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آسیب شناسی انضباط ترافیکی فرودگاه امام خمینی (ره)
احمد قائد رحمتی

1

چكیده

هدف تحقیق حاضر بررس��ی آسیبهای موجود در انضباط ترافیکی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
بود .که با استفاده از روش پیمایش میدانی انجام گرفت .جامعه آماری نیروی پلیس راهور مستقر و رانندگان
تاکسی و اتوبوس در فرودگاه امام و مسیرهای نزدیک به فرودگاه بودند که نمونه گیری به صورت تصادفی
انجام شد .ابزار جمعآوری اطالعات ،مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از
آمار توصیفی و آزمون فرضیههای تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن انجام شد .نتایج بدست آمده از آزمون
فرضیههای تحقیق نش��ان داد که نامناسب بودن مسیر دسترسی به پارکینگ یعنی طوالنی بودن مسیر رفت و
برگش��ت ،از مهمترین آسیبها و ساخت محلهای مناس��ب برای توقف تاکسیها و مسافرکشها ،به عنوان
بهترین راهحل بهبود انضباط ترافیکی فرودگاه بودند.
واژه های کلیدی :انضباط ترافیکی ،فرودگاه امام ،آسیب شناسی

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ترافیک ،گروه مدیریت ترافیک ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران.
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مقدمه
حمل و نقل یکی از عوامل مهم توس��عه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب میشود (اسکافر و
جوزف ، 2006،1رزاقی و یوالغی .)1395 ،پیشرفت اقتصادی هر کشوری با میزان کارایی سیستم حمل
و نقل آن رابطه مستقیم داشته و از آنجایی که ،حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از شاخههای سیستم
حمل و نقل ،دارای نقش بس��یار مهمی در توس��عه اقتصادی ،اجتماعی ،صنعتی و گردشگری است (آل
عمران ،)1392 ،بنابراین توجه به تسریع امور در این بخش الزم و ضروری است.
انضباط ترافیکی پایبندی به رفتارها و هنجارهای ترافیکی مطابق با قوانین راهنمایی و رانندگی است
و میتواند از بروز تصادفات جلوگیری نماید یا موجب روانی ترافیک و جلوگیری از تلف ش��دن منابع پر
مایه انسانی و عدم احساس امنیت در جامعه شود (اسکید مور.)1392 ،
رعای��ت نظ��م و انضباط اجتماعی یک��ی از مهمترین عوامل ثبات و پایداری هر نظ��ام و جامعه ،یا در
سطح میانی هر سازمان و گروه است (ثیو .)2001 ،2اگر نظم و ثبات در مجموعهای وجود نداشته باشد
و تکلیف و وظیفه هر کس مش��خص نباش��د یا به آن عمل نکند ،به هیچ وجه نمیتوان انتظار داشت که
آن مجموعه ،به اهداف تعیین شده خود دست پیدا کند و بتواند ثبات و دوام خود را حفظ نماید (آذر و
مومنی ،1392 ،صفارزاده و باقری.)1391 ،
عدم رعایت قوانین و انضباط ترافیکی در بین رانندگان از جمله ناهنجاریهایی است که همگان ،همه روزه
در س��طح خیابانها و آزادراههای داخل ش��هر و جادههای بین ش��هری مرتکب آن شده و یا شاهد ارتکاب
آنها توسط رانندگان دیگر هستند (صاحب زاده .)1386،نتایج تحقیقات نشان دادهاند که هنجارها (مقررات
راهنمایی و رانندگی) به اندازة کافی رعایت نمیشوند و جامعه در ارتباط با مسئله ترافیک با نوعی بی نظمی
مواجه است .صارمی و همکاران ( )1395در مطالعهای نتیجه گرفتند که بین متغیرهای ارزشهای بومی،
باوره��ای قومی ،هنجارهای قومی و میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری وجود دارد.
