
گزارش

 اش�اره: اقتص�اد هر جامعه، محل ظهور و بروز هم�ه متغیرهای فعال و 
متاث�ر از جهان بینی، آرمان ه�ا، ارزش ها، فرهنگ، سیاس�ت و قوانین 
اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد 
پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق 
سلس�له مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و ک�ف جامعه و زندگی مردم 
می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب 
اقتصادی باش�د تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم 
ترین علت فس�اد اداری و اقتصادی، تس�لط اندیش�ه و عمل ناکارآمد از 
طریق قانونگذاری س�نتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه اس�ت 
که زمینه س�وء اس�تفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه 
تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، س�ال انتش�ار، ش�اخه علمی، 
روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، 
پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خالصه آمده اس�ت. 
»چالش قانون« پیش�اپیش از ارائه نظرات س�ازنده عموم اندیشمندان و 
نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده 
در ح�وزه فس�اد اداری و اقتص�ادی م�ی پردازد ک�ه هم اکن�ون از نظر 

خوانندگان گرامی می گذرد: 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 165

عنوان: پيش بيني بي اخالقي و فس��اد مالي با توجه به اعتماد اجتماعي در 
حرفه حسابرسي

نگارنده: طاهره خسروآبادي و بهمن بني مهد
سال انتشار: 1394

شاخه: اخالق
روش: توصيفي

محل چاپ: اخالق در علوم و فناوري 
نتيجه گيري

 ای��ن تحقيق رابطه ميان اعتماد اجتماعي و تمایل حسابرس��ان به دریافت 
رش��وه را مورد مطالعه قرار داده اس��ت. نمونه این تحقيق ش��امل 320 نفر 
از حسابرس��ان ش��اغل در بخش دولت��ي و خصوصي بوده ك��ه جمع آوری 
اطالعات از آنها به طریق پرسش��نامه ای انجام گرفته اس��ت. نتایج تحقيق 
نش��ان مي دهد رابطه ای مس��تقيم ميان س��طح پایين اعتماد اجتماعي و 
تمایل به دریافت رش��وه ميان حسابرس��ان وجود دارد. به بيان دیگر هر چه 
اعتماد اجتماعي در سطح پایين تری قرار داشته باشد، آنگاه تمایل اشخاص 
به فس��اد مالي نيز افزایش مي یابد. همچنين اش��تغال حسابرس در بخش 
خصوصي رابطه ای معنادار و مستقيم با فساد مالي دارد و حسابرسان شاغل 
در بخش خصوصي نس��بت به حسابرسان شاغل در بخش دولتي بيشتر در 
معرض انجام رفتارهای غيراخالقي نظير دریافت رش��وه، زیرميزی و... قرار 
م��ي گيرن��د. نتایج تأیيد مي كند كه توس��عه اخالق در حرفه حسابرس��ي 

مستلزم بهبود ارزش های اجتماعي از جمله اعتماد اجتماعي است. 
شناسنامه تحقيق

ردیف: 166
عنوان: رابطه فناوري اطالعات با فس��اد اداري: نقش وجدان كاري به عنوان 

یک اصل اخالقي
نگارنده: مصطفي هادوي نژاد و زهرا جاوید

سال انتشار: 1394
شاخه: اخالق

روش: توصيفي
محل چاپ: اخالق در علوم و فناوري 

نتيجه گيري
 هدف این مطالعه بررس��ي رابطه فناوری اطالعات 
با فس��اد اداری، ضمن تبيين نق��ش وجدان كاری 
است. نمونه این تحقيق شامل 357 نفر از كاركنان 
سازمان های دولتي رفسنجان است و از پرسشنامه 
برای جمع آوری اطالعات بهره گيری ش��ده است. 
یافت��ه ها نش��ان مي دهن��د مادامي كه ب��ه رابطه 
وجدان كاری با فس��اد اداری توجه نشود، فناوری 
اطالعات رابطه منفي معناداری با فساد اداری دارد. 
اما اگرچ��ه وجدان كاری رابطه فناوری اطالعات با 
فساد اداری را تعدیل نمي كند، نظر به رابطه منفي 
و قوی وجدان كاری با فس��اد اداری، نقش كاهنده 
فناوری اطالعات در فس��اد اداری رنگ مي بازد. از 
این رو، وج��دان كاری تبيين كننده قویتری برای 
فساد اداری در مقایسه با فناوری اطالعات محسوب 
مي شود و شایس��ته است دامنه بحث در مدیریت 
فساد اداری، از گسترش و تجهيز فناوری اطالعات 

