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 شویی پولشناسایی و ارزیابی عملکرد حسابرسان داخلی بر قوانین ضد 
 

 قهفرخی کاوسی حبیب

 .ایران ،شهرکرد ،کشور ای حرفه و فنی دانشگاه ،شهرکرد پسران فنی دانشکده علمی هیئت عضو  

 

 چکیده

 کمتر بازارهای به را تبهکارانه یتفعال ،شویی پول موارد تعقیب و شناسایی برای ،پیشرفته مالی بازارهای در شده اعمال تدابیر

 و فاسد را مالی نظام تواند می ،نشود مقابله وییش پول هایفعالیت با اگر .است داده سوق( مالی نظام نظر از) یافته توسعه

 بر داخلی حسابرسان عملکرد ارزیابی و شناساییهدف پژوهش حاضر  .کند گیر زمین نوپا بازارهای در را توسعه های کوشش

 ،عینی و معتبر مشاهده طور بهها داده ،آوری جمعابزارهای  کارگیری بهدر طی فرآیند تحقیق با  .باشدمی"شویی پول ضد نیناقو

 ،د ابتدا با بررسی سابقهشو سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی سعی  نددشبررسی و استخراج 

م پرسشنامه نظر کارشناسان خبره در یو سپس با تنظ ،شویی پول ضد قوانین بر یداخل حسابرسان عملکردنسبت به شناسایی 

ن منشأ ید شده و همچنین عوامل تأیییافزار نسبت به تعها با نرمل آنیآوری و پس از تجزیه و تحلخصوص این عوامل جمع

بیشترین وزن  0288. 5با وزن  (Bو آگاهی)دانش معیار  باتوجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر .ها اقدام گردیدبروز آن

در  3045. 5 ( با وزنC)(Aاراده)پژوهش به دست آورده است و در اولویت اول قرار دارد بعد از آن های  را در بین دو متغیر

 .در اولویت سوم قرار دارد2202. 5با وزن  (C) تعاملو  اولویت دوم
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 مقدمه -1

فعالیت تبهکارانه را بهه بازارههای کمتهر     ،شویی پولبرای شناسایی و تعقیب موارد  ،تدابیر اعمال شده در بازارهای مالی پیشرفته

 و فاسهد نظهام مهالی را    توانهد  مهی  ،مقابلهه نشهود   شهویی  پهول های اگر با فعالیت .)از نظر نظام مالی( سوق داده است یافته توسعه

اغلب شامل سلسله پیچیهده ای از معهام ت اسهتم امها عمومها        شویی پول .کند گیر زمینتوسعه را در بازارهای نوپا  های کوشش

شامل سه مرحله اساسی می باشد: مرحله اول جایگذاریم تزریق پول های کثیه  بهه سیسهتم پهولی و مهالی مرحلهه دوم  یهه        

ها مرحله سوم یکپارچه سازیم دادن ظاهر قانونی با مبدأ یا فعالیت های موجود آننونی چینیم جداسازی رابطه بین عواید غیرقا

 -کهاهش درآمهد دولهت     -عبارتند از: اخ ل و بی ثباتی در اقتصهاد   شویی پولبه ثروت حاصل از عواید غیرقانونی آثار اقتصادی 

وج سهرمایه هها از کشهور تضهعی  امنیهت      و خهر  تغییر جهت سرمایه گذاری ها -کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی

تهأثیر   -تضعی  یکپارچگی و تمامیت بازارهای مهالی   -ایجاد وانعی برای خصوصی سازی  -تضعی  بخش خصوصی  -اقتصادی 

دولهت و   ،باعه  انتقهال قهدرت اقتصهادی از بهازار      شهویی  پهول عه وه بهر آن    .افزایش ریسك اعتباری  -منفی بر نرخ بهره و ارز 

قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان ها و اشخاص مجرم آثار مخربهی   .به مجرمان و سازمان های متخل  می گرددندان شهرو

ارکهان   ،بها آلهوده کهردن و بهی ثبهاتی بازارههای مهالی        تواند می شویی پولدر مجموع پدیده  .بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد

 . (1334 ،ندازد)زاریخطر ااقتصادی و بنیان های اجتماعی را به  ،سیاسی

 

 اهمیت موضوع -2

از  .بیان نمهود  "شویی پولشناسایی و ارزیابی عملکرد حسابرسان داخلی بر قوانین ضد  "توان  در واقع اهمیت این پژوهش را می

ا مختهل  زارها رعملیات با شویی پولتوان در این موارد مورد بررسی قرار داد او  اینکه  را می شویی پولمهمترین تبعات و عواقب 

نرخ بهره و مبادله را  ،دهد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می ،گیرد کند و ثانیا معام تی که برای مقاصد پول شویی انجام می می

ههای تجهاری خهود را انجهام     شود و تورم را در کشورهایی که تبهکهاران فعالیهت   به رقابت غیرعاد نه منجر می ،کند بی ثبات می

 ،بهرد )حهاجی نصهراله    ثالثا پول شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مهالی را از بهین مهی    .دهد زایش میشدت اف دهند به می

تمام سیسهتم مهالی کشهور حتهی نظهام       ،چنانچه نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست دهد .(1333

پهذیری بیشهتری   آسهیب  شهویی  پولرهای کوچك در برابر پدیده کشو .ودش مالی منطقه مورد نظر دچار آسیب پذیری جدی می

های مجهرم را بهر اقتصهادهای کوچهك      تسلط سازمان ،آید های غیرقانونی به دست می قدرت اقتصادی که از طریق فعالیت .دارند

