
1 
 

  1درآمدهاي شهرداري تهران از دیدگاه شهروندان تأمینبررسی منابع 

  

  3، دکتر عبدالمحمد مهدوي2، دکتر محمود صارمی1دکتر عبدالمحمد مهدوي

  )س(دانشگاه الزهرا ،ستادیار گروه مدیریتا -1

www.ammahdavi.com 
  دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریتدانشیار گروه مدیریت صنعتی - 2

msaremi@ut.ac.ir  
mahdavi34@yahoo.com  

  

  :چکیده

سال دارد طی این مدت و بنا به دالیل مختلف از  200شهرنشینی به مفهوم شهر صنعتی و خدمات قدمتی کمتر از 

رفاه نسبی زندگی شهري سبب توسعه هر چه بیشتر شهرنشینی و در  جمله صنعتی شدن، وجود امنیت بیشتر در شهرها و

  .شده است... عین حال شکل گیري و افزایش مشکالتی مانند جمعیت زیاد، مشکالت مسکن، آلودگی و 

و شیوه اداره کردن شهرها . در چنین شرایطی مدیریت شهري وظیفه رفاه و آرامش نسبی در شهرها را بر عهده دارد

مفهوم مطلب فوق این است که . هاي عمرانی دولت و قانون اساسی و درجه مشارکت شهروندان هر کشور استیستممتأثر از س

باشند که هر یک به تنهایی قادر نیستند آنها را بطور انفرادي براي داراي یک سلسله نیازهاي مشترك می ها شهرداريمردم و 

  .ي آن سرسام آور استها همین کنند هزینخود تأمین نمایند و اگر بتوانند بطور انفرادي تأ

در شهر تهران نیز موارد فوق با شدت بیشتري مصداق دارند و امر مدیریت شهري در کالن شهر تهران را با دشواري 

و  ها همدیران و کارکنان وزارتخان( به هر حال مسأله اصلی این تحقیق این است که به نظر شهروندان. اند مواجه نموده

، مدیران و کارکنان شهرداري تهران، اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، اعضاي شوراي اسالمی شهر ها سازمان

در این  مین درآمد شهرداري تهران کدامند؟منابع تأ) تهران، دانشجویان، کارشناسان اقتصادي و اقشار مختلف مردم تهران

ي شهرداري ها هنامه طراحی شده نظر شهروندان در مورد تأمین هزین رسشتحقیق پس از بررسی مبانی نظري، با استفاده از پ

ي و ارایه نتایج و پیشنهاداتی براي ها ههاي آماري مورد نیاز نسبت به تجزیه و تحلیل دادتهران، گردآوري و به کمک آزمون

نفع در ي ذيها هودن نظرات گرودهد که لحاظ نم ي تحقیق نشان میها هیافت .درآمد شهرداري تهران اقدام شده است تأمین

به نظر شهروندان پرداخت به موقع . باشد وضع و تغییر عوارض در افزایش درآمد شهرداري و بهینه کردن عوارض مؤثر می

. باشد ي شهرداري از طرف شهروندان بر کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط شهرداري تهران اثرگذار نمیها ههزین

هاي مالی دولت به شهرداري  شهروندان با کمک. باشند منابع تأمین مالی شهرداري تهران آشنا نمی همچنین شهروندان با

ي ها هرسانی از خدمات شهرداري تهران به مشارکت و همکاري مردم در تأمین هزین تهران موافق هستند و آموزش و اطالع

  .شود شهرداري و پرداخت به موقع عوارض منجر می

  

   شهرداري تهران ،منابع درآمد شهرداري ،هزینه شهرداري ،درآمد ،درآمد مینتأ: کلیدي گانواژ

  

  

  

                                                        
می باشد  هاي شهرداري تهران نظر خواهی از شهروندان پیرامون تأمین هزینهتحت عنوان  مقاله حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی کاربردي.  1

 . است که با مدیریت آقاي دکتر عبدالمحمد مهدوي و مسول اجرایی دکتر محمود صارمی و با حمایت مالی شهرداري تهران در دانشگاه تهران اجرا شده



2 
 

  مقدمه 

 دانش( اندسساتی هستند که اجتماعات بشري براي رتق و فتق امور خود ایجاد کردهؤترین مي محلی از قدیمیها سازمان

اي شهري و فراهم نمودن امکانات رفاهی بر ه در تأمین نیازمندي ها شهرداريي محلی بویژه ها سازماننقش ).  1349خوشبو، 

ي ها سازماني ها هترین مسأل از مهم. کسی پوشیده نیست و این مهم در سایه مشارکت ما و شهروندان قابل دستیابی است

در این مقاله . تا حد زیادي به عامل مالی بستگی دارد ها شهرداريمشکالت مالی است و میزان استقالل  ها شهرداريمحلی و 

ي ها ههزین تأمینعالوه بر بررسی مبانی نظري، از شهروندان تهرانی در خصوص . باشد که حاصل یک کار تحقیقاتی می

آن اخذ و  گردآورينامه طراحی شده و توزیع، تکمیل و  شنظرات از طریق پرس. شهرداري تهران نظرخواهی شده است

سپس نسبت به نتیجه گیري و ارائه پیشنهاداتی براي شهرداري  ي گردآوري شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، وها هداد

  .تهران اقدام شده است

  مسأله تحقیق 

طی این مدت و بنا به دالیل مختلف از  .سال دارد 200شهرنشینی به مفهوم شهر صنعتی و خدمات قدمتی کمتر از 

ب توسعه هر چه بیشتر شهرنشینی و در جمله صنعتی شدن، وجود امنیت بیشتر در شهرها و رفاه نسبی زندگی شهري سب

  .شده است... عین حال شکل گیري و افزایش مشکالتی مانند جمعیت زیاد، مشکالت مسکن، آلودگی و 

و شیوه اداره کردن شهرها . در چنین شرایطی مدیریت شهري وظیفه رفاه و آرامش نسبی در شهرها را بر عهده دارد

مفهوم مطلب فوق این است که . انون اساسی و درجه مشارکت شهروندان هر کشور استهاي عمرانی دولت و ق متأثر از سیستم

باشند که هر یک به تنهایی قادر نیستند آنها را بطور انفرادي براي  داراي یک سلسله نیازهاي مشترك می ها شهرداريمردم و 

  ).1378پروانه، ( سام آور استي آن سرها هکنند هزین خود تأمین نمایند و اگر بتوانند بطور انفرادي تأمین

و امر مدیریت شهري در کالن شهر تهران را با دشواري  ؛در شهر تهران نیز موارد فوق با شدت بیشتري مصداق دارند

به هر حال مسأله اصلی این تحقیق این است که به نظر شهروندان منابع تأمین درآمد شهرداري تهران  .مواجه نموده اند

   کدامند؟

  ي طرح مبانی نظر

و از قدیمی ترین مؤسساتی هستند که اجتماعات بشري براي رتق و فتق امور خود  هاي محلی و حکومت ها سازمان اصوالً

باشد به همین جهت  ي تاریخی و طبیعی میها هداراي ریش ها سازمانایجاد کرده اند، این برقراري روابطی منطقی میان خود 

اي بستگی به نحوة تلقی آنها نسبت به  مالحظه وام و کشورهاي مختلف تا حد قابلمی توان ادعا کرد که دوام و زوال اق

این حقیقتی است که در جهان امروز شناخته شده است و به همین جهت . )1374شکیبا مقدم، ( ي محلی داردها سازمان

