چکیده
شرکت های هواپیمایی کم هزینه طی سه دههی گذشته تحول و انقالبی بزرگ در
صنعت حمل و نقل هوایی محسوب می شوند .در واقع ،مدل کم هزینه در شرکتهای
هواپیمایی مدلی موفق و نوآوری مسلم در صنعت هواپیمایی مطرح شده است .مدل
تجاری کم هزینه ،راهبردی است که عموما در محور تامین نیازهای اساسی مسافران
و افزایش بهره وری ،ارزانترین نرخ های پروازی را در بازارهای داخلی و بین المللی
حمل و نقل هوایی مسافر عرضه می نماید .در این تحقیق سعی شده که مدلی جهت
توسعه بازار برای شرکت های هواپیمایی کم هزینه طراحی گردد .جامعه آماری
پژوهش متخصصان و کارشناسان صنعت هواپیمایی کشور در شرکت های ایران ایر
تور ،کیش ایر و آسمان می باشد .نمونه های مورد نیاز برای مصاحبه کیفی از طریق
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نمونه گیری قضاوتی هدفمند گردآوری خواهند شد .ابزار گردآوری داده ها مصاحبه
های ساختار یافته بود .به منظور تحلیل داده ها نیز از رویکرد تئوری داده بنیاد بهره
گرفته شد .با مصاحبه از  33متخصص صنعت هواپیمایی کشور ،داده های مورد نیاز
گردآوری و تحلیل گردید .در نهایت  51مقوله اصلی شامل آزادسازی و خروج از
ساختار دولتی ،توریسم گرایی داخلی و خارجی ،عامل انسانی کارا ،امنیت و نظم
زمانمند ،تعامل ضابطهمند در مقابل رابطه گرایی ،اعتماد آفرینی مشتریان ،هزینه های
اصالحی ساختارمند ،مدیریت زیرساختی و فرودگاهی ،آشتی با دانش هوانوردی،
مشتری پروری ،هواپیمای بهینه و شبکه پروازی ،ساختار تکلیفی حاکمیت ،مدیریت
خدمات فروش بهینه ،نبود فشار تحریمی و توسعه فرهنگی جامعه ،استخراج گردید و

دکتر آصف کريمي(نويسنده مسئول)
استادیار ،گروه مدیریت کسب و کار ،دانشکده
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الگوی پارادایمی توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت را شکل داد.
کلید واژه:
سفرهای ارزان قیمت ،شرکت هواپیمایی ،سفرهای هوایی ،توسعه بازار

مقدمه
گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در دهه اخیر در جهان ،به عنوان
یکی از مهمترین محورهای توسعه و رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
مطرح شده و از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
تکنولوژیکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برخوردار است .رشد فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی در ایران ،لزوم جابه جایی سریع مردم و کاالها و در نتیجه
افزایش روز افزون تقاضا بخش حمل و نقل هوایی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر
ساخته است .از طرف دیگر صنعت حمل ونقل هوایی به عنوان یک عامل بسیار مهم در
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران است ،لذا اطالع داشتن از
چالشها و فرصتهایی که در این صنعت وجود دارد باعث ارایه راهبردها ،سیاست
گزاری ها ،اهداف و در نهایت توسعه آن می گردد .صنعت هواپیمایی برای خدمت به
هر گوشه از جهان طراحی شده و به عنوان نیروی عمده اقتصادی کشورها و بخشی
جدایی ناپذیر از اقتصاد جهانی است ،سیاست گذاران دولت ها ،رسانه ها و صنایع
مختلف کم و زیاد به شرکت های هواپیمایی توجه دارند .همچنین تأثیرات مستقیم
نوسانات اقتصادی بر صنعت هواپیمایی موجب تأثیراتی در بخش اشتغال و
سودآوری خطوط هوایی شده ،اما تأثیرات کمتر و بسیار مهم آن در صنعت ساخت
هواپیما ،ساخت فرودگاه ها و رونق صنعت گردشگری و بر صنایع مرتبط با سفر
هوایی بوده است .یکی از ویژگی های اقتصادی حمل و نقل هوایی تأثیرگذاری آن روی
صنایع دیگر است .حمل و نقل هوایی در سیستم ملی کشورها در بخش خدمات قرار
می گیرد .در ایران بر اساس آمار رسمی فعالیت های مستقیم حمل و نقل بیش از 5/9

محمدرضا محموديه
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نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال هجدهم/بهار89
درصد تولید ناخالص ملی و  51درصد کل سرمایه ناخالص در ماشین آالت و لوازم کسب و کار و قریب  3میلیون نفر از شاغالن کشور
را به خود اختصاص داده است .بهترین مسیر ،امن ترین راه ،سریعترین و سالمترین وسیله حمل و نقل با رعایت حداقل زمان و هزینه،
همه سبب توجه به حمل و نقل هوایی شده است .صنعت حمل و نقل هوایی در هر منطقه و کشوری جنبه استراتژیک دارد (هوچرالت و
مولر .)2652 ،تغییرات اساسی حاکم بر صنعت هوایی سبب شده بسیاری از قواعد و چارچوب های فعالیت و اصول موفقیت را در آن
جابجا شده و برای اولین بار به شرکت های هوایی شانس فعالیت به عنوان یک کسب وکار واقعی داده شود .صنعت حمل و نقل هوایی
به عنوان یکی از مهمترین محورهای نظام اقتصادی کشورها به دلیل مشکالت اقتصادی جوامع در سال های اخیر عمدتأ با رکود و افت
درآمد مواجه شده است (مورل .)2661 ،5پیشرفت های گوناگون در عرصه تکنولوژی جهانی به ویژه در حوزه محصوالت هوایی همراه
با اعمال روشهای متعدد ارتقاء در سازماندهی صنایع مرتبط نسبت به دهه گذشته ،تحوالت اثر بخشی را پدید آورده است (الیویرا،2
 .)2662در این راستا صنایع و شرکت های فعال در صنعت هوایی سعی دارند تا با استفاده از ابزارها ،روش ها و فناوری های نوین،
روند کاری خود را با عنایت به قیود جدید و مدرن ،بهینه و با کاهش زمان و هزینه ،ضمن باالبردن کارایی ،نظر مشتریان را با تطبیق
استاندارد و مقررات جدید و لحاظ نمودن فناوری روز ،تأمین نمایند (هوشلرات و همکاران .)2652 ،3در واقع ،صنعت هواپیمایی همواره
در جستجوی راه هایی برای کاهش هزینه ها و افزایش بازده بوده است .این موضوع در ایران نیز در چند سال گذشته با افزایش تعداد
شرکت ها ،افزایش رقابت تجاری بین آنها و شرایط اقتصادی کشور توجه زیادی را به خود جلب نموده است .مطالعه انجام شده بر
روی شرکت هواپیمایی ایران ایر نشان می دهد که نرخ رزرو بلیت های این شرکت روند نزولی پیدا کرده است (ضرغام بروجنی و
عالیی .)5395 ،یکی از مهمترین استراتژی این شرکتها فروش اینترنتی بلیت بوده است .فروش اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی را
قادر می سازد تا هزینه های خود شامل نیروی کار ،چاپ ،حمل و نقل و حسابداری را کاهش داده و از کمیسیون پرداخت شده به
سیستم های توزیع جهانی و آژانس ها خودداری کنند .اگر هزینه مسافرتهای هوایی کاهش یابد ،مسافرت هوایی رشد باالتری خواهد
داشت .بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش هزینه های مسافرت هوایی منجر به رشد آمد و شد هوایی می شود .هنگامی که
تعداد مسافران افزایش می یابد ،خطوط هوایی برای ایجاد ظرفیت الزم یا باید تعداد پروازها را زیاد کنند و یا باید ظرفیت هواپیماها را تا
حد امکان افزایش دهند .بنابراین شرکت های هواپیمایی کم هزینه با هدف رهبری در قیمتها و عموماً به واسطه ارایه خدمات اساسی
مورد نیاز سفرهای هوایی ،سعی در نقل و انتقال مسافر با کمترین نرخ های ممکن را دارند .این حامل ها عوامل مؤثر در کاهش هزینه
مسافران از زمان تهیه بلیت تا هنگام ورود به مقاصد آنها را مورد شناسایی قرار می دهند .رویکرد مهم در شرکت های هواپیمایی کم
هزینه ،خدمات با کیفیت مناسب توأم با پروازهای ارزان قیمت است (گیلن و الل  .)266 ،این استراتژی که توسط برخی شرکت های
هواپیمایی خدمات گرا و کم هزینه اتخاذ می شود ،رشد شاخص های سنجش عملکرد استراتژیک همچون میزان سهم بازار این شرکتها
را به همراه دارد .بنابراین میزان موفقیت شرکت های هواپیمایی نسبت به متمایز کردن محصوالت از رقبا و یا ارائه محصوالتی با قیمتی
کمتر از رقبا در ارتباط مستقیم با کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد استراتژیک کسب و کار است .شرایط موجود شرکتهای هواپیمایی
نشان می دهد پاره ای عوامل سبب شده اند تا علی رغم وجود فرصت ها در سمت تقاضا و ظرفیت های موجود در سمت عرضه ،امر
توسعه بازار و افزایش بهرروی به منظور ایجاد درآمد باالتر در صنعت حمل و نقل هوایی با محدودیت هایی روبرو شده و به عدم
سوددهی متناسب با میزان سرمایه گذاری انجام شده بیانجامد .بنابراین مسأله اساسی در این بررسی کاهش سوددهی این شرکت
هاست که انتظار می رود این پژوهش بتواند با تدوین یک الگوی بومی به تدوین استراتژی کارا و اثرگذار در این زمینه پرداخته و
پاسخی به این سوال پژوهش باشد که چگونه میتوان سفرهای هوایی ارزان قیمت را عرضه کرد تا عالوه بر اینکه به عنوان یکی از
تکنیک های بازاریابی استراتژیک از دیدگاه شرکت هواپیمائی ،سبب افزایش سهم و یا توسعه بازار و نهایتاً درآمد بیشتر گردد ،به نوبه
خود باعث شود تا بخش بیشتری از افراد جامعه بتوانند از هواپیما استفاده کنند .افزایش ساالنه هزینههای نیروی کار صنایع هواپیمایی
و خطوط هوایی ،قیمت سوخت هواپیما ،محدودیت زیرساختهای حمل و نقل هوایی )فرودگاه ها) که به افزایش تراکم و تأخیر در
پروازها منجر می شود ،مشتریان ناراضی به علت دریافت خدمات ضعیف ،نگرانی مسافران از ایمنی پرواز به دلیل ارایه خدمات پایین تر
از حد انتظار در مسافرت هوایی ،نبودن درآمد کافی برای خطوط هوایی برای پوشش هزینه های عملیاتی و ایجاد تغییرات اساسی در
انتخاب و رفتار مسافران به ویژه در بخش مسافران کسب وکار ،کاهش بودجه سفر مسافران ،کاهش حجم کلی کسب وکار و تقاضاهای
سفر هوایی و رکود کلی اقتصادی از عوامل اصلی بحران ساز و از مشکالت جدی در صنعت هواپیمایی و موجب تشدید کاهش ظرفیت
سیستم و حجم سفر و رفت و آمد مسافران بوده است .از دیگر جهات اهمیت حمل و نقل هوایی در تحویل سریع کاالهای با ارزش و مهم
است .این صنعت به هنگامی که تحویل کاال از اهمیت خاصی برخوردار باشد ،یا مسافت نسبتاً زیادی پیشرو باشد ،وسیله بسیار مناسبی
است .بسیاری از شرکتها به این نتیجه رسیده اند که در صورت استفاده از صنعت هوایی برای حمل و نقل بار به انبار کمتری نیاز
خواهند داشت و حتی هزینههای بسته بندی آنها نیز کاهش خواهد یافت .در ایران نیز اوضاع خدمات هوایی تعریف چندانی ندارد و سایه
این تهدید جهانی بر سر همه شرکتهای داخلی هوایی بوده است .در حال حاضر تراز مالی شرکت های هواپیمایی درصد منفی است و اگر
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قرار باشد نرخ بلیت هواپیما بیش از این افزایش یابد ،شاهد کاهش بیش از پیش مسافران در بخش هوایی خواهیم بودکه در شرایط
موجود به رقمی کمتر از  3درصد کل جمعیت کشور رسیده است و با توجه به مشکالت موجود در راه شرکتهای هواپیمایی تمامی
شرکتهای هواپیمایی ضررده هستند .بررسی های انجام شده در وضعیت عرضه خدمات این بخش نشان داده که صنعت هواپیمایی
کشور نتوانسته آنچنان که شایسته است جوابگوی تقاضای مسافر هوایی کشور باشد .از این رو به نظر می رسد دستیابی به یک
استراتژی بومی با رویکردی کارآ می تواند نقش سازنده ای در تحول این صنعت داشته باشد .سئوال اصلی این پژوهش آن است که چه
مدل پارادایمی را می توان برای توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در کشور طراحی نمود؟

 .1مباني نظری پژوهش
 .1. 1استراتژی توسعه بازار
توسعه بازار در شرایط رقابتی بازارهای جهانی ،امروز بزرگترین دغدغه سازمانها به شمار میرود .با توجه به تغییرات عدیدهای که در
ساختارهای اقتصادی به وجود آمده و سازمانها از تأکید بر محصولگرایی به سمت مشتریمداری در حرکتند؛ الزم است تا بازنگری
اساسی و ساختاری در استفاده از زیرساخت ها و امکانات بالقوه و بالفعل برای اجرایی کردن این روند داشته باشند (ویسواتان و
روسا .)2662 ،1بر این اساس ضمن تجدید نظر در اهداف عملیاتی ساختار تیمی واحدهای روابط عمومی ،بازاریابی و مدیریت ارتباط با
مشتریان زمینهی به هم پیوستگی و ارتباط این سه بخش در توسعه بازار دیده شده است .هر یک از سه بخش روابط عمومی ،بازاریابی
و مدیریت ارتباط با مشتریان از جنبهی عملیاتی اهمیت بسیار زیادی در فرایند توسعه بازار داشته و لذا از هم گسیختگی و عدم انسجام
و یکپارچگی این بخشها میتواند باعث کاهش بهرهوری سازمان در توسعه بازار شود (پادل و میدمور .)2661 ،0استراتژی توسعه بازار
شامل جذب مشتریان جدید که از محصوالت و خدمات ما اطالع ندارند یا دسترسی ندارند ،به سمت کاالها و خدمات فعلی است .در ایده
آل ترین حالت ،یافتن استفادههای جدید برای کاالهای قدیمی انگیزهای می شود که ضمن جذب مشتریان جدید ،فروش بیشتری به
مشتریان فعلی انجام شود .برای مثال ،یک رستوران یا کافی شاپ و  ....می تواند از طریق افتتاح شعبه جدید به توسعه فعالیتهای خود
در مناطق دیگر بپردازد (اودامه و همکاران .)2656 ،2صادرات کاالها به سایر کشورها یا توزیع گستردهتر محصوالت در مناطق شهری و
روستایی ،به توسعه بازار محصوالت میانجامد .یک کسبوکار میتواند با پی بردن به عالیق ،سبک زندگی و شناسایی نیازها بازار به
ایجاد بازار جدید برای خود بپردازد (تادیس و اسادا .)2655 ،2نکته ای که در استفاده از این استراتژی مطرح است این هست که در زمان
ورود به یک بازار جدید ،وارد شدن به این بازار باقدرت زیاد ،یک موضوع مهم و حیاتی تلقی میشود (فیلیپس .)2652 ،9در غیر این
صورت ،درصورتیکه دیگر رقبا در این بازار در رابطه با استراتژیهای رشد خود با قدرت عمل کنند ،بهزودی سازمان به حاشیه رانده
میشود .توسعه بازار ممکن است بسیار ساده و از طریق راه کمهزینه ای مثل گسترش لیست پستی مشتریهای موجود (از طریق خرید
لیستهای پستی شخص ثالث) و یافتن مشتریان جدید قابل دسترسی باشد و یا از طریق افزودن نقاط جغرافیایی جدید به محل
جغرافیایی جمعیت هدف بازار ،گسترش یابد (الحسن و بیکپ .)2650 ،56توسعه بازار یکی از مراحل اصلی در چرخه حیات یک کسبوکار
نوپا است .برای توسعه بازار در گام اول محصوالت و خدمات بازار پس از شناسایی بررسی شده و با محصوالت شرکت مقایسه
میشود .در گام بعدی اطالعات بیرونی و درونی مقایسه و تفسیر شده و نتیجه در قالب یک استراتژی مدون ابالغ میگرد (نایک و
پادهی .)2651 ،55اگرچه توسعه بازار مزایای متعددی برای سازمان به همراه دارد که کمترین آنها افزایش سودآوری میباشد و این
مزیت ها زمانی بارزتر است که سایر رقبا به بازارهای هدف ورود نکرده باشند اما بزرگ ترین چالش و مساله در توسعه بازار نیاز به
سرمایهگذاری برای توسعه بوده که در ساخت مکانهای جدید ،گسترش و بسط فعالیتهای بازاریابی در مناطق جدید و  ...قابل تعریف
است .عالوه بر نیاز به سرمایهگذاری که بزرگ ترین توسعه بازار بوده بلوغ تکنولوژی نیز در این زمینه بسیار موثر است زیرا هم
میتواند بهعنوان اهرمی سبب اثربخشی بیشتر سرمایهگذاری شده و هم بهعنوان مانع در به ثمر رسیدن سرمایهگذاریهای صورت
گرفته سنگاندازی کند (یارتی و آبور .)2653 ،52در نهایت باید بیان داشت که تغییرات در کسب و کارها ،تغییر در توسعه بازار و
بازاریابی را بهعنوان مشاغل سازمانی برعهده دارند.

