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 چکیده

ها باید در ماهیت خود به  ها دارند، بنابراین درآمد شهرداری منابع مالی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری که ییآنجااز 
موقوع و رعوع    سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصوو  ررکوت کنودذ لودا ادارل م شووه شوهرها، دادت خودما  مناسو  و بوه         

منوابع   لدا هدف از این تحقیق تبیین راب ه بوین  بعد درآمد و هزینه است.های عشمی در  های اصشی آت، نیازمند روش نیازمندی
 شوهر  در شوهری  مدیریتروزل  اجرایی مدیرات و تهرات می باشد. جامعه مورد م العه کارشناسات وظایف شهرداریدرآمدی و 
دام بوه جموع آوری دادل هوا    باشد که بر اساس روش نمونه گیری غیر ارتمالی در دسترس با توجه به رجم جامعه اق تهرات می

استفادل گردید و نتایج تحشیل دادل هوا ناوات داد کوه بوین      32ورژت  spssنمودیم. برای تجزیه و تحشیل دادل ها از نرم اعزار 
عمومی، عوارض اختصاصی، بهای خدما  و درآمد راصل از موسسا ، درآمد راصل از وجول و اموالی که بوه موجو     عوارض

قانوت به شهرداری تعشق دارد، اعانا  و کمک های اع ائی و سایر منابع بر وظایف شهرداری راب ه وجود دارد که طبقوه رتبوه   
وجول و اموا  کمترین رتبه را در بوین متییرهوای   درآمد راصل از و بندی به عمل آمدل اعانا  و کمک های اع ائی بیاترین 

 تاثیر گدار بر وظایف شهرداری دارا بود.

 ا ، عوارض، خدما ، شهرداری، وظایف.منابع درآمد، اعان: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
مردم برای استفادل بیاتر از امکانا   یها عشمی و صنعتی توأم با رشد عکری و اعزایش خواست های یارعتامروزل تحوال  و پ

و خدما  شهری و کاش و جاذبه زندگی شهری که در مردم روستاها پدید آمدل، هر روز هزارات نفر از آنات را در سراسر دنیا از 
کااند و با رشد و توسعه جمعیت و اعزایش تقاضوا بورای خودما      کند و به سوی شهر می محیط روستایی و کااورزی دور می

 .آورد یمومی، ماکال  اقتصادی عراوات نظیر اشتیا ، مسکن و امکانا  رعاهی و صدها ماکل دیگر پدید مع
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: موردی مطالعه) شهرداری وظایف و درآمدی منابع بین رابطه بررسی
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زندگی ساکنات شهرها را الزم ساخته  سازی ینهجانبه به راهبردهای سودمند برای به ضرور  توجه همه ازپیش یشاین مسائل ب
شوهری،   یوزی ر برنامه ونقل شهری، ایمنی شهری و شهری، رمل زیست یطدر شهرها مانند مح یرگداراست. در میات عوامل تأث

بر دیگر عوامل سازندل زنودگی شوهری دارد، مودیریت شوهری اسوت.       ای کنندل یینیک عامل بسیار مهم که تأثیر عزایندل و تع
ادارل جامعوه  شود که به مفهوم عشوم   شهری در نظر گرعته می های گداری یاستعنوات ابزاری برای اجرای س مدیریت شهری به

ها تنها یکی از  است. درواقع وجود سازمانی به نام شهرداری که وظیفه مدیریت شهری را بر عهدل دارد، الزامی است. شهرداری
دهنودگات عمودل شوهری و     عنووات سوازندگات و توسوعه    خصوصی به یها بازیگرات توسعه شهری هستند. شهروندات و شرکت

ها به دلیل داشتن قدر  قانونی و توانوایی تودوین و    اقتصادی هستندذ اما شهرداری های یتصاربات و گردآورندگات اصشی ععال
 کوه  یشووند. درصوورت   محسووه موی   شودل  یفعنوات محور اصشی در محدودل جیراعیایی تعر های توسعه شهر، به اجرای سیاست

 نند، توسعه شهر دچار اخال  خواهد شد.را بنا و خدما  موردنیاز را برای توسعه عراهم ک ها یرساختها نتوانند ز شهرداری
 ینتور  عنووات عمودل   عنوات مرکز تجمع گرول عظیمی از مردم و دیگری به : یکی، بهاند یاعتهامروزل، شهرها، از دو جنبه، اهمیت 

در رالتی  رایتر کردذ ز ها، توجه بیاتر و دقیق رو، باید به مسائل و ماکال  آت بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد مشی. ازاین
گوردد،   دقیق و درست، سب  رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و اعزایش ماارکت شهروندات در امور شوهرها موی   یزیر که برنامه

های اجتماعی و سیاسی، عقور، بیکواری و تیریو      شکست در رل ماکال  و مسائل شهری، سب  رکود اقتصادی، نارضایتی
 خواهد شد. زیست یطمح

های اجتماعی و سیاسی گوناگوت(، تنها محدود به مواردی  نظر از تنوع و اختالف در نظام شهری )صرفوظایف کنونی مدیریت 
 هوای  یوت ععال یدهو  شود. بشکه جهت های عمرانی نمی ، مدیریت عرهنگ محشی، انجام پروژلیرسان ، خدما یزیر از قبیل برنامه

رود.  وظایف مدیرات شهری بوه شومار موی    ینتر از جمشه مهمانداز شهر در راستای دستیابی به توسعه آت  شهری و ترسیم چام
یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قو  و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آت برآید. 