ساتی هسستند که وجود آنها مؤس ها شهرداريخورد، لذا  ي محلی در همه جا به چشم میها سازمانکوشش براي تجدید حیات 

ناپذیر است و این مهم در سایه مشارکت مادي و معنوي شهروندان جتماعی و توسعه ملی ضرورتی انکاربراي زندگی بهتر، رفاه ا

 ها شهرداريمشکالت مالی است و میزان استقالل  ها شهرداريي محلی و ها سازماني ها همسأل ترین از مهم. قابل دستیابی است

ي کشور شده است، مسائل و ها شهرداريگیر  یادي به عامل مالی بستگی دارد و یکی از مسائلی که امروزه گریبانتا حد ز

ي ها هاساسا پرداخت هزین .را در خدمات رسانی به شهروندان دچار مشکل کرده است ها شهرداريمشکالت مالی است که 

و قرن حاضر قرن سپردن امور شهرها ) 1377طاهري،( داردهاي دولت جنبه فرعی  خدماتی بر عهده شهروندان است و کمک

   ).1343رشدیه،( به اهالی آن است
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ها به سرعت رشد و طی این مدت شهر .سال دارد 200به مفهوم شهر صنعتی و خدماتی قدمتی کمتر از  1شهر نشینی 

سابقه در  یش است این روند با آهنگی بیتوسعه یافتند و شمار شهرهایی با جمعیت چند میلیونی کماکان و به سرعت رو به افزا

  .کشورهاي در حال توسعه به شدت ادامه دارد

رسد غیر از مجموعه تحوالت ناشی از انقالب صنعتی آنچه باعث گرایش انسان به زندگی شهري گردیده امنیت  به نظر می

آن زمینه تغییر و پیشرفت در یک محیط بیشتر نسبت به جوامع روستایی و رفاه نسبی قابل توجه زندگی شهري است عالوه بر 

 ه به محدودة شهرها و ارزش زمین،از طرف دیگر با توج. هاي کوچک روستایی فراهم است شهري به مراتب بیش از محیط

ها و تأسیسات گوناگون ها و اتومبیل تراکم جمعیت در واحد سطح رو به افزایش نهاده و شهرها انباشته از جمعیت ساختمان

 ها هست، جمعیت زیاد، مهاجرت، آلودگی، مشکالت مسکن و اشتغال و افزایش فقر شهري، عدم امنیت، خشونت و دگردیده ا

داده و انسان شهرنشین را دچار عوارض روحی و روانی فراوانی  شعاع قرارال مشکل دیگر رفاه مادي را در شهرهاي بزرگ تحت

  .نموده است

هاي مربوطه و درایت خاص کمک کند تا رفاه و آرامش با تکیه بر دانشدر چنین شرایطی مدیریت شهري وظیفه دارد 

اداره امور شهر . فرما گرددهاي اجتماعی آن به حداقل برسد و نظم بر شهر حکمها و آسیبنسبی به شهر بازگشته و ناهنجاري

هاي مدیریت شهري است  سیستمبه طوري که شهروندان در آن احساس آرامش نموده و رفاه نسبی فراهم باشد از اهم وظایف 

هاي عمرانی دولت و قانون اساسی و درجه مشارکت شهروندان هر  از سوي دیگر شیوة اداره کردن شهرها متأثر از سیاست

شود اما  امروز تجربه شده و یا مشاهده می هاي محلی در جهان کشور نیز هست به همین لحاظ الگوهاي مختلفی از حکومت

  ).1378پروانه؛ (  ین الگوها در شیوه کار، فلسفه حاکمیت تقریباً در همۀ شهرها و کشورها مشابهت داردرغم تنوع زیاد ا علی

داراي یک سلسسله نیازهاي مشترکندکه هر یک به  ها شهرداريالذکر این است که مردم و  مفهوم ساده مطالب فوق

بعضی از آنها را منفردا ًو بدون مشارکت  ،هم قادر باشند تنهایی قادر نیستند آنها را منفرداً براي خود تأمین نمایند و اگر

دیگران تأمین نمایند حداقل اشکالی که دارد این است که هزینه تأمین انفرادي آنها بسیار سنگین بوده و از عهده هر کس بر 

اضالب، پارك، بزرگراه این خدمات شامل آب، برق، ف. آید و گاهی ممکن است مطلوبیت و مرغوبیت کافی نیز نداشته باشد نمی

و دیگر متحدثات شهري است که مردم براي اینکه قادر شوند کلیه این مزایا را با هزینه کم براي خود فراهم سازند اقدام به 

  ).1374،مزینی(کنند تشکیل سازمانی مشترك به نام شهرداري می

کارهاي کسب  و هاي خود را به ساز مدیران شهري بویژه در کشورهاي در حال توسعه مجبورند بخش اعظم فعالیت  

چرا که هزینه احداث تأسیسات شهري بسیار گران بوده و هزینه تعمیر و نگهداري آنها نیز  .درآمد و افزایش آن معطوف دارند

یابد، افزایش جمعیت، توسعه شهرها، افزایش تقاضاي شهروندان براي دسترسی به امکانات بهتر و بیشتر و  همواره افزایش می

کنند که دائماً به فکر تنوع درآمدي و افزایش سطح درآمدها باشند و مدیرانی  ورم، عواملی هستند که مدیران را وادار میت

بدیهی است در غیر . موفق هستند که حداقل بتوانند به اندازه افزایش تقاضا و نیز افزایش نرخ تورم به درآمدهاي خود بیافزایند

ي کشورهاي در حال توسعه ها همشخص ایطی که گرانی و افزایش جمعیت ازطور ثابت در شر اینصورت امکان ارایه خدمات به

اي است که تمامی یا بخش اعظم درآمد شهرداري از مردم شهر تأمین می گردد و با بزرگتر شدن  در اداره امور شهرها به گونه

یابد، لذا بخش قابل توجهی  کاهش می ها داريشهري عمرانی و درآمدهاي ملی به ها هشهرهاي مهم کمک مالی دولت از بودج

یی به منظور افزایش درآمد صرف می شود و از طرفی حفظ سطح ها هدر کسب درآمدها پیدا کردن را ها شهردارياز فعالیت 

تورم زیاد، چندان قابل توجه کاري که به دلیل افزایش کیفیت خدمات و هم چنین ،درآمد دغدغه دائمی مدیران شهرهاست

باید منابع دیگر درآمدي را براي  ها شهرداريوقتی درآمد حکومت مرکزي به طور فزاینده کاهش یابد  ).1378پروانه؛ ( نیست

  ).59، ص1380جمشیدزاده، (ها بیابندمخارج خود در زمینه ارایه خدمات و زیرساخت

                                                        
1. Urbanization  
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دهد  را تشکیل می ها شهرداريدرآمد  یکی از منابع قابل توجه شود میکه بوسیله دولت وصول  ها شهرداريدر ایران سهم 

بعد از انقالب اسالمی  ).1380نوروزي فر، ( شود می تأمینو مهموال از نفت و بنزین و شکر و کاالهاي انحصاري و منابع دیگر 

ل افزوده شد که مح ها شهرداريو تغییر کاربري به منابع درآمد دو منبع عوارض بر محصول نهایی کارخانجات و فروش تراکم 

ا همچنین عوارض صدي شش حقوق گمرکی و سودبازرگانی و عوارض توام ب). 1379هاشمی، (حبنظران می باشندنقد صا

 ي شهري، وضع عوارض جدید و یا افزایش عوارضها ههزین تأمینروش جهت  ترین مهم ).1379سعادت آملی، (مالیات است

دریافت وام از طریق وزارت کشور یا سیستم  ها شهرداريمد یکی دیگر از منابع درآ ).1379سعادت آملی، (موجود می باشد

 ریزي برنامهدفتر (البته به دلیل ضمانت هاي خاص امکان استفاده از این منابع ممکن است امکان پذیر نشود. بانکی است

  ). 1381عمرانی وزارت کشور، 

  در دیگر کشورها ها شهرداريدرآمد  تأمیننگاهی اجمالی به منابع 

عالوه بر آن درآمد دولت محلی از محل . شود میتان بیشتر درآمدهاي شهرداري لندن از کمک هاي دولت ناشی در انگلس

 باشد می بیشتر از نواحی فقیرنشین شود میمیزان و نحوه مالیاتی که از نواحی ثروتمندنشین اخذ . شودمی تأمینمالیات 

)ww.society.guardian.co.ukw(.  

