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چکیده
کاهش چشمگیر منابع مالی ،محیط بسیار پیچیده و ساير مشکالت روبروی فرودگاهها ،ايجاب مینمايدد
تا فرودگاهها به بهترين نحو ممکن از مندابع موودود خدود بدانترين بهدرهبدرداری را نمدوده و بدا شناسدايی
متغیرهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل اطراف ،نیازهای ذينفعان و مشتريان خود را پاسخگو باشند .بده همدین
منظور مديران فرودگاهها همواره به دنبال بهبود عملکرد میباشند .برای بهبود عملکرد نیاز اسدت تدا ارزيدابی
و اندازهگیری مناسبی از عملکرد مجموعه ووود داشته باشد .در گدا اول ودوزههدای عملکدردی و سدپ
شاخصها ی مهم و ویاتی عملکرد در هر ودوزه فرودگداهی بدا اسدتفاده از روش کدارت امتیدازی متدوازن
شناخته میشوند .به دلیل تفاوت محیطهای پیرامونی ،سیاسی ،اوتمداعی ،فرهنگدی و ...فرودگداههدا ،امکدان
ارائه يک فهرست يکسان از شاخصهای عملکرد برای همه فرودگداههدا وودود نددارد ،لدذا شداخصهدای
عملکرد هر فرودگاه منحصر به همان فرودگاه بايد شناسايی و تدوين شدده و سدپ

سیسدتم انددازه گیدری

عملکرد آن فرودگاه طراوی شود .در ادامه بدا اسدتفاده از نتدايگ گدا اول ،شداخصهدای عملکدرد فرودگداه
مهرآباد در ووزههای شناخته شده را با استفاده از نظر خبرگان شناسايی و دستهبندی نمودهايم .نتايگ واصدل
از اين تحقیق ،شناسايی  82شاخص در  6ووزه عملکدردی ايمندی ،اقتصدادی ،محی دی ،کیفیدت خددمات،
تاخیر و ظرفیت ،و بهرهوری است.
کلیدواژهها :فرودگاه ،سیستم اندازه گیری عملکرد ،شاخصهای عملکرد فرودگاهی ،فرودگاه مهرآباد

 1دانشجوی دکترای مديريت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی ،نويسنده مسئول ،ايمیلAlipoorg@gmail.com :
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مقدمه
فرودگاهها به عنوان يکی از زيرساختهای اساسی توسعه ،نیازمند مديريت وامعی هسدتند کده
عالوه بر خدمات رسانی به ذينفعان ملی و فراملی ،در وکم يکدی از اوداا شدبکه ارتبداطی عمدل
نمايند .فرودگاهها با اهداف از پیش تعیین شدهای طراوی مدیشدوند کده ايدن اهدداف در راسدتای
راهبردهای وامع و کالن توسعه ملی تبیین شدهاند .در يک نگرش سامآنهای ،نیاز است تا عملکرد
فرودگاهها مورد ارزيابی و سنجش قرار گرفته و بازخورد مناسد

بده سدامانه داده شدود .بده دلیدل

چندووهی و پیچیده بودن سامانه فرودگاهی ،ارزيابی و اندازهگیدری عملکدرد آن بسدیار مشدکل و
نیازمند يک سامانه وامع ارزيابی عملکرد است« .مسئله» ما در اين تحقیق طراودی سدامانه انددازه-
گیری عملکرد فرودگاهها و فرودگاه مهرآباد به صورت م العده مدوردی مدیباشدد .يکدی از عمدده
مسائل و مشکالت هر سامانه ( از ومله سامانه فرودگاهی) نظدارت و کنتدرل و در صدورت لداو
بازخورد مناس

برای بهبود عملکرد سامانه است .اين سامانه بايد بتواند نیازمندیهای کلیه ذينفعان

را پوشش دهد .سامانه اندازهگیری عملکرد فرودگاه تمامی ووزههای عملکردی فرودگاه را پوشش
داده و ووزههای راهبردی آنها را سنجش نموده و به مديران تصدويری از عملکدرد سدامانه ارائده
مینمايد.
«اهمیت و ضرورت» پژوهش ناشی از اهمیدت بسدیار زيداد فرودگداههدا بده عندوان يکدی از
زيرساخت های اساسی توسعه؛ پیچیدگی مديريت عملکرد فرودگداهی در هدر دو بخدش زمیندی و
هوايی؛ اطمینان از ايمنی سامانه و تسريع امور و اقتصادی بودن سامانه فرودگاهی؛ لاو ايجاد يدک
سامانه نظارت و توانمندسازی سامانه ومل و نقل فرودگاهی؛ تالش نظا مند بدرای ووابگدو بدودن
فرودگاهها به نیازهای ذينفعان؛ ارزيابی عملکرد برای فرودگاهها (و به ويژه فرودگداه مهرآبداد) و در
صورت لاو بازخورد مناس ؛ ضرورت سنجش و اندازهگیری عملکرد فرودگاهها و نحوه دستیابی
به وضعیت م لوب؛ بهبود عملکرد فرودگاه مهرآباد به عنوان اصلیترين و پرترافیکتدرين فرودگداه
کشور است« .اهداف پژوهش» طراوی سامانه اندازهگیدری عملکدرد فرودگداه بدا اسدتفاده از روش
کارت امتیازی متوازن و م العه موردی طراوی سدامانه مدذکور بدرای فرودگداه مهرآبداد مدیباشدد.
«سواالت پژوهش» عبدارتاندد از اينکده ودوزههدای راهبدردی (کلیددی) عملکدرد فرودگداههدا و
شاخص های اصلی اندازهگیری عملکرد آن ها چه هستند؟ سدامانه انددازهگیدری عملکدرد فرودگداه
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مهرآباد مشتمل بر چه ووزههايی بوده و شاخصهای اندازهگیری عملکرد اين فرودگداه کددا اندد؟

عملکرد فرودگاهی است.
مبانی نظری و پیشینهشناسی تحقیق
کلمه عملکرد به طور وسیع در بحث مديريت مورد استفاده قرار میگیرد .اغلد

عملکردهدا بدا

کارايی و اثربخشی تعريف شده است .مروری بر فرهنگهای لغت نشداندهندده تندوع معدانی وا ه
عملکددرد اسددت( .اکبددری )1386 ،سددامانه اندددازهگیددری عملکددرد و ارزيددابی عملکددرد در تعدداريف
کارشناسان ناديک به هم ( ووتی گاهاً يکسان) بیان شدهاند ،لیکن تفاوتهايی با يکديگر دارند.
نظا ارزيابی عملکرد فرآيند سنجش ،اندازهگیری و مقايسه میاان و نحوه دستیابی بده وضدعیت
م لوب است(.محمدبیگی خورتابسدرا )2 :1383 ،سدامانه انددازهگیدری عملکدرد عبدارت اسدت از
مجموعهای از شاخصها برای کمّیکردن کارآيی واثر بخشدی فعالیدتهدا .ايدن سدامانه بدر اسدا
اهداف کلی سازمان معیارهايی در راستای فرآيندهای سازمان تعريف مدینمايدد( .وداویوبداری،
سرآبادانی )15 : 1386 ،موضوع اصلی در تما تجايه و تحلیلهای سازمانی ،عملکرد است و بهبود
آن مستلا اندازهگیری است( .تونيی )4 :1386،اندازهگیری عملکرد از تعريف فرآيندها آغداز و تدا
ومعآوری دادهها و ذخیرهسازی در بانک اطالعاتی خاتمه میيابد .لذا اندازهگیری عملکدرد وائدی
از ارزيابی عملکرد میباشد( .عفتیداريانی ،رفیعزاده ،رونق )17 :1386،در اکثر کتابها و مقالدههدا،
اين دو مفهو يکسان تلقی شدهاند( .همان )24 :نتايگ تحقیق کاپالن و ندورتن در سدال  . 1992بده
نا کارت امتیازی متوازن نشاندهنده میل به وايگاينی شاخصهای مالی بدا برخدی شداخصهدای
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«فرضیه پژوهش» نیا استفاده از روش کارت امتیازی متدوازن بدرای طراودی سدامانه انددازهگیدری

