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]  تمجید و تحسین ها  [

یکــی از تأثیرگذارتریــن کتاب هایــی کــه تاکنــون درزمینــٔه ورزش نوشته شــده اســت. فــارغ از 
اینکــه اهــل فوتبــال هســتید یــا طرفــدار رئــال مادریــد، پــس از خوانــدن ایــن کتــاب جــور دیگری 

به ورزش و کسب وکار نگاه خواهید کرد.
اتلتیکــز اوئکلنــد  باشــگاه بیس بــال  قائم مقــام و ســهامدار   – بیــن  بیلــی     ▪

دسترســی کامــل نویســنده کتــاب اســتیو مندیس بــه خلوتــگاه مقــدس ثروتمندترین باشــگاه 
جهــان، شــاهدی اســت بــر تأثیــر ســاحرانه رئــال مادریــد در شــخص او و ایــن تأثیرگذاری بســیار 
ــادی  ــات بنی ــوص اقدام ــق در خص ــن تحقی ــن جامع تری ــع، ای ــت. به طورقط ــگفت انگیز اس ش

باشگاه مشهور رئال است، گزارشی روشنگرانه، حرفه ای و تهیه شده با وسواس زیاد.
▪   سر الکس فرگوسن – سرمربی منچستریونایتد از 1986 تا 2013

ــن  ــاب کامل تری ــن کت ــی اســت. ای اطالعــات در دســترس نویســنده بی ســابقه و باورنکردن
ــاب  ــون در خصــوص یــک باشــگاه ورزشــی انجام شــده اســت. کت مطالعــه ای اســت کــه تاکن
عملکــرد رئــال مادریــد در درون زمیــن فوتبــال و خــارج از آن را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داده 

و درنهایت برداشت ها و نتایج خارق العاده ای را به اشتراک گذاشته است.
NBA دیوید استرن – از مسئولین بازنشسته و عالی رتبه لیگ   ▪

کتــاب بــه طــرز ســحرآمیزی بــه تمــام رمــز و رازهــای رئــال مادریــد، فوتبــال و ورزش نفــوذ 
ــه  ــم ب ــره و ه ــات هیئت مدی ــاق جلس ــه ات ــم ب ــا، ه ــِس پرده ه ــل از پ ــگاه کام ــک ن ــد. ی می کن

رختکن موفق ترین تیم ورزشی دنیا، رئال مادرید.
▪   ری هادســون – گزارشــگر ورزشــی بیــن اســپرت، پیشکســوت فوتبــال لیــگ برتــر 

MLS انگلیس و سرمربی سابق
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ایــن کتــاب بــا دسترســی های ویــژه نویســنده بــه اطالعــات باشــگاه و ارتبــاط در ســطوح 
بــاالی ســاختار ســازمانی رئــال مادریــد توانســته جنبه هــای مطرح شــده در دو کتــاب 
ســاکرنومیکز و بــازی اعــداد را بســط داده و بــه چالــش بکشــد. همچنیــن ایــن کتــاب بــه ارزیابی 
ــول  ــوپ پ ــاب ت ــده در کت ــای مطرح ش ــر و کارکرده ــوص عناص ــش گری در خص ــدد و پرس مج

)مانی بال( می پردازد.
▪   فرانسیســکو پــرز کوتینــو – اســتاد دانشــگاه کمبریــج کــه یکــی از مراجــع کتــاب 

ساکرنومیکز  است

ــا  ــال اســت. اگــر عاشــق NFL ی ــر از کتابــی در مــورد یــک تیــم فوتب ــر بســیار فرات ایــن اث
 بخوانیــد چراکــه نــگاه شــما را بــه تیم 

ً
MLB یــا NBA هســتید، ایــن کتــاب را می بایســت حتمــا

موردعالقه تان تغییر خواهد داد.
▪   جف پوپ – دفاع گوش نیویورک جاینتز  2008 قهرمان چهل ودومین سوپر باول

ــا عنوانــی مشــابه در حــوزه  ــه حتــی ب ــال مادریــد و ن ــرای رئ ــه ب ــر تابه حــال ن شــبیه ایــن اث
ورزش نوشــته  نشــده اســت. ســابقه منحصربه فــرد نویســنده در حــوزه اقتصــادی و دانشــگاهی و 
همچنیــن نقطــه نــگاه وی به عنــوان ناظــری بیرونــی از باشــگاه، منشــأ خلــق اثــری شــده اســت 

که هر رئال مادریدی باید یک نسخه از آن را در کتابخانه اش داشته باشد.
mangingmadrid.com گیب لزرا – مؤسس و رئیس ارشد ویراستاری وب سایت   ▪

ــه  ــا نگاهــی موشــکافانه ارائ ــال مادریــد را ب کتــاب، نســخه موفقیــت افســانه ای باشــگاه رئ
می کنــد. کتــاب کاوشــی عمیــق در فرهنِگ  ســازمانی باشــگاه اســت و بــرای تحلیلگران ورزشــی 
ــاب را  ــن کت ــد ای ــت ورزش می بای ــه مدیری ــاالن عرص ــام فع ــت. تم ــده و راه گشاس ــیار آموزن بس

مطالعه نمایند.
▪   ویینــس جنــارو – رئیــس دوره کارشناســی ارشــد مدیریــت ورزش دانشــگاه کلمبیا، 
ــل  ــده و مدیرعام ــال برن ــم بیس ب ــک تی ــاد ی ــی: اقتص ــای الماس ــاب دالره ــنده کت نویس

موسسه جامعه تحقیقات بیس بال آمریکایی

نویســنده به خوبــی در ایــن کتــاب قــدرت خارق العــاده برنــدی را کــه پشــتوانه اش انجمــن و 
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ــک  ــکل از ی ــد متش ــال مادری ــواداران رئ ــوپ ه ــد. کل ــریح می کن ــت، تش ــواداری اس ــوپ ه کل
 احســاس تعلق خاطــر بــه یک 

ً
جامعــه متنــوع از سرتاســر نقــاط جهــان اســت کــه همگــی عمیقــا

برند دارند و آن برند مترادف هویت، ارزش ها و فراتر از آن هاست.
▪   اندرو مسیک – مدیرعامل آیرون من

ــرای  ــد ب ــال مادری ــد چگونگــی ایجــاد، خلــق و حفــظ فرهنــگ باشــگاه رئ ــال مادری راه رئ
راهبــری موفــق مالــی و همچنیــن پیــروزی درون مســتطیل ســبز را بــه تصویــر می کشــد. یــک 

نمونه آموزشی و الهام بخش برای هواداران و مدیران ورزشی.
▪   لیندســی مــک گریگــور و نیل دوشــی – مؤسســین وگا فاکتــور و نویســندگان کتاب 
ــا  ــی ب ــه فرهنگ ــرد: چگون ــرای عملک ــده ب ــز ش ــز متمای ــگاه نیویورک تایم ــروش از ن پرف

باالترین عملکرد و بازدهی را با دانش انگیزش کلی بسازیم«

نویســنده کتــاب روایتــی گیــرا و قابل فهــم را از چگونگــی توفیــق غیرممکن هــا توســط رئــال 
مادریــد، خلــق کــرده اســت: بهره گیــری از فرهنگــی غنــی و ارزش هــای مشــترک بــرای چیرگــی 
ــرای  ــد ب ــک بای ــاب، ی ــن کت ــدن ای ــم. خوان ــک تی ــر مســئله وجــود بیش ازحــد ســتارگان در ی ب

کسانی است که عالقه ای به فرهنگ سازمانی، رهبری و تعالی عملکرد سازمانی دارند.
ــاب  ــندگان کت ــا و از نویس ــب وکار کلمبی ــه کس ــر مدرس ــکی – مدی ▪   آدام گالینس

»دوست و دشمن«

راز موفقیــت رئــال مادریــد در زمین بــازی و در خــارج از زمیــن، نهفتــه در پــول، اســتعداد و 
تحلیــل حرفــه ای داده هــای ورزشــی نیســت، بلکــه در ارزش هــا و عشــق موجــود در قلــب و روح 

هواداران است. این توفیق ازآنجا آغاز و به همان جا منتهی می شود.
▪   یکی از مدیران ارشد رئال مادرید
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]  مقدمه مترجم  [

ترجمـه کتاب کار آسـانی نیسـت و از سـختی زیـادی برخوردار اسـت. آنچه انگیزه ای شـد تا 

کتـاب راه رئـال مادریـد را بـه زبـان عزیـز فارسـی برگردانم، جـای خالی چنیـن کتابـی در ادبیات 

ورزشـی، مدیریـت و فوتبـال کشـور بـود. بـا توجـه بـه حرفـه ام، طـی سـال های اخیـر کتاب های 

زیـادی در زمینـه اقتصـاد ورزش و مدیریت فوتبال مطالعه کرده ام. بی شـک، ایـن کتاب با اختالف 

بسـیاری از گزینه هـای دیگـر عمیق تـر، جذاب تـر و کاربردی تـر بود. لذا بـر خود واجـب دیدم که 

ایـن محتوای ارزشـمند را به فارسـی برگردانم. بعد از خواندن این کتاب فهمیـدم که چطور جوانانه 

و پرشـور، هـوادار رئـال مادریـد بـودم و از پیروزی هایـش مغـرور و از شکسـت هایش غمگیـن 

می شـدم. فوتبـال امـروز، اقتصـاد بزرگـی سـاخته و نقـش چشـم گیری در دنیـای رسـانه و جذب 

مخاطـب دارد. ایـن کتـاب توصیف می کند کـه اقتصاد بزرگ ترین باشـگاه ورزشـی جهان چگونه 

شـکل گرفته و پایدار شـده اسـت. همواره صحبت های زیادی در خصوص باشـگاه های پرطرفدار 

کشـور بر سـر زبان هاسـت و همـه به دنبال مـدل صحیحی بـرای واگـذاری باشـگاه های دولتی به 

بخـش خصوصـی یـا مردم هسـتند. مطمئنم که ایـن کتـاب آموزه های کافی بـرای الگوبـرداری از 

یـک باشـگاه مردمـی را در اختیـار مدیران ورزشـی و عالقه منـدان فوتبالـی قرار می دهـد. عالوه بر 

فوتبـال، ایـن کتـاب نـکات ارزشـمندی را در خصـوص سـاختن یک برنـد جهانی در سـطح رئال 

مادریـد ارائـه می کنـد و می توانـد بـرای صاحبـان کسـب و کارها بسـیار مفیـد باشـد. روش هـای 

مدیریتـی بازگـو شـده در این کتـاب، الگوی مناسـبی برای مدیریت سـازمان ها و کسـب وکارهایی 

اسـت کـه مخاطبان زیـادی دارند. کتاب راه رئـال مادرید نقـش ارزش ها و فرهنگ سـازمانی را در 

شـکل گیری یـک برنـد وابسـته بـه ارزش هـای جمعـی توصیـف می کنـد. راهی کـه سـازمان ها و 

باشـگاه های پرطرفـدار ایـران می تواننـد طـی کننـد و بـه اقتصـاد پایـدار و مسـتقل دسـت یابنـد. 

امیـدوارم کـه ایـن کتـاب سـرآغاز دانش افزایـی جدیـدی در عرصـه مدیریـت کشـورمان باشـد. 

چشـم انتظار و سپاسـگزار دریافـت نظـرات و پیشـنهادات ارزنـده خواننـدگان گرامـی هسـتم. 

.)alireza.mehri@gmail.com(
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]  دیــبــاچــه  [

    پیام اصلی کتاب    ▪
صنعـت ورزش یـک کسـب وکار 620 میلیارد دالری در سـطح جهانی اسـت1، 
فضـای رقابـت و پویایی های ایـن صنعت مانند هر تجـارت دیگـری روی کره زمین 
اسـت. صعـود به نقطـه اوج ایـن عرصـه، آن چنان که رئـال مادرید بدان دسـت یافته، 
یـک دسـتاورد فوق العـاده اسـت. خیلی هـا نمی داننـد امـا رئـال مادرید در یـک بازه 
زمانی 15 سـاله از مرز ورشکسـتگی به ارزشـمندترین تیم ورزشی جهان تبدیل شده 
اسـت. ایـن کتاب رمـز و راز موفقیت رئال را آشـکار کرده، داسـتان شـگفت انگیزی 

که برای تمام سازمان ها و صنایع، کاربردی و آموزنده است.

    چندوچون پیدایش کتاب    ▪
سـال 2014 در یـک روز کاری، از دروازه هـای ورودی یکـی از میعادگاه هـای 
فوتبال گذشـتم: اسـپانیا، شـهر مادرید، ورزشـگاه سـانتیاگو برنابئو. خانه تیم فوتبال 
مشـهور رئـال مادریـد؛ امـا نـه بـرای تماشـای یـک مسـابقه فوتبـال بلکه بـرای یک 

جلسه کاری در اتاق جلسات مدیران ارشد باشگاه به آنجا رفته بودم.
وقتـی رسـیدم، کارلوس مارتینـز دی آلبورنوز، با آغوشـی گرم به اسـتقبالم آمد2، 

1.    A.T. Kearney White Paper, The Sports Market

2 .    آقــای فابیــو لوپــز کــه متخصــص مدیریــت دارایی هــا در شــهر مادریــد هســت بــا یکــی از دوســتان خانوادگــی 
ــوس تبدیل شــده اســت. او در ســال 2014  ــه دوســت صمیمــی کارل ــت ب ــن وصل ــوس ازدواج کــرده و پس ازای کارل
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او یکـی از مدیـران ارشـد رئـال مادرید اسـت. مسـئولیت او در رئـال مادرید خلق و 
حفظ جایگاه پرقدرت باشـگاه در سـطح بین المللی اسـت. او ظاهـری متمایز دارد، 
بـا کت وشـلواری آراسـته و سـنتی و موهایی نقـره ای که به کنار شـانه شـده اند. وقتی 
بـا هم دسـت می دادیم رفتارش با من بسـان دوسـتانی قدیمـی بود. مرا بـه اتاق خود 
بـرد و حیـن مکالمـه رفتـاری متفکرانـه، تحلیلگـر و سـطح باال داشـت اما می شـد 
فهمیـد کـه او یـک التیـن اسـپانیایی اصیل بـا برخـوردی پدرانـه اسـت )او صاحب 

چهار فرزند است(.
من از کارلوس پرسیدم، »آیا از بچگی طرفدار رئال مادرید بوده ای؟«

لبخنـدی زد و گفـت، »قبـل از این شـغل، حتـی فوتبال را هم دوسـت نداشـتم. 
سـابقه حرفـه ای مـن درزمینـه مهندسـی و مدیریـت در شـرکت های حـوزه فنـی و 
مهندسـی اسـت. بـرای اینکه این شـغل را بپذیـرم، مدیرعامل رئال مادرید، همسـرم 

و فرزندانم مرا وادار به قبول مسئولیت در باشگاه کردند.«
؟!

ً
واقعا

یکـی از مهم تریـن مدیرانی که مسـئولیت هدایـت مهم ترین باشـگاه فوتبال دنیا 
را بـه عهـده دارد نـه فوتبال را دوسـت دارد و نـه حتی راضی به پذیرش کار در باشـگاه 
بـوده اسـت! وقتـی نشسـتم بـا خـودم گفتـم ایـن موضـوع می توانـد خیلـی جذاب 

باشد.
چنـد سـاعت بعد، به رسـتوران موردعالقه مـن در مادرید رفتیم و ادامه جلسـه را 
در ال النـدو بـا یک نهار سـنتی اسـپانیایی دنبال کردیم. مـن ازآنچه کارلـوس درباره 
تاریـخ رئـال مادریـد تعریـف می کـرد شـگفت زده بـودم. او از سـاختار مالکیـت، 
گـردش مالـی، سـرمایه گذاری در زیرسـاخت ها و اشـخاص، باشـگاه هـواداران در 
سرتاسـر جهـان، مـدل بازی رئـال و توانایی جـذب بهتریـن بازیکنان و نحـوه ایجاد 

مقدمــات دیــدار مــن بــا کارلــوس را فراهــم کــرد. مرجــع آشــنایی فابیــو بــا کارلــوس پــدر اوســت، آقــای پــدرو لوپــز 
خیمنــز کــه از اعضــای هیئت مدیــره باشــگاه رئــال مادریــد اســت. مــن بــا ســابقه بیــش از بیســت ســال کار در حــوزه 
مالــی، اســتادیار مدرســه کســب وکار کلمبیــا هســتم. فابیــو و پــدرو فکــر می کردند کــه کارلــوس و مــن از هم صحبتی 
بــا هــم لــذت خواهیــم بــود و کارلــوس می توانــد ســخنران مدعــو مناســبی بــرای کالس هــای مدرســه کســب وکار 

کلمبیا در مادرید باشد. من هرسال ژانویه به مدت یک هفته این کالس ها را در مادرید برگزار می کنم.
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همـکاری میـان ایشـان برایـم گفـت. ازآنجایی کـه او یـک مهنـدس بـود و در رئـال 
مادریـد مسـئولیت تهیـه گزارش هـای عملکـردی و مالی را بـه عهده داشـت، انتظار 
داشـتم دربـاره صورت حسـاب درآمـد، ترازنامـه، یـا تحلیل هـای آمـاری و داده ای و 
شـاخص های عملکـردی صحبـت کنـد؛ امـا آنچـه خیلـی بـه نظـرم برجسـته آمد 
تعـداد دفعاتـی بـود کـه کارلـوس از عباراتـی همچـون کلـوپ، عشـق، ارزش هـا، 

انتظارات، شفافیت و فرهنگ استفاده می کرد.
 با فلورنتینو پرز در شـرکت های حوزه مهندسـی 

ً
او بـرای مـن توضیـح داد که قبال

سـاختمانی به عنـوان مدیـر و عضـو هیئت مدیره همـکاری می کرده اسـت. فلورنتینو 
یـک فعـال اقتصادی اسـپانیایی، مهنـدس عمران و سیاسـت مدار کهنه کار اسـت. او 
مدیرعامـل گـروه ای اس سـی )ASC( دارای 210 هزار کارمند، بزرگ ترین شـرکت 
سـاختمانی جهـان با فروش سـاالنه ای بـه ارزش 35 میلیـارد یورو اسـت. در ژانویه 

سال 2000 وی به عنوان مدیرعامل رئال مادرید نیز انتخاب شد.
انتخـاب فلورنتینـو باعـث تعجـب همـگان بـود چراکـه مدیریت وقت باشـگاه 
توانسـته بود جـام قهرمانی لیگ قهرمانان یوفـا3 را برای سـال های 1998 و 2000 به 
دسـت بیاورد. هرچند که در همان زمان باشـگاه رئال مادرید در آسـتانه ورشکستگی 
نیز بود. در رسـانه ها فلورنتینو به کسـی معروف اسـت که یک باشـگاه بدهکار را در 
جایگاه رفیع ارزشـمندترین تیم ورزشـی دنیا رسـانده و خالق دوران استخدام بهترین 
بازیکنـان فوتبـال جهـان در رئـال مادریـد اسـت. رسـانه ها بـرای توصیـف عقـد 
قراردادهـای بازیکنـان و فلورنتینـو از اصطالح کهکشـانی ها اسـتفاده می کردند و بر 

همین مبنا نام مستعار تیم، کهکشانی ها شده بود.4 

3 .    اتحادیــه فوتبــال اروپــا – UEFA – بنیــاد اجرایــی فوتبــال در اروپــا و برگزارکننــده رقابــت جام قهرمانان اروپاســت. 
یکی از شش کنفدراسیون قاره ای که تحت نظر فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال – FIFA- فعالیت می کند.

