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Infrastructural Factors for Managing Anti-Money 

Laundering Challenges in the Iran Banking System and 

a Model based on International Guidelines 

Abstract 
The necessity to create stable and transparent economic conditions has made combating money 
laundering a universal policy on the agenda of parliaments and governments by all countries. This is 
currently the specific issue of the Iran monetary and banking system. In this regard, the infrastructural 
approach includes all effective dimensions of international anti-money laundering mechanisms such 
as Basel Committee indices and recommendations of the Financial Action Task Force, and the 
experiences of other countries show that applying factors of this approach can enhance Iran monetary 
and banking system internationally and decreases money laundering risk. In order to identify the 
challenges in this area and reach a model which includes a set of infrastructural factors in fighting 
money laundering, this study uses qualitative and quantitative parts; in qualitative part, the criteria 
raised by experts through face-to-face interviews and multi-stage coding, content analysis, and Fuzzy 
Delphi method, and in quantitative part, the criteria raised by questionnaire and factor analysis 
technique, and the RMSEA index have been used for fitting the model. Based on international 
guidelines, the proposed infrastructural model consists of functional, contextual, and structural 
dimensions and findings indicate that a systematic application of the proposed model improves the 
efficiency of anti-money laundering system and helps optimal management of anti-money 
laundering challenges of banks. In this regard, the relative weights of legal, political, geopolitical, 
and risk-taking components of the structural dimension highlight the importance and necessity of 
focusing on this dimension and its components of the Iran banking system. 
Keywords: Anti-Money Laundering, Infrastructure Factors, International Guidelines, 
Challenge Management. 
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 نظام رد پولشویی با مبارزه هایچالش مدیریت زیرساختی عوامل
 لمللیابین رهنمودهای بر مبتنی الگوی برآورد و ایران بانکی

 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران  علی حقیحسین
  

 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران   محمدرضا باقرزاده
  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران دانشیار، گروه مدیریت،  مجتبی طبري

  

 استادیار ،گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران  اله غالمی روديذبیح

 چکیده 
وسط همه ن شمول تمشی جهاضرورت ایجاد شرایط پایدار و شفاف اقتصادی باعث شده اسا که مبارزه با پولشویی به عنوان یک خط

ها قرار گیرد. این موضوع در حال حاضر مساله خاص کشور در نظام پولی و بانکی محسوب کشورها در دستور کار مجالس و دولا
لمللی مبارزه با اکارگیری عوامل رویکرد زیرساختی شامل تمام ابعاد موثر در سازوکارهای بینشود. براساس تجارب سایر کشورها بهمی

الملل و های گروه ویژه اقدام مالی موجف ارتقای جایگاه پولی و بانکی ایران در سطچ بین، نظیر شاخص کمیته بال و توصیهپولشوئی
ای های این حوزه و دستیابی به الگویی که دربر گیرنده مجموعهشود. در این پژوهش، به منظور شناسایی چالشمحدودسازی پولشویی می
ارزه با پولشویی باشد از دو بخش کمی و کیفی استفاده شده اسا؛ در بخش کیفی از معیارهای برخواسته از از عوامل زیرساختی در مب

ای، تحلیل محتوایی و روش دلفی فازی و در بخش کمی از پرسشنامه و نظر خبرگان به روش مصاحبه حضوری و کدگذاری چند مرحله
های پژوهش حاکی از این اسا که به کارگیری ستفاده شده اسا. یافتها RMSEAتکنیک تحلیل عاملی و در برازش الگو از شاخص 

م مبارزه ای و ساختاری موجف بهبود کارایی سیستالمللی شامل ابعاد کارکردی، زمینهمند الگوی زیرساختی برمبنای رهنمودهای بیننظام
ژوهش، گانه الگوی پیشنهادی در این پ. از میان عوامل سهگرددها میهای مبارزه با پولشویی در بانکبا پولشویی و مدیریا بهینه چالش

های قانونی، سیاسی، ژئوپولیتیک و ریسک پذیری دارند، اهمیا و لزوم تمرکز بر بعد ساختاری به لحاظ اولویا در وزن نسبی که مولفه
 .کندهای مربوط به آن را در نظام بانکی روشن میمولفه

 .هاچالش مدیریت المللی،بین رهنمودهای زیرساختی، عوامل ،پولشویی با مبارزهها: کلیدواژه

  .JEL: E42, G21, K42, E58 يبندطبقه
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 مقدمه .1

ود، ششود که طی آن پول حاصل از اعمال مجرمانه تطهیر میفرآیندی اطيق می به 1پولشویی
باقی نماند  2که عواید حاصله در ظاهر مشروع به نظر بیاید و اثری از جرم منشاءبه صورتی

بار اقتصادی و اجتماعی (. پدیده پولشویی، آثار زیان1395كمهجوریان قمی و ارجمندنژاد، 
ثباتی در اقتصاد، کاهش درآمد و توان به بیزیادی درپی خواهد داشا که از آن جمله می

های اقتصادی، خروج سرمایه از های دولا، کاهش کنترل دولا بر سیاساافزایش هزینه
ضعیف امنیا اقتصادی، تضعیف بخش خصوصی و یکپارچگی بازرهای مالی، کشور، ت

افزایش ریسک معاميت، تضعیف نهادهای مردم نهاد و... اشاره کرد. عيوه بر این، پولشویی 
های قانونی جهانی، عدم ثبات، استحکام نظام مالی و مانع رشد و توسعه موجف کاهش فرصا

ع همگام با مراج-ها دیده شوم موجف شده اسا تا دولا. تبعات منفی این پ3کشور خواهد شد
برآیند و با تصویف قوانین و مقررات الزم و  4درصدد مبارزه با جرایم سازمان یافته -المللیبین

راحی ط کهها از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری کنند؛ به طوریاجرایی کردن آن
 اسا.  AML)5اجرای اقدامات ضدپولشویی كاقدامات مبارزه با فساد راهی موثر برای 

در حال حاضر، مبارزه با پولشویی به عنوان یک سیاسا جهانی توسط اک ر کشورها در   
الملل، موسسات متعددی در این سازوکار دستور کار قرار گرفته اسا. در ابعاد نظام بین

کشورها جها های مشخص و اشاعه آن در سطچ نسبا به ارائه استانداردها و چارچوب
 ترین این استانداردها، شاخص کمیته بال اساکنند. از مهممحدودسازی پولشویی فعالیا می

 هایکند. در تمامی سالبندی و گزارش میبه طور منظم کشورها را رتبه 2012که از سال 
ترین کشور از نظر خطر ( ایران به عنوان پر ریسک2013انتشار این گزارش كبه غیر از سال 

 2017ازل بندی ایران در ببندی شده اسا. آخرین رتبهولشویی و تامین مالی تروریسم رتبهپ
                                                           
1- Money Laundering  

 مجلس شورای اسيمی جرم محسوب شود.  1/2/1392قانون مجازات اسيمی مصوب  2هر رفتاری که مطابق ماده -2

وب سایا مرکز اطيعات مالی و مبارزه با پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، وزارت امور اقتصادی و  -3

 http://araku.ac.irی تا، قابل دسترسی در دارائی، ب

4- Organized crime:  

های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص اسا که با تبانی باهم و برای جرم سازمان یافته عبارت از فعالیا 

ار هر نوع ابزپردازند و برای رسیدن به هدف از تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه شدید می

 .ب(1396کنند كارجمندنژاد، مجرمانه نیز استفاده می

5- Anti Money Laundering  
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کشور مورد مطالعه، رتبه نخسا را داشته اسا.  147در بین  10از  6/8بوده که با کسف امتیاز 
مهلا داد تا کمبودهای  2018پس از آن، کارگروه ویژه اقدام مالی به ایران تا سال 

را طی یک برنامه اقدام کاری منسجم برطرف کند. اما با وجود تمدید این  استراتژیک خود
مهلا، لوایچ مرتبط با برنامه اقدام ایران به طور کامل به تصویف نرسید و در اقدامی متقابل، 

ای پس از سه سال هشدار ( با انتشار بیانه1398كاسفند  2020کارگروه ویژه اقدام مالی در سال 
ف لوایچ مرتبط شده بود، مجدد ایران را در لیسا سیاه خود قرار داد. که خواستار تصوی

کشور را مورد  141منتشر کرد،  2020همچنین موسسه بازل در نهمین گزارش خود که در 
کشور در  141بررسی قرار داده و اعيم کرده اسا که میانگین نمره ریسک پولشویی تمام 

و میانمار  15/8، هائیتی با 16/8گزارش، افرانستان با باقی مانده اسا. در این  10از  22/5حد 
در صدر جدول و دارای بیشترین ریسک پولشویی قرار داشته و در مقابل، استونی با  86/7با 

کشور بررسی شده  141دارای کمترین ریسک در بین  97/2و فنيند با  83/2، اندورا با 36/2
کشور از جمله ایران، ناشی از کارایی هستند. بدیهی اسا کسف رتبه نامناسف توسط هر

المللی ضعیف در زمینه مبارزه با پولشویی و عدم انطباق الزم با استاندارهای مبارزه با بین
 بندی به فقدان اطيعات کافیاما در مورد دلیل عدم حضور ایران در این رده پولشویی اسا.