از محل  05/57درصد درآمد شهرداري از درآمد فاضالب، مالیات گاز، هدایا و  95/42در شهرداري لوس آنجلس آمریکا 

 ).1379سعیدنیا، ( شود می تأمینهاي عمومی، حمل و نقل، پارك و تفریح و ساختمان سازي  نشانی، فعالیت درآمد پلیس، آتش

  ). 1379شفیعی، ( ها بیشتر باشد، احساس مسولیت بیشتري خواهند کرد گیري رکت شهروندان در تصمیمهرچه مشا ضمناً

اوراق : به سه منبع درآمدي عمده متکی هستند اي هي سرمایها ههزین تأمیندولت و حکومت هاي محلی در آمریکا براي 

به منظور جلوگیري از  ).www.shoalschamber.com(هاي محلی هاي بالعوض و کارمزد، عوارض و دیگر مالیات قرضه، کمک

   ).1380کاظمیان، ( شوند سیسات در آمریکا به دست دولت ساخته و تملک میأي احتمالی بسیاري از تها هانحصار و سوء استفاد

  هدف اصلی تحقیق 

  .ي شهرداري تهران استها هرامون تأمین هزینهدف اصلی این تحقیق نظر سنجی از شهروندان پی

  اهداف فرعی  

 .ي شهرداري تهرانها هي مشارکت شهروندان در تأمین هزینها هفراهم آمدن زمین

 .ي شهرداري تهرانها هها و پیشنهادات شهروندان در مورد تأمین هزین تجزیه و تحلیل و درك خواست

 .رداري تهران مبتنی بر نظریات شهرونداني شهها هارائه راهکارهاي در مورد تأمین هزین

 .ایجاد انگیزه در شهروندان براي مشارکت هر چه بیشتر در امور شهرداري

  ضرورت تحقیق 

طلبد که عموماً تحت سه  داراي مشکالت بسیاري هستند که بررسی هر کدام از آنها فرصت خاص خود را می ها شهرداري

سائل پرسنلی و مسائل استقالل و خود اتکایی که این سه مسأله بطور تنگاتنگی با مسائل مالی، م: دسته قابل تقسیم هستند

ي ها سازمانترین مسائلی که  بدون استقالل مالی ممکن نیست، لذا از مهم ها شهرداريمثالً استقالل . هم در ارتباط هستند

اي مختلف به انحاء مختلف صورت شورهبا آن مواجه هستند تأمین منابع مالی و پولی است که در ک ها شهرداريمحلی و 

  .گیرد می

باشند در بعضی از کشورها مانند امریکا، کانادا، انگلستان و  منابع درآمدي در شهرهاي مختلف جهان بسیار متنوع می

رد، حال قرار دا) مشابه عوارض نوسازي در ایران(بر مالیات بر دارایی غیر منقول  ها شهرداريافریقاي جنوبی تکیه عمده درآمد 

اینکه در کشورهایی از قبیل فنالند و سوئد نسبت مهمی از درآمد خود را با دریافت سهمی از مالیات بردرآمد اشخاص و 

  .نمایند شرکتها تأمین می
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از محل عوارض دریافتی از مؤسسات انتفاعی و محل  ها شهرداريدر کشورهاي اتریش و آلمان قسمت مهمی از درآمد 

  ). 1385پروانه؛ ( مستقیم قرار دارد  ل می شود حال آنکه در ایتالیا تکیه عمده بر روي عوارض غیرهاي کسب و کار وصو

رسانی  با توجه به کسري درآمد شهرداري تهران و وجود مشکالت فراوان مالی در جهت تأمین منابع مالی براي خدمات

  .رسد هزینه انجام چنین تحقیقی ضروري به نظر میبهتر به شهروندان تهرانی و با هدف یافتن و یا اصالح منابع تأمین 

  سؤاالت تحقیق 

 نفع در وضع و تغییر عوارض در افزایش درآمدها و بهینه کردن عوارض مؤثر است؟ ي ذيها هآیا لحاظ نمودن نظرات گرو

 هاي مالی دولت به شهرداري تهران موافقند؟ آیا شهروندان با حمایت

 داري و ارائه خدمات از طرف شهرداري رابطه معنا داري وجود دارد؟هاي مردم به شهر آیا بین پرداخت

 آیا شهروندان با وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض بر روي یکسري خدمات موافقند؟

هاي مردمی و  هاي محلی عوارض، کمک ي آن از طریق مالیاتها هآیا شهروندان به استقالل مالی شهرداري و تأمین هزین

 معتقدند؟... 

 موافقند؟... هاي دولتی از پرداخت عوارض و  هاي قانونی تعدادي از ارگانا شهروندان با معافیتآی

 کدامند؟ ها هي پیشنهادي شهروندان براي منابع تأمین هزینها هرا

 شهروندان تا چه میزان و در چه صورتی مایل به مشارکت در امور شهر هستند؟

 ارائه آن توسط شهرداري رضایت دارند؟شهروندان تا چه اندازه از خدمات و نحوه 

 چیست؟ ها شهردارينظر شهروندان در مورد بازنگري در قوانین 

  روش تحقیق 

روش تحقیق مورد  ).1379بازرگان و دیگران، ( آن استمهمترین ویژگی یک بررسی علمی، روش تحقیق   

جعه به نمونه آماري اجراي مصاحبه و می باشد در این روش با مرا 1استفاده براي اجراي طرح روش بررسی میدانی

روش با  شود ضمناً ایني مورد نیاز براي اجراي طرح گردآوري میها هتوزیع و گردآوري پرسشنامه بخشی از داد

  . شوداي پشتیبانی میمطالعات گسترده کتابخانه

  )  ها ههاي گردآوري دادتکنیک( ابزارهاي سنجش 

آوري اطالعات را مشخص نماید در این تحقیق باید ابزارهاي جمعقیق پژوهشگر میبعد از تعیین سؤاالت و متغیرهاي تح

  .آوري اطالعات استفاده شده استهاي ذیل جهت جمع از روش

در  ها هنام در این مرحله تیم پژوهش به بررسی کتب، مجالت و پایان: ايها و مطالعات گسترده کتابخانهبررسی) الف

رسانی جهانی اینترنت پرداخته و در تهران و هم چنین به جستجوي گسترده در شبکه اطالع ي تخصصی موجودها هکتابخان

  .اندنموده ها شهرداريسعی در دستیابی به آخرین دستاوردها در زمینه 

تر به وضعیت به منظور تحلیل کمی اطالعات و رفع محدودیت تعمیم نتایج و هم چنین دستیابی دقیق :پرسشنامه) ب

