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 چکيده

 شوئی پول با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان تعامل و شناخت ،دانش، اراده تاثیر تبیین هدف با پژوهش این
 نظارتی های دستگاه کارشناسان آماری جامعه. بود 89 سال زمانی قلمرو و پیمایشی -توصیفی پژوهش روش. گرفت شکل

 مشخص به توجه با. شد انتخاب دارند حضور آنجا در کشور محاسبات دیوان رسانحساب که بوده مسئول حسابرسی و
 کارکنان از اطالعات آوری جمع منظور به. شد تعیین نفر 122 نمونه حجم مورگان -جرسی جدول طبق جامعه افراد بودن
 تحقیق فرضیه آزمون برای متغیرها بین ارتباط تا گردید استفاده پرسشنامه از، حسابرسی و نظارتی های دستگاه ارشد

 آماری تحلیل و تجزیه قابل پرسشنامه 122 تعداد این از که شد توزیع پرسشنامه 132 تعداد منظور بدین شود بررسی
. شد استفاده پارامترها داری معنی حالت در مدل ازشبر از حاصل احتمال از ها فرضیه آزمون جهت. گردید دریافت
 دانش، ارشد کارکنان اراده، دهد می نشان پژوهش های یافته. گردید بررسی ختاریسا معادالت طریق از مدل مناسبت
 .دارد تاثیر پولشویی با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان تعامل و ارشد کارکنان شناخت، ارشد کارکنان

 .پولشویی، کارکنان، شناخت، دانش، تعامل، اراده :کليدی های واژه

 

 مقدمه

 ترقی و پیشرفت با متناسب و همگام و آمد پدید جدید جوامع گیریشکل با همزمان که است مفاسدی از پولشویی
 پوله و درآمدها: گفت توان می که طوری به. کرد پیدا بیشتری گستردگی و پیچیدگی، کشورها مالی و پولی های سیستم

 برای شود می حاصل... و فحشا، نامرسوم های بندی شرط، مخدر مواد قاچاق مانند قانونی غیر های روش از که ایی
 پولشویی فرآیند همین که شوند قانونی مبادالت و معامالت چرخه وارد طریقی هر به باید باشند داشته استفاده قابلیت اینکه

 سیستم وارد را خود های پول نتوانند نامشروع درآمدهای این صاحبان باشد قرار اگر، دیگر عبارت به. دهد می شکل را
 های روش به افراد این. داشت نخواهد ای استفاده هیچ ها آن برای پول این، کنند قانونی تجاری مبادالت و بانکی

 .گویند می پولشویی اصطالحاً را ها روش این. دهند جلوه قانونی را خود نامشروع درآمدهای دارند سعی مختلف

 آن بار زیان آثار و پیامدها ماندن ناشناخته، ایران اقتصاد رد وییپولش پدیده با مبارزه فراروی یاساس های چالش از یکی
 طور به. نشود ایجاد درکشور شوم پدیده این با رویارویی برای ویژه حساسیتی یا جدی عزمی تاکنون شده باعث که است
 در و خود های دارایی از محافظت و ثروت غیرقانونی منبع ساختن مخفی برای تبهکاران که است روشی، پولشویی کلی

 تشکیل موجب که ردی هرگونه برجاگذاشتن از جلوگیری و قانون اجرای نهادهای ظن و شک برانگیختن از اجتناب نتیجه

 های دستگاه ارشد کارکنان تعامل و شناخت، دانش، اراده تاثير

 شوئی پول با مبارزه بر نظارتی

 
 الهه حيدری

 )نویسنده مسئول( ، ایران.رامسر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رامسر، یارشد حسابدارکارشناسی 
e.heydari.1396@gmail.com 

 محمدرضا باسطی راد
 ، ایران.دماوند، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دماوند، ارشد حسابداریکارشناسی 
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 و خود بقاء حفظ منظور به هم تروریستی های سازمان و ها تروریست عالوه به. گیرند می کار به، گردد آنان علیه پرونده
 .جویند می توسل پولشویی های تکنیک به، تروریستی های فعالیت انجام

 و شــده موجب را مالی بازارهای آشفتگی امر این که نماید می تغذیه را یافته سازمان جرائم و فساد، پولشویی، مجموع در
 قانون( میالدی1229)2392 ســال در ایران اسالمی جمهوری. گذارد می جامعه بهزیستی و رفاه بر منفی اثرات کلی بطور

 با مبارزه قانون شدن اجرایی که رسید تصویب به بعد سال در مربوط های نامه آیین. کرد تصویب را ولشوییپ با مبارزه
 .شد بموج را مالی اتاطالع واحد و اجرایی دبیرخانه، پولشویی با مبارزه عالی شورای تأسیس همچنین و پولشویی

 دستگاه ارشد کارکنان تعامل و شناخت ،دانش ،اراده یرتاث که هستیم سوال این به گویی پاسخ دنبال به مقاله این در ما
 ؟چست شوئی پول با مبارزه بر نظارتی های

 
 تعریف مفهومی متغيرها

 مشخص را شما گیری جهت تصمیم این .شوید تر مصمم چیزی هر در که شود انجام طوری باید خاص و قوی تصمیم یک :اراده

 کنید حرکت جلو به، شوید می مواجه خود مسیر در هایی چالش با که زمانی تیح چگونه که دهد می نشان شما به این. کند می
 (.2391 ،کشفی)