شوهر  سواخت و توسوعه    -کشوی نگاهداشوت و ارائوه خودما  شوهری     های شهرداری بوه دو دسوته    توات گفت مأموریت لدا می
 شود. بندی می تقسیم

درصد جمعیت کاور در شهرها، باالتر بودت نرخ رشد جمعیت شهری نسوبت بوه نورخ رشود جمعیوت مشوی،        07وجود بیش از 
 االی اقتصواد شوهری در ایورات دارد   اعزودل و اشتیا  کاور به شهرها ناات از جایگال بو  اختصاص درآمد بسیار باالیی از ارزش

ها و باال بردت س ح انتظارا  مردم از  های شهرداری قتصاد شهری عوامشی چوت گسترش دامنه ععالیتاز دید ا .(3281 )قادری،
و  کند )عباسی را بیاتر می ها ها و ماکال  ناشی از اعزایش جمعیت شهری نیاز به توجه به منابع مالی و درآمدی شهرداری آت
 ای یوهل ها اهمیت و ری، تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداریهای میتشف مدیریت شه بنابراین در میات بیش .(3281 ،یباقر

ای را در ارائه خدما  به شهروندات داردذ و از سوی دیگر عقدات درآمود   ها تأثیر عمدل کس  درآمد شهرداری یکسوداردذ زیرا از 
هری را های توسعه ش و برنامه ها شود. بشکه، اساساً اجرای تمامی طرح تنها سب  عدم ایجاد خدما  ضروری در شهر می کاعی نه

نقاط جهات ازلحاظ مودیریتی بوا شورایط متییور و      یها در اقص شهرداری .(3283 )جماید زادل، با ماکل مواجه خواهد ساخت
های دولتی جهت ادارل  ها در مقاطعی از کمک که در برخی از کاورهای پیارعته، شهرداری یا گونه رو هستند به ای روبه پیچیدل

شووند. تجربوه    ای روبورو موی   کنندذ و بدوت پاوتوانه موالی دولوت مرکوزی در عمول بوا ماوکال  عدیودل         تفادل میشهرها اس
 های شهر راکی از انجوام م العوا  گسوتردل در    شیول کس  درآمد و تأمین هزینهینه زم های کاورهای پیارعته در شهرداری

های شهر و شوهرداری اسوت. کواهش وابسوتگی      ای هزینهدستیابی به راهکارهای کارآمد جهت صرف منابع درآمدی بر ینهزم
ها برای اعزایش سو ح رشود و توسوعه     ها به دولت در ایرات، اعزایش تقاضا برای باال بردت بودجه شهرداری درآمدی شهرداری
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هرها، رشد جمعیت و مهاجر  به شو  یجهپس از استقرار شوراها، تادید مسائل و ماکال  شهرها درنت یهلو اقتصادی شهرها به
)در بعضی از شوهرها   یها به ناپایدارترین منبع درآمدی یعنی عوارض ساختمان ها و وابستگی زیاد آت ناپایداری درآمد شهرداری
منوابع   کوه  ییآنجا ها دشوار کردل است. از را برای متولیات امور در شهرداری درصد است(، شرایط کار 87این وابستگی بیش از 

ها باید در ماهیوت خوود بوه سومت منوابع       ها دارند، بنابراین درآمد شهرداری مالی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری
ها به منوابع پایودار،    های درآمدی شهرداری پایدار، منظم و قابل وصو  ررکت کندذ و منابع مالی ناپایدار جای خود را در ردیف

هوای اصوشی آت، نیازمنود     موقع و رعع نیازمندی . لدا ادارل م شوه شهرها، دادت خدما  مناس  و بهمستمر و قابل وصو  بدهد
های عشمی در بعد درآمد و هزینه است. ولی چیزی که در عمل شواهد آت هسوتیم، ایون اسوت کوه مودیریت هزینوه در         روش

ها و یاعتن راهکوار   نظر و دیدگال رو تباد  د. ازاینگیر توجه به تحوال  عشمی جدید در این روزل شکل می ها عموماً بی شهرداری
 ها به وظایف متناس  ضروری است. اختصاص هدعمند و مناس  درآمد شهرداری ینهزم مناس  در

 

 وهشپیشینه تجربی پژ
 پهوهش داخشی سوابق

  بوه  مناسو   راهبردهوای  ارائوه  و هاشهرداری درآمد بر موثر عوامل بررسی عنوات با ایم العه در( 3210) همکارات و مسگری
 و درآمود  منوابع  مسئشه از کالت تصویری ابتدا پهوهش  در ها آت. پرداختند موضوع بررسی و بحث به پایدار درآمد ایجاد نظورم

 نظوام  از م شووه  چوارچوبی  ،کورج  شهر خاص ویهگیهای به توجه با موردی ضرور  به سپس. نمودند ارائه شهرداریها میارج
 منظور به تحقیق این در. باشد داشته را الزم قرابت نیز پایدار توسعه اهداف با که نمودند پیانهاد کرج شهرداری پایدار درآمدی
 از بعد. گردید بیات عازی من ق صور  به ها گویه اهمیت میزات. نمودت استفادل پرسانامه از پایدار درآمدی منابع به دستیابی
 داد ناوات  پهوهش نتایج. اند شدل تقسیم ناپایدار و پایدار دودسته به درآمدها، درآمدی منابع از یک هر اهمیت نمودت غیرعازی

 عوروش  یوا  تولیود  بور  عووارض ذ اعورزودل  ارزش بور  مالیوا  ذ ماوترکین  بهای آه و برق، تشفن، گاز عوارض درآمدی منابع که
 نوام  ثبوت  عووارض ذ رانندگی جرائم عوارضذ گدرنامه عوارضذ متمرکز وصولی عوارض از شهرداری سهمذ تولیدی محصوال 
 .هستند پایدارتر دیگر درآمدی منابع به نسبت قراردادها بر عوارضذ رانندگی آزمایش
 پایدار شهری یتوسعه اساس بر نظرآباد شهرداری درآمدی منابع تامین ررسیب عنوات با ای م العه در( 3210) عشیزادل و شیعه
 ماوکالتی  بوا  هوا  جنبه از بسیاری در نظرآباد که دهد می ناات ها دادل تحشیل نتایج. پرداختند موضوع این بررسی و بحث به