نامه استفاده شده و مقیاس مورد استفاده در ي شهرداري از پرسشها هجود در زمینۀ مشارکت مردمی در تأمین هزینفعلی و مو

  .اي لیکرت بوده استاین پرسشنامه طیف پنج گزینه

  

  

  

                                                        
1. Field Research 
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  جامعه و نمونه آماري

شهرداري تهران، اساتید ، مدیران و کارکنان ها سازمانو  ها هجامعه آماري شامل حداکثر مدیران و کارکنان وزارتخان  

دانشگاه، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، اعضاي شوراي شهر تهران، دانشجویان، کارشناسان اقتصادي و عامه مردم تهران 

 797اي از جامع فوق توزیع شد که هزار و دویست پرسشنامه بین نمونه باشد که از میان آنها بنا به سفارش کارفرما یکمی

گردیده و مورد تجزیه  Spsswinافزار آماري ي آن وارد نرمها هي برگشتی قابل قبول بوده و دادها هن پرسشنامپرسشنامه از میا

  .و تحلیل قرار گرفت

  هاي آماري مورد استفاده آزمون

  .هاي آماري زیر استفاده شده است ي تحقیق از روشها هبراي آزمون فرضی

ن برخورداري جامعه آماري از یک ویژگی یا متغیر مشخص، بکار برده این آزمون به منظور تعیی :ايآزمون دوجمله. 1

وریت در یک سازمان بکار گرفته شود، به عبارت دیگر، براي تعیین وجود یا عدم وجود یک متغییر مانند آگاهی از مأم می

  . شود می

میانگین جامعه به صورت در این گونه مواقع فرضی دربارة : آزمون فرض تک متغیري دربارة میانگین یک جامعه - 2

تشکیل و  1استیودنت tبا استفاده از یک نمونۀ تصادفی از یک جامعه و محاسبۀ میانگین، آماده آزمون . شود فرض صفر بیان می

هاي مربوط به  ها باید پیش فرض بدیهی است در این گونه آزمون. گیرد بحرانی فرض صفر مورد آزمون قرار می tبا مقایسه با 

استفاده شده  tي این گزارش از آزمون ها هبه هر حال، براي تحلیل داد). 299بازرگان و دیگران؛ (ون صادق باشد آماده آزم

 .است

 بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه 

میزان  2هاي ارزیابی یک تحقیق، اعتبار و روایی ابزار سنجش آن است منظور از اعتبارترین شاخص یکی از مهم  

هر چقدر میزان سازگاري . از اجراي مجدد پرسشنامه در یک محیط نسبتاً مشابه محیط قبلی است سازگاري نتایج حاصل

  .بیشتر باشد، اعتبار پرسشنامه باالتر خواهد بود

   .است 1ترین آنها، روش آلفا کرونباخي معینی وجود دارد که یکی از معروفها هبراي سنجش اعتبار، شیو  

محاسبه شده SPSSwin  افزار آماريمورد استفاده در این تحقیـــق که به کمک نرم مقدار آلفا کرونباخ پرســـشنامه

  .باشد گیري این تحقیق می ابزار اندازه مناسبکه بیانگر اعتبار . باشد درصد می 78است 

  بررسی وضعیت متغیرهاي جمعیت شناختی

و  ، کارشناسیتحصیلی فوق دیپلم درصد پاسخ دهندگان داراي مدرك 2/66 :بررسی وضعیت تحصیالت نمونه آماري

  . اند باالتر و بقیه دیپلم و زیر دیپلم بوده

، کارشناس اقتصادي، کارکنان کارمند شامل اساتید دانشگاه، پاسخ دهندگان: بررسی وضعیت شغل نمونه آماري

  . اند ودهب شهرداري، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، اعضاي شوراي اسالمی شهر، مغازه داران و عامه مردم

   .اند درصد مرد بوده 5/67درصد پاسخ دهندگان زن و  5/32 :بررسی وضعیت جنسیت نمونه آماري

درصد پاسخ  6/55درصد از پاسخ دهندگان داراي منزل مسکونی و  4/44 :بررسی وضعیت دارا بودن منزل شخصی

  . اند دهندگان فاقد منزل مسکونی بوده

                                                        
 1.T- Student  

2. Reliability 
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درصد فاقد وسیله  4/64درصد پاسخ دهندگان داراي وسیله شخصی و  6/35 :بررسی وضعیت دارا بودن وسیله شخصی

  . اند نقلیه شخصی بوده

  اي هنتایج آزمون دوجمل -آمار استنباطی

  

  ي شهرداريها ههزین نتایج آزمون دوجمله اي در خصوص نظرات شهروندان پیرامون تأمین - 1جدول 

 فرضیه

  احتمال

  مشاهده

 شده

  احتمال

 آزمون

  میزان

  رشپذی

 خطا

  سطح

 معنی داري

نتیجه 

 آزمون

H0: فعالیتهاي شهرداري و کسب نظرات شهروندان و استفاده از نظرات رسانی اطالع

  .ي شهرداري می شودها هآنها باعث کاهش هزین
 H0تأیید  000/0 5% 60/0 70/0

H0 :ي ذینفع در وضع و تغییر عوارض در افزایش درآمد ها هلحاظ نمودن نظرات گرو

  .هینه کردن عوارض مؤثر می باشدها و ب
 H0تأیید  000/0 5% 60/0 60/0

H0 :ي شهرداري از طرف شهروندان در کمیت و کیفیت ها هپرداخت به موقع هزین

  .خدمات ارائه شده توسط شهرداري تهران اثر گذار می باشد
 H0تأیید  000/0 5% 60/0 60/0

H0: رد  000/0 %5 60/0 10/0  .آشنا می باشند شهروندان با منابع تأمین مالی شهرداري تهرانH0 

H0  :تأیید  000/0 %5 60/0 60/0  .شهروندان با کمکهاي مالی دولت به شهرداري تهران موافق هستندH0 

H0  : از خدمات شهرداري تهران به مشارکت و همکاري مردم رسانی اطالعآموزش و

  .منجر می شودي شهرداري و پرداخت به موقع عوارض ها هدر تأمین هزین
 H0تأیید  000/0 5% 60/0 70/0

H0  :رد  000/0 %5 60/0 20/0  .شهروندان با خدمات عمرانی شهرداري تهران آشنایی دارندH0 

H0  :رد  000/0 %5 60/0 20/0  .با خدمات فرهنگی شهرداري تهران آشنایی دارند شهروندانH0 

H0  :رد  000/0 %5 60/0 50/0  .ایی دارندشهروندان با خدمات عمومی شهرداري تهران آشنH0 

  

  : 1تحلیل فرضیه مربوط به سؤال 

% 70(درصد چون احتمال مشاهده شده  95شود در سطح اطمینان مشاهده می) 4-67(جدول  1همانطور که در ردیف 

درصد  5ا پذیرش خطاي بعبارت دیگر ب .مورد قبول واقع می شود  H0می باشد، لذا فرضیه % ) 60( بیشتر از احتمال آزمون ) 

هاي شهرداري تهران و کسب نظرات شهروندان و استفاده از نظرات آنها باعث رسانی فعالیتاطالع: توان اظهار نمود که می

  .شودي شهرداري میها هکاهش هزین
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  T-Testنتایج آزمون 

