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 چکيده 
، مطالعه موردی  FATFهای  پولشویی بر اساس توصیه  مبارزه باپژوهش حاضر با موضوع بررسی راهکارهای اجرا و موانع  

ها توصیفی  در بانک ملی ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده
های آماری متناسب مورد  ها به صورت توصیفی و تحلیلی بر اساس تکنیکباشد که در این راستا داده و از نوع پیمایشی می

نفر    135باشد که تعداد کارکنان آنها  تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان بانک ملی ساوه می
نمونه    120ه تعداد  برای جامعه این تحقیق ب  05/0باشد که نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و با ضریب خطای  می
انجام شد. نتایج    SPSSافزار  ها با نرمآوری شد. تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع باشد. دادهمی

مبارزه با  گیرانه در کاهش موانع  های پیشکننده و کنترلهای اصالح کننده، کنترلهای کشفنشان داد که وجود کنترل 
 ت. پولشویی موثر اس

 پولشویی.مبارزه با گیرانه، موانع های پیشکننده، کنترلهای اصالحکننده، کنترل های کشفکنترل کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
پولشویی، پولی که از  در عمل  گیرد.  یافته صورت می دارد که به صورت سازمان   اشاره  ایواژه پولشویی به فعالیت مجرمانه

به دست آمده است، از طریق فرایندهای  ...  های تروریستی و  فعالیت  برداری، کاله  قاچاق مواد مخدر،های غیرقانونی چون  راه
که ممکن است به صورت    دارد فرایند پولشویی سه مرحله  . (1387آبادی،  مشروع تبدیل به پول قانونی شود )رفیعی شمس 

مبلغ قابل توجهی پول غیرقانونی وارد نظام    که  باشدمی   همزمان یا مجزا انجام گیرند. استقرار، اولین مرحله در تطهیر پول
بندی،  ترین شیوه تبدیل پول به کاالهایی است که قابل ردیابی نیستند. استتار یا الیهشود و در دسترسگذاری میسرمایه

ت آمده پنهان  شود منابع کسب پول به دسگذاری سعی می باشد که در آن، با پیچیده کردن فرایند سرمایه مرحله دوم می 
های  باشد که در آن، پول غیرقانونی در چرخه فعالیتشده و امکان حسابرسی آن وجود نداشته باشد و مرحله سوم، ادغام می 

ماند )صدیق،  گیرد و به این ترتیب، منبع کسب آن در هر فعالیتی در آینده پنهان باقی می تجاری قانونی و مالیاتی قرار می 
گذاری  برای ادغام پول رایج است. اول اینکه پول در یک شرکت خصوصی در کشوری دیگر سرمایه   سه شیوه اصلی    . ( 1387

هایی را به پولشوها در کشور مبدأ اختصاص دهند. در شیوه  توانند در قبال این پول، وامهای خارجی می شود و شرکتمی
ند. شرکت واردات و صادرات در زمان پرداخت،  شوصادرات ساخته می و  دوم، صورتحساب و فاکتورهای جعلی برای واردات  

کند و این پول به همراه پول کثیف از شرکتی به شرکت دیگر وارد نظام پولی  ارزش بسیار باالیی برای صادرات تعیین می 
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 FATFبررسی راهکارهای اجرا و موانع مبارزه با پولشویی بر اساس توصيه های 

 
 دکتر مجيد مرادی
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  گیرد و سپس، از طریق سیستم الکترونیک انتقال پول شود. در شیوه سوم، پول کثیف به صورت سپرده در بانکی قرار می می
گیرد،  شماری انتقال پول به صورت الکترونیک صورت می شود و از آنجا که در روز حجم بی به بانک دیگری منتقل می 

 . (2008 )مولینگ و اسمیت، شودردیابی آن مشکل می 
  هرچند امروزه اهداف اساسی پولشویی تفاوت چندانی با چند دهه قبل ندارد، با این حال در زمان حاضر جایگاه خاصی در 

ترین بعد این جرم نیست، بلکه مشکل  فضای تکنولوژی پیشرفته به دست آورده است. ماهیت عمل مجرمانه پولشویی مهم
یکی از     .دهد تا بتوانند به فعالیت مجرمانه خود ادامه دهنداساسی ابزاری است که پولشویی در اختیار مجرمان قرار می 

دارند، بحث تامین مالی تروریسم از طریق پولشویی است. این امر از دو حیث  هایی که کشورها به آن توجه  ترین نگرانیمهم
های تروریستی از راه پولشویی وارد نظام مالی کشورها شود و دوم اینکه  کننده است. اول اینکه درآمد حاصل از فعالیتنگران

تفاده قرار گیرد. این نگرانی به خصوص  های آینده تروریستی مورد اسپول تطهیر شده به صورت غیرقابل ردیابی در فعالیت
الملل به شدت افزایش یافت تا جایی که  سطح ملی کشورها و بیندر  ،  2001سپتامبر سال    11پس از حمالت تروریستی  

المللی  های بینترین تالش تامین مالی تروریسم صورت گرفت. از مهم و ای برای جلوگیری از پولشویی های گستردهتالش 
 با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی است.  برای مقابله 

شکل رو به رشد  برای مبارزه با م پاریس در G 7در نشست سران 1989( در سال FATFگروه ویژه اقدام مالی پولشویی ) 
در سطوح ملی   قوانین مالی پولشویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای

  40دارای یک دستورالعمل   FATF اتحادیه  .است عضو بوده  16است. این سازمان در زمان ایجاد شامل  المللی شدهو بین
با پولشویی را دربرمیای است که کلیه جنبه ماده آغاز به فعالیت اتحادیههای مبارزه  از  ، مشخص بود که  FATF  گیرد. 

