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 -1دکتراي جغرافيا و برنامه ريزي شهري ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتي
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تهران بواسطة  APSحسابرسي در شابکة شاهرهاي جهااني باوده اسات .جامعاه آمااري مقالاه  211شارکت
حسابرسي فعال در تهران و حجم نمونهشرکت بوده است که با استفاده از روشهاي اسنادي ،ميداني مورد قارار
گرفتهاند .از نرمافزارهاي  ArcGIS10.1و  SPSSبراي تحليلهاي فضايي و آماري استفادهشده است .در اين
پژوهش دريافتهايم که -1 :شرکتهاي حسابرسي در بخش کانونخدمات شرکتي کالنشهر متمرکز شادهاناد و
عوامل مکاني و کارکردي در مکانگزيني آنها ماورر باودهاناد -2 .در بخاش  2APSحسابرساي ،تهاران پيوناد
ضعيفي با شبکة شهري جهاني دارد .در نتيجه ،تهران از نظر حضور ايان کارکردهاا در شابکه" ،شاهرجهااني"
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جغرافياي شرکتي خدمات حسابرسي کالنشهر تهران

مقدمه
رشد جرياانهااي سارمايه داري پيشارفته ،رهاور
انقالب اطالعااتي و باه دنباال آن سارعت گارفتن
دورة جديد جهاني شدن از دهاة  41باه ايان ساو،
کالنشااهرهاي کشااورهاي پيشاارفته را ملاازم بااه
بازساخت کارکردي و فضايياشان نماود .نيروهااي
سرمايه داري با استفاده از  ICTبه تعبيار مانوئال
کاستلز 1فضاي جريان هاا را باه فضااي مکاانهاا
پيوند داده است (کاستلز )1981 ،و به زعم ديوياد
هاروي ( )1989جهان در نتيجة فشردگي زمااني و
مکاني ،کوچک شده اسات و کرنا ( ،)1999ايان
فضا را در قالب شبکههاي چندپيونادي و زنجياره
اي بااا نگاارش سيسااتمي (مااوراي )1988 ،قاباال
تحليل مي داند .از سوي ديگار تبلاور کارکردهااي
نوين اقتصادي و خدمات پيشرفتة پشتيبان تولياد،
منجر به شکلگيري جغرافيااي جدياد شاهري باا
پيوندهاي کارکردي و مکاني شده است.
مسئله اصلي اين است که تنها معدودي از شاهرها
در کشورهاي کمتر توسعه يافتاه 2در ايان فرآيناد
موفق عمل نموده اند و يا به عنوان شهرهاي دنباله
رو 9به تالش دست زده اند ( Short and Yong,
 .)1999مسئله اين است که باا توجاه باه فرصات
هاي جهاني شدن ،نشاانه هااي ضاعيفي در ماورد
نقش آفريني کالنشهر تهاران از نظار کارکردهااي
 APSدر سااطف فراملااي وجااود دارد و در نبااود و
عادم ارتقااي ايان کارکردهااا ،تهاران جايگااه کاام
اهميتي در شبکة شهرهاي جهااني دارد ( Short,
 2004و  .)Bassens et al., 2011تهران ،تنهاا
در بخش خدمات مالي ساهمي در شابکة شاهري
منطقه اي و تا حدودي باين المللاي داشاته اسات
( )Bassens et al., 2009کااه اياان انباشاات
1 - Castells
)2 - Less Developed Countries(LDCs
3 - Wannabe Cities

ساارمايه خااود ريشااه در اقتصاااد ملااي و تاااري
اقتصادي کالنشهر دارد.
با توجاه باه اينکاه جغرافياا و کاارکرد هرکادام از
خدمات  APSبا يکديگر از نظر نوع پيوند ،ميازان
پيوند و الگوهاي فضايي تفاوتدارد ،لذا بررسي هار
کدام از آنها بايد به صورت مجزايي صورت پاذيرد
و در اين پژوهش بخش خدمات حسابرسي را براي
بررسي انتخاب نمودهايام و ايان سائوامت مطار
اساات کااه الگااوي فضااايي و جغرافياااي شاارکتي
"موسسات حسابرسي" در کالنشهر تهاران چگوناه
است؟ آيا کالنشاهر تهاران از نظار کاارکرد APS
حسابرسي ،شاهر جهااني اسات؟ .و ايان فرضايات
مطر است که  -1جغرافياي "  APSحسابرساي
تحاات تااأرير تعيااين کنناادههاااي مکاااني هماننااد
دسترسي باه  CBDو شابکة دسترساي در شاهر
بوده است؛ و -2به نظر مي رسد در بخش خدمات
حسابرسي ،تهران جايگاه ضعيفي در شبکة شاهري
جهاني دارد.
اهميت پاژوهش ،در فراگيار شادن ارارات انقاالب
اطالعاااتي و الاازام مطالعااات کاااربردي در حااوزة
"جغرافياي شرکتي" اياران و ياافتن راهبردهاايي
براي برنامهريازي کالنشاهرها در ايان دوره اسات.
همچنين "جغرافياي شرکتي خادمات پيشارفته"،
خالء اصلي در مطالعات جغرافياي اقتصادي ناوين،
در کشور است و انجام اين پژوهش مي تواند يکاي
ديگر از گامها براي گشايش مطالعات در اين حوزه
براي اساتفاده در برناماهريازي و سياساتگاذاري
اقتصاد و فضاي شهري باشد .از اينرو اهداف ذيال
در اين پژوهش ،دنبال شده است:
 -1بررسااي جغرافياااي شاارکتي و عواماال مکااان
گزيني موسسات حسابرسي در کالنشهر تهران؛
 -2بررسااي جايگاااه کالنشااهر تهااران از نظاار
کارکردهاي خدمات حسابرسي؛