غیرمرتبط با ووزه مالی که بعدها شاخصهای غیرمالی نامیده شد ،بود .کارت امتیازی متوازن صرفاً
يک سامانه اندازهگیری بود که شاخصهای مالی را در کنار شداخصهدای غیرمدالی قدرار مدی داد.
(صدوقیان ،تدين )2 :1385 ،من ق اصلی کارت امتیازی متوازن بده منظدور موفقیدت مدالی ،ارضدا
مشتريان و بهبود فرآيندهای داخلی با چهار ونبه است .در اين روش از چهار ونبه مدالی ،مشدتری،
فرآيندهای کس

وکار و رشد و يادگیری برای ت بیق فعالیتهدای کسد

و کدار بدا راهبدرد يدک

سازمان استفاده میشود .برخی کشورها از ومله سوئد ونبه پنجم و ششمی را نیا به نا های مندابع
انسانی و محیط اضافه میکنند .هر يک از اين ونبهها با تعداد کمی شاخص تعريف مدیشدوند .در
يک کارت امتیازی ،از تعداد محدودی شاخص برای تشريح عملکرد مربدو بده عوامدل موفقیدت
استفاده میشود( .سلیمانی)21،22،24،26 :1384،
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تحقیقات انجا شده در سال  . 1987نشاندهنده اين واقعیت است که اکثدر فرودگداههدا بدرای
اندازهگیری عملکرد تنها بر معیارهای مالی تکیه دارند .يک م العه برای  24فرودگاه اروپا نشان داد
معیارهای عملکرد فقط شاخصهای مالی هستند )Gillen, LALL,1997: 262( .اولین م العه نشان
داد که اغل

فرودگاهها در س ح دنیا فقط ازشاخصهای مالی وائی وهت نمايش عملکرد استفاده

میکنند ) )Doganis,Graham, 1987:2محققین ،مؤسسات و سدازمانهدا روشهدای گونداگونی را
وهت ارزيابی عملکرد فرودگاهها به کار بدردهاندد .يکدی از روشهدايی کده بسدیاری از محققدان و
مؤسسات از آن استفاده نمودهاند ،تحلیل پوششی دادهها میباشد .م العدات بسدیار زيدادی بدا ايدن
روش انجا پذيرفته که خالصه آن عبارت است از :تجايهوتحلیل عملکرد فرودگاههای بريتانیدا بدر
روی فرودگاههايی که تنها يک باند دارند ()Parker, D. 1999؛ ارزيدابی 21فرودگداه اصدلی آمريکدا
()Gillen,D.,LALL,A.1997؛  33فرودگدداه کشددوری اسددپانیا ()Murillo-Melchor. 1999؛ تعیددین
بهرهوری  44فرودگاه ايانت متحده آمريکدا طدی سدالهدای  1990تدا(Sarkis, J. 2000( . 1994؛

اندازهگیری کیفیت  26فرودگاه اروپدا ((Adler,N.Berchman,J.2001؛  22فرودگداه اصدلی آمريکدا
()Gillen,D.,LALL,A.2001؛  34فرودگدداه اصددلی اروپددا طددی سددالهددای  1995تددا 1997
()Pels,E.Nijkamp,P.Rietveld,P.2001؛ ارزيدددددابی عملکدددددرد فرودگددددداههدددددای اسدددددپانیا
()Roman,C.Martin,C.2001؛ مقايسدده عملکددرد نسددبی چهددار فرودگدداه در وددوزه نیويددور
()Chin,A.T.,Siong,L.E.2001؛ بررسددددی کددددارايی و بهددددره وری  12فرودگدددداه اسددددترالیا
()Abbott,M.,Wu,S.2002؛ ارزيددابی  33فرودگدداه اروپددا طددی سددالهددای  1995تددا . 1997
()Pels,E.,Nijkamp,P.,Rietveld,P.2003؛ نسددبت بددین اندددازه فرودگدداه و کددارايی آن در برخددی
فرودگاههای آمريکا ()Bazargan.M,Vasigh.B. 2003؛ ارزيابی کدارآيی  24فرودگداه آمريکدا طدی
سال های  1993تا )Vasigh,B,Hamzaee,RG.2000( . 1998؛ تجايه و تحلیل کارآيی  35فرودگاه
اصدددلی برزيدددل()Fernandes, E.,Pacheco,R.R. 2003؛ ارزيدددابی فرودگددداههدددای آمريکدددا
()Sarkis,J.,Talluri,S.2004؛ فرودگددداههدددای اصدددلی

تدددايوان( Wanga,R.,Ho,C.,Feng,C.,

)Yang,Y.2004؛ ارزيددابی ده فرودگدداه پرتغددال ()Barros,C.P.,Sampaio,A.2004؛ ارزيددابی 43
فرودگاه اپدن()Yoshida,Y.,Fujimoto,H.2004؛ ارزيدابی  20فرودگداه بدارد دنیدا

( Lin, L.C. ,

)Hong,C.H.2006؛ ارزيابی  31فرودگاه ايتالیا ()Dieke,P.,Pestana.C.2007؛ ارزيابی  14فرودگداه
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بريتانیا و سه فرودگاه ايرلند ()Graham,A.,Dennis,N.2007؛ ارزيدابی  25فرودگداه چدین
.)M.K.Y., Wan, K.K.H., Hui, Y.V., Law, J.S. 2008

( Fung,

میباشد که از ومله آنها میتوان به ارزيدابی  12فرودگداه اسدترالیا

()Abbott, M., Wu, S. 2002

ارزيابی شش فرودگاه اصلی اسدترالیا ( ،)Hooper,P.G., Hensher,D.A. 1997ارزيدابی کدارآيی 24
فرودگاه اروپا ( )Nyshadham, E.A., Rao, V.K. 2000و ارزيابی  43فرودگاه

اپن ( Yoshida, Y.,

 )Fujimoto, H. 2004اشاره نمود .روش ديگر ،استفاده از عامل متغیر بهرهوری ( )VFPاسدت کده
وهت بررسی خصوصیسازی و تاثیرات آن بر عملکدرد فرودگداههدای بدارد دنیدا از آن اسدتفاده
گرديد ) Ouma ,T., Adlerb,N.,Yu,C.2006(.با وسدتجوهای انجدا شدده تحقیقدی در خصدو
اندازهگیری و ارزيابی عملکرد فرودگاهها در ايران يافت نشد.
در اوددال

من قددهای ايکددائو (مروددع قددانونگددذاری هواپیمددايی کشددوری) در سددال . 1999

(گواتمان) اعال گرديد عملکرد يک فرودگاه بايد به صورت منحصر ارزيابی شده و مقايسده ارقدا
فرودگاهها ممکن است منجر به کس

نتايگ گمراهکنندهای شود .دلیل آن نیدا تفداوت ويژگدیهدای

وغرافیايی ،من قهای ،عملیاتی ،فیايکی و اقتصادی مووود در فرودگاهها میباشد) ICAO.1999(.
در آمريکا سه نهاد عمده ،سرمايهگذاری و اداره برنامههای تحقیقاتی شرکتهای فرودگداهی را
به عهده دارند :سازمان ملی هوانوردی آمريکا ،1انجمن تحقیقات ومل و نقل 2و کمیته نظری برنامه
تحقیقاتی شرکت فرودگاهی.)TRB .2004( 3ايدن کمیتده دو پدرو ه بدا مشخصدات
 ACRP 01-09با سرمايهای در مجموع بالغ بر  800هاار دنر در خصدو

, ACRP 01-6

تددوين شداخصهدای

عملکرد فرودگاهی و روشهای ومع آوری اطالعات تعريف کده در تداريخ پدنجم وئدن 2008
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يکی از روشها و سبکهای ديگر مورد استفاده نیدا بهدرهبدرداری از شداخص بهدرهوری کدل

