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  :چکیده

براي . ها به حساب می آیند شناخته شده براي سازمان ها، منابع مالی به حقیقت موتور محرکه سازماندر میان منابع 

ن ای هدر این میان مهمترین مسئله ترکیب بهین. متعددي هستیم تامین منابع درآمدي پایدار ناچار به استفاده از منابع درآمدي

تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردي، از نوع همبستگی و . می باشد منابع درآمدي گوناگون با توجه به وظایف مختلف سازمان

در این تحقیق براي . داراي رویکردي اکتشافی جهت شناسایی ترکیب بهینه منابع درآمدي در شهرداري تهران می باشد

ي ها هن، و وظایف و هزیها در کشورهاي مختلف هاي محلی و شهرداري بررسی تناسب میان منابع عمده درآمدي حکومت

شهرداري تهران؛ از روش دلفی استفاده  شده است تا خبرگان نظر خود را در خصوص میزان تناسب هرکدام از منابع درآمدي 

نفر از نخبگان و صاحب نظران  43جامعه آماري این پژوهش، . با وظیفه مورد نظر، با استفاده از مقیاس لیکرت اعالم کنند

نمونه گیري به صورت تصادفی و با استفاده از روش نمونه گیري گلوله . هري می باشندمدیریت ش  علمی و اجرایی در حوزه

روش گردآوري داده در این تحقیق، پرسشنامه و نیز از آزمون فریدمن براي رتبه دهی به ساز و کارهاي . برفی انجام شده است

مدي شهرداري، مالیات و عوارض بر فروش، نتایج حاکی از آن است که در میان منابع عمده درآ. پیشنهادي استفاده شد

هاي شهرداري در حوزه ساخت و  مشارکت با بخش خصوصی و فروش اوراق مشارکت؛ بیشترین تناسب را با وظایف و ماموریت

در حوزه نگهداشت شهر و ارائه خدمات شهري نیز بیشترین تاکید بر اخذ بهاي خدمات از شهروندان، . توسعه شهر دارند

چنین در این پژوهش، استفاده از  هم. هاي دولتی است چنین استفاده از کمک ها و موسسات و هم رآمد شرکتعوارض بر د

ها در کشورهاي مختلف است، از نظر نخبگان رتبه مناسبی به  مالیات و عوارض بر دارایی، که منبع درآمدي اصلی شهرداري

  . ن مسئله در محل خود قابل بررسی استای هدست نیاورد ک

  

  .4، روش گلوله برفی3، مالیات2، منابع درآمدي1شهرداري :کلمات کلیدي
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 مقدمه

 ،...و مدیریت ابزار، و آالت ماشین انسانی، نیروي مالی، منابع قبیل از ها سازمان براي شده  شناخته عمومی منابع میان در

 ابزار، و آالت ماشین تامین در مهمی نقش منابع نای  هک است دلیل نای ه ب اهمیت این. برخوردارند بسزایی اهمیت از مالی منابع

 حقیقت، در. کنند می بازي منابع سایر کارگیري به و آن سازي پیاده و مدیریتی هاي مهارت افزایش انسانی، نیروي کارگیري به

  .آیند می حساب به ها سازمان محرکه موتور مالی منابع

 بدون. هستند هر سازمانی در ریزي برنامه ابزارهاي ترین اصلی از یکی مناسب، ریزي بودجه و صحیح مالی ریزي برنامه

 و موجود مالی منابع از کامل اطالع شود، می ها سازمان ریزي بودجه دقت و مالی يها هبرنام صحت باعث که عواملی از یکی شک

 چه و مینتأ روش لحاظ از چه درآمدي، منابع بودن پایدار بنابراین. شوند می محقق آینده در که است منابعی از صحیح برآورد

 منابع تحقق زمان و میزان از دقیق برآورد داشتن. آید می حساب به ها سازمان براي مهم امتیازات از یکی مقدار، لحاظ از

 عوارض کاهش براي و کنند ریزي برنامه آینده هاي فرصت براي باز چشم با که دهد می را امکان این ها سازمان به درآمدي

  .بیاندیشند چاره تهدیدها

 مانند دولتی هاي سازمان از اي گسترده طیف به اطالق قابل ما کشور اداري ساختار در محلی،  حکومت مفهوم

 که توجهی قابل هاي ظرفیت وجود با. باشد می ها شهرداري همچون غیردولتی عمومی نهادهاي تا ها، فرمانداري و ها استانداري