 2 سواالت با و 2382، رومی و عباسی پرسشنامه اساس بر متغیر این مطالعه این در :پولشویی با مبارزه برای کارکنان اراده

 .شود می سنجیده لیکرت ای گزینه پنج طیف و 22 تا

 شدنی آزمایش های بینی پیش و توضیحات قالب در، طبیعت جهان درباره ها یافته ساماندهی و تولید برای ستا ساختاری :دانش

 (.2382، مظفری و آبادی حسن هرج)

 22 سواالت با و 2382، رومی و عباسی پرسشنامه اساس بر متغیر این مطالعه این در :پولشویی با مبارزه در کارکنان دانش

 .شود می سنجیده زیر های شاخص با و لیکرت ای نهگزی پنج طیف و 12 تا

 این. هستند درگیر فهم و دانش کسب در که کند می اشاره روانی فرایندهای سری یک به که است اصطالحی، شناخت :شناخت

، زبان ندةدربردار و هستند مغز باالی سطح عملکردها اینها. شود می مسئله حل و قضاوت، یادآوری، دانستن، تفکر شاملِ فرایند
 (.2392 ،شجاعی) هستند ریزی برنامه و ادراک، تخیل

 سواالت با و 2382، رومی و عباسی پرسشنامه اساس بر متغیر این مطالعه این در :پولشویی با مبارزه در کارکنان شناخت

 .شود می سنجیده زیر های شاخص با و لیکرت ای گزینه پنج طیف و 32 تا 12

 زمانی تعامالت است معتقد و دارد فعالیت دو و فرد دو حداقل به نیاز که است ای جانبه دو رخدادی ملتعا واگنر گفته به :تعامل

 .(1222، همکاران و مور) گذارند می تاثیر یکدیگر بر طرفه دو صورت به رخدادها و اشیاء که دهد می رخ

 32 سواالت با و 2382، رومی و عباسی رسشنامهپ اساس بر متغیر این مطالعه این در :پولشویی با مبارزه در کارکنان تعامل

 .شود می سنجیده زیر های شاخص با و لیکرت ای گزینه پنج طیف و 12 تا

 صورت به و جرم طریق از که مالی همان یا) کثیف پول اصطالح در، آن راستای در که است فرآیندی پولشویی :پولشویی

 شود می تبدیل، است آمده دست به قانونی و مشروع های راه از ظاهر در هک ثروتی یا تمیز پول به( است شده حاصل غیرقانونی
 (.نیست مشخص پول آن ی اولیه منشاء که صورتی به)

 
 پيشينۀ پژوهش

 با مبارزه قانون قبال در حسابرسی و نظارتی دستگاههای نقش بررسی، عنوان تحت پژوهشی در(، 2382) رومی و عباسی
 کشور محاسبات دیوان مصوبات از که پولشویی با مبارزه در حسابرسی و نظارتی های هدستگا نقش شناخت به ،پولشویی

 و نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان از اطالعات آوری جمع منظوم به. پرداختند، است شده استخراج 2383 سال تا
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 شده استفاده مورد مربوط نظارتی های دستگاه حسابرسان تجربیات از همچنین و شده استفاده پرسشنامه از، حسابرسی
 در کشور محاسبات دیوان حسابرسان که بوده مسئول حسابرسی و نظارتی های دستگاه کارشناسان آماری جامعه. است
 آزمون از دریافتی اطالعات تحلیل و تجزیه برای و لیکرت طیف از ها پرسشنامه گذاری نمره منظور به. دارند حضور آنجا
 متغیرهای دهد می نشان نتایج. است شده استفاده spss افزار نرم در همخطی و رگرسیون، منفرید، باخ کرون آلفای های
 نقش پولشویی با مبارزه در%  8982 شدت با مجموع در %( 2/22) شناخت و%(  2/22) تعامل%( ، 29) دانش%(،  21) اراده
 .دارند

 شده سعی ،شویی پول با مبارزه در حسابرسی و حسابداری نقش بررسی، عنوان تحت پژوهشی در( 2381) فروزی نصیری
 پول با مبارزه در حسابرسی و حسابداری اثرگذار نقش به شویی پول مورد در مختصری توضیح و معرفی ضمن تا است

 حرفه افراد سایر به نسبت را شویی پول با مبارزه های مسئولیت حسابرسان که دارد وجود اصلی دلیل چهار. بپردازد شویی
 می مطرح نیجریه کشور شویی پول منع قوانین طبق نیز آنها های مسئولیت از برخی همچنین، دهند می انجام بهتر ای

 نقش و شویی پول های فعالیت با رابطه در حسابرسی مؤسسات های برنامه و آموزش به مقاله پایانی بخش در و شود
 . شود می پرداخته شویی پول با مبارزه در دادگاهی حسابداران

 دیوان نقش بر تأکید با ایران اسالمی جمهوری در پولشویی با مبارزه، عنوان تحت پژوهشی در(، 2381) خوئینی و یمیرح
 در که. پرداختند پولشویی جرم و پولشویی با مبارزه قضایی و دولتی مختلف های نهاد نقش بررسی به ،کشور محاسبات

 تالش المللی بین سطح در هم و ملی سطح در هم نهاد این و بوده برجسته نیز کشور محاسبات دیوان نقش میان این
 کارآمد و موثر مبارزه درنهایت پولشوییو جرم ارتکاب زمینه بردن بین از، پولشویی موارد شناسایی برای را متعددی های
 .است داده انجام باآن