آغاز و درنهايت در سال  . 2011تکمیل گرديدد (TRB .2011( .در ايدن پدرو ه کده تحدت عندوان
شاخصهای عملکرد فرودگاه منتشر شده است ،شاخصها در سه دسته شاخصهای مرکدای ( 29
شاخص) ،شاخصهای کلیدی(  132شاخص) و سداير شداخصهدا ( 679شداخص) تقسدیمبنددی
شدهاند .دسته اول شاخصهايی هستند که برای عملیات کلی فرودگداه و مدديران آن مهدم هسدتند.
دسته دو نیا برای س ح وظیفهای و بخشهای میانی فرودگاه طراوی شدهاندد و در نهايدت دسدته
سو شاخصهايی هستند که برای مديران فرودگاه و اقددامات وظیفدهای فرودگداه اهمیدت ندارندد
بلکه برای س وح پائینی ممکن است که مورد تووه قدرار گیرندد (TRB,2011: 2) .سدازمانهدای
غیرانتفاعی بسیار محدودی نیا وارد اين مقوله شدهاند که از ومله مهمترين اين سازمانها ،انجمدن
1

FAA: Federal Aviation Administration
TRB: Transportation Research Board
3 ACRP : Airport cooperative Research Program
2
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تحقیقاتی ومدل و نقدل هدوايی 1مدیباشدد )atrsworld.n.d.( .ايدن انجمدن بدا دريافدت اطالعدات
فرودگاهها از روشهای مختلف اقدا به ارزيابی بر روی عملکرد فرودگاهها مینمايد .ارزيابی ايدن
انجمن از فرودگاهها فقط بر اسا

مقايسه و الگوسازی بوده و همه ساله بده صدورت رتبده بنددی

فرودگاههای مورد نظر را رتبهبندی مینمايد.

()atrsworld.2008.

ارزیابی عملکرد فرودگاهها

روند ارزيابی عملکرد فرودگاهها از هنگامی آغاز شد که بحث خصوصیسازی آنها در اواسدط
دهه  80میالدی به میان آمد.

()Ouma , Adlerb, Yu,2006:109

ارزيابی عملکرد فرودگاه میتواند در ارزيابی و تعیین بهترين راهبردها وهت سرمايهگدذاری در
يدک فرودگداه بده کدار رود )Gillen , Waters,1997: 245( .اغلد

قريد

بده اتفداا م العدات و

روشهای بکار رفته تاکنون از نوع مقايسه بوده است ،هر چند اباارهای آن متفاوت بودهاندد .يکدی
از پرکاربردترين اباارها برای مقايسه ،تحلیل فراگیر(پوششی) دادهها است.
فن تحلیل فراگیر(پوششی) برای ارزيابی عملکرد سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی که اطالعدات
قیمتی آنها معمون در دستر

نیست يا غیرقابلاتکا است کاربرد قابدل مالوظدهای دارد( .امدامی

میبدی)124 :1384،
حوزه های راهبردی عملکرد فرودگاهی با استفاده از کارت امتیازی متوازن

چهار مدل مختلف وهت استخراج شاخصها ووود دارد .اين چهار مدل عبدارتاندد از مددل
سامانهای يا من قی؛ مدل وريان فرايند؛ مدل تجايه و تحلیل سببی؛ مدل شناخت ووزههای کلیدی
که ووزههای کلیدی سازمان را مشخص و سپ

در داخل آنهدا شداخصهدای کلیددی اسدتخراج

میشوند .شاخصهای کلیدی نمايانگر فعالیدتهدای آن ودوزه هسدتند( .محمددبیگی خورتابسدرا.
3 :1383و )4در اين تحقیدق از روش کدارت امتیدازی متدوازن 2و مددل چهدار وهدت تشدخیص
ووزههای راهبردی فرودگاهی استفاده و شاخصهای کلیدی عملکرد استخراج خواهد شدد .روش
کارت امتیازی متوازن چهار ونبه مالی ،مشتريان ،فرايندهای داخلی و رشد و يادگیری را در تعیدین
شاخصها به کار میبرد .با بکارگیری اين ديدگاه ووزههای کالسیک م رح شده در سامانه ارزيابی
عملکرد کارت امتیازی متوازن ،ووزههای کاملی را در تعیین شاخصهای فرودگداه نمدیدهدد .بده
عنوان مثال ،ايمنی در يک فرودگاه سرلووه راهبردهای فرودگاهی است؛ اما ايدن ودوزه را در ايدن
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1

ATRS: Air Transport Research Society
2 BSC :Balanced ScoreCard

متوازن ،گاهی تغییر يافتهاند.
به عنوان مثال طراوان کارت امتیازی متوازن برای فرودگاه چهارووزه مالی ،مسافرين ،پدرواز و
وامعه را برای تعیین شاخصها به وای چهدار ودوزه فدوا برگايددهاندد ) Strategy2act.n.d) .در
فرودگاه هوستون از سامانه کارت امتیازی متوازن درپنگ ووزه محیط ،مشتری ،فرايندد ،کارکندان و
تجارت وهت شناخت ووزههای فعالیتی استفاده شده

است) Fly2houston.n.d).

با تکیه بر اهداف ارائه شده از سوی ايکائو در يدک فرودگداه و بدا بکدارگیری سدامانه ارزيدابی
عملکرد کارت امتیازی متوازن ،ووزههای ذيل به عنوان ووزههای اصلی فرودگاه شناسدايی شددند:
 -1ايمنی  -2اقتصادی  -3محی ی -4کیفیت خدمات  -5تدأخیر و ظرفیدت  -6بهدره وری .1ايدن
شش ووزه تقريبا تمامی اهداف و عملکرد فرودگاهها را پوشش میدهندد .ودوزه اقتصدادی ونبده
مالی ،ووزه ايمنی و تأخیر و ظرفیت ونبه فرايندهای داخلی ،ووزه محی ی و کیفیت خددمات نیدا
ونبه مشتريان را پوشش خواهد داد ضمن اينکه شاخصهای بهرهوری در راستای تأمین ونبههدای
رشد و يادگیری به کار خواهند رفت .هدف از اين تحقیق ارائه وائیات کامل ،به نحوی که تمدامی
موارد محتمل و ممکن را نشان دهد ،نیست بلکه تمرکا بر آن بخدشهدايی خواهدد بدود کده قابدل
دسترسی بوده و بتواند تاثیرات عمده عملکرد فرودگداهی را نشدان دهدد .همچندین سدعی بدر ايدن
خواهد بود که در هر ووزه تعداد شاخصها به نحوی باشد که هم قابل اندازهگیری باشند ،هدم بده
هدفهای راهبردی رهنمون شوند و هدم اينکده تعدداد آنهدا زيداد نباشدد .از طرفدی فرودگداههدا

مقاله پژوهشی :طراوی سامانه اندازهگیری عملکرد فرودگاهها با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (م العه موردی :فرودگاه مهرآباد)

روش نمیتوان به عنوان يک ووزه انتخاب کرد .لذا چهارووزه مذکور در معیارهای کارت امتیازی

فعالیتهای مشابهی دارند که اهداف مختلفی را در پی داشته و غالباً نیا بر يکدديگر تدأثیر داشدته و
گاهاً نیا با يکديگر در تعارض هستند .به همین دلیل پیشنهاد يدک سدری از شداخصهدا بددون در
نظرگرفتن ويژگیهای فرودگاه يک اقدا نادرست میباشد.
الف -ووزه ايمنی :اصلیترين و اولین هدف ايکائو در صنعت ومل و نقل هوايی ،ايمنی میباشدد.
اندازهگیری ايمنی در اين تحقیق نشانگر ارزيابی نتايگ است ،به اين معنی که س ح ايمندی واصدله
در فرودگاه فارغ از ارزيابی دستورالعمل ها ،اعمال قوانین و مقدررات ،فراينددها يدا نیازمنددیهدای
ايمنی است .ايمنی در فضای فرودگاه يکی از چارچوبهايی است کده بايدد در ارزيدابی مدديريت
1

از آنجائیکه شاخصهای بهرهوری از مهمترين وسايل سنجش عملکرد به خصو

در مقايسه با ساير فرودگاهها

بوده و اکثر تحقیقات مووود در صنعت هواپیمايی از شاخصهای بهرهوری ،مقايسه و الگوسازی استفاده نمودهاند لذا
در زمره ووزههای عملکردی محسوب شدند.
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ترافیک هوايی بررسی شده و از شمول اين تحقیق خارج است .اين ووزه در سده سد ح بانددهای
پروازی ،باندهای خاش و پارکینگ پروازی تقسیمبندی شده و نمايانگدر کلدی از ايمندی در آنهدا
میباشد .سامانه ايمنی فرودگاه بايد ارزيابی کامل از وضعیت ايمنی داشته باشدد .سدوانح ر داده در
باند اصلیترين شاخص فرودگاهها در اين زمینه است .در کنار تعداد سوانح واقعی ر داده در باند،
از برخی شاخصهای ديگر که متکی بر سنجش خ رپذيری میباشند نیا استفاده میشدود .در ايدن
قسمت از برخی شاخص های پیشنگر از ومله شاخصهای خ رپدذيریهدای باندد بهدرهبدرداری
میشود .خ رپذيری باند عبارت است از هر گونه اتفاا ،پیشامد يا رخداد در يک فرودگداه توسدط
هواپیما ،اشخا