توانند معیارهای یکسانی  باشند و نمی های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می اتحادیه دارای نظامکشورهای عضو این  
بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه از رفتار یکسانی پیروی کنند؛  با پولشویی  به    FATF   داشته باشند و برای مبارزه 

شد و هم اینکه مبادالت پولی قانونی کشورهای عضو را  است که هم قابل اجرا توسط همه اعضا با   صورتی نوشته شده
( همواره یک بیانیه دارد که در  FATFگروه ویژه اقدام مالی پولشویی ) . کشورها نشود  توسعه اقتصادی محدود نکند و مانع

کند و در آن از اعضای خود و  ای دارند منتشر می کننده و پولشویی نگران مقررات مالی آن یک فهرست از کشورهایی که
منظور جلوگیری از  های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه بیشترین دقت را به  خواهد که در فعالیتدیگر کشورها می 

 . ( 1398 خرج دهد )الشیخ و السدی، های تروریستی و پولشویی به فعالیت

 

 بيان مسئله 
 نقد پول  دریافت قبال در را جرم نیز، مجرمان اکثر و گیردمی  صورت  درآمد کسب هدف با یافتهسازمان  جنایات بیشتر

 ...و برداریکاله اخاذی، رشوه،  انسان، قاچاق کاال، و اسلحه قاچاق مخدر، مواد قاچاق تواندمی  جرم این  . دهندمی انجام

 دغدغه بزرگترین پول، مقدار این مدیریت و استفاده انتقال، ذخیره، نگهداری، ها،این فعالیت  از ناشی درآمد افزایش باشد. با

 مقادیر آمدن دست به  با است؛ آن جابجایی در دشواری و بودن و حجیم سنگین نقد، پول معایب از .بود  خواهد مجرم فرد

 قانونی را درآمدهای حاصله ذیصالح، مراجع توجه جلب ایجاد بدون چگونه که افتندمی فکر این به مجرمان پول، زیاد

 پوشش با آن  در که شودمی  استفاده پولشویی  نام به فرآیندی از کار این انجام برای. نمایند استفاده  آن از و داده جلوه

 مجرمان افتادن دام به خطر و تبدیل مشروع پول به نامشروع پول دارند، قانونی غیر منشأ که درآمدهایی روی قانونی بر

تر بوده و به  رتبه شفافیت در ایران، از متوسط جامعه جهانی پایین  .(1397)حیدری،   یابدمی  ذیربط کاهش مراجع دست به
المللی شفافیت، این نتایج حاکی از افزایش میزان فساد، علیرغم وجود نهادهای نظارتی و اعمال قوانین  زعم سازمان بین 

http://www.jamv.ir/
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  2007و    2006،  2005،  2004  هایدر سال   1المللی شفافیت باشد. به عنوان نمونه، بر اساس گزارش سازمان بین می متعدد  
  180و    163،  159،  155بوده و به ترتیب در بین    5/2و    2/ 7،  9/2،  2/ 9به ترتیب برابر با    10نمره کل فساد در ایران از عدد  

، نمره فساد در ایران  2009را به دست آورده است. ضمن این که در سال    131و    106،  93،  88های  کشور مورد بررسی، رتبه 
نیز رسیده است. این موضوع بیانگر آن است که از دیدگاه جهانی، درجه شیوع فساد در ایران رو به افزایش بوده    1/ 8به  

 . ( 2022)مرادی ،  است
های مجرمانه در مسیرهای قانونی قرار گرفته و  لیتپولشویی فرآیندی بزهکارانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعا

. آثاری  کندوارد میناپذیری به پیکره سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه  شود. فرآیندی که آثار جبرانبه ظاهر پول پاک می 
کشاند و موجبات  و تمامیت و استقالل یک نظام را به چالش می  سازدهای آینده را متاثر می که هم نسل کنونی و هم نسل 

های  های پولشویان برای تطهیر عواید ناشی از جرم استفاده از ابزار بانکی و فعالیت سازد. از جمله روشزوال آن را مهیا می 
سازی  ی انتقال یا پنهان های مختلفی براهای موسسات اعتباری راهموسسات مالی است. زیرا به جهت متعدد بودن فعالیت

باری  پولشویی دارای اثرات زیان   . گیردمنشاء عواید ناشی از جرم که از جمله اهداف پولشویان است در اختیار آنها قرار می 
 . ( 1396 نژاد، )فالح گردددر بازارهای مالی و تورم می است که موجب فرار مالیاتی، خروج سرمایه از کشور، اختالل  

بارزه با پولشویی، افزایش امنیت و ثبات سیستم بانکی و ممانعت از به کارگیری سیستم بانکی توسط  نخستین گام در م
  ، کنندگان مالی تروریسم است. اگرچه ناظر معموالً برای مشخص و بررسی کردن موارد فردی پولشویی پولشویان و تأمین

تواند بخشی از فرایند نظارتی باشد.  نقل و انتقاالت می  تأمین مالی تروریسم نقش اصلی و اولیه را ندارد، کنترل تراکنش یا 
همچنین ناظران بانکی اغلب برای نشان دادن نقل و انتقاالت مشکوک یا مشخص کردن اینکه کارمندی درگیر پولشویی  

ای حضوری(  هها )از جمله بازرسی شده است، مجبورند مراحل بررسی را طی کنند. ناظران باید اختیار اداره و هدایت بازرسی
کنند.  فوق مطابق با قوانین و مقررات عمل می از موسسات مالی را داشته باشند تا بدین وسیله اطمینان یابند که موسسات

ها برای مبارزه با پولشویی و بررسی دفاتر و  مشی و رویه بانکها، خطهای بانکاین نظارت شامل بررسی سوابق مشتری
 .  شودها میمدارک موجود در بانک

 : به طور کلی سه روش سازمانی برای نظارت بر مقابله با پولشویی وجود دارد 
 نظارت توسط ناظر بانکی؛  -

 نظارت توسط واحد اطالعات مالی یا توسط نهاد یا موسسه دیگر؛ -

 (.  2009 ،2نظارت مشترک توسط واحد اطالعات مالی و ناظر بانکی )چتین و همکاران  -
گذاران هشت اصل الزم را باید  که ناظران قادر به اجرای سیستم نظارتی موثری باشند، سیاست  عالوه بر این به منظور این

 مورد نظر و در دستور کار خود قرار دهند. 
 دسترسی نهاد نظارتی به منابع کافی؛  (1
 استقالل کافی نهاد نظارتی؛   (2

 دسترسی نهاد نظارتی به اطالعات؛ (3

 تی؛ اختیار وضع قوانین و مقررات توسط نهاد نظار  (4

 ا؛هاختیار اعمال مجازات و تحریم  (5

 پاسخگو بودن نهاد نظارتی؛  (6

 پذیرش رویکرد نظارتی استاندارد شده با رویکرد مبتنی بر ریسک، توسط نهاد نظارتی؛  (7

 
1 Report on Transparency International 
2 Chatain et al 
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 )همان منبع(.  به کارگیری هر دو نظارت حضوری و غیرحضوری توسط نهاد نظارتی (8

