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Abstract:

The purpose of this research is to design an interpretive structural 
model of the reasons for media not supporting talent management in 
Iranian football with an interpretive structural modeling approach. The 
research conducted by mixed method (qualitative and quantitative). In 
the first step, thematic analysis and in the second step, interpretative 
structural modeling was done. The statistical population in both 
qualitative and quantitative parts, due to the expert-centeredness of the 
interpretive structural modeling approach, included a group of experts, 
including professors in the field of sports management and sports 
media, managers of the football federation and provincial boards, all of 
whom were interviewed. Two methods of thematic analysis (MAXQDA 
software) and Interpretive Structural Modeling (ISM) (Excel software) 
were used to analyze the data. Five main themes were identified for the 
reasons of media not supporting talent management in Iranian football: 
nature, managerial, human, facilities and economic. Nature and facilities 
factors are affected by other factors and have little effect on the others. 
Management and economic factors affect other factors and are affected 
by them, and finally, the human factor itself has a great influence on other 
factors, but the influence of other factors on it is small.
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طراحی مدل ساختاری تفسیری دالیل  حمایت نکردن رسانه ها از 
مدیریت استعداد در فوتبال ایران

، محمد سجاديان**  سجاد مهدی پور*، امير ندري

چکیده
هـدف از ايـن پژوهـش، طراحـی مـدل سـاختاری تفسـيری داليـل  حمايـت نکردن 
رسـانه ها از مديريت اسـتعداد در فوتبال ايران با رويکرد مدل سـازی سـاختاری تفسـيری 
بـوده اسـت. پژوهـش حاضـر از نـوع آميختـه )کيفـی و کمـی( اسـت. در گام اول، روش 
پژوهـش کيفـی بـا اسـتفاده از تحليـل مضمـون و در گام دوم روش کمـی بـر اسـاس 
مدل سـازی سـاختاری تفسـيری بـه کار گرفتـه شـده اسـت. جامعـه آمـاری را در هر دو 
بخـش کيفـی و کمـی، با توجه بـه خبـره محـور بـودن رويکـرد مدل سـازی سـاختاری 
تفسـيری، گروهـی از خبـرگان، شـامل اسـتادان حـوزه مديريـت ورزشـی و رسـانه های 
ورزشـی، مديـران فدراسـيون فوتبـال و هيئت هـای اسـتانی تشـکيل داده انـد کـه همگی 
مـورد مصاحبـه قـرار گرفته انـد. از دو روش تحليـل مضمـون )نرم افزار مکـس کيودی ای( 
و مدل سـازی سـاختاری تفسـيری )ISM( )نرم افـزار اکسـل( بـرای تجزيه وتحليـل داده ها 
اسـتفاده شـده  اسـت. 5 مضمـون اصلی بـرای داليل  حمايت نکـردن رسـانه ها از مديريت 
اسـتعداد در فوتبـال ايـران شناسـايی  شـده اند: ماهيتـی، مديريتـی، انسـانی، امکانـات و 
اقتصـادی. عوامـل ماهيتـی و امکانـات، متأثـر از عوامـل ديگرنـد و بـر ايـن عوامـل، تأثير 
اندکـی دارنـد. عوامـل مديريتـی و اقتصـادی بـر سـاير عوامـل تأثيرگذارنـد و خـود نيز از 
آنهـا تأثيـر می گيرنـد و در نهايـت عامل انسـانی، خود بر عوامـل ديگر تأثير زيـاد دارد اما 

تأثيـر عوامـل ديگر بـر آن اندک اسـت.
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مقدمه
بين المللـی، توجـه  فراگيـر شـدن ورزش و اهميـت جايـگاه آن در مناسـبات 
دولت هـا را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. موفقيـت کشـورها در مياديـن بين المللـی 
ورزشـی، عـالوه بر تأثيـرات اجتماعـی و اقتصادی، نمـادی از ثبـات و توانمندی  همه 
جانبـه آنهـا محسـوب می شـود و يکـی از داليل سـرمايه گذاری بـاالی کشـورها در 
ورزش قهرمانـی و حرفـه ای، از هميـن جا نشـئت می گيرد )عبدی و يوسـفی، 1394: 
15(. شناسـايی اسـتعدادها در ورزش، فرايند شناسـايی شـرکت کنندگانی اسـت که 
 از قابليـت برتـری در يـک ورزش برخوردارنـد )داتسـون1 و همـکاران، 2019: 155(.

و  پيـدا کرده انـد  بااليـی  اسـتعداديابی محبوبيـت  برنامه هـای  اخيـر  در سـال های 
به عنـوان راهـی بسـيار دشـوار بـرای به حداکثـر رسـاندن قابليـت ورزشـکاران برای 
دسـتيابی بـه موفقيـت تلقـی می شـوند )رومـرز2 و همـکاران، 2019: 197(. بيکـر3 
و همـکاران )2019(، در پژوهشـی بـا عنـوان مفهوم سـازی اسـتعداد در ورزش، بـه 
بررسـی و پيشـنهاد مفهوم جديدی از اسـتعداديابی در ورزش پرداخته اند. آنان نوعی 
مفهوم سـازی چندوجهـی از اسـتعداد را ارائه داده اند: ذاتی )منشـأ عناصـر بيولوژيکی 
موجـود در بـدو تولـد(، چندبعـدی )متشـکل از ظرفيت هايـی از طيـف وسـيعی از 
مقـوالت گسـترده شـناختی، جسـمی و روانی(، ظهور )شـامل فعل وانفعـاالت در بين 
عواملـی کـه باهـم ترکيـب می شـوند(، پويـا )در حـال تحـول در طول زمان توسـعه 
بـه دليـل تعامـل بـا محيـط و بيـان ژن تصادفـی( و همزيسـتی )عوامـل فرهنگـی و 
اجتماعـی کـه ارزش نهايـی اسـتعداد فـرد را تعييـن می کننـد(. از طرفـی در عصـر 
حاضـر، ورزش در زندگـی اغلـب افـراد رسـوخ کـرده و از ميـان ورزش ها نيـز فوتبال 
بـه دليـل جذابيت هـای خاص خـود، يکـی از بيشـترين جمعيت های ورزشـی دنيا را 
تشـکيل می دهـد و جايـگاه منحصربه فـردی دارد، به گونـه ای که به پديـده ای فراگير 
و جهانـی بـدل شـده کـه بـرای آن حدومرزی نمی تــوان قائل شـد. برخـورداری اين 
رشـته از ابعـاد اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و سياسـی، دليل توسـعه حرفه ای آن 
در کشـورهای مختلف آشـکار می سـازد )کيلی4 و همـکاران، 2018: 400(. بی ترديد 
فوتبــال پرطرفــدارترين، پربيننده ترين و پرمشـارکت ترين فعاليت ورزشـي اسـت و 
گسترش روزافزون آن سبب شده است کــه مرزهــاي جغرافيــايي، نـژادي، قـومي، 
سياسي و عقيدتي را درنــوردد؛ تــا جــايي کــه بسـياري از کشــورهاي پـنج قـاره 
آن را در رديــف ورزش ملــي خــود محسـوب می کننـد. لبريـز بـودن ورزشـگاه ها 
به عنـوان  را  فوتبـال  صدميليونـی،  چنـد  بيننـدگان  از  رقابت هـا  برخــورداري  و 
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2. Rommers
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مردمی تريـن ورزش جهـان معرفـي کـرده اسـت )عبـدی و يوسـفی، 1394: 15(.
بااين حـال اسـتعداديابی موضوعـی اسـت کـه در دنيـای ورزش اهميـت ويـژه ای 
دارد زيـرا شناسـايی عوامـل موفقيـت راه را بـرای رسـيدن بـه قلـه افتخـار همـوار 
می کنـد. اينکه مشـخص شـود کـدام ويژگی ها ورزشـکاران معمولی را از ورزشـکاران 
نخبـه متمايز می کند کاری بس دشـوار اسـت که موضـوع پرداختن به اسـتعداديابی 
را نيز دشـوار سـاخته اسـت. در حقيقت الزمـه موفقيت پايدار در مياديـن بين المللی 
ورزش، توجـه ويـژه بـه امـر پشتوانه سـازی و پـرورش ورزشـکاران مسـتعد )ژنـگ1 و 
چن2، 2016: 75( در کنار به کارگيری روش های علمی اسـتعداديابی ورزشـی اسـت. 
اسـتعداديابی ورزشـی، فرايند کشـف قابليت های بالقـوه ورزشـکاران و تعيين انطباق 
ايـن قابليت هـا بـا شـاخص های اساسـی و مؤثر در رشـته های ورزشـی مختلف اسـت 
)واينـز3و لينـور4، 2018: 710(. درواقـع شناسـايی بـه هنـگام افراد مسـتعد يا همان 
اسـتعداديابی، مهم تريـن و مؤثرتريـن عامـل موفقيت در ورزش های رقابتی محسـوب 
می شـود. انتخاب و هدايت مناسـب ورزشـکار يکی از مزايای اسـتعداديابی اسـت که 
موجـب صرفه جويی هـای زيـادی در مصـرف منابـع خواهـد شـد؛ ايـن منابع شـامل 
زمـان، انـرژی، مربـی و هزينه هـای صـرف  شـده ای اسـت کـه به تدريج بر ميـزان آن 
افـزوده می شـود و حتی عمـر، انـرژی و سـرمايه گذاری های اجتماعی خود ورزشـکار  
را نيـز در برمی گيـرد )اشـميت5، 2021: 397(. اسـتعداديابی، يکی از راه هايی اسـت 
کـه بـا شناسـايی اسـتعدادها و پشتوانه سـازی، توسـعه فوتبـال را تسـهيل می کنـد. 
از سـويی اسـتيگمن6 و همـکاران )2012( گزينـش افـراد خبـره از ميان اسـتعدادها 
را نيازمنـد اسـتفاده از اسـتعداديابان خبـره، بهره گيـری از بانـک اطالعاتی و اسـتخر 
اسـتعدادها عنـوان کرده انـد. بااين حـال پژوهش های متعـددی در زمينـه فرايندهای 
اسـتعداديابی در رشـته های مختلـف ورزشـی صـورت گرفتـه اسـت )آرسـوليک7، 
2020(؛ امـا آنچـه از نظـر دور مانـده ايـن نکته اسـت کـه فرايند اسـتعداديابی، خود 
بخشـی از مديريـت اسـتعداد اسـت، يعنـی مديريت اسـتعداد، مفهوم گسـترده ای در 
زمينه کشـف، توسـعه و به ثمر رسـاندن اسـتعداد محسـوب می شـود و اسـتعداديابی 
بخشـی از ايـن فراينـد اسـت يـا به طـور واضح تـر، در بخش هـای اوليـه ايـن فراينـد 
قـرار دارد و زمينه سـازی بـرای مديريـت اسـتعداد، از اهميـت باالتـری نسـبت بـه 
فراينـد اسـتعداديابی برخـوردار اسـت. کالينگـز8 و مالحـی9 )2009( فراينـد مديريت 
اسـتعدادها را بـا شناسـايی، جـذب، توسـعه، پاداش دهی و حفـظ کردن افـراد دارای 
ويژگی هـای متمايـز مرتبـط می داننـد، امـری که می تــواند پايـدار بـودن موفقيت و 
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توسـعه برنامه هـای اسـتعداديابی و توسـعه را پشـتيبانی کنـد. يکی ديگـر از تعاريف 
روشـن بـرای مديريـت اسـتعداد، آن را رونـدی پويـا و مـداوم می دانـد کـه به طـور 
نظام منـد، شناسـايی، ارزيابـی و توسـعه اسـتعداد را بـرای نقش هـای حياتـی آينـده 
و تـداوم موفقيـت و عملکـرد سـازمانی بهينـه فراهـم مـی آورد. لوييـس1 و هکمـن2 
کرده انـد:  معرفـی  اسـتعداد  مديريـت  تعريـف  در  را  کليـدی  اصـل  سـه   )2006( 
1( مديريت اسـتعداد مجموعه ای از فعاليت هـا، عملکردها و فرايندهای معمول فردی 
در مديريـت منابـع انسـانی در نظر گرفته می شـود. از اين منظر، مديريت اسـتعداد با 
مديريـت منابع انسـانی مترادف اسـت يـا به عنوان منطقـه خاصـی در مديريت منابع 
انسـانی ديـده می شـود. به طورکلـی، ايـن مفهـوم به طـور دقيـق، بـه تعريـف سـنتی 
مديريت منابع انسـانی مرتبط اسـت و ازاين رو، مديريت اسـتعداد بيشـتر با شـيوه ها 
و فعاليت هـای معمـول مديريـت منابـع انسـانی ارتبـاط دارد، 2( مديريـت اسـتعداد 
مجموعـه ای از فرايندهاسـت کـه بـا هـدف ايجـاد پايگاه هـای اطالعاتـی اسـتعدادها 
صورت می گيرد. اين ديدگاه بر مفهوم اسـتخر اسـتعداد و توسـعه اسـتعدادهای بالقوه 
تأکيـد دارد و 3( مديريـت اسـتعداد همزمـان هـم بـر افراد بـا عملکرد بـاال و ظرفيت 
زيـاد تمرکـز دارد و هـم بر اسـتعدادهای عمومـی. بااين حال تاکنـون در پژوهش های 
مرتبـط بـا اسـتعداديابی در ورزش، از ديـدگاه اسـتقرار مديريـت اسـتعداد به موضوع 
نگريسـته نشـده و فقـط بـه راهکارهـای شناسـايی قابليت هـای افـراد بااسـتعداد در 
ورزش هـا پرداخته  شـده اسـت )لوييـس و هکمـن، 2006(. فرايند اسـتقرار مديريت 
اسـتعداد به صـورت جامـع، نيازمنـد حمايت هـای گسـترده ای اسـت کـه از آن جمله 
می تــوان بـه حمايت هـای رسـانه ای اشـاره کـرد )هوسـاين3 و ليـو4 ،2020(. در اين 
زمينـه، رسـانه های جمعـی از پديده هـای بـارز جهان معاصر هسـتند و می تــوانند از 
طريـق راه هـای ارتباطـی مانند فضـای مجازی، راديـو و تلويزيون، به واسـطه تبليغات 
سـازمان يافته، در برقـراری ارتبـاط سـودمند بيـن ورزش و رسـانه ها تأثير بسـزايی بر 
فرهنگ سـازی ورزش بـه جـا بگذارند. ايـن امر با پخـش اعالميه، برنامه هـای خبری، 
فيلم هـای مسـتند و برنامه هـای سـرگرمی بـه دليـل سـهولت اسـتفاده غالـب افـراد 
جامعـه از آنهـا  امکان پذيـر اسـت. در ايران نيز راديـو و تلويزيون به عنوان رسـانه ملی 
و هدايت کننـده اصلـی توسـعه فرهنگـی و اجتماعی کشـور، نقـش و مأموريت مهمی 
در توسـعه ورزش بـر عهـده دارد؛ ازايـن رو، از مهم تريـن نقش هـای هـر رسـانه در 
توسـعه ورزش همگانـی، اطالع رسـانی، آگاهی بخشـی و آموزش مداوم بـا هدف ايجاد 
روحيـه مشـارکت و همـکاری اجتماعی در جامعه اسـت. باالرد5 و همـکاران )2018( 

