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Abstract
Given the usefulness of the quality of financial reporting in making informed decisions
by users (stakeholders) about investing in businesses, Audit fees, maintaining auditor
independence, and increasing audit quality can reduce unreasonable management
reporting decisions regarding profit quality and ultimately increase the quality of the
business’s financial reporting, on the other hand, it can cause economic dependence
between the auditor and the client and provide for fundamental doubts about the
auditor’s independence and the decline in audit quality and change in audit fees.This
will reduce public confidence (stakeholders) in the quality of financial reporting.
Therefore, the purpose of this study is to explain the relationship between audit quality,
auditor independence and audit fees with the quality of financial reporting in insurance
companies.The method of the present study was correlational in nature and content
and hypothesis testing based on multivariate regression was used and in terms of the
type of purpose, it has been part of applied research and the research has been done in
the framework of inductive reasoning. Its statistical population includes all insurance
companies in Iran In order to achieve the research goal, the period between 1392 to 1398,
has been selected as a sample.The results of the test of research hypotheses indicate a
significant and direct (positive) relationship between audit quality, auditor independence
and audit fees with the quality of financial reporting in insurance companies in Iran.
Key Words: Audit Quality, Auditor Independence, Audit Fee and Financial
Reporting Quality.
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چکیده
باتوجه به سودمندی که کیفیت گزارشگری مالی در اتخاذ تصمیم آگاهانه توسط استفادهکنندگان (ذینفعان) دربارهی
سرمایهگذاری در بنگاههای تجاری دارد ،میزان حقالزحمهی حسابرسی ،حفظ استقالل حسابرس و افزایش کیفیت
حسابرسی میتواند منجر به کاهش تصمیمهاي گزارشگري نامعقول مدیریت در رابطه با کیفیت سود و درنهایت افزایش
کیفیت گزارشگری مالی بنگاه تجاری شود ،و از طرفی میتواند سبب ایجاد وابستگی اقتصادي میان حسابرس و صاحبکار
و فراهم آوردن موجبات بروز تردیدي اساسی دربارهی استقالل حسابرس و پایین آمدن کیفیت حسابرسی و تغییر
حقالزحمهی حسابرسی شود که این امر موجب کاهش اعتماد عمومی (ذینفعان) نسبت به کیفیت گزارشگري مالی
میشود .هدف پژوهش حاضر ،تبیین وجود رابطه بین کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرس و حقالزحمهی حسابرسی با
کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بیمه میباشد .روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی بوده و از آزمون
فرضیهها بر اساس رگرسیون چند متغیره استفاده شده و از نظر نوع هدف ،جزء پژوهشهای کاربردی و انجام پژوهش در
ل استقرایی صورتپذیرفته است .جامعهی آماری شامل کلیهی شرکتهای بیمهای در ایران میباشد که به
چارچوب استدال 
منظور دستیابی به هدف پژوهش ،دورهی زمانی بین سالهای  1392تا  ،1398به عنوان نمونه انتخاب گردیده است .نتایج
ی معنادار و مستقیم (مثبت) بین کیفیت حسابرسی،
بهدست آمده از آزمون فرضیههای پژوهش ،بیانکنندهی وجود رابط ه 
استقالل حسابرس و حقالزحمهی حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بیمهای در ایران میباشد.
کلید واژهها :کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرس ،حقالزحمهی حسابرسی وکیفیت گزارشگری مالی
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 -1مقدمه
صورتهاي مالی به عنوان هسته اصلی گزارشگري مالی حاوي اطالعاتی دربارهی وضعیت مالی
و عملکرد مالی بنگاههاي اقتصادي است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفادهکنندگان
(ذینفعان) نظیر سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و دولت تهیه و ارایه میشود .از آنجایی که اطالعات
مندرج در صورتهاي مالی یکی از پایههاي مهم اتخاذ تصمیمات منطقی به شمار میرود ،لذا
استفادهکنندگان باید در فرآیند تصمیمگیري ،پیش از به کارگیري گزارشگري مالی ،کیفیت آن
را ارزیابی کنند (بزرگ اصل .)1380،در این راستا ،باال بردن مستمر کیفیت گزارشگري مالی و
اطالعات ارائه شده از سوي حرفه ،جزء ضروریات دنیاي تجاري و حرفهاي امروز به شمارمیرود
(رحمانی و ایمنی .)1390،اگر هدف حسابرسی را ارتقاي سودمندي اطالعات صورتهاي مالی براي
تصمیمگیري استفادهکنندگان فرض کنیم ،و حسابرسان نتوانند نقش خود را در اعتبار بخشی به
صورتهاي مالی به درستی ایفا نمایند ،در آن صورت حسابرس وظیفهی خود را در رفع تضاد میان
منافع استفادهکنندگان اطالعات (ذینفعان) به ویژه سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه و تهیهکنندگان
اطالعات ایفا ننموده است (بنی مهد و همکاران .)1391 ،بنابراین وجود تضاد منافع میان سهامداران
و مدیران ،اهمیت ویژهاي به حسابرسی براي رفع این تضاد میدهد .پس حسابرسی به عنوان
سازوکاري کارآمد ،به سهامداران این اطمینان را میدهد که مدیران در ادارهی شرکت در راستاي
منافع سهامداران عمل نمودهاند یا خیر؟
کار حسابرسی اطمینان بخشی به سهامداران و سایر اشخاص ذینفعی است که با شرکت طرف
قرارداد هستند (والکر )2003 ،و در بیان مسألهی انجام این پژوهش میتوان ابراز نمود که در
بیانیهی مفهومی شمارهی  2هیأت تدوین استانداردهاي حسابداري ( ،)1980ویژگی کیفی اطالعات
حسابداري و به تبع آن کیفیت اطالعات و کیفیت گزارشگري مالی پس از اهداف گزارشگري مالی
در درجهی دوم اهمیت قرار گرفته بود که این هیأت با انتشار بیانیهی مفهومی شمارهی  8در
سال 2010و تعدیل و تغییر ویژگیهاي اطالعات با کیفیت ،بار دیگر نشان داد که کیفیت اطالعات
افشا شده توسط شرکتها در صدر مهمترین موضوعات حسابداري قرار دارد (مال امینی ،مرفوع،
 .)1394و از سوی دیگر ،حسابرسان در خصوص مربوط بودن و قابل اعتماد بودن صورتهاي
مالی گزارش شده ،با استفاده از شواهد موجود اظهارنظر میکنند و با توجه به این مهم که قابلیت
اعتماد و مربوط بودن از اجزاي خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتواي اطالعات میباشند ،کار
حسابرسان با کیفیت اطالعات مالی و به تعبیري دیگر ،کیفیت گزارشگري مالی گره خورده است.
همچنین حسابرسان به عنوان بررسیکنندگان کیفیت اطالعات افشا شده توسط شرکتها ،وظیفهی
تطبیق اطالعات با مستندات و وقایع ،شناسایی انحرافات و گزارش به ذینفعان و در نهایت افزایش
قابلیت اتکاي اطالعات را بر عهده دارند (حساس یگانه )1391 ،درحالی که در پی رسواییهاي مالی
مؤسسههایی نظیر انرون ،ورلدکام ،پارماالت و اهلد ،اطمینان و اعتماد سرمایهگذاران به سیستمهاي
گزارشگري مالی ضعیف شده و کیفیت گزارشگري مالی به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و
قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده مطرح گردیده است .در نتیجه تعیین کیفیت اطالعات حسابداري
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره دو | بهار 1400

رؤیا دارابی

و همکاران | تبیین رابطهی بین کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرس ،حقالزحمهی |135| ...

