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ارتباطی  بازاریابی الگوی مدلی برای طراحی ارایه بررسی تأثیر عوامل تبلیغات

 پرسشنامه در حسابرسی داخلی واحدهای ورزشی عاملی ساختار
 

 دانشجوی دکتری حسابرسی دانشگاه  آرل استانبولفرشاد گنجی 

ی ورزش)قلب و عروق وتنفس( ژدانشجوی دکتری تربیت بدنی فیزیولفرشید گنجی 

 دانشگاه آزاد آمل

 دبیر علوم تجربی مدرسه پروین اعتصامیرحیمه قربان ارشاد 

 

 عاملی ارتباطی ساختار بازاریابی الگوی مدلی برای طراحی ارایه بررسی تأثیر عوامل تبلیغات -چکیده 

-در فضای رقابتی امروز، داشتن رفتار سیاسی است که کسبپرسشنامه در حسابرسی داخلی واحدهای ورزشی 

کند. هدف این تحقیق بررسی رابطة بین عوامل درون  ها یاری می وکارها را در رسیدن به مزیت رقابتی سازمان

مانی است. جامعة آماری تحقیق گری ادراک از سیاست ساز سازمانی و رفتار سیاسی با تأکید بر نقش میانجی

جهت طراحی پرسشنامه تحقیق استفاده شدند. روایی  .ها است شامل کارکنان وزارت ورزش کشور و فدراسیون

نظران بررسی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ نفر از متخصصین و صاحب 01پرسشنامه توسط

( محاسبه شد. 39/1( و در بعد عملکرد )39/1اهمیت )بررسی که ضریب آلفا برای پرسشنامه مذکور در بعد 

همگرا از طریق  اییرو .گرفتهای آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام ها توسط روشتجزیه و تحلیل داده

ها نیز با استفاده دست آمد. تجزیه و تحلیل دادههو روایی واگرا از ماتریس فورنل و الرکر ب  (AVE)شاخص

شود؛ های پژوهش تایید میانجام شد. نتایج نشان داد که تمام فرضیه WarpPLS و SPSS24 افزاراز دو نرم

کننده بر متغیر قصد خرید تاثیر مثبت و کننده، و نگرش مصرفهویت تیمی و هویت سازمانی بر نگرش مصرف

اولویت همکاری  متناسب با نشان تجاری خود، "میزو"شود که شرکت معنادار دارد. بر مبنای نتایج توصیه می

روایی این ابزارها در  .های ورزشی بزرگ و پرسابقه قرار بدهدهای بازاریابی سببی با تیمرا در اجرای برنامه

دهندۀ  دست آمد که نشانهب 31/1و 88/1، 88/1های پیشین مورد تأیید و پایایی این ابزارها به ترتیب  پژوهش

یابی به روش معادالت ساختاری با  ها جهت مدل گیری داشت. داده پایایی مطلوب و قابل قبول ابزارهای اندازه

که طوریهافزار آموس تحلیل شدند. نتایج پژوهش تأییدکننده روابط ساختاری مفروض بود؛ باستفاده از نرم
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( بر 80/1طور غیرمستقیم از طریق میانجی شش سیگما )ه( و هم ب93/1طور مستقیم )هوش سازمانی هم به

طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر معنادار و ازمانی تأثیر داشت. همچنین متغیر شش سیگما بهعملکرد س

 کننده آن است که با افزایش هوش سازمانی کارشناسان(. بنابراین نتایج مدل ساختاری بیان33/1مثبت داشت )

 در حسابرسی داخلی واحدهای ورزشی قرار گرفت.

 واحد های ورزشی ،پرسشنامه ،ارتباط ساختار ،بازاریابی الگوی طراحی ،عوامل تبلیغات کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

های داخلی، نبود تبلیغات خصوص شرکتت ورزشی بهکنندگان محصوالت تولید و توزیعترین مشکالاز مهم

مناسب برای آگاه رود. تبلیغ راهی شمار میترین ابزارهای بازاریابی بههاست. امروزه تبلیغات از مهمدر وبسایت

بازاریابی با تبلیغات  ۀ حدی است که در ذهن عموم مردم واژکردن و تشویق مردم است. اهمیت تبلیغات به

ها، تبلیغات اهمیتی دوچندان یافته مترادف شده است. با گسترش روزافزون بازارها و تشدید رقابت میان شرکت

-شود تا زمانیکند. از صبح که بیدار میتجاری زندگی میانسان امروزی زیر بمباران شدید تبلیغات  .(0)است

گیرد و همین مسئله سبب های مختلف قرار میرود، در معرض تبلیغات متنوعی از رسانهکه به خواب فرو می

صورت انتخابی به تبلیغات توجه کنند. در این شرایط شده است که تأثیر تبلیغات بر افراد کم شود و افراد به

های به تبلیغات انجام دهند. یکی از راه خود مخاطبان جذب برای را بسیاری ةش و هزیناید تالها بشرکت

پیش بردن روابط بلندمدت با . های جدید ازجمله اینترنت استجذب مخاطبان از راه تبلیغات، استفاده از رسانه

-رویکرد بازاریابی سنتی دیگر نمیطور فزاینده پویا است. امروزه مشتری، کلیدی برای ثبات در بازارهای به

اینترنت عامل تجاری مهمی است (. 2)کند برآورده را ورزش ۀخصوص در حوزتواند نیازهای عصر اینترنت به

ای های رسانهتر از هر فناوری ارتباطی دیگری رشد کرده و بازارهای جهانی را بیشتر از سایر فناوریکه سریع

و به مفهوم استفاده از اینترنت و (  9)رنتی بخشی از تجارت الکترونیک استمتحول کرده است. بازاریابی اینت

های دیجیتالی وابسته، برای دستیابی به اهداف بازاریابی و حمایت از مفهوم بازاریابی به شکل نوین فناوری