ــار واژه کهکشــانی ها را چنــد روز بعــد از تولــد هفت ســالگی ام در مــی 1977  ــرای اولیــن ب ــاد دارم کــه ب ــه ی 4 .    ب
شــنیدم. آن هنــگام کــه پــدر عاشــق فوتبالــی ام کــه از یونــان بــه آمریــکا مهاجــرت کــرده بــود، مــن و بــرادر بزرگ تــرم 
دیــن را بــه ورزشــگاه ســولجر فیلــد شــیکاگو بــرد. یــک بــازی از لیــگ فوتبــال آمریــکای شــمالی بیــن دو تیم شــیکاگو 
اســتینگ و نیویــورک کوزمــوس بــا بازیکنــان کهکشــانی اش پلــه و کارلــوس آلبرتــو برزیلــی و بازیکــن آلمانی شــان 

فرانس بکن باوئر بود.
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پس ازآنکـه در سـال 2000، انجمـن و کلـوپ باشـگاه، فلورنتینـو را به عنـوان 
مدیرعامـل انتخـاب کردند، او از کارلوس خواسـت تـا در نقش معاون او به باشـگاه 
بپیونـدد و بر کارهای روزمره باشـگاه تمرکـز کند. او پذیرفت مواردی از قبیل مسـائل 
اجرایـی، مالـی و حقوقـی باشـگاه را اداره کند. ایـن حقیقت که کارلوس نـه هواخواه 
فوتبالـی بـود و نه طرفـدار رئـال مادرید، دلیل اصلـی تصمیم مدبرانـه فلورنتینو برای 
افـزودن وی به تیم معاونان باشـگاه بود. فلورنتینو کسـی را می خواسـت کـه غرق در 
زرق وبرق ها و ترسـان از نام و نشـان بازیکنان فوتبال نباشـد. او کسـی را می خواست 
کـه بشناسـد و بـه او اعتماد داشـته باشـد تا با دانـش مشترکشـان اقدامـات موردنیاز 

برای اداره موفق یک مجموعه بین المللی را به کاربندند.
کارلـوس پسـری بـه نام لورنـوزو دارد که مانند من سـابقه کار در شـرکت گلدمن 
سـاکس را دارد. بی آنکـه بدانـد روزی من و پدرش همدیگـر را مالقات خواهیم کرد، 
 اتفاقـی نسـخه ای از کتـاب مـن بـا عنـوان »چـه بالیی بر سـر گلدمن سـاکز 

ً
کامـال

آمـد؟« را بـه کارلـوس هدیـه داده بـود. کتـاب حاصل مطالعـات و پایان نامـه من در 
دوره دکتـرای جامعه شناسـی از دانشـگاه کلمبیـا بـود. تمرکـز کتـاب بـر موضـوع 
فرهنگ سـازمانی اسـت. در حیـن جلسـه وقتی کارلوس بـه من گفت کـه از خواندن 
آن کتـاب لـذت بـرده اسـت، تصـور کـردم کـه از سـر لطـف چنیـن حرفـی بـه من 
می زنـد؛ امـا بعد داخـل اتاقش گشـت و کتابم را از داخـل کتابخانه اش بیـرون آورد. 
وقتـی کتـاب را بـاز کـرد، دیـدم پـر از خط ونشـان و عالمت گـذاری ذیـل برخـی 
جمـالت اسـت. باورم نمی شـد، نه تنها کتابـم را خوانـده بود، بلکه حاال من سـطح 

دقت و کنجکاوی او را با چشمان خودم می دیدم.
هرچقـدر کـه کارلوس را بهتر می شـناختم به میزان شـیفتگی و کنجـکاوی ام در 
مـورد او افـزوده می شـد. هـر چه بیشـتر می فهمیـدم، می خواسـتم که بازهم بیشـتر 
بشـنوم و بدانـم. در دیـداری دیگـر از مادریـد و حیـن یک نهـار دیگـر در ال الندو به 
کارلـوس گفتـم کـه می خواهم یک مطالعـه دقیـق از رئال مادریـد انجام بدهـم5، با 

ــا در فرهنــگ اســپانیایی  ــم ت ــد آمدی ــه مادری ــورک ب ــاه از نیوی ــه مــدت 6 م ــواده ام در ســال 2013 ب 5 .    مــن و خان
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رویکـردی تحلیلـی و بی غـرض مشـابه آنچه در خصوص شـرکت گلدمن سـاکس 
تیـم ورزشـی  بـودم. برخـالف سـایر کتاب هایـی کـه در مـورد یـک  انجـام داده 
نوشته شـده اند، می خواسـتم تحقیـق کنـم کـه آیـا میـان عملکـرد در زمیـن بـازی و 
جنبه هـای کسـب وکار یـک تیـم ارتباطـی وجـود دارد و اگر هسـت این رابطـه به چه 

شکل است.
یکـی از مـواردی که در پـِس ذهنم وجود داشـت کتاب »توپ پـول: هنر پیروزی 
در رقابتـی ناعادالنه« بود، پرفروش ترین کتاب سـال 2003، نوشـته میکائیل لوئیس 
کـه در مـورد تیـم بیس بـال اوکلنـد اتلتیکـز و مدیـر آن بیلی بین6 بـه تحریـر درآمده 
اسـت. کتـاب توصیف می کنـد چگونه بیلی بین کـه خود یک پیشکسـوت حرفه ای 
بیس بال اسـت بـا اسـتفاده از رویکـردی تجربی، غیرمتعـارف، تحلیلـی و مبتنی بر 
مسـتندات، تیـم بیس بالی را تشـکیل می دهـد که هرچنـد ازنظر مالـی ضعیف تر از 
رقبـای بـزرگ مثـل نیویـورک یانکیـز بـود امـا رقیبـی سـخت بـرای آن ها به حسـاب 
می آمـد. کتـاب لوئیس یکـی از کتاب هـای موردعالقه مـن هسـت. او در این کتاب 
تصویرگـر دورانی اسـت که طـی آن اسـتراتژی انتخـاب بازیکـن در ورزش بیس بال 
تغییـر می کنـد، یـک دگرگونـی از اتـکا بر غریـزه بـه تکیه بر تحلیـل داده ها و سـوابق  

عملکردی یک بازیکن که حاصل آن انقالب در بیس بال و مدیریت ورزش بود.
فراگیـری فـراوان کتاب در جامعه و سـپس سـاخت فیلم توپ پول )با درخشـش 
بـرد پیـت و جونـا هیل در فیلـم( در سـال 2011، باعث شـد تمـام مدیـران دولتی و 
ورزشـی بـه اهمیـت اسـتفاده از تحلیـل داده هـا در تصمیم گیـری پـی ببرنـد و ملکه 

غوطــه ور شــویم و زبــان اســپانیایی خــود را بهبــود بخشــیم. در دوران اقامتمــان در مادریــد یک بــار بــه تماشــای 
بــازی رئــال مادریــد رفتیــم. مــن یکــی از مشــتاقان جــدی شــهر مادریــد، مردمانــش و فرهنــگ ایــن شــهر هســتم 
ــالم  ــک از اق ــن هیچ ی ــتم. م ــد هس ــال مادری ــی رئ ــدار تیفوس ــن طرف ــه م ــد ک ــد بگوی ــس نمی توان ــا هیچ ک ام
طرفــداری رئــال را تابه حــال نداشــته ام. مــن از بــرد هــر یــک از تیــم هــای باشــگاهی مادریــد بــه خاطــر دوســتان 
مادریــدی ام کــه طرفــدار یکــی از آن هــا هســتند خوشــحال می شــوم. تیم هــای رئــال مادرید،اتلتیکــو مادریــد، 

ختافه و رایو والکانو.

6 .    بیلــی بیــن مشــاور یکــی از تیم هــای حرفــه ای آلمــان ای زد آلکمــار )AZ ALKMAR( اســت. او همچنیــن 
بخشــی از ســهام باشــگاه ســن خــوزه ارثکوئــک در لیــگ ام ال اس را در مالکیــت دارد، هرچنــد کــه او مشــاور ایــن تیم 

نیست.
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ذهـن آن هـا شـود. فارغ از سـطح اهمیـت تحلیـل داده هـا و غیرقابل انکار بـودن این 
مهـم، مشـتاق بـودم که بفهمـم تأثیر تحلیـل داده هـا در موفقیـت کلی رئـال مادرید 

چگونه و چقدر بوده است.
کارلـوس تغییـرات اساسـی بـه وجود آمـده در مـدل کسـب وکار رئـال مادرید را 
بـرای مـن توصیـف کرد، بااینکه همسـان بیلـی بین تغییـری بنیـادی و دراماتیک بود 
 از جنـس دیگـری بـود. انقالبی کـه در رئـال مادریـد رخ داده بـود به جای 

ً
امـا کامـال

آنکه حاصل اسـتفاده از تحلیل داده ها باشـد از فرهنگ سـازمانی متمرکز بر ارزش ها 
و انتظـارات اعضـای کلوپ باشـگاه نشـاءت می گرفت. عـالوه بر ایـن، بااینکه بیلی 
بیـن یـک نفـر از خانـواده بیس بال بود امـا انقالب رئـال مادرید با رهبـری گروهی از 
افـراد غیرفوتبالـی شـکل گرفته بـود! یکـی از نکات مشـترک بیـن ایـن دو تحول،این 
نکتـه اسـت که خالقیت های ایجادشـده در هر دو داسـتان، حاصـل محدودیت ها و 
الزامـات مالـی بوده اسـت. مـن مسـحور فرصتـی درراه رئال مادرید شـده بـودم که 
مـاورای عالم ورزش بود،اسـتعدادی نهان  که می بایسـت آن را موردتحقیق و کشـف 
می گذاشـتم. پول هنگفت و سـتارگان  کهکشـانی سرپوشـی بـود برای پنهان داشـتن 
آنچـه مدیـران رئـال مادرید به کار بسـته بودنـد. عملکرد ایشـان آن چیزی اسـت که 

می بایست ورای قلمرو فوتبال و رئال مادرید مورد تحسین قرار گیرد.
رئـال مادریـد به من دسترسـی بی نظیری به اشـخاص و مسـتندات باشـگاه داد. 
 سـاختارمند با بیش از بیسـت 

ً
در مـدت دو سـال، مـن بیـش از صد مصاحبه نسـبتا

نفـر از اشـخاص مرتبـط بـا رئـال مادریـد انجـام دادم. ایـن افـراد شـامل مدیرعامل 
باشـگاه، بازیکنـان و مربیـان فعلی و سـابق تیم، افـرادی که در ورزشـگاه و مجموعه 
محـل تمرین تیـم کار می کردند و مربیان مدرسـه فوتبال رئال بوده اسـت. تحقیقات 
مـن شـامل حضـور یـک هفته کامل در باشـگاه بـود کـه در این مدت من دسترسـی 
کامـل بـه همه چیـز باشـگاه داشـتم. هرکجـا کـه می خواسـتم می رفتـم و هرکـه را 
می خواسـتم می دیـدم. کارکنـان رئـال مادرید نیـز به طور کامـل و به صـورت فعاالنه 
بـه درخواسـت های من پاسـخ دادند. حتـی آنجا که لیسـت درخواسـت هایم بلند و 
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طوالنـی بـود و یا بیشـتر از اطالعات موردنیـاز من به نظر می رسـید. اطالعات مالی 
و داده هـای آمـاری زیـادی در اختیـار مـن قـرار گرفتنـد کـه بخشـی از آن هـا در 
گزارش های سـاالنه باشـگاه با هدف شفاف سـازی منتشـر می شـوند )رئـال مادرید 

 300 صفحه ای منتشر می کند(.
ً
هرسال گزارش عملکرد ساالنه ای تقریبا

عـالوه بر مسـتندات و اطالعاتی که رئـال مادرید در اختیار من گذاشـت، خودم 
به طـور مسـتقل بـه جسـتجوی اطالعات بیشـتر پرداختـم و بـا گروه هـای مختلفی 
مصاحبـه داشـتم کـه عبارت انـد از: اعضای انجمـن و کلوپ باشـگاه، متخصصین 
فوتبـال و ورزش، بازیکنـان، مدیـران و مربیـان فعلـی و سـابق تیم هـای رقیـب رئـال 
مادریـد، اسـاتید و دانشـجویانی که در مورد رئـال مادرید یا فوتبال یـا ورزش تحقیق 
کـرده بودنـد، دالل هـای فوتبالـی و مشـاوران قانونی ورزشـی، تحلیلگـران داده های 
فوتبـال و همچنیـن بـه اصحـاب رسـانه مراجعـه کـردم. من با ایـن اشـخاص توافق 
کـردم که محتوای مصاحبه ها را محرمانه حفظ کنم و اسـامی ایشـان را منتشـر نکنم 
مگـر آنکه پیش تر در رسـانه ها و اخبار منتشرشـده یادشـده باشـند. مـن همچنین در 
مقـاالت تحقیقاتـی دانشـگاهی، کتاب هـا و گزارش هـای خبـری مرتبـط بـا رئـال 
مادریـد و سـایر تیم هـا نیـز بـه بررسـی و تحقیـق پرداختـم. هدفـم از بهره گیـری از 
مطالعـات و مسـتنداتی بیـش ازآنچـه باشـگاه در اختیـارم قـرار داده بود ایـن بود که 
تصویـری بزرگ تر به دسـت بیـاورم و از این طریـق نتایج، تحلیل هـا و داده های خود 

را به چالش بکشم و با این پشتوانه آن ها را روشن تر نمایم.
مـن قصـد بزرگنمایـی یـا بدگویی از کسـی یـا گروهـی و یـا یـک دوره زمانی را 
نداشـته ام، هرچنـد به بخش هایی از کتاب مشـکوک هسـتم که بدین شـکل تفسـیر 
یـا ارزیابـی گردند. سـعی من بر این بوده اسـت که تحـت تأثیر نوسـتالژی های افراد 
قـرار نگیـرم و در مصاحبه ها سـعی کـردم مواردی را که گذشـته را آن طور که دوسـت 
داشـتند باشـد، توصیـف کرده اند، شناسـایی کنم و بـه همین دلیل بـا منابع مختلف 
بـه صحبـت پرداختـم و تـالش داشـتم تعادلـی میـان محتـوای مصاحبه ها با سـایر 
اطالعـات و تحلیل هـا ایجـاد نمایـم. تمـام تالشـم ایـن بوده کـه تحت تأثیر عشـق 
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اشـخاص بـه رئـال مادریـد، تیـم موردعالقه شـان و یـا تیم هـای رقیـب، فوتبـال و 
به طورکلـی ورزش، یـا وقایـع جدیـد و مهمـی که بـه دلیل تازگی شـان در ذهـن افراد 
خواه ناخـواه وزن سـنگین تری دارند، قـرار نگیرم. برای صحت سـنجی و تائید ادعاها 
و تئوری هایـی کـه در مصاحبه هـا توسـط اشـخاص مطرح شـده اند بـه داده هایی که 

در اختیار عموم قرار داشته اند اتکا کرده و بهره گرفته ام.
انگیـزه اصلـی مـن از نـگارش ایـن کتـاب کنجـکاوی علمـی و یـک همکاری 
دانشـگاهی بـوده اسـت. تمام عواید حاصـل از فروش ایـن کتاب در حـال و آینده به 
فعالیت هـای انسان دوسـتانه و اعانـه بـه نیازمنـدان اختصـاص خواهد یافـت. من از 
رئـال مادریـد هیـچ دسـتمزد یـا پاداشـی در ایـن خصـوص دریافـت نکرده ام.بـه 
 عنوان مثـال، مـن هیچ وقت درخواسـت بلیـت یک بازی یـا عکس با یـک بازیکن را 
نداشـته و نـداده ام. پیـش از انتشـار کتـاب، نسـخه ای پیش نویـس را در اختیـار رئال 
مادریـد و برخـی تیم هـا و لیگ هایـی کـه از آن هـا نام بـرده شـده اسـت قـرار دادم تـا 
مبـادا در بیـان حقایـق و اطالعـات، خالف و اشـتباهی وجود داشـته باشـد. الزم به 
ذکـر اسـت کـه رئـال مادریـد در فراینـد تدویـن و تحلیـل کتـاب نقشـی نداشـته و 
همچنیـن کتـاب را نـه تائید کـرده و نه مجـوزی بـرای انتشـار آن صادر کرده اسـت. 
تمـام خطاهـا و اشـتباهات، قضاوت هـا، نتیجه گیری هـا و تحلیل هـا مربـوط بـه من 

هستند.
در اغلـب بخش هـای کتـاب، در پایـان یـا میـان متـن، حاشیه نویسـی ها یـا 
پانوشـت هایی وجـود دارنـد، ایـن حاشیه نویسـی ها مـوارد مرتبطـی هسـتند کـه در 
روایـت و توصیـف رئال مادرید نمی گنجنـد اما برای روشـنگری موضوع موردبحث 
در هـر فصـل از کتـاب، مفید هسـتند. در اغلب مـوارد این حاشیه نویسـی ها مربوط 
بـه نمونه هایـی ورزشـی از آمریکا یا تحلیل هایـی از داده ها و تئوری های دانشـگاهی 

هستند که به خواننده کمک می کند ایده و بحث مطرح شده را بهتر درک کند.
نـگارش کتـاب یـک فراینـد طوالنـی اسـت، همان طـور کـه تدویـن کتـاب، 
ترجمـه اش، طراحـی اش، چـاپ و بازاریابـی اش فرایندهایی طوالنی هسـتند. با این 
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قصـد که انتشـار نسـخه انگلیسـی و اسـپانیایی کتـاب هم زمـان صورت گیـرد که به 
نظـرم بسـیار مهـم بود، مجبور بودم نسـخه نهایی کتـاب را پیش از پایـان فصل 16-
2015 رئـال مادریـد بـه ناشـر تحویـل دهـم. لـذا کتـاب تمـام اتفاقـات آن فصل را 
پوشـش نمی دهـد امـا کتـاب، یازدهمیـن قهرمانی رئـال مادریـد در لیـگ قهرمانان 
اروپـا را کـه در تاریـخ  28 ام می 2016 در شـهر میالن ایتالیا به دسـت آمد، شـامل 

