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 مقدمه

 ایکننده کنترل ابزار عنوانبه تواندمی که است قوی شرکتی حاکمیت از مهم جزء یک داخلی حسابرسی

 به که است مشاوره و بخش اطمینان بیطرفانه و مستقل فعالیت یک ،داخلی حسابرسی شود. محسوب

 سازمان ،داخلی حسابرسی. شود می اجرا و طراحی ،سازمان یک عملکرد بهبود و افزوده ارزش ایجاد منظور

 بهبود و ارزیابی برای ،مند نظام و سیستماتیک رویکردی برقراری طریق از ،هدفهایش به دستیابی در را

 دهد. می یاری راهبری نظام و کنترل،ریسک مدیریت فرآیندهای اثربخشی

 طرفیبی و استقالل هرکار، شرایط مناسب هایدستورالعمل طراحی از تابعی داخلی حسابرسی کار کیفیت

 یکی است. داخلی هایکنترل رعایت و استقرار به مدیریت پایبندی و ایحرفه مهارت داخلی، حسابرسان

 باشد. می داخلی حسابرسان استقالل ،داخلی حسابرسی عملکرد کیفیت در موثر ابزار و موثر عوامل از

 باشند. بیطرف وظایفشان انجام در باید داخلی حسابرسان و باشد مستقل باید داخلی حسابرسی واحد

 تهدیدات گونه کند.این می تهدید را بیطرفی اظهار یا بیطرفی که شرایطی از بودن آزاد یعنی استقالل

 شود. مدیریت سازمانی مختلف سطوح و فعالیتها ،حسابرسان از یک هر درباره باید بیطرفی

 بررسی را انگلیسی و فارسی زبان به متعددی مقاالت آمده، بعمل بررسی به توجه با حاضر پژوهش در

 و بحث مورد را داخلی حسابرسی اثربخشی یا عملکرد بر را داخلی حسابرسان تاثیراستقالل که ایم نموده

 یافتن مانع عامل این زمینه، این در دانش انباشت و زیاد مقاالت شدن چاپ بعلت لذا اند. داده قرار بررسی

 مقاله (،1397) همکاران و جوقان اخروی مثال بطور است. اطالعات انبوه میان از کاربردی و عینی دانش

 .دادند. انجام " یحسابرس تهیکم یاعضا دگاهید از یداخل یحسابرس یاثربخش بر مؤثر عوامل عنوان با یا

 اثر یداخل یحسابرس یاثربخش بر یداخل یحسابرس واحد استقالل پژوهش، این یها افتهی اساس بر

 یاثربخش بر مؤثر عوامل یبررس مطالعه به خود مقاله در (،1397) زمان و منتی دارد. مثبتو میمستق

 تأثیر داخلی حسابرس استقالل که داد نشان نیز زمان و منتی پژوهش نتایج پرداخت. یداخل یحسابرس

 که شد مشخص نیز مرزی برون مطالعات در دارد. داخلی حسابرسی اثربخشی بر معناداری و مثبت

 در داخلی حسابرسی اثربخشی بر مؤثر عوامل پژوهشی در (2014)1 جیویلیام و الزبان چون پژوهشگرانی

 ارتباط و داخلی حسابرسی استقالل که داد نشان نتایج .کردند بررسی را سعودی عربستان عمومی بخش

 و پریتیما گذارد. می تأثیر داخلی حسابرسی اثربخشی بر مستقل حسابرسان با داخلی حسابرسان

 محیط وزارت در حسابرسی کیفیت بر تأثیرگذاری عوامل عنوان تحت ایمقاله در (2018)2همکاران

 هایمراقبت استقالل، تخصص، تأثیر بررسی پژوهش، این از هدف که کنندمی بیان جنگلداری و زیست

 کیفیت بر کیفیت بر نظارت و حسابرسی ریزی برنامه بودجه، فشار زمان، فشار فشار، از ناشی ایحرفه

 که داد نشان پژوهش نتایج .بود جنگلداری و زیست محیط وزارت کل بازرسی در داخلی حسابرسی

 با دارد. حسابرسی کیفیت بر مثبتی تأثیر حسابرسی نظارت و حسابرسی ریزی برنامه استقالل، تخصص،

                                                           
1 Alzeban, A., Gwilliam 

2. Pritama and et al 
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 با لذا .ندارد حسابرسی کیفیت روی بر تأثیر هیچ بودجه فشار و زمان، فشار ای،حرفه هایمراقبت به توجه

 اثربخشی یا عملکرد بر داخلی واحدحسابرسی تاثیراستقالل بررسی زمینه در مقاالت باالی حجم به توجه

 گیری اندازه ابزار گیری، نمونه بخش در ها پژوهش از بعضی پایین کیفیت همچنین و داخلی حسابرسی

 یافته متناقض نتایج و رویکردها و ها روش نبودن دست یک همچنین و متغیرها پایایی بحث و ها داده

 اثربخشی بر داخلی واحدحسابرسی تاثیراستقالل پژوهشگر تا است شده علت بر مزید مختلف پژوهش های

 نماید. بررسی متاآنالیز یا فراتحلیل روش از استفاده با داخلی حسابرسی عملکرد یا

 جدید روشی حسابداری در روش این. است فراتحلیل شناسی روش استفاده در نیز پژوهش نوآوری واقع در

 . است گرفته قرار استفاده مورد کمتر نیز ایران حسابداری حوزه در و است

 نظری مبانی

 فراتحلیل

 " یا و " فرا " معنای: به 2متا یعنی آن نخست جزء که است 1متاآنالیز مرکب واژه ترجمه فراتحلیل، واژه

 شده انجام خاص موضوع درباره که پردازد می هایی پژوهش بررسی به فراتحلیل. باشد می " ورای

 از بزرگی مجموعه آماری تحلیل را تحلیل فرا است. تحلیل فرا واژه لغوی تعریف درواقع فوق اندتوضیح

 فراتحلیل اصلی کلید تفکر، است. کرده تعریف ها یافته این سازی یکپارچه منظور به پژوهشی های یافته