-ده یا در اجرای آنناسب بوکشورهایی که فاقد سازوکارهای کنترل مالی م .(2513 ،و همکاران 1پورسازد )ایمان امکان پذیر می

ههای نامشهروع خهود را بها اسهتفاده از       دهنهد کهه عوایهد فعالیهت     عم   به پول شویان این امکان را می ،کنند ها ضعی  عمل می

ها و نقاط ضع  تشکی ت سازمانی و انتظامی این کشورها تطهیر کنند جلوگیری از  های ساختاری یا بهره جویی از شکاف ضع 

یك برنامه موفق مبهارزه بها    .بارزه با هر گونه فساد و جرم در جامعه به ویژه در بخش مالی یك کشور استاقع مو در ،شویی پول

   .(1330 ،باشد )بابازاده و همکاران شامل مکانیزمی برای شناسایی نواحی بالقوه آسیب پذیر می شویی پول

 

                                                           
1 Imanpour 
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 مروري بر تحقیقات گذشته -3

ها بیان شد پول شهویی یکهی   طبق بررسی .و راهکارهای مبارزه با آن پرداخت ییشو پولی ( در پژوهشی به بررس1333) ،حیاتی

شود و عبارت است از تبدیل یا انتقال یك دارایی با هدف پنههان کهردن منشها     از جرائم عمده مالی در سطح جهان محسوب می

انگاری این پدیده به دنبهال گسهتر    کر جرم فت .غیر قانونی آن دارایی یا کمك به هر شخصی که با چنین جرائمی سروکار دارد

انگیهزه   ،جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کهردن دسهت جنایتکهاران از عوایهد مجرمانهه شهان      

بهر آن  عه وه   .به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخهت  شویی پولها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با ارتکاب جرم در آن

اجتماعی و سیاسهی   ،های اقتصادی خسارات و زیان ،خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن ،در جهان شویی پولمیزان با ی 

اسناد بین  .آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است

ها عبارتنهد از کنوانسهیون   به تصویب رسیده است که برخی از مهم ترین آن شویی پولدر خصوص متعددی  المللی و منطقه ای

و  1335ههای چههل گانهه فهات  در سهال       توصهیه  ،1331دسهتورالعمل اروپهایی    ،1335کنوانسیون شورای اروپها   ،1388وین 

 ،2553نسیون مبارزه بها فسهاد مهالی سهال     و کنوا 2555کنوانسیون پالرمو در سال  ،2555و  1334ها در سال های آن اص حیه

راهکارهای اجرایی و  ،قسمت راهکارهای تقنینی 0ارائه داده اند که به  شویی پولاین اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با 

کهه ممکهن   تها جهایی   هدف از این راهکارها این است که  .راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند ،اداری

ها بی فایده شهده و در  ها با  رود تا ارتکاب جرم برای آنبرای آن شویی پولتنگ شد و هزینه عملیات  شویی پولاست عرصه بر 

  .ها را از ارتکاب جرم باز داردنتیجه آن

 .یهران پرداختنهد  بهانکی ا  در نظهام  شهویی  پولبندی عوامل مؤثر برافزایش  در پژوهشی به رتبه ،(1333شرفی مطلق و همکاران )

ههای نخسهت را در   رتبه شویی پولدهد که نبود اط عات شفاف و فقدان بانکداری متمرکز با توجه به سه مرحله  نتایج نشان می

  .اند خود اختصاص دادهدر نظام بانکداری ایران به شویی پولافزایش 

بهه   شویی پولهای پژوهش بیان شد بق بررسیط .پرداخت شویی پولدر پژوهشی به بررسی جرم انگاری ، (1333حاجی نصراله)

آیهد را وارد چرخهه رسهمی     هایی که عمدتا از طرق نامشروع و غیر قانونی بهه دسهت مهی   شود که در آن پولای اط ق میچرخه

 در حقهوق  شهویی  پهول این پدیده به موجب قانون مبارزه بها   .دهندها میاقتصاد کنند و به این ترتیب ماهیت رسمی به این پول

تحلیلهی بهه   -در مقاله پیش رو به رو  توصیفی .داخلی به عنوان جرم شناخته شده و برای مرتکب آن مجازات وضع شده است

در فقه امامیه و مستندات فقهی پرداختهه شهده    شویی پولدر فقه امامیه و بررسی به مقوله ایرادات  شویی پولبیان جرم انگاری 

  .است

و حهق الزحمهه حسابرسهی     شهویی  پهول در پژوهشی به بررسی عدم رعایت قانون مبارزه بها   ،(1338ان )کردلر و همکارابراهیمی

دهد که ارتباط مثبت و معنهاداری بهین عهدم رعایهت قهانون       های پژوهش مطابق با ادبیات مطرح شده نشان می یافته .پرداختند

منجهر بهه    شهویی  پهول یت قانون مبارزه بها  ش عدم رعاطبق نتایج پژوه .و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد شویی پولمبارزه با 

کننهد و از آنجها کهه بها      پس حسابرسان ت   خود را بیشتر مهی  .شود کار و ریسك حسابرسی میافزایش ریسك تجاری صاحب

در نهایهت حهق الزحمهه حسابرسهی بیشهتری نیهز        ،یابهد  های حسابرسی نیهز افهزایش مهی    هزینه ،های حسابرسی افزایش ت  

  .شود می درخواست

ی حاضر  نتایج حاصل از مطالعه .و تاثیر آن بر اقتصاد کشور پرداخت شویی پولدر پژوهشی به بررسی و علل  ،(1338شهسواری)

