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 چکیده

این ا نا  پژوهش اارا از  با  .در صننت  هواپماایی ایاا  اجاا  دندا ا ن     کم هزینه ی بومیابیمدل بازاراین پژوهش به منظور ارائه 

دود. هاچنمن از جظا فلسفه محسوب می جز مطالتات آممختهبادد؛ و به لحاظ اطالعات، ا ا  روش مقطتی می باو  کاربادیجظا هدف 

جفا از خباگا  و  11بادد جامته آماری دامل می کتشافیااز جو   که در بخش جخس  پژوهش .ا   ا نتقاایی پژوهشنی از جو  ححقمقات  

صااب جظاا  در صنت  هواپماایی کشور هستند که به روش گلوله بافی اجتخاب ددجد. پس از حازیه و ححلمل دادا های ااصل از مصاابه 

، یتو راا مار د ننتا  بود  مسنن ، دمااییهواپ یانی، امااییهواپ دننتاتخدمات،  مفم ، کمولفه اصننلی مما  جه ،به روش ححلمل محتوی

دنا ایی ددجد.  پس جت  الوی  بندی و  ناش  و ویژگی های مابوط به  نفا  باجد پا ننل پاواز، حصنویا   حشنویقی،  مکار یهاباجامه

ی جفا از حاامی مسنافاا  و گاددگاا  در فاودگاا حتاا  بصورت حصادف  483پا نشننامه ای طااای و در بمن    ،در بخش دو اعتبار الگو، 

 ، خدمات مفم ک جت  رحبه بندی عوامل جشننا  داد که دننتات دنناک  هواپماایی، هادادا ححلمل و حوزیع و  ننپس جاع آوری دنند. حازیه

در د ننتا  بود  پا نننل پاواز، ایانی خطوط هوایی، ، ینعالوا با ادر رحبه های اول حا  ننو  ماار دارجد و  باجد به هاااا حصننویا ما م

 ینا یجتاجبه حاحمب در رحبه های پایمن حای ماار گافتند. و ویژگی مابوطه به  ننفا  ی مکار حشننویقیهاباجامه، مسننما و آ ننایش و رااتی

 دهد.ی هواپماایی کم هزینه ارائه میهاداک باای حو ته را  مدیمف یهاییراهناا مقححق

 ی کم هزینهابیبازارهواپیمایی کم هزینه،  بازاریابی،مدل  :کلیدی واژگان
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 مقدمه .1

 دهنده تشکیل عناصر ترینعمده از یکی هوایی نقل و حمل سیستم

 را گردشگران هایهزینه از بخشی باشد کهمی گردشگری صنعت

و  جابه جایی با گردشگری اساساً .دهدمی اختصاص خود به

 دست دور نقاط به افراد دائمی زندگی محل و مبداء از حرکت

 به منوط توریسم صنعت گسترش و توسعه .کندمی پیدا تحقق

 ایجاد با هوایی نقل و حمل و باشدمی نقل و حمل امکانات توسعه

 مختلف نقاط به ایمن و سریع راحت، و آسان امکانات دسترسی

 خود به را جابه جایی گردشگران از زیادی سهم زیاد فواصل با و

 مبداء که هافرودگاه(. 9131دراباس و چنگ، ) داده است اختصاص

 و شهرها به ورودی دروازه و هوایی هایمسافرت مقصد و

 شناخته کشور و شهر یک سمبل عنوانبه باشندمی کشورها

معماری،  امکانات، و تسهیالت شکوه، زیبایی، .شوندمی

 حتی و فرهنگی اجتماعی وضعیت بیانگر فرودگاه یک چشمگیری

در واکنش (. 9131ون و الی، ) باشدمی کشور یا شهر آن سیاسی

 منظور جذبحال افزایش و به سرعت درتقاضای گردشگری به به

 استفاده از خطوطهای هواپیمائی باگردشگران، بسیاری از شرکت

اند تا ( استراتژی جدیدی را بوجود آوردهLCCs)3هوائی کم هزینه 

( و 9130سهم بازار خود را افزایش داده )فرانسیس و همکاران، 

ند تا با انتظارات گردشگران کیفیت خدمات خود را بهبود بخش

 این بارز های(. ویژگی9130؛ ویتمان، 9131متناسب گردند )ناگار، 

 برده نام هایمحدودیت حذف مانند در مواردی توانمی را هاشرکت

 در شده ارایه هایبلیت تنوع دادن کاهش های مختلف،بلیت روی

 خالصه ترپایین هایقیمت با هایبلیت ارایه و مسیرهای مختلف

هزینه برای ایجاد های حیاتی برای خطوط هوائی کمویژگی .کرد

یک مزیت رقابتی بازاری نه تنها به عملکرد اثربخش آنها بلکه به 

های بازاریابی آنان نیز بستگی دارند آوازه آنها در بازار و استراتژی

(. با افزایش وفاداری گردشگران، 9130)آکاماوی و همکاران، 

توانند به میزان قابل توجهی قابل اعتماد کم هزینه میخطوط هوائی 

بودن خدمات، کیفیت خدمات و آوازه برند خود را بهبود بخشند تا 

اعتماد و رضایت مشتریان را افزایش دهند )آکاماوی و همکاران، 

ها (. جهت اداره نمودن این پیچیدگی9110؛ اوکانل و ویلیامز، 9130

های دینامیکی را هوائی ظرفیتو فضای رقابتی جهانی، خطوط 

و  های دینامیکهای خود در واکنش به محیطبرای تنظیم استراتژی

های جدید، توسعه داده و تکمیل تقاضاهای درحال تغییر در نسل

؛ موراندی و همکاران، 9130اند )بیلوتکاش و همکاران، نموده

یت ف(. بنابراین، به بررسی میزانی که ابعاد خدمات )مثال کی9130

خدمات( در واقع به درک رفتار و احساسات گردشگران مربوط 

باشد، و اینکه چرا این ابعاد ممکن است در آن رابطه افزایش می

و همکاران،  یابند، یک نیاز رو به افزایش وجود دارد )هاچینسون

که ارزش خدمات هوائی و تصویر  رسدمیگونه به نظر (. این9111

روی  تواندظارات مسافران مطابقت دارد میشرکت که با نیازها و انت

اهداف رفتاری آنها از جمله تمایل آنها به پیشنهاد نمودن این خط 

به دیگران یا خرید کردن مجدد از آن تاثیر گذارد )پارک و همکاران، 

(. خطوط هوائی کم هزینه برای داشتن بازاری موفق و بهتر، 9130

ن را درک نمایند )آکسوی باید تقاضای خدمات و انتظارات مسافرا

(. این موضوع به میزان زیادی برای خطوط هوائی 9131و همکاران، 

باشد زیرا کیفیت خدمات به میزان قابل کم هزینه چالش برانگیز می

توجهی به اهداف رفتاری گردشگران از جمله رضایتمندی و 

 رواین از (.9111باشد )ساها و تئینگی، می بازخورد آنها مرتبط

 بندیالویت و بازاریابی موثر الگوهای از اهمیت استفاده که تاس

 در تداوم خواست آنها همچنین و مشتری جذب اساس بر هاآن

 بدیهی .بنماید تالطم پر بازار این در های هواپیماییشرکت بقای

 نقل و حمل صنعت مقابل در مشتریان رضایت افزایش است

 دارد پی در را ربوطهم سازمان مشتری جهت جذب تنها نه هوایی

این  و سازمان آن اقتصادی وریافزایش بهره موجب امر این که

 .گرددمی گردشگری صنعت رونق موجب همچنین و صنعت
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 یک اقتصادی رونق جهت است عامل موثری آن ونقر که صنعتی

 فرانسیس و)جامعه  آن متقابل پیشرفت و رشد آن طبع به و جامعه

 هایشرکت کلیه کارکرد از هدف لحاهر به(. 9130همکاران، 

 نیازهای تامین بر اقتصادی عالوه هایبنگاه سایر همانند هواپیمایی

 با مگر گرددنمی میسر امر این که باشد،می اقتصادی سود جامعه،

  .بازاریابی درست در جهت جذب مشتری

با وجود اینکه از شروع فعالیت خطوط هوایی کم هزینه در برخی 

ها در گذرد، این شرکتایه ایران چندین سال میکشورهای همس

 هوایی نقل و حمل در ایران سهماند. ایران شروع به فعالیت نکرده

نیافتگی  توسعه این باشد کهمی ناچیز بسیار جهانی بازار در مناسب

 اعمال همچنین و گذارانسیاست غلط هایسیاست مرهون

 ایران هوایی نقل و ناوگان حمل به فشار و اقتصادی هایتحریم

هایی بدون ایجاد شرایط مناسب ممکن فعالیت چنین شرکت. است

 اهمیت صنعت هوانوردی به توجه است موجب شکست گردد. با

 و صنعت گردشگری چون اقتصادی دیگر هایبخش توسعه در

 اهمیت از آن کشور، شناخت یک اقتصاد کل توسعة آن بالطبع

 های بازاریابیشاخص بررسیاست. شناسایی و  برخوردار ایویژه

ها سازی این شاخصدنیا و بومی در شده استفاده گیریقابل اندازه

توجه به فرهنگ و خواسته های مردم، مسافران و در ایران با

گردشگران مسئاله این پژوهش می باشد. پس در این پژوهش ما به 

اریابی باز درموثر  الگویدنبال این مسئله هستیم تا مشخص شود 

از دیدگاه خبرگان این صنعت های هواپیمایی اینگونه شرکت

 عوامل به چههمچنین از دیدگاه مسافران رتبه بندی این  ؟چیست

  باشد؟صورت می

 اهداف پژوهش .2

  تعیین ابعاد بازاریابی کم هزینه در صنعت هواپیمایی

 ایران از دیدگاه خبرگان

  ارائه الگوی بازاریابی کم هزینه در شرکت های

 یمایی ایرانهواپ

  رتبه بندی عوامل موثر در بازاریابی بازاریابی کم هزینه

 در شرکت های هواپیمایی ایران از دیدگاه مسافران

 چارچوب پژوهش .3

 پژوهش نظری چارچوب 3-1

سه عامل اصلی، ظهور خطوط هوایی ارزان قیمت را به دنبال داشته 

ه بی صنعت جابجایی مسافر با تقاضایی که هاچرخگردش ؛ است

یمت، های گران قیتبلشدت به فضای اقتصاد کالن وابسته است، 

(. خطوط 9111ی جهانی آزادسازی بازار )دوبروسکز، هاپروسهو 

هوایی ارزان قیمت در انتخاب مسیرهای پروازی خود از روش و 

گیرد که با سیستم خطوط هوایی سنتی متفاوت یمسیستمی بهره 

ل اساس موفقیت آنها را تشکی است. این سیستم که تاکنون پایه و

شود که از پروازهای پشت سر یمداده است با این ویژگی شناخته 

؛ 9110شود )کوک و گودوین، یماجتناب  دایره ایهم و به صورت 

(. با پیروی از طرحی نقطه به نقطه برای مسیرها، که از 9111ایتا، 

ده ی تشکیل شاشبکهپروازهایی مستقیم و مستقل از ارتباطات 

توانند در برنامه پروازهای خود قابلیت یماست، این خطوط هوایی 

انعطاف بیشتری داشته باشند و در عین حال سفر ارزانتر و سریعتری 

 سریعتر و ارزانتر بودن یکی از دالیلرا به مسافران خود ارائه دهند. 