منتج از سیستمهاي گزارشگري مالی و نتایج حاصل از آن ،مورد عالقه سرمایهگذاران ،مدیران،
قانونگذاران و تدوینکنندگان استانداردها قرار گرفته است (سجادي ،محمدي .)1389 ،علیرغم آن
که مسئولیت تهیهی صورتهاي مالی بر عهدهی مدیریت است اما در پی این وقایع مهم ،انگشت
اتهام به سوي حسابرسان نیز نشانه رفته است .تا جایی که عموماً از این وقایع به عنوان «شکست
حسابرسی» یاد میشود .تلقی عموم این است که فقدان استقالل و کیفیت ضعیف حسابرسی موجب
وقوع چنین وقایعی شده است .البته در پی این رخداد ،قانونگذاران و تدوینکنندگان استانداردهاي
حسابداری و حسابرسي سعی در تدوین مقرراتی داشتهاند تا استقالل حسابرسان و کیفیت حسابرسی
را بهبود بخشند (لی و همکاران .)2007 ،همچنین با توجه به جایگاه و نقش مؤسسههای حسابرسی
با اعتبار بخشی به گزارشات مالی در راستای افزایش سودمندی در تصمیمات استفادهکنندگان،
استقالل واقعی حسابرس و کیفیت کار مؤسسههای حسابرسی به عنوان عوامل کلیدي در تهیهی
گزارشهاي حسابرسی قلمداد میشوند و سرلوحهی توجه استفادهکنندگان صورتهاي مالی قرار
گرفته است که در همین رابطه ،هویتاش و همکاران ( )2007نیز به بررسی ارتباط بین کیفیت
حسابرسی و حقالزحمهی حسابرسان پرداختند که طبق دیدگاهی حقالزحمههاي باال میتواند از
طریق افزایش تالشهاي حسابرسان منجر به افزایش کیفیت حسابرسی (و حفظ استقالل حسابرس)
شده و طبق دیدگاهی دیگر میتواند (در بلند مدت) باعث افزایش وابستگی مالی به صاحبکاران
و در نتیجه کاهش کیفیت حسابرسی (و تردید اساسی در حفظ استقالل حسابرس) شود .چنین
تصور میشود که کیفیت حسابرسی و حفظ استقالل حسابرس از جمله عواملی است که از دید
استفادهکنندگان (ذینفعان) ،موجب ارتقای سطح کیفیت گزارشگري مالی میشودکه این دو عامل
نیز خود تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله رابطهی حسابرس با صاحبکار و میزان حقالزحمهی
حسابرسی میباشند .درواقع حقالزحمهی حسابرسی همانند یک شمشیر دولبه است که از یک
طرف میتواند منجر به بهبود کیفیت حسابرسی و حفظ استقالل حسابرس شود و از طرف دیگر
ممکن است ،سبب پایین آمدن کیفیت حسابرسی شده و حتی استقالل حسابرس را خدشه دارکند.
بنابراین از آنجایی که گزارش حسابرس در فرآیند تصمیمگیري استفادهکنندگان صورتهاي مالی
به عنوان یکی از اطالعات سودمند در نظر گرفته میشود ،از این رو پرسش اصلی این پژوهش آن
است که کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرس و حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای بیمهای چه
تأثیري میتواند بر کیفیت گزارشگري مالی در این شرکتها داشته باشد؟
بنابراین ضرورت انجام این پژوهش با توجه به نتایج بهدست آمده از پژوهشهای قبلی که همگی
در رابطه با شرکتهای بورسی و خصوصی در بازار سرمایه انجام پذیرفته شده است و همچنین با
توجه به قوانین و مقرراتی که در این صنعت خاص حاکم و از طرف بیمهی مرکزی جمهوری اسالمی
ایران بر شرکتهای بیمه الزام شده است ،پژوهش حاضر در نوع خود نسبت به پژوهشهای دیگر که
عمدتاً شرکتهای دیگر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و با ساختار مدیریت خصوصی را مورد
بررسی قراردادهاند ،بیبدیل میباشد.تاکنون در این حوزه و صنعت خاص ،پژوهشی در این سطح
انجام نشده است .لذا استفاده از نتایج دیگر پژوهشهای انجام شده قبلی ذکر شده ،میتواند با توجه
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره دو | بهار 1400
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به دولبه بودن بازتاب نتایج این پژوهشها ،و مشخص نبودن تبعات آن بر این صنعت خاص ،منتسب
نمودن هر یک از نتایج قبلی به این صنعت خاص موجب ایجاد اثرات منفی ،تحمیل هزینهی اضافی
و یا کاهش کیفیت گزارشگری مالی در این حوزه گردد .بنابراین هدف از این پژوهش در پی یافتن
پاسخی مناسب براي سؤال مطرح شدهی پژوهش در این حوزه بوده و در این راستا ،این پژوهش
دارای اهداف کابردی بوده که نتایج آن میتواند در شرکتهایی در حوزهی فعالیت و صنعت خاص
و مشابه با نحوهی فعالیت و ساختار سازمانی با شرکتهای بیمه نیز مورد توجه قرار گیرند در واقع
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرس و حقالزحمهی
حسابرسی با کیفیت گزارشگري مالی در شرکتهاي بیمهای میباشد.
 -2پیشینهی پژوهش
کیفیت گزارشگري مالی در بازارهاي مالی یکی از موضوعات مورد عالقه مشارکتکنندگان
(ذینفعان) در بازار میباشد که به موجب آن اطالعات تهیه ،منتشر و براي اهداف تخصیص
سرمایه (تصمیمهای سرمایهگذاري که آیندهنگر هستند) مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین
اطالعات براي ارزیابی نتایج گذشته (اهداف قراردادي از قبیل عملکرد مدیریت و قراردادهاي
پاداش مدیریت) نیز مورد استفاده قرار میگیرد در این رابطه فرانسیس و همکاران ()2004
اعتقاد دارند که استفاده از اطالعات در تخصیص منابع ،شالودهاي براي استفاده (ذینفعان) از آن
در ارزیابی نتایج است زیرا هدف اولیهی بازارهاي مالی تخصیص بهینهی منابع است و با افزایش
کیفیت گزارشگري مالی ،سودمندی آن براي تصمیمهای تخصیص سرمایه افزایش مییابد .از
سوی دیگر ،هدف اولیه ارایهی اطالعات حسابداري و گزارشگري مالی در بازار سرمایه ،کمک به
تصمیمگیري و قضاوت مطمئنتر ذینفعان است .زیرا گزارشهاي باکیفیتتر منجر به تصمیمات
و قضاوتهاي با کیفیت و مفیدتر برای استفادهکنندگان (ذینفعان) میشود .هدف ثانویه کیفیت
اطالعات گزارش شده ،پیام دهی به مشارکتکنندگان در تولید و انتشار اطالعات است که با چه
کیفیتی به ایفاي وظایف خود میپردازند .البته حسابرسان به دلیل ارائهی خدمات حسابرسی،
نقش مهمی در جهت حفظ منافع عمومی در بازارهاي سرمایه ایفا میکنند زیرا گزارشهاي
حسابرسی یکی از مواردي است که به عنوان راهنماي سرمایهگذاران در هنگام تصمیمگیري
استفاده میشود و کیفیت پایین این گزارشها میتواند به تخصیص نامناسب منابع در جامعه
منجر شود و از طرفی ایفاي نقش به عنوان حافظ منافع جامعه (ذینفعان) مستلزم این است که
حسابرس در مقابل صاحبکار( ،استقالل داشته و) مستقل باقی بماند .در حقیقت کیفیت و اعتبار
گزارش حسابرسی به میزان استقالل حسابرس از صاحبکار خود نیز بستگی دارد؛ اما در عمل
نفوذ صاحبکار بر مسائل مربوط به انتخاب و ارائهی اطالعات به حسابرس ،به همراه انگیزههاي
باالي مدیریت براي دستیابی به اهداف تعیین شده یا عبور از آنها ،موانع مهمی بر سر راه (حفظ
استقالل و) مستقل باقی ماندن حسابرسان محسوب میشوند (ونس ترائلن .)2000،از سوی
دیگر ،ورشکستگی شرکتهاي بزرگ در ابتداي قرن حاضر ،موجب شد تا موضوع قابلیت اتکاي
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گزارشگري مالی مورد توجه افکار عمومی (ذینفعان) واقع شود و با این که مسئولیت تهیهی
صورتهاي مالی دقیق و عاري از خطا و اشتباه به عهدهی هیأتمدیرهی شرکتها است اما این
ورشکستگیها سؤالهاي زیادي دربارهی کیفیت حسابرسی و استقالل حسابرسان به وجود آورده
است .قانونگذاران و تدوینکنندگان استانداردهاي حسابداري و حسابرسی در تالش هستند
تا از طریق وضع قوانین مؤثر (براي مثال ،قانون ساربینز آکسلی )2002،سبب حفظ استقالل
حسابرسان و باالبردن کیفیت حسابرسی شده و متعاقباً کیفیت گزارشگري مالی را افزایش دهند.
در رابطه با بررسی پیشینهی پژوهشهای انجام شده خارجی ميترا ،جگي و الحيال ()2019
دريافتند كه در شركتهاي با مديران بيش اطمينان ،وجود هياتمديره اثربخش ،سبب تقاضاي
بيشتر براي حسابرسي با كيفيت شده و حقالزحمهی حسابرسي در اين شركتها افزايش مييابد.
الراسیتی و همکاران ( )2019نیز طی پژوهشی به تحلیل نقش کمیتهی حسابرسی مستقل و
کمیتهی مدیریت ریسک و هزینهی حسابرسی پرداخته و در این رابطه بین کمیتهی حسابرسی
و کمیتهی مدیریت ریسک و هزینههای حسابرسی در کشور اندونزی پژوهشی را انجام دادهاند
که نتایج بهدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که با مشارکت یک کمیساریای مستقل
به عنوان یک عضو کمیتهی حسابرسی ،رابطه بین کاهش ریسک کمیتهی حسابرسی و هزینهی
حسابرسی معنادار میباشد .بدین صورت که پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که وجود
کمیتهای مستقل و مدیریت ریسک و یک کمیته مستقلتر توسط کمیساریای مأمور در کمیتهی
حسابرسی ،خواستار پوشش بیشتر حسابرسی بوده و در نتیجه هزینهی حسابرسی را افزایش
میدهد و این مهم زمانی شدت مییابد که کمیتههای مدیریت ریسک و حسابرسی مستقل بتوانند
به طور عینی ریسک موجود را ارزیابی کنند .زیرا با افزایش تقاضا برای حسابرسی و جهت پاسخ
به آن و برای حفظ کیفیت حسابرسی باالتر ،سبب پرداخت هزینههایی به مامور کمیساریا و در
نهایت افزایش هزینههای حسابرسی میشود .سلیم و الزوبی ( )2018نیز طی پژوهش انجام شده،
بیان مینمایند که کیفیت حسابرسی و صالحیت حسابرسی ،اندازه ،تخصص و استقالل حسابرس
وتأمین مالی بدهی (بدهی کم) پتانسیل مدیریت درآمد را کاهش میدهد و به نوبه خود کیفیت
گزارشگری مالی را افزایش میدهد .زیرا به طور دائمی بدهیهای باال باعث افزایش ریسک مدیریت
درآمد میشود .آجی منساه ( )2018هم طی پژوهشی دریافتند که اثر جایگزینی و مکملی بین
حضور مؤسسهی حسابرسی بزرگ (کیفیت حسابرسی باالتر) و کمیتهی حسابرسی اثربخش در
افزایش کیفیت افشای اطالعات مالی(کیفیت گزارشگری مالی) وجود دارد .همچنین گاينور و
همکاران ( )2016با استفاده از چارچوب محیطی به انجام پژوهشهایی پرداختند که در دو حوزهی
کیفیت گزار شگری مالی و کیفیت حسابرسی انجام شده بود .به اعتقاد ايشان اين دو حوزه همواره
مورد عالقهی پژوهشگران بوده و در تحقیقات قبلی ،ويژگیهای مختلفی برای اندازهگیری آنها
ارایه شده است .آنها با ارائهی مطالب تئوری و با استناد به پژوهشهای قبلی ،وجود رابطه بین
کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی را مورد اثبات قرار دادند .راسمین وهمکاران)2014( ،
نیز طی پژهشی بیان نمودهاند که نگرانیهایی دربارهی وجود تمرکز در بازار حسابرسی منجر
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شده که بعضی از کشورها بازار حسابرسی بسيار رقابتی و متشکل از مؤسسههای کوچک داشته
