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 چکیده
در حال حاضر در بسیاری از شهرهای کشور، نحوه کسب درآمد توسط شهرداری ها به مسئله مهمی تبدیل شده است. 
دسترسی شهرداریها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار موجب می گردد که شهرداری ها، نقش فعال تری در محیط 

سبک هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه  شهروندان داشته باشد.شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای 
بوده است. این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی و با مطالعات  تهران 5منطقه و درآمد پایدار در شهرداری  رهبری

حلیل قرار مورد تجزیه و ت spssکتابخانه ای و پرسشنامه انجام شده است. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار 
معنادار  مثبترابطه ( 974.0)درآمد پایدار شهرداری و  سبک رهبری دستوریبین گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که 

 .معنادار وجود دارد مثبترابطه  (97500)درآمد پایدار شهرداری و  سبک رهبری مشارکتیبین . همچنین وجود دارد

 .شهرداری ،درآمد پایدار ،سبک رهبری کلیدی: اژگانو

 

 مقدمه

شهرداریها در کشور ایران سازمانی غیر دولتی تلقی می شوند. این واحدها که زیر نظر شهردار اداره و مهمترین و 
اصلیترین سازمانی است که مدیریت و مسئولیت اقدامات شهری را بر عهده دارند. شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی 

ه خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. همانا که شهرداریها جهت عهده دار مدیریت شهری و تامین کنند
قانون  4.دستیابی به این اهداف تشکیل وظایف مختلفی بر اساس قانون به عهده آن ها گذاشته شده است. طبق ماده 

انتفاعی دارد و شهرداریها، شهرداری، مؤسسه ای عمومی و غیردولتی است و با توجه به ماهیت عمومی آن، عملکرد غیر
کلیه درآمدهای شهرداری منحصراً باید به مصرف همان شهر برسد. آنچه تمامی شهرداریها در حوزه درآمدی در پی آن 
هستند ایجاد ساختاری نظام یافته و منسجم است که منجر به کسب درآمدی پایدار برای شهرداری شود، شهرداریها 

به نام شورای شهر )قوه ناظره و تصمیم گیرنده در شهر است( و اداره نوعی سیستم اداره شهر است و از دو واحد 
 .(1499)علی زاده،  ری )مجری طرح است( تشکیل شده استشهردا

متولیان شهری درآمد مورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان تأمین می کنند و از سوی دیگر منبع درآمدی آنها باید به 
ت شهر به سمت توسعه پایدار شهری را با خطر روبرو نساخته و فرصت زندگی برای نسل گونه ای باشد که فرآیند حرک

های حال و آینده را نیز حفظ نماید. به بیان دیگر منابع درآمدی شهرها باید با مبانی نظری توسعه پایدار شهری همراه 
منابع درآمدی شهرداریها درآمدهای پایدار بوده و منابع درآمدی از خصلت و ویژگیهای پایداری برخوردار باشد. اما کلیه 

نیستند و شهرداری ها نمیتوانند در بلندمدت به این درآمدها تکیه نمایند. در این بین از مشخصه های اساسی اداره یک 

دار
ساب

 ح
داز

م ان
چش

 ی
مد

و 
یری

 ت
ره 

دو
(

جم
پن

)
 

ره
ما

ش
 

66 / 
یز

پای
14

91
 

لد
)ج

 
وم

س
ص

ص
 /)

1 -.
 

 
 و درآمد پایدار در شهرداری ها سبک رهبریبررسی رابطه 

 
  خلیلی محسن

 ور.  نیم شهرداری ذیحساب و مالی امور مسئول گلپایگان، نور پیام دانشگاه حسابداری، کارشناسی
raha627270@yahoo.com 

 احسان حیدری
 کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور خمین، کارشناس درآمد و سرمایه گذاری شهرداری نیم ور.

