری و تتمیر هواپیماها ،تخمین ساااوخت ،پارکینگ،

مدیریت هزینه نگهداری و تتمیر

تخمین امور خدماتی به مساااایران و هزینههای نیروی انساااانی،
چناد مورد عماده از این هزینهها هساااتند و ا ر در تخمین این
هزیناههاا با مشاااکالتی روبهرو شاااوند اهی به خانهنشاااینی
هواپیماها منجر میشاود و ابلتوجه است که حتی خانهنشینی
آنها نیز بهمنظور هزینه پارکینگ بسیار هزینهبر است .ناکامی در
مدیریت هزینههای شرکتهای هواپیمایی منجر به ورشکستگی
و یا به خطر ایتادن امنیت پرواز میشود ( اسمی)1111 ،
ساختار هزینهای یک شرکت هواپیمایی به شرح ذیل است:
 -1هزینه عملیاتی مستقیم
 -1-1هزیناههاای مرتبب باا هواپیما همچون ساااوخت ،ینی و
اورهال هواپیما ،اساااتهالک ،عوارر یرود اهی ،عوارر ناوبری،
کادر پرواز و
 -2-1هزینههای مرتبب با مسایر همچون کترینگ ،بیمه مسایر،
عوارر ترمینال هر مساایر ،هندلینگ مسایر ،کمیسیون یروش
مسایر و
 -2هزینه عملیاتی غیرمستقیم
شااامل حقوق پرساانل نگهداری و تتمیر ،عملیات پرواز ،عملیات
یرود ااهی ،آموزش ،پارکینگ ،هندلینگ یرود اهی ،هزینههای
پایگاه عملیاتی و ایستگاهها و
 -1هزینههای باالدستی
هزینههای ستادی ،آموزش و حقوق پرسنل و مدیریت ،بازاریابی،
تبلیغات و یروش ،موضوعات مرتبب با امور مالی و بانکی مرتبب،
یاینانآ ،هزینههای مدیریتی واداری ،هزینههای وابساااته ثابت
مهنادسااای و تتمیرات ،راردادهای خرید خدمات ،اساااتهالک
سرمایه ذاری ،پشتیبانی و (عروج نیا)1111 ،
البته برخی هزینهها ممکن اسااات در یکی از موارد باال جابه جا
شوند ،اما در مجموع هزینهها به دو بخه مستقیم و غیرمستقیم
تقسایم میشااوند که بخشای از آنها متغیر و بخشای دیگر ثابت
هسااتند هزینههای عملیاتی مسااتقیم متغیر ،با ایزایه مجموع
سااااعاات پرواز شااارکات ایزایه مییااباد و البتاه هزینههای
غیرمسااتقیم ثابت و باالدسااتی را در ضااریب ایزایه ساااعات
پروازی ،سرشکن میکند(جانسون)2410 ،
آژانآ ملی هواپیمایی کشاوری برزیل ( )ANACنشان میدهد
کاه هزیناههای ثابت تقریباا  ٪51از کل هزینههای هواپیمایی را
تشااکیل میدهد در این بازارهایی که هزینههای ثابت برای آنها
تغییرات زیادی در حجم تولید دارد ،به طور ابل توجهی هزینه
Doganis 2
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کل شارکت را تغییر نمیدهد بنابراین ،بهتر اسات سااایر عوامل
تتیین کننده هزینهها را بدانیم(همان منبع)
د نیآ )2414(2یک تقسااایم بندی را برای تتیین هزینههای
ایرالین براسااااش میزان مدیریت و کنترل بر هزینه ،انجام داده
که در جدول شماره یک نشان داده شده است
جدول :1یاکتورهای مؤثر بر هزینههای ایرالین
عامل تتیین کننده هزینه

میزان مدیریت/کنترل بر هزینه

هزینههای ورودی که از خارج اعمال
میشوند

کم

هزینه دستمزد

مقداری

نوع/مشخصات هوپیما

مقداری

ویژ یهای ساختار/شبکه مسیرهای
پروازی

مقداری

خب مشی بازاریابی و محصول
ایرالین

زیاد

سیاست مالی ایرالین

زیاد

استراتژی شرکتی

زیاد

کیفیت مدیریت

زیاد

منبع( :دا نیآ)2414،
دساااته اول عوامل بیرونی وجود دارد که شااارکتها بر روی آنها
کنترل کمی دارند مهمترین عامل در این دساته یمت سوخت
است ،اما میتوان به مالیات و هزینههای یرود اه نیز اشاره کرد
عوامال تتیین کنناده هزیناه کاه ایرالین ها میتوانند بر آنها تا
حدودی (مقداری) کنترل و مدیریت داشته باشند در دسته دوم
رار دارند در اینجا سااه عامل اصاالی تتیین کننده ،هزینه کار،
نوع هواپیماای مورد اساااتفاده و عملیاتهای اساااتاندارد برای
اساتفاده از هواپیما است ا رچه به نظر میرسد دو عامل تتیین
کننده آخری تحت کنترل کامل شاارکت هسااتند ،اما در عمل،
عملکرد مدیران محدود است این امر میتواند مربوط به مو تیت
جغراییایی شرکت ،توایق نامههای خدمات هوایی دو جانبه انجام
شده بین دولتها و تراکم تراییک در مسیرهای پروازی باشد که
ویاٌ بر نوع هواپیمای مورد نیاز و شاابکه مورد بهره برداری تخثیر
می ذارد تنها موردی که در آن مدیریت از آزادی عمل بیشتری
برخوردار اسات ،شرکتهای ملی کشورهایی است که دارای یک
حامل پرچم واحد هساتند ،به ویژه ا ر سهم دولت در آن بیشتر
باشد
هزینههای ثابت ،هزینهای اساات که با چرخه بازر انی عملیاتی،
کم یااا زیاااد نمیشاااود و حتی ا ر عملیااات پروازی شااارکاات
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هواپیمایی متو ف باشد ،این هزینه تحمیل می ردد هزینههای
متغیر ،هزینههایی هساااتند که مساااتقیماا به چرخه پرواز یک
هواپیما وارد میشود به زبان ساده ،هزینهای است که ا ر انجام
نشااود ،هواپیما ادر به حرکت نیساات این هزینهها اصاالیترین
هزینههای شاارکت هواپیمایی محسااو میشااوند که مجموعاا
بیه از  ۵1درصد مجموع هزینهها را دربرمی یرند؛ هزینههایی
همچون اساااتهالک هواپیماا و ماالکیات (ا سااااط مالکیت یا
اجارهبها) ،حق پرواز کادر عملیات ،ساااوخت ،هزینه نگهداری و
تتمیر ،بیماه ،کتریناگ ،هزیناه نااوبری و یرود ااهی ،خادمات
یرود اهی یا هندلینگ و ازجمله هزینههای متغیر هساااتند
البته برخی از هزینههایی که در چرخه پرواز تحمیل میشاااود،
در تتداد پرواز سااالنه محاسابه و بر مقدار ساااعات پرواز ساالنه
هواپیما تقسیم میشود (عروج نیا)1111 ،
حال ،ریز هزینههایی که به ازای هر سااااعت پرواز و جزییتر از
آن ،هر سااعت صندلی پرواز (یک مسایر صندلی) انجام میشود
محاسبه می ردد.
الف  -هزینههای ثابت :
 -1سااااختماان و ابنیاه -2هواپیما (ارزی به ریالی) -1موتور و
طتات یدکی (ارزی به ریالی) -0تاسیسات یرود اهی -1وسایل
و ادوات اداری -5خودرو (موتوری) -۵تجهیزات مهناادسااای و
تتمیرات (خب پرواز) -1بیمه هواپیما -1تبلیغات و اطالعرسانی
 -14چاپ و نشریات -11هزینههای مرتبب به واحد بازر انی
 -12هزینااه هااای انفورماااتیااک و  -11ITمجوزهااا (عوارر و
هزیناههاای کال مجوزهااای ااانونی اخااذ شاااده) -10آموزش
(هزینههای سالیانه آموزش نیروی انسانی متخصص مانند خلبان
و ینی و مهماانادار و هزیناههای مرتبب با آموزشهای خارج از
کشااور و کل هزینههای مرتبب با امور آموزشاای پرساانل)-11
اساتهالک موارد  1تا  1و ( 12که بین  11تا  24درصد در سال
اساات)-15حقوق و مزایای جاری ماهانه پرساانل -1۵هزینههای
اساتخدامی -11هزینههای جاری اداری -11هزینه بیمه پرسنل
اساااتخدامی-24تشاااریفات و ماموریتها -21ترابری و نقلیه و
هزینههای جاری موتوری-22پشاتیبانی اداری و تاسایسات-21
ایساااتگااهها و اماکن -20دیاتر یروش -21هزینههای اجرایی و
پشاتیبانی -25هزینههای پروازهای بدون مسایر -2۵هزینههای
پیهبینی نشده -21هزینههای انتقال ارز به خارج از کشور-21
پوشاک پرسنل و کرو