باشد ،و وجود این مؤسسههای کوچک به حسابرسان انگيزه میدهد که برای رقابت به صاحبکاران
تخفيفهای بيشتری در حقالزحمهی حسابرسی را پيشنهاد بدهند که کاهش کيفيت حسابرسی
پيامد چنين فضایی است .بنابراین ،حسابرسان برای کسب و یا حفظ شهرت و اعتبار خود برآن
هستند که رسیدگیهای دقیقتری انجام داده و از دعاوی حقوقی و محرومیتها اجتناب کنند
وکیفیت اطالعات مالی و گزارشگری مالی را افزایش دهندکه درنتیجه آن ،شفافیت اطالعات مالی
شرکتها افزایش مییابد .زیرا حسابرسی با کیفیتتر صحت اطالعات ارایه شده را بهبود میبخشد
و به سرمایهگذاران (ذینفعان) اجازه میدهد تا برآورد دقیقتری از ارزش شرکت به دست آورند .با
افزایش کیفیت حسابرسی این انتظار وجود دارد که احتمال جلوگیری ازگزارشگری نتایج متقلبانه
افزایش یابد و کیفیت گزارشات مالی بهبود یابد و از طرفی نيوتن و همکاران ( )2013طی پژوهشی
بیان نمودند که افزایش تمرکز در بازار فعالیت حرفهی حسابرسی باعث کاهش ریسک حسابرسان
از نبود صاحبکار میشود و به حسابرسان این اطمينان را میدهد که فعاليت حسابرسی را با
کيفيت بيشتری انجام دهند که همين نکته افزایش استقالل حسابرس و کيفيت حسابرسی را
در پی خواهد داشت .سوسانتی سوسنو ( )2013به بررسی و تحلیل تجربی استقالل حسابرس و
حقالزحمهی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداخت که نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که
استقالل حسابرس و هزینهی حسابرسی تأثیر قابل توجهی بر کیفیت حسابرسی دارند و میتوان
با تغییر نگرشها و تعیین حقالزحمهی حسابرسی کافی جهت افزایش کیفیت حسابرسی گام
برداشت .فرانسيس و همکاران ( )2013طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تنها چند مؤسسهی
بزرگ توانایی حسابرسی شرکتهای سهامی بزرگ را دارند.این موضوع به افزایش حقالزحمه و
کيفيت حسابرسی (و حفظ استقالل حسابرس) منتهی میشود .چمبرز و پاین ( )2008در پژوهشی
با عنوان کیفیت حسابرسی و اقالم تعهدي اختیاري به این نتیجه رسیدند که مقدار بازده عملیاتی
مربوط به اقالم تعهدي اختیاري رابطهی منفی با کیفیت حسابرسی دارد .آنان در پژوهش خود
در خصوص کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکاي اقالم تعهدي به این نتیجه رسیدند که باال بودن
کیفیت حسابرسی و همچنین به کارگیري قانون ساربینز آکسلی موجب افزایش قابلیت اتکاي اقالم
تعهدي میشود .بنابراین انتظار میروند با افزایش کیفیت حسابرسی ،احتمال استفاده از روشهاي
قابل تردید حسابداري و رفتارهاي فرصتطلبانه مدیران کاهش یابد که این موضوع افزایش کیفیت
گزارشگري مالی را به دنبال خواهد داشت .هتفیلد و همکاران ( )2007عقیده دارند که حسابرسان
براي جذب و حفظ مشتري ،حقالزحمهی کمی را دریافت میکنند و انتظار دارند تا در سالهاي
بعد از طریق افزایش این حقالزحمه ،زیانهاي سالهاي اول حسابرسی را جبران کنند .بر این
اساس ،حسابرسان با دورهی تصدي کوتاه ممکن است در سالهاي اول حسابرسی سهل انگارتر
(دارای کیفیت حسابرسی پایینتری) باشندکه این امر موجب کاهش کیفیت حسابرسی (و ایجاد
تردید در استقالل حسابرس) و کیفیت کمتر سود گزارش شده (و در نهایت منجر به کاهش کیفیت
گزارشگری مالی) میشود .میرز و همکاران ( )2003طی پژوهشی کیفیت باالي حسابرسی را در
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محدود کردن تصمیمهاي گزارشگري غیرمتعارف مدیریت دانستهاند و معتقدند که براي نشان دادن
این تصمیمهاي غیرمتعارف ،میتوان از اقالم تعهدي اختیاري استفاده کرد .طرخورانی و همکاران
( )1399طی پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر قیمتگذاری اقالم تعهدی در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند .نتایج بهدست آمده حاکی از این
است که کيفيت گزارشگری مالی بر قيمت گذاری اقالم تعهدی تأثیر معناداری دارد .بهبهانینیا و
ولیزاده الریجانی ( )1399طی پژوهشی به بررسی تأثیر طبقهبندی مؤسسههای حسابرسی معتمد
(کیفیت حسابرسی) بر گزارشگری مالی صاحبکاران پرداختهاند که نتایج بهدست آمده حاکی از
این است که بین طبقهی مؤسسهی حسابرسی (کیفیت حسابرسی) و امتیاز افشا واطالع رسانی
صاحبکار آن رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین براساس نتايج به دست آمده ،طبقهی
مؤسسهی حسابرسی بر ضريب واکنش به سود تأثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارت ديگر ،اين
متغیر تأثیر قابل مالحظهای بر کیفیت گزارشگری مالی دارد .تحریری و پیری سقرلو ()1399
به بررسی عوامل تأثیرگذار بر استقالل حسابرس با توجه به برداشت حسابرسان و مديران مالی
ايرانی از مفهوم زيربنايی استقالل حسابرس در کار حسابرسی پرداختند که يافتههای پژوهش
نشان میدهد که علیرغم وجود توافق کلی در مورد شاخصهای تأثیرگذار بر استقالل حسابرس
بین دو گروه حسابرسان و مديران مالی ،تفاوت معنادار بین شدت و میزان تأثیر شاخصهای مورد
بررسی بر استقالل حسابرس و بین دو گروه وجود دارد ،به طوری که در مورد تمامی شاخصهای
هفتگانه بر آمده از تحلیل عاملی حسابرسان شدت بیشتری را قائل بودند .فتحی ،)1397( ،به
بررسي تأثیر مؤلفههاي استقالل حسابرس بر كيفيت حسابرسی پرداخته است .يافتههای پژوهش
نشان میدهد که بين مؤلفههاي حسابرسي صاحبكار ،خدمات غيرحسابرسي ،وابستگي اقتصادي
حسابرس ،نقش مديريت در اقتصاد حسابرس و تعيين حقالزحمهی حسابرس از استقالل حسابرس
با كيفيت حسابرسي همبستگي مشاهده گرديد و با توجه به آزمون رگرسيون بين مؤلفههاي
حسابرسي صاحبكار ،خدمات غيرحسابرسي ،وابستگي اقتصادي حسابرس و تعيين حقالزحمهی
حسابرس و كيفيت حسابرسي رابطهی خطي وجود دارد ولي رابطه خطي بين كيفيت حسابرسي
و مولفهی نقش مديريت در اقتصاد حسابرس مشاهده نگرديد .همچنین گرجیزاده و همکاران
( )1396طی پژوهشی به بررسی تأثیر اندازهی مؤسسهی حسابرسی و حقالزحمهی حسابرسی
بر کیفیت حسابرسی پرداختند .نتايج حاصل از آزمون فرضیهی پژوهش ،حاکی از اين است که
اندازهی مؤسسهی حسابرسی و تغییر حقالزحمهی حسابرس بر کیفیت حسابرسی رابطه مثبت
معناداری وجود دارد و در این زمینه نیز اندازهی مؤسسهی حسابرسی بر رابطهی بین حقالزحمهی
حسابرسی و کیفیت حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد .با این حال ،به گفته حساس یگانه و
همکاران ( )1395هر قدر حسابرس از کيفيت ،شهرت و نفوذ در بازار حسابرسی و قدرت چانه زنی
بيشتری برای تعيين حقالزحمه برخوردار باشد ،بر حقالزحمهی حسابرسی او افزوده خواهد شد.
براساس یافتههای فوق ،رویکردهای متفاوتی دربارهی تأثير تمرکز در بازار حسابرسی بر حقالزحمه
و کيفيت حسابرسی وجود دارد .نیکبخت و همکاران ( )1395نیز در پژوهشی به بررسی رابطهی
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بین حقالزحمه و تجربهی حسابرس با کیفیت حسابرسی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختهاند که نتایج آن حاکی از این است که تغییر حقالزحمهی حسابرس با کیفیت
حسابرسی رابطهی مثبت و معناداري وجود دارد.
 -3روششناسی پژوهش
پژوهش انجام شده از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد .انجام پژوهش در چارچوب
استداللهای استقرایی صورت گرفته است و پژوهش حاضر بر اساس ماهیت در زمرهی پژوهشهای
توصیفی (غیرآزمایشی) و همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون چند متغیره قرار دارد .در این رابطه
تعداد  31شركت به عنوان جامعهی هدف و همهی آنها به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .از این رو
مشاهدهها طی بازهی زمانی  1392لغایت  1398به  155سال شرکت ( 5سال× 31شرکت) میرسد.
با توجه به تعداد نمونه که بیش از سی شرکت میباشد و انجام آزمون نرمال بودن جامعهی آماری،
در این پژوهش از روشهای آماری پارامتریک استفاده شدهاست .پژوهش حاضر ،از نوع پژوهشهای
پس رویدادی است .در این روش ،دادهها از محیطی به طور طبیعی که حاصل نتیجه و وقایع گذشته
هستند ،جمعآوری و تجزیه و تحلیل میشود .در پژوهش پیشرو نیز اطالعات گذشته مربوط به
جامعهی مورد پژوهش از صورتهای مالی هر یک از شرکتهای بیمهای در ایران جمعآوری و مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای خالصه کردن دادهها و اطالعات و برای محاسبه متغیرهای پژوهش،
از نرمافزار  Excelو برای آزمون فرضیهها از نرمافزار  Spssو  Eviewsاستفاده شد ه است.
 -3-1جامعهی آماری
جامعهی آماری پژوهش حاضر ،کلیهی شرکتهای بیمهای بوده است .بدین منظور ،اطالعات مالی
استخراج شده از گزارشهای مالی  31شرکت بیمهای واقع در ایران برای سالهای  1392لغایت 1398
شامل :ایران ،آسیا ،البرز ،دانا ،معلم ،اتکایی امین ،آسماری ،تجارت نو ،پارسیان ،کارآفرین ،رازی ،سینا،
ملت ،امید ،متقابل اطمینان متحد قشم ،حکمت صبا ،دی ،سامان ،نوین ،پاسارگاد ،میهن ،حافظ ،اتکایی
ایرانیان ،زندگی خاورمیانه ،کوثر ،ما ،آرمان ،تعاون ،سرمد ،ایرانمعین و متقابل کیش میباشد.
 -3-2فرضیهها ،مدلهای آماری و متغیرها
دراین پژوهش از روش توصیفی برای طبقهبندی و گردآوری دادهها و اطالعات استفاده شده
است و از تحلیل همبستگی برای بررسی تغییرات یک متغیر بر سایر متغیرها استفاده میشود و
از ضریب همبستگی پیرسون برای وجود همبستگی بین متغیرها استفاده شده است که باتوجه
به ادبیات نظری و اهداف پژوهش ،فرضیهها و مدلهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:
ی اصلی و مدل آماری پژوهش« :بین کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرس و حقالزحمهی
فرضی ه 
حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بیمهای رابطهی معناداری وجود دارد» .در
این پژوهش جهت تبیین وجود رابطه بین کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرس و حقالزحمهی
حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بیمهای (بررسی ارزشی بین هریک از متغیرهای
پژوهش) از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود.
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رابطهی ( 1
FRQit= α0+β1 A QUAit+β2 A INDit + β3 LNA FEEit+ β4 SIZEit + β5ROAit + β6
LEVit + β7 INVRECit + ξ it