 و ماوکال   بوه  توجوه  بوا  نهایوت  در. است پایدار درآمدزایی راهبردهای و مکانیسم وجود عدم، ها آت ی ریاه که است مواجه
 نموودت  دنبوا   موانع و قیود به و شدل پیانهاد نظرآباد شهرداری پایدار درآمدزایی جهت راهکارهایی، نظرآباد در موجود مسایل

 . است شدل اشارل پیانهادی راهکارهای
 در تهرات 31 من قه شهرداری درآمدی و مالی منابع پایداری ارزیابی عنوات با پهوهای در( 3210) همکارات و رسنی موسوی
 کوه  داد ناات پهوهش نتایج. پرداختند موضوع بررسی به ماارکتی رویکرد با شهری عرسودل باعت بهسازی و نوسازی راستای

 تاتوو  موی  آمدل دست به مسکن نوسازی مالی تامین برای نزدیک آیندل و موجود وضع در مناس  مالی تامین روش اساس بر
 اوراق انتاوار  -3 تسهیال  مجدد گداری قیمت با مسکن از انتظار قابل مناعع در دهندگات وام دادت ماارکت -3 گفت چنین

 هوای  مالیوا   وضوع  -2 عرسوودل  هوای  باعت تکشیفی تسهیال  میزات به اوراق انواع سایر با رقابت قابل سود نرخ با ماارکت
 تاسویس   -1 مسوتیال   شورکتهای  تاسویس  بوا  مسوکن  مایص های پروژل ماارکت اوراق انتاار  -4 عرسودل باعت خاص
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 موالی  تامین به خیرین دعو  و زمینه ایجاد  -0 عرسودل باعتهای در مسوو  نهاد توسط عروش پیش معامال  تضمین شرکت
 موجوود  وضوع  از رعت بیروت راهبردهای جمشه از بانکها نزد خیرین شدل ادارل وجول محل از عرسودل باعتهای در مسکن ساخت
 .باشد می

 پایودار  توسوعه  منظور به اقتصادی و درآمدی منابع تامین چگونگی عنوات با ای م العه در( 3210) همکارات و رسنی موسوی
 راصوشه  درآمودهای  از ای عمدل بیش که داد ناات پهوهش نتایج. پرداختند موضوع بررسی به تهرات شهرداری: م العه مورد
 در شووند  موی  کسو   ناپایدار منابع از عمدتاً و نیستند همیوات بودت م شوه و پایداری مفاهیم با کاور های شهرداری توسط
 نسوبی  ب ور خدما  عروش از راصشه درآمدهای و مستیال  و زمین بر مالیا  نوسازی عوارض همچوت پایدار منابع که رالی
 سهم صد مادل جرایم و ساختمانی تیشفا  عوارض تراکم عروش عوارض جمشه از ناپایدار درآمدهای بر تمرکز. اند ماندل میفو 
 شوکل  نحوول  و ماهیت ابتدا پایدار درآمدهای از برخورداری منظور به است ضروری لدا اند دادل اعزایش درآمدها کل در را خود
 .سنجید پایداری های مالک با را ها آت سپس و تعریف درآمدی اقالم گیری
 پهوهش خارجی سوابق

 در درآمود  تاوییص  بور  شهرداری مدیریت تأثیر: ندارند درآمد درآمدها که هنگامی" عنوات با پهوهای در( 3730) هارولدسن
 ان باق که کرد مایص ها دادل تحشیل و تجزیه، کشی طور به. پرداخت موضوع بررسی به "سوئد شهری پسماندهای مدیریت

 رسابداری های شیول انتاار چگونگی همچنین نتایج و است شهری مدیریت ساختارهای و اشکا  تأثیر تحت مالی رسابداری
 شوهری  مودیریت  سواختارهای  و اشکا  که کرد تأکید نتایج. نمود برجسته محشی سازمانی داخشی عرآیندهای طریق از را مالی

 و تجزیوه  کننودل  تکمیول  کوه  هسوتند  شهرداری بیش در ناهمگن رسابداری های شیول بررسی هنگام در مهمی عاکتورهای
 .است رسابداری ان باق و انتیاه بر اقتصادی و سیاسی، نهادی خارجی نیروهای تأثیرگداری چگونگی تر مرسوم تحشیل
 هوای  ایالوت  در جوایگزین  درآمد منابع به تکیه: اقتصادی شرایط در محشی درآمد ساختار" عنوات با پهوهای در( 3730) پارک

 عوامول  بوه  زیوادی  رود  توا  غیرمسوتقیم  درآمود  بوه  اتکا که دهد می ناات پهوهش این. پرداخت موضوع بررسی به "کالیفرنیا
 و نقل مورد در. است محشی وابستگی به وابسته اقتصاد تأثیر و است متفاو  میتشف مناطق در و دارد بستگی مالی و اقتصادی
 موی  اعزایش را متعارف غیر درآمد،  آنها انتقا  به وابستگی اعزایش و اقتصاد شدت بدتر با کاورها ارتماالً دولتی بین انتقاال 
 .کند می تیییر مثبت به منفی از اقتصادی های شاخص ای راشیه اثر، انتقا  به وابستگی اعزایش با که رالی در، دهند

 قالو   در و کموی  رویکورد  بوا ، مکزیوک  شوهرداری  818 از شوهر  توسوعه  در ها شهرداری نقش بررسی برای (3733) رودریگز
 کوه  شوهری  اقتصواد  توسوعه  استراتهی گانه 8 اجزای مقاله این در. است کردل استفادل 3117-3771 های سا  برای پرسانامه
 در انسوات  توسوعه  و پیونودها ، اسوتقال   توسعه، ماارکت مکانیزم، سازی ظرعیت، پایداری، کارآعرینی، ریزی برنامه: از اند عبار 
 توجوه  کوه  هایی شهرداری که است این دهندل ناات نتایج. است شدل قرارگرعته بررسی مورد مکزیک محشی های دولت سراسر
 از دسته آت در انسانی توسعه اعزایش همچنین. دارند قرار باالیی س ح در شاخص 8 این ازلحاظ، دارند استراتهی این به زیادی
 دیگر نتایج از همچنین. اند کردل سازی ظرعیت و اند داشته بیاتری گداری سرمایه ها زیرساخت در که است بودل محشی های دولت
 .هست مضر شهری توسعه برای، مرکزی دولت از زیاد استقال  که است این مقاله این