 اهميت و ضرورت تحقيق  
ری است که موجب فرار مالیاتی، خروج سرمایه از کشور، اختالل در بازارهای مالی و تورم  باپولشویی دارای اثرات زیان 

گذاری،  گیری و سیاست نظمی نظام اقتصادی، تعدد مراکز تصمیماقتصاد کشور ایران نیز به دالیلی همچون بی   .گردد می
المللی  عدم نظارت بانک مرکزی بر گردش پولی و مالی کشور، عدم مبارزه جدی با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین

در پژوهش حاضر به دنبال    . نظارت بر نقل و انتقاالت پولی و ارزی، محل مناسبی را برای این پدیده به وجود آورده است
رود  بندی نهایی انتظار می رهایی جهت مبارزه و رفع موانع اجرای آن هستیم و در جمع شناخت پدیده پولشویی و ارائه راهکا

که راهکارهای ارائه شده جلوی شیوع بیشتر جرائم منشاء پولشویی را بگیرد و عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ گردد؛  
اقتصادی کشور فراهم شود. البته این امر  های مولد افزایش پیدا کند و زمینه برای تقویت بنیان  گذاری در فعالیتسرمایه 

های نهادهای  پذیرش دستورالعمل   المللی والمللی، ایجاد پیوندهای مستحکم، همکاری با مراکز مالی بیننیازمند مشارکت بین
 . رسد پولشویی الزم و ضروری به نظر می  مبارزه با  المللی است، بنابراین بررسی راهکارهای اجرا و موانعبین
 

 ف تحقيق  اهدا
 است.  ایران پولشویی در بانک ملی  مبارزه با های داخلی محیط کنترلی بر کاهش موانع بررسی کنترل هدف 
   .پولشویی  مبارزه باکننده بر کاهش موانع های کشفتبیین اثر وجود کنترل •

 . پولشویی  مبارزه با کننده بر کاهش موانع های اصالحتبیین اثر وجود کنترل •

 . پولشویی  مبارزه باگیرانه بر کاهش موانع های پیش اثر وجود کنترل تبیین •

 

 های تحقيق فرضيه
 ت:های تحقیق به قرار زیر اسفرضیه

 . پولشویی تأثیرگذار است  مبارزه باکننده بر کاهش موانع های کشفوجود کنترل  فرضيه اول:

 . پولشویی تأثیرگذار است مبارزه با کننده برکاهش موانع های اصالحوجود کنترل فرضيه دوم:

 پولشویی تأثیرگذار است.  مبارزه با گیرانه بر کاهش موانع های پیشوجود کنترل فرضيه سوم:

 

 های تحقيق پيشينه 
: شواهدی از گزارش  های بازیابی دارایی در مبارزه با پولشویی »شیوه ای به بررسیدر مطالعه (2022)  1ذوالکفیل و همکاران 

منطقه آسیا و اقیانوسیه« پرداختند. هدف این مطالعه درک مکانیسم بازیافت    FATFکشورهای عضو    FATFارزیابی متقابل  
دارایی فعلی کشورهای عضو بر اساس دو عنصر، یعنی سیاست مصادره و چارچوب مدیریت بازیابی دارایی است. تجزیه و  

هشت کشور انجام شد. نتایج نشان   (MER) (FATF)ابی متقابل گروه ویژه اقدام مالی تحلیل محتوا بر روی گزارش ارزی
های بازیافتی ایجاد کردند.  داد که تنها چند کشور یک مرکز متمرکز بازیابی دارایی یا کارگروه ویژه برای مدیریت دارایی

بتکاری برای بهبود نتیجه تحقیقات پولشویی  این مطالعه نیاز به یک مرکز مدیریت بازیابی دارایی متمرکز را به عنوان ا
بازیابی دارایی را برای  کند تا چالش کنندگان کمک می های مطالعه به تنظیم کند. یافتهبرجسته می های عملی مکانیسم 

 بهبود آینده درک کنند. 

 
1 Zolkaflil et al 
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پرداخت.    جدید گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با فساد و پولشویی«  هایای به بررسی »توصیهدر مطالعه (2022)  1یه
المللی را برای گزارش  ( الزامات بینAPUNCACیک نمونه پروتکل ضدفساد به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد )

وه غیرقانونی با ضمیمه  کند. هدف، جلوگیری از پا کردن وجمالکیت سودمند وجوه مربوط به برخی معامالت مالی اجرا می 
کردن عواقب قانونی به هر شکست در به دست آوردن و ارائه گزارش مورد نیاز مالکیت ذینفع، و هر کوتاهی توسط یک  

کند. این  شود، جلوگیری میفرد جلویی که به عنوان مالک ذینفع در ارائه اطالعات واقعی در مورد هویت واقعی ظاهر می
کند و بر  را تشریح می  APUNCAC (AML)مجموعه مقاالتی است که مقررات ضد پولشویی  مقاله چهارمین مقاله از  

در    APUNCACالمللی و اجرای  شفافیت مالکان ذینفع تمرکز دارد. مقاالت همراه بر روی مسائل مربوط به صالحیت بین
 نشان دادند.   های خاص پولشویی را برای کانال   APUNCACمورد پرسنل دوردست تمرکز داشتند و کاربرد 

ها، ابزارها، انطباق و کنترل: مبارزه با پولشویی در بنگالدش«  ای به بررسی »سیاست( در مطالعه2021)  2ظفراهلل و حق 
یافته و فقیر را تحت تاثیر قرار  جهانی تبدیل و کشورهای توسعه   ی های اخیر به تهدید ( در سالMLپرداختند. پولشویی )

های مورد استفاده، ضعف در  ( به دلیل طیف در حال تغییر روش AMLکارآمد ضد پولشویی )داده است. توسعه یک رژیم  
های قوانین و مقررات، سوء عملکرد سازمانی و جابجایی هدف، فرآیندی دشوار و زمانبر  های کنترلی، پیچیدگی مکانیسم

ش یک مشکل حکومتی ایجاد کرده  است. در بنگالدش، افزایش پول غیرقانونی، افزایش سرقت پول و خروج سرمایه فاح 
است. بنگالدش، مانند اکثر مناطق    AMLو بررسی ساختار و عملکرد رژیم    MLاست. هدف از این مطالعه بررسی ابعاد  

پذیر است و برای مطابقت کامل با استانداردهای جهانی برای کنترل به سختی  آسیب  MLجنوب آسیا، به شدت در برابر  
شناسی بوروکراتیک، فقدان شفافیت و پاسخگویی، سطوح باالی فساد، محیط  ضعیف، آسیبتحت فشار است. نهادهای  