رزاقی و یوالغی ( )1394در پژوهش��ی به این نتیجه رس��یدند که متخلفان رانندگی عواملی نظیر نهادینه
نش��دن قوانین راهنمایی و رانندگی ،رقابت ناسالم با دوستان ،نداشتن شرایط روحی مناسب ،هیجانهای
کاذب ،ابراز وجود کردن و فردی پنداشتن رفتار رانندگی ،از جمله شرایط و عللی هستند که میتوانند در
فرایند شکل گیری تخلفات رانندگی مؤثر باشند .نتایج آل عمران و همکاران ( )1392نشان داد با توجه به
اینکه در طبقات با درآمد پایین فقر نگرشی به قانون و فقر فرهنگی و فقر شهروندی وجود دارد از این رو،
بستری مناسب برای قانون گریزی و تخلفات راهنمایی و رانندگی است .افشار کهن و همکاران ( ،)1391در
افراد مورد مطالعه ،از میان اجزای سه گانة انسان ،تکنولوژی و طبیعت در مسأله ترافیک ،مهمترین مشکل
را در بُعد انسانی (رفتار عابرین و رانندگان) و اجزای محیط و تکنولوژی را در مراتب بعدی قرار میدهند.
نتایج تحقیق صالحی امیری و قهرمانی ( ،)1391حاکی از آن بود که؛ با تغییر میزان نگرش به مش��ارکت
اجتماعی رانندگان در ابعاد رفتاری ،انگیزشی ،احساسی و شناختی ،شاهد تغییر در میزان رعایت انضباط
ترافیکی آنان هستیم .همچنین در مطالعات خارج از کشور سنسریک و اسوینبرن ( )2013نتیجه گرفتند
که اجرای برنامههای آموزش��ی (دادن آگاهی) برای رانندگان موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در نگرش
و عملکرد رانندگان در مورد خطرات رانندگی و کاهش خطر ایجاد حادثه در جوانان در مقایس��ه با س��ایر
س��نین شده است .تحقیقات میدانی و آماری ویت هانگ و همکاران ( )2011نشان داد سواد و تحصیالت
یک عامل حیاتی در رشد و بالندگی فاکتور انسانی است.
1. Schafer, Joseph
2. Thio
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امروزه همان گونه که راهها و بزرگراهها در حمل و نقل جادهای و راه آهن در حمل و نقل ریلی دارای
اهمیت اس��ت ،فرودگاه نیز زیر بنایی ترین بخش در صنعت حمل و نقل هوایی اس��ت (سادانی،)1390 ،
از طرفی پیش��رفت در این بخش نیازمند پیش زمینههای مختلفی است که روانی ترافیک در فرودگاه و
بزرگراهها و مسیرهای منتهی به فرودگاه ،از پیش زمینههای اساسی است .با عنایت به رشد فعالیتهای
اقتصادی ،صنعتی و گردشگری در جمهوری اسالمی ایران و لزوم جابجایی سریع مسافران و کاالها و در
نتیجه افزایش روز افزون تقاضا ،الزم است عدم برقراری انضباط ترافیکی در شهر فرودگاهی بین المللی
ام��ام خمینی مورد توجه قرار گی��رد (دعاگویان و رفیعی .)1387 ،چرا که محل فرودگاه باید به گونهای
باشد که دسترسی به آن به راحتی انجام شود ،بنابراین زمان الزم برای رسیدن به محل فرودگاه باید به
دقت مورد مطالعه قرار گیرد ،این مطلب در مورد مس��افتهای کوتاه هوایی مهمتر است (محمی نیکو و
علیمحمدی ،)1392 ،زمان الزم برای رس��یدن از محلهای مسکونی و تجاری به محل فرودگاهها نباید
از  30دقیقه تجاوز کند (افشارکهن.)1390 ،
ف��رودگاه امام خمینی به عنوان مهمترین فرودگاه بینالمللی کش��ور ،از حیث خدمات حمل و نقل و
مش��کالت و انضباط ترافیکی باید به نحو شایستهتری اداره شود .شناسایی موانع و مشکالت عدم تحقق
الگوی مناس��ب ترافیکی در این فرودگاه باید به عنوان اولویت در نظر گرفته ش��ود .لذا با توجه به آنچه
بیان ش��د مقاله حاضر س��عی بر یافتن پاسخ این سؤال دارد که آس��یبهای موجود در انضباط ترافیکی
فرودگاه امام خمینی کدامند؟
روش پژوهش