 مخدر مواد کارتل برای لشوییپو در مالی مؤسسات نقش عنوان تحت ای رساله ی ارائه با ژانویه در( 1221) فلیپ
 تولید قانونی غیر کار و کسب این از که هنگفتی وجوه را مکزیک در مخدر مواد قاچاق های سازمان ظهور دلیل، مکزیک

 به مربوط اطالعات. کنند جستجو خود سودهای شستن برای راهی مداوم بطور مجبورند سازمانها این. داند می، شود می
 در مهم ابزاری مقررات که دادهاند نشان تحقیقات. هستند مهم پولشویی با مبارزه قوانین اجرای و تنظیم در ها روش این

 قوانین آیا که این تعیین مکزیک با رابطه در ولی، باشند می پولشویی در استفاده مورد غیرقانونی های شیوه با مبارزه
 دولت به رساله این توصیه.باشد می دشوارتر مراتب به، خیر یا دارند گرفته صورت مجرمانه فعالیتهای با مبارزه در تأثیری

 .باشد می آینده های جرم از جلوگیری برای مؤثر طور به پولشویی با مبارزه فرآیندهای ایجاد و راهها شناسایی مکزیک
 منظور هب پولشویی اساس بر تجارت در قرمز پرچمی شناسایی عنوان با ای رساله نمودن ارائه با( 1221) گیوز رُدری

 روش از استفاده مجرمانه فعالیتهای از حاصل نامشروع وجوه نمودن پنهان برای روش یک، کند می اعالم ریسک کاهش
 روش در موجود پیچیدگی. است خدمات ارائه یا کاال فروش از حاصل وجوه این که موضوع این دادن نشان و تجارت
 مدارک و اسناد از استفاده با مجرمان. است مرحلهای سه سنتی روش به نسبت کمتری مخاطرات دارای مراتب به تجارت

 همچنین. دهند قرار ضابطین توجه از بدور را حاصله وجوه منبع تا میدهند نشان وارونه را نامشروع معامالت نادرست
 هایبازار و مالی سیستم یکپارچگی برای بزرگ تهدید یک وجوه این دادن نشان مشروع در تجارت روش از استفاده
 و تجزیه مورد و آوری جمع دولتی نهادهای توسط هاییداده پیچیده معامالت این از بهتر درک منظور به. میباشد جهانی
 تا دارد سعی مقاله این بنابراین. گیرند می قرار استفاده مورد تجارت در مجرمانه فعالیتهای و تقلب شناسایی برای تحلیل

 وکار کسب با شده ادغام مجرمانه های فعالیت شناسایی برای قرمز پرچمی تا وانندت می چگونه مالی مؤسسات که نشاندهد
 صدمات و لطمات برابر در را جهانی مالی بازارهای، یکپارچگی با میتواند آگاه مالی مؤسسات ایجاد. کنند ارائه وتجارت
 .نمایند حفظ پولشویی
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 پژوهش  های  فرضيه
 .دارد تاثیر پولشویی با مبارزه بر نظارتی های هدستگا ارشد کارکنان اراده: اول فرضیه

 .دارد تاثیر پولشویی با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان دانش: دوم فرضیه

 .دارد تاثیر پولشویی با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان شناخت: سوم فرضیه

 .دارد تاثیر پولشویی با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان تعامل: چهارم فرضیه
 

 شناسی پژوهش روش

 کاربرد حسابرسی و نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان برای آن نتایج زیرا، باشد  می کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش
، تاریخی تحقیقات: از عبارتند که نمود تقسیم گروه پنج به روش و ماهیت اساس بر توان  می را  علمی تحقیقات. دارد

 پیمایشی نوع از و توصیفی تحقیق این، روش اساس بر تحقیقات انواع بندی طبقه در. علّی و تجربی، همبستگی، توصیفی
. داریم توجه جاری فرآیندهای و موجود روابط یا شرایط به و کنیم  می تفسیر و توصیف هست که را چه آن زیرا، باشد  می

 امکان شده گردآوری های داده برآیند و پردازد  می همگن ای نمونه رفتار رسیبر به پژوهشگر که رو این از پیمایشی
 پیمایشی -توصیفی های پژوهش زمرة در، روش نظر از دیگر عبارت به. سازد  می فراهم را پژوهش جامعه مورد در قضاوت

 خاص موضوع یک روی بر، ویژه طور به زیرا، است موردی مطالعة روش، پژوهش این انجام روش دیگر طرف از. است
، مکانی نظر از. است کرده توصیف مشخص چارچوب در را آنان میان ارتباط نحوه و پژوهش متغیرهای و عناصر و تمرکز

 مصاحبه ابزارهای از استفاده با و آماری نمونه و جامعه در حضور با پژوهش های داده زیرا؛ بوده میدانی نوع از پژوهش این
 .است هشد گردآوری، پرسشنامه و
 

 جامعه و نمونه آماری پژوهش
 این آماری جامعه. بپردازد ها آن درباره تحقیق به خواهد  می محقق که دارد اشاره چیزهایی یا وقایع کل به آماری جامعه