 .2 .1شرکت های هواپیمايي کم هزينه
امروزه صنعت حمل و نقل هوایی ساالنه بیش از  2/2میلیارد مسافر را جابجا می کند .فقط در ایاالت متحده سفرهای تجاری ساالنه بیش
از  516میلیارد دالر درآمد و  116هزار فرصت شغلی به همراه دارد .هواپیماهای کم هزینه (LCC) 53یا خطوط هوایی کم هزینه ،که با نام
خطوط هوایی تخفیف دار یا خطوط هوایی بودجه ای شناخته می شوند ،با حذف بسیاری از خدمات مسافرتی سنتی ،نرخ های کمتری
دریافت می کنند ،این مفهوم که اولین بار در شرکت های هواپیمایی سوث وست ایاالت متحده آمریکا در اوایل دهه  5916متدوال شد،
نقطه عطفی در موفقیتهای صنعت حمل و نقل هوایی محسوب میشود .شرکت هواپیمایی سوث وست ،که خدمات خود را در سال 5925
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نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال هجدهم/بهار89
آغاز کرد ،بزرگ ترین خط هوایی در ایاالت متحده و  21درصد مسافرت در اروپا را از آن خود کرده است و در آسیا رشد درخور
توجهی دارد (آلدر و اسمیروویتز .)2662 ،ش رکت های هوایی کم هزینه با استفاده از روش های زیر به هدف اصلی خود (کاهش هزینه)
دست می یابند (باچویچ و ویتمن :)2652 ،کالس پروازهای خاص ،یک نوع هواپیما برای کاهش هزینه های نگهداری ،استفاده از فرودگاه
های درجه دوم ،برگشت های فرودگاهی سریع ،خدمات نقطه به نقطه ،صندلی های ذخیره نشده ،ارائه نقش های چندگانه برای کارمندان،
خرید بلیط بصورت آنالین ،و نبود تجمالت و فقط داشتن کرایه های پایین .هواپیماهای کم هزینه در حال رشدند و تهدیدی برای
هواپیماهای بزرگ بشمار می روند و همچنین سودآوری در خطوط هوایی را به فرایندی دشوار تبدیل کرده اند (زدزیک و وارنوک-
اسمیت  )2650 ،5برندهایی مانند سوث وست ،جت بلو ،ریان ایر ،وست جت و ایزی جت ،روند رو به رشدی دارند و تهدیدی جدی برای
رقبای بزرگ تر تلقی می شوند .سودآوری آنها نیز بسیار است .این خطوط هوایی در حال به راه انداختن سایر خطوط هوایی ارزان
قیمت (کم هزینه) در سراسر جهان اند (بیسواس و افری.)2651 ،51
در مورد شرکت های هواپیمایی اقتصادی ،هزینه پایین تر یک مدل اقتصادی است نه یک وضعیت خاص .از نقطه نظر تجاری و دیدگاه
بازاریابی آنها در عملیات پروازی از دیگر شرکت ها متفاوت عمل می کنند و از یک استرا تژی متفاوت برای جذب مشتریان خود استفاده
می کنند .تئوری آنها ،ضمن تأمین امنیت و پایبندی به قوانین و استاندارد های بین المللی ،صرفه جویی ،کم کردن هزینه های پرواز و به
حداقل رساندن آن است (دائکو .)2650 ،50به طور کلی ،چهار اصل کلیدی را میتوان در شکوفایی و باروری این نوع از خطوط هوایی
مؤثر دانست (کیم و لی :)2665 ،52الف) سادگی محصول ( استفاده از یک پیکربندی صندلی در هواپیما (حذف کالسهای متفاوت کابین) و
ارائه محصول واحد و استفاده از صندلیهای تکی برای باال بردن تراکم صندلیها ،عدم ارائه ی غذای گرم و حتی بعضاً سرد و فروش
اغذیه در صورت ارائه در پرواز) ،ب) فروش حق استفاده از سیستمهای ارتباطی صوتی تصویری و تفریحی ،ج) مدیریت و بازاریابی ،د)
هزینه کم و کاهش مستمر هزینهها .خطوط هوایی ارزان قیمت تا آنجا که ممکن است خدمات اضافی خود را محدود و قیمتها را کاهش
میدهند .همچنین این شرکتها معموالً از ارائهی خدمات و تزئینات لوکس پروازی میپرهیزند و کالً از تجملگرایی که منجر به صرف
هزینه و خدمه بیشتر میشود ،اجتناب میکنند (کوکلیچ و همکاران .)2652 ،52در حال حاضر عمده دالیل کاهش هزینه در خطوط هوایی
ارزانقیمت چند مورد خالصه میگردد :هزینه عملیاتی کمتر به خاطر استفاده از یک نوع یا مدل از هواپیماها در ناوگان (سلولوا و
همکاران ،)265 ،59ساعت پروازی و فرودگاه جایگزین (میسون و موریسون ،)2662 ،26استفاده از فرودگاههای کمهزینه (کوسووانا،25
 ،)2651عدم ارائه برخی خدمات (تسویی ،)2652 ،22دامپینگ اجتماعی (آکار و کارابوالک ،)2651 ،23پرسنل چند منظوره و کمتر
(السومیری و تسویی  ،)2652 ،2و فروش بلیط به صورت مستقیم (الیویرا .)2662 ،21برگ برنده ایرالینهای کمهزینه ،جلب مشتری هر چه
بیشتر است .در واقع می توان مشتری را یک عامل اساسی در مدل تجاری یک ایرالین کمهزینه در نظر گرفت .در مواردی که بلیط به
فروش نرود ،هواپیما باید با صندلی بدون مسافر مسیر را طی کند (باچویچ و ویتمن .)2652 ،20در حالی که هزینههای عملیاتی مانند
دستمزد خدمه و سوخت بدون توجه به تعداد مسافر ،ثابت باقی میماند .لذا برای حداکثر نمودن تعداد مسافرین در هر پرواز،
برنامهریزی ناوگان ضروری است .اصوالً هواپیماهای یک ایرالین کمهزینه نسبت به یک ایرالین تمامسرویس دارای ضریب بار باالتری
است .معموالً این ایرالینها یک حد کمینه برای این فاکتور در نظر می گیرند ،که لزوم سوددهی این ایرالین آن است که تعداد مسافر هر
پرواز به طور متوسط باالتر از مقدار در نظر گرفته شده برای این فاکتور باشد (پیرسون و همکاران.)2651 ،22

 .2پیشینه تجربي پژوهش
ذبیحی طاری و مظاهری ( )5391با مسافران خروجی که به مقاصد پنج کشور جنوب شرق آسیا سفر می کردند ،در فرودگاه بین المللی
امام خمینی (ره) مصاحبه نموده و  26پرسش نامه جمع آوری کردند .نتایج نشان داد که قیمت بلیت و متغیر امکان پرواز در روز و
ساعت دلخواه مسافر برای شرکت های هوایی کم هزینه و خدمات کامل متفاوت بوده است .اثر این متغیرها در گروه های مسافران با
هدف سفر کاری /غیرکاری و مسافرانی که خود قیمت بلیت را پرداخت کرده اند ،متفاوت بود .همچنین ،در انتخاب انواع شرکت هوایی
جنسیت ،وضعیت تأهل ،تجربه سفر بین المللی و عضویت در گروه مسافران پرسفر مؤثر بود .بعالوه ،میزان تمایل به پرداخت مسافران
در گروه های مختلف مسافران و برای انواع شرکت های هوایی متفاوت بود .بهرامیان و زمانی ( )5392به بررسی دو نمونه موفق و
ناموفق شرکت های هواپیمایی کم هزینه به ارایه دالیل موفقیت و یاعدم موفقیت چنین شرکت های پرداختند .بررسی این الگوها نشان داد
که عدم رعایت نکات کلیدی مدل تجاری و عملیاتی صحیح درشرکت های هواپیمایی ارزان قیمت موجب شکست می گردد .در مقابل
شرکت های موفقی همچون رایان ایر و ساوث وست بار عایت دقیق این الگو همچون فروش مستقیم بلیت استفاده از ناوگان یکپارچه
هماهنگی رشد شرکت و ناوگان آن با فرکانس مورد نیاز پروازها توانستند به موفقیت دست یابند .کاشف آذر ( )5395به شناسایی عوامل
موفقیت و عدم موفقیت شرکت های هواپیمایی و میزان و سهم هر یک از این عوامل در موفقیت شرکت های هواپیمایی ایران پرداخت.
نتایج حاکی از رابطه معنادار بین کارکرد رهبری سازمان هواپیمایی ،برنامه ریزی راهبردی ،آینده پژوهی و آموزش و توسعه راهبردی
منابع انسانی با موفقیت شرکت های هواپیمایی بود .حسینی و شخصیان ( )5329با دیدگاه سنجی از مدیران شرکت کیش ایر (تنها شرکت
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طراحی مدلی برای توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در ایران
هوایی کم هزینه ایران) نشان دادند که پنج عامل «ضروریات استراتژی»« ،تحلیل موقعیت»« ،تحلیل بازار»« ،مدل تجارت» و «عوامل کلیدی
موفقیت» به عنوان عوامل الزم و بسترساز برای تدوین استراتژی مناسب مطرح هستند و این نکته مطرح شد که تمام این عوامل به هم
مرتبط و در تعامل با یک دیگر می باشند .شخصیان ( )5322تالش کرد که نقش مدیریت ارشد در اداره راهبردی شرکت های هواپیمایی
کم هزینه در چهار بعد تدوین استراتژی ،اجرای استراتژی ،هماهنگی و همراه سازی نیروی انسانی با استراتژی ها و در نهایت کنترل و
ارزیابی را مورد بررسی و تفحص قرار دهد .نتایج حاکی از آن بود که هر چهار بعد ذکر شده تأثیر بسیاری بر نقش مدیریت ارشد طی
فرایند مدیریت استراتژیک این شرکت ها دارند .مولفههای مهمی که در هر بعد به دست آمد عبارت بود از« :تدوین استراتژی» تحلیل
موقعیت ،ضروریات استراتژی ،تحلیل بازار ،عوامل کلیدی موفقیت ،مدل تجارت« .اجرای استراتژی» :بهره وری ،رهبری استراتژیک و
ساختار« ،هماهنگی و همراه سازی نیروی انسانی» :سرمایه گذاری در نیروی انسانی ،فرهنگ سازمانی و انگیزه ،و «ارزیابی و کنترل»:
مکانیزم های کنترل استراتژیک ،مدیریت بحران ،برنامه ریزی سناریویی و سرمایه گذاری اجتماعی.
باچ ویچ و ویتمن ( )2652تالش کر دند مطالعه ای موردی را روی شرکت های هواپیمایی آمریکایی به انجام برسانند .داده های این
شرکت های هواپیمایی آمریکایی در فاصله سال های  2655تا  2651مورد استفاه قرار گرفته و به کمک تحلیل رگرسیون مورد ارزیابی
قرار گرفت .نتایج حاکی از آن بود که شرکت های هواپیمایی بسیار کم هزینه یک مدل کسب و کار متمایز از مدل شرکت های هواپیمایی
کم هزینه سنتی است و با رشد این شرکت ها ،آنها نقشی منحصر به فرد و فزاینده در صنعت هواپیمایی ایاالت متحده ایفا می کنند.
کوکلیچ و همکاران )2652( 22با نظرسنجی از  322مسافر ،به بررسی رضایت مشتری و پیشایندها و پیامدهای آن در صنعت هواپیمایی
پرداختند .مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که کیفیت پرسنل و عوامل مشهود بر رضایت مشتریان ،رضایت بر تمایل به خرید
مجدد و توصیه به سایر مشتریان اثرات مثبتی دارد .نتایج بیانگر آن بود که اثر نوع ایرالین بر این دو رابطه یعنی کیفیت پرسنل-رضایت
و رضایت-قصد خرید مجدد معنی دار است .به عالوه ،اثر مثبت کیفیت پرسنل بر رضایت برای شرکت های هواپیمایی کم هزینه نسبت به
شرکت های با خدمات کامل ضعیف تر بود .دائکو )2650( 29استراتژی های مدیریتی سه نوع از شرکت های حمل و نقل هوایی (شرکت
های حمل و نقل فول سرویس ،سرویس های جانبی ارزان قیمت آن و شرکت های ارزان قیمت رقیب) را بر مبنای نظریه بازی در بازار
حمل و نقل هوایی رقیب بررسی کردند .محققان فرض کردند که هر شرکت به عنوان یک نقش آفرین عمل کند و استراتژی هایی را در
رابطه با نرخ کرایه خدمات هوای ی ،تناوب پروازی ،و تعداد هواپیماهای فعال برای مسیرهای ویژه انتخاب نموده و سود خود را به حداکثر
ممکن برساند .نشت تقاضا بین شرکتهای حمل و نقل هوایی در تابع تقاضای پروازی مطابق با استراتژی های منتخب تمام شرکت های
هواپیمایی در نظر گرفته شد .وانگ و همکاران )2650( 36به کمک مدل های رگرسیونی نشان دادند که علیرغم پذیرش مدل های کم هزینه
در فواصل طوالنی توسط شرکت های هواپیمایی ،فاصله جغرافیایی نقش مهمی در تصمیمات شرکت ها برای ورود به بازار شرکت های
هواپیمایی کم هزینه ایفا می کند .هارپلن و همکاران )2650( 35داده های ترافیکی و مالی سال های  2662تا  265در انگلستان را به کمک
تحلیل سری های زمانی و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار داده و دریافتند که فرودگاه های منطقه ای که بیشترین افزایش را در
ترافیک طی سال های اخیر داشته اند ،بیشترین زیان ها را متحمل شده اند .این امر سبب کاهش سودهای بسیاری از فرودگاه ها شده
بود .زیدزیک و وارنوف )2650( 32مطالعه ای موردی روی شرکت های هواپیمایی رایان ایر ،ایزی جت ،و نروژی انجام دادند .نتایج حاکی
از آن بود که هزینه ،تقاضا ،و کارایی مهمترین معیارها برای شرکت های هواپیمایی کم هزینه می باشد بویژه زمانیکه آنها خواهان
انتخاب یک فرودگاه برای عملیات خود هستند .لین و هوانگ )2651( 33به کمک داده های حاصل از خبرگان صنعت هواپیمایی تالش کردند
عوامل موثر بر انتخاب شرکت های هواپیمایی کم هزینه توسط مسافران را شناسایی نمایند .بر اساس یافته های این پژوهشگران ،ارزش
ادراک شده شرکت و کیفیت خدمات ادراک شده دو معیار مهم و اثر گذار بر انتخاب شرکت های هواپیمایی کم هزینه توسط مسافران
است .به عالوه ،مزایای ادراک شده و نفوذ خارجی ادراک شده در اولویت های بعدی قرار داشتند .پیرسون و همکاران  )2651( 3به
ارزیابی قابلیت استراتژیک  22شرکت هواپیمایی شبکه آسیا در رقابت با شرکت های هواپیمایی ک م هزینه پرداخته و داده های مورد نیاز
خود را از  32شرکت و از طریق پرسشنامه گردآوری کردند .نتایج نشان داد که قابلیت استراتژیک به میزان زیادی متغیر است به نحوی
که شرکت های هواپیمایی ویتنام دارای بیشترین قابلیت های استراتژیک برای رقابت با شرکت های هواپیمایی کم هزینه هستند بوده و
سیلک ایر ضعیف ترین شرکت بود .همچنین ،شرکت های هواپیمایی مالزی و گاردوای اندونزی دارای قابلیت های استراتژیک قوی ای
بودند اما شرکت های هواپیمایی فیلیپین فاقد این قابلیت ها بودند .با این حال ،تمامی این شرکت ها باید به ناچار به شرکت های هواپیمایی
کم هزینه واکنش نشان دهند.