ای��ن تحقی��ق از نظر نوع و هدف در ردیف تحقیقات کارب��ردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق کمی-
پیمایشی میبود .جامعه آماری این تحقیق را نیروهای پلیس راهور مستقر در فرودگاه امام تشکیل دادند
و حجم نمونه تعداد 100نفر از کارشناس��ان پلیس راهور بودند که به روش نمونه گیری در دس��ترس
انتخاب شدند .بدین صورت که با توجه به سابقه خدمت افراد در دسترس  100نفر انتخاب شدند .ابتدا
با انتخاب کارشناس��ان و رانندگانی که سابقه خدمت باالتری در فرودگاه داشتند ،مصاحبه هایی صورت
گرفت ،بدین شرح که سواالتی کلی(به صورت شفاهی) در خصوص آسیب های انضباط ترافیکی فرودگاه
پرسیده و پاسخ ها ثبت شد (مطالعات اکتشافی) .بعد از این مرحله ،اطالعات جمع آوری شده از نظرات
کارشناس��ان دسته بندی ش��ده و به صورت پرسشنامه ای طراحی ش��د تا در اختیار حجم نمونه جهت
پاسخگویی ،توزیع گردد .با این توضیح که شرط حداقل سابقه خدمت پنج ماه پاسخگویان (پلیس راهور
فرودگاه امام و مسیرهای مرتبط) و سابقه باال برای رانندگان وسایل نقیله ،رعایت می شد . .بدین شرح
که سواالت در قالب پرسشنامه ای در بین رانندگان ،کارشناسان و افسران فرودگاه توزیع شد ،تعداد این
فرم سواالت  30عدد بود ،که پس از جمع آوری و بررسی پاسخ ها مشاهده شد که به تدریج پاسخ ها رو
به تکرار است .در مرحله دوم  10سری از فرم سواالت نیز توزیع و پس جمع آوری مشاهده شد که نتایج
جدیدی بدس��ت نیامده و پاس��خ ها تکراری است ،لکن جهت اغنای کامل ،حجم نمونه تا  50نفر(راننده
و پلیس راهور مستقر در فرودگاه و مسیرهای مرتبط در محدودة فرودگاه امام خمینی) افزایش یافت.
ابزار پژوهش
پرسش��نامه محقق ساخته سنجش انضباط ترافیکی :پرسش��نامه محقق ساخته شامل  20سوال بود.
س��واالت در راس��تای سنجش انضباط ترافیکی بود که به ،میزان پایبندی شهروندان نسبت به قوانین و
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مقررات راهنمایی و رانندگی اشاره داشت و بر وضعیت پارکینگها ،تاکسیها و مشایعت کنندگان مسافران
تاکید داش��ت .در این پژوهش به منظورسنجش اعتبار پرسشنامه تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده
اس��ت به این ترتیب که پس از تعیین مهمترین ش��اخص ها ،پرسش��نامه طراحی ش��د ،سپس از طریق
مراجعه به اساتید و کارشناسان صاحب نظر در خصوص شاخص ها ،شکل سواالت و...مشاوره های الزم
دریافت گردید ،برخی س��واالت حذف ،برخی ش��اخص ها اضافه و به طور کلی تغییرات الزم اعمال شد.
سرانجام پرسشنامه طراحی شده با تأیید اساتید ،نهایی شد .برای سنجش پایایی ،پرسشنامة تهیه شده
با یک تحقیق مقدماتی تعداد  10نسخه ،توسط کارشناسان مستقر در فرودگاه تکمیل و جهت ارزیابی
با اس��تفاده از نرم افزار  Spssبه روش آلفای کرونباخ مورد س��نجش قرار گرفت .براساس آزمون آلفای
کرونباخ به دس��ت آمده برای گویه های متغیرها ،مقادیر از حد نصاب اس��تاندارد (  )0/70بیشتر بوده و
در واقع نشان از همبستگی خوب بین گویه های این متغیرها است.
یافتههای پژوهش
میانگین رتبههای هریک از نهادهای مس��ئول در جهت رفع مش��کالت پارکینگ فرودگاه که با آزمون
فریدمن محاسبه شده است ،به ترتیب در جدول قرار گرفتهاند که از بین آنها مدیریت فرودگاه باالترین
رتب��ه و گمرک کمترین رتب��ه را به خود اختصاص دادهاند و دیگر ش��اخصها را میتوان در جدول زیر
مشاهده نمود.
جدول : 1رتبه بندی نهادهای مسئول در جهت رفع مشکالت پارکینگ فرودگاه
نهادها