 وجود به صورت کامل به ها آن از استفاده براي مناسب فرصت هنوز متعدد، دالیل به دارد، وجود شوراها براي اساسی قانون در

 این در. شوند می اداره دولت مستقیم نظر زیر شده ذکر عمومی و دولتی هاي سازمان تمامی تقریباً  حاظر حال در. است نیامده

 و مردم، توسط) غیرمستقیم و مستقیم(انتخاب دلیل به را) شهرداري و شهر شوراي ترکیب( شهري مدیریت مجموعه تنها میان

  .دانست محلی هاي حکومت از مصداقی اغماض با توان می مرکزي؛ دولت از آن نسبی اجرایی و مالی استقالل چنین هم

  »کدام است؟ ترکیب بهینه منابع درآمدي در شهرداري تهران«این مقاله بنا دارد تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که 

اي از تحقیقاتی که در  رسد که بخش عمده به نظر می.هایی انجام شده است براي پاسخ به این سوال در گذشته تالش

نخست این که اکثر این . گذشته در خصوص منابع درآمدي شهرداري تهران انجام شده، داراي دو نقیصه مشترك هستند

گونه که  یا به عبارتی دیگر، شهردراي را آن. اند، نه یک حکومت محلی ردهتحقیقات شهرداري را یک سازمان خدماتی فرض ک

که این تحقیقات، ترکیب بهینه منابع درآمدي را در منابع بالفعل موجود  دوم این. گونه که باید باشد آن  نه  اند، هست دیده

  .اند امکان استفاده از آن وجود ندارد، عبور کرده شود یا از منابعی که به هر دلیل اکنون استفاده نمی اند و معموالً جستجو کرده

انداز قرار دارد، در  اي و چشم که در تضاد با اسناد برنامه رویکرد محدود به شهرداري به عنوان سازمان خدماتی، جدا از این

عملیاتی حکومت اگرچه یک وجه حکومت محلی، سطح . هایی به همراه دارد استفاده از منابع درآمدي نیز براي ما محدودیت

سازي قانون و  از وضع قانون، پیاده  که خود نوعی حکومت است، کارکردهاي اصلی حکومت را که عبارت اما به دلیل این ،است

با چنین نگاهی، نسبت به زمانی که . هاي محلی خود، برعهده دارد تفسیر قانون؛ البته در محدوده اختیارات و مسئولیت

  .تري از درآمدها را می توان براي آن متصور شد حوزه بسیار وسیع ،دماتی فرض کنیمشهرداري را فقط یک واحد خ

تواند ما  نمی هاي بالقوه را غیر ممکن خواهد ساخت و قطعاً محدود شدن به منابع موجود نیز بررسی و استفاده ار ظرفیت

  .را به سمت شناسایی ترکیب بهینه منابع درآمدي راهنمایی کند

  هاي محلی مدي در حکومتمنابع عمده درآ

 مالیات. است مالیات ها، شهرداري در درآمد مهم منابع از یکی .است شده تشکیل عمده بخش سه از ها شهرداري درآمد

 و سساتؤم درآمد بر مالیات شهروندان، درآمد بر مالیات فروش، بر مالیات دارایی، بر مالیات جمله از مختلفی هاي بخش شامل

 به کمک بالعوض، هاي کمک مانند هایی قالب در دتوان می ها شهرداري به دولتی هاي کمک.شود می...  و اقتصادي يها هبنگا

 هاي حکومت در درآمدي منابع از دیگر و درنهایت، یکی .پذیرد صورت تطبیقی هاي کمک یا و مشخص يها هبرنام و ها هپروژ

  .... و مجوز اعطاي زباله، آوري جمع سبز، فضاي احداث مانند است؛ شهري خدمات فروش ها شهرداري و محلی

  



  مالیات

در بیشتر . هاي محلی است ها در تمام کشورها، مالیات هاي محلی و شهرداري ترین منابع درآمدي حکومت یکی از مهم

این مسئله ( اند ها به خود اختصاص داده هاي محلی بیشترین سهم را در سبد درآمدي شهرداري کشورهاي توسعه یافته، مالیات

  ). در بخش بعد به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت

ي عمومی و حفظ منافع ها همالیات عبارت است از قسمتی از در آمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزین

دوام وقوام جامعه و  به عبارت دیگر براي .اجتماعی و اقتصادي و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود

ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهاي قسمتی از این خدمات را 

 به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی براي رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند

 .)1389سازمان امور مالیاتی کشور (

  :)2001برد، ( هاي زیر باشد مالیات محلی، براي این که بتواند به صورت کارآمد عمل نماید، باید داراي ویژگی

هاي مالیاتی را بدون از دست دادن  مبناي مالیاتی باید تا حدودي ثابت باشد به نحوي حکومت محلی بتواند نرخ .1

 .بل توجهی از مالیات، تغییر دهدبخش قا

را در طول  ها هدرآمد حاصله از مالیات باید پاسخگوي نیازهاي محلی بوده، قابلیت افزایش متناسب با افزایش هزین .2

 .بینی باشد زمان داشته و نسبتا پایدار و قابل پیش

 .مالیات نباید قابلیت انتقال به غیر ساکنین را داشته باشد .3

 .شفاف باشد تا همواره قابل حسابرسی باشد مبناي مالیات باید .4

 .باشند دهندگان باید به عادالنه بودن مالیات باور داشته مالیات .5

 .مالیات باید قابلیت مدیریت داشته باشد .6

ها نیازمند طراحی  هاي محلی و شهرداري براي تحقق موارد فوق و دستیابی به درآمدهاي مالیاتی کارآمد، حکومت

  . )2009اسلک، ( هاي مختلف هستند مالیاتترکیبی از 

هاي محلی باید توانایی وضع یا حداقل  هاي محلی این است که حکومت الیاتیکی از نکات بسیار مهم در خصوص م

هاي محلی  ترین حکومت ترین و شفاف که پاسخگو ،المللی نشان داده است تجربیات بین. تعیین ضرایب مالیاتی را داشته باشند

عالوه بر این، اختیار وضع . )2001برد، (هستند که قدرت افزایش درآمدهاي خود و تعیین ضرایب مالیاتی را دارندهایی  آن

اسلک، ( دهد چنین انعطاف در پاسخگویی به شرایط مختلف را می بینی آینده و هم محلی امکان پیش  مالیات، به حکومت

2009(.  

  : )1389نراقیان ( گیرد، از جمله لیات محلی مورد استفاده قرار میدر کشورهاي مختلف جهان، انواع متفاوتی از ما

  مالیات بر دارایی .1

  مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی .2

 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی .3

 مالیات بر حقوق و دستمزد .4

 مالیات عمومی بر مصرف .5

 مالیات بر فروش کاالهاي پرمصرف .6

 نقلیهمالیات بر وسایل  .7

 ها مالیات بر درصد اشغال هتل .8

 ...و  .9

  

 



  عوارض و بهاي خدمات شهري

. دهند ها را در کشورهاي مختلف تشکیل می عوارض و بهاي خدمات شهري، بخش دیگري از منابع درآمدي شهرداري

عمده تقسیم عوارض، به سه دسته این . این عوارض، درحقیقت هزینه استفاده از امکانات شهري براي شهروندان هستند

  :شوند می

این عوارض، هزینه خدماتی هستند که شهرداري به بخش خصوصی ارائه : بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري .1

بهاي انواع مجوزهاي صادر شده توسط شهرداري تحت . شود میدهد، و توسط بخش خصوصی به بخش عمومی بازگردانده  می

. )2007لري، ( ...ي ثبت وسیله نقلیه، مجوز احداث ساختمان، جواز کسب و، از قبیل بهاشود میبندي  این عنوان دسته

داشتن تعداد  در مواردي مانند ثابت نگه کنند، خصوصاً ها معموال از این نوع عوارض به عنوان ابزار کنترل استفاده می  شهرداري

 .)2004بلور، دواس، اسالتر، ( وسایل نقلیه یا کنترل ساخت و ساز

این . است 5ها از فروش محصوالت خصوصی این عوارض، درآمد شهرداري: از محصوالت خاص شهري بهاي استفاده .2

توان در مواردي استفاده کرد که خدمات یا محصول مورد نظر جنبه خصوصی داشته باشد، یعنی میزان  نوع عوارض را تنها می

 ...و ها هها، عوارض عبور از بزرگرا هزینه ورودي پارك مانند. کنندگان به راحتی قابل محاسبه باشد مندي هرکدام از مصرف بهره

  .)2009اسلک، (

ن عوارض حاصل ای هتفاوت این عوارض با دو دسته قبل در این است ک:. مندي از امکانات عمومی شهري عوارض بهره .3

از محصوالت و خدمات این عوارض، بهایی است که شهروندان، بابت استفاده . از فروش یا ارائه خدمات به افراد مشخص نیست

ن وظیفه ای هدر شهرهایی ک(مندي از امنیت و خدمات پلیس کنند؛ مانند بهره پرداخت می فراهم شده توسط شهرداري، 6عمومی

اسلک، (... مندي از روشنایی عمومی شهر، زیباسازي و ، استفاده از ایمنی و خدمات آتش نشانی، بهره)ها است به عهده شهرداري

2009(   .  