 برده کار به آماری های روش از استفاده با ها پژوهش ترکیب در آگاهانه طور به تفکر،شیوه این در و است

 درباره کلی نتایج به رسیدن ی برا جداگانه و مستقل های پژوهش نتایج آماری ترکیب .فرایند[7] شود می

 پژو از ای خالصه تکنیک این دیگر، بیان به است شده نامیده تحلیل فرا همپراش، یا کاربندی اندازه حجم

 به را کمی های روش مطالعات، از وسیعی دامنه طول در پیامدها مقایسه برای که است پیشین های هش

 نظیر علوم سایر در فراوان کاربردهای و محبوبیت علیرغم فراتحلیل روش بنابراین .[12]برد می کار

 موارد در روش این اینحال با .است نگرفته قرار توجه مورد چندان حسابداری ادبیات در پزشکی، مطالعات

 متغیرهای بین روابط شدت و جهت بررسی به که هایی حوزه در حسابداری محققان توسط معدودی

 تحقیقات این از ای نمونه به ادامه در .است رفته بکار اند، یافته دست متناقض نتایج به و پرداخته گوناگون

 موضوعات از مناسبی شناخت و درک تواند می تحقیقاتی چنین معرفی و بخش این ارائه .است شده اشاره

 .دهد قرار مخاطبان روی پیش شناسی، روش این توسط بررسی قابل

 و ارزیابی را حسابرسی های الزحمه حق با مرتبط تحقیقات از بزرگی مجموعه (2006) 3همکاران و های

 اعتقاد به .بردند بهره پرکاربرد مستقلِ متغیرهایِ ترکیبیِ تاثیرِ آزمون جهت فراتحلیل از و نمودند خالصه

 در شکاف و متناقض نتایج ها، ناهنجاری دادن قرار موردتوجه و نمودن لحاظ امکان فراتحلیل روش آنها

 متغیرهای اغلب اگرچه دریافتند آنها .آورد می فراهم را حسابرسی های الزحمه حق با مرتبط تحقیقات

                                                           
1 Meta analysis 
2 Meta 
3 Hay et al 
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 در تنها دیگر برخی در و است نشده مشاهده مشخصی الگوی تعدادی در اما دارند نامتناقض نتایج مستقل

 زیان شامل متغیرها این .خورد می چشم به معناداری روابط خاص کشورهای در یا خاص زمانی های دوره

 است متناقض نتایج (داخلی حسابرسی و حاکمیت) است بوده معنادار مطالعات در که( اهرم و صاحبکار

 درمطالعات که (حسابرس اظهارنظر و) دارد وجود اطمینان عدم هنوز آن مورد در که (صنعت تخصص)

 و هوانگ) نیست معنادار دیگر آن از بعد مطالعات در و بوده معنادار متغیر یک 1990 ازسال قبل

 شود می محسوب شرکت ذینفعان برای بزرگی نگرانی سود مدیریت که نکته این به اذعان با (12008لین

 بررسی متغیر یازده تمام .نمودند ارزیابی و یکپارچه را مطالعه 32 نتایج فراتحلیل های تکنیک بکارگیری با

 کمیته اثربخشی بررسی در آنها .دارد وجود سود مدیریت بر معنادار تاثیر یک دهد می نشان شده

 شواهدی و دادند قرار توجه مورد را کمیته تخصص و اندازه تخصص، کمیته، وجود معیارهای حسابرسی،

 یبررس در (2013) 2همکاران و احمد .کردند مشاهده سود مدیریت و معیارها این بین منفی رابطه بر دال

 نمودند لیفراتحل را یمطالعات ،یمال یگزارشگر تیفیک و المللی بین مالی گزارشگری استانداردهای رشیپذ

 یاریاخت یتعهد اقالم حجم ،(گذاران هیسرما دگاهید) مالکانه حقوق و سود بودن مربوط یارهایمع از که

 21 لیفراتحل .بودند کرده استفاده (لگرانیتحل دگاهید) لگرانیتحل ینیب شیپ صحت و (رانیمد دگاهید)

 مالی گزارشگری استانداردهای رشیپذ از بعد و قبل مالکانه حقوق و سود بودن مربوط که داد نشان مقاله

 دنبال به سود بودن مربوط در شیافزا و مالکانه حقوق بودن مربوط در کاهش .ستین معنادار المللی بین

 اقالم دهدیم نشان جینتا بعالوه خورد. یم چشم به المللی بین مالی گزارشگری استانداردهای رشیپذ

 شیافزا رشیپذ از بعد یمعنادار بطور لگرانیتحل ینیب شیپ دقت اما اند، افتهین کاهش یاریاخت یتعهد

 یمل یاستانداردها نیب اختالفات سطح رش،یپذ سبک ،یقانون منشا که افتندیدر نیهمچن آنها .است افتهی

 هستند یعوامل یاریاخت یتعهد اقالم و بودن مربوط سنجش در استفاده مورد یها مدل و یالملل نیب و

 [3] شوند یم رابطه نیا لیتعد به منجر که

  داخلی حسابرسی عملکرد کیفیت و داخلی حسابرسی واحد استقالل

 ارائه عملیات بهبود راستای در که پیشنهادهایی و داخلی هایکنترل ارزیابی طریق از داخلی حسابرسی

 برقراری مسئول اجرایی مدیریت کند.می کمک اهداف به دستیابی در سازمان راهبری به کندمی

 تعیین داخلی حسابرس نقش و است مقتضی الزامات با تطابق از اطمینان حصول منظوربه هاییسیستم

 کیفیت .[18] خیر یا هستند مؤثر و کافی مدیریت، توسط شدهطراحی هایسیستم آیا که است این

 مفاهیم شناخت منظوربه .است سرمایه بازار و حسابرسی حوزه در بااهمیت موضوعات از یکی حسابرسی،

 بین رابطه تا است شدهانجام پژوهشگران توسط گوناگونی مطالعات حسابرسی، کیفیت مختلف ابعاد و

 سختیبه عمل در حسابرسی کیفیت ازآنجاکه هرحال،به .شود کشف دیگر متغیرهای و حسابرسی کیفیت