1. Lewis
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در پژوهشـی بـه ايـن نتيجـه دسـت يافته انـد کـه اسـتفاده از رسـانه های جمعـی، 
سـطوحی از هدايـت کـردن تمرينـات و ورزشـکاران را بـر عهـده دارد. خالديـان و 
همـکاران )1393( دريافته انـد که رسـانه های جمعـی به مثابه بزرگراه هـای اطالعاتی 
و پـل ارتباطـی تأثيرگـذار بـر افـکار عمومـی، نقـش مهمـی در فرايند اطالع رسـانی، 
گفتمان سـازی، آمـوزش، مشـارکت اجتماعـی، فرهنگ سـازی ورزشـی در جامعـه، 
اعتـالی ورزش کشـور و همچنين توسـعه و فراگيرکردن آن بر عهـده  دارند. از طرفی 
ويلسـون1 و همـکاران )2022( نيـز در پژوهش هـای مختلـف، از رسـانه های ورزشـی 
به عنـوان بـازوی توانمنـد دنيـای ورزش نـام می برند،  بازويـی که قابليـت بااليی برای 

اثرگـذاری بـر جامعه و ورزشـکاران برخوردار اسـت.
افـراد بی شـماری در سـنين مختلـف، از همـه اقشـار جامعـه بـه  به طورکلـی 
ورزش در رشـته فوتبـال می پردازنـد. از طرفـی ايـن رشـته ورزشـی، عالوه بـر اقبال 
عمومـی، از حمايـت و توجـه دولتمـردان نيـز برخـوردار اسـت؛ و ايـن مسـئله باعث 
شـده اسـت کـه به توسـعه روزافـزون آن پرداختـه شـود. در همين زمينه، می تــوان 
اشـاره کـرد کـه اسـتعداديابی يکـی از مهم تريـن عوامل توسـعه اين رشـته ورزشـی 
جـذاب محسـوب می شـود؛ چراکه بـه پشتوانه سـازی و کاهـش هدررفت اسـتعدادها 
و ديگـر منابـع کمـک می کنـد. از سـوی ديگـر، از آنجا کـه در ورزش ايـران به مقوله 
مديريـت اسـتعداد و حمايـت از آن توجـه جدی نمی شـود و در اين زمينـه،  مطالعات 
اندکـی صـورت گرفتـه و پژوهشـی نيـز در بـاب حمايت هـای رسـانه ای از اسـتقرار 
مديريـت اسـتعداد انجـام  نشـده اسـت، ايـن دغدغـه وجـود دارد که در صـورت نبود 
راهبـرد علمـی در ايـن زمينـه، مسـئوالن اسـتعداديابی بـا سـردرگمی در خصـوص 
چگونگـی اسـتعداديابی موفـق مواجه شـوند و به دليـل آگاه نبودن مديـران از برخی 
عوامـل اثرگذار بر توسـعه اسـتعداديابی فوتبـال، در اين راه توفيقی به دسـت نياورند؛ 
بنابرايـن تدويـن طراحی مدل سـاختاری تفسـيری داليل  حمايت نکردن رسـانه ها از 
مديريـت اسـتعداد در فوتبـال ايـران ضروری بـه نظـر می رسـيد. به اين ترتيب، هدف 
از انجـام پژوهـش حاضـر، طراحـی مدل سـاختاری تفسـيری داليل  حمايـت نکردن 

رسـانه ها از مديريـت اسـتعداد در فوتبـال ايـران بوده اسـت.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
شناسـايی اسـتعدادها در ورزش، فراينـد شناسـايی شـرکت کنندگانی اسـت کـه 
قابليـت برتـری در يک ورزش دارند )داتسـون و همکاران، 2019( در سـال های اخير 

1. Wilson
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برنامه هـای اسـتعداديابی از محبوبيـت بااليـی برخـوردار شـده اند و آنهـا را به عنـوان 
راهی بسـيار دشـوار برای به حداکثر رسـاندن قابليت ورزشـکاران برای دسـتيابی به 
موفقيـت تلقـی کرده انـد )رومرز و همـکاران، 2019(. بيکـر و همـکاران )2019(، در 
پژوهشـی بـا عنـوان مفهوم سـازی اسـتعداد در ورزش، به بررسـی و پيشـنهاد مفهوم 
جديـدی از اسـتعداديابی در ورزش پرداخته انـد. آنـان يـک مفهوم سـازی چندوجهی 