  حکومتی هاي میان کمک

در . دهند ها را در کشورهاي مختلف تشکیل می هاي سطوح باالتر حکومتی، بخش مهمی از درآمدهاي شهرداري کمک

ها در  این کمک. شود مین میأهاي انتقالی دولت فدرال ت ها از طریق کمک از درآمدهاي شهرداري% 30ایاالت متحده، حدود 

انواع . )2007سالیوان، ( شود بهداشت و درمان، حمل ونقل و اداره شهرداري می امور آموزش، تامین اجتماعی و مسکن،

  .به نمایش درآمده است1 جدولهاي میان حکومتی در  کمک

  

  یحکومت انیم يها کمک انواع یشناس گونه- 1 جدول

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

5
 Private Goods 

6
 Public Goods and Services 

  ویژگی ها  نوع کمک

  بدون شرط خاص براي مصرف، سرجمع  غیر مشروط

غیر مشروط 

  تعادلی

سرجمع، بر بدون شرط خاص براي مصرف، 

  مبناي ظرفیت مالی یا هزینه صورت گرفته

  مشروط کلی
جهت مصرف در موارد از پیش تعیین شده، 

  سرجمع

  مشروط تکمیلی
جهت مصرف در موارد از پیش تعیین شده، 

  میزان آن بستگی به عملکرد شهرداري دارد



  ي شهرداريها هوظایف و هزین

ي مختلفی را ها هو پروژ ها هرا برعهده دارند و براي انجام این وظایف، برنام اي از وظایف ها، طیف گسترده شهرداري

ي شهرداري، در ها ههزین. ، نیازمند صرف منابع مالی استها هو پروژ ها هاجراي این برنام. گذارند طراحی کرده و به اجرا می

هاي مختلف  ها  با استفاده از روش شهرداريدر واقع، . پردازد حقیقت، بهایی است که شهرداري براي انجام وظایف خود می

اند، هزینه  یی که براي انجام وظایف خود طراحی کردهها هو پروژ ها هکنند و این منابع را در برنام مالی را جذب می منابع

ها،  ي شناخت بهتر آنها قرار دارد، و برا  ها در ارتباط مستقیم با وظایف آن ي شهرداريها هبنا بر این، نوع و میزان هزین. کنند می

،  در 55ها را ذیل ماده  ، وظایف آن11/4/1334ها، مصوب  قانون شهرداري. ها هستیم نیازمند درك صحیح وظایف شهرداري

  .))با اصالحات و اضافات بعدي(  1334قانون شهرداري ها ( است بند شرح داده 26

  :است عنوان به شرح زیر مشخص کرده 10یف شهرداري را ذیل سایت شهرداري تهران نیز  وظا

 ایجاد توسعه، تنظیف، نگهداري و اصالح معابر و مجاري آب و فاضالب .1

 جاد و اصالح کلیه ساختمانهاي شهرای هپیشنهاد اصالحات شهري، صدور پروان .2

  )دفع حیوانات مضر براي جلوگیري از امراض همگانی و( مراقبت و تشریک مساعی در امور بهداشت اهالی .3

  تأسیس مؤسسات فرهنگی، بهداشتی و تعاونی و مساعدت مالی به انجمن هاي تربیت بدنی و خانه و مدرسه .4

تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به شوراي شهر و مراقبت در امور اصناف، صدور پروانه کسب اصناف،تعطیلی  .5

  بهداشتی یا مزاحمر مشاغل و اماکن غیرس و ادامه کااماکن بی پروانه و جلوگیري از ایجاد،تأسی

 ،ها همانند کشتارگا( اتخاذ تدابیر الزم براي حفظ شهر از خطر سیل و حریق، احداث ابنیه عمومی مورد نیاز شهر .6

 )خانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات ها، باغ کودکان، ورزشگاه ، غسال میدان