می شود.
در پایـان پیش بینـی می کنم کـه انتقادات زیـادی از جنبه هـای مختلف متوجهم 
خواهـد شـد. افـراد زیـادی تعلق خاطـر و تعصـب زیـادی بـه رئـال مادریـد، تیـم 
موردعالقه شـان یـا رقبایشـان، فوتبـال و به طورکلـی ورزش دارنـد. عشـق و تعصـب 
آن قدر بزرگ اسـت که حتی دانشـگاهیان برجسـته نیز وقتی پای آن به میان می رسـد 
نـگاه تحلیلگرانـه و دانش بنیـان را به کنـار می گذارند. در جریـان مصاحبه ها دریافتم 
که بسـیاری از عقاید اشـخاص بیـش از آنکه مبتنی بر واقعیت هـا و داده های حقیقی 
باشـد، بیشـتر حاصـل تجربیات و برداشـت های ایشـان از مطالعه مطالـب خبری و 
رسـانه ای اسـت. اطمینـان نـدارم کـه ایـن افـراد بـر این موضـوع واقـف باشـند، اما 
برخـی از عقایـد ایشـان زیاد و کـم با تعصب، دل رحمـی و تبعیض همراه هسـتند و 
گاهـی اوقـات حاصـل انگیزه هـای شخصی شـان اسـت. می دانـم مـن نیـز چنیـن 
عقایـدی داشـته و چنیـن هسـتم، امـا مـن بـا تمـام توانـم گام هایی بـرای بـه چالش 
کشیدنشـان برمـی دارم کـه در متدولـوژی و رویکـردم، آن را توصیف کـرده ام. تصور 
می کنـم کـه انجـام ایـن تحقیـق توسـط فـردی خارجـی بـدون هیـچ پیش زمینـه 
تاریخـی، وفـاداری و یـا قرابت فامیلـی به یک تیم فوتبـال اروپایی که هرگـز در اروپا 
و اسـپانیا بـرای مـدت طوالنـی زندگـی نکـرده )امـا به انـدازه ای در اسـپانیا و اروپـا 
زندگـی کـرده اسـت تا بتوانـد نکات و ظرایـف مهـم را درک کند( و ازایـن رو انحراف 
متعصبانـه محـدودی دارد می توانـد کمـک کند که یک رسـاله تحقیقـی و ایده هایی 

نو ایجاد شود.
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یازدهمــی )La Undécima(، عکســی از بازیکنــان و مربیــان  کــه جــام قهرمانــی جــام باشــگاه های اروپــا 
فصــل 2016 را بــاالی ســر برده انــد. تاریــخ فینــال 28 ژوئــن 2016 در میــالن برابــر تیــم اتلتیکــو مادریــد. ایــن 
یازدهمیــن قهرمانــی رئــال مادریــد در اروپاســت. در پایــان وقــت اضافــه، بــازی 1 بــر 1 برابــر شــد و رئــال مادریــد 
ــوس  ــل و رام ــلو، بی ــکوئز، مارس ــوکاس واس ــید. ل ــروزی رس ــه پی ــر 3 ب ــه 5 ب ــا نتیج ــی ب ــات پنالت در ضرب
پنالتی هایشــان را گل کردنــد. کریســتیانو رونالــدو پس ازآنکــه بازیکــن اتلتیکــو پنالتــی خــود را از دســت داد ضربــه 
نهایــی و تعیین کننــده را تبدیــل بــه گل کــرد. ســرخیو رامــوس کاپیتــان رئــال مادریــد کــه تــک گل تیمــش را بــه ثمــر 
رســانده بــود در مرکــز تصویــر جــام را بــاالی ســر بــرده اســت. زین الدیــن زیــدان ســرمربی باشــگاه با کت وشــلوار 

و کراوات در تصویر دیده می شود.

هنـگام مطالعـه کتاب در ذهن داشـته باشـید کـه من با تمـام توان تـالش کرده ام 
بـا اسـتفاده از آموخته های علمی خود با رویکردی دانشـگاهی به روشـنگری سـوژه 

جذاب کتاب بپردازم.
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    مقدمه: الدسیما )جام دهم(    ▪
غـروب آرام شـنبه 24 مـی 2014، بازیکنـان تیـم فوتبـال رئـال مادریـد قـدم به 
ورزشـگاه گذاشـتند تا در فینال جام قهرمانان باشـگاه های اروپا مقابل چشـمان 65 
هـزار نفـر تماشـاگر پرشـور اسـتادیو دا لوز )ورزشـگاه نور( شـهر لیسـبون پرتغال به 
میـدان برونـد. مسـابقه ای کـه پرمخاطب ترین برنامه تلویزیونی ورزشـی به حسـاب 
می آیـد و در بیـش از 200 کشـور جهـان به صورت زنـده پخش می شـود. پیش بینی 
می شـود 400 میلیـون بیننـده در سرتاسـر جهـان به تماشـای این برنامـه تلویزیونی 
بنشـینند. )جالـب اسـت کـه بدانید تعـداد بیننده فینال سـوپر بـاول در سـال 2014 
 160 میلیـون نفر بوده اسـت و تعـداد 114 میلیون نفر از بینندگان این مسـابقه 

ً
تقریبـا

آمریکایی هـا بوده انـد(. بازیکنـان رئـال مادرید با لباس یکدسـت سـفید همیشـگی 
خـود بـه میدان می روند. بر سـینه بازیکنان شـعار حامـی مالی تیم »با امـارات پرواز 
کنیـد« نقش بسـته اسـت. لوگـوی معروف باشـگاه با تاجـی در بـاالی آن روی قلب 
بازیکنـان قـرار دارد و در نقطـه مقابـل آن، سـمت راسـت لوگـوی آدیـداس، دیگـر 
اسپانسـر رئـال مادریـد حضـور دارد. تعـداد قهرمانی هـای رئـال مادریـد در جـام 
قهرمانان باشـگاه های اروپا بر باالی آسـتین دسـت چپ بازیکنان درج شـده اسـت. 
بـا توجـه بـه دمـای 15 درجه سـانتی گرادی هـوا، برخـی از بازیکنان ترجیـح داده اند 

که لباس آستین بلند بر تن داشته باشند.
مسـابقات بـا عنوان جـام قهرمانـان باشـگاه های اروپا برگـزار می گـردد )پیش تر 
عنـوان جـام اروپـا را بر خود داشـت که از سـال 1992 بـه این نام تغییر کرده اسـت( 
کـه دلیـل این نـام برگرفته از نحوه انتخاب شـرکت کنندگان اسـت. بر اسـاس قوانین، 
تیم هـای برتـر جـدول رده بنـدی لیگ های کشـورهای اروپا مجـاز به شـرکت در این 
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مسـابقات هسـتند. آخریـن بار، رئـال مادرید توانسـته بـود در سـال 2002 به عنوان 
نهمیـن جـام اروپایـی خـود، قهرمـان این مسـابقات شـود. پـس از یک دهـه تالش 
بـرای بـه دسـت آوردن دهمیـن جـام )الدسـیما(، تنهـا 90 دقیقـه تـا جامـه عمـل 
پوشـاندن بـه این هـدف باقی مانده اسـت. در آن سـوی میدان، رقیب همشهری شـان 
اتلتیکـو مادرید، با لباس راه راه قرمز و سـفید سـنتی خـود قـرار دارد. پیش ازاین دیدار 
ایـن اتفـاق افتاده اسـت کـه دو تیم از یک کشـور به فینال جـام باشـگاه های اروپا راه 
یابنـد امـا هرگـز دو تیـم از یک شـهر در فینـال قهرمانان باشـگاه های اروپـا روبروی 
هـم قـرار نگرفته انـد. آن قدر تعـداد متقاضیان اعضـای انجمن و کلوپ رئـال مادرید 
بـرای بلیـت فینال زیاد بوده اسـت که باشـگاه مجبور شـد سـهمیه اختصاص یافته از 
سـوی یوفـا را به کمک قرعه کشـی بیـن داوطلبان تقسـیم کند. عـالوه بر ایـن، تعداد 
81،044 بلیـت بـه هـواداران باشـگاه، معـروف بـه مادریدیسـتاس1 )نـام مسـتعار 
هـواداران رئـال مادریـد( فروخته شـده تـا مسـابقه را از یک پـرده تلویزیون بـزرگ در 

ورزشگاه خانگی رئال مادرید، سانتیاگو برنابئو تماشا کنند.
ایـن رویـداد، اتفاقـی تاریخـی و هیجان انگیز در سرتاسـر جهان اسـت، دهمین 
قهرمانـی اروپایـی رئال مادریـد یا اولیـن آن برای اتلتیکـو، مادرید در برابـر مادرید، 
 از آن بـه بهترین 

ً
هـم آوردی بـرای کسـب عنـوان بهترین تیـم اروپا، کـه حتی عمومـا

تیم جهان تعبیر می شود.
تیم کهکشـانی رئال مادرید شـامل بازیکنان اعجوبه و بی نظیری اسـت، مهاجم 
پرتغالـی کریسـتیانو رونالدو2، کسـی که همراه با لیونل مسـی آرژانتینـی مهاجم تیم 

1.    Madridistas

2 .    در میــان رســانه ها همــواره بحــث بــوده کــه رکــورد تاریخــی خریــد بازیکــن بــه کریســتیانو رونالــدو تعلــق دارد یا 
گــرت بیــل، کــه هــر دو آن هــا توســط رئــال مادریــد خریداری شــده اند. در گزارش هــا آمــده بــود کــه رونالــدو ســال 
2009 بــا قــراردادی بــه ارزش 94 میلیــون یــورو بــه رئــال مادریــد پیوســته اســت و طبــق گزارش هــا، گــرت بیــل ســال 
2013 بــا قــراردادی بــه ارزش 91.5 میلیــون یــورو بــه ایــن تیــم پیوســته اســت؛ امــا بــا توجــه به اینکــه نحــوه پرداخت 
بیــل به صــورت اقســاط بــوده اســت درمجمــوع رقمــی معــادل 100 میلیــون یــورو بابــت او بــه تاتنهــام پرداخت شــده 
اســت. روزنامــه ورزشــی اســپانیایی مــارکا )Marca( در گزارشــی اشــاره کرده اســت کــه قــرارداد رونالــدو نیز اقســاطی 
بــوده و درمجمــوع مبلــغ 104.7 میلیــون یــورو بابــت او پرداخت شــده کــه او را گران تریــن بازیکــن تاریــخ فوتبــال 

می سازد.
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بارسلونا بهترین و بزرگ ترین بازیکنان فوتبال جهان به حساب می آیند.
شـماره پیراهـن رونالـدو 7 اسـت و گاهـی بـه او، سـی آر سـون )CR7( هـم 
می گوینـد. در فصـل 14-2013 او خود را به عنوان اسـطوره معاصر باشـگاه در کنار 
بزرگانـی همچـون زین الدیـن زیـدان، رائـول گنزالـس و لوئیـز فیگـو مطـرح کـرد. 
رونالـدو بـا 51 گل زده در 47 بـازی بـا میانگیـن حیـرت آور بیش از یـک گل در هر 
بـازی، فصـل را به عنـوان آقای گل اللیـگا به پایان رسـاند. عالوه بر ایـن، رونالدو در 
ایـن فصـل 9 پـاس گل نیز داده اسـت کـه هرچند کمتـر به آن توجه شـده اسـت اما 
بایـد بـه آمـار تأثیرگـذاری وی اضافـه گـردد. عـالوه بـر ظاهـری آراسـته او بـا بدنی 
تراشـیده و شـگفت انگیز تصویـر روشـنی از روحیه جنگندگـی و پیروزی طلبی خود 
می سـازد کـه در کنـار سخت کوشـی و تـالش بی وقفـه اش بـرای سـایر بازیکنـان 

به عنوان الگویی مثال زدنی سرلوحه قرار می گیرد.
رونالـدو در کنـار گـرت بیـل )مهاجـم بال چـپ ولـزی( و کریم بنزمـا )مهاجم 
نـوک فرانسـوی( موتور گل زنی مهیبی را تشـکیل داده اسـت. بنزما در جوالی سـال 
2009 یـک مـاه بعـد از رونالدو از باشـگاه فرانسـوی لیون بـا قـراردادی 35 میلیون 
یورویـی به رئـال مادرید پیوسـت که البته قـراردادش با برخی گزینه هـای عملکردی 
و تشـویقی می توانسـت بـه 41 میلیون یـورو افزایش یابـد. رئال مادرید پیـش از آغاز 
فصل 14-2013 به باشـگاه انگلیسـی تاتنهـام 91 میلیون یـورو درازای جذب گرت 
بیـل پرداخـت. رسـانه های اسـپانیایی با نام مسـتعار بی بی سـی )BBC( از این سـه 

ستاره یاد می کردند، عنوانی برگرفته از حرف اول نام آن ها، بنزما، بیل و کریستیانو.
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تیــم اصلــی رئــال مادریــد کــه در فینــال ســال 2014 لیــگ قهرمانــان باشــگاه های اروپــا بــه پیــروزی رســید. ردیف 
ــرا، بنزمــا، رونالــدو و ردیــف جلــو: دی  ــه راســت: کاســیاس، رامــوس، واران، خدی ــه ترتیــب از چــپ ب عقــب ب

ماریا، بیل، کوئنترائو، کارواخال و مودریچ.

 
اغلـب مـردم تصـور می کننـد که رئـال مادرید تمـام بازیکنـان سـتاره اش را فقط 
خریـداری می کنـد. ایکـر کاسـیاس اسـپانیایی دروازه بـان ایـن تیم زندگـی حرفه ای 
خـود را از 11 سـالگی در تیم نوجوانان مدرسـه فوتبال رئال مادرید آغاز کرده اسـت، 
جایـی کـه گاهـی از آن به عنوان ال فابریکا )کارخانه( یاد می شـود. او سـال 1999 در 
سـن 18 سـالگی بـه تیـم اول باشـگاه راه یافته اسـت3. کاسـیاس به خاطر بیشـترین 
تعـداد بـازی در تیم و طبـق قاعده باشـگاه از فصـل 11-2010 به عنـوان کاپیتان تیم 
انتخاب شـده اسـت. او به عنـوان یـک پرورش یافتـه از مدرسـه فوتبـال رئـال مادرید 
به خوبـی از ارزش هـای باشـگاه آگاه و یک نمونـه واقعی از ایـن ارزش های فرهنگی 
رئـال اسـت. شـایان توجـه اسـت که هفـت نفـر از میـان 25 بازیکن اصلـی )%28 
تیـم( حاضـر در فینال محصول مدرسـه فوتبـال رئال مادرید هسـتند. ایـن بازیکنان 
همـه بـا هـم روح، ارزش ها، تاریخ، انتظـارات و بایدها و نبایدهای رئـال مادرید را با 

بازیکنان تازه وارد به اشتراک می گذارند.
سـال 2014 سـرمربی رئـال مادریـد کارلـو آنجلوتـی بـود، بهترین گزینـه برای 

3 .  تیم اول، تیم اصلی یک باشگاه فوتبال است که در باالترین سطح لیگ و مسابقات شرکت می کند.
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مدیریـت سـتارگان رئال مادریـد. ازآنجایی که او، هم در زمین فوتبـال و هم در خارج 
از زمین خونسـرد اسـت و خـود، هم به عنـوان بازیکن و هم در جایـگاه مربی تجربه 
قهرمانـی داشـته، تمام اعضـای تیم احترامـی ویژه بـرای وی قائل هسـتند. آنجلوتی 
بـه بـازی بـاز و اسـتفاده از فضاهـای خالـی تیـم حریـف عالقـه دارد امـا در مقابل 
سـرمربی اتلتیکـو مادریـد، دیگو سـیمئونه بارهـا ثابت کـرده که یک نابغـه تاکتیکی 

است و اتفاقی و با شانس شکست نمی خورد.
رسـانه ها ایـن مسـابقه را به شـکل یک دوقطبی فقیـر و غنی تصویر کـرده بودند. 
درآمـد سـاالنه 550 میلیـون یورویـی رئـال مادریـد در مقابـل درآمـد 170 میلیـون 
یورویـی اتلتیکـو مادرید، همچنین میانگین دسـتمزد 7.6 میلیـون دالری بازیکنان 
رئال مادرید در مقایسـه با مبلغ 2.6 میلیـون دالری تیم اتلتیکو مادرید. صورت های 
مالـی رئـال مادرید، عالـی و بهترین در تمام حـوزه ورزش اسـت درحالی که اتلتیکو 
سـه سـال متوالی مشـکالت بدهی های سنگین مالی را داشـته و پیش از آن در بحران 
پرداخـت معوقـات مالیاتـی نیـز گرفتـار بـوده اسـت. مطالعـات متعـددی کـه در 
خصـوص بررسـی وجـود ارتباط میان موفقیت در مسـتطیل سـبز با بهبـود وضعیت 
صورت هـای مالـی تیم هـا انجام شـده اسـت بـه این نتیجـه رسـیده اند کـه در اغلب 
مـوارد چنیـن فرضـی صحیـح نیسـت، هرچنـد کـه آن زمـان رسـانه ها جّوی بـه راه 
انداختـه بودنـد که با قهرمانـی اتلتیکو مادریـد ارزش برند و سـودآوری این باشـگاه 
افزایـش خواهـد یافـت. بـه نظر می رسـد اصحـاب رسـانه فرامـوش کـرده بودند که 
رئـال مادریـد دو سـال بعـد از قهرمانـی لیـگ قهرمانـان باشـگاه های اروپـا، سـال 

1998، در آستانه ورشکستگی قرارگرفته بود.
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••••••••••••••••••          ••••••••••••••••••

          اغلب تیم های فوتبال زیان ساز هستند    •
سایمون کوپر نویسنده فاینشیال تایمز و استفان زیمانسکی استاد سابق اقتصاد و مدرس مدیریت ورزش 

دانشگاه میشیگان در فصل سوم کتاب خود ساکرنومیکز )نیویورک، چاپ نیشن بوکز 2009( بحثی را 

خریداران  که  معتقدند  کتاب  نویسندگان  هستند.  زیان ساز  فوتبال  تیم های  اغلب  که  کرده اند  مطرح 

 به سوددهی می رسند مرتکب اشتباه 
ً
باشگاه های فوتبال اگر فرض کرده اند که با بردن جام ها و قهرمانی ها قطعا

بزرگی شده اند. آن ها لیگ برتر انگلستان را از فصل 93-1992 تا 12-2011 مورد تحلیل قرار داده اند و 

دریافتند که حتی تیم های بسیار خوب نیز به ندرت به کسب سود دست یافته اند. ایشان در این کتاب جریان 

زیان سازی صنعت فوتبال را با جزئیات کامل روایت کرده اند. عالوه بر این، به صورت آماری نمایش داده اند 

که همبستگی ناچیزی میان موفقیت در زمین بازی و موفقیت تجاری وجود دارد. جالب است که کوپر و 

زیمانسکی کشف کرده اند برای اغلب تیم ها سودآوری اهمیت چندانی ندارد. باشگاه ها هر آنچه هست را 

هزینه می کنند تا از بازی ها برنده خارج شوند. بیشتر تیم های فوتبال بیش از درآمدهای خود هزینه می کنند و 

به همین دلیل مجبور می شوند وام و قرض بگیرند که درنهایت، اکثر آن ها به بدهکارانی پر ریسک تبدیل 

می شوند.