 .3روش شناسي پژوهش
این تحقیق از حیث هدف از نوع تحقیقات توسعه ای-کاربردی می باشد ،زیرا به دنبال طراحی مدلی برای توسعه بازار سفرهای هوایی
ارزان قیمت در ایران است و همچنین با تکیه بر ارائه راهکارهای عملیاتی برای شرکت های هوا پیمایی به بعد کاربردی تحقیق نیز توجه
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شده است .این تحقیق از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی-تحلیلی میباشد .همچنین ،از نظر ژرفایی پژوهش نیز ،به دلیل اینکه این
مطالعه ،به صورت بسیار سطحی و در مقطع کوتاهی صورت گرفته است ،لذا از نظر ژرفایی" ،پهنانگر" به شمار می رود .نوع پژوهش
در این مطالعه به لحاظ برخورداری از ویژگی های تحقیقات کیفی و با توجه به اینکه جمعآوری دادهها از طریق بررسی و تحلیل پیشینه
تحقیق و مصاحبه با خبرگان جهت تدوین مدل پارادایمی می باشد ،از نوع تحقیق کیفی است .جامعه آماری شامل خبرگان ،مدیران و
کارشناسان صنعت هواپیمایی کشور مستقر در شرکت های مختلف در محدوده شهر تهران می باشد .در واقع به منظور تدوین الگویی
جامع در زمینه توسعه بازار شرکت های هواپیمایی کم هزینه ،ضروری است از دیدگاه ها و نظرات طیف گسترده ای از ذینفعان آگاه شد.
با توجه به اینکه این مط العه به صورت کیفی می باشد ،نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت .حجم
نمونه در این قسمت از پژوهش ،با  33مصاحبه عمیق به اشباع نظری رسید .این مصاحبه ها در بازه زمانی نیمه دوم سال  5390انجام
شده اند .دادههای این تحقیق با مصاحبه با  33نفر به حد اشباع نظری رسیدند .تمامی  33نفر افرادی بودند که در زمینه صنعت
هوانوردی و سفر هوایی و سازمان هواپیمایی ،صاحب نظر ،خبره و کارشناس مسلط و با تجربه می باشند .در این مطالعه ،از رویکرد
نظریه زمینه ای یا نظریه داده بنیاد برای تحلیل داده ها استفاده شد .نظریه داده بنیاد یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به
پژوهشگر در حوزه های موضوعی گوناگون امکان می دهد تا بجای اتکا به نظریه های موجود و از پیش تدوین شده خود به تدوین
نظریه و گزاره اقدام نماید .این نظریه ها و گزاره ها به شکلی نظام مند و بر اساس داده های واقعی تدوین می شود .تحلیل داده هایی که
به منظور تکوین نظریه گردآوری می شوند با استفاده از رمزگذاری نظری انجام می شود .در این شیوه ،ابتدا رمزهای مناسب به بخش
های مختلف داده ها اختصاص می یابد .این رمزها در قالب مفهوم تعیین می شوند که آن را رمزگذاری باز می نامند .سپس پژوهشگر با
اندیشیدن در مورد ابعاد متفاوت این مقوله ها و یافتن پیوندهای میان آنها ،به رمزگذاری محوری اقدام می کند .سرانجام ،با رمزگذاری
انتخابی مقوله ها پاالیش می شوند و با طی این فرآیندها در نهایت ،چارچوب نظری پدیدار می شود .این روند در شکل زیر نشان داده
شده است.
کدگذاری باز

تعیین مساله و
نمونه گیری
نظری

گردآوری داده ها
(اشباع)

کدگذاری
انتخابی

کدگذاری محوری

مفاهیم

خالقیت محقق

مقوله ها

ابعاد

مدل مفهومی
یا نظریه

شکل  .1فرآیند اجرای نظریه داده بنیاد

 .4يافته های پژوهش
 .1 .4مشخصات مصاحبه شوندگان
در جدول زیر ویژگی های جمعیت شناختی افراد مصاحبه شده در رابطه با سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت و سابقه کار در صنعت
هوانوردی نشان داده شده است.
جدول ( .)1ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان جهت تحلیل کیفی داده ها
متغیر

فروانی

درصد

72

88/8

6

88/7

جنسیت
مرد
زن
سن
7

6

 03تا  03سال

78

60/6

کمتر از  03سال
باالتر از  03سال

83

03/0

کارشناسی

80

07/0

کارشناسی ارشد و باالتر

81

72/6

0

87/8

 83تا  73سال

88

70/6

بیش از  73سال

88

00/0

سطح تحصیالت

سابقه فعالیت در صنعت هواپیمایی
کمتر از  83سال
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طراحی مدلی برای توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در ایران

 .2. 4کدگذاری داده ها
شروع کار در نظریه زمینه ای با انجام مصاحبه های عمیق صورت می گیرد .طول زمان مصاحبه ها در بین دامنه زمانی  11تا 5 6
دقیقه متغیر بود و در مجموع  2261دقیقه مصاحبه و میانگین هر مصاحبه برای هر نفر بیش از  21دقیقه انجام گرفت .هر یک از مصاحبه
ها دارای تعداد متفاوتی از گزاره ها بودند به طوری که در یک مصاحبه به تنهایی  3گزاره معنادار و در مصاحبه ای فقط  3گزاره معنی
دار استخراج گردید .در کل به طور میانگین می توان گفت ،هر مصاحبه حدود  51گزاره معنادار داشته است .بعد از استخراج گزاره های
معنادار ،کدگذاری باز صورت گرفت .در این مرحله ،مقوله ها ابتدا دسته بندی شده و سپس به مقوله های نزدیک به هم یک کد اختصاص
می یابد .در کل از  99گزاره معنادار این مصاحبه ها 126 ،کد استخراج شد که با حذف موارد تکراری  11خرده مقوله و  51مقوله
محوری یا مقوله هسته استخراج شده است .جدول زیر نتایج نهایی کدکذاری انتخابی مقوله های محوری شناسایی شده را نشان می دهد
که در ادامه هر یک از آنها تشریح می گردد.
جدول ( .)2استخراج مقوله هسته ای از مقوالت محوری
مقوله هسته ای (مرکزی)

مقوالت محوری
آزادسازی و خروج از ساختار دولتی
توریسم گرایی داخلی و خارجی
عامل انسانی کارا
امنیت و نظم زمانمند
تعامل ضابطه مند در مقابل رابطه گرایی
اعتماد آفرینی ماتریان
هزینه های اصالحی ساختارمند
مدیریت زیرساختی و فرودگاهی

شکل گیری بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در شرایط عوامل انسانی کارا و مدیریت صحیح هزینه ها در بستر
توسعه فرهنگ و شبکه پروازی با استراتژی توریسم گرایی و مشتری پروری است

آشتی با دانش هوانوردی
مشتری پروری
هواپیمای بهینه و شبکه پروازی
ساختار تکلیفی حاکمیت
مدیریت خدمات فروش بهینه
نبود فشار تحریمی
توسعه فرهنگی جامعه

 .1 .2. 4آزادسازی و خروج از ساختار دولتي
آزاد سازی و خروج از ساختار دولتی که به نحوی از آن با عنوان خصوصی سازی یاد می شود فرآیندی اجرایی ،مالی و حقوقی است
که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصالحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند .آزادسازی به
معنای تمرکز کمتر دولت بر دارایی ها و نظام اقتصادی است .عموماً دولت هایی که حجم باالیی از اقتصاد را در دست دارند ،با مسایل و
مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند .در این موارد کارایی ها بسیار پایین و حتی هزینه ها بسیار باالست .عموماً دراینگونه سیستم
های دولتی فضای رقابتی کمتر وجود دارد و حمایتهای گسترده ساختار حاکمیتی ،مانع مهمی در خالقیت و نوآوری سازمان ،رقابت و
بهبود عملکرد سازمان می شود .مفهوم آزادسازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار آزاد است .آزادسازی
وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک بنگاه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و
تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید ،افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کاالها و
خدمات و کاهش قیمت ها خواهد شد .در صنعت هوایی نیز این مسأله بسیار برجسته است .بدون شک سایه ساختار حاکمیتی دولتی بر
صنعت هوایی و هوانوردی چنان سنگینی کرده است که متخصصان و کارشناسان این صنعت مهمترین بستر را برای توسعه بازار
سفرهای ارزان هوایی در ایران که به نحوی خود توسعه بازار صنعت هوانوردی است ،در آزاد سازی و خروج از ساختار دولتی دیده
اند .یکی از کارشناسان مشارکت کننده در این پژوهش اعتقاد دارد "ایجاد این استراتژی درشرکت های دولتی به سختی قابل اجراست".
از نظر ایشان ساختار دولتی این صنعت انعطاف الزم برای تغییرات ساختاری که به پیشرفت و توسعه این صنعت منجر شود را ندارد.
بر همین اساس مشارکت کننده دیگری که متخصص این صنعت است اعتقاد دارد "با رفتن به سمت آزاد سازی و اصالح ساختار به
تدریج در فضای رقابتی جدید ما با کاهش قیمت رو به رو خواهیم بود این امر به شرط سرایت در سایر حوزه های اقتصادی و رونق
کسب و کار مردم نهایتاً میل آنان برای سفرهای هوایی را در پی خواهد داشت" .بنابراین آزادسازی نه تنها در حوزه صنعت هوایی الزم
و ضروری به نظر می رسد ،بلکه گسترش آن به سایر بخش های جامعه نتایج مطلوبی را برای بخش اداری و صنعتی جامعه به دنبال
خواهد داشت .در آزادسازی باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه شود .مطالعه تاریخی روند آزاد
سازی در بسیاری از کشورهای غربی مانند آلمان ،بریتانیا ،فرانسه و  ...که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری
دارای آزادی اقتصادی باالیی هستند ،نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار آزاد به این
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دو اصل توجه شده است .بنابراین این کشورها در زمینه صنعت هوانوردی که در آن میزان باالیی از آزادسازی وجود دارد ،شاهد
رونق و رقابت این عرصه هستند .در موردی دیگر مشارکت کننده دیگری برای این بستر استدالل دیگری ارایه می دهد .از نظر ایشان،
"تا زمانی که صنعت هوایی کشور از رأس آن یعنی سازمان هواپیمایی کشوری و سپس شرکت های هواپیمایی دستخوش اصالحات
اساسی نشده و به سمت خصوصی سازی سوق پیدا نکند ،هیچ برنامه مدونی قابل اجرا نبوده ،زیرا که با تغییر یک وزیر و یا یک
مدیرعامل همه چیز تغییر خواهد کرد" .بنابراین در این عقیده آنچه مهم و برجسته است ،کارایی پایین مدیریت در بخش دولتی است .در
سیستم دولتی حق الزحمه ها ثابت است و عمدتاً بر اساس کارایی مدیر حق الزحمه پرداخت نمی شود و چون دارای درآمدی ثابت و
بدون انعطاف در پست سازمانی خود هستند ،به هیچ گونه خالقیت و توسعه ای برای سازمان مطبوع خود روی نمی آورند .آنها در هر
صورت حقوق خود را دارند و همچنین بخاطر ناپایداری مدیریتی که همیشه در کمین آنهاست برنامه ای کلی برای آینده سازمان ندارند.
اما در شرایط خصوصی سازی مدیر خود را مالک یا سهامدار سازمان می داند میزان حقوق و حق الزحمه اش ارتباط مستقیمی با رشد
اقتصادی و بازده شرکت دارد و با این رویکرد اقدامات درونی سازمان در جهت افزایش بهره وری و سودآوری خواهد بود .همچنین
برنامه ریزی برای سودآوری سازمان به همه بخش های سازمان تسری پیدا می کند .بر این اساس از نظر کارشناسی دیگر "با توجه به
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما قطعاً نرخ برخی مسیرها در ایام کم مسافر و غیرپیک نسبت به زمان های پیک مسافر پایین تر است،
بنابراین بخش بازرگانی و بازاریابی ایرالین ها باید در جهت اعالم عمومی و فراخوان جذب مسافر البته از طریق مراجع قانونی و معتبر
به مردم اقدام کنند" .با این کار و با این استراتژی که عموماً بخش خصوصی به دنبال آن است ،معموالً هواپیما با چند مسافر از فرودگاه
بلند نمی شود و هر چند ارزان ،اما همه صندلی ها را پر می کند.

 .2 .2 .4توريسم گرايي داخلي و خارجي
امروزه در بیشتر کشورهای جهان ،مهمترین سیاست ها و برنامه ریزی ها در عرصه گردشگری اعمال می شود .چرا که گردشگری می
تواند نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد داشته باشد .بنابراین با گسترش گردشگری در نواحی مختلف می توان به پایداری جمعیت و
اقتصاد این نواحی کمک کرده و زمینه دستیابی به توسعه پایدار را فراهم کرد .امروزه صنعت گردشگری فراتر از یک صنعت؛ پدیده ای
با ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی است .پیش بینی می شود در سال های آینده گردشگری به لحاظ درآمد در رأس
صنایع موجود دنیا و به لحاظ اهمیت بزرگترین بخش تجارت بین الملل را به خود اختصاص دهد .همچنین رشد و گسترش گردشگری به
شیوه متداول امروزی از جمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم است .بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه از فعالیت
گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یاد می کنند و در این راستا می کوشند ،با شناسایی مزیت ها و محدودیت های
نواحی مختلف و امکان سنجی فعالیت های گردشگری در هر ناحیه و نیز برنامه ریزی اصعولی و مناسب ،نقش مؤثری در تنوع بخشی
به اقتصاد محلی و توسه ملی برعهده گیرند .در کشور ایران نیز صنعت گردشگری مورد توجه مدیران و برنامه ریزان قرار گرفته و
توسعه آن را توسعه جامعه قلمداد می کنند .با توسعه فعالیت های گردشگری زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم می شود و این امر برای
کشورهایی که با جمعیت جوان و متقاضی روبه رو هستند بسیار مفید است زیرا از هر ده نفر گردشگر که وارد کشور میزبان می شود
یک فرصت شغلی ایجاد می گردد .عالوه بر این موارد و موارد متعددی که اهمیت آنها بر کسی پوشیده نیست صنعت گردشگری رونق
دهنده صنعت هوانوردی و حمل و نقل هوایی است .عمده فعالیت های گردشگری از طریق حمل و نقل هوایی انجام می گیرد .در کشور
ایران برای توسعه صنعت هوایی ،تورسیم و گردشگری بهترین بستر است .در این راستا یکی از متخصصان صنعت هوانوردی اعتقاد
دارد در کشور ما با عنایت به وجود پتانسیل های زیسعت محیطی و تاریخی جذابیت های زیادی وجود دارد ،اما متأسفانه یک نگاه منفی
در بخشی از نظام ما به مقوله توریسم (بدآموزی فرهنگی) وجود دارد که همیشه مانع است تا زمانی که از طریق آموزش و تزریق
آگاهی این نگاه منفی مرتفع نگردد هرگونه سرمایه گذاری در این زمینه بی فایده خواهد بود .بنابراین با اصالح این نگاه که عمدتاً
ساختاری است ،می توان چشم انداز بهتری برای این صنعت در نظر گرفت .همچنین بر اساس این عقیده می توان رکود صنعت حمل و
نقل هوایی را به رکود در صنعت توریسم ارتباط داد .در رویکردی دیگر یکی از مشارکنندگان اعتقاد دارد "صنعت توریسم می توانست
یکی از بهترین راه های کسعب درآمد و افزایش مسافرت های هوایی باشد که متأسفانه به دالیل گوناگون تاکنون هیچ اقدامی در راستای
بهره مندی از این گنج با ارزش در کشور ما صورت نگرفته است" .با توجه به مطالب فوق چگونه می توانیم نسبت به افزایش حمل و نقل
هوایی کشور مبادرت ورزید در حالیکه هیچ یک از مدیران فعلی ،حاضر به اعمال تغییر در روند عملکرد و سیاست های کلی صنعت
هوایی کشور نیستند؟ از این گزاره می توان چنین استنباط کرد که هنوز صنعت توریسم برای بسیاری از مسئوالن از اهمیت برخوردار
نیست .کشور ما با داشتن پتانسیل های زیاد گردشگری ،می تواند زیرساخت های این صنعت را به شکوفایی برساند .با رشد صنعت
گردشگری طبعتاً صنعت هوایی هم به رونق خواهد افتاد و نتیجتاً شاهد خدمت رسانی بیشتر این صنعت به اقشار مختلف مردم جامعه
خواهیم بود .از دیگر دالیل اهمیت گردشگری پویایی ،بزرگی ،تنوع و پاکیزه بودن آن است .بر اساس آمارهای سازمان جهانی
گردشگری که خود یکی از متصدیان توسعه این صنعت در راستای کمک به رشد اقتصاد جهانی است ،در سال  2650چیزی در حدود
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طراحی مدلی برای توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در ایران
یک میلیارد توریست به کشورهای مختلف سفر کردند و نسبت به سال  2651حدود  0درصد رشد داشته است .بنابراین وضعیت رو به
رشد گردشگری در دنیا به گونه ای است که از آن به عنوان یک صنعت یاد می شود و این صنعت در دنیا ،یکی از منابع مهم درآمد و در
عین حال از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژهای است.
صنعت گردشگری عالوه بر توسعه صنعت هوایی می تواند موجب تغییرات اقتصادی و اجتماعی شود؛ از طرف دیگر توسعه خود
صنعت هوانوردی باعث توسعه زیرساخت های فرهنگی و سیاسی در زمینه صنعت گردشگری و توسعه فضاهای گردشگری و کمک
دولت در جهت احیای مناطق مستعد گردشگری خواهد بود .بر اساس نظر این کارشناس گردشگری در سایه گفتگو و ایجاد رابطه متقابل
بین مردمان دو ناحیه ،پیام آور صلح خواهد بود.