  ي شهردارياه هدر خصوص نظرات شهروندان پیرامون تأمین هزین t نتایج آزمون - 2جدول

 میانگین  t شاخص
d.f  
  

انحراف 

 معیار

میزان 

پذیرش 

 خطا

سطح 

معنی 

 داري

تفاوت دو 

 میانگین

 برآورد فاصله اي

 حد باال حد پایین

فعالیتهاي شهرداري و کسب رسانی اطالع

 نظرات شهروندان
056/21 81/3 776 070/1 05/0 000/0 81/0 73/0 88/0 

ي ذینفع در اه هلحاظ نمودن نظرات گرو

 وضع و تغییر عوارض
223/12 48/3 759 080/1 05/0 000/0 48/0 40/0 56/0 

ي شهرداري از ها هپرداخت به موقع هزین

 طرف شهروندان
378/13 56/3 784 171/1 05/0 000/0 56/0 48/0 64/0 

 - 12/0 - 25/0 - 18/0 000/0 05/0 895/0 769 82/2 - 718/5 ي شهرداريها همنابع تأمین هزین

 52/0 35/0 44/0 000/0 05/0 203/1 782 44/3 126/10 کمکهاي مالی دولت به شهرداري تهران

از خدمات رسانی اطالعآموزش و 

 شهرداري تهران
029/20 73/3 783 015/1 05/0 000/0 73/0 65/0 80/0 

میزان آشنایی شهروندان با خدمات 

 عمرانی شهرداري تهران
610/7 - 72/2 782 047/1 05/0 000/0 28/0 - 36/0 - 21/0 - 

میزان آشنایی شهروندان  با خدمات 

 فرهنگی شهرداري تهران
927/6- 74/2 778 029/1 05/0 000/0 26/0- 33/0- 18/0- 

میزان آشنایی شهروندان با خدمات 

 عمومی شهرداري تهران
776/14 51/3 786 975/0 05/0 000/0 51/0 45/0 58/0 

دمات میزان آشنایی شهروندان با خ

 تفریحی شهرداري تهران
657/6 23/3 785 986/0 05/0 000/0 23/0 17/0 30/0 

شهرداري رسانی اطالعمیزان مطلوبیت 

 تهران در مورد خدمات عمرانی
080/21- 23/2 783 022/1 05/0 000/0 77/0- 84/0- 70/0- 

شهرداري رسانی اطالعمیزان مطلوبیت 

 تهران در مورد خدمات فرهنگی
152/15- 41/2 779 089/1 05/0 000/0 59/0- 67/0- 51/0- 

شهرداري رسانی اطالعمیزان مطلوبیت 

 تهران در مورد خدمات عمومی
666/2- 89/2 768 123/1 05/0 008/0 11/0- 19/0- 03/0- 

شهرداري رسانی اطالعمیزان مطلوبیت 

 تهران در مورد خدمات تفریحی
354/8 - 69/2 780 028/1 05/0 000/0 31/0- 38/0- 24/0- 

 -76/0 -89/0 -83/0 000/0 05/0 920/0 772 17/2 -059/25 مرانیعمیزان رضایت شهروندان از خدمات 

میزان رضایت شهروندان از خدمات 

 فرهنگی
659/21- 28/2 773 928/0 05/0 000/0 72/0- 79/0- 66/0- 

 05/0 -10/0 -02/0 518/0 05/0 048/1 784 98/2 647/0 میزان رضایت شهروندان از خدمات عمومی

 -21/0 -35/0 -28/0 000/0 05/0 982/0 783 72/2 - 074/8 میزان رضایت شهروندان از خدمات تفریحی

رابطه بین پرداختهاي مردم به شهرداري و 

 ارائه خدمات
532/7 - 69/2 778 142/1 05/0 000/0 31/0- 39/0- 23/0- 

 26/0 10/0 18/0 000/0 05/0 125/1 762 18/3 378/4میزان تکافوي درآمدها،  عواید و 
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 ها ههزیناعتبارات جهت 

 -31/0 -47/0 -39/0 000/0 05/0 157/1 777 61/2 - 484/9 وضع عوارض در مورد جمع آوري زباله

ارتقاء و بهبود فعالیتهاي شهرداري 

 تهران در زمینه ایجاد رفاه شهروندان
986/0- 96/2 778 199/1 05/0 324/0 04/0- 13/0- 04/0- 

در صورت  ها همشارکت در تأمین هزین

 ها هآگاهی از درآمدها و هزین
053/1 04/3 776 158/1 05/0 293/0 04/0 04/0- 13/0- 

کسب درآمد شهرداري از طریق عوارض، 

 مالیاتها و کمکهاي مردمی
040/18- 30/2 787 088/1 05/0 000/0 70/0- 78/0- 62/0- 

الی توسعه اماکن ورزشی با مشارکت م

 شهروندان
781/8 38/3 777 162/1 05/0 000/0 38/0 29/0 46/0 

وضع عوارض براي استفاده از اماکن 

 تفریحی
804/10- 54/2 773 181/1 05/0 000/0 46/0- 54/0- 38/0- 

  وضع عوارض بر خرید و فروش و 

 ...شماره گذاري موتور سیکلت ها و 
838/7 33/3 773 174/1 05/0 000/0 33/0 25/0 41/0 

افزایش سهم شهرداري از محل حق 

 ثبت نام آزمایش رانندگی
997/1 09/3 774 223/1 05/0 046/0 09/0 000/0 17/0 

وضع و افزایش عوارض بر روي سیگار و 

 دخانیات
459/20 93/3 781 271/1 05/0 000/0 93/0 84/0 02/1 

وضع و افزایش عوارض بر روي تبلیغات 

 تجاري
874/22 90/3 770 093/1 05/0 000/0 90/0 82/0 98/0 

اخذ هزینه از استفاده کنندگان مراکز 

 فرهنگی
732/5 - 76/2 772 180/1 05/0 000/0 24/0- 33/0 16/0- 

 27/0 08/0 17/0 000/0 05/0 346/1 775 17/3 573/3 ي هواها هاخذ و افزایش عوارض بر آالیند

 -26/0 -43/0 -35/0 000/0 05/0 229/1 77 65/2 - 854/7 فروش تراکم به عنوان یک منبع درآمد

فروش تراکم به منظور ایجاد امکانات 

 رفاهی
479/2 - 89/2 769 250/1 05/0 013/0 11/0 20/0- 02/0- 

تأثیر توقف فروش تراکم بر افزایش 

 بیکاري
878/0 04/3 731 263/1 05/0 380/0 04/0 05/0- 13/0 

 23/0 05/0 14/0 002/0 05/0 238/1 733 14/3 130/3 توقف فروش تراکم

دخالت هیأت دولت در رابطه با فروش 

 تراکم
684/0 03/3 731 242/1 05/0 494/0 03/0 06/0- 12/0 

فروش تراکم  و منافع شهروندان 

 معمولی
765/25- 94/1 745 121/1 05/0 000/0 06/1- 14/1- 98/0- 

 10/0 -06/0 02/0 677/0 05/0 132/1 761 02/3 416/0 وصول عوارض بعنوان درصدي از فروش

ي دولتی در ها سازمانحذف معافیتهاي 

 پرداخت عوارض به شهرداري
456/6 34/4 774 469/1 05/0 000/0 34/0 24/0 44/0 

 65/0 50/0 57/0 000/0 50/0 069/1 776 57/3 904/14 انتشار اوراق مشارکت

میزان تمایل شهروندان به مشارکت در 

 ها هتأمین هزین
429/9 - 62/2 772 114/1 05/0 000/0 38/0- 46/0- 30/0- 

 -26/0 -43/0 -35/0 000/0 05/0 229/1 77 65/2 - 854/7 فروش تراکم به عنوان یک منبع درآمد