، های هواپیماست )فاگدایصندلاین سفرها باال بودن میزان پرشدن 

البته برای آنها تمرکز روی  (.9130نچز و میسون، سا-ساوو

مسیرهای کوتاه و متوسط که عموما در داخل قاره محل استقرار آنها 

شود، از اهمیت زیادی برخوردار است. به عنوان مثال، یمانجام 

عملیات اصلی خود را در اروپا به اجرا  "ایزی جت "و  "رایان ایر"

به طور  "جت بلو"و  "ستساوث و"آورند و پروازهای یمدر 

(. 9131، ایتاگیرد )یمعمده در آمریکای شمالی و مرکزی صورت 

در مقابل، خطوط هوایی سنتی تمرکز اصلی خود را بر شهر و 
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که بیشتر پروازها از این نقطه صورت  انددادهفرودگاهی قرار 

ها نهیهزکنند تا شبکه خود را گسترش دهند، یمگیرد و تالش یم

توانند پروازهایی را به نقاط یمبیاورند، و تا آنجا که  را پایین

 دوردست ترتیب دهند. 

ی ثانویه و نیز به حداکثر هافرودگاهریزی پروازها عمدتا به برنامه

های یتبلرساندن بهره وری هواپیماها و کارکنان آنها جهت ارائه 

ده از (.  استفا9111ارزان قیمت، بسیار تعیین کننده هستند )ایکائو، 

ها و کاهش ینههزی مقصد ثانویه جهت پایین آوردن هافرودگاه

های یتمزاست، از جمله  هافرودگاههای این یژگیومعطلی که از 

(. به 9111؛ باربوت، 9111این خطوط هوایی است )دوبروسکز،

های جدید نیز در خطوط یدهپدها، برخی ینههزمنظور پایین آوردن 

؛ مانند رزرو بلیت اندگذاشتهعرصه ظهور  هوایی ارزان قیمت پا به

از طریق اینترنت و تلفن، چک کردن مدارک به صورت آنالین، 

های تبلیغی در داخل هواپیما، و ارائه  خدمات ویژه نظیر یتفعال

ها برای مدتی خطوط یدگرگوناجاره خودرو و رزرو هتل. این 

روسکز، هوایی ارزان قیمت را در جایگاه برتری قرار داد )دوب

(. اما امروزه این خدمات فوق عادی دیگر مزیت محسوب 9111

شوند زیرا مدتی است که خطوط هوایی سنتی نیز این خدمات ینم

دهند. به همین شکل، به دنبال یمرا در اختیار مسافران خود قرار 

ی هاییدگرگونگسترش خطوط هوایی ارزان قیمت، ما شاهد برخی 

ی هوایی اروپایی و هاشرکتا در یم که بخش اعظم آنهابوده

 "ارزان بودن"، ایده اصلی هاشرکتشود. در این یمآمریکایی دیده 

باز آفرینی شده است. خطوط هوایی ارزان قیمت مشهور نظیر 

اکنون در حال گسترش مسیرهای  "ساوث وست"و  "9رایان ایر"

 ی بزرگتر هستند، و برخی از خدماتی کههافرودگاهپروازی خود به 

ال شدند، در حیمدر گذشته به عنوان امکانات ثانوی در نظر گرفته 

 توان دریمکه موارد آنها را  اندشدهحاضر به خدمات اصلی تبدیل 

مشاهده کرد  "استنستد"و  "الندنرز لوتن"ی هافرودگاه

خطوط هوایی ارزان قیمت (.  9132)دوبروسکز، جیوونی و والس، 

کند، و اغلب اوقات از یمعمل بر اساس سیستم نقطه به نقطه 

گیرد. به ویژه، هنگامی که خطوط هوایی یمی ثانویه بهره هافرودگاه

ارزان قیمت توسعه بازارهای خود را آغاز کرد، گردانندگان آنها 

تمایل داشتند تا ظرفیت و مسیرهای خود را به صورت مساوی در 

 شبکه خودی جانشین( در هافرودگاهی غیر اصلی )هافرودگاهتمام 

های باالی سیستم تمرکز گرایی فرودگاهی ینههزگسترش دهند تا 

، 9131فیگان، -، رینولدز9110را از میان بردارند )گراهام و شآو، 

 زیادیدر واقع، مدت زمان  (.9133، سانچز و بورگووت-ساوو

ی ثانویه که کمتر مورد استفاده هافرودگاهاست که استفاده غالب از 

، هسته اصلی تفاوت بین خطوط هوایی ارزان قیمت دانگرفتهقرار 

؛ 9110ژانگ و دیگران، دهد )یمبا خطوط هوایی سنتی را شکل 

عدم تمرکز گرایی در شبکه هوانوردی  (. 9111و دیگران،  پلز

ای بود که با گسترش کسب و کار خطوط هوایی ارزان قیمت یدهپد

و اروپا )بل و  شد، به خصوص در ایاالت متحده آمریکایممشاهده 

(. به طور خالصه 9133سانچز و بورگووات، -؛ ساوو9110فاگِدا، 

ی هوایی ارزان قیمت در مناطق مختلف، هاشرکتتوان گفت که یم

، . عالوه بر آناندکردهراهبردهای توسعه متفاوتی را پیشه راه خود 

همگام با توسعه صنعت کم هزینه الگوهای تجاری پروازهای 

حال تکامل است. با وجود این که هنوز برخی از هوانوردی در 

طور کلی مورد تایید های بارز پروازهای ارزان قیمت بهیژگیو

در عمل، سایر خصوصیات  .ی انجام شده قرار داردهاپژوهش

الگوی تجاری این پروازها که در گذشته امری بدیهی محسوب 

، شدند، اکنون در حال کمرنگ شدن هستند )فرانکه و جانیم

ی راهبردها، کم هزینهی هوایی هاشرکت(. در بازار پویای 9133

مشاهده شده است )کلوپهاس  هاروشعملیاتی متحول شده و تلفیق 

(. به طور 9131اسمیت، -؛ دزیدزیک و وارناک9139و دیگران، 

که  انددادهاخص، برخی از مطالعات طی چند سال گذشته نشان 

ی ثانویه به هافرودگاهاز نه کم هزیی هوایی هاشرکتکسب و کار 
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، ی اصلی گرایش داشته است )دوبروسزکسهافرودگاهسمت 

 (.9132؛ دوبروسزکس و دیگران، 9131

 چارچوب تجربی پژوهش 3-2

ی هاشرکتهای متعاقب یتمز( راهبردهای رقابتی و 9110پورتر )

را مورد گفتگو قرار داده و سه راهبرد کلی را ارائه هوایی کم هزینه 

ده است. این سه راهبرد عبارتند از: پیشرو بودن در هزینه )حذف کر

های غیرضروری(، متفاوت بودن )محصوالت و خدمات ینههز

 101 -تخصصی از قبیل ارائه کالس سوئیت در هواپیماهای ای

خطوط هوایی سنگاپور(، و تمرکز )ارائه خدمات تخصصی در 

؛ لی و لی، 9119وان، باروتو، عبداهلل، ( )های ویژهیتمزبازاری با 

( همچنین مزیت رقابتی را مورد 9139باروتو و دیگران ) (.9111

 اند که خطوط هوایی ایریدهرسو به این نتیجه  انددادهگفتگو قرار 

اژیا مالزی در مورد تک راهبرد خود مبنی بر پیشرو بودن در هزینه 

 تبه موفقیت دست یافته است. در راهبردهای کاهش هزینه، به شد

شود تا محصولی با حذف وسایل غیرضروری در حجمی یمتالش 

زیاد و استاندارد شده و نیز تا آنجا که امکان دارد با قیمتی رقابتی 

(. ترجیح بر آن است 9110در اختیار مشتری قرار گیرد )لی و لی، 

که چنین راهبردهایی در کشورهای در حال توسعه نظیر اندونزی، 

ها، هزینه نیروی کار ینسرزمده شود. در این مالزی، هند، و چین پیا

ع از این موضو .یابدیمپایین است و در نتیجه هزینه تولید کاهش 

( نیز مورد تایید قرار گرفته است. 9130سوی آکار و کارابوالک )

این دو پژوهشگر به این نتیجه رسیدند که دستمزدهای پایین عامل 

ه، هم خطوط هوایی کلیدی مهمی در موفقیت خطوط هوایی ترکی

در جدول زیر  ارزان قیمت و هم خطوط هوایی سنتی بوده است.

خالصه ای برخی از مطالعات انجام شده در زمینه شرکت های 

 هواپیمایی کم هزینه ارائه شده است.

 خالصه پیشینه پژوهش های انجام شده .1جدول 

 نتیجه عنوان سال محقق

 خان و همکاران

 
9131 

ایی های هوت بین شرکتسیرتکاملی رقاب

های هوایی خدمات کم هزینه و شرکت

 کامل در کره جنوبی

یمایی کم شرکت های هواپکند که پویایی رقابتی بین نتایج تحلیلی تشریح می

ایستا نیست و در طول زمان تکامل  های هوایی با خدمات کاملشرکتو هزینه 

یزی کند و برنامه را بیان مییابد. این مطالعه یک تحلیل تغییر موثر و کارا رمی

 سازد.های هوایی را امکان پذیر میاستراتژیک صنعت

دوبراسکی و 

 وانگ
9131 

 کم هزینه پیماییتوسعه یک شرکت هوا

 در یک رژیم نیمه حفاظتی

های در مقابل غول Sprintهای این مطالعه جامع دریافته است که ایرالین

کوچک/در حال  LCCلقوه چینی هنوز یک امریکایی و اروپایی، از نظر بازار با

از ابزارهای خود به روشی موثری استفاده کرد و نتایج  Springظهور هستند. 

 چینی. Big Threeهای مالی خوبی حاصل کرد، به خصوص در مقابل با ایرالین

مرجع، ترکیبی از چندین مدل  LCCکه به جای تکرار از  Springرسد به نظر می

 بازاریابی است.

 9130 پرات و شوکرت

های کم هزینه بررسی توسعه شرکت

های فرعی با در فرودگاههواپیمایی 

استفاده از یک دسته بندی جامع جهانی 

 فرودگاه

های سطح باال و پایین سریعا در هر دو فرودگاه شرکت های هواپیمایی کم هزینه

به  ح پایینکنند، همچنین روند تغییر انتخاب فرودگاه از فرودگاه سطرشد می

ها وجود دارد. روابط رقابتی در حال ها در برخی از قارهLCCسطح باال برای 
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 نتیجه عنوان سال محقق

شرکت هواپیمایی کم هزینه و  های هوایی با خدمات کاملتکاملی بین شرکت

 مورد بحث قرار گرفته است.