 .3 .2 .4عامل انساني کارا
عامل انسانی کارا از ترکیب توسعه مدیریت و کارکنان ،آموزش پرسنل و تعدیل کارکنان ،مسایل ناشی از ناپایداری مدیریتی و
ناهماهنگی در ساختار مدیریت و در نهایت شامل شکاف نخبگان با صنعت جامعه خواهد بود .عامل انسانی مهمترین مقوله در ارتباط با
مدیریت منابع انسانی در سازمان خواهد بود .بر اساس این رویکرد ،مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرآیند کار کردن با افراد ،به
طوری که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند ،حتی زمانی که تغییر ،نیاز به کسب مهارتهای جدید ،تقبل مسئولیت های
جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد .در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و
شامل فعالیت هایی نظیر کارمندیابی و جذب ،آموزش ،حقوب و دستمزد و روابط سازمانی می شود .به عبارتی دیگر مدیریت منابع
انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمت رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما ،به حد اعالء میرساند .مدیریت
منابع انسانی به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمان ها ،با تمرکز بر سیاست ها و سیستم هاست .در کل عوامل انسانی در
سازمان بسته به جایگاه شان می توانند علت مهمی برای توسعه سازمان باشند .در صنعت حمل و نقل هوایی ایران نیز عامل انسانی
نقش تعیین کننده ای در وضعیت فعلی این صنعت داشته است .غالب کارشناسان و صاحبنظران صنعت حمل و نقل هوایی اعتقاد دارند
که بدون وجود عوامل انسانی کارآمد ،اساساً توسعه ای شکل نخواهد گرفت .در این راستا یکی از مشارکت کنندگان اعتقاد دارد "قطعاً
تفکرات مدیریتی چاشنی اصلی این موفقیت ها به شمار می رود ،تفکراتی که متأسفانه در کشور ما زیاد جدی گرفته نمی شود ،چه بسیار
شرکت هایی که به دلیل سوء مدیریت ها به ورشکستگی افتادند و چه بسیار کارکنانی که بیکار شدند" .از اینرو ،عالوه بر اینکه مدیریت
و عامل انسانی ناکارآمد ،نمی تواند توسعه ای ایجاد کند ،حضورش در سازمان خطری برای فروپاشی و ورشکستگی سازمان خواهد
بود .ممکن است در شرکت های نوپا وظایف مربوط به مدیریت منابع انسانی به وسیله متخصصان آموزش دیده اجرا شود .در
شرکتهای بزرگتر ،یک گروه تمام کارآمد ،با داشتن کارکنانی متخصص در وظایف مختلف منابع انسانی و رهبری وظیفه شناس که در
تصمیم گیری استراتژیک در کسب و کار نقش دارد ،خود را وقف اجرای قوانین می کند .از آنجایی که در این صنعت کمتر به آموزش
زیر بنایی پرداخته و به قول یکی از مشارکت کنندگان "آموزش صرفاً جنبه کار راه بندازی دارد" ،کارکنان سازمان فاقد چشم انداز
سازمانی و مبانی تفکر استراتژیک هستند .بر این اساس یکی از متخصصان این حوزه بیان می کند در حال حاضر به عنوان ارزیابی کلی
و سطحی بیشترین معضل صنعت هوایی کشور ،گزینش پرسنل و وجود افراد غیر متخصص در پست های حساس تصمیم گیری است و
پیرو آن عدم توانایی تحلیل درست که منجر به نداشتن چشم انداز و هدف مشخص در درجه اول و استراتژی موفق یا کالً فعالیت بدون
استراتژی در درجه دوم است .بر اساس این رویکرد نبود یک عامل انسانی اثرگذار توجیه مناسبی برای دالیل رکورد در صنعت حمل و
نقل هوایی خواهد بود .در محیط کاری فعلی ،تمام شرکت های جهانی بر ابقای استعداد و آگاهی نیروی کار تمرکز دارند .تمام شرکت ها
می کوشند تا ترک خدمت کارکنان را کاهش دهند و آگاهی آنان را ارتقاء بخشند .استخدام نیروی کار تازه نه تنها هزینه های باالیی به
بار می آورد ،بلکه خطر آمدن افرادی را که نتوانند جای فردی را که قبالً در آن منصب کار می کرد ،پر کنند ،را افزایش میدهد .بخش
مدیریت منابع انسانی تالش می کند تا با پیشنهاد دادن مزایای جذاب به کارکنان ،خطر از دست دادن آگاهی را کاهش دهند .نبود آگاهی
در سازمان باعث میدان گرفتن نیروهای ناالیقی خواهد شد که می توانند آسیب های کاری بر این صنعت وارد کنند .در تأیید همین ادعا
یکی از کارشناسان این صنعت اعتقاد دارد" .لذا بزرگترین مشکل ،قطعاً بکارگیری افراد نامناسب و ناآگاه در بدنه صنعت حمل و نقل
هوایی کشور بوده است و در مورادی این افراد با تصمیم گیری های اشتباه ،استفاده نکردن از تجربیات ارزشمند افراد صاحبنظر و با
تجربه باعث اتالف منابع و فرصت ها شده اند" .بنابراین با آموزش و ارتقای آگاهی کارکنان می توان شرایط عِلّی مهمی برای توسعه
بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در ایران مهیا کرد.
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 .4 .2 .4امنیت و نظم زمانمند
امنیت در هر حوزه مهم و تأثیرگذار است .در صعنعت هوایی امنیت ارتباط مستقیمی با جان انسانها دارد ،از این رو اهمیت امنیت در
صعنعت هوانوردی بیش از هر حوزه دیگری است .عمده سوانح هوایی بوجود آمده در دنیا اثر عمیقی بر ذهنیت های افراد در زمینه
سفرهای هوایی نهاده است .اهمیت این امر تا جایی است که یکی از متخصصان صنعت هوایی اعتقاد دارد "از طرفی دیگر یک ترس ناشی
از پرواز در بین وجود دارد که برای رفع آن فکری نکرده ایم" .امنیت و احساس امنیت می توانند مؤلفه هایی در توسعه بازار حمل و نقل
هوایی باشند .همچنین کارشناس دیگری اعتقاد دارد "اکنون بخش زیادی از مسافران به دلیل ترس از سوانح هوایی ترجیح می دهند به
طرق دیگری سفر کنند و حتی اگر حوادثی هم وجود نداشته باشد ،تأخیرات چندین ساعته پروازها و بسیاری مشکالت دیگر مردم را از
سفر کردن با هواپیما منصرف کرده است" .بنابراین برای حل این معضل که نیاز به جلب اعتماد و حتی کار فرهنگی دارد ،حضور یک
مقوله دیگر می تواند بسیار سازنده باشد و آن مسأله نظم و زمانبندی درست پرواز است .اکثر مسافران و مشتریان سفرهای هوایی در
ایران همیشه از تأخیر پروازها گالیه دارند و در بسیاری مواقع تأخیرها به چندین ساعت می کشد و حتی سوژه محافل خبری خواهند
بود چرا که از نظر یکی دیگر از متخصصان برای یک مسافر آنتایم بودن ،امنیت و هزینه مهمترین دالیل انتخاب هواپیماست .بعد جزئیات
دیگر مهم هستند .بنابراین می توان گفت عمده افراد به خاطر ضرورت و تسریع فرآیند سفر از هواپیما استفاده می کنند ،حال اگر در این
فرآیند تأخیری باشد ،عمالً با دلسردی مشتریان از انتخاب این کاال مواجه خواهیم بود.

 .5. 2 .4تعامل ضابطه مند در مقابل رابطه گرايي
مقوله محوری تعامل ضابطه مند و رابطه گرایی ،خروجی حاصل شده از گزاره های معنادار در خصوص ادغام و ائتالف بین شرکت
های هواپیمایی و در راستای توسعه بازار استخراج شده است .به عنوان مثال ،توسعه شبکه پروازی از طریق ائتالف ایرالین یا ادغام و
ائتالف بین شرکت های داخل کشوری مانند نمونه ایروان-آلیتالیا ،کی ال ام-ایرفرانس .مطالعات نشان می دهد یک ایرالین با  26فروند
هواپیما شاید از منظر ساختاری ،عملیاتی و فنی و حتی بازرگانی خوب باشد اما از بُعد ملی نمی تواند به تقاضای بازار پاسخ دهد .اتحاد
به معنی ارتقای سطح مشارکت از سهم بازار با هدف اعتالی اقتصادی و ملی با تفاهم بهره برداری مشترک از امکانات ،فرصت ها و نه
ادغام که به معنی مشارکت در سهام مالکیت است .این یعنی شرکتها در زمینه های بسیار با یکدیگر هماهنگ بوده و از امکانات
زیرساختی یکدیگر در توسعه بازرگانی و نه تجارت استفاده می کنند و در راستای منافع مشترک مجموعه های تحت حاکمیت خود و
منافع ملی قدم بر می دارند .به عنوان مثال اگر مسافری قصد خرید بلیت شرکت هواپیمایی آتا در مسیر تهران به ارومیه را داشته باشد
و در صورتی که فروش شرکت هواپیمایی آتا بگوید پرواز نداریم بازار هدف که مشخصاً مشتری است از دست نمی رود و این مسافر
جذب می شود و بلیت فروخته می شود چرا که شرکت حمل کننده دیگری همچون آسمان که عضوی از این اتحاد شکل گرفته است،
مسافر را حمل می کند .این بدان معنی است که شرکت های عضو این اتحاد در سود حاصل از توسعه و جذب بازار شریک می شوند و
از طرفی چون تفاهمی بر یک اقدام مشترک دارند از امکانات یکدیگر به خصوص در حوزه خدمات زمینی به صورت هدفمند استفاده
کرده و با راه اندازی مراکز ارائه خدمات همه اعضاء از این مرکز ،خدمات الزمه را دریافت می کنند .این خود سرشکن شدن هزینه ها در
مدل مدیریت خدمات مشترک ،افزایش و توسعه شبکه پرواز ،برنامه پروازی متنوع برای مسافر ،افزایش فرکانس پرواز ،سهل شدن
مدیریت ،پوشش بیشتر مراکز جذب بازار (فروش) و استفاده مفید از ابزار و سرمایه شرکتها به همراه خواهد داشت که در افزایش
ضریب اشغال صندلی و هدفمندی شبکه توزیع خدمات در عرضه صندلی پرواز با سرشکن شدن هزینه های ثابت ،تأثیرات اجتناب
ناپذیری خواهد داشت که خود در نرخ گذاری صندلی پرواز و متنوع سازی آن در شرایط پس از آزاد سازی دارای اهمیت است .نمونه
این اتفاقات و اتحاد در دیگر کشورها تجربه شده است .برای اولین بار به صورت دو وجهی بین شرکتهای هواپیمایی نورث وست
آمریکا و کی ال ام هلند در سال  5929اتحادی شکل گرفت که صرفا در بحث توسعه بازرگانی و جابجایی مسافر بود که اصطالحاً code
 shareنام دارد .این تفاهم در عرصه جابجایی مسافر بود که شرکت ایران ایر هم در سالهای نه چندان دور چنین تفاهمی با شرکتهای
کی ال ام ،بریتیش ایرویز و حتی یونایتد ایرالین آمریکا داشته است .حال می توان این روش را با الگوبرداری از اتحادهای شکل گرفته
جهانی در مقیاسی کوچکتر با در نظر گرفتن فرهنگ اجتماعی ،مدیران و صاحبان سهام شرکتها و البته حفظ سیاستهای حاکمیتی در
ایران اجرایی کرد و آنرا "کنسرسیوم حمل و نقل هوایی ایران" نام نهاد و می تواند با محوریت انجمن حمل و نقل هوایی محقق شود که
الزم است پیش از آن ابتدا روحیه مشارکت و وحدت ایجاد شود .در دنیای امروز حمل و نقل هوایی بین المللی سه نمونه از این نوع
اتحادیه ها وجود دارد که عبارتند از؛  ، ،Sky team On worldو  .Star allianceاین نمونه ها مجموعاً مقاصد ،فرکانس پروازی و زمان
بندی متنوع پروازی را در اختیار مشتری قرار داده اند که آمار جابجایی بار و مسافر آنان را با افزایش چشمگیر مواجه نموده است .این
اتفاق عالوه بر موارد مورد اشاره در موضوعی دیگر نیز برای مشتری خوشایند است و آن افزایش خدمات به مسافر در ترمینال
هاست .به هر جهت منافع شکل گیری کنسرسیوم حمل و نقل هوایی ایران برای شرکتهای هواپیمایی و مشتری به صورت خالصه به این
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ترتیب خواهد بود )5 :توسعه شبکه پرواز؛  )2تنوع در زمان بندی؛  )3افزایش فرکانس پروازی و عرضه؛ ) گسترش پوشش ارائه خدمات
و جذب مسافر و  )1بهره برداری از مراکز خدمات مشترک مانند؛ کیترینگ ،مهندسی و تعمیرات ناوگان ،مراکز فروش ،خدمات
فرودگاهی ،استفاده از شعب مشترک ،پشتیبانی ناوگان جایگزین ،پشتیبانی عملیاتی ،پشتیبانی خدمات مالی و ارزی به خصوص تبادل
ارز ،پشتیبانی فنی و ملزومات قطعات و یدکی ،پشتیبانی آموزشی ،پشتیبانی مستندات ،استانداردسازی یکپارچه با اجرای آیین نامه های
داخلی متحد ،اشتراک گذاری مقررات یکپارچه به خصوص در حوزه تکریم و مشتری مداری و  ...در حال حاضر در اجرای همه موارد
فوق ،شرکتها منحصراً و شخصاً اقدام می کند و هر ایرالین برای خود برخی یا تمام موارد اشاره شده را انجام می دهد که می توانند با
اشتراک گذاری از امکانات مشترک ،استفاده و در چارچوب تفاهمی در غالب اتحادیه از یک استاندارد ،آیین نامه و بخش نامه هماهنگ و
یکپارچه ابالغ شده از طرف کنسرسیوم استفاده کنند که خود هم کیفیت را افزایش داده و هم هزینه ها را به شدت کاهش می دهد و عامل
ارتقای سطح ایمنی و خدمات کیفی به مشتری نیز خواهد شد .حتی این اتحاد می تواند کشور را به فضای ترانزیت مسافر نیز نزدیک کند.
این اتحاد تراکم مسافر در پرواز را به همراه دارد که خود عامل افزایش ضریب اشغال صندلی و ظرفیت ناوگان بوده و به صرفه کردن
آن پرواز به نسبت هزینه صندلی ساعت پرواز است که فرصتی در راستای ارتقاء بهره برداری در مدیریت درآمد شرکت های هواپیمایی
خواهد بود .همانگونه که بیشتر مصاحبه شوندگان اتفاق نظر دارند" ،ارتباط با ایرالینهای خارجی اندک است و علم این صنعت به روز
نیست" یا شرکت های ایرانی می توانند با یک یا چند شرکت خارجی نیز  Joint Ventureشده و سرمایه گذاری یا قراردادهای مشارکت
انتفاعی داشته باشند" .اما درمبحث رابطه گرایی که عمدتاً آنرا مناسب ندانسته و دلیلی بر ضعف سیستم حمل ونقل هوایی دانسته اند،
مانند گرایش یه سمت تخصص گرایی و گزینش افراد مناسب در تمام سطوح و ارزیابی دقیق از پتانسیل های موجود یا در درجه اول
مشکل ناتونی مدیریتی است و از سخنان یکی از صاحبنظران که بیان نموده اند "ما در سازماندهی و مدیریت مشکل داریم" .همگی
بیانگر لزوم پرداختن به مقوله رابطه گرایی می باشد و یکی دیگر از پیامدهای این مهم رانت حاصله می باشد .به گفته یکی از کارشناسان
عموماً در شیوه ای از رانت در کشورها ،مدیران ارشد از نهاد ذینفع یا ذینفوذ خود جدا می شوند و از طریق قدرت اداری ،سیاسی یا
آشنایی مدیر جدا شده از آن نهاد ،امتیازاتی را جهت کسب ثروت اخذ می کنند .جدا بودن او از مجموعه سابقش موانع قانونی کسب
امتیاز از آن مجموعه را برطرف می کند .اما شیوه رویارویی با این پدیده بسیار مهم است .راه حل های متفاوتی اعم از افزایش شیوه
های نظارت و  ...می توان در نظر گرفت ولی راه حل پایدار و متعهدانه را میتوان در قالب موارد زیر دنبال کرد :تقویت نظام تأمین
اجتماعی به منظور حمایت مالی شخص در دوران بازنشستگی ،توجه به کارکنان به منظور افزایش تعلق خاطر سازمانی و در نتیجه
تالش آنها به منظور حفظ منافع سازمان مطبوع خود ،بستر سازی شکوفایی استعداد کارمندان به منظور اغناشدگی روانی شخص در
دوران خدمت و عدم نیاز به پیگیری استعدادهایش خود در سایر زمانها و مکانها ،نوسازی و اجتناب از تجمع قشری خاص در بخش
های خرید خدمات ،قطعات و تجهیزات ،افزایش هزینه های حقوقی رانت از طریق صدور بخش نامه یا وضع مقررات سازمانی سخت
گیرانه به منظور اجتناب از آن و .....