به تقویت وجدان كاری كشيده شود. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 167
عنوان: ساختار فساد در نظام اداري كشور: بررسي 

ساختار شکل گيري فساد اداري در سازمان هاي مادي، هنجاري و سازمان 
هاي با هدف انتظامي، با استفاده از روش آنتروپي شانون

نگارنده: حامد رحماني و مرتضي موسي خاني و غالمرضا معمارزاده طهران 
و كرم اهلل دانش فرد
سال انتشار: 1394

شاخه: مدیریت
روش: توصيفي

محل چاپ: مدیریت منابع در نيروي انتظامي 
راهکارها

 هنگامي كه س��عي ما جلوگيری از فس��اد كالن در سازمان انتظامي است، 
به دليل گس��تره زیاد تأثيرگذاری آن در س��طح جامعه، اصل ش��فافيت و 
پاس��خگویي از سوی مسئوالن رعایت شود و سعي ش��ود با وضع قوانين و 
مقررات س��خت گيرانه تر از بروز مجدد آن جلوگيری شود./ در صورتي كه 
س��عي ما جلوگيری از فس��اد كالن در سازمان اقتصادی است، باید سيستم 
های كنترل و بازرس��ي برای پایش مدیران در س��طوح عالي در نظر گرفته 
ش��ود./ در صورتي كه جلوگيری از فساد كالن در سازمان هنجاری مد نظر 
ماس��ت، باید سعي شود سيستم های انگيزش��ي غيرمالي، برای كاركنان و 
مدیران در نظر گرفته ش��ود و نيز س��عي شود با ایجاد سامانه هایي كنترلي 
برای كاركنان، از باندبازی و خویشاوندس��االری جلوگيری ش��ود./ هنگامي 
كه س��عي در جلوگيری از فساد خرد در سازمان انتظامي و اقتصادی است، 
پيشنهاد مي شود، سيستم جبران خدمات و به خصوص پاداش مالي، برای 
كاركنان و مدیران در نظر گرفته شود./ در صورتي كه هدف ما جلوگيری از 
فساد خ�رد در سازمان هنجاری است نيز پيشنهاد مي شود نسبت به پياده 
س��ازی یک سيستم شایسته س��االر و در كنار آن تمهيدات برای كنترل و 