 9130 پرات و شوکرت

م کهواپیمایی های تاثیر اقتصادی شرکت

اشباع هزینه در یک بازار حمل و نقل 

 شده

های محلی و سیاست گذاران حمل و نقل هوایی دولتباید ها، بر اساس این یافته

 های هواپیماییهای اقتصادی ایجاد شده توسط شرکتها و نشتیکه همه تزریق

هزینه بالقوه را در ارزیابی انعطاف پذیری اقتصادی تازه واردان، به خصوص کم

 حمل و نقل در نظر بگیرند. با در نظر گرفتن مرحله توسعه بازار

 9130 سریسوک
کم هواپیمایی صنعت ایرالین شرکت 

 هزینه تایلند

کنند که ترکیبی از ارتقای بازاریابی خدمات، محل، قیمت نقش نتایج تعیین می

 کند.هزینه بازی میهای هواپیمایی کممهمی را در رقابتی بودن شرکت

کاس کوکلیچ و 

 همکاران
9132 

های مشتری در شرکت بررسی رضایت

 کم هزینه و خدمات کامل هواپیمایی

: کیفیت دهندنتایج یک اثر تعدیل کننده نوع ایرالین بر دو نوع روابط را نشان می

نیت خرید. به خصوص، اثر مثبت کیفیت پرسنل  -رضایت و رضایت -شخصی

و ، تر استیفضعهای کم هزینه در برابر خدمات کامل بر رضایت برای ایرالین

 .تر استیقواثر مثبت رضایت بر نیت خرید مجدد برای ایرالین کم هزینه 

 و رودریگز

 اوکانل
9132 

های هوایی با پروازهای آیا شرکت

های توانند با ایرالینطوالنی کم هزینه می

های طوالنی چارتر در بازار پرواز

 جایگزین شوند؟

ی متمایز نمودن خطوط این مطالعه نظرات متخصصان را که سه رکن اساسی برا

کنند از جمله تخصص مقصد، کسب مجوز سفرهای هوایی هوایی چارتر بیان می

راد که اف نشان داد این بررسی همچنین کند.های چند منظوره، بررسی میو شرکت

زینه هایی با پروازهای طوالنی کم هسال به باال برای رفتن به تعطیالت، ایرالین 01

 کنند.را انتخاب می

 9131 چیو و همکاران

تاثیر انتظارات گردشگران بر نیت خرید: 

پیوند استراتژی بازاریابی برای 

 های کم هزینهایرالین

، بسته به سطوح همدلی WOMنتایج یک همبستگی مثبت بین کیفیت خدمات و 

زمانی که سطوح باالی  WOMها بیان کردند که توریست تشریح کردند. آن

ای ایرالین کم هزینه را درک کند، رابطه مثبتی با نیت ها برهمدلی از توریست

 خرید دارد.

فرر راسل و 

 همکاران
9131 

مصرف مطالعه درک الگوهای هزینه 

 کنندگان هواپیمایی کم هزینه

ر های مسافران از موارد تاثیر گذار بهای اصلی مبنی بر این است که مشخصهیافته

یمت های قبرای استراتژی نتایج اینسهم باالی حمل و نقل در بوجه سفر است. 

 گذاری ایرالنی های کم هزینه پیامدهایی دارد.

 9131 رجاگورو

بررسی نقش ارزش پول و کیفیت 

رفتاری )مطالعه بر خدمات بر نیت 

 ی با خدمات کامل و کم هزینه(هاایرالین

رک نهایت با شناسایی ارزش د-ای منظورنتایج بیان گر این است که نظریه زنجیره

شده برای پول و کیفیت خدماتی یک پیش بینی کننده مهم رضایت مصرف کننده 

 و نیت رفتاری است.

سوچین و 

 همکاران
 تاثیر انتظارات گردشگران بر قصد خرید 9131

نتایج نشان داد که کیفیت خدمات با افزایش قصد خرید به واسطه شهرت شرکت 

ر د ه از طریق سایر گردشگرانهواپیمایی و تبلیغات دهان به دهان دریافت شد
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 نتیجه عنوان سال محقق

ی هاکتشر. همچنین بین کیفیت خدمات و تبلیغات دهان به دهان در ارتباط است

 هواپیمایی کم هزینه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 9130 لین و هانگ
مطالعه فاکتورهای تاثیر گذار بر انتخاب 

 های هوایی کم هزینهشرکت

مدل ارزیابی برای تعیین اهمیت نسبی تاثیر نه فقط یک این مطالعه نتایج 

ران دهد، بلکه به مسافهزینه بر انتخاب مسافر را ارائه میهای هواپیمایی کمشرکت

کند که بر فاکتورهای اصلی تمرکز کند و بهترین سیاست را برای ارتقای کمک می

 هزینه شناسایی کنند.های هواپیمایی کمپذیرش مسافر در برابر شرکت

 9131 وپهیس

تاثیر محیط، فضا و عملیات پرواز را بر 

تصمیم مسافران برای انتخاب یک شرکت 

 هواپیمایی کم هزینه

، ، درجه حرارتکابینبه دست آمده نشان داد که کیفیت  یهاافتهیبه طور کلی، 

 ارزیابی مطلوب شناختی و عاطفی و رضایت باعث امکانات ،طرح و تجهیزات

 تاثیر دارند. بر نیات رفتاری مثبت مسافران، در نتیجه مسافران شده

 9113 ماسون
کم هزینه  هواپیماییبازاریابی خدمات 

 برای مسافران تجاری

کوتاه، به شدت نسبت به قیمت حساس هستند.  هایمسافران تجاری مسیر

های کم هزینه ی از ایرالیناشبکههای هوایی مسافران استفاده کننده از شرکت

و تاثیر شرکت بر تصمیم گیری خرید مسافرانی که بر انتخاب کنند استفاده می

بعی تا حدی تااین  کهشود گیرند دیده مییمی تصمیم اشبکههای هوایی شرکت

وایی های هبه نفع این شرکت هر چه شرکت بزرگتر باشد از اندازه شرکت است.

 است.

 

 پژوهش شناسی روش .4

 کاربردی-ای عهتوس تحقیقات نوع از هدف حیث از پژوهش این

مدلی برای بازاریابی بومی شرکت  طراحی دنبال به زیرا باشد،می

که با رویکرد آمیخته با طرح های هواپیمایی کم هزینه می باشد 

 پژوهش، خبرگانکیفی جامعة آماری در بخش . اکتشافی انجام شد

و صاحب نظران در صنعت هواپیمایی کشور که از سوابق اجرایی 

ایند در فرکه  بوده است ،و به اصطالح خبرگان آگاهبرخوردار بوده 

گیری در رویکرد کیفی، از روش نمونه .مصاحبه شرکت کردند

هدفمند استفاده شد. بدین صورت که از ابتدا محقق به دنبال افرادی 

ی، تعداد نمونه آماربوده که واجد شرایط مصاحبه بوده اند. در نتیجه 

باشند، که دارای مدرک دکتری و نفر از افراد خبره آگاه می  33

سال سابقه در صنعت هواپیمایی کشور بودند،  31دارای حداقل 

در رویکرد کمی که از روش توصیفی از نوع  انتخاب شدند.

، شامل تمامی مسافران و جامعة آماریاستفاده شد،  پیمایشی

 جهت انتخابدر این مطالعه،  .بوده اندگردشگران در فرودگاه تهران 

جدول مرسجی و  و بر اساس جامعه آماری نامحدودمونه حجم ن

در نظر گرفتن عامل هایی مثل بودجه، زمان،  همچنین مورگان

نفر بصورت  100در طی انجام پژوهش، نمونه آماری  امکانات

پژوهش، ابتدا  این در ها داده جهت تحلیل .ندتصادفی انتخاب شد

 داده نظریه شد. استفاده دبنیا داده نظریه یا ای زمینه رویکرد نظریه از

 به پژوهشگر که است اکتشافی و استقرایی پژوهشی روش یک بنیاد

 به اتکا بجای تا دهد می امکان گوناگون موضوعی های حوزه در

 و تدوین نظریه به خود شده تدوین پیش از و موجود هاینظریه

 بر و مندنظام شکلی به هاگزاره و ها نظریه این نماید. اقدام گزاره

 که به هایی داده تحلیل شود. می تدوین واقعی های داده اساس
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 رمزگذاری از استفاده با شوند می گردآوری نظریه تکوین منظور

 به مناسب رمزهای ابتدا بدین صورت که گیرد.می انجام نظری

 یافت. اختصاص هاهای حاصل از مصاحبه داده مختلف هایبخش

 می باز رمزگذاری را آن که دندش تعیین مفهوم قالب در رمزها این

 مقوله این متفاوت ابعاد مورد در با اندیشیدن پژوهشگر سپس نامند.

 کرد. اقدام محوری رمزگذاری به آنها، میان پیوندهای یافتن و ها

 این طی با و شدند پاالیش هامقوله رمزگذاری انتخابی، با سرانجام،

 کلی چارچوبشد.  پدیدار نظری چارچوب نهایت، در فرآیندها

 سپس و شده تعیین تحقیق، ادبیات گسترده مرور توجه به با سؤاالت

 از ایگزیده شد. کلیدی مشارکت کنندگان با مصاحبه انجام به اقدام

 است. شده داده نشان 9جدول  در مصاحبه سؤاالت

 

 سواالت مصاحبه .2جدول

 ردیف سواالت

 3 کنید؟ف میایرالین های هواپیمایی کم هزینه را چگونه تعری

 9 های هواپیمایی کم هزینه چیست؟دالیل ایجاد شرکت

 1 های هواپیمایی کم هزینه چیست؟بخش هدف در شرکت

 0 های هواپیمایی کم هزینه چه مواردی هستند؟دایره فعالیت شرکت

 0 کنند؟های هواپیمایی کم هزینه چگونه کسب درآمد میشرکت

 1 هواپیمایی نقش دارند؟ هایچه عواملی در موفقیت شرکت

 2 های هواپیمایی کم هزینه کدامند؟دالیل شکست شرکت

 0 های ارزان قیمت در چیست؟های هواپیمایی کم هزینه در رقابت با شرکترقابت شرکت

 1 عوامل تاثیرگذار بر انتخاب خطوط هوایی ارزان قیمت از سوی مسافران چه هستند؟

استخراج شده از مرحله کیفی به  در بخش کمی براساس معیارهای

ای لیکرت با طیف پنج گزینهساخته محقق بسته طراحی پرسشنامه

 ستفادهابندی عوامل شناسایی شده و رتبه مدل اعتبارسنجی به منظور

صورت  (2/1وسیله آلفای کرونباخ )باالیهپایایی پرسشنامه ب .شد

 .پذیرفت

 پژوهش های یافته .5

صورت  عمیق های مصاحبه انجام با ای زمینه نظریه در کار شروع

دقیقه متغیر بود.  391تا  00گرفت. مدت زمان انجام مصاحبه بین 

 بودند. بعد ها گزاره از متفاوتی تعداد دارای مصاحبه ها از یک هر

 در گرفت. صورت باز کدگذاری های معنادار، گزاره استخراج از

 های مقوله به سپس و شد بندی دسته ابتدا ها مقوله مرحله، این

 گزاره  910 از کل ابتدا اختصاص یافت. در کد یک هم به نزدیک

 شناسایی کدهای بعدی در گامشد.  استخراج هامصاحبه معنادار از 

 شده، ترکیب و دسته بندی مفهومی تشابه اساس میزان بر شده

وتم  فرعی هایتم مفاهیم، نهایت در و شدند حذف تکراری کدهای

 تخصیص از پس حاضر تحقیق در .گردیدند جاستخرا اصلی های

 در فرعی هایتم دسته بندی سپس و فرعی هایتم به مفاهیم کلیه

 قرار بازنگری مورد بار چندین مذکور فرآیند اصلی، های قالب تم

 در و پاالیش شده بارها اصلی و فرعی واقع تم های در گرفت.