میانگین

انحراف استاندارد

متوسط رتبه

پلیس

3/84

0/997

3/67

مدیریت فرودگاه

4/26

1/191

4/23

حفاظت فرودگاه

2/92

1/337

2/87

گمرک

2/08

1/259

2/01

سایر نهادها

2/22

1/298

2/22

و همچنین جدول  2نش��ان میدهد که مقدار آماره مربع کی ( )87/539با درجه آزادی  4در س��طح
معنیداری کمتر از  )0/000( 0/05میباش��د که این امر نش��ان از وجود تفاوت بین نهادهای مسئول در
جهت رفع مش��کالت پارکینگ فرودگاه اس��ت؛ بنابراین با اطمینان  %95میتوان گفت تفاوت معنیدار
است .یعنی جواب سؤال مذکور این است که مدیریت فرودگاه نقش باالتری در رفع مشکالت پارکینگ
فرودگاه دارد.
جدول  :2نتیجه آزمون فریدمن در رتبه بندی نهادهای مسئول
در جهت رفع مشکالت پارکینگ فرودگاه
شاخصها

تعداد

مقدار کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معنیداری

مقادیر

50

87/539

4

0/000
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همانطور که در جدول  3مش��اهده میگردد میانگین رتبههای هریک از نهادهای مس��ئول در جهت
رفع مش��کالت تاکسیها و مس��افرکشهای فرودگاه که با آزمون فریدمن محاسبه شده است ،به ترتیب
در جدول قرار گرفتهاند که از بین آنها پلیس باالترین رتبه و گمرک کمترین رتبه را به خود اختصاص
دادهاند و دیگر شاخصها را میتوان در جدول زیر مشاهده نمود.
جدول  :3رتبه بندی نهادهای مسئول در جهت رفع مشکالت تاکسیها
و مسافرکشهای فرودگاه
نهادها

میانگین

انحراف استاندارد

متوسط رتبه

پلیس

4/46

0/813

4/05

مدیریت فرودگاه

4/22

1/055

3/92

حفاظت فرودگاه

3/02

1/362

2/86

گمرک

2/20

1/309

2/01

سایر نهادها

2/24

1/348

2/16

و همچنین جدول  4نش��ان میدهد که مقدار آماره مربع کی ( )96/672با درجه آزادی  4در س��طح
معنیداری کمتر از  )0/000( 0/05میباش��د که این امر نش��ان از وجود تفاوت بین نهادهای مسئول در
جهت رفع مش��کالت تاکسیها و مسافرکشهای فرودگاه است؛ بنابراین با اطمینان  %95میتوان گفت
تفاوت معنیدار اس��ت .یعنی جواب س��ؤال مذکور این اس��ت که پلیس نقش باالتری در رفع مشکالت
تاکسیها و مسافرکشهای فرودگاه دارد.
جدول  :4نتیجه آزمون فریدمن در رتبه بندی نهادهای مسئول
در جهت رفع مشکالت تاکسیها و مسافرکشهای فرودگاه
شاخصها

تعداد

مقدار کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معنیداری

مقادیر

50

96/672

4

0/000

همانطور که در جدول  5مش��اهده میگردد میانگین رتبههای هریک از نهادهای مس��ئول در جهت
رفع مش��کالت مش��ایعتکنندگان که با آزمون فریدمن محاس��به شده اس��ت ،به ترتیب در جدول قرار
گرفتهاند که از بین آنها پلیس باالترین رتبه و گمرک کمترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند و دیگر
شاخصها را میتوان در جدول زیر مشاهده نمود.
جدول  :5رتبه بندی نهادهای مسئول در جهت رفع مشکالت مشایعت کنندگان
نهادها