 ،وسائط نقلیه ،اشیا و يا هرچیای که ايجاد خ ر بالقوه وهت هواپیماهای درودال

پرواز ،فرود و يا خاش میکنند .برخی ديگر از شاخصهايی که در اين قسدمت مدیتدوان تعريدف
کرد عبارتاند از مجموع تعداد ووادث ودی ،مجموع ساير ووادث قابل وقوع يعنی ودوادثی کده
بر ايمنی تأثیرگذار هستند و به طور بالقوه قابلیت ايجاد يک سانحه يا وادثه ودی را دارا هستند از
قبیل عبور يک خودرو با فاصله بسیار ناديک از کنار هواپیما و يا عبور دو هواپیمدا از کندار هدم بدا
فاصله بسیار ناديک و امثال آنها .هرکدا از اين نسبتها مدیتواندد بده ودوزه باندد ،بانددخاش و
پارکینگ نیا تقسیمبندی شوند.
ب -ووزه اقتصادی  :عملکرد اقتصادی همانند بسیاری از صنايع و سازمانها در دو بخش درآمد و
هاينه بررسی خواهند شد و شاخصهای هر بخش به تفکیک استخراج خواهد شد.
درآمدهای فرودگاه :ودا از کمکهای دولتی ،منابع کس

درآمد در يک فرودگاه را میتوان به

دو صورت درآمدهای واصل از عملیداتهدای هواندوردی و درآمددهای واصدل از عملیداتهدای
غیرهوانوردی تقسیمبندی کرد .درآمدهای واصل از تسهیالت هوانوردی شدامل چندد منبدع عمدده
درآمدهای واصل از نشستن هواپیما ،درآمدهای واصدل از مسدافر و بدار و درآمددهای واصدل از
پارکینگ و آشیانه میباشند .منابع درآمد خدمات غیرهوانوردی شامل چند منبدع عمدده درآمددهای
واصل از واگذاری سوخت و ساير موارد مربو تجاری ،خدمات عمومی و مغازههای موودود در
فرودگاه ،اواره بخشی از فرودگاه و يا تجهیاات مربو مدیباشدند.

(ICAO Doc 9562.2006: 2-

.)4
هزینههای فرودگاه :هاينههای فرودگاه به دو روش هاينهای و ووزههای فرودگاهی طبقهبندی
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میشوند .در کشورهای توسعهيافته ،روش دو چون بسیار شبیه واودهای تجاری راهبردی 1اسدت
: Strategic Business Unit

1SBU

نتیجه افاايش درآمد ،ووود

دارد)Ibid(.

پ -ووزه محی ی :همزمان با نظريه توسعه پايدار نیاز بسدیار ضدروری وهدت پدیشبیندی اثدرات
محی ی ومل و نقل هوايی اوسا

شد .دو عامل مهم و اساسی که ومل و نقل هوايی بدر محدیط

پیرامون خود اثر می گذارد آلودگی صوتی و انتشار گازهای آلوده متصاعد از هواپیماهدا مدیباشدند.
بیشترين تاثیر بر روی ووامع و محیط اطراف از ناویه صدای هواپیما میباشد ضمن اينکده انتشدار
گازها هم برروی وامعه وهانی و هم بر روی ووامع اطراف فرودگاه تاثیر دارد.
آلودگی صوتی دروین خاش ،آزمايش موتور و به ويژه در هنگا افاايش قدرت موتور وهدت
پرواز و در ضلع آخر هنگا فرود ،مشکل اساسی فرودگاهها است .سامانه نظارت دائم وهت پايش
س وح صدا در پیرامون فرودگاه بايد اطالعات مربو بده آلدودگی صدوتی را در اطدراف فرودگداه
ومعآوری نمايد )ICAO Annex16 V1,2008: 23( .آزمايش نويا شامل چند مروله پرواز و فرود
و سنجش صدا در بعضی نقا خا

میباشد .اين نقا شامل نق ه سنجش صدا در هنگا پدرواز،

نق ه سنجش صدا در هنگا تقرب وهت فرود ،نق ه سنجش صدا از مکانهای ودانبی ،کده مدورد
سو میتواند شامل چندين مکان باشد :30( .همان)
اثرات انتشارات گازها در محیط معمون بر وسد

واودد وزن انددازهگیدری مدیشدود .ايکدائو

درکتاب  DOC 9304تحت عندوان گازهدای منتشرشدده از موتدور هواپیمدا اقددا بده تهیده پايگداه
اطالعاتی از نوع و میاان گازهای منتشره از انواع موتور هواپیماها نموده است .اين پايگاه اطالعاتی
شاخصها را بر اسا

وزن آلودگی بر وس

مقاله پژوهشی :طراوی سامانه اندازهگیری عملکرد فرودگاهها با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (م العه موردی :فرودگاه مهرآباد)

ترویح داده میشود ،چرا که با استفاده از اين روش امکان کاهش هاينه بخدشهدای مختلدف و در

گر و وزن سوخت به کیلوگر محاسبه نموده است.

مواردی که وهت دود و گازهای منتشره از موتورهای توربوفن و توربووت بايد کنتدرل شدوند
عبارتاند از دود و گازهای منتشره شامل هیدروکربنهای سوختهنشده ،1مونواکسدیدکربن ،2اکسدید
نیترو ن ،3گازهای آلودهکننده هیدروکربنها .اين گازها در هنگدا ورود و خدروج بروسد

واودد

ور اندازه گیری میشود :22( .همان)
ت -ووزه کیفیت خدمات :شداخصهدای موودود در ايدن ودوزه کیفدی و کمدی هسدتند .اندواع
معیارهای ذيل وهت منابع اطالعاتی بده کدار مدیروندد :انددازهگیدری مسدتقیم زمدانهدای انتظدار
درووزههای فرآيند مسافری؛ بررسی های مربو به مشتريان از استانداردهای خدمات و تسدهیالت
1

HC
CO
3 NO
X
2
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قابل دستر

در ترمینالها و دسترسیهای مربو ؛ شاخصهای مرتبط با ظرفیت بکار گرفته شدده؛

بررسیهای مربو به شرکتهای هواپیمايی در راب ه با استانداردها و در دستر

بدودن خددمات؛

اطالعات واصله از شدرکتهدای هواپیمدايی )TRB ACRP Report4,2008: 48( .رضدايتمنددی
مسافرين از خدمات ارائه شده در فرودگاه يک شاخص مهم در عملیدات يدک فرودگداه محسدوب
میشود .دسترسی به فرودگاه يکی از ونبههای مهم اين ووزه است که الگدوی خاصدی وهدت آن
برای همه فرودگاهها در همه وا پیشبینی نشده است.
ث -ووزه تأخیر و ظرفیت :ووزه تأخیر ،يکی از ودوزههدای بسدیار تاثیرگدذار در رضدايتمنددی
مشتريان میباشد .بسیاری از محققین در اين ووزه از شاخصهای متعددی استفاده کردهاندد کده از
ومله آنها میتوان به درصد پروازهای تأخیری (قابدل کنتدرل و غیرقابدل کنتدرل) ،درصدد تدأخیر
پروازهای بینالمللی ،درصد تأخیر پروازهای داخلی ،بار و هواپیمايی خصوصدی و ...اشداره نمدود.
تأخیر در سه بخش ورودی ،خرووی و در طی پرواز ر میدهد .در بخشهای ورودی و خرووی
اين تأخیرها ممکن است در خاش و يا به دلیل افاايش ترافیک و کمبود ظرفیت باشدد .تأخیرهدای
ورودی تابعی از تأخیرهای خرووی و تأخیرهای پرواز است ،ضمن اينکه تأخیرهای خرووی هدم
روی تأخیرهای ورودی اثرگذار است .اين ووزه نشانگر کاملی از مجموع عملکرد سامانه
در اين میان مهم است که میاان تأخیرهدا را بروسد

است.