برداری جنایی، نظارت و گزارش ضعیف،  نظارتی مبهم، عملیات مالی غیرقانونی، اختالل در بخش بانکی، منافع متضاد، بهره
 تأثیر گذاشت.  AMLارزیابی ریسک ناقص و عملکرد ضعیف دولت باعث شده است. بر عملکرد سیستم 

ها«  ها و چالشهای مالی کشورها: موفقیتبر سیستم  FATFای به بررسی »نقش  ( در مطالعه2020)  3نانیون و نصیری 
( FATFهای پذیرش و اجرای کدهای گروه ویژه اقدام مالی )ها و چالش پرداختند. هدف این مقاله بررسی میزان موفقیت 

های آینده  ( و راهMLبر پولشویی )  FATFدر کشورهای عضو با برجسته کردن تأثیر چارچوب سیاست مبارزه با پولشویی  
های تامین مالی تروریسم است.  نتایج حاکی از دشواری  و فعالیت  MLاست. در تشدید مبارزه با ماهیت سریع در حال تحول  
های ارزیابی در اجرای استانداردهای  نابع عملیاتی ناکافی و پیچیدگیدر هماهنگی داخلی، محدودیت ظرفیت کشورها، م

FATF  ،وجود این  با   .FATF  هماهنگموفقیت مانند  تالش هایی  و  قوانین  نقاط  سازی  ارائه  طریق  از  را  اجرایی  های 
، پذیرش فرآیند  پذیری در پاسخ به تهدیدات جدید توان به انعطافها می هماهنگی به دست آورده است. از دیگر موفقیت 

المللی و افزایش مشروعیت  ارزیابی متقابل، که فشار همتایان بر اعضای متخلف را افزایش داد، افزایش فضای مالی بین
 اشاره کرد.   FATFبخشیدن به فرآیندهای 

با آنها: آیا کشورهای  ای به بررسی »مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم از انطباق  ( در مطالعه2019)  4مکپور 
کنند؟« پرداخت. هدف این مقاله بررسی میزان رعایت قوانین جهانی مبارزه با پولشویی  دار میفقط آن را خدشه   FATFعضو  

های قابل توجه شامل سطح جهانی ساالنه انطباق  ( است. برخی از یافتهAML/CFTو مقابله با تامین مالی تروریسم )
AML/CFT    ها برای همان دوره است. سطوح انطباق  و همچنین سطوح انطباق در سراسر قاره  2016  و   2004بین دوره

ها بیشتر پیروی  نیز گزارش شد تا به ارزیابی این که کشورها از کدام مجموعه توصیه   FATFهای  برای هفت مولفه توصیه 

 
1 Yeh 
2 Zafarullah & Haque 
3 Nanyun  & Nasiri 
4 Mekpor   
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انطباق کشورها در نتیجه هزینه    کنند، گزارش شده است. همچنین مشخص شد که عدم کنند و چرا آنها را رعایت می می
  است. FATFهای باالی تبعیت از توصیه 

های اجرای یک نظارت موثر مبتنی بر ریسک بر مبارزه با پولشویی و  ای به بررسی »چالش( در مطالعه2018)  1جایاسکارا 
« پرداخت. هدف از این مطالعه ارزیابی اینکه آیا سطح درآمد  FATF 2013مقابله با تامین مالی تروریسم تحت متدولوژی 

( تأثیر  CFTمقابله با تامین مالی تروریسم )   /AMLیک کشور خاص بر سطح اثربخشی نظارت بر مبارزه با پولشویی )
های ارزیابی دور  ها در دستیابی به سطح باالیی را ارزیابی کند. اثربخشی و بحث انتقادی یافتهترین توصیه گذارد تا مهممی

نظارت   اثربخشی  سطح  با  خاص  قضایی  حوزه  یک  درآمد  سطح  که  شد  مشاهده  است.  اول  هدف  دو  نتیجه  با  چهارم 
AML/CFT  دهد که چارچوب  رابطه مثبت دارد. تجزیه و تحلیل آماری نشان میAML/CFT    در مقررات و نظارت بر

)توصیه   بازخورد ب26موسسات مالی  و  راهنمایی  ارائه  و  )توصیه  (  بر سطح  34ه واحدهای گزارشگر  توجهی  قابل  تأثیر   )
های غیرمالی  (، تنظیم و نظارت بر مشاغل و حرفه27بر اختیارات ناظران دارد )توصیه    AML/CFTاثربخشی بر نظارت  
 ( دارد. 35( و تحریمها )توصیه 28تعیین شده )توصیه  

 مدل مفهومی پژوهش 
 مفهومی پژوهش مدل  شکل:

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   روش تحقيق 
خواهد بود که    ها توصیفی و از نوع پیمایشی پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده

 . ها بر اساس فنون متناسب آماری تجزیه و تحلیل خواهد شد تحلیلی دادهدر این راستا به صورت توصیفی و 
 
 

       

 متغيرهای تحقيق

 
1 Jayasekara 

موانع مبارزه با  

 پولشویی 

های کنترل

 کشف کننده 

های کنترل

 اصالح کننده 

های کنترل

 گیرانه پیش
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از پرسشنامه  پولشویی:   مبارزه با  کاهش موانع  متغير وابسته  ارزیابی مقررات  "ای که در  با استفاده  چک لیست 

  ، منتشر کرده است  1398ر در سال  اسازمان بورس اوراق بهاد  "و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه  مبارزه با پولشویی
 شود. استفاده می

 

 متغير مستقل  

 پرسشنامه با استفاده از   گيرانه: های پيشکنترل، کنندههای اصالحکنترل، کنندههای کشفکنترل ✓

 شود. سنجش میهای داخلی محیط کنترلی کنترل ✓

 

 جامعه آماری و حجم نمونه  
نفر است. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران    135باشد که تعداد کارکنان  جامعه آماری شامل کارکنان بانک ملی ساوه می

 باشد.  نمونه می 100برای جامعه این پژوهش به تعداد  0.05و با میزان خطای 
 

 ابزارهای گردآوری اطالعات   روش و
 با استفاده از فرمول کوکران جمعیت نمونه پژوهش به شرح ذیل برآورد گردید. 