 های دستگاه ارشد دستگاه کارکنان عبارتی به و متولی نظارتی های دستگاه سازان گیراتصمیم تصمیم شامل پژوهش
 مقرون هزینه نظر از و بود بر زمان جامعه اعضا تمامی پیرامون پژوهش که جا آن از. باشد  می پولشویی با ارزهمب در متولی

 .نماید گیری نمونه به اقدام است ناچار گر پژوهش، نیست صرفه به
 مهمی موضوع فوق سوال. دارد قرار، باشد چقدر نمونه اندازه که سوال این تحقیقی یا مطالعه هر ریزی برنامه صدر در

 اتالف سبب نظر مورد نتایج حصول برای نیاز حد از بزرگتر ای نمونه انتخاب. شمرد کوچک را آن نباید هرگز که است
 عملی استفاده فاقد که دهد می سوق نتایجی به را پژوهشگر، اغلب کوچک خیلی های نمونه که حالی در، شود می منابع
 جامعه اعضا تعداد به توجه با مورگان -جرسی جدول طبق نمونه حجم بودن نامحدود دلیل به شپژوه این در. است

 .است ساده تصادفی نیز گیری نمونه روش و گردید انتخاب نمونه عنوان به نفر 122 تعداد هستند نفر 122 که آماری

 

 های پژوهش یافته
 در. شد خواهد پرداخته استنباطی و توصیفی سطح دو در مهپرسشنا از حاصل های یافته تحلیل و تجزیه به قسمت این در

 اطالعات وتحلیل تجزیه و بررسی برای معیار انحراف و میانگین، درصد، فراوانی مانند توصیفی آمار های شاخص از ابتدا
 رقرا استفاده مورد استنباطی آمار های شاخص سپس و است شده استفاده پاسخگویان عمومی های ویژگی به مربوط
 .است شده استفاده ساختاری معادالت آزمون تحقیق های فرضیه  آزمون برای. است شده گرفته
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 اطالعات جمعيت شناختی

ها  بندی داده های آمار توصیفی جهت دسته های جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه از شاخص برای توصیف ویژگی
 استفاده شده است.

 جنسيت -1

 18نفر مرد بودند که بیشترین درصد فراوانی را مردان با بیش از  229نفر زن و  91اد دهندگان تعد از میان کل پاسخ
 درصد به خود اختصاص داده بودند.

 (: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسيت1جدول )
 درصد فراوانی جنسيت

 1282 91 زن

 1882 229 مرد

 22282 122 کل

 

 وضعيت تأهل -7

نفر مجرد بودند که بیشترین درصد  22نفر متأهل و  212نفر بدون پاسخ بودند و تعداد  1تعداد دهندگان  در میان پاسخ
 درصد به خود اختصاص داده بودند. 23فراوانی را  افراد متأهل با بیش از 
 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس وضعيت تأهل (:7)جدول 

 درصد فراوانی وضعيت تأهل

 2381 212 مجرد

 3181 22 متأهل

 282 1 بدون پاسخ

 22282 122 کل

 

 سن -3

سال سن داشتند که بیشترین درصد  12تا  32نفر بین  212و تعداد نفر بدون پاسخ و  2تعداد  دهندگان از میان کل پاسخ
به درصد را  382سال سن داشتند که کمترین درصد فراوانی  12نفر باالی  2درصد و همچنین  تعداد  23فراوانی بیش از 

 . خود اختصاص داده بودند
 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن(: 3)جدول 

 درصد فراوانی سن

 2381 212 سال 12تا  32

 3383 22 سال 12تا  12

 382 2 سال 12باالی 

 283 2 بدون پاسخ

 22282 122 کل
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 ها و اطالعات پژوهش تجزیه و تحليل توصيفی داده
 ری متغيرهای پژوهشهای آما مشخصه (:4)جدول 

 تعداد واریانس انحراف معيار ميانگين متغيرها

 122 91/2 811/2 311/3 اراده کارکنان

 122 922/2 823/2 322/3 دانش

 122 821/2 812/2 118/3 تعامل

 122 228/2 922/2 322/3 شناخت

 

با انحراف معیار  118/3با میانگین  دهد که باالترین میانگین مربوط به مؤلفه تعامل نشان می 1نتایج جدول شماره 
و واریانس  922/2با انحراف معیار  322/3و کمترین میانگین مربوط به شناخت با میانگین  821/2و واریانس  812/2
 می باشد.  228/2

 

 های آماری گویه های متغير اراده کارکنان مشخصه(: 5)جدول 

 تعداد واریانس انحراف معيار ميانگين گویه ها

 122 321/2 212/2 393/3 2ل سوا

 122 188/2 212/2 119/3 1سوال 

 122 312/2 218/2 123/3 3سوال 

 122 122/2 223/2 219/3 1سوال 

 122 392/2 221/2 321/3 1سوال 

 122 122/2 118/2 122/3 2سوال 

 122 322/2 222/2 212/3 2سوال 

 122 392/2 221/2 321/3 9سوال 

 122 328/2 222/2 212/3 8سوال 

 122 123/2 298/2 399/3 22سوال 

و  223/2با انحراف معیار  219/3( با میانگین 2دهد که باالترین میانگین مربوط به گویه ) نشان می 1نتایج جدول شماره 
 باشد.  می 222/2با انحراف معیار  212/3( با میانگین 8کمترین میانگین مربوط به گویه )