میانگین

انحراف استاندارد

متوسط رتبه

مدیریت فرودگاه

4/18

1/240

3/93

گمرک

2/18

پلیس

حفاظت فرودگاه
سایر نهادها

4/22
3/04
1/92

1/148
1/551
1/272
1/192

3/98
2/93
2/19
1/97
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و همچنین جدول  6نش��ان میدهد که مقدار آماره مربع کی ( )96/451با درجه آزادی  4در س��طح
معنیداری کمتر از  )0/000( 0/05میباش��د که این امر نش��ان از وجود تفاوت بین نهادهای مسئول در
جهت رفع مش��کالت مشایعتکنندگان اس��ت؛ بنابراین با اطمینان  %95میتوان گفت تفاوت معنیدار
اس��ت .یعنی جواب سؤال مذکور این اس��ت که پلیس نقش باالتری در رفع مشکالت مشایعتکنندگان
دارد.
جدول  :6نتیجه آزمون فریدمن در رتبه بندی نهادهای مسئول
در جهت رفع مشکالت مشایعت کنندگان
شاخصها

تعداد

مقدار کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معنیداری

مقادیر

50

96/451

4

0/000

همانطور که در جدول  7مش��اهده میگردد میانگین رتبههای هری��ک از راهحلهای بهبود انضباط
ترافیکی فرودگاه که با آزمون فریدمن محاسبه شده است ،به ترتیب در جدول قرار گرفتهاند که از بین
آنها س��اخت محلهای مناسب برای توقف تاکسیها و مس��افرکشها باالترین رتبه و هماهنگی بیشتر
شرکتهای تاکسیرانی بایکدیگر کمترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند و دیگر شاخصها را میتوان
در جدول زیر مشاهده نمود.
جدول  :7رتبه بندی راهحلهای بهبود انضباط ترافیکی فرودگاه
اصالح ساختار سازمانی

نهادها

ارائه آموزشهای الزم به کارکنان

میانگین

انحراف استاندارد

متوسط رتبه

4/30

0/952

6/36

4/02

فرهنگسازی وارائه آموزشهای الزم به مسافران و مشایعت کنندگان

4/06

ساخت محلهای مناسب برای توقف تاکسیها و مسافرکشها

4/38

ساخت پارکینگهای مناسب

ساخت محلهای مناسب برای توقف خودرو مشایعت کنندگان

کاهش تأخیر پروازها (منظم کردن زمانبندی پروازها)

هماهنگی بیشتر شرکتهای تاکسیرانی بایکدیگر

افزایش اتوبوسها جهت تردد از پارکینگ به سالن

بهبود سیستم حمل و نقل از داخل شهر به فرودگاه
مشکالت مربوط به سالن انتظار

1/203
1/167

4/32

1/316

4/28

1/125

4/04
3/68
4/06
4/26
3/96

5/58
5/79
6/77

1/122

6/94

1/339

5/83

1/300
1/235
1/174
1/354

6/42

4/75
5/72
6/34

5/50

و همچنین جدول  8نش��ان میدهد که مقدار آماره مربع کی ( )29/508با درجه آزادی  10در سطح
معنیداری کمتر از  )0/001( 0/05میباش��د که این امر نش��ان از وجود تفاوت بین راهحلهای بهبود
انضب��اط ترافیکی فرودگاه اس��ت؛ بنابراین با اطمینان  %95میتوان گفت تفاوت معنیدار اس��ت .یعنی
جواب سؤال مذکور این است که ساخت محلهای مناسب برای توقف تاکسیها و مسافرکشها بهترین
راهحلهای بهبود انضباط ترافیکی فرودگاه است.
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جدول  :8نتیجه آزمون فریدمن در رتبه بندی راهحلهای بهبود انضباط ترافیکی فرودگاه
شاخصها