 یحسابرســ .[6]است بوده روبرو زیادی مشکالت با همواره زمینه این در ها پژوهش است، مشاهدهقابل

                                                           
1 Hwang and Lin 

2 Ahmed et al 
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 با ارتباط در مؤثر یکنترل یندهایفرآ خصوص در رانیمد یهاتیمسئول یابیارز یبرا ایپو یابزار یداخل

 یهاستمیس یابیارز به تنها را یداخل حســابرس توانینم یواقع طور به اما اســت. رانیمد یهاتیفعال

 دنیرســ یبرا اتفاقاً که است. سازمان فاهدا از ریناپذ ییجدا بخش آن بلکه نمود. محدود سازمان یکنترل

 .[26] دینمایم یزیر برنامه را یحسابرس اتیعمل و هابرنامه خود، متنوع اهداف به ســازمان

 فعالیت آن در که صنعتی از بهتری درک و فهم در را مدیران آنها، که است این حسابرسان کلیدی نقش

 شوند، مواجه آن با صنعت این در فعالیت طول در است ممکن که حسابرسی هایریسک همچنین و دارند

 نتیجه به حسابرسی که وقتی تا است مشاهده غیرقابل حسابرس استقالل میزان که آنجا از سازند.می آگاه

 حسابرس استقالل گیریاندازه برای حسابرس اندازه و حسابرس تخصص رویکردهای از اینرو از برسد،

 داخلی و مستقل حسابرسان استقالل مفهوم طرفی از (.78 :1392 همکاران، و )نیکومرام گرددمی استفاده

 حسابرسان و باشد مستقل باید داخلی حسابرسی واحد. دارد هایی تفاوت سازمانی جایگاه به توجه با

  بیطرفی(. و :استقالل1100 )استاندارد باشند بیطرف وظایفشان انجام در باید داخلی

 با را خدماتشان داخلی حسابرسان دهد می اجازه که است تعصب از عاری و ذهنی نگرش یک بیطرفی

 ،مسیر این در و دهند انجام ،است خدماتشان محصول به آنها صادقانه و راسخ اعتقاد از حاکی که روشی

 که میکند ملزم را داخلی حسابرسان ،نمیپذیرد.بیطرفی صورت اهمیتی با سازش یا تعامل هیچگونه

 پایین رده کارکنان اختیار در ،حسابرسی مورد موضوعات خصوص در را خود قضاوتهای و اظهارنظرها

 در و مجزا مفهوم دو ،بیطرفی و استقالل که است اهمیت حائز نکته ندهند.این قرار افراد سایر یا سازمان

 می داخلی حسابرسی خدمات در افزوده ارزش ایجاد برای اصلی عامل و هستند هم به وابسته حال عین

 درون در ای رده به را خود گزارش باید ،حسابرسی اجرایی مدیر که دارد می مقرر سازمانی استقالل باشند.

 استقالل مجوز و دهد انجام را مسئولیتهایش داخلی حسابرسی واحد دهد می اجازه که کند ارائه سازمان

 نماید)استاندارد می ارائه مدیره هیئت به ،سالیانه بطور کم دست را داخلی حسابرسی واحد سازمانی

 که آورد می بوجود را امکان این ،سازمان باالی رده در داخلی حسابرسی واحد موقعیت تثبیت (.1110

 یابدو ارتقا آن خدمات از حاصل نتایج و شود داده پوشش گسترده سطحی در ،داخلی حسابرسی واحد

 توان که منافع تضاد ایجاد ریسک ،سازمان پایین رده در داخلی حسابرسی موقعیت تثبیت برعکس

 می افزایش شدت به ،کند می تهدید را ای مشاوره و بیطرفانه های ارزیابی انجام در داخلی حسابرسی

 و وثوق مورد که داخلی حسابرس یک آن در که شرایطی که است معنا این به منافع تضاد یابد.داشتن

 عنوان (به فردی :بیطرفی1120 )استاندارد.گیرد قرار شخصی منافع یا ای حرفه رقابت یک در است اعتماد

 : مثال

 نماید. را سازمان در حسابرسی اجرایی مدیر درخواست سازمان دیگر بخش از ارشد مدیر یک 

 داخلی حسابرسی واحد به سازمان دیگر واحد از کارمند یک انتقال. 

 حسابداری در را سمتی شدن دار عهده خواست در حسابداری ویژه تخصص با داخلی حسابرس یک 

 .باشد داشته موقت بطور
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 میشود. ناشی کار آن خود ماهیت از کنند، می تهدید را طرفی بی و استقالل که هایی فعالیت کلی طور به

 ناپذیر اجتناب شرایط برخی در است ممکن بالقوه یا واقعی از اعم بیطرفی و استقالل کننده نقض موارد

 ،مواردی چنین در که کند می اشاره بیطرفی یا و استقالل نقض موارد 1130 استاندارد اساس بر. باشند

 کامل جزئیات با نظر مورد واحدهای در را بیطرفی یا استقالل نقض موارد باید حسابرسی اجرایی مدیر

 حسابرسان بیطرفی یا استقالل نقض موارد افشای گزارش کننده دریافت کسانی چه که این.نماید افشا

 مدیریت به حسابرسی اجرایی مدیر گزارشگری مسئولیت و کننده نقض موارد ماهیت به ،هستند داخلی

 کنندگان استفاده ،افشاگریها گونه این. دارد بستگی داخلی حسابرسی منشور با مطابق مدیره هیئت و ارشد

 داخلی حسابرسی واحد خدمات محصوالت به ،نابجا و ناآگاهانه اعتماد از را داخلی حسابرسی خدمات از

 گزارشات به دارند تمایل که اندازه هر تا و خودشان تا دهد می را فرصت این آنها به و دهد می پرهیز

 کنند. اعتماد داخلی حسابرسی

 حمایت و وابسته اشخاص با معامالت افشای به شرکتها الزام در موثرتری نقش حسابرس استقالل و اعتبار

 آن فعاالن و سرمایه بازار که باشد مهم ای اندازه به تواند می حسابرس استقالل دارد. اقلیت سهامداران از