 اری گویه های متغير دانشهای آم مشخصه(: 6)جدول 

 تعداد واریانس انحراف معيار ميانگين گویه ها

 122 122/2 112/2 111/3 22سوال 

 122 321/2 222/2 311/3 21سوال 

 122 321/2 229/2 292/3 23سوال 

 122 318/2 221/2 393/3 21سوال 

 122 111/2 121/2 322/3 21سوال 

 122 321/2 213/2 211/3 22سوال 

 122 111/2 222/2 222/3 22ال سو

 122 229/2 121/2 283/3 29سوال 

 122 112/2 122/2 181/3 28سوال 

 122 193/2 233/2 212/3 12سوال 
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 233/2با انحراف معیار  212/3( با میانگین 12دهد که باالترین میانگین مربوط به گویه ) نشان می 2نتایج جدول شماره 
 .باشد می 213/2با انحراف معیار  211/3( با میانگین 22به گویه )و کمترین میانگین مربوط 

 های آماری گویه های متغير تعامل مشخصه (:2جدول )

 تعداد واریانس انحراف معيار ميانگين گویه ها

 122 128/2 288/2 111/3 12سوال 

 122 323/2 212/2 111/3 11سوال 

 122 331/2 211/2 112/3 13سوال 

 122 111/2 131/2 112/3 11سوال 

 122 129/2 122/2 329/3 11سوال 

 122 319/2 222/2 132/3 12سوال 

 122 121/2 132/2 382/3 12سوال 

 122 391/2 222/2 119/3 19سوال 

 122 189/2 238/2 192/3 18سوال 

 122 388/2 293/2 123/3 32سوال 

 238/2با انحراف معیار  192/3( با میانگین 18ن مربوط به گویه )دهد که باالترین میانگی نشان می 2نتایج جدول شماره 
 .باشد می 222/2با انحراف معیار  119/3( با میانگین 19و کمترین میانگین مربوط به گویه )

 های آماری گویه های متغير شناخت مشخصه (:8)جدول 

 تعداد واریانس انحراف معيار ميانگين گویه ها

 122 318/2 222/2 32/3 32سوال 

 122 318/2 222/2 11/3 31سوال 

 122 121/2 298/2 19/3 33سوال 

 122 122/2 212/2 22/3 31سوال 

 122 121/2 121/2 12/3 31سوال 

 122 211/2 121/2 22/3 32سوال 

 122 12/2 112/2 21/3 32سوال 

 122 121/2 121/2 12/3 39سوال 

 122 11/2 111/2 21/3 38سوال 

 122 191/2 128/2 32/3 12سوال 

 122 128/2 111/2 19/3 12سوال 

 122 19/2 122/2 11/3 11سوال 

 122 321/2 229/2 31/3 13سوال 

 122 311/2 223/2 22/3 11سوال 

 122 321/2 229/2 39/3 11سوال 

 122 31/2 218/2 32/3 12سوال 

 122 322/2 223/2 12/3 12سوال 

 122 183/2 232/2 32/3 19سوال 

 122 128/2 232/2 28/3 18سوال 

 122 112/2 222/2 11/3 12سوال 

و  212/2با انحراف معیار  22/3( با میانگین 31دهد که باالترین میانگین مربوط به گویه ) نشان می 9نتایج جدول شماره 
 باشد. می 111/2با انحراف معیار  21/3( با میانگین 38کمترین میانگین مربوط به گویه )

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

 (                                                                                   سوم)جلد 1333 تابستان، 72، شماره 3دوره 
 

28 

 

 ثبات فرضيه هاا
محاسبه شده است. بطور کلی  tیابی معادالت ساختاری بارعاملی استاندارد و آماره  برای تحلیل عاملی تائیدی و مدل

 قاعده زیر حاکم است:
شود. بار عاملی مقداری بین  قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می

شود. بارعاملی  نظر می باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف 3/2ک است. اگر بار عاملی کمتر از صفر و ی
 باشد خیلی مطلوب است.  2/2قابل قبول است و اگر بزرگتر از  2/2تا  3/2بین 

بودن رابطه بین زمانیکه همبستگی متغیرها شناسائی گردید باید آزمون معناداری صورت گیرد. جهت بررسی معنادار 
شود  بررسی می 21/2شود. چون معناداری در سطح خطای  استفاده می t-valueیا همان  tمتغیرها از آماره آزمون 

کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست و  82/2از  t-valueبنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده با آزمون 
 .(11، 1222)کالین،  ایش داده خواهد شددر نرم افزار لیزرل با رنگ قرمز نم

 

 مدل نهائی روابط بين متغيرها و اثبات فرضيه ها

های نیکوئی برازش استفاده شده است. یکی از  جهت برازش مدل ساختاری فرضیه های تحقیق از تعدادی شاخص
ص خی دو بهنجار است های برازش، شاخ های عمومی برای به حساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبه شاخص شاخص

باشد مطلوب است.  1تا  2شود. چنانچه این مقدار بین  که از تقسیم ساده خی دو بر درجه آزادی مدل محاسبه می
 .(18،  1222؛ کالین،  99، 2899)شوماخر و لومکس، 

2 3039.57
2.600

1171

x

df
= =  

 اند.  گرفته های نیکوئی برازش مدل ها نیز در بازه مورد قبول قرار همچنین شاخص
 مدل نهایی تحقيق(: 3)جدول 