سال 2008 در مطالعه انتشار نیافته ای از مدرسه کسب وکار کمبریج، فرانسیسکو کوتینیو نشان داده است که 

این قضیه  مقابل عکس  در  اما  نمی شود؛  فوتبال  باشگاه های  به سودآوری  منجر  در مسابقات  پیروزی 

قابل اثبات است، باشگاه ها در صورت به دست آوردن درآمد جدید با هزینه کردن آن برای خرید بازیکنان 

خوب و حفظ بازیکنان فعلی می توانند در زمین مسابقه نتایج بهتری کسب کنند.

برخالف استنباط رایج که نتایج خوب در مسابقات می تواند عملکرد و شرایط مالی باشگاه را بهبود بخشد 

این فرضیه فقط در مسیر عکس آن نتیجه دارد. اینکه شرایط ساختارمند درآمدسازی در باشگاه تأثیر بسزایی 

در کسب نتایج مطلوب در مسابقات به ارمغان می آورد. باشگاه ها تنها با کسب درآمدهای خوب می توانند 

بازیکنان خوب جذب کنند و به کمک آن ها نتایج خوب را رقم بزنند.

بنابراین باشگاه ها می بایست اقتصادی پویا شکل دهند که سودآوری نمایند و به پشتوانه این سود بتوانند 

بازیکنان خوب را جذب و حفظ نمایند تا درنتیجه مسابقات را با پیروزی پشت سر نهند.

در کتاب برندگان و بازندگان: استراتژی کسب وکار فوتبال )نیویورک چاپ وایکینگ 1999(، زیمانسکی و 

تیم کوپر 10 سال )1990-99( لیگ برتر انگلیس را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند و دریافتند که از نگاه 
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همبستگی آماری تنها متغیر با بیشترین تأثیر بر میزان کسب پیروزی در بازی ها، پرداخت پول بیشتر برای خرید 

 برای رسیدن به چنین تحلیلی چندان نیازی به کالس های پیچیده آماری 
ً
بهترین بازیکنان است. البته احتماال

نیست. معتقدم در صنعتی چنین رقابتی با مالکانی که در میزان خرج پول زیاد با هم در رقابت هستند، 

باشگاه ها نیازمند مزیت رقابتی متمایزی هستند که با پشتوانه آن، هم بهره وری بازیکنان در زمین بازی را ارتقاء 

دهند و هم به کمک آن ها پول بیشتری را برای پرداخت دستمزد ایشان تولید نمایند.

••••••••••

بـازی بـا نتیجـه 4 به 1 به نفـع رئال مادریـد برابر اتلتیکـو مادرید به پایان رسـید. 
پـس از 12 سـال از آخریـن قهرمانـی در سـال 2002، دهمیـن جام لیـگ قهرمانان 
بـرای رئـال مادریـد در یک بـازی دراماتیک به دسـت آمده اسـت. آن هـا در دقیقه 93 
پس از به ثمر رسـاندن گل تسـاوی، بـازی را به وقت های اضافه کشـاندند )جزئیات 
و لحظه به لحظـه با الدسـیما را در حاشیه نویسـی ها مطالعه نمایید(. پیـروزی با اتکا 
بـه یکـی از ارزش هـای فرهنـگ رئـال مادرید رقم خـورد: هرگـز ناامید مشـو، بدین 
معنـا کـه تا سـوت پایان بـه رقابـت ادامه می دهیـم. رئـال مادریـد تنهـا 150 ثانیه با 
شکسـت فاصلـه داشـت، اما تسـلیم نشـدند و تـا لحظه آخـر برای کسـب موفقیت 
تـالش کردنـد. برای مدیران باشـگاه فارغ از رقابت و کسـب دهمین جـام آنچه بیش 
از هـر چیـز شـبی رؤیایـی را رقم زده بـود این بـود که بازیکنـان به ارزش هـای اصیل 

باشگاه و انتظارات انجمن و کلوپ صاحبان باشگاه جان تازه ای بخشیده بودند.
صبـح روز یکشـنبه تیـم همـراه بـا جـام قهرمانـی وارد میـدان پالزا دی سـیبلس 
مادریـد شـد. هنـوز ده هـا هـزار نفـر از هـواداران  کـه از شـب گذشـته بـه جشـن و 
پای کوبـی در میـدان جمـع شـده بودنـد، آنجـا حاضـر بودنـد. کاپیتان کاسـیاس به 
هـواداران گفـت: »ممنونیـم که منتظرمان ماندید« و سـپس افزود »حـاال باید به فکر 
یازدهمی باشـیم )ال اوندسـیما - La Undécima(«4. کاپیتان دوم تیم که بیشترین 
حضور را پس از کاسـیاس در باشـگاه داشـته پشـت بلندگـو گفت: »تقدیـم به پیتینا 

4.    نیویورک تایمز نوشته راب هاجز )Rob Hughes( – »کار بی انتهای من در رئال مادرید«.
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کـه از آسـمان ها یاور ما بـود«5، »هـاال مادرید«، »هـاال مادرید«، »هـاال مادرید«. 
ترجمـه ایـن عبارت سـخت اسـت. مثل ایـن می ماند کـه بگوییم »مادریـد به پیش، 

به پیش« یا »زنده باد مادرید«.
رئـال مادریدی هـا نتیجه گرا هسـتند و خـود را با موفقیت هایشـان معنی می کنند 
و از همه مهم تر عملکردشـان در لیگ قهرمانان اروپا ویترین اصلی موفقیت هایشـان 
اسـت. تمـام کسـانی کـه در رئـال مادریـد بـازی می کننـد و یـا مدیـر هسـتند هیچ 
شـکی در خصـوص ایـن مهـم به عنـوان اولویـت اول ندارنـد6. غـرور و افتخـار بـه 
رکـورد تعـداد قهرمانی هـای رئـال مادریـد بـرای اعضـای انجمـن، هم تـراز عشـق 
آتشینشـان بـه رقـم زدن این موفقیت ها با سـبک ویژه مادریدی هاسـت. در لیسـبون، 
سـنگینی انتظـارات انجمن صاحبان باشـگاه را بازیکنـان با تمام وجود بر شـانه های 
خـود حـس می کردند و همین باعث شـد کـه کاری بیـش از تنها یک پیروزی سـاده 
انجـام دهنـد. یک حس عمیق مسـئولیت پذیری همراه بـا غرور در تمـام آن ها وجود 
داشـت کـه سرچشـمه این حـس، ارزش هـای اصیلی اسـت کـه انجمن همـواره به 
دنبال آن هاسـت. راز موفقیت رئال مادرید در میدان مسـابقه و خارج از آن در عشـق 

و ارزش های اصیل اعضای انجمن صاحبان باشگاه نهفته است.

••••••••••••••••••          ••••••••••••••••••

      لحظه به لحظه با جام دهم    •
رأس ساعت 19:45 سوت شروع و جوی پرهیجان و درخشان در ورزشگاه حاکم است. توپ اول را رئال 

 در دفاع فرورفته است. 
ً
مادرید می گیرد و از چپ به راست می برد. همان طور که انتظار می رود، اتلتیکو شدیدا

دقیقه 9 بازی، دیگو کوستا، بهترین مهاجم اتلتیکو مادرید به دلیل مصدومیت زمین بازی را ترک می کند. 

گزارشگر با خروج او از زمین ابراز امید می کند که او مجدد دچار پارگی همسترینگ )عضالت عقب ران( 

5.    ســرخیو رامــوس اشــاره بــه همســر فلورنتینــو پــرز و مــادر ســه فرزنــدش دارد کــه در مــی 2012 چشــم از جهــان 
فروبست.

6.    روزنامــه تلگــراف نوشــته مایــکل اون )Michael Owen( »فینــال لیــگ قهرمانــان اروپــا 2014: باشــگاه رئــال 
مادرید به عشق بازی های جام اروپا اداره می شود، آن ها جرئت باختن به اتلتیکو مادرید را ندارند«.
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نشده باشد. اتفاق مشابهی که در بازی نیمه نهایی مقابل بارسلونا برای او افتاده بود. گزارشگر اشاره می کند که 

خیلی زود در دقایق ابتدایی بازی، اتلتیکو یکی از 3 تعویض ارزشمند خود را به اجبار استفاده می کند.

رئال مادرید کنترل میدان و توپ را در اختیار دارد، اما اتلتیکو بسیار سازمان یافته دفاع می کند لذا رئال 

نمی تواند تهدیدی جدی روی دروازه آن ها خلق کند. هرچقدر که اتلتیکو در دفاع عالی عمل می کند در 

حمله هیچ حرفی برای گفتن ندارند. در دقیقه 32 بازی گرت بیل بهترین فرصت گلزنی رئال مادرید را بر اثر 

پاس بی دقت مدافع اتلتیکو به دست می آورد. فضای بسیار خوبی مقابل مهاجم ولزی باز می شود که با 

سرعت باالی خود به عمق دفاع حمله کند. تکلی از کنار روی پای گرت بیل می آید و او با نوک پا توپ را با 

ضربه به پشت دروازه می فرستد. اگر او به زمین می خورد می توانست خطای پنالتی را رقم بزند. بیل از فرط 

ناراحتی دودستش را روی صورت می کشد. افسوس عمیق او بابت فرصت ازدست رفته نشان می دهد که 

چقدر در فوتبال فرصت های گل زنی کم هستند و چقدر یک مهاجم می باید دقیق و تمام کننده باشد تا یک 

گل حاصل شود.

چهار دقیقه بعد، اتلتیکو پاسخ حمله رئال را داد. کرنر اتلتیکویی ها را بازیکنان رئال دور کردند و در برگشت 

بازیکن اتلتیکو توپ را با سر به محوطه جریمه رئال می فرستد. به نظر موقعیتی خطرناک شکل می گیرد اما 

کاپیتان کاسیاس با خروج خود از دروازه قصد دارد توپ را جمع کند. هافبک دفاعی اتلتیکو باالتر از 

مدافعین و دروازه بان دور از دروازه رئال می خواهد توپ را با سر از جایی نزدیک به نقطه پنالتی وارد دروازه 

کند. کاسیاس به شدت به دنبال بازگشت به سمت دروازه است و خود فهمیده که برآورد اشتباهی از امکان 

گرفتن توپ داشته است. او سعی می کند با دست توپ را به پشت دروازه بیندازد اما هرچقدر کش می آید 

نمی تواند و توپ خط دروازه را رد می کند. گل! زننده گل را هم تیمی ها به زمین می زنند و کل تیم اتلتیکو 

برای شادی گل کنار هم جمع شده اند. به نظر می رسد که رئال بازی را باخته و تمام نیمه اول را تحت کنترل 

بوده است. شرایط بدتر هم شده است، حاال تنها کافی است که اتلتیکو عقب بنشیند، فضاهای خالی بین 

بازیکنان را پر کند، تمام راه ها را سد کند و دفاع کند، کاری که تا به همین جا بسیار عالی انجام داده اند.

هر چه به پایان نیمه اول نزدیک تر می شویم، بازیکنان رئال مادرید از بازی دفاعی اتلتیکو کالفه تر می شوند، 

 مشخص است که رئال 
ً
حربه ای که به منظور از بین بردن بازی روان تهاجمی رئال طراحی شده است. کامال

به یک وقفه برای آرایش مجدد نیاز دارد.

پایان نیمه نخست: رئال مادرید 0 – اتلتیکو مادرید 1. در بین دونیمه گزارشگر یکی از شبکه های تلویزیونی 

اشاره می کند که رونالدو و بنزما به ندرت نزدیک محوطه جریمه اتلتیکو صاحب توپ شدند. گرت بیل نیز 

تنها یک فرصت خوب به دست آورد که آن هم از دست رفت.

با شروع نیمه دوم جو حمالت رئال مادرید مملو از ناامیدی است. اتلتیکو تعداد بازیکنان بیشتری را به دفاع 
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برده که خود باعث کالفگی بیشتر رئالی ها شده است؛ اما رئال توپ را بهتر به عمق اتلتیکو برده و توانسته 

موقعیت های بیشتری برای گل زنی خلق کند. در دقیقه 54 ضربه ایستگاهی رونالدو توسط دروازه بان اتلتیکو 

به بیرون دفع می شود. در دقیقه 62 ضربه سر رونالدو همه نگاه ها را به سمت گل میخکوب می کند. در دقیقه 

78 گرت بیل با یک استارت شگفت انگیز و شوت محکم توپ را به تور کنار دروازه می دوزد.

بعد از 80 دقیقه از بازی، بازیکنان اتلتیکو خستگی را در ساق های خود احساس می کنند که حاصل دوندگی 

بی امان برای پرس بازیکنان رئال و پر کردن فضاهای خالی بوده است. دقیقه 83 اتلتیکو آخرین و سومین 

تعویض خود را انجام می دهد. به نظر می رسد که اتلتیکویی ها حتی نمی توانند توپ را از یک سوم دفاعی 

خود دور کنند چه برسد به نیمه زمین خودی، فشار رئالی ها به حد انفجار نزدیک شده است.

دقیقه 89 سرمربی اتلتیکو هواداران را تهییج به تشویق تیم تا سوت پایان می کند. داور در دقیقه 90 بازی به 

کمک خود 5 دقیقه وقت اضافه را نشان می دهد. در دقیقه سوم وقت های اضافه لوکا مودریچ هافبک دفاعی 

کروات رئال مادرید ضربه کرنر را از جناح راست به نقطه پنالتی ارسال می کند. سرخیو راموس باالتر از همه 

با یک ضربه سر محکم توپ را به کنج دروازه شلیک می کند. گل! گزارشگر تلویزیونی انگلیسی ری 

هادسون که برای گزارش های خاصش معروف هست فریاد می زند: »... با قلدری تمام …. ضربه کرنر مواج 

... سرخیو راموس پرواز می کند ... مثل یک ماهی آزاد در رودخانه های خروشان ... یک ضربه سر دقیق ... 

باقدرت و دقتی که در حد پیکسل اندازه گیری شده«.

لحظه ای که توپ به تور دروازه بوسه می زند در قسمت مهمانان ویژه ورزشگاه شخصی با کت و شلوار آبی 

و رسمی مقابل چشمان خوان کارلوس پادشاه اسپانیا به آسمان می پرد. فلورنتینو پرز مدیرعامل رئال مادرید، 

مرد آرامی که همیشه خود را به خوبی کنترل می کند، دستان خود را به نشان خوشحالی باال می برد. به محض 

اینکه متوجه ابراز عشق خود می شود، به سرعت دستانش را پایین می آورد، کت شلوارش را مرتب می کند، 

عینکش را درست می کند و به آرامی بر صندلی اش می نشیند. او سعی می کند با وقار و احترام در کنار 

مدیرعامل اتلتیکو مادرید که نزدیک او نشسته است رفتار کند.

گزارشگر تلویزیونی فریاد می زند، »باید به وقت های اضافه برویم«.

در وقفه پیش از آغاز دو پانزده دقیقه وقت های اضافه، بازیکنان خسته و از پا افتاده اتلتیکو مادرید روی 

تشک های آبی پهن شده روی زمین حرکات کششی انجام می دهند و رئالی ها در وسط میدان دور هم حلقه 

زده اند و مشغول ایجاد روحیه و انگیزه در یکدیگر هستند.

بازی در نیمه نخست وقت های اضافه سرگردان و به هم ریخته است. با شروع نیمه دوم وقت های اضافه 

بازی همچنان یک بر یک مساوی است. ذهن بازیکنان اتلتیکو مثل بدن هایشان خسته است و مرتکب 

اشتباهات زیادی در زمین می شوند.
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یا  گل! گرت بیل چندین فرصت را ازدست داده است اما در دقیقه 111 ام بازی او گل می زند. آنخل دی مار
بازیکن رئال مادرید با هنر چشم نواز بازی با پای خود چند مدافع اتلتیکو را پشت سر می گذارد و با ضربه ای 

مواج و دیدنی توپ را با بیرون پا به سمت دروازه شوت می کند. دروازه بان اتلتیکو با پای چپ به شکلی 

باورنکردنی ضربه را مهار می کند، اما توپ به سمت دیگر محوطه جریمه کمانه می کند. گرت بیل فرصت را 

به خوبی می بیند و توپ چرخان در هوا را با یک مانور خوب با ضربه سر به کنج دروازه می فرستد.

ری هادسون از صندلی خود به هوا می پرد و فریاد می کشد: »... حیرت انگیزه مثل اینکه سشوار رو داخل وان 

حمام انداخته باشید ... به حرکت تعادلیش نگاه کنید ... زمان سنجیش ... مثل شاه دزد در فیلم بت من که 

کیف نقره ای را قاپ می زند ... کهکشانی ها امشب گالدیاتور شده اند ... و گرت بیل اسپارتاکوس شده 

است«.

اتلتیکویی ها به دنبال به تساوی کشاندن بازی جدی تر از قبل شروع به حمله می کنند. بازی تهاجمی آن ها 

باعث شده که در ضدحمله های رئال آسیب پذیر شوند. گل! در دقیقه 118 بازیکن برزیلی رئال مادرید با 

موهای فرفری اش، مارسلو توپ را زمینی شوت می کند و از کنار دست دروازه بان توپ وارد دروازه می شود. 

گزارشگر فقید آرژانتینی آنرس کانتور را به یاد بیاورید که برای 15 ثانیه کلمه گل را فریاد می کشد با کشیدن 

»او« – Gooooooooooooooooal - مثل بازی زو و برای چند بار این فریاد را تکرار 

می کرد.

شرایط برای بازیکنان اتلتیکو بدتر هم می شود، چند دقیقه بعد بازیکن خسته اتلتیکو رونالدو را در محوطه 

جریمه به زمین می زند و یک پنالتی به او هدیه می کند. گل! با یک شوت پر قدرت و دقیق پای راست، 

رونالدو توپ را به کنج دروازه به تور می نوازد. ری هادسون این لحظه را چنین توصیف می کند: »... شلیکی 

دقیق از دارک اینویدر )Dark Invader( ... این تیر خالصی است که پسر جادویی رئال مادرید شلیک 

می کند ...«. این هفدهمین گل رونالدو در این دوره از مسابقات است که رکورد تعداد گل زده در یک فصل 

از لیگ قهرمانان اروپا به حساب می آید.