n =  
Nt2S2

Nd2 + t2S2
=

Nt2p. q

Nd2 + t2p. q
 

های طراحی شده یک یا چند ابزار را طراحی کند و پس از کسب شرایط  هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مسئله و فرضیه
ها  ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این دادهآوری دادهعتبار این ابزارها، از آنها در جهت جمعدر مورد ا

آوری گردیده است. در مرحله  ها قضاوت کرد. در تحقیق حاضر اطالعات مورد نیاز در دو مرحله جمعبتوان در مورد فرضیه
آوری  ها، مجالت و مقاالت علمی معتبر، مطالب مربوط به ادبیات تحقیق جمع کتابای شامل  اول با مراجعه به منابع کتابخانه

 آوری شده است. شده است. در مرحله دوم در این تحقیق اطالعات به شیوه میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع
پذیری پرسشنامه و این  ری و تعمیمگیری )که بر تکرارپذیدر این پژوهش برای سنجش میزان اعتماد )پایایی( ابزار اندازه

گذارد که آیا چنانچه پرسشنامه در شرایط مشابه تکرار شود نتایج مشابهی به دست خواهد داد یا خیر( از  نکته صحه می
ها در راستای بررسی مقیاس مورد  روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این روش، به سنجش میزان همسازی گویه

 . ه استنظر پرداخته شد
 

 توصيف اطالعات جمعيت شناختی 
از افراد    % 5/77.  گرفته استها مورد بررسی قرار  نفر از آزمودنی  120در این بخش جنس، سطح تحصیالت و سابقه کار  

کاهش یافته است. بیشتر    %5/22به    "کارکنان زن"دهند، این رقم در خصوص  تشکیل می   "کارکنان مرد"گروه نمونه را  

است که تحصیالت    باشند و این در حالی می   "لیسانس"کننده در این پژوهش دارای تحصیالت  کارکنان شرکت%    61  از
از    % 30سابقه کار  است.    "لیسانس و باالتر فوق "از افراد نیز    %25است. سطح تحصیالت    "فوق دیپلم"از افراد    %13تنها  

سال است. این رقم در خصوص    5ها نیز زیر  آزمودنی   % 25/ 8باشد، سابقه کار  سال می   10تا    5کارکنان بانک ملی ساوه بین  
ها  از آزمودنی   % 10رسد. سابقه خدمت  می   % 6/11سال به    20تا    16و باالی    % 22/ 5سال به    15تا    11کار بین    افراد با سابقه

 باشد.  سال می 20باالی 
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 توصيفی متغيرهای تحقيقآمار 
 خالصه اطالعات متغيرهای تحقيق و نقش آنها در مدل(: 1)جدول 

 نقش متغیر در مدل  نماد نام متغیر

 وابسته Romla پولشویی مبارزه با کاهش موانع

 مستقل Deco کننده کشف  هایکنترل

 مستقل Corco کننده های اصالحکنترل

 مستقل Prco گیرانههای پیشکنترل

 های توصيفی و آزمون نرمال برای متغيرهای پژوهش جدول شاخص(: 2)جدول 
 

 کشیدگی  چولگی انحراف معیار مینمیم  ماکسیمم  میانه میانگین
Romla 3.33 3 5 1 1.024 0.232- 0.595- 

Deco 23.38 23 44 13 5.891 1.336 3.28 

Corco 13.1 13 23 7 3.011 0.962 2.297 

Prco 16.65 17 29 7 4.105 0.689 1.463 

های این  ها و شاخص اساس داده   های پژوهش برتوصیف متغیرها از آن جهت دارای اهمیت است که نتایج آزمون فرضیه
های  ای هستند. برای توصیف متغیرهای پژوهش از شاخص های تحقیق دارای مقیاس فاصله گردد. داده متغیرها استخراج می 

  ( میانگین کاهش موانع 2پراکندگی استفاده شده است که در ادامه به آنها پرداخته شده است. با توجه به جدول )مرکزی و 
است. همچنین انحراف معیار یکی از پرکارترین مقیاس پراکندگی است که اگر مقادیر   3.33(  Romlaپولشویی )  مبارزه با 

شان دور باشند مقدارش بزرگ است. همانطور در  اگر از میانگین  در اطراف میانگین متراکم باشند انحراف معیار کوچک و
ها در اطراف  باشد و نشان دهنده این است که دادهنشان داده شده است مقدار انحراف معیار نزدیک به میانگین می  2  جدول

صفر باشد، جامعه کامالً    نامند. اگر ضریب چولگیباشند. میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی میمیانگین متراکم می
ضریب منفی باشد چولگی به چپ دارد. ضریب    متقارن است و چنانچه این ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر

موانع کاهش  با   چولگی  می  مبارزه  منفی  می پولشویی  نشان  که  میباشد  به چپ  چوله  و  نرمال  توزیع  پارامتر  دهد  باشد. 
نامند. اگر  منحنی فراوانی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی میپراکندگی میزان کشیدگی یا پخی  

کشیدگی حدود صفر باشد، یعنی منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضع متعادل و نرمالی دارد، اگر این مقدار مثبت باشد  
 باشد. منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می

 

 های پژوهش داده   تجزیه و تحليل استنباطی

 های آزمونتحليل ماهيت متغيرها و مفروضه 
بینی متغیر وابسته  رویدادی و با تحلیل رگرسیون اقدام به پیشهای پس اساس مشاهده   این پژوهش با روش همبستگی بر

شود، نموده است. به بیان دیگر هدف پژوهش بررسی  که با استفاده از پرسشنامه سنجیده می  ای از متغیرهااز طریق مجموعه 
های  ساوه است. بنابراین برای بررسی مدل  پولشویی در بانک ملی  مبارزه باهای داخلی محیط کنترلی بر کاهش موانع  کنترل

حلیل رگرسیون تعدادی مفروضه بنیادی باید  مفهومی پژوهش از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. برای به کارگیری ت 
 باشد.  قابل توجیه می 

 های مدلنتایج آزمون توزیع باقيمانده و استقالل باقيمانده  (:3)جدول 

 مدل 
 آزمون توزیع باقیمانده آزمون دوربین واتسون 

 سطح خطا zآماره  انتظارمورد محاسبه شده 
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1 1.877 1.5-2.5 0.165 0.197 

 