Ehsanmanagement@yahoo.com 

 سهیال زارع محالتی
 سازه، دانشگاه پیام نور تهران شمال، مسئول عمران و شهرسازی شهرداری نیم ور. )نویسنده مسئول(. -کارشناسی ارشد مهندسی عمران 

Soheyla_zare_m@yahoo.com 
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شهر، مشارکت مردم در تصمیم گیریها و برنامه های شهری و نیز تأمین منابع مالی شهر، می باشد و در زمینه های 
 مور مرتبط با شهر، نظریات عموم مردم مورد توجه قرار می گیرد. مختلف ا

تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرداری ها، یکی از مباحثی است که در دهه گذشته، فکر مسئوالن را شدیداً به خود مشغول 
پایدار است هر چند ساخته است و یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی از قبیل شهرداری ها تامین منابع مالی 

منابع مالی شهرداری ها به صورتهای مختلف قابل حصول است اما همه آنها از خصوصیات در آمدهای پایدار برخوردار 
نیستند. پایداری در درآمدها مستلزم آن است که اوال این اقالم از یک استمرار نسبی برخوردار باشند و طوریکه در طول 

 حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. زمان قابل اتکا بوده، ثانیا
ترین منابع درآمد پایدار شهرداریها، درآمدهای حاصل از عوارض نوسازی، عوارض پسماند، عوارض سطح شهر،  از مهم

تومبیل، عوارض عوارض کسب وپیشه، مالیات بر مستغالت در حال حاضر دولت آن را وصول می کند، عوارض ساالنه ا
تلفن و گاز، مالیات بر ارزش زمین و بهای خدمات ناشی از بهره برداری خدمات عمومی شهری می باشند. )لوپز گونزالس 

 .(2910، 1و همکاران
درصد از جمعیت کشور در شهرها، باالتر بودن نرخ رشد جمعیت شهرى نسبت به نرخ رشد جمعیت ملى  69وجود بیش از 

یار باالیى از ارزش افزوده و اشتغال کشور به شهرها، نشان از جایگاه اقتصاد شهرى در ایران دارد. از و اختصاص درآمد بس
دید اقتصاد شهرى عواملى چون گسترش دامنه فعالیت هاى شهردارى ها و ارتقاى سطح انتظارات مردم از آنها و 

مدى شهرداریها را بیشتر مى کند. بنابراین در مشکالت ناشى از افزایش جمعیت شهرى نیاز به گسترش منابع مالى و درآ
میان بخشهاى مختلف مدیریت شهرى، تامین منابع مالى و درآمدى شهردارى ها اهمیت ویژه اى دارد زیرا از یک سو 
کسب درآمد شهردارى ها تاثیر عمده اى در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوى دیگر فقدان درآمد کافى نه تنها 

م ایجاد خدمات ضرورى در شهر مى شود بلکه اساسا اجراى تمامى طرح ها و برنامه هاى شهرى را با مشکل سبب عد
مواجه خواهد ساخت. به دنبال کاهش وابستگى درآمدى شهردارى ها به دولت و با توجه به تشدید مسائل و مشکالت 

شهرى و اتکاى شهردارى ها به درآمدهاى  شهرها در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرت ها، حجم زیاد تقاضا براى خدمات
 .(1900)اسفندیاری و همکاران،  ور در شهردارى ها دشوار کرده استناپایدار شرایط کار را براى متولیان ام

 شهرداری ها، عموما دو نوع بودجه آماده می کنند که عبارتند از:
امه ریزی شده، به عالوه معامالت دارایی های بودجه عملیاتی یا جاری ساالنه: شامل درآمدها و هزینه های برن -1

 سرمایه ای وابسته برای سال مالی آتی می باشد.
 رای تأمین اعتبار این پروژه هاستبودجه سرمایه ای: ترکیبی از پروژه های سرمایه ای و درآمدهای قابل پیش بینی ب -2

 .(2910، 2)دیسون و وارادی

داشته باشد که هر یک، انواع مختلفی از اطالعات را برای تصمیم گیران  بودجه عملیاتی ممکن است اشکال گوناگونی
مالی فراهم می کنند. در مقابل، بودجه سرمایه ای، برنامه درازمدت محلی را تنظیم می نماید که باید در چند سال آتی، 

است؛ زیرا به شهرداری و  معموال در یک دوره حداقل پنج ساله، اجرا شود. بودجه سرمایه ای، یک ابزار مدیریتی مهم
عموم مردم امکان می دهد که از هزینه های سرمایه ای کوتاه مدت و بلندمدت( مورد نیاز، آگاه شوند و با توجه به مخارج 

 .(1499)پوررمضان و همکاران، یشنهادهای آگاهانه تری، طرح کنندسرمایه ای آتی، توصیه ها و پ
یان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد، موجب که با حفظ تعادل م سازماننظام راهبری 

ترغیب استفاده کار آمد از منابع الزم پاسخگویی شرکت ها درباره وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود. پیچیدگی 