لطفی جالل آبادی ،حسینی

نکته :ریز هزینههای یوق تقسااایم بر توان عملیاتی شااارکت در
طول  1ساال خواهد شاد بدین متنی ا ر توان عملیات ساالنه،
طبق محاسبه  1۵444ساعت باشد ،در طول  1سال (زمان ابل
توجیه در ساارمایه ذاری) میشااود  11444ساااعت که بر این
اساش هزینه ثابت شرکت در یک ساعت پرواز محاسبه میشود
تحلیل هزینههای ثابت سااالنه نیز با هزینههایی که در هر سال
تکرار میشود ،انجام می ردد که آن هزینه ثابت ساالنه به تتداد
ساعات پرواز ناو ان تقسیم می ردد.
 :هزینههای متغیر
 -1هزیناه حق مومف کاادر پرواز (خلبااناان و مهماانداران)-2
اساتهالک هواپیما و ا ساط مالکیت (ساالنه)-1هزینه ارد پرواز
(حفاامت هواپیمایی  /رارداد ایرمارشاااال) -0هزینه ساااوخت
( رارداد شارکت پخه یرآوردههای نفتی)  /محاسابه هر ساعت
پرواز مصااارف ساااوخت و روغن-1عوارر یرود اهی و ناوبری
هوایی ( رارداد شاارکت یرود اههای کشااور -منطبق با ماده 51
اخذ مطالبات شاااامل خدمات ناوبری ،نشاااسااات و برخاسااات،
پاارکیناگ ،اساااتفااده از امکانات یرود اهی ) -5اجاره اماکن
یرود اهی در یرود اههای مورد هدف بازر انی و پایگاه عملیاتی
-۵خادماات یرود ااهی ( رارداد خرید خدمات از شااارکتهای
خدمات یرود اهی)-1بیمه مساااایر ،بار و شاااخص ثال (2/22
درصاد یروش بلیت) -1بیمه کرو -14کترینگ مسایر و خدمات
ریااه مشاااتری و خادمات داخل پرواز-11تتمیرات و نگهداری
هواپیماا ( رارداد خریاد خادماات از شااارکتهای دارای مجوز
تتمیرات و نگهااداری) توضااایح اینکااه؛ هزینااههااای تتمیرات و
نگهداری هواپیما تابتی اسات از نوع هواپیما ،ساال ساخت ،عمر
هواپیما و چرخه پرواز هواپیما و موتور که برابر تقویم ساااعات و
دوره نشست و برخاست پروازی طی شده و با یمانده به صورت
ریز بررسای و به ازای یک سااعت پرواز محاسبه میشود مبنای
تحلیال ،برنااماه تتمیراتی هواپیما ( )MPDاسااات که از طرف
کارخانه ساازنده ارائه میشود-12.کارمزد آژانآهای هواپیمایی
و عاامل یروش بلیت (یروش داخلی بین  1تا  ۵درصاااد یمت
بلیات) -11عوارر شاااهرداری -10عوارر مساااایر (ترمینال
یرود اهی(
در اداماه ،مجموع هزیناه های ثابت و متغیر شااارکت تجمیع و
هزینه یک سااعت پرواز به صاورت (Block Hoursبسته شدن
در هواپیما تا باز شدن آن )  14 +درصد هزینههای پیهبینی
نشاده ،مشخص می ردد در نهایت کل هزینه یک ساعت پرواز
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به تتداد صاندلی ابل عرضه در یک مسیر تقسیم شده و هزینه
یک نفر مسایر پرواز یا یک صندلی ساعت پرواز مشخص خواهد
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
میشاود .فتنی اسات سقف نر مسیر نیز توسب شورای عالی
هواپیمایی کشااوری مصااو و به شاارکتهای هواپیمایی ابالغ
میشود.
آژانآ ملی هواپیماایی کشاااوری برزیال نشاااان میدهاد کااه
هزیناههاای ثاابات تقریباا  ٪51از کل هزینههای هواپیمایی را
تشااکیل میدهد در این بازارهایی که هزینههای ثابت برای آنها
تغییرات زیاادی در حجم تولیاد دارد ،بهطور ابلتوجهی هزینه
کل شارکت را تغییر نمیدهد؛ بنابراین ،بهتر اسات سایر عوامل
تتیینکننده هزینهها را بدانیم(ایلر و موریا )2410 ،1هزینههای
نگهداری بهطور میانگین نشااااندهنده  10درصاااد هزینههای
متغیری است که خطوط هوایی متحمل میشوند ر ابت جهانی،
خطوط هوایی را مجبور به بهبود ساعات پرواز و همچنین ابلیت
دسااترساای هواپیماها با هزینههای نگهداری مناسااب مینماید
(ر اااتری و همکاااران )2411،0هزینااههااای نگهااداری و تتمیر
هواپیما دارای چندین ویژ ی اسات ،شاخص هزینه به یک دوره
زماانی یاا سااااعاات پرواز بساااتگی دارد به منظور انجام انواع
نگهداری ،شااارکتهای هواپیمایی ضااامن ارائه خدمات باالتر،
تمرکز خود را برای تجزیهوتحلیل هزینههای مربوط به نگهداری
و تتمیر ایزایه میدهند(یانتون)2411 ،1
طبق زارش سال  2410یاتا ،خطوط هوایی در کل مبلغ 1۵75
میلیاارد دالر برای هزیناه بخه ینی خود زارش دادند :از این
مقدار 11 ،میلیارد دالر برای هزینه تتمیر و نگهداری مستقیم و
 275میلیارد دالر برای هزینه سربار است  11میلیارد دالر تقریباا
 20درصد از کل هزینه  MROرا برای  1۵درصد ناو ان جهانی
اختصا میدهد(یانتون)2411 ،
همچنین در این زارشاها ادعا شده که میانگین هزینه برای هر
ساعت پرواز  1،15۵دالر ،برای هر سیکل پروازی  1،421دالر و
برای هر هواپیما  171میلیون دالر است