میداان تدأخیر دسدتهبنددی کدرد .برخدی

سازمانهای تحقیقاتی تأخیرهای زير  15دقیقه را قابل قبول ،بین  15-29دقیقه را تأخیر زياد و بین
 44-30دقیقه را خیلی زياد و بیشتر از  44دقیقده را تدأخیر بسدیار بدارد تقسدیمبنددی کدردهاندد.
()flightstats.n.d.

ظرفیت در فرودگاه در دو بخش هوايی و زمینی تعريف میشود .در بخش زمینی شامل ظرفیت
ترمینال و دسترسی به فرودگاه است و در بخش هوايی شامل ظرفیت باندد ،ظرفیدت باندد خداش،
فضای فرودگاه و پارکینگ هواپیما میباشد .ظرفیت فضای فرودگاه در مديريت ترافیک هوايی بوده
و يکی از روشهدای اسدتفاده از فضدا مدديريت ظرفیدت و روش وديددتر سدامانه تصدمیمگیدری
اشتراکی 1است .در اين روش ،تمامی ذينفعان بخش هوايی موثر و شفاف بدا بده اشدترا گدذاردن
اطالعات همکاری مینمايند .روشهای گوناگونی وهت تجايه و تحلیل ظرفیت فرودگداه بده کدار
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1

مدل تاخیر و ظرفیت فرودگاه 2با استفاده از تعدادی ورودی ،ظرفیت فرودگاه را مشخص میکند.
ج -ووزه بهرهوری :شاخصهای بهرهوری عبارتاند از نسدبت خروودیهدا بده ورودیهدا .اندواع
عمومی اين مقیا ها را به عنوان نمونه مدیتدوان بده تعدداد مسدافرين بده کارکندان ،تعدداد پدرواز
هواپیماها به کارکنان و وزن بار به کارکنان اشاره نمود .شاخصهای بهرهوری از مهمتدرين وسدايل
سنجش عملکرد به خصو

در مقايسه با ساير فرودگاهها میباشند.

مطالعه موردی :طراحی سامانه اندازهگیری عملکرد فرودگاه مهرآباد

با عنايت به مبانی نظری پیشگفته عملکرد هر فرودگاه برآيند و تابعی از عملکرد شدش ودوزه
عملکردی ايمنی ،اقتصادی ،محی ی ،کیفیت خدمات ،تاخیر و ظرفیت و بهدرهوری فرودگداه اسدت.
اين مفهو در مدل مفهومی تحقیق در شکل  1نمايش داده شده است .بر اسدا

ايدن مددل ،شدش

ووزه عملکردی ايمنی ،اقتصادی ،محی ی ،کیفیت خدمات ،تاخیر و ظرفیت و بهرهوری متغیرهدای
مستقل و اندازگیری عملکرد فرودگاه متغیر وابسته تحقیق می باشند.
ووزه ايمنی
ووزه محی ی

ووزه اقتصادی

اندازهگیری عملکرد
فرودگاه
ووزه کیفیت
خدمات

مقاله پژوهشی :طراوی سامانه اندازهگیری عملکرد فرودگاهها با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (م العه موردی :فرودگاه مهرآباد)

رفته است .سازمان ملی هوانوردی آمريکا در کتاب تأخیر و ظرفیت فرودگاه 1مدلی را تحت عندوان

ووزه بهرهوری
ووزه تاخیر و
ظرفیت

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی
اين تحقیق بر مبنای دستاورد تحقیق از نوع کاربردی-توسعهای ،بر مبندای ندوع دادههدای مدورد
استفاده از نوع کمی و کیفی و روش گردآوری اطالعات نیا از ندوع تحقیقدات میددانی و م العدات
کتابخانهای است .وامعه آماری شامل مسئولین ،مديران و کارشناسان ارشد خبدره سدتادی باتجربده
بانی  25سال در صنعت هوانوردی کشوری میباشند .وجم اين وامعه آمداری کمتدر از  100نفدر
FAA Advisory Circular 150/5060-5,Airport Capacity And Delay
Airport Capacity And Delay Model

1

2ACDM:
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(درودود  )50برآورد میشود و لذا از روش تما شمار برای وجم نمونه استفاده شده است .وهت
شناسايی شاخص های هر ووزه عملکرد در فرودگاه مهرآباد ،تعداد  46پرسشنامه بین کارشناسان و
متخصصین هوانوردی توزيع شد که  24پرسشنامه تکمیل شده عودت گرديد .طراوی پرسشنامه به
روش لیکرت به طور مستقل در شش ووزه ايمنی ،اقتصادی(درآمد -هاينه) ،محی ی (گاز  -نويا)،
تأخیر و ظرفیت ،بهره وری و کیفیت خدمات انجا شدد و بدرای هدر ودوزه عملکدردی تجايده و
تحلیل مستقل آماری انجا شد و هريک از اين ووزهها بده ترتید

وداوی  9 ،22 ،4 ،18 ،12و20

گويه (ومعاً  85گويه) بودند .نر افاار مورد استفاده وهت تجايه و تحلیل آماری  SPSSمیباشدد.
وهت ارزيابی پايايی پرسشنامه نیا از آلفای کرونبا استفاده شده و پايايی هدر ودوزه کده بدیش از
 0/7باشد مورد تأيید میباشد.
یافته ها و تجزیه و تحلیل دادهها

با تووه به تعداد زياد متغیرها در هر ودوزه ،از روش تجايده و تحلیدل عامدل( آندالیا فداکتور)
وهت دستهبندی متغیرها و عوامل آن استفاده میشود .اولین نکته برای انجا تجايه و تحلیل عامل،
اطمینان از داشتن همبستگی داخلی مناس

بین متغیرهاست .اگر يک متغیر ارتباطی با ساير متغیرها

نداشته باشد و يا اين که دارای ارتبا بسیار زياد با آنها باشد اين متغیر بايد مستثنی شود.
وهت تعیین همبستگی بین متغیرها از ضدري

همبسدتگی پیرسدون (وددول  ) R-Matrixو در

ادامه از اعداد  Significance Valueاستفاده شده است .در صورتی که ضرائ

همبستگی يک متغیر

بیشتر از  0/9باشد نشان از همبستگی بانی آن متغیر و در صورتی که اکثدر مقدادير

Significance

 Valueدر ودول) sig(1-tailedبیشتر از  0/05باشد نشان از يک خ ی بودن دادهها دارد .همچندین
دترمینان ماتري

 Rبیشتر از  0/00001نشان از عد مشکل برای دادهها از لحاظ چنددخ ی بدودن

است .
از ومله ديگر آزمونهای بکار رفته در اين تحقیق ،آزمون  KMO1اسدت .ضدري

 KMOبدین

صفر و يک است .میاان صفر نشاندهنده آن است که مجمدوع همبسدتگیهدای وايدی نسدبت بده
مجموع همبستگیها بارد است و نشانه فشدرده نبدودن دادههدا و پخدش بدودن آنهدا در الگدوی
همبستگی است( .بنابراين تجايه و تحلیل عامل نامناس

است) .میاان يدک بدرای ضدري

KMO

نشانگر آن است که الگوی همبستگی فشرده است و تجايه و تحلیل عامدل ،عامدلهدای م مدئن و
خوبی را نشان میدهد .در مجموع برای مقادير KMOباردتر از  0/5اندکی قابل قبول ،بین  0/5تدا
154
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1

بعد از استخراج عاملها توسدط ندر افداار از مداتري

 ، Rotated Factor Matrixوهدت تعدديل

بارگذاری (لودينگ) متغیر برای هر عامل استفاده میشود .تجايه و تحلیل عامل يک اباار اکتشدافی
است که محقق را وهت اتخاذ راهکارهای مناس

هدايت میکند.