 با اشتباهات وگزارش کشف برای اش توانایی نه و او شهرت اساس بر را حسابرسی کیفیت است ممکن

 حسابرسان ماندن مستقل برای ای انگیزه اعتبار، و استقالل .نمایند ارزیابی مالی صورتهای اهمیت

  .[13]است

 وجود کنندگان،استفاده برای شدهارائه مالی هایصورت اتکای قابلیت و اعتبار میزان بر مؤثر عوامل از یکی

 گیردمی نشأت زیادی عوامل از داخلی حسابرسی اثربخشی است. شرکت در مستقل و داخلی حسابرسان

 کمیته و داخلی حسابرسی واحد در مالی تخصص با مستقل اعضایی وجود هاآن ترینمهم از یکی که

 می بینی پیش درنتیجه گردید. خواهد داخلی حسابرسی اثربخشی و کیفیت به منجر که است. حسابرسی

 باشد. داشته وجود مثبت رابطه داخلی حسابرسان واثربخشی داخلی حسابرسان اعضای استقالل بین شود

 پژوهش فرضیه

 برکیفیت داخلی واحدحسابرسی تاثیراستقالل پیرامون شد ارائه قبل بخش در که همانگونه

 اندازه برای مذکور تحقیقات در که آنجایی از .دارد وجود متناقضی های یافته داخلی، عملکردحسابرسی

 حدس توان می بنابراین .است شده استفاده متفاوتی معیارهای از داخلی واحدحسابرسی استقالل گیری

 زیر فرضیه ترتیب این به .باشد متفاوت معیارهای این کاربرد تواند می نتایج در تناقض دالیل از یکی زد

 نماییم. می آزمون را آن فراتحلیل روش با و نموده تدوین زیر شرح به را

 دارد. تاثیر داخلی عملکردحسابرسی برکیفیت داخلی واحدحسابرسی استقالل 

 پژوهش روش

 های پژوهش از حاصل آماری ترکیب فرآیند فراتحلیل (1394همکاران) و بذرافشان تعریف براساس

 مطالعات سازی یکسان و نمودن خالصه جهت فرایند این .باشد می کلی نتایج به رسیدن مستقل،جهت

 (بیان1394همکاران) و بذزافشان همچنین کند. می استفاده کمّی های روش از نتایج مقایسه جهت گذشته

 یک فراتحلیل لذا .نیست نمونه های گروه حجم تاثیر تحت که دهد می ای نتیجه فراتحلیل کنند می
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 مطالعات نتایج تبدیل از جدای و پردازد می پژوهش تضادهای حل به که است منظمی فنون مجموعه

 پیدا محاسبات و ریاضی جنبه از را پژوهشی نتایج و ها ویژگی بین روابط واحد، مقیاس یک به گوناگون

 .[3]کند می

 از کمی و علمی مطالعه یک های گام از استفاده با فراتحلیل که شد مشخص مذکور مطلب به باتوجه

 اندازه خطای های شاخص از ابتدا روش این برد. می بهره واحد نتیجه یک جهت پژوهش تعدادی ترکیب

 به مشترک شاخص یک آنها ترکیب از سپس و نموده دهااستف و... استیودنت تی و مشاهدات تعداد گیری،

 بود. خواهد گیری تصمیم در مهم شاخص اثر اندازه روش این در بنابراین نماید. می ایجاد اثر اندازه نام

 باشد می کمی مقیاس یک در ها پژوهش آماری نتایج کردن اثر،همگن اندازه از استفاده غایی هدف پس

 .شود ایجاد ها پژوهش آماری های یافته مقایسه امکان ترتیب تابدین

 داخلی واحدحسابرسی استقالل تاثیر پیرامون شده انجام دردسترس تحقیقات کلیه ا ابتد اول: مرحله

 به مراجعه با ترتیب این به .گرفت قرار بررسی مورد1400تا1390 های سال طی برعملکردحسابرسی

 علمی اطالعات مرکز پایگاه گنج، سامانه داک، ایران مانند داخلی علمی های پایگاه های سایت

 مانند خارجی های وپایگاه داخلی پژوهشی و علمی مجالت های سایت وب کلیه و جهاددانشگاهی

Science Direct، EBSCO، Wiley،Emerald و SSRN داخلی واحدحسابرسی استقالل" کلیدواژه" 

 جزئیات و مذکور مقاالت فهرست .شد یافت رابطه این پیرامون مقاله 13 تعداد درنهایت و شد جستجو

 .است شده ارائه یک درجدول آن پیرامون

 گیری اندازه خطای که پژوهش هر افزار نرم خروجی و آماری جداول براساس بعدی گام در دوم: مرحله

 ( یا گیری اندازه است،خطای شده ذکر آن در داخلی حسابرسی واحد استقالل مستقل متغیر به مربوط

p-value، z، t، F این در .گردیدند تبدیل اثر اندازه به افزار نرم از استفاده با مختلف مطالعات )دو کای و 

 ESزیر فرمول در .برد خواهیم زیربهره های فرمول از (2001) ویلسون و لیپسی روش از پیروی به راستا

 باشد. می اثر اندازه

𝑬𝑺 =
𝐭

√𝒕𝟐+𝐝𝐟
 (1)                                                                                                        

tآزمون آماره مقدار t است dfباشد می آزادی درجهnاست. گروه هر در مشاهدات تعداد 

|𝑬𝑺| =
√𝐅

√𝑭+𝒏𝟏+𝒏𝟐−𝟐
 (2)                                                                                             

Fآزمون آماره مقدار F .است zآزمون آماره مقدار z استxباشد دومی کای آزمون آماره مقدار 

𝑬𝑺 = √
𝒁

𝑺
 (3)                                                                                                             

𝑬𝑺 = √
𝒙𝟐

𝑵
 (4)                                                                                                            

 

 به اول فرمول با را t سپس و نموده تبدیل t به را آماره این ابتدا اثر، اندازه به p-valueآماره تبدیل برای

 کنیم. می تبدیل اثر اندازه
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 صورتی در حسابی میانگین محاسبه .شود محاسبه اثر اندازه میانگین بایستی بعد مرحله :درسوم مرحله