 -02/0 -20/0 11/0 013/0 05/0 250/1 769 89/2 - 479/2فروش تراکم به منظور ایجاد امکانات 



10 
 

 رفاهی

تأثیر توقف فروش تراکم بر افزایش 

 بیکاري
878/0 04/3 731 263/1 05/0 380/0 04/0 05/0- 13/0 

 23/0 05/0 14/0 002/0 05/0 238/1 733 14/3 130/3 توقف فروش تراکم

دخالت هیأت دولت در رابطه با فروش 

 تراکم
684/0 03/3 731 242/1 05/0 494/0 03/0 06/0- 12/0 

فروش تراکم  و منافع شهروندان 

 معمولی
765/25- 94/1 745 121/1 05/0 000/0 06/1- 14/1- 98/0- 

 10/0 -06/0 02/0 677/0 05/0 132/1 761 02/3 416/0 وصول عوارض بعنوان درصدي از فروش

 44/0 24/0 34/0 000/0 05/0 469/1 774 34/4 456/6 ...ي دولتی ها سازمانحذف معافیتهاي 

 65/0 50/0 57/0 000/0 50/0 069/1 776 57/3 904/14 انتشار اوراق مشارکت

میزان تمایل شهروندان به مشارکت در 

 ها هتأمین هزین
429/9 - 62/2 772 114/1 05/0 000/0 38/0- 46/0- 30/0- 

 36/0 54/0 61/0 000/0 05/0 008/1 777 61/3 862/16 تمرکز زدایی فعالیتهاي شهرداري

رابطه بین تمرکز زدایی و کاهش 

 ها ههزین
379/7 29/3 729 048/1 05/0 000/0 29/0 21/0 36/0 

 34/0 15/0 24/0 000/0 05/0 293/1 760 24/3 215/5 خصوصی سازي خدمات شهري

دریافت عوارض از مراکز بازرگانی و 

 تجاري
606/16 65/3 752 082/1 05/0 000/0 65/0 58/0 73/0 

 -56/0 -78/0 67/0 000/0 05/0 415/1 640 33/2 -973/11 افزایش عوارض سالیانه اتومبیل

 -72/0 -88/0 -80/0 000/0 05/0 150/1 748 20/2 -063/19 افزایش بلیط اتوبوس درون شهري

ي سازمان ها هچگونگی تأمین هزین

 اتوبوسرانی
167/37- 62/1 625 927/0 05/0 000/0 38/1- 45/1- 30/1- 

ي سازمان ها هچگونگی تأمین هزین

  اتوبوسرانی
159/24-  21/2  715  871/0  05/0  000/0  79/0-  85/0-  72/0-  

اخذ عوارض بر معامالت اموال غیر 

 منقول
592/8 - 64/2 728 125/1 05/0 000/0 36/0- 44/0- 28/0- 

شیوه تأمین درآمد جهت توسعه شبکه 

 ي درون شهريها هرا
699/14- 32/2 650 173/1 05/0 000/0 68/0- 77/0- 59/0- 

تمایل به پرداخت بیشتر به شهرداري در 

 ي دریافت خدمات بهترازا
295/4 - 81/2 761 231/1 05/0 000/0 19/0- 8/2 - 10/0- 

وضع افزایش عوارض براي استفاده 

 ...کنندگان از پارکها و 
763/11- 49/2 763 19/1 05/0 000/0 51/0- 59/0- 42/0- 

افزایش عوارض دریافتی توسط 

 شهرداري
360/7- 69/2 750 150/1 05/0 000/0 31/0- 39/0- 23/0- 

تخصیص بخشی از مالیات دریافتی از 

 شهروندان به شهرداري
471/10 44/3 764 164/1 05/0 000/0 44/0 36/0 52/0 

میزان سهم شهرداري از مالیات دریافتی 

 از شهروندان
413/0 - 97/2 440 383/1 05/0 680/0 03/0- 16/0- 10/0 
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   تست tتحلیل نتایج آزمون 

نشانگر تأیید آن شاخص و میانگین کوچکتر  3دول بدین صورت است که میانگین باالتر از ها در این جتحلیل شاخص

ها در تحلیل جدول آزمون دوجمله اي بطور مفصل مورد بحث صهرکدام از این شاخ. باشدنشانگر رد آن شاخص می 3مساوي 

  .اندقرار گرفته اند و در قالب فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و تأیید یا رد شده

  .گردندهاي مورد بررسی بصورت زیر تحلیل میتست، چند مورد از شاخص tبه هر حال براساس نتایج آزمون 

باشد می  3شود میانگین باالتر از مشاهده می) 2(جدول  1در مورد فرضیه مربوط به سؤال اول همانطور که ردیف 

هاي شهرداري و کسب نظرات شهروندان باعث فعالیترسانی اطالع؛ بنابراین بر اساس این جدول می توان ادعا کرد که ) 81/3(

و در آنجا نیز چون . مشخص شده است) 2(شود که این شاخص بصورت فرضیه در جدول ي شهرداري میها هکاهش هزین

هاي تاز فعالیرسانی اطالعمبنی بر وجود رابطه بین  H0باشد لذا فرض احتمال مشاهده شده بزرگتر از احتمال آزمون می

  .ي شهرداري مورد پذیرش قرار گرفته استها هشهرداري و کاهش هزین

شود چون میانگین مالحظه می) 2(جدول شماره  6و شاخص مربوط به ان همانطور که در ردیف  6در مورد سؤال 

) 1(ر جدول شماره این موضوع د. گیردمی باشد لذا شاخص مربوطه مورد تأیید قرار می 3بزرگتر از  tمحاسبه شده از آزمون 

%) 70(در آنجا نیز چون احتمال مشاهده شده . دهد نیز مورد تأیید قرار گرفته استاي را نشان میکه نتایج آزمون دوجمله

رسانی از خدمات شهرداري تهران و مبنی بر رابطه بین آموزش و اطالع H0باشد، لذا فرض می%) 60(بزرگتر از احتمال آزمون 

  . ي شهرداري و پرداخت به موقع عوارض مورد پذیرش قرار گرفته استها هأمین هزینمشارکت مردم در ت

باشد که مربوط به میزان موافقت شهروندان جهت وضع یا افزایش عوارض بر می 21نمونه دیگر شاخص مربوط به سؤال 

) 93/3(یانگین محاسبه شده مالحظه می شود چون م) 2(جدول  21باشد، همانطور که در ردیف روي سیگار و  دخانیات می

مبنی بر موافقت مردم با وضع و افزایش عوارض بر روي  H0لذا فرض  .باشد، لذا این شاخص تأیید گردیده استمی 3بزرگتر از 

  .سیگار و دخانیات مورد پذیرش قرار گرفته است

  

  نتایج تحقیق 

ي شهرداري تهران به ها هخصوص تأمین هزین براساس مطالعه صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که نظر شهروندان در

  :صورت زیر است

ي ها ههاي شهرداري و کسب نظرات شهروندان و استفاده از نظرات آنها باعث کاهش هزیناز فعالیترسانی اطالع .1

  .شهرداري می شود

ن عوارض نفع در وضع و تغییر عوارض در افزایش درآمد شهرداري و بهینه کردي ذيها هلحاظ نمودن نظرات گرو .2

 .مؤثر می باشد

ي شهرداري از طرف شهروندان بر کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده ها هبه نظر شهروندان پرداخت به موقع هزین .3