فرضیهی فرعی اول و مدل آماری« :بین کیفیت حسابرسی ،با کیفیت گزارشگری مالی در
شرکتهای بیمهای رابطهی معناداری وجود دارد».
رابطهی ( 2
FRQ1it= α0 + β1 A QUAit + β2 SIZEit + β3 ROAit + β4 LEVit + β5 INVRECit + ξ it

فرضیهی فرعی دوم و مدل آماری« :بین استقالل حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در
شرکتهای بیمهای ،رابطهی معناداری وجود دارد».
رابطهی ( 3
FRQ2it = α0 + β1 A INDit + β2 SIZEit + β3 ROAit + β4 LEVit + β5 INVRECit+ξ it

فرضیهی فرعی سوم و مدل آماری« :بین حقالزحمهی حسابرسی با کیفیت گزارشگری
مالی در شرکتهای بیمهای ،رابطهی معناداری وجود دارد».
رابطهی ( 4
FRQ3it = α0 + β1 LNA FEEit + β2 SIZEit + β3 ROAit + β4 LEVit + β5 INVRECit + ξ it

اجزای مدل فرضیهی اصلی عبارتند از:
 :FRQitمتغیر وابسته ،کیفیت گزارشگری مالی میباشد که در این پژوهش برای ارزیابی آن از
مدل فرانسیس و همکاران ( )2005استفاده شده است.
رابطهی ( 5
TACit = α0 + β1 CFOit-1 + β2 CFOit + β3 CFOit+1 + β4 ΔREVit + β5 PPEit + ξ it
FRQit = ξ it

 :TACitاقالم تعهدی تقسیم بر جمع داراییهای ابتدای دوره میباشد که از فرمول زیر محاسبه
میگردد.
TACit = (ΔCAit- ΔCASHit) - (ΔCLit- ΔSTDit) - DEPit
رابطهی ( 6
 :ΔCAitنشان دهندهی تغییرات در دارایی جاری نسبت به دوره قبل.
 :ΔCASHitنشان دهندهی تغییرات در موجودی نقد دوره جاری نسبت به دورهی قبل.
 :ΔCLitنشان دهندهی تغییرات در بدهی جاری نسبت به دوره قبل.
 :ΔSTDitنشان دهندهی تغییرات در تسهیالت کوتاه مدت مالی دریافتی نسبت به دورهی قبل.
 :DEPitهزینهی استهالک داراییهای ثابت میباشد.
 :CFOitجریان نقد عملیاتی تقسیم بر جمع داراییهای ابتدای دوره.
 :ΔREVitتغییرات درآمد تقسیم بر جمع داراییهای ابتدای دوره.
 :PPEitداراییهای ثابت مشهود تقسیم بر جمع داراییهای ابتدای دوره.
 :FRQit = ξ itمدل فوق برای هرسال شرکت برآورد و عکس انحراف استاندارد سه ساله جز خطا
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به عنوان متغیر کیفیت اطالعات حسابداری یا گزارشگری مالی درنظر گرفته میشود.
 :A QUAitمتغیر مستقل ،کیفیت حسابرسی میباشد .به این صورت که اگر حسابرس شرکت
سازمان حسابرسی و یا در زمرهی مؤسسههای حسابرسی با درجهی کیفیت «الف» که توسط
جامعهی رسمی حسابداری ایران اسامی آن بیان شده است باشد ،عدد یک و در غیر این صورت
عدد صفر در نظر گرفته شده است.
 :A INDitمتغیر مستقل ،استقالل حسابرس میباشد .براساس بند  16 -11بخش ب احكام
قابل اجرا توسط حسابداران رسمي شاغل ،در آیین رفتار حرفهای جامعهی حسابداران رسمی ایران
( ،)1382در رابطه با میزان حقالزحمه و استقالل حسابرس ،اینگونه بیان شده است که «حسابدار
رسمي شاغل بايد توجه كند در صورتي كه بخش عمدهاي از درآمدهاي ساالنه وي به طور مستمر از
طريق يك صاحبكار يا گروهي از صاحبكاران مرتبط تأمين ميشود ،چنين وضعيتي ميتواند موجب
بروز شك و ابهام نسبت به استقالل وي گردد .اگرچه رعايت مالحظات استقالل از مسئوليتهاي
حسابدار رسمي است اما در هر صورت تحصيل بيش از 25درصد درآمدهاي مستمر ساالنه يك
حسابدار رسمي يا مؤسسهی حسابرسي از يك صاحبكار يا گروه صاحبكار خاص ،براي مدتي بيش
از  2سال مجاز نيست» .پس ،بر این اساس در پژوهش فوق از نسبت درآمد حقالزحمهی دریافتی
ساالنه هر مؤسسهی حسابرسی نسبت به کل درآمد ابرازی در آن سال و از رابطهی زیر استفاده
شده است .در این خصوص هرچه میزان درآمد سالیانهی یک مؤسسهی حسابرسی از یک صاحبکار
یا گروه صاحبکار کمتر از  25درصد درآمد سال باشد (و با کسر آن در مدل آماری زیر از عدد یک)
در صورتی که عدد بهدست آمده از رابطهی فوق  75درصد و بیش از آن و نزدیکتر به عدد یک یا
 %100باشد ،یعنی الزامات درجه شده در بند  16-11آیین رفتار حرفهای رعایت شده و مؤسسهی
حسابرسی دارای استقالل نسبی مناسب نسبت به آن شرکت در آن دوره میباشد ،و از طرفی به
دلیل مجازی بودن متغیر فوق عدد یک لحاظ میشود و در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته
شده است که در این زمینه میتوان از رابطهی زیر استفاده نمود.
رابطه )7