از اسـتعداد را همانطـور که پيشـتر بيان شـد پيشـنهاد داده اند.
 اسـتعداديابی ورزشـی از دو مرحله تشـکيل  شده اسـت؛ مرحله اول، دربرگيرنده 
کشـف و شناسـايی اسـتعدادهای ورزشـی اسـت که در آن بـه غربال کـردن کودکان 
و نوجوانـان بـا اسـتفاده از آزمون هـای فيزيکـی، فيزيولوژيکـی و مهارتـی به منظـور 
شناسـايی افـرادی کـه مسـتعد موفقيـت در يـک ورزش خـاص هسـتند، مبـادرت 
می شـود و مرحلـه دوم، پـرورش اسـتعداد را شـامل می شـود کـه بيشـتر بـر روی 
مهارت هـای اکتسـابی ورزشـکار و کيفيت و کميت آموزش هـا و تمرين های مورد نياز 
برای رسـيدن به سـطوح باالی عملکرد تأکيد دارد )هنريکسـن1 و همکاران، 2011(. 
ايـن در حالـی اسـت کـه پژوهش هـای زيـادی در زمينـه فرايندهـای اسـتعداديابی 
 در رشـته های مختلـف ورزشـی صـورت گرفته انـد )آرسـوليک و همـکاران، 2020(. 
از سـويی، آنچـه از نظـر دور مانـده، اين موضوع اسـت کـه فرايند اسـتعداديابی، خود 
بخشـی از مديريـت اسـتعداد اسـت، يعنی مديريـت اسـتعداد مفهوم گسـترده ای در 
زمينـه کشـف، توسـعه و بـه ثمـر رسـاندن اسـتعداد تلقـی می شـود و اسـتعداديابی 
بخشـی از ايـن فراينـد اسـت و به طـور واضح تـر، در بخش هـای اوليه ايـن فرايند قرار 
دارد. بـه عقيـده مک کارتنـی و ُورمـن )2013( مديريـت اسـتعداد فراينـد نظام منـد 
جـذب، به کارگيـری و توسـعه افـراد بـاارزش و مسـتعد اسـت. کالينگـز و مالحـی 
)2009( فراينـد مديريـت اسـتعدادها را بـا شناسـايی، جـذب، توسـعه، پاداش دهـی 
و حفـظ کـردن افـراد دارای ويژگی هـای متمايـز مرتبـط می داننـد،  موضوعـی کـه 
می تــواند پايـدار بـودن موفقيـت و توسـعه برنامه هـای اسـتعداديابی و توسـعه را 
پشـتيبانی کنـد. يکـی ديگر از تعاريف روشـن برای مديريـت اسـتعداد، آن را روندی 
پويـا و مـداوم می دانـد کـه به طـور نظام منـد، شناسـايی، ارزيابی و توسـعه اسـتعداد 
را بـرای نقش هـای حياتـی آينده و تـداوم موفقيـت و عملکرد سـازمانی بهينه فراهم 

مـی آورد )موتـز2 و همـکاران،2021(.
از طرفـی، توسـعه ورزش بـه تبليـغ و ترغيـب نيـاز دارد و رسـانه در ايـن زمينـه 
نيـز می تــواند بـه ايفـای نقـش بپـردازد )کوکـی3 و همـکاران، 2021( و فراينـد 

1. Henriksen 2. Mutz 3 .Cooky
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اسـتعداديابی را تسـهيل کنـد. گسـترش و مشـارکت در توسـعه ورزش، بـدون ايجاد 
انگيـزه ممکـن نيسـت و بـرای ايـن منظـور رسـانه ها می تــوانند انگيزه هـای عقالنی 
و عالقه مندی هـای مخاطبـان را شناسـايی کننـد و مـورد توجـه قـرار دهنـد )کيانی 
و ريزونـدی، 2021(. از سـوی ديگـر، امـروزه ورزش و رسـانه تـا حـدی بـه يکديگـر 
نزديـک شـده اند کـه در سراسـر جهـان شـرکت های تلويزيونـی بـرای جلـب هرچـه 
بيشـتر مـردم، از برنامه های ورزشـی به نحوی مطلوب اسـتفاده می کنند و مسـابقات 
ورزشـی از طريـق بسـياری از شـبکه های تلويزيونـی بصـورت زنده پخش می شـوند. 
 در عيـن حـال، از ميـان نقش هـای متعـددی کـه رسـانه ها در توسـعه ورزش دارنـد، 
می تــوان بـه اطالع رسـانی، فرهنگ سـازی و آموزش ورزش و تبليغات وسـيع اشـاره 
کـرد )جافـری1 و ياهيا2، 2021(. اطالع رسـانی بايد شـفاف، دقيق، سـريع، بر اسـاس 
برنامه ريـزی هماهنـگ بيـن دولـت و سـازمان تربيت بدنـی و با همکاری رسـانه های 
گروهـی صـورت پذيـرد. تنهـا در ايـن صـورت اسـت کـه رسـانه به عنـوان يـک نهاد 
فرهنگ گسـتر می تــواند نقـش حساسـی ايفـا کنـد. رسـانه ها بـه دليـل ماهيتی که 
دارنـد، آموزش دهنـده نيـز هسـتند و مـردم همـواره از آنهـا تأثيـر می پذيرنـد. در 
صورتـی کـه وظيفـه آموزشـی رسـانه ها، برنامه ريـزی شـده و هدفمنـد باشـد، تأثيـر 
زيـادی در توسـعه ورزش خواهـد داشـت. توسـعه ورزش به تبليغ و ترغيـب نياز دارد 

)کيانـی و ريزونـدی، 2021(.
با اين حـال نـوری و صادقی )1397( در مرور مطالعات اسـتعداديابی ورزشـی بيان 
کرده انـد کـه بيشـتر پژوهش هـا، الگوهايـي را کـه مبتنـي بر ارزشـيابي مهـارت، بعد 
از آمـوزش هسـتند، تعيين کننـده می دانند. دسـته شـايان توجه ديگـري از مطالعات 
بـر شـاخص های حوزه هـای  مهارتـي،  نظـر گرفتـن شـاخص های  بـا در  همزمـان 
فيزيولوژيکـي، آنتروپومتريکـي، بيومکانيکـي و روانـي نيـز تکيـه دارنـد. گوهـری و 
دريافته انـد  فوتبـال  فدراسـيون  راهبردهـای  جاری سـازی  در   )1399( همـکاران 
کـه فدراسـيون در زمينـه اسـتعداديابی ضعـف دارد و بـا کمبـود شـديد مربـی و 
همچنيـن مربيـان اسـتعدادياب مواجه اسـت؛ بـه همين دليـل نيز پيشـنهاد افزايش 
باشـگاه های مشـارکت کننده در توسـعه فوتبـال پايـه، افزايـش مربيـان اسـتعدادياب 
و اسـتعدادپرور در رده سـنی فوتبـال پايـه و افزايـش جشـنواره ها و مسـابقات پايه و 
غربالگـری اسـتعدادها را مطرح سـاخته اند. پيـون3 و همـکاران )2017( مدلي مبتني 
بـر عوامـل مؤثـر بـر اسـتعداديابي ژيمناسـتيک زنان ارائـه کرده انـد و نشـان داده اند 
کـه به کارگيـری روش هـای علمـي اسـتعداديابي و پـرورش مربيـان اسـتعدادياب 
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موجـب کاهـش هزينه هـا می شـود. اسـدی و همـکاران )1396( بـه موانـع انسـاني، 
زيربنايـي، مالـي، فراينـدي، مديريتـي، علمـي پژوهشـي و حمايتـي پشـتيباني در 
اسـتعداديابی ورزش ايـران دسـت يافته اند. مـودج1 )2011( در پژوهـش خود عوامل 
توسـعه اسـتعداديابی موفـق فوتبـال را محيـط يادگيـری، انگيـزه و آرزوهـا، توسـعه 
فـردی، حمايـت خانـواده، عوامل فرهنگـی و نقش مربی برشـمرده اسـت. پوينده کيا 
و معمـاری )2020( در پژوهشـی بـا عنـوان نحـوه اسـتعداديابی فوتبـال در آلمـان 
دريافته انـد کـه الزمـه موفقيت کامـل در اسـتعداديابی، همکاری سـازمان هايی مانند 
اتحاديـه فوتبـال، ليـگ فوتبـال، باشـگاه ها، آکادمی هـا، مـدارس فوتبـال، مـدارس 
آموزش وپـرورش، مربيـان، بازيکنـان و حمايـت دولـت اسـت. وسـترمارک2 )2016( 
عوامـل محيطـی توسـعه اسـتعداديابی در فوتبـال زنـان سـوئد را فرهنـگ جوانـان و 
فرهنـگ فوتبـال در اين کشـور، رسـانه، شـهرداری، مديريت مـدارس، جامعه ورزش 
محلـی، افزايـش مربيان حرفـه ای، برنامه های آموزشـی فدراسـيون فوتبال، سيسـتم 
آموزشـی در محيط های کالن و خرد، مربيان مدرسـه و باشـگاه، مديران باشـگاه و نيز 
رابطـه بـا تيم هـا و باشـگاه های ديگـر، مدرسـه، خانـواده و دوسـتان می دانـد. پلتوال3 
)2010( در پژوهشـی اشـاره  کرده اسـت که اسـتعداديابی در چين، برای شناسـايی 
اسـتعدادها دارای نظامی سراسـری اسـت کـه با برنامه هـای آموزش وپـرورش ارتباط 
نزديکـی دارد. همچنيـن مهم تريـن عامـل توسـعه اسـتعداديابی در آلمان، مشـارکت 
و همـکاری مربيـان حرفـه ای اسـت،  ضمن اينکـه در اين کشـور اسـتعداديابی،  امری 
سـازمان دهی شـده، منظـم و قـوی اسـت؛ به طوری کـه محـور اصلـی ايـن برنامه هـا، 
برنامـه اجبـاری تربيت بدنـی در مـدارس، يافتن اوليه افراد مسـتعد به لحاظ ورزشـی 
و نظـام باشـگاهی برای آنـان در ورزش های جداگانه را شـامل می شـود. همچنين در 
انگلسـتان از طـرح سـفيران ورزش و نظـام پـاداش ده  به منزلـه عاملـی بـرای افزايش 