یکهه  طور بهه  .باشهد  مهی  1308 - 38های کثی  به نقدینگی در طی دوره زمانی  نشان دهنده روند رو به کاهش نسبت حجم پول
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شود کهه   بدین صورت توجیه می ،همان طور که قب  اشاره شد ،ثبت این پارامترع مت م .بر مصرف مثبت است شویی پولتاثیر 

ههای درآمهدی    با توجه بهه اینکهه افهراد بها گهروه      .یابد میزان مصرف سرانه افراد افزایش می ،در کشور شویی پولبا افزایش رشد 

افراد فقیر درآمد خود را  .باشد نیز متفاوت می انه افرادلذا میزان مصرف سر ،شوند متفاوت به دو دسته ثروتمند و فقیر تقسیم می

بها توجهه بهه     .کنند صرف خرید کا های ضروری کرده در حالی که افراد ثروتمند درآمد خود را صرف خرید کا های لوکس می

متغیهر  بنهابراین   ،های آماری به تفکیك مصرف کا ی ضروری و لوکس نمهی باشهد   اینکه آمار موجود در بانك مرکزی و سالنامه

 .  باشد بر مصرف مثبت می شویی پولمصرف سرانه به صورت مصرف سرانه کل افراد در نظر گرفته شده که تاثیر 

هها بهرای تشهخیع فعالیهت      : استفاده از مصورسازی دادهشویی پولدر پژوهشی به بررسی مبارزه با  ،(2525و همکاران ) 2سینگا

های بعدی جنهایی  ها ممکن است برای تأمین بودجه فعالیتاین فعالیت عواید ،شد طبق نتایج پژوهش بیان .مشکوک پرداختند

در بسهیاری از کشهورها بهه     شهویی  پهول  ،به همین د یل .های مالی در سراسر جهان استفاده شودو تضعی  یکپارچگی سیستم

افهزاری بهرای افهزایش     زارههای نهرم  ع قه محققان و پزشکان در مورد اسهتفاده از اب  .عنوان یك خطر اساسی شناخته شده است

کننهد تها از آخهرین     نهادهای نظارتی ت   می ،در شرایط اقتصادی کنونی .در حال ظهور است شویی پولهای  تشخیع فعالیت

 ،های مجرمانهه را شناسهایی و متوقه  کننهد     توانند فعالیت ک هبرداری جلوتر باشند و موسسات مالی برای اطمینان از اینکه می

های موثر فناوری از عناصهر اساسهی در    راه حل .شوند به چالش کشیده می ،مات موثرتر به مشتریان قانونیخد ینان ازضمن اطم

ههای مشهکوک   های پیشرفته در کمك به محققهان بهرای تمرکهز بهر فعالیهت     ها و تجزیه و تحلیل داده .است شویی پولمبارزه با 

 ،توسط برخی از بزرگتهرین موسسهات مهالی    شویی پولاخیر نقض وارد با م همراه ،مقررات در حال تکامل مداوم .کلیدی هستند

ههای تجسهم   این مطالعه استفاده از تکنیهك  .اندضد پول را برجسته کرده شویی پولهای نیاز به فناوری بهتر در مدیریت فعالیت

تهوان از  ونهه مهی  دهد که چگاین نشان می .کمك کند شویی پولهای است که ممکن است در شناسایی کارآمد الگوهای فعالیت

( بهرای اههداف   AML2یك برنامه نمونه اولیه )جوهر  .تجزیه و تحلیل پیوند در شناسایی معام ت بانکی مشکوک استفاده کرد

   .شود اثبات مفهوم استفاده می

ف توسعه در اهدا شویی پولدر پژوهشی به بررسی اجرای یك مدل پایدار برای مبارزه با  ،(2513) 3 سولکوفسکی و دوبروولسکی

( بهرای حسابرسهی و ارزیهابی    SAIدهد که توانایی نهادههای عهالی حسابرسهی )   نتایج پژوهش نشان می .سازمان ملل پرداختند

های های حسابرسی سیستمو دستورالعمل SAIبه چند دلیل از جمله کمبود استانداردهای جهانی  شویی پولسیستم مبارزه با 

بهرای   .بهود  ییشهو  پولحقیق ایجاد رویکردی پذیرفته شده برای حسابرسی نتایج ضد این ت از هدف .محدود است شویی پولضد 

اعضای سازمان بین المللی موسسات عهالی   ،ع وه بر این .انجام شد SAI 11نماینده از  10مصاحبه با  ،رسیدن به هدف تحقیق

بررسی  .یه و تحلیل قرار گرفتمورد تجز شویی پولنهادهای ضد  SAIهای ( مصاحبه کردند و ممیزیINTOSAIحسابرسی )

و حسابرسهی چنهین    شهویی  پهول رویکرد اصلی برای مهدیریت مبهارزه بها     ،بر اساس این مطالعه تحقیقاتی .ادبیات نیز انجام شد

پشهتیبانی   SDGکند که از تحقهق کارآمهد   این تحقیق زمینه را برای تقویت مدیریت ریسك فراهم می .هایی ایجاد شدفعالیت

دههد و عملکهرد تحقیقهاتی    را افهزایش مهی   SAIظرفیهت حسابرسهی    ،شویی پولایدار پیشنهادی برای مبارزه با مدل پ .ندکمی

   .بخشدقابل توجهی بهبود می طور بهناظران پارلمانی را 
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 نتهایج  .ندپرداخت شویی پولهای بهینه  در پژوهشی به بررسی یك پایه اقتصاد خرد برای سیاست ،(2513و همکاران ) 0پورایمان

دهد آژانس به ترتیب به ترتیب چه میزان از بودجه مبارزه با جهرم را   نمایاند که نشان مییك قانون تقسیم بهینه را به دست می