 اثرها، اندازه بودن نرمال عدم به توجه با معموال اما .باشد نرمال همبستگی ضرایب توزیع که امکانپذیراست

 .شوند تبدیل فیشر z به باید زیر فرمول طبق ارقام این

𝑬𝑺 = 𝟎. 𝟓𝒍𝒐𝒈
𝟏+𝑬𝑺

𝟏−𝑬𝑺 
 (5)                                                                                              

 .شود می محاسبه اثر اندازه میانگین زیر فرمول از استفاده با سپس

𝑬𝑺̅̅̅̅ =
∑(𝑾+𝑬𝑺)

∑ 𝑾 
 (6)                                                                                                     

 .است مطالعات تعداد (n باشد می n-3 با برابر که است اثر اندازه واریانس معکوس w فرمول، این در

 گردانیم برمی آن اولیه شکل به زیر فرمول از استفاده با را Zr اثر اندازه میانگین نتایج، تفسیر برای سپس)

 ).بودیم کرده تبدیل Zr به را ارقام این اثرها، اندازه نبودن نرمال دلیل به چراکه(

𝑬𝑺̅̅̅̅ =
𝒆𝟐𝑬𝑺𝒛𝒓̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

−𝟏

𝒆𝟐𝑬𝑺𝒛𝒓̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅+𝟏
 (7)                                                                                                      

 زیر فرمول از گیری بهره با را مقدار این اثر، اندازه کلی مقدار معناداری آزمون برای :سپسچهارم مرحله

 .کنیم می برآورد اطمینان فاصله یک در

(𝑬𝑺𝒛𝒓
̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝒁𝜶

𝟐
√

𝟏

∑ 𝒘
, 𝑬𝑺𝒛𝒓
̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝒁𝜶

𝟐
√

𝟏

∑ 𝒘
)  (8)                                                                      

𝒁𝜶 فرمول این در

𝟐

 باید .میشود محاسبه فیشر z اطمینان فاصله اینجا، تا .است نرمال توزیع بحرانی مقدار 

 فرض نشود صفر شامل فاصله این اگر .نمود جایگزین را آمده بدست های z با متناظر مقادیر تبدیل، یک با

 که دهد می نشان همچنین مذکور فاصله .شود می رد وابسته و مستقل متغیر بین رابطه درخصوص صفر

 افتاد. خواهد ای فاصله چه در درصد100 (α -1) احتمال به کلی اثر اندازه مجموع در

 اندازه همگنی یا 0 تجانس مساله به باید اثرها اندازه ترکیب از قبل که است ذکر شایانپنجم: مرحله

 آنها اثرها اندازه بودن متجانس صورت در .شود آزمون اثرها اندازه تجانس دیگر عبارت به .شود توجه اثرها

 متجانس تحقیقات شود مشخص که گیرد می صورت زمانی چهارم تا دوم گام انجام( میشوند تلفیق هم با

 اثرهای اندازه واریانس رود، می احتمال که کلیدی متغیرهای اساس بر مطالعات اینصورت غیر در ).هستند

 که کند می پیدا ادامه جایی تا روش این .گردد می تقسیم هایی زیرگروه به باشد آنها از ناشی جمعیت

 .[1]نماند باقی نشده تبیین اثر اندازه از واریانسی هیچ و باشند متجانس طبقات درون مطالعات

 توزیع دارای Q آماره.گیرد می قرار استفاده مورد کیووالیو آزمون اثرها، اندازه بودن متجانس بررسی برای

 .شود می محاسبه زیر فرمول از و باشد می n-1 آزادی درجه با دو - کای

𝑸 = ∑(𝒘𝒛𝒓 𝑬𝑺𝒛𝒓
𝟐 ) −

(∑ 𝒘𝒛𝒓 𝑬𝑺𝒛𝒓)𝟐

∑ 𝒘𝒛𝒓  
(9)                                                                            

 اثرها اندازه بودن متجانس فرض باشد کوچکتر دو کای جدول بحرانی مقدار از آمده دست به Q مقدار اگر

 رابرآورد جامعه اثر اندازه کلی مقدار توان می اثرها اندازه بودن متجانس از اطمینان از بعد .میشود تایید

 اندازه بودن متجانس فرض باشد، بزرگتر دو کای جدول بحرانی مقدار از آمده دست به Q مقدار اگر .نمود
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 دنبال پیشین های نظریه و تحقیقات کمک به و نمود پرهیز اثرها اندازه ترکیب از باید و شود می رد اثرها

  .بود تجانس عدم این توضیح و تبیین

 پژوهش نتایج

 فرضیه( مطالعه)هر هر برای اثر اندازه محاسبه

 بر عالوه علمی آزمایشات در. کند می بیان را متغیر دو بین ی رابطه که است مقداری آمار در اثر اندازه

. باشیم داشته کمی مقداری نیز شده مشاهده اثرات از باید ،باشیم باخبر آماری معناداری از باید ما که این

 تواند ومی دارد داللت متغیر دو بین رابطه یا گروه دو میان تفاوت شدت و جهت بر اثر اندازه حقیقت در

 معیار یک واقع در. قراردهد بررسی مورد را متغیرها همبستگی یا شده مشاهده ی ها میانگین تفاوت

 میزان را اثر اتدازه 1988درسال 1کوهن است. دیگر ها پژوهش نتایج ترکیب و مقایسه جهت مشترک

 نتایج و مطالعات ابتدا اثر، اندازه گر محاسبه افزارهای نرم رشد بدلیل میخواند. H1 از H0 فرض انحراف

 برای مناسب فرمولی با سپس و کرده وارد cma افزار نرم نسخه آخرین در را مطالعه در نظر مورد فرضیه

 نماییم. پیدا را ترکیب و مقایسه قابلیت تا ایم کرده یکسان و استاندارد را نتایج همه اثر اندازه محاسبه