پژوهشهاي دانش زمين ،سال دوم ،شماره  ، 7پاييز  ، 1991صفحات 22 -29

 -3درکي از وضعيت کالنشهر تهران در ارتباط باا
پيوندهاي فراملي تهران به واسطة .APS

به  211شرکت فعال در قلمرو پژوهش ،مشخص و
بر روي نقشه  1:2111تهران جهت انجاام تحليال
هاااي فضااايي ،در محااي  ArcGIS10.1پياااده
شدند .در ادامه ،با استفاده از روش کوکران (رابطاه
 1و  21 )2شاارکت معااادل  21درصااد از جامعااة

روشپژوهش
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي ،و از نظر شايوة
انجام ،توصيفي -تحليلي و روشجمعآوري دادهها،

آماري ،باه عناوان حجام نموناه مشاخص شاده و
جهت انجام پرسشنامه اقدام شده است ( شکل :)1
عالئم :ضريب اطميناان . p = q = 0.5. %95
 ، z = 1.96مقدار خطاي احتمالي انادازه گياري
( 0.13 = )dدر نظر گرفته شده است.
در ادامه با تسهيم باه نسابت نموناههاا در جامعاة
آماري به تفکيک هر منطقه شهرداري ،از رابطاه 9
براي انجام پرسشنامه استفاده شده است:

اسنادي و پيمايشياسات .قلمارو جغرافياايي ايان
پژوهش  22منطقة کالنشهر تهاران و زماان انجاام
مطالعات ميداني طي سالهاي  1991-1991بوده
اساات .اطالعااات دادهاي باايش از  291شاارکت
خدمات حسابرسي تهران از دفترچههاي راهنماا ،و
آدرسهاي پستي ،اسناد انجمن حسابداران رسمي
ايران اساتخرا شادند .در مرحلاة بعادي از درون
کلية شرکتهاي فعاال ،آدرس و اطالعاات مرباوط
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مناطق شهرداري

شکل  -1فراواني تعداد نمونه ها به تسهيم مناطق شهرداري تهران
ارتباطات شرکتها ،گسترده بودن حوزة مطالعاه و
پراکنده بودن آدرسها ،نبود هاي گوناه اطالعاات
سختي برقاراري ارتبااط باا ماديران شارکتهاا و
شهري جاامع در خصاوو ويژگايهااي دروناي و
مراجعة متعدد به آنها ،از دشواريهااي انجاام ايان
ارتباطااات بيرونااي وحتااي مشخصاااتي از اناادازه و
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ادامه متغيرهاي زير براي انجام پرسشگري تادوين
شد (جدول :)1

پژوهش بوده است .از اين رو امکان بررساي نموناه
هاي بيشتر در حد يک پژوهش دانشگاهي در ايان
محدودة زماني و اطالعاتي مقدور نباوده اسات .در
جدول  -1متغيره و مولفههاي پژوهش
کارکردي – نهادي و ساختار شرکتي

مکاني  -فضايي

اندازة موسسات -غالب مشتريان شرکت ها و محل
آنهادر سطف بين المللي
استقرار ها
رواب و حوزه نفوذ شرکت

تقسيمات اداري و نوع شرکت (فرعي ،اصلي)
دورة شکل گيري

نحوة ارتباط با شرکت ها و نهادهاي کشورهاي خارجي

الگوي ساختماني محل استقرار

دميل همکاري و رواب خارجي

پراکنش فضايي و عوامل مورر بر انتخاب مکانِ فعلي
موسسات موسسات
گرايشهاي مکاني

مهمترين موانع ارتباط با کشورها ،شهرها و شرکتهاي

موانع جابه جايي

دميل استفاده از ICT
خارجي

در تحليلهاي فضاايي مکااني  ،APSاز ابزارهااي
 :Spatial Analysisابزار تحليل فضايي عوارض
مکاني :Kernel Density ،شدت تراکم نقطاهاي
در سطف :Select by Location ،امکان تعياين
ويژگيها ورواب مکاني عوارض جغرافياييPoint ،
 :Densityتراکم عوارض نقطه اي در واحد سطف،
 :IDW Interpolationروش درونيااابي چنااد