تهوان بهه صهورت تجربهی و بها       این قانون تقسیم بودجه را مهی  .کند خرج می شویی پولهای ضد جرم و  بهینه در سیاست طور به

 .کمهی کهرد   ،دستمزدهای خارج از گزینه و جریمهه در یهك جامعهه    ،درآمد جرم مورد انتظارجود برای استفاده از برآوردهای مو

دهد که سهم بهینهه بودجهه هزینهه شهده     لهستان و اسپانیا( نشان می ،هلند ،های ما برای چهار کشور اروپایی )سوئدپیش بینی

   .درصد باشد 30باید حدود  شویی پولبرای کنترل 

نتهایج   .از طریق مدیریت استراتژیك معام ت حسابداری پرداختند شویی پولدر پژوهشی به بررسی  ،(2518ان )و همکار 0رواندا

تهوان در دو گهروه مختله     های تحهت کنتهرل مافیها را مهی    شرکت ،ایبا استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه ،دهد کهما نشان می

 .هها ههای متمهایز آن  اساس فرضیات خاص در مورد ویژگهی بر  ،کرد بندیهای پوسته طبقههای واقعی و شرکتمتناظر با شرکت

کهه ممکهن اسهت بهه      ،دههد هها را ارائهه مهی   این شرکت TRMبرآورد رگرسیون ما شواهدی از عملکردهای مختل   ،نکته مهم

فقهط   ان قانونیها به مدیرهای تحت کنترل مافیا و انتصاب آنتوقی  شرکت ،سرانجام .مرتبط باشد شویی پولهای خاص فعالیت

ههای  در شهرکت  ،TRMفایده بر در حالی که تأثیر بی ،های پوسته کنترل شده مافیایی دارددر شرکت TRMتأثیر بسزایی در 

   .کند را متوق  می شویی پولتوانایی مدیران قانونی در کام    ،واقعی تحت کنترل مافیا

دههد کهه    نتهایج نشهان مهی    .ی حسابرسهی پرداختنهد  ها هزینه و شویی پول در پژوهشی به بررسی ،(2512و همکاران ) 4حبیبی

نتیجهه مها نسهبت بهه      .شود شامل می ،کند خطرات بیشتری را که مشتری در آن ای ت کار می ،به عنوان حق بیمه ،حسابرسان

 .و گنجاندن تعدادی از متغیرهای کنترل در سطح شرکت و سطح دولت قوی اسهت  شویی پولهای مشخصات جایگزین پروکسی

علیهت معکهوس یها مشهک ت نادرسهت       ،برای کاهش مشکل درون زایی که ممکهن اسهت از متغیرههای حهذف شهده     همچنین 

 . شودتجزیه و تحلیل حداقل مربعات و نمره تمایل دو مرحله ای را انجام می ،مشخصات مدل ناشی شود

 

  يمبانی نظر -4

فهی جوامهع   یتواند نقش مهمهی در توسهعه کمهی و ک   تردید مییرد بیگقات علمی صورت مییهایی که بر پایه تحقرییگمیتصم

ق عبارت اسهت از مجموعهه   یتوان گفت که تحقکلی می طور به .ق علمی تعاری  گوناگون موجود استیبرای یك تحق .کند بازی

ی صهورت مهی  های زیر به صورت فردی یا گروهه بی از خواستهیو هدفمند که در پی دستیابی به یك یا ترک های منطقیتیفعال

 .  مایشی(یق پی  یکی از شرایط یا نگر  عدهای از افراد )تحقیتوص .ادی(یق بنیبه دست آوردن شناخت )تحق .ردیگ

 

   (يق کاربردیراه حل یک مشکل واقعی )تحق يجستجو -4-1

شهوند و  راج مهی و اسهتخ بررسی  ،نی و معتبر مشاهدهیع طور بهها داده ،آوری جمعابزارهای  کارگیری بهق با یدر طی فرآیند تحق

آزمون شهده و   ،هیهای علمی اولشود که ادعاها و حدسفی و استنباطی سعی مییل توصیسپس با استفاده از فنون تجزیه و تحل

شناسهایی و   "ق عبهارت اسهت از   یه عنهوان ایهن تحق   .ری نهایی صورت پذیردیگجهیها رد یا پذیرفته شوند و نتهیدر نهایت فرض

بندی انواع عوامل بروز ادعا پرداختهه شهد و   ق به طبقهیدر این تحق ."شویی پولبر قوانین ضد  ابرسان داخلیارزیابی عملکرد حس
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لهذا بهرای    .بنهدی شهدند  بررسی و رتبهه  ،را در مورد این عوامل کارشناسان نظرات خبرگان و ،با توجه به اط عات به دست آمده

با توجه به سوابق فنی مرتبط و مطالعه موارد و اعمال نظر مرحله اول  .نی شده استیش بیق دو مرحله پیدن به اهداف تحقیرس

از ایهن  یه های مهورد ن ل آماری انجام گردیده که دادهیبندی و نظر سنجی تحلد صورت گرفته و در مرحله دوم جهت اولویتیاسات

سابرسهان داخلهی در   حان )مسهئول(  سرپرستان )کارشناس ارشد( و کارشناس، مدیرانن یمرحله با استفاده از توزیع پرسشنامه ب

 . آوری شده استجمع ،باشند می شویی پولاجرا قانون مبارزه با 

 

 تعاریف پژوهش -4-2

حسابرس داخلی می تواند شخع حقیقی یا حقوقی خارجی باشد کهه جههت انجهام امهور حسابرسهی در       حسابرسان داخلی:

وی دارای مسهئولیت   .بها وی ارتبهاط دارد   شهده و مسهتقیما   این شخع از طرف مدیر شهرکت انتخهاب    .استخدام سازمان است