ندگی نام ها جذب کاربران اینترنت به خود، ارتباط با بازارهای هدف و همچنین نمایاست. هدف اصلی وبسایت

 و تمحصوال فروش برای ایمقدمه ینآنال ورزشی تمحصوال ةهمچنین، ارائ. تجاری سازمان یا شرکت است

متوسط رشد استفاده از (. 9)شوددیگر دستاوردهای اینترنت و محتویات آن تلقی می از درآمد کسب و خدمات

 خاورمیانه کشورهای در زمانی ۀدوردرصد و در همان  3/828در جهان  2103تا  2111های اینترنت بین سال
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شود، بر همین اساس، شمار کاربران می مشاهده رشدی چنین نیز ایران در .(3)است بوده درصد 8/9893

تعداد کاربران  2111که در دسامبر هزار نفر بود. درحالی 811میلیون و  98، 2109اینترنت در ایران در دسامبر 

. این فرصت خوبی برای بازاریابان جهت تبلیغات است. از طرف دیگر، (همان)هزار نفر بوده است  231حدود 

توان به ایجاد در مقایسه با تبلیغات سنتی، تبلیغ در اینترنت از مزایای چشمگیری برخوردار است؛ از آن جمله می

که تبلیغات،  در پژوهش خود دریافتند (0930)پور و قریحه اسماعیل .کم نسبتاً ةارتباط دوطرفه با مخاطب، هزین

گیری فرایند رفتار کننده است و موجب شکلمتغیر میانجی بین اعتماد، وفاداری و نگرش و رفتار خرید مصرف

های تنها هزینه کند نهو خدمات کمک می شود. تبلیغات اینترنتی به تولیدکنندگان کاالکننده میخرید مصرف

بخشد و در نتیجه اثربخشی سازمان را نیز بهبود می جاری شرکت را تا حد زیادی کاهش دهند، بلکه عملکرد

تبلیغات آنالین و تأثیر آن بر رفتار »نیز در پژوهشی با عنوان ( 2109)باکشی  .(8)سازمان افزایش خواهد یافت

ها در حال تبدیل ها در اینترنت، محیط وبسایتکند که با افزایش خبر و آگهیبیان می «کنندهخرید مصرف

خدمات تعاملی و  ای،رسانه غنی ابزارهای ةوسیلها، تبلیغات تجاری را بهاستاندارد است. وبسایتشدن به شکل 

کننده را بدانیم و با استراتژی متغیر دیگر میزان کنند. همچنین باید هدف مصرفدسترسی جهانی ارائه می

درگیری با محصول (. 0383) درگیری با محصول است که میانجی بین نگرش به تبلیغات و تأثیر تبلیغات است

دهد که تا چه حد گذارد و نشان میکنندگان تأثیر میطور غیرمستقیم بر مصرفکند که بهگونه بیان میرا این

 (2103)راوی کومار  . (21)قصد خرید را پیدا خواهند کرد شوند و احتماالًهای تبلیغاتی مشغول میافراد به پیام

شده، احتمال خرید را افزایش که میزان درگیری تبلیغت هنگامیبا محصوال باالنشان داد که میزان درگیری 

کنندگان از طریق کلیک بر روی تبلیغ ست، قصد خرید مصرفاکنندگان با محصول مصرف ندهد. چومی

 تبلیغات، محتوای یعنی تبلیغات ۀژوهش حاضر به بررسی این متغیرهای حوزپ .(00)یابداینترنتی افزایش می

به تبلیغات، نگرش به این نوع تبلیغات و نیاز و درگیری مشتری با محصول و اثر آن در قصد خرید  وجهت

رسد توجه به تبلیغات اینترنتی و اثربخشی آن نظر میپردازد. از طرف دیگر بهکنندگان ورزشی میمصرف

ش نبودن تبلیغات از بخدر پژوهش خود یکی از عوامل رضایت( 0938)گنجی، فرشاد، بخش نیست. رضایت

های ایرانی با دید تجاری سایت که اصوالًطوریوکار بیان کرده است، بهطریق اینترنت را نداشتن مدل کسب

 ةها اغلب جنبشود. این سایتوکار مشخصی تعریف نمیشوند و در نتیجه برای آنها مدل کسبایجاد نمی

اند. بدیهی است آمار دستور کار خود قرار دادهرسانی را در عدارند یا تنها معرفی و اطال شخصی

رو شاید نتایج تحقیق حاضر بتواند نکات قابل این از هایی، رقم زیادی نخواهد بود.بازدیدکنندگان چنین سایت
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های خود ارائه ت ورزشی را در سایتهای ورزشی یا کسانی که تبلیغات محصوالمهمی را برای صاحبان سایت

دنبال آن است که تأثیر  ، داشته باشد. در این پژوهش محقق به(ان و تولیدکنندگان ورزشیبازاریاب)دهند می

 .کنندگان ورزشی بررسی کندعوامل تبلیغات اینترنتی را رفتار مصرف

 

 مفهوم کنترل داخلی

شاید شد.  عنوان اقداماتی جهت جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده تعبیر میبه "کنترل داخلی"درگذشته از  -0

موسسه )که به آن  هر طور کلی ساختار کنترل داخلی درهاین اقدامات جزئی از اهداف کنترل داخلی باشد. ب

هائی است که برای تامین اطمینان نسبی از ها و روشگویند(، شامل سیاست سیستم کنترل داخلی می اصطالحاً

ع سیستم کنترل داخلی حداقل شامل گردد. مناف دستیابی به اهداف موسسه توسط مدیریت موسسه وضع می

 موارد زیر است:

 دیگر و اداری و مالی های سیستم ها،دستورالعمل ها، نامه آئین رعایت طریق از موسسه امور در نظم ایجاد –

 .مدیریت های مشیخط

و  قابل سوءاستفاده و یا اتالف از طریق ثبتم در( ثابت و جاری از اعم) شرکت/ موسسه هایدارائی حفظ –

 ضبط، نگهداری و کنترل صحیح آنها.