••••••••••





چگونـه رئال مادریـد تبدیل به موفق ترین 
تیم ورزشی جهان شده است 
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ارزش هـای مـورد تأکیـد انجمـن صاحبـان باشـگاه و همچنیـن نتیجه گرایی دو 
عنصـر اصلـی موفقیـت در راه رئال مادرید هسـتند. مدیـران رئال مادریـد معتقدند، 
فرهنـگ و ارزش هـای باشـگاه بـه کمـال در درون زمین بـازی با پیروزی هـای مداوم 
تیـم موجـب شـکل گیری شـرکتی سودسـاز و پایـدار شـده اسـت. موفقیت هایی که 
اعضـاء و هـواداران باشـگاه آن را مطابق ارزش ها و آمال شـخصی خویش می بینند و 
باافتخـار آن را جزئـی از خـود می پندارند. پیش از بررسـی و تحلیـل راه رئال مادرید 
مفید اسـت کـه موفقیت هـا و نتایـج قهرمانـی به دسـت آمده اش را مرور کنیـم. رئال 

مادرید در 117 سال عمر خود موفق به کسب 107 جام قهرمانی شده است.
وقتی از آمریکایی های ورزش دوسـت می پرسـم که »ارزشـمندترین تیم ورزشی 
دنیـا کـدام تیـم اسـت؟« اغلـب پاسـخ می دهنـد »نیویـورک یانکیـز« یـا »داالس 
کابویـز«. وقتـی در جـواب بـه آن هـا می گویـم رئـال مادریـد ارزشـمندترین تیـم 
دنیاسـت همگی شـگفت زده می شـوند. هوادارانی که فقـط ورزش آمریکا و تیم های 
آمریکایـی را دنبـال می کننـد از اطالعاتی کـه در ادامه ارائه می شـود، متحیر خواهند 

شد.

    اطالعات مالی    ▪   
بـر اسـاس گزارش نشـریه فوربس که 50 تیم ورزشـی ارزشـمند جهان در سـال 
2015 را معرفی کرده اسـت، رئال مادرید 3.44 میلیارد دالر ارزش دارد.1بر اسـاس 

1.    در ســپتامبر ســال 2015 نشــریه فوربــس تیم هــای فوتبــال آمریکایــی NFL را ارزش گــذاری مجــدد کــرد. در آن 
ارزش گذاری هــای جدیــد مبلــغ در نظــر گرفته شــده بــرای داالس کابویــز باالتــر از ارزش رئــال مادریــد شــد. هرچنــد 
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ایـن گـزارش، رتبـه اول بـه رئـال مادریـد تعلـق دارد، هرچنـد کـه ایـن نکتـه باعـث 
فوتبـال  کـه  فهمیـد  می تـوان  تأمـل  قـدری  بـا  امـا  آمریکایی هاسـت،  تعجـب 
پرمخاطب تریـن رشـته ورزشـی در جهان اسـت. تعـداد هـواداران فوتبـال در جهان 
3.5 میلیـارد نفـر اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه بسـکتبال، بیس بـال و فوتبـال 
آمریکایـی روی هـم ایـن تعـداد هـوادار ندارند.2 موسسـه دلویـت3 در گزارش سـال 
2012 لیـگ درآمدهای فوتبالی خود آورده اسـت که باشـگاه های حرفـه ای اروپایی 
درمجمـوع 23.7 میلیـارد دالر در فصـل 11-2010 درآمد کسـب کرده اند. نشـریه 
اکونومیسـت در مقالـه ای ایـن درآمد را با درآمد سـایر رشـته های ورزشـی و لیگ ها 
در سـال 2011 بدین ترتیب مقایسـه کرده اسـت: ان اف ال درآمـد 9 میلیارد دالری، 

ام ال بی درآمد 7.2 میلیارد دالری و ان بی ای درآمد 4.1 میلیارد دالری.4
فـارغ از گزارش هایـی کـه فوربـس یـا سـایر نشـریه ها منتشـر کرده انـد، رئـال 
مادریـد بـر اسـاس تراکنش هـای اخیـر صنعـت ورزش جهانـی می توانـد به عنـوان 
ارزشـمندترین تیم برشـمرده شود. سـال 2012 باشـگاه لس آنجلس دودجرز شاغل 
در لیـگ ام ال بـی بـا مبلـغ هشـت برابـر درآمـد سـاالنه بـه ارزش 2 میلیـارد دالر 
فروخته شـده اسـت. سـال 2014 باشـگاه لس آنجلس کلیپرز شـاغل در لیگ ان بی 
ای بـا مبلـغ پانـزده برابـر درآمد سـاالنه بـه ارزش 2 میلیارد دالر فروخته شـده اسـت 
)نشـریه فوربـس ایـن تیم را یک سـال قبل تـر 430 میلیـون دالر ارزش گـذاری کرده 
بـود(. رئـال مادریـد از هـر تیم دیگـری در جهـان درآمد و سـودآوری بیشـتری دارد، 
برگزیده تریـن برنـد در دنیاسـت و تعـداد هوادارانـش از هر باشـگاه ورزشـی دیگری 

در آن سال این نشریه اقدام به ارزش گذاری مجدد باشگاه های فوتبال اروپایی و بیس بال آمریکایی نکرد.

2.    بر اساس لیست 10 تیم برتر ورزشی جهان که وب سایت تاپند اسپورتز منتشر کرده است. 
http://www.topendsports.com/world/lists/popular-sport/fans.htm.

ــی از  ــال گزارش ــد و هرس ــت می کن ــی فعالی ــی و مال ــی مالیات ــوزه حسابرس ــت در ح ــه دلوی Deloitte    .3 – موسس
درآمدهــای صنعــت فوتبــال شــامل تمــام باشــگاه های حرفــه ای فوتبــال را منتشــر می کنــد. عنــوان ایــن گــزارش - 

Football Money League - است.

4.    مقالــه منتشرشــده در نشــریه اکونومیســت بــا عنــوان: »رتبه بنــدی تیم هــای پرطرفــدار ورزشــی... مقــام دوم متعلق 
است به...«
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بزرگ تـر اسـت. تعـداد کسـانی کـه حاضر بـه خرید رئـال مادریـد هسـتند از تعداد 
خریداران تمام تیم های ورزشـی آمریکایی بیشـتر اسـت.5 اگر فرمول فروش باشـگاه 
دودجـرز یعنـی قیمت تیم هشـت برابر درآمد سـاالنه را در نظر بگیریـم، قیمت رئال 
مادریـد برابـر 5.7 میلیـارد دالر خواهـد بـود. شـایان توجـه اسـت کـه قیمت هـای 
موردبحـث بـرای فروش رئـال مادرید تنها در حد حرف هسـتند چرا که این باشـگاه 
یـک موجـود غیرانتفاعی اسـت کـه مالـکان آن 92000 نفر اعضـای انجمن کلوپ 
رئـال مادریـد هسـتند )در بخش های بعد در مورد سـاختار این انجمـن توضیح داده 

خواهد شد(.
در جـدول ذیـل نشـریه فوربس باشـگاه رئـال مادریـد را بـا فرمـول »قیمت پنج 
برابـر درآمـد سـاالنه« ارزش گـذاری کرده اسـت )ضریب بر اسـاس قیمـت فروش 
تیـم میلواکـی باکز شـاغل در ان بی ای به سـال 2014 محاسبه شـده اسـت، هرچند 

 با رئال مادرید قابل قیاس نیست(.
ً
که این تیم اصال

5.    مــن بــا یــک متخصــص ارزش گــذاری و ارزیابــی تیم هــای ورزشــی بــه گفتگــو پرداختــم کــه خــود تعــداد زیادی 
باشــگاه ورزشــی را ارزش گــذاری کــرده و فروختــه اســت. او بــا دیگــران هم عقیــده بــود کــه رئــال مادریــد بــه دلیــل 
ثبــات اقتصــادی مــدل کســب وکارش و همچنیــن برنــد ارزشــمند باشــگاه و همچنیــن بهره منــدی از بیشــترین تعــداد 
هــوادار در جهــان، صاحــب  عنــوان گران بهاتریــن تیــم ورزشــی جهــان باشــد. بــر ایــن اســاس او عقیــده دارد در قیــاس 
ــه  ــه تعــدادی و هــم از جنب ــد، هــم از جنب ــال مادری ــوه رئ ــداران بالق ــکای شــمالی، خری ــا تیم هــای ورزشــی آمری ب
بین المللــی تنــوع بیشــتری خواهنــد داشــت. لیســت خریــداران رئــال مادریــد، هــم شــامل میلیاردرهایــی خواهــد بود 
ــرای ارتقــای تبلیغــات شــرکت خــود هســتند و همچنیــن  ــام و ســتارگان ایــن تیــم ب ــرداری از ن ــال بهره ب ــه دنب کــه ب
ــون مالــک باشــگاه PSG در فرانســه اســت(  صندوق هــای ســرمایه گذاری کشــورهایی همچــون قطــر )کــه هم اکن
خواهنــد بــود کــه از ایــن طریــق ســرمایه گذاری در کشورشــان را تبلیــغ نماینــد. نکتــه حائــز اهمیــت در خصــوص 
واگــذاری ســهام باشــگاه ها در آمریــکای شــمالی ایــن هســت کــه خریــدار می بایســت مــورد تائیــد مالــکان باقــی 
مانــده قــرار گیــرد و ایــن در حالــی اســت کــه قوانیــن انتقــال مالکیــت ســهام باشــگاه های فوتبــال حرفــه ای اروپایــی 
چنیــن محدودیتــی بــرای انتقــال مالکیــت ندارنــد. او بــه نکتــه ای اشــاره کــرد کــه ارزشــمندی و قیمــت بــاال خــود 
می توانــد باعــث کوچــک شــدن لیســت تعــداد خریــداران بالقــوه شــود و ایــن مهــم خــود نقــش بســزایی به عنــوان 

یک محدودیت در تعیین رقم نهایی ارزش گذاری خواهد داشت.
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رشته ورزشیارزش – میلیارد دالر  2015تیمرتبه جهانی

فوتبال3.44رئال مادرید1

فوتبال آمریکایی3.20داالس کابویز2

بیس بال3.20نیویورک یانکیز2

فوتبال3.16بارسلونا4

فوتبال3.10منچستریونایتد5

بسکتبال2.60لس آنجلس لیکرز6

فوتبال آمریکایی2.60نیوانگلند پاتریوتز6

بسکتبال2.50نیویورک نیکز8

بیس بال2.40لس آنجلس دوجرز9

فوتبال آمریکایی2.40واشنگتن رد اسکینز9

)Forbes( ارزشمندترین تیم های ورزشی دنیا سال 2015 – نشریه فوربس :)جدول شماره )1-1

 
بـر اسـاس گـزارش نشـریه فوربـس در سـال 2014، باشـگاه رئـال مادریـد بـا 
درآمـدی بـه ارزش 675 میلیـون دالر حائـز رتبـه نخسـت در میـان تمـام تیم هـای 
ورزشـی دنیاسـت6. تیم هـای بزرگـی مانند دودجـرز شـاغل در ام ال بی یـا نیویورک 
جاینتـز شـاغل در ان اف ال حتـی جـزو ده تیـم برتر این لیسـت قـرار نمی گیرند. تیم 
لس آنجلـس لیکـرز شـاغل در لیـگ ان بـی ای آمریکا درآمـد سـاالنه 293 میلیون 
دالر در سـال 2014 از نصـف درآمـد رئـال مادرید هم کمتر اسـت. در گزارش لیگ 
درآمدهـای فوتبالـی موسسـه دلویـت، رئـال مادریـد بـرای یـازده سـال پی درپـی تا 

فصل 15-2014 در صدر جدول این رتبه بندی قرار دارد.

 دقیــق و قابل مقایســه نیســتند چــرا کــه آغــاز و پایــان فصــل 
ً
6.    ارقــام ذکرشــده به عنــوان درآمــد باشــگاه ها لزومــا

مســابقات لیگ هــا بــا هــم متفــاوت هســتند. همچنیــن ســال مالــی باشــگاه ها می توانــد شــروع و پایــان متفاوتــی 
داشــته باشــد. همچنیــن نــرخ برابــری ارزهــا نیــز ثابــت نیســت و در گــذر زمــان تغییــر می کنــد. درآمــد رئــال مادریــد 

در فصل 14-2013 برابر 550 میلیون یورو معادل 726 میلیون دالر بوده است.
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رشته ورزشیارزش – میلیون دالر 2014تیمرتبه جهانی

فوتبال675رئال مادرید1

فوتبال627بارسلونا2

فوتبال آمریکایی620داالس کابویز3

فوتبال561بایرن مونیخ4

فوتبال551منچستریونایتد5

فوتبال518پاری سن ژرمن6

بیس بال508نیویورک یانکیز7

فوتبال آمریکایی494نیوانگلند پاتریوتز8

فوتبال آمریکایی439واشنگتن رد اسکینز9

فوتبال411منچسترسیتی10

)Forbes( پردرآمدترین تیم های ورزشی دنیا سال 2014 – نشریه فوربس :)جدول شماره )1-2

 

   کانون هواداران و برند    ▪
برنــد رئــال مادریــد فراتــر از فوتبــال، مادریــد و اسپانیاســت. کارشناســان تعــداد 
هــواداران رئــال مادریــد در دنیــا را بیــش از 450 میلیــون نفــر تخمیــن می زننــد، کــه 
مجمــوع هــواداران تمــام تیم هــای ورزش فوتبــال آمریکایــی بــه ایــن عــدد 
نمی رســد. شــاید بهتریــن مــدرک بــرای اثبــات ایــن ادعــا و ارزیابــی قــدرت برنــد 
رئــال مادریــد، تعــداد دنبال کننــدگان باشــگاه در شــبکه های اجتماعــی باشــد. در 
ســال 2015 درمجمــوع تمــام شــبکه های اجتماعــی )شــبکه های اجتماعــی 
ــال  ــت. رئ ــوده اس ــده ب ــون دنبال کنن ــتند( دارای 200 میلی ــامل هس ــز ش ــی نی چین
ــون هــوادار در  ــی اســت چــرا کــه 100 میلی ــای واقعــی بین الملل ــه معن ــد ب مادری
فیس بــوک و توییتــر آن را دنبــال می کننــد. بــرای درک مقیــاس ایــن اعــداد بــه تعــداد 
ــس  ــرد. لس آنجل ــه ک ــد توج ــی بای ــبکه های اجتماع ــا در ش ــایر تیم ه ــواداران س ه
ــواداران  ــداد ه ــر تع ــود بیانگ ــه خ ــده دارد ک ــون دنبال کنن  25 میلی

ً
ــا ــرز تقریب لیک

ورزش بســکتبال در جهــان اســت. همچنیــن نیویورکــز یانکیــز در تمــام شــبکه های 
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اجتماعــی کمتــر از 10 میلیــون دنبال کننــده دارد کــه باعــث شــده در لیســت پانــزده 
تیم پرهوادار بر اساس شبکه های اجتماعی طبق جدول ذیل قرار نگیرد.

توییتر میلیون نفرفیس بوک میلیون نفرمجموع هواداران میلیون نفرتیمرتبه جهانی

ید1 1008317رئال مادر

1008515بارسلونا1

71656منچستریونایتد3

49436چلسی4

40336آرسنال5

33312بایرن مونیخ6

30264لیورپول7

27243آث میالن8

25214لس آنجلس لیکرز9

22202پاری سن ژرمن10

22193منچسترسیتی11

21192یوونتوس12

20182شیکاگو بولز13

19163میامی هییت14

18126گاالتاسرای15

جدول شماره )1-3(: مشهورترین تیم های ورزشی در شبکه های اجتماعی سال 2015

 
بـر اسـاس تحلیل هـای موسسـه مشـاوران بی بـی دی او، برنـد رئـال مادریـد 
ارزشـمندترین برنـد در میان تیم هـای فوتبال اروپایی اسـت. به گزارش این موسسـه 
در سـال 2007 ارزش برنـد رئـال مادریـد 1.45 میلیـارد دالر ارزیابی شـده اسـت. 
ارزش برند تیم ها بر اسـاس میزان درآمد حال و آینده و همچنین نظرات کارشناسـان 
محاسبه شـده اسـت. ایـن شـرکت عنوان کـرده اسـت کـه روش ارزیابـی ارزش برند 
باشـگاه ها تنهـا متکـی بـه اعـداد و ارقـام مالـی نبـوده اسـت و کارشناسـان سـایر 
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معیارهـای علمـی را نیـز در تحلیـل خـود مورداسـتفاده قـرار داده اند، مـواردی مانند 
میـزان شـهرت اجتماعی برنـد، جایگاه باشـگاه در اجتمـاع، میزان عالقـه جامعه به 
برنـد و همچنیـن میـزان وفـاداری هـواداران بـه برنـدی کـه مـورد ارزیابـی و تحلیل 
قرارگرفتـه اسـت. در محاسـبه میـزان درآمـد باشـگاه بـه تمـام جزئیـات توجه شـده 
اسـت، از فـروش بلیـت مسـابقات گرفته تـا قراردادهـای حامیان مالـی، حق پخش 
تلویزیونی، فروش اقالم هواداری و سـایر موارد. بیش از 400 کارشـناس بین المللی 
مخاطـب پرسشـنامه ارزیابـی علمی برنـد تیم هـا بوده انـد و در این تحقیـق علمی-  

رفتاری شرکت کرده اند.

ارزش – میلیون دالرتیمرتبه جهانی

1،450رئال مادرید1

1،290بارسلونا2

1،245منچستریونایتد3

1،120چلسی4

1،115آث میالن5

ــاس  ــر اس ــال 2007 ب ــال س ــای فوتب ــه تیم ه ــوط ب ــای مرب ــمندترین برنده ــماره )1-4(: ارزش ــدول ش ج
موسسه مشاوره بی بی دی او7      

بـر اسـاس گزارش های موسسـه پـی آر مارکتینـگ، از جنبه تعداد فـروش لباس، 
رئـال مادرید از فصل 10-2009 تا 14-2013 دارای بیشـترین میانگین فروش بوده 
اسـت. ایـن آمـار و ارقـام خود بیانگـر میزان عشـق، عالقه و وفـاداری هـواداران رئال 
مادریـد در سرتاسـر جهـان بـه این تیـم اسـت. تولیدکننده لباس هـای رئـال مادرید 
شـرکت آدیـداس اسـت. حامـی مالـی باشـگاه نیـز امریتز، یـک شـرکت هواپیمایی 
اماراتـی اسـت. بسـیاری از افراد معتقد هسـتند که میزان فـروش لباس رئـال مادرید 
تنهـا وابسـته و تابـع وجـود سـتارگان در این تیم اسـت. هرچنـد که وجـود بازیکنان 

7.       BBDO Consulting
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سـتاره فوتبـال در رئال مادرید باعث می شـود برخی هـواداران به خاطر ایشـان لباس 
تیـم را خریـداری نماینـد امـا بعدتـر به شـما بـا مدرک و سـند نشـان خواهـم داد که 
چطـور ارزش هـای جامعـه هـواداران رئـال مادرید بسـیار فراتـر از سـطح انتظارات 

کارشناسان بر میزان فروش لباس تیم تأثیرگذار است.