 . (2525 ،و همکاران 2)سینگا باشد پاسخگویی و ارائه گزار  به مدیران سازمان می

های واحد حسابداری مهی   حسابرسی داخلی خطایابی و اعتبارسنجی مباد ت مالی و صحت سنجی فعالیت حسابرسی داخلی:

 . (2518 ،8)جانباشد

های حهرام و یها    های نامشروع و تطهیر پول مشروع کردن پول ،ر قانونی کردن درآمدهای غیر قانونیت به عبارت ساده :شویی پول

کلی  طور به .(1330 ،)بابازاده و همکارانباشد می شویی پول ،های تمیز و پاک های کثی  ناشی از اعمال خ ف به پول تبدیل پول

ی طهور  بهه  ،مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشهروع  دام به عمل برایعبارت است از هر نوع عمل یا اق شویی پول

 ،مشخصهات  ،مبدأ ،فرایندی است که طی آن شکل شویی پولبه عبارتی  .که وانمود شود که از منابع قانونی سرچشمه گرفته اند

 .  (2513 ،رانو همکا 3)ایوانیافراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده تغییر می کند ،نوع

افزارهای ک سیك فراتر رفته و درگهاهی جدیهد بهرای دنیهای      نرم "صفر و یك"های  منطق فازی از منطق ارز : 10منطق فازي

های خهود بهه    زیرا فضای شناور و نامحدود بین اعداد صفر و یك را نیز در منطق و استد ل ،گشاید ها می افزاری و رایانه علوم نرم

یا حتهی   "رویم اگر می"یا  "شاید برویم"های جدید  ارز  ،"نرویم"یا  "برویم"بین دو ارز  از فضای منطق فازی  .گیرد کار می

   .گیرد را استخراج کرده و به کار می "احتمال دارد برویم"

 رسشهنامه قهی و مقها ت ارائهه شهده در سهایر کشهورها بها اسهتفاده از پ        یات تحقیه نه علمی مطالعه شده در ادبیشیبا توجه به پ

یکی از بهترین و قابل اعتمادترین منهابع اط عهاتی تجربهه و رویکهرد افهراد       .باشدن مییی از خبرگان و متخصصجهت نظرسنج

 ق بها در نظهر  یه لهذا در ایهن تحق   .باشهد نه مییهای گذشته در این زمن استفاده از نتایج پژوهشیمتخصع و کارشناس و همچن

هها از  آوری دادهقی جمعیاز پرسشنامه به عنوان ابزار تحق ،ه آماریقات مشابیریت و تحققی در مدییهای علمی تحقگرفتن رو 

شناخت بهتهر مفهاهیم کلیهدس مسهئله     : توان به بعد از مرور انتقادی پیشینه پژوهش مى .های آماری استفاده گردیده استنمونه

نیهز رابطهه ایهن مسهئله بها مسهائل       و  ،با مسائل دیگهر  تر مسئله و تفاوت آن تر و دقیق کمك به بیان روشن ،پژوهش و در نتیجه

شهناخت درسهت کمبودههای پژوهشهی و      ،ههای مشهابه پیشهین    هاس پژوهش به پژوهش متصل کردن یافته ،های مشابه پژوهش

 هاس ابتکهارس بهراس حهل مسهئله کنهونى و اجتنهاب از       تر و گاه شیوه ها و ابزارهاس دقیق یافتن رو  ،اجتناب از کارهاس تکرارس
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شهناخت منهابع معتبهر قابهل      ،گاه محکم براس اسهتد ل منطقهى در پهژوهش    فراهم شدن تکیه ،بى نتیجه هاس نامناسب و رو 

   .دست یافت  . . .استفاده در پژوهش کنونى و

 

 اهداف -5

 شویی پولشناسایی و ارزیابی عملکرد حسابرسان داخلی بر قوانین ضد  هدف اصلی: -5-1

 اهداف فرعی -5-2

  شویی پولر عملکرد حسابرسان داخلی برای مبارزه با ابی عوامل موثر بارزی -

  شویی پولشناسایی عوامل موثر بر عملکرد حسابرسان داخلی برای مبارزه با  -

   شویی پولبندی عوامل موثر بر عملکرد حسابرسان داخلی برای مبارزه با اولویت -

 

 روش تحقیق   -6

 اه روش و ابزار گردآوري داده -6-1

آوری  رو  گرد ، شویی پولعوامل موثر بر عملکرد حسابرسان داخلی برای مبارزه با  ه از مقا ت و اسناد مرتبط بابه دلیل استفاد

از پرسشهنامه   ،که از نظرات خبرگهان اسهتخراج گردیهده    ،عمرانحوزه  "مطالعه موردی مستندات علمی"اط عات در این مقاله 

در تحقیهق حاضهر    .است  شدهاستخراج  ،ای هش از کتب و سایر منابع کتابخانههای پژو و متغیر مفاهیمو نیز  .استفاده شده است

در ایهن   .با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه افراد مورد مطالعه در رابطه با موضوع پژوهش مورد نظر سنجی قرار خواهند گرفت

 .  اهد آمدبدست خو پژوهش بهتحقیق اط عات مورد نیاز بیشتر از مقا ت معتبر و کتب مربوط 

باشهد بنهابراین ایهن پرسشهنامه از     می 2. 5کرونباخ در تمام متغیرها بزرگتر از  یپایایی پرسشنامه: ا توجه به این که مقادیر آلفا

   .محاسبه گردید322. 5 همچنین پایایی کل پرسشنامه به میزان .باشدها برخوردار میپایایی قابل قبولی برابی تمامی مؤلفه

 