 SRMR RMSEA GFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

 2-2 <288 <288 <288 >2829 >2821 مقادیر قابل قبول

 2889 2882 2889 2882 28212 28212  مقادیر محاسبه شده

ن مدل با اقتباس از برونداد مدل نهایی تحقیق بر اساس متغیرهای تحقیق و معیارهای هرکدام مشخص شده است. ای
 افزار لیزرل ترسیم شده است.  نرم
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 ارتباط بين متغيرها نتایج تائيد مدل نهائی t-valueآماره  (:1)نمودار 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

 (                                                                                   سوم)جلد 1333 تابستان، 72، شماره 3دوره 
 

12 

 

 
 ارتباط بين متغيرها نتایج تائيد مدل نهائی (:7)نمودار 
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 نتایج آزمون فرضيه های تحقيق (:11)جدول 

 يجهنت عالمت tآماره  ضریب مسير مسير

 تایید + 21813 2881 اراده کارکنان ←مبارزه با پول شوئی 
 تایید + 22811 2882 دانش کارکنان ←مبارزه با پول شوئی 
 تایید + 22812 2892 تعامل کارکنان ←مبارزه با پول شوئی 
 تایید + 21882 2881 شناخت کارکنان ←مبارزه با پول شوئی 

 

 ستگاه های نظارتی بر مبارزه با پولشویی تاثير دارد.فرضيه اول: اراده کارکنان ارشد د

دست آمده به 81/2( مشاهده می شود، ضریب مسیر تاثیر مبارزه با پولشویی با اراده کارکنان 22) طور که در جدولهمان
  در دامنهبرای این مسیر  tبدست آمده است، مقدار محاسبه شده  13/21برای این ضریب  tاست. با توجه به اینکه آماره 

توان نتیجه گرفت اراده کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با قرار نگرفته است، بنابراین می ]-82/2،  82/2[
 پولشویی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 فرضيه دوم: دانش کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پولشویی تاثير دارد.

دست آمده به 82/2( مشاهده می شود، ضریب مسیر تاثیر مبارزه با پولشویی با اراده کارکنان 22) طور که در جدولهمان
 برای این مسیر در دامنه tبدست آمده است، مقدار محاسبه شده  11/22برای این ضریب  tاست. با توجه به اینکه آماره 

دانش کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با  توان نتیجه گرفتقرار نگرفته است، بنابراین می ]-82/2،  82/2 [
 پولشویی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 فرضيه سوم: تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پولشویی تاثير دارد.

دست آمده به 92/2ن ( مشاهده می شود، ضریب مسیر تاثیر مبارزه با پولشویی با اراده کارکنا22) طور که در جدولهمان
 برای این مسیر در دامنه tبدست آمده است، مقدار محاسبه شده  12/22برای این ضریب  tاست. با توجه به اینکه آماره 

توان نتیجه گرفت تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با قرار نگرفته است، بنابراین می ]-82/2،  82/2 [
 و معناداری دارد. پولشویی تاثیر مثبت

 فرضيه چهارم: شناخت کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پولشویی تاثير دارد.

دست آمده به 81/2( مشاهده می شود، ضریب مسیر تاثیر مبارزه با پولشویی با اراده کارکنان 22) طور که در جدولهمان
 برای این مسیر در دامنه tبدست آمده است، مقدار محاسبه شده  82/21برای این ضریب  tاست. با توجه به اینکه آماره 

توان نتیجه گرفت شناخت کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با قرار نگرفته است، بنابراین می ]-82/2،  82/2[
 پولشویی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 

 سایر یافته های تحقيق

 ت بررسی نرمال بودن متغيرهای پژوهشاسميرنوف جه -آزمون کولموگروف

H0  :کنند. تحقیق از توزیع نرمال پیروی می متغیرهای 

H1   :کنند. تحقیق از توزیع نرمال پیروی نمی متغیرهای  

 اسميرنف متغيرهای تحقيق -جدول آزمون کولموگروف(: 11)جدول 

 نتیجه کلموگروف اسمیرنوف Z سطح معنی داری متغیرها

 نرمال 292/2 122/2 وییمبارزه با پولش
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شده است که نشان از پذیرش فرضیه صفر  21/2بزرگتر از  داری متغیر مقدار سطح معنی 22با توجه به نتایج جدول 
 کند، لذا می توان از آزمون پارامتریک استفاده کرد. باشد یعنی متغیر موردنظر از توزیع نرمال پیروی می می

اسمیرنوف برای استنباط فرضیه های پارامتریک از آزمون -ه از آزمون کولموگروفهمچنین با توجه به نتایج بدست آمد
 تی تک نمونه استفاده می شود.

 .به عنوان عدد وسط یا ممتنع اساس تحلیل خواهد بود 3درجه استفاده شده عدد  1چون از طیف لیکرت 
H0 : µ ≤ 3 

H1 : µ > 3 

داری دارد. در  تفاوت معنی 3شد متغیر مورد بررسی با مقدار آزمون یعنی با 21/2داری کوچکتر از  در صورتیکه مقدار معنی
 بود عامل مورد بررسی به صورت قوی در جامعه آماری وجود دارد. 3این حالت اگر میانگین عامل مورد بررسی بزرگتر از 

 

 سنجش ميزان مبارزه با پولشویی کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی
 متغير توصيفی آمارگرهای (:17)جدول 