A INCit
ـــــــــــــــــ R INDit = 1 -
×100%
A TCit

 :R INDitدرصد استقالل نسبی از نظر درآمد مؤسسهی حسابرسی نسبت به آن صاحبکار در
سال مورد نظر،
 :A INCitدرآمد حسابرسی آن مؤسسهی حسابرسی از آن صاحبکار در سال مورد نظر،
 :A TCitدرآمد کل حسابرسی آن مؤسسهی حسابرسی از تمامی صاحبکاران در سال مورد نظر،
 :LNA FEEitمتغیر مستقل ،حقالزحمهی حسابرسی است .حقالزحمهی حسابرسی شامل هرگونه
وجهی است که بابت ارائهی خدمات حسابرسی و طبق توافق یا قرارداد به حسابرس یا مؤسسهی
حسابرسی پرداخت میشود .مبلغ حقالزحمهی حسابرسی از یادداشتهاي همراه صورتهاي مالی
و از بخش هزینههاي اداري و عمومی استخراج شده است ،و از لگاریتم طبیعی میزان حقالزحمهی
حسابرسی استفاده شده است (آگوستین2014،؛ ووتن 2003 ،و کراسول و همکاران.)2002 ،
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره دو | بهار 1400

رؤیا دارابی

و همکاران | تبیین رابطهی بین کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرس ،حقالزحمهی |143| ...

 :SIZEitمتغیر کنترلی ،اندازهی مؤسسه مورد رسیدگی میباشد .که از لگاریتم طبیعی مجموع
داراییها استفاده کرده است .از آن جایی که حقالزحمهی حسابرسی تابع میزان زمان صرف شده
جهت انجام حسابرسی میباشد .در شرکتهای بزرگ با وجود کنترلهای داخلی قوی حسابرسان
به دلیل حجم معامالت و داراییهای زیاد این شرکتها و پیچیدگی عملیات حسابرسی مورد
نیازشان ،زمان بیشتری صرف عملیات حسابرسی کرده و در نتیجه حقالزحمهی حسابرسی
باالتری طلب میکنند .اما شرکتهای کوچک به دلیل سادگی کارشان حقالزحمه حسابرسی
کمتری پرداخت میکنند .بنابراین انتظار میرود که حقالزحمهی حسابرسی با اندازهی شرکت در
ارتباط باشد (مهرانی ،اوانکی.)1390،
 :ROAitمتغیر کنترلی ،بازده دارایی که از طریق تقسیم سود عملیاتی سالیانه به کل دارایی
شرکت محاسبه و به صورت درصد بیان میشود .سودآوری شرکت اغلب به عنوان معیاری جهت
ریسک حسابرسی مطرح میشود .زیرا این امر در اظهارنظر حسابرس در مورد تداوم فعالیت
بخشهایی از شرکت که با زیان مواجه بودهاند ،بازتاب پیدا میکند .پس ،انتظار میرود ارتباط
بین حقالزحمه حسابرسی و بازده داراییها معکوس باشد (طالب تبار.)1390،
 :LEVitمتغیر کنترلی از نسبت کل بدهیها به کل داراییها بهدست میآید .شرکتهای با اهرم
مالی باال احتمال ورشکستگی باالیی دارند که وظیفهی حسابرس در این مورد افشای هزینههای
حقوقی بالقوه و از این قبیل میباشد .پس انتظار میرود که اهرم مالی بیشتر ،رابطهی مثبتی با
حقالزحمهی حسابرسی داشته باشد (همان).
 : ξ_itخطای معادلهی رگرسیون میباشد.
 -3-3روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش ،جهت تحلیل دادهها ابتدا با محاسبهی آمار توصیفی به بررسی و تحلیل شاخصهای
مرکزی از جمله میانگین ،میانه ،شاخصهای پراکندگی ،انحراف معیارچولگی و کشیدگی پرداخته
و در ادامه نیز ،جهت سنجش نرمال بودن جامعه آماری مورد بررسی ،از آزمون کولموگروف -
اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از روش تحلیل پانلی استفاده شد ه است .در این مدل
وجود یا عدم وجود اثرات و ثابت یا تصادفی بودن اثرات در مدلها بررسی و در نهایت مناسبترین
مدل انتخاب و برآورد شده است .در ادامه آزمونهای پیش فرض جهت برازش رگرسیون ،مانند
آزمون نرمال بودن جزء اخالل باقی ماندههای رگرسیون ،مانا بودن متغیرها ،نداشتن خود همبستگی،
عدم وجود ناهمسانی واریانس و نداشتن همخطی بین متغیرهای مستقل با انجام آزمونهای مناسب
بررسی شد ه است .در صورت نقض هر کدام از پیشفرضها راهكار مناسبی جهت رفع مشكل لحاظ
شد ه است .مبنای استنباط در این پژوهش از روی سطح معناداری یا مقدار احتمال بهدست آمده از
نتایج تحلیل آماری پژوهش میباشد .بدین گونه که هرگاه مقدار احتمال یا سطح معناداری آزمون
کمتر از  0/05باشد فرض صفر در سطح  %95اطمینان رد شده و فرض یک مورد قبول واقع میشود.
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 -4یافتههای پژوهش
 -4-1آمار توصیفی
هدف از این بخش محاسبه پارامترهای جامعهی آماری است .همانگونه که از جدول  1مشاهده
میشود کیفیت گزارشگری مالی ،کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرس ،حقالزحمهی حسابرسی
و بازده کل داراییهای شرکت دارای چولگی مثبت و به سمت راست و متغیرهای مستقل
اندازهی شرکت و اهرم مالی دارای چولگی منفی و به سمت چپ هستند .از سوی دیگر از
مهمترین شاخصهای پراکندگی که شرط مطلوب برای وارد کردن متغیرها به مدل رگرسیونی
میباشد ،انحراف معیار است که با توجه به این که هیچ یک از متغیرها دارای انحراف معیار صفر
نمیباشد .پس نشاندهندهی این مطلب است ،که متغیرهای پژوهش دارای شرایط مطلوب
برای وارد کردن به مدل رگرسیونی پژوهش میباشند .تحلیل صورت پذیرفته نشان میدهد که
اندازهی شرکت دارای بیشترین انحراف معیار و بازده کل داراییها دارای کمترین انحراف معیار
میباشد .همچنین حقالزحمهی حسابرس دارای کمترین پراکندگی بوده و استقالل حسابرس
دارای بیشترین میزان پراکندگی میباشد.
جدول( )1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام وتعداد متغیرها