حوزه ایمنی فرودگاه مهرآباد :پايايی پرسشنامه اين ووزه بدا ضدري
مورد تائید است .مقدار ضري
قرار دارند .مقدار دترمینان ماتري

آلفدای کرونبدا 0/804

 KMOبرابر  0/610است و بندابراين اطالعدات در ودد متوسد ی
 Rمساوی با  3/7 × 10-5است کده بیشدتر از  0/00001بدوده و

نشان میدهد که مشکل چند خ ی بودن ديتا وودود نددارد .وددول  Rotated Factor Matrixکده
ودول نهايی مولفههای اين ووزه است نشانگر آن است اين ووزه از چهار مولفده اصدلی تشدکیل
شده اسدت .عامدل اول سدوانح و رويددادهای مربدو بده پارکیندگ (رمد ) پدردازی ،عامدل دو
رويدادهای مربو به باند خاش و مولفه چهار مربو به رويدادهای باند پروازی (بجدا شداخص
اول ) است .مولفه سو ترکیبی از سه عامل پیشگفته اسدت کده پوششدی بدرای آنهدا داده اسدت.
شاخص اول کم ترين بار را روی چهار مولفه دارد ولی میدانیم که اين شاخص بیشدترين امتیداز را
در پرسشنامه ( 178امتیاز) کس

کرده و از نظر خبرگان دارای بیشترين اهمیت است .بدار کدم ايدن

شاخص روی ساير مولفهها اوتمان ناشی از تکخ ی بودن آن است .با تووه به ومعبنددی نتدايگ
اين تجايه و تحلیل  ،سده مولفده رويددادهای مربدو بده بانددهای پدروازی (بجدا شداخص اول)،
رويدادهای مربو به باند خاش ،رويدادهای مربو به پارکینگ پروازی و شاخص تعدداد سدوانح

مقاله پژوهشی :طراوی سامانه اندازهگیری عملکرد فرودگاهها با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (م العه موردی :فرودگاه مهرآباد)

 0/7ود متوسط ،بین  0/7تا  0/8خوب ،بین  0/8تا  0/9خیلی خوب و بیشدتر از  0/9عدالی اسدت.

رخداده در باند پردازی به عنوان چهار شاخص اصلی شناسايی میشوند.
حوزه اقتصادی فرودگاه مهرآباد :دريافت عوارض خدمات فرودگاهی در ايران بر اسا

وزن

هواپیما است .درآمدهای بخش غیر هوانوردی چون عمدتاً به صورت واگذاری امتیازات ،تبلیغدات
و يا اواره میباشد معمون به صورت بازههای زمانی (مثال ششماهه) میباشد.
در بخش درآمد پايايی پرسشنامه اين ووزه با ضدري
مقدار ضري

آلفدای کرونبدا  0/845مدورد تائیدد اسدت.

 KMOبه میاان  0/663است و بنابراين اطالعات در ودد متوسدط قدرار دارد .مقددار

دترمینان مساوی با  0/003است که نشان می دهد که مشکل چندخ ی بودن دادههدا وودود نددارد.
ودول  Rotated Factor Matrixدو مولفه اصلی به دست میآيد که مولفه اول بارگدذاری(لودينگ)
شدداخصهددای ( 2،5،6،7،8و قدددری از شدداخص  )3و مولفدده دو از شدداخصهددای  1،9،3،4تدداثیر
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میگیرد .اين نشان از تقسیم درآمدها به دو بخدش درآمددهای واصدل از فعالیدتهدای هواندوردی
(شاخصهای  1الی  )4و درآمدهای واصل از فعالیتهای غیرهوانوردی (شداخصهدای  5الدی )8
دارد .شاخص  9کمترين اثر را روی دو مولفه فوا دارد.
در بخش هاينهها پايائی پرسشنامه اين ووزه با ضري
مقدار ضري

آلفای کرونبا  0/879مورد تائید است.

 KMOبه میاان  0/733است و بنابراين اطالعات در ود خوبی است .مقدار دترمینان

مساوی با  0/004است و نشان میدهد که مشکل چند خ ی بدودن دادههدا وودود نددارد .وددول
 Rotated Factor Matrixنشانگر آن است که از دو مولفه اصلی تشکیل شده که مولفده اول شدامل
شاخصهای 1،2،3،4و مولفه دو شامل  9،8،7،6است .شداخص  5در ايدن وددول در مولفده دو
قرار گرفته ولی با مشاهده ودول ماتري

همبستگی میبینیم که مقدادير وددول ) sig(1-tailedدر

اين شاخص با ساير شاخصها تعداد زيادی بیشتر از  0/05است که نشدان از همبسدتگی کدم ايدن
شاخص با بقیه دارد لذا با وذف اين شاخص اين اشکال از بین میرود .اما دو مولفه به ووود آمده
نشان از دو بخش اصلی است که ما نیا به آن اشاره داشتیم .هاينده بخدش هدوايی و هاينده بخدش
زمینی.
حوزه تأخیر و ظرفیت فرودگاه مهرآباد :در بخش تأخیر پايايی پرسشنامه اين ووزه با ضري
آلفای کرونبا 0/939مورد تأيید است .مقدار ضري
است .مقدار دترمینان ماتري

 KMOبه میاان  0/826در ود خیلدی خدوبی

 Rمساوی  2/6 × 10-5نشان می دهد که مشکل چندخ ی بودن ديتدا

ووود ندارد .ودول  Rotated Factor Matrixنشانگر دو عامل و مولفه اصلی است کده مولفده اول
بیشترين وزن را از شاخصهای  7و 8و 9پذيرفته است که نشانگر میاان تأخیر پروازهای خرووی
است .مولفه دو بیشترين وزن را از شاخصهای  4 ،3و 6و تا وددودی  1پذيرفتده کده نشدانگدر
میاان تاخیر پروازهای ورودی است .لذا دو عامل میاان تدأخیر پروازهدای ورودی و میداان تدأخیر
پروازهای خرووی به عنوان مولفههای اصلی در نظر گرفته شدهاند.
در بخش ظرفیت پايايی پرسشنامه با آلفای کرونبا  0/867مورد تأيیدد اسدت .مقددار ضدري
 KMOبه میاان  0/724در ود خوبی اسدت .مقددار دترمیندان  0/001نشدان مدیدهدد کده مشدکل
چندخ ی بودن دادهها ووود ندارد .ودول  Rotated Factor Matrixنشانگدر سده عامدل و مولفده
اصلی است .مولفه اول بیشترين تأثیر را از شاخصهای  9و 10میپذيرد و تحت عنوان میاان وجم
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بار خواهد بود .مولفه دو نیا بیشترين تأثیر را از شاخصهای  2و 3و 4میپذيرد که تحدت عندوان

که تحت عنوان میاان مسافرين بینالمللی و داخلدی اسدت .ايدن مولفدههدا بدا تجايده و تحلیدل و
تقسیمبندی ما در بخش مربو به ظرفیت م ابقت دارد ،آنجا که ظرفیت را در بخشهای هدوايی و
زمینی تعريف کرديم.
حوزه کیفیت خدمات فرودگاه مهرآباد :پايائی پاسخنامه با آلفای کرونبا  0/924مدورد تائیدد
است ،اما با مشاهده وداول  R-Matrixو  Significant Valueمتووه مدیشدويم کده وددول دچدار
مشکل يکخ ی بودن اطالعات است .با نگاه به متغیرهايی که  Significant Valueاکثريت آنها از
 0/05بیشتر است میبینیم که تعداد زيادی از  20متغیر مووود در ودول دارای مقاديری هستند که
اکثريت آنها از  0/05بیشتر است و دترمینان ماتري

مساوی با  4/6 × 10 -12نیا مؤيد اين م ل

است .با تجايه و تحلیلهای مجدد به اين نتیجه رسیديم که برای ول اين مشدکل بايدد در وددود
نصف متغیرها از ودول وذف شوند که وذف اين تعداد اوتمانً مدا را بده نتدايگ گمدراه کننددهای
رهنمون میکند .لذا تصمیم به دستهبندی متغیرها و شاخصهای ودول کرديم.
شاخصهای ودول  QOSدر شش دسته تعداد مسافرين واضر در ترمیندال ،زمدان فراينددهای
مسافری ،پردازش بار همراه مسافر ،وضعیت عمومی ترمینال ،پارکینگ و دسترسی به فرودگاه قدرار
می گیرند .متغیرهای سه دسته اول را ودا کرده و تجايده و تحلیدل عامدل را روی ايدن سده دسدته
(تعداد  12متغیر) انجا داده و به همین ترتی

روی سه دسته دو (تعدداد  8متغیدر) نیدا تجايده و

تحلیل عامل انجا داديم .پايائی ودول اول با آلفای کرونبا  0/893و ودول دو با آلفای کرونبا
 0/841مورد تائید است .در دسته اول مقدار ضري
است .دترمینان ماتري

 KMOبرابر  0/721اسدت کده در ودد خدوب

 Rنیا برابر 0/03است و مشکل چندخ ی بودن دادهها ووود ندارد.