                                                           
1
 López González 

2
 Dyson & Varady 
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میان گروه های مختلفی که روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت 
به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق 

 .(1491نجاتی و آتشی گلستانی، ) اشد را بیش از پیش ضروری می سازدو منافع همه گروه های ذینفع ب
 سیاسیو  فرهنگی ،جتماعیا ،یکیژتکنولو دی،قتصاا محیطدر  متغیر ئماًدا یطاشر با هان مازسادر دنیای امروز، بنگاه ها و 

 به یافتنو  مرتبط تطالعاا یئهدر ارا هاآن ناییاتو به بستگی هانمازسا یپویاو  میزآ موفقیت کنش. واهستند جهامو
به موضوع رهبری مهم تلقی می  توجه مرا ینا به توجه با که دارد نهاآ با هشد جهامو تمشکال ایبر مناسب حلراه  موقع

 یتعلت جذاب یدمحققان و عموم مردم را به خود جلب کرده است شا یرباز نظراست که از د یموضوع یرهبرگردد. 
در واقع عصاره . همه افراد وجود دارد یاست که در زندگ یزیاسرار آم یاربس یندیفرا ی،باشد که رهبر ینا یرهبر گسترده

رهبری آن نفوذ قابل توجه و رو به افزایشی است که از طرف رهبر به زیر دستان، برای رسیدن به اهداف سازمان اعمال 
 .است رهبرمی شود و در راس وظایف رسمی و سازمانی یک 

 رهبری سازمانآن،  به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران و به دنبال آن حفظ سالمت اقتصادی کشور و فضای حاکم بر
به دنبال دستیابی به شیوه هایی است که بر اساس آن، تامین کنندگان مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری 

 مدیران کی از پنج وظیفه اصلیی رهبری .(2910، 1)کاورمان و ولت خود در شرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود
های  صورت داوطلبانه و از روی رغبت فعالیت ها به هنر نفوذ بر زیردستان به نحوی که آن رهبری یعنی .شود محسوب می

نظران، رهبری را یکی از وظایف مدیران  برخی از صاحب .ای را در چارچوب اهداف معینی انجام دهند شده از پیش تعیین
ها  رهبران سازمان دانند و معتقدند که که در مقابل، برخی، رهبری را بسیار فراتر از مدیریت می درحالی .کنند قلمداد می

کوشد با ایجاد انگیزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود را  ها نیستند. فرایندی که مدیریت می الزاماً مدیران سازمان
در تحقق اهداف سازمانی تسهیل و کارکنان را از روی میل و عالقه به انجام وظایفشان ترغیب کند؛ بنابراین رهبری 

ریزی، سازماندهی و کنترل نیز از وظایف مدیر است. مهمترین نکته در  این وظیفه مانند برنامه جزئی از مدیریت است و
رهبری نفوذ و اثرگذاری است. اصوالً قدرت عبارت است از توانایی اعمال نفوذ بر دیگران و نفوذ عبارت از اعمالی است 

یابد و نفوذ  شود. رهبری با نفوذ بر دیگران تحقق می که مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می
 .(.190 صفرزاده،) گیرد نیز از قدرت سر چشمه می

 در توانند می رهبران عوامل، این با سازگاری و شناخت درک، با. دارد بستگی خاصی موقعیتی عوامل به توانایی رهبر
مروزه یکی از وجه تمایز سازمان دهند.  قرار تأثیر تحت بیشتری بسیار موفقیت با را خود پیروان مختلف، های موقعیت

های موفق و ناموفق در رهبری اثربخش و پویاست. پیتر دراکر خاطر نشان می سازد که مدیران و رهبران کمیاب ترین 
منبع اساسی همه سازمان ها هستند. سازمان ها به طور مستمر در جستجوی رهبران اثربخش می باشند ولی به آسانی 

افت نمی شوند. بنابراین هنگامی که از کمبود استعداد رهبری سخن به میان می آید به معنی نبودن افرادی نیست که ی
بتوانند مشاغل مدیریتی را پر کنند، بلکه به معنی کمبود یا نبودن کسانی است که بخواهند نقش های رهبری مهم را در 

 .(2915، 2کرین و همکاران) ر اثربخش انجام دهندخود را به طوسازمان ایفا کنند و بتوانند وظایف 
بسیاری از ناکامی ها و شکست های سازمان ها، شرکت ها و حتی پروژه های تحقیقاتی ناشی از ضعف رهبری بوده 

