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 مقدمه

تا  یالدیم 61بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و از قرن یناول ینو کارآفر ینیکارآفرمفاهیم 

کردن  مطرح با  ریتژوزف شومپ. اند کرده یحخود تشر های یهرا در نظر ینیکارآفر یکنون به نحو

بود، موجب  یکه همزمان با دوران رکود بزرگ اقتصاد 6391خود در سال  یاقتصاد ةتوسع یةنظر

پدر »را  یو یلدل ینو به هم یردسود مورد توجه قرار گ یجاددر ا ینانکارآفر یشد نقش محور

در  یثرؤدر ورزش، نقش م یننو یایدهعنوان پدبه ینیآفرکار همچنین،. اند لقب داده «ینیکارآفر

 زوایای از که است چندوجهی مفهومی کارآفرینی. کندیم یفاورزش کشورها ا یشرفتتوسعه و پ

 رفتاری، هایجنبه ایعده و کرده اشاره آن فردی هایبه جنبه برخی است، شده بررسی مختلفی

 .(Audretsch & Kuratko, 2015) اندکرده لحاظ را آن عملکردی و ساختاری

(. Kurek & Rachwal, 2011)اشتغال در جامعه است  یجادعوامل ا ینتراز مهم یکی ینیکارآفر

 ،اندکرده یمرا به دو دسته تقس ینانهکارآفر یها یت، فعالددر پژوهش خو( 6333) یسمنشرما و کر

. گیرند یم انجامکه داخل سازمان  ییها یتفعال. 2 گیرند؛ یمستقل انجام م طور که به ییها یتفعال. 6

 شدهتأسیس قبل از های در سازمان یسازمان ینیکارآفر اند کرده بیان( 2161) همکارانکوراتکو و 

 قوانین درنظرگرفتن بدون را خود ابتکارات و اقدامات آزادانه سازمان، آن افراد تا شود یم جاری

 . گیرند پی محدودکننده

که البته  گرفته انجامحاضر  یقموضوع تحق زمینة در یکم تحقیقات ایراندر  کنون تا متأسفانه

و جوانان در کشور  ورزش وزارت تأسیساست که از  یبه عمر کوتاه مربوط آناز  یبخش

 (. 6931 ،و همکاران امیدی) گذرد یم

ش وزارت ورز یلاز زمان تشک ینیموانع کارآفر ییشناسا گرفته در زمینة انجام یقاتاگرچه تحق

کرد  برابرضرورت را دو ینوزارت ورزش و جوانان ا ةسال جندارد، عمر پن زیادی ةسابق ،و جوانان

، یاز جمله بهبود سالمت روان ،وزارتخانه در ابعاد مختلف ینو نقش ا یتکه با توجه به اهم

                                                           
1. Joseph Schumpeter  
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از جمله  ،کشور ةتوسع یها برنامه یها یاستو براساس س یالمللینو ب ی، ملیتی، هویجسم

 ینکردن ایعمل یمناسب برا یها راه یافتنچهارم و پنجم توجه به ورزش و  ،سوم های مهبرنا

ورزش و  ینکهدارد و با توجه به ا یازن یسازمان ورزش ینیکارآفر یتوضع یفها به توص برنامه

کند راه یم یبرا ترغ یورزش یها مردم دارد، مسئوالن سازمان یانم یادیز یتجذاب یبدن یتترب

. دیرنگ کار به یرقابت یایو مزا ینوآور یجادا یآن را برا یها یخلق کنند و استراتژ یدجد ییها حل

را  وری بهره و نشاط افزایش خود که شود یم کشور ورزش توسعةبرداشتن موانع باعث  همچنین،

آن در  کارگیری بهو  یسازمان ینیتفکر کارآفر ،(6939 ،کشاورز و همکاران)دارد  یدر جامعه در پ

و  رود یشمار م هب یرقابت یتو مز یاتعنوان ابزار ح هاست و ب یرناپذاجتناب یورزش یها ازمانس

وابسته  یریپذیسکو ر ی، نوآوریت، خالقییتوانا مانند یبه عوامل یتوضع ینبه ا یدنرس یبرا

 یتیتواند موقعیم است،مرجع ورزش کشور  ینترین عالنااست و از آنجا که وزارت ورزش و جوا

منظور خلق  هها بموقع از منابع موجود و فرصتبه یسازمان ینیکارآفر کارگیری بهکند که با  یجادا ار

جوانان که براساس  وزارت ورزش و یفعل یطبا توجه به شرا. مند شودنو بهره یها یدهو پرورش ا

 ینت حاکم بر ساختار ایوضع اینکه وقرار دارد  ینکارآفریرغ یتگذشته در وضع یقاتتحق

آن،  یناکارآمد یلدال ینتراز مهم یکیرسد یاست و به نظر م ینانهکارآفریرو غ یوزارتخانه، سنت

وزارت ورزش  یساختار سازمان یشناسیبآس. است یسازمان ینیو کارآفر یاز فقدان نوآور یناش

 ةیفقدان روح مانند یساالر دچار عوارض نامطلوبیواننظام د ینآن است که ا یایان، گونو جوا

بودن وخمیچو پرپ ی، کندیریناپذو انعطاف یی، تمرکزگراییجومشارکت و یریپذمشارکت

و  یینپا یور، بهرهیریناپذ یتکار، مسئول یجةنسبت به نت ییاعتنایب یةروح ةامور، غلب دادن انجام

 ینیرآفرکا ةکنندیینتع یآن است که چه عوامل یادینمده و بنع ةلئ، مسیانم یندر ا. است یناکارآمد

در ورزش  یزن ینیکارآفر موانعشناخت  یانم یندر ا است؟در وزارت ورزش و جوانان  یسازمان

وزارت  یها یترا که سر راه فعال یموانع و مشکالت ساختار یدبا ی،عبارت، بهدارد یادیز یتاهم

در . یمکنها تالش  کردن آنبرطرف یکرده و تا حد امکان برا ییشناسا ،ورزش و جوانان قرار دارد

 یموانع ساختار ییو شناسا یبررس شود یاحساس م ،یادشدهبه موارد  توجهراستا و با  ینا



  811                                                      1316بهار ، 1، شمارة 15دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

 یها یاستکه محور س ینیاز کارآفر یتنهاد ورزش کشور و حما ینتریدر عال یسازمان ینیکارآفر