 

 فرضیه های پژوهش

 راب ه وجود دارد. وظایف شهرداریمنابع درآمدی و  عرضیه اصشی: بین
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 عرضیه های عرعی
 راب ه وجود دارد. یشهردار فیبر وظا یعوارض عموم نیب -3

 راب ه وجود دارد. یشهردار فیبر وظا یعوارض اختصاص نیب -3

 راب ه وجود دارد. یشهردار فیخدما  و درامد راصل از موسسا  بر وظا یبها نیب -2

راب وه وجوود    یشهردار فیبر وظا رد،یگیتعشق م یکه به موج  قانوت به شهردار یدرآمد راصل از وجول و اموال نیب -4
 دارد.

 راب ه وجود دارد. یشهردار فیبر وظا یاع ائ یاعانا  و کمک ها نیب -1

 راب ه وجود دارد. یشهردار فیمنابع بر وظا ریسا نیب -0
 

 پژوهششناسی روش 

طراروی شودل کوه از نظور ماهیوت دادل هوا، جوز          وظایف شوهرداری منابع درآمدی و  بین راب ه پهوهش با هدف بررسی این
همبستگی می باشد و جهت جمع آوری دادل ها از پرسانامه های معتبور اسوتفادل شودل     -تحقیقا  کمی و روش ات توصیفی

دانوش جعفوری و همکوارات    ( از مقیاس موورد اسوتفادل در   سوا 32) یشهردار فیدر این تحقیق برای اندازل گیری وظا است.
خودما  و   یبهوا سووا (،    2) یاز عوارض اختصاصو  یناش یدرامدهاسوا (  0) یاز عوارض عموم یناش یدرآمدها، (3282)

و  یاع ائ یو کمک ها اعانا سوا (،  3) یراصشه از وجول و اموا  شهردار یدرآمدهاسوا (،  3) از موسسا  یناش یدرآمدها
استفادل شودل اسوت. در ایون پوهوهش     سوا (  3) منابع ریساسوا ( و  3) ردیگیتعشق م یکه به موج  قانوت به شهردار یاموال

با توجه به ضورور   را شامل می شد که  گانه شهر تهرات 33کشیه مدیرات و کارشناسات شهرداری مناطق جامعه آماری شامل 
جدو  مورگوات تعوداد نمونوه    نمونه گیری برای انجام این تحقیق به صور  غیر ارتمالی در دسترس که تعداد نمونه بر اساس 

 پرسش نامه قابل تجزیه و تحشیل جمع آوری شد. همین تعداد نفر بودل که  307
رود کوه پهوهاوگر   است. روایی سازل زمانی بکار می روایی سازل استفادل شدل در این پهوهش برای سنجش روایی پرسش نامه

بیواهد بداند آیا ابزار جمع آوری دادل ها به خوبی معرف سازل ی نظری تحت بررسی است و با آت همیوانی دارد. برای اروراز  
ل از نورم اعوزار   در تحشیل عامشی تاییدی بوا اسوتفاد  . (3288اعتبار سازل می توات از تحشیل عامشی تاییدی سود جست )میرزایی، 

 CFIو  NNFIو   NFIهای لیزر  در صورتی می توات از آت استفادل کرد که شاخص های برازش مناس  باشند یعنی شاخص
( و همچنین گویه هوایی کوه بوار عوامشی     3288 )کالنتری، باشند، برازش مناس  مد  نتیجه می شود 17/7تر از  بزرگ IFIو 

 (. 3213را داشته باشند ردف خواهند شد )مومنی و ععا  قیومی،  2/7کمتر از 
بوا   .به کمک نرم اعزار اس پی اس اس استفادل شودل اسوت  آلفای کرونباخ  همچنین برای سنجش پایایی پرسش نامه از روش
می باشود ناوات از پایوایی     0/7( باالتر از 3زار اس پی اس اس در ردو  )توجه به اینکه نتایج آلفای کرونباخ بر اساس نرم اع

 همسانی درونی مناس  پرسش نامه در جامعه آماری می باشد.
 

 ها پرسشنامه پایایی آلفا کرونباخ مقیاس های سنجش (:3) جدول

 ضری  آلفا ها پرسانامه پایایی آلفا کرونباخ مقیاس های سنجش

 72832 عوارض عمومی
 72833 عوارض اختصاصی
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 72023 بهای خدما  و درامد راصل از موسسا 
 72030 وجول و اموا درآمد راصل از 

 72042 اعانا  و کمک های اع ائی
 72078 سایر منابع

 72880 درآمدی منابع
    72832   شهرداری وظایف  

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

 ی پژوهشیافته ها

مدیر و کارمند  307. در بیش توصیفی از بین توصیفی و استنباطی تنظیم شدل استیاعته های این پهوهش در دو بیش آمار 
درصود   11درصد را زنات تاکیل می  دادند. اکثریت آنها معواد    1/20درصد را مردات و  3/02پرسش نامه پاسخ دادند  که به
سوا  هوای   پرسش شووندگات  درصد  1/10 بودند. عوق لیسانس و باالتردارای درصد،  1/40و سا  سن داشتند  47تا  23بین 

اسمیرنوف که جهوت بررسوی    -آزموت کولموگروفسا  را داشتند و در بیش آمار استنباطی با توجه به  37تا  33ععالیتی بین 
 نرما  بودت متییرهای پهوهش مورد استفادل قرار گرعت. 