 حقوق حفظ درجهت تجاری و مالی قوانین و مقررات طبق ها بدهی نگهداری و ثبت صحت از اطمینان –

 .بستانکاران و مالکین

و با توجه به مجوزها،  مربوطه قانونی مقررات اجرای طریق از مالی اطالعات و هاحساب صحت از اطمینان –

 پذیرفته شده حسابداری.ها واصول مسئولیت

 باالخره و عملی هایکنترل اجرای از اطمینان –

 .هاقسمت و افراد وری بهره و کارآئی کنترل و افزایش منظورهب هامسئولیت وظائف، تقسیم –

 

  ابزار دستیابی به کنترل داخلی

سیستم به عواملی  هر درهای کنترل موسسات مختلف، بسیار متفاوت است. ویژگی های کنترل داخلی در سیستم

های سازمان بستگی دارد. اما وجود برخی عوامل برای استقرار یک سیستم چون اندازه، نوع عملیات و هدف

های مربوطه، موسسات مختلف ضروری است. از دیدگاه حسابرسی، ویژگی بخش در کنترل داخلی رضایت
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کند.  موسسه ربط پیدا می رش اطالعات مالی درعموماً آنهائی است که به امکان ثبت، پردازش، تلخیص و گزا

 شوند. های کنترل تقسیم میهای حسابداری و روش ها به سه جزء محیط کنترلی، سیستماین ویژگی

 

 محیط کنترلی
های ها و اجرای روششود که برای دستیابی به سیاست محیط کنترلی از مجموعه عوامل کلی تشکیل می

و  کنار طرز تفکر عنوان عوامل کنترلی خارجی درهاالجراء ب مقررات و قوانین الزمگردند.  شرکت طراحی می

بینی مالی و  های پیش های مدیریت نیروی انسانی، سیستمهای مدیریت، طرح منطقی سازمان، روشسیاست

 .عنوان عوامل داخلی موجد محیط کنترلی هستندههای حسابرسی فعال ب بودجه، حسابرسی داخلی و کمیته

 

 های حسابداری سیستم
های داخلی باید چنان موثر باشد که فعل و انفعاالت مالی را سیستم حسابداری برای دستیابی به اهداف کنترل

ابزارهای  طور صحیح و مناسب، ثبت و پردازش، تلخیص و گزارش کند. سیستم حسابداری مطلوب عالوه برهب

 باشد: دفترداری، حداقل باید شامل موارد زیر

 آوری شود. کار جمع الف ـ مستندات داخلی کافی برای تشخیص مسئول انجام هر

های مورد استفاده با شرح کامل وجود داشته باشد تا موجب ثبت بندی شده تمام حساب ب ـ فهرست طبقه

 بندی صحیح و مناسب معامالت گردد. یکنواخت و منظم، طبقه

های مقرری برای پردازش  های حسابداری تهیه شود تا شیوهها و روش های مشخصی برای رویهج ـ دستورالعمل

 وجود آید.همعامالت ب

 

 های کنترلروش
های دیگری را موسسه الزم است کنترل های مناسب حسابداری، مدیریت هر عالوه بر محیط کنترل و سیستم

 اهداف زیر تامین گردند:که حداقل طوریهبرای انواع معامالت و منابع اقتصادی موسسه برقرار نماید. ب

 هاالف ـ تفکیک مناسب مسئولیت

 ها به نحو صحیحب ـ صدور مجوز معامالت و فعالیت

 ج ـ مستندات کافی و ثبت معامالت و رویدادها

 ها مورد دارائی د ـ حسابدهی موثر در
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 ـ ارزشیابی صحیح و مناسب اقالم ثبت شده  ه

یک  در طور کلی برقراری کنترل داخلی مناسب و موثرهگرفت که بتوان چنین نتیجه با توجه به مطالب فوق می

 ید.آوجود میهموسسه یا شرکت تحت تاثیر عوامل زیر ب

-هب هامسئولیت و وظائف کهطوریهب موسسه حجم و فعالیت با مناسب سازمانی ارساخت یک ایجاد و برقراری –

 به مربوط مراحل کلیه که گردد مشخص طوری هامسئولیت االمکان حتی و باشد مجزا یکدیگر از منطقی نحوی

کار کنترل و نظارت  ی هراجرا امر در بلکه نشود، گذارده فرد یک عهدههب( مالی امور در ویژههب) فعالیت یک

 وجود داشته باشد.

 .درآمدها و ها هزینه ها،بدهی ها،دارائی کنترل منظورهب کافی و مناسب هایسیستم اعمال و استقرار –

 انجام در و شرکت سطوح کلیه در صحیح و منطقی نحویهب عملیات پیگیری و کنترل و نظارت اعمال –

 .هاماموریت و وظائف

 ها و وظائف آنها.ا قابلیت و دانش کافی، متناسب با مسئولیتب افرادی از استفاده –

 .یابی هزینه بودجه، عمومی، حسابداری شامل دستگاه فعالیت با مناسب حسابداری و مالی های سیستم استقرار –

 یکی نظر تحت که داخلی حسابرسی واحد برقراری امکان صورت در و مدیریت دقیق نظارت و کنترل ایجاد –

 ن مسئول سطوح باالی شرکت انجام وظیفه نماید.مدیرا از

 .شرکت هایفعالیت و امور کنترل و درآوردن  نظم به منظورهب اداری و مالی های نامه آئین برقراری و ایجاد –

 

  ارزیابی سیستم کنترل داخلی توسط حسابرسان

-ریزی حسابرسی و تعیین نوع، زمان و میزان آزمون نمایند که برای برنامه استانداردهای حسابرسی ایجاب می