پيشتاز در توساعة ملاي کشاورها و سارآمد جاذب
فرصتهاي جهااني شادن ماي باشاند (صارافي و
همکاران .(1989 ،اما  APSمحصور به کالنشهرها
نيسات ).(Rocco, 2005 and Short, 2004
کالنشهر تهران با داشتن بيش از  8ميليون نفار تاا
سال  ،2112از اهميت و پيوند ضاعيفي در شابکة
شهري جهاني در يک دهاة اخيار برخاوردار باوده

متغيره 1جهت تعياين پوشاش عاوارض نقطاه اي
غيرمعلااوم از طريااق نقاااط معلااوم در مااا ولهاااي
تحليل فضايي نرم افازار  ArcGIS10.1اساتفاده
شده است .پس از تکميال پرسشانامههاا و انجاام
مصاحبه ،دادههاي به دست آمده ضمن کدگذاري،
در نرم افزار  SPSSمورد پردازش قرار گرفتاهاناد.
از تحلياال واريااانس در مااوارد مزم اسااتفاده شااده
است و در ارائاة نتااي ، ،باه جاداول و نمودارهااي
نهايي اکتفا شده است.

است .مطابق نظر بيوراستوک و همکاران ،تهران در
سال  ،1999داراي کمترين شواهد پيوند جهاني از
نظاار شاااخصهاااي  APSبااوده و تنهااا نمااود آن
حضور شبکة ماالي و باانکي در منطقاة MENA
(خاورميانااااه  -آفريقاااااي شاااامالي) بااااوده
است( .)Beaverstock et al., 1999aشاورت،
شهر تهران را جازء ساياه چالاه هاا (شاهرهايي باا
جمعيت زيااد و فاقاد اقتصااد شاهري پيشارفته و
خااار از موقعياات شااهرهاي جهاااني) و جاازء
"شهرهاي مقاوم" 2در برابر جهااني شادن معرفاي
ميکناااد( Short, 2002, 2004 and
 .)Beaverstock et al., 1999aپيتار تيلاور و
همکاران در سال  ، 2111امتياز ( 12121باامترين:
عدد )1و رتبة  219را براي تهران محاسبه نمودناد

)1 - Inverse distance weighting (IDW

2 . Resistant City

بحث
جايگاه کالنشهر تهران در شبکة شهري
جهاني
کالنشهرها با داشتن قابليت ها و امکانات به عنوان
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که در مقايسه با شهري مثال دوباي باا رتباة ،12
 129بار رتبة پايين تري داشت( Taylor et al.,
 .)2001a , 2004aاستنلي 1تهاران را باه دليال
موقعيت استراتژيک ،از مهمترين شهرهاي منطقاة
منا در حوزة خدمات ماالي ماي داناد( Stanley,
1

 )2003و بسنز ، 2درودر 9و ويتالکس 2ديورانات
تهران را داراي بيشاترين پيوناد شابکهاي از نظار
خدمات مالي و بيمه بعد از شهر مناماه (باه تعبيار
آنها :مکة خدمات مالي منطقة اساالمي) و يکاي از
 8شهر مهم منطقة منا با درجاة پيوناد شابکه اي
بين  1/71-1/81در اتصال آن با شاهرهاي منطقاه
اسالمي و اروپا مي دانند .پيوند تهاران باه ترتياب
اهميت با شاهرهاي لنادن ،دباي ،مناماه ،پااريس،
استانبول ،ابوربي و مسق بوده است .به نظر آنها،
تهااران مااي توانااد نقااش مهمااي در ايجاااد رابطااه
کشورهاي منطقه منا با اقتصاد جهاني به وياژه در
بخااش بااانکي و مااالي و بيمااه داشااته باشااد.
( Bassens et al., 2009 And Devriendt
.)et al., 2009
مطالعات بسنز و ديگران در منطقة اساالمي حاوزة
خلااي ،فااارس و منااا ،نشااان داد کااه تفاااوتهاااي
ساااختاري در نظااام بااانکي و مااالي "شاايعه" و
"شااريعه" مااانع از پيوناادهاي شاابکهاي و بااين
شرکتي تهران با ساير شهرهاي منطقه اسات و آن
را در مسيري متفاوت حرکت مي دهد( Bassens
 .) et al., 2011ايان مقالاه در پاي نشاان دادن
جغرافياااي بخااش خاادمات حسابرسااي تهااران و
پيوندهاي آن در شبکة شهرهاي جهاني است.
پيوند شبکه اي جهاني شهرها در APS

1- B. Stanly
2- D.Bassens
3 - B.Derudder
4 - F.Witlox
5 -Devriendt

خدمات حسابرسي
خاادمات حسابرسااي ارتباااط مسااتقيم بااا اقتصاااد
جهاااني و جريااانهاااي ساارمايه دارنااد و پيشااتاز
پيوندهاي شاهري جهااني اناد( Taylor and et
 .)al., 2002.rb6در سال  ،2111پيتار تيلاور باا
مطالعة  111شارکت ،شاهرهاي لنادن ،نيوياورک،
هن کن  ،توکيو ،پاريس سنگاپور ،شيکاگو ،لاس
آنجلس ،فرانکفورت و مادرياد را  11شاهر نخسات
در شبکة شهرهاي جهااني در  APSرتباه بنادي
نمود .آنهاا شاهرهاي آلفاا در نخساتين ردهبنادي
شهرهاي جهاني GaWcبودناد (Beavertock
) .et al., 1999aتيلور از تکنيکاي تحات عناوان
Global Network Connectivity) ( GNC
که در رابطه  2خالصه شده است ،استفاده نمود:
رابطااااااااااااااااااااااه )2