 خطی شدید بين متغيرهای مستقلعدم وجود هم
 خطیسی هم رنتایج حاصل برای بر (:4)جدول 

 (Tolerance)تحمل واریانس   (VIFتورم واریانس ) متغیر مستقل 

Deco 2.349 0.181 

Corco 1.757 0.756 

Prco 3.578 0.117 

بوده و مقادیر    4و کمتر از    1شود، مقادیر تورم واریانس برای متغیر بیشتر از  ( نیز مشاهده می4گونه که در جدول )همان
توان به این نتیجه رسید که  شده می   بوده است که با توجه به توضیحات ارائه  3/0تحمل نیز برای متغیر مستقل بیشتر از  

 رت همزمان وارد شوند.  توانند در یک مدل رگرسیونی به صوبین متغیرهای مستقل هم خطی وجود ندارد و می 
 

 بررسی همبستگی بين متغيرها 
 ضرایب همبستگی  (:5)جدول 

 Romla Deco Corco Prco 

Romla 1.000 
        

Deco 0.635** 1.000 
  

 
0.000 

   

Corco 0.000 0.958** 

0.000 

1.000 
 

   

Prco 0.622** 

0.000 

0.911** 

0.000 

0.939** 1.000 

 
0.000 

 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

دهد. روی قطر  میان متغیرهای تحقیق را به صورت دو به دو نشان می   ( ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه 5)  جدول
یب در  لی این ماتریس عدد یک واقع شده است به این منظور که هر متغیر با خودش همبستگی کامل دارد. تمامی ضرا صا

باشد(. هر چه قدر مقدار ضریب همبستگی بزرگتر  می   %1معنادار هستند )مقدار سطح معناداری کمتر از    %99سطح اطمینان  
دهد بین تمامی متغیرهای  باشند و نشان می تر است. تمامی ضرایب مثبت میمتغیر بیشتر و قوی باشد، شدت رابطه بین دو

 معنادار وجود دارد.   تحقیق به صورت دو به دو رابطه مثبت و
 

 های پژوهش بررسی فرضيه 

 پولشویی تأثيرگذار است.  مبارزه با کننده بر کاهش موانع های کشففرضيه اول: وجود کنترل
H0=  پولشویی تأثیرگذار نیست.   مبارزه با کننده بر کاهش موانعهای کشفوجود کنترل 
H1=  پولشویی تأثیرگذار است.   مبارزه بابر کاهش موانع   کنندههای کشفوجود کنترل 

 پولشویی تأثيرگذار است.  مبارزه با کننده بر کاهش موانع های اصالحفرضيه دوم: وجود کنترل
H0=  پولشویی تأثیرگذار نیست.  مبارزه با کننده بر کاهش موانع های اصالحوجود کنترل 
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𝐇𝟏=  پولشویی تأثیرگذار است.  مبارزه با  بر کاهش موانع کننده های اصالحوجود کنترل 

 پولشویی تأثيرگذار است.   مبارزه با گيرانه بر کاهش موانعهای پيشوجود کنترلفرضيه سوم:  

𝐇𝟎=  پولشویی تأثیرگذار نیست.   مبارزه باگیرانه بر کاهش موانع های پیشوجود کنترل 

𝐇𝟏=  پولشویی تأثیرگذار است.   مبارزه باگیرانه بر کاهش موانع های پیشوجود کنترل 
 نتایج رگرسيون چندگانه  (:6)جدول 

 F Sig R 2R adj2R میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات تغییرات مدل 

1 

 27.225 3 81.674 رگرسیون 

73.456 0.000b 0.809 0.655 0.646 0.371 116 42.993 خطا 

 - 119 124.667 مجموع 
a. Dependent Variable: Romla 

b. Predictors: (Constant), Prco, Deco, Corco 

 

گیرانه بر متغیر وابسته  های پیشکننده و کنترل های اصالحکننده، کنترل های کشفدر این فرضیه تاثیر متغیر مستقل کنترل
بزرگتر از مقدار بحرانی و سطح   73.456مدل با مقدار    1شده است. آماره آزمون فیشر  پولشویی بررسی   مبارزه با کاهش موانع  

است که از وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته حمایت    05/0معناداری محاسبه شده آن کوچکتر از  
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل قابل    9/80حدود    دهد کهکرده است. مقدار ضریب تعیین نشان می 

 تبیین است.  
 نتایج ضرایب رگرسيون چندگانه  (:7)جدول 

 ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد  متغیرها 
t Sig 

B Std. Error Beta 

 0.398 -0.849 - 0.252 -0.214 مقدار ثابت 

 0.000 5.115 0.980 0.033 0.170 کننده های کشف کنترل

 0.000 8.423 1.935 0.078 0.658 کننده های اصالحکنترل

 0.003 3.643 1.162 0.040 0.165 گیرانههای پیشکنترل

 

   تحليل فرضيه اول
مبارزه  بر کاهش موانع    کنندههای کشفکنترل  ضریب   است.  تحلیل رگرسیون انجام گرفته   نتایج   اساس   بر  فرضیه  این   آزمون 

است که از تاثیر    05/0داری آزمون کمتر از  و سطح معنی  5.115مقدار    به   شده   محاسبه  بحرانی   آماره  پولشویی دارای   با
پولشویی حمایت شده است. بنابراین شواهد گردآوری شده از طریق    مبارزه با کننده بر کاهش موانع  های کشفمعنادار کنترل 
توان  ( می 0.170بر اساس تئوری احتماالت بیانگر رد فرضیه صفر است. با توجه به مثبت بودن ضریب بتا )  نمونه آماری 

رد    H0مستقیم و مثبت دارد. بنابراین فرض   پولشویی تأثیر  مبارزه با کننده بر کاهش موانع  های کشفگفت وجود کنترل 
 گیرد. شود و فرضیه مقابل آن مورد حمایت قرار می می

 

 تحليل فرضيه دوم 

 
2 Fisher 
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کننده بر کاهش موانع  های اصالحکنترل  ضریب   است.  تحلیل رگرسیون انجام گرفته  نتایج  اساس   بر   فرضیه   این   آزمون 
است که از    05/0آزمون کمتر از    داریو سطح معنی  8.423مقدار    به  شده   محاسبه  بحرانی   آماره   پولشویی دارای   مبارزه با

پولشویی حمایت شده است. بنابراین شواهد گردآوری شده    مبارزه با کننده بر کاهش موانع  های اصالحتاثیر معنادار کنترل 
(  0.658از طریق نمونه آماری بر اساس تئوری احتماالت بیانگر رد فرضیه صفر است. با توجه به مثبت بودن ضریب بتا )