ت به هائی که باید توسط حسابرس اجراء شود، شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی کسب گردد. این شناخ

و احتمال خطر را که سیستم کنترل داخلی موسسه مورد رسیدگی از   کند تا این ریسک حسابرس کمک می

عبارت دیگر حسابرس باید شناختی از هها، پیشگیری یا آنها را کشف نکند، برآورد کنند. برخداد تحریف

های  کافی باشد. یکی از راه ریزی دست آورد که برای برنامههساختار کنترل داخلی موسسه مورد رسیدگی ب

های سنوات قبل و موردکنترل داخلی موسسه مورد رسیدگی، مرور و بررسی کاربرگ کسب اطالعات در

های قبلی است. روش دیگر کسب اطالعات، استفاده از نمودارهای گردش کار سیستم  نتایج حسابرسی

ترین شیوه  ترین و مرسوم ست. اما قدیمیهای مربوطه اپردازش اطالعات صاحبکار و به تصویرکشیدن کنترل

 توصیف یک سیستم کنترل داخلی، تکمیل پرسشنامه کنترل داخلی است.
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 پرسشنامه کنترل داخلی

یک از موضوعات مورد حسابرسی مطرح  پرسشنامه کنترل داخلی عبارتست از لیست سئواالتی که درباره هر

 داخلی مطمئن نماید. شود تا حسابرس را از صحت و کفایت سیستم کنترل می

های یک موسسه عبارتست یک از فعالیت ( درمورد هرI.C.Qهدف از تهیه و تنظیم پرسشنامه کنترل داخلی )

 از:

ها و توقعات و ماهیت کار ک سیستم مناسب کنترل داخلی با توجه به محدودیتی اجرای و وجود از اطمینان –

های مالی و اداری، نتیجه عدم اجرای سیستم ست که درموسسه و از این طریق آشکار نمودن نقاط ضعفی ا

های مدیریت  های مالی و اداری، قوانین و مقررات موضوعه و باالخره عدم کفایت کنترل نامه ها و آئین مشی خط

 گردد. پدیدار می

 آشنائی همچنین و موسسه هایقسمت و کارکنان از یک هر ماموریت و مسئولیت حیطه تعیین و تشخیص –

 .مدیریت اداری و مالی مقررات و ها نامه آئین ها،سیستم اجرای نحوهه ب کامل

های موسسه و همچنین تعیین یک از فعالیت حسابرسی هر برنامه در تجدیدنظر و تنظیم جهت در کمک –

 هر قسمت از کار انجام دهد. هائی که حسابرس الزم است درمحدوده و عمق بررسی

 وکیفیت بیشتر کارآئی و دقت با حسابرسی عملیات انجام همچنین و حسابرسی بودجه و وقت در جوئی صرفه –

 .بهتر

ه الخصوص ب علی (Management Letterمدیریت ) و حسابرسی گزارشات تدوین و تنظیم در کمک –

 شود. سیستم کنترل داخلی مشاهده می هنگامی که انحرافاتی در

 

 نحوه تنظیم پرسشنامه کنترل داخلی

 تنظیم پرسشنامه کنترل داخلی بایستی به نکات زیر توجه شود. در

-هنظرگرفته شده است، ب رد موسسه یک هایفعالیت از یک هر برای دستورالعمل این طی که هائی پرسشنامه –

 اند. بایستی توجه داشت که به های مطلوب کنترل داخلی تهیه و تنظیم گردیده طور استاندارد و براساس رویه

هر قسمت بعضی  چه درهای مورد لزوم تکمیل شود و چنانموسسه فقط قسمت مورد هر تکمیل آنها درنگام ه

رسد، سئواالت موردنظر مطرح و پاسخ مربوطه اخذ شود. سعی شود پاسخ به  نظر نمیه از سئواالت کافی ب

 گردد. سئواالت مطرح شده درپرسشنامه با توجه به ماهیت کار و فعالیت موسسه موردنظر تکمیل
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 از پس و تکمیل حسابرسی گروه اعضاء از یکی وسیلههب حسابرسی هر شروع از قبل بایستی ها پرسشنامه –

های های موردنیاز آن جهت بررسیه حسابرسی اخذ و یادداشتبرنام در آن تاثیر و حسابرسی سرپرست بررسی

حسابرسی، همراه با برنامه حسابرسی ارائه گزارشات  طی حسابرسی و باالخره جهت استفاده در بعدی در

 پرونده حسابرسی نگهداری شود. مربوطه در

 مورد موسسه مطلع مسئوالن و مقامات با مستقیم طورهب سئواالت طرح طریق از باید سئواالت جواب –

 تکمیل دارند، اطالع گردد، می اجرا عمل در که نحویهب داخلی هایکنترل و هاروش جزئیات از که رسیدگی

ی و انجام حسابرسی داخل کنترل پرسشنامه تکمیل و تنظیم مامور که حسابرسانی گروه همچنین بایستی. گردد

تکمیل  ضمن انجام عملیات حسابرسی در های خود درالمقدور از مشاهدات عینی و بررسی باشند، حتیمی

 ها و اثبات آنها کمک گیرند. پرسشنامه

های ها اثر مستقیم درمحدوده و حجم بررسی سئواالت پرسشنامهبدیهی است که درستی و قاطعیت جواب 

 ها بایستی عمالًهر قسمت از عملیات حسابرسی خواهد داشت و بنابراین صحت هر یک از جواب حسابرس در

 بار دیگر کنترل شوند.هنگام انجام عملیات حسابرسی یکهو ب

. است داخلی کنترل قبول قابل و مطلوب ظاهراً وضع نمایشگر شود،می داده "بلی" پاسخ که سئواالتی به –

 در شوند، نمایانگر نقاط ضعف احتمالی است که احیاناً می داده پاسخ "خیر" عالمت با که هائیجواب بالعکس

 سیستم و یا نحوه اجرای سیستم کنترل داخلی وجود دارد.