) GNCa  Vaj.Vij(a  i
i. j

مطالعات تيلور در سال  2112نشان داد ،سه حوزة
کليدي آمريکا شمالي ،اروپاي غربي و آسياي
اقيانوسيه از نظر  GNCداراي بامترين ميزان مي
باشند ) .(Taylor, 2004اروپاي غربي داراي
بيشترين شهرهاي جهاني و در بيشترين ميزان
ارتباطات بين شهري بود .منطقة آسيا اقيانوسيه
رواب و پيوندهاي بين شهري کمتر بود و تعداد
شهرهاي جهاني آن محدود به چند شهر بود
).(Taylor, 2004
در ساير مناطق جهان ،پيوندهاي بين شهري در
 APSمحدود به شهرهاي جهاني و پايتختها بود.
هنوز محدوديتهاي زيادي در جهاني شدن APS
وجود دارد و بسياري از شرکتهاي  APSاز
محديتهاي ملّي خود بيرون نيامدهاند و جهاني
شدن در همه جا مشابه عمل نکرده است .ليکن
تمام شهرهاي مهم جهان گرههايي از شبکههاي
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ملّياند .وي در سال  ،2112نشان داد که که از
بين  4دسته از خدمات  ،APSميزان اتصال
شهرها از نظر کارکرد حسابرسي (با نسبت
درصد )22بيش از ساير  APSاست (Taylor,
).2002a

نشدهاند و اتصامت ضعيفي در شبکهها دارند
) .(Taylor, 2010در نهايت در آخرين
مطالعات ،هانسن و همکاران وي در گروه GaWc
نشان دادند که شهرهاي آمريکايي متين ،اروپاي
جنوبي و شرقي و آسياي اقيانوسيه پيوندهاي

سه حوزة اروپاي غربي ،آمريکاي شمالي و استراليا
داراي پيوندهاي عميق بوده و مناطق آسياي غربي
و اروپاي شرقي و آمريکاي جنوبي در اهميت
بعدي در  APSحسابرسي بودند .کشورهاي
آسياي جنوب شرقي در اين شاخص داراي
پيوندهاي جهاني کمتري از متوس  GNCبودند
) .(Taylor, 2004نتاي ،بررسي ديگر تيلور در
سال  2111ميالدي با استفاده از دو معيار
«اندازه» و «عملکرد» شرکتها در  121شهر
جهان ) (Taylor, 2010نشان داد شهرهاي
لندن ،نيويورک ،هن کن  ،سيدني ،سنگاپور،
ميالن ،پاريس ،پکن ،بوينوس آيرس و کوآمممپور
 11شهر نخست جهاني در  APSحسابرسي
بودند .او به اين نتيجه رسيد که زير شبکههايي از

بامي شبکهاي در  GNCاز نظر  APSحسابرسي
به دست آوردهاند تهران هي گونه حضوري در
شبکه نداشته است (Hanssens et al.,
).2010

شهرها در ارتباط با اين خدمات از جمله در
کشورهاي در حال توسعه وجود دارند .با وجود
گذشت نزديک که به چهار دهه از شروع جهاني
شدن اقتصادي ،تمامي شرکتهاي  ، APSجهاني
جدول  -2متغيرهاي بخش مکاني
دورة شکل گيري

آسايش و موقعيت محله

ساختمان محل
استقرار

قيمت زمين و اجاره بهاء و
ماليات

رابطه به مرکزيت
اداري و تجاري شهر

نزديکي به ساير شرکت ها

شبکة حمل و نقل و
مترو

نزديکي به شرکتهاي هم رشته

دسترسي به زيرساخت
هاي  ITو ICT

دسترسي به نيروي کار

فرهن

نزديکي به سازمانهاي دولتي و
دانشگاه ها

آب و هوا

امنيت و ايمني محله و ساختمان

جغرافياي شرکتي خدمات حسابرسي
تااا سااال ( 1991جااومي  221 )2111موسسااه
حسابرسي از کال اياران عضاو جامعاه حساابداران
رسمي ايران ،بودند .از ايان تعاداد در حادود 211
موسسه فعال آن در شهر تهران مستقر بودناد و در
حاادود  1211نفاار بااه عنااوان ماادير ،حسااابرس و
کارشااناس اصاالي حسابرسااي در اياان موسسااات
مشغول به کار بوده اند (جامعة حسابداران رسامي
ايران .)1991 ،باراي بررساي الگاو و ويژگايهااي
فضااايي  APSحسابرسااي ،متغيرهاااي زياار مااورد
استفاده قرار گرفتهاند (جدول :)2