بضاعت و تشریک مساعی با مراکز مسئول حفظ ابنیه  براي اشخاص بی ي ارزانها هاتخاذ تدابیر الزم براي ساخت خان .7

 عمومی، آثار باستانی، مساجد و غیره

تهیه و تعیین میادین عمومی فروش ارزاق و اتخاذ تدابیر براي فراوانی، مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان  .8

 شهر و تردد و توقف وسایل نقلیه

شهر، تغییر نوع و میزان عوارض، برآورد و تنظیم بودجه و متمم اصالحیه و تفریغ آن پیشنهاد برقراري یا لغو عوارض  .9

 )با تصویب شورا(ي عمرانی ها هو پیشنهاد و اجراي برنام

 انجام دیگر امور مصوب شوراي  .10

 روش تحقیق

  چارچوب نظري تحقیق - 1

ف شهرداري تهران، ترکیب بهینه منابع در تا با بررسی روابط بین منابع درآمدي و وظای ،در این پژوهش تالش شده است

براي رفع اثرات منفی نقایص موجود در تحقیقات گذشته، تمامی منابع درآمدي را که توسط . آمدي را شناسایی کرد

که اکنون امکان استفاده از آن وجود دارد یا خیر، مورد  شود، فارغ از این ها در دنیا استفاده می هاي محلی و شهرداري حکومت

توانایی و اختیار الزم  براي  ایم که از کومت محلی را قائل شدهعالوه بر این، براي شهرداري شخصیت ح. ایم ررسی قرار دادهب

چنین برطرف کردن موانعی که براي استفاده از منابع جدید وجود دارد، برخوردار  تغییر در ترکیب منابع درآمدي موجود، و هم

به شرایط واقعی موجود و کاربردي بودن پژوهش، وظایف شهرداري را با توجه به وظایفی که تر شدن  البته براي نزدیک. است

 .ایم بندي کرده اکنون و به تبع قوانین کنونی بر عهده دارد، تعیین و دسته

گیري اساسی در این پژوهش، کاربردي  جهت. گیرد هاي کیفی قرار می این پژوهش از نظر روش انجام، در قالب پژوهش

گرایی قرار  از لحاظ فلسفی، این پژوهش در حوزه اثبات. و هدف آن، توسعه دانش کاربردي در یک زمینه خاص است است

هاي قابل سنجش مستقل از پژوهشگر براي شناسایی و تحلیل واقعیات وجود داشته  رسد ویژگی گیرد، چرا که به نظر می می

مند، از طیفی از  یابی است و تالش دارد با استفاده از روشی نظام استراتژي انجام این پژوهش، پیمایش یا زمینه. باشد



در این پژوهش، با رویکردي اکتشافی، در جهت . )2008گیون، ( کارشناسان، نخبگان و صاحب نظران اطالعات را استخراج کند

طرح شده در حوزه هاي اساسی م از بین طرح .شناسایی ترکیب بهینه منابع درآمدي در شهرداري تهران تالش شده است

مند نظرات یک   کارکرد اصلی این روش، استخراج نظام. استفاده شده است 7یابی، در این پژوهش از روش دلفی تحقیق زمینه

در این روش نیز نظر کارشناسان و نخبگان، به وسیله ابزارهاي . )1968بران، ( نظر در مورد موضوع تحقیق است جمع صاحب

  .شود هاي مختلف استخراج می ها با استفاده از روش مند جمع شده و برآیند آن در قالبی نظاممختلف گردآوري اطالعات، 

شهر تهران  و در قلمرو جغرافیایی کالن) 1389-1369(مقطعی و در دوره معاصر  این پژوهش، در یک افق زمانی تک

  .صورت گرفته است

نامه مورد نظر براي این منظور،  پرسش. است ستفاده شدهنامه ا در این پژوهش، براي انجام مطالعات میدانی، از پرسش

دهنده توضیح  ، ضمن معرفی تحقیق، هدف از انجام تحقیق و ضرورت آن براي پاسخبخش اولدر . داراي سه بخش اصلی است

در . تکید شده اسأها ت نامه و اهمیت همکاري و دقت در پاسخ است و بر با ارزش بودن اطالعات حاصل از پرسش داده شده

 بخش سوم،در . دهنده مورد پرسش قرار گرفته است نیز اطالعات عمومی، میزان تحصیالت و حوزه تخصصی پاسخ بخش دوم