شاخصهای کشیدگی

شاخصهای مرکزی

نام متغیر

نماد متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

کیفیت گزارشگری مالی

کمینه بیشینه

FRQ

155

1/5685

1/09350

0/717

0/145

0/65

0/34

کیفیت حسابرسی

A QUA

155

0/1935

0/39636

1/567

0/460

0

1

استقالل حسابرس

A IND

155

0/9032

0/29661

2/754

5/660

0

1

LNA FEE

155

0/68262

0/317

-0/082

5/30

8/61

اندازهی شرکت

SIZE

155

6/5522

1/44456

-2/588

14/198

0

8/34

حقالزحمهی حسابرسی

7/0567

بازده کل داراییها

ROA

155

0/0493

0/05104

2/195

7/140

0

0/33

اهرم مالی

LEV

155

0/6909

0/27228

-1/134

0/317

0

1/08

 -4-2تحلیل همبستگی پیرسون
به منظور بررسی جهت و شدت همبستگی خطی بین متغیرهای پژوهش به ویژه متغیر وابسته
با هر یک از متغیرهای مستقل و کنترلی مورد استفاده در آزمونهای پژوهش ،از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده و نتایج آن در جدول  2ارایه شده است .چراکه ضریب همبستگی ابزاری آماری
برای تعیین نوع ،درجه و جهت رابطهی بین یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است .لذا برای
تعیین شدت همبستگی خطی بین متغیرهای پژوهش ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده
است .با توجه به نتایج بهدست آمده از جدول  ،2میتوان نتیجهگیری کرد که کیفیت گزارشگری
مالی نسبت به متغیرهای مستقل کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرس و حقالزحمهی حسابرس
به ترتیب با احتمال ( )0/031( ،)0/007و ( )0/010و ضریب آن به ترتیب ( )0/702(،)0/936و
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( )0/108کوچکتر از احتمال  0/05و دارای رابطهی معنادار مستقیم (مثبت) میباشد .همچنین
کیفیت در گزارشگری مالی با متغیرهای کنترلی اندازهی شرکت و بازده کل داراییها با احتمال
( )0/000و ( )0/047و ضرایب آن به ترتیب ()0/280و( )0/558کوچکتر از احتمال  0/05و
دارای رابطهی معنادار مستقیم (مثبت) میباشد و متغیر کنترلی اهرم مالی با احتمال ()0/070
بزرگتر از احتمال  0/05و دارای رابطه بی معنی با کیفیت در گزارشگری مالی میباشد.
جدول ( )2تحلیل همبستگی متغیرهای پژوهش
نماد متغیر

شرح

کیفیت گزارشگری مالی
کیفیت حسابرسی
استقالل حسابرس
حقالزحمهی حسابرسی
اندازهی شرکت
بازده کل داراییها
اهرم مالی

FRQ

1
FRQ
0/936
A QUA
0/007
0/702
A IND
0/031
0/108
LNA FEE
0/010
0/280
SIZE
0/000
0/558
ROA
0/047
0/173
LEV
0/070

A QUA

1
0/160
0/046
0/303
0/000
0/258
0/001
0/037
0/003
0/078
0/335.

A IND

1
0/223
0/005
0/123
0/001
0/025
0/051
0/213
0/008

LNA FEE

1
0/436
0/000
0/076
0/348
0/443
0/000

SIZE

LEV

ROA

-

1
1
0/047
0/056
0/296 0/657
0/000 0/000

1
-

 -4-2-1تحلیل یافتهها و بررسی نکویی برازش مدل فرضیهی اول
فرضیهی فرعی اول پژوهش؛ «بین کیفیت حسابرسی ،با کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای
بیمهای ،رابطهی معناداری وجود دارد» ،مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج بهدست آمده از
برازش مدل رگرسیون پژوهش در جدول  3ارائه شدهاست:
جدول ( )3نتایج برازش مدل رگرسیون فرضیه فرعی اول پژوهش
عنوان متغیر

متغیر

مقدار
ضریب

کیفیت حسابرسی

A QUA

0/199

اندازهی شرکت

SIZE

بازده کل داراییها
اهرم مالی

دوربین واتسون
R2

ROA
LEV

1/615

0/290

0/231
0/689

0/049

ضریب
استاندارد
شده
0/072
0/305
0/032
0/012

ضریب تعیین تعدیل شده
مقدار احتمالF

آماره
محاسبه
شده t
0/885
2/668

0/370
0/104
0/060

0/010

احتمال

نتیجه

 0/0378مثبت و معنادار
0/008
0/041
0/917
0/084
3/449

مثبت و معنادار
مثبت و معنادار
بی معنی

VIF
1/089
2/138
1/235
2/203

ضریب تعیین
مقدارF

FRQ1it= 0.095 + 0.199 AQUA2 + 0.231 SIZE3 + 0.689 ROA4 + 0.049 LEV5+ξ
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معناداری مدل فرضیهی فرعی اول
 :H0بین کیفیت حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی درشرکتهای بیمهای رابطهی معناداری وجود
ندارد.
 :H1بین کیفیت حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بیمهای رابطهی معناداری
وجود دارد.
در جدول فوق مدل با اثرات ثابت برآورد شده است که مقدار احتمال معناداری  Fدر نکویی
برازش کل مدل ،برابر با  0/01است که این مقدار کمتر از  0/05بوده ،بنابراین فرض صفر درسطح
اطمینان 95درصد رد میشود ،یعنی با سطح اطمینان  95درصد مدل فرضیه معنادار میباشد و
همانطور که مالحظه میشود ،کیفیت حسابرسی با احتمال ( )0/0378و آمارهی محاسبه شدهی
 Tبا مقدار ( )0/885دارای رابطهی معنادار و مستقیم (مثبت) با کیفیت در گزارشگری مالی
میباشد و با توجه به این مهم که عامل تورم واریانس ( )VIFکمتر از  5و بیشتر نزدیک به یک
است میتوان نتیجه گرفت بین متغیرهای مستقل همخطی وجود ندارد.
 -4-2-2تحلیل یافتهها و بررسی نکویی برازش مدل فرضیهی فرعی دوم
فرضیهی فرعی دوم «بین استقالل حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بیمهای،
رابطهی معناداری وجود دارد» ،مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج بهدست آمده از برازش مدل
رگرسیون پژوهش در جدول  4ارائه شدهاست:
جدول ( )4نتایج برازش مدل رگرسیون فرضیه فرعی دوم پژوهش
عنوان متغیر

متغیر

استقالل حسابرس
اندازه شرکت

بازده کل داراییها
اهرم مالی

دوربین واتسون
R2

مقدار
ضریب

آماره محاسبه
ضریب
شده t
استاندارد شده

A IND

0/010

0/003

0/032

SIZE

0/210

0/277

2/513

ROA

0/746

1/596

ضریب تعیین تعدیل شده

LEV

0/282

0/007

0/035
0/002

مقدار احتمالF

0/399
0/014
0/055
0/014

احتمال

نتیجه

VIF

 0/007مثبت و معنادار 1/051
 0/009مثبت و معنادار 1/985
 0/001مثبت و معنادار 1/237
 0/006مثبت و معنادار 2/241

0/079
3/236

ضریب تعیین
مقدارF

FRQ2it= 0.143 + 0.010 AIND2 + 0.210 SIZE3 + 0.746 ROA4 + 0.007 LEV5+ ξ

معناداری مدل فرضیه فرعی دوم
 :H0بین استقالل حسابرس با کیفیت گزارشگری مالی درشرکتهای بیمهای رابطهی معناداری
وجود ندارد.
 :H1بین استقالل حسابرس با کیفیت گزارشگری مالی درشرکتهای بیمه رابطهی معناداری
وجود دارد.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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رؤیا دارابی

در جدول فوق مدل با اثرات ثابت برآورد شده است که مقدار احتمال معناداری  Fدر نکویی
برازش کل مدل ،برابر با  0/014است که این مقدار کمتر از  0/05بوده .بنابراین فرض صفر
درسطح اطمینان  95درصد رد میشود .یعنی با سطح اطمینان  95درصد مدل فرضیه معنادار
میباشد و همانطور که مالحظه میشود ،کیفیت حسابرسی با احتمال ( )0/007و آمارهی
محاسبه شدهی  Tبا مقدار ( )0/032دارای رابطهی معنادار و مستقیم (مثبت) با کیفیت در
گزارشگری مالی میباشد و با توجه به این مهم که عامل تورم واریانس ( )VIFکمتر از  5و بیشتر
نزدیک به یک است میتوان نتیجه گرفت بین متغیرهای مستقل همخطی وجود ندارد.
 -4-2-3تحلیل یافتهها و بررسی نکویی برازش مدل فرضیهی سوم
فرضیهی فرعی سوم «بین حقالزحمهی حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای
بیمه ،رابطهی معناداری وجود دارد» .مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج بهدست آمده از برازش
مدل رگرسیون پژوهش در جدول  5ارایه شدهاست:
جدول( )5نتایج برازش مدل رگرسیون فرضیه فرعی سوم پژوهش
عنوان متغیر