های نهائی کنترل داخلی با بررسیمورد مطلوبیت وجود و اجرای سیستم  گیری کلی در بدیهی است که نتیجه

 ید.آدست میهگیرد ب که توسط سرپرستان حسابرسی انجام می

هر مورد  المقدور بایستی توضیح مختصر و کوتاه در باشد، حتی می "خیر"سئواالتی که پاسخ آنها  مورد در –

بتوان موارد قابل گزارش نقاط ضعف کنترل داخلی به مدیریت موسسه را از  ستون مربوطه داده شود تا بعداً در

 یر برنامه حسابرسی دارد و نهایتاًتغی چه پاسخ منفی اثر مستقیم دراین مورد، چنان آن استخراج نمود. همچنین در

وسیله هشکل مشخصی به نماید، بایستی ب های حسابرسی را ایجاب میمحدوده بررسی لزوم تجدیدنظر در

ستون عطف برنامه  سرپرست و مسئول حسابرسی به قسمت مربوطه برنامه حسابرسی عطف داده شود و در

 حسابرسی یادداشت شود.

اب بعضی از سئواالت بدون پاسخ باقی مانده و بایستی از دیگر جو پرسشنامه از قسمت هر در چهچنان –

ستون توضیحات  پاسخ آنها تعیین شود، بایستی در های دیگرکارکنان سئوال شود و یا با تحقیقات و بررسی

 شرح کافی داده شود.
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توان می و رسند می اثبات به عمالً حسابرسی عملیات ضمن ها پرسشنامه دقت و صحت که نمود توجه بایستی –

بنابراین باشند.  ها به سئواالت مربوطه تا چه میزان صحت داشته و قابل اطمینان میدریافت که اظهارات و پاسخ

 تواند جانشین دیگر اقدامات کنترلی و حسابرسی باشد.خودی خود نمیهتکمیل پرسشنامه کنترل داخلی ب

های کنترل داخلی و اثبات  نتایج پرسشنامه به توجه با حسابرسی، عملیات خاتمه در باید حسابرسی سرپرست –

چه میزان سیستم کنترل داخلی دستگاه با ضمن انجام عملیات حسابرسی، دقیقا قضاوت نماید که تا  آنها در

 باشد. ها و حجم عملیات آن، مناسب و مطلوب میتوجه به محدودیت

، سیستم مدون، دستورالعمل و یا نمودار  نامه آئین چهچنان مورد هر در ها، پرسشنامه سئواالت تکمیل موقع در –

ای از جریان انجام  صورت خالصهغیر این درشکل مدون وجود دارد یک نسخه از آن اخذ گردد، ه انجام کار ب

 کار یادداشت و ضمیمه پرسشنامه گردد.

ای بر مطروحه سئواالت برخی است ممکن آنکه ضمن دارند، کلی و استاندارد جنبه موجود، های پرسشنامه –

های  نامهموسسه خاص، پرسش کار موسسه مورد رسیدگی، مورد نداشته باشند، این احتمال نیز وجود دارد که در

های خاصی از فعالیت  دیگر یا سئواالت بیشتری باید مطرح گردند. لذا شاید ضروری باشد که برای چرخه

 های موجود تهیه گردد. های اضافی بر پرسشنامه موسسه مورد رسیدگی پرسشنامه
 
 :تجاری واحد یک انتظار مورد منابع ●

 استفاده نادرستو  تقلب، ها در مقابل ضایع شدن،حفاظت از دارایی( 0

 افزایش دقت و قابلیت اتکا مدارک حسابداری (2

 هاهای واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویهتشویق کارکنان به رعایت رویه (9

 ارزیابی کارایی (9

 

 :داخلی هایکنترل وجود ضرورت ●

مدیران بر عملیات رگ مانع از نظارت شخصی و مستقیم بز تجاری هایسازمان به هاشرکت تبدیل فرآیند

توانند جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت شرکت بر شرکت شده است و همچنین مدیران اجرایی دیگر نمی

شوند و ضرورت وجود سیستم کنترل ماری متکی میآهای مالی و لذا بر گزارش مشاهدات شخصی اتکا کنند.

 شود.می عنوان یک فن حساس و حیاتی برای مدیریت در اینجا احساسداخلی به

 

 :از اطمینان منظوربه داخلی کنترل سیستم ●



 9318ماه  آبانو سه،  پنجاهشماره                                                             های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

11 

-قابلیت اتکای اطالعات حسابداری: تمامی تصمیمات تجاری تقریباً براساس اطالعات حسابداری گرفته می( 0

 شود و دامنه آن از مسائل صدور مجوز کار تا تغییر نوع تولید گسترده شده است.

-آید و باید به تمام قسمتهای شرکت در میصورت رویههمدیریت بهای شرکت: تصمیمات رعایت رویه( 2

 های شرکت ابالغ و اجرای آن منظماً پیگیری شود تا موثر باشد.

های مالی ایفای مسئولیت مدیران: مدیریت مسئول مستقیم نگهداری از مدارک حسابداری و تهیه صورت( 9

 مناسب و قابل اتکاست.

بندی و میزان عملیات ها، نوع و زمانکننده نحوه رسیدگیعنوان عاملی که تعیینهکنترل داخلی برای حسابرس ب

 باشد.حسابرسی است حائز اهمیت می

 

 :اداری داخلی هایکنترل برابر در حسابداری داخلی هایکنترل ●

های طور مستقیم بر قابلیت اتکا مدارک حسابداری و صورتهکنترل داخلی حسابداری: کنترلی است که ب( 0

 مالی اثر دارد.