تعداد

مقدار کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معنیداری

مقادیر

50

29/508

10

0/001

بحث و نتیجه گیری
در پژوه��ش حاض��ر با توجه به اهمیت ویژه و خاص انضباط ترافیکی فرودگاه بین المللی امام خمینی
(ره) مورد مطالعه و ارزیابی قرارگرفت .عوامل متعددی میتواند موجب عدم تحقق الگوی مناسب ترافیکی
در این فرودگاه باش��د ،مش��کالت ساختاری ،ضعف آموزش��ی ،عدم هماهنگی بین نهادها و سازمانهای
مرتبط و موارد دیگر.
از دیدگاه پاس��خگویان (نیروی پلیس راهور فرودگاه و رانندگان) مشکالت مربوط به پارکینگ وسایل
نقلیه (به ویژه خودرو مس��افران) از مواردی است که موجب عدم انضباط ترافیکی فرودگاه امام میشود.
طبق آمار توصیفی  %46پاس��خگویان معتقدند ظرفیت پارکینگ کافیست ولی فاصله زیاد آن از سالنها
(انتظار و پرواز) موجب عدم اس��تفاده مس��افران و همراهانشان از پارکینگ میشود %30 ،از پاسخگویان
موض��وع “هزینه” پارکینگ را مطرح نموده و معتقدند ظرفیت کافیس��ت ول��ی به دلیل باال بودن هزینه
پارکینگ ،مردم از پارک خودرو در پارکینگ صرف نظر میکنند ،همچنین  %24پاس��خگویان معتقدند
ظرفیت پارکینگ کافیست و مانعی را جهت عدم استفاده از آن عنوان نمیکنند .براساس آمار استنباطی
مهمترین نهاد مس��ئول در رابطه با رفع مش��کالت مربوط به پارکینگ فرودگاه امام “ مدیریت فرودگاه”
است و سپس پلیس راهور در رتبه بعدی در رفع این مشکل شناخته شده است.
همچنی��ن طبق آزم��ون نهایی با اطمینان  %95مدیریت فرودگاه مس��ئول رفع مش��کالت مربوط به
پارکینگ وس��ایل نقلیه ش��ناخته شده اس��ت .در واقع این نتیجه حاکی از مشکالت ساختاری و سپس
مدیریتی است که نشان از عدم هماهنگی بین اهداف و وسایل نیل به اهداف ،دارد.
طبق نظر پاس��خگویان “ مسیر دسترس��ی” به پارکینگ فرودگاه از موارد ایجاد بی نظمی ترافیکی در
ش��هر فرودگاهی امام خمینی (ره) به شمار میآید .طبق آمار توصیفی  %62پاسخگویان اعالم نمودهاند
مسیر رفت و برگشت به پارکینگ فرودگاه طوالنی و سرویسهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس در
این مسیر ناکافی و ناکارامد است و مشکالتی نظیر فرسودگی ،عدم وجود امکانات حمل بار مسافران و...
را دارد %14 .پاس��خگویان مشکل پیچیده بودن مس��یر را عنوان نمودهاند و معتقدند افراد در این مسیر
گم میشوند %24 .نیز معتقدند مسیر مناسب است.
طبق نتایج بدس��ت آمده در این تحقیق ،نابس��امانی ناوگان حمل ونقل مس��افر از طریق تاکس��یها و
مسافرکشهای شخصی از دیگر آسیبهای شناخته شده در انضباط ترافیکی فرودگاه محسوب میشود.
 48درصد از پاسخگویان معتقدند که محل مناسبی برای توقف و مسافرگیری تاکسیها در نظر گرفته
ش��ده 42 ،درصد معتقدند که توس��ط تاکس��یها و مس��افرکشها راهبندان صورت میگیرد و نیاز است
تدابیری اعم از جایگاه ویژ تاکسیها ،ممانعت از تردد مسافرکشهای شخصی در این خصوص اندیشیده
ش��ود ،و  10درصد معتقدند که محل تاکس��یها و مس��افرکشها خیلی دور اس��ت و زمینه تخلف و بی
انضباطی ترافیکی را به وجود میآورد.
بر اس��اس آزمون رتبه بندی پاس��خگویان معتقدند پلیس ،مدیریت فرودگاه وحفاظت فرودگاه جهت