 .6 .2 .4اعتماد آفريني مشتريان
امروزه هیچ مؤسسهای نمی تواند ادامه حیات دهد ،مگر اینکه بتواند تعداد کافی از مشتریانی آگاه و نکته سنج را جذب و نگهداری کند.
تالش در این راه در حالی که هر لحظه رقابت شدیدتر و بی رحمانه تر می شود ،همچنان ذهن را به خود مشغول می دارد .مدیریت
اثربخش مشتریان برای موفقیت خطوط هوایی در سراسر دنیا امری حیاتی است .از این رو است که اهمیت کیفیت خدمات ارایه شده و
اولویت بندی آنها بر اساس خواست مسافران از طریق سنجش میزان رضایت آنها می تواند کمک شایانی در تداوم بقای شرکت های
هوایی در این بازار پر تالطم بنماید .ارزش و اهمیت مشتری در نگاه سیستمی و به صورت یک نظام ارزشی در دو مبحث مورد بررسی
قرار می گیرد :یکی ارزشی که مشتری برای فروشنده دارد و دیگری ارزش از دیدگاه مشتری .هر مشتری منفرد یک ارتباط با فروشنده
شکل می دهد که شرکت باید آن را حفظ نموده و توسعه دهد چرا که روابط با مشتری وجود ندارد ،بلکه باید بدست آید .شرکت ها
تالش کرده اند از طریق بازاریابی رابطه مند ضمن شناخت نیازهای مشتریان خدمات با ارزشی را به آنان ارایه کنند تا با جلب رضایت
مندی آنان ،در آنها ایجاد وفاداری کرده و کاری کنند که با مشتریان و دیگر افراد و گروه های ذینفع مرتبط با سازمان روابط بلند مدتی
برقرار شود .با ارتقای سطح زندگی مردم روز به روز تقاضا برای سفر به وسیله هواپیما افزایش می یابد ،از سوی دیگر رقابت میان
خطوط هواپیمایی نسبت به گذشته افزایش چشمگیری یافته است .پویایی نیروهای اقتصادی و رقابتی به صورت دایم منجر به تغییر
روابط میان مشتریان و خطوط هوایی می شود به همین دلیل تالش در جهت شناسایی خواسته ها و انتظارات مسافران از یک شرکت
هواپیمایی و در عین حال ارزیابی سطح رضایتمندی همان مسافران از خدمات فعلی شرکت مورد نظر به منظور ارتقا سطح کیفی خدمات
امری الزم و ضروری است .جلب رضایت مشتری و سپس ایجاد اعتماد در وی حیاتی ترین نکته برای هر تجارت و کسب و کار است،
چرا که تحقیقات نشان داده است:
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هزینه جذب یک مشتری جدید ،بین پنج تا  55برابر نگهداری یک مشتری قدیم است.
برای افزایش دو درصدی مشتری ،باید  56درصد هزینه کرد.
ضرر و زیان از دست دادن یک مشتری ،در حکم فرار  566مشتری دیگر است.
رضایت مشتری ،پیش شرط تمام موفقیت های بعدی شرکت هاست.
رضایت مشتری ،مهمترین اولویت مدیریتی در مقابل اهداف دیگری چون سودآوری ،سهم بیشتر بازار ،توسعه محصول و  ...می باشد.
ارزشمندترین دارایی هر سازمان ،اعتماد و اطمینان مشتریان است.
انتخاب مشتری دایمی و وفادار ،تنها شرط بقای دایمی و استمرار فعالیتهای کارآمد هر شرکتی است.
معادل  92درصد مشتریان ناراضی ،بدون شکایت به سمت رقبا می روند .
احتمال این که مشتریان کامالً راضی (شاد) مجدداً از شرکت شما خرید کنند ،شش برابر مشتریان فقط راضی است .
تقریباً تمامی مشارکت کنندگان به انحاء مختلف بر این عامل صحه گذاشته اند ،از جمله موارد ذیل:
ایجاد کلوپ مشتریان جهت ارتباط بیشتر با آنها و ایجا طرح های انگیزشی جهت وفاداری آنها
توجه ویژه به مشتری و خواسته های او یکی از نقاط قوت کشورهای پیشرفته است.
توجه به نیازها و خواسته های مشتری و حمایت از او
مهمتین عامل موفقیت درک و تأمین نیاز و انتظارات مشتریان و ارزش بخشی به آنان می باشد
جلب اعتماد مشتری در قابل اطمینان بودن خرید اینترنتی
بعالوه در تکمیل این بخش الزم است تا در راستای حفظ مشتریان ضمن رعایت موارد فوق به مفهوم ارزش دوره حیات مشتری یا
همان  Customer Lifetime Valueکه یکی از مفاهیم زیربنایی در مدیریت روابط با مشتری است پرداخته شود .کلمه دوره حیات
اشاره به کل زمانی دارد که مشتریان از سازمان خرید می کنند .تمامی کسانی که با نظام مدیریت روابط با مشتری ( )CRMدر سازمان
آشنا هستند به این نکته واقفند که هدف اساسی این نظام و ابزارهای مختلف آن حفظ مشتریان و تالش برای متقاعد کردن آنها به ادامه
خرید از شرکت است .باید دانست که  CLVبرای هر یک از مشتریان دارای عدد مستقلی بوده و عبارت از کل سود (یا ضرر) خاص یک
شرکت از یک مشتری خاص در همه زمانهای مبادله آن مشتری با شرکت است .طبیعی است که بخش قابل توجهی از این ارزش از ابتدا
تا مقطع کنونی به دست آمده و بخش قابل توجه دیگر آن مربوط به پیش بینی رفتار خرید او در آینده است .از طریق محاسبه و یا
تخمین  CLVمی توان تشخیص داد که کدام دسته از مشتریان ارزشمندتر هستند و با سرمایه و بودجه محدود ما کدام مشتریان
(سرمایه) را باید انتخاب کنیم باید برنامه ای داشته باشیم تا بتوانیم سود حاصل از سرمایهگذاریهای خود (انتخاب بهترین مشتریان) را
بیشینه کنیم .به بیان دیگر  CLVرا می توان مهمترین شاخص در انتخاب استراتژی روابط با مشتریان در شرکت ها دانست .در نهایت
برای اعتماد سازی نکات ذیل نیز حائز اهمیت می باشند:
گوش دادن به شکایت مشتری  96درصد کار است و حل کردن آن  2درصد و پیگیری برای اطالع از راضی شدن مشتری هم  3درصد
دیگر است
مدیران ارشد باید شخصاً الگوی پایبندی در قبال رضایت مشتری باشند
برای جلب اعتماد مشتریان ،کمتر از توان خود قول بدهید و بیشتر از قو ی که داده اید ،عمل کنید

 .7. 2. 4گزينه های اصالحي ساختارمند
هزینه های اصالحی ساختارمند مفهومی کلی در عرصه انواع مدیریت هاست .اصالح هزینه از مدیریت خانواده گرفته تا مدیریت یک
شرکت بزرگ تجاری همیشه کارآمد بوده است .به گفته یکی از مشارکت کنندگان :شرکت های هواپیمایی کم هزینه با هدف رهبری در
قیمتها و عموماً بواسطه خدمات اساسی مورد نیاز سفرهای هوایی ،سعی در نقل و انتقال مسافر با کمترین نرخ های ممکن را دارند.
سیاست ها و برنامه هایی که با هدف توسعه بازارسفرهای هوایی ارزان قیمت باید مورد توجه قرار گیرد عموماً از یک سو بر محور
رضایت مندی مسافران در قالب کیفیت و نرخ خدمات و از طرف دیگر پیرامون سوددهی صنعت باید باشد .آگاهی از سطوح و روش
های رقابت مبتنی بر قیمت ها ،امری ضروری در طراحی استراتژی های حامل های هوایی و دستیابی به مزیت رهبری در قیمت تمام
شده است .به عنوان مثال یکی از کارشناسان معتقد است :در فرودگاه رشد هزینه بیشتر از درآمد هست پس بهتر است از استراتژی
کاهش هزینه استفاده کرد .بر این اساس مدیریت درآمد ابزاری است که با تمرکز بر اتخاذ سیاستهای مالی و قیمت گذاری مناسب ،بر
بیشینه سازی سود توجه دارد .همچنین دیگر کارشناسی بیان داشت که :قیمت بلیت نقش تعیین کننده دارد .روشنترین مثال در این
خصوص امکان تنوع نرخ بلیت های یک پرواز است که در قالب عواملی همچون میزان سفارش و تخفیف های رقابتی ،زمان خرید بلیط و
چند نرخی بودن کالس های پروازی صورت می پذیرد .در این راستا اصالح ساختار هزینه شرکت های هواپیمایی حائز چنان اهمیتی
است تا در مجاورت افزایش درآمدها ،رقابت بر مبنای نرخ پروازها به صورت مؤثر میسر گردد .به طور کل آنچه منجر به رقابت قیمت
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ها در حامل های هوایی می شود .میانگین نرخ هزینه صندلی-مایل است که باید به نحوی پایدار ،کمتر از رقبا باشد .این مهم متأثر از
عواملی چون ویژگی های عملیاتی ،هزینه عوامل تولید (یکی از عوامل مورد نظر کارشناسان کیترینگ بود) ،بهینه سازی سرمایه گذاری،
کارایی فنی و بهره وری (که بعنوان مثال مصاحبه شونده ای کاهش مصرف سوخت با استفاده از موتورهای مدرن را بیان کردند) و
نرخ برابری ارز (در خصوص هزینه و درآمد) است .با توجه به این عوامل ،شرکتهای خدمات گرا از سال  2665استراتژی های متنوعی
را در جهت کاهش هزینه صندلی-مایل بکار گرفته اند که به عنوان مثال کاهش قابل توجه هزینه نیروی کار از طریق تعدیل کارکنان،
استفاده از کارکنان نیمه وقت ،بهبود بهره وری و تغییر شرایط کاری در شرکتهای هواپیمایی ایاالت متحده از جمله نتایج این استراتژی
در بحرانهای اخیر اقتصادی بوده است .مدل تجاری حامل های هوایی کم هزینه به طور اساسی متمرکز به کسب مزیت رهبری در قیمت
هاست .بدین ترتیب که شرکت های هواپیمایی کم هزینه بواسطه اتخاذ استراتژی های عملیاتی و بازرگانی نهادینه شده توسط شرکت
جنوب غربی آمریکا از قابلیت های بسیاری در کاهش هزینه ها بهره مند بوده و در نتیجه قادر به ارائه نرخ های تقریبا بسیار ارزانتر از
شرکتهای هواپیمایی خدمات گرا هستند .از جمله این استراتژی ها و سیاست ها تمرکز بر پروازهای کوتاه برد (بطور متوسط کمتر از
 5166کیلومتر) ،استفاده از یک نوع هواپیما ،عدم ارائه غذا در طول پرواز (و یا ارائه در صورت پرداخت کرایه بیشتر) و عموماً عدم
عملیات آنالین و اینترالین (پروازهای اتصالی) است .استفاده از فرودگاه های درجه دو در مقابل فرودگاه های اصلی هر شهر از دیگر
سیاست هایی است که دو مزیت عمده نرخ هزینه های کمتر خدمات فرودگاهی و کاهش مدت زمان خزش هواپیما و تأخیرات ناشی از
تردد باالی فرودگاه های اصلی را به همراه دارد .این استراتژی منجر به افزایش میزان کاربری روزانه ناوگان در مقایسه با شرکت های
هواپیمایی خدمات گرا گردیده که همسو با افزایش درآمدهای عملیاتی است .از دیگر بخش های مؤثر بر کسب مزیت قیمت تمام شده،
عوامل موثر بر سیستم فروش است .بدین ترتیب که بخشی از کاهش هزینه ها بواسطه فروش مستقیم بلیط به مشتریان از طریق سیستم
الکترونیکی و حذف کارمزد آژانسای مسافرتی و سیستم رزرو کامپیوتری صورت می پذیرد .که عالوه بر آن ،حذف هزینه های مربوط
به چاپ بلیط کاغذی نیز مورد توجه قرار دارد .همچنین به گفته یکی از کارشناسان از دیگر مزایای توسعه فروش اینترنتی در قالب
کاهش هزینه ها ،کاهش ریسک زمانی ،مالی ویژه ریسک حریم شخصی خواهد شد.

 .8. 2 .4مديريت زيرساختي و فرودگاهي
همانگونه که کارشناسان عنوان نمودند ،صنعت هوانوردی شامل  3حوزه زیر است:
حمل و نقل هوائی :31خدمات پرواز هوائی و زمینی ،تعمیر و نگهداری ،آموزش
فرودگاه :30زیرساخت های فرودگاهی رمپ و ایرساید ،تجهیزات و پشتیبانی
ناوبری :32سیستم های سازه و خدمات دهنده ها در ناوبری هوایی
بنابراین در صنعت هوائی ،این سه مورد ارکان اصلی بوده و بقیه سیستم ها مثل بیمه ،بانک ،گردشگری ،گذرنامه و  ....وابسته ،که البته
همگی تأثیرگذار در اصل موضوع هستند .در عین حال بررسی عوامل مؤثر در کاهش هزینه و قیمت تمام شده یک ساعت صندلی-
کیلومتر نشان می دهد که هزینه های فرودگاهی و ناوبری جزو ردیف های اصلی و هزینه های مستقیم عملیاتی یک شرکت هواپیمایی
است .بگونه ای که به گفته یکی از کارشناسان :استفاده از فرودگاه های درجه دو در مقابل فرودگاه های اصلی هرشهر از دیگر
سیاستهایی است که دو مزیت عمده نرخ هزینه های کمتر خدمات فرودگاهی وکاهش مدت زمان خزش هواپیما و تأخیرات ناشی از تردد
باالی فرودگاه های اصلی را به همراه دارد .این استراتژی منجر به افزایش میزان کاربری روزانه ناوگان در مقایسه باشرکت های
هواپیمایی خدمات گرا گردیده که همسو با افزایش درآمدهای عملیاتی است .با توجه به موارد فوق اهمیت همراهی سیاست های تدوین
شده فرودگاهی و همگامی آنها در کل صنعت هوانوردی در راستای ایجاد سفرهای ارزان قیمت بخوبی آشکار است .ضمن بیان لزوم
آزاد سازی تعرفه های فرودگاهی و هوانوردی فرودگاه ها ،دستیابی به این مهم را در قالب بخشی از فرآیند مدیریت زیرساختی
بصورت زیر بیان نموده و الزم و ضروری دانسته اند:
اصالح قوانین و مقررات مربوط به تعیین تعرفه های فرودگاهی و هوانوردی
تعیین تکلیف وضعیت شرکت فرودگاه های کشور مبنی بر نقش حاکمیت و تصدی آن
خصوصی سازی فرودگاه
تدوین قوانین نظارتی به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت انحصاری فرودگاه ها
اصالح مقررات مربوط به مدیریت فرودگاه به منظور جداسازی فعالیتهای حاکمیتی و تصدی نهادهای
مستقر در فرودگاه جهت تقویت اختیارات مدیریتی مدیر فرودگاه
تعریف یک ساختار سازمانی مناسب برای فعالیت مدیریت فرودگاهی با در نظر گرفتن واگذاری به بخش خصوصی
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مشخص نمودن شرح وظائف هریک از نهادهای مستقر در فرودگاه با دو رویکرد حاکمیتی برای نهادها و تصدی برای مجریان درون
فرودگاه

 .9. 2. 4آشتي با دانش هوانوردی
بخش حمل ونقل هوایی به عنوان یکی از ارکان زیربنایی هر جامعه به شمار می رود و در فرآیند توسعه و پایداری جامعه نقش بسیار
مهمی ایفا می نماید .جابه جایی های مسافر و بار که توسط حمل و نقل هوایی برقرار می گردد ،موجبات گسترش ،وسعت عمل ،افزایش
بهره وری و سودمندی ،ارتقای بنیاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و نظامی را فراهم می آورد؛ و همچنین درآمدهای حاصل
ازتولیدات صنعتی ،کشاورزی ،خدمات ،فرهنگی ،علمی درجامعه افزایش یافته و بسترساز شکوفایی های قابل مالحظه درحوزه های
مختلف اداره کشور می گردد .در این راستا یکی از متخصصان این صنعت اعتقاد دارد که تنها انسان توسعه یافته هوانوردی می تواند
توسعه صنعت هوانوردی را محقق نماید چراکه شواهد ،آمار و ارقام گویای این واقعیت است که صنعت هوانوردی ایران در یک توسعه
نیافتگی سازمانی ،مدیریتی ،انسانی و تجهیزاتی به سر می برد .بنابراین تنگنای اصلی توسعه صنعت هوانوردی ایران ،مدیریت است .از
این رو اگر در بعد مدیریتی بتوان مدیران را با دانش این صنعت آشتی داد ،قطعاً اتفاقات خوشایندی برای صنعت هوانوردی رخ می
دهند .در موارد متعددی می توان ضعف ایرالین ها را در مواردی مانند بهنگام نبودن سیستم آموزشی مناسب ،عدم توانایی نظام
آموزشی برای تأمین نیازها در حوزه تعمیرات قطعات و مجموعه ها و در نهایت نبود فرآیند نظام ارتقای مدیریت دید که متخصصان و
مشارکت کنندگان پژوهش به آن اشاره داشته اند .در این راستا یکی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارد که آموزش های صرفاً کار راه انداز
در این صنعت تفکرات سنتی مدیریت هوانوردی فعلی وجود دارد و صنعت به صورت سنتی اداره می شود .از آنجایی که نمی تواند
دورنمای متغیر تکنولوژیک را به تصویر بکشد و همچنین تفکر سنتی مدیریت فعلی هوانوردی به ما نمی گوید که چگونه از فرصتها
استفاده کرد ،نیاز به تحول در تعریف مدیریت مورد نیاز این صنعت است .در بخشی دیگر یکی از کارشناسان مبحث عقب افتادگی در
حوزه نرم را مطرح نموده و عنوان کردند :در دنیا مباحث جدیدی مطرح شد در خصوص افزایش دانش مدیران و تربیت آنان برای
رقابت که ما اقدامی نکردیم ،و همچنین متخصصی دیگر عنوان کرد که ضروری است که همه صنعتگران هوانوردی درک کاملی از
ارتباط تکنولوژی هوائی با بازار و تو ید ثروت داشته باشند و مفاهیم پایه آن را بشناسند و در خصوص لزوم آموزش تکنولوژی نیز
این استدالل وجود دارد که رقابت در سطح جهانی ،نیازمند تکنولوژی است؛ برای برخورداری از تکنولوژی هوانوردی باید دانست
چگونه آن را مدیریت کرد؛ برای مدیریت تکنولوژی هوانوردی ،پرورش کادری برای مدیریت الزامی است؛ برای پرورش کادر نیز باید
آموزش داد و در نهایت مدیران هوائی نیز باید بتوانند پیامدهای تکنولوژی هوائی را برای کسب و کار خود پیش بینی کنند .از این رو در
یک جمع بندی باید گفت :لزوم بکارگیری ابزار شایسته ساالری و دانایی محوری و فاصله افتادن بین نسل با تجربه و جوان ،حلقه
مفقوده و مغفول مانده نامیده و مستندسازی تجربه های ملی هوانوردی را یکی از مهمترین راهبردهای توسعه این صنعت که می توان
از آن بخوبی کمک و بهره گرفت بعنوان راه کار برشمردند.