توجه  یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد ةتوسع ینو در قوان گیرد میو دولت قرار  یتکالن حاکم

 یساختار موانع است شدهپژوهش تالش  یندر ا. است ضروری ،به آن مبذول شده یاصخ

ند ا پژوهش عبارت ینا یها هدف. شود شناساییدر وزارت ورزش و جوانان  یسازمان ینیکارآفر

 : از

 . جوانان در وزارت ورزش و یسازمان ینیکارآفر یموانع ساختار ییشناسا -

 . یساختار های ؤلفهشده در قالب مییموانع شناسا یبندو رتبه یشپاال -

 تحقیق پیشینة

و  یبه توسعه، سازمانده یلو تما یتظرف»با مضمون ( 2161)وکار  نامة کسب در لغت کارآفرینی

شده است  یفتعر« آوردن سود دست منظور به وکار، به کسب یکاز  یمخاطرات ناش یریتمد

شده  دهاد قرار یبخش دولت یریتمباحث مددر  ینیاما امروزه کارآفر(. 6917 یانی،احمدپور دار)

 یهاتحول در سازمان یجادا یتالش برا نقش دولت در جوامع و یتاز اهم یاست که اغلب ناش

 6311 یهاسال ینوکار بن کسبامورخ(. Zampetakis, 2012)ها است و بهبود عملکرد آن یدولت

از سال (. Jones et al., 2007)شدند  یشقدمپ ینیمطالعات کارآفر دادن در انجام یالدی،م 6311تا 

قرار گرفت  یو دانشمندان علوم اجتماع یریتتوجه پژوهشگران مد مورد ینیکارآفر یالدی،م 6311

(Cooper, 2006 )سرعت گرفت یشازپیشدانش ب ینا ینیتکو یرو س. 

( صتکردن فرها، دنبالفرصت یلها، تسهکشف فرصت) ینانهکه رفتار کارآفر یساختار سازمان

 یهامدل همةدر . است یسازمان ینانهکارآفر یتموفق یالزم برا یةکند، عنصر اول یم یقرا تشو

 از عوامل یکی ی، ساختار سازمانستا شده یطراح محققان یلةوسبه که یسازمان ینیکارآفر یمفهوم

 . است یسازمان ینیکارآفر ةبرندیشپ یاصل

را  یسازمان ینیکارآفر و یمنابع سازمان یهایتکه فعال را یتپنج عامل موفق( 2161) راتن

 یریتمد یتکردن حماها، فراهم مناسب از پاداش ةاستفاد: کرد معرفی شرح این به، کندیمرتبط م

 پذیری یسک، ریرپذانعطاف ی، ساختار سازمانینوآور یبودن منابع برا، دردسترسینوآور یبرا
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 یتعوامل حما یسازمان ینیدر بخش کارآفر ،(2161) همکاراندر مدل جامع کوراتکو و . یفرد

ثر ؤم یسازمان ینیبر کار کارآفر یو رهبر پذیری یسک، ری، توانمندیت، پاداش و تقویریتمد

پاداش و کنترل، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی  یهایستمعواملی مانند س ین،همچن. شناخته شد

یتمهم برای فعال یاها و مقدمه شرطپیش طور ترکیبی،طور منفرد و نیز بهو حمایت مدیریتی به

د و محیطی را کننیروند زیرا این عوامل جو سازمان را متأثر میشمار مسازمانی بهکارآفرینانه  یها

. کندیها را در یک سازمان تعیین م که تمایل به اقدامات کارآفرینانه و حمایت از آن کند یم یجادا

ببرد و  یشنظرها پ یانتخاب و اجرا یابی،ارز یرا برا یدارا یسازوکارها یدبا یساختار سازمان

 . اندیسازمان ینیکارآفر یها یتدر فعال یانیم یرانمد یبرا یاصل یمانع یسازمان یمرزها

 استسازمان  یانسانیرو غ یزیکیف یطعناصر، عوامل و شرا همة یرندةدربرگ ساختاری عوامل

 یو ماد یزیکیف کالبد یاچارچوب، قالب، پوسته، بدنه  ،یوستهخاص و پ یبکه با نظم، قاعده و ترت

 ةدر بدن یخاص یب، که با ترکیو فن ی، اطالعاتی، مالیمنابع ماد همة ین،بنابرا. سازد یسازمان را م

. (6919، یمیمق)د یرنگیقرار م یساختار ةجزء شاخ( زندهیرعوامل غ)شوند یم یسازمان جار یکل

 یساختار سازمان ینة ارتباط بینمطلوب در زم ییالگو یر پژوهشد( 6932) همکارانراد و یموسو

 یندر ا ینبیشپ یرمتغ. کردند طراحی یبدن یتدر سازمان ترب یسازمان ینانهکارآفر یها یشابعاد گرا

 یها یشمالک ابعاد گرا یرهایو متغ یکمکان – یکارگان یفبا ط یپژوهش ساختار سازمان

و  یرقابت تهاجم ی،طلب، استقاللیری، خطرپذیبعد نوآوراست که پنج  یسازمان ینانهکارآفر

در  یساختار سازمان است دادهها نشان  آن یقتحق یها یافته. یردگ یدر بازار را دربرم یشتازیپ

تر از حد یینپا یدر سطح ینانهکارآفر یها یشاست و گرا یکیشدت مکانبه یبدن یتسازمان ترب

 یسازمان ینانةکارآفر یشبا گرا یساختار سازمان ینب داد نشان ها آن تحقیق نتایج. متوسط است

 .قرار دارد یرکارآفرینانهغ یتدر وضع یبدن یتدار وجود دارد و سازمان تربامثبت و معن یارتباط

. کرد یدر ورزش استان مازندران را بررس ینیکارآفر یموانع ساختار یقیدر تحق( 6931)رضایی 

 متخصص یرویبه ورزش، کمبود ن یرمتخصصو غ یرورزشیاد غاو نشان داد ورود افر یقتحق یجنتا

از موانع  ی،وکار ورزشکسب یکاف یها یرساختدر سطح استان و نبود ز ینیکارآفر یازمورد ن
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در ( 6911)ن ایدالهی فارسی و همکار. باشند یدر ورزش استان م ینیتوسعة کارآفر یساختار