رفع مش��کالت تاکسیها و مسافرکشهای فرودگاه ،نقش بیش��تری نسبت به سایر بخشها دارند .طبق
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آزم��ون فریدمن با اطمینان  %95میتوان گفت تفاوت نقش در رفع این مش��کل معنیدار اس��ت .یعنی
پلیس نقش باالتری در رفع مش��کالت تاکسیها و مسافرکشهای فرودگاه دارد .لکن کارشناسان پلیس
راهور مش��کالتی نظیر اس��تقالل در اتخاذ تصمیمات در این خصوص ،عدم کنترل کامل مسافرکشهای
شخصی و...را مطرح نمودند.
کارشناس��ان پلیس راهور مس��تقر در فرودگاه امام معتقدند یکی از عوامل ایجاد بی انضباطی ترافیکی
در فرودگاه به همراهان مسافر ،مربوط میشود .این مشکل از ابعاد مختلف قابل بررسی است .مشکالتی
که در خیابانها ،س��النهای انتظار ،س��النهای غذا خوری ،و س��ایر بخشهای خدماتی در فرودگاه امام
با ازدحام همراهان به وجود میآید .لکن مهمترین موارد ذکر ش��ده مش��کالت ترافیکی اعم از تخلفات
رانندگی به دالیل مختلف ،عدم اس��تفاده این گروه از پارکینگ خودرو و پارک در مکانهایی که موجب
بی نظمی ترافیکی میگردد ،میباش��د .این موضوع در مناس��بتها و ایام خاصی دو چندان مشکل ساز
میشود :نظیر ایام شروع و پایان سفرحج ،سفرهای زیارتی عتبات ،ورزشی ،علمی ،سیاسی و...
بر اس��اس نتایج بدس��ت آمده در بخش آم��ار توصیفی 28 ،درصد از پاس��خگویان معتقدند که محل
مناس��بی برای مشایعتکنندگان در نظر گرفته ش��ده 62 ،درصد معتقدند که توسط مشایعتکنندگان
راهبندان صورت می-گیرد و  10درصد معتقدند که محل مش��ایعتکنندگان خیلی دور اس��ت و زمینه
تخلف را به وجود میآورد .همچنین بر اساس نتایج بدست آمده آزمون رتبه بندی ،پاسخگویان معتقدند
پلیس ،مدیریت فرودگاه وحفاظت فرودگاه جهت رفع مش��کالت مش��ایعت کنندگان مسئولیت بیشتری
نسبت به سایر نهادها دارند.
همچنین آزمون نهایی تفاوت مسئولیت نهادهای یاد شده را تأیید مینماید .بنابراین با اطمینان %95
میتوان گفت تفاوت معنیدار است .یعنی پلیس نقش باالتری در رفع مشکالت مشایعتکنندگان دارد.
پاس��خگویان (کارشناس��ان پلیس راهور و رانندگان) ،راه حلهایی را جهت کاهش آس��یبها و بهبود
انضباط ترافیکی فرودگاه امام اعالم نمودند ،مواردی نظیر :اصالح س��اختاری ،توجه به مباحث آموزش��ی
مرتبط ،رفع مشکالت ناوگان حمل و نقل عمومی وموارد دیگری که در بخش پیشنهادها به این مباحث
خواهیم پرداخت .لکن ش��ایان ذکر اس��ت تمامی راه حلهای یاد شده از طریق آزمونها مورد تأیید قرار
گرفته و هر یک میتواند به عنوان گامی مؤثر در کاهش بی انضباطی ترافیکی در فرودگاه امام ،محسوب
شود.
همچنین بر اس��اس نتایج بدس��ت آمده در بخش آمار اس��تنباطی در رتبه بندی راه حلها ،س��اخت
محلهای مناس��ب برای توقف تاکس��یها و مس��افرکشها باالترین رتبه و هماهنگی بیشتر شرکتهای
تاکس��یرانی بایکدیگ��ر کمترین رتبه را در کاهش آس��یبهای انضباط ترافیکی ف��رودگاه امام ،به خود
اختصاص دادهاند .بنابراین طبق آزمون با اطمینان  %95میتوان گفت ،س��اخت محلهای مناسب برای
توقف تاکسیها و مسافرکشها بهترین راهحل بهبود انضباط ترافیکی فرودگاه است.
منابع