برای دسته دو نیا در دسته اول مقدار ضري
قرار دارد .دترمینان ماتري
اين دسته نیا پد

مقاله پژوهشی :طراوی سامانه اندازهگیری عملکرد فرودگاهها با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (م العه موردی :فرودگاه مهرآباد)

میاان پروازها میباشد و سرانجا مولفه سو که بیشترين تأثیر را از شاخصهدای  7و  8مدیپدذيرد

 KMOبرابر  0/644اسدت کده در ودد متوسدط

 Rنیا برابر 0/008است و مشکل چندخ ی بودن دادهها وودود نددارد.

از تجايده و تحلیدل طبدق وددول  Rotated Component Matrixاز سده دسدته

تشکیل میشود .مولفه اول بیشترين تأثیر را از شاخصهای  15و  16میگیرد و لدذا مولفده اول بده
عنوان پارکینگ در نظر گرفته میشود .مولفه دو بانترين بارگذاری(لودينگ) را از متغیر  13دارد و
اين مولفه همان وضعیت عمومی ترمینال است .مولفه سو هم تأثیر خود را از مولفههدای  18و 19
دارد که تحت عنوان دسترسی نامیده میشود .نتیجه اينکه اين ووزه به شدش مولفده اصدلی تعدداد
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مسافرين واضر در ترمینال ،زمان فرايندهای مسافری ،پردازش بار همراه مسافر ،وضدعیت عمدومی
ترمینال ،پارکینگ و دسترسی به فرودگاه تقسیم شد .
حوزه محیطی :پايايی پرسشنامه بخش گازهای منتشره از هواپیماها بدا میداان آلفدای کرونبدا
 0/894مورد تائید است .مقدار  KMOبرابر  0/50است و بنابراين اطالعات ما در ود متوسط قدرار
دارد .دترمینان ماتري

 Rبرابر  0/326است و مشدکل چنددخ ی بدودن دادههدا وودود نددارد .بدا

مشاهده وددول  Rotated Component Matrixيدک مولفده کده از هدر دو شداخص  1و  2تداثیر
میگیرد ،تشکیل شده است .در بخش صدا(نويا) و آلودگی صدوتی توصدیه ايکدائو بده کشدورهای
عضو ،تهیه خ و همصدا و ترازهای صوتی و تعیین نقا بحرانی اطراف فرودگداه اسدت .پايدايی
پرسشنامه اين بخش با میاان آلفای کرونبا 0/797مدورد تائیدد اسدت .مقددار  KMOبرابدر 0/500
است و بنابراين اطالعات ما در ود متوسط قرار دارد .دترمیندان مداتري

 Rبرابدر  0/559اسدت و

مشکل چندخ ی بودن دادهها ووود ندارد .همانند قسمت گاز ،بدا مشداهده وددول

Component

 Rotated Matrixمیبینیم که يک مولفه که از هر دو شاخص  1و  2تاثیر میگیدرد ،تشدکیل شدده
است.
حوزه بهرهوری :پايائی پرسشنامه اين ووزه با ضري

آلفای کرونبا  0/774مورد تائید اسدت.

به دلیل اينکه شاخصهای اين ووزه برای مقايسه و رتبهبندی استفاده شده و ضمناً شداخصهدايی
برگرفته از ووزههای قبل بودند لذا دستهبندی و تجايه و تحلیل عامل در اين ووزه اسدتفاده نشدده
و تنها به شناسايی اين شاخصها اکتفا گرديد .بدا ومدعبنددی م الد

و يافتدههدای فدوا سدامانه

اندازهگیری عملکرد و وريان اطالعات فرودگاه مهرآباد در شکل  2نمايش داده شده است.
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نتیجهگیری و پیشنهاد
نتايگ واصل از اين تحقیق شناسايی  82شاخص در  6ووزه عملکردی است .بده طدور کدامالً
اومالی اين شاخصها در هر ووزه عبارتاند از:
ووزه عملکرد ایمنی با هدف راهبردی افداايش ايمندی هواپیماهدا و مسدافران؛ در سده بخدش
باندهای پروازی ،باندهای خزش و پارکینگهای پروازی دستهبندی شدند .شداخصهدای دسدته
باندهای پروازی عبارتاند از تعداد سدوانح رخدداده در بانددهای پدروازی در بدازه زمدانی؛ تعدداد
ووادث ودی در باندهای پروازی فرودگداه در بدازه زمدانی؛ سداير ودوادث در بانددهای پدروازی
فرودگاه در بازه زمانی؛ تعدداد خ رپدذيری باندد 1در بانددهای پدروازی فرودگداه در بدازه زمدانی.
شاخصهای دسته باندهای خاش عبارتاند ازتعداد سدوانح ر داده در بانددهای خداش در بدازه
زمانی؛ تعداد ووادث ودی در باندهای خاش فرودگاه در بازه زمانی؛ سداير ودوادث در بانددهای
خاش فرودگاه در بازه زمانی؛ تعداد خ رپذيری باند خاش در بانددهای خداش فرودگداه در بدازه
زمانی .شاخصهای دسته رم های پدروازی عبدارتاندد از تعدداد سدوانح ر داده در رمد هدای
پروازی در بازه زمانی؛ تعداد ووادث ودی در رم های پروازی در بازه زمانی؛ سداير ودوادث در
رم های پروازی در بازه زمانی؛ تعداد خ رپذيری رم های پروازی در رم های پروازی در بدازه
زمانی.
ووزه عملکرد اقتصادی -درآمدها با هدف راهبردی کس

وداکثر درآمد بدا رعايدت قدوانین

دولتی و بینالمللی در دو بخش درآمدهای حاصل از امور هوانوردی و غیرهوانوردی دستهبندی
شدند .شاخصهای دسته اول عبارتاند از درآمدد واصدل از فعالیدتهدای هواندوردی بده عندوان
درصدی از کل درآمد؛ درآمد واصل از فعالیتهای هواندوردی بده هدر مسدافر؛ درآمدد واصدل از
فعالیتهای هوانوردی به هر کارمند؛ درآمد واصل از فعالیتهای هواندوردی بده ازا هدر هواپیمدا.
شاخصهای دسته دو درآمد واصل از فعالیتهای غیر هوانوردی به عنوان درصدی از کل درآمد،
درآمدد واصدل از فعالیدتهددای غیدر هواندوردی بدده هدر مسدافر ،درآمددد واصدل از فعالیدتهددای
غیرهوانوردی به هر کارمند ،درآمد واصل از اواره و يا واگذاری امتیازها به ازا هر مسافر ،درآمدد
واصل از اواره واودهای تجاری به ازا هر متر مربع.
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Runway Incursion

1

اهداف اصلی فرودگاه از قبیل ايمنی ،امنیت و کیفیت خدمات در دو بخش هزینههاای مارتبب باا
بخش هوایی و زمینی دستهبندی شدند .شاخصهای دسته اول عبدارتاندد از هايندههدای بخدش
هوايی به کل هاينهها؛ هاينههای بخش هوايی به ازا هر هواپیما؛ هاينههای بخدش هدوايی بده ازا
هر مسافر؛ هاينههای بخش هوايی به ازا هر تن بار؛ هاينه کارکنان بخش هوايی به کل هاينههدای
بخش هوايی .شاخصهای دسته دو عبارتاند از هاينههای بخش زمینی به کل هايندههدا؛ هاينده
کارکنان بخش زمینی به کل هاينههای بخش زمینی؛ هاينههای بخدش زمیندی بده ازا هدر مسدافر؛
هاينههای بخش زمینی به ازا هر پرواز.
ووزه عملکرد محیطی در دو بخش صدا با هدف راهبردی کنترل و مدديريت صددا و آلدودگی
صوتی و گازها و دود منتشره از هواپیماها بدا هددف راهبدردی کنتدرل و مدديريت گازهدا و دود
منتشره از هواپیماها در محیط پیرامونی فرودگاه دستهبندی شدند .شاخصهای دسته اول عبارتاند
از تعداد هواپیماهای بانی س ح صدای تعیین شده در يک بازه زمدانی؛ مددت زمدانی کده صددای
هواپیماها بانی س ح صدای تعیین شده است .شاخصهای دسته دو عبارتاند از ودر گازهدای
منتشره  CO ،HC ،NOXو  CO2از هواپیماها در يک بازه زمانی؛ مقدار دود منتشره از هواپیماهدا در
يک بازه زمانی.
ووزه عملکرد کیفیت خدمات با هدف راهبردی رضدايتمندی سدهامداران فرودگداه و افداايش