 ادامه ذکورم فرآیند شدند. اضافه و حذف ترکیب، تفکیک، مواردی
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 .آمد دست به هاداده از تماتیک راضی کننده نقشه یک نهایتاً تا یافت

 محوری های مقوله انتخابی کدکذاری نهایی نتایج زیر جدول

 تشریح آنها از یک هر ادامه در دهد که می نشان را شده شناسایی

 .گردد می

 محوری مقوالت از ای هسته مقوله استخراج . 3جدول 

 فرعی تم  تم اصلی

 قیمت

 هزینه مربوط به خدمات

 هزینه مربوط به بلیط

 هاهزینه فرودگاه

 هزینه مربوط به امکانات رفاهی

 هزینه مربوط به سوخت

 کیفیت خدمات

 خدمات حین پرواز

 خدمات قبل از پرواز

 خدمات پس از پرواز

 عوامل مربوط به شهرت و محبوبیت شهرت هواپیمایی

 ایمنی
 مربوط به امنیتعوامل 

 عوامل مربوط به ایمنی

 عوامل مربوط به دسترسی و راحتی دسترسی و راحتی

 های مکرر تشویقیعوامل مربوط به برنامه های مکرر تشویقیبرنامه

 عوامل مربوط به کارکنان در خطوط هوایی پرسنل پرواز

 تصویر
 عوامل مربوط به  خدمات قیمت

 یطعوامل مربوط به  خدمات بل

 ویژگی های مربوط به سفر
 عوامل مربوط به مقصد

 عوامل مربوط به انگیزه سفر

 

 تحلیل تم از حاصل تم 30اصلی  تم 1از  یک هر تشریح به ادامه در

.شودمی پرداخته یک هر با مرتبط مصاحبه از متون هاییمثال و
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 قیمت 

نخستین ویژگی خطوط هوایی، قیمت است. قیمت کاندیدایی 

شود، به خصوص یمبرای انتخاب خطوط هوایی محسوب  بدیهی

درصد بین خطوط هوایی  01با توجه به این که ممکن است تا 

ارزان قیمت و خطوط هوایی سنتی تفاوت قیمت وجود داشته باشد. 

یک مطالعه تئوری وار اقتصادی در خصوص انتخاب خطوط هوایی 

لی ی اصهاندهکنسوی مسافر نشان داد که قیمت، یکی از تعیین  از

 برگزیدن خطوط هوایی بوده است.

 شده شناسایی عوامل ها،مصاحبه متن از برآمده هایاساس یافته بر

 صنعت هواپیمایی ایران در ی بومی کم هزینهابیمدل بازارارائه  برای

 .اندشده تقسیم فرعی تم یا درپنج طبقه

  هزینه مربوط به خدمات 

 دسته درهفت زینه خدماتبه ه مربوط عوامل اول، فرعی درتم

های ویژه، حذف حذف سرویس هزینه بار، :شامل ترفرعی

مرسوم در ایرالین ها، دریافت هزینه جداگانه  های رایگانسرویس

برای بار همراه مسافر، هزینه خدماتی پذیرایی، هزینه خدماتی که 

کنیم، حداقل مبلغ را بابت جابجایی کنیم را پرداخت میدریافت می

 هاشونده مصاحبه عوامل این در بین که گیرند،می زیم جایبپردا

کنیم را ای بر روی، هزینه خدماتی که دریافت میویژه تاکید

 اند.داشته کنیم،پرداخت می

 هزینه مربوط به بلیط 

های هواپیمایی کم هزینه بلیط خود را بصورت آنالین بیشتر شرکت

ن رداخت شود. هم چنیها پفروشند تا کمیسیون کمتری به آژانسمی

های هواپیمایی کم هزینه از قیمت گذاری پویا استفاده در شرکت

روع ها از کم شمعموال قیمت بلیطشود که در قیمت گذاری پویا، می

های در شود و با نزدیک شدن زمان پرواز و کمتر شدن صندلیمی

 یابد.کم افزایش میدسترس، کم

 هزینه فرودگاه 

ها و ینههزی مقصد ثانویه جهت پایین آوردن هافرودگاهاستفاده از 

است، از جمله  هافرودگاههای این یژگیوکاهش معطلی که از 

 های این خطوط هوایی است.یتمز

شرکت هواپیمایی کم هزینه  هزینه مربوط به امکانات رفاهی

امکانات رفاهی کمتری در حین پرواز و در فرودگاه به مسافران 

های ویژه عدم پذیرایی حین یسسرومل حذف کنندکه شاارائه می

باشد یمهای رایگان مرسوم در ایرالین ها یسسروپرواز و حذف 

دهند یمو بابت برخی از امکاناتی که در اختیار مسافران خود قرار 

 کنند.یمهزینه جدا دریافت 

 هزینه مربوط به سوخت 

ها رالینایاین دهد. ها را تشکیل میسوم هزینه ایرالینسوخت، یک

راهکارهای جالبی برای کاهش مصرف سوخت هواپیماها در پیش 

خود  A193 هواپیماهای ایرباس ی از این ایرالین هاگیرند؛ برخمی

مجهز کرده که از تیتانیوم و  Expliseat های باریکرا به صندلی

کیلوگرم است؛ یعنی  1.1شان فقط اند و وزنفیبر کربن ساخته شده

که این  معمولی Recaro هایر از صندلیهشت کیلوگرم کمت

شود.یمکاهش وزن سبب کاهش مصرف سوخت 
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 «قیمت» اصلی برای تم مفهوم هر با مرتبط هایقول نقل از هاییمثال و مفاهیم فرعی، هایتم. 4جدول

 تم اصلی تم فرعی نقل قول

خطوط هواپیمایی کم هزینه مدل تجاری بسیار متفاوت را نسبت به 

. تاکید بر قیمت کندیمی حمل و نقل پیگیری هاشرکتسایر 

ی هانهیهزهواپیما پایین است. خدمات دیگر که ممکن است در 

و یا حتی یک پاسپورت چاپ شده اغلب  هالمیفمانند غذا،  تریسنت

 .ندیآیمبا هزینه اضافی در یک حامل بودجه به حساب 

 هزینه مربوط به خدمات

 قیمت

ر در کاهش هزینه مسافران از هنگام تهیه عوامل موث هاحاملاین 

 .دهندیمبلیط تا هنگام ورود به مقاصد آنها را مورد شناسایی قرار 
 هزینه مربوط به بلیط

بزرگ و پرزرق و برق در مرکز شهری فعال، هزینه  یک فرودگاه

گذارد. اگر هواپیماها بتوانند از زیادی بر دوش صاحبانش می

ها یک برد به حساب پرواز کنند، برای شرکتتر های ارزانفرودگاه

آید؛ حتی اگر این فرودگاه وسط ناکجا باشد و خدمات چندان می

 .عالی برای رفت و آمد به داخل شهر نداشته باشد

 هزینه فرودگاه

ی هواپیمایی کم هزینه سرو غذا و پذیرایی در طول هاشرکتدر 

و هر  شودیمدریافت  حمل بار جداگانه نهیهز .شودینمپرواز انجام 

 .تواندیممسافر 

 هزینه مربوط به امکانات رفاهی

ها دهد. ایرالینها را تشکیل میسوم هزینه ایرالینسوخت، یک

راهکارهای جالبی برای کاهش مصرف سوخت هواپیماها در پیش 

 گیرندمی

 هزینه مربوط به سوخت

 کیفیت خدمات 

خدمات خطوط هوایی دومین تم حاصل از این تحقیق، کیفیت 

است. ابعاد گوناگونی از کیفیت خدمات در انتخاب خطوط هوایی 

توان به عملکرد سروقت، یم هاآنتاثیرگذار هستند که از میان 

، نحوه هاچمداناین، جابجایی -خدمات پیش و پس از پرواز )چک

انتقال مسافر به هواپیما و پیاده شدن از آن(، و خدمات حین پرواز 

ی خوراکی و نوشیدنی به مسافر در هاوعدهیار گذاشتن )در اخت

 داخل هواپیما، راحتی، و رفتار کارکنان پروازی(.

 خدمات حین پرواز 

تواند شامل کیفیت خدماتی نظیر پذیرایی، خدمات حین پرواز می

خدمات سرگرم کننده، ترغیب مسافران به استفاده از خدمات جدید، 

کم  های هواپیماییکه شرکت از،دریافت خدمات با کیفیت حین پرو
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ها تر شدن هزینههزینه با حذف یا کمتر کردن این خدمات باعث کم

 شود.تر شدن قیمت بلیط میو ارزان

 خدمات قبل از پرواز 

و  هایمتهواپیمایی کم هزینه با هدف رهبری در ق یهاشرکت

عموما بواسطه ارائه خدمات اساسی مورد نیاز سفرهای هوایی، سعی 

و این  ممکن را دارند یهانقل و انتقال مسافر با کمترین نرخ در

ها ینههزبا حذف برخی خدمات سعی در کمتر کردن  هاشرکت

ی هواپیمایی کم هزینه برای خدماتی که ارائه هاشرکت دارند.

کنند که از این طریق کاهش هزینه یمدهند هزینه جدا دریافت یم

 کنند.یممربوط به بلیط را جبران 

 خدمات پس از پرواز 

تم فرعی حاصل از تم اصلی کیفیت خدمات، کیفیت پس  سومین

تواند شامل رزرو هتل، اجاره خودرو، ارائه باشد که میاز پرواز می

این، -تواند شامل خدماتی مانند چکخدمات ویژه و همچنین می

، نحوه انتقال مسافر و پیاده شدن از هواپیما باشد.هاچمدانجابجایی 
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 «کیقیت خدمات» اصلی تم برای مفهوم هر با مرتبط هایقول نقل از هاییمثال و مفاهیم فرعی، هایتم. 5ولجد

 تم اصلی تم فرعی نقل قول

ها  ها در حین پرواز خدماتی وجود ندارد، لذا این شرکت چون در این شرکت

که پذیرایی بیشتری دارند دچار مشکل  FSCدر برقراری مشارکت با شرکتهای 

ی پروازی هاهیاتحادو این از مشکالت این شرکتها برای حضور در  باشندیم

(Alliance )مسافر در تغییر پرواز از یک شرکت باشدیم .FSC  بهLCC 

 که برایش قابل قبول نیست. گرددیمدچار تفاوت آشکار خدمات ارائه شده 

 خدمات حین پرواز

 کیفیت خدمات

ریقای جنوبی، خدمات در طول پرواز و همچنین از دید مسافران تجاری آف

خدمات زمینی )به ویژه در اختیار داشتن مکانی برای استراحت در زمان تاخیر 

آید که این موضوع پرواز( عامل مهمی در گزینش خطوط هوایی به حساب می

 کندآنها را از انتخاب خطوط هوایی ارزان قیمت دور می

 خدمات قبل از پرواز

خدمات امری پیچیده است، اما به هر حال این عامل به  گرچه سنجش کیفیت

شکل واضحی در انتخاب خطوط هوایی دخیل است. همچنین این عامل نوعی 

تمیز دهنده بین خطوط هوایی سنتی و خطوط هوایی ارزان قیمت محسوب 

شود زیرا خطوط هوایی ارزان قیمت نسبت به خطوط هوایی سنتی خدمات می

 هنددکمتری را ارائه می

 خدمات پس از پرواز

 شهرت هواپیمایی 

تواند به عنوان برداشت ذهنی مصرف یمشهرت شرکت هوایی 

کننده از عملکرد عمومی خطوط هوایی، امنیت پرواز، و سایر عوامل 

 های گوناگونی درهای هواپیمایی و یا ایرالینشرکتتعریف شود. 

برخی از این  ،اندمشغولکل دنیا وجود دارد که به خدمات رسانی 

نام خود را جهانی کنند و به نوعی  اندتوانستههای هواپیمایی شرکت

م های هوایی شاهد هستیبا رونق گرفتن سفر برای خود برند شوند.