 باخ متغیرها: آلفاي کرون1جدول

 متغیرها مجموع الفاي کرونباخ

0. 922 

 (Aاراده)

 (Bدانش و آگاهی)

 (Cتعامل)
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 جامعه و نمونه پژوهش   -6-2

 .باشهند مهی  شهویی  پولنامه شامل کارشناسان و محققان حسابرسان داخلی در اجرا قانون مبارزه با  جامعه موردِ مطالعه این پایان

 .  باشد گیری هدفمند می ضر از نوع نمونهگیری در پژوهش حا نمونهرو  

 

 ها   روش تجزیه و تحلیل داده -6-3

 (AHPروش تحلیل شبکه ) -6-3-1

سهازی مناسهب و بها در نظهر      منظهور تصهمیم   گیرندگان به منظور کمك به تصمیم گیری چند معیاره به های تصمیم در واقع رو 

ههای   غالبا  برای کمی سازی شدت آثار نیهز از قضهاوت   .ل  علمی استهای مخت زیادی در زمینه کاربرد ،گرفتن مجموعه معیارها

از قاطعیهت   ،هها  نگری در قضاوت جانبه یا یك ،دلیل عدم دقت کافی ید که در بسیاری از مواقع بهآعمل می کارشناسی استفاده به

لذا اسهتفاده از روشهی معتبهر بهرای کمهی       .کند میر را دچار ابهام آثا  گیری در مورد اهمیت ارزیابی و تحلیل آثار کاسته و نتیجه

های آن ضهروری بهوده و موجهب     کننده ویژگی سازی معیارهای کیفی و تحلیل یکپارچه اثرها با در نظر گرفتن معیارهای تعیین

   .شود میها  ها و ارزیابی افزایش اطمینان به نتایج تحلیل

سلسله مراتبی عناصر تصمیم در هر قسمت نیز با توجه نیز همچون رو  تحلیل  AHPای  تحلیل شبکهگیری  تصمیمدر رو  

ها نیز بها توجهه بهه تأثیرشهان در ههدف بهه        و خود قسمت ،شوند ها به صورت زوجی مقایسه می ها در کنترل معیاربه اهمیت آن

عنصهر یها   که دو  شود میجی پرسیده از تصمیم گیرندگان در قالب یك سری مقایسات زو .شوند صورت زوجی با هم مقایسه می

به ع وه اگر روابط متقابل میان عناصر یهك قسهمت    .های با  دستی خود دارند دو قسمت در مقایسه با هم چه تأثیری در معیار

 میهزان تهأثیر دیگهر عناصهر را روی آن     ،با استفاده از مقایسات زوجی و به دست آوردن بردار مقادیر ویژه هر عنصهر  ،وجود دارد

استفاده کرد  3تا  1توان از یك مقایسه  می برای این کار .آید می ا استفاده از یك مقایسه نسبی بدستاهمیت نسبی ب .نشان داد

نشان دهنهده بها تر بهودن اهمیهت یهك عنصهر )سهطر         3نشان دهنده اهمیت یکسان دو عنصر بوده و نمره  1در حالیکه نمره 

باشهد   تریس مقایسه زوجی ارز  طهرف مقابهل بهرعکس مهی    باشد در یك ما ماتریس میهای  ستون ماتریس( در مقایسه با دیگر

( امهین  iامهین عنصهر )  ( j) ( امین عنصر در مقایسه باj( امین )i( نشان دهنده اهمیت )aij aji) در حالی که ،aij=1/aji یعنی

   .نمایم می ام مقایسات زوجی استفادهفازی از مقادیر فازی برای انج AHP ای تحلیل شبکهگیری  تصمیمدر رو   .عنصر است

ی اولویهت را در سهتون   هها  تهوان وزن  مهی  در صورتی که سوپر ماتریس تشکیل شده در مرحله قبل همه شبکه را پوشهش دههد  

ههای بهه ههم مهرتبط      اگر یك سوپر ماتریس فقط شامل قسهمت  ،از سوی دیگر .ها در یك سوپر ماتریس نرمال شده یافت گزینه

دههی و   ههای وزن  قبهل از اینکهه رو    .هها وجهود دارد   های کلهی گزینهه   ن به اولویتحاسبات بیشتری برای رسیدباشد نیاز به م

به جای  های ک می از عبارت مقالهدر این  .شود ارائه ،باید توضیحی در مورد اعداد فازی مورد استفاده ،بندی را بررسی شود رتبه

 . اده شده استها استف گزینه بندی رتبهها و همچنین  اعداد قطعی برای تعیین وزن شاخع
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 AHPمعیارهاي مدل یکپارچه  بندي رتبه -6-3-2

 باشههد وزن عوامههل و زیرعوامههل   مههی  کههه بههه شههرح جههداول ذیههل    ههها   ابتههدا براسههاس نتههایج حاصههل از پرسشههنامه    

   .گردد می محاسبهAHP مدلموثر جهت تعیین نمرات عوامل ویلیام فاین با 

 

 

 ژوهشپ عوامل براي AHP یکپارچه مدل ،سازي مدل: 1شکل

 

 هریک از عوامل اصلیترین  : نتایج حاصل از پرسشنامه اثرگذارترین و تاثیرپذیر2جدول 

C B A هاعامل 

 A (1و1و1) (3و0و0) (20. 5و33. 5و0 .5)

 B (2. 5و20. 5و33. 5) (1و1و1) (3و0و0)

 C (2و3و0) (12. 5و2. 5و20. 5) (1و1و1)

 