مدل تصمیم یری نگهداری و تتمیر روتین
یکسارچگی مناسب و مدیریت زنجیره تخمین یک ایرالین میتواند
هزینه نگهداری و تتمیر را به میزان ابلتوجهی کاهه دهد با
توجه به پیچید ی باال یرایندها و یمت باال طتات و مواد ،برای
باه حدا ل رسااااندن زمین یری هواپیما ،اغلب زمان و مسااایر
کوتاهتر نقه مهمی در کاهه هزینه نگهداری مساااتقیم دارند
اجرای استراتژیهای زنجیره تخمین مقرونبهصریه یک ابزار برای
ریع این چاله است
میتوان در  MPDسافارشاایشاده هواپیما جزئیات بیشااتری را
توضایح داد نظیر باز کردن دریچهها برای بازرسی و روغنکاری
سایستمها و طتات هواپیما ،پیاده کردن طتات زماندار ،انجام
 modificationبر اساش امریههای صالحیت پروازی و سرویآ
بولتن ،انجام اپرشااان چک تجهیزات اضاااطراری هواپیما ،انجام
تساات ساایسااتمهای کنترل یرامین و سااایر یتالیتهایی که
می تواننااد تحاات چااک هااای  Aیااا  Cطبق بناادی شاااونااد
()Fantahun, 2018
استفاده از برنامه نظارت بردادههای پروازی
این امر شااااماال تجزیاهوتحلیال منظم دادههاای پروازی از هر
ساورتی پرواز هر هواپیما ،کشااف و بررسی هر ونه بینظمی در
عملیاات و پیگیری رونادهای اسااااسااای در مراحل عملیاتی و
حوادث بالقوه خطرناک اساات؛ و در صااورت لزوم ،بازخوردی از
موضاااوعاات مهم تهیه و در اختیار بخه آموزش پرواز و اهی
او ات اعضای خدمه پرواز رار داده میشود
در اینجا ،نظارت برداده های پروازی دو هدف اصااالی را برآورده
می کنااد اوالا ،این امکااان را یراهم می کنااد کااه عیو ینی،
رویههای ناایمن یا شاارایب خارج از مراحل عملیاتی موردنظر در
مراحل اولیه شناسایی شود تا از بروز حوادث یا سوانح جلو یری
شود ثانیاا وسیلهای برای پیگیری ا دامات اصالحی نظیر ایزایه
آموزش یا تغییر روشهای اسااتاندارد یراهم میآورد تا مشااخص
شااود که آیا آنها مویق بودهاند یا خیر هردوی اینها درنهایت به
عملکرد ایمن شرکت هواپیمایی کمک میکنند(همان منبع)
پیشینه پژوهه
مطالتات صاورت ریته داخل کشور درزمینه تخمین هزینه در
صاانتت هواپیمایی کشااور بساایار اندک اساات هایان و بگماز
 ،2412با تخمین تابع تولید خدمات حملونقل هوایی هما برای

Eller and Moreira 3
Regattieri and all 4

Fantahun 5
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دوره  1111تا  ،11۵1به بررسای ساااختار تولید خدمات هوایی،
رشاد و بهرهوری و پیشریت ینی به تفکیک عوامل تتیینکننده
در شااارکات حمالونقل هوایی هما پرداختند برای این منظور
ایشااان  0عامل :نیروی کار ،ساارمایه ،سااوخت یری در داخل،
ساااوخت یری در خارج و نر بهره را در مدل پیهبینی کردند
(همان منبع)
واشاااقاانی یراهاانی باا تخمین یاک تاابع هزیناه بلنادمدت و
کوتاهمدت شرکت هواپیمایی آسمان برای دوره  1154تا 1111
به بررسای سااختار هزینه آن شارکت پرداخته است نتایج این
تحقیق نشاان داد که در بلندمدت ،عوامل سارمایه و سوخت بی
کشااه هسااتند و تنها نیروی کار ،عامل تولید با کشااه اساات
درحاالیکه در کوتاهمدت ،تمامی عوامل بی کشاااه هساااتند
(کردبچه و جتفرزاده)1112 ،
کرد بچه و همکاران  ،2411به بررسی رابطه بین هزینه عملیاتی
هواپیما و اندازه هواپیماهای مساااایربری و تخمین اندازه بهینه
هواپیما در خطوط منتخب داخلی شاارکت هواپیمایی هما برای
سااالهای  1111تا  111۵پرداختهاند نتایج این مطالته نشاااان
میدهد که برای هر طول مسیر خا  ،یک اندازه بهینه هواپیما
وجود دارد ،بطوریکه با ایزایه طول مسایر ،اندازه بهینه هواپیما
ایزایه مییابد
روساای و حسااینی راد در سااال  1112به تدوین راهکارهای
عملی جهات کااهه هزینااه خطوط هوایی پآ از آزادساااازی
یمت پرداختهاند
جدول :2شناسایی راهکارهای کاهش هزینه
ردیف

راههای کاهه هزینه

منبع

1

پیشریت ینآوری اطالعات ،تغییر
ساختارهای سازمانی

جوانمرد و عاشری 1111

1

مهارتهای یکری مدیریت هزینه در
کارکنان ،ایجاد یک سیستم
برنامهریزی و کنترل مدیریت هزینه

تدریآ حسنی
رحیمی1114 ،

و

0

شیوه کایزن یا بهبود مستمر ،مدیریت
کیفیت جامع ،شناسایی و پیادهسازی
سازههای استراتژیک

کیانوش مقدم1115،

5

حذف یتالیتهای بدون ارزش و
هزینه زا (مودا)

شالچی و کنگری1111 ،

۵

شناسایی لو اهها یا محدودیتها،
مدیریت و در دسترش بودن

دارابی111۵ ،

موجودیها و حذف موجودیهای
اضایی
1

بهکار یری مناسب منابع و امکانات
سازمان

پاکر ی 1111

11

هزینه،
محرکهای
شناسایی
بودجهبندی برمبنای یتالیت،
هماهنگیهای الزم در مدیران و
حسابداران