 . 11 .2 .4مشتری پروری
مشتری اصل اساسی بازار کسب و کار است و در مفاهیم اقتصادی یک هسته مرکزی است .امروزه شرکتهای هواپیمایی درگیر به دست
آوردن سهم بیشتری از بازار و حفظ سود آوری در محیط تقاضای رقابتی و اقتصادی هستند ،بنابراین ضروری است تا راههای جدید
را برای مدیریت روابطشان با مشتریان ایجاد کنند و از این طریق وفاداری مشتری و درآمد خود را بهبود بخشند .لذا موفقیت یک شرکت
هواپیمایی به توانایی آن شرکت در مدیریت هوشمندانه فروش ،بازاریابی و فرآیندهای خدماتی و ایجاد مزیت دوطرفه برای مشتریان
ایرالین بستگی دارد .در تعریف جدید از بازار و رقابت ،نقش و سهم تعیین کنندۀ مشتری در تقاضا به قدری اهمیت یافته است که بقا در
صحنه رقابت و تداوم حیات سازمانها در عمل ،منوط به شناخت کامل و علمی از مشتریان در بخش های مختلف بازار ،شناسایی
نیازهای با فعل و با قوه ماتریان و در گامی جلوتر ،حتی تعریف و ایجاد نیازهای جدید برای مشتریان است .مشتری ،خدمت و ارتباط
واژه هایی هستندکه امروزه باگسترش تکنولوژی اطالعات و سیر رقابتی شدن کسب و کار به دفعات از آنها سخن گفته می شود .برای
شرکتهای هواپیمایی ،مدیریت ارتباط با مشتری مؤلفه ای ضروری برای راهبردهای مشارکتی آنها است که می تواند یک مزیت و ابزار
متمایز کننده رقابتی مهم باشد .همچنین در راستای مطالب یکی از مصاحبه شوندگان در خصوص عدم بخش بندی بازار مشتریان می
توان گفت استراتژی تقسیم بندی مشتریان بر اساس ارزش آنها ،به شرکت های هواپیمایی این اجازه را می دهد تا مشتریان را به عنوان
یک سرمایه مدیریت کنند .جهت مدیریت هرچه مؤثرتر مشتری در سراسر خطوط سرویس دهی ،شرکتهای هواپیمایی باید رویکرد خود
را به سمت مدیریت ارتباط با مشتری ،همانگونه که در ذیل آمده است تغییر دهند:
تقسیم بندی مشتریان
ابتکارات در مدیریت ارتباط با مشتری
طراحی و مدیریت سازمانی
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طراحی مدلی برای توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در ایران
این فعالیت ها همان چیزی است که شرکت های هواپیمایی را قادر می سازد تا مزیت رقابتی پایدار داشته باشند .از نظر یکی از خبرگان
به لحاظ منافع گسترده حاصل از فروش اینترنتی در قالب کاهش هزینه ها و حفظ و جذب مناسبتر مشتریان ،درک عوامل تأثیرگذار در
پذیرش خرید اینترنتی بلیت برای شرکتهای هواپیمایی ضروری است .همچنین با شناخت این عوامل و اتخاذ سیاست های مناسب،
گرایش مسافران هوایی به خرید اینترنتی بلیت افزایش یافته که نتیجه آن افزایش رضایت و آسودگی آنان خواهد بود .لذا مدیرانی در
حفظ و افزایش تقاضای شرکتهای هواپیمایی خود موفق خواهند بود که در زمینه تحول کسب و کار از طریق تقویت فعالیت های تجارت
الکترونیک و اتخاذ استراتژیهای مناسب در این حوزه هوشیاری بیشتری نشان دهند .لذا می توان راه کارهای زیر را در این بخش و در
سه زیر مجموعه سیستمیک پیشنهاد داد:
زیر مجموعه ارتباطات بین مسافران و شرکتهای هواپیمایی (مبتنی بر وب)
زیر مجموعه پایگاه اطالعاتی شرکت هواپیمایی
و زیر مجموعه عملیاتی  e-CRMشرکت های هواپیمایی
در تأیید بیانات یکی از کارشناسان اعتقاد دارند که مهمترین عامل موفقیت ،درک و تأمین نیاز و انتظارات مشتریان و ارزش بخشی به
آنان است .باید بدانیم و درک کنیم ،عامل توسعه پایدار ،بازار است و احترام به حقوق بازار ،ضمانت بقاء و رشد خواهد بود .احترامی که
اگر نباشد ،در برابر تعهدات وارده به یک شرکت هواپیمایی ،بحران آفرین خواهد بود .در بحث پرداختن به مشتری عمق توجه به مقوله
جامعه شناسی و بهره گیری از ابزار روان شناختی در بازاریابی و توسعه فروش با محور برندینگ ،بایستی لحاظ گردد .سیاستی که
قطعاً حاصل اتاق های فکر و با رویکرد نیاز سنجی و مطالعات اجتماعی دقیق نسبت به بازار هدف است که بر پایه این تأثیرات روانی
مثبت ،بازارشناسی و بازار سازی به بازاریابی و بازارداری منتهی می شود که مجموع این عوامل بر اصل کرامت انسانی و احترام به
حقوق مشتری انجام می شود .فاکتوری که شرکت های هواپیمایی کشورمان ،آن را از یاد برده اند و عدم توجه به آن ،یک سازمان را
بدون برنامه و صعرفاً با هدف پوشش نیاز روز جامعه و بدون هرگونه راهبردی ،سوق می دهد که این خود ،یک انفعال معنی گرفته و
منتهی به شکست خواهد شد.

 .11. 2 .4هواپیمای بهینه و شبکه پروازی
صنعت حمل و نقل هوایی ،به خاطر تأثیر زیاد بر توسعه اقتصادی و سطح جوامع ،نسبت به سایر روش های حمل و نقلی اهمیت ویژه
ای دارد .درآمد شرکتهای هواپیمایی از دو طریق انتقال مسافر و بار حاصل می شود .همانگونه که تقریباً اکثر مصاحبه شوندگان بر
استفاده بهینه از هواپیما ،مهندسی شبکه پروازی ،توسعه شبکه پروازی ،و  ...اشاره داشته اند ،یک شرکت هواپیمایی میتواند با افزایش
تعداد پروازها و یا افزایش اندازه هواپیماها ،ظرفیت انتقال مسافر بیشتری را فراهم آورده و درآمد خود را افزایش دهد .انتخاب هر یک از
این دو استراتژی ،گذشته از تأثیراتی که بر عملکرد شرکت های هواپیمایی دارد ،از طریق تأثیری که بر ازدحام فرودگاه ها و رفاه
مسافران دارد ،مورد توجه سیاست گزاران حمل و نقل کشورها قرار گرفته است .اگر شرکت های هواپیمایی ،هواپیمای بزرگتر را مورد
استفاده قرار دهند ،فرودگاه ها می توانند برای یک تعداد یکسان فرود و پرواز هواپیما به تعداد بیشتری مسافر ،خدمات ارایه کنند.
مدیریت ناوگان نیز از موارد ذکر شده بود که در این خصوص می توان گفت :در حال حاظر ،در اکثر نقاط هواپیماهای کوچکتر با 516
صندلی بخش بزرگتری از کل عملیات جابه جایی مسافر را به خود اختصاص داده اند .در اتخاذ نوع استراتژی میان اندازه هواپیما و
تردد بیشتر ،اکثر شرکتها علی رغم تحمیل سرمایه گذاری های چند میلیارد دالری در بخش عمومی ،به آن روی آورده اند و توجیه آنرا
در رابطه بین هزینه هر هواپیما و اندازه آن بیان نموده اند .بر این اساس ،اندازه بهینه هواپیما می تواند تابعی از تقاضای بازار ،شرایط
رقابتی ،هزینه های فرودگاهی در کنار عوامل هزینه ای و درآمدی مربوط به شرکت های هواپیمایی مورد توجه قرار گیرد .همانگونه که
گفته شد ،افزایش تعداد پروازها و شبکه پروازی نیز یکی از اساسی ترین اجزاء بازار حمل و نقل هوایی است که تأثیر چشم گیری بر
درآمد شرکت های هواپیمایی دارد .برای افزایش کارآیی شبکه وجود یک برنامه ریزی مدون ضروری است .شبکه های مختلفی بر
حسب مشخصه جریان بین مبدأها و مقصدها شکل می گیرد که هدف آنها هماهنگی و تعامل مناسب در انتقال جریان های انسانی ،بار،
اطالعات ،انرژی ،آب رسانی و  ...است .بطور کلی دو شبکه نقطه به نقطه و قطب و اقمار در حمل و نقل هوایی رایج است .مشخصاً
انتخاب نوع هواپیما و شبکه بستگی به اهداف و مأموریت های هر شرکت دارد .به عبارت دیگر شرکت هواپیمایی نیازمند چشم انداز و
نقشه راه تحقق این هدف است که نوع ناوگان در این تحقق دارای اهمیت است .در همین بخش و در تأیید نظرات برخی از کارشناسان در
خصوص نیاز به حضور ایرتاکسی بایستی گفت :معموالً کشورهایی که دارای پراکندگی هستند در بخش تاکسی های هوایی بسیار قوی
و موفق عمل می کنند .کشورهایی مانند نیوزلند ،استرالیا و کانادا به دلیل پهناوری و فاصله کم فرودگاه ها به یکدیگر توانسته اند در
بخش تاکسی هوایی پیشرفت های چشمگیری کنند .در کشور ما نیز همانگونه که کارشناسان معتقد به انتخاب مسیرهای کوتاه مدل
ایرتاکسی هستند ،به علت پهناوری و موقعیت های آب و هوایی متفاوت به انواع مختلف هواپیما برای پرواز در این بخش ها نیاز است.
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 .12. 2. 4ساختار تکلیفي حاکمیت
قوانین و مقررات نقش عمده ای را بر نحوه عملکرد شرکتهای حمل و نقل هوایی دارند .در حقیقت با وضع قوانین ،چارچوب و نحوه
فعالیت شرکت ها مشخص می گردد .قوانین و مقررات فضا و بستری را فراهم میکنند که با فعالیت شرکتهای هوایی و استفاده از
تسهیالت و امکانات فرودگاهی ،به جذب تقاضای مسافری و باری منجر می شود .مواردی نظیر قوانین مربوط به تعیین نرخ بلیت
هواپیما ،نحوه ارایه پروازهای خارجی و خدمات فرودگاه های کشور ،قیمت سوخت مصرفی و تعرفه های مربوط به خدمات فرودگاهی،
از جمله قوانینی است که می تواند موجب رقابت میان شرکت ها در بخش داخلی گردد .براساس و طبق قوانین بین المللی و ملی ،دولت
جمهوری اسالمی ایران ،به منظوراعمال حاکمیت خود در صنعت هوانوردی وحمل و نقل هوایی ،سازمان هواپیمایی کشوری را تأسیس
نموده است .این سازمان به عنوان متولی نظام حمل ونقل هوایی کشور موظف است که سیاستها ،قوانین ،مقررات و استانداردهای مورد
نیاز در بخشهای مختلف هوانوردی وحمل و نقل هوایی و فرودگاهی را تبیین ،تدوین ،تهیه و نشر نموده و بر اجرای صحیح قوانین،
مقررات و استانداردهای مورد تأیید خود از سوی مؤسسات هوایی نظارت عالیه و فعال ومستمر داشته باشد .الزم به ذکر میداند،که
سازمان هواپیمایی کشوری می تواند برخی از وظایف تحقیقاتی واجرایی خود را در روند جداسازی فعالیت های تصدیگری وحاکمیت
دولت و فعالیت های بازرگانی وخدماتی به مؤسسات ،شرکتها یا مراکز موردنظر و تأیید خود ارجاع و واگذار نماید .حجم مسافر و
مسافر-کیلومتر جابجا شده توسط هر یک از شرکتهای هواپیمایی کشور ،ارتباط تنگاتنگی با سیاستهای کلی دولت در زمینه حمل ونقل
هوایی ،چگونگی عملکرد شرکتهای مختلف و رقابت میان آنها ،وضعیت ناوگان شرکتها و بسیاری عوامل دیگر دارد .این در حالی است
که در بررسی عوامل تأثیر گذار بر عملکرد خطوط هواپیمایی کم هزینه بحث مقررات زدایی و آزاد سازی دو عامل اصلی در دنیا بوده
است .همانگونه که برخی از صاحبنظران عنوان نمودند یکی از بنیادهای اصلی چا ای حمل و نقل ،تحمیل مکانیزم های حاکمیتی و تکلیفی
در ابعاد مختلف اقتصادی ،تسهیالتی و امنیتی است .قوانین و مقررات حاکم در بخش حمل و نقل هوایی از مهمترین موانع موجود در
زمینه فعالیت شرکتهای هواپیمایی کم هزینه است که در تضاد با اصلی ترین پیش نیاز فعالیت این شرکتها یعنی وجود بازاری آزاد و
رقابتی است.
برخی از متخصصان نیز برحسب تحقیقاتشان اعتقاد دارند انحصار پروازهای خارجی؛ تعیین تعرفه های خدمات فرودگاهی توسط دولت
و انحصار سوخت هواپیما از مهمترین محدودیتهای این بخش هستند که برای رفع این مسایل راهکارهایی از جمله آزاد سازی واقعی
نرخ بلیت؛ انحصار زدایی پروازهای بین المللی و خدمات فرودگاهی؛ اصالح قوانین مربوط به مدیریت فرودگاهی؛ اعطای ماوب به
سرمایه گذاران این صنعت و انحصار زدایی در ارایه سوخت هواپیما و آزاد سازی آن ارایه شده است .همچنین مقوله محوری ساختار
تکلیفی حاکمیت ،به موارد فوق محدود نمی شود و شامل مقوله هایی چون نوع انتخاب مدیران؛ بی تخصصی در پرسنل؛ منسجم کردن
خدمات حاکمیت و فراهم کردن زیر ساخت بوده است .در این خصوص نیز به گفته یکی از کارشناسان راه حل های پایدار و متعهدانه ای
چون :تقویت نظام تأمین اجتماعی به منظور حمایت مالی شخص در دوران بازنشستگی؛ توجه به کارکنان به منظور افزایش تعلق خاطر
سازمانی و در نتیجه تالش آنها به منظور حفظ منافع سازمان مطبوع خود؛ بسترسازی شکوفایی استعداد کارمندان به منظور اغناشدگی
روانی شخص در دوران خدمت و عدم نیاز به پیگیری استعدادهایش خود در سایر زمانها و مکانها؛ نوسازی و اجتناب از تجمع قشری
خاص در بخش های خرید خدمات ،قطعات و تجهیزات و افزایش هزینه های حقوقی رانت از طریق صدور بخشنامه یا وضع مقررات
سازمانی سخت گیرانه به منظور اجتناب از آن و  ...باید در این راستا انجام پذیرد.