 (Aاراده)بر زیرعوامل موثر  پرسشنامهصل از : نتایج حا3جدول 

A4 A3 A2 A1 زیر عوامل 

 A1 (1و1و1) (20. 5و33. 5و0. 5) (0و0و4) (12. 5و2. 5و20. 5)

 A2 (2. 5و20. 5و33. 5) (1و1و1) (3و0و0) (3و0و0)

 A3 (12. 5و2. 5و20. 5) (1و2و3) (1و1و1) (2و3و0)

 A4 (0و0و4) (2. 5و20. 5و33. 5) (20. 5و33. 5و0. 5) (1و1و1)
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 (Bدانش و آگاهی)ه زیرعوامل موثر بر : نتایج حاصل از پرسشنام4جدول

B 4 B 3 B 2 B 1 زیر عوامل 

 B 1 (1و1و1) (12. 5و2. 5و20. 5) (20. 5و33. 5و0. 5) (12. 5و2. 5و20. 5)

 B 2 (0و0و4) (1و1و1) (1و2و3) (2. 5و20. 5و33. 5)

 B 3 (2و3و0) (33. 5و0. 5و1) (1و1و1) (3و0و0)

 B 4 (12. 5و2. 5و20. 5) (3و0و0) (2. 5و20. 5و33. 5) (1و1و1)

 

 (Cتعامل): نتایج حاصل از پرسشنامه زیرعوامل موثر بر 5جدول 

C 4 C 3 C 2 C1 زیر عوامل 

 C 1 (1و1و1) (2. 5و20. 5و33. 5) (2و3و0) (2. 5و20. 5و33. 5)

 C 2 (3و0و0) (1و1و1) (33. 5و0. 5و1) (2و3و0)

 C 3 (20. 5و33. 5و0. 5) (1و2و3) (1و1و1) (0و0و4)

 C 4 (3و0و0) (20. 5و33. 5و0. 5) (12. 5و2. 5و20. 5) (1و1و1)

 

 . به صورت جداول ذیل بدست آمدند سوپردسیژنتوسط نرم افزار AHPو پس از انجام مراحل 

 

 بر پژوهش مؤثر هايمؤلفه وزن تعیین: 2شکل

 

 عوامل اصلیوزن هریک از : 6 جدول

نرخ سازگاري 

11پژوهش
 

C B A عامل ها 

0 .00005 

5 .0241 1 5 .8543 
وزن نرمال 

 نشده

5 .2202 5 .0288 5 .3045 
وزن نرمال 

 نشده

 

                                                           
 .کرد اعتماد مقایسات از حاصل های ویتاول به توان می حد چه تا که دهد می نشان و ساخته مشخع را سازگاری که است ای وسیله حاضر، پژوهش در ناسازگاری نرخ 11
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 (Aاراده)وزن زیرعوامل تاثیر گذار بر : 7جدول 

A4 A3 A2 A1 زیر عامل ها 

 وزن نرمال نشده 8543. 5 1 0241. 5 2280. 5

 وزن نرمال نشده 3045. 5 0288. 5 2202. 5 2354. 5

 

 (Bدانش و آگاهی)وزن زیرعوامل تاثیر گذار بر : 0جدول 

B 4 B 3 B 2 B 1 زیر عامل ها 

 وزن نرمال نشده 2124. 5 3250. 5 1 0202. 5

 وزن نرمال نشده 2221. 5 3520. 5 3112. 5 1232. 5

 

 وزن زیرعوامل تاثیر گذار بر احتمال پیامد: 9جدول

C 4 C 3 C 2 C1 زیر عامل ها 

 وزن نرمال نشده 3230. 5 1 3810. 5 0442. 5

 وزن نرمال نشده 1234. 5 3014. 5 3303. 5 1330. 5

 

 شویی پول با مبارزه قانون اجرا در داخلی حسابرسان نقش بر مؤثر هاي مؤلفه: 10 جدول

 (A)اراده

 شویی پولسیستم اقتصادی در کاهش طراحی 

 شویی پولپایش حسابهای بانکی برای شناسایی 

 هاهای کثی  در زیرساختسرمایه گذاری بانکی برای پول

 پا یش سرمایه و پول های سایر کشورها درپذیر  سیاست

 (B)دانش و آگاهی

 شویی پولو مقررات مربوط به  ینبا قوان ینسب ییآشنا

 شویی پول از یریجهت جلوگ ینالمللیو مقررات ب ینقوان با ینسب ییآشنا

 شویی پولدر خصوص مقابله با  یکیالکترون یپرداخت و بانکدار یهابا سازوکار حوزه نظام ینسب ییآشنا

 کشور ما هاییاستکشورها نسبت به س یرتوسط سا شویی پولاتخاذ شده در مقابله با  ستهاییاس یارآمد

 (C)تعامل
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 شویی پولدر کمك به مقابله با  یاتیمالنظام  یطراح

 شویی پولمقابله با  یهادر مجازات یکاف یوجود بازدارندگ

 شویی پولبه  یدگیدر رس یهاقدامات قوه قضائ یراتتاث

 در سازمان شویی پولرزه با واحد مبا یجادا

 

 بحث و نتیجه گیري   -7

-نمهی  باقی حسابرسی برای رسیدگی را مدرکی هیچ و ندارد مالی هایصورت ردی در هیچ فساد رسدمی نظر به نخست نگاه در

-در صهورت  اط عات سایر با مغایر بعضا و دوگانه و اظهارات غلط ایجاد باع  اغلب شویی پول و مالی که فساد رتیصو در .گذارد

 .کننهد  ردیهابی  مهالی  تهایدر صور را مالی فساد آن تبع به و مادی غلط توانند اظهاراتمالی می حسابرسان و ودشمی مالی های