میانگین تعداد در فصلتیمرتبه جهانی

ید1 1،580،000رئال مادر

1،490،000منچستریونایتد2

1،180،000بارسلونا3

945،000بایرن مونیخ4

875،000چلسی5

825،000آرسنال6

805،000لیورپول7

385،000مارسی8

375،000یوونتوس9

335،000پاری سن ژرمن10

325،000فنرباغچه11

300،000اینترمیالن12

جدول شماره )1-5(: فروش لباس تیم از سال 2009 تا 2014 منتشرشده توسط پی آر مارکتینگ8 

     قهرمانی ها    ▪
از سـال 1955 کـه لیـگ قهرمانـان اروپا شـکل گرفته اسـت، رئال مادریـد یازده 
بـار قهرمـان ایـن مسـابقات شـده اسـت. نزدیک تریـن تعقیب کننـده در میان سـایر 

8.    PR Marketing
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باشـگاه های اروپایـی تیـم آث میـالن با 7 قهرمانی در مقام دوم اسـت. سـه باشـگاه 
دیگـر اروپایی )بارسـلونا، بایرن مونیخ و لیورپول( با پنج مرتبـه قهرمانی در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
رئـال مادریـد سـی ودو مرتبه قهرمان اللیگا در اسـپانیا شـده اسـت. بارسـلونا با 
بیسـت وچهار قهرمانـی در رتبـه دوم قـرار دارد. مسـابقات ایـن دو رقیـب دیرینـه بـا 
ال کالسـیکو شـناخته می شـود. رئال مادرید با 92 پیـروزی در مسـابقات رودررو از 
بارسـلونا بـا 90 پیـروزی پیـش اسـت. صف آرایـی رئـال مادریـد در برابـر رقیـب 
همشـهری اش اتلتیکـو مادریـد بـا ال دربـی مادریلنـو )شـهرآورد مادرید( شـناخته 
می شـود9. در ایـن رقابـت نیز رئال مادرید با 107 برد نسـبت بـه 53 پیروزی اتلتیکو 

مادرید، از حریف پیش است.

تعداد قهرمانی های داخلیتعداد قهرمانی های اروپاتیمرتبه

ید1 1132رئال مادر

718آث میالن2

524بارسلونا3

526بایرن مونیخ3

518لیورپول3

جدول شماره )1-6(: تعداد قهرمانی های برترین تیم های اروپایی

سـال 2015 یوفـا جـدول بهتریـن تیم هـا در تمـام ادوار جـام قهرمانـان اروپـا را 
منتشـر کـرد کـه در این جـدول امتیازات بر اسـاس بـرد 3 امتیـاز، تسـاوی 1 امتیاز و 

شکست بدون امتیاز محاسبه شده است.

9.    به مسابقه بین دو رقیب که متعلق به یک منطقه جغرافیایی هستند، دربی یا شهرآورد گفته می شود.
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جمع امتیازاتتیمرتبه

ید1 729رئال مادر

565بایرن مونیخ2

508بارسلونا3

455منچستریونایتد4

404آث میالن5

جدول شماره )1-7(: پنج تیم برتر تاریخ لیگ اروپا

در سـال 2010 فیفـا رئال مادریـد را بـا 42.2 درصد از آرا به عنوان باشـگاه قرن 
انتخـاب کرد. منچسـتریونایتد با 9.7 درصـد از آرا با اختالف زیـاد در رتبه دوم قرار 

گرفت.

درصد آراتیمرتبه

42.4%رئال مادرید1

9.7%منچستریونایتد2

8.2%بایرن مونیخ3

5.6%بارسلونا4

5.1%آژاکس5

جدول شماره )1-8(: سال 2010 رأی گیری بهترین تیم قرن فیفا

••••••••••••••••••          ••••••••••••••••••

     تفاوت های لیگ فوتبال حرفه ای اروپا با NBA و MLB در آمریکا    •
هرچنــد کــه کتــاب مانــی بــال تأثیــر شــگرفی بــر ادراک آمریکایی هــا و مــا در حوزه ورزش داشــته اســت 

امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه ایــن کتــاب در خصــوص یــک تیــم در لیــگ بیس بــال MLB نوشته شــده 

اســت. تفاوت هــای بنیادینــی بیــن لیــگ فوتبــال حرفــه ای اروپــا و لیــگ بســکتبال و بیس بــال آمریــکا 
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ــر  ــد تأثی ــه آن هــا توجــه داشــت، چراکــه ایــن تفاوت هــا می توان ــه جــد ب وجــود دارد کــه می بایســت ب

چشــم گیری بــر تصمیمــات اســتراتژیک مرتبــط بــا رقابــت در زمیــن و خــارج از آن داشــته باشــد. ایــن 

ــه  ــتگی ب ــراد وابس ــرد اف ــه در آن عملک ــال ک ــت ورزش فوتب ــل ماهی ــه دلی ــد ب ــان می ده ــا نش تفاوت ه

یکدیگــر دارد، رئــال مادریــد می بایســت برنامــه و اســتراتژی مشــخصی در خصــوص کار تیمــی درون 

ــه یکدیگــر در ورزش  ــراد ب ــه موضــوع وابســتگی اف ــن داشــته باشــد )در حاشیه نویســی دیگــری ب زمی

صحبت شده است(.

      اظهارنامه ها، مالیات ها و نحوه تقسیم سود سهام    •
در فوتبــال حرفــه ای اروپــا خبــری از ســقف دســتمزد یــا مالیات هــای اشــرافی گری وجــود نــدارد. لیــگ 

اروپــا یــک بــازار آزاد و بــاز اســت. تیم هــای حرفــه ای فوتبــال اروپایــی آزاد هســتند کــه بازیکنانشــان در 

کادمــی و مدرســه فوتبــال خــود از نوجوانــی پــرورش دهنــد یــا اینکــه بــه هــر قیمتــی کــه می خواهنــد  آ

ــال 2011  ــا در س ــد. یوف ــود درآورن ــتخدام خ ــه اس ــاالن ب ــازار نقل وانتق ــا را از ب ــایر تیم ه ــان س بازیکن

قوانیــن مرتبــط بــا قواعــد جوانمردانگــی مالــی را ملغــی کــرد. از آن زمــان بــه بعــد تمــام تیم هایــی کــه 

می خواهنــد در لیــگ قهرمانــان شــرکت کننــد می بایســت مــدارک تسویه حســاب بدهی هــای خــود را 

بــه یوفــا ارائــه کننــد. از ســال 2013 یوفــا ارزیابــی دیگــری را نیــز انجــام می دهــد کــه آیــا باشــگاه در 

نقطــه تعــادل مالــی هســت؟ ایــن بــدان معنــی هســت کــه آیــا باشــگاه ها متناســب بــا درآمدهــا هزینــه 

ــود. در  ــگاه ها می ش ــط باش ــتقراض توس ــا و اس ــت بدهی ه ــع از انباش ــی مان ــن ارزیاب ــد؟ ای می کنن

غیــاب قوانیــن مالیاتــی اشــرافی گری یــا ســقف دســتمزدی بــرای بازیکنــان، وجــود تأکیــد بــر تعــادل 

ــگاه ها  ــه باش ــت ک ــده اس ــث ش ــگاه ها باع ــرای باش ــته ب ــای انباش ــود بدهی ه ــدم وج ــی و ع مال

باانگیزه هــای اقتصــادی جامعــه هــواداری خــود را گســترش دهنــد و بــه دنبــال راه هــای نویــن کســب 

درآمــد و جــذب حامیــان مالــی بهتــر باشــند تــا از ایــن طریــق بتواننــد درآمدهــا را افزایــش داده و هزینــه 

خرید بازیکنان بهتر را تأمین نمایند.

 برعکــس یوفــا اســت. در آنجــا در ابتــدای فصــل پیش نویــس لیســت 
ً
در NBA و MLB شــرایط دقیقــا

ــج را  ــن نتای ــل بدتری ــل قب ــه در فص ــی ک ــا تیم های ــن لیگ ه ــود. در ای ــه می ش ــان تهی ــاب بازیکن انتخ

کســب کرده انــد پیــش از دیگــران فرصــت انتخــاب بازیکــن دارنــد. ایــن قانــون بــا هــدف ایجــاد رقابت 

برابــر طراحی شــده اســت؛ بنابرایــن یــک تیــم در لیــگ NBA یــا MLB می توانــد بــرای یــک بازیکــن 

ــد آن بازیکــن وارد مســابقه قیمت گــذاری  ــرای خری ــور نیســت کــه ب پیش نویــس انجــام دهــد و مجب
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ــادی  ــرج زی ــه خ ــی ک ــر تیم های ــنگین ب ــای س ــال مالیات ه ــتفاده از اعم ــا اس ــگ MLB ب ــود. در لی ش

ــا در  ــن تیم ه ــت بی ــرل رقاب ــر کنت ــعی ب ــرافی گری س ــات اش ــوان مالی ــا عن ــد ب ــان می کنن ــرای بازیکن ب

هزینــه بازیکنــان می شــود. در ایــن لیــگ، قانــون ســقف دســتمزد بــرای بازیکنــان وجــود نــدارد امــا 

ــان را رد  ــرای بازیکن ــه ب ــز از پرداخــت مالیات هــای ســنگین از اینکــه حدومــرز هزین ــرای پرهی تیم هــا ب

ــرای  ــقفی را ب ــه س ــود دارد ک ــی وج ــون منعطف ــکا قان ــکتبال آمری ــگ بس ــد. در لی ــد دوری می کنن کنن

دســتمزد بازیکنــان تعریــف می کنــد. بــه ایــن قانــون ســقف دســتمزد نــرم می گوینــد. باشــگاه ها بــا در 

نظــر گرفتــن اســتثنائاتی کــه در ایــن قانــون لحــاظ شــده اســت در اســتخدام بازیکنــان می تواننــد از ایــن 

ســقف دســتمزد عبــور کننــد. عــالوه بــر ســقف دســتمزد در لیــگ NBA قوانیــن مالیــات اشــرافی گری 

وجــود دارد کــه در صــورت عبــور ســطح دســتمزد بازیکنــان تیــم از آن، مالیات هایــی بــه تیــم اعمــال 

می شــود. مبلــغ ســقف دســتمزد در ایــن قانــون باالتــر از رقــم ســقف دســتمزد نــرم اســت. بــر اســاس 

ــور از ســقف های تعیین شــده  ــل عب ــه دلی ــن لیــگ همــواره نیمــی از تیم هــا ب داده هــای تاریخــی در ای

مشــمول پرداخــت چنیــن مالیاتــی می شــوند. تیم هــای بــزرگ ایــن دو لیــگ ماننــد نیویــورک یانکیــز و 

نیویــورک نیکــز بــه دلیــل کســب درآمدهــای فــراوان از حــق پخــش تلویزیونــی و حامیــان مالــی از عهده 

پرداخــت ایــن مالیات هــا برمی آینــد. ثروتمنــدان میلیــاردی کــه مالــک تیم هــای آمریکایــی هســتند نیــز 

بــا توجــه بــه حجــم دارایی هایشــان مشــکلی بــرای پرداخــت چنیــن مالیات هایــی ندارنــد. 

به عنوان مثــال، مالــک باشــگاه بســکتبال بروکلیــن نتــز، میخائیــل پروخــوروف به راحتــی مالیــات 80 

ــد  ــد اوکلن ــا مانن ــن لیگ ه ــک ای ــای کوچ ــرد. تیم ه ــت ک ــل 2014 را پرداخ ــون دالری در فص میلی

اتلتیکــز در MLB کــه در کتــاب مانــی بــال داســتان مربــوط بــه ایــن تیــم هســت درآمدهــای آن چنانی از 

اسپانســر و حــق پخــش ندارنــد کــه بتواننــد و بخواهنــد از ســقف دســتمزدی تعیین شــده عبــور کننــد و 

ــد  ــای ثروتمن ــی تیم ه ــای پرداخت ــگ از مالیات ه ــف لی ــای  ضعی ــرافی گری بپردازند.تیم ه ــات اش مالی

ــری از رقابــت  ــا هــدف جلوگی ــز ب ــون تســهیم درآمــد نی ــن قان ــر ای ــد. عــالوه ب کســب درآمــد می کنن

نابرابــر در لیگ هــای آمریکایــی وجــود دارد. به عنوان مثــال، در MLB تمــام تیم هــا 31 درصــد از 

ــن تمــام تیم هــا به طــور مســاوی  ــغ بی ــد و ســپس کل مبل ــه ســازمان لیــگ می پردازن درآمــد خــود را ب

ــورت  ــن ص ــه همی ــز ب ــی NFL نی ــال آمریکای ــگ فوتب ــکتبال NBA و لی ــگ بس ــود )لی ــیم می ش تقس

هســتند(. بــر ایــن اســاس تیم هــای کوچــک لیگ هــای آمریکایــی ازآنجایی کــه زیــر ســایه درآمدهــای 

ــا  ــش درآمده ــرای افزای ــزه ب ــی انگی ــک اروپای ــال کوچ ــای فوتب ــد تیم ه ــتند مانن ــزرگ هس ــای ب تیم ه

ندارنــد. از ایــن لحــاظ لیــگ بیس بــال آمریــکا بــرای حمایــت از تیم هــای کوچــک ماننــد اقتصادهــای 

ــرد.  ــره می ب ــاد آزاد به ــا از اقتص ــه ای اروپ ــال حرف ــگ فوتب ــه لی ــد درحالی ک ــل می کن ــتی عم کمونیس
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ــتر  ــه بیش ــن منطق ــه در ای ــت ک ــده اس ــث ش ــمالی باع ــکای ش ــایع در آمری ــتی ش ــتم سوسیالیس سیس

ــود  ــز خ ــد اتلتیک ــی مانن ــوند. تیم های ــی ش ــهره جهان ــا ش ــه تیم ه ــا اینک ــند ت ــروف باش ــا مع لیگ ه

ــا  ــه اشــتراک گــذاری آن ب ــور ب ــا مجب ــد ت ــی اعمــال می کنن ــرای ســطح درآمدزای ــی را ب محدودیت های

دیگــران نباشــند و حتــی ورزشــگاه خــود را به صــورت اشــتراکی بــا تیم هــای دیگــر اســتفاده می کننــد. 

ــن  ــود چنی ــع وج ــان تاب ــردی بازیکن ــای عملک ــتفاده از داده ه ــم در اس ــن تی ــت ای ــوآوری و خالقی ن

محدودیت هایــی بــوده اســت. در مقابــل رئــال مادریــد مالــک ورزشــگاه خانگــی اش برنابئــو اســت و از 

خالقیت هــای خــود در درآمدزایــی از پخــش تلویزیونــی مســابقات، بازاریابــی محصــوالت و ... بهــره 

می برد.

        تنکینگ – باخت های عمدی    •
ــا بســکتبال آمریــکا ســهم تیم هــا از حــق پخــش مســابقات  ــال ی فــارغ از رتبــه تیم هــا در لیــگ بیس ب

ــا  ــی از تیم ه ــل برخ ــان فص ــه در پای ــد ک ــا می افت ــن لیگ ه ــی در ای ــن اتفاق ــت؛ بنابرای ــر اس  براب
ً
ــال کام

 شکســت می خورنــد تــا بــا کســب رتبــه ضعیف تــر اولویــت باالتــری بــرای جــذب بازیکنــان در 
ً
عمــدا

 تنکینگ می گویند.
ً
ارائه پیش نویس درخواست خرید داشته باشند. به این اقدام اصطالحا

تیم هــای فوتبــال اروپــا انگیزه هــای بســیار زیــادی بــرای پیــروزی و پرهیــز از شکســت دارنــد چــرا کــه 

ــر  ــای برت ــه رتبه ه ــی ک ــد. تیم های ــود دارن ــا وج ــته ها و لیگ ه ــن دس ــقوط بی ــود و س ــا صع ــرای آن ه ب

ــد و  ــود می کنن ــر صع ــته باالت ــه دس ــد ب ــل بع ــد در فص ــب می کنن ــر را کس ــته پایین ت ــای دس لیگ ه

ــه دســته  ــر ســقوط می کننــد. ســقوط ب ــه دســته پایین ت ــد ب تیم هایــی کــه در قعــر جــدول قــرار می گیرن

پایین تــر بــرای تیم هــای اروپایــی بدیــن معنــی اســت کــه دیگــر درآمــد قابل تقســیم در لیــگ باالتــر را 

ازدســت داده اســت و ایــن تأثیــر بســزایی در اقتصــاد باشــگاه و ارزش برنــدش خواهــد داشــت10. لــذا 

تیم هــای انتهــای جدولــی نیــز در لیــگ فوتبــال اروپــا بــا جــان ودل می جنگنــد تــا پیــروز شــوند و بقــای 

خــود را حفــظ کننــد. تیم هــای بزرگــی کــه تــوان پرداخــت دســتمزدهای کالن را دارنــد هرگــز چالــش و 

ــب  ــرود، کس ــت ب ــت از دس ــن اس ــا ممک ــرای آن ه ــه ب ــا آنچ ــت ام ــد داش ــقوط را نخواهن ــی س نگران

ــر  ــد لیــگ برت ــی مانن ــن تیم هــای اروپای ــر ای ــان اروپاســت. عــالوه ب ســهمیه شــرکت در لیــگ قهرمان

ــهم  ــر س ــه بهت ــد و رتب ــیم نمی کنن ــاوی تقس ــور مس ــی را به ط ــش تلویزیون ــق پخ ــد ح ــس درآم انگلی

بیشــتری دارد کــه ایــن خــود انگیــزه پیــروزی و کســب رتبــه بهتــر را در تیم هــا افزایــش می دهــد. ایــن 

10.    به عنوان مثــال لیــگ برتــر انگلیــس سیســتمی بــه نــام چتــر نجــات دارد کــه از لحــاظ مالــی تیم هــای ســقوط 
کرده به دسته پایین تر را برای چند سال موردحمایت مالی قرار می دهد.
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یــاد بــرای بــرد، فشــار بــر ســرمربی های تیم هــا را افزایــش می دهــد و آن هــا نیــز بــر  وضعیــت و انگیــزه ز

ــتگی  ــث خس ــود باع ــه خ ــد ک ــتفاده می کنن ــتر اس ــت بیش ــتاره و گران قیم ــان س ــاس از بازیکن ــن اس ای

بدنــی ایــن بازیکنــان و مصدومیت هــای شــدید آن هــا می شــود. در مقابــل در لیــگ بســکتبال آمریــکا 

ممکــن اســت به راحتــی ســرمربی یــک تیــم پرســتاره بــه بازیکنــان شــاخص خــود اســتراحت بدهــد 

ــه  ــازد. پــس درنتیجــه ب  بب
ً
ــد کــه حریــف ضعیفــش قصــد دارد تنکینــگ کــرده و عمــدا چــون می دان

ســتاره هایش فشــار نمــی آورد. در فوتبــال اروپــا اســتراحت دادن بــه ســتارگان ریســک شکســت را بــه 

ــگاه  ــادی باش ــای اقتص ــث زیان ه ــت رفته و باع ــم ازدس ــه تی ــت رتب ــورت باخ ــراه دارد و در ص هم

ــز  ــگاه نی ــران باش ــه مدی ــد بلک ــرار نمی ده ــار ق ــرمربیان را تحت فش ــا س ــت تنه ــن وضعی ــود. ای می ش

ــن در  ــی بی ــا بیل ــن ب ــه گاردی ــه مصاحب ــه ب ــوان نمون ــد. به عن ــک را نپذیرن ــن ریس ــد ای ــح می دهن ترجی

خصــوص لیگ هــای فوتبــال اروپــا توجــه کنیــد: او می گویــد »بــه دلیــل وجــود ریســک ســقوط بــه 

ــرای  ــا ب ــاس آن ه ــر اس ــری ب ــان و تصمیم گی ــردی بازیکن ــای عملک ــه داده ه ــان ب ــر ایم ــته پایین ت دس

مربیــان لیــگ فوتبــال حرفــه ای اروپــا بســیار مخاطره آمیزتــر از موقعیــت مشــابه بــرای مربیــان شــاغل در 

لیگ هــای بیس بــال و بســکتبال آمریکایــی اســت«. او می افزایــد کــه »شــما در فوتبــال فرصــت زیــادی 

ــام  ــداد و ارق ــرور اع ــش از م ــما پی ــت ش ــون درنهای ــد. چ ــح نداری ــات صحی ــاذ تصمیم ــرای اتخ ب

می بایست دقیق و مطمئن ازآنچه انجام می دهید باشید چراکه ریسکتان بسیار باالست«.