 ی رسمیت، پیچیدگی و تمرکز سازمانی با ابعادیعن ،ابعاد ساختار سازمانی دادندنشان  یپژوهش
و  سالدهی سیفی .ار داردادمعن ةبودن رابطکارآفرینی سازمانی شامل نوآوری، خطرپذیری و پیشگام

 ینانهکارآفر دییکررا با رو یرانا یاسالم یجمهور یبدن یتساختار سازمان ترب( 6939)همکاران 

 ینیو همة ابعاد آن با کارآفر ینانهساختار کارآفر یناد بنشان د ی تحقیق آنانها یافته. ندکرد یبررس

و ساختار  یسازمان ینیکارآفر یانگینم ین،همچن. و معنادار وجود دارد یممستق ةرابط یسازمان

 های یافتهبراساس . تر استییناز حد متوسط پا یدار امعن طور آن به یها مؤلفه همةو  ینانهکارآفر

 ینیکارآفر یتدر بهبود وضع تواند یم یبدن یتدر سازمان ترب ینانهساختار کارآفر یپژوهش، طراح

 یهایژگیو و یساختار سازمان ارتباط، (6931)نهاد و همکاران یکن. سازمان مؤثر باشد ینا

ها نشان داد  آن یقتحق یهایافته. اند کرده بررسی راکشور  یورزش یهاسازمان یرانمد ینانةکارآفر

 ینب. وجود دارد معنادار ارتباط( یسازمان یتخدمت و رسم ةسابق)با  یسازمان ینیکارآفر ینب

وجود  معنادار ارتباط( یتمرکز سازمان ی،سازمان یچیدگیپ یالت،با سن، تحص یسازمان ینیکارآفر

    ی؛سازمان یها یستمس. 6 های مؤلفه شامل را یمفهوم یالگو یدر پژوهش( 6911) یمیمق. ندارد

 یشرکت بررس یاستراتژ. 1 ی؛سازمان یفناور. 1 ی؛اصر ساختار سازمانعن. 9 ؛کار یواحدها. 2

که  ییرهایند از متغ ا عوامل عبارت ینا کرد بیانپژوهش خود  یعوامل ساختار یفدر توص او. کرد

عناصر  ین، ایگرعبارت دبه. اندکه درون سازمان واقع شده مندند نظامو  یزیکی، فیدر شکل ساختار

در نظارت، فقدان  یرانمد یتمحدود. یرندگیعوامل سازمان را دربرم همة ی،نعوامل انسا یربه غ

و  یکارآمد مال یستمعملکرد، فقدان س یابیمناسب ارز یستمو توسعه، فقدان س یقتحق یستمس

در  یوربهره نبوداطالعات،  یریتمد یستمبودجه، فقدان س یریتمد یاستراتژ کارنگرفتن بهبودجه، 

 یهالفهؤمزیر، از با اهداف شرکت یسازماندرون یکار یواحدها یونمشاغل، ناهمگ یطراح

عوامل  یقیدر تحق (2161) همکارانو  ینمارت. اندپژوهش بوده یشده در بعد ساختارییشناسا

دست  یجهنت ینبه ا وکردند  یرا بررس یصنعت خدمات مال ینانةکارآفر یهایتگر در فعالمداخله

در . یردشده قرار گیسسأت یشبزرگ از پ یهاتواند در برابر سازمانیم یکه موانع ساختار یافتند
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کار  ةرا سرلوح ینانهرفتار کارآفر یدبا یآمدن بر موانع ساختارمنظور فائق به، یریتمد یمت زمینه ینا

 یموانع ساختار داد نشان تحقیق این. خود قرار دهد تا باعث بهبود عملکرد در سازمان شود

 . یرندشده قرار گیسسأت یشبزرگ از پ یهار سازمانتواند در براب یم

 دهند می نشان را  سازمان  درونی  های ویژگی  ساختاری ابعاد کردند بیان( 6311) اسلوکام و  فرای

 شایان.  است مؤثر  سازمانی ساختار  کلی  گیری شکل در بُعد  سه  این از یک هر  ضعف یا  شدت و

  توافق  عدم و هستند مستتر بُعد  سه  این در  غیرمستقیم یا  مستقیم رطو به  عوامل  این  است ذکر

 .گیرد می سرچشمه آنان  عملیاتی های  تعریف نحوة از ، عوامل  این  روی  اندیشمندان

 پژوهش مفهومي مدل 

 یاینهو زم ی، رفتاریساختار موانع شامل گیشاخدر قالب مدل سه یسازمان ینیموانع کارآفر

که بعد  بودهپژوهش  ینظر پایگاه ،مطرح شد( 6912) یاهرنجان یرزاییتوسط م که (ییمحتوا)

 از بهینه استفادة و سازمانی کارآفرینی امروزه. است شده انتخابپژوهش  این درآن  یساختار

 و آرامش بیشتر، رفاه زندگی، سطح ارتقای برای ضرورت یک عنوانبه موجود امکانات و منابع

 نظر مد همواره و شود، می محسوب جهان کشورهای همة اساسی دفه ها،انسان آسایش

 یبررس یلدلپژوهش به ینا ،در واقع. ستا و بوده دولتمردان و اقتصاد سیاست، اندرکاران دست

 راهبردشامل  یعوامل ساختار) یو آن هم به بعد موانع ساختاراز ابعاد  یکیتر، فقط یقعم

 سیستمتوسعه و  یق،تحق سیستم، عملکرد ارزیابی سیستم ی،لما سیستم، ی، ساختار سازمانیسازمان

موانع  یتریقعم طور به یشین،پ یقاتبه تحق نسبت و است گرفته نظر در را (گیری تصمیم و پاداش،

 . کند یم یدر وزارت ورزش و جوانان را بررس یسازمان ینیکارآفر یساختار

 پژوهش شناسي روش

 شاخة از توصیفی ها، داده گردآوری نحوة نظر از و دهبو کاربردی هدف، نظر از تحقیق این

 جامعة. است( کمی و کیفی) اول نوع آمیختة نیز تحقیق روش لحاظ به همچنین،. است پیمایشی

 یها دانشکده باتجربة استادان همچنین، و ورزش وزارت سابق و فعلی مدیران شامل تحقیق آماری
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 هدف تحقیق کیفی بخش در اینکه به توجه با .اند بوده بدنی تربیت و کارآفرینی مدیریت،

 بر. گرفت قرار نظر مد هدفمند گیری نمونه روش است، بوده مطلع و غنی نمونة یک از مندی بهره