 (. 1،2020اشاره شده اسا كگزارش بازل
های متعدد فساد مالی، ریشه در عدم رعایا بخش مهمی از پرونده در ابعاد داخلی،  

المللی در این حوزه دارد و بدیهی اسا که در صورت رعایا انضباط استانداردهای مالی بین
رو، نیابد. از ایمالی بیشتر در نظام بانکی احتمال وقوع این تخلفات و مفاسد کاهش می

مله المللی از جکه با استناد به استاندارهای بینضرورت انجام پژوهش حاضر در این اسا 
ارائه  های زیر ساختی وهای کمیته بازل در مبارزه با پولشویی با هدف تحلیل چالششاخص

 چارچوبی ساختارمند ارائه کند. 
های موجود در هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، تحلیل، شناخا و احصاء چالش 

 ن الگوی مبارزه با پولشویی براساس اصول پذیرفته شده مبارزهعوامل ساختاری و ارائه و تبیی
المللی اسا. اهداف فرعی پژوهش در دو بخش اهداف بخش کیفی با پولشویی در سطچ بین

ها و اهداف بخش کمی نیز شامل ارزیابی روابط بین ها و شاخصشامل شناسایی ابعاد، مولفه
ربوطه اسا. باتوجه به اهداف ترسیم شده، سوال های مها و شاخصبندی مولفهابعاد و اولویا

                                                           
1- Basel Index 
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ه با پولشویی المللی در مبارزتوان به الگویی منطبق با اصول بیناصلی این اسا که چگونه می
های ها و شاخصدسا یافا؟ سوال فرعی پژوهش عبارت اسا از اینکه ابعاد مدل، مولفه

بر این اساس، پس از مقدمه ا؟ مربوط به آن و راهبردهای الزم جها اجرای الگو کدام اس
ینه و المللی مبارزه با پولشویی پرداخته، سپس پیشبه مبانی نظری پژوهش و سازوکارهای بین

مده ها آروش شناسی پژوهش بیان شده اسا. پس از آن، برآورد مدل و تجزیه و تحلیل داده
 شود. اسا و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادها بیان می

 پژوهش ي. مباني نظر2
های نظری و مفهوم شناسی موضوع از طریق شناخا انواع  در این بخش، اصول پایه

های وقوع و آثار و پیامدهای پولشویی، و سپس پولشویی، فرآیند پولشویی، زمینه
 شود.المللی مبارزه با پولشویی بیان میسازوکارهای بین

 . نوع شناسي پولشويي2-1
پولشویی درونی: جرم  -1نه پولشویی قابل شناسایی اسا: چهارگو 1به لحاظ ژئوپولیتیک

 -2اولیه در یک کشور و فعالیا پولشویی جها تطهیر پول نیز در همان کشور باشد. 
در صورتی اسا که جرم منشاء در خارج از کشور رخ دهد و فعالیا  :پولشویی بیرونی

 پولشویی وارد شونده: -3پولشویی مربوط به آن نیز در خارج از کشور انجام شده باشد. 
چنانچه رخداد منشاء جرم در خارج از کشور بوده، اما پول ک یف ناشی از آن به کشور وارد 

جرم اولیه در کشور رخ داده باشد  پولشویی صادرشونده: -4و پولشویی صورت گرفته باشد. 
 (.1396و عواید حاصل از آن در خارج از کشور پولشویی شده باشد كنیکنام و بیدخوری، 

 . مراحل و فرآيند پولشويي2-2
اید پیوندد. از آنجایی که عوتطهیر پول كپولشویی( طی یک عملیات پیچیده به وقوع می

غیرقانونی ناشی از پولشویی معموال وجه نقد اسا، الزم اسا جها ایجاد ابهام در منبع و 
از این رو، بسیاری  .نندماهیا ثروت، وجوه نقد را وارد سیستم مالی کرده یا از مرزها خارج ک

از کشورها در اجرای ضوابط جلوگیری از پولشویی برای قبول پول نقد از مشتریان در 
 ( . 1395ها حدودی قائل شده اند كقضاوی و کیانی زاده، بانک

                                                           
1- Geopolitics 
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مرحله دارد که ممکن اسا همزمان در جریان یک انتقال  3فرار از مبارزه با پولشویی 
  انجام شود:

های غیرقانونی که مقدار زیادی : پول ک یف به دسا آمده از فعالیا1گذارییمرحله جا -1
 شود. وجه نقد اسا در ابعاد کوچک جای گذاری و وارد سیستم مالی می

پول نامشروع در درون موسسه مالی که در ابتدا به آنجا سپرده شده  :2گذاریمرحله الیه -2
شود یا به ن چندین موسسه عبور داده میشود یا از درواسا به چندین شاخه منشعف می

 پول برجای نماند. شود که چهره حقیقی از مبدا و ماخذ ایجادنحوی دستکاری می
شود پول غیرقانونی و ک یف دوباره وارد سیستم مالی رسمی و قانونی می :3مرحله ادغام -3

 رسد از راه قانونی تحصیل شده اسا. ای که به نظر میبه گونه
ین مراحل سه گانه به این معنی نیسا که پولشویان حتما باید این مراحل را طی بیان ا 

ن این های پولشویاهای مجرمانه پولشویان نشان داده که فعالیاکنند، اما بررسی فعالیا
 (.1396مراحل را در بطن خود داشته اند كتذهیبی، 

 

 هاي پولشويي. روش2-3
های اخیر (. در دهه1394شود كرحیمی و خوئینی، ق نمیپولشویی تنها از راه سیستم بانکی محق

رفا تر شدن ارتباطات مالی، پیشبه علا توسعه محصوالت و خدمات مالی عرضه شده، پیچیده
 های پولشویی بسیارهای پولی در گستره جهان، روشتکنولوژی و افزایش سرعا جریان
 دی کرد:بنیی را در سه بخش طبقههای پولشوتوان روشمبتکرانه شده اسا. با این وجود می

 پولشويي از طريق نظام بانکي و موسسات اعتباري. 2-3-1
 پذیرد:پولشویی در نظام بانکی از طرق زیر صورت می

قسیم های ک یف در حجم باال را تای كپولشویان بیشتر پولیا تک ر سپرده 4اسمورفینگ -1
 کنند.(می تر وارد نظام بانکیهای کوچککرده و در حجم

 گشایش حساب بانکی با نام های مجعول -2
 های اشتراکیگشایش حساب -3

                                                           
1- Placement 

2- Layering 

3- Integration 

4- Smurfing  
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 های تحا نفوذ پولشویانکارگیری بانکبه -4 
 استفاده از بانک کارگزار و حساب کارگزاری  -5
 کارگیری پول الکترونیکی و بانکداری اینترنتیبه -6
 کارگیری وثیقه بانکی در اخذ وام به -7
 ده از اعتبار اسنادیسوء استفا -8

 نامه.سوءاستفاده از ضمانا -10

 هاي مالي غیربانکيپولشويي از طريق سازمان. 2-3-2
های مالی غیربانکی ممکن اسا از طرق بسیار متفاوتی انجام شود، اما پولشویی در سازمان

 های شناخته شده به صورت زیر اسا:برخی روش
 در بورس اوراق بهادارسوءاستفاده از عملیات خرید و فروش  -1
 ها، شامل ارسال وجوه و خرید و فروش ارزاستفاده از خدمات صرافی -2
های زیرزمینی غیرقانونی که اغلف خدمات نقل وانتقال وجوه ارزی را استفاده از بانک -3

 دهند.انجام می

 هاي اقتصاديپولشويي از طريق موسسات يا فعالیت -2-3-3
مختلفی  هایتواند به روشهای اقتصادی غیرمالی مییا فعالیاپولشویی از طریق موسسات 

استفاده از خدمات وکيی دادگستری، حسابداران و مشاوران  -1انجام شود، از آن جمله: 
صدور فاکتور و انجام معاميت صوری خرید و فروش صوری  -2مالی و دفاتر اسناد رسمی، 

ارنامه صوری واردات وصادرات کاال و تهیه اظه -3های صوری فرامرزی، از طریق شرکا
خرید و فروش  -5شرکا در حراج کاالهای عتیقه و گران قیما،  -4معاميت بازرگانی، 

 -7خرید و فروش جواهرات قیمتی و آثار هنری گران قیما،  -6اميک و مستريت، 
 (. 1390قیما كتجلی، های گران خرید و فروش اتومبیل  -8استفاده از بورس فلزات و 

 هاي پولشويي. شرايط و زمینه2-4
کشورهایی که از نظر منشا پول مورد سوال نباشند و دارای اقتصاد زیرزمینی و همچنین دارای 
نظام اداری ناسالم و ناکارآمد و نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی باشند، مستعد 

ه اقتصادی توانند به چرخه سهولا میهای غیرقانونی بپولشویی بوده و منابع حاصل از فعالیا
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انجام هر نوع فعالیا مجرمانه نیازمند شود. این کشورها واردشده و پولشویی عملیاتی می
شرایط و محیط مناسف برای تحقق آن اسا. شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع 

دهد که میجرم اهمیا زیادی دارد. بررسی ماهیا جرم پولشویی و شواهد موجود نشان 
 پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابلیا انجام بیشتری خواهد داشا:

 های مجرمانه و غیرقانونی باشد.کریدور كدهلیز( فعالیا -
 های غیررسمی اقتصادی فعال باشد.بخش -
 های رسمی به خصوص بازارهای مالی از کارایی الزم برخوردار نباشد.بخش -
 پولشویی چندان فعال نباشد.قوانین ضد -
 ریسک عملیات پولشویی آنقدر قابل توجه نباشد. -
 ای، اما مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد.بازارهای مالی به صورت حاشیه -
 ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد.های پولشویی برای بانکروش -
 های مجرمانه به مکان دیگر وجود داشته باشد.ز فعالیاامکان انتقال درآمدهای حاصل ا -
 (.1397به دلیل فقدان سیستم کارآمد، شرایط فرارمالیاتی برای مجرمان برقرار باشد كاسدی،  -

 . آثار و پیامدهاي پولشويي 2-5
کند باری برای کشورها و جامعه جهانی ایجاد میپولشویی پیامدها و تبعات ناخوشایند و زیان

امدها در سازد. تاثیر این پیها ضرورت مبارزه با پولشویی را بیشتر آشکار میطيع از آنکه ا
 المللی بسیار گسترده و قابل توجه اسا. این پدیده برایهای اقتصادی، اجتماعی و بینزمینه

ی را های غیرقانونانجام جرائم مهم و عمده، فرآیندی حیاتی اسا و امکان گسترش فعالیا
کند. ازجمله آثار منفی اقچیان مواد مخدر، کاال و... سایر مجرمان فراهم میبرای قاچ
اقتصادی پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولا و شهروندان به مجرمان  -اجتماعی
های مختلف اسا. قدرت اقتصادی منتقل شده به مجرمین، اثر مخربی بر ارکان و و سازمان

های ترین اثرات پولشویی در بخش( مهم1(. جدول ك1382بر، گذارد كرهاجزای جامعه می
 دهد.مختلف اقتصاد را نشان می
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 هاي اقتصاديترين اثرات پولشويي در بخشبندي مهم. طبقه1جدول 
 آثار های اقتصادیبخش

 تاثیر بر بخش واقعی اقتصاد

 اخالل و بی ثباتی در اقتصاد 

 مصرف و سرمایه گذاری 1اعوجاج 

 زارهای مالیتخریب با 

 گسترش رقابت ناعادالنه و افزایش نامتعارف قیمت ها 

 برهم زدن تعادل تجارت خارجی 

 تاثیر منفی بر توزیع درآمد، تولید و اشتغال 

 تاثیر بر بخش عمومی اقتصاد
 کاهش رفاه بخش عمومی 

 ایجاد موانع در بخش خصوصی سازی 

 تاثیر بر بخش پولی اقتصاد
 پول، نرخ ارز و نرخ سود بانکی ایجاد بی ثباتی در تقاضای 

 افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی 

 تاثیر بربخش مالی اقتصاد

 افزایش اعطای اعتبارات 

 افزایش جریان ورود و خروج سرمایه 

 تغییر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

 افزایش فساد در بخش مالی و تهدید امنیت اقتصادی 

 1390ماخذ: تجلی،  

اینکه پولشویی در هر کشوری امکان بروز و ظهور دارد، اما به دلیل بازارهای  با وجود 
پولشویی  هایکوچک اقتصادی، کشورهای درحال توسعه بیشتر در معرض تاثیرات فعالیا