متغیر

حقالزحمهی حسابرسی

LNA FEE

اندازهی شرکت

بازده کل داراییها
اهرم مالی

دوربین واتسون
R2

SIZE
ROA
LEV

1/602

0/282

آماره محاسبه
ضریب
مقدار
شده t
ضریب استاندارد شده

0/023
0/213
0/740
0/019

0/014
0/281
0/035
0/005

ضریب تعیین تعدیل شده
مقدار احتمالF

0/162
2/496

0/397
0/041
0/055
0/014

احتمال

نتیجه

VIF

 0/008مثبت و معنادار 1/305
0/01

مثبت و معنادار 2/070

 0/006مثبت و معنادار 1/234
0/06

0/080
3/243

بی معنی

2/263

ضریب تعیین
مقدارF

FRQ3it= 0.287 + 0.023 AFEE2 + 0.213 SIZE3 + 0.740 ROA4 + 0.019 LEV5+ ξ

معناداری مدل فرضیهی فرعی سوم
 :H0بین حقالزحمهی حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی درشرکتهای بیمه رابطهی معناداری
وجود ندارد.
 :H1بین حقالزحمهی حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی درشرکتهای بیمه رابطهی معناداری
وجود دارد.
در جدول فوق مدل با اثرات ثابت برآورد شده است؛ که مقدار احتمال معناداری  Fدر نکویی
برازش کل مدل ،برابر با  0/014است که این مقدار کمتر از  0/05بوده ،بنابر این فرض صفر
درسطح اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی با سطح اطمینان  95درصد مدل فرضیه معنادار
میباشد و همانطور که مالحظه میشود ،کیفیت حسابرسی با احتمال ( )0/008و آمارهی
محاسبه شدهی  Tبا مقدار ( )0/162دارای رابطهی معنادار و مستقیم (مثبت) با کیفیت در
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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گزارشگری مالی میباشد و با توجه به این مهم که عامل تورم واریانس ( )VIFکمتر از  5و بیشتر
نزدیک به یک است میتوان نتیجه گرفت بین متغیرهای مستقل همخطی وجود ندارد.
 -4-3خالصه و اهم نتایج مدل و آزمون فرضیهها
هدف اصلی این پژوهش بررسی وجود رابطه بین کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرس و
حقالزحمه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بیمهای میباشد .فرضیههای
پژوهش براساس اطالعات گردآوری شده از صورتهای مالی شرکتهای بیمه مربوط به 31
شرکت در  5سال متوالی از  1392تا  1398که در جدول  6خالصه شدهاند ،مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است.
جدول ( )6خالصه نتایج نکویی برازش مدلهای فرضیههای پژوهش
فرضیههای پژوهش

شرح فرضیههای پژوهش

قبول یا رد

جهت

فرضیهی فرعی اول

بین کیفیت حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در
شرکتهای بیمهای رابطهی معناداری وجود دارد

قبول

مستقیم(مثبت)

قبول

مستقیم(مثبت)

قبول

مستقیم(مثبت)

قبول

__

فرضیهی فرعی دوم
فرضیهی فرعی سوم
فرضیهی اصلی

بین استقالل حسابرس با کیفیت گزارشگری مالی در
شرکتهای بیمهای رابطهی معناداری وجود دارد

بین حقالزحمهی حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی
در شرکتهای بیمهای رابطهی معناداری وجود دارد
بین کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرس و
حقالزحمهی حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در
شرکتهای بیمه رابطهی معناداری وجود دارد

در این پژوهش متغیر وابسته ،کیفیت گزارشگری مالی میباشد که برای ارزیابی آن از مدل
فرانسیس و همکاران ( )2005استفاده شده است و کیفیت حسابرسی نیز متغیر مستقل اول بوده
که یک متغیر مجازی میباشد .استقالل حسابرس نیز متغیر مستقل دوم بوده که بر اساس بند
16 -11بخش ب احكام قابل اجرا توسط حسابداران رسمي شاغل ،در آیین رفتار حرفهای جامعهی
حسابداران رسمی ایران ( ،)1382مبنای محاسبه قرار گرفته است و در نهایت متغیر حقالزحمهی
حسابرسی به عنوان متغیر مستقل سوم با استفاده از لگاریتم طبیعی میزان حقالزحمه حسابرسی
میباشد .برای ارزیابی آن از مدل آگوستین ( )2014وتن ( )2003و کراسول و همکاران ()2002
استفاده و مورد بررسی قرار گرفته است .متغیرهای کنترلی استفاده شده در این پژوهش نیز به
ترتیب متغیر اندازه شرکت ،اهرم مالی و بازده دارایی شرکت میباشد .بدین منظور سه فرضیه
فرعی تبیین و هر سه مورد تأیید قرار گرفت .بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که فرضیهی اصلی
هم مورد تأیید قرارگرفته است.
 -5نتیجهگیری و پیشنهاد
همانگونه که در طی پژوهش بیان شد ،با توجه به وجود تضاد منافع بین مدیریت بنگاههای
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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تجاری و استفاده گنندگان (ذینفعان) از گزارشهای مالی ،کیفیت گزارشگری مالی منجر به
سودمندی در اتخاذ تصمیم آگاهانه توسط استفادهکنندگان (ذینفعان) دربارهی سرمایهگذاری در
بنگاههای تجاری شده و میزان حقالزحمهی حسابرسی مناسب ،حفظ استقالل حسابرس و افزایش
کیفیت حسابرسی میتواند در این راستا منجر به کاهش تصمیمهاي گزارشگري نامعقول مدیریت
در رابطه با کیفیت سود و در نتیجه افزایش کیفیت گزارشگری مالی بنگاه تجاری شود ،و از طرفی
میتواند سبب امکان ایجاد وابستگی اقتصادي میان حسابرس و صاحبکار و فراهم آوردن موجبات
بروز تردیدي اساسی دربارهی استقالل حسابرس و پایین آمدن کیفیت حسابرسی و تغییر
حقالزحمهی حسابرسی شده که این امر در نهایت میتواند سبب کاهش اعتماد عمومی (ذینفعان)
نسبت به نقش اعتباردهی حسابرسان و کاهش کیفیت گزارشگري مالی شود .لذا هدف از پژوهش
حاضر ،تبیین وجود رابطهی بین کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرس و حقالزحمهی حسابرسی با
کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بیمهای میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیهی
شرکتهای بیمهای در ایران بوده که به منظور دستیابی به هدف پژوهش ،دورهی زمانی بین
سالهای  1392تا  ،1398به عنوان نمونه انتخاب گردیده است .بنابراین نتایج بهدست آمده از آزمون
فرضیات پژوهش انجام شده حاکی ازآن میباشد که بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری
مالی در شرکتهای بیمهای در ایران ،رابطهای معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد .فرضیهی اول
فرعی مورد تأیید قرار گرفت که نتایج بهدست آمده با نتایج پژوهشهای خارجی و داخلی قبلی انجام
شده توسط سلیم و الزوبی ( )2018که بیان مینماید کیفیت حسابرسی و صالحیت حسابرسی
کیفیت گزارشگری را افزایش میدهد؛ آجی منساه ( )2018که عنوان مینماید کیفیت حسابرسی
باالتر و کمیتهی حسابرسی اثر بخش در افزایش کیفیت افشای گزارشگری مالی اثر مکملی دارد،
گاينور و همکاران ( ،)2016راسمین وهمکاران )2014( ،که بیان نمود حسابرسان برای حفظ شهرت
و اعتبار خود بر آن هستند که رسیدگی دقیقتری انجام داده و کیفیت گزارشگری مالی افزایش
دهند ،چمبرز و پاین ( )2008که بیان کردند کیفیت حسابرسی با اقالم تعهدی رابطهی منفی دارند
و افزایش کیفیت حسابرسی باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی میشود ،میرز و همکاران ()2003
که عنوان نمودند کیفیت باالی حسابرسی را در محدود کردن تصمیمهای گزارشگری غیر متعارف
مدیریت است ،بهبهانی نیا و همکاران ( )1399که بیان کردند بین طبقهی مؤسسهی حسابرسی
(کیفیت حسابرسی) و امتیاز افشا و اطالع رسانی صاحبکار رابطه معناداری وجود دارد ،همخوانی
دارد .همچنین بین استقالل حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بیمهای در ایران،
رابطهای معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد و فرضیهی فرعی دوم نیز مورد تأیید قرار گرفت که
نتایج بهدست آمده با نتایج پژوهشهای خارجی و داخلی قبلی انجام شده توسط نيوتن و همکاران
( )2013که بیان نمودند افزایش تمرکز در بازار فعالیت حرفهی حسابرسی باعث کاهش ریسک
حسابرسان میشود و به حسابرسان این اطمینان را میدهد که فعالیت حسابرسی را باکیفیت
بیشتری انجام داده و افزایش استقالل حسابرس و کیفیت حسابرسی را در پی دارد و همچنین سلیم
و الزوبی ( )2018که بیان کردند استقالل حسابرس و تأمین مالی بدهی پتانسیل مدیریت درآمد را
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره دو | بهار 1400