 ها مصاحبه و یافتیم دست نظری اشباع به جامعه اعضای از نفر 69 با مصاحبه از پس اساس این

 این انتخاب علت. است غیرتصادفی و هدفمند نیز پژوهش این گیرینمونه روش. شد متوقف

 هدف تحقق فرد بهترین انتخاب تحقیق این در گیری نمونه از هدف چون که است بوده این روش

 موضوع حیطة در را تخصص و اشراف بیشترین که شدند انتخاب افرادی است، بوده پژوهش

ثر بر ؤم یختارسا موانع شناسایی منظورپژوهش و به ینا یفیدر بخش ک. اند داشته تحقیق

 کار به ها مصاحبه یباز و محور های کدگذاری و کیفی محتوای تحلیل تکنیک، یسازمان ینیکارآفر

 مراتبی سلسله یلتحل رویکرداز  شده شناساییموانع  بندیرتبه منظور بهو  یبخش کم در. شد گرفته

(AHP) بهره گرفته شد . 

 یقتحق یهايافته

 دو در نیز ها داده وتحلیلتجزیه اساس این بر. است( میک-کیفی) آمیخته حاضر پژوهش روش

 سابق و فعلی عالی مدیران از نفر 69 نظرهای کیفی مرحلة در. گرفت انجام کمی و کیفی مرحلة

. شد آوریجمع بدنی تربیت و کارآفرینی مدیریت، حوزة در دانشگاهی خبرگان و ورزش وزارت

 ورزش وزارت در سازمانی کارآفرینی ساختاری موانع و شده بندیطبقه و کدگذاری ها داده سپس،

 . شد شناسایی جوانان و

 . گرفت انجام ،AHP تکنیک کارگیری به با شده شناسایی موانع بندی رتبه برای نیز کمی بخش

 کیفي بخش

 ینیبا موانع کارآفر ارتباطنمونه در  یاز اعضا یکبا هر  گرفته انجام یها قسمت مصاحبه یندر ا

 . شد یکدگذار یسازمان

 ها مصاحبه کدگذاری

 . شد کدگذاری و بندیطبقه 6در قالب جدول  خبرگانبا  گرفته انجام های مصاحبه
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 ها مصاحبه کدگذاری. 1جدول ادامة 

 کالمی هایگزاره شونده مصاحبه کد ردیف
 کدگذاری

 محوری باز

6 I6, I9, I7, I61, I62 
 و ها قعیتمو تعقیب جای به موجود شرایط حفظ

 جدید های فرصت

 راهبرد

 موانع

 ساختاری

2 I2, I9, I1, I3, I66, I69 اجتماعی مسائل حل در مشکالت علل و ریشه به توجهی بی 

9 I6, I2, I1, I61, I62 

 سازمان در جدید های ایده اجرای و خلق به ناکافی توجه

 و هاروش مقررات، تعیین و توسعه و تحقیق واحد ایجاد با
 ها مشی خط

1 I9, I7, I62 
 برای بیرونی و درونی محیط وجوی جست در ناتوانی
 جدید های فرصت اجرای و سازگاری و تبدیل کشف،

1 I1, I1, I7, I1, I66, I69 
 همکاری، طریق از جدید دستاوردهای کسب در ناتوانی

 ها سازمان دیگر با قرارداد انعقاد و مشاوره

1 I1, I61 
 و آغازکردن اندیشیدن، برای مستقل نیمه یواحدها فقدان

 واحدها تقویت
 گیریتصمیم

7 I2, I9, I3, I62 
 با هاسازمان سایر از تقلید به سازمان نوآوری محدودبودن

 ساده تغییرات ایجاد
1 I7, I1, I61 وزارتخانه در مناسب ارزیابی سیستم فقدان 

 ارزیابی سیستم
3 I1, I1, I7, I66, I69 کاری شرکای و همکاران عملکرد به سازمان جهیتو بی 
61 I6, I9, I1, I7, I1, I62 کاری شرکای و همکاران عملکردی سابقة نادقیق بررسی 

66 I2, I9, I1, I61 مناسب شرکای انتخاب در دقتی بی 
62 I9, I7, I3, I66 رسمی مراتب سلسله وجود 

 ساختار

 سازمانی

69 I1, I1, I3 رسمی مقررات طریق از هاعالیتف هماهنگی 

61 I2, I9, I1, I69 
 طور به مدیریتی خود های تیم طریق از ها فعالیت ندادن انجام

 مستقل
61 I6, I9, I7, I62 تفضیلی و ریز مشاغل شرح وجود 

61 I6, I62 هاآن عملکرد با کارکنان حقوق بین تناسب عدم 

 پاداش سیستم

67 I1, I7, I1 درونی مشوق جایبه مادی مشوق به توجه 

61 I1, I1, I7, I1, I3, I69 هاپرداخت در ناپذیری انعطاف 

63 I6, I9, I7, I61 
 و ریسک قدرت با حقوق پرداخت بین تناسب عدم

  افراد خالقیت
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 ها مصاحبه کدگذاری. 1جدول ادامة 

 کالمی هایگزاره شونده مصاحبه کد ردیف
 کدگذاری

 محوری باز

21 I2, I7, I66 
 فمختل واحدهای توسعة و تحقیق های فعالیت به توجهیبی

 سازمان
 تحقیق سیستم

 توسعه و

 

 
 

 
 

 
موانع 

 ساختاری

26 I6, I1, I3, I69 وزارتخانه در تحقیقاتی های پروژه نادرست انتخاب 
22 I2, I9, I1 کاربردی و( نظری) بنیادی هایپژوهش به توأمان توجهی بی 

29 I2, I7 
 های تالش جای به مدتکوتاه و ملموس نتایج به توجه

 بلندمدت تحقیقی

21 I2, I1, I7, I1, I61, I66 عملکرد ارزیابی در کلی معیارهای به توجه 

 مالی سیستم

21 I1, I1, I66 
 در ها جهش بر تمرکز جای به گذشته در حرکت به توجه

 عملکرد ارزیابی در آینده

21 I9, I61 
 بر تمرکز جای به سنتی های روش براساس بودجه تنظیم

 ها طرح و ها برنامه
27 I1, I7, I62 بودجه تخصیص فرایند پیچیدگی و ندیک 

21 I1, I7, I1, I3, I69 
 مردمی،) مختلف مجاری از مالی منابع جذب در ناتوانی

 . . .( و المللیبین خدمات، فروش دولتی،
23 I1, I7, I3, I66, I69 وزارتخانه در درآمدی تنوع کمبود 