اعمال رهبری درست باعث می شود تا آگاهی افراد از فرصت های در دسترس افزایش یافته و آنان وظایف خود را  .است
برنامه ریزی شده و بطور مؤثرتری انجام دهند و از این طریق حداکثر بهره وری را بدست آورند. بنابراین به صورت 

                                                           
1
 Kovermann & Velte 

2
 Keran 
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دهند بسیار مهم است تا بتوان از شرایط و فرصت ها به  شناخت درست و به موقع عواملی که وقت سازمان را هدر می
 داد.  سازمان را افزایش درآمد پایدارنحو مؤثری بهره گرفت که بتوان 

 

 روش تحقیق
به دلیل اینکه این پژوهش در پی بررسی یک مساله خاص است، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین، از 

است. اعتبار دست  پیمایشی -آنجایی که به دنبال ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر است از لحاظ ماهیت توصیفی
آوردهای هر پژوهشی تحت تاثیر اعتبار روشی است که برای آن پژوهش انتخاب می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر، 

نفر بوده اند. و به روش نمونه گیری  199که  می باشد 1499 -1900 تهران طی سال های 5منطقه شهرداری کارکنان 
 دردسترس انتخاب شده اند.

 

 یافته ها
بیشتر باشد، در آن صورت توزیع مشاهده شده با  95/9سیر نتایج آزمون، چنانچه مقدار سطح خطای مشاهده شده از در تف

توزیع نظری یکسان است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد. یعنی توزیع بدست آمده توزیع نرمال است. اما چنانچه مقدار 
ه شده با توزیع مورد انتظار متفاوت است و توزیع فوق نرمال نخواهد کوچکتر باشد آنگاه توزیع مشاهد 95/9معنی داری از 

 پردازد.بود. این آزمون با توجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می
H0های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود ندارد )توزیع نرمال هست(.: بین فراوانی 

H1انتظار تفاوت وجود دارد )توزیع نرمال نیست(.های مشاهده شده و مورد : بین فراوانی 
 تست نرمالیته متغیرها (:1) جدول

 نتیجه تایید فرضیه مقدار خطا سطح معناداری نوع توزیع به کار گرفته شده متغیر

 نرمال H0 95/9 97690 نرمال سبک رهبری

 نرمال H0 95/9 .9704 نرمال درآمد پایدار

توان استنباط نمود که توزیع مورد انتظار با توزیع ، می1کلموگروف جدول  –با توجه به مقادیر حاصل از آماره اسمیرنوف 
 داری ندارد و بنابراین توزیع این متغیرها نرمال است. مشاهده شده برای تمام متغیرها تفاوت معنی

 معناداری رگرسیون استفاده می شود:برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و ضریب 

 

 معنادار وجود دارد.  مثبت وو درآمد پایدار شهرداری رابطه  سبک رهبری دستوریبین  فرضیه:
 خالصه مدل (:2) جدول

 ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده تعیین خطای استاندارد

9760995 97220 97291 974.0 

ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی  یهمبستگ اشاره دارد بهکه  974.0برابر است با   ضریب همبستگیمقدار
همبستگی پیرسون بین )  Rطور که از مقداردهد. هماننشان میرا و درآمد پایدار شهرداری  سبک رهبری دستوری بین

 مقدار، همبستگی ساده وجود دارد. و درآمد پایدار سبک رهبری دستوری یعنی بیندو متغیر( نمایان است، بین دو متغیر 
 سبک رهبری دستوری تواند توسط متغیر مستقلمیدرآمد پایدار وابسته  دهد که چه مقدار از متغیرنشان میضریب تعیین 

 .تبیین شود
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 جهت معنادار بودن رگرسیون Fآزمون  (:3)جدول 
 سطح معناداری F درجه آزادی میانگین مربعات مجموع مربعات متغیر

 97999 1147041 1 .55725 .55725 رگرسیون

   00 974.0 1097649 باقی مانده

   194  2907099 کل

را نشان می دهد. درآمد پایدار بر متغیر وابسته یعنی  سبک رهبری دستوریجدول باال میزان تاثیر متغیر مستقل یعنی 
است بنابراین به طور کلی می توان گفت متغیر مستقل  95/9کوچکتر از همانطور که مشاهده می کنید مقدار معنی داری 

 بر متغیر وابسته اثرگذار است.
 