فاسهد   معهام ت  بقایهای  و آثهار  دنبهال  به و کنند سازمانی اقدام برون و خارجی دشواه یافتن پی در ضرورت دارد ،راستا این در

 ،سهازمانی  ایجهاد پاسهخگویی   طریق از فساد با مبارزه و جلوگیری در راستای (IFAC)حسابداران  المللیبین فدراسیون .باشند

منهافع   بهه  رسهانی خدمت و پاسخگویی ،یتخود شفاف هایبیانیه در و است داده گستر  را حسابداری دولتی در بیشتر شفافیت

 اسهتاندارد  بها بررسهی   .کنهد مهی  کیهد تا را ایحرفهه  رفتهاری  آیهین  رعایهت  المللی وبین استانداردهای از مداوم حمایت ،عمومی

 حسابرسهی  استاندارد و اداری س مت ارتقای نظام قانون ،شویی پول با مبارزه دستورالعمل 33ی ماده و310 یشماره حسابرسی

 یآزاد اعطای استانداردگذار ضمن و قانونی مراجع که رسیممی این نکته به ،مقررات و قوانین رعایت عدم یدرباره205ی شماره

کرده  شویی پول و اداری و مالی مفاسد جمله مقررات از و قوانین رعایت عدم گزار  به ملزم را آنان ،مستقل حسابرسان به عمل

 کهردن  لحها   بها  و هها ریهالی آن  اهمیهت  از فهار   را مراتب ،حرفه اعت ی به منظور حسابرسان ،است شایسته باره این در .است

پیاده  با که شود فرامو  نباید اساسی این موضوع البته .بگنجانند صراحت به خود هایگزار  در ،اعمال این قانونی غیر ماهیت

 امور سازمان ،و اعتباری مالی موسسات ،هابانك بین مالی اتاط ع در تبادل تسهیل و مالی اط عات ییکپارچه یسازی سامانه

 معهام ت  بهر  نظهارت  سهازمان  و بازرسهی  سهازمان  ،ایران یرسم حسابداران یجامعه ،سازمان حسابرسی ،گمرک ،کشور مالیاتی

 حسابرسهان  مهانی کهه  ز تها  البتهه  .شد خواهد پیشگیری هاآن وقوع از محدود و شویی پول و مالی فساد هایراه از دولتی بسیاری

 هها خهش ب ایهن  در فعهال  و موسسهات  هها شرکت ،هاسازمان عملکرد بر نظارت مسئول که ،خصوصی و عمومی ،دولتی هایبخش

 نیهز  حاکمیهت  و قهانونی  مراجهع  طهرف  از و نداشهته باشهند   شهویی  پهول  و مهالی  فسهاد  با مبارزه و به جلوگیری تمایلی ،هستند

 آن مخهرب  آثهار  و ،رفهت  نخواهد بین از و شودنمی محدود شویی پولو  مالی فساد یپدیده ،نگیرند قرار همه جانبه موردحمایت

   .شد خواهد هجامعه نهادین کل و سیاست ،اقتصاد در

بیشترین وزن را در بهین دو   0288. 5با وزن  (Bدانش و آگاهی)معیار  دست آمده از پژوهش حاضرباتوجه به نتایج به از این رو 

و  در اولویهت دوم  3045. 5 بها وزن  (Aاراده)بهه دسهت آورده اسهت و در اولویهت اول قهرار دارد بعهد از آن       پژوهش های  متغیر

 . در اولویت سوم قرار دارد2202. 5با وزن  (Cتعامل)
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 پیشنهادات -0

 ،مهالی  گزارشهگری  حهاکم  داخلهی  ههای کنتهرل  سیسهتم  به نسبت خود اظهارنظر برای مبنایی ایجاد منظور به باید حسابرس -

 ودوجه  عهدم  یها  وجود از معقول اطمینان به برای دستیابی مناسب و کافی شواهد که کند اجرا و ریزیبرنامه چنان را حسابرسی

 .  آورد به دست با اهمیت های ضع 

 اههدافکنترلی  از بسهیاری  به شرکت دستیابی هایرو  است ممکن شرکت فرایندهای و پیچیدگی ،اندازه است که ذکر شایان -

 بها  و بهزر   شهرکتی  یها حتهی   کمتهر  پیچیهدگی  بها  و کوچك شرکتی برای کنترلی اهداف به دستیابی .دهد قرار تأثیر تحت را

   .باشد متفاوت ترپیچیده هایشرکت با است ممکن ،ترکم پیچیدگی

 قانون اجرا در داخلی حسابرسان نقشها به عوامل آن توجه ،عملکرد مناسب بههای شایان ذکر است که  زمه رسیدن سازمان -

   .اقدام نمایند هاازمانسدر  شود که نسبت به پیاده سازی این عواملبه مدیران توصیه می ،باشد که لذامی شویی پول با مبارزه

 اسههتم او     زم ایهن جههرم  مخهرب آثهار کامهل محهو و شهویی پهول بها مبهارزه در بیشهتر توفیهق بهرای رسهدمی نظهر بهه -

 .  بردارنهد گام ترمنسهجم طور به خصهوص ایهن در نظارتهی هایدسهتگاه هماهنگهی شهورای وجهود بها گانهه سهه هوایق

 هههایخصهوص فعالیت در اط عاتهی ههایبانك شویی پول بهه مشهکوک مهوارد سهریع کشه  منظهور بهه نیها ثا -

 . شهود واحههد تقویهت سههامانه طریههق از هاآن بیشههتر ههاطارتب و حقوقههی و حقیقههی اشههخاص اقتصههادی -

 رکشو در فساد و شویی پول ریسك پر نقاط فعالیت رصد و بررسی -
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