مستقیم و مثبت دارد. بنابراین   پولشویی تأثیر  مبارزه باکننده بر کاهش موانع  های اصالحت که وجود کنترلتوان گفمی
 گیرد.شود و فرضیه مقابل آن مورد حمایت قرار میرد می H0فرض  

 

 تحليل فرضيه سوم 
مبارزه    گیرانه بر کاهش موانعهای پیش کنترل  ضریب   است.  تحلیل رگرسیون انجام گرفته   نتایج  اساس   بر  فرضیه  این   آزمون 

است که از تاثیر    05/0داری آزمون کمتر از  و سطح معنی  3.643مقدار    به   شده   محاسبه  بحرانی   آماره  پولشویی دارای   با
ده از طریق  پولشویی حمایت شده است. بنابراین شواهد گردآوری ش   مبارزه با گیرانه بر کاهش موانع  های پیشمعنادار کنترل 

توان  ( می 0.165نمونه آماری بر اساس تئوری احتماالت بیانگر رد فرضیه صفر است. با توجه به مثبت بودن ضریب بتا )
رد    H0مستقیم و مثبت دارد. بنابراین فرض   پولشویی تأثیر  مبارزه با گیرانه بر کاهش موانع  های پیشگفت وجود کنترل 

 گیرد. یت قرار می شود و فرضیه مقابل آن مورد حما می
 

 های پژوهش تفسير یافته

 پولشویی تأثيرگذار است.  مبارزه باکننده بر کاهش موانع های کشففرضيه اول: وجود کنترل
  پولشویی  مبارزه با کننده بر کاهش موانع های کشفها در فصل چهارم نشان داد که وجود کنترلنتایج تجزیه و تحلیل داده 

 تأثیرگذار است. 
پولشویی تأثیرگذار است. کنترل   مبارزه با  کاهش موانع کننده بر های کشفتوان گفت وجود کنترلدر تفسیر این فرضیه می 

های قانونی  که در تالش برای ارتقای دیدگاه حاصل شود    های ملی تواند از طریق دولتپولشویی و تاثیرات مخرب آن می
ای قوی  تواند نشانهبر شناسایی هرگونه فعالیت قاچاقی که می طد کنترل اختیارات قانونی و تسل خود علیه پولشویی، با بهبو 

اند. اما این نظام نظارت و تعادل، در کشورهای در حال توسعه، در تناسب  دال بر پولشویی باشد، اقدامات الزم را انجام داده
ن، مدیران، حسابداران و تجار باشند که تطابق و حسابرسی  منصفانه برای تمام افراد نیست که ممکن است شامل کارمندا 

کارگیری چنین رویکردی مورد  ه  اجرایی را برای گزارش هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه پولشویی به دلیل هزینه باالی ب
رست و خالف طراحی  ها برای کشف و گزارش نادیده گرفتن، اشتباه و یا انجام کارهای ناد دهند. این کنترل بررسی قرار می

کننده است. این فرضیه با نتایج پژوهش مرتضوی و  های کشفاند. برای مثال بررسی مجدد محاسبات یکی از کنترلشده
 ( همخوانی دارد. 1399(، سلیمانی تبار )1400) همکاران 

 تأثيرگذار است.  پولشویی  مبارزه باکننده بر کاهش موانع های اصالح: وجود کنترلفرضيه دوم

پولشویی    مبارزه باکننده بر کاهش موانع  های اصالحفصل چهارم نشان داد که وجود کنترل  ها درنتایج تجزیه و تحلیل داده 
 تأثیرگذار است.  

فرضیه می  این  تفسیر  کنترلکنترلتوان گفت  در  توسط  و خطاهای کشف شده  اشتباهات  را  های اصالحی،  یابنده  های 
ها ممکن است بتواند کُدگذاری غیرمجاز برای یکی از  . برای مثال، کامپیوتر هنگام ویرایش عادی پردازشکند تصحیح می

را بخواند، آن نام را با فایل اصلی لیست    کنندهاما، به کار خود ادامه دهد و نام تامین کنندگان مواد و کاال را کشف کندتامین
های تایید شده مطابقت دهد، شماره کُد مربوط را انتخاب کند و رکورد اولیه را اصالح نماید. در این فرایند کنترل، اگر  نام
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دارند که »معامالت  خیلی از واحدهای اقتصادی مقرر می دهد  شماره مشتری تایید شود، کامپیوتر فقط کار ویرایش را ادامه می 
ای  اصالح شده« به همان شیوه معامالت و رویدادهای اولیه پردازش شود؛ زیرا، اعتقاد بر این است که اعمال چنین شیوه

ای غیرمنظم  های اضافی و تکمیلی که به گونهال کنترلبیشتری برخوردار است. اعم یی  ها از کارابرای کنترل فرایند ثبت
با کنترل در مقایسه  نادیدهاعمال شود،  یا  بیشتر در معرض شکست  پردازشی،  به  این کنترل  . گیری استهای معمول  ها 

  ها مشکالتنماید. این کنترل حداقل نمودن تاثیر تهدید، شناسایی علت مشکل، تصحیح خطاهای ناشی از مشکل کمک می
سازی رخداد این مشکالت  های پردازش را برای حداقلکننده را تصحیح و سیستمهای کشفشناسایی شده توسط کنترل

این فرضیه با نتایج پژوهش دارابی  .  باشدکننده میهای داخلی تصحیحهای تجدیدنظر از جمله کنترل نماید، روشتعدیل می
 ( همخوانی دارد. 1397) (،  ابوالحسنی هستیانی و دانیالی1398و محمدی )

 پولشویی تأثيرگذار است.   مبارزه باگيرانه بر کاهش موانع های پيشفرضيه سوم: وجود کنترل
پولشویی    مبارزه با  گیرانه بر کاهش موانعهای پیش فصل چهارم نشان داد که وجود کنترل  نتایج تجزیه و تحلیل دادها در

 تأثیرگذار است. 
های مرتبط با پولشویی  ترین حوزهها، از مهمتوان گفت خدمات بانکداری و عملیات پولی در بانکدر تفسیر این فرضیه می 

شان موفق خواهند بود.  کارگیری خدمات و ابزارهای بانکی را داشته باشند در رسیدن به اهدافه  است. اگر پولشویان توان ب
گیرد.الزم به ذکر  ظارتی و کنترلی ضعیفی دارند، مورد توجه پولشویان قرار میهای ناین خدمات در کشورهایی که نظام

