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 چکیده

پس از بروز مشکالت نمایندگی، تقاضا برای اطالعات مالی با کیفیت )مربوط و قابل اتکا( به شدت افزایش یافته است. 

مک شایانی توسط مدیریت کحسابرسی با کیفیت توسط افراد حرفه ای مستقل می تواند به افزایش اعتبار اطالعات مالی ارائه شده 

بکند. اما کیفیت حسابرسی بین موسسات حسابرسی نا همگون بوده و متاثر از عوامل مختلفی مانند ساختار موسسه حسابرسی، تعداد 

پرسنل و شرکا حسابرسی می باشد. در ایران علیرغم اینکه بیشتر موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با مشکل 

کار حسابرسی روبرو هستند، تعدادی از این موسسات حجم کار حسابرسی باالیی دارند. لذا پژوهش حاضر برای اولین بار کمبود 

در ایران به بررسی تاثیر حجم کار شرکای موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی می پردازد. حجم کار شرکای موسسات 

عداد شرکا، میزان درآمد موسسه حسابرسی به تعداد شرکا و تعداد پرسنل حسابرسی به سه طریق: تعداد کار موسسه حسابرسی به ت

موسسه حسابرسی به تعداد شرکا اندازه گیری شده است. اقالم تعهدی اختیاری اندازه گیری شده براساس مدل کوتاری و همکاران 

ی عنوان معیارهای کیفیت حسابرس ه(، تعداد بندهای گزارش حسابرسی غیر مقبول و صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی ب5002)

شرکت  532شرکت )-سال 070بکار رفته اند. با توجه به محدودیت موجود در جمع آوری داده های تفصیلی موسسات حسابرسی، 

برای دو سال( مشاهده، جمع آوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی 

مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش به وسیله رگرسیون چند متغیره نشان داد  0330تا  0330انی دوره زم

کیفیت حسابرسی )براساس هر سه معیار  ،که با افزایش حجم کار شرکای موسسات حسابرسی )براساس هر سه معیار مذکور(

یش حجم کار شرکای موسسات حسابرسی مدیریت سود افزایش، تعداد بندهای مذکور( کاهش می یابد. به عبارت دیگر، با افزا

گزارش حسابرسی غیر مقبول کاهش و احتمال صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی کاهش می یابد. یافته های این پژوهش از 

 ب کاهش توجه به سایر امورحمایت می کند. این تئوری بیان می کند که توجه افراد به انجام یک کار موج "تئوری توجه محدود"

 و وظایف می شود و علت آن، محدودیت توانایی در پردازش اطالعات و انجام هم زمان چندین کار است.

: حجم کار شرکای موسسات حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مدیریت سود، تعداد بندهای گزارش واژگان کلیدی

 حسابرسی غیر مقبول وصدور گزارش غیر مقبول حسابرسی
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Abstract: 

After the emergence of agency problem, the demand for high quality financial information 

(relevant and reliable) strongly increased. Audit services provided by independent and 

professional auditors can help to enhance the credibility of financial information provided by 

management. But the quality of audit services is heterogeneous among auditors and influenced 

by various factors such as the structure of audit firms, the number of personnel and audit 

partners. In Iran, despite the fact that most of the audit firms that are the members of Iranian 

Association of Certified Public Accountants have faced with the shortage of audit work, some 

of these audit firms have encountered with audit workload. Therefore, this study for the first 

time in Iran aims at investigating the impact of ‘audit partner busyness’ on audit quality. Audit 

partner busyness is measured in three ways: the number of audit work to the number of audit 

partners, the rate of total income to the number of audit partners and the number of audit firm 

staff to the number of audit partners. Discretionary accruals measured based Kothari et 

al.(2005), the number of auditor’s remarks and the issuance of modified audit opinions are used 

as the three measures of audit quality. Due to the limitations in availability of detailed data 

regarding audit firms’ resources, 470firm-year (235 companies for two years) observation 

collected from the annual financial reports of listed firms on the Tehran Stock Exchange 

between 2011 and 2012 have been tested. The results of multivariate analysis reveal that by 

increasing audit partner busyness (based on the three criteria mentioned above), audit quality 

(based on the three criteria mentioned above) reduced. In other words, by increasing audit 

partner busyness, earnings management increased, the number of auditor’s remarks decreased 

and the possibility of issuing modified audit opinions reduced. The findings of this study 

support "limited attention theory". This theory states that the attention of a person for doing a 

job decreases the attention that can assigned to other tasks due to the limited ability of a person 

to process information and performing simultaneous multi-task.  

Keywords: Audit partner busyness, audit quality, earnings management, audit remarks, 

modified auditore 
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