اسا.  ها قابل ميحظهقرار دارند و در نتیجه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی پولشویی برای آن
و در نهایا امنیا کشور به عنوان بسترهای پولشویی همواره در  که اقتصاد، جامعهبه طوری

 (. 1393معرض خطر هستند كسیدی، 

 المللي مبارزه با پولشوييسازوکارهاي بین. 2-6
ه متضمن یک اند کالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی به نحوی تدوین یافتهاستاندارهای بین

هرنظام ضدپولشویی اسا. به همین دلیل، کشورها توافق عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی 
مکلفند اصولی را المحاله رعایا کنند. این الزام به شکلی دوسویه اسا از یکسو از کشورها 

و با توجه به روح  انگاری کردهها جرمخواسته اسا که پدیده پولشویی را براساس کنوانسیون
ه ط اقدام کنند و از سوی دیگر از آنان خواستها نسبا به تعیین مجازات و سایر ضوابو مفاد آن

                                                           
1- Distortion 
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های ها و کنوانسیونهای مندرج در قوانین، نسبا به الحاق به قطعنامهشده برمبنای توصیه
ها و ترین کنوانسیون( به مهم2(. در ادامه كجدول1383ضدپولشویی اقدام کنند كجزایری، 

های اهمیا و ارتباط تنگاتنک شاخص المللی مبارزه با پولشویی اشاره و بههای بینپروتکل
بازل با قوانین کشوری و تقابل آن با عوامل زیرساختی مبارزه با پولشویی در ایران پرداخته و به 

 شود. اشاره می (FATF)تهدیدهای ناشی از پولشویی از منظر گروه ویژه اقدام مالی

 نه مبارزه با پولشوييالمللي در زمیهاي بینترين معاهدات و کنوانسیون. مهم2جدول 

 ردیف
کنوانسیون های 

 المللیبین
 سال تکالیف عملکرد

 کنوانسیون وین 1
مبارزه با مواد مخدر 
 و عواید حاصل از آن

المللی که تعهداتی برای اولین سند بین
های امضاکننده به وجود آورد تا دولت

عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در 
 ی کنند.انگارقوانین داخلی خود جرم

1988 

2 
اساسنامه کمیته 

 بازل )بال(

ممانعت از استفاده از 
سیستم بانکی برای 
 مقاصد جنایتکارانه

اصولی شامل شناسایی هویت مشتریان، 
پرهیز از دادوستدهای مشکوک و همکاری 

های مجری قانون مبارزه با با سازمان
 پولشویی

1988 

3 
منشور اتحادیه 

 اروپا
سیاستی مشترک برای 

 قابله با پولشوییم
تاکید بر تحقیق و بازرسی، ضبط و مصادره 

 درآمدهای حاصل از جرم پولشویی
1990 

4 
گروه کاری اقدام 

 FATFمالی 

های توسعه سیاست
مبارزه با پولشویی در 

سطح ملی و 
 المللیبین

جانبه و مستمر با پولشویی و مبارزه همه
گانه با رویکرد جهانی 49های ارائه توصیه

 ل تدابیر پیشگیرانه علیه پولشوییشام
1990 

 کنوانسیون پالرمو 5
انگاری تطهیر جرم

 عواید حاصل از جرم

های عضو برطبق حقوق هریک از دولت
داخلی خود، تدابیر قانونی الزم جهت 

 انگاری پولشویی اتخاذ کنند.جرم
2000 

 1390ماخذ: غيمی و پوربخش، 
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 1. عوامل زير ساختي بازل2-7
ر کمیته بازل، شالوده اصلی یک نظام مطمئن در مبارزه با پولشویی عبارت اسا از از نظ

های اتخاذ شده از سوی چارچوب نهادی و قانونی کشورها و ارتباط آن با اختیارات و رویه
صيح. از این منظر، سیستم کارآمد مبارزه با پولشویی نیازمند عوامل ساختاری مراجع ذی

ک سیستم قضایی کارآمد و مستقل، شمول و عدالا مالیاتی، مناسف از جمله وجود ی
موسسات باثبات و عملیات مالی شفاف، ثبات سیاسی و عزم مقامات عالی کشور، وجود 

 کارگیری آن اسا. قوانین مناسف و به
شود، الگوی بازل، ترکیبی اسا از نمره کلی با ( مشاهد می3همانطور که در جدول ك 

شاخص که در هر کشور براساس اطيعات در دسترسی که حداقل  14 محاسبه میانگین وزنی
ان شود. فقدها وجود داشته باشد، محاسبه میشاخص مورد استفاده برای آن 14شاخص از  8

تواند مانع اجرای موثر چارچوب مبارزه با پولشویی یا ضعف عوامل ساختاری مورد اشاره می
عدم تطبیق فنی یا کارآمدی سیستم ممکن اسا  و تامین مالی تروریسم در هر کشور شود و

دلیل فقدان چنین ساختاری باشد. از نظر بازل شرایط نامساعد كفقدان عوامل ساختاری( به
و کارآمدی یک سیستم مالی را در فرآیند مبارزه با پولشویی  2تواند سطچ تطبیق فنیمی

 (.1396تضعیف کند كپرویزیان و قاسمی، 
 

  

                                                           
1- Basel Committee 

ته مرکف اسا از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی این کمیالمللی نظارت بانکی اسا . ترین نهاد بینعالی 

آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، سوئیس ، سوئد، ژاپن ، کانادا و : از کشورهای عمده صنعتی دنیا از جمله

وئیس س المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازللوکزامبورگ که هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه بین

 .شودتشکیل می

2- Technical Compliance 
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 رساختي بازل . عوامل زي3جدول 

 وزن شاخص های ریسک ردیف
مجموع 
 هر بخش

و 
ی 

وی
لش

پو
ک 

یس
ر

سم
وری

 تر
لی

 ما
ین

تام
 

 30 (FATF)گانه گروه ویژه اقدام مالی 49رعایت توصیه های  -1

65 
گزارش شاخص اخفای مالی شبکه جهانی عدالت مالیاتی  -2

 درخصوص ضعف مقررات و حجم معامالت
25 

المللی مواد مخدر وزارت امورخارجه ل بینگزارش استراتژی کنتر -3
 آمریکا درخصوص پولشویی و جرائم مالی

10 

ک
یس

ر
 

ساد
ف

 

های درک المللی درخصوص شاخصگزارش سازمان شفافیت بین -4
 فساد در بخش عمومی

10 10 

لی
 ما

ت
افی

شف
و 

ها 
رد

دا
تان

اس
 

وکار بانک جهانی درخصوص افشای شاخص سهولت در کسب -5
 و کاراطالعات کسب

8/1 

15 

پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد در قدرت گزارش رقابت -6
 دهیاستانداردهای حسابرسی و گزارش

6/0 

پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد درخصوص گزارش رقابت -7
 مقررات بورس اوراق بهادار

6/5 

المللی توسعه بانک جهانی در شاخص تخصیص منابع سازمان بین -8
 الیحوزه م

8/1 
و 

ی 
وم

عم
ت 

افی
شف

یی
گو

سخ
پا

 
درخصوص پایگاه داده  International Ideaگزارش سازمان  -9

 مسائل مالی عرصه سیاست
6/1 

5 
المللی بودجه درخصوص شاخص گزارش سازمان مشارکت بین -10

 بودجه باز
6/1 

المللی توسعه بانک جهانی در شفافیت، شاخص اعتبار سازمان بین -11
 یی و فسادپاسخگو

6/1 

سی
سیا

ک 
یس

ر
 

گزارش خانه آزادی درخصوص شاخص آزادی مطبوعات و  -12
 آزادی مدنی

6/1 

پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد درخصوص گزارش رقابت -13 5
 قدرت رقابت در اقتصاد جهانی

6/1 

 6/1 گزارش سازمان پروژه عدالت جهانی درخصوص حاکمیت قانون -14
 Public Edition, (2018) thML Index, 9Basel Aماخذ: 
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 1تهديدات پولشويي ازنظر گروه کاري اقدام مالي. 2-8
وابسته به سازمان همکاری  FATF)2گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی ك

چهار تهدید اساسی پدید آمده از معضل جهانی پولشویی  OECD)3اقتصادی و توسعه ك
 -1دهد، چنین برشمرده اسا: در مبارزه با پولشویی رخ می را که در نتیجه کوتاهی

 -2سازد. تر میهای مجرمانه یا غیرقانونی را برای مجرمان آسانسودآوری فعالیا
تر ها، آزادهای مجرمانه و گسترش آن فعالیاهای مجرم را در تامین مالی فعالیاسازمان

کنش متقابل دولا و اقتصاد بازار  ای اسا که اغلف ازفساد مالی عارضه -3گذارد. می
رعهده زا در اقتصاد بگیرد به ویژه در شرایطی که دولا به ناچار نقشی درونسرچشمه می
برخوردار  -های بزهکارانباشا قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروه -4داشته باشد. 