••••••••••
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ارزش هــای مــورد تأکیــد انجمــن صاحبــان باشــگاه و همچنیــن نتیجه گرایــی، 
دو عنصــر اصلــی موفقیــت در راه رئــال مادریــد هســتند. باشــگاه در تمــام جوانــب، 
ــان، مأموریت هــا، اهــداف و ... تحــت  ــار بازیکن ــات اجرایــی، رفت ازجملــه عملی
ــن  ــترک در انجم ــات مش ــارات و اخالقی ــته ها، انتظ ــا، خواس ــت ارزش ه حاکمی
مالــکان اســت. تمــام تصمیمــات از درون ســازمان گرفتــه تــا داخــل زمیــن بــازی، 
بــر اســاس ایــن ارزش هــا و انتظــارات اتخــاذ می شــوند، مــوارد مربــوط به مســتطیل 
ــات و  ــان، خصوصی ــاب بازیکن ــرد: »انتخ ــه ک ــن خالص ــوان این چنی ــبز را می ت س
انتظــارات رفتــاری از بازیکنــان، ســبک بــازی و اولویت هــای فوتبالــی باشــگاه« و 
ــد از: »شــاخص های مدیریتــی و  ــه کســب وکار باشــگاه عبارت ان مــوارد مربــوط ب
تجــاری، اســتراتژی ها، بازاریابــی، ســرمایه گذاری، گزارش هــای مالــی، مدیریــت 
منابــع انســانی و بهره بــرداری از تکنولــوژی«. تیــم مدیریتــی باشــگاه رئــال مادریــد 
زمــان زیــادی را صــرف می کننــد تــا ارتباطــات خــود را بــا اعضــای انجمــن تقویت 
ــد.  ــرار نماین ــان برق ــا ایش ــر ب ــدار و مؤث ــه ای پای ــتقیم رابط ــور مس ــد و به ط کنن
مدیریــت، ارزش هــا و انتظــارات انجمــن را پیوســته در ســازمان باشــگاه و همچنین 
میــان بازیکنــان عرضــه و تأکیــد می کننــد. هــدف مدیریت باشــگاه حفــظ ارتباطی 

زنده بین انجمن و عشق شدید ایشان، رئال مادرید است.
مدیـران رئـال مادریـد معتقـد هسـتند ایـن انجمـن نیسـت کـه می بایسـت در 
خدمـت کسـب وکار و مدیـران باشـگاه باشـد بلکـه ایـن باشـگاه اسـت کـه ماهیت 
وجـودی اش خدمت گـذاری بـه انجمن اسـت. درحالی کـه انجمن باشـگاه در نگاه 
عمـوم، همان جامعـه هـواداران رئـال مادریـد دیـده می شـود امـا مدیـران باشـگاه 
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اعضـای انجمن و هـواداران را به عنـوان مجموعه ای از تک به تک اشـخاص با نیازها، 
عالیق و سالیق گسترده و متنوع می بینند.

در نشـریه هاروارد بیزنس ریویو، سـال 2009 مقاله ای با عنوان »احصاء حقوق 
برندهای مبتنی بر انجمن« به نوشـته پروفسـور سـوزان فورنیر از دانشـگاه بوسـتون و 
الرا لـی مدیرعامـل سـابق هارلـی دیویدسـون منتشرشـده اسـت. در ایـن مقالـه 
نویسـندگان عنـوان می کننـد کـه در برندهایـی کـه وابسـته به یـک جامعـه و انجمن 
هسـتند، وفـاداری اعضـاء بـا فروش زیـاد حاصل نمی شـود بلکه بـا تأمیـن نیازها و 
 همـان چیزی اسـت کـه در رئال 

ً
خواسـته های آن هـا بـه وجـود می آیـد1. ایـن دقیقـا

مادریـد انجـام می شـود. باشـگاه همـواره در تـالش اسـت آنچـه را بـرای اعضـای 
انجمـن ارزش به حسـاب می آیـد درک کند و آنچه ایشـان می خواهنـد را خلق کند و 
زندگـی ایشـان را ارتقـاء و بهبـود بخشـد. نویسـندگان مقالـه دریافته اند کـه نیازهای 
اعضـاء در چنیـن انجمن هایـی فقط وابسـتگی بـه برند و با برند دیده شـدن نیسـت. 
انجمن هـا حضـور  در  متنوعـی  باانگیزه هـای  لـی می نویسـند: »مـردم  و  فورنیـر 
می یابند و مشـارکت می کنند – ایجاد روابط احساسـی و دریافت حمایت از دیگران، 
جسـتجوی راه حل هایی بـرای دنیایی بهتر، پـرورش عالیق و مهارت هـا و البته موارد 
دیگـری ازاین دسـت. بـرای افـرادی که عضو یک انجمن هسـتند، برند ابزاری اسـت 
 عضویت در انجمن باشـد«. به 

ً
بـرای رسـیدن بـه هدف نه اینکه هـدف نهایی صرفـا

ایـن ایـده می توان دالیـل همراهی اعضای انجمن رئـال مادرید را نیز افـزود: توانمند 
شـوند، الهام بگیرند، آزاد و رها شـوند، لذت ببرند، جشـن بگیرند، با دیگران ارتباط 
بگیرنـد و معاشـرت کننـد و تجربیـات خـود را بـا ایشـان بـه اشـتراک گذارند. رئـال 
مادریـد بـه دنبـال کمـک کـردن بـه میلیون هـا نفـر در سرتاسـر جهـان اسـت تـا 
اعتمادبه نفـس خـود را بـاال ببرنـد، خودبـاوری را افزایش دهنـد، تفریح کنند و شـاد 
باشـند. اصـل و اسـاس این مهـم، اعضـای انجمن هسـتند. دالیل اعضـای انجمن 

1.    Susan Fournier and Lara Lee, “Getting Brand Communities Right.»Harvard Business Re-
view.
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رئـال مادریـد بـرای همراهـی و مشـارکت بـا هـم تفـاوت دارنـد امـا این اشـک ها و 
لبخندهـا و گردهمایی هاسـت کـه آن هـا را با هم متحـد می سـازد. برای هـواداران و 
اعضـای رئـال مادریـد، انجمـن عبـارت اسـت از: »دلیلی بـرای بودن و نـه مقصود 

نهایی«2. 
بـه همیـن دلیل اسـت کـه مدیـران رئـال مادریـد ارزش هـا و انتظـارات اعضای 
انجمـن را محـور اصلـی اسـتراتژی، اقدامـات و تالش هـای خـود قـرار داده انـد. 
به عنوان مثـال، اگـر اعضای انجمن خواسـتار محتوای تصویری تیم باشـند، باشـگاه 
تمـام تالش خـود را بـه کار می بندند تـا از طریـق وب سـایت Realmadrid.com و 
شـبکه های اجتماعـی باکیفیت تریـن و ناب ترین تصاویر و فیلم هـای انحصاری تیم 
و بازیکنـان را در اختیـار ایشـان قرار دهد. پیشـرفت تکنولـوژی اجازه داده تا باشـگاه 
بتوانـد محتوای تصویـری را در همه جای جهان در اختیار خیل عظیمـی از هواداران 
قـرار دهـد. چنین در دسـترس بودن، خود منبع تغذیه ارتباط و عشـق بین هـواداران و 
باشـگاه اسـت. سـنت ها و آیین های قدیمی انجمن نیـز هویت هواداری رئـال را قوام 
می بخشـند. ازایـن روی انتظـارات، ارزش هـا و عالقه مندی هـای انجمـن بـرای رئال 
مادریـد چـراغ و راهنمای تدوین و توسـعه اسـتراتژی ها، برنامه هـا، فرهنگ و هویت 

پیروزمندی در زمین مسابقه و کسب وکار باشگاه است3.
بـا چنین رویکردی رئال مادرید توانسـته اسـت انجمن عاشـقان جهانـی خود را 
گـرد هـم آورد و با خلـق حس تعلق و ایجاد ارزش هایی مشـترک میان تمـام اعضا از 
سرتاسـر جهان احساسـی عمیق به وجود آورد و آن ها باشـگاه را هویت خود و فراتر 
از آن دریابنـد. غیرممکـن اسـت که بتوان گفت احسـاس تعلق و هویت هـواداران و 

 قبلی
ً
2.    ایضا

ــال آف  ــه جورن ــط مجل ــال 2001 توس ــه در س ــد ک ــاد و برن ــر نم ــی ب ــای مبتن ــوان انجمن ه ــا عن ــه ای ب 3.    در مقال
کانســیومر ریســرچ )Journal of Consumer Research( نوشــته آلبــرت ام مونیــز و جــر آر و تومــاس ســی او گونین 
)Albert M Muniz, Jr. And Thomas C. O’Guinn( منتشــر شــده اســت آورده انــد کــه: »یــک انجمــن برنــد، 
یــک جامعــه محــدود غیــر وابســته بــه مــکان و ویژه اســت که مبتنــی بــر مجموعــه ای از روابــط اجتماعی ساخته شــده 
و حضــور همــگان حــول عالقــه بــه یــک برنــد اســت... انجمن هــای برنــد ســه شــاخصه ســنتی از انجمــن خــود را 
ــکیالت  ــد در تش ــن برن ــی ... انجم ــئولیت اخالق ــاس مس ــوم و احس ــترک، آداب ورس ــی مش ــد: آگاه ــروز می دهن ب

اجتماعی بزرگ یک برند مشارکت می کند و نقشی بسزا و حیاتی در مانایی و تداوم برند ایفا می کنند.«
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باشـگاه رئـال مادریـد از کجـا شـروع و به کجـا ختم می شـود. جای هیچ پرسشـی 
نیسـت که هویت باشـگاه و یک مادریدیسـتایی یکی اسـت و با هم تفاوتـی ندارند. 
تاریـخ، احساسـات و تعلقـات آن هـا درهم آمیختـه و درهم تنیـده اسـت. بهتریـن 
مثال هـای دنیای تجـارت از چنیـن ارتباطی شـرکت های هارلی دیویدسـون، فراری 
و آیرونمـن هسـتند، چـرا که در آن ها نیز برند، هویت، سـبک زندگـی و زندگی اعضا 
و برنـد به شـدت درهم آمیختـه شـده اند. داشـتن یـک موتـور هارلـی دیویدسـون بـه 
شـما اجـازه می دهد که عضـو انجمـن »HOG« )انجمـن مالکان هارلی( بشـوید، 
خریـد یـک فـراری این امـکان را می دهد که شـما را »فراریسـتا« بنامند و بـا عبور از 
خـط پایان مسـابقه 226 کیلومتری آیرونمـن می توانید یک »مرد آهنین« شـوید. در 
هـر سـه ایـن برندهـا، قـدرت تجـاری، هویـت، زندگـی و سـبک زندگی در مـوارد 
مختلفـی بـروز می یابـد؛ ازجملـه اینکه هرچنـد هیچ یـک از آن ها درزمینٔه پوشـاک 
فعـال نیسـتند امـا در فروشـگاه های آنالیـن و فروشـگاه های اختصاصی شـان در 
سراسـر جهـان لباس هـا، لـوازم شـخصی و اقـالم دیگـری بـا برنـد آن ها بـه فروش 
می رسـد. اعضـای انجمـن بـودن بـرای یـک اچ او جـی )HOG(، فراریسـتایی، 
آیرونمـن یـا مادریدیسـتایی به معنـی بهره گیری از انجمـن با یافتن دوسـتانی جدید، 
احسـاس تعلـق به گـروه، تجربیـات و خاطـرات مشـترک، هویت بخشـی و افزایش 
خودبـاوری اسـت. عـالوه بر این موارد، پیشـرفت تکنولـوژی و اینترنت باعث شـده 

است که روابط میان اعضای انجمن فعاالنه تر و پیچیده تر شوند.
محـور اصلـی تمـام کارها در رئـال مادریـد و در هویت رئـال، ارتباط باشـگاه با 
اعضـای انجمـن اسـت. مدیران ارشـد رئـال مادرید بـا تمام تـوان و وجود بـه دنبال 
شـادی و شـادکامی اعضای انجمن هسـتند و پیوسـته با کسـب قهرمانی ها به سبک 
منحصربه فـرد خود در حال انتشـار و نشـر ارزش های مثبت انجمـن )ورای فقط نود 
دقیقـه مسـابقه فوتبـال( هسـتند. عالوه بـر این، آن هـا تالش می کننـد ارتبـاط با تیم 
تنهـا محـدود بـه ورزشـگاه نباشـد و بـا اسـتفاده از فضـای مجـازی، تکنولـوژی و 
شـبکه های اجتماعـی و همـکاری بـا مایکروسـافت مـاورای سـنگ و آجـر بروند؛ 
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برگـزاری مسـابقات دوسـتانه بین المللی در اقصـی نقاط جهان؛ و درنهایت تأسـیس 
کلوپ هـای حامیـان و طرفـداران رئال در نقـاط مختلف جهان برای تقویـت و ارتقاء 

تعامل افراد و معاشرت با هم انجام می شود.
 راز راه رئـال مادریـد خلـق ارزش هـای تجـاری بـر مبنـای ارزش هـا و انتظارات 
انجمـن اسـت. فلورنتینـو و تیـم مدیریتـی او توانسـته اند بـا اسـتفاده از یـک مـدل 
چرخشـی پیـروزی، هـم در زمین و هم در تجارت یک سیسـتم پایـدار ایجاد نمایند 
)این تفسـیر و برداشـت من اسـت و ارتباطی به رئـال مادرید ندارد(. کلمـه »پایدار« 
 92000 نفر، 

ً
بسـیار بااهمیت اسـت چراکه مالکیـت رئال مادرید متعلـق به تقریبـا

اعضـای انجمـن باشـگاه اسـت، نه یک میلیـاردر یا یک شـرکت متمـول بین المللی 
که از عهده هزینه شکسـت ها بربیایند. بسـیاری از تیم های ورزشـی شـامل تیم های 
فوتبـال حرفـه ای اسـپانیایی4 دارای ارزش هـا و انتظـارات بـزرگ و رؤیایـی فوتبالـی 
هسـتند، امـا نبـوغ مدیـران باشـگاه رئـال مادریـد در ایـن بوده اسـت کـه ارزش ها و 
انتظاراتـی را پـرورش دهنـد کـه موفقیت را، هـم در زمین بـازی و هـم در تجارت به 

ارمغان آورند.
همان طور که در شـکل صفحه 60 به تصویر کشـیده شـده اسـت، رئال مادرید 
بهتریـن بازیکنان دنیـا را که منطبق بر ارزش های انجمن )بازی تهاجمی چشـم نواز، 
بـا قهرمانی هـا و پیروزی هـا و بـازی به گونـه ای کـه توجـه تمـام مخاطبـان فوتبالـی 
جهـان را بـه خـود جلب می کند و الهام بخش آن هاسـت( هسـتند به اسـتخدام خود 
درمـی آورد. به عنوان مثـال، بـه کریسـتیانو رونالـدو توجـه کنیـد. او بیشـترین دنبـال 
کننـده5 را در شـبکه های اجتماعـی دارد و از ایـن حیـث برترین فرد در دنیاسـت. در 
 168 میلیـون نفـر دنبال کننـده در شـبکه های اجتماعی 

ً
سـال 2015 او دارای تقریبـا

4.    به عنــوان نمونــه باشــگاه اتلتیکــو بیلبائــو )Athletic Bilbao( یــک قانــون قــرارداد انحصــاری دارد کــه بــه نــام 
باســکیو )Basque( شــناخته می شــود و تمــام بازیکنــان ملــزم بــه رعایــت آن هســتند و هنــگام عضویــت در تیــم آن را 

امضا می کنند.

5.    follower
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بوده اسـت6. بر اسـاس تعـداد فروش پیراهـن، او پرفروش ترین بازیکن اسـت و البته 
ایـن امـر بی دلیـل نیسـت. رونالـدو یـک قهرمـان اسـت و بارهـا به عنـوان بهتریـن 
بازیکـن فوتبـال جهان بیشـترین آراء را بـه خود اختصاص داده اسـت. او بااسـتعداد 
اسـت، صاحـب سـبک، هیجان انگیـز، مسـلط بـه چنـد زبان و مشـرف بـر چندین 
فرهنـگ اسـت. انجمـن رئـال مادریـد از مدیریـت باشـگاه انتظـار دارد سـتارگانی 

همچون رونالدو را جذب کند تا برای آنان الهام بخش باشد.
 پیـروزی در مسـابقات بـرای انجمن صاحبـان رئال مادرید کافی نیسـت. 

ً
صرفـا

ایـن تفکـر و انتظار در مقابل تفکراتی اسـت کـه معتقدند، »به هر قیمتـی باید برد«، 
یـا اینکـه »هـدف وسـیله را توجیـه می کنـد«، یـا اینکـه »بازیکنـان را تنها بـا اتکا به 
داده هـای آماری انتخاب کنند« و پس از »محاسـبه دقیق ریسـک انتخاب«، بازیکن 
بی اخـالق و حاشـیه دار را بـه دلیل اینکـه »می تواند در این مقطع پیـروزی را به همراه 
آورد« بـا او قـرارداد امضاء کنند. در این خصوص اسـتانداردهای انجمن رئال مادرید 
متفـاوت هسـتند و بیش از این هـا انتظار دارنـد. آن ها از تیم می خواهنـد که در زمین 
فوتبـال ارزش ها و خصوصیـات انجمن را به نمایش گذارند، پیروزی و برد با فلسـفه 
باشـگاه، باکالس و سـبک خاص انجمن و باظرافتی که ویژه رئال مادریدی هاسـت. 
آن هـا از تیـم می خواهند کـه »قهرمـان و باوقار« باشـند. آن ها می خواهنـد حتی اگر 
تیـم می بـازد تـا لحظه آخـر تمام تالش خـود را به کار ببـرد و با شـجاعت و متانت و 
منزلـت رئـال تا پایان بجنگد. چنین رفتاری هسـت که انجمن باشـگاه را خوشـحال 

می کند و تیم همواره در تالش است که این انتظار را جامه عمل بپوشاند.
فلورنتینـو معتقـد اسـت کـه هـر زمـان تیـم در زمیـن مسـابقه چنیـن انتظـارات 
انجمـن باشـگاه را فراهـم بسـازند، در جـواب، اعضـای انجمـن نیـز بهتـر خـود را 
مشـغول باشـگاه می کنند و با عشـق و وفاداری بیشـتری در خدمت باشـگاه هستند. 