بازرسي كاركنان و مدیران اقدام شود. 
نتیجه گیري

 به طور كلي، این پژوهش در پي پاسخ به دو پرسش زیر است: 1. چه نوع 
فس��اد اداری در نظام اداری كشور وجود دارد؟ 2. انواع فسادهای شناسایي 
شده در انواع سازمان ها، دارای چه ضرایب اهميتي هستند؟ در این مطالعه 
9 س��اختار متفاوت فساد شناسایي ش��ده كه عبارتند از: مبتني بر شركای 
خصوصي ودولتي، مبتني ب��ر برنامه ریزی، مبتني بر قانون، مبتني بر فرد، 
مبتني بر سطوح سازماني، مبتني بر اندازه، مبتني بر برانگيختن، مبتني بر 
پيامد و مبتني بر مقياس. پس از شناس��ایي این 9 ساختار، ضرایب اهميت 
هر یک از این س��اختارها برای س��ه نوع سازمان انتظامي، مادی و هنجاری 
و در دو س��طح فس��اد خرد و كالن محاس��به شده اس��ت. در این تحقيق، 
طبقات جامعه آماری ش��امل س��ازمان آموزش و پرورش استان قزوین )به 
عنوان سازمان با هدف هنجاری(، اداره دادگستری استان قزوین )به عنوان 
سازمان با هدف انتظامي( و اداره صنعت، معدن و تجارت استان قزوین )به 
عنوان سازمان با هدف اقتصادی( درنظر گرفته شده و جمع آوری اطالعات 
از طریق پرسش��نامه انجام گرفته است. در این تحقيق پرسشنامه برای دو 
مرحله تهيه ش��ده است، در مرحله اول پرسشنامه به منظورشناسایي مؤلفه 
های فس��اد اداری در دستگاه های دولتي و بررسي روایي الگو تهيه شده و 
نمونه شامل پنج نفر از مقامات عالي رتبه قوه قضائيه بوده است و در مرحله 
دوم پرسشنامه به منظورشناسایي ضرایب مؤلفه ها تهيه شده و نمونه شامل 
30 مدیر منتخب بوده است. همچنين جهت بررسي ضریب اهميت هر یک 
از مؤلفه ها، از روش آنتروپي شانون استفاده شده است. یافته های پژوهش 
به ش��رح زیر اس��ت: زماني كه س��ازمان انتظامي و فساد از نوع كالن است، 
تأثيرگذارترین مؤلفه در س��اختار فس��اد، گس��تره كالن فساد و وجود افراد 
سياس��ي و سرشناس در سطح بين المللي در س��اختار فساد موجود است. 
كمترین امتياز اختصاص داده شده به ساختن قانون و اندازه بزرگ سازمان 
ها در انجام فس��اد است. یعني در این سطح هم، قانون مشکلي ندارد، بلکه 
مشکل در اجرای قانون ایجاد مي شود و نيز لزومي ندارد كه ساختار فساد 
در ب��ر دارنده اجزای زیاد برای ارتکاب فس��اد باش��د و ممکن اس��ت اندازه 
س��ازمان و شبکه ای كه در آن مرتکب اعمال فاسد مي شود، كوچک باشد. 
در صورتي كه س��ازمان مادی و فس��اد از نوع كالن باش��د، تأثيرگ�ذارترین 
مؤلفه در س��اختار فس��اد، نقش مدیر در ارتکاب فس��اد معرفي شده است. 
بر اس��اس مصاحبه با خبره ها، مشخص شده است كه در بيشتر فسادهای 
كالن، مدیران نقش اساس��ي داشته اند. در سازمان های مادی نيز كمترین 
امتياز ارائه ش��ده به ساختن قانون است. در صورتي كه سازمان هنجاری و 
فس��اد از نوع كالن باش��د، تأثيرگذارترین مؤلفه در ساختار فساد سرگرمي 
است. در مصاحبه صورت گرفته با خبره ها در این خصوص، مشخص شده 
اس��ت كه فساد كالن در این سازمان ها، بيشتر بر اساس خویشاوندساالری 
و به صورت تفنني و وابس��تگي به گروه های ذینفع و گروه دوستان صورت 
گرفت��ه اس��ت. كمترین امتياز اختصاص داده ش��ده از س��وی خبره ها نيز 
وجود س��اختاری در ارتکاب به عمل فاس��د بود. در این نوع سازمان ها، بر 
خالف دو سازمان فوق، وجود تشکيالت و شبکه هایي برای ارتکاب به عمل 
فاس��د، امتياز باالیي را به خود اختصاص نداده اس��ت. زماني كه س��ازمان 
انتظامي و فس��اد از نوع خرد اس��ت، تأثيرگذارترین مؤلفه در ساختار فساد، 
نيازهای مالي و فيزیولوژیکي است كه منجر به فساد مي شود. از دید خبره 
ه��ا، كمترین امتياز هم ب��ه وجود نقش افراد عالي رتبه اداری و سياس��ي، 
در ارتکاب این نوع فس��اد بوده اس��ت. زماني كه س��ازمان مادی و فساد از 
نوع خرد اس��ت، تأثيرگذارترین مؤلفه در س��اختار فس��اد، نيازهای مالي و 
فيزیولوژیکي اس��ت. در اینجا بر خالف سطح كالن كه منبع فساد، مدیران 
بودند، مدیران نقش بس��يار كمرنگي داش��ته و فساد به صورت روزمره و در 
خط مقدم صورت مي پذیرد. زماني كه سازمان، هنجاری و فساد از نوع خرد 
است، تأثيرگذارترین مؤلفه در ساختار فساد، وجود 
نقش مدیران در اعمال فاس��د و كمترین امتياز هم 
مربوط به ساخت قانون، برای ارتکاب فساد است. از 
دید كارشناساني كه در این تحقيق با آنها مصاحبه 
ش��ده است، یکي از مباحث بسيار مهمي كه از نظر 
آنها، باید جدای از فس��اد سازمان یافته مطرح مي 
ش��د و مورد بررس��ي قرار مي گرفت، وجود شبکه 
فساد در فس��ادهای كالن است. از دید آنها، تمامي 
فس��ادهای كالن صورت گرفته در دس��تگاه دولتي 
ایران، با ایجاد یک ش��بکه همراه بوده اس��ت كه در 
آن، فرد فاس��د راح��ت تر مي توانس��ته به ارتکاب 
فساد دس��ت بزند. همچنين از خروجي یافته های 
به دس��ت آمده مي توان درک كرد كه از دید پاسخ 
دهندگان، زماني كه س��ازمان با فساد كالن درگير 
اس��ت، مدیران نيز در ارتکاب فساد نقش دارند و از 
دید آنها، ارتکاب جرم افراد فاسد در سطح كالن، در 
اغلب اوقات به خاطر نياز فيزیولوژیکي آنها نيس��ت 
و عواملي همچون خویشاوندساالری و وابستگي به 
اح��زاب، گروه های ذینفع یا تفریح نيز نقش مهمي 
دارد كه این متناسب با رویکرد رانت جویي، كارفرما 

