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وژۀ  تحلیلی از ناکامی پر
وپا از دیدگاه  سوپرلیگ ار
اقتصاد و مدیریت رسانه

} داتیس خواجه ئیان، عضو هیئت علمی 
دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران{

خبــری   1400 فروردین مــاه  آخــر  روزهــای  در 
مخابــره شــد کــه جهــان فوتبــال را به شــدت تحت تأثیــر 
ــگ  ــی از لی ــزرگ اروپای ــگاه ب ــروج 12 باش ــرار داد. خ ق
قهرمــان اروپــا و تأســیس ســوپرلیگ اروپــا به عنــوان یــک 
لیــگ خصوصــی خــارج از نظــارت یوفــا بــه ســرخّط تمام 
ــا  اخبــار ورزشــی تبدیــل شــد. درحالی کــه ایــن لیــگ ب
ــد  ــزرگ و نوی ــای باشــگاه های ب ــش درآمده هــدف افزای
مســابقات جــذاب میــان تیم هــای بــزرگ تأســیس شــده 
بــود و بــه بــاور بنیان گذارانــش بــه دلیــل هیجان بیشــتر، 
ــد؛ از  ــی می ش ــتان تلق ــرای فوتبال دوس ــه ب ــک هدی ی
ــای  ــا مخالفت ه ــده ب ــالم ای ــاعت های اع ــتین س نخس
ــان،  ــان و مربی بســیاری ازطــرف فوتبال دوســتان، بازیکن
باشــگاه های کوچــک و به ویــژه یوفــا و فیفــا مواجــه 
ــواداران  ــه ه ــود ک ــّدی ب ــا به ح ــم مخالفت ه ــد. حج ش
انگلیــس،  لیورپــول در  تیم هایــی ماننــد چلســی و 
به رغــم وضعیــت کرونایــی در باشــگاه های خــود تجمــع 
اعتراضــی کردنــد و طــرف داران چلســی بــا مســدودکردن 
مســیر عبــور اتوبــوس تیمشــان بــرای بــازی بــا برایتــون، 
ــرف  ــدند. ظ ــابقه ش ــه ای در مس ــر 15 دقیق ــبب تأخی س
ــار از خــروج تیم هــای چلســی و  48 ســاعت اّولیــن اخب
منچسترســیتی دریافــت شــد و ســپس خــروج دومینووار 
قراردادهــای محکــم،  به رغــم  مؤســس  باشــگاه های 
ــاق  ــع اتّف ــی مواض ــالم عموم ــار و اع ــای سرش درآمده
ــزرگ  ــای ب ــد اعض ــالم قدرتمن ــم اع ــروژه به رغ ــاد. پ افت
یــک صنعــت، ظــرف 48 ســاعت در حــال معلــق باقــی 
ــانه ها  ــب نش ــه اغل ــن مقال ــگارش ای ــان ن ــد و در زم مان

حاکــی از شکســت آن اســت. 
مقالــۀ حاضــر نگاهــی تحلیلــی از دیــدگاه مدیریــت 
رســانه بــه ایــن پــروژه اســت. ابتــدا بــا اســتفاده از درس 
اقتصــاد رســانه، منطــق ایــن پــروژه واشــکافی می شــود 
ــا اســتفاده از روابــط عمومــی و تبلیغــات بــه  و ســپس ب

آســیب پذیری آن پرداختــه می شــود.

1. دیدگاه اقتصاد رسانه: انحصار در برابر رقابت
الف( اقتصاد رسانه و اقتصاد فوتبال

ــن  ــی از محبوب تری ــوان یک ــال به عن ــای فوتب لیگ ه
موردتوجــه خــاص مدیریــت  محتواهــای رســانه ای 
رســانه هســتند. مســابقات ایــن لیگ هــا بیننــدگان 
بــرای  و  می نشــانند  تلویزیــون  پــای  را  بســیاری 
ــری  ــات خب ــی موضوع ــانه های اجتماع ــات و رس مطبوع
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و گفت وگوهــای داغ ایجــاد می کننــد. ازطــرف دیگــر، 
درآمــد اصلــی ایــن لیگ هــا هــم از رســانه اســت. پخــش 
ــه  ــرای لیگ هــای فوتبــال ب ــی، میلیاردهــا دالر ب تلویزیون
ــای  ــی لیگ ه ــتری اصل ــاً مش ــی آورد و اساس ــراه م هم
ــن رو  ــی هســتند. ازای ــزرگ تلویزیون ــای ب ــال بنگاه ه فوتب
رســانه و فوتبــال تقویت کننــدگان متقابــل یکدیگــر 
هســتند و اقتصــاد فوتبــال و اقتصــاد رســانه بــه یکدیگــر 