دارابی111۵ ،

11

مهندسی مجدد ،طراحی دوباره و
زیربنایی یرایندها

مدرکیان1114 ،

15

تغییرات تدریجی در یرایندها ،کاهه
زمان آغاز تا انجام عملیات

شالچی و کنگری1111 ،

11

ایجاد مرکز تحقیق وتوسته

خانجانی
1111

11

توسته یرهنگ رشد و بهرهوری

)(Wendyf,2002

24

مهارت خلبان ،شرکت یرود اهها
جهت استاندارد نمودن باند و محل
پارکینگ هواپیما ،تغییر درروشهای
مدیریتی شرکتهای هواپیمایی

مجله
1111

21

انتخا نوع مسایران

کریمی و آصف1111 ،

20

توسته و اصالح شبکه پروازی،
ایزایه ضریب کیفی پرسنل،
مدیریت علمی هزینهای ،تبیین
سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت،
تکریم و ارائه روشهای نوین جذ و
حفظ مشتری

عروج نیا1111 ،

21

نوع هواپیما ،سیستهای مالی و
استراتژی تجارت ،کیفیت مدیریت و
کارایی آن

journal of Transport
literature, 2014

12

طرح سیاستهای نگهداری مؤثر

Regattieri and all, 2015

11

نگهداری و تتمیر بهینه

میثم غالمی،
آزادبخت 1111

10

بهکار یری یک سیستم نگهداری
وتتمیرات خا متناسب با سازمان،
اصالح روشهای نگهداری و بهبود
روند انجام امور

نامدار و وهابزاده 1111

15

استفاده از تکنولوژیهای تحلیلی و
عملیات
نوسازی
اتوماسیون،
نگهداری و تتمیرات ،بهرهبرداری از
درت ادغام دیجیتالی در شرکتها

رادایروز 1111

11

نگهداری پیشگیرانه ،برنامه ابلیت
اطمینان برای پیهبینی و وع خرابی
در طتات ،نظارت بر روند شرایب
موتور ،ساخت سازه هواپیما با مواد

Regattieri and all, 2015

و

منیری،

سترش صنتت

امین
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کامسوزیتی برای کاهه وزن ،ساخت
هواپیما با ویژ یهای آیرودینامیکی
پیشریته جهت کاهه نیروی پسا،
بهینهسازی مرکز ثقل هواپیما ،با
جابجایی سوخت بین باکها
01

پایه موتور بل از رسیدن به
وضتیت بحرانی

بهاری1111 ،

05

بهبود روشهای جمعآوری و آنالیز
دادههای نظارت بر سالمت موتورها،
استفاده از یناوری اینترنت اشیا در
یرایند نظارت بر موتورها

پژوهشکده
1115

01

اشتراک ذاری طتات بین ایرالینها،
استراتژی استفاده از طتات جایگزین
و بدلی مورد تائید ،تتمیر طتات در
منابع تتمیر بومی

Fantahun, 2018

11

استفاده از ابزارهای پیهبینی کننده
نگهداری ،یرایند نگهداری پیشگویانه،
تجزیهوتحلیل دادهها از راه دور،
استفاده ایرالینها از تجربیات ینی
یکدیگر ،آموزش خلبانان بر روی
موارد خا تا بدانند چه عواملی بر
عمر طتات تخثیر ذارند مثل تخثیر
یرود سنگین و سرعت باالبر چر و
ترمز ،ارائه بازخورد خطاها به آموزش
بهمنظور بهروز نمودن مطالب دروش
دوره ،استفاده از عملیات بدون کاغذ،
اتخاذ سیاست صحیح مدیریت
زنجیره تخمین

IATA DOC., 2015

اویونیک

منبع محققین ()1111

روششناسی پژوهش
این تحقیق بر مبنای دستاورد یا نتیجه از نوع کاربردی است و بر
مبنای هدف از نوع اکتشایی و بر مبنای نوع دادههای
مورداستفاده از نوع کمی است در اولین ام با انجام مطالتات
کتابخانه ای ،بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با اساتید ،متیارها
و شاخصهای مهم اولیه مشخصشده است در ام دوم با تتدادی
از نخبگان شرکتهای هواپیمایی بهوسیله پرسشنامه در دورههای
( )1+1انه دلفی روشهای کاهه هزینه شناسایی ردید در
ام سوم میزان اهمیت نسبی متیارهای اصلی و یرعی بهوسیله
پرسشنامهای که بین کارکنان یکی از شرکت های هواپیمایی
توزیع ردیده و با استفاده از متیارها و شاخصهای یایته شده به
کمک تکنیک  AHPبه مقایسه و وزن دهی این متیارها و

7 /

شاخصها نسبت به یکدیگر پرداختهشده است درنهایت در ام
پنجم اولویتبندی روشهای کاهه هزینهها مشخص ردید
درروش دلفی متموالا یک مقیاش پاسااخ درجهای (مثل طیف 1
ازیانااه ای لیکرت) برای رتبااه بناادی بااه کااار می رود و از
پاساخدهند ان خواساته میشود که در صورت لزوم به یهرست
عرضااهشااده مواردی اضااایه کنند (ساارمد و دیگران،1111،
 )10در این تحقیق روایی محتوا هماان نظرات متخصاااصاااان
(نخبگان) اسات که با ساؤاالت بسته و باز طی سه مرحله دلفی
دریایت و اعمال ردید در خصو پایایی یا ابلیت اعتماد ابزار
از نر سااز اری اساتفادهشاده اسات که ضرایب در جدول ()1
ارائه ردیده است
جدول  :1مقادیر ضریب ناساز اری در مورد پایایی ابزار پژوهه
ردیف

عامل

تتداد
سؤاالت

نر
ساز اری

1

ساختاری

0

4741

2

نیروی انسانی

0

4741

1

یرایند و تکنولوژی

0

4742

0

بودجهبندی

0

4742

در این پژوهه برای تتیین میزان اتفاقنظر میان اعضااای پانل،
از ضریب هماهنگی کندال استفادهشده است جامته آماری این
تحقیق خبر ان صانتت هوانوردی اساات که اسااتادان دانشگاه،
خلبانان ،خبر ان صااانتت و مساااموالن عملیاتی خبره مرتبطبا
ادرت هوایی را در بر می یرد در روش دلفی حجم نموناه -1
 12نفر می باشااد(اصااغر پور )1112 ،که در این تحقیق ،حجم
نمونه آماری شامل  24نفر از خبر ان و صاحبنظران است که با
اساتفاده از روش غیر احتمالی هدیمند انتخا شده اند ،چرا که
در این روش براساش ضاوت و بینه محققان به انتخا ایراد و
نمونه واجد شارایب پرداخته شاده است اعضای پانل شامل 24
نفر از خبر ان دانشگاهی و حریهای هستند که با توجه به سطح
تحصااایالت ،آشااانایی با روش تحقیق ،ساااوابق پژوهشااای و
برخورداری از تجربه در دانشگاه (تدریآ ،کار حریهای یا هر دو)
انتخا شدهاند  24درصد از خبر ان دانشگاهی دانشیار به باال و
 14درصااد نیز اسااتادیار بودهاند بیه از  14درصااد خبر ان
حریاهای دارای مادرک کاارشاااناسااای ارشاااد به باال بودهاند
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نمونه یری به شااکل غیر احتمالی و صاادی (به تتبیر ساارمد و
دیگران )1111 ،انجامشااده که باهدف مطالته ساااز اری دارد
ارائه و دریایت پرساشنامه و توجیه خبر ان در خصو سؤاالت
و اهداف مطالته عمدتاا بهصااورت حضااوری بوده؛ در مجموع 22
نفر انتخاا ردیادناد که در هر ساااه دور  24پرساااشااانامه
ابلاستفاده دریایت و نتایج آن تحلیل ردید نمونه آماری برای
اولویات بنادی شااااخص هاا کاارکناان یکی از شااارکت های
هواپیمایی 114می باشاااند که به روش نمونه یری تصاااادیی
انتخا ردید