 تعداد میانگین انحراف استاندارد میانگین خطای استاندارد

212/2 212/2 111/3 122 
 

 Tنتایج آزمون  (:13)جدول 

 3 = ارزش آزمون

t میانگین تفاوت آستانه معناداری آزمون درجه آزادی 
 فاصله اطمینان

 باال پایین

221/9 288 2222/2 111/2 312/2 113/2 
 

می باشد؛ و  21/2است و کمتر از  2222/2( مشاهده می شود چون آستانه معنا داری آزمون 23گونه که در جدول )همان 
(، بزرگتر است و همچنین با توجه به مثبت بودن حد باال و پایین، از 3(، از میانگین ممتنع )111/3میانگین محاسبه شده )

تایید می شود(؛ به عبارت  H1رد شده و  H0می گیرد )فرض  این رو فرضیه صفر رد می شود و فرضیه تحقیق تایید
 دیگر میزان مبارزه با پولشویی کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی در شرایط مطلوبی می باشد.

 

  گيری نتيجه و بندی جمع
 اول فرضیه

 ".دارد تاثیر پولشویی با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان اراده "
 شوئی پول با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان اراده مولفه تاثیر چهارم فصل در آمده بدست نتایج به توجه با

 از بزرگتر (Z 43/14) آماره که است آن بیانگر آماری تحلیل و تجزیه از آمده بدست نتایج که گرفت قرار بررسی مورد
 تاثیر شوئی پول با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان اراده مولفه، که گرفت نتیجه توان می و باشدمی 82/2

 با مبارزه درصد 81 که گرفت نتیجه توان می باشد می درصد 81 که فرضیه این مسیر ضریب به توجه با و. دارد معناداری
 عبارت به. دارد تگیبس کارکنان اراده از غیر به دیگر عوامل به دیگر درصد 9 و دارد بستگی کارکنان اراده به پولشویی

 .یافت دست امر این به توان نمی نباشد پولشویی با مبارزه برای کارکنان سوی از ارداهای اگر دیگر
 نصیری(، 2382) رومی و عباسی تحقیق نتیجه با که است آن بیانگر قبلی تحقیقات نتایج با اول فرضیه نتایج مقایسه با

 .دارد مشابهت(، 1221) گیوز رُدری(، 1221) یپفل(، 2381) همکاران و ملکی(، 2381) فروزی
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 دوم فرضیه

 ". دارد تاثیر پولشویی با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان دانش "
 شوئی پول با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان دانش مولفه تاثیر چهارم فصل در آمده بدست نتایج به توجه با

 از بزرگتر (Z 22/17) آماره که است این بیانگر آماری تحلیل و تجزیه از آمده بدست نتایج که گرفت قرار بررسی مورد
 ارشد کارکنان دانش مولفه، که گرفت نتیجه توان می، مسیر ضریب بودن مثبت به توجه با همچنین و باشدمی 82/2

 باشد می درصد 82 که آن مسیر ضریب به وجهت با و.  دارد معناداری تاثیر شوئی پول با مبارزه بر نظارتی های دستگاه
 برخوردار پولشویی با مبارزه  برای الزم دانش از نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان اگر که گرفت رو نتیجه این میتوان
 نشدا افزایش به نسبت شرایط و نیاز به توجه با باید کارکنان رو این از باشند موفق مهم امر این در توانند نمی نباشند

 .نمایند اقدام خود
 نصیری(، 2382) رومی و عباسی تحقیق نتیجه با که است آن بیانگر قبلی تحقیقات نتایج با دوم فرضیه نتایج مقایسه با

 .دارد مشابهت(  1222)وهی و( 1221) فلیپ(، 2381) همکاران و ملکی(، 2381) فروزی
 سوم فرضیه

 ".دارد تاثیر پولشویی با بارزهم بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان شناخت "
 پول با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان شناخت مولفه تاثیر را چهارم فصل در آمده بدست نتایج به توجه با

 آماره اینکه که است این بیانگر آماری تحلیل و تجزیه از آمده بدست نتایج که گرفت قرار بررسی مورد شوئی
(Z 51/11 )مولفه، که گرفت نتیجه توان می، مسیر ضریب بودن مثبت به توجه با همچنین و باشدمی 82/2 از بزرگتر 

 که آن مسیر ضریب به توجه با و دارد تاثیرمعناداری شوئی پول با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان شناخت
 مربوط های دستگاه در کارمندان بین مالتتعا باید پولشویی با مبارزه برای که گرفت نتیجه توان می است درصد 29

 .نمایند اقدام پولشویی موارد کشف و شناسایی در بهتر بتوانند تا یابد افزایش
 وُد(، 2382) رومی و عباسی تحقیق نتیجه با که است آن بیانگر قبلی تحقیقات نتایج با سوم فرضیه نتایج مقایسه با
 .دارد مشابهت( 1222) هی و (1221)

 ارمچه فرضیه

 ".دارد تاثیر پولشویی با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان تعامل "
 شوئی پول با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان تعامل مولفه تاثیر چهارم فصل در آمده بدست نتایج به توجه با

 از بزرگتر (Z 91/15) آماره که است این ربیانگ آماری تحلیل و تجزیه از آمده بدست نتایج که گرفت قرار بررسی مورد
، که گرفت نتیجه توان می، باشد می درصد 81 که ان مسیر ضریب بودن مثبت به توجه با همچنین و باشدمی 82/2