در وزارت ورزش و  یسازمان ینیکارآفر یموانع ساختار ،6 جدول در شده بیان یجنتا براساس

 یق،تحق یستمپاداش، س یستمساختار، س یابی،ارز یستمس یری،گیمجوانان شامل موانع راهبرد، تصم

 . است یمال یستمتوسعه و س

 هایرمتغ یبندرتبه

 . وتحلیل شدتجزیه AHP تکنیک کارگیری بهها با در این بخش داده

 ( زوجي مقايسات) ترجیحي قضاوت

 یستم، سیریگیمشامل راهبرد، تصم یسازمان ینیکارآفر یساختار موانع زوجی مقایسات 2 ولجد

 نظرهای براساس یمال یستمو توسعه، ساختار و س یقتحق یستمس ،پاداش یستمعملکرد، س یابیارز

 . دهد می نشان را خبرگان
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 خبرگان نظرهای تجمیع از پس زوجي مقايسة ماتريس. 2 جدول

 راهبرد
 سیستم

 الیم

 ساختار

 سازمانی

تصمیم

 گیری

 سیستم

 پاداش

 ارزیابی سیستم

 عملکرد

 تحقیق سیستم

 توسعه و
 ساختاری موانع

 توسعه و تحقیق سیستم 6 671/9 239/9 237/6 611/9 122/6 161/6

 عملکرد ارزیابی سیستم 961/1 6 991/2 111/2 771/6 111/6 237/6

 پاداش یستمس 911/1 123/1 6 612/1 771/6 237/6 631/6

 گیریتصمیم 776/1 111/1 211/1 6 391/6 269/2 161/6

 سازمانی ساختار 922/1 111/1 111/1 161/1 6 237/6 13/6

 مالی سیستم 161/1 197/1 776/1 112/1 776/1 6 631/6

 راهبرد 717/1 776/1 111/1 717/1 367/1 111/1 6

 ها ستون معج 191/1 117/1 11/3 111/61 219/66 691/61 131/1

 شده شناسايي موانع بندی رتبه و دهي وزن سازی، نرمال

 منظور بدین. شود می گرفته کار به موزون میانگین و سازىنرمال مفهوم معیارها، وزن تعیین برای

 بر را ستون عنصر هر سپس کرده، محاسبه را زوجی مقایسات ماتریس از ستون هر اعداد مجموع

 «شدهنرمال مقایسات ماتریس» شده حاصل جدید ماتریس. کنیم می یمتقس ستون آن اعداد مجموع

 زیر شرح به شده شناسایی موانع از یک هر وزن و 9 جدول شدهنرمال مقادیر. شود می نامیده

 . بود خواهد
 شده نرمال ماتريس. 3 جدول

 راهبرد هاوزن رتبه
 سیستم

 مالی

 ساختار

  سازمانی
 گیریتصمیم

 سیستم

 پاداش

 رزیابیا سیستم

 عملکرد

 تحقیق سیستم

 توسعه و
 ساختاری موانع

 توسعه و تحقیق سیستم 211/1 116/1 911/1 622/1 271/1 611/1 611/1 211/1 6

 عملکرد ارزیابی سیستم 171/1 611/1 211/1 296/1 617/1 611/1 616/1 672/1 2

 پاداش سیستم 171/1 112/1 666/1 939/1 617/1 621/1 691/1 612/1 9

 گیریتصمیم 636/1 113/1 121/1 131/1 676/1 261/1 611/1 692/1 1

  سازمانی ساختار 111/1 112/1 112/1 113/1 113/1 621/1 627/1 111/1 7

 مالی سیستم 619/1 171/1 111/1 119/1 111/1 133/1 691/1 131/1 1

 راهبرد 671/1 662/1 132/1 117/1 116/1 119/1 661/1 611/1 1
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 ارزیابی سیستم ،(211/1 وزن با) توسعه و تحقیق سیستم موانع ،9 جدول نتایج به توجه با

 با) راهبرد ،(692/1 وزن با) گیری تصمیم ،(612/1 وزن با) پاداش سیستم ،(672/1 وزن با) عملکرد

 موانع ترینمهم ترتیب، به( 111/1 وزن با) ساختار و( 131/1 وزن با) مالی سیستم ،(611/1 وزن

 . باشند می جوانان و ورزش وزارت در سازمانی کارآفرینی ساختاری

 ها قضاوت در سازگاری نرخ ةمحاسب

 حد چه تا دهد می نشان و کند می مشخص را سازگاری که است شاخصی  ناسازگاری نرخ

 باشد، 6/1 از کمتر ناسازگاری نرخ اگر. کرد اعتماد مقایسات از حاصل هایاولویت به توان می

. شود نظر تجدید باید ها مقایسه در صورت، این غیر در و است قبول قابل ساتمقای سازگاری

 . باشد می مشاهده قابل 1 جدول در سازگاری نرخ محاسبات نتایج
 

 ها قضاوت در سازگاری نرخ. 4 جدول

CR CI max 
137/1 621/1 77/7 

 مقایسة ماتریس ین،بنابرا. است 6/1 از کمتر شده محاسبه CR شود، می مالحظه که طورهمان

 هاپیشنهاد و نتیجه .است سازگار کامالً خبرگان نظرهای تجمیع ماتریس به مربوط زوجی

شامل موانع  در وزارت ورزش و جوانان یسازمان ینیکارآفر یموانع ساختار نتایج، براساس

و  ،سعهو تو یقتحق یستمپاداش، س یستم، سیساختار سازمان یابی،ارز یستمس یری،گیمراهبرد، تصم

 .شوند می بیان تفکیکبه ادامه، در که. است یمال یستمس

 راهبرد

 ستمیس، 211/1 وزنبا ) توسعه و قیتحق ستمیس موانع ،9شده در جدول  بیان جینتا بهتوجه  با

، (692/1با وزن ) یریگمیتصم، (612/1 وزنبا ) پاداش ستمی، س(672/1با وزن ) عملکرد یابیارز

                                                           
1. Inconsistency Ratio (I. R) 
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 ،(111/1با وزن ) یو ساختار سازمان ،(131/1با وزن ) یمال ستمی، س(611/1با وزن )راهبرد 