دورة تأسيس ،ساختمان و نوع موسسات :ايان
بررسي نشان مي دهد که 111درصد از موسساات
حسابرسااي ،شااعبة اصاالي هسااتند و هيچکاادام
نمايندگي يا شعبة خارجي ندارند و خود نيز شعبة
شرکتهاي خاارجي نيساتند و 91درصاد آنهاا در
دورة  ،1971 -1991تأساايس شااده انااد .از اياان
مياازان 4922 ،درصااد آن مربااوط بااه دورة -1981
 1991مي باشد .در تحليل ايان موضاوع باياد باه
درک اهميت تقاضا براي خدمات حسابرسي و رشد
بخش خادمات تجااري ،ماالي و اداري در ايان دو
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دهه در اقتصاد کشور اشاره نماود 97 .درصاد ايان
موسساات در سااختمانهاااي آپارتمااني (کاااربري
مختل اداري ،مسکوني و تجاري) و در ساالهااي
اخير در ساختمانهاي بلناد مرتباه اداري تجااري
نوين مستقر شده اناد .آزماون ضاريب همبساتگي

توافقي پيرسون و في و کرامر همبساتگي مثبات و
نسبتا بامي بين دورة شکلگيري و نوع سااختمان
هاي محل استقرار را نشان ماي دهاد (جادول  9و
.)2

جدول -9سنجش همبستگي با آزمون توافقي پيرسون

Nominal by
Nominal

Contingency
Coefficient
N of Valid Cases

Value

Approx. Sig.

.617

.001

37

جدول -2آزمون شدت همبستگي ضرايب في و کرامر
Value
Phi
Nominal by Nominal
Cramer's V
N of Valid Cases

اين موسسات ساختمانهايي باا موقعيات مناساب
جغرافيايي و با حداکثر امکانات شاراکتي ،يکجاا و
مناسب اداري و به ندرت ساختمانهاي ويالياي را
جهت استقرار خاود انتخااب نماودهاناد .محاسابه
پراکنش موسسات در  ArcGIS10.1نياز ،نشاان
داد کااه منطقااه  4تهااران بااا تمرکااز  94موسسااه
معادل  11درصد کل موسساات ،منطقاة  7باا 91

.783
.554
37

Approx. Sig.
.001
.001

موسسه معادل 18درصد  ،منطقة  9با  91موسساه
و 14درصد و منطقة  2با  21موسسه و  11درصاد
از کاال موسسااات ،بااه ترتيااب مناااطق گرانيگاااه
موسساااات حسابرسا اي در جغرافيااااي شااارکتي
کالنشهر تهران مي باشند و سهم و اهميت منااطق
 9و  2در حال رشد سريع است ( شکل .)2

شکل -2درصد تمرکز تعداد موسسات حسابرسي مناطق  22گانة شهرداري تهران
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همچنين با اساتفاده از روش Kernel Density
در  ArcGis10.1که دامنه و شدت تمرکز نقااط
در واحااد سااطف را مااي ساانجد؛ تمرکااز نقطااه اي
موسسات در ارتباط با مناطق شهرداري تهاران در
واحد سطف هکتار محاسبه شد .در اين روش بناابر

( ،)Standard Divisionدر ،ArcGis10.1
براي نبود تراکم ارزش ( 1رن سافيد) و باامترين
تراکم مقدار( 1892217رن تيره) در نظار گرفتاه
شده است .مطابق نتاي ،،مناطق  2 ،9 ،7 ،4و  1به
ترتيب بامترين دامناة تاراکم نقطاه اي موسساات

پااايش فااارض تقسااايم اساااتاندارد باااا ارزش2

حسابرسي را دارند (شکل .)9

شکل -9پراکنش ،و شدت تراکم موسسات حسابرسي در مناطق شهرداري کالنشهر تهران

شکل -2موقعيت موسسات حسابرسي در ارتباط با شعاع  1111متري ايستگاههاي مترو و  CBDتهران
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مکان فعلي خود ذکار نماوده اناد .سااير عوامال از
جملااه زيرساااختهاااي خاادمات ( ICTخاادمات
کامپيوتري و پست) ،نياروي متخصاص ،فرودگااه،
هتلها ،ايمناي و امنيات فضاا از اهميات کمتاري
براي انتخاب مکان داشتهاناد .باا توجاه باه اينکاه

دسترسييي و ارتبييا بييا  : CBDاز  21نمونااه
بررسي شاده در مجماوع پاسا هاا ،در حادود 49
درصد از نمونه ها ،دسترسي به تساهيالت حمال و
نقاال عمااومي ،مجاااورت بااا مرکااز تجاااري شااهر،
12درصد اجاره بها و موقعيات منطقاه 11،درصاد
نزديکي به ادارات و نهادهاي دولتي و شارکتهاا و

اغلب اين موسسات در حد بينالمللي نمايباشاند،
لذا دسترسي به زيرساخت  ،ICTفرودگاهها ،هتال
هااا و مراکااز خاادماتي يااا ساافارتخانههااا اهميتااي
برايشان نداشته است (جدول .)1