 .13. 2. 4مديريت خدمات فروش بهینه
امروزه در مدیریت حمل و نقل هوایی آزاد که از اقتصاد کنترل شده فاصله دارد و خود حاصل و انعکاسی از مقررات زدایی 5922
ایاالت متحده است ،پرداخت جدی به مقوله کنترل هزینه و مدیریت درآمد با رویکرد توسعه اندیای و بازارسازی است .یکی از این اصول
دارای اهمیت در نوع رفتار شرکتهای هواپیمایی با مشتری و ارتباطات بعدی ،بازاریابی و توسعه فروش است که همواره تالش می کنند
با تعریف راهبردهای کاربردی ،نقش واسطه گران را به عنوان عوامل فروش کم رنگ نمایند .در واقع ایرالین ها برای مدیریت هزینه و
افزایش درآمد ،راهی جز ارتباط مستقیم با مشتری نخواهند داشت که این رخداد پس از اجرای اصل  505قانون برنامه پنجم و
آزادسازی نرخ سفرهای هوایی در ایران طی یک دوره حداقل  1ساله محقق شده و تأثیر دفاتر خدمات مسافرتی در جذب بازار به حداقل
خواهد رسید و قطعاً برای بقاء با اصالح نگاه حاکمیتی در اسناد باالدستی ،دفاتر فروش انحصاری (دریافت کمیسیون در فروش) به دفتر
نمایندگی فروش (حق )over priceتغییر خواهد کرد و در صورت ایجاد زیرساخت ارتباط مستقیم با مشتری توسط شرکتهای هواپیمایی
و البته توجه ویژه به اطالع رسانی هدفمند و فرهنگ سازی و البته تغییر بنیادی نظام رزرواسیون و فروش ،به مرور آژانس ها کمرنگ و
حذف شده و نقش دفاتر فروش تور (بسته خدمات مسافرتی سیاحتی ،زیارتی و اقتصادی) پررنگ تر خواهد شد و در واقع فروش بلیت
توسط عاملین فروش به حداقل خواهد رسید .بنابراین این همان مسیر و حقیقتی است که مردم یا مشتری ،تصمیم گیرنده حیات یک
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طراحی مدلی برای توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در ایران
شرکت هواپیمایی هستند .در تأیید سخنان تعدادی از خبرگان که فروش اینترنتی ،اصالح سیستم فروش ،توسعه بلیت فروشی اینترنتی را
مطرح نمودند ،صادقی ( )5392در کتاب مدیریت شرکت های هواپیمایی عنوان می کند :شرکتهای هواپیمایی برای حفظ و ارتقاء سهم
بازار و همچنین سودآوری ،می بایست اقدامات جدی در خصوص فروش و توزیع محصوالت خود انجام دهند .برقراری ارتباط مناسب
با آژانس های مسافرتی ،سیستم های توزیع جهانی ،توزیع بلیت های اینترنتی ،موافقت نامه های امضاء شده قبلی با سایر شرکت های
هواپیمایی سازمانها ،هم پیمانیها و کد شیرینگ ها از جمله این اقدامات محسوب می شوند .برخی از صاحبنظران نیز کاربرد تکنیک
بازاریابی ،تقویت بازاریابی ،نیازمندی به استراتژی بازار و بازاریابی را در بخش مدیریت خدمات و فروش بهینه مطرح نمودند که در این
خصوص نیز صادقی ( )5392اعتقاد دارد؛ بازاریابی بطور حتم یکی از مهمترین فعالیت های هر سازمان بازرگانی تلقی می گردد،
خصوصاً اگر آن سازمان یک شرکت هواپیمایی باشد .تقریباً یک دوم کارکنان یک شرکت هواپیمایی خواه ملی 32و یا غیر ملی در فرآیند
فعالیت های بازاریابی درگیر هستند .بازاریابی ،قلمرویی وسیع از فعالیت های تجاری است که جریان خدمات ارائه شده توسط شرکت
های هوایی را به منظور جلب رضایت و تأمین نیازهای مشتریان و همچنین دست یابی به اهداف شرکت ،کنترل و مدیریت می کند .در
فرآیند بازاریابی شرکت به طور هدفمند ،گروه های مشخص از مشتریان را که قصد فروش محصوالت خود به آنها را دارد ،تعیین می
کند .برای دستیابی به نتیجه مطلوب در فضای رقابتی و آنچنان که هدف این تحقیق است ،شرکت باید استراتژی بازاریابی داشته باشد،
بنابراین ،استراتژی یا راهبرد بازاریابی ،به منظور توصیف فرآیندهایی استفاده می شود که بواسطه آن ،ترکیب عناصر چهارگانه
بازاریابی تغییر می کند .این چهار عنصر که آن را  pیا آمیخته بازاریابی می نامند شامل چهار عنصر محصول؛ قیمت؛ رشد و ارتقا و
مکان است.

 . 14. 2. 4نبود فشار تحريمي
تحریم های بین المللی علیه صنعت هوانوردی ایران به خصوص بخش مسافری از اولین تحریم ها پس از انقالب بود که در ابتدا با ممنوع
شدن فرود در برخی از فرودگاه ها شروع شد تا اینکه به فروش هواپیما رسید؛ به طوری که شرکت های هواپیمایی برای خرید یک
فروند هواپیماها باید با چند شرکت قراردادهای ظاهری به امضا می رساندند و هواپیما در چند کشور میچرخید تا در نهایت به ایران
میرسید .گاه این خرید پردردسر هواپیماهای فرسوده 36 ،تا  6درصد گرانتر از نرخ بازار برای شرکتهای هواپیمایی داخلی تمام می
شد .در سالهای اخیر نیز این تحریم ها شکل جدیدی به خود گرفت و شرکتهای هواپیمایی داخل حتی اجازه سوخت گیری و تنظیم باد
چرخ های هواپیما را در برخی از فرودگاه ها نداشتند .این تحریم ها و موارد مشابه دیگر ،صنعت هوانوردی کشور را دچار رکود کرد .تا
جایی که به گفته برخی کارشناسان مشارکت کننده این پژوهش "بسیاری از ایرالینهای داخلی عمالً ورشکسته هستند" .از آنجایی که
فشار تحریمی مانع نوسازی و رونق این صنعت در کشور شده ،بسیاری از مسایل این صنعت در این مقوله تبیین می شوند .برخی
کارشناسان و متخصصان این صنعت اعتقاد دارند "در حال حاضر بیشتر ایرالین های ایرانی بدلیل تحریم نیاز به ناوگان جدید دارند و
به دلیل تحریم ها شرکت های بزرگ سوییچ بانکی مانند ویزا و مستر کارت که ضامن خرید و فروش های اینترنتی هم هستند در ایران
خدمات دهی نداشتند .همچنین در بخش ناوبری نیز به تبع تحریم ها مشکالت زیادی بر سر راه صنعت هوانوردی بوده است که به علت
وجود تحریم ها ،هواپیماها قطعاتشان خیلی خوب نبوده و این نیز خود باعث شده امنیت مسافران در خطر باشد .بنابراین گزاره های
فوق که بخشی از نظرات کارشناسان و مصاحبه شوندگان در مورد اثرات تحریم در زنجیره حمل ونقل هوایی است ،بیانگر نقش مهم این
عامل در عقب ماندگی تکنولوژیکی ،کیفیت خدمات و پاره ای دیگر از محدودیتهای عملیاتی است .تحریم ها در هر عرصه ای هزینه های
زیادی را بر عهده تحریم شونده متحمل می کند .اولین هزینه تحریم هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است .این
هزینه بر هر دو طرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل می گردد .تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد .ضمن اینکه این تغییر،
هزینه قیمتی هم تحمیل می کند .در شرایطی که به دلیل تحریم بازار خرید تغییر کند ،ناچار کاالی مشابه با قیمت باالتر خریداری می
شود .این اتفاق در صنعت هوانوردی کشور به وضوح رخ داد و به دلیل تحریم ،صنعت هوانوردی مجبور بود یک کاالی مورد نیاز
صنعت را پس از گذشت زمان بسیار زیاد با هزینه چند برابری تأمین کند .تحریم ها انواع متعددی دارند و از جمله آنها می توان به لغو
جلسات چند جانبه در کشور هدف ،عدم صدور روادید برای گروهی از افراد آن کشور ،فراخوانی سفرا و کاهش سطح روابط ،جلوگیری
از پیوستن آن کشور به کنوانسیونها و سازمانهای بین المللی ،مخالفت با هر نوع میزبانی جلسه سیاسی در آن کشور ،قطع کمک ها اعم
از وام ها ،تأمین های مالی و سرمایه گذاریها و در آخر قطع ارتباطات اعم از رادیویی ،تلفنی ،حمل و نقلی ،و پست و تلگراف را شامل
می شود که تحریم های حمل و نقلی و رادیویی و حتی تحریم یا عدم صدور ویزا مستقیماً بر صنعت هوانوردی تاثیر دارند .به اعتقاد
یکی از متخصصان "صنعت حمل و نقل هوایی ایران طی سالهای گذشته از دو جهت مورد بی مهری واقع گردیده است ،اول تحریم های
ناجوانمردانه درعرصه بین المللی و دیگری سِتَمی که بدلیل سوء مدیریت یا عدم آگاهی ایشان به صنعت وارد شده است .در بحث تحریم
از یک سو دوَل غربی این صنعت در مانده را زیر فشار مضاعف محرومیت از سوخت ،قطعات هواپیما ،تجهیزات و حتی مبادالت مالی و
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بازرگانی قرار دادند که نتیجه آن رکود گسترده این صنعت شد .البته الزم به ذکر است برخی تحریم ها دارای تاریخ مصرف هستند و
بعد از اتمام تحریم ها باید نسبت به حل مسایل به وجود آمد کوشید .پس از تحریم ،صنعت به شرطی موفق خواهد بود که اصالحات و
تغییرات تنها در بستر شایسته ساالری؛ و نه توصیه و سفارش و ارتباطات پیش رود .به اعتقاد کارشناس دیگری در شرایط پس از
تحریم و رقابتی پیش رو باید در مدیریت ارتباط با مشتری به جزییات اهمیت داده بشود .با عبور از ابر تاریک تحریم های نامنصف در
حقوق هوانوردی کشور به روزنه ای درخشان و سرشار از امید و فرصت ها رسیدهایم و این حاصل سالها مقاومت منابع انسانی
متخصص هموطن در اداره بدنه صنعت هوانوردی است.

 .15. 2. 4توسعه فرهنگي جامعه
فرهنگ مجموعه ای از باورها و پندارهای ارزشی است که در آداب و رسوم ،زبان ،ادبیات ،مذهب ،و سایر میراث های فرهنگی تجلی می
یابد و روی هم رفته بر خلق و خوی مردم اثر می گذارد .به عبارت دیگر فرهنگ ،حقیقت و هویت معنوی ملت هاست که ساختار کیفی
زندگی یک ملت را مشخص کرده به گونه ای که زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد .آنچنانکه تعدادی متخصصان و مصاحبه شوندگان
اظهار داشته اند ،مواردی از قبیل فقدان فرهنگ سازمانی؛ عدم وجود فرهنگ جمعی و نبود زیر ساخت فرهنگی ،عوامل اثرگذار در توسعه
بازار صنعت هوانوردی است .در کشور ما فرهنگ سازی ،اطالع رسانی و آموزش سه موضوع اساسی و مهمی هستند که باید در
صنعت هوانوردی پیاده سازی شوند هرچند که اغلب اوقات ابزار فرهنگی با خود فرهنگ اشتباه گرفته می شود .اگر در یک جامعه اطالع
رسانی صحیح صورت نگیرد ،فضا برای شایعه سازی و تشویش اذهان عمومی بسیار مستعد خواهد شد .نمونه بارز آن هواپیمای
توپولف  51است؛ چقدر ترس و دلهره در دل مردم ایجاد کرده بود و برخی سوانحی که هیچ ارتباطی با این هواپیما نداشت را هم مردم
به دلیل عدم آگاهی و شایعه ها می پنداشتند ،که همه چیز به آن ختم می شود .به گفته یکی از متخصصان" ،ما در کشورمان فرهنگ
هوانوردی نداریم" .در ایران فرهنگ سوار هواپیما شدن از مسافر عادی تا افراد حاضر در یک ناوگان هوایی وجود ندارد .وقتی که
مسافر حاضر نیست چمدان خود را تحویل بار دهد ،این یعنی فقدان فرهنگ سوار شدن به هواپیما! این تنها یک نمونه بود که البته دالیلی
هم دارد که از حوصله بحث خارج است .صنعت هوانوردی نیازمند کار آموزشی و اطالع رسانی است .بسیاری از مردم ما دنبال صرفه
جویی هستند ،اما صرفه جویی را با عدم مصرف اشتباه می گیرند .خیلی از مردم با صرفه جویی در وقت آشنایی ندارند .آنها حاضرند
ساعتها رانندگی کنند و دچار استهالک اتومبیل و جسم شوند ،اما یک مسیر را با هواپیما در عرض یک ساعت یا اندکی بیشتر نروند.
بسیاری از مردم اصالً سفر با هواپیما برایشان تعریف نشده ،نه به خاطر عدم توانایی مالی ،بلکه اصالً آشنایی با این شیوه سفر ندارند.
چون هیچ اطالع رسانی در کشور ما در این زمینه نیست .در سطح عموم جامعه نیز ما نیازمند کار اطالع رسانی و آموزش عمومی
هستیم تا با شکوفایی صنعت هوانوردی روبرو شویم .در کشور ما اول باید آگاهی عمومی صورت بگیرد تا بتوان برنامه ریزی جهت
افزایش مسافر صورت بگیرد .پس از عبور ازاین مرحله میتوان درباره بازار رقابتی صحبت کرد و برای آن برنامه ریزی نمود .فرآیند
برندسازی در کشور ما به هیچ عنوان به صورت اصولی جدی گرفته نمی شود و بیشتر از طریق ایجاد شایعه و صحبت های درگوشی
سعی می شود که مثالً فالن ناوگان هوایی را رجحان دهند .به نظر میرسد که بهترین راهکار برای افزایش مسافرین اول فرهنگ سازی
در زمینه های مختلف اعم از گردش اقتصاد ،می دانیم که اقتصاد در حقیقت یک چرخه هست و تازمانی که در این چرخه پول وجود
نداشته باشد هرگز پویا نخواهد بود ،یعنی مردم خود بخش اساسی گردش آن هستند که بامسافرت هوایی تغذیه ناوگان و صنعت
صورت می گیرد .این تنها یک رویکرد آن بود .فرهنگ سازی در زمینه های مختلف اعم از صرفه جویی زمان ،جاذبه های سفر با هواپیما
و آشنایی با یک صنعت بین المللی و  ....اطالع رسانی از فرآیندهای عمومی صنعت و آموزش هایی که می تواند جذاب باشد حتی در حد
چند خط مطلب از هواپیمایی که برای سفر سوار آن می شوند که میتوان در زمان فراغت مسافر (زمانی که کارت پرواز می گیرد تا
سوار شدن) به او ارائه داد .اینها راهکارهایی ساده جهت جذب مشتری و در ادامه ایجاد فضای رقابت هستند .فضای رقابت را نیز می
توان با استفاده از راهبردهای اقتصادی و بازرگانی و فرهنگی افزایش داد .همچنین عدم آشنایی با ایرتاکسی نیز به گفته یکی از
کارشناسان فرهنگ هوانوردی یکی از بزرگ ترین ضعف های ما در حمل و نقل هوایی است .ضعفی که تأثیر مستقیمی بر ایمنی پروازها
از جانب شرکتهای هواپیمایی ،نحوه برخورد مسافر با حمل و نقل هوایی دارد .در بحث ایرتاکسی ها ،نیز تقویت فرهنگ هوانوردی می
تواند به ایجاد بازارهای جدید هوانوردی عمومی و ایرتاکسی ها منجر شود .مسافر ایرانی تنها به هواپیماهای بزرگ و برندهای مطرح
اعتماد دارد ،در صورتی که مسافر باید به این یقین برسد که هر وسیله پرنده در کشور که می تواند مسافر حمل کند ،تمامی
دستورالعمل های ایمنی و سالمت پرواز را طی کرده و می تواند از آن وسیله پرنده استفاده کند .در بخش فرهنگ سازی و همچنین
توسعه ابعاد مختلف برای ارایه خدمات توسط بخش هوانوردی که لزوم آشنایی مدیران و برنامه ریزان را با گستره این صنعت دو
چندان می نماید مطلب زیر می تواند مثمر ثمر واقع گردد .صنعت هوانوردی از گستره وسیعی تشکیل شده است که در حوزه تصدی و
خدمات به  3بخش اصلی تقسیم می شود که هر یک در ارتقاء جایگاه این صنعت و انعکاس آن در توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی کشورها دارای اهمیت بوده و امروزه از ضرورت های بنیادی محسوب می گردد .این سه بخش شامل؛ خطوط یا
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ناوگان هوایی مسافربری ،39هوانوردی عمومی و امور مرتبط با هوانوردی 6و خدمات ویژه( 5زیست محیطی ،جنگلداری ،کشاورزی،
امداد ،نجات و اورژانس ،نفت و گاز ،کنترل خطوط انرژی و جاده ای و محورهای مرتبط) است .این سه بخش که خود حجم وسیعی از
نوع خدمات را در صنعت هوانوردی برعهده دارد ،همواره به عنوان یک محرک در سهم هوانوردی در تولید ناخالص داخلی کشورها
محسوب می گردد که خود تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی در دیگر صنایع بر عهده دارد و صرفاً تاکید بر یکی از این  3بخش ،می تواند
انفعال در هوانوردی را به همراه داشته باشد.