  .باشند یدر وزارت ورزش و جوانان م یسازمان ینیکارآفر یموانع ساختار نیترمهم ب،یترت  به

 و مدارمشتری منعطف، روشن، راهبرد دارابودن کارآفرین، سازمان های ویژگی ترینمهم از

 نتایج. کند تشویق جدید و انگیز همخاطر اقدامات طریق از را ازمانس رشد که طوری به ،است مدون

علل  یایشهحل ر ید،جد یها فرصت کسببه  توجه جمله از عواملی دهد می نشان حاضر پژوهش

و  یدکسب دستاورد جد یرونی،و ب یدرون یطمح یجوو جست ید،جد یاه یدهخلق ا ،مشکالت

 است، سازمانی کارآفرینی الزمة و راهبردی مهم های ؤلفهم از که یردولتی،غ های با سازمان یهمکار

 موانع سایر با مقایسه در موانع این که است نگرفته قرار توجه مورد جوانان و ورزش وزارت در

 ساختاری موانع که یافت دست نتایج این به( 2161) گسامک تحقیقات. دارند تری نامطلوب وضعیت

به مدیریت، تیم ،راستا این در. گیرند قرار شدهتأسیس پیش از گبزر های سازمان برابر در تواند می

 باعث تا دهند قرار خود کارکرد سرلوحة را کارآفرینانه رفتار باید ساختاری، موانع بر آمدن فائق منظور

 ،(6913) حبیبی و مندعلیزاده تحقیق نتایج با حاضر تحقیق نتایج. شوند سازمان در عملکرد بهبود

 .دارد همخوانی( 6936) همکاران و سرابی و ،(6919) مقیمی

 یریگیمتصم

 فقدان است، شده بررسی پژوهش این در گیریتصمیم حوزة در ساختاری بعد از که عواملی از

 از تقلید به وزارت نوآوری محدودبودن تقویت؛ و آغازکردن اندیشیدن، برای مستقلنیمه واحدهای

 ورزش وزارت در موارد این تحقیق این نتایج به توجه با که ساده تغییرات ایجاد و هاسازمان سایر

 با نتیجه این که است، سازمانی کارآفرینی راه سر مانع عنوانبه خود و شود نمی رعایت جوانان و

 اند کرده بیان غیرکارآفرینان و کارآفرینان گیریتصمیم مقایسة عنوان با ،(6911) طالبی تحقیق نتایج

 های تصمیم بر نتوانسته اطالعات تفکیک و سازمانی وظایف شناختی، هایسوگیری آثار که

 از متأثر قضاوتی و گیریتصمیم کارآفرینان همچنین شود، واقع مؤثر کارآفرینان کارآفرینانه

 و قضاوت تأثیرپذیری عدم اصلی عامل کارآفرینان، تحلیلی تفکر. اند داشته شناختی هایسوگیری

 کار به سایرین توسط اطمینان، عدم شرایط در که است شناختی های یسوگیر از هاآن گیریتصمیم
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 کارآفرین تواندمی شرایطی در جوانان و ورزش وزارت نهایت، در. دارد همخوانی شود، می گرفته

خود  اعضای به را شایسته هایقضاوت و گیرییمقدرت تصم خطر، پذیرش ضمن که شودقلمداد 

 .کند فراهم را فردی هاییتخالق بروز زمینةمور ا دادن انجام درواگذار کرده و 

 عملکرد يابيارز یستمس

 به وزارت توجهی بی جوانان، و ورزش وزارت در مناسب ارزیابی سیستم فقدانمانند  عواملی

بی کاری، شرکای و همکاران عملکردی سابقة نادقیق بررسی کاری، شرکای و همکاران عملکرد

 کارآفرینی الزمة و عملکرد ارزیابی سیستم مهم های مؤلفه از هک سبمنا یدر انتخاب شرکا دقتی

 در ،حاضر تحقیق نتایج مبنای بر بنابراین،. دارد وجود جوانان و ورزش وزارت در اند، سازمانی

 ارزیابی حوزة در ساختاری موانع بر آمدن فائق منظور به مدیریت، تیم جوانان و ورزش وزارت

 عملکرد ارزیابی بهبود باعث تا دهند قرار خود کارکرد سرلوحة را انهکارآفرین رفتار باید عملکرد،

 در سازمانی کارآفرینی منظر از عملکرد ارزیابی وضعیت گفت توان یم نهایت، در. شوند سازمان در

 .دارد فاصله مطلوب وضعیت از ایران ورزش وزارت

 سازمانيساختار 

وزارت ورزش  در آن های مؤلفه همة و ینانهکارآفر ساختار که است آن مبین حاضر پژوهش نتایج

به سمت  تواند یم جوانان و ورزش وزارت ساختار بنابراین،. دارد مطلوب نسبتاً وضعیتیو جوانان 

 یجادآن ا در کارآفرینی و نوآوری خالقیت، بروز برای را الزم شرایط و کند حرکت کارآفرینانه

 با بدنی تربیت سازمان در مکانیکی و وروکراتیکب ساختاری حاکمیت کند یم بیان نتایج این. کند

 . نداردهمخوانی  (6932) همکاران و راد موسوی و( 6919) مقیمی تحقیقات نتایج

 پاداش سیستم

 ریسک قدرت با پرداخت معیار عملکرد، و حقوق تطابق مانند معیارهایی بررسی با حاضر تحقیق

 با متناسب و پذیرانعطاف پرداخت مالی، های وقمش با کارکنان برانگیختن میزان افراد، خالقیت و

 سازمانی کارآفرینی تحقق برای مانعی عنوان به ورزش وزارت توسط هاآن اجرانکردن که نیاز،

 متوسط از ترپایین میانگین دارای وزارتخانه این در پاداش سیستم داد نشان بررسی این نتایج. است



  118                                                           جوانان و ورزش وزارت در سازماني کارآفريني ساختاری موانع شناسايي 

  

 

 گفت توان می بنابراین، دارد، فاصله بودنفرینانهکارآ وضعیت از و است کارآفرینانه وضعیت

 تحقیق نتایج. است کارآفرینانه های ویژگی فاقد وجوانان ورزش وزارت در پاداش سیستم وضعیت

 برزکی و محمدی شائمی و( 6911) فارسی یدالهی تحقیقات با پاداش سیستم حوزة در حاضر

 .دارد همخوانی( 6939)