ی هاتهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و به ویژه برای نظام -از امکان پولشویی
ها، الف(. عيوه بر این 1398آید كارجمندنژاد و همکاران، دموکراتیک به شمار می

ها و اختيل آن در نظام بازار چه به طور مستقیم و چه از طریق دخالا دولا
های پولی، تعرفه و جلوگیری از تجارت و دخالا در نظام قضایی گذاری، سیاساقانون

(. همچنین بر پایه 1385ی دارد كسامتی و همکاران، ای بر فساد مالکشور تاثیرات عمده
ها و انحراف تحلیل IMF)4المللی پول كهای پژوهش انجام شده در صندوق بینیافته

ترین پیامدهای کين اقتصادی پولشویی به های کين اقتصادی از مهمگذاریسیاسا
ر عمومی اطيعات و ها، انتشاها و سیاساآیند. بر همین اساس، شفافیا دادهشمار می

پور و های مالی و پولی را مورد تاکید قرار گرفته اسا كسامانیاجرای صحیچ سیاسا
 (.1397همکاران، 

  

                                                           

الدولی اسا که شکل گرفا و یک سازمان بین 7از سوی کشورهای گروه  1989گروه ویژه اقدام مالی درسال  -1

 المللی نسبا به مسئله پولشویی اسا. هدفش توسعه و پیشرفا واکنش بین
2- The Financial Action Task Force 

3- Organization for Economic Co-operation and Development: 

ه با المللی برای پیشگیری از پولشویی. اولویا این کنوانسیون، مبارزکنوانسیون مبارزه با رشوه در معاميت تجاری بین 

 ب(.1396كارجمندنژاد و همکاران، جرائم اقتصادی مانند فساد و تقلف مالیاتی و نیز اصول حاکمیا شرکتی اسا
4- International Monetary Fond 
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 . پیشینه پژوهش 3
( مدلی را برای مبارزه با پولشویی با رویکرد کاربردی بر نقش دیوان 1394رحیمی و خوئینی ك

ش شاخص شامل آسیف شناسی نظام اند. در این مدل به شمحاسبات کشور مطرح کرده
مالیاتی، اتخاذ رویکرد حسابرسی عملکرد، نظارت بر معاميت خصوصی، نظارت به روش 

شناسی قوانین و مقررات مالی و بررسی و رد قوانین و مقررات پولشویی الکترونیکی، آسیف
یی قضااشاره شده که متناسف با آن راهبردها وظایفی را برای نهادهای مختلف دولتی و 

ین تحقیق در های اتعریف کرده اسا تا زمینه ارتکاب به پولشویی را تضعیف کند. بررسی
دهد که نهادهای مختلف دولتی و قضایی مبارزه با پولشویی رابطه با جرم پولشویی نشان می

های المللی تيشاند و در سطچ ملی و بینرا در زمره اهداف و وظایف اصلی خود قرار داده
را برای شناسایی موارد پولشویی از بین بردن زمینه ارتکاب چرم پولشویی و درنهایا  متعددی

اند. نتایج تحقیق حاکی از این اسا که دیوان مبارزه موثر و کارآمد با آن انجام داده
صصی المللی با ارتقاء دانش فنی و تخمندی از تجربیات بینمحاسبات کشور باید ضمن بهره

ها و وانین، مبادرت به آسیف شناسی و بازنگری و تدوین دستورالعملخود از طریق رصد ق
صاد های با منشاء مشکوک به اقتمقررات مبارزه با پولشویی کرده و تاحد ممکن از ورود پول

 کشور جلوگیری کند. 

سازی درخصوص پولشویان به در پژوهش مدل( 2015ك 1کارتی و همکارانمک  

مشی های ضد پولشویی و نحوه تبادل در بازار های نظری خرد درخصوص خطبحث

درصد  80که  پردازند. به این ترتیفپولشویی اشاره و به فرآیند تزریق پول ک یف به بازار می

ود که شکند منتقل میاز عواید حاصل از عملیات مجرمانه توسط کسی که پولشویی می

درصد از این عواید مجرمانه  90د. شوای از آن به بازار پولشویی وارد میمعموال بخش عمده

درصد باقی مانده از عواید این بازار  10مجدد از بازار به محصوالت مجرمانه بازگشا دارد. 

درصد  20شود. همچنین گذاری در اقتصاد سفید و قانونی متنقل میبه برای ترذیه و سرمایه

صاد یی دارند در اقتصورت کاالهایی که نقدشوندگی باالعواید مجرمانه بازگشا شده به

درصد مابقی حاصل پروسه عواید مجرمانه تطهیر شده و  70شود وسفید و قانونی تزریق می

های حثشود. نتیجه این تحقیق با وجود بگذاری به بازار سفید و قانونی منتقل میبرای سرمایه

                                                           
1- McCarthy, et al. 
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ولشویان پهای کوچک اسا، نمایانگر عملیات پیچیده و مخفیانه نظری خرد که مناسف بانک

در بازی نقل و انتقال وجوه به منظور گم کردن رد این عواید مجرمانه و لزوم به کارگیری 

 سازی آن اسا.های هوشمند برای کشف و خن یسیستم

( در پژوهش تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون 1394باقری ك  
ان یکی پولشااویی در حقوق کیفری به عنومبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا به جایگاه 

ای متعددی درخصوص پیشااگیری و المللی و منطقهاز جرایم نوین پرداخته که اسناد بین
نساایون ها، کنواترین آنمبارزه با جرم پولشااویی به تصویف رسیده اسا که یکی از مهم

نجام شده، هر یک از ملل متحد برای مبارزه با فساد كمریدا( اسا. در بررسی تطبیقی ا
راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی درکنوانسیون مریدا و قانون مبارزه با پولشویی بیان 

نامه گذار ایرانی در قانون مبارزه با پولشویی و آیینکند که قانونشده اسا. در ادامه اشاره می
لشویی و ی از جرم پواجرایی آن راهکارهایی را مطابق با کنوانسیون مریدا به منظور پیشگیر

توان به شناسایی مشتری، نگهداری مبارزه با آن مدنظر قرار داده اسا که از آن جمله می
سوابق و اطيعات، گزارش معاميت مشکوک، ایجاد واحد اطيعات مالی، اتخاذ تدابیر 
نظارتی بر عملیات مالی و بانکی، آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با جرم 

رفته گونه که انتظار میپولشویی، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و... اشاره کرد، اما آن
اقدامات و تدابیر پیشگیرانه نوپا که خاص مقابله با این پدیده مجرمانه نوظهور اسا و در 

قانون  در -های مجازیمانند ممانعا از ایجاد بانک-بینی شده اسا کنوانسیون مریدا پیش
 قدام کند.گذار نسبا به رفع این خي ابا پولشویی اتخاذ نشده و شایسته اسا که قانونمبارزه 

مشکل اصلی موسسات مالی را ایجاد یک مدل مرجع برای  (2016ك 1تیم و همکاران 

های مختلف مبارزه با پولشویی در بخش مالی به دلیل نیاز به تشخیص نقض انطباق در زمینه

ا ترییر مقررات و نظارت دقیق مقامات مالی، فشار بیشتری برای دانند، چراکه بمشتری می

 شود. نتایج این تحقیق حاکی از اینایجاد یک برنامه کارآمد برای رعایا قوانین ایجاد می

آمد، پذیر ساده، اما کاراسا که برای حمایا از موسسات مالی در ساختن یک برنامه انعطاف

ها در یک جریان کلیدی مبارزه با ند و مشاهده دادهباید یک مدل مرجع تهیه شود که فرآی

 وتحلیل اطيعات و نظر متخصصین توصیف شده باشد. این تحقیق،پولشویی براساس تجزیه

                                                           
1- Timm, et al. 
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فرآیند شناسایی مشتری را به عنوان بخشی از یک برنامه مبارزه با پولشویی با استفاده از 

خشی سازی چند باستفاده از مدل کند. این کار باسازی مرجع توصیف میتکنیک های مدل

به  شود. نتایج این تحقیقانجام شده که منجر به یک مدل مرجع برای شناسایی مشتری می

 کند.و ایجاد یک برنامه انطباق پایدار کمک می AMLدرک پیچیدگی فرآیندهای 

ازد. پرددر مطالعه خود به تشریچ ارتباط فساد با پولشویی می (2017ك 1جایاسری و باالن 

ی به معنای اند. حضور یکناپذیری به هم وابستهبه نظر ایشان، پولشویی و فساد به طور جدایی

حضور دیگری نیز اسا. در این تحقیق به مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی و بانک 

کند می تنیدگی بین پولشویی و فساد را تاییدتوسعه آسیایی اشاره شده که این ارتباط و درهم

معموال از فساد به منظور تسهیل سایر جرایم مانند قاچاق مواد مخدر، فحشا، قاچاق  که

کند شود. همچنین بیان میبرداری میهای کوچک و قاچاق ارز به شکل غیرقانونی بهرهسيح

که این افسانه که فساد یک مساله سیاسی داخلی محدود در مرزهای جررافیایی کشورها 

بنابراین، طراحی اقدامات مبارزه با فساد راهی موثر برای اجرای  اسا، از بین رفته اسا.

اسا. نتیجه حاصله این پژوهش که همراستا با برخی از نتایج  (AML)اقدامات ضدپولشویی 

پژوهش حاضر اسا، بیانگر این اسا که فساد و پولشویی در یک محیط با حکمرانی بد، 

 یابد. نده و قوانین و حکوما بد رشد میفقدان نهادهای محلی ناظر، سیستم قانونی شکن

(، پولشویی در نظام بانکی کشور را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داده 1397اسدی ك
و به این نکته اشاره کرده که از جمله تبعات منفی سرعا باالی جهانی سازی در بخش 

قرار داده  اع سلطه خودالشعاقتصادی و مالی که تقریبا تمام روابط انسانی و اجتماعی را تحا
 یهای نامشروع در سطچاسا، رشد جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارای

ها در های از طریق به گردش درآوردن آنجهان با هدف ترییر هویا این دارایی
های مورد های مشروع اسا. در ادامه با بررسی مراحل پولشویی و روشگذاریسرمایه

ادی کند که با وجود اینکه در رابطه با اثرات اقتصهای ک یف مطرح میتطهیر پولاستفاده در 
پولشویی مبانی تئوریک بسیار قوی در دسترس نیسا، اما با این حال اثرات اقتصادی آن را 

های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده اسا که پولشویی و جرایم از راه

                                                           
1- Jayasree, V. & Balan, R. S. 
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اند طبقه خاصی از جامعه را تقویا کند و باعث اضمحيل اجتماعی شود. تومربوط به آن می
ی ای در پیش گرفته شود و بازار پول و ارز خارجبنابراین، در این رابطه باید سیاسا فعاالنه

 تحا نظارت قاعده مند قرار گیرد. 
( در پژوهشی تحا عنوان تدوین الگوی پیشگیری از 1397ابوالحسنی و دانیالی ك

و  سازی نظاماتاند که به منظور پیادهویی در ساختار بانکی کشور بیان کردهپولش
المللی های مرتبط با قوانین مبارزه با پولشویی در جها اجرای استانداردهای بیندستورالعمل

ی و کند سیستم بانکی، الگوی پیشگیرالمللی، ایجاب میو هموار کردن مسیر مراودات بین
ا تدوین و سرلوحه کار خود قرار دهد. در الگوی پیشنهادی تحقیق با مبارزه با پولشویی ر

الگوی  هایها و شاخصگیری از نظرات خبرگان، مولفهاستفاده از روش تحلیل محتوا و بهره
مطلوب را استخراج و عناصر الگو را تدوین کرده و سپس الگوی مورد نظر را مورد ارزیابی 

این تحقیق شامل عامل اول: فرآیندهای پیشگیری از  قرار داده اسا. عوامل و متریرهای
ها، عامل دوم: ریسک پولشویی ارزیابی و مدیریا آن، عامل پولشویی و مکانیزه کردن آن

های های موثر در مبارزه با پولشویی، عامل چهارم: تاثیر سازمانسوم: نقش کارکنان سازمان
های ادل اطيعات و تاثیر همکاریغیربانکی در پیشگیری از پولشویی عامل و پنجم: تب