شد تا نظر خود را در خصوص  دهنده خواسته ، از پاسخ)حوزه اصلی وظایف شهرداري 8مربوط به (طی هشت دسته از سواالت 

  .با استفاده از مقیاس طیف لیکرت اعالم کنند ي با وظیفه مورد نظر،گانه درآمد 21میزان تناسب هرکدام از منابع 

نفره  15نامه ابتدا در بین جمع محدود  پرسشنامه، پس از مشورت با برخی از کارشناسان، پرسش 8جهت سنجش روایی

براي بررسی . اقدام شد مورد آزمون قرار گرفت و پس از بررسی نتایج و اطمینان از دقت و میزان روایی آن، نسبت به توزیع آن

ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده توسط نرم افزار . استفاده شد 10نامه نیز از آزمون آلفاي کرونباخ پرسش  9پایایی و اعتبار

SPSS  باشد دهنده اعتبار مناسب این پژوهش می بود که نشان 8131برابر .  

به همین منظور، . یی در حوزه مدیریت شهري استنظران علمی و اجرا جامعه آماري این پژوهش، نخبگان و صاحب

و ) واحد علوم و تحقیقات(ي تهران، عالمه طباطبایی، دانشگاه آزاد ها هاساتید و دانشجویان گروه مدیریت شهري در دانشگا

ي تحقیق ها هنکه نمو مسئله نای هب توجه با. چنین کارشناسان معاونت اداري و مالی شهرداري تهران مد نظر قرار گرفته اند هم

شوند، نمونه به صورت تصادفی از بین جامعه آماري  می شناسایی ارجاعی شبکه یک طریق از نبوده و یابی دست قابل راحتی به

ي ها هي اولیه براي انتخاب نمونها هاین روش، از تعداد محدود نمون. انتخاب شد 11برفی گیري گلوله و با استفاده از روش نمونه

براي حفظ دقت و جلوگیري از به وجود . )2008گیون، ( کند شرایط شرکت در تحقیق باشند، استفاده میدیگري که حائز 

آمدن خطا، ابتدا جامعه آماري را به چهار بخش اساتید و دانشجویان گروه مدیریت شهري دانشگاه تهران، اساتید و دانشجویان 

واحد علوم و ( شجویان گروه مدیریت شهري دانشگاه آزاد گروه مدیریت شهري دانشگاه عالمه طباطبایی، اساتید و دان

و کارشناسان معاونت اداري مالی شهرداري تهران تقسیم شد و فرآیند نمونه گیري تا زمان رسیدن به حد کفایت، ) تحقیقات

و حذف موارد  آوري شد که پس از بررسی پرسشنامه پر شده جمع 43در نهایت، . در هر کدام از چهار بخش مذکور ادامه یافت

  .نامه در آزمون شرکت داده شد پرسش 38ناقص، 

بندي  دهندگان در خصوص تناسب هرکدام از منابع درآمدي با وظایف شهرداري، از آزمون رتبه براي تحلیل نظرات پاسخ

, 1387آذر و مومنی ( ستا اه ي آنها هاین آزمون براي مقایسه چند گروه از نظر میانگین رتب. استفاده شده است 12فریدمن

315(.  
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 Delphi Technique 
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 Reliability 

10
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11
 Snow ball Sampling 

12
 Friedman Test 



 نتایج

نتایج آزمون . به صورت جداگانه اجرا شد اي هي وظیفها ه، آزمون فریدمن براي هرکدام از حوزها هنام پس از تحلیل پرسش

  .است 2شماره فریدمن به شرح جدول 

  

  نتایج آزمون فریدمن - 2 جدول

 سطح معنی داري آزمون اي هعنوان حوزه وظیف شماره سوال

 0.00 و اجراي طرخ هاي عمرانی ریزي برنامه  1

 0.012 تهیه و تدوین مقررات ساخت و ساز 2

 0.00 تهیه و تدوین طرح هاي جامع 3

 0.443 اداره سازمان شهرداري 4

 0.001 ارائه خدمات شهري 5

 0.094 وظایف فرهنگی و اجتماعی 6

 0.00 رفاهیاداره موسسات خدماتی و  7

 0.009 وظایف نظارتی 8

 0.353 سایر وظایف 9

 

هاي چهارم و نهم، که به ترتیب مربوط به اداره سازمان  داري آزمون تنها در پرسش با توجه به این جدول، سطح معنی