 و توسعه  یقتحق یستمس

 کارآفرینی مانع جوانان و ورزش وزارت در توسعه و تحقیق سیستم که است آن از حاکی نتایج

 و( 6931) همکاران و نیا حسینی تحقیق با نتیجه این. است توسعه و تحقیق حوزة در سازمانی

 که یافت دست نتیجه این به خود پژوهش ساختاری عوامل توصیف در که( 6919) مقیمی

 سیستم فقدان ی،نظر و یکاربرد یها مان پژوهشأتو دادن انجام تنظار در مدیران محدودیت

 ساختاری بعد در شده شناسایی هایزیرمؤلفه از اطالعات، مدیریت سیستم فقدان توسعه، و تحقیق

 . دارد همخوانی است، بوده او پژوهش

  يمال سیستم

 در تواند می سیستم این و نیست جدی مانع ورزش وزارت در مالی سیستم داد نشان تحقیق نتایج

 تبیین عنوان با یپژوهش در ،(6932) همکاران و آقاجانی. کند حرکت سازمانی کارآفرینی جهت

 روی پیش هایچالش ترینمهم از یکی را مالی های سیستم کارآفرینانه، های طرح مالی هایروش

 با که دانند یم کارشان و کسب استمرار و اندازیراه برای هاآن مانع ترینمهم شاید یا کارآفرینان

 . ندارد همخوانی حاضر تحقیق نتایج

 است چندبعدی و پیچیده ای پدیده سازمانی کارآفرینی آن تبع به و کارآفرینی  گفت توان می کل، در

 و ورزش وزارت در آن کارگرفتنبه و کردن نهادینه بنابراین، دارد، قرار ساختاری موانع تأثیر تحت و

 مدت کوتاه جزئی، رویکردهای و است بلندمدت و سیستماتیک گرایانه، واقع کردیروی مستلزم جوانان

 اعتمادیبی حس حدی تا رسد می نظر به. بود نخواهند کارساز و مناسب زمینه این در مقطعی و

 وظیفة زمینه این در. دارد وجود جوانان و ورزش وزارت در سنتی مدیریت های شیوه به نسبت

 برای افراد این مناسب کارگیریبه و کارآفرین، و خالق افراد پرورش و کشف پویا های سازمان
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 در نو هایروش با باید جوانان و ورزش وزارت بین این در. است رقابت صحنة در ماندن باقی

 منظور به کار نیروهای مناسب کارگیریبه مشتریان، و کارکنان رضایتمندی ارتقای رسانی، خدمت

 عوامل افزایش برای خود کارکنان آموزش افراد، این استعدادهای و هایتقابل از بهینه استفادة

 رفتارهای با مناسب مدیریت کارگیریبه ها،آن در هاچالش از استقبال و تغییر پذیرش پذیری، ریسک

 به باید سازمان استراتژیکی های ریزی برنامه روند در ودهد  قرار خود سرلوحة در را کارآفرینانه

 روی پیش موانع بر آمدنفائق برای. کند توجه سازمانی ساختار جمله از سازمانی کارآفرینی های مؤلفه

 تغییراتی سازمان ساختار در باید ساختاری بخش در جوانان و ورزش وزارت در سازمانی کارآفرینی

 های دستورالعمل و شغلی خدمات شرح به وابستگی کاهش دنبال به باید همچنین، .دهد انجام

 ساختار های ویژگی از. کند حرکت سازمانی کارآفرینی جهت در بتواند تا باشد اجرایی ناپذیر افانعط

 : برشمرد را زیر موارد تواند می سازمانی کارآفرینی مناسب

 نباشد؛ حکمفرما قانونی و رایج صورت به اداری مراتب سلسله -

 باشد؛ حاکم آن در بودنتخصصی از حدی -

 باشد؛ ساده -

  ؛باشد میغیررس -

 .نباشد متمرکز -

 استقرار سمت به حرکت مسیر زیادی حد تا تواند می ساختاری عوامل های کاستی به توجه

 در باید هازمینه این کردن فراهمبرای  بنابراین،. کند روشن و جوانان ورزش وزارت در را کارآفرینی

 محیط الزامات و نیازها بر را خود و کند تقویت و دهد پرورش را نوآوری و خالقیت وزارت

 که محیطی تغییرات این هایویژگی با را خود تا باشند مناسبی سازوکارهای دنبال به و کنند منطبق

 این جمله از. بدهد مناسب و سریع پاسخی است، تازگی و تنوع ناپایداری، هایویژگی دارای

 سیستم پاداش، تقویت مناسب سیستم پذیر، انعطاف و پویا سازمانی ساختار به تواندمی هاویژگی

 .کرد اشاره عملکرد ارزیابی مناسب



  111                                                           جوانان و ورزش وزارت در سازماني کارآفريني ساختاری موانع شناسايي 

  

 

 

 و مآخذ منابع

انتشارات  :تهران. الگوها نظریات، تعاریف،: ینیکارآفر(. 6917)محمود  یانی،احمدپور دار .6

 .یجاجرم

 مالی تأمین های روش تبیین(. 6932) محدثه راد، فهیمی و محسن، عباسقلی، حسنعلی، آقاجانی، .2

 پژوهشی علمی نشریة. مازندران استان گران تعاون موردی مطالعة - آفرینانهکار های طرح
 . 23-91صفحات  ،91 شمارة، 3 سال ،رشد مراکز و ها پارک

 محیطی موانع تحلیل و شناسایی(. 6931) صغری آزموده، و رضا محمدکاظمی، ،یاور امیدی، .9

 صفحات، 1 شمارة ،1 دورة ،ورزشی مدیریت. جوانان و ورزش وزارت در سازمانی کارآفرینی

771-719. 