19درصد هم ساير موارد از جملاه طار ترافياک،
يکطرفه شدن خيابانهاا ،ساهولت رفات و آماد و
موقعيت سااختمانهاا را از ديگار دميال انتخااب
جدول 1ا واريانس متغيرهاي مورر بر انتخاب مکان فعلي موسسات حسابرسي
متغيرها

Variance

متغيرها

Variance

امنيت و ايمني محالت

.097

نزديکي به مرکز تجاري شهر

.254

دوري و نزديکي به شرکت ها

.075

دسترسي به شبکة حمل و نقل

.154

دسترسي به نيروي متخصص

.051

موقعيت منطقه

.137

دوري و نزديکي از ادارات و نهادهاي دولتي

.051

دسترسي مشتري

.117

دوري و نزديکي به فرودگاه ها

.000

هزينه اجاره و خريد امالک

.097

ساير موارد

.154
38

زير ساختهاي IT and ICT

.097

-

-

)Valid N (listwise

در ادامه با تحليلهاي فضايي مشخص گرديد که
تعداد  121موسسه ،معادل  41درصد از موسسات
حسابرسي در درون محدودهاي با شعاع 1
کيلومتري (شامل ميدان وليعصر ،م .انقالب ،م.
ونک ،م .امام حسين ،م .خراسان) که مرکز اصلي
ادارات و نهادهاي دولتي و شهري است ،و تعداد
 11موسسه معادل  21درصد از کل موسسات ،در
درون محدودة به شعاع  9کيلوتري؛ از CBD
شهر تهران مستقرند .مهمتر از آن 191 ،موسسه
از  211موسسه ،معادل  91درصد درصد از کل،
در فاصلة  111متري از خيابانهاي شرياني درجة
 1قرار گرفته اند .در نتيجهفرضيهاي که بر تعيين
کنندههاي جغرافيايي و مکاني و دسترسي تأکيد
داشت با توجه به اهميتمکاني هرکدام از متغيرها،
اربات مي شود.

گرايشات و موانع حرکيات مکياني :موسساات
حسابرسااي تماياال بااه فعالياات در کاادام يااک از
مناطق شهرداري تهران دارند؟ .در پاسا باه ايان
سئوال 11 ،درصد از موسسات مناطق  1تاا ( 1باه
ويژه مناطق  1و )2و  29221درصد هم در منااطق
 4و  7شهرداري به فعاليت آتي تمايل دارند .سااير
مناطق از اهميت کمتري براي فعاليات آتاي ايان
موسسات برخوردارند .بيش از  91درصد از نموناه
ها ،بام بودن هزينه اجاره مکان ،دوري از مرکزيات
شهري ،مشکل دسترسي به حمل و نقل عماومي و
مشکل دسترسي به مشاتريان و باازار کاار ماانعي
براي تغيير مکان فعلي و جاباه جاايي باه منااطق
منتخب خود اعالم نموده اند .در اين پاژوهش باه
اين مهم دست يافتيم که خادمات حسابرساي در
کنار ساير خادمات شارکتي ،کاانوني را باا عناوان
کانون خدمات شرکتي کالنشهر به وجود آوردهاناد
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و در آن متااراکم شاادهانااد .اياان کااانون گرانيگاااه
اقتصاد بخش خدمات پيشرفتة تهران است(شاکل
.)9

جهاني
جهتبررسي کارکرد شرکتها و پيوندهاي شبکه
اي تهران در بخش خدمات حسابرسي ،متغيرهاي
زير بررسي شده اند (جدول .)4

کارکرد شرکتها و پيوندهاي شبکهاي شهري
جدول  -4متغيرهاي بخش کارکردي
اندازة موسسات

نحوة ارتباط با شرکت ها و نهادهاي کشورهاي خارجي

غالب مشتريان شرکت ها

دميل همکاري و رواب خارجي

محل استقرار مشتريان غالب

مناطق جغرافيايي جهاني مرتب با تهران

دميل استفاده از ICT

مهمترين شهرهايي که شرکت ها با آن ارتباط دارند

رواب و حوزه نفوذ شرکت ها در سطف بين
المللي

مهمترين موانع ارتباط با کشورها ،شهرها و شرکتهاي خارجي

اندازة موسسيات ،االيم مشيتريان و محي

موسسات حسابرساي در شاهر تهاران و شاهرهاي

استقرار آنها :مطابق نتاي ،،بيش از  11درصاد از

اطراف تهران و 14درصد باقي هم در سااير بخاش
هاي ايران مساتقرند و  2درصاد هام در خاار از
کشااور مسااتقرند .بنااابراين اياان موسسااات بااه
مشتريان داخلي متکي اند.