غير كارگزار و حامي پيرو در فساد است. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 168
عنوان: بررسي تطبيقي كنوانسيون بين المللي مبارزه با فساد مالي و قانون 

ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد
نگارنده: محمدرضا نظري نژاد و خشایار اسفندیاري فر

سال انتشار: 1395
شاخه: حقوق

روش: توصيفي
محل چاپ: پژوهشنامه حقوق كيفري 

نتيجه گيري
 با بررسي تطبيقي بين كنوانسيون بين المللي مبارزه با فساد مالي و قانون 
ارتقای س��المت نظام اداری مي ت��وان مالحظه كرد كه اكثر موضوعاتي كه 
در كنوانسيون مریدا بيان شده است مبتني بر پيشگيری است و موضوعاتي 
چون تدوین منش��ور اخالقي، نظارت بر خریدهای دولتي، گزارش به مردم، 
مش��اركت جامعه، جلوگيری از فس��اد در بخش خصوصي و... همه مواردی 
اس��ت كه در هر دو س��ند به آنها اشاره شده اس��ت. با وجود این موضوعات 
مشابه مي توان به این نتيجه رسيد كه قانون ارتقای سالمت نظام اداری بر 
اس��اس كنوانسيون مریدا و تحت تأثير آن تدوین و به تصویب رسيده است 
و عل��ت ای��ن تأثيرپذیری را از یک طرف باید در این امر جس��تجو كرد كه 
ایران عضو این كنوانسيون است و اجرای مفاد آن برای اعضا الزامي است و 
از طرف دیگر برای بهره مندی از تسهيالت و كسب وجهه بين المللي باید 
موضوعات مورد توجه در آن را در قوانين خود وارد كند. عالوه بر این، نياز 
كش��ور ما به قوانين این چنيني است كه با اس��تفاده از رویکرد پيشگيرانه 
و با هزینه كمتری به مبارزه با فس��اد ب��رود. در پارهای موارد قانون ارتقای 

س��المت نظام اداری، از كنوانسيون پا فراتر گذاشته است. به طور مثال مي 
توان به تشکيل دادگاه اختصاصي به موجب ماده )6( این قانون اشاره كرد. 
به موجب این ماده حکم صادره از دادگاه قطعي اس��ت كه بر خالف حقوق 
دفاعي متهم به نظر مي رس��د. به همين دليل در كنوانس��يون صحبتي از 
تأسيس چنين دادگاهي نشده است و به جای آن از تأسيس نهادها و مراجع 
تخصصي در مواد )5( و )36( صحبت شده است. از سوی دیگر، در مواردی، 
این قانون از كنوانس��يون عقب مانده و نتوانسته است پا به پای آن حركت 
كند. به عنوان مثال مي توان به ميزان اختياراتي اش��اره كرد كه در قوانين 
 NGO داخلي به نهادهای غيردولتي داده ش��ده اس��ت. بيش��ک كه نقش
ه��ا در مبارزه با فس��اد به نس��بت نقش آنها در كش��ورهای دیگر كمرنگتر 
اس��ت. در حالي كه اگر اختيارات بيشتری داشتند، مي توانستند نقش یک 