بندی به این نتیجه رسیده اسا که اقدامات به المللی اسا. تحقیق اشاره شده در جمعبین
المللی عمل آمده درخصوص پیشگیری و مبارزه با پولشویی در مقایسه با استانداردهای بین

ای ق دلیل روشنی برتدوین شده توسط گروه اقدام مالی انطباق کامل ندارد. این عدم انطاب
 دازد.پرماهیا انجام پژوهش حاضر اسا که به عوامل زیرساختی مبارزه با پولشویی می

گذاری تعاملی برای مشی( به تدوین چارچوب خط1397حسین پوری و همکاران ك
اند از مبارزه با پولشویی در سیستم بانکداری جمهوری اسيمی ایران پرداخته و بیان کرده

ا، الزم ترین اقدامات کشور اسدر اسناد باالدستی کشور، مبارزه با فساد از اصلیآنجایی که 
اسا تا با مصادیق مربوط به آن نیز مقابله شود. پولشویی یکی از مصادیق فساد اسا که 

ها از گیرد. در این تحقیق ضمن شناسایی شاخصاغلف از طریق سیستم بانکی صورت می
ذاری، این گالمللی و با تاکید بر تعامل در خط مشیو بینطریق مصاحبه و ادبیات داخلی 

مشی گذاری تعاملی در مبارزه با پولشویی در سیستم نتیجه حاصل شده که چارچوب خط
ی و با جویانه و مدیریتی اسا که با اشراف اطيعاتکننده تدابیر مشارکابانکی کشور فراهم

ستای نیل به اهداف مربوطه م مر ثمر خواهد گیری از مشارکا تعامينه بازیگران در رابهره
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 های همگراییگونه تعامل در ابعاد کارکردی تحقیق حاضر شامل شاخصاینبود. لزوم 
 های داخلی نیز بیان شده اسا. المللی و همکاریبین

( در پژوهشی تحا عنوان رویکرد ریسک مدار سیاسا 1399پاچی كشاملو و خلیلی
کار د بهعنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمنمبارزه با پولشویی را به جنایی در برابر پولشویی،

ها و اتخاذ دانند که این امر با تصویف برخی کنوانسیونالمللی میبردن اقداماتی در سطچ بین
این  المللی قرار گرفته اسا. درراهبردهای الزم در برابر پولشویی در دستور کار جامعه بین

یش کارایی واحد اطيعات مالی در مدیریا ریسک پولشویی به اهمیا تحقیق به جها افزا
گروه اگمونا اشاره شده و معتقد اسا رویکرد ریسک محور یک سیستم پیشگیرانه اسا 
که در صورت وقوع جرم یک سیستم کشف فساد خواهد بود که در تمامی جرایم مالی 

گی سند ریسک ملی واقعی، بست کاربرد دارد. بخش زیادی از موفقیا این مدل و تدوین یک
به نوع کارکرد و کارآمدی واحدهای اطيعات مالی کشورها دارد. در واقع زمانی که 

ی که همان چیز-اطيعات مفید در یک سیستم کارا به طور مستمر مورد تبادل قرار گیرد 
در سطچ فراملی امکان مدیریا ریسک پولشویی وجود خواهد  -هدف گروه اگمونا اسا

توان به هدف پیشگیری واقعی از جرایم مالی دسا و با نظارت بر نقل و انتقال پول می داشا
یافا. این تحقیق به لحاظ اهمیا ریسک پولشویی که بیشترین سهم را در مجموع 

 های تحقیق حاضر به دسا آورده اسا، دارای مشابها در نتایج اسا. شاخص
از  رتبط در تحقیقات خارجی به عواملیبا مروری بر پیشینه تجربی برخی پژوهش های م

قبیل جهانی بودن پدیده پولشویی و دانش کمیاب برای مبارزه با آن و اهمیا شناخا و 
ها و پیچیدگی پولشویی اشاره شده اسا و در تحقیقات داخلی تجزیه و تحلیل واقعیا

چ ر سطموضوعاتی از قبیل اهمیا اتخاذ راهبردهای مناسف برای مبارزه با پولشویی د
 ارجی،مند پول و ارز خارزیابی ریسک پولشویی در موسسات مالی، نظارت قاعده المللی،بین

المللی مبارزه با پولشویی، لزوم مبارزه با مصادیق فساد از عدم انطباق با استانداردهای بین
انی ها موجف تقویا کارآمدی مببرداری از آناند، که مطالعه و بهرهجمله پولشویی، پرداخته

 تر شدن جنبه نوآوری این تحقیقاما عامل اصلی که موجف برجسته تئوریک پژوهش شد.
المللی، ارتباط نزدیک و برخورداری از نظر گیری از استانداردهای بیناسا، عيوه بر بهره

های ارائه شده قبلی داخلی و خارجی و تحقیقات و تجربیات خبرگان، الگوبرداری از مدل
 شگر اسا. حوزه کاری پژوه
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 شناسي پژوهش. روش4
نخستین گام موثر در راستای تقویا و بهبود یک نظام منسجم زیرساختی، شناسایی 

 ها اسا، زیرا بدونها از طریق کار کارشناسی دقیق و مدیریا صحیچ آنها و خيچالش
ثر وها، اعمال راهکارهای جدید نه تنها فاقد توجیه اسا، بلکه مشناخا نواقص و کاستی

و مفید نیز نخواهد بود و فرآیند مبارزه با پدیده پولشویی نیز از این قاعده مست نی نیسا. 
ها در این حوزه از الگوی سه شاخگی استفاده شده اسا. عوامل برای شناسایی این چالش

ه تواند خارج از تعامل این سای اسا که هیچ پدیده ای نمیالگوی سه شاخگی به گونه
رو، برای شناخا، احصا و (. از این1394دهکردی و همکاران، ود كمبینیشاخه انجام ش

کارکردی  -2ساختاری،  -1ها بر این مبنا، مسائل در سه بخش کلی: تاثیرگذاری پدیده
تنی این تحقیق از نظر فلسفی مبتقسیم شدند. همچنین  ای كمحیطی(زمینه -3كمحتوایی( و 

های هر دو رویکرد پژوهشی گیری از سودمندیاسا و بهره 1بر رویکرد پراگماتیسم
 های کیفی كداده بنیاد(، کمی و کیفی مدنظر بوده اسا. به عبارت دیگر، روش

فازی كنظرسنجی خبرگان( و طراحی الگو و تحلیل عاملی و معادالت ساختاری  -دلفی
ته کار گرفهمگی به صورت مکمل جها اهداف پژوهش و پاسخ به پرسش پژوهش به

 سا. شده ا
در مرحله اول مصاحبه با خبرگان به شیوه پژوهش کیفی انجام شده اسا. جامعه  

د گیری هدفمند شناسایی شدنآماری بخش کیفی به صورت غیراحتمالی از روش نمونه
 10و شامل اعضای هیات علمی با مدرک دکترای مدیریا و اقتصاد با دسا کم سابقه 

مچنین ها و هویژه بانکهای دولتی به با سازمانسال تدریس در زمینه مدیریا و آشنایی 
سال دارای مدرک  15مدیران و روسای ادارات مبارزه با پولشویی با سابقه دسا کم 

لیسانس و باالتر در رشته اقتصاد، مدیریا و حسابداری جزو این جامعه بودند. فوق
ه خبرگان ان نمونساختار یافته بدین شکل که یک نفر به عنوصورت نیمهها بهمصاحبه

آوری شد و سپس در طول مصاحبه افراد های الزم جمعاولیه تحقیق مشخص و داده
نفر مصاحبه صورت پذیرفا که به دلیل  20جدیدی شناسایی شدند که در مجموع با 

تکرار شدن مفاهیم و اشباع نظری، لزومی به افزایش حجم نمونه وجود نداشا. اشباع 
های اضافی، کمکی به تکمیل و زمانی حاصل شد که دادهنظری حاصل در این پژوهش 

                                                           
1- Pragmatism 
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های احصاء شده پس از مصاحبه آخر هم کرد و دادهمشخص کردن ابعاد تحقیق نمی
 مشابه به نظرمی رسیدند. 

در فرآیند تحلیلی کدگذاری باز، محقق به صورت آگاهانه و با درنظر داشتن  
 و بدین طریق مفاهیم شناسایی وجوی متریر محوری پرداختهحساسیا نظری به جسا

ها کشف شد. این فرآیند تا زمان ظهور اثرات ها در دادهها و ابعاد آنشده و ویژگی
( تا در مرحله بعد، Goldkuh & Cronholm, 2010کند كمقوله محوری ادامه پیدا می

ها هدایا شوند. در مرحله کدگذاری انتخابی با کدگذاری انتخابی براساس این مقوله
یکسان  هایبندیهای مشابه در قالف طبقهتوان زمینهمقایسه مستمر مفاهیم مختلف، می

ها را به هم ارتباط داده و (. از این رو، محقق مقولهSelden, 2005را فراهم ساخا ك
هایی که نیاز به توسعه بیشتر دارند، اقدام کرده اسا. در آخرین و نسبا به تکمیل مقوله

ز این فرآیند، کدگذاری نظری، براساس نتایج دو مرحله قبل انجام ترین مرحله ااصلی
 به نظریه یک تدوین از ها به صورت تحلیلی مشخص شد و پسشد و پیوند بین مقوله

شد، می یافا تخصصی پیشینة در که موجودی فرآیندهای با آن مقایسة وسیلة
 با طرح این در کنندگانمشارکا نظیر خارجی همچنین مرورگران شد. اعتبارسنجی

داده و تایید  قرار قضاوت مورد را بنیاد داده نظریه مناسف، علمی هایمحک از استفاده
نشانه اولیه  173در کدگذاری باز هاسا. داده اعتبار و روایی بر مشتمل نظریه کردند که

. به منظور بندی شدندمفهوم کلی دسته 12مقوله فرعی و  3دسا آمد که در قالف به
های ابطهرگری صحیچ، استفاده از پنل خبرگان و شیوه دلفی در سه راند انجام شد. غربال

 استفاده شده برای محاسبه در این گام در ادامه ارائه شده اسا.
 (:1ك شود. رابطهبینی هر کارشناس به صورت یک عدد فازی م ل ی ارائه میابتدا پیش

Ai (1ك =  (li. mi. ui) 

ی تجمیع دیدگاه خبرگان از روش میانگین فازی استفاده شده اسا. در ادامه برا 

l+m+uهمچنین از رابطه 

3
ها سود برده سازی میانگین دیدگاهزدایی و قطعیبرای فازی 

 شده اسا.

ها محاسبه شده و در گام دوم اختيف دیدگاه مربوط به هر کارشناس با میانگین دیدگاه 
 طه قرار گرفا:مجدد در اختیار کارشناس مربو
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 (2ك
AAVE − Ai =  (

∑ l

n
− li.