 که گفت توان می طرفی از و. دارد معناداری تاثیر شوئی پول با مبارزه بر نظارتی های دستگاه ارشد کارکنان تعامل مولفه
 .باشند موفق امر این در توانند می موضوع  از تر کامل و بهتر شناخت با کارکنان

 نصیری(، 2382) رومی و عباسی تحقیق نتیجه با که است آن بیانگر قبلی تحقیقات نتایج با چهارم فرضیه نتایج مقایسه با
 .دارد مشابهت( 1221) وُد  و( 2381) فروزی
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 پژوهش نتایج بر مبتنی پيشنهادهای
 اول فرضيه بر مبتنی پيشنهاد

 پایش و مناسب اقتصادی سیستم طراحی با شود می پیشنهاد پولشویی با مبارزه امر در گیرندگان تصمیم و مدیران به
، ناسالم های گذاری سرمایه شناسایی برای مناسب زیرساخت ایجاد، هستند مشکوک ها نآ به که افرادی بانکی حسابهای

 .دارند مالیاتی فرار که افرادی با قانونی برخورد و مالیاتی فرار مشاهده ورتص در مراجع به گزارش ارائه
 دوم فرضيه بر مبتنی پيشنهاد

 سازوکارهای با همچنین و پولشویی با مبارزه برای المللی بین و داخلی مقرارت و قوانین به شودکه می پیشنهاد مدیران به
 مصادیق از همچنین. باشند داشته شناخت پولشویی با مقابله خصوص در کیالکترونی بانکداری و پرداخت های نظام حوزه

 و تجاری آزاد مناطق و ها صرافی نقش از آگاهی، ان با مقابله سازکار و بهادار اوراق بازار و مسکن بازار در پولشویی
 مجازات در کافی بازدارندگی وجود و مناسب مالیاتی نظام طراحی همچنین و، مناطق این  در پولشویی با مبارزه سازوکار

 .پولشویی با مقابله های
 سوم فرضيه بر مبتنی پيشنهاد

 وجود همچنین نمایند طراحی پولشویی با مقابله به کمک برای مناسب مالیاتی نظام گردد می پیشنهاد مدیران به
 واحد ایجاد،  پولشویی به سیدگیر در قضائیه قوه اقدامات تاثیرات، پولشویی با مقابله های مجازات در کافی بازدارندگی

 مالی عملیات سوابق نگهداری، پولشویی با مبارزه با مرتبط آموزشی های دوره گذراندن، سازمان در پولشویی با مبارزه
، پولشویی با مبارزه منظور به اجرایی های دستگاه در رجوع ارباب شناسایی نحوه، الکترونیکی بصورت سازمان در طرفین
 در ساختاری اقدامات، پولشویی با مبارزه ضعف نقاط شناخت جهت اجرایی های دستگاه بین شترکم جلسات نشست
 توسط المللی بین سطح در پولشویی با مقابله تعامالت و کار سازو ارتقاء و پولشویی با مقابله جهت اجرایی های دستگاه
 .است موثر امر این در اجرایی دستگاه

 چهارم فرضيه بر مبتنی پيشنهاد

 بازنگری همچنین باشند داشته خدمات ارائه هنگام رجوع ارباب  به نسبت کاملی شناخت گردد می پیشنهاد مدیران به
، داخلی های کنترل ارتقاء جهت رابط های دستگاه از استفاده، مشتریان مدرن های رویه و سیاستها در ساالنه و منظم

 عملیات سوابق نگهداری، الکترونیکی سامانه طریق از ای هدور بصورت مشتریان مالی گردش اطالعات خالصه بررسی
، اجرایی های دستگاه اطالعاتی پایگاه با ای دوره صورت به مشتریان مشخصات تطبیق، سال 1 حداقل مدت به مالی
، پولشویی نوین روش با کارکنان آموزش تخصصی های دوره برگزاری، منسجم اطالعات بانک در تفصیلی اطالعات ثبت
 های پایگاه اطالعات برروزرسانی، اجرایی  های دستگاه توسط حقوقی و حقیقی افراد اقتصادی خدمات نمودن ودمسد

 مرتبط خدمات ارائه و اجرایی عملیات سوابق الکترونیکی پشتیبانی فایل نگهداری، ای دوره بصورت ها آن تطبیق و ذیربط
 است موثر امر این در ماتخد گیرندگان بفرد منحصر اختصاصی کد اختصاص، سوابق با

 

 آتی های پژوهش برای پيشنهادهایی
 منظور به پیشنهادهایی عنوان به زیر موارد، تحقیق متن در شده اشاره موارد دیگر و، پیشینه، هدف، مسئله بیان به مستند
 :گردد ارائه تواند می حاضر تحقیق موضوع با ارتباط در آتی تحقیقات انجام

 پولشویی با مبارزه در کارکنان رفتاری های ویژگی و دانش تأثیر بررسی -2
 پولشویی با مبارزه در کارکنان سوابق و جنسیت تأثیر -1
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 پژوهش های محدودیت
  .ها یافته مقایسه جهت پژوهش متغریهای با مرتبط خارجی و داخلی مرتبط های پژوهش نبود -2
 تأثیر پرسشنامه پاسخهای و نتایج بر است مکنم درآمدی سطح، تحصیالت، سن جمله از متغیرهای از برخی -1
 .شدند فرض ثابت ناچار به پژوهش این در که باشد داشته منفی
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