ابعاد

نیروی انسانی

ساختاری

حذف فعالیتهای زائد و بدون ارزش در
حوزه نگهداری و تعمیر
تأکید بر شناسایی گلوگاهها یا محدودیتها
در حوزه نگهداری و تعمیر
بهبود فرایندهای انبارداری و در دسترس
قرار گرفتن بهموقع قطعات و تجهیزات
کاهش زمان خرابی و توقف تجهیزات و
هواپیماها
ایجاد مرکز تحقیق و توسعه
ایجاد مراکز بومی تعمیر قطعات
برونسپاری ،تعمیر و اورهال برخی قطعات
که تعمیر آنها در داخل توجیه اقتصادی
ندارد
ایجاد مراکز نگهداری و تعمیر مشترک بین
ایرالینها
مشارکتی نمودن فرایند تصمیمگیری و
استفاده از نظرات افراد صاحبنظر
برگزاری جلسات منظم فیمابین کارکنان
فنی و عملیات (خلبان)
چند مهارتی نمودن کارکنان مرکز نگهداری
و تعمیر
بهکارگیری بهموقع و بهجای نیروی انسانی
در حوزه نگهداری و تعمیر
نهادینهسازی فرهنگ رشد و ترقی کارکنان
به اشتراکگذاری تجربیات نگهداری و
تعمیر ایرالینها با یکدیگر
ارائه بازخورد خطاها و نواقص به بخش
آموزش بهمنظور بهروز نمودن مطالب درسی
آموزش خلبانها برای بکار گیری صحیحتر
از هواپیماها

/97

/97

/28

/97

/97

/27

دور
سوم

دور
سوم

/92

/66

/66

/97

/62
/9

/62
/97

/968
/97

/67

/67

/92

/97

/97

/97

/67

/97

/96

دور
دوم
دور
دوم
دور
دوم
دور
دوم

/97

/97

/97

/97

/97

/92

/97

/98

/67

/98

/97

/2

/27

/28

بودجهبندی

ابعاد

مؤلفهها

کندال
دور
اول

کندال
دور
دوم

کندال
دور
سوم

تکنولوژی و فرایندها

جدول  :0مؤلفههای مربوط به هر یک از ابتاد مؤثر بر کاهه
هزینهها

برگزاری دورههای مرتبط با کاهش هزینه
برای مدیران و کارکنان واجد شرایط
ن
بی
یکسانسازی حقوق و مزایای کارکنان
/97
ایرالینها
ایجاد بستر مناسب جهت رشد و ترقی
/97
کارکنان و توانمندسازی نیروی انسانی در
مراکز تعمیری
بهکارگیری نیروهای جوان و بااستعداد و
ارزشگذاری نیروی انسانی بر اساس دانش /2
و تجربیات
و
نگهداری
در
روز
استفاده از فناوریهای به
/697
تعمیر
رمپ
باند،
وضعیت
استاندارد و بهروز نمودن
دور دوم
و محل پارک هواپیما
دور دوم
اصالح شبکههای پروازی
استفاده از تکنولوژیهای تحلیلی و
اتوماسیون آنالین بهجای آفالین
(بهعنوانمثال در پرواز ،ارسال آنالین و
لحظهای دادههای پروازی و موتور به /97
ایستگاههای زمینی و تجزیهوتحلیل آنی
بهجای خواندن و تجزیهوتحلیل آن اطالعات
پس از هرچند پرواز)
استفاده از روشهای قابلیت اطمینان برای
/97
پیشبینی وقوع خرابی در قطعات بهجای
روشهای سنتی
استفاده از روش progressive
 inspectionبرای انواع بازرسیهای
/2
هواپیما ،بهمنظور اینکه هواپیما مدتزمان
کمتری را زمینگیر باشد.
عیوب
دقیق
ایجاد پایگاه داده قوی و ثبت
/28
هواپیما بهمنظور بهرهبرداریهای الزم
استفاده از نرمافزارهای یکپارچهسازی بین
/2
واحدهای نگهداری با سایر واحدهای
شرکت
برآورد دقیق هزینه انجام فعالیتهای
/92
نگهداری با ایجاد بانک اطالعاتی
بهکارگیری سیستم قیمت تمامشده در
/67
نگهداری و تعمیر هر قطعه
پیشبینی اختصاص بهموقع بودجه ،به تهیه
قطعات و تجهیزات با توجه به برنامه قابلیت /97
اطمینان
نظارت و کنترل بر استفاده از بودجههای
/67
اختصاصیافته به هرکدام از فعالیتهای
نگهداری
/28

یافتههای تحقیق

در این پژوهه ،پیرامون مدیریت هزینه در شرکت های
هواپیمایی ،با استفاده از نظر خبر ان با روش دلفی در سه
دور به انجام رسید که نتایج بهدستآمده بهصورت خالصه
در جدول ( )0بیانشده است

مؤلفهها

کندال
دور
اول

کندال
دور
دوم

کندال
دور
سوم

/28

/26

/97

/92

/96

/99

/26

/29

/62

/97

/27

/27

/98

/97

/97

/92

/96

/99

/26

/29

/27

/26

/26

/29

/92

/92

/67

/92

/97

/97

/97

/96

پآ از شاناساایی عوامل مؤثر بر کاهه هزینهها در شرکتهای
هواپیمایی جهت وزن دهی و رتبهبندی عوامل شناساییشده در
این تحقیق از رویکرد  AHPاستفادهشده است
بر این اساااش پرسااشاانامه مقایسااات زوجی خودساااخته بین
کارکنان شاناساییشده (کارکنانی که با موضوع پژوهه با توجه
به تجربه کاری و تخصاااص آنها نسااابت به بقیه کارکنان بوده
اسااات) توزیع ردید با توجه به دادههای مربوط به ویژ یهای
جمتیت شااناختی پاسااخدهند ان 14 ،درصااد از پاسااخگویان
دارای مدرک تحصاایلی هوایضااا و  11درصااد در مدیریت های
نگهداری خدمت میکنند  01درصااد از پاسااخدهند ان دارای

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال بیست و چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1041