که این روش سفر به دلیل راحتی بیشتر، صرفه جویی در زمان و 

امنیت باالتری که دارد به اولین انتخاب بسیاری از مسافران تبدیل 

عوامل مربوط به  تم فرعی حاصل از شهرت هواپیمایی، است. شده

 شود.باشد که در زیر به آن پرداخته میشهرت هواپیمایی می

 عوامل مربوط به شهرت هواپیمایی 

تواند شامل های هواپیمایی کم هزینه این عوامل میدر شرکت

خطوط، حداکثر  مواردی همچون، انجام پروازهای منحصر به آن 

مان پرواز برای هواپیما، انجام پرواز در مسیرهای محبوب، رساندن ز

های ضمن پرواز، کالس پروازهای خاص، راحت بودن سرگرمی

باشد.برنامه پرواز، با نزاکت بودن و احترام به مشتری می
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 «یماییشهرت هواپ» اصلی تم برای مفهوم هر با مرتبط هایقول نقل از هاییمثال و مفاهیم فرعی، هایتم .6جدول

 تم اصلی تم فرعی نقل قول

های معدود خارجی است که معروفیت خطوط هوایی یکی از نشانه

راین، در کنند. بنابمسافران با استفاده از آن کیفیت تور را ارزیابی می

کنار قیمت و برخی عوامل دیگر، این عامل یکی از عوامل انتخاب 

 شود.های تور آنالین محسوب میبسته

 شهرت هواپیمایی وط به شهرتعوامل مرب

 ایمنی 

های هواپیمایی بیشترین ایمنی آگاهی از این مسئله که چه شرکت

. دتواند سبب دلگرمی شوکنند میپرواز را به مسافرانشان عرضه می

های فاکتورهای بسیار زیادی در تعیین سطح ایمنی شرکت

ها هفت نترین ایرالیشود. ایمنهواپیمایی تجاری در نظر گرفته می

بط است ها مرتگیرند. هشت پارامتر ایکائو با ایمنی ایرالینستاره می

که قانونگذاری، سازماندهی، اعطای مجوز، عملیات، صالحیت 

پرواز، تحقیق و تفحص حوادث، خدمات ناوبری هوایی و 

شوند. اگر کشوری بتواند متوسط امتیازهای ها را شامل میفرودگاه

های آن دست آورد ایرالینمتر ایمنی را بهالزم از این هشت پارا

دریافت  AirlineRatings.comسوی  کشور دو ستاره دیگر از

 30کنند. البته درمورد یکی از این پارامترها کشورها با کسب می

شوند. اما درمورد هفت پارامتر سنجش درصد از کل امتیاز قبول می

برای پنج مورد  مانده، کشورهایی که متوسط امتیاز الزم راباقی

کنند و اگر کشوری فقط از دست آورند یک ستاره دریافت میبه

 رد.گیای نمیچهار پارامتر نمره مورد نیاز را کسب کند هیچ ستاره

 عوامل مربوط به امنیت 

به طور کلی، واضح است که رویکرد ذهنی مسافران از امنیت 

وط طخطوط هوایی بخشی از مراحل تصمیم گیری برای انتخاب خ

دهد. با این وجود، نقش دقیقی که این عامل یمهوایی را تشکیل 

کند قطعی نیست زیرا اطالعات یمدر انتخاب خطوط هوایی بازی 

مشخص درباره امنیت خطوط هوایی و ذهنیت مسافر نسبت به 

های هواپیمایی عملیات ایمنی این خطوط وجود ندارد. در شرکت

ل، تضمین راحتی مسافران، تعهد، تواند شامکم هزینه این عوامل می

امنیت پرواز، وجود شرایط امن در طول پرواز، درک و شناخت 

 مسافر از کیفیت کلی خطوط هوایی باشد.

 عوامل مربوط به ایمنی 

ایمنی هواپیما عامل اصلی اعتماد مسافران به یک شرکت هواپیمایی 

و انتخاب آن برای سفر خواهد بود. در طول یک پرواز عوامل 

یک پرواز را از حالت ایمن خارج و  تواندمیسیاری هستند که ب

عواملی مانند دور بودن از  کند.هواپیما را دچار نقص مکانیکی 

تواند از دور بودن از ریسک و دوربودن از آسیب دیدن می خطر،

 عوامل مربوط به ایمنی باشد.
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 «ایمنی» اصلی تم برای مفهوم هر با بطمرت هایقول نقل از هاییمثال و مفاهیم فرعی، هایتم .7جدول

 تم اصلی تم فرعی نقل قول

ترین عامل در همچنین مسافران چینی از امنیت پرواز به عنوان مهم

 اندانتخاب خطوط هوایی خود نام برده
 عوامل مربوط به امنیت

 ایمنی
مهمانداران این ایرالین ها معموال در ابتدای مسیر کاری خود هستند 

ی مورد نیاز هاآموزشوزش زیادی نیاز ندارند اگرچه که پس به آم

ی زیادی را هانقش، مهمانداران شودیمدرباره ایمنی به آنها داده 

 دهندیمانجام 

 عوامل مربوط به ایمنی

 دسترسی و راحتی 

قابل دسترس بودن و راحت بودن مسیرهای پروازی عامل مهمی 

این عامل، عاملی در انتخاب خطوط هوایی ارزان قیمت است. 

ی خطوط پروازی به حالتی خاص شکل هاشبکهبدیهی است، زیرا 

؛ یعنی تعداد محدودی از خطوط هوایی از یک فرودگاه اندگرفته

دهند و هواپیماها از آن نقطه یمعملیات پروازی خود را انجام 

کنند، بنابراین در واقع یممسیرهای خاصی را به نقاطی خاص طی 

روازی از سوی مسافران محدود است. در زیر به انتخاب خطوط پ

عوامل مربوط به در دسترس بودن و راحت بودن مسیرهای پروازی 

 شود.پرداخته می

 عوامل مربوط به دسترسی و راحتی 

 تواند شامل مواردی همچون، راحتی در طول پرواز،این عوامل می

واز ، پرهای مستقیم فروشهای رزرو، کانالراحتی استفاده از کانال

راحت و آسان، برنامه مناسب پرواز، راحتی در گزینش خطوط 

باشد که در این بین مصاحبه و راحتی برنامه پرواز می هوایی

شوندگان بشتر تاکید بر راحتی برنامه پرواز و مسیرهای پروازی و 

 راحتی در گزینش خطوط هوایی داشتند.
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 «دسترسی و راحتی» اصلی تم برای مفهوم هر با مرتبط هایقول لنق از هاییمثال و مفاهیم فرعی، هایتم. 8جدول

 تم اصلی تم فرعی نقل قول

توانند یک یا معموال مسافران برای رسیدن به مقصد خود تنها می

تعداد بسیار اندکی از خطوط هوایی را از نقطه مبدا تا مقصد برای 

ت خود برگزینند و گاهی اوقات هم برای دریافت برخی از خدما

ممکن است پروازهای ترانسفر را هم بپذیرند. بنابراین، برگزیدن خط 

ای است، یعنی در ابتدا، انتخاب مبدا هوایی در واقع مشکلی دو مرحله

ت قیمهای ارزانایرالینو مقصد، و سپس انتخاب خط هوایی مناسب. 

کنند که تقاضای زیادی دارند و بیشتر روی مسیرهای محبوب کار می

ای هرها را با هزینه بسیار کمتری در مقایسه با ایرالینهمین مسی

 .سرویس انجام دهندفول

عوامل مربوط به دسترسی و 

 راحتی
 دسترسی و راحتی

 های مکرر تشویقیبرنامه 

تند یی ترغیبی هسهابرنامهی تشویقی هر چند وقت یک بار هابرنامه

برای  هایی رایتمزشوند که یمکه از سوی خطوط هوایی ارائه 

های رایگان، ارائه سطوح یتبلمسافر به همراه خواهد داشت )نظیر 

ن های ترجیحی(. اییتبلخدمات باالتر، یا امکان انتخاب مسیرها یا 

 گیرد که به شکلی پیوسته از یکیمموارد در اختیار مسافرانی قرار 

 کنند.یمی وابسته به آن تقاضای بلیت هاشرکتشرکت هوایی یا 

 های مکرر تشویقیوط به برنامهعوامل مرب 

ی تشویقی هر چند وقت یک بار، به عنوان محرک اصلی هابرنامه

در رفتارهای وفادارگونه یا گزینش مسیر پروازی خطوط هوایی از 

های تواند شامل برنامهاین عوامل می ست.اشدهسوی مسافر شناخته 

تر، یا الارائه سطوح خدمات با تشویقی، بلیط رایگان، خدمات ویژه،

های ترجیحی باشد.یتبلامکان انتخاب مسیرها یا 

 «تشویقیهای مکرر برنامه» اصلی برایتم مفهوم هر با مرتبط هایقول نقل از هاییمثال و مفاهیم فرعی، هایتم. 9جدول

 تم اصلی تم فرعی نقل قول

برنامه تشویقی هر چند وقت یک بار، انتخاب مسافران را تحت 

دهد زیرا این برنامه هزینه جایگزین کردن یک ر میتاثیر خود قرا

ها و هوایی با شرکت هوایی قبلی را از طریق افزایش مزیت شرکت

 برد.خدمات در صورت وفادار ماندن مسافر به آن شرکت، باال می

ی هابرنامهعوامل مربوط به 

 مکرر تشویقی
 ی مکرر تشویقیهابرنامه

 پرسنل پرواز 

 فناوری و علم از که است فنی-اقتصادی تجارت یک هوانوردی

 علم، بین تنگاتنگ ارتباط و پیشرفته مدیریت مهارت های مدرن،

 ولیدیت فعالیت های با. کند می استفاده تحقیق و آموزش فناوری،

 صیتخص هواپیمایی صنعت در انسانی منابع از بسیاری تجاری، و

 .نددار مناسب های آموزش به نیاز و هستند تخصصی بسیار و
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 نگرش کاری کارکنان در خطوط هوایی خطوط هواپیمایی کم  عوامل مربوط به کارکنان در خطوط هوایی

هزینه و آموزش منابع انسانی و  رفتار مناسب پرسنل پرواز با 

 مسافران از عوامل مربوط به کارکنان در خطوط هوایی می باشد.

 «پرسنل پرواز »اصلی  برای تم مفهوم هر با مرتبط هایقول نقل از هاییمثال و مفاهیم فرعی، هایتم. 11جدول

 تم اصلی تم فرعی نقل قول

 طول در مسافران ایمنی و راحتی از اطمینان ضمن پرسنل پرواز،

 با برخورد برای خدمه. دهند می ارائه آنها به عالی خدمات پرواز،

 های کمک توانند می و اند دیده آموزش اضطراری و امنیتی شرایط

 ی،ا حرفه پرسنل پرواز باید همیشه .دهند ارائه مسافران به را اولیه

 .باشند مودب و دقیق

عوامل مربوط به کارکنان در 

 خطوط هوایی
 پرسنل پرواز

 برند تصویر 

 طریق از تصویر شرکت خود توسعه و حفظ برای همواره حامل ها

 هایکنفرانس مطبوعاتی، مانند مختلف بازاریابی هایروش

 الینآن تبلیغات اجتماعی، هایرسانه رویدادها، برگزاری عاتی،مطبو

 ایتسوب شدن دیده افزایش برای جستجو موتورهای سازیبهینه و

اما می توانند بر اساس انتظارات مسافران  .اندکرده تالش در شرکت

از خدمات شرکت با توجه به ثبات هزینه و قیمت و خدمات بلیط 

 ا دهند.تصویر خود را بیشتر ارتق

 عوامل مربوط به  خدمات قیمت 

 باید با توجه به ثابت نگه داشتن قیمت بلیط هواپیمایی های شرکت

 ودبهب را خدمات کیفیت و در دسترس بودن بلیط ارزان قیمت،

 رضایت احساس مشتریان تا دهند ارائه را ها ارزش و بخشند

   .کنند بیشتری

 عوامل مربوط به  خدمات بلیط 

 توسط شده ارائه خدمات مطابقت میزان از عیاریم خدمات بلیط

 های شرکت .مسافر است انتظارات با هواپیمایی کم هزینه

کیفیت خدمات در مرحله  بر که دهند ارائه خدماتی باید هواپیمایی

 .کنند تمرکز تهیه و دریافت بلیط
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 «تصویر»اصلی  برای تم وممفه هر با مرتبط هایقول نقل از هاییمثال و مفاهیم فرعی، هایتم. 11جدول

 تم اصلی تم فرعی نقل قول

 قیمت هواپیمایی کم هزینه چقدر اینکه مورد در مسافر تصور

 .کند می برآورده را او انتظارات
 عوامل مربوط به  خدمات قیمت

 شما تا کند خدمت یک شرکت هواپیمایی باید به کمک آژانس ها برند تصویر

خود را به راحتی رزرو و  المللی بین و داخلی رزروهای بتوانید تمام

 پیگیری کنید.