|| 150

کاهش میدهد و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی افزایش مییابد و راسمین وهمکاران (،)2014
که طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که وجود مؤسسههای کوچک به حسابرسان انگیزه میدهد
که برای رقابت ،به صاحبکاران تخفیفهای بیشتری در حقالزحمهی حسابرسی باید پیشنهاد شود
که کاهش کیفیت حسابرسی را در بر دارد ،و فرانسيس و همکاران ( )2013که طی پژوهشی به این
نتیجه رسیدند که تنها چند مؤسسهی بزرگ توانایی حسابرسی شرکتهای سهامی بزرگ را دارند و
این موضوع به افزایش حقالزحمه و کيفيت حسابرسی (و حفظ استقالل حسابرس) منتهی میشود
و فتحی ( )1397که بیان نمود بین مؤلفه استقالل حسابرس بر کیفیت حسابرسی همبستگی وجود
دارد ،همخوانی دارد .در نهایت بین حقالزحمهی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای
بیمهای در ایران ،رابطهای معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد و فرضیهی فرعی سوم نیز مورد تأیید
قرار گرفت که البته یکی از عوامل مهم آن را میتوان ،الزامات اجباری حاکم بر شرکتهای بیمهای
از طرف بیمه مرکزی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکتهای بیمهای از جمله
استقرار کمیتهی حسابرسی و حسابرس داخلی مناسب و انتخاب سازمان حسابرسی و مؤسسههای
حسابرسی با درجهی کیفیتی باال و مسلط به پیچیدگیهای خاص صنعت بیمه و پرداخت
حقالزحمهی مناسب با مخاطرات و خدمات ارائه شده میتوان بیان نمود .نتایج بهدست آمده با نتایج
پژوهشهای خارجی و داخلی قبلی انجام شده الراسیتی و همکاران ( )2019که بیان نمودند بین
کاهش ریسک کمیتهی حسابرسی و هزینهی حسابرسی رابطهی معنادار وجود دارد ،ميترا ،جگي و
الحيال ( )2019که دریافتند که وجود هیأت مدیره اثربخش سبب تقاضای بیشتر برای حسابرسی
با کیفیت شده و حقالزحمهی حسابرسی در این شرکتها افزایش مییابد ،سوسانتی سوسنو
( )2013که نشان داد استقالل حسابرس و هزینهی حسابرسی تأثیر قابل توجهی بر کیفیت
حسابرسی دارند ،فرانسيس و همکاران ( )2013که طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تنها چند
مؤسسهی بزرگ توانایی حسابرسی شرکتهای سهامی بزرگ را دارند و این موضوع به افزایش
حقالزحمه و کيفيت حسابرسی (و حفظ استقالل حسابرس) منتهی میشود ،هتفیلد و همکاران
( )2007که بر این عقیده بودند که حسابرسان براي جذب و حفظ مشتري ،حقالزحمهی کمی را
دریافت میکنند و انتظار دارند تا در سالهاي بعد از طریق افزایش این حقالزحمه ،زیانهاي
سالهاي اول حسابرسی را جبران کنند ،هویتاش وهمکاران ( )2007به این نتیجه رسیدند که طبق
دیدگاهی حقالزحمههاي باال میتواند از طریق افزایش تالشهاي حسابرسان منجر به افزایش
کیفیت حسابرسی شود ،گرجیزاده و همکاران ( )1396که نتايج حاصل از آزمون فرضیهی پژوهش
حاکی از اين است که اندازه مؤسسهی حسابرسی و تغییر حقالزحمه حسابرس بر کیفیت حسابرسی
رابطهی مثبت معناداری وجود دارد ،حساس یگانه و همکاران ( )1395که به این نتیجه رسیدند هر
قدر حسابرس از کيفيت ،شهرت و نفوذ در بازار حسابرسی و قدرت چانه زنی بيشتری برای تعيين
حقالزحمه برخوردار باشد ،بر حقالزحمهی حسابرسی او افزوده خواهد شد و نتایج پژوهش نیکبخت
و همکاران ( )1395که حاکی از آن بود که تغییر حقالزحمهی حسابرس با کیفیت حسابرسی
رابطهی معنادار وجود دارد ،همخوانی دارد .پس میتوان نتیجهگیری کرد که فرضیهی اصلی پژوهش
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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هم مورد تأیید قرارگرفته است .همچنین حسابرسی در طی عمر نه چندان طوالنی خود با چالشهاي
فراوانی رو به رو میباشدکه یکی از مهمترین چالشها حفظ استقالل حسابرس و کیفیت حسابرسی
انجام شده میباشد .زیرا از یک طرف حسابرس ،حقالزحمهی خود را از صاحبکار دریافت میکند و
از طرف دیگر باید در مورد کار او اظهارنظر کند و این امر باعث شده تا همواره استقالل حسابرس،
کیفیت حسابرسی و حقالزحمهی حسابرسی یکی از موضوعات مورد بحث در پـژوهشهـاي اخیر و
مورد توجه پژوهشگران باشد .لذا با توجه به نتایج این پژوهش که حاکی از وجود رابطهی معنادار و
مستقیم (مثبت) کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرس و حقالزحمهی حسابرسی با کیفیت
گزارشگري مالی در شرکتهای بیمهای است ،بنابراین توصیه میشود نهادهاي نظارتکننده بر
شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،با استقرار سازوکارهاي مناسب از جمله
تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت مبادرت نموده و نیز شرکتهای مشابه که در خصوص حوزههای
تخصصی و صنعت خاصی فعالیت میکنند و به مانند شرکتهای بیمهای نظام راهبری شرکتی که
از ارکان آن کمیتهی حسابرسی و حسابرس داخلی مناسب است را پیادهسازی نمایند و در انتخاب
اعضای کمیته و نحوهی سنجش حسابرس داخلی مؤلفههای شایستگی مدنظر قرار گیرد تا تمهیدات
الزم را براي کاهش وابستگی اقتصادي حسابرس به صاحبکار و به تَبع آن افزایش استقالل حسابرس
و کیفیت حسابرسی و در نهایت افزایش کیفیت گزارشگری مالی را فراهم آورند که در ادامه
پیشنهادهایی در ارتباط با انتخاب حسابرس مستقل و ارجاع کار به وی جهت حفظ استقالل
حسابرس و باال بردن سطح کیفیت حسابرسی به شرح زیر بیان شده است؛ که در این رابطه پیشنهاد
ت مینمایند جهت
میشود :بنگاههای تجاری که در حوزه و صنعت خاصی مشابه صنعت بیمه فعالی 
استفاده از خدمات اعتباردهی سازمان حسابرسی و جامعهی حسابداران رسمی میتواند با تعیین
مکانیزمها و راهکارهای جامع و مناسبی در رابطه با ارجاع کار حسابرسی سبب ارتقاع کیفیت انجام
کار حسابرسی و حفظ استقالل حسابرس گردند .همچنین از الگوی موفق ارجاع کار به سازمان
حسابرسی و مؤسسههای درجه یک در امر حسابرسی که درآن صنعت خاص و مورد نظر دارای
تخصص و صالحیت الزم میباشند ،استفاده نموده و حقالزحمهی آنان را بر اساس الزامات خاص
حاکم بر نوع انجام کار و پیچیدگی صنعت مورد نظر مشخص نمایند که در این صورت نخست،
نگرانی از میزان تعیین حقالزحمه و از دست دادن صاحبکار که از عوامل مهم و تأثیرگذار در کاهش
استقالل حسابرس میباشد ،تا حدود قابل توجهای بالاثر شده و همچنین مطابق با اندازه و نسبت به
نوع و پیچیدگی کار و توان و ظرفیت بال استفاده هر مؤسسهی حسابرسی ،انجام کار تعیین و به
ایشان ارجاع میگردد .همچنین پیشنهاد میشود :سازمان بورس دستورالعملی با هم فکری سازمان
حسابرسی و جامعهی حسابداران رسمی در نحوهی انتخاب حسابرس مستقل معتمد بورس ،نحوهی
تعیین میزان حقالزحمهی عملیات حسابرسی که باید توسط شرکتها ،بر اساس اندازهی شرکتها
و نحوهی انجام عملیات آنها و همچنین نوع صنعت به حسابرس پرداخت شود ،تعیین و ابالغ نماید
تا امکان کاهش حقالزحمهی حسابرسی و نرخ شکنی برخی از مؤسسههای حسابرسی که امکان دارد
سبب کاهش کیفیت و استقالل حسابرس به منظورمساعد نمودن زمینه جهت سوء استفادهی
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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مدیریت در نحوهی تهیهی صورتهای مالی میشود میسر نگردد .در راستای انجام پژوهشهای آتی
پیشنهاد میشود :پژوهشگران مبادرت به بررسی بیشتر تأثیر حقالزحمهی حسابرسی ،استقالل
حسابرس و کیفیت حسابرسی و تخصص حسابرس درصنعتهای مشابه بیمه بر بهبود كيفيت
گزارشگري مالی با در نظر گرفتن نقش ارتقای جايگاه شركت در زمينهی كيفيت افشا ،پایداری سود،
و حاکمیت شرکتی اقدام نمایند و همچنین تبیین مدلی مفهومی ارتقا یافته در رابطه با تعیین کمی
استقالل حسابرس ،کیفیت حسابرسی و حقالزحمهی حسابرسی در این خصوص مبادرت نمایند تا
در این حوزه مورد استفاده قرار گرفته و سودمند واقع شود.
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