مقاله پژوهشی :طراوی سامانه اندازهگیری عملکرد فرودگاهها با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (م العه موردی :فرودگاه مهرآباد)

ووزه عملکرد اقتصادی -هزینهها با هدف راهبردی وداقلسدازی هايندههدا بددون تدأثیر بدر

کیفیت خدمات عرضه شده به استفادهکنندگان در پنگ بخش کنترل و بازرسی؛ سالن انتظار؛ باار؛

سالن ترمینال مسافری و دسترسای دسدتهبنددی شددند .شداخصهدای بخدش کنتدرل و بازرسدی
عبارتاند از تعداد باوههای کنترل ،بازرسی دولتی (گمر ) و بازرسی امنیتی به هدر پدرواز؛ تعدداد
مسافرين ورودی در هر باوه گمر  ،کنترل و بازرسی امنیتی در ساعت اوج ترافیک؛ متوسط زمدان
انتظار در باوههای کنترل ،امنیتی و گمر در ساعت اوج ترافیک برای هدر مسدافر .شداخصهدای
بخش سالن انتظار عبارتاند از تعداد مسافرين خرووی به هر صندلی در سدالن انتظدار در سداعت
اوج ترافیک؛ دروه ازدوا  .شاخصهای بخش بار عبارتاند از متوسط ظرفیت خروج سامانه بدار؛
مدت زمان بین خاموشکردن هواپیما و اولین بار وارده در ترمیندال؛ تعدداد ودوادث ر داده و يدا
مفقود شدن بارها در يک بازه زمانی؛ متوسط زمان نز برای تحويل و دريافت بار در ترمینال بدار؛
اعال بار ،نمايش اطالعات و فضای چرخش .شاخصهای بخش سالن ترمینال مسافری عبارتاندد
از مساوت ترمینال به تعداد مسافرين در ساعت اوج ترافیک؛ مساوت س ح ترمیندال مسدافری بده
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تعداد شرکتهای هواپیمايی؛ وضعیت دروه ورارت و رطوبدت ،پداکیاگی و بهداشدت ،وضدوح و
س ح صدا ،تابلوها و نمايش اطالعات پروازی ،موقعیت باوههدای اطالعدات ،زنجیدره مغدازههدای
تجاری ،در دستر

بودن چر های دستی و تهويه م بوع هوای ترمیندال مسدافری .شداخصهدای

بخش دسترسی عبارتاند از تعداد محل خالی پار خودرو در سداعت اوج ترافیدک؛ در دسدتر
بودن پارکینگ؛ زمان پار خودروهای توقف بلندمدت و کوتاهمدت؛ دسترسی به مراکا اصلی شهر
در ساعت اوج ترافیک؛ تنوع وسايل دسترسی به /از مراکا اصلی شهر؛ ازدودا و ترافیدک راههدای
دسترسی به /از مراکا اصلی شهر؛ تصوير فرودگاه در س ح وامعه در مجموع.
ووزه عملکرد تأخیر با هدف راهبردی کاهش تأخیرها ،هاينه و افاايش کدارايی در دو بخدش
تأخیرهای ورودی و خروجی دستهبندی شدند .شاخصهای بخش تأخیرهای ورودی عبدارتاندد
از درصدپروازهای به موقع ،با تأخیر زياد ،با تأخیر خیلی زياد و با تدأخیر بسدیار بدارد پروازهدای
ورودی نسبت به کل پروازها؛ تعداد هواپیماهای تأخیری ورودی به کل پروازها؛ مجموع زمانهدای
تأخیرها به کل پروازها؛ مجموع زمانهای تأخیرها؛ درصد پروازهای برگشتی به کل پروازها؛ درصد
تددأخیر پروازهددای ورودی ب دین الملل دی ،داخل دی ،بددار و هواپیمددايی خصوص دی بدده کددل پروازهددا.
شاخصهای بخش تأخیرهای خرووی عبارتاند از درصد پروازهای به موقع ،بدا تدأخیر زيداد ،بدا
تأخیر خیلی زياد و با تدأخیر بسدیار بدارد پروازهدای خروودی نسدبت بده کدل پروازهدا؛ تعدداد
هواپیماهای تأخیری خرووی به کل پروازها؛ مجموع زمانهای تأخیرهای خرووی به کل پروازهدا؛
مجموع زمانهای تأخیرهای پروازهای خرووی؛ درصد پروازهای لغو شده به کل پروازهدا؛ درصدد
تأخیر پروازهای خرووی بینالمللی ،داخلی ،بار و هواپیمايی خصوصی به کل پروازها.
ووزه عملکرد ظرفیت با هدف راهبردی وداکثر استفاده بهینه از ظرفیت در دسدتر

فرودگداه

در دو بخش ظرفیت بخش هوایی و زمینی فرودگاه دستهبندی شدند .شاخصهای بخش ظرفیدت
بخش هوايی عبارتاند از تعداد پروازها در ساعت اوج ترافیک به ظرفیت اسمی (تعداد گیدتهدا)؛
تعداد کل پروازها در يک بازه زمانی به ازا هر روز؛ تعداد پرواز بده ازا هدر باندد در سداعت اوج
ترافیک؛ تعداد کل پروازها به شرکتهای هوايی در يدک بدازه زمدانی؛ تعدداد پروازهدای ورودی و
خرووی به کل کارکنان فرودگاه .شاخصهای بخش ظرفیت بخش زمینی عبدارتاندد از مسداوت
ترمینال مسافری به کل مسافرين در سداعت اوج ترافیدک؛ درصدد مسدافرين بدین المللدی بده کدل
162

مسافرين؛ درصد مسافرين داخلی به کل مسافرين؛ مقدار وجم بار به مساوت ترمینال بدار در يدک
بازه زمانی؛ مقدار وجم بار به کل کارکنان ترمینال بار.

فرودگاه و مقايسه و رتبهبندی فرودگاههدا عبدارتاندد از درصدد پروازهدای بدین المللدی ،داخلدی،
خصوصی و بار به کل پروازها؛ درصد مسافرين بدین المللدی و داخلدی بده کدل مسدافرين؛ تعدداد
پروازها به تعداد کنترلکنندگان و کارکنان؛ تعداد مسافرين به تعداد کارمندان فرودگداه؛ درآمددهای
واصل از فعالیتهای هوانوردی و غیر هوانوردی به ازا هر کارمند و هر مسافر؛ تعدداد مسدافر بده
ازا هر متر مربع از ترمینال مسافری؛ میاان بار به ازا هر کارمند؛ میاان بار به ازا هر متدر مربدع از
تسهیالت بار؛ تعداد پرواز به هر باند.

مقاله پژوهشی :طراوی سامانه اندازهگیری عملکرد فرودگاهها با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (م العه موردی :فرودگاه مهرآباد)

شاخصهای ووزه عملکرد بهرهوری با هدف راهبردی وداکثر اسدتفاده از مندابع در دسدتر
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▪

صدوقیان ،. ،تدين ،ع ،)1385( .دو مددل مکمدل در ارزيدابی عملکدرد ،ماهناماه تادبیر  ،سدال
هجدهم ،ش ،179 .تهران.

▪

محمدبیگی خورتابسرا ،ی ،)1383(.الگددوی من قی برای ارزيابی سدازمان و برنامدههدا ،ماهناماه
تدبیر ،سال چهاردهم ،ش ،44.تهران.
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