ناظر را نس��بت به عملکردهای بخش های دولتي و 
خصوص��ي بازی كنند كه این امر باعث كاهش مؤثر 
فساد مي شد. بر همين اساس باید به دنبال تشکيل 
و تقوی��ت نهادهای مدني آزاد ب��ا اختيار طرح دعوا 
در جامعه باش��يم. البته در م��اده )66( قانون آیين 
دادرس��ي كيفری مصوب 1392/12/4 به س��ازمان 
های مردم نهاد و اختيارات آنها در زمينه اعالم جرم 
ارتکابي و ش��ركت در تمام مراحل دادرس��ي اشاره 
شده است. متأسفانه طبق ماده قانوني مذكور، همه 
سازمان های مردم نهاد از چنين اختياری برخوردار 
نيس��تند. عالوه بر این، س��ازمان های مذكور طبق 
تبص��ره 3 م��اده )66 )، باید دارای مجوز باش��ند و 
اس��امي آنها توسط وزیر دادگس��تری و وزیر كشور 

تهيه و به تصویب رئيس قوه قضائيه مي رسد. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 169
عنوان: فساد اداري در سازمان هاي ورزشي: عوامل 
مؤثر بر پيدایش، گس��ترش و راه ه��اي كنترل آن 
)م��ورد مطالع��ه: ادارات ورزش و جوان��ان اس��تان 

كردستان(
نگارنده: طه رزم آرا و مظفر یکتایار

سال انتشار: 1395
شاخه: تربيت بدني

روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات تربيت بدني و علوم ورزشي 

پیامدها 
فس��اد در عرصه ورزش و سازمان های ورزش��ي، پيامدهای ناخوشایند زیر 
را به همراه دارد: فس��اد مي تواند س��لطه سرمایهداری در ورزش را افزایش 
دهد./ رواج فس��اد در ورزش و س��ازمان های ورزشي باعث مي شود فلسفه 
ورزش كه همانا رقابت س��الم و جوانمردانه برای پيروزی و موفقيت اس��ت، 
نقض گردد./ فساد، شایسته ساالری را در ورزش از بين مي برد كه این امر 

به نوبه خود از انگيزه ورزش��کاران تازهکار و كاركنان سازمان های ورزشي 
مي كاهد./ فس��اد، ش��هرت و آوازه سازمان ها و رش��ته های ورزشي و افراد 
درگير در ورزش را خدش��ه دار مي كند ك��ه این امر مي تواند برای ورزش 