انگيـزش و همـکاری در اسـتعداديابی ورزشـی اسـتفاده می کننـد.
بـا عنـوان پيش بينی کننـده اسـتعداد  مـور4 و همـکاران )2018( در پژوهشـی 
روان شـناختی در فوتبال جوانان: بررسـی سيسـتماتيک از اهميـت پيش آگهی عوامل 
روانـی، حرکتـی ادراکـی و شـخصيتی مرتبـط، دريافته انـد کـه عوامل روان شـناختی، 
ازجملـه عوامـل مهـم در پيش بينـی اسـتعداد افـراد در ورزش هـای مختلف هسـتند. 
گلدهيـل5 و همـکاران )2017( در پژوهشـی با عنوان عوامـل روانی اجتماعی مرتبط با 
رشـد اسـتعدادها در فوتبال: يک بررسـی منظـم، دريافته اند که عوامل روان شـناختی 
می تــوانند بيـن سـطح عملکـرد فوتبـال در افـراد، تفاوت ايجـاد کنند؛ يعنـی افرادی 
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کـه مجهـز بـه عوامل مثبت روانی هسـتند، در فرايند اسـتعداديابی، نتايـج مطلوبی از 
خـود برجـای می گذارنـد. رابرتـز1 و همـکاران )2019( در پژوهـش خـود عوامل فنی 
و جسـمی را از عوامـل مهـم و تأثيرگذار بر شناسـايی اسـتعدادها دانسـته اند. کارل2 و 
همـکاران )2016(، پژوهشـی بـا عنـوان »اسـتفاده از يـک رويکرد ارزيابـی چندبعدی 
ارزيابی هـای  انجـام داده انـد کـه شـامل  بـرای اسـتعداديابی در فوتبـال اسـتراليا« 
جسـمانی، فنـی و ادراکـیـ  شـناختی می شـود. در نهايـت، آنـان اظهـار کرده انـد که 
بـرای ارزيابـی بهتر و دقيق تر ورزشـکاران در فرايند اسـتعداديابی، بايد بـه ارزيابی های 
چندبعـدی توجـه کـرد. بااين حال مرحلـه جذب، جزء مراحل اساسـی طـرح مديريت 
اسـتعداد اسـت و دقـت کافـی در ايـن مرحلـه می تــواند زمينـه بهبـود کل طـرح را 
ميسـر سـازد. اسـتيگمن و همکاران )2021( گزينش افـراد خبره از ميان اسـتعدادها 
را نيازمنـد اسـتفاده از اسـتعداديابان خبـره و بهره گيـری از بانـک اطالعاتی و اسـتخر 
اسـتعدادها عنـوان کرده انـد. بااين حـال، پژوهش های متعـددی در زمينـه فرايندهای 
اسـتعداديابی در رشـته های مختلف ورزشـی صورت گرفته است )آرسـوليک، 2020(.

باالرد و همکاران )2018( در پژوهشـی به اين نتيجه دسـت يافته اند که اسـتفاده 
از رسـانه های جمعـی، سـطوحی از هدايـت کردن تمرينـات و ورزشـکاران را بر عهده 
دارد. خالديـان و همـکاران )1393( نشـان داده انـد کـه رسـانه های جمعـی به مثابـه 
بزرگراه هـای اطالعاتـی و پـل ارتباطـی تأثيرگـذار بـر افـکار عمومی، نقـش مهمی در 
فراينـد اطالع رسـانی، گفتمان سـازی، آمـوزش، مشـارکت اجتماعـی و فرهنگ سـازی 
ورزشـی در جامعـه، اعتـالی ورزش کشـور و همچنيـن توسـعه و فراگير کـردن آن بر 
عهـده  دارنـد. از طرفی نينـگ 3 )2021(، بـرون 4 )2022( و ويلسـون و کيم5 )2021( 
نيـز در پژوهش هـای مختلـف، از رسـانه های ورزشـی به عنوان بـازوی توانمنـد دنيای 
ورزش نـام می برنـد کـه قابليـت بااليی بـرای اثرگذاری بر جامعـه و ورزشـکاران دارد.

روش شناسی پژوهش
پژوهـش حاضـر از نـوع آميختـه )کيفـی و کمـی( اسـت. در گام اول روش پژوهش 
کيفـی بـا اسـتفاده از تحليـل مضمـون و در گام دوم روش کمی بر اسـاس مدل سـازی 
سـاختاری تفسـيری بـه کار گرفتـه شـده اسـت. جامعـه آمـاری را در هـر دو بخـش 
کيفـی و کمـی با توجه بـه خبـره محور بـودن رويکرد مدل سـازی سـاختاری تفسـيری،  
گروهـی از، خبرگان شـامل اسـتادان حوزه مديريت ورزشـی و رسـانه ورزشـی، مديران 
فدراسـيون فوتبـال و هيئت های اسـتانی تشـکيل داده انـد و اعضای آن مـورد مصاحبه 
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قـرار گرفته انـد. روش نمونه گيـری در بخش کيفی، به صورت هدفمنـد و معيارمحور بود 
و شـرکت کنندگان بر اسـاس معيارهايی مانند تعـداد پژوهش های انجام شـده در زمينه 
موضـوع پژوهـش و يـا ميزان تحصيالت مديران )کارشناسـی ارشـد و دکترا( مشـخص 
 شـده انتخـاب شـدند )N =21(. انجـام مصاحبه هـا تـا رسـيدن بـه اشـباع نظـری ادامه 
يافتـه اسـت. در مصاحبـه هفدهـم، اشـباع صورت گرفـت و بـه 4 مصاحبه ديگـر برای 
اطمينـان از يافته هـا پرداختـه شـد. روش نمونه گيـری در قسـمت کمـی نيـز بـا توجه 
بـه خبره محـور بودن رويکرد مدل سـازی سـاختاری تفسـيری، بهره گيـری از خبرگان 
بخـش کيفـی بـوده اسـت )N =14(. ابـزار اندازه گيـری در بخش کيفـی، مصاحبه نيمه 
سـاختاريافته بـود. بـرای نمونـه، از افراد سـؤال شـد داليل حمايـت نکردن رسـانه ها از 

مديريـت اسـتعداد ورزش فوتبـال کدام انـد و مهم تريـن آنها چه هسـتند؟
 ابـزار اندازه گيری در بخش کمی پرسشـنامه ای با رويکرد مدل سـازی سـاختاری 

تفسـيری طراحی شـد و در اختيار خبرگان قـرار گرفت )10 گويه(.
در بخـش کيفـی پژوهش، به منظور بررسـی روايی از قابليـت باور پذيری )اعتبار(، 
انتقال پذيـری و تأييد پذيـری و برای سـنجش پايايـی، از مطالعه حسابرسـی فرايند و 

توافق درون موضوعی دو کدگذار اسـتفاده شـد )جدول 1(.

جدول1.رواییوپایاییبخشکیفی

Table 1. Validity and reliability of the qualitative part
نتیجهروش

روایی

قابليت باورپذيری 
)اعتبار(

تأييد فرايند پژوهش از سوی 
تأييدهفت متخصص

استفاده از دو کدگذار برای 
تأييدکدگزاری چند نمونه مصاحبه

نظرهای سه متخصص که در انتقال  پذيری
تأييدپژوهش مشارکت نداشتند

تأييدثبت و ضبط تمامی مصاحبه هاتأييدپذيری

پایایی

مطالعه 
حسابرسی فرايند

در اختيار قرار دادن اطالعات به 
تأييداستادان راهنما و مشاور

توافق درون 
موضوعی دو 

کدگذار

تحليل سه مصاحبه از سوی 
پژوهشگر و همکار و مشخص 

ساختن کدهای مشابه و غيرمشابه

تعداد کل کدها: 68
تعداد کل توافق ها: 30
تعداد کل نبود توافق ها: 8

پايايی بين دو کدگذار: ٪88/2
 بيشتر از 60٪ و 

تأييد پايايی
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گـردآوری داده هـا در بخـش کيفی، بر اسـاس مطالعـات کتابخانه ای، جسـت وجو 
اينترنتـی و همچنيـن بهره گيـری از مصاحبه هـای بـاز بـا خبـرگان و کارشـناس امر 
انجـام گرفـت. در بخـش کمـی، بـر اسـاس شـاخص های استخراج شـده در بخـش 
کيفـی، پرسشـنامه  مقايسـه زوجـی مؤلفه هـا طراحـی شـد و در اختيـار کارشـناس 
قـرار گرفـت. در ايـن پژوهـش از دو روش تحليـل مضمـون و مدل سـازی سـاختاری 
تفسـيری )ISM(  برای تجزيه وتحليل داده ها اسـتفاده  شـده اسـت. در ادامه، هر يک 

از روش هـای ياد شـده شـرح داده می شـود.
1.مکـسکیـودیای1: بـرای کدگـذاری يافته هـای حاصـل از مصاحبه هـای 
انجـام  شـده. از فراينـد تحليل مضمـون بر اسـاس 6 مرحله بـراون و کالرک )2006( 
 اسـتفاده شـد: 1( آشـنا شـدن بـا داده هـا، 2( ايجـاد کدهـای اوليـه و کدگـذاری، 
3( جسـت وجو و شـناخت مضاميـن، 4( ترسـيم شـبکه مضاميـن، 5( تحليل شـبکه 

مضاميـن و 6( تدويـن گزارش.
2.اکسـل: برای تعيين سـطوح مدل داليل  حمايت نکردن رسـانه ها از مديريت 

اسـتعداد در فوتبال ايران و همچنين شناسـايی شـاخص های اثرگذار و اثرپذير.
مراحل 7 گانه مدل سازی ساختاری تفسيری در شکل 1 ارائه  شده است:

ISMشکل1.مراحل7گانهفرایند

Figure 1. The 7 steps of the ISM process

 

۱ 
 

 

 
 هاي پژوهشیافته

 هاي پژوهشهاي جمعیت شناختی نمونه. ویژگی2جدول 
Table ۲. Demographic characteristics of research 

samples 

 
 جنسیت هاي نمونهگروه سابقه شغلی

 مرد زن استادان مدیران سال 20بیشتر از  سال 20-10 سال 10کمتر از 

 21 0 12 9 11 8 2 فراوانی

درصد 
 فراوانی

9,5 38,1 52,4 42,8 57,2 0 100 

 
 از هارسانهنکردن حمایت  لیدال ،در ادامه، براي شناسایی متغیرهاي اصلی

بر اساس تکنیک تحلیل مضمون، شناسایی و  رانیاستعداد در فوتبال ا تیردیم
بندي مفاهیم اولیه به مفاهیم فرعی و اصلی ، دسته3استخراج شدند. در جدول 

هاي برآمده از روش تحلیل مضمون و داده ،نهایت بنابراین در د؛شومشاهده می
 هارسانهنکردن حمایت  لیدالدهنده آن است که گیري شبکه مضامین نشانشکل

مفهوم است.  20مضمون اصلی و  5داراي  رانیاستعداد در فوتبال ا تیرمدی از
که مضامین برآمده از روش تحلیل دهد مینتایج حاصل از ادغام نیز نشان 

.)3(جدول  وهش با مبانی نظري و پژوهشی همسویی داردمضمون در این پژ
 ها. کدگذاري نهایی داده3جدول 

Table ۳. Final coding of data 

 مفاهیم مضامین

1. MaxQDA
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یافته های پژوهش

جدول2.ویژگیهایجمعیتشناختینمونههایپژوهش

Table 2. Demographic characteristics of research samples

جنسیتگروه های نمونهسابقه شغلی
کمتر از 
10 سال

10-20 سال
بيشتر از 
20 سال

مردزناستادانمديران

فراوانی
Frequency

2811912021

درصدفراوانی
Percentage

9.538.152.442.857.20100

در ادامـه، بـرای شناسـايی متغيرهـای اصلـی، داليل حمايـت نکردن رسـانه ها از 
مديريـت اسـتعداد در فوتبـال ايـران بر اسـاس تکنيـک تحليل مضمون، شناسـايی و 
اسـتخراج شـدند. در جـدول 3، دسـته بندی مفاهيم اوليـه به مفاهيم فرعـی و اصلی 
مشـاهده می شـود؛ بنابرايـن در نهايـت، داده هـای برآمـده از روش تحليـل مضمـون 
و شـکل گيری شـبکه مضاميـن نشـان دهنده آن اسـت کـه داليـل  حمايـت نکـردن 
رسـانه ها از مديريـت اسـتعداد در فوتبال ايـران دارای 5 مضمون اصلـی و 20 مفهوم 
اسـت. نتايـج حاصـل از ادغام نيز نشـان می دهد کـه مضامين برآمـده از روش تحليل 

مضمـون در ايـن پژوهـش بـا مبانی نظری و پژوهشـی همسـويی دارد )جـدول 3(.



119
طـراحی مدل ساختاری 
تفسیـری دالیل  حمـایت 
نکــردن رســـانه ها از 
مـــدیریت استــــعداد 
در فـــــوتبال ایــران

جدول3.کدگذارینهاییدادهها

Table 3. Final coding of data

مفاهیممضامین

ماهیت

تنوع زياد ورزش ها
گستردگی و تنوع زياد برنامه های ورزشی مستند، سرگرمی، گزارش های ورزشی، 

اخبار ورزشی و ...
نداشتن مخاطب برنامه های استعداديابی

تجربه پايين رسانه در توليد برنامه های استعداديابی )به صورت کلی(
محدوديت زمانی در پخش برنامه ها

تک جنسی بودن برنامه استعداديابی فوتبال در رسانه
 مشخص نشدن آينده استعدادهای شناسايی شده در فرايند استعداديابی 

ادوار گذشته
نبود نوآوری در توليد برنامه های استعداديابی

اولويت کمتر برنامه های آموزشی ورزشی نسبت به برنامه های سرگرمی

مدیریتی
اطالع رسانی ضعيف در فراخوان های جذب استعدادها در رسانه ها

هدف گرايی کمتر و نگاه صرف توليد برنامه به برنامه های استعداديابی فوتبال
محدوديت حضور زنان در برنامه های استعداديابی ورزشی رسانه

انسانی
نبود کارشناسان متخصص فوتبالی در زمينه مديريت استعداد در رسانه

نبود کارشناسان رسانه ای متخصص در فدراسيون فوتبال
تجربه پايين کارشناسان رسانه درزمينه مديريت استعداد

امکانات
نياز به امکانات زياد برای توليد برنامه های استعداديابی فوتبال
نياز به فضای زياد برای توليد برنامه های استعداديابی فوتبال

اقتصادی
هزينه بر بودن برنامه های استعداديابی برای صداوسيما

بودجه ضعيف صداوسيما برای توليد برنامه های استعداديابی
عالقه پايين حاميان مالی برنامه های استعداديابی
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در شـکل 2 الگـوی مضاميـن طراحـی  شـده اسـت، همان گونـه کـه مشـاهده 
می شـود 5 مضمـون اصلی بـرای داليل  حمايت نکردن رسـانه ها از مديريت اسـتعداد 
در فوتبـال ايـران، عبـارت از ماهيتـی، مديريتـی، انسـانی، امکانات و اقتصادی اسـت.

شکل2.الگویمضامیندالیلحمایتنکردنرسانههاازمدیریتاستعداددرفوتبالایران

Figure 2. Pattern of the themes of the reasons for media's  
lack of support for talent management in Iranian football

 

۱ 
 

 
از  رانیاستعداد در فوتبال ا تیرمدی از هارسانهنکردن حمایت  لیدال 4در جدول 

سازي ساختاري ورود به فرایند مدل منظوربهاستخراج و  ،نظر صاحبنظران
 اند.شده تفسیري براي طراحی مدل وارد

 رانیاستعداد در فوتبال ا تیرمدی از هارسانهنکردن حمایت  لیدال. 4 جدول
Table ٤. Reasons for lack of media support for talent management in Iranian 

football 
 مؤلفه اختصارات التین

A ماهیت 

B مدیریتی 

C انسانی 

D امکانات 

E اقتصادي 

 شد:خواهد داده پاسخ  پرسش پژوهشبه سه  ادامهدر 
استعداد در  تیرمدی از هارسانهنکردن حمایت  لیدالگیري سطوح شکل .1

 چگونه است؟ رانیفوتبال ا

 تیرمدی از هارسانه نکردنحمایت  لیدالمتغیرهاي اثرگذار و اثرپذیر  .2
 اند؟کدم رانیاستعداد در فوتبال ا

عداد در فوتبال است تیرمدی از هارسانه نکردنحمایت  لیدالروابط بین  .3
 اند؟چگونه رانیا

در جـدول 4 داليـل  حمايـت نکـردن رسـانه ها از مديريـت اسـتعداد در فوتبـال 
مدل سـازی  فراينـد  بـه  ورود  به منظـور  و  اسـتخراج  صاحبنظـران،  نظـر  از  ايـران 

سـاختاری تفسـيری بـرای طراحـی مـدل وارد شـده اند.

جدول4.دالیلحمایتنکردنرسانههاازمدیریتاستعداددرفوتبالایران

Table 4. Reasons for lack of media support for talent 
 management in Iranian football

مؤلفهاختصارات التین
Aماهيت

Bمديريتی

Cانسانی

Dامکانات

Eاقتصادی
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در ادامه به سه پرسش پژوهش پاسخ داده خواهد شد:
1. سـطوح شـکل گيری داليـل  حمايت نکـردن رسـانه ها از مديريت اسـتعداد در 

فوتبـال ايران چگونه اسـت؟
2. متغيرهـای اثرگـذار و اثرپذيـر داليـل  حمايـت نکـردن رسـانه ها از مديريـت 

اسـتعداد در فوتبـال ايـران کدام انـد؟
3. روابـط بيـن داليـل  حمايت نکـردن رسـانه ها از مديريـت اسـتعداد در فوتبال 

چگونه اند؟ ايـران 

تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری
همان گونـه کـه اشـاره شـد، در ايـن پژوهـش بـراي تعييـن روابـط سـاختاری 
طراحـی مـدل داليـل  حمايـت نکـردن رسـانه ها از مديريـت اسـتعداد در فوتبـال 
ايـران، از نظـر 14 نفر اسـتفاده شـده اسـت. خبرگان بر اسـاس نمونه گيـری هدفمند 
انتخـاب شـده اند. در مـورد هـر زوج معيـار از آنان سـؤال شـده اسـت تـا در خصوص 
وجـود رابطـه ميـان هـر دو معيـار اظهارنظـر کننـد. به منظـور نشـان دادن چگونگی 

روابـط ميـان دو معيـار i و j از چهـار نشـانه اسـتفاده  شـده اسـت کـه عبارت انـد از:
  V: عامـل سـطر i باعـث محقـق شـدن عامـل سـتون j می شـود )عـدد 1(، 
A: عامـل سـتون j باعـث محقـق شـدن عامل سـطر i می شـود )-X ،)1 هـر دو عامل 
سـطر و سـتون باعـث محقـق شـدن يکديگـر می شـوند )عامـل i و j رابطـه دوطرفـه 
 دارنـد( )عـدد (O  ،2 : بيـن عامـل سـطر و سـتون هيچ ارتباطـی وجود نـدارد )عدد 0(. 

نتيجه نهايی نظر خبرگان به صورت ماتريس جدول )5( حاصل  شده است.