شود و منابع  در سایر سواالت رد می  H0بنابراین، فرض . باشد می 0.1باشد، بیش از  شهرداري و سایر وظایف شهرداري می

با توجه به این مسئله، پس از حذف دو . بندي هستند دهندگان، یکسان نبوده و قابل رتبه درآمدي در سایر سواالت از نظر پاسخ

با (بهتر ي ها هدست آمده از آزمون فریدمن، مرتب شدند و رتب به ها هسوال مذکور، نتایج حاصله از سایر سواالت، بر مبناي رتب

  .به نمایش درآمده است 4و  3هاي  نتیجه حاصل در جدول. از میان آنها انتخاب شدند) توجه به فاصله نتایج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  3 جدول
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 نتیجه گیري

  :توان مشاهده نمود نامه، نکات زیر را می با بررسی و تحلیل نتایج حاصل از آزمون بخش سوم پرسش

این نکته . آورده است دست ال رتبه اول و در سوال هفتم نیز رتبه سوم را بهؤشش سمشارکت با بخش خصوصی در  )1

 .باشد هاي آن می موریتأسپاري م گري در شهرداري و برون دهندگان بر کاهش تصدي دهنده تاکید پاسخ نشان

 .  است ها رتبه قابل توجهی را کسب کرده مالیات بر فروش در بسیاري از سوال )2

مشارکت با بخش خصوصی و فروش اوراق مشارکت، در تمامی  وظایف شهرداري که به ایجاد و توسعه شهر مربوط  )3

وام نیز به عنوان یکی از منابع درآمدي در این حوزه مورد توجه قرار استفاده از . اند دست آورده ا بهي باالیی رها هشود، رتب می

گیري از منابعی بیرون از سازمان شهرداري و به  این منابع، در حقیقت به معنی بهرهاستفاده از هر کدام از . گرفته است

 .هاي شهري است ها بر توسعه زیرساخت کارگیري آن

سود که شهرداري باید  از ترکیب به دست آمده براي منابع درآمدي در حوزه ارائه خدمات شهري چنین استنباط می  )4

که عالوه بر امکان مشارکت بخش خصوصی درآن، هزینه ارائه این خدمات از  اي طراحی کند خدمات خود را به گونه

چنین منابع  هاي عمومی دولت و هم تواند از کمک البته شهرداري می. شوند، اخذ شود مند می ها بهره شهروندانی که از آن

 .ذ شده از شهروندان، استفاده کندسسات، به عنوان یارانه و با هدف کاهش بهاي اخؤها و م حاصل از مالیات بر درآمد شرکت

دهنده مطلوبیت استفاده منابع  آمده براي منابع درآمدي نشان دست در حوزه وظایف فرهنگی و اجتماعی، ترکیب به )5

هاي دولتی جهت انجام این  چنین انواع کمک مندي از محصوالت عمومی شهري و هم ، عوارض بهره)مصرف(مالیات بر فروش

 .وظایف است

هاي شهرداري در اداره موسسات خدماتی و رفاهی، پاسخ دهندگان بر استفاده از منابع حاصل از  مسئولیتدر حوزه 

 .هاي عمومی و مشروط دولتی در این زمینه تاکید داشتند سسات، مالیات بر فروش و کمکؤها و م مالیات بر درآمد شرکت

 پیشنهادات

این مدل، براي تحلیل . هاي مدیریت استفاده شد بعدي تئوري سه ها، از مدل مند شدن پیشنهاد در این بخش، جهت نظام

میرزایی اهرنجانی و امیري ( است ها را در سه قلمرو رفتاري، ساختاري و محیطی پیشنهاد داده ها و فرضیات، تحلیل آن تئوري

ي محیطی و ساختاري بوده است؛ پیشنهادها نیز تنها در ها هر بر حوزکید در این پژوهش، بیشتأجایی که ت از آن. )13, 1381

  .اند این دو قلمرو مطرح شده

  قلمرو ساختاري - 1

این مدل ساختاري ایستا . ها در حوزه درآمد، حاکم بودن نگاه کالسیک به منابع درآمدي است یکی از مشکالت شهرداري

از سوي دیگر، به دلیل توجه صرف این مدل به سمت . اق با شرایط نوین را نداردکند که قابلیت توسعه و انطب و ثابت را ارائه می

مشکل دیگر این مدل این است که به دلیل . هاي سمت هزینه در آن وجود ندارد و استفاده از ظرفیت ریزي برنامهدرآمد، امکان 