بسيار گران تمام شود. 
نتیجه گیري

 ای��ن مطالع��ه به دنبال شناس��ایي و اولوی��ت بندی عوامل مؤث��ر بر بروز، 
گس��ترش و مهار فساد اداری در س��ازمان های ورزشي است. جامعه آماری 
كه برابر با نمونه آماری در این تحقيق مي باشد شامل 104 نفر از كاركنان 
و كارشناس��ان ادارات ورزش و جوانان شهرس��تان های اس��تان كردستان 
اس��ت و روش جمع آوری اطالعات از طریق پرسش��نامه بوده است. چنين 
فرض ش��ده اس��ت كه پنج عامل اصلي وضعيت اقتصادی كاركنان، ویژگي 
های فرهنگي و اجتماعي، ویژگي های س��ازماني، 
ویژگي های ف��ردی كاركن��ان و كميت و كيفيت 
قوانين و مقررات در بروز و گس��ترش فساد اداری 
نق��ش قابل توجهي دارند. نتای��ج تحقيق حاكي از 
آن اس��ت كه كليه عوامل مذكور در بخش سازمان 
های ورزشي معنادار بوده و بر پيدایش فساد اداری 
تأثي��ر دارند. در مورد نقش عوام��ل اقتصادی باید 
گفت كه وضعيت اقتصادی كاركنان ادارات ورزش 
و امور جوانان باید بي��ش از پيش مورد توجه قرار 
گي��رد. در خصوص نقش ویژگي های فرهنگي مي 
توان گفت كه از نظر پاسخگویان، مواردی از قبيل 
درجه خویشاوندساالری، عدم پاي بندی كاركنان 
به رعایت موازین ش��رعي و قانونگریزی در فرهنگ 
جامعه، از عواملي هس��تند كه به صورت بالقوه مي 
توانند زمينه های فس��اد را در بين كاركنان فراهم 
آورند. در خصوص نقش ویژگي های س��ازماني نيز 
باید گفت كه نبود مواردی از قبيل مکانيس��م های 
كنترل مناس��ب در س��ازمان، نظام پاداش كارآمد، 
امنيت ش��غلي برای كاركنان و وجود ش��بکه های 
غيررس��مي، از ویژگي هایي هستند كه مي توانند 
س��ازمان های ورزش��ي را در معرض خطر فس��اد 
اداری ق��رار دهن��د. در خص��وص نق��ش كميت و 
كيفي��ت قوانين و مقررات نيز مي توان گفت وجود 
قوانين مبهم، پيچيده و ناآشنا برای ارباب رجوع عالوه بر اینکه باعث رابطه 
بوروكراتيک و تس��لط كاركنان و مأموران دولت بر ارباب رجوع مي شود، به 
افزایش ارتباط این دو گروه منجر مي ش��ود كه این ش��رایط، افزایش بروز 
فس��اد اداری در س��ازمان را اجتناب ناپذیر مي كند. در مورد نقش ویژگي 
ه��ای ف��ردی هم باید گفت تمرك��ز بر عواملي كه به طور مس��تقيم به بعد 
انساني مربوط مي شود، مانند ویژگي های شخصيتي و فردی كاركنان، مي 
تواند تأثير بيشتری در كاهش یا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد. 

این ویژگي ها شامل مواردی مانند آزمندی، فردگرایي و... است. 
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دکتر محمدرضا ناری ابیانه

»چالشقانون«پژوهشهاومطالعاتانجامشدهپیرامونفساداداریواقتصادیرامعرفی)156( میکند

مبارزه با فساد اداری یا پاسخگويی به تأمين عدالت اجتماعی!؟ 

وج���ود قوانی���ن مبه���م، پیچی���ده و 
ناآش���نا برای ارباب رج���وع عالوه بر 
اينکه باع���ث رابط���ه بوروكراتیك و 
تسلط كاركنان و مأموران دولت بر 
ارباب رجوع مي ش���ود، به افزايش 
ارتباط اين دو گروه منجر مي شود 
كه اين شرايط، افزايش بروز فساد 
اداری در سازمان را اجتناب ناپذير 
م���ي كن���د. در م���ورد نق���ش ويژگي 
ه���ای فردی هم بايد گفت تمركز بر 
عواملي كه به طور مستقیم به بعد 
انس���اني مرب���وط مي ش���ود، مانند 
ويژگ���ي ه���ای ش���خصیتي و ف���ردی 
كاركنان، مي تواند تأثیر بیش���تری 
در كاهش يا حذف فساد اداری در 

سازمان داشته باشد

زماني كه سازمان انتظامي و فساد 
از نوع كالن اس���ت، تأثیرگذارترين 
مؤلفه در س���اختار فس���اد، گستره 
كالن فس���اد و وجود افراد سیاسي 
و سرشناس در س���طح بین المللي 
در س���اختار فس���اد موجود اس���ت. 
داده  اختص���اص  امتی���از  كمتري���ن 
ش���ده ب���ه س���اختن قان���ون و اندازه 
بزرگ س���ازمان ها در انجام فس���اد 
اس���ت. يعن���ي در اين س���طح هم، 
قانون مشکلي ندارد، بلکه مشکل 
در اج���رای قانون ايجاد مي ش���ود و 
نیز لزومي ندارد كه س���اختار فساد 
در ب���ر دارن���ده اج���زای زي���اد ب���رای 
ارتکاب فساد باشد و ممکن است 
اندازه س���ازمان و ش���بکه ای كه در 
آن مرتکب اعمال فاسد مي شود، 

كوچك باشد