 . باشدتوسط شهرداري تهران اثرگذار نمی 

 .باشندشهروندان با منابع تأمین مالی شهرداري تهران آشنا نمی .4

 .ي تهران موافق هستندهاي مالی دولت به شهردارشهروندان با کمک .5

ي شهرداري و ها هرسانی از خدمات شهرداري تهران به مشارکت و همکاري مردم در تأمین هزینآموزش و اطالع .6

 .پرداخت به موقع عوارض منجر می شود

 .شهروندان با خدمات عمرانی شهرداري تهران آشنایی کافی ندارند .7

 .ندارندشهروندان با خدمات فرهنگی شهرداري تهران آشنایی  .8

 .آشنایی ندارند...) مانند جمع آوري زباله و ( شهروندان با خدمات عمومی شهرداري تهران  .9

 .شهروندان با خدمات تفریحی شهرداري تهران آشنایی ندارند .10
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 .شهرداري تهران در مورد خدمات عمرانی مطلوب نیسترسانی اطالع .11

 .یستشهرداري تهران در مورد خدمات فرهنگی مطلوب نرسانی اطالع .12

 .مطلوب نیست...) مانند جمع آوري زباله و ( شهرداري تهران در مورد خدمات عمومی رسانی اطالع .13

 .شهرداري تهران در مورد خدمات تفریحی مطلوب نیسترسانی اطالع .14

 .شهروندان از خدمات عمرانی شهرداري تهران رضایت ندارند .15

 .شهروندان از خدمات فرهنگی شهرداري تهران رضایت ندارند .16

 .شهروندان از خدمات عمومی شهرداري تهران رضایت ندارند .17

 .شهروندان از خدمات تفریحی شهرداري تهران رضایت ندارند .18

 .اي بین پرداختهاي مردم به شهرداري تهران و ارائه خدمات از طرف شهرداري وجود نداردرابطه .19

 .نمایدرا نمیي آن ها هدرآمدها، عواید و اعتبارات فعلی شهرداري تهران تکافوي هزین .20

 .ي آن موافق نیستندها هآوري زباله جهت جبران هزینشهروندان با وضع عوارض جمع .21

ي ها هان در زمینه ایجاد رفاه بیشتر شهروندان و پرداخت هزین.هاي شهرداري تهشهروندان با ارتقاء و بهبود فعالیت .22

 .آن به وسیله شهروندان مخالفند

ا و نحوه هزینه کردن آن بوسیله شهرداري تهران مشارکت بیشتري در تأمین شهروندان در صورت آگاهی از درآمده .23

 .کنندي شهرداري نمیها ههزین

 .هاي مردمی مخالفندهاي محلی و کمکشهروندان با تأمین همه درآمد شهرداري تهران از طریق عوارض، مالیات .24

 .شهروندان با توسعه اماکن ورزشی با مشارکت مالی شهروندان موافقند .25

 .شهروندان با وضع عوارض براي استفاده از اماکن تفریحی موافق نیستند .26

-گذاري موتورسیکلت و غیره موافق نمیشهروندان با وضع عوارض و اخذ عوارض بر روي خرید و فروش و شماره .27

 .باشند

 .شهروندان با افزایش سهم شهرداري تهران از محل حق ثبت نام آموزش رانندگی موافق نیستند .28

 .ان با وضع یا افزایش عوارض بر روي سیگار و دخانیات موافق هستندشهروند .29

 .شهروندان با وضع یا افزایش عوارض بر روي تبلیغات تجاري در شهر از طرف شهرداري تهران موافق هستند .30

 .کنندگان از اماکن فرهنگی توسط شهرداري تهران موافق نیستندشهروندان با اخذ هزینه از استفاده .31

 .باشندموافق نمی... ي هوا مانند بنزین، نفت، گازوئیل و ها ها اخذ و افزایش عوارض بر آالیندشهروندان ب .32

 .شهروندان با فروش تراکم بعنوان یک منبع درآمد براي شهرداري موافق نیستند .33

 .باشندشهروندان با فروش تراکم توسط شهرداري تهران به منظور ایجاد امکانات رفاهی موافق نمی .34

 .گرددهروندان توقف فروش تراکم سبب افزایش بیکاري نمیبه نظر ش .35

 .شهروندان با توقف فروش تراکم و تأمین درآمد شهرداري تهران از سایر منابع درآمدي موافق نیستند .36

 .شهروندان با دخالت هیأت دولت در رابطه با فروش تراکم مخالفند .37

 .نشده است در قضیه فروش تراکم منافع شهروندان معمولی در نظر گرفته .38

 .شهروندان با وصول عوارض به صورت درصدي از فروش مخالفند .39

هاي نظامی و انتظامی، مراکز آموزشی، اماکن ي دولتی، پادگانها سازمانهاي قانونی شهروندان با حذف معافیت .40

 .مخالفند... موقوفه و 

 .موافقند... و  ها هات احداثی مانند بزرگراي اوراق مشارکت از استفاده کنندگان از امکانها هشهروندان با دریافت هزین .41

 .ي شهرداري تهران تمایل ندارندها هشهروندان به مشارکت درتأمین هزین .42

 .هاي شهرداري تهران موافقندشهروندان با تمرکز زدایی برخی از فعالیت .43
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 .گرددتر نمیطلوبي شهرداري و ارائه خدمات مها ههاي شهرداري تهران باعث کاهش هزینتمرکز زدایی از فعالیت .44

... ها، معابر و  سازي تعدادي از خدمات شهري از قبیل جمع آوري زباله، تنظیف خیابانشهروندان با خصوصی .45

 .مخالفند

- مییی که به شهر تحمیل ها ههاي تجاري متناسب با خدمات دریافتی و هزینشهروندان با دریافت عوارض از مکان .46

 .کنند موافق هستند

 .مخالفند ها هها و بزرگراایش عوارض سالیانه اتومبیل متناسب با حفظ و توسعه خیابانشهروندان با افز .47

 ).1382صارمی، مهدوي، (ت بلیط اتوبوس درون شهري مخالفندشهروندان با افزایش قیم .48

  پیشنهادات 

  :شود بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق موارد زیر در خصوص تأمین منابع مالی شهرداري تهران توصیه می

  .هاي شهرداري، کسب نظرات شهروندان و استفاده از نظرات آنها اهمیت زیادي داده شوداز فعالیترسانی  اطالعبه  -

نفع در وضع و تغییر عوارض در افزایش درآمد شهرداري و بهینه ي ذيها هبا توجه به اینکه لحاظ نمودن نظرات گرو -

 .نفع در وضع و تغییر عوارض توجه بیشتري شودي ذيها هباید به نظرات گرو. باشدکردن عوارض مؤثر می

ي شهرداري از طرف شهروندان در کمیت و کیفیت ها هبررسی شود که چرا به نظر شهروندان پرداخت به موقع هزین -

 .باشدخدمات ارائه شده توسط شهرداري تهران اثر گذار نمی

 .شهروندان انجام پذیرددر خصوص تأمین منابع مالی شهرداري تهران به رسانی  اطالع -

 .سعی شود از کمک دولت براي ارائه خدمات شهري استفاده شود -

بر اساس مطالعه صورت گرفته شهروندان نه تنها آشنایی کافی با خدمات ارائه شده توسط شهرداري تهران را ندارند  -

ختلف عمرانی، فرهنگی، عمومی و در زمینه خدمات را نامطلوب توصیف نموده و بطور کلی از خدمات مرسانی  اطالعبلکه 