عوامل اثرگذار بر رفتار  ییشناسا(. 6936) و فروتن، زهرا ،محمد ی،عبدو یرعلی،ام ی،سراب .1

، 2 ة، شمار6، سال یمطالعات رفتار سازمان ةنامفصل. یرانا یدولت یها در سازمان ینانهکارآفر

 .11-611 فحاتص

 محمد احسانی،و  هاشم، چیان،کوزه مهدی، ی،سیفی سالده محمدهادی، سالدهی، سیفی .1

. بدنی تربیت سازمان در سازمانی کارآفرینی و کارآفرینانه ساختار بین ارتباط .(6939)

 .11-11 صفحات ،63 شمارة، 61 ةدور ،نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پژوهش

 هروزیب بر گراتحول رهبری تأثیر بررسی(. 6939) مهنازمحمدی،  و علی، برزکی،شائمی  .1

 .6-21 صفحات ،62 شمارة ،مدیریت تحول. سازمانی کارآفرینی میانجی نقش با انسانی نیروی

عدم  یطدر شرا یرکارآفرینانو غ ینانکارآفر گیری یمتصم یسةمقا(. 6911) یزکامب ی،طالب .7

 .29-17 صفحات، 61 و 67 های شماره ،نوین تجارت و اقتصاد نشریة. یناناطم

 یارتباط مدل نیتدو(. 6939)زهرا  ،یاصغر و ،ی، ابوالفضلفراهان ،کشاورز، لقمان .1

در  یکاربرد یها پژوهش. در وزارت ورزش و جوانان یسازمان هوش و یشغل یخودکارآمد

 .17-71 صفحات، 1 ة، شمار2 ةدور ،یورزش یریتمد



  111                                                      1316بهار ، 1، شمارة 15دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

های بخش خدمات عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان(. 6919)مقیمی، سید محمد  .3

 .27-71 فحات، ص7، شمارة نامة فرهنگ مدیریتفصل. اعی و فرهنگی دولتی ایراناجتم

 . فراندیش نشر: تهران .یدولت یهادر سازمان ینیکارآفر(. 6911)محمد  یدس یمی،مق .61

 به ورزش؛ در کارآفرینی بر اثرگذار عوامل بررسی(. 6913) حبیب هنری، و زینب، مندعلیزاده، .66

 ،2 شمارة ،2 دورة ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات نامةفصل. یا رشته میان ای حوزه عنوان

 .669-691 صفحات

(. 6932)پور ینحس ی،سلطان و یب،حب ی،هنر ،لضابوالف ی،فراهان سیدطاهره، راد،موسوی .62

 ینانةکارآفر های یشبا ابعاد گرا یساختار سازمان ةبر رابط یمبتن یسازمان ینیمدل کارآفر یطراح

 .11-11 فحاتص ،2 ة، شماریورزش یریتمطالعات مد. یبدن یتدر سازمان ترب یسازمان

 انتشارات: تهران. سازمان تئوری شناختیروش هایزمینه(. 6911) حسن ی،اهرنجان یرزاییم .69

 .سمت

ارتباط ساختار (. 6931) ینمحمدحس یدس ی،و رضو ،عماد یدس ینی،حس ،نهاد، صفورایکن .61

. یورزش یریتمطالعات مد. کشور یورزش یها سازمان یرانمد یسازمان ینیو کارآفر یسازمان

 .693-612صفحات  ،91 ةشمار

 یعلم یةنشر .یسازمان ینیعملکرد کارآفر یابیو ارز یریتمد(. 6911) جهانگیر فارسی، الهیید .61

 .623-611 صفحات، 61 شمارة ،9 سال یریت،فرهنگ مد یپژوهش

 بین رابطة بررسی(. 6911) حمزه خواستار،و  ،امید زیارت، عزیزی جهانگیر، ،یدالهی فارسی .61

 یةنشر(. تهران شهر سطح خصوصی هایبانک: موردی مطالعه) سازمان کارآفرینی و ساختار
 . 11-11 صفحات ،1 شمارة ،2 سال کارآفرینی، ةتوسع یپژوهش یعلم

 

17. Audretsch, D. B., Kuratko, D. F., & Link, A. N. (2015). Making sense of the elusive 

paradigm of entrepreneurship. Department of Economics Working Paper 

SeriesUniversity of North Carolina at Greensboro.  

18. Cooper, N. (2006). Peaceful warriors and warring peacemakers. The Economics of 

Peace and Security, 1(1), 20-24. 

19. Fry, L. W., & Slocum, J. W. (1984). Technology, structure and work group 

effectiveness. Academy of Management Journal, 27(2), 215-231. 



  111                                                           جوانان و ورزش وزارت در سازماني کارآفريني ساختاری موانع شناسايي 

  

 

20. Furst, R. M. (2005). An exoloration of corporate entrepreurship: venturing signatures 

and their underlyingdynamics. Available at https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/32116. 

21. Hosseini nia, R., Zarei, B., & Mohamadkazemi, R. (2015). The Identification of 

Barriers for Organizational Entrepreneurship in Academic Institutions (By using the 

tripartite model in University of Tehran). Journal of Global Economics, Management 

and Business Research, 2(3), 143-150. 

22. Jones, G., & Wadhwani, R. D. (2007). Entrepreneurial theory and the history of 

globalization. Business and Economic History, 7(2), 235-243.  

23. Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Covin, J. G. (2014).  Diagnosing a firm’s internal 

environment for corporate entrepreneurship. Business Horizons, 57, 37-47  

24. Kurek, S., & Rachwal, T. (2011). Development of entrepreneurship in ageing 

Populations of the European Union. Procedia Social and Behavioral Sciences, 19, 397-

405.  

25. Makgosa, R., & Ongori, H. (2012). Pereptions of Entrepreneurial Behavior in 

Botswana. International Journal of Learning & Development, 2(3), 247-259. 

26. Martin, A., & Carree, R. T. (2010). The impact of entrepreneurship on economic 

growth. International Handbook Series on Entrepreneurship, 5(6), 557-594. 

27. Miles, M. P., & Covin, J. G. (2002). Exploring the practice of corporate venturing: 

Some common forms and their organizational implications. Entrepreneurship Theory 
and Practice, 26(3), 21–40.  

28. Ratten, V. (2010). Sport-based entrepreneurship: towards a new theory, of 

entrepreneurship and sport management. Entrepreneurship Management, 7(1), 57-69.  

29. Sharma, P., & Chrisman, J. (1999). Toward a reconciliation of the definition issues in 

the finld corporate entrepreneurship. Entrepreneurship: Theory & Practice, 23, 11-27.  

30. Zampetakis . L. A., & Moustakis, V. (2012). Entrepreneurial the synergy between and 

entrepreneurship, Obstacles altematives. Journal of Entre Preneurship Researh, 37, 87-

119. 
 

 
 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Martin+A.+Carree
http://www.springerlink.com/content/?Author=Martin+A.+Carree
http://www.springerlink.com/content/lk4334/