جدول5.ماتریسخودتعاملیساختاری

Table 5. Structural self-interaction matrix

اقتصادی امکانات انسانی مدیریتی ماهیت مؤلفه شاخص

ماهيت A

V مديريتی B

V V انسانی C

A A V امکانات D

V X X V اقتصادی E
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الـف( اگـر خانـه )i و j( در ماتريـس SSIM نمـاد V گرفتـه اسـت، خانـه  مربوط در 
ماتريـس دسـتيابي، عـدد يک و خانه قرينـه آن يعني خانه  )j و i( عـدد صفر می گيرد.

ب( اگـر خانـه )i و j( در ماتريـس SSIM نمـاد A گرفتـه اسـت، خانـه  مربـوط در 
ماتريـس دسـتيابي، عـدد صفر و خانه قرينـه آن يعني خانـه  )j و i( عدد يک می گيرد.

ج( اگـر خانـه )i و j( در ماتريـس SSIM نمـاد X گرفتـه اسـت، خانـه  مربـوط در 
ماتريـس دسـتيابي، عـدد يک و خانه قرينـه آن يعني، خانـه  )j و i( عدد يک می گيرد.

د( اگـر خانـه )i و j( در ماتريـس SSIM نمـاد O گرفتـه اسـت، خانـه  مربـوط در 
ماتريـس دسـتيابي، عدد صفـر و خانه قرينه آن يعني خانـه  )j و i( عدد صفر می گيرد.

جدول6.ماتریسدسترسیاولیه

Table 6. Basic accessibility matrix
اقتصادی امکانات انسانی مدیریتی ماهیت مؤلفه شاخص

0 0 0 0 1 ماهيت A

1 1 0 1 1 مديريتی B

1 1 1 1 1 انسانی C

0 1 0 0 1 امکانات D

1 1 1 1 1 اقتصادی E

پس ازاينکـه ماتريـس دسـتيابي اوليه به  دسـت آمد، الزم اسـت سـازگاري دروني 
آن برقـرار شـود. بـرای نمونـه، اگـر عامـل 1 منجـر بـه عامـل 2 و عامـل 2 منجـر به 
عامـل 3 شـود، عامـل 1 نيـز بايـد منجـر بـه عامـل 3 شـود، اگـر هـم در ماتريـس 
دسـتيابي ايـن حالـت برقرار نبود، الزم اسـت ماتريـس، اصالح و روابـط از قلم  افتاده، 
جايگزيـن شـود. بـراي سـازگار کـردن ماتريـس روش هـای مختلفي پيشـنهاد شـده 

اسـت امـا در اينجـا بـه دو روش کلي اشـاره می شـود:
روش اول: تعـدادي از پژوهشـگران بـر ايـن عقيده انـد کـه پـس از جمـع آوری 
نظرهـای خبـرگان و بـه دسـت آوردن ماتريس هـاي SSIM و دسـتيابي، درصورتی که 
ناسـازگاري درون ماتريس دسـتيابي مشـاهده شـد، پرسشـنامه بايد يک بار ديگر از 
سـوی خبـرگان،  تکميلی و آنگاه دوباره سـازگاري ماتريس دسـتيابي چک شـود اين 

کار بايـد تـا زمانـی ادامـه پيـدا کند که سـازگاري برقرار شـود.
روش دوم: در ايـن روش از قوانيـن رياضـي بـراي ايجـاد سـازگاري در ماتريـس 
 )K+1( دسـتيابي اسـتفاده می شـود، به اين صـورت کـه ماتريس دسـتيابي را به تـوان
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می رسـاند K>1 اسـت؛ البتـه عمليـات بـه تـوان رسـاندن ماتريـس بايد طبـق قاعده 
بولـن باشـد. طبق ايـن قاعـده 1+1=1 و 1x 1 =1 اسـت.

در پژوهـش حاضـر از روش اول اسـتفاده شـده اسـت. ازآنجاکـه بـراي پـر کردن 
پرسشـنامه ها از چنـد خبـره بهـره گرفتـه  شـده، بـراي تشـکيل ماتريـس دسـتيابي 
نهايـي از روش مـد بـر اسـاس بيشـترين فراوانـي در هر درايه اسـتفاده  شـده اسـت.

جدول7.ماتریسدریافتینهایی

Table 7. Final received matrix

نفوذ اقتصادی امکانات انسانی مدیریتی ماهیت مؤلفه شاخص

1 0 0 0 0 1 ماهيت A

4 1 1 0 1 1 مديريتی B

5 1 1 1 1 1 انسانی C

2 0 1 0 0 1 امکانات D

5 1 1 1 1 1 اقتصادی E

3 4 2 3 5 وابستگی

در ايـن مرحلـه با به دسـت آمـدن ماتريس دسترسـی نهايی، براي تعيين سـطح 
معيارهـا، دو مجموعـه قابل دسـتيابی و مجموعـه مقـدم )پيش نياز( تعريف می شـود. 
اوليـن سـطري کـه اشـتراک دو مجموعـه، برابـر بـا مجموعـه قابل دسـتيابی باشـد، 
سـطح اول اولويـت را بـه خـود اختصـاص خواهنـد داد. پـس از تعيين سـطح، معيار 
يـا معيارهايـی را کـه سـطح آن مشـخص  شـده اسـت، از جـدول، حـذف و آن قـدر 
ايـن عمـل را تکـرار می کنيـم تـا تمامـی متغيرهـاي باقيمانده تعيين سـطح شـوند. 
سـپس بر اسـاس سـطوح تعيين شـده و ماتريس نهايی، سـاختار شـبکه ISM ترسـيم 
می شـود. ازايـن رو، تمامـی معيارهـا با توجه بـه قـدرت نفـوذ و ميـزان وابسـتگی خود 

سـطح بندی می شـوند کـه بـه شـرح جدول هـای )8( و )9( ارائـه  شـده اسـت.
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جدول8.اولینتکراربخشبندیسطوحماتریسدسترسی

Table 8. The first iteration of partitioning the access matrix levels

سطحمجموعه مشترکمجموعه ورودیمجموعه خروجیمؤلفهشاخص

A511-4-3-2-11ماهيت

B5-52-3-52-4-2-1مديريتی

C5-53-53-4-3-2-1انسانی

D54-4-3-42-1امکانات

E5-3-52-3-52-4-3-2-1اقتصادی

جدول9.تکراردومبخشبندیسطوحماتریسدسترسی

Table 9. The second iteration of partitioning the access matrix levels

سطحمجموعه مشترکمجموعه ورودیمجموعه خروجیمؤلفهشاخص

B5-52-3-52-4-2مديريتی

C5-53-53-4-3-2انسانی

D542-4-3-42امکانات

E5-3-52-3-52-4-3-2اقتصادی

جدول10.تکرارسوموچهارمبخشبندیسطوحماتریسدسترسی

Table 10. The third and fourth iterations of partitioning  
the access matrix levels

سطحمجموعه مشترکمجموعه ورودیمجموعه خروجیمؤلفهشاخص

B53-52-3-52-2مديريتی

C54-53-53-3-2انسانی

E53-3-52-3-52-3-2اقتصادی

در ايـن مرحلـه با توجه به سـطوح متغيرهـا و ماتريس دسترسـی نهايی يک مدل 
اوليـه رسـم می شـود و از طريـق حـذف انتقال پذيری هـا در مـدل اوليه، مـدل نهايی 

بـه دسـت می آيد.
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شکل3.مدلساختاریتفسیریدالیلحمایتنکردنرسانههااز
مدیریتاستعداددرفوتبالایران

Figure 3. Interpretive structural model of reasons for media's lack of 
support for talent management in Iran ian football

به سطوح متغیرها و ماتریس دسترسی نهایی یک مدل اولیه توجهدر این مرحله با
مدل نهایی به دست  ،ها در مدل اولیهپذیريو از طریق حذف انتقالشود میرسم 

 آید.می
 
 

 رانیاستعداد در فوتبال ا تیرمدی از هارسانهنکردن حمایت  لیدال. مدل ساختاري تفسیري 3ل شک
Figure ۳. Interpretive structural model of reasons for media's lack of support 

for talent management in Iran 
ian football 

 
 
 

 
  

 MICMACقدرت نفوذ و میزان وابستگی 
شامل  ،شوند. اولین گروهبندي میمتغیرها در چهار گروه طبقه ،در این مرحله

که قدرت نفوذ و وابستگی پایینی دارند.  است) 1متغیرهاي خودمختار (ناحیه
که از قدرت نفوذ پایین و میزان  ) هستند2گروه دوم متغیرهاي وابسته (ناحیه

که  ) هستند3یوندي (ناحیهند. گروه سوم متغیرهاي پاری برخوردیوابستگی باال
متغیرهاي مستقل  ،گروه چهارم و ندی برخورداریقدرت نفوذ باال و وابستگی باال

) هستند که از قدرت نفوذ باال و وابستگی پایینی برخوردارند. مطابق با 4(ناحیه
؛ انسانی در است گرفته مدیریتی و اقتصادي در خوشه پیوندي قرار 4ل شک

 اند.گرفته امکانات در خوشه وابسته قرارخوشه مستقل و ماهیت و 
 
 
 
 

 امکانات ماهیت
 اقتصادي

 انسانی

 مدیریتی

MICMAC قدرت نفوذ و میزان وابستگی
در ايـن مرحلـه، متغيرها در چهار گروه طبقه بندی می شـوند. اولين گروه، شـامل 
متغيرهـای خودمختـار )ناحيـه1( اسـت کـه قدرت نفـوذ و وابسـتگی پايينـی دارند. 
گـروه دوم متغيرهـای وابسـته )ناحيـه2( هسـتند کـه از قـدرت نفوذ پاييـن و ميزان 
وابسـتگی بااليـی برخوردارنـد. گروه سـوم متغيرهـای پيوندی )ناحيه3( هسـتند که 
قـدرت نفـوذ باال و وابسـتگی بااليـی برخوردارند و گـروه چهارم، متغيرهای مسـتقل 
)ناحيـه4( هسـتند کـه از قـدرت نفـوذ بـاال و وابسـتگی پايينـی برخوردارنـد. مطابق 
بـا شـکل 4 مديريتـی و اقتصـادی در خوشـه پيونـدی قرار گرفته اسـت؛ انسـانی در 

خوشـه مسـتقل و ماهيـت و امکانات در خوشـه وابسـته قـرار گرفته اند.