آگبرن ،فریبا و نیمکف ،محمود .)1380(.زمینه جامعه شناس��ی ،ترجمه امیر حس��ین آریان پور ،چاپ
جهاردهم ،تهران ،انتشارات نشر گسترده.
آل عمران ،رویا .)1392( .بررس��ی عوامل مؤثر بر میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ایران ،فصلنامه
مطالعات پژوهشی راهور78-89،)2(2 ،
آذر ،عادل و مومنی ،منصور .)1392( .آمار و کاربرد آن در مدیریت ،تهران ،انتشارات سمت.
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احمدی مقدم ،اسماعیل .)1390( .انضباط ترافیکی ،ضرورتها و پیامدهای آن ،فصلنامه مدیریت ترافیک،
.19-29 ،)3(19
اسماعیلی ،علیرضا .)1385( .فرهنگ ترافیک و چگونگی شکل گیری آن ،پنجمین همایش حمل و نقل،
تهران.
اس��کید مور ،آنتونی( .)1392تفکری نظری در جامعه شناس��ی ،مترجم علی محمد حاضری و دیگران،
پژوشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
احم��دی نژاد ،احمد .)1390( .بررس��ی علل مؤثر بر عدم رعایت قوانی��ن راهنمایی و رانندگی ،مجموعه
مقاالت همایش ملی ترافیک ،ایمنی و راهکارهای بررسی ارتقای آن ،کرمان ،دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی کرمان.
افش��ار کهن ،جواد .)1391( .بررسی ابعاد اجتماعی مسألة کنترل ترافیک شهری(مورد مطالعه :مشهد)،
فصلنامه مطالعات شهری.97-111 ،)4(2 ،
امین صارمی ،نوذر .)1395( .تأثیر خرده فرهنگ قومی بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
(مورد مطالعه شهرستان خرم آباد) ،فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک.47-54 ،)5(40 ،
بیرو ،آلن .)1366( .فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه دکتر باقر س��اروخانی ،چاپ اول ،تهران ،انتش��ارات
کیهان.
جبارزاده ،مسعود .)1390( .راهنمای اجراییات و اخذ جرایم ،انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا.
دعاگویان ،داود و رفیعی ،محمدرضا  .)1387(.بررس��ی میزان سرمایه اجتماعی پلیس راهور و نقش آن
در رعای��ت قوانین راهنمایی و رانندگی ،فصلنام��ه مطالعات مدیریت و ترافیک ،تهران-121 ،)11(3 ،
.108
روحانی ،احمد .)1384( .راهکارهای توسعه رفتار امن کاربران ترافیک در ایران ،نخستین کنفرانس بین
المللی حوادث رانندگی و جاده ای.
رزاق��ی ،نادر ،یوالغی ،مهدی ،)1395( .بر س��اخت ذهن��ی رانندگان متخلف به دلی��ل تخلف از قوانین
راهنمایی و رانندگی ،مطالعات پژوهشی راهور.38-43 ،)5(16 ،
س��اداتی ،محمد .)1390( .بررس��ی انگیزه های رفتاری در ناهنجاریهای ترافیکی ش��هرها ،همایش ملی
سازه ،راه ،معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس (باشگاه پژوهشگران جوان).
سوری ،احمد .)1387( .روان شناسی ترافیک ،همایش مشهد ،ترافیک ،آینده ،مشهد ،ناجا.
شاهی ،جلیل .)1368( .مهندسی ترافیک ،چاپ اول ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
صدیق سروس��تانی ،رحمت ا .)1390(....آسیب شناس��ی اجتماعی( جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)،
چاپ جهارم ،تهران ،سمت.
صالحی امیری ،رضا و علی ،قهرمانی .)1391( .بررسی رابطه نگرش به مشارکت اجتماعی در بُعد رفتاری
و رعایت انضباط ترافیکی در بین رانندگان تاکس��ی ش��هر تهران در س��ال  ،1387فصلنامه مطالعات
مدیریت شهری.48-65،)11(4 ،
صاح��ب زاده ،بهزاد .)1380( .بررس��ی و س��نجش میزان انضباط اجتماعی مردم مش��هد ب��ا تأکید بر
هنجارهای عام مربوط به ترافیک ،مجموعه مقاالت دومین کنفرانس مدیریت ترافیک ،تهران دبیرخانة
دائمی کنفرانس مدیریت ترافیک.
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