∑ m

n
− mi.

∑ u

n
− ui) 

 ها مجدد گردآوری و میانگین فازی جدید محاسبه شد:دیدگاه کارشناس 

Ai (3ك =  (li. mi. ui) 

 (4ك
BAVE =  (

∑ l

n
.
∑ m

n
.
∑ u

n
) 

ار ها محاسبه شده و چرخه دلفی تکرنگین دیدگاهاختيف دیدگاه هر کارشناس با میا
.Aaveشود. این فرایند زمانی که دو میانگین متوالی می Bave. Cave. به صورتی روشن …

انه هایی که کمتر از حد آستشود. در این فرآیند، شاخصبه هم نزدیک شوند، متوقف می
شدند. ه و از فرآیند تحلیل حذف بودند؛ یعنی از نظر خبرگان دارای اهمیا باالیی نبود

و  ها کمتر از حد آستانه بودهدر مرحله سوم دلفی فازی اختيف میانگین تمامی پرسش
همچنین طی مراحل دلفی فازی و پس از گردآوری نتایج خبرگان و  به اتمام رسید.

 ( به 6( تا ك4های كشاخص نهائی به شرح جدول 78ها اساتید و تجزیه و تحلیل داده
  دسا آمد.
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 . ابعاد ساختاري4جدول 
 ابعاد عوامل

 عوامل قانوني

 جامعیت و مانعیت قانون 

 تناسب میان جرم و مجازات 

 نظام قضائی کارآمد و مستقل 

 مصادره اموال ناشی از جرایم سازمان یافته 

 ضمانت اجرای موثر قوانین 

 معاضدت قضایی استرداد مجرمان پولشویی 

 و تکمیل قوانین بروزرسانی،اصالح، بازنگری 

 مقابله با جرائم منشاء 

 سیاسي

 تصمیم گیری چندجانبه 

 المللیتحوالت سیاسی در عرصه کشور و بین 

 های غیر همسوخط مشی 

 های مبارزه با پولشوییتوسعه و اجرای سیاستها و فعالیت 

 عواقب سیاسی فرهنگی اجتماعی انتفاع پولشویان در جامعه 

 سسات مالیتاثیر ثبات سیاسی بر ثبات مو 

 پیوندهای ساختاری نهادهای داخلی 

 ژئوپولیتیک

 قرار گرفتن در مسیر ترانزیت قاچاق و مواد مخدر 

 وجود مقیاس هایی برای کشف حمل و نقل فیزیکی پول 

 مبادالت چمدانی وجوه نقد در مرزها 

 افزایش جرائم سازمان یافته 

 مرز مشترک با کشورهای با ریسک پولشویی باال 

 پذيريريسک

 تدوین سند ریسک ملی 

 اهمیت مدیریت ریسک در مبارزه با پولشویی 

 اختالل در سرمایه گذاری درازمدت داخلی و خارجی 

 رویکرد مبتنی بر ریسک 

 شناسایی بازار فعالیت و ریسک های هربخش 

 افزایش هزینه های دولت و فرار سرمایه ها 

 های پژوهشماخذ: یافته
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 ابعاد کارکري -5جدول 
 املعو ابعاد

 المللیهمگرایی بین

 المللیهای بینکارگیری توصیهبه 

 المللیهای بینالحاق به کنوانسیون 

 های بانکیشناسایی، ارزیابی و تایید کارگزاری 

 تصویب و اجرای اسناد سازمان ملل 

 المللی اطالعاتیهای بینهمکاری 

 های داخلیهمکاری

 های داخلیارتباط موثر بانک 

 ارتی موثر برای مقابله با پولشوییطراحی ساختار نظ 

 اصالح سیستم مالیاتی وممانعت از فرار مالیاتی 

 تصمیمات نابهنگام دولتی و ایجاد رانت 

 توسعه دولت الکترونیک 

 واحد موثر اطالعات مالی مستقل 

 جلوگیری از فعالیت موسسات متفرقه مالی 

 ای از اقتصاددولتی بودن بخش عمده 

 نقش مردم

 ار عمومیناامنی در افک 

 آشنایی عموم افراد جامعه با موضوع پولشویی 

 های جمعی مجازیرسانه 

 گری از جانب مردممطالبه 

 آشنا نبودن عامه مردم با چگونگی معرفی پولشویان 

 شمول و شفافیت مالی

 مقررات ردیابی و نقل و انتقال وجود نقد 

 سازی جهت شفافیت اطالعاتیفرهنگ 

 و غیرانتفاعیهای خیریه نظارت بر سازمان 

 نظارت بر نقل و انتقاالت الکترونیک 

 های داخلی و نظارت حضوری موثرکنترل 

 های شفاف و موثر همکاری مشترک و تسهیل تبادل اطالعات پولشوییروش 

 اصالح فرآیندهای مالی و تدوین نظام حسابداری و استانداردهای مالی 

 سازوکار اطمینان بخش افشاء 

 های پژوهشماخذ: یافته
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 اي. ابعاد زمینه6جدول 
 ابعاد عوامل

 متقاضیان خدمات

 تعیین سطح فعالیت مشتریان 

 شناسایی مالک واقعی و ذینفع 

 اینام و جعلی و اجارههای بیعدم نگهداری حساب 

 نظارت، درک هدف و ماهیت شغل و روابط تجاری اشخاص 

 پذیرش مشتریتدوین سیاست 

 الزامات شناسایی کامل و حفظ سوابق 

  گزارشات فنیCTR  وSTR 

 تبعیض در ارائه خدمات 

 منابع انساني

 اختیارات کافی ناظران 

 های کشف پولشوییمهارت و آموزش دست اندرکاران بانکی با روش 

 باور اهمیت مبارزه با پولشویی توسط کارمندان 

 تعهد به حفظ اسرار بانکی و رازداری 

 وییمحدودیت متخصصین مجرب در عرضه مبارزه با پولش 

 فناوري اطالعات

 اثربخشی سیستمهای مبارزه با پولشویی 

 بانک اطالعات مناسب 

 آمادگی مقابله با تهدیدات سایبری 

 امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب 

 جزیره ای بودن و عدم یکپارچگی بانکهای اطالعاتی موجود 

 کفایت منابع مالی جهت تجهیز و نوسازی فناوری 

 رید و فروش ارز دیجیتالپولشویی از طریق خ 

 محیطي

 ای یا غیررسمیبازارهای واسطه 

 تهدیدات بیرونی، جنگ و فشارهای خارجی 

 المللیهای بینتحریم 

 تحوالت سیاسی کشوری و منطقه ای 

 پذیری بیرونی الگوهای مبارزه با پولشوییقابلیت تعمیم 

 تاثیر و فشار ذینفعان 

 های پژوهشماخذ: یافته 
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 ها مدل و تجزيه و تحلیل داده. برآورد 5
ها و ارائه مدل پیشنهادی، در ابتدا محقق با مطالعه ادبیات نظری جها شناسایی ابعاد و مولفه

های این حوزه و مصاحبه، اقدام به شناسایی عوامل موثر کرده و در تحقیق و سایر پژوهش
ل ان كجها تایید عوامنامه در اختیار خبرگمرحله دوم عوامل شناسایی شده در قالف پرسش

 شناسایی شده( قرار داده شد. 
نامه برای متریرهای شناسایی شده نتایج به دسا آمده از میانگین نظر خبرگان در پرسش

اول ارائه و در ادامه برای تجمیع دیدگاه خبرگان از روش میانگین فازی استفاده شد به شکلی 
 ی م ل ی ارائه و در ادامه برای تجمیعبینی هر خبره به صورت یک عدد فازکه ابتدا پیش

سازی یزدایی و قطعدیدگاه خبرگان از روش میانگین فازی استفاده شده اسا. پس از فازی
میانگین، سواالتی که با توجه به میانگین در حد پایینی قرار داشتند از نظر خبرگان دارای 

انجام  های نهاییبندی شاخصاهمیا باالیی نبوده و از فرآیند حذف شد. در مرحله بعد طبقه
 ( ارائه شد.1و به شکل نمودار ك

 . الگوي زيرساختي مبارزه با پولشويي در نظام بانکي ايران1نمودار 

 
 های پژوهشماخذ: یافته
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 PLS-SEMها در روش به منظور آزمون مدل مفهومی پژوهش، الگوریتم تحلیل مدل

 -2گیری، اندازه برازش مدل -1در سه بخش ها کارگرفته شده اسا. در این روش، تحلیلبه
گیرد گیری و ساختاری( انجام میبرازش کلی مدل كاندازه -3برازش مدل ساختاری و 

های مطابق این فرآیند، ابتدا از صحا روابط موجود در مدل (.1392كداوری و رضازاده، 
فسیر پس به بررسی و تگیری با استفاده از پایایی و روایی اطمینان حاصل کرده و ساندازه

روابط موجود در بخش ساختاری پرداخته و در مرحله پایانی نیز برازش کلی مدل پژوهش 
 بررسی شده اسا. 

های جامعه آماری بخش کمی پژوهش، شامل کارکنان بخش مبارزه با پولشویی بانک
 ، حجم نمونه1نفر( بوده که بر اساس روش کوکران 800دولتی و خصوصی کشور كحدود 

با پرسشنامه جمع آوری شد. سپس  240نفر برآورد و طی چند مرحله توزیع، تعداد  260
رویدادی و با تحلیل رگرسیون از نوع های پساستفاده از روش همبستگی براساس مشاهده

توضیحی  ای از متریرهایمعادالت ساختاری اقدام به پیش بینی متریر وابسته از طریق مجموعه
 2ها نیز از آزمون کلموگروف اسمیرنوفای بررسی نرمال بودن توزیع دادهو میانجی شده و بر
ایی همچنین به منظور اینکه الگو بتواند با باالترین دقا و صحا، متریر وابسته نه استفاده شده اسا.

 کار گرفته شده اسا. روش تخمینبه PLS)3را پیش بینی نماید، روش حداقل مربعات جزیی ك

PLS توضیچ را  کند که الگوی حاصله، بیشترین قدرت تفسیر وای تعیین میونهضرایف را به گ
ها از شاخص تورم برای بررسی هم خطی میان شاخص(. 2012Klein ,دارا باشد ك

ها در سطچ استفاده شده که در پژوهش حاضر، هم خطی میان شاخص  VIF)4واریانسك
 ( اسا.4مطلوب و قابل قبولی كکمتر از 

 ملي تايیدي . تحلیل عا5-1
گیری و بررسی ارتباط بین متریرهای مکنون كاصلی( و متریرهای مشاهده برای بیان مدل اندازه

ور پی بردن منظبه نامه( از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده اسا که های پرسششده كگویه
 (.Byrne, 1994شود كها استفاده میبه متریرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه داده

                                                           
1- Cochran 

2- Kolmogorov–Smirnov test 

3- Partial Least Square 

4- Variance inflation factor 
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ه و در گیری مقادیر زیر را محاسبه کردهای اندازهبرای ارزیابی اعتبارسنجی الگوبدین صورت که 
گیری از توانیم ادعا کنیم که الگوی اندازه( می7صورت برآورده شدن شرایط مندرج در جدول ك

 شرایط مناسف و مطلوبی برقرار اسا.