است برای انجام عملیات پولشویی لزومی ندارد کل سیستم بانکی در اختیار فرد پولشو باشد. به دلیل ماهیت فعالیت سیستم  
بستر مناسبی برای پولشویی و مخفی    گذاری مقادیر هنگفت پول نقد و اصل رازداری، این سیستمبانکی نظیر امکان سپرده

با پولشویی و عدم نظارت دستگاهکردن منشأ جرم می های نظارتی و مراجع  باشد. در صورت عدم اجرای قوانین مبارزه 
ذیصالح، این سیستم مطلوبیت بیشتری پیدا کرده و امکان ردیابی و شناسایی منابع وجوه دشوار خواهد شد. همانگونه که  

باشد بلکه ابزارهای بانکی به تنهایی  اختیار گرفتن کل سیستم بانکی نمی  انجام عمل تطهیر پول نیازی به در   گفته شد برای 
هایی هستند که  ها، کنترلتوانند مورد استفاده پولشویان قرار گیرد و آنان را به اهداف خود برساند. این دسته از کنترلمی

دهند.  بینی نموده و تعدیالت و اصالحاتی را انجام میز آنکه رخ دهند پیشبینی و پیش امشکالت و مسائل بالقوه را پیش
گیرانه  های پیشهایی از کنترلکنند. مثال ها از خطا، نادیده گرفتن و اقدامات نادرست و مخرب پیشگیری میاین کنترل

های مناسب برای مجوز رویدادهای  گذاری رویهکارگیری اسناد مناسب طراحی شده برای اجتناب از خطاها و پایهه  شامل: ب
 ( همخوانی دارد. 2022(، ذوالکفیل و همکاران ) 1396مالی. این فرضیه با نتایج پژوهش فالح نژاد )

 

 پيشنهاد برای هر فرضيه 

 پيشنهاد برای فرضيه اول 

 ای. سازی قوانین و جلوگیری از برخوردهای سلیقهشفاف •

 در مبارزه با جرایم اقتصادی.  تبیین جایگاه پلیس آگاهی  •

 یا اصالح قوانین موجود و ابالغ جهت اجرا.  تدوین قوانین جدید  •

زیر پا گذاشته نشود. بنابراین، ضرورت    مدیران نیز   توسطسازی شوند تا  مسیرهای کنترلی باید طوری طراحی و پیاده •
 . ها توسط مدیریت شود های خاص، مانع باطل کردن این کنترلکنترل

ها از وظایف کلیدی حسابرسان داخلی، مستقل و کمیته حسابرسی  بر کنترل داخلی و طراحی و اصالح کنترل   نظارت •
 های خصوصی و دولتی خواهد بود.  شرکتها و سازمان
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 پيشنهاد برای فرضيه دوم  

 عدم به کارگیری کارمندان متخلف در مشاغل حساس و مهم.  •

 بانکی و اقتصادی در قوه قضاییه و برخورد قاطع با مجرمان مربوطه. تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم  •

های  ها ریسک مشارکت در روش رود سازمانبا توجه به این که فساد مالی یک عمل غیرقانونی است، انتظار می  •
ود و از  هایی که فساد در آن اتفاق میفتد، ارزیابی شفاسد را مدیریت کنند. به طوری که این کار با شناسایی حوزه 

 های داخلی برای جلوگیری از فساد انجام شود.  طریق استقرار و نظارت بر کنترل

به     .سازی شودجهت پیشگیری از پولشویی باید یک سیاست صریح و روشن در رابطه با فساد طراحی و پیاده  •
همین منظور باید مسیر همه نوع گزارش احتمال وجود فساد، بررسی و کنترل شود تا از طریق مستندسازی مناسب  

های مالی و  برای تمام مراحل اداری و مالی از جمله فرآیندهای خرید، فروش، استخدام و سایر مبادالت و فعالیت
ک وظایف مربوط به هر فرآیند، از ایجاد فساد جلوگیری  غیرمالی که تاثیر اقتصادی خواهد داشت و همچنین با تفکی

 به عمل آید.  

 

 پيشنهاد برای فرضيه سوم 

 شود. ها پیشنهاد می تشکیل کمیسیون مبارزه با جرایم اقتصادی در استان  •

 ایجاد بانک اطالعات مجرمان و متهمان جرایم اقتصادی در کشور و ترجیحاً پلیس آگاهی.  •

 

 ها محدودیت
یی است.  ها دارای محدودیت  گیری ابتدای امر یعنی انتخاب موضوع تا مراحل اجرا و تجزیه و تحلیل و نتیجه  هر تحقیقی از

تا با دیدی باز و    کندی مختلف را دارند، کمک می ها هیندر پژوهش به محققانی که قصد تحقیق در زم  هابیان محدودیت 
یی است  ها ی مشابه بپردازند. این تحقیق نیز دارای موانع و محدودیت هابه امر پژوهش در زمینه   آگاهی از موانع، کمبودها، 

 کنیم.  اشاره می  که در ذیل به آنها  

 

 های در اختيار پژوهشگر محدودیت

 قبیل مشاهده و مصاحبه و ... استفاده از ابزار پرسشنامه و استفاده از ابزارهای دیگر از  •

 ...  ها ودر نظرگرفته نشدن متغیرهایی نظیر حاکمیت شرکتی، تحریم •

 

 های خارج از اختيار پژوهشگر محدودیت

از ترس اشاعه اطالعات محرمانه و مقصر دانسته    همکاری ضعیف افراد جامعه مورد بررسی با محقق است که  •
 شود. شدن مدیران و مسئوالن مربوطه ناشی می

ها در حد متوسط بوده و این احتمال  توان مطرح کرد، که در این پژوهش بیشتر پاسخ خطای تمایل به وسط را می •
د خطای تمایل به وسط را  دهد. بنابراین در صورت وجود چنین فرهنگی بایفرهنگ گرایش به وسط را نشان می 

 در نظر گرفت. 

 قانع کردن پاسخگویان برای پاسخگویی به سواالت در برخی موارد با مشکالتی مواجه بود.  •
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 پيشنهاد به سایر پژوهشگران

 ها انجام شود تا نتایج مقایسه شود. این پژوهش در سایر سازمان  •

 . پولشویی انجام شود   شود پژوهشی با عنوان تاثیر سایر عوامل بر رویپیشنهاد می •

 .بندی عوامل مختلف بر پولشویی انجام پژوهشی در خصوص رتبه •

 . بندی موانع پولشویی در خصوص رتبهانجام پژوهشی  •
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