موسسات داراي کارکناني بيش از  21نفراناد و در
مجمااوع در حاادود 81درصااد آنهااا باايش از 14
نفرکااارکن دارنااد و جاازء شاارکتهاااي خاادماتي
متوسا اناادازه مااي باشاند .همچنااين 71درصااد
مشااتريان اياان موسسسااات شاارکت هااا و توليااد
کنناادگان بخااش خصوصااي داخلااي 21 ،درصااد
ادارات و نهادهاي دولتي ايراني و تنها  2درصاد را
شرکت ها و موسسات خارجي تشکيل مي داده اند
که باه دليال فعاليات در اياران از ايان موسساات
خدمات مي گيرند .باراي مثاال شارکت داياراياان
نماينااده شاارکت بااين المللااي هفتمااين موسسااه
خاادمات مااالي و حسابرسااي مسااتقل در جهااان
(  )RSM Internationalدر ايران مي باشد که
نام آن در ليست کتابچة دايرکتاوري باين المللاي
)International Directory 2010( 2111
آمده است .در مجموع بيش از  81درصد مشتريان

کارکرد و روابط فراملي :بررساي ماا نشاان ماي
دهد که از نظر کارکردهاي فراملاي در نموناههااي
مطالعااه شااده ،باايش از  84درصااد از موسسااات
حسابرسي تهران رواب "باين المللاي و خاارجي"
ندارند و خدماتي بين المللي هم ارائه نماي دهناد.
اما از بين موسساتي که رواب باين المللاي دارناد،
 12214درصد رابطه اشان با کشاورهاي اروپاايي و
آسيايي(آسياي شرقي و خاورميانه) و  1291درصاد
باقي هم با کشورهاي آفريقايي بوده است .جايگااه
کشااورهاي آمريکاااي شاامالي و جنااوبي و آسااياي
شرقي ( اپن) در اين رابطه خالي است (شاکل .)1
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شکل -1نمودار مناطق جغرافيايي داراي رواب با موسسات حسابرسي تهران به نسبت نمونهها
پيوند با شهرهاي جهاني :بايش از  84درصاد از
موسسات حسابرسي رابطهاي باا شاهرهاي جهااني
که توس  2111 GaWcرتباه بنادي شاده اناد
ندارند .تنهاا 11281درصاد از موسسااتي کاه باا
شهرهاي جهاني ارتباط دارند ،باا شاهرهاي لنادن
(با  9پاس ) ،دباي (باا دو پاسا خاار از ليسات
 ،)GaWcپاريس ،مادريد و سئول (هرکادام باا 1

اساات 11 .درصااد موسسااات ماارتب  ،بااه عنااوان
نماينده و کارگزار شرکتهاي خاارجي 21 ،درصاد
ديگر هم باه دليال تباادل تجاارب ،مشااوره و ياا
گرفتن خدمات تخصصي با موسسات و شرکتهاي
همرشتة خارجي در ارتبااط هساتند .در خصاوو
دميل عدم ارتباط  11درصاد ( 27موسساه) نباود
نياز به ارتباطاات خاارجي 7249 ،درصاد قاوانين و
مقررات داخلي و خارجي و  99درصد بااقي ماناده
هم ساير دميل مانند تحريمهاي خاارجي ،شاراي
سياسي و نبود شراي مناسب رواب خارجي اياران
در بخش اقتصاادي ،تبليغاات ساوء علياه اياران و
ديگر مسائل مربوط به سياستهاي خارجي را مانع
اصلي عدم پيوند برشمرده اند.
بااه طااور خالصااه از بااين حاادود  211موسسااة
حسابرسي ،حدود  91موسسه ماهيات واقعايياک
موسسهرا دارند .از اين تعداد تنها به تعداد انگشتان
يک دست رواب بينالمللاي دارناد و از مياانايان
تعداد کم ،فق  1يا  2موسسه عضوي از موسسات
بينالمللي به شمار ميروند و خود خدمات دهناده
به آنها هستند (جدول .)7

پاس ا ) ارتباااط دارنااد .اياان موسسااات بااا ديگاار
شهرهاي جهااني مانناد توکياو ،نيوياورک ،هنا
کن  ،سنگاپور ،سيدني ،ميالن ،شاانگهاي ،پکان و
مسکو نداشته اند 2271 .درصد باقي هام باا سااير
شهرها مانند استانبول ،منامه ،اباوربي و غياره در
خار از ايران ارتباط پراکنده کاري داشته اند .اين
پيوند در اهميت نخست با شهرهاي لنادن و دباي
بوده است.
بيش از  81درصد ارتباطات اين موسسات از طريق
شاارکتهاااي ايرانااي مسااتقل و يااا نمايناادگي و
کارگزاري شرکتهااي خاارجي 1221 ،درصاد باه
صورت مستقيم با موسسات و شرکتهاي خاارجي
و تنها  4221درصد از طرياق  ITرابطاه دارناد .در
نتيجه بيشتر پيوندها چهره به چهره و مکان محور
جدول -7خالصه نتاي ،بررسي  APSحسابرسي در کالنشهر تهران