 را. شرايط برقراري پايايي و روايي همگ7جدول 
 حد مجاز شاخص
 باشند. 7/0و آلفای کرونباخ باالی  CR> 0/7 پایایی

 روایی همگرا

 

 (t>1/96)بارهای عاملی باید معنا دار باشند 

 باشد. 6/0بارهای عاملی استاندارد باید بزرگتر از 
CR>AVE 
AVE>0/5 

Rho_A>0/06 
>02Q 

 AVE>MSV روایی واگرا
 (2016ماخذ: جوزپ و همکاران ك 

های عاملی دهنده هر متریر از بارمنظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیلبه   
های دهنده این موضوع اسا که چه میزان از واریانسهای عاملی نشاناستفاده شده اسا. نتایج بار

تر بزرگ 5/0شود. مقدار این شاخص باید از ها توسط متریر مکنون خود توضیچ داده میشاخص
درصد معنادار باشد. شاخصی که بار عاملی بیشتری داشته باشد، اهمیا  95 اصله اطمینانو در ف

ها (. برخی از شاخصGefen & Straub, 2005باالتری در اندازه گیری مولفه مربوطه دارد ك
 اند و در الگوی اصيح شده تمامیبوده و از الگو حذف شده5/0دارای بارعاملی کمتر از 

 می باشند. 96/1و مقدار آماره تی بیشتر از  5/0تر از ارعاملی بزرگها دارای بشاخص

ای ، یک مقیاس از همگرایی در میان مجموعهAVE)1متوسط واریانس استخراج شده ك  
های مشاهده شده یک ساختار اسا. این متوسط واریانس استخراجی باید باالتر از از گویه

(. مقدار این متریر برای Fornell & Larcker, 1981باشد تا اعتبار همگرا تایید شود ك 5/0
به دسا آمده اسا و  5/0های الگو دارای مقدار میانگین واریانس تببین شده باالتر از سازه

های روایی همگرا شاخص نشان از تایید روایی همگرا در الگو اسا. از دیگر شاخص
Rho_A  ص نیز برای تمامی متریرهای اختیار کند. این شاخ 6/0که الزم اسا مقداری باالی

 پژوهش باالتر از حد مجاز بوده اسا. 

                                                           
1- Average Variance Extracted  
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برای بررسی پایایی متریرهای پژوهش از دو شاخص پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ   
استفاده شده اسا. برای تمامی متریرهای پژوهش در مرحله اصيح الگو مقدار آلفای 

 ا. گیری اسند که نشان از پایایی ابزار اندازهتر شده ابزرگ 7/0کرونباخ و پایایی ترکیبی از 
( محاسبه شده 2Qگیری توسط شاخص اشتراک با روایی متقاطع كکیفیا الگوی اندازه  

پذیر از طریق بینی متریرهای مشاهدهاسا. این شاخص در واقع توانایی مدل مسیر را در پیش
و از ص عدد م بتی را نشان دهد، الگسنجد. چنانچه این شاخمقادیر متریر پنهان متناظرشان می

(. نتایج این , .Henseler, et al 2009کنندگی مناسبی برخوردار اسا كبینیقدرت پیش
شاخص برای متریرهای پژوهش م با بوده و میانگین کل این شاخص طبق اطيعات جدول 

 دارد.گیری ی اندازهاسا که نشان از کیفیا مطلوب و باالی الگو 562/0 0( برابر8ك

 . بررسي اعتبار همگراي الگو8جدول 

 متغیرهای پنهان
آلفای 
 کرونباخ

rho_A 
پایایی 
 ترکیبی

میانگین 
 واریانس

 تبیین شده

روایی 
 متقاطع

478/0 517/0 795/0 723/0 0/710 عوامل قانونی  

536/0 594/0 833/0 794/0 759/0 عوامل سیاسی  

484/0 567/0 807/0 716/0 705/0 عوامل ژئوپولتیک  

475/0 564/0 827/0 753/0 751/0 عوامل ریسک پذیری  

365/0 553/0 736/0 814/0 723/0 المللیهمگرائی بین  

485/0 536/0 844/0 799/0 781/0 همکاری داخلی  

581/0 530/0 816/0 743/0 704/0 نقش مردم  

590/0 525/0 884/0 858/0 846/0 شمول و شفافیت مالی  

647/0 554/0 846/0 823/0 782/0 متقاضیان خدمات  

552/0 523/0 744/0 773/0 745/0 منابع انسانی  

658/0 521/0 799/0 710/0 700/0 فناوری اطالعات  

586/0 545/0 855/0 807/0 788/0 محیط  

661/0 678/0 893/0 901/0 872/0 ساختاری  

586/0 581/0 887/0 906/0 843/0 کارکردی  

716/0 687/0 904/0 913/0 888/0 ایزمینه  

 654/0 874/0 954/0 964/0 950/0 عوامل زیرساختی مبارزه با پولشویی

 های پژوهشماخذ: یافته
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 (2)شاخص فورنل و الرکر 1. محاسبه اعتبار واگرا5-2
با همبستگی بین متریرهای مکنون سنجیده  AVEمعیار روایی واگرا از طریق مقایسه جذر 

باید بیشتر از همبستگی آن سازه با  AVEهای انعکاسی جذر شده و برای هرکدام از سازه
(. براساس نظر فورنل و الرکر، روایی Choua & Chen, 2009ها در مدل باشد كسایر سازه

ن هایش در مقابل همبستگی آواگر از طریق مقایسه میزان همبستگی یک سازه با شاخص
( ضرایف همبستگی 9اساس، جدول كشود. برهمین ها نشان داده میها با سایر سازهشاخص

دهد. روی قطر اصلی میان متریرهای پنهان را به صورت دو به دو نشان می برای بررسی رابطه
دهد. هر چقدر را نشان می (AVEاین ماتریس ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده كجذر 

تر اسا. برای ویقتر باشد، شدت رابطه بین دومتریر بیشتر و مقدار ضریف همبستگی بزرگ
متریرهای مکنون محاسبه و حاصل با مقادیر همبستگی که  AVEتشخیص این امر ابتدا جذر 

این متریر مکنون با سایر متریرهای مکنون داشته، مقایسه شده اسا. نتایج به دسا آمده نشان 
ز ا دهد که مقدار ریشه دوم شاخص میانگین واریانس تبیین شده، برای تمامی متریرها،می

 همبستگی آن متریر با سایر متریرها بیشتر اسا. 

 . ضرايب همبستگي و شاخص اعتبار واگرا9جدول 
 12 11 10 9 8 7 6 4 4 3 2 1 متغیرهای پنهان

719/0 عوامل قانونی             

610/0 عوامل سیاسی  771/0            

489/0 عوامل ژئوپولتیک  480/0  753/0           

494/0 ذیریعوامل ریسک پ  710/0  649/0  751/0          

318/0 المللیهمگرائی بین  354/0  497/0  328/0  744/0         

472/0 همکاری داخلی  517/0  454/0  481/0  170/0  732/0        

453/0 نقش مردم  475/0  567/0  615/0  272/0  470/0  728/0       

455/0 شمول و شفافیت مالی  547/0  672/0  601/0  384/0  675/0  606/0  725/0      

462/0 متقاضیان خدمات  552/0  442/0  600/0  258/0  535/0  520/0  708/0  774/0     

511/0 منابع انسانی  488/0  512/0  558/0  301/0  531/0  604/0  555/0  432/0  729/0    

567/0 فناوری اطالعات  628/0  549/0  694/0  335/0  628/0  545/0  719/0  607/0  594/0  722/0   

431/0 محیط  687/0  541/0  686/0  371/0  526/0  536/0  666/0  594/0  573/0  720/0  738/0  

 ماخذ: یافته های پژوهش

  

                                                           
1- Discriminant validity 
2- Fornell-Larcker Criterion 
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 هاي کیفیت الگوي ساختاري . آزمون5-3
اندازه گیری R2 خوبی برازش به وسیله ضریف تعیین (:R2شاخص ضریف تعیین ك

وضیحی، بسته به وسیله متریر تکند چه نسبتی از ترییرات متریر واشود که بیان میمی
ر باشد، تکند و هرچه به یک نزدیکبین صفر و یک ترییر می R2شود. کمیا تشریچ می

( آمده 10دول كجنتایج این شاخص در (. Gujarati, 1995برازش مدل بهتر اسا ك
ای، به اسا که در آن ضریف تعیین اصيح شده برای ابعاد ساختاری، کارکردی و زمینه

 6/86،  2/85گرفا  نتیجه توانمی اساس برایناسا که  905/0و 866/0،  852/0 ترتیف
توضیحی، تبیین و توضیچ  درصد از ترییرات در متریر وابسته، توسط متریرهای 5/90و 

 .داده شده اسا

گیری کیفیا مدل ترین شاخص اندازهمعروف: (CV-Red)شاخص افزونگی  
دهنده ه در آن، مقادیر باالی صفر نشاناسا ک 1گایسلر-ساختاری، شاخص استون

.  Henseler, et al., 2009)بینی کردن اسا كتوانایی باالی مدل ساختاری در پیش
زای دهنده م با بودن این شاخص برای همه متریرهای درون( نشان10مقادیر جدول ك

 الگوی ساختاری اسا.