مدیریت هزینه نگهداری و تتمیر

 21تاا  21ساااال ساااابقاه خادمت داشاااتند  54درصاااد از
پاسخدهند ان دارای مدرک کارشناسی ارشد میباشند
بهمنظور اساااتخراج وزن عوامل از ماتریآ مقایساااات زوجی از
روش تحلیل ساالسااله مراتبی یا  AHPاسااتفاده شااد پآ از
محاسبات نر ساز اری به دلیل باالتر از حد مجاز بودن ،برخی
از پرسشنامهها ،به پاسخدهند ان عودت داده شد ،درنهایت نر
ساز اری به زیر  4/1رسید درنهایت پآ از جمعبندی اطالعات
بهدسااتآمده ،متیارهای اصاالی مربوط به هریک به شاارح زیر،
اولویتبندی ردید:
الف)تحلیل سلسله مراتبی عامل ساختاری
مقایساه دودویی متیارهای اصالی چهار انه بر اساش مقیاش 1
کمیتی سااعتی و به همان ترتیبی که در یرآیند تحلیل سالسله
مراتبی ( )AHPمورداساتفاده رار می¬ یرد که نتیجه مقایسه
دودویی متیارهای اصاالی و همچنین بردار موزون حاصاال از آن
در جدول  1ارائهشااده اساات ،برای دسااتیابی به نتیجه مطلو ،
می توان از ضااااوت روهی برای مقایساااه دودویی متیارها
اساتفاده کرد که در این صورت عناصر ماتریآ مقایسه دودویی
متیارها از میانگین هندسی نظرات روهی حاصل خواهد شد
جدول  :1ماتریآ مقایسۀ زوجی متیارهای اصلی عامل ساختاری

معیار
ایجاد مرکز تحقیق و توسته
حذف یتالیتهای زائد و بدون
ارزش در حوزه نت

7
7
8
7/77 7/76 7/28
7/87 7/76

ایجاد مراکز نگهداری و تتمیر
مشترک بین ایرالینها

7/87

بر زاری جلسات منظم بین
مدیران ینی و عملیات

پس از تشکیل ماتریس باال ،باید دادههای موجود نرمالیزه شوند که
روش محاسبه آنها به این صورت میباشد که هریک از دادههای
ستونهای مقایسات زوجی را بر جمع هر یک از ستونها تقسیم کرده
و سپس با محاسبه میانگین سطرها ،اولویتهای مربوط به عوامل اصلی
به شرح جدول زیر است:

ایجاد مراکز نگهداری و تتمیر مشترک بین ایرالینها

47211

بر زاری جلسات منظم بین مدیران ینی و عملیات

47241

نمودار  :1اولویت¬بندی متیارهای اصلی کاهه هزینه در بتد ساختاری

شااکل  1و جدول  5نتایج تحلیل ساالسااله مراتبی شاااخصهای
مربوط به عامل "سااااختاری" را به عنوان یکی از عوامل کاهه
هزینه نشاااان میدهد ضااارایب بهدساااتآمده برای هریک از
شااخصها نشان میدهد که در حوزه ساختار نگهداری و تتمیر
یک شااارکت هواپیمایی ،به ترتیب اولویت ایجاد مرکز تحقیق و
توسااته ،ایجاد مراکز نگهداری و تتمیر مشااترک بین ایرالینها،
بر زاری جلساااات منظم بین مادیران ینی و عملیاات و حذف
یتاالیاتهاای زائاد و بادون ارزش در حوزه نات بااع کاهه
هزینهها میشود
(تحلیل سلسله مراتبی عامل نیروی انسانی
در حوزه نیروی انسااانی تحلیل ساالسااله مراتبی به شاارح ذیل
میباشد:
جدول  :۵ماتریآ مقایسۀ زوجی متیارهای اصلی عامل نیروی انسانی

معیار

8

آموزش و چند مهارتی نمودن
کارکنان نت

7/97

شاخصها

ضریب
شاخص

ایجاد مرکز تحقیق و توسته

47121

حذف یتالیتهای زائد و بدون ارزش در حوزه نت

471۵2

7
7
7/77 7/67

به اشتراک ذاری تجربیات نگهداری
و تتمیر در ایرالینها

7/87 7/77

ارائه بازخورد خطاها و نوا ص به
آموزش جهت بهروز نمودن مطالب
درسی

7/77

آموزش خلبانها برای بکار یری
صحیحتر از هواپیماها
جدول  :1نتایج تحلیل سلسله مراتبی برای شاخصهای عامل ساختاری
شاخصها

جدول  :5نتایج تحلیل سلسله مراتبی برای شاخصهای عامل ساختاری
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ضریب شاخص

آموزش و چند مهارتی نمودن کارکنان نت

47111

به اشتراک ذاری تجربیات نگهداری و تتمیر در
ایرالینها

47111

ارائه بازخورد خطاها و نوا ص به آموزش جهت
بهروز نمودن مطالب درسی

47211

آموزش خلبانها برای بکار یری صحیحتر از
هواپیماها

4711۵
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نمودار :1اولویت¬بندی متیارهای اصلی کاهه هزینه در بتد یرایندها
نمودار :2اولویت¬بندی متیارهای اصلی کاهه هزینه در بتد نیروی انسانی

شااکل  2و جدول  1نتایج تحلیل ساالسااله مراتبی شاااخصهای
مربوط به عامل "نیروی انساااانی" را بهعنوان یکی از راهکارهای
کااهه هزیناه نگهداری در شااارکتهای هواپیمایی را نشاااان
میدهد ضارایب بهدساتآمده برای هریک از شاااخصها نشان
میدهد که خبر ان متتقدند ،در حوزه نیروی انسااانی نگهداری
و تتمیر ،آموزش خلبااان هااا برای بکااار یری صاااحیح تر از
هواپیماها ،ارائه بازخورد خطاها و نوا ص به آموزش جهت به روز
نمودن مطالب درساای ،به اشااتراک ذاری تجربیات نگهداری و
تتمیر در ایرالینها و آموزش و چند مهارتی نمودن کارکنان نت
باع کاهه هزینهها میشود
ج(تحلیل سلسله مراتبی عامل تکنولوژی و یرایندها
در حوزه یرایندها تحلیل سلسله مراتبی به شرح ذیل میباشد
جدول  :1ماتریآ مقایسۀ زوجی متیارهای اصلی عامل تکنولوژی و یرایندها

معیار

8

استفاده از تکنولوژیهای تحلیلی و
اتوماسیون آنالین در پرواز ،بهجای
آیالین

7/98

7
7
7/77 7/77

استفاده از روشهای ابلیت اطمینان
برای پیهبینی و وع خرابی در
طتات بهجای روشهای سنتی

7/78 7/77

استفاده از روش progressive
 inspectionبرای انواع بازرسیها تا
هواپیما مدتزمان کمتری زمین یر
باشد

7/77

ایجاد پایگاه داده وی و ثبت د یق
عیو هواپیما بهمنظور
بهرهبرداریهای الزم

جدول  :14نتایج تحلیل سالسله مراتبی برای شاخصهای عامل
تکنولوژی و یرایندها
شاخصها

ضریب شاخص

استفاده از تکنولوژیهای تحلیلی و اتوماسیون
آنالین در پرواز ،بهجای آیالین

47111

استفاده از روشهای ابلیت اطمینان برای
پیهبینی و وع خرابی در طتات بهجای روشهای
سنتی

47220

استفاده از روش progressive inspection
برای انواع بازرسیها تا هواپیما مدتزمان کمتری
زمین یر باشد