 تفسیرنتایج و اثرمطالعات اندزه- 1 جدول

 تفسیر ZVALUE PVALUE حدباال حدپایین اثر اندازه مطالعه نام

 بسیارقوی 0.000 18.016 0.821 0.731 0.780 (1397همکاران) و اخروی

 بسیارقوی 0.000 5.691 0.660 0.369 0.530 (1398زمان) و منتی

 کوچک 0.090 1.698 0.422 -0.032 0.206 (1398دستگیر) و مشتری

 کوچک 0.994 0.008 0.251 -0.249 0.001 (1395)گرامی و وحیدی

 متوسط 0.001 3.469 0.504 0.153 0.340 (1397بحری) و مرادی

 بسیارقوی 0.000 9.673 0.828 0.655 0.754 (2015)2ابیسا

 متوسط 0.000 7.227 0.492 0.299 0.400 (2018)3ایتنیو

 بسیارقوی 0.000 4.181 0.808 0.385 0.643 (2015)4ادهیستاماستیکا

 بسیارقوی 0.000 6.153 0.542 0.304 0.430 (1399پرهیزی)

                                                           
1 Cohen 

2 Ebissa 

3 Ayitenew 
4 Adhista Mustika 



 55 شماره ،1401پاییز  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .30

 

 

 تفسیر ZVALUE PVALUE حدباال حدپایین اثر اندازه مطالعه نام

 کوچک 0.000 3.489 0.254 0.073 0.165 (2014)1جیلیام و الزبان

 کوچک 0.138 1.482 0.512 -0.078 0.239 (2015)2همکاران و جرج

 کوچک 0.06 1.882 0.309 -0.007 0.155 (2016)3امری و دالی

 کوچک 0.000 4.160 0.240 0.088 0.165 (2016)4صالحی

 بسیارقوی 0.000 .19.094 0401 0.333 0.367 ثابت اثرات

 بایکدیگر اثرها اندازه مقایسه جهت اثر اندازه شاخص یک مطالعه هر برای که میدهد نشان 1 جدول نتایج

 و وحیدی ،(1398دستگردی) و مشتری پژوهش چهار است. گشته ارائه آنها ترکیبی آنالیز و

 اندازه خطای که هستند هایی (پژوهش2016امری) و دالی و (2015همکاران) و جرج (،1395گرامی)

 برای گیری اندازه خطای اما باشند. نمی معنادار درصد95احتمال سطح در و 0.05 از بیشتر آن گیری

 درصد 99 احتمال سطح در که باشد می 0.05 از کمتر حاضر پژوهش در بررسی مورد های پژوهش سایر

 ای نقطه اثر اندازه بزرگترین (،2015)5ابیسا و (1397همکاران) و اخروی پژوهش دو باشند. می معنادار

 به آنها ای نقطه مقدار که است شده محاسبه 0.75 و 0.78 ترتیب به آن عدد که داشتند را حاضر مطالعه

 می0.828 باالی حد و 0.655 حدپایین و 0.821 حدباالی و 0.731 حدپایین با خطایی دارای ترتیب

 اندازه خطای که انجا از است. شده ایجاد گیری نمونه بدلیل پژوهشگر توسط خطا، مقدار این که باشد

 سطح در لذا باشد می ZVALUE ( 1.96 ) بازه از خارج ویا است 0.05 از کمتر ثابت، اثرات مدل گیری

 جدول ارزیابی اساس بر اثر اندازه طرفی از است. معنادار مطالعات شده کشف اثر اندازه درصد 99 اطمینان

 .میگردد ارزیابی متوسط رزنتال

 که است گرفته قرار بررسی و بحث مورد زیر جدول براساس تصادفی و ثابت اثرات تشخیص ادامه در حال

 نمیشود مشاهده پژوهش نتایج در فاحشی تفاوت ثابت و تصادفی اثرات مدل دوحالت بین شده مشخص

 داخلی حسابرسی بخشی اثر یا برعملکرد داخلی واحدحسابرسی استقالل معنادار تاثیر از خبر مدل دو هر

  مقدار و 0.403 و0.367 اثر اندازه با تصادفی و ثابت اثرات مدل میدهند.

 

 

 

                                                           
1 Alzeban&Gwilliam 
2 George et al 
3 Dellai&Omri 
4 Salehi 

5 Ebissa 
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 درصد99 اطمینان سطح در را پژوهش فرضیه باشد می 0.05 از کمتر دو هر برای که گیری اندازه خطای

 میکند. تایید

 تصادفی و ثابت اثرات مدل دو اثر اندازه- 2جدول

 zvalue pvalue حدباال حدپایین اثرترکیبی اندازه مدل نام

 0.000 19.094 0.401 0333 0.367 ثابت اثرات

 0.000 4.436 0.548 0.234 0.403 تصادفی اثرات

 خطای اینکه به باتوجه ایم نموده اجرا را (1مطالعات)کیووالیو تجانس و بودن همگن آزمون ادامه در اما

 همگن مطالعات شد مشخص درصد95 اطمینان سطح در لذا است شده 0.05 از بیشتر آن گیری اندازه

  پژوهش نهایی مدل ثابت اثرات مدل لذا باشند. نمی نامتجانس یا ناهمگن و هستند

 نماید می ترسیم را نموداری حدپایین و حدباال ،اثر اندازه مقدار 3 با پژوهشگر همچنین باشد. می حاضر

 نامیده درختی نمودار که نشان نمودار این میشود

 پژوهش کدام میدهد پژوهش کدام و ضعیف

 مبانی در قوی و قدرتمند .است نظری
 اندازه درختی -1 نمودار اثرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 معیار نسبت به اندازه اثر برایند ثابتانحراف – 3جدول

                                                           
1 Qvalue 
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 مطالعه نام
 انحراف

 معیار
 مطالعه نام

 انحراف

 معیار
 مطالعه نام

 انحراف

 معیار

 و وحیدی

 (1395گرامی)
 2.08 (2015)1ادهیستاماستیکا -2.99

 و اخروی

 (1397همکاران)
12.13 

 بحری و مرادی

(1397) 
 1.03 (1399پرهیزی) -0.31

 و منتی

 (1398زمان)
2.01 

 -5.06 (2014)3جیلیام و الزبان 6.00 (2015)2ابیسا
 و مشتری

 (1398دستگیر)
1.45- 

 -0.87 (2015)5همکاران و جرج 0.69 (2018)4ایتنیو
 و دالی

 (2016)6امری
2.85- 

     -6.34 (2016)7صالحی

 انحراف بیشترین 12.13 معیار انحراف (با 1397همکاران) و اخروی پژوهش باال 1درختی نمودار براساس