H0 کنند. می پیروی نرما  توزیع از : متییرهای تحقیق 

H1 کنند. نمی پیروی نرما  توزیع از : متییرهای تحقیق 
H0:       
H1:       

 اسمیرنف متغیرهای تحقیق -جدول آزمون کولموگروف (:2) جدول

 نتیجه آزموت کشموگروف اسمیرنوف Z س ح معنی داری متییرها

 نرما  702/3 377/7 عوارض عمومی
 غیر نرما  070/3 733/7 عوارض اختصاصی

 غیر نرما  837/3 772/7 بهای خدما  و درامد راصل از موسسا 
 غیر نرما  000/3 778/7 وجول و اموا درآمد راصل از 

 غیر نرما  118/3 773/7 اعانا  و کمک های اع ائی
 غیر نرما  121/3 773/7 سایر منابع

 نرما  030/7 830/7 درآمدی منابع
 غیر نرما  201/3 741/7 شهرداری وظایف

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 که ناات شدل است 71/7 درآمدی( بزرگتر از عمومی و منابع ی متییرهای )عوارضدار یمعن س ح مقدار (3) جدو  به توجه با
پارامتریوک  ، لودا موی تووات از آزمووت     کند یمپیروی  نرما  توزیع ازموردنظر  متییرهای یعنی باشد یم صفر از پدیرش عرضیه

 موسسا ، درآمد از راصل درامد و خدما  اختصاصی، بهای ی متییرهای )عوارضدار یمعن س ح استفادل کرد. همچنین مقدار
از  که ناات شدل است 71/7 شهرداری( کوچکتر از منابع و وظایف اع ائی، سایر های کمک و اموا ، اعانا  و وجول از راصل
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، لدا می توات از آزموت ناپارامتریوک  کند یمپیروی ن نرما  توزیع ازموردنظر  متییرهای یعنی باشد یم صفر عدم پدیرش عرضیه
 استفادل کرد.

 

 فرضیه های پژوهش آزمون

 .دارد وجود راب ه شهرداری وظایف و درآمدی منابع . عرضیه اصشی او : بین3
H0ندارد وجود راب ه شهرداری وظایف و درآمدی منابع = بین. 
H1= دارد وجود راب ه شهرداری وظایف و درآمدی منابع بین. 

 شهرداری وظایف و درآمدی منابع نتایج همبستگی اسپیرمن بین (:1)جدول 

 
 
 
 

 

 همبستگی معنی دار ناد.  ns–معنی دار شد.        11/7معنی دار شد.        * در س ح  11/7** در س ح 
داردذ چورا کوه سو ح     وجوود  راب ه مثبت و معناداری شهرداری وظایف و درآمدی منابع ناات داد که بین( 2های جدو  )یاعته

 درصود اطمینوات   11( کوچکتر می باشد. لدا با 73/7بینی شدل )( از مقدار خ ای پیش sig= 7773/7) معناداری مااهدل شدل
 تأیید می گردد. H1ی رد و عرضیه H0ی می توات قضاو  نمود که عرضیه

 
 .دارد وجود راب ه شهرداری وظایف و عمومی عوارض او : بین عرعی. عرضیه 3

H0ندارد وجود راب ه شهرداری وظایف و عمومی عوارض = بین. 
H1= دارد وجود راب ه شهرداری وظایف و عمومی عوارض بین. 

 شهرداری وظایف و عمومی عوارض نتایج همبستگی اسپیرمن بین (:4)جدول 

  
 
 
 
 

 همبستگی معنی دار ناد. ns–معنی دار شد.        11/7معنی دار شد.        * در س ح  11/7** در س ح 
داردذ چرا که سو ح   وجود راب ه مثبت و معناداری شهرداری وظایف و عمومی عوارض ناات داد که بین (4)یاعته های جدو  

درصود اطمینوات    11( کوچکتر می باشد. لدا با 73/7( از مقدار خ ای پیش بینی شدل )sig= 7773/7) معناداری مااهدل شدل
 تأیید می گردد. H1رد و عرضیه ی  H0می توات قضاو  نمود که عرضیه ی 

 

 شهرداری وظایف شاخص ها عامل

 درآمدی منابع
 112/7** (rمقدارهمبستگی)
 7773/7 (sigس ح معناداری)
 307 (nتعداد نمونه)

 شهرداری وظایف شاخص ها عامل

 عمومی عوارض
 477/7** (rمقدارهمبستگی)
 7773/7 (sigس ح معناداری)

 307 (nتعداد نمونه)
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 .دارد وجود راب ه شهرداری وظایف و اختصاصی عوارض دوم: بین عرعی. عرضیه 2
H0ندارد وجود راب ه شهرداری وظایف و اختصاصی عوارض = بین. 
H1= دارد وجود راب ه شهرداری وظایف و اختصاصی عوارض بین. 

 شهرداری وظایف و اختصاصی عوارض نتایج همبستگی اسپیرمن بین (:5)جدول 

      
 
 
 
 

 همبستگی معنی دار ناد. ns–معنی دار شد.        11/7معنی دار شد.        * در س ح  11/7** در س ح 
داردذ چورا کوه    وجوود  راب ه مثبت و معنواداری  شهرداری وظایف و اختصاصی عوارض ناات داد که بین (1)یاعته های جدو  
درصود   11( کوچکتر موی باشود. لودا بوا     73/7( از مقدار خ ای پیش بینی شدل )sig= 7773/7) مااهدل شدلس ح معناداری 

 تأیید می گردد. H1رد و عرضیه ی  H0اطمینات می توات قضاو  نمود که عرضیه ی 
 
 .دارد وجود راب ه شهرداری وظایف و موسسا  از راصل مددرآ و خدما  بهای . عرضیه عرعی سوم: بین4

H0= ندارد وجود راب ه شهرداری وظایف و موسسا  از راصل درامد و خدما  بهای بین. 
H1دارد وجود راب ه شهرداری وظایف و موسسا  از راصل درامد و خدما  بهای = بین. 