47211

ایجاد پایگاه داده وی و ثبت د یق عیو هواپیما
بهمنظور بهرهبرداریهای الزم

4710

شاکل  1و جدول  14نتایج تحلیل سالسله مراتبی شاخصهای
مربوط بااه عاااماال " یراینااد و تکنولوژی " را بااهعنوان یکی از
مؤلفههای کاهه هزینه نشااان میدهد ضاارایب بهدسااتآمده
برای هریک از شاااخصها نشااان میدهد که به عقیده خبر ان،
در حوزه تکنولوژی و یرایناادهااا در مرکز نگهااداری و تتمیر
هواپیماا ،ایجااد پاایگااه داده وی و ثبات د یق عیو هواپیما
بهمنظور بهرهبرداریهای الزم ،اسااتفاده از روش progressive
 inspectionبرای انواع بازرس ایها تا هواپیما مدتزمان کمتری
زمین یر بااشاااد اساااتفاده از روشهای ابلیت اطمینان برای
پیهبینی و وع خرابی در طتاات بهجای روشهای سااانتی و
اساتفاده از تکنولوژیهای تحلیلی و اتوماسیون آنالین در پرواز،
بهجای آیالین باع کاهه هزینههای میشود
د(تحلیل سلسله مراتبی عامل بودجهبندی
در حوزه بودجهبندی تحلیل سااالساااله مراتبی به شااارح ذیل
میباشد:

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال بیست و چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1041

مدیریت هزینه نگهداری و تتمیر

جدول  :11ماتریآ مقایسۀ زوجی متیارهای اصلی عامل بودجهبندی

معیار

8

برآورد د یق هزینه انجام یتالیتهای
نگهداری با ایجاد بانک اطالعاتی

7/68

پیهبینی اختصا بهمو ع بودجه،
به تهیه طتات و تجهیزات با توجه
به برنامه ابلیت اطمینان

7
7
7/77 7/76
7/88 7/77

نظارت و کنترل بر استفاده از
بودجههای اختصا یایته به هرکدام
از یتالیتهای نگهداری

هواپیما ،پیهبینی اختصاااا بهمو ع بودجه ،به تهیه طتات و
تجهیزات باا توجه به برنامه ابلیت اطمینان ،نظارت و کنترل بر
اسااتفاده از بودجههای اختصااا یایته به هرکدام از یتالیتهای
نگهاداری ،برآورد د یق هزیناه انجاام یتاالیاتهای نگهداری با
ایجاد بانک اطالعاتی باع کاهه هزینهها میشود
بحث و نتیجهگیری

نمودار :1اولویت¬بندی متیارهای اصلی کاهه هزینه در بتد
بودجهبندی

جدول  :12نتایج تحلیل سلسله مراتبی برای شاخصهای عامل بودجهبندی
شاخصها
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ضریب
شاخص

برآورد د یق هزینه انجام یتالیتهای نگهداری با ایجاد
بانک اطالعاتی

47250

پیهبینی اختصا بهمو ع بودجه ،به تهیه طتات و
تجهیزات با توجه به برنامه ابلیت اطمینان

47022

نظارت و کنترل بر استفاده از بودجههای اختصا یایته
به هرکدام از یتالیتهای نگهداری

47110

شاکل  1و جدول  12نتایج تحلیل سالسله مراتبی شاخصهای
مربوط باه عاامل " بودجهبندی " را بهعنوان یکی از مؤلفههای
کاهه هزینه نشاااان میدهد با توجه به ضاااریب ناسااااز اری
بهدساتآمده که برابر با  4742است و از حدا ل مقدار ابل بول
آن ( )471کمتر اساات میتوان فت که مقایسااه انجامشااده از
اعتماد و پایایی مناسابی برخوردار میباشد ضرایب بهدستآمده
برای هریک از شااااخصها نشاااان میدهد که بر اسااااش نظر
خبر اان ،در حوزه بودجاهبنادی دریک مرکز نگهداری و تتمیر

باا توجه به اینکه تغییر در هزینههای عملیاتی ثابت شااارکتها
تقریباا غیرممکن اسات ،لذا میتوان با برنامهریزی حسا شده و
اسااتفاده صااحیح از منابع در دسااترش ،هزینههای نگهداری و
تتمیر هواپیماها را شااناسااایی و با رعایت الزامات ایمنی پرواز تا
حاد ابل بولی کاهه داد بر این اسااااش هدف از این تحقیق
مدیریت هزینه در شااارکتهای هواپیمایی و تصااامیم یری در
رابطه با انتخا بهترین زینه و مؤثرترین تکنیکها در رابطه با
کاهه هزینه ها میباشد ا ر زینه درست انتخا شود ،امکان
بهبود و ارتقاء کیفی عملکرد صاااورت می یرد و همزمان با آن
هزیناههای نگهداری و تتمیر کاهه پیدا خواهد نمود برعکآ
انتخاا نادرسااات نتیجهای جز ایزایه مشاااکالت ایرالین ها،
ایزایه هزینهها ،تخخیر در پروازها و زمین یر شاادن هواپیما اثر
دیگری باه دنباال نخواهد داشااات؛ بنابراین راهکارهای کاهه
هزینه پآ از شناسایی بایستی اولویتبندی شوند بر این اساش
ابتدا ادبیات و پیشاینه تحقیق مطالته شااد سسآ پرسشنامهای
منطبق با روش دلفی با طیف پنج زینهای لیکرت تدوین و طی
سااه مرحله میان خبر ان و صاااحبنظران یکی از شاارکتهای
هواپیماایی توزیع ردیاد پآ از تجزیاهوتحلیل و مشاااورت با
نخبگان برخی از شااخصها حذف و مابقی در  0بتد ساختاری،
نیروی انسااانی ،تکنولوژی و یرایندها و بودجهبندی دسااتهبندی
شاادند سااسآ با تکنیک تحلیل ساالسااله مراتبی و اسااتفاده از
نرمایزار اکسسرت چویآ اولویتبندی شد
بهمنظور پایایی پرسشنامه ،میزان ناساز اری هر روه از مؤلفهها
با نرمایزار یوق اندازه یری شد که با توجه به نتایج بهدستآمده
باالترین میزان ناساااز اریها  4/41میباشااد که این امر بیانگر
این است که پرسشنامهها از پایایی ابل بولی برخوردار هستند؛
که در بتد ساااختاری ،شاااخص ایجاد مرکز تحقیق و توسااته با
ضاریب  ،4/121در بتد نیروی انسانی ،شاخص آموزش خلبانها
برای بهکار یری صحیحتر از هواپیماها با ضریب  ،4/11۵در بتد
تکنولوژی و یرآینادهاا ،شااااخص ایجاد پایگاه داده وی و ثبت
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د یق عیو هواپیماا باهمنظور بهرهبرداریهای الزم با ضاااریب
4/104و و در بتد بودجهبندی ،شااااخص پیهبینی اختصاااا
باهمو ع بودجاه ،باه تهیاه طتات و تجهیزات با توجه به برنامه
اابلیت اطمینان ،با ضاااریب  4/022در میان تمام شااااخصها
باالترین ضریب را به خود اختصا دادند