جغرافياي شرکتي خدمات حسابرسي کالنشهر تهران

متغير

دورة شکل
گيري

وضعيت

-1991
1981

متغير

تعداد
کارکنان
موسسات

بامي 21
وضعيت
نفر

تقسيمات اداري
الگوي ساختمان
موسسه

آپارتماني

اصلي

پراکنش فضايي

عوامل مکان گزيني

گرايش مکاني

موانع جابه
جايي

 CBDبه سمت
حومههاي شمالي

 ،CBDحمل و
نقل ،نهادهاي
اقتصادي

مناطق 1و 2
شهرداري

اجاره بها-
دسترسي

غالب محالت
غالب مشتريان
استقرار مشتريان

شرکتها و
توليدکنندگان
ايراني

تهران و
شهرهاي
پيرامون

الگوي ارتباط
با مشتريان

رواب شخصي و
قراردادي

نتيجهگيري
شروع فعاليات موسساات حسابرساي در اياران باه
دهة  21ه .ش و حتي پايش از آن بار ماي گاردد.
ليکن دهاة  1981-1991کاه همزماان باا شاتاب
گاارفتن جهاااني شاادن اقتصااادي و ردش اقتصاااد
شهري پسا-صنعتي است ،تهران شاهد شکلگيري
سريع اين موسسات بوده است .آنها ،ساختمانهاي
آپارتماني و اداري -تجاري را باا امکاناات شاراکتي
بام ،براي خود انتخاب نمودهاناد .از نظار نهاادي و
تقسيمات اداري ،غالبا ،موسسه اصلي با کارمنداني
بيش از  14نفر باوده اناد .نقطاة رقال و گرانيگااه
اصلي آنها ،به ترتيب مناطق  9 ،7 ،4و  2بودهاناد و
حاادود  41درصااد آنهااا در درون محاادوده مرکااز
اداري  -تجاري شهر تهاران مساتقر باوده اناد .در
انتخاااب اياان مناااطق دسترسااي و حماال و نقاال،
مجاورت به  CBDبا مزيتهااي نسابي و مطلاق،
صرفههاي در مقياس ،اجاره بها و موقعيت محلاه و
دوري و نزديکااي بااه ساااير شاارکتها و ادارات و

دليل ارتباط
با موسسات
همرشته

مشاوره و تبادل
تجارب و ارائة
خدمات

دميل استفاده
از IT

سطف
ارتباطات
بين المللي

رواب با اشخاو و
شرکت ها و استفاده بسيار ضعيف
متفرقه

نهادهاي دولتي مهم بوده است .اين موسساات باه
استقرار در مناطق شمالي شهر از جمله مناطق 1و
 2و  9گاارايش بيشااتري دارنااد .ولااي باايش از 91
درصد آنهاا مسائلة اجااره بهااي اماالک ،مشاکل
دسترسي به ساير نقاط شهر ،نامناسب بودن شبکة
حمل و نقال ،دور شادن از مرکزيات شاهري و در
نهاياات دور شاادن از فضاااي جغرافيااايي کسااتردة
خدمات شرکتي را ،مانعي براي مکاان گزيناي در
اين مناطق ذکر نموده اناد .بايش از  94درصاد از
مشتريان اين موسسات ايراني بوده که و 71درصاد
آنها در شهر تهاران و شاهرهاي پيراماون آن و 21
درصد در سااير شاهرهاي کشورمساتقر باوده اناد.
فق  2درصد از آنها موسسات خارجي بوده اند که
به صورت غيرمستقيم و از طريق کارگزاري و يا باه
صورت نمايندگي تبادل و ارتباط داشته اند .از نظر
رواب و کارکردهاي فراملي(فارا -مارزي) ،بايش از
 84درصد از موسساات حسابرساي تهاران روابا
"بااين المللااي و خااارجي" نداشااته و 12درصااد
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موسساتي که اعالم داشته اناد ارتباطاات خاارجي
دارند ،از ميان شهرهاي جهاني به ترتياب اهميات
با لنادن ،دباي ،پااريس ،مادرياد و سائول ارتبااط
برقارار کاارده انااد .بناابر نظاار باايش از  81درصااد
موسسات؛ تحريم ها عليه ايران در دو دهاة اخيار،

ضعيفترين پيوند را با شبکه دارد و از ايان منظار
شهر جهاني محسوب نميشاود .باا وجاود اهميات
خاادمات حسابرسااي و پيشااتازي آن در اقتصاااد
خاادمات پيشاارفتة جهاااني ،خاادمات حسابرسااي
تهران ،پيوند سستي با شبکههاي اقتصادي فراملي

بر نحوة ارتباطات اين موسسات تأريرگذاشته است.
از بين  211موسسه تنها  1موسساه عضاو يکاي از
موسسااااات جهاااااني حسابرسااااي( RMS
 )Internationalبودهاست.
نهايت دو نتيجة کليدي اين پژوهش در پاس باه
سااائوامت و فرضااايات مقالاااه عبارتناااد از-1 :
موسسات حسابرسي ،بخشي از  APSماي باشاند
کااه در کااانون خاادمات شاارکتي کالنشااهر تهااران
متمرکاز شاادهانااد .عوامال مکاااني و کااارکردي در
مکانگزينيآنها مورر بودهاند -2 .از نظار پيوناد باا
شبکة شهرهاي جهاني در بخش حسابرسي ،تهران

دارد و از اين حيث محدود باه خادمات در ساطف
محلي و ملي است.
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