عدم تعیین محل مصرف هر کدام از منابع درآمدي، شفافیت در آن پایین بوده و مشارکت شهروندان، به دلیل این که درك 

  در آن ندارند، ضعیف خواهد بود ها هکاملی از نوع و میزان هزین

کدام منابع "در پی پاسخ به این سوال است که  جا که اساساً اي به منابع درآمدي، از آن ا در مقابل، رویکرد وظیفهام

هاي محل هزینه، مانند  ؛ عالوه بر این که امکان استفاده از ظرفیت"اي دارد؟ درآمدي، تناسب بیشتري با هر حوزه وظیفه

کند، به دلیل تکیه بر میزان منابع الزم براي هر  اي را فراهم می مالی پروژه هاي تامین مشارکت با بخش خصوصی یا دیگر روش

مزیت . دهد هاي مالیاتی و عوارض شهري به صورت کارا را دراختیار ما قرار می ، ابزار دقیقی براي محاسبه نرخها هبخش از هزین

بدون شک، در صورتی که این . هاي آینده است صتمین مالی و فرأدیگر این مدل، امکان توسعه آن به وسیله ابزارهاي جدید ت

روي ما قرار   ها پیش اندازي جدید در خصوص تامین مالی شهرداري تغییر پارادایم در حوزه منابع درآمدي اتفاق بیافتد، چشم

  .خواهد داد



  قلمرو محیطی - 2

توان در بستر قانونی  عملکردي، می ها را، چه در حوزه درآمدي و چه در حوزه ترین تهدیدها براي شهرداري یکی از مهم

این مسئله مشکالت بسیاري را . سال دارند 40در حال حاضر، قوانین مورد عمل در شهرداري عمري بیش از . مشاهده کرد

هاي فراوان  ها با شرایط امروز، وجود ابهام هاي محوله به شهرداري کند؛ مانند عدم تناسب ماموریت ها ایجاد می براي شهرداري

هاي تامین  ، عدم کارایی روشها هها و نحوه تعامل آن با سایر دستگا هاي شهرداري خصوص حوزه اختیارات و مسئولیت در

  ... . بینی شده به علت تغییرات مکرر قوانین مرتبط و  درآمدي پیش

قرارگرفته است؛  ها مورد تاکید در بودجه سنواتی کشور، استقالل درآمدي شهرداري 1362از سوي دیگر، اگرچه از سال 

ها در در یک خال قانونی صورت  است و عمال تامین درآمد شهرداري اي در این خصوص به تصویب نرسیده نامه اما تا کنون آیین

ها  هاي درآمدي در شهرداري هایی که دارد، باعث بالاستفاده ماندن بسیاري از ظرفیت این مسئله عالوه بر سایر آسیب. پذیرد می

هایی براي طراحی نظام جامع درآمدي در شهرداري تهران صورت گرفته و به تصویب شوراي شهر نیز  ه تالشاگرچ. شود می

هاي اجرایی مناسب خالی  از ضمانت ها هشود دست شهرداري در بسیاري از حوز رسیده است؛ اما وجود خال قانونی باعث می

  .هاي مقرر محقق نشوند هایی از درآمدها در زمان مانده و بخش

رسد که بازنگري اساسی در قانون شهرداري و قوانین مرتبط با آن، بسیار  با توجه به جمیع مطالب مطرح شده، به نظر می

ها بوده و در کنار آن، با ایجاد بستر قانونی  ضروري بوده و می تواند گام بسیار مهمی در پویاتر و پاسخگوتر کردن شهرداري

  .ها، هموار سازد یدار براي شهرداريمناسب، راه را براي تحقق درآمدي پا
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Abstract  
Financial resources are the power engine of organizations, among all known resource types such 

as human resources, machinery & tools, management knowledge and … . In order to be sure about 
permanent revenue, we have to use various revenue resources. But the main question is how to 
combine these resources? This Paper is applied oriented research with exploratory direction, in order 
to identify the best combination of revenue resources in Tehran Municipality. We used the Delphi 
Method to gather the opinion of professionals, which described in likert scale. The test sample of this 
research is consisted from 43 people from an elite group of urban professionals, in both academic and 
executive branch. We used Snowball Sampling Method to gather the data in random way by 
questionnaire, and Friedman Test to rank the answerers. The results show that taxes on sale and 
partnership with private sector are most suitable resources with duties of municipalities in 
development and construction section.      
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