 های مالی اثر اندکی دارد و برای افزایش کارایی عملیاتکنترل داخلی اداری: کنترلی است که بر صورت( 2

ای امروزه برخالف گذشته استانداردهای حرفه شود.های غیرمالی طراحی میسایر زمینه یا و تولید فروش،

های داخلی شود و حسابرسان تنها به آن گروه از کنترلنمیتفاوتی بین کنترل داخلی حسابداری و اداری قایل 

 های مالی طراحی شده است.کنند که برای پیشگیری یا کشف موارد ارائه نادرست صورتتوجه می

 

 :داخلی کنترل به دستیابی ابزارهای ●
هر سیستم ترل در کن اختصاصی هایویژگی و است متفاوت بسیار مختلف هایشرکت در داخلی کنترل سیستم

های سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است بستگی دارد هدف نوع عملیات و به عواملی چون اندازه،

 باید توجه شود که وجود برخی عوامل برای استقرار یک سیستم کنترل رضایت بخش ضروری است.

یت واحد تجاری دارند و ای هستند که بیشترین نقش مستقیم را در فعالداری و حسابداری دو دایرهخزانه

داری هاست. خزانهتفکیک وظایفشان بیانگر تفکیک وظایف حسابداری از عملیات و همچنین نگهداری دارئی

 های آن عبارتست از:کند و فعالیتدار عمل میزیرنظر خزانه

 ریزی نیاز آتی به وجوه نقدبرنامه( 0

-مسئولیت ریزی برای تامین منابع مالی کوتاه و بلندمدتهای نسیه برنامههای اعتباری فروشوضع سیاست( 2

 های آن شامل:
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 های سیالئیاعملیات پولی و نگهداری موجودی بانک و سایر دار (الف

 گذاری وجوه نقد اضافی( مسئول سرمایهب

 های نقدیها و پرداختی( مسئول وصول دریافتیج

 کند.های پولی شرکت را اداره و هدایت می( فعالیتد

 کند و مسئولیت آن عبارتست از:دایره حسابداری زیرنظر مدیرمالی عمل می

 های داخلیکردن کنترلکلیه وظایف حسابداری و طراحی و پیاده (0

 جهت معامالت در رابطه با فعالیت مالی( 2

 شود.ها و نتایج عملیات با آن مطابقت میتهیه کننده مدارک مستقلی است که مقادیر دارائی (9

 

 عملیات: کارآیی ●
شود باید کارآیی عملیات را نیز اینکه موجب بهبود سیستم کنترل داخلی می یک طرح سازمانی خوب عالوه بر

های دیگر دایره توسط دایره هر ای فعالیت داشته باشند کارکه چند دایره در انجام دادن معاملهارتقا دهد. زمانی

ای هر دایره این انگیزه پیش خواهد آمد که نحوه عمل موثرتری را گیرد، در این حالت برمورد بررسی قرار می

 از سایر دوایر بخواهد.

 

 های مدیریت نیروی انسانی:روش

های مدیریت نیروی انسانی و های کارکنان آن محیط بستگی دارد. شیوهموثر بودن محیط کنترلی به ویژگی

ای بر موثر بودن و پایان خدمت کارکنان اثر عمده های مربوط به استخدام، آموزش، ارتقاء، ارزیابیسیاست

های موثر مدیریت نیروی انسانی ی روشوسیلهههای موجود در محیط کنترلی بمحیط کنترلی دارد. ضعف

 شود.جبران می

 

 های مالی و بودجه:بینیپیش

گردش وجوه نقد ، نتایج عملیات و مناسب مالی محتمل بر وضعیتبینی مالی برای یک شرکت برآورد پیش

رود که استانداردهای دقیق و کار میهعنوان یک ابزار کنترل بهبینی مالی بیک یا چند دروه آتی است. پیش

بینی مالی ترین و معتبرترین نوع پیشکند. سادهمشخص برای نحوه اجرای عملیات در واحد تجاری تعیین می

از وجود وجوه نقد کافی برای پرداخت به موقع بودجه وجوه نقد است که هدف اصلی آن حصول اطمینان 

 ها در سررسید آنهاست.بدهی
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 حسابرسی داخلی:

جویی و ارزیابی حسابرسی داخلی یکی دیگر از ارکان اساسی محیط کنترلی است. کار حسابرس داخلی، پی

های افتهگزارش ی های واحد تجاری در انجام دادن وظایف محول،سیستم داخلی و کارآیی هریک از بخش

 خود و ارائه پیشنهادهای اصالحی به مدیریت ارشد است.

های عملیاتی شرکت را های رسیدگی که کارآیی تقریباً تمام جنبهحسابرسان داخلی با طراحی و اجرای روش

 آورند.وجود میآزمون کند، سطح باالتری از کنترل داخلی را به

 
  قل:مست حسابرسان و داخلی حسابرسان بین تمایز ●

های مالی صاحبکار است. هدف حسابرسان داخلی، تائید هدف حسابرسان مستقل، اظهارنظر درباره صورت( 0

های مالی نیست، بلکه کمک به مدیریت واحد تجاری در اداره کردن امور شرکت به بهترین وجه صورت

 است.

های مختلف واحد یگر قسمتهای داخلی را در دوایر، شعب یا دحسابرسان داخلی، موثر بودن کنترل (2

 کنند .تجاری ارزیابی می

های داخلی اداری را شود ، بلکه کنترلهای داخلی حسابداری محدود نمیکار حسابرسان داخلی به کنترل( 9

 گردد.نیز شامل می

 

  :مستقل حسابرسان و داخلی حسابرسان بین شباهت ●
 نحوه اجرای رسیدگی مشابه است. کار حسابرس مستقل با کار حسابرس داخلی از لحاظ( 0

 .کنندهای حسابرسی را تنظیم میبرگهای حسابداری را رسیدگی و کارهر دو مدارک و روش( 2

 
 پژوهش مفهومی مدل :0 شکل
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 :داخلی حسابرسان استقالل ●
 توانندنمی که است روشن کنند،می کار آن برای که هستند شرکتی کارمندان داخلی حسابرسان که آنجا از