 عوامل مربوط به  خدمات بلیط

 ویژگی های مربوط به سفر 

ویژگی های مربوط به سفر به عنوان محرک دیگری در رفتار 

گزینش مسیر پروازی خطوط هوایی از سوی مسافر شناخته 

 ینب رابطه توانندمی هزینه کم و نقلحمل هایشرکت است.شده

 هایاولویت با را گردشگرانی زیرا دهند، تغییر را سفر هایویژگی

 .کنندمی جذب سفر ریزیبرنامه نظر از خاص

 عوامل مربوط به مقصد 

 ازدیدب مقصد یک از گردشگر یک که دفعاتی و تعداد اقامتگاه نوع

 رانگردشگ هایهزینه توضیح در مرتبط متغیری عنوان به کند می

 با همقایس در مکرر گردشگران روزانه هزینه شود.گرفته می  نظر در

 مترک کنند می بازدید مقصد یک از بار اولین برای که گردشگرانی

 انتخاب نقش مقصد،  از دفعات بازدید تعداد این، بر عالوه. است

 تحلیل گردشگری هایهزینه ترکیب در را هوایی خطوط نوع

 کنند. می

 عوامل مربوط به انگیزه سفر 

 غیرهایمت سایر همچنین و مخارج کننده تعیین عوامل در سفر انگیزه

 هایهانگیز رسدمی نظر است. همچنین به شده گنجانده روانشناختی

 توسعه در اقتصادی-اجتماعی هایویژگی مکمل و مرتبط متغیر سفر

 طول در گردشگران هایهزینه رفتار هایبینیپیش و برآوردها

 اصخ گردشگری مقصد یک صادیاقت تقاضای ناچار به و سفرها

 .است

 «ویژگی های مربوط به سفر»اصلی  برای تم مفهوم هر با مرتبط هایقول نقل از هاییمثال و مفاهیم فرعی، هایتم. 12جدول

 تم اصلی تم فرعی نقل قول

به نظر من وقتی مقصد انتخابی سفر یه مکان ارزان قیمت باشد، 

 ا برای بلیط پرداخت کند.مسافر ترجیح می دهد هزینه کمتری ر
 عوامل مربوط به مقصد

افرادی که به مکان هایی برای طبیعت گردی سفر می کنند معموال با  ویژگی های مربوط به سفر

مسافران سفرهای الکچری از نظر هزینه کردن برای بلیط پرواز 

 متفاوت اند. 

 عوامل مربوط به انگیزه سفر



 در صنعت هواپیمایی ایران ی کم هزینهابیبازاربومی مدل ارائه 

 3011(/پاییز 01ونقل/ سال سیزدهم/ شماره اول )فصلنامه مهندسی حمل

3132 

 

جش اعتبار الگوی پیشنهادی های بخش کمی به منظور سنیافته

بازاریابی کم هزینه در صنعت هواپیمایی ایران و رتبه بندی 

های بازاریابی کم هزینه در صنعت هواپیمایی ایران از دیدگاه مولفه

گیری مدل پژوهشگر به . در ارزیابی بخش اندازهمسافران انجام شد

داخت. ربررسی روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار مدل پ

در اینجا هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی اندازه گیری 

های مورد نظر بوده است. جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین 

استفاده و معنی داری در سطح خطای   t-valueمتغیرها از آماره 

بررسی شد. قدرت رابطه بین متغیر پنهان و متغیر قابل مشاهده  10/1

ه بار عاملی نشان داده شده است. اگر بار عاملی کمتر از به وسیل

باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف نظر می  9/1

قابل قبول است و اگر بزرگتر از  1/1تا  9/1شود. بار عاملی بین 

رابطه بین متغیرهای آشکار  9باشد خیلی مطلوب است. شکل  1/1

روی فلش ها بیانگر بارهای عاملی دهد و اعداد و پنهان را نشان می

 هستند. هر یک از متغیرهای قابل مشاهده )آشکار( با اندیس های

Q1   تا Q44 .در شکل نمایش داده شده است 
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 معنی داری حالت در یعامل لیتحل زا استفادهبا  ی تحقیقرهایمتغ گیری اندازه مدل نمودار .1شکل 

 

 



 در صنعت هواپیمایی ایران ی کم هزینهابیبازاربومی مدل ارائه 

 3011(/پاییز 01ونقل/ سال سیزدهم/ شماره اول )فصلنامه مهندسی حمل

3131 

 

 

 

 استاندارد حالت در یعامل لیتحل زا استفادهبا  ی تحقیقرهایمتغ یریگ اندازه مدل نمودار .2شکل 



 ن السادات فاتحی، علیرضا روستا، داریوش جمشیدینازنی

 3011(/پاییز 01ونقل/ سال سیزدهم/ شماره اول )فصلنامه مهندسی حمل

3191 

 

 . الگوی حاصل شده از نتایج تحلیل یافته های پژوهش3شکل 

های حمل و نقل کم هزینه در اقتصاد به ارائه بسیاری مزایای شرکت

پیش بینی شده از قبیل افزایش گردشگری داخلی و بین المللی، 

لیات از طریق فعالیت افزایش یافته کسب ایجاد اشتغال، و تولید ما

های حمل و نقل کم هزینه در بازار پردازند. حضور شرکتو کار می

تواند دسترسی باز به مقاصد داشته باشد، به افراد کم درآمد در می

 کند. به همین دلیل این پژوهشاند کمک میسفرهایی که قبال نداشته

های یابی کم هزینه در شرکتبه منظور ارائه مدل عوامل بومی بازار

گیری مدل به در ارزیابی بخش اندازههواپیمایی انجام شده است. 

بررسی روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار مدل پرداخته 

شد. همچنین جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره 

t-value   و  11/1استفاده شد. در این تحقیق خی دو بهنجار

به دست آمده که هر دوی این مقادیر   120/1برابر  RMSEشاخص 

 تجزیه و تحلیل، نتایج ی برازش قابل قبول مدل است.نشان دهنده

آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عوامل شناسایی شده به صورت 

 زیر به دست آمد. 

 های عوامل(نتایج آزمون فریدمن )میانگین رتبه. 13جدول

 رتبهمیانگین  عوامل

 30/0 قیمت

 09/0 کیفیت خدمات

 10/0 شهرت هواپیمایی

مدل بومی بازاریابی  
کم هزینه شرکت های 

هواپیمایی

قیمت

کیفیت خدمات

شهرت هواپیمایی

ایمنی

برنامه های 
تشویقی

دسترسی و 
راحتی

پرسنل پرواز

تصویر برند

ویژگی های 
مربوط به سفر
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 رتبهمیانگین  عوامل

 11/0 ایمنی

 00/1 برنامه های تشویقی

 10/1 دسترسی و راحتی

 11/0 پرسنل پرواز

 30/0 برند تصویر

 11/1 سفر به مربوط های ویژگی

 نتایج آزمون فریدمن )نتیجه معناداری(  .14جدول 

 نتیجه آزمون میزان خطا معناداری درجه آزادی 𝜒2کای دو

 رد فرض صفر 10/1 11/1 0 21/310

 

 

 .  نمودار رتبه بندی متغیرهای شناسایی شده بر اساس نتایج آزمون فریدمن4شکل 

نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه مسافران شهرت 

( نسبت به سایر عوامل 10/0هواپیمایی دارای میانگین رتبه باالتری )

یی کم های هواپیمابازاریابی شرکتو از اهمیت بیشتری بر باشد می

برخوردار است و به همین ترتیب کیفیت خدمات در رتبه هزینه 

عدی های بدر رتبه سوم و سایر عوامل در رتبهو تصویر دوم، قیمت 

 قرار داشتند. 

 گیری نتیجه و بحث .6

مه ، ههابا توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل یافته

در کل، این عوامل  عوامل ارائه شده در مدل پژوهش تاثیرگذارند.

باشند. در حالی که برخی عوامل یمخارجی دارای موفقیت ترکیبی 

و کیفیت خدمات(  ، تصویر)اعتبار و شهرت خطوط هوایی، قیمت

0

1

2

3

4

5

کیفیت قیمت

خدمات

شهرت 

هواپیمایی

برنامه های ایمنی

تشویقی

دسترسی و

راحتی

ویژگی های تصویروازپرسنل پر

مربوط به 

سفر
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ی هاشرکتدارای تاثیر قابل توجهی بر هدف مسافر از استفاده از 

منی ایپرسنل پرواز، اشند، دیگر عوامل )بیمهواپیمایی کم هزینه 

، خطوط هوایی، در دسترس بودن مسیر و آسایش و راحتی

نه ( اینگوو ویژگی های مربوط به سفر ی مکرر تشویقیهابرنامه

نیستند. شهرت و اعتبار خطوط هوایی درک عمومی مسافر از 

خطوط هوایی مبتنی بر دانش و اطالعات عمومی است، از قبیل 

؛ بوخاری و 9112منی و گزارشات اخبار )آتالیک و اوزل، سوابق ای

(. شهرت و اعتبار خطوط هوایی برای تحقیق قابل 9139همکاران، 

توجه است زیرا، برخالف دیگر عوامل بررسی شده این موضوع 

خارج از کنترل مستقیم خطوط هوایی هست و به صورت مستقیم 

رهای تور قبیل اپراتو قابل مدیریت نیستند. برخی انواع مشتریان، از

مسافرتی، بسیار به اعتبار و شهرت خطوط هوایی حساس هستند 

 اندداده(. با این حال، دیگر مطالعات نشان 9111)چیام و سوتار، 

این موضوع چندان مهم نیست. به عنوان مثال، مسافران چینی بیشتر 

 نگران عملکرد به موقع نسبت به اعتبار یا برند خطوط هوایی هستند

(. در کل، تاثیر بالقوه اعتبار و شهرت خطوط هوایی 9133)ژانگ، 

ترکیبی است. مشخص است که مسافران در مطالعه حاضر به این 

ین عامل است. در کل، ترمهمکنند و این عامل یمموضوع توجه 

اعتبار و شهرت خطوط هوایی به عنوان یک عامل در انتخاب 

شود. دومین عامل مهم یمخطوط هوایی توسط مسافر در نظر گفته 

کیفیت خدمات خطوط هوایی است. کیفیت خدمات خطوط هوایی 

به عنوان درک مسافر از کیفیت خدمات دریافت شده تعریف 

(. عناصر کیفیت خدمات 9131شود )زیسامل و همکاران، یم

عبارتند از به موقع بودن خدمات، خدمات زمینی، خدمات و راحتی 

(. مسافران شرکت هواپیمایی کم 9112ل، در پرواز )آتالیک و اوز

هزینه ممکن است انتظارات کمتری از کیفیت خدمات داشته باشند. 