ص بسیار مهم ریشه دوم همچنین برای ارزیابی الگوی تحلیل عاملی تاییدی از شاخ 
اگر مقدار این شاخص  استفاده شده اسا. RMSEA)2برآورد واریانس خطای تقریف ك

(. MacCallum, et al., 1996باشد برازندگی مدل بسیار عالی اسا ك 1/0تر از کوچک
به دسا آمده اسا و با توجه به اینکه از مقدار  091/0در پژوهش حاضر، مقدار این شاخص 

های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری توان گفا الگو و دادهسا، میکمتر ا1/0
. این های نظری اساتحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سواالت با سازه

 ( آمده اسا.11نتیجه در جدول ك
  

                                                           
1- Stone-Geissler 

2- Root Mean Square Error of Approximation 
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 هاي کیفیت الگوي ساختاري. شاخص10جدول
زامتغیرهای درون  (CV-Redافزونگی ) یین اصالحیضریب تع ضریب تعیین 
596/0 عوامل قانونی  594/0  354/0  

760/0 عوامل سیاسی  759/0  412/0  

598/0 عوامل ژئوپولتیک  597/0  324/0  

759/0 عوامل ریسک پذیری  758/0  351/0  

269/0 المللیهمگرائی بین  266/0  241/0  

674/0 همکاری داخلی  545/0  334/0  

550/0 نقش مردم  548/0  745/0  

857/0 شمول و شفافیت مالی  857/0  466/0  

641/0 متقاضیان خدمات  640/0  523/0  

569/0 منابع انسانی  567/0  428/0  

757/0 فناوری اطالعات  756/0  534/0  

783/0 محیط  782/0  462/0  

851/0 ساختاری  852/0  537/0  

866/0 کارکردی  866/0  462/0  

905/0 ایزمینه  905/0  592/0  

 های پژوهشافتهماخذ: ی

 برازش الگو . شاخص11جدول 
 حد مجاز مقدار برآورده شده شاخص برازش الگو

RMSEA 091/0 1/0 کمتر از   

 گیري بندي و نتیجه. جمع6

باتوجه به توسعه روز افزون مبادالت بین بانکی در سطچ جهانی و ضرورت ایجاد ارتباط 
نیاز اسا که به تناسف رشد ارتباطات های جهان، دوسویه نظام بانکی ایران با بانک

زی، امکان های برون مرکارگیری استانداردها نیز ارتقا یافته به طوری که هم تراز با بانکبه
مبادالت پولی و بانکی نیز رشد یابد. همچنین براساس یک توافق نظر مشترک جهانی، 

سسات مالی از سوی مو هاییهرگونه تيش برای مبارزه با پولشویی مستلزم پذیرش مسئولیا
ام منع استفاده مجرمانه از نظ»در این زمینه خواهد بود. این موضوع در بیانیه اصول مربوط به 

ارتی کمیته های نظتوسط کمیته امور مقررات بانکی و شیوه« بانکی برای مقاصد پولشویی
 بال تاکید شده اسا.
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نکی به طور مشخص علیه نظام با های ظالمانه کهمتاسفانه در حال حاضر باتوجه به تحریم
ذاران گها سلف شده، اما سیاساها از بانککشورمان وضع شده، امکان بسیاری از فعالیا

ی نظام بانکی که با توسعه کیفتوانند این تهدید را به فرصا تبدیل ساخته به طوریکشور می
ی وزه مبارزه با پولشویهای استاندارد در حالمللی و ایجاد رویهاز طریق رعایا قوانین بین

المللی و تصویف برمبنای اصول زیرساختی توصیه شده، تيش کرده تا با انطباق با قوانین بین
 لوایچ ضدپولشویی در جها سيما نظام بانکی و شفافیا عملیات گام بردارند. 

در پژوهش حاضر سعی بر این بوده اسا که با توجه به اهمیا موضوع مبارزه با پولشویی، 
های المللی جها مدیریا چالشنگر برمبنای رهنمودهای بینجانبهمدل زیرساختی و همه

ی نتایج پژوهش که با هدف ارائه الگوهای کشور ارائه شود. مبارزه با پولشویی برای بانک
های این الگو ها و شاخصزیرساختی مبارزه با پولشویی در نظام بانکی و شناسایی ابعاد، مولفه

دهد که در زیرمجموعه ها انجام شده اسا، نشان میهمیا و اولویا هریک از آنو تعیین ا
گویه را دربر گرفته در مدل  25پذیری که گانه الگوی ارائه شده، شاخص ریسکابعاد سه

تحلیل نهایی، بیشترین سهم را دارد. که این نشان از اهمیا ارزیابی ریسک پولشویی در نظام 
( تحا عنوان ارزیابی و 1398با تحقیق جعفرزاده و قاسمی ك بانکی داشته و همراستا

 های ریسک پولشویی اسا. بندی شاخصاولویا
مشخص شد بعد ساختاری با  1افزار اکسپرت چویسبندی عوامل از طریق نرمپس از رتبه

بیشترین اهمیا را از نظر  486/0شاخص دارای اولویا اول بوده و با کسف وزن نسبی  24
دهنده لزوم اهمیا و تمرکز بر بندی، نشاندگان داشته اسا. نتایج این رتبهدهنپاسخ
پذیری نزد های مربوط به این بعد؛ یعنی مسائل قانونی، سیاسی، ژئوپولیتیک و ریسکمولفه

ا ها اسا. این نتیجه همراستا بگذاران و مدیران حوزه مبارزه با پولشویی در بانکسیاسا
( تحا عنوان تحلیل تجربی روند پولشویی در ایران اسا که 1399كتحقیق مداح و سینائیان 

گذاری جها کنترل حجم پولشویی و تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور را در آن، سیاسا
 داند. ناپذیر میاجتناب

درصد( را از نظر  5/97در مجموعه ابعاد ساختاری، مولفه قانونی بیشترین موافقا ك
ش هایی که ابعاد قانونی را پوشاین بدان معنی اسا که شاخص دهندگان داشته اسا وپاسخ

دهند شامل جامعیا و مانعیا قانون، تناسف میان جرم و مجازات، نظام قضایی کارآمد و می

                                                           
1- Expert Choice 
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مستقل، ضبط اموال ناشی از جرایم سازمان یافته، ضمانا اجرای موثر قوانین، اصيح و 
 پولشویی و مقابله با جرائم منشا از اهمیا تکمیل قوانین، معاضدت قضایی استرداد مجرمان

 بیشتری برخوردارند. 
در مجموعه ابعاد کارکردی، بیشترین اهمیا مربوط به مولفه شمول و شفافیا مالی 

های مقررات ردیابی و نقل و انتقال دهنده اهمیا شاخصدرصد( اسا که نشان 69/98ك
های خیریه و بر سازمان سازی جها شفافیا اطيعاتی، نظارتوجوه نقد، فرهنگ

های موثر همکاری تبادل اطيعاتی، غیرانتفاعی، نظارت بر مبادالت الکترونیک، روش
. این بعد با قاطعیا 1اشاعه سازوکار اطمینان بخش افشاء اسااصيح فرآیندهای مالی و 

 ا. سکه هیچ مخالفتی با این سوال انجام نگرفته ادهندگان بوده به طوریمورد پذیرش پاسخ
درصد( دارای بیشترین موافقا بوده  33/99ای، مولفه محیط با كدر مجموعه ابعاد زمینه

 گذاری مبارزه باگذاران باید در فرآیند سیاسامشیخطاسا و این بدان معناسا که 
ای یا غیر رسمی، تهدیدات بیرونی و فشارهای پولشویی، عواملی از قبیل بازارهای واسطه

نفعان ای و تاثیر فشار ذیالمللی، تحوالت سیاسی کشوری و منطقهبین هایخارجی، تحریم
 را از نظر دور نسازند.

سه با المللی با توجه به رتبه ایران در مقایدر حوزه تقابل ساختارهای متناسف با ابعاد بین
خیر های اتوان دریافا که اصيحات ساختاری و نهادی انجام شده طی سالسایر کشورها می

شده بود، نتوانسته اسا در رتبه  FATFمدتی موجف تعلیق و خروج ایران از لیسا سیاه که 
 2ق فنیشناسی ارزیابی تطبیایران تاثیری داشته باشد. این در حالی اسا که در گزارش روش

های گروه ویژه اقدام مالی و کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی تاکید شده اسا که با توصیه
. پس بر معناسايحات ساختاری و نهادی، انطباق فنی در تعیین کارآمدی بیبدون انجام اص

 قبولی ازالزم اسا کشورها یک سطچ قابل -و به لحاظ رویه اجرایی موجود-این اساس 
اصيحات ساختاری را انجام دهند تا بتوانند در یک سطچ آستانه کسف امتیاز الزم برای 

ج یی قرار گیرند. در همین راستا و باتوجه به نتایسنجش کارآیی سیستم مبارزه با پولشو
ا پولشویی، های مبارزه بتحقیق، نظام بانکی ایران نیز الزم اسا به منظور مدیریا بهینه چالش

                                                           
گویند که کار آن افشای کارغیرقانونی یا زن مییا سوت whistle-blowerدر جوامع غربی اصطيحات به آن  -1

 های نادرسا نزد افکار عمومی اسا.فعالیا

2- Technical Compliance 
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تلف های مخالمللی در بخشهای دقیق و قابل اعتماد برمبنای استانداردهای بینزیرساخا
ه شکلی پذیری را بوامل قانونی و ریسکخصوصا در حوزه مسائل سیاسی و ژئوپولیتیک و ع

 کار گیرد.مند بهنظام
براین اساس و باتوجه به نتایج فوق، موارد پیشنهادی زیر باید مورد تاکید بیشتری قرار 

 گیرند: 
انجام اقدامات موثر از قبیل امکان تحقق و پیگیری قانونی پولشویی به نحوی که محدود  -1

 جرم اولیه كمانند قاچاق کاال و مواد مخدر( نباشد. به اقدامات قانونی مربوط به 
شفاف  های صحیچ والمللی برای ارائه گزارشافزایش همکاری و پیوستن به نهادهای بین -2
بندی شاخص مبارزه با پولشویی شاخص مورد استفاده بازل در رتبه 14خصوص در مورد به

 کشورها. 
 های کشور.خدمات بانکی در بانکاتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ارائه  -3
افزاری الزم برای اجرای کامل و درسا دو قانون مهم ایجاد ابزارهای زیرساختی و نرم-4

 نامه اجرایی.مبارزه با پولشویی و آئین
سازی، آموزش و ترویج مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تمام سطوح فرهنگ -5

 ها. مدیره بانکیان مدیران ارشد و اعضای هیاتخصوص در منظام مالی کشور به
 وضع جرایم متناسف و بازدارنده درخصوص جرم پولشویی.  -6
ن یکی از عنواسازی کامل اصول حاکمیا شرکتی در نظام بانکی و مالی کشور بهپیاده -7

 سازی نظام اقتصادی کشور. های مهم در راستای شفافميک
هی دهای اطيعاتی کشور برای گزارشسازی نظامو یکپارچههای الزم ایجاد زیرساخا -8

  ميحظه موارد مشکوک به پولشویی به مرکز اطيعات مالی.بی
های افزار مورد استفاده در بانکداری متمرکز برای شناسایی تراکنشهوشمندسازی نرم -9

 ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای مالی. مشکوک در همه بانک
های الزم درخصوص اجرای الزامات شناسایی دقیق مشتری ازسوی د زیرساخاایجا -10

نفع واقعی دهنده خدمات مالی و بانکی و شناسایی ذیتمامی موسسات و نهادهای ارائه
 خصوص درخصوص مشتریان حقوقی. به
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