 .16. 2. 4پديده محوری
شکل گیری بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در شرایط عوامل انسانی کارا و مدیریت صحیح هزینه ها در بستر توسعه فرهنگ و شبکه
پروازی با استراتژی توریسم گرایی و مشتری پروری است .در مرحلۀ کدگذاری گزینشی ،کدهای به دست آمده در مرحلۀ کدگذاری
محوری را در سطحی انتزاعی تر ادامه می دهد .هدف از این کار ،یکپارچه سازی و پاالیش مقوله های کسب شده در مرحله کدگذاری
محوری است .در این مرحله است که شکل گیری و پیوند هر مقوله با سایر مقوله ها شرح داده می شود و مقوله هسته نهایی به دست
آمده ،کل مفاهیم و مقوله ها را در بر می گیرد .با ترکیب  51مقوله اصلی پژوهش (آزادسازی و خروج از ساختار دولتی ،توریسم گرایی
داخلی و خارجی ،عامل انسانی کارا ،امنیت و نظم زمانمند ،تعامل ضابطهمند در مقابل رابطه گرایی ،اعتماد آفرینی مشتریان ،هزینه های
اصالحی ساختارمند ،مدیریت زیرساختی و فرودگاهی ،آشتی با دانش هوانوردی ،مشتری پروری ،هواپیمای بهینه و شبکه پروازی،
ساختار تکلیفی حاکمیت ،مدیریت خدمات فروش بهینه ،نبود فشار تحریمی و توسعه فرهنگی جامعه) ،مقوله هسته نهایی در مرحلۀ
کدگذاری گزینشی ظهور کرد .با توجه به مقوالت عمده و توضیحات فوق می توان گفت که مقولۀ؛ شکل گیری بازار سفرهای هوایی
ارزان قیمت در شرایط عوامل انسانی کارا و مدیریت صحیح هزینه ها در بستر توسعه فرهنگ و شبکه پروازی با استراتژی توریسم
گرایی و مشتری پروری می تواند همه مباحث کارشناسان و متخصصان صنعت هوانوردی را راجع به توسعه بازار سفرهای هوایی
ارزان قیمت را تحت پوشش قرار دهد و نیز جنبه تحلیلی داشته باشد .بر اساس مقوله هسته نهایی که خود برگرفته و انتزاع شده از سایر
مقوالت عمدۀ ارایه شده است ،کارشناسان و متخصصان صنعت هوانوردی که در تجربۀ زیسته خود شرایط عِلّی عامل انسانی کارا،
اعتماد آفرینی مشتریان ،هزینه های اصالحی ساختارمند و ساختار تکلیفی حاکمیت را مهمترین و اولین گام در زمینه توسعه بازار
سفرهای هوایی ارزان قیمت در ایران در نظر دارند .از نظر آنان پرداختن به پدیده مرکزی توسعه بازار سفر ارزان در بستر آزادسازی
و خروج از ساختار دولتی ،هواپیمای بهینه و شبکه پروازی و توسعه فرهنگی جامعه شکل خواهد گرفت .هرچند نمی توان که اثر مداخله-
گر متغیرهای امنیت و نظم زمانمند ،آشتی با دانش هوانوردی ،نبود فشار تحریمی و مدیریت زیرساختی و فرودگاهی را نادیده گرفت.
بنابراین اگر این شرایط و بستر صنعت هوانوردی مهیا باشد و نقش متغیرهای مداخله ای لحاظ شود بدون شک با بکارگیری استراتژی
توریسم گرایی داخلی و خارجی و مشتری پروری عالوه بر شکل گیری و توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در ایران می توان به
تعامل ضابطه مند در مقابل رابطه گرایی و مدیریت خدمات فروش بهینه در این صنعت امیدوار بود.

 .17 .2. 4مدل پارادايمي
در مجموع یافته های تئوری استخراج شده نشان می دهد که توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در شرایط خاصی اتفاق می افتد.
مشارکت کنندگان که کارشناسان و متخصصان امر هستند ،رویکردهای متفاوتی را در راستای توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان بیان
کرده اند .همه افراد در شکل گیری این بازار اتفاب نظر دارند ،اما هر کدام از رویکردی متفاوت به این مقوله نگاه کرده اند .جمیع یافته ها
را می توان در یک مدل پارادایمی برای فهم بهتر ترسیم کرد .همانگونه که در شکل زیر مشاهده می شود ،این مدل دارای بخش های؛
شرایط عِلّی ،پدیده ،بستر (عوامل زمینه ای) ،شرایط مداخله گر ،استراتژی و پیامد است.
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شرایط علی

عامل انسانی کارا ،اعتماد آفرینی مشتری ،هزینه
های اصالحی ساختارمند ،ساختار تکلیفی حاکمیت

توسعه بازار سفرهای ارزان هوایی

پدیده مرکزی

شرایط زمینه ای

شرایط مداخله گر

آزادسازی و خروج از ساختار دولتی ،هواپیمای

امنیت و نظم نظام مند ،آشتی با دانش

بهینه و شبکه پروازی ،توسعه فرهنگی جامعه

هوانوردی ،نبود فشار تحریمی ،مدیریت
زیرساختی و فرودگاهی

توریسم گرایی داخلی و خارجی ،مشتری
استراتژی ها

پیامدها

پروری

تعامل ضابطه مند در مقابل رابطه گرایی،
مدیریت خدمات فروش بهینه

شکل(  .)2مدل پارادایمی پژوهش

نتیجه گیری
مقوله توسعه بازار سفرهای هوایی در ایران همواره دغدغه بسیاری از مدیران و کارشناسان حوزه های سیاسی ،مدیریتی ،روابط بین
الملل و حتی محافل گردشگردی بوده است .بدون تردید امروز بازار این سفرها با رکود مواجه است و سهم مردم از مصرف پروازی در
داخل کشور بسیار اندک است و این صنعت را در موارد زیادی به مرز ورشکستگی کشانده است .کارشناسان و پژوهشگران زیادی
فرآیندهای نظری و مفهومی علمی زیادی برای حل مشکل رکود بازار این صنعت به کار گرفته اند که باید اعتراف کرد که تا کنون این
رویکردها مفید واقع نشده است .این صنعت به دلیل پیچیدگی آن در جامعه ایران نمی توان فراز و نشیب هایش را با تئوری های متداول
که عمدتاً نتیجه مطالعات سایر کشورهاست ،تبیین کرد .به همین دلیل بسیار الزم و ضروری به نظر میرسد که با تدوین یک الگوی
بومی به دنبال تحلیل وضعیت بازار سفرهای هوایی در ایران بود .مطالعه حاضر از دو جهت دارای نوآوری می باشد و بر دانش موجود
در ادبیات بازاریابی و بویژه بازاریابی در صنعت هواپیمایی می افزاید .اول اینکه ،به لحاظ موضوعی ،این اولین مطالعهای است که
توسعه بازار شرکت های هواپیمایی کم هزینه را مورد بررسی قرار می دهد .دوم ،به لحاظ روشی ،این مطالعه رویکردی کیفی را به
خدمت می گیرد تا نه تنها درک بهتری از صنعت هواپیمایی بویژه بازار شرکت های هواپیمایی کم هزینه حاصل گردد ،بلکه با استفاده از
ابزارها و تکنیک های کیفی ،نتایج حاصل در قالب مدل پارادایمی حاصل گردد .یافته های عمیق این پژوهش نشان داد که توسعه بازار
سفرهای هوایی ارزان قیمت در ایران نمی تواند خارج از الگوی بومی تدوین شده این پژوهش اتفاق افتد ،به عبارت دیگر شکل گیری
بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در شرایط عوامل انسانی کارا و مدیریت صحیح هزینه ها در بستر توسعه فرهنگ و شبکه پروازی با
استراتژی توریسم گرایی و مشتری پروری ممکن است .بنابراین اصلی ترین پیشنهادات کاربردی در این پژوهش حول پانزده مقوله
نهایی استخراج شده الگوی بومی متمرکز است .در اولین گام با ایجاد شرایطی برای آزادسازی بازار صنعت هوانوردی و خروج از
ساختار دولتی با آزاد سازی قیمتها و خصوصی سازی می توان عالوه بر توسعه این صنعت جان تازه ای به سایر بخش های اقتصادی
کشور بخشید .نخستین اقدام در راستای آزادسازی بازار آزاد فروش بلیت است که میتواند به توسعه سفرهای ارزان قیمت کمک کند.
توجه به صنعت توریسم در هر کشوری یک سیاست کلی محسوب می شود .در صنعت هوانوردی نیز توریسم گرایی داخلی و خارجی
یک استراتژی مهم در توسعه بازار سفر هوایی خواهد بود ،چرا که با توسعه توریسم مستقیماً می توان بر توسعه صنعت هوانوردی
تأثیر گذاشت که این مهم مستلزم توسعه زیر ساخت گردشگری و رفع محدودیت های ویزا و عوامل مرتبط با آن است .توسعه شبکه

99

طراحی مدلی برای توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در ایران
پروازی از طریق نوسازی ناوگان و توسعه هواپیماهای متوسط باعث افزایش مشتریان و در نهایت توسعه کلی این صنعت است .یک
پیشنهاد سازنده دیگر به مدیریت منابع انسانی مربوط می شود .عوامل انسانی کارآمد به عنوان یکی از شرایط علی توسعه بازار
سفرهوایی ارزان قیمت در ایران می توان از طریق آموزش پرسنل و تعدیل کارکنان و حذف کارکنان ناکارآمد صورت گیرد .در اقدامی
دیگر می توان ناپایداری مدیریتی را به عنوان یک چالش مهم مرتفع کرد و با توسعه ظرفیت مدیریت و پرکردن شکاف بین نخبگان با
صنعت هوانوردی ،میتوان باعث رونق آن شد .یکی از مهمترین دالیل مردم برای انتخاب سفرهای هوایی در ایران سریع بودن زمان
رسیدن به مقصد است .عموماً کسانی که در ایران سفر هوایی را به عنوان وسیله حمل نقل بر می گزینند ،تمایل به رسیدن زودهنگام به
مقصد دارند و اگر نتیجه انتخاب سفر هوایی آنان به لحاظ زمانی با سفر ریلی و زمینی اختالف چندانی نداشته باشد ،رغبتی برای انتخاب
مجدد سفر هوایی باقی نمی ماند .بنابراین پرداختن به امنیت و نظم زمانمند پروازها باعث ترغیب بیشتر مردم به این نوع حمل و نقل می
شود .همچنین با زمانبندی درست برنامه ریزی ها مدیریتی هم توسعه می یابد و مقوله هایی مانند جبران خسارت ناشی از تأخیر پرواز
باعث افزایش اعتماد مشتریان به این صنعت خواهد شد .عالوه بر این موارد تضمین ایمنی پرواز شرط اصلی اقبال عموم به این صنعت
می باشد .پیشنهاد دیگر به ارتباط بین تعامالت سازمانی و ارتباطات بین همه بخش های این صنعت بر می گردد چرا که توسعه ارتباطات
بین همه بخش های این صنعت از هزینه های غیرضروری سازمان می کاهد و از طرفی دیگر مدیریت ارتباط با مشتریان بر ترغیب
مششتریان این صنعت می افزاید .این پیشنهاد در یک جمله خالصه می شود و آن تعامل ضابطه مند در مقابل رابطه گرایی است .با
افزایش این تعامالت به وسیله ائتالف ایرالین ها و توسعه دیپلماسی هوانوردی و تعامل سازنده با رقبای خارجی می توان نقش
سوداگری و واسطه ها را در این صنعت کاهش داد .حذف وا سطههای فروش بلیت و فروش مستقیم آن باعث ارزان رسیدن ان به دست
مشتری است که فروش از طریق اینترنت نیز رویکردی کم هزینه در این راستا است .پیشنهاد دیگر به اعتماد آفرینی در بین مشتریان این
صنعت ارتباط دارد .در صنعت هوانوردی جلب اعتماد و رضایت مشتریان یک اصل اساسی است .این کار از طریق احترام به حقوق
مسافر و کیفیت سرویس دهی بهتر باعث وفاداری او به این صنعت می شود و مسافر تجربه مثبتی از سفر هوایی خواهد داشت .در این
راستا ،وجود نام تجاری ،عالمت تجاری ،شعارهای خاص و سایر عالمتها به مشتریان کمک میکند که درباره شرکت و نوع خدمات آن
اطالعاتی را کسب کنند و همواره در ذهن آنها باقی میماند .به عالوه ،استفاده از تبلیغات تلویزیونی نیز راهگشاست .از آنجا که شرکت
های هواپیمایی کم هزینه هنوز در ایران شناخته شده نیست ،تبلیغات میتواند تأثیر بسزایی در دید اقشار مختلف نسبت به این مقوله،
داشته باشد .اگر شرکت های هواپیمایی با مشتریان ،جامعه ،کارکنان و  ...رابطه خوبی نداشته باشد ،حتی بهترین برنامهای که در زمینه
بازاریابی نیز مطرح شود ،محکوم به شکست خواهد بود .بنابراین ،روابط عمومی نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت است .یک اصل
اساسی در توسعه بازار سفر هوایی ارزان قیمت در ایران استراتژی کاهش هزینه هاست که هسته مرکزی بسیاری از تئوری های این
حوزه است .صنعت هوانوردی با کاهش ساختارمند هزینه ها می تواند صنعت در حال رکود را از ورشکستگی نجات داد .این کار از
طریق رهبری قیمت ها و شفاف سازی هزینه های سازمان ،مدیریت کیترینگ بهینه و انتخابی برای مشتریان و در نهایت با ارایه بلیت
ارزان مقدور خواهد بود .عالوه بر موارد یاد شده می توان به بخش مدیریت زیرساختی و فرودگاهی اشاره کرد که یکی از معقولترین
پیشنهادات به مدیریت بهتر این بخش مرتبط است چرا که وجود فرودگاه مناسب و با کیفیت بخش اصلی صنعت هوانوردی است که
پیشنهاد می گردد با آینده نگری در ساخت فرودگاه ها نقش مهمی در توسعه این صنعت ایفا کرد .از دیگر پیشنهادات سازنده در راستای
توسعه بازار سفر هوایی آشتی با دانش هوانوردی است .به عبارت دیگر با ارتباط دادن دانش و تجربه می توان به میزان زیادی توسعه
صنعت هوانوردی را گسترش داد .توجه به مشتری اساس هر کسب و کار است .پیشنهاد می شود این صنعت با مقوله هایی مانند؛
مشتری مداری و احترام به مشتری ،شناخت بازار و مشتریان و طبقه بندی بازار مشتریان عالوه بر اهتمام به مقوله مشتری پروری
برای مشتریان اینده نیز برنامه داشته باشد .گسترش تعامالت سیاسی ملی و بین المللی می تواند کاهش دهنده فشار تحریمی باشد که
آسیب های جدی بر ساختار این صنعت وارد می کند .رقابت بین شرکتهای هواپیمایی بر سر قیمت بلیط بیانگر این واقعیت است که
تعیین قیمت بلیط یکی از مسأله های مهمی است که به هنگام تصمیمگیری درباره مسافرتهای عمومی گرفته میشود .بنابراین ،یکی از
راهکارهای پیشنهادی نیز کاهش قیمت بلیط در ایام خاص می باشد .به عنوان نمونه ،میتوان در اولین نوروز راهاندازی ایرالین ،قیمتها
را پایین آورد .از آنجا که در تعطیالت نوروز ،تعداد مسافران زیادتر از فصول دیگر است ،این کار باعث جذب درصد باالیی از افراد
میگردد .به طور کلی قوانین و مقررات حاکم بر بخشهای مختلف از جنبههای مختلفی بر روی فعالیت سازمان تأثیر میگذارد .این که
هواپیم ا به دولت تعلق داشته باشد یا یک شرکت خصوصی مالک آن باشد ،نیاز به سرمایهگذاریهای زیادی دارد .تهیه هواپیما و
نگهداری آن پر هزینه است .اغلب وجود مقررات برای حفظ این نوع سرمایه است اما رقابت را محدود میکند و مانع از این میشود که
بازار قیمتها را تعدیل کند .گاهی اوقات نیز می تواند مانع از این شود که فشار بازار مسیر پروازی را تعیین کند .لذا در صورتی که
شرکتی متوجه شود که مسیری سودآور نیست ،مجاز به حذف آن از فهرست خود نخواهد بود .با برخورداری از آزادی عمل در نتیجه
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 استفاده خواهند کرد و خواهند توانست با2 شرکتهای هواپیمایی از شیوهای از مدیریت به نام مدیریت بازده،حذف این مقررات
 ضمنا حذف مقررات هواپیمایی میتواند به ایجاد.استفاده از این شیوه درآمد خود را در هر پرواز به باالترین حد ممکن برسانند
.شرکتهای کوچک منطقهای و محلی کمک کرده و باعث افزایش تعداد شرکتهای هواپیمایی نیز شود
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