(MICMAC)شکل4.قدرتنفوذومیزانوابستگی

Figure 4. Penetration power and degree of dependence (MICMAC)

 (MICMAC)قدرت نفوذ و میزان وابستگی  .4 شکل
Figure ٤. Penetration power and degree of dependence (MICMAC) 

 

 
 

و امکانات، متأثر از عوامل دیگرند و خود  دهد که عوامل ماهیتینشان می 4شکل 
دیریتی و اقتصادي ازجمله عواملی هستند که بر م عواملاما  ؛دنتأثیر اندکی دار

عامل انسانی  در نهایت،گیرند و نیز تأثیر می آنهاسایر عوامل تأثیرگذارند و از 
  پذیرد.خود از آنها تأثیر اندکی میدارد و  ياست که بر عوامل دیگر تأثیر زیاد

 گیريبحث و نتیجه

نکردن حمایت  لیدال يریتفس يمدل ساختار یطراح ،این پژوهشاز هدف 
سازي ساختاري با رویکرد مدل رانیاستعداد در فوتبال ا تیرمدی از هارسانه

 لیدالمضمون اصلی براي  5آمده، دست. بر اساس نتایج بهه استتفسیري بود
شده است:  شناسایی رانیاستعداد در فوتبال ا تیرمدی از هارسانه نکردنحمایت 

کانات و اقتصادي. عوامل ماهیتی و امکانات، متأثر از ماهیتی، مدیریتی، انسانی، ام
. عوامل مدیریتی و گذارندمیو بر دیگر عوامل تأثیر اندکی  ندعوامل دیگر

 خود نیز از آنهااقتصادي ازجمله عواملی هستند که بر سایر عوامل تأثیرگذارند و 
یگر تأثیر است که بر عوامل د عاملی ،عامل انسانی در نهایتگیرند و تأثیر می

 .پذیرداز آنها میتأثیر اندکی خود دارد و  يزیاد
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شـکل 4 نشـان می دهـد که عوامـل ماهيتی و امکانـات، متأثر از عوامـل ديگرند و 
خـود تأثيـر اندکی دارنـد؛ اما عوامل مديريتـی و اقتصادی ازجمله عواملی هسـتند که 
بـر سـاير عوامـل تأثيرگذارنـد و از آنها نيـز تأثير می گيرنـد و در نهايت، عامل انسـانی 

اسـت کـه بـر عوامل ديگر تأثيـر زيـادی دارد و خود از آنهـا تأثير اندکـی می پذيرد. 

بحث و نتیجه گیری
هـدف از ايـن پژوهش، طراحی مدل سـاختاری تفسـيری داليـل  حمايت نکردن 
رسـانه ها از مديريـت اسـتعداد در فوتبـال ايـران بـا رويکـرد مدل سـازی سـاختاری 
تفسـيری بـوده اسـت. بر اسـاس نتايـج به دسـت آمده، 5 مضمـون اصلی بـرای داليل 
 حمايت نکردن رسـانه ها از مديريت اسـتعداد در فوتبال ايران شناسـايی  شـده اسـت: 
ماهيتـی، مديريتـی، انسـانی، امکانـات و اقتصادی. عوامـل ماهيتی و امکانـات، متأثر 
از عوامـل ديگرنـد و بـر ديگـر عوامـل تأثيـر اندکـی می گذارنـد. عوامـل مديريتـی و 
اقتصـادی ازجمله عواملی هسـتند که بر سـاير عوامـل تأثيرگذارند و خـود نيز از آنها 
تأثيـر می گيرنـد و در نهايـت عامـل انسـانی،  عاملـی اسـت که بـر عوامل ديگـر تأثير 

زيـادی دارد و خـود تأثيـر اندکـی از آنهـا می پذيرد.
بـر اسـاس نتايـج به دسـت آمده، عوامـل ماهيتـی ازجملـه داليـل  حمايـت نکـردن 
رسـانه ها از مديريـت اسـتعداد در فوتبـال ايـران هسـتند. در ايـن زمينـه، تنـوع زيـاد 
ورزش هـا، گسـتردگی و تنـوع زياد برنامه های ورزشـی مسـتند، سـرگرمی، گزارش های 
ورزشـی، اخبـار ورزشـی و ...، مخاطب نداشـتن برنامه هـای اسـتعداديابی، تجربه پايين 
رسـانه در توليـد برنامه های اسـتعداديابی )به صـورت کلی(، محدوديـت زمانی در پخش 
برنامه هـا، تـک جنسـی بـودن برنامه اسـتعداديابی فوتبال در رسـانه، مشـخص نشـدن 
آينده اسـتعدادهای شناسايی شـده در فرايند اسـتعداديابی ادوار گذشـته، نبـود نوآوری 
در توليـد برنامه های اسـتعداديابی و اولويت کمتر برنامه های آموزشـی ورزشـی نسـبت 
بـه برنامه هـای سـرگرمی،  در زمـره داليـل ماهيتـی شـناخته شـده اند. در ايـن زمينـه 
دشـتی و همـکاران )2022( گسـترش رشـته های ورزشـی پرطرفـدار را محدوديتـی 
بـرای پوشـش رسـانه ای ورزش ها عنـوان کرده اند و فنتـون1 و همـکاران )2021( اظهار 
داشـته اند کـه رسـانه ها در انتخاب برنامه به سـالئق مخاطبـان و حاميان مالـی بيش از 
هـر عاملـی توجـه می کننـد. می تــوان گفت که اغلـب تماشـاگران برنامه های ورزشـی 
رسـانه ها عالقـه بـه پخـش زنـده مسـابقات، برنامه های تحليلـی، خبری و مسـتندهای 
بـزرگان دارنـد و کمتـر به دنبال برنامه های آموزشـی هسـتند زيرا آنـان در اغلب موارد، 

1. Fenton
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رسـانه را بـرای پـر کـردن اوقـات فراغـت انتخـاب می کننـد. در اين زمينـه نظريه لذت 
و اسـتفاده بـر کاربـر رسـانه ها تمرکز دارد و اظهـار می دارد کـه افراد فعاالنه از رسـانه ها 
اسـتفاده می کننـد تـا بـه اهـداف خود برسـند. عـالوه بر ايـن نظريـه بيان مـی دارد که 
کاربـران افـرادی هدفمند هسـتند، زيـرا می دانند چـه می خواهند و چگونه می تــوانند 
بـه لـذت دسـت يابند. مفروضـات اساسـی اين نظريه شـامل: مخاطـب فعال، اسـتفاده 
مخاطـب از رسـانه، انتخـاب يک رسـانه خاص برای تحقـق اهداف و نيازهـا، خودآگاهی 
مخاطـب نسـبت به انگيزه هـا، توانايی قضاوت ارزشـی محتوای رسـانه و مـواردی از اين 
قبيـل اسـت. بااين حـال، بهره گيری از محتوای جـذاب، بهره گيری از مجريـان توانمند و 
اتخاذ رويکردهای ترکيبی همچون تلفيق آموزش و مسـابقه می تــواند اثربخش باشـد؛ 
 ضمـن اينکـه بهره گيـری از ظرفيت رسـانه های اجتماعـی نيز راهکاری بسـيار اثربخش 

و قابل توجه اسـت.
داليـل  حمايـت  ازجملـه  مديريتـی  عوامـل  به دسـت آمده،  نتايـج  اسـاس  بـر 
نکـردن رسـانه ها از مديريـت اسـتعداد در فوتبـال ايـران هسـتند. در ايـن خصـوص، 
اطالع رسـانی ضعيـف در فراخوان هـای جـذب اسـتعدادها در رسـانه ها، هدف گرايـی 
کمتـر و نـگاه صـرف توليـد برنامه بـه برنامه هـای اسـتعداديابی فوتبـال و محدوديت 
حضـور زنـان در برنامه هـای اسـتعداديابی ورزشـی رسـانه ازجملـه داليـل مديريتـی 
مخاطبـان  بررسـی  بـا  رسـانه ها  مديـران  کـه  گفـت  چنيـن  می تــوان  بوده انـد. 
برنامه هـای در حـال اجـر از برنامه هـای پرطرفـدار حمايـت بيشـتری می کننـد و 
هـدف مهـم آنـان، جـذب مخاطبان بيشـتر اسـت. با ايـن حـال برنامه هـای مرتبط با 
اسـتعداد يابی، بيشـتر بـا گروه هـای خاص ماننـد نوجوانـان و جوانان يا شـايد والدين 
آنهـا سـروکار دارنـد کـه به اين ترتيـب،  باز هم با محدود شـدن رشـته های ورزشـی و 
ارائـه برنامه هـای تخصصـی، تعـداد مخاطبان کاهـش می يابـد. اسـتعداديابی ازجمله 
زيربناهـای مهم در توسـعه ورزش اسـت و توسـعه ورزش ازجملـه رويکردهای مثبت 
رسـانه ها قلمـداد می شـود، بـر ايـن اسـاس، توجـه به توسـعه اسـتعدادهای ورزشـی 
را ازجملـه مسـئوليت های اجتماعـی مديـران رسـانه برشـمرد کـه الزم اسـت در راه 
تحقـق و پيشـرفت آن در حـد تـوان ياری دهنـده باشـند از سـوی ديگر، رسـانه های 
تخصصـی مانند شـبکه ورزش می تــوانند بـا تمرکز بر توليد محتوای مناسـب، زمينه 
توسـعه افـراد را فراهـم آورنـد. در اين خصوص شـايان  ذکر اسـت کـه ازجمله اهداف 
تأسـيس و گسـترش شـبکه ورزش، توجه بـه آموزش مخاطبان در حـوزه ورزش بوده 
امـا برنامه هـای ايـن شـبکه نيز در حـوزه مديريت اسـتعداد بسـيار محدودنـد و الزم 
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اسـت جامعـه ورزش به ويـژه مديـران و مسـئوالن فدراسـيون فوتبـال و باشـگاه های 
حرفـه ای، بـا تشـکيل گروه هـای تخصصـی بـه توليـد محتـوای مناسـب بپردازنـد و 
رسـانه های ارتباط جمعـی ماننـد شـبکه ورزش را بـه بـه پوشـش آن ترغيـب کننـد.