 )follower( 6.    فــروش لبــاس رونالــدو صاحــب رکــورد در دنیــا هســت و همچنیــن او بیشــترین تعــداد دنبال کننــده
ــن فوتبالیســت  ــدو را محبوب تری ــوان رونال ــن داده هــا و اطالعــات می ت ــه ای ــر پای را در شــبکه های اجتماعــی دارد. ب
جهــان قلمــداد کــرد. مســی درمجمــوع 101.6 میلیــون نفــر دنبال کننــده دارد کــه از رونالــدو 66.3 میلیــون نفــر 
کمتــر اســت. در ایــن لیســت تنهــا غیرفوتبالــی لبــرون جیمــز بازیکــن بســکتبال هســت کــه درمجمــوع 56 میلیــون 

دنبال کننده دارد )119 میلیون نفر کمتر از رونالدو(.
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ازآنجایی کـه ارزش هـای انجمـن رئـال مادرید جامـع و جهانی هسـتند، انجمن نیز 
بـا رشـدی جهانی همراه اسـت. جهانـی بودن انجمن باعث شـده اسـت که بهترین 
حامیـان بین المللـی جـذب باشـگاه شـوند و قراردادهـای هنگفتـی بـرای ارتبـاط با 
انجمـن رئال مادرید ثبـت نمایند. همچنین شـبکه های تلویزیونـی قراردادهای حق 
پخـش گران قیمتـی را با رئـال مادرید به امضا رسـانند تا تصاویر مسـابقات تیم را در 
سرتاسـر جهان به دسـت هواداران بین المللی باشـگاه برسـانند. عشـق به تیم باعث 
می شـود کـه داخل اسـتادیوم هـواداران پـول بیشـتری خـرج کننـد، قراردادهای حق 
پخـش گران تر شـوند و فرصت هـای حمایت مالـی بزرگ تری بـرای رئـال مادرید به 
وجـود آینـد که این همه منجـر به افزایـش درآمدهای رئـال مادرید می شـود. با توجه 
بـه مـدل اقتصـادی – ورزشـی پایـداری کـه فلورنتینـو و تیـم مدیریتـی او بـه وجـود 
آورده اند، هرچقدر هواداران بیشـتر به باشـگاه و بازیکنان عشـق می ورزنـد و وفادارتر 
هویـت خـود را با ایشـان عجین می یابند، درآمدهای باشـگاه نیز رشـد می کنند. این 
چرخـه این گونـه تکمیـل می شـود کـه بـا افزایـش درآمدهـا، باشـگاه می توانـد بـا 
بهتریـن بازیکنـان جهـان قـرارداد ببنـدد که می تواننـد ارزش هـای انجمـن را ترویج 

نمایند7.

7.    فرانسیســکو )Francisco( در خصــوص همبســتگی میــان درآمــد و عملکــرد یــک تیم فوتبــال در پایان نامه ســال 
2008 خــود کــه منتشــر نشــد نوشــته اســت: »نکتــه ای کــه در ایــن بحــث می خواهیــم مشــخص کنیــم ایــن اســت 
ــان ســرمایه گذاری  ــت نگه داشــتن ســایر متغیرهــا، اگــر باشــگاه ها درآمدهــای خــود را در بازیکن ــا فــرض ثاب کــه ب
نماینــد وارد چرخــه مقــدس موفقیتــی خواهنــد شــد کــه درنتیجــه پیروزی هــای مــداوم هــواداران بیشــتری جــذب 
باشــگاه می شــوند، مخاطبــان تلویزیونــی افزایــش می یابــد، فــروش اقــالم و محصــوالت هــواداران افزایــش می یابنــد 

و درنهایت درآمدها افزایش یافته و می توانند بازیکنان بهتری را جذب نمایند«.
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 بهترین بازیکنان جهان
ارزش های بر   منطبق 

انجمن

 کـــــاس و ســــبـــــک
 خــاص رئــال مادریــد و

بازی تهاجمی

حق ورزشــگاه،   درآمدهای 
 پخش تلویزیونی، بازاریابی

و  اسپانسری

عشق و هویت
 مخاطبـــان فعلـــی و
جهانـــی/  بالقـــوه 

انجمن

 همراهـــی متوالـــی و
 فعاالنـــه و تجربـــه بـــا

تیم بودن

فرهنـــگ و   ارزش هـــا 
و مالـــکان   انجمـــن 

هواداران

 بخشی از زندگیقهرمانی ها
روزمره

 داخل زمین
فوتبال

 سنت ها، آیین ها و
 تکنولوژی های

مقیاس پذیر

 خارج از زمین
فوتبال

 در دسترس بودن در
 تمامی کانال های

 ارتباطی که هواداران از
آن ها استفاده می کنند

شــکل شــماره )2-1(: راه رئــال مادریــد: مــدل پایــدار اقتصــادی – ورزشــی، مرجــع: نویســنده کتاب اســتیون 
جی مندیس8 

رئـال مادریـد تنهـا فوتبـال ارائـه نمی کنـد، بلکـه اعضـای انجمـن بـرای اوقات 
فراغـت خـود یک بهانه جـذاب دارند و تجربـه ای را با رئـال مادرید دارنـد که باعث 
می شـود فعاالنـه بـرای تجربه یک احسـاس خاطره انگیـز آن را دنبال کننـد. از قبل از 
بـازی تـا بعـد از بـازی تیـم را دنبال می کننـد و همچنین حـس رضایـت بی مثالی از 
اقدامـات انسان دوسـتانه باشـگاه دارنـد. خـارج از زمیـن فوتبـال، انجمـن از رئـال 
مادریـد انتظـار دارد کـه مسـئولیت پذیر، شـفاف و قابل اطمینـان باشـد و باشـگاه 
به درسـتی اداره گـردد. یـک نکتـه بسـیار جالـب ایـن هسـت کـه اگـر بـه هـر دلیلی 

8.    Steven G. Mandis
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اعضای انجمن باشـگاه احسـاس کنند ارزش ها و انتظارات باشـگاه به درسـتی دنبال 
نمی شـوند، بـا توجـه به سـاختار مالکیـت منحصربه فـرد رئـال مادرید، اعضـا قادر 
خواهنـد بـود اقدامـات اصالحـی موردنظـر خـود را، هـم از طریـق نخریـدن بلیت 

مسابقات و محصوالت هواداری و هم با رأی به اخراج مدیرعامل دنبال کنند.
اغلـب نـام باشـگاه را رئـال مادریـد یـا سـاده تر رئال صـدا می زننـد که البتـه نام 
کامـل آن باشـگاه فوتبـال رئـال مادرید9 اسـت. دلیل اینکه بـه رئال مادریـد کلوپ یا 
باشـگاه گفته می شـود این اسـت که به معنای واقعی یک کلوپ یا باشـگاه اسـت10. 
برخـالف اغلـب تیم هـای حرفه ای ورزشـی کـه مالک آن هـا یا یک شـخص متمول 
میلیـاردر یـا یـک شـرکت ثروتمند هسـتند، رئـال مادریـد از زمان تأسـیس خـود در 
 »سوشـیو«11 

ً
سـال 1902 متعلق به اعضای کلوپی بوده اسـت که به آن ها اصطالحا

می گوینـد. در حـال حاضـر اعضای کلـوپ رئال مادریـد 91846 نفر هسـتند که از 
ایـن میـان 66671 نفـر آن ها بین 14 تا 65 سـال سـن دارند و 19797 نفر از ایشـان 
کمتر از 14 سـال سـن دارند و 5378 آن ها باالی 65 سـال سـن دارند یا بیش از 50 
سـال اسـت که عضو کلوپ هسـتند. از میان اعضای رئـال مادرید، تعـداد 73680 
نفـر از اعضا آقایان و تعداد 18166 نفر خانم ها هسـتند. اعضای بزرگ سـال سـاالنه 
123.3 یـورو به عنـوان حـق عضویـت در کلـوپ پرداخـت می کننـد. کسـانی کـه 
بیـش از 50 سـال عضو باشـگاه بوده انـد، از پرداخت حق عضویت معاف هسـتند. 
کسـانی که کاندیدای عضویت در کلوپ هسـتند می بایسـت توسـط دو نفر سوشـیو 
بـه باشـگاه معرفـی شـوند تا مقدمـات بررسـی و احـراز صالحیـت عضویت عضو 
جدیـد انجام شـود، البته از ژوئن سـال 2009 باشـگاه هیچ عضو جدیـدی نپذیرفته 
اسـت. تنها چند نفر به عنوان عضو افتخاری در این مدت به باشـگاه اضافه شـده اند: 

9.    Real Madrid Club de Fútbol

10.    باشــگاه رئــال مادریــد فقــط یــک تیــم فوتبــال نیســت. آن هــا یــک تیــم بســکتبال نیــز دارنــد. تیــم بســکتبال از 
ســال 1913 بــه باشــگاه اضافه شــده اســت و توانســته رکــورد 25 جــام قهرمانــی اســپانیا و همچنیــن تعــداد 9 قهرمانی 
جــام قهرمانــان اروپــا را کســب کنــد. در فصــل هفتــم کتاب بیشــتر درخصــوص تیم بســکتبال رئــال مادریــد صحبت 

شده است.

11.    Socios



62

   ▪   راه رئال مادرید   ▫

پالسـیدو دومنیگو )سـال 2011(، رافائل نادال )سـال 2012(، سرخیو گارسیا )سال 
2012( و خولیو ایگلسیاس12 )سال 2012(.

در ژوئن سـال 2011 یک سیاسـت جدید وضع شـد کـه تنها فرزنـدان و نوادگان 
سوشـیوها می تواننـد به عنـوان سوشـیو جدیـد به کلـوپ بپیوندنـد و تنهـا دلیـل ایـن 
قانـون تقاضـای زیـاد بـرای خرید بلیـت بازی ها و ظرفیت به نسـبت محـدود تعداد 
صندلی های ورزشـگاه بود. امروز اگر کسـی از فرزندان سوشـیو ها نباشـد و بخواهد 
به عنـوان عضـو رسـمی خانـواده رئـال مادریـد درآیـد، تنهـا می توانـد در سـامانه 
هـواداران رئـال مادریـد )مادریدیسـتا( ثبت نـام کنـد و کارت عضویـت )کارنـت 
 تمـام 610 هزارنفری 

ً
مادریسـتا( را دریافـت و از امکانـات آن بهره منـد گـردد. تقریبا

کـه کارت عضویت باشـگاه هـواداران رئـال مادرید )مادریدیسـتا( را دارنـد به عنوان 
اعضـای انجمـن و کلـوپ رئال به حسـاب می آیند و تنهـا از دو چیز محروم هسـتند، 
 کسـانی که سوشـیو نیسـتند می توانند 

ً
حـق رأی و حـق خرید بلیت بازی ها13. ضمنا

عضـو کلوپ هـای هواداری رسـمی، محلـی رئال مادرید شـوند و از امکانـات آن ها 
بهره مند گردند.

عضویـت به عنـوان سوشـیو امـکان رأی دادن بـه انتخـاب مدیرعامـل و اعضای 
بـه ارمغـان مـی آورد و همچنیـن سوشـیوها می تواننـد کاندیـدای  هیئت مدیـره را 
عضویـت در مجمـع عمومـی14 )بـرای شـرکت در انتخابـات ایـن مجمـع سوشـیو 
می بایسـت حداقـل یـک سـال عضو کلوپ بوده و هجده سـال سـن داشـته باشـد.( 
باشـگاه شـوند. سوشـیو ها دسترسـی آسـان تری برای خرید بلیت مسـابقات دارند. 
همان طـور کـه پیش تر اشـاره شـد ظرفیـت ورزشـگاه سـانتیاگو برنابئـو 81044 نفر 
ــه در  ــا اینک ــت ت ــور داش ــد حض ــال مادری ــال رئ ــی فوتب کادم ــیاس )Julio Iglesias( در آ ــو ایگلس 12.    خولی
بیست ســالگی در یــک ســانحه رانندگــی دچــار حادثــه شــد. او در دوران نقاهــت از مصدومیــت بــه اســتعداد خــود در 

موسیقی پی برد.

13.    برای اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:
 http://www.realmadrid.com/en/fans/madridistas/international
هرچنــد کــه مادریدیســتایی ها حــق رأی ندارنــد امــا از نــگاه مدیریــت باشــگاه رئــال مادریــد به انــدازه اعضــای انجمن 

مالکان مهم هستند چرا که ایشان نقش مؤثری در فعالیت های بین المللی باشگاه دارند.

14.    General Assembly
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اسـت. تعـداد 61287 نفـر از سوشـیوها بلیت هـای فصـل 15-2014 را در اختیار 
 76 درصـد از کل ظرفیـت ورزشـگاه(15. باقی مانـده صندلی هـا بـه 

ً
دارنـد )تقریبـا

عمـوم جامعـه تعلـق دارند. بـرای اعضای کلـوپ رئال مادریـد )سوشـیوها(، قوانین 
سـخت گیرانه ای وجـود دارد، آن هـا اگـر وجـه بلیـت را پرداخت نکنند یـا خریداری 
نکننـد شـامل جرائمـی می شـوند و همچنیـن درصورتی کـه بـه قوانیـن باشـگاه در 
خصـوص محافظـت از اموال باشـگاه یا حضـور در بازی های خـارج از خانه پایبند 

نباشند، مشمول توبیخ و اعمال قانون می شوند.

تصویــری از جلســه مجمــع عمومــی باشــگاه در ســپتامبر 2015 کــه نماینــدگان اعضــای کلــوپ باشــگاه در 
آن حضــور دارنــد. رأی گیــری به صــورت شــمارش آرا و توســط یــک شــرکت مســتقل انجــام می شــود کــه در آن 

موافقین برای رأی مثبت به یک موضوع دست خود را باال می برند.

همان طـور کـه قابل انتظـار اسـت، هـر تصمیـم عملیاتـی کـه نیازمنـد اخـذ آرا 

15.    یــک سوشــیو چطــور صاحــب بلیــت مســابقات می شــود؟ تعــداد بلیت هــای فصــل محــدود اســت و در طــول 
ده ســال گذشــته هیــچ جــای خالی وجــود نداشــته اســت. در ســال 2013 باشــگاه 5000 بلیــت را برای سوشــیوها در 
نظــر گرفــت کــه اولویــت بــا کســانی بــود کــه زمــان عضویــت طوالنی تــری داشــتند و همچنیــن میــزان حضــور در 
بازی هــای گذشــته نیــز اهمیــت داشــت. ایــن بســته در چنــد هفتــه بــه فــروش رفــت و از آن زمــان دیگــر چنیــن طــرح 

ویژه ای از سوی باشگاه ارائه نشده است.
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تعـداد 92 هـزار نفـر عضو باشـگاه باشـد، شـامل یـک فرایند بسـیار دسـت و پاگیر 
خواهـد بـود. ازایـن روی یـک مجمـع عمومـی متشـکل از 2000 نفر از سوشـیوها 
تشـکیل می شـود کـه ایـن انتخابـات بـرای دوره هـای چهارسـاله برگـزار می گـردد. 
مسـئولیت اصلـی اعضـای مجمـع عمومـی بررسـی و تصویـب مصوبـات مالـی 
باشـگاه اسـت، به عنوان مثـال، بودجه هر فصل باشـگاه توسـط ایـن مجمع تصویب 
می شـود. مجمـع عمومـی قدرت هـای دیگـری نیـز در اختیـار دارد. به عنوان مثـال، 

توبیخ و تنبیه مدیرعامل یا تصویب استقراض مالی توسط باشگاه.
••••••••••••••••••          ••••••••••••••••••

      ساختار مالکیت    •
ســاختار مالکیــت باشــگاه های حرفــه ای فوتبــال درگــذر زمــان و در مناطــق جغرافیایــی مختلــف جهــان 

تغییــرات چشــمگیری داشــته اســت کــه هــر یــک مزایــا و معایبــی در خــود دارنــد. تــا پیــش از دهــه 90 

ــای  ــر اعض ــی ب ــت مبتن ــک و مدیری ــورت مال ــپانیایی به ص ــال اس ــگاه های فوتب ــب باش ــالدی اغل می

ــا  کلــوپ اداره می شــدند. در دهــه 80 میــالدی مدیریــت باشــگاه های اســپانیایی بســیار ضعیــف و ب

هزینه هــای گــزاف بــرای خریــد بازیکــن و اســتقراض و بدهی هــای ســنگین مالــی همــراه بــود. ایــن 

رونــد، ثبــات و اســتحکام مالــی اغلــب باشــگاه ها را بــه خطــر انداختــه بــود. اینکــه سرمنشــأ چنیــن 

ــود مشــخص نیســت )بســیاری از اعضــای  ــز و چــه کســی ب ــی در باشــگاه چــه چی بدهی هــای کالن

کلــوپ باشــگاه ها معتقــد بودنــد کــه دولت هــای محلــی آن هــا را در وضعیــت واگــذاری قــرار داده انــد( 

ــال  ــگاه های فوتب ــوص باش ــدی را در خص ــون جدی ــپانیا قان ــزی اس ــت مرک ــال 1990 دول ــا در س ام

تصویــب کــرد. هــدف ایــن قانــون ســاختاربندی باشــگاه داران بــود. طبــق ایــن قانــون تمــام باشــگاه ها 

و کلوپ هایــی کــه در فصــل 86-1985 بدهــکار بــوده و تــراز مالی شــان منفــی بــود از مالکیــت توســط 

ــا  ــا مســئولیت محــدود« ی ــوان »SAD شــرکت های ب ــا عن ــوع مشــخصی از شــرکت ها ب ــه ن کلــوپ ب

همــان LLC تبدیــل می شــدند تــا بتواننــد تــا حــدودی بــه لحــاظ مالــی قابل اطمینــان شــوند. ســاختار 

شــرکتی SAD یــا همــان بــا مســئولیت محــدود تضمیــن نمی کــرد کــه باشــگاه ها بدهــکار نباشــند و 

مجــدد اســتقراض ســنگین انجــام ندهنــد امــا به هرحــال نوعــی ســاختار بــود کــه اطمینــان بیشــتری 

ــوردار  ــی برخ ــالمت مال ــت از س ــرکت هایی می بایس ــن ش ــه چنی ــرا ک ــرد، چ ــاد می ک ــی ایج ــر مال ازنظ

می بودنــد. در آغــاز اجــرای ایــن قانــون، مالکیــت شــرکت های SAD بســیار متنــوع بودنــد امــا درگــذر 