های شرکت های پایین بلیتیمتق( متوجه شد که 9130چان )

هواپیمایی کم هزینه دارای تاثیر ثانویه تنظیم انتظارات کیفیت 

ی رزیابباشند، که همین موضوع منجر به ایمخدمات رو به پایین 

شود. این پیامد برای ارائه دهندگان یمبهبود یافته کیفیت خدمات 

ی هواپیمایی هاشرکتخدمات مهم است، زیرا بدین معنی است که 

کم هزینه به برآورد سطح یکسانی از کیفیت به عنوان شرکت 

پردازند. در عوض، باید به برآورد ینمهواپیمایی خدمات کامل 

پردازد که با توجه به سطوح قیمت و انتظارات کیفیت خدمات ب

توان بیان کرد که یمشوند. در کل، یمتعهد ارائه خدمات تنظیم 

کیفیت خدمات برای مسافران شرکت هواپیمایی کم هزینه مهم 

است، اما ممکن است دارای انتظار خدمات متفاوتی نسبت به 

 نباشند. مطالعه دقیق انتظارات کیفیت خدمات بین ای FSCمسافران 

دو گروه در آینده ممکن است مفید باشد. قیمت برای مسافران 

شرکت هواپیمایی کم هزینه مهم است. از دیدگاه اقتصادی، مشخص 

ی هواپیمایی کم هاشرکتاست که قیمت عامل مهمی در انتخاب 

ی هواپیمایی با خدمات کامل هست )جو هاشرکتهزینه نسبت به 

ن دلیل است که پیشنهادات (. این موضوع به ای9110و همکاران، 

سطح خدمات شرکت هواپیمایی کم هزینه به صورت قابل توجهی 

تر از پیشنهادات خدمات کامل است. برخی مطالعات از قیمت یینپا

)دولنیکار و همکاران،  اندکردهین عامل پشتیبانی ترمهمبه عنوان 

 های پایینیمتق(. عالوه بر این، 9112؛ پارک، 9110؛ لوو، 9133

ی هواپیمایی کم هزینه همچنین دارای تاثیر تنظیم هاشرکت

 ترآسانرا  هاآنانتظارات کیفیت رو به پایین هستند و برآورد 

دهند که در حالی که یم(. این مطالعه نشان 9130سازند )چان، یم

ت باشد، و ممکن اسینمقیمت برای مسافران مهم است، تنها مسائله 

شرکت هواپیمایی کم هزینه برای امتحان برای تشویق مسافران غیر

کردن شرکت هواپیمایی کم هزینه کافی نباشد. در مطالعه حاضر، 

قیمت اگرچه مهم است اما تنها مسئله نیست. برخی مطالعات حتی 

تواند برای مسافران یمکه ایمنی خطوط هوایی حتی  انددادهنشان 

پیمایی ی هواهاشرکتاز  ترمهمشرکت هواپیمایی کم هزینه 

ی هواپیمایی کم هزینه هاشرکتخدمات کامل قدیمی است، زیرا 

ی هواپیمایی نا امن هستند یا از ایمنی هاشرکتنسبت به دیگر 
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(. برخی از 9133باشند )میکولیک و پربزاک، یمکمتری برخوردار 

مطالعات قبلی از ایمنی خطوط هوایی به عنوان یکی از عوامل مرتبط 

)باروس و همکاران،  اندکردهیی پشتیبانی با انتخاب خطوط هوا

؛ ژانگ، 9133؛ میکولیک و پربزاک، 9110؛ جو و همکاران، 9110

(. اما این احتمال وجود دارد که مسافران در کل از سوابق 9133

ایمنی خطوط هوایی بی خبر باشند یا به مقدار قابل توجهی این 

 های خدماتتهای هواپیمایی کم هزینه و شرکتمایز را بین شرکت

ند یی هستهابرنامهی مکرر تشویقی، هابرنامهکامل مشاهده نکنند. 

که به ارائه پاداش برای وفاداری در پرواز و پروازهای مکرر 

ی مکرر تشویقی هابرنامه(. 9111پردازند )کارلسون و لوفگرن، یم

ما روند اینمهای هواپیمایی کم هزینه به کار معموال توسط شرکت

ن عاملی در انتخاب خطوط هوایی در دیگر مطالعات نشان به عنوا

؛ 9111؛ فوری و لوبه، 9111شوند )کارلسون و لوفگرن، داده می

(. بنابراین، این 9131؛ ویدویک، 9131؛ پارک، 9111هس و پوالک، 

 ی مکرر تشویقی بر انتخابهابرنامهشود که آیا نبود یمسوال مطرح 

د یا گذاریمیی کم هزینه تاثیر خطوط هوایی برای شرکت هواپیما

ی مکرر تشویقی به صورت قابل توجهی نسبت به هابرنامهخیر. 

دیگر عوامل در آمار توصیفی از اهمیت کمتری برخوردار هستند و 

ممکن است برای مسافران شرکت هواپیمایی کم هزینه به اندازه 

ی مکرر تشویقی برای افزایش هابرنامهدیگران مهم نباشند. 

شود و تکرار سفر را از جانب همان یمهای تغییر طراحی نههزی

کند، اما همچنین هزینه خطوط هوایی را به مشتریان تضمین می

(. به 9111دهد )کارلسون و لوفگرن، یمازای هر مسافر افزایش 

 ی هواپیمایی کم هزینههاشرکتهای افزایش یافته، دلیل این هزینه

کنند )ویدویک و ینمی را اجرا ی مکرر تشویقهابرنامهمعموال 

(. بنابراین، مسافرانی که به صورت معمول 9131همکاران، 

کنند مزایای یمی هواپیمایی کم هزینه را انتخاب هاشرکت

دهند یا ارزشی برای ینمی مکرر تشویقی را مدنظر قرار هابرنامه

آن قائل نیستند. عامل آخر در اهداف خرید برای خطوط هوایی 

اپیمایی کم هزینه، دسترسی و راحتی است. راحتی به شرکت هو

پردازند که تا چه حدی برنامه ریزی یماندازه گیری این موضوع 

ی مسیر متناسب با نیازهای مسافر هستند هانقشهخطوط هوایی و 

(. برخی از مطالعات گذشته در مورد انتخاب خطوط 9133)ژانگ، 

ی پرواز هازمانمناسب و که مسیرهای راحت و  انددادههوایی نشان 

کنند )وان یمدر انتخاب یک خط هوایی خاص تمایز ایجاد 

ی هواپیمایی کم هاشرکت(. این موضوع در مورد 9112اگرموند، 

( انجام شده است نیز 9112هزینه ترکیه که توسط آتالیک و اوزل )

کند. مطالعه مسافران اسپانیا نشان داده که مسافرانی که به صدق می

یا مسیرهای پرواز خاص نیاز دارند، یا مسافرانی که دارای  زمان

مسیریابی پیچیده یا مسیر طوالنی هستند، به احتمال زیاد شرکت 

کنند یمهواپیمایی با خدمات کامل را در وهله اول انتخاب 

(. به طور کلی، در حالی 9131گومز، -مانزانو و مارچنا -)کاستیلو

هزینه از زمان یا مقاصد پرواز که مسافران شرکت هواپیمایی کم 

شوند، همچنین تمایل دارند به ازای قیمت یمراحت بهره مند 

طالعه این ین پیامد این مترمهمتر راحتی کمتر را بپذیرند. شاید یینپا

است که مشخص است که مسافران شرکت هواپیمایی کم هزینه 

شوند، همانگونه که توسط برخی ینمصرفا توسط قیمت تحریک 

ی اقتصادی انتخاب شرکت هواپیمایی کم هزینه مطرح شده هادلم

است. در نتیجه، عواملی مانند کیفیت خدمات و اعتبار و شهرت 

خطوط هوایی و همچنین پذیرش اجتماعی ناشی از هنجارهای 

ی هواپیمایی کم هاشرکتذهنی، نقش قابل توجهی را در انتخاب 

ی هارکتشمسافران به سادگی کنند. البته، بسیاری از یمهزینه ایفاء 

 ین روش برایترارزانکنند زیرا یمهواپیمایی کم هزینه را انتخاب 

خواهند بروند. با این حال، برای یم هاآنرسیدن به جایی هستند که 

دیگر مسافران، سفر با خطوط هوایی خوب با سطوح قابل قبول 

 خدمات مشتری هنوز هم مهم است.
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 کاربردهای پژوهش .7

ترین پیامد این مطالعه این است که مشخص است که همشاید م

مسافران شرکت هواپیمایی کم هزینه صرفا توسط قیمت تحریک 

های اقتصادی انتخاب شوند، همانگونه که توسط برخی مدلنمی

شرکت هواپیمایی کم هزینه مطرح شده است. در نتیجه، عواملی 

و همچنین مانند اعتبار و شهرت خطوط هوایی و کیفیت خدمات 

ایمنی ناشی از هنجارهای ذهنی، نقش قابل توجهی را در انتخاب 

کنند. البته، بسیاری از های هواپیمایی کم هزینه ایفاء میشرکت

های هواپیمایی کم هزینه را انتخاب مسافران به سادگی شرکت

ها ترین روش برای رسیدن به جایی هستند که آنکنند زیرا ارزانمی

ند. با این حال، برای دیگر مسافران، سفر با خطوط خواهند برومی

هوایی خوب با سطوح قابل قبول خدمات مشتری هنوز هم مهم 

 باشد.می

د های هواپیمایی کم هزینه باینخستین توصیه این است که شرکت

از تصویر و شهرت عمومی خود محافظت کنند. حفاظت از قیمت 

د زیرا این موضوع کنو کیفیت خدمات، به شهرت عمومی کمک می

ات عنوان شرکتی با خدمبه استقرار شرکت هواپیمایی کم هزینه به

کند. با این حال، عواملی خوب و کم هزینه قابل اعتماد نیز کمک می

دیگر در شهرت خطوط هوایی وجود دارند که قابل مدیریت 

باشند، از جمله عملکرد مالی، تایید ایمنی، و سوابق ایمنی می

(. قدمت و اندازه شرکت همچنین عوامل 9112بانسال، )گراهام و 

موجود در شهرت خطوط هوایی هستند. با توجه به ارائه عمومی و 

کند که خطوط هوایی ارائه خدمات، این موضوع تضمین می

توانند مسافران شرکت هواپیمایی کم هزینه را به صورت مستقیم می

طوط هوایی جذب کنند. مدیریت شهرت و اعتبار همچنین به خ

کند تا در جامعه بیشتر مورد قبول واقع گردد، منجر به کمک می

شود که سفر با شرکت هواپیمایی هنجار اجتماعی تعمیم یافته می

شان های این مطالعه نباشد. بنابراین، یافتهکم هزینه قابل قبول می

دهند که تصویر عمومی و اعتبار و شهرت شرکت هواپیمایی کم می

ها عوامل مهم در قبولیت اجتماعی حاصل از کاربرد آنهزینه و م

ازگار ها سباشند. این یافتهانتخاب شرکت هواپیمایی کم هزینه می

ند، باشبا طیفی از دیگر مطالعات در مورد انتخاب خطوط هوایی می

ط کنند که اعتبار و شهرت خطوکه همچنین از این ایده پشتیبانی می

های هواپیمایی کم هزینه و دیگر رکتهوایی نقشی را در انتخاب ش

؛ بوخاری و 9112کنند )آتالیک و اوزل، خطوط هوایی ایفا می

؛ 9133؛ دولنیکار و همکاران، 9111؛ چیام و سوتار، 9139همکاران، 

گراهام و 

 (.9133؛ ژانگ، 9112بانسال، 

های هواپیمایی مطالعات اولیه در مورد کیفیت خدمات در شرکت

دهند که مسافران شرکت هواپیمایی کم هزینه می کم هزینه نشان

تمایل دارند کیفیت خدمات را در قبال بلیط ارزان قیمت فدا کنند. 