 بنابراین دارد. ثابت برایند اثر اندازه به نسبت را انحراف کمترین0.69 انحراف با (2018ایتنیو) پژوهش و

 در پژوهش ترین قوی (2018ایتنیو) پژوهش و پژوهش ترین (ضعیف 1397همکاران) و اخروی پژوهش

 .است ثابت اثرات مدل

 فراتحلیل درنتایج سوگیری

 شود تالش که داشت خواهد باال کیفیت با و معتبر نتایجی صورتی در سیستماتیک مرور یک کلی بصورت

 است این ها سوگیری این از یکی یابد کاهش انها در پژوهشگر توان و ممکن حد تا مختلف های سوگیری

 به نسبت متاسفانه و میکنند رجوع انگلیسی زبان با اطالعاتی های بانک به تنها پژوهشگران معموال که

 یک که نماید تالش باید پژوهشگر حداقل کوکران موسسه قوانین با مطابق دارد وجود سوگیری زبان این

 زبان مقاالت نیز پژوهش دراین نماید. اضافه میکند انتخاب که مطالعاتی زبانهای مجموعه به را دیگر زبان

 از جلوگیری برای ایم. کاسته زبانی سوگیری از حدی تا و ایم کرده اضافه زبانها مجموعه به نیز را فارسی

 پایگاه فارسی مقاالت پایگاه سه و انگلیسی مقاالت پایگاه3 حداقل خاص، هایی پایگاه مطالعات به استناد

 موسسه چند های پژوهش داک( فارسی)ایران های نامه پایان پایگاه و انگلیسی)پروکویست( های رساله

 پایگاهی به استناد سوگیری از تا داده قرار استناد مورد را حوزه این در نشده منتشر مقاله چند و پژوهشی

 فرا یا فراتحلیل از اعم سیستماتیک مرور مطالعات کلیه در سوگیری مهمترین شود. جلوگیری خاص

                                                           
1 Adhista Mustika  
2 Ebissa 
3 Alzeban&Gwilliam 
4 Ayitenew 
5 George et al 
6 Dellai&Omri 
7 Salehi 
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 مطالعاتی مقاله نویسنده تصورات و مجالت فرهنگ بخاطر همواره است. انتشار در گیری سو ترکیب

 صاحبنظران همه تقریبا .[12]ماند می باقی شخص زندگی بایگانی در همواره و نمیشوند منتشر هیچگاه

 قیفی یانمودار 1پالت فونل میسینگ، یا بایگانی کشوی مطالعات شناسایی ابزار بهترین معتقدند فراتحلیل

  است.

 

قیفی برای شناسایی سوگیری انتشار- 2نمودار

 
 اثر اندازه از هرپژوهش اثر اندازه ی فاصله یعنی است بیشتر دقت و کمتر خطا قیف باالی در است طبیعی

 قیف پایین در بالعکس.میکنند تجمع قیف باالی در قوی های پژوهش و است کمتر قیف باالی در متوسط

 های پژوهش همان ها پژوهش این که. است بیشتر بسیار نتایج برایند از فاصله و کمتر دقت و بیشتر خطا

 شناسایی برای قیف پایین و باال در تجمعات همین از استفاده نمودار این دوم کارکرد اما باشند می ضعیف

 پژوهش تجمع و کم فضای بدلیل قیف باالی در اند نشده منتشر که مطالعاتی یعنی است گمشده مطالعات

 قسمت در شود می مشاهده که همانطور میشود دیده متوسط اثر اندازه دوسمت در ها پژوهش تقارن ها

 عمودی خط راست و چپ سمت در که دارد وجود چپ یا راست سمت در هایی پژوهش قیف از هایی

 همان قرینه هایی مطالعه خالی جای موارد این شودلذا نمی مشاهده ان قرینه متوسط مقدار نمودارقیفی،

 که باشد داشته ضعیفی ضریب یا باشد معکوس یا باشد شده رد ان فرضیه است ممکن که است مطالعات

 ایرادی انتشار سوگیری بمانند. باقی بایگانی کشوی در دادند ترجیح مجالت بر حاکم فرهنگ یا پژوهشگر

 برای سنجی کیفیت نظر از بزرگ محدودیت یک آن گزارش عدم اما کند نمی وارد پژوهشگر فراتحلیل به

  است. پژوهش

                                                           
1 funnel plot 
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 1توئیدی دوال کردن تکمیل و چینش آزمون

 اما برد می بهره قیفی نمودار همان از گردید ارائه 1998 سال در تیویدی و دوال توسط که ازمون این

 نمایش با بار این را قیفی نمودار و داده نشان پژوهشگر به ها قرینه کرده تکمیل و چیدن با را خالی جاهای

 نماید. می ارائه شده گم مطالعات

 

 
 توییدی دوال تکمیل و چینش 3 نمودار

 
 نمودار در قرینگی براساس ای گمشده مطالعه که میدهد نشان توییدی دوال تکمیل و چینش نمودارهای

 ندارد. وجود قیفی

 گیری نتیجه

 جرج (،1395گرامی) و وحیدی ،(1398دستگردی) و مشتری پژوهش چهار که داد نشان یک جدول نتایج

 0.05 از بیشتر آن گیری اندازه خطای که هستند هایی (پژوهش2016امری) و دالی و (2015همکاران) و

 مورد های پژوهش سایر برای گیری اندازه خطای اما باشند. نمی معنادار درصد95احتمال سطح در و

 دو باشند. می معنادار درصد 99 احتمال سطح در که باشد می 0.05 از کمتر حاضر پژوهش در بررسی

 داشتند را حاضر مطالعه ای نقطه اثر اندازه بزرگترین (،2015)2ابیسا و (1397همکاران) و اخروی پژوهش