11

پیشنهادها

11

با توجه به نتایج تحقیق میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:
 1ایجاد مرکز تحقیق و توسته
 2ایجاد مراکز تتمیر و نگهداری مشترک بین ایرالینها
 1بر زاری جلسات منظم بین مدیران ینی و عملیات
 0حذف یتالیتهای زائد و بدون ارزش در حوزه نت
 1آموزش خلبااان هااا برای بکااار یری صاااحیح تر از
هواپیماها
 5ارائاه بازخورد خطاها و نوا ص به آموزش جهت بهروز
نمودن مطالب درسی
 ۵باه اشاااتراک اذاری تجربیاات نگهداری و تتمیر در
ایرالینها
 1آموزش و چند مهارتی نمودن کارکنان نت
 1برنامههای آموزشی بلندمدت و هدیمند برای کارکنان
ینی
 14مدیران ینی و آمادی با آموزشهای مناساااب ،عوامل
هزیناه زای بخشاااهاای ینی را بهخوبی درک کنند و
نساابت به مدیریت و کاهه آنها ا دامات مناسااب را
انجام دهند
 11ایجااد پاایگااه داده وی و ثبات د یق عیو هواپیما
بهمنظور بهرهبرداریهای الزم
 12اساااتفاده از روش  progressive inspectionبرای
انواع بازرسیها تا هواپیما مدتزمان کمتری زمین یر
باشد
 11اسااتفاده از روشهای ابلیت اطمینان برای پیهبینی
و وع خرابی در طتات بهجای روشهای سنتی
 10اساتفاده از تکنولوژیهای تحلیلی و اتوماسیون آنالین
در پرواز ،بهجای آیالین
 11باهکار یری علوم و روشهای نوین مدیریت نگهداری
و تتمیر هواپیما

15
1۵

پیهبینی اختصا بهمو ع بودجه ،به تهیه طتات و
تجهیزات با توجه به برنامه ابلیت اطمینان
ناظااارت و کاناترل بر اساااتفاااده از بودجااه هااای
اختصا یایته به هرکدام از یتالیتهای نگهداری
برآورد د یق هزیناه انجاام یتاالیاتهاای نگهداری با
ایجاد بانک اطالعاتی
ایجاد برنامه مدیریت صحیح مصرف سوخت هواپیما و
یاایتن راهکاارهایی جهت صاااریهجویی در مصااارف
سوخت هواپیماها

منابع:
وثیق ،بیژن؛ یلمینگ ،کن؛ و ماکی ،لمام (« )1111مدیریت مالی در صاانتت
هوانوردی و جهانگردی» (چاپ دوم ،داود صااد ی ،مترجم) تهران :انتشارات
نظری
غالمی ،محمود؛ بااا ری منه ،محمااد؛ و یرخی ،مسااالم (« )1111ارتقاااء
یرهنگ ایمنی در نگهداری و تتمیر» ساااومین همایه نگهداری و تتمیرات

نیروهای مسلح
غالمی ،میثم؛ و آزادبخت ،امین (« )1111دانهپایگی ا تصااد و ایجاد صریه
ا تصادی در حوزه نت» سومین همایه نگهداری و تتمیرات نیروهای مسلح
نامدار ،حسین؛ و وهابزاده ،غالمرضا (« )1111ابتاد مؤثر بر سیستم نگهداری
و تتمیرات پیشاگیرانه در دانشاگاه هوایی شاهید ساتاری» سومین همایه

نگهداری و تتمیرات نیروهای مسلح
میرآخوری ،ابوالفضال؛ و احمدی ،مرتضی (« )1111ابزارهای جدید نت نوین
درصنتت هواپیمایی» سومین همایه نگهداری و تتمیرات نیروهای مسلح
رادایروز ،ابوالفضاال (« )1111آینده صاانتت نگهداری و تتمیرات هواپیما و
نوسازی آن» سومین همایه نگهداری و تتمیرات نیروهای مسلح
دررودی ،علی؛ درودی ،علیرضاااا؛ رشااایدیان ،حمیده؛ و دررودی ،رجبتلی
(« )111۵اولویتبندی متیارهای انتخا موضااوع پایان نامه با روش تحلیل
سالساله مراتبی) »(AHPمجله دانشاکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران (پیاورد سالمت) ،دوره  12شماره 11-24 ،1
ساابحانی محمد؛ کتابی ،سااتیده؛ یتحی ،سااتید؛ و شااول ،سااجاد ()1110
«شاناساایی و اولویتبندی متیار مؤثر بر انتخا پروژههای سرمایه ذاری با
اساتفاده از روش یرایند تحلیل سلسله مراتبی» مجله تحقیق در عملیات در
11-01
کاربردهای آن سال سیزدهم ،شماره اول (پیاپی )01
ثقفی اصال ،آرش؛ زبردست ،اسفندیار؛ و ماجدی ،حمید (« )1111شناسایی
و اولویتبندی متیارها و شاااخصااهای مؤثر در یرآیند تحقق پذیری پروژهها،
مجله متماری و شهرسازی آرمانشهر» شماره 20-10 ،11
کیانی یالورجانی 7یرهاد (« )1111تدوین الگوریتم پیادهساااازی نگهداری و
تتمیرات پیشاااگیراناه در یک هواپیمای مساااایربری با رویکرد حدا ل نقه
خطاهای انساانی در سوانح هوایی» سومین کنفرانآ ملی تصادیات جادهای،
سوانح ریلی و هوایی زنجان دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

مدیریت هزینه نگهداری و تتمیر

عطروش ،عبااش (« ) 1115تاریخچه هواپیمایی بازر انی در ایران از آغاز تا
امروز » تهران :انتشارات روشنگران و مطالتات زنان
دیتر تضاامین ایمنی و کیفیت سااازمان هواپیمایی کشااوری (« )1111طرح
جامع ایمنی هوانوردی کشااوری جمهوری اسااالمی ایران» (چاپ اول) تهران:
انتشارات سازمان هواپیمایی کشوری
واشقانی یراهانی (« )1112برآورد تابع هزینه هواپیمایی آسمان» پایان نامه
دانشگاه الزهرا تهران
پاشاازانوسای ،مهیار؛ سلطانسور ،یاطمه؛ و صالحی ،الهه (« )1115آثار تحریم
بر ناو ان هوایی» اولین کنفرانآ پژوهه در یقه ،حقوق و علوم اسالمی
ضاارابی ،اصااغر؛ محمدی ،جمال؛ و سااقایی ،محساان (« )1111چالههای
صاانتت حملونقل هوایی» یصاالنامه جغراییا و برنامهریزی محیطی سااال
بیستم ،شماره 21
کردبچه ،حمید؛ و جتفرزاده ،آذین (« )1112تخمین اضااایه هزینه عملیاتی
هما» یصلنامه مهندسی حملونقل ،سال چهارم ،شماره 0
جوانمرد ،حبیب اهلل؛ و عاشاری ،رساول (« )1115بررسی روشهای مدیریت
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