 .تفریحی شهرداري رضایت ندارند

و آموزش خدمات شهرداري تهران به شهروندان اقدام شود، چون به نظر شهروندان آموزش و رسانی  اطالعنسبت به  -

وقع عوارض ي شهرداري و پرداخت به مها هاز خدمات شهرداري تهران به مشارکت و همکاري مردم در تأمین هزینرسانی  اطالع

 .شودمنجر می

با توجه به عدم آشنایی کافی شهروندان از خدمات عمرانی، فرهنگی، عمومی و تفریحی که توسط شهرداري تهران  -

 .ریزي مناسب صورت گرفته و به مورد اجرا گذارده شودهالذکر برناماز ارائه خدمات فوقرسانی  اطالعارائه می شود، در خصوص 

هاي مردم به شهرداري تهران و ارائه خدمات از طرف اي بین پرداختنظر شهروندان رابطهبا توجه به اینکه به  -

و در صورت عدم وجود رسانی  اطالعدر صورت وجود رابطه بین این دو نسبت به  ،گرددشهرداري وجود ندارد پیشنهاد می

 .مات از طرف شهرداري اقدام شودهاي مردم به شهرداري و ارائه خدنسبت به برقراري رابطه بین پرداخت  رابطه،

 .ي آن موافق نیستندها هآوري زباله جهت جبران هزینبررسی شود که چرا شهروندان با وضع عوارض جمع -

بررسی شود که چرا شهروندان با ارتقاء و بهبود شهرداري تهران در زمینه ایجاد رفاه بیشتر شهروندان و پرداخت  -

 .فندي آن بوسیله شهروندان مخالها ههزین

 .ي شهرداري تهران ندارندها هبررسی شود که چرا شهروندان تمایلی به مشارکت در تأمین هزین -

هاي هاي محلی و کمکبررسی شود که چرا شهروندان با تأمین همه درآمد شهرداري تهران از طریق عوارض، مالیات -

 .مردمی مخالفند

اماکن ورزشی از این پتانسیل در جهت توسعه اماکن با توجه به تمایل شهروندان براي مشارکت مالی در توسعه  -

 .ورزشی استفاده شود

 .بررسی شود که چرا شهروندان با وضع عوارض براي استفاده از اماکن تفریحی موافق نیستند -
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با عنایت به اینکه شهروندان با وضع یا افزایش عوارض بر روي سیگار و دخانیات موافق هستند از این پتانسیل براي  -

 .ریزي و اقدامات الزم صورت گیردفت عوارض بیشتر از این محل برنامهدریا

با توجه به نظر موافق شهروندان با وضع و افزایش عوارض بر روي تبلیغات تجاري در شهر تهران، از پتانسیل فوق  -

 .براي افزایش درآمدهاي شهرداري استفاده شود

وان یک منبع درآمد براي شهرداري حتی بمنظور ایجاد در نظر داشته باشید که شهروندان با فروش تراکم بعن -

 .امکانات رفاهی موافق نیستند

 .دانندشهروندان توقف فروش تراکم را عاملی براي افزایش بیکاري نمی -

 .دانندش سایر منابع درآمدي شهرداري نمیدر نظر داشته باشید که شهروندان توقف فروش تراکم را دلیلی براي افزای -

 .ه باشید که شهروندان با دخالت هیأت دولت در رابطه با فروش تراکم مخالفنددر نظر داشت -

هاي نظامی و انتظامی، مراکز آموزشی، اماکن موقوفه ي دولتی، پادگانها سازماندر خصوص لغو معافیت هاي قانونی  -

 .اقدامی صورت نگیرد.... و 

کنندگان از امکانات احداثی مانند مشارکت از استفادهي اوراق ها هبا توجه به نظر موافق شهروندان با دریافت هزین -

و سایر امکانات احداثی و دریافت عوارض مربوطه از استفاده کنندگان  ها هنسبت به برقراري عوارض بر بزرگرا.... و  ها هبزرگرا

 .شوداقدام می

 .مایلی ندارندي شهرداري تهران تها هبررسی شود که چرا شهروندان نسبت به مشارکت در تأمین هزین -

 .گیري براي تمرکز زدایی از فعالیتهاي شهرداري تهران شهروندان با این موضوع نظر مخالفی ندارنددر صورت تصمیم -

ها آوري زباله، تنظیف خیابانجمع  سازي تعدادي از خدمات شهري از قبیلبا توجه به مخالفت شهروندان با خصوصی -

 .را شهرداري انجام دهد سعی می شود امورات فوق... و معابر و 

یی که ها ههاي تجاري متناسب با خدمات دریافتی و هزینبا توجه به نظر موافق شهروندان با دریافت عوارض از مکان -

 .شودبه شهر تحمیل می کنند از این پتانسیل براي افزایش درآمدهاي شهرداري تهران استفاده می

 ها هها و بزرگراسالیانه اتومبیل متناسب با حفظ و توسعه خیابانبررسی شود که چرا شهروندان با افزایش عوارض  -

 .مخالفند

 .در نظر داشته باشید که شهروندان با افزایش قیمت بلیط اتوبوس درون شهري مخالفند -

 .در نظر داشته باشید که شهروندان با وصول عوارض به صورت درصدي از فروش مخالفند -

گذاري موتورسیکلت و غیره وضع و اخذ عوارض بر روي خرید و فروش و شماره در نظر داشته باشید که شهروندان با -

 .باشندموافق نمی

- میثبت نام رانندگی مخالف  در نظر داشته باشید که شهروندان با افزایش سهم شهرداري تهران از محل حق -

 ).1382صارمی، مهدوي، (باشند
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Abstract:  
Role of local organizations particularly municipalities in providing urban requisites, making 

available welfare facilities are unveiled to communities that is accessible thanks to communion 
reciprocity. Coping with fiscal complications is one of the dilemmas for communal organs & town 
halls depending on financial potentials facing with it determining their sovereignty & independence as 
a major factor. Burgess concerted as industrial purport services has a scale of 200 years precedence 
during which due to various reasons as such industrializations, more security prevailing cities & 
moderate relief, wellbeing in the township course of life time led to burgess thriving ever more amid 
formation ongoing odds complexity like over population, overcrowding, housing barriers, pollution or 
else. In the run up of such terms & circumstances, metropolis managerial functions deals with average 
maintaining ease, convenience within its conformations for settlers, inhabitants & dwellers. As noted 
above, Administrative fashion of likewise metropolitans originates impressed from state  developing  
systems, constitution & scale of citizens partnership that means existing common exigencies amongst 
masses tact, civility & the municipality without which, none may launch these steps individually 
unless otherwise sustaining large over heads. This topic concerns much for Tehran capital 
applicability confronting its governing as a large metropolitan entangled with variance problematic 
theorems, propositions & axioms. In any way, the main intricacy in this enquiry in view of the urban 
(directors, ministerial personnel) organizational fellows, Tehran municipal employees, masters, 
academic university professors , parliamentary Islamic council Tehran city council members, 
students, Economics Analysts & Tehran mob categories which one are income sources for Tehran 
municipality ? In this research post verifying theoretical principles, implementing queries designed, 
viewpoints of dominion lodgers & residents are collected & compiled regarding Tehran municipality 
reimburses supply. All along statistical tests per requisite, attempted analytical measures adopting on 
data proposed to clarify suggested bias for securing Tehran municipality revenue operation. 
Key Words: Expenditure – Income – Municipal Expenditure – Municipality Revenue Sources – 
Tehran Municipality 
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