 شهرداری وظایف و موسسات از حاصل درامد و خدمات بهای نتایج همبستگی اسپیرمن بین (:6)جدول 

 
      
 
 
 

 همبستگی معنی دار ناد.  ns–معنی دار شد.        11/7معنی دار شد.        * در س ح  11/7** در س ح 
 راب ه مثبت و معناداری شهرداری وظایف و موسسا  از راصل درامد و خدما  بهای ناات داد که بین (0)یاعته های جدو   

( کوچکتر موی باشود.   73/7( از مقدار خ ای پیش بینی شدل )sig= 7773/7) داردذ چرا که س ح معناداری مااهدل شدل وجود
 تأیید می گردد. H1رد و عرضیه ی  H0درصد اطمینات می توات قضاو  نمود که عرضیه ی  11لدا با 
 
 .دارد وجود راب ه شهرداری وظایف و اموا  و وجول از راصل درآمد . عرضیه عرعی چهارم: بین1

H0ندارد وجود راب ه شهرداری وظایف و اموا  و وجول از راصل درآمد = بین. 
H1دارد وجود راب ه شهرداری وظایف و اموا  و وجول از راصل درآمد = بین. 
 
 

 شهرداری وظایف شاخص ها عامل

 310/7** (rمقدارهمبستگی) اختصاصی  عوارض

 
 7773/7 (sigس ح معناداری)              
 307 (nعداد نمونه)ت              

 شهرداری وظایف شاخص ها عامل

 مددرآ و خدما  بهای
 موسسا  از راصل

 417/7** (rمقدارهمبستگی)
 7773/7 (sigس ح معناداری)

 307 (nتعداد نمونه)
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 شهرداری وظایف و اموال و وجوه از حاصل درآمد نتایج همبستگی اسپیرمن بین (:7)جدول 

 
 
 
 
 

 همبستگی معنی دار ناد. ns–معنی دار شد.        11/7معنی دار شد.        * در س ح  11/7** در س ح       
داردذ  وجوود  راب ه مثبت و معناداری شهرداری وظایف و اموا  و وجول از راصل درآمد ناات داد که بین( 0)یاعته های جدو  

 11( کوچکتر موی باشود. لودا بوا     73/7( از مقدار خ ای پیش بینی شدل )sig= 7773/7) چرا که س ح معناداری مااهدل شدل
 تأیید می گردد. H1رد و عرضیه ی  H0درصد اطمینات می توات قضاو  نمود که عرضیه ی 

 
 .دارد وجود راب ه شهرداری وظایف اع ائی و های کمک و اعانا  پنجم: بین عرعی. عرضیه 0

H0ندارد وجود راب ه شهرداری وظایف اع ائی و های کمک و اعانا  = بین. 
H1= دارد وجود راب ه شهرداری وظایف اع ائی و های کمک و اعانا  بین. 

 شهرداری وظایف اع ائی و های کمک و اعانا  نتایج همبستگی اسپیرمن بین (:8)جدو  
 
 
 
 
 

 همبستگی معنی دار ناد. ns–معنی دار شد.        11/7معنی دار شد.        * در س ح  11/7** در س ح           
داردذ  وجوود  راب ه مثبت و معنواداری  شهرداری وظایف اع ائی و های کمک و اعانا  ناات داد که بین (8)یاعته های جدو  

 11( کوچکتر موی باشود. لودا بوا     73/7( از مقدار خ ای پیش بینی شدل )sig= 7773/7) چرا که س ح معناداری مااهدل شدل
 تأیید می گردد. H1ی و عرضیه رد H0ی نات می توات قضاو  نمود که عرضیهدرصد اطمی

 
 .دارد وجود راب ه شهرداری وظایف و منابع سایر . عرضیه عرعی شام: بین0

H0ندارد وجود راب ه شهرداری وظایف و منابع سایر = بین. 
H1دارد وجود راب ه شهرداری وظایف و منابع سایر = بین. 
 
 
 
 
 

 شهرداری وظایف شاخص ها عامل

 وجول از راصل درآمد
 اموا  و

 170/7** (rمقدارهمبستگی)
 7773/7 (sigس ح معناداری)

 307 (nتعداد نمونه)

 شهرداری وظایف شاخص ها عامل

 هوای  کمک و اعانا 
 اع ائی

 381/7** (rمقدارهمبستگی)
 7773/7 (sigمعناداری)س ح 

 307 (nتعداد نمونه)
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 شهرداری وظایف و منابع سایر نتایج همبستگی اسپیرمن بین (:1)جدو  
 
 
 
 
 

 همبستگی معنی دار ناد. ns–معنی دار شد.        11/7معنی دار شد.        * در س ح  11/7** در س ح               
کوه سو ح   داردذ چورا   وجوود  راب ه مثبوت و معنواداری   شهرداری وظایف و منابع سایر ناات داد که بین (1)یاعته های جدو  

درصود اطمینوات    11( کوچکتر می باشد. لدا با 73/7( از مقدار خ ای پیش بینی شدل )sig= 7773/7) معناداری مااهدل شدل
 تأیید می گردد. H1رد و عرضیه ی  H0می توات قضاو  نمود که عرضیه ی 

 
 (یو فرع ی)اصل ها هیفرض جیاز نتا یخالصه ا: (31)جدول 

 نتایج عرضیه 
 تأیید .دارد وجود راب ه شهرداری وظایف و درآمدی منابع بین اصشی عرضیه

 تأیید دارد. وجود راب ه شهرداری وظایف بر عمومی عوارض بین عرضیه عرعی او 
 تأیید .دارد وجود راب ه شهرداری وظایف بر اختصاصی عوارض بین عرضیه عرعی دوم

 سومعرعی عرضیه 
 وجوود  راب وه  شهرداری وظایف بر موسسا  از راصل درامد و خدما  بهای بین
 .دارد