ان مستقل را داشته باشند. اما اگر حسابرسان داخلی مستقیماً زیرنظر کمیته حسابرس ظاهری و واقعی استقالل

-تری گزارش میکه به مسئول پایینمدیره، مدیرعامل یا یک مدیر ارشد باشند، نسبت به زمانیحسابرسی هیات

 برخوردار باشند.طرفی بیشتری کنند ممکن است از آزادی عمل، استقالل و بی

 

 کمیته حسابرسی:

 شود که نه مدیر اجرایی باشند و نه در استخدام شرکت.از اعضای هیات مدیره تشکیل می
 
 :حسابرسی کمیته وظایف ▪

 به دلیل استقالل از مدیریت شرکت به حفظ ارتباط مستقیم بین هیات مدیره شرکت و حسابرسان مستقل و( 0

 کند.حسابرسان داخلی آن کمک می

های داخلی، عنوان بازدارنده مدیریت از زیرپاگذاری کنترلکند و بهمدیریت ارشد شرکت را نیز کنترل می (2

 ازجمله ممانعت از تقلب مدیریت، نقش موثری دارد.

 

 سیستم حسابداری:

طور هرا ب چنان موثر باشد که معامالتهای داخلی، سیستم حسابداری باید آنهای کنترلبرای دستیابی به هدف

صحیح و مناسب، ثبت، پردازش، تلخیص و گزارش کند. سیستم حسابداری، عالوه بر استفاده از دفاتر روزنامه 

 باید شامل موارد زیر باشد: و کل و سایر ابزارهای دفترداری

 مستندات داخلی کافی برای تشخیص مسئول هر کار( 0

 هافهرست حساب (2

های مقرر برای پردازش های حسابداری و نمودگری که شیوها و روشههای اجرای رویهدستورالعمل( 9

 معامالت را تصویر کند.

 

 مستندات کافی:
ها و های هر دایره از واحد تجاری، یک سیستم خوب و مناسب فرمبرای ایجاد مدارک مربوط به فعالیت

 مستندات ضروری است.
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 طرفین با تضاد منافع در تهیه آن شرکت کنند.یابد که قابلیت اتکای مدارک داخلی زمانی افزایش می

-گذاری پیاپی مییکی از ابزارهای رایج کنترل داخلی، استفاده از شماره ردیف روی مدارک است. با شماره

های خرید، اوراق فاکتورهای فروش، سفارش ها،بلیط ها،توان تعداد مدارک صادر شده را کنترل کرد. چک

 تواند از این راه کنترل شود.اری میسهام و بسیاری از مدارک تج
 

 شناسی تحقیقروش

 تا خیلی موافقم 0= مخالفم خیلی) لیکرت ارزشی 3 مقیاس و سؤال 92 حاوی پرسشنامه آماری ةعنوان نمونبه 

 استفاده شده است و میزان آلفای کرونباخ 2118و همکاران در سال یی و  وستوسط  ( استفاده شد که قبالً 3= 

مقیاس نگرش  شامل خرده اینترنتی تبلیغات ةبوده است. پرسشنام30/1تا  88/1های مختلف آن بین برای بخش

 ةبه تبلیغات اینترنتی، توجه به تبلیغات اینترنتی، محتوای تبلیغات اینترنتی و میزان درگیری با محصول و پرسشنام

 SPSS23 افزار با استفاده از نرم .محصول بود یادآوری و کلیک میزان خرید، قصد شامل کنندهمصرف رفتار

ها و آلفای کرونباخ جهت اسمیرنوف برای نرمال بودن داده - کارگیری آزمون کولموگروفبر به وهعال

به تعیین و  (LISREL8)   8 افزار لیزرلمستقل استفاده شد و به کمک نرم t پایایی، از همبستگی پیرسون و

 .ت ساختاری اقدام شدتأیید مدل معادال

 

 گیری بحث و نتیجه

دانشجویان تربیت بدنی و )کنندگان ورزشی تحقیق حاضر در پی بررسی تأثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف

انجام گرفته است. نتایج نشان داد که سه عامل نگرش به تبلیغات اینترنتی، توجه و ارتباط با  (علوم ورزشی

توانند بر شده متغیرهایی هستند که می تبلیغات اینترنتی، محتوای تبلیغات اینترنتی و درگیری با محصول تبلیغ

یری با محصول در قصد خرید با ت ورزشی تأثیر داشته باشند. متغیر میزان درگکنندگان محصوالرفتار مصرف

،  (2103)با نتایج راوی کومار  نتیجه این. است کنندهمصرف رفتار ٔەکنند بینیترین پیشقوی 88/1ضریب بتای 

همسوست. شاید این یافته بیانگر این نکته باشد که به هر میزان، فرد به  (2109)و راستی و همکاران  (0333)چو 

 ۀمشاهد باشد، آن ٔەعات درباردنبال اطالدر ذهن خود با آن درگیر باشد یا بهمحصولی نیاز داشته باشد و 

-توان گفت که دستمؤثر خواهد بود. می محصول خرید به تمایل در آن، درخصوص اینترنتی تبلیغات

ای طراحی کنند که دارای ارزش و جذابیت باشد بایست تبلیغات خود را به گونهاندرکاران تبلیغات اینترنتی می

ش آنها باید در کننده با محصول معرفی شده، برقرار کنند. تالتا بیننده را جذب کرده و ارتباط قوی بین مصرف

با محصول تبلیغ شده باشد. متغیر نگرش به تبلیغات اینترنتی  تبلیغات ۀجهت درگیر و مشغول کردن بیشتر بینند
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ت ورزشی تأثیر داشته است. اگرچه سهم آن کمتر کنندگان محصوالبر رفتار مصرف 88/1ای هم با ضریب بت

ت اثر دهد که نگرش افراد نیز در خرید آنها مؤثر است. در بسیاری از مقاالاز متغیر درگیری است، نشان می