 با خطایی دارای ترتیب به آنها ای نقطه مقدار که است شده محاسبه 0.75 و 0.78 ترتیب به آن عدد که

 خطا، مقدار این که باشد می0.828 باالی حد و 0.655 حدپایین و 0.821 حدباالی و 0.731 حدپایین

                                                           
1 Duval and Tweedie 

2 Ebissa 
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 است 0.05 از کمتر گیری اندازه خطای که انجا از است. شده ایجاد گیری نمونه بدلیل پژوهشگر توسط

 شده کشف اثر اندازه درصد 99 اطمینان سطح در لذا باشد می ZVALUE ( 1.96 ) بازه از خارج ویا

 ارزیابی قوی بسیار رزنتال جدول با مطابق پژوهش دو این اثر اندازه طرفی از است. معنادار نیز مطالعات

 .میگردد

 بین شده مشخص که است گرفته قرار بررسی و بحث مورد تصادفی و ثابت اثرات تشخیص ادامه در

 از خبر مدل دو هر نمیشود مشاهده پژوهش نتایج در فاحشی تفاوت ثابت و تصادفی اثرات مدل دوحالت

 حسابرسی بخشی اثر یا برعملکرد داخلی واحدحسابرسی استقالل معنادار تاثیر از خبر مدل دو هر تاثیر

 که گیری اندازه خطای مقدار و 0.492 و0.544 اثر اندازه با تصادفی و ثابت اثرات مدل .میدهند داخلی

 در میکند.همچنین تایید درصد99 اطمینان سطح در را پژوهش فرضیه باشد می 05.از کمتر دو هر برای

 انحراف بیشترین 12.13 معیار انحراف (با 1397همکاران) و اخروی پژوهش درختی نمودار براساس ادامه

 بنابراین دارد. ثابت برایند اثر اندازه به نسبت را انحراف کمترین0.69 انحراف با (2018ایتنیو) پژوهش و

 در پژوهش ترین قوی (2018ایتنیو) پژوهش و پژوهش ترین (ضعیف 1397همکاران) و اخروی پژوهش

 مطالعات بودن همگن تشخیص آزمون گیری اندازه خطای اینکه به باتوجه همچنین. است ثابت اثرات مدل

 هستند همگن مطالعات شود می مشخص درصد95 اطمینان سطح در لذا است 0.05 از بیشتر 1والیو کیو

 باشند. نمی نامتجانس یا ناهمگن و

 کرده اضافه زبانها مجموعه به نیز را فارسی زبان مقاالت پژوهشگر نیز زبانی گیری سوء بررسی راستای در

 مطالعات به استناد از جلوگیری برای پژوهشگر است.همچنین کاسته زبانی سوگیری از حدی تا و است

 های رساله پایگاه فارسی مقاالت پایگاه سه و انگلیسی مقاالت پایگاه سه حداقل خاص پایگاههایی

 و پژوهشی موسسه چند های پژوهش داک( فارسی)ایران های نامه پایان پایگاه و انگلیسی)پروکویست(

 خاص پایگاهی به استناد سوگیری از دادتا قرار استناد مورد را حوزه این در نشده منتشر مقاله چند

 نتایج بندی جمع نمود. استفاده قیفی نمودار انتشاراز سوگیری شناسایی جهت پژوهشگر شود. جلوگیری

 .ندارد وجود قیفی نمودار در قرینگی براساس ای گمشده مطالعه که حاضر تحلیل فرا اینکه

 منابع فهرست
. چاپ انتشارات جامعه شناسان. تهران. "فراتحلیل درآمدی بر"(1392)انتظاری، علی و مهری، نادر .1

 اول.

عوامل مؤثر بر اثربخشی "(. 1397مریم. ) ،قره داغی ،نظام الدین ،رحیمیان ،ابوذر ،اخروی جوقان  .2
 ،حسابداری و حسابرسیهای بررسی ، "حسابرسی داخلی از دیدگاه اعضای کمیته حسابرسی

25(3)، 311-326. doi: 10.22059/acctgrev.2018.246549.1007759 

فراتحلیل )متا آنالیز( استقالل "(. 1394باستانی سوسن) ،رحمانی علی ،حجازی رضوان ،بذرافشان آمنه .3
،  فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت،  "کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

 . 117تا صفحه  101از صفحه  ; 25شماره   ، 8دوره   ، 1394تابستان 

                                                           
1 Qvalue 
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تاثیر مدت تصدی حسابرسی بر گزارشگری محافظه "(. 1392جهانشاه، آزیتا و لواسانی، مرتضی ) .4
 .22-1، صص 18، شماره 5، سال پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، "کارانه سود

 مدیریت توسط هرسهم سود هایویژگی بین رابطه "(.1393با. )زی محمود، فرزانه و خواجه حیدرپور، .5

 اوراق تحلیل مالی دانش فصلنامه ،"گیریتصمیم در نگریآینده باهدف شرکت ارزش و ریسک بر

 .46-25 صص ،22 شماره ،بهادار

تأثیر بندهای گزارش حسابرس مستقل بر شفافیت  "(، 1391دارابی، رؤیا و رضائی جعفری، عاطفه ) .6
 سیزدهم شماره / پنجم ، سالمدیریت حسابداری پژوهشی علمی فصلنامه، "های مالیگزارش

، وزیری )شومیز(،  "مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"(. 1390دالور، علی ) .7
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This research aims to provide a systematic review of the effect of independence of 

internal audit unit on the effectiveness or performance of internal audit by meta-

analysis method. For this purpose, studies internal and external performed over the 

period of 1390-1400 were reviewed and discussed. The present meta-analysis has 

provided a statistical combination of the findings of the previous studies on the effect 

of independence of internal audit unit on internal audit performance. The results 

showed that most studies had a significant effect size. Regarding the measurement 

error of the homogeneity test (less than 0.05), the studied research works are 

homogenous. It suggests the approval of constant effects model. On the other hand, 

constant effect model was evaluated at a medium level based on Rosenthal Table. 

Meanwhile, the measurement error of the constant effect model is less than 0.05 and 

it approves the research hypothesis. So, internal audit independence is effective in 

internal audit performance. 
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