 تأیید

 چهارمعرعی عرضیه 
 تعشوق  شوهرداری  بوه  قوانوت  موجو   بوه  کوه  اموالی و وجول از راصل درآمد بین

 .دارد وجود راب ه شهرداری وظایف بر میگیرد،
 تأیید

 تأیید .دارد وجود راب ه شهرداری وظایف اع ائی بر های کمک و اعانا  بین پنجم عرعی عرضیه
 تأیید   .دارد وجود راب ه شهرداری وظایف بر منابع سایر بین   شام عرعی عرضیه 

 منبع: یافته های پژوهشگر

 
 گیری نتیجهبحث و 
 ".دارد وجود راب ه شهرداری وظایف بر عمومی عوارض بین"عرعی او : عرضیه 

مورد بررسی قرار گرعت که نتایج بدست آمودل از   شهرداری وظایف بر عمومی عوارض بینبا توجه به نتایج بدست آمدل راب ه 
دهد که با توجه به س ح معنوی   درصد را ناات می 47آزموت مقدار همبستگی  تجزیه و تحشیل آماری بیانگر آت است که آمارل

ه تبیوین عرضوی  دارد.  وجوود  راب ه شهرداری وظایف بر عمومی عوارض بینمی توات نتیجه گرعت که، درصد  1داری کمتر از 
درصد با وظایف شهرداری از نظر مدیرات و اعرادی که  47به نظر می رسد عوارض عمومی به مقدار عوق بدین شرح است که 

شهرداری در راستای ارائه خدما  جدید بوه شوهروندات، جهوت وصوو      کنند راب ه دارد و  در بیش درآمدی شهرداری کار می
توات گفت که باقی مسائل همچوت شورایط اقتصوادی، سیاسوی،     می کند. میعوارض پایدار اقدام به تاویق یا جریمه مودیات 

آت  یوانگر ب یقبشو  یقوا  تحق یجبا نتوا  او  یهعرض یجنتا یسهبا مقانگرش مسئولین بر راب ه بین این متییرهای تاثیر گدار است. 

 شهرداری وظایف شاخص ها عامل

 منابع سایر
 301/7** (rمقدارهمبستگی)

 7773/7 (sigمعناداری)س ح 
 307 (nتعداد نمونه)
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 و همکوارات  موسوی رسونی (، 3778(، گنزالز و همکارات )3778(، ناالتیگا )3771بار) اسکات یق برنامهتحق یجهنتبا است که 
 (، ماابهت دارد.3210)

 ".دارد وجود راب ه شهرداری وظایف بر اختصاصی عوارض بین"عرضیه عرعی دوم: 
بررسی قرار گرعت کوه نتوایج بدسوت آمودل از      شهرداری وظایف بر اختصاصی عوارضبا توجه به نتایج بدست آمدل راب ه بین 

دهد که بوا توجوه بوه سو ح      درصد را ناات می 0/31 مقدار همبستگی آزموت تجزیه و تحشیل آماری بیانگر آت است که آمارل
تبیوین  دارد.  وجوود  راب ه شهرداری وظایف بر اختصاصی بین عوارضمی توات نتیجه گرعت که، درصد  1معنی داری کمتر از 

در راستای گسترش عرهنگ بهبود مستمر، عوارض آالیندگی خودرو ها و وارودهای تولیودی   عوق بدین شرح است که  عرضیه
 یجبوا نتوا   دوم یهعرضو  یجنتوا  یسوه بوا مقا  .که آالیندگی بیاتری دارند باید بیاتر از خودروها و واردها با آالیندگی کمتر، باشد

 ماابهت دارد. ،(3210) همکارات و رسنی موسوی ،(3730)  پارک یقتحق یجهنتبا آت است که  یانگرب یقبش یقا تحق

 ".دارد وجود راب ه شهرداری وظایف بر موسسا  از راصل درامد و خدما  بهای بین"عرضیه عرعی سوم: 
مورد بررسی قرار گرعت  شهرداری وظایف بر موسسا  از راصل درامد و خدما  بهای بینبا توجه به نتایج بدست آمدل راب ه 

درصد را ناات می دهد که  41آزموت مقدار همبستگی  که نتایج بدست آمدل از تجزیه و تحشیل آماری بیانگر آت است که آمارل
درصد دارای ارتباط  41درصد می باشد ناات می دهد که این دو متییر به میزات  1با توجه به س ح معنی داری آت که کمتر از 

درصود در   41شند و ناات می دهد که برای اینکه شهرداری به وظایف محوله خود بهتر عمول کنود بایود مقودار     با هم می با
درآمدهای راصل از خدما  اعزایش یابد. بهبود خدما  ارائه شدل از قبیل اتوبوس رانی، مراکز رعاهی، پارکینوگ هوا و مراکوز    

 سوم  یهعرض یجنتا یسهبا مقاوندات و اعزایش درآمد می شود. سرگرمی، ورزشی تحت مالکیت شهرداری موج  پوشش نیاز شهر
 ماابهت دارد. ،(3217)و کاراباجانی  موسوی ،(3733)  رودریگز یقتحق یجهنتبا آت است که  یانگرب یقبش یقا تحق یجبا نتا

 شهرداری وظایف بر گیرد، می تعشق شهرداری به قانوت موج  به که اموالی و وجول از راصل درآمد بین"عرضیه عرعی چهارم: 
 ".دارد وجود راب ه

 بور  گیورد،  موی  تعشوق  شوهرداری  به قانوت موج  به که اموالی و وجول از راصل درآمدبا توجه به نتایج بدست آمدل راب ه بین 
مقدار  آزموت مورد بررسی قرار گرعت که نتایج بدست آمدل از تجزیه و تحشیل آماری بیانگر آت است که آمارل شهرداری وظایف