 معنادار وجود دارد. مثبت وو درآمد پایدار شهرداری رابطه  سبک رهبری مشارکتیبین  فرضیه:
 خالصه مدل (:0)جدول 

 همبستگیضریب  ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده تعیین خطای استاندارد

9760995 97220 97291 97500 

ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی  یهمبستگ اشاره دارد بهکه  97500برابر است با   ضریب همبستگیمقدار
همبستگی پیرسون بین دو متغیر( )  Rطور که از مقداردهد. هماننشان میرا و درآمد پایدار  سبک رهبری مشارکتی بین

ضریب  مقدار، همبستگی ساده وجود دارد. و درآمد پایدار سبک رهبری مشارکتییعنی بین نمایان است، بین دو متغیر 
تبیین سبک رهبری مشارکتی  تواند توسط متغیر مستقلمی درآمد پایداروابسته  دهد که چه مقدار از متغیرنشان میتعیین 

 .شود
 جهت معنادار بودن رگرسیون Fآزمون  (:5)جدول 

 سطح معناداری F درجه آزادی میانگین مربعات مجموع مربعات متغیر

 97999 1147041 1 .55725 .55725 رگرسیون

   192 97500 1097649 باقی مانده

   199  2907099 کل

را نشان می دهد.  درآمد پایدارمیزان تاثیر متغیر مستقل یعنی سبک رهبری مشارکتی بر متغیر وابسته یعنی  5جدول 
است بنابراین به طور کلی می توان گفت متغیر مستقل  95/9همانطور که مشاهده می کنید مقدار معنی داری کوچکتر از 

 بر متغیر وابسته اثرگذار است.
 

 نتیجه گیری
 سبک رهبریبا توجه به نتایج مدل تجربی این پژوهش که در جداول یافته ها ارائه شد و بر طبق تحقیقاتی که در زمینه 

 ، یافته های تجربی این پژوهش به قرار ذیل می باشد:درآمد پایدارانجام شده در 

، به علت درآمد پایدارو  دستورییافته های حاصل از پژوهش نشان داد که فرضیه اول مبنی بر ارتباط بین سبک رهبری 
رابطه معناداری وجود  درآمد پایدارو  دستوریمورد تایید است؛ بنابراین سبک رهبری  95/9کوچکتر از  p داشتن مقدار

درآمد دارد. همچنین یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که فرضیه دوم مبنی بر ارتباط بین سبک رهبری مشارکتی و 
مورد تایید است؛ بنابراین می توان گفت که بین سبک رهبری مشارکتی  95/9کوچکتر از  p داشتن مقدار، به علت پایدار

تاثیر سبک رهبری بر میزان فرسایش ( به بررسی 1491) و همکاران یرزادهمرابطه معناداری وجود دارد.  درآمد پایدارو 
 جز را انسانی منابع هستند، خود سازمان سطح در ربخشیاث و وری بهره بدنبال که مدیرانی و پرداختند. رهبران کارکنان
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 شناخت به باید خود، کار و کسب حیطه گسترش و ارتقا برای می دانند آنها. می شناسند سازمان ارزشمند های سرمایه
 و استعدادها از دقیق شناخت بلکه نیست کافی سطحی صورت به کارکنان شناخت لذا یابند؛ دست کارکنانشان کافی

بررسی ارتباط میان سبک رهبری با به  ،(1491) . قصوریمی باشد سازمان توفیق اصلی عوامل از یکی کارکنان توانایی
 و سازمان شرایط و کار ماهیت با متناسب رهبری، مناسب سبک بکارگیری و پرداختند. انتخابعملکرد و تعهد کارکنان 

 در سزایی به تاثیر و مهم بسیار نقش اطمینان، عدم یا و اطمینان شرایط گرفتن نظر در همراه به موجود رقابتی محیط
 .گردد می کارکنان سازمانی تعهد و عملکرد

 

 پیشنهاد
از سبک های رهبری مناسب جهت همکاری با  شهرداری ، مدیراندرآمد پایدارپیشنهاد می شود به منظور بهبود فرایند 

تسهیم دانش و تجربیات مدیران سازمان های مختلف، در جهت بهبود پیشنهاد می شود که با  .کارکنان استفاده کنند
 .سودآوری سازمانی، گام برداشته شود
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