بـر اسـاس نتايـج به دسـت آمده، عوامـل انسـانی ازجملـه داليـل  حمايـت نکردن 
رسـانه ها از مديريـت اسـتعداد در فوتبـال ايـران هسـتند. در ايـن خصـوص، نبـود 
نبـود  رسـانه،  در  اسـتعداد  مديريـت  زمينـه  در  فوتبالـی  متخصـص  کارشناسـان 
کارشناسـان رسـانه ای متخصـص در فدراسـيون فوتبـال و تجربـه پايين کارشناسـان 

رسـانه در زمينـه مديريـت اسـتعداد ازجملـه عوامـل انسـانی محسـوب می شـوند.
ميـرر1 )2022( و زوم آف2 و نگيـن3 )2022( نيـروی انسـانی متخصـص را عاملی 
بـرای بهبـود کيفی و کمـی برنامه های رسـانه ای در حوزه ورزش معرفـی کرده اند. در 
ايـن زمينـه می تــوان اظهار کـرد کـه مهم تريـن و حياتی تريـن دارايی هر سـازمان، 
نيـروی انسـانی آن اسـت. کيفيـت و توانمنـدی نيـروی انسـانی، مهم تريـن عامل در 
توسـعه، پيشـرفت و به کارگيـری برنامه هـای تخصصـی اسـت. مديريت اسـتعداد نيز 
ازجملـه برنامه هـای تخصصـی اسـت که بـه نيروی انسـانی کارآمـد نيـاز دارد؛ اما به 
دليـل بيـن رشـته ای بـودن اسـتعداديابی ورزشـی و تلفيـق مباحث مديريتی، رشـد 
و تکامـل حرکتـی، روان شناسـی و بيومکانيکـی، هنـوز هـم نيروی متخصـص در اين 
حـوزه در کشـور تربيـت  نشـده و اين عامل منجر بـه فقدان نيروی انسـانی متخصص 
در برنامه هـای رسـانه ای و همچنيـن فدراسـيون ها و باشـگاه ها شـده اسـت. از اين رو، 
الزم اسـت که ابتدا، متوليان آموزش علوم ورزشـی در آموزش عالی دانشـگاه ها اقدام 
بـه تربيـت نيروی انسـانی متخصص در حوزه اسـتعداديابی ورزشـی کنند و همچنين 
نيروهـای فارغ التحصيـل نيـز با دريافـت آموزش تکميلـی در حوزه اسـتعداديابی، در 
ايـن زمينـه فعال شـوند تـا فقدان نيـروی انسـانی کارآمد مرتفـع گردد. شـايان ذکر 
اسـت که رسـانه های ورزشـی و فدراسـيون های هر رشـته به ويژه فدراسـيون فوتبال 
و باشـگاه های فعـال می تــوانند بـه نيـروی تربيت شـده و پرورش يافتـه در اين حوزه 
اعتمـاد کننـد و از توانايی هـای آنـان در راه توليـد محتوای شايسـته بـرای اثرگذاری 

بـر جامعه هـدف بهره مند شـوند.
بـر اسـاس نتايج به دسـت آمده، عوامل و امکانـات، ازجمله داليـل  حمايت نکردن 
رسـانه ها از مديريـت اسـتعداد در فوتبـال ايـران هسـتند. در ايـن زمينـه، نيـاز بـه 
امکانـات زيـاد بـرای توليـد برنامه هـای اسـتعداديابی فوتبـال و نيـاز بـه فضـای زياد 
بـرای توليـد برنامه هـای اسـتعداديابی فوتبـال، عوامـل انسـانی محسـوب می شـوند. 

1. Mirer 2. Zumoff 3. Negin
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می تــوان اظهـار کـرد کـه ورزش فوتبـال بـه دليـل فضـای مـورد نيـاز گسـترده و 
همچنيـن تجهيـزات رسـانه ای زيـاد، محدوديت هايی را بـرای فعاليت های رسـانه ای 
ايجـاد می کنـد کـه باعث کاهـش انگيزه مديران بـرای فعاليت آموزشـی در اين حوزه 
می شـود، درعين حـال بهره گيـری از حمايت هـای بخـش خصوصـی، بهره گيـری از 
آگهی هـای تبليغاتـی بـرای تأميـن مالـی و اسـتفاده از فضـا و امکانـات باشـگاه های 
ورزشـی حرفـه ای می تــواند در ايـن زمينـه رهگشـا باشـد زيـرا فعاليـت در زمينـه 
مديريـت اسـتعداد يـک فعاليت گسـترده و بين سـازمانی اسـت و همه سـازمان ها و 
مسـئوالن ورزش کشـور بايـد در جهـت بهبـود فعاليت های ايـن حوزه تـالش کنند. 
درعين حـال، رسـانه های ورزشـی نيـز می تــوانند هـم به توليـد برنامه های آموزشـی 
در ايـن حـوزه بپردازنـد و هـم بـا انعـکاس فعاليت هـای در حـال اجـرا، گزارش هـای 
خبـری و همچنيـن معرفـی مراکـز فعـال در حوزه اسـتعداديابی و رشـد اسـتعدادها 
بـه ايـن راهبـرد مهـم کمک کننـد. از طرفـی برنامه هـای مديريت اسـتعداد، شـامل 
مسـابقات آماده سـازی بـرای افزايـش آمادگـی و انگيـزه اسـتعدادهای در حال رشـد 
اسـت و رسـانه ها می تــوانند با پوشـش اين مسـابقات گام مهمی در راه بهبود فضای 

حاکـم بـر برنامه هـای مديريـت اسـتعداد کشـور بردارند.

 پیشنهادها
بـر اسـاس نتايـج به دسـت آمده، عوامـل اقتصادی ازجملـه داليل  حمايـت نکردن 
رسـانه ها از مديريـت اسـتعداد در فوتبـال ايـران هسـتند. در ايـن زمينـه، هزينه بـر 
بـودن برنامه هـای اسـتعداديابی بـرای صداوسـيما، بودجـه ضعيـف صداوسـيما برای 
توليـد برنامه هـای اسـتعداديابی، عالقه پايين حاميـان مالی اين برنامه ها را می تــوان 
ازجملـه داليـل  حمايـت نکـردن رسـانه ها از مديريـت اسـتعداد در فوتبـال ايـران 
دانسـت. پژوهش هـای زيـادی همچـون زاوادزيـکا1 و همـکاران )2022(، دامسـترا2 
و بوکـس3 )2021( و نـف4 و بينسـون5 )2021( محدوديت هـای اقتصـادی را عاملـی 

مهـم در طراحـی و توليـد برنامه هـای آموزشـی می داننـد. 
بااين حـال صنعـت ورزش قابليت هـای زيـادی برای جـذب حاميـان مالی، بخش 
خصوصـی و ... دارد و می تــوان بـا ارائـه مشـاوره های تخصصـی و ترغيـب هـر يـک، 
بخشـی از اعتبـارات مالـی را بـه سـمت برنامه های مرتبط با مديريت اسـتعداد سـوق 
داد. به طورکلـی، توسـعه برنامه هـای مرتبـط بـا اسـتعدادپروری نيـاز بـه برنامه ريزی 
ازجملـه  مرتبـط،  برنامه هـای  و  رسـانه ها  حمايـت  و  دارد  همه جانبـه  و  گسـترده 

1. Zawadzka
2. Damstra

3. Boukes
4. Neff

5. Benson
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ملزومـات بهبـود ايـن رويکردهـا و برنامه هاسـت. بهره گيـری از افـراد متخصص برای 
بـاال بـردن کيفيـت برنامه هـا چـه از لحاظ کيفيـت رسـانه ای و چه از جهـت کيفيت 
فنـی و ورزشـی،  اقدامـی اسـت کـه بايـد مدنظـر قـرار گيـرد. درعين حـال تلفيـق يا 
ايجـاد گروهـی کـه در آن،  هـم افـراد متخصـص رسـانه ای و هـم متخصصـان ورزش 
فوتبـال حضور داشـته باشـند، می تــواند يک تيـم کاری اثربخـش را در زمينه توليد 
و ارائـه محتـوا بـرای ورزش فوتبـال فراهـم کند تا بـا ارائـه برنامه های مفيـد، انگيزه، 
دانـش و اشـتياق اسـتعدادهای بالقـوه ايـن رشـته را ارتقـا دهند و موجـب ترغيب به 

ادامـه تمرينـات و فعاليت هـای مرتبـط با اين رشـته ورزشـی شـوند.

محدودیت و نوآوری
پژوهـش حاضـر بـا محدوديت هايـی نيـز مواجـه بـوده اسـت کـه از آن جملـه 
می تــوان بـه محدوديت های پژوهشـی در زمينـه همکاری جامعه ورزش و رسـانه در 
حوزه اسـتعدايابی ورزشـی، سـواد رسـانه ای محدود کارشناسان اسـتعدايابی ورزشی، 
تمرکـز رسـانه ها بـر پوشـش مسـابقات پرطرفـدار و نداشـتن گرايـش بـه برنامه های 

آموزشـی و زمينـه ای اشـاره کرد. 
اميـد اسـت کـه نتايـج پژوهـش حاضـر، زمينـه بهبـود همکاری هـای مشـترک 

ورزش و رسـانه را در حـوزه اسـتعداديابی فراهـم آورد.  
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