درصد ناات می دهد که گسترش عرهنگ  1درصد را ناات می دهد که با توجه به س ح معنی داری کمتر از  0/17همبستگی 
فتگی سب  اعزایش وسایل نقشیه و بازارهای روزانه و ه کاراعرینی و ارائه خدما  جدید با استفادل از اموا  از قبیل ماشین آال ،

 ،(3730) هارولدسن یقتحق یجهنتبا آت است که  یانگرب یقبش یقا تحق یجبا نتا چهارم  یهعرض یجنتا یسهبا مقا درآمد می گردد.
 ماابهت دارد. ،(3210) همکارات و رسنی موسوی

 ".دارد وجود راب ه شهرداری وظایف بر اع ائی های کمک و اعانا  بین"عرضیه عرعی پنجم: 
مورد بررسی قرار گرعوت کوه نتوایج     شهرداری وظایف بر اع ائی های کمک و اعانا با توجه به نتایج بدست آمدل راب ه بین 

درصد را ناات داد و با توجه بوه   1/38آزموت میزات همبستگی  بدست آمدل از تجزیه و تحشیل آماری بیانگر آت است که آمارل
جهت پروژل هایی از قبیول  درصد است. شهرداری درراستای ارائه خدما  در رد م شوه و  1س ح معنی داری آت که کمتر از 

... مجاز اریا و بازسازی باعتهای عرسودل، بهبود رمل و نقل نگهداری و تعمیر تونل های شهری، طراری و ایجاد کمربند سبز و 
 یوق تحق یجهنتبا آت است که  یانگرب یقبش یقا تحق یجبا نتا پنجم  یهعرض یجنتا یسهبا مقا به دریاعت کمک از دولت می باشد.

 ماابهت دارد. ،(3733)  زرودریگ
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 ".دارد وجود راب ه شهرداری وظایف بر منابع سایر بین"عرضیه عرعی شام: 
مورد بررسی قرار گرعت که نتایج بدست آمدل از تجزیه  شهرداری وظایف بر منابع سایربا توجه به نتایج بدست آمدل راب ه بین 
درصد را ناات داد و با توجه به سو ح معنوی داری آت    1/30آزموت مقدار همبستگی  و تحشیل آماری بیانگر آت است که آمارل

جهت پیابرد در وظایف محوله شهرداری نیاز به ارتقا و خشق منابع جدید و درصد است مایص کرد که مدیرات  1که کمتر از 
 یجوه نتبوا  آت اسوت کوه    یانگرب یقبش یقا تحق یجبا نتا شام یهعرض یجنتا یسهبا مقا درصد می باشد. 38دریاعت وام به میزات 

  ماابهت دارد. ،(3210) همکارات و مسگری ، (3730) پارک یقتحق

 

 منابع

 03-01، 17-10 های سا  طی کاور های شهرداری اعتبارا  و ها هزینه تحشیل و بررسی (،3283) ،ابراهیم، زادل جماید ،
 .20-38 صص، 32 شمارل، چهارم سا ، شهری مدیریت عصشنامه

 شهری یتوسعه اساس بر نظرآباد شهرداری درآمدی منابع تامین بررسی (،3210) ،اصیر عشی، عشیزادل ،اسماعیل ،شیعه 
، مدبر مدیریت پهوهای موسسه، تهرات، ایرات در انسانی عشوم و مدیریت های پهوهش مشی همایش پنجمین، پایدار

https://www.civilica.com/Paper-IICMO05-IICMO05_210.html 
 ها شهرداری ماهنامه، کاور های شهرداری برای پایدار درآمد تأمین های رال(، 3281) ،عشی، باقری، محمدعشی، عباسی ،

 .30-38صص، 18 شمارل، دهم سا 
 صبا عرهنگ انتاارا  :تهرات، اقتصادی و اجتماعی تحقیقا  در ساختاری معادال  سازی مد  ،(3288) ،خشیل، کالنتری. 
 ارائه و هاشهرداری درآمد بر موثر عوامل بررسی، (3210)، محمد، عبدالاال، عشی، صدیق نعیمی ،سمیه، مسگری 

 پیاپی شمارل، دوم شمارل، سوم و سی سا ، جیراعیایی تحقیقا  عصشنامه، پایدار درآمد ایجاد منظوربه مناس  راهبردهای
 .81-04صص، 331

 من قه شهرداری درآمدی و مالی منابع پایداری ارزیابی (،3210) ،پروانه، زیویار ،رریم، سرور، سیدمسعود ،رسنی موسوی 
 ،عمرات مهندسی مشی کنفرانس دومین، ماارکتی رویکرد با شهری عرسودل باعت بهسازی و نوسازی درراستای تهرات 31

، کنفرانس دایمی دبیرخانه، تهرات، ساختمات صنعت در زایی اشتیا  بر تاکید با معماری
https://www.civilica.com/Paper-ARCHITECTUREUR02-ARCHITECTUREUR02_163.html 

 و درآمدی منابع تامین چگونگی (،3210) ،نسرین، باغستانی ،مریم ،پناهی ،بهار ،عررناز، سیدمسعود ،رسنی موسوی 
 نوین راهکارهای ارایه و ها چالش بررسی همایش اولین، تهرات شهرداری: م العه مورد پایدار توسعه منظور به اقتصادی
-https://www.civilica.com/Paper-EPCPSUM01،تهرات شهرداری بسیج سازمات، تهرات، شهری مدیریت

EPCPSUM01_147.html 
 جشد، او  چاپ، شناسات جامعه انتاارا : تهرات. نویس نامه پهوهش و گری پهوهش، پهوهش(. 3288) ،خشیل، میرزایی 

 او 

 Andres,Rodriguez(2012):"Does local economic development really work? Assessing LED 

across Mexican municipalities" http://econ.geo.uu.nl/peeg/peeg1224.pd 

 Gonzalez, L.M, Mesa Gallejaz, R.J(2008),"Improved Local Public Finance: The Case of the 

Municipality of Medellin", Cuadernos de Administractions, vol.21, no.34, pp.327-351 
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