باشد، که نشان داد مسافران این موضوع شامل تحقیق در تایلند می

های هواپیمایی کم هزینه تایلندی در کل از کیفیت خدمات شرکت

دهند دلیل قیمت پایین ادامه می راضی نیستند اما به خرید بلیط ها به

(. با این حال، این مطالعه چندین سال قبل 9111)ساها و تینگی، 

های هواپیمایی کم هزینه آنگونه که انجام شد زمانی که شرکت

های امروز هستند نبودند. در بازار مدرن، در حالی که شرکت

ی هاهواپیمایی کم هزینه بر ترافیک هوایی تسلط دارند و شرکت

متعدد مختلف در بازار حضور دارند، کیفیت خدمات نادیده گرفته 

دهد که کیفیت خدمات عامل مهم میشود. این تحقیق نشان نمی

دهد که مشتریان باشد. این موضوع نشان میدوم برای مسافران می

هایی مانند فرایند پذیرش، کنترل چمدان، کیفیت خدمات را در زمینه

های کنند. بنابراین، شرکتبندی میلویتکیفیت خدمات پرواز او

توانند کیفیت خدمات را نادیده بگیرند. هواپیمایی کم هزینه نمی

ه های هواپیمایی کم هزینالبته، اهمیت کیفیت خدمات برای شرکت

های هواپیمایی کم هزینه باید به ارائه بدین معنی نیست که شرکت

ند. تحقیق قبلی بپرداز FSCsسطح یکسانی از خدمات به عنوان 



 در صنعت هواپیمایی ایران ی کم هزینهابیبازاربومی مدل ارائه 

 3011(/پاییز 01ونقل/ سال سیزدهم/ شماره اول )فصلنامه مهندسی حمل

3190 

 

های مختلف سفر خطوط هوایی مرتبط با دهد که کالسنشان می

(. تحقیق 9112انتظارات کیفیت خدمات متفاوت هستند )پارک، 

دهد که مسافران شرکت هواپیمایی کم دیگری همچنین نشان می

هزینه تمایل به تجدید نظر در مورد انتظارات خدمات رو به پایین 

(. بنابراین، اصل مهم برای 9130دارند )چان، به دلیل قیمت ارزان 

هزینه این است که آنها به تعیین انتظارات های هواپیمایی کمشرکت

 کنند. پردازند و انتظارات آنها را برآورده میمسافران می

های هواپیمایی کم هزینه از سومین توصیه این است که شرکت

اجتناب کنند. گران گذاری محصوالت خود به صورت بسیارقیمت

های این مطالعه است. اهمیت قیمت یکی از عوامل مهم در یافته

های بازار در تحقیقات پیشین، به خصوص قیمت برای برخی بخش

مسافران شرکت هواپیمایی کم هزینه مورد پشتیبانی قرار گرفته است 

؛ اوانگلهو و همکاران، 9133؛ دولنیکار و همکاران، 9130)چان، 

؛ جو و همکاران، 9111؛ هس و پوالک، 9111لوبه،  ؛ فوری و9110

(. در کل، 9110؛ اوکونل و ویلیامز، 9112؛ پارک، 9110؛ لوو، 9111

های مسافر به غیر از مسافران تجاری، این موضوع برای اکثر بخش

مسافران مسافت طوالنی، و افرادی که دارای برنامه سفر پیچیده 

مانند ایاالت متحده و اروپا،  باشد. در برخی مناطقهستند درست می

های هواپیمایی کم هزینه و خدمات کامل تمایز قیمت بین شرکت

بسیار کم است، در حالی که شکاف قیمت در ایاالت متحده تنها 

(. این موضوع مهم است زیرا 9111باشد )اسمیس و پیرس، می 11%

( اگر تفاوت FSCsهای هواپیمایی سرویس کامل )مسافران شرکت

یا بیشتر باشد، ممکن است بسیار متمایل به تغییر نظر  %11ت قیم

و  دولنیکارهای هواپیمایی کم هزینه باشند )خود به سمت شرکت

برخی مطالعات حتی نشان داده اند که ایمنی  (. 9133همکاران، 

خطوط هوایی حتی می تواند برای مسافران شرکت هواپیمایی کم 

ایی خدمات کامل قدیمی است، هزینه مهم تر از شرکت های هواپیم

زیرا شرکت های هواپیمایی کم هزینه نسبت به دیگر شرکت های 

هواپیمایی نا امن هستند یا از ایمنی کمتری برخوردار می باشند 

(. این موضوع باید بیشتر مورد بررسی 9133)میکولیک و پربزاک، 

 قرار بگیرد، زیرا اعتبار و شهرت ایمنی خطوط هوایی به شدت بین

 خطوط هوایی ممکن است متفاوت باشد.

های مکرر تشویقی برنامه هایی هستند که به ارائه پاداش برای برنامه

های مکرر وفاداری در پرواز و پروازهای مکرر می پردازند،. برنامه

تشویقی معموال توسط شرکت های هواپیمایی کم هزینه به کار نمی 

پیمایی کم هزینه را روند. همچنین، مسافرانی که شرکت های هوا

های مکرر تشویقی را مدنظر قرار انتخاب می کنند مزایای برنامه

نمی دهند یا ارزش کمی برای آن قائل هستند. که به عنوان پنجمین 

در دیگر مطالعات  نتخاب خطوط هوایی در این پژوهش وعامل در ا

؛ فوری و لوبه، 9111نشان داده می شوند )کارلسون و لوفگرن، 

(. 9131؛ ویدویک، 9131؛ پارک، 9111هس و پوالک،  ؛9111

برنامه های مکرر تشویقی برای افزایش هزینه های تغییر طراحی 

می شود و تکرار سفر را جانب همان مشتریان تضمین می کند، اما 

همچنین هزینه خطوط هوایی را به ازای هر مسافر افزایش می دهد 

 (.9111)کارلسون و لوفگرن، 

دف مسافران، در دسترس بودن مسیر و راحتی و ه بعدیعامل 

اشد. بهای هواپیمایی کم هزینه میآسایش برای استفاده از شرکت

ان های هواپیمایی کم هزینه نشتحقیقات قبلی در زمینه نقش شرکت

دهد که تنوع مسیرهای موجود، از جمله مسیرهای داخلی و بین می

باشد )بالند، ها میالمللی، یکی از عوامل در رشد محبوبیت آن

(. مثال کشوری همچون تایلند دارای طبقه 9131؛ تنگ و پری، 9130

 ای تمایل بهباشد که به صورت فزایندهمتوسط در حال رشد می

باشد که سفر دارند، و همچنین دارای جغرافیا و زیرساختی می

کند. ای ارائه میهای دیگر را برای سفر داخلی یا منطقهبرخی گزینه

های هواپیمایی کم هزینه مسیرها و مقاصد را ابراین، اگر شرکتبن

ل تواند به عامبه صورت قابل توجهی کاهش بدهند، این موضوع می
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بسیار قابل توجه تبدیل بشود. بنابراین، توصیه نهایی تحقیق این 

ترده ارائه طیف گسزینه باید به های هواپیمایی کم هاست که شرکت

 .بدهند کنونی از مقاصد ادامه

 هانوشتپی .8

1. low-cost carrier 

2. Ryanair 

3. Sprint 

4. Ryanair and EasyJet 

5. Southwest and JetBlue 

6. Origin destination, Origin-destination 

describes both ends of a single trip. This 

term is commonly abbreviated to 'O-D'. 
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اصلی  می باشد. تخصصی قدسشهر علیرضا روستا، استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

ایشان در زمینه مطالعات رفتار مصرف کننده، برندینگ، بازاریابی دیجیتال، بازاریابی خدمات و کارآفرینی می 

 آزاد اسالمی واحد بین الملل دانشگاهباشد. وی در حال حاضر به عنوان معاونت آموزشی و  تحصیالت تکمیلی 

دکتر روستا عالوه بر تدریس در مقاطع تحصیالت تکمیلی و راهنمایی  ، مشغول به فعالیت است. جناب آقایکیش

و مشاوره پایان نامه های دکتری و ارشد در زمینه مشاوره بازاریابی و برندیدنگ به شرکت های دانش بنیان و 

خش دیگری از فعالیت های ایشان نوپا فعالیت دارد. عضویت در کمیته داوری مجالت علمی داخلی و خارجی ب

 باشد. یم

 

از دانشگاه آزاد اسالمی و  3100نازنین سادات فاتحی، درجه کارشناسی در رشته ادبیات انگلیسی را در سال 

از دانشگاه تهران اخذ  3119درجه کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت گردشگری گرایش بازاریابی در سال 

ت بازاریابی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین مدیری -نموده است. در حال حاضر دانشجوی مدیریت بازرگانی

الملل کیش و همچنین سابقه تدریس در آموزشگاه های خصوصی را دارد و به عنوان مدیر عامل مرکز آموزش 

 د.باشگری تاپ تورز مشغول به فعالیت میهتلداری و گردشگری و همچنین معاون اجرایی هلدینگ گردش

 

مالزی  تکنولوژی دانشگاه از بازرگانی مدیریت رشته در دکترا مدرک اراید حاضر حال در جمشیدی داریوش

 شتهر در خود کارشناسی دوره تحصیالت رساندن پایان به از بعد باشد. می و استادیار دانشگاه ازاد اسالمی

 گاهدانش در را خود ارشد کارشناسی دوره ،3100 سال در شیراز واحد اسالمی آزاد دانشگاه بازرگانی مدیریت

 خود دکترای دوره ،3111 سال در. کرد آغاز مالی گرایش با تجارت اجرایی مدیریت رشته در مالزی مدیا مولتی

 پایان به انرا 3110 سال در تا گردید موفق و کرد آغاز مالزی تکنولوژی دانشگاه در بازگانی مدیریت رشته در را

 با شهید فنی دانشکده اسالمی، آزاد دانشگاه در حضور با 3119 - سال کنار تجربه کار اجرایی در  در. برساند

 زیادی تعداد امروز به تا. کرد تدریس دانشگاهی خود را آغاز کاربردی علمی جامع دانشگاه همچنین و شیراز هنر

. است داشته شرکت زیادی سمینارهای و ها کنفرانس در و رسانده چاپ به المللی بین معتبر مجالت در مقاله

 این برای را مقاله چندین تاکنون و است المللی بین معتبر مجله چند داوران هیئت اعضای از یکی همچنین او

 های حیطه در تدریس و تحقیق اجرایی، کار برای وی عالقه مورد موضوعات. است کرده داوری مجالت

 . باشدمی اسالمی بانکداری و بازاریابی مالی، مدیریت مدیریت،

 

 

 

 