این بخش هم نتایج  کنندگان اثبات شده و در تحقیق حاضر نیز به تأیید رسیده است. درنگرش بر رفتار مصرف

در تحقیق خود بین نگرش به  (2109)همسو بود. راستی و همکاران  (0383)مکنزی و التز  ، (2118) با سو و یی

 ةعلت نوع سؤالها یا جامع کنندگان ارتباطی پیدا نکردند. این نتیجه ممکن است بهتبلیغات با رفتار مصرف

ها آموزه که کندمی اشاره نکته این کنندگانمصرف رفتار در نگرش تأثیر. باشد مذکور ۀآماری منتخب نویسند

سازد، بسیار مهم است و باید موردنظر بازاریاب ورزشی قرار و باورها و تجربیات افراد که نگرش آنها را می

اینترنتی را مورد  تبلیغات ۀکنند های مختلف مشاهدهبندی بازار بسیار مهم است تا گروهعبارتی بخش گیرد. به

-های مختلف مصرفتنها به شناسایی بخش شود بازاریابان نهرو پیشنهاد میاین توجه و بررسی قرار دهیم. از

های بازاریابی باید در جهت ایجاد باور و نگرش نسبت به محصول در بین شکنندگان بپردازند، بلکه تال

کننده جلب و نگرش مثبتی در وی ایجاد شود. عامل سومی رفبینندگان تبلیغات اینترنتی نیز باشد تا اعتماد مص

بود.  98/1ضریب بتای این متغیر . کنندگان تأثیرگذار بوده، محتوای تبلیغات اینترنتی استکه بر رفتار مصرف

-محتوای تبلیغات اینترنتی شامل مواردی مانند رنگ، طرح، متن و محتوای کلی تبلیغات است که برای مصرف

نشان از همسو بودن آن با این بخش از  (2100) همیت داشته است. نتایج پژوهش هوانگ و همکارانکنندگان ا

های قبلی و در کل نگرش افراد در رفتار خریدشان مؤثر تحقیق دارد. در عین اینکه تجربیات و دانش و آموزه

 و تنوع. است مؤثر بسیار یرد،گمی جای محتوا در آنچه ةهم و آن بیان ۀاست، متن، کلمات، ساختار تبلیغ، نحو

رو این تبلیغات اینترنتی نیز در این بخش بسیار مهم است. از محتوای طرح در مختلف هایروش از استفاده

... تحقیق کنند و از نتایج  خصوص انواع رنگ، متن، شکل، قالب ودر تا دارند نیاز تبلیغات ۀبازاریابان در حوز

-تحقیقات و مطالعات درخصوص ساختار و محتوا و قالب تبلیغات مهم. گیرندحاصله در بخش تبلیغات بهره 

ترین پیشنهادی است که در این زمینه باید بسیار مورد توجه بازاریابان قرار گیرد. همچنین نتایج نشان داد متغیر 

در پژوهش  (0939)بینی کند. یزدانی کنندگان ورزشی را پیشتواند رفتار مصرفمی 98/1 توجه با ضریب بتای

 ةتواند به جامعکننده اشاره کرده است؛ ناهمخوانی دو تحقیق میارتباطی توجه و رفتار مصرفخود به این بی

 یعنی ورزشی، علوم و بدنیتربیت ةرشت دانشجویان برای است معتقد مقاله این ۀآنها بازگردد. نویسند آماری

کند؛ بلکه نیاز و انگیزه در آن برای خرید کفایت نمیخود خودیهای تحقیق، توجه به تبلیغات بهآزمودنی

های ورزشی برای دریافت اخبار مسابقات و اتفاقات نقش دارد، مانند مراجعه روزانه این گروه به وبسایت

کار به را نوین و متنوع هایروش همواره اینترنتی تبلیغات ۀشود بازاریابان در حوزرو پیشنهاد میاین ورزشی. از
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کنندگان را مصرف از گروه این توجه بتوانند تا گیرد قرار افراد دید ۀتا این تبلیغات بیشتر در محدود گیرند

دهد، نتایج تحقیق حاضر نشان می. جلب کنند و لذا در رفتار و در نهایت اقدام به خرید آنها تأثیرگذار باشند

دهند، توجه به تبلیغات ورزشی را تشکیل می ةجامع ۀکردتحصیل بخش که مطالعه مورد آماری ةبرای جامع

براساس نیاز و کاربرد و اهمیت محصول برای ایشان  نخست ةت در درجاینترنتی و نقش آن در خرید محصوال

 .محتوای خوب و چشمگیر در تبلیغات اینترنتی غافل شد ةاست. اما در عین حال نباید از ایجاد نگرش و تهی

یابی ها و کارها از یک طرف و مخاطبو الکترونیکی شدن بسیاری از فعالیت دسترسی به اینترنت در ایران

گیری و ردگیری اندازه ین، قابلیتالهای آنشیوهصرفه بودن، پوشش گسترده با استفاده از به هدفمند، مقرون

مخاطبان بیشتری وجود آورده است تا بتوان تبلیغات را به ی تبلیغات اینترنتی از طرف دیگر، فرصتی را بهباال

رسد نظر میشک همین مسئله، تأثیرگذاری بیشتر تبلیغات را درپی خواهد داشت. بهنمایش داد. بی

بایست وجود این فضای مناسب را مغتنم ت ورزشی میکنندگان و بازاریابان محصوالتولیدکنندگان و توزیع

ها و خدمات خود، از آن به ن فروش کاالبشمرند و برای دستیابی به اهداف خود یعنی افزایش درآمد و میزا

برداری کنند. در عین حال شایان ذکر است که در این زمینه به مطالعات بیشتری نیاز است تا شکلی بهینه بهره

 .بتوان جزییات تبلیغات اینترنتی را نیز شناسایی کرد
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