گــره خورده انــد.
و  تنظیمگــر  نهــاد  منافــع  تعــارض  ب( 

لیــگ مســابقات  در  کنشــگران 
ــا، کــه توســط ایــدة ســوپرلیگ  ــان اروپ لیــگ قهرمان
مــورد حملــه قــرار گرفتــه و 12 تیــم بــزرگ از آن خــارج 
شــدند تــا بــه ســوپرلیگ بپیوندنــد، توســط کنفدراســیون 
ــا  ــع یوف ــود و درواق ــزار می ش ــا( برگ ــا )یوف ــال اروپ فوتب
ــزاری  ــا انحصــار برگ ــارة اروپ ــا در ق ــازوی فیف ــوان ب به عن
مســابقات فوتبــال را در دســت دارد؛ همان طــور کــه 
ــن  ــان همی ــارة خودش ــم در ق ــیون ها ه ــایر کنفدراس س
ــرای  ــت ب ــدان رقاب ــد. در فق ــت دارن ــار را در دس انحص
برگــزاری رویدادهــای ورزشــی، ایــن کنفدراســیون ها 
انحصارگــران کامــل مســابقات فوتبــال هســتند. رؤســای 
ایــن کنفدراســیون ها بــا رأی کشــورهای عضــو، برگزیــده 
می شــوند کــه طبیعتــاً تعــداد کشــورهای صاحــب فوتبــال 
نســبت بــه کشــورهای کوچک تــر در هــر قــاره ای کمتــر 
اســت و ازایــن رو طبــق منطــق رأی اکثریــت رؤســای ایــن 
کنفدراســیون ها بــه آرای کشــورهای کوچــک نیازمندنــد 
و بــرای رضایــت آن هــا مســابقات را به نحــوی برنامه ریــزی 
می کننــد کــه تیم هــای کوچــک بخــت بــازی بیشــتر بــا 
ــردم  ــرای م ــه ب ــر به رغم اینک ــن ام ــد. ای ــزرگان را بیابن ب
ــذاب  ــک ج ــگاه های کوچ ــواداران باش ــورها و ه آن کش
ــه از  ــه برگرفت ــال را ک ــت فوتب ــج جذابی ــت؛ به تدری اس
ــزرگان باهــم اســت تقلیــل می دهــد و درنتیجــه  ــازی ب ب
ــم  ــتادیوم ها و ه ــم در اس ــواداران ه ــر ه ــتقبال کمت اس
ــک  ــا ی ــع ب ــرد. درواق از پخــش مســتقیم صــورت می گی
تضــاد منافــع بیــن باشــگاه ها و کشــورهای بــزرگ و 
کوچــک در فوتبــال مواجــه می شــویم. کوچک هــا از 
ــگاه های  ــی باش ــد؛ ول ــذت می برن ــزرگان ل ــا ب ــت ب رقاب
بــزرگ درحالی کــه منابــع خــود یعنــی بازیکنــان و 
ــرار  ــتگی ق ــیب دیدگی و خس ــر آس ــی را در خط ــم فن تی
بازی هــای  از  می تواننــد  کــه  به انــدازه ای  می دهنــد، 
ــزرگ درآمــد حاصــل کننــد، بهــره حاصــل نمی کننــد.  ب

ــا  ــیون ها ب ــن کنفدراس ــع بی ــاد مناف ــی تض ــن رو نوع ازای
بــزرگ  باشــگاه های  و  فوتبــال  مردمی کــردن  شــعار 
ــت.  ــال رخ داده اس ــت فوتب ــتازان جذابی ــوان پیش به عن

در اروپــا از زمــان ریاســت میشــل پالتینــی فرانســوی، 
ــگاهی و  ــای باش ــت و لیگ ه ــتاب گرف ــرد ش ــن رویک ای
ملـّـی برپایــۀ تعــداد زیــادی بــازی بیــن تیم هــای بــزرگ و 
کوچــک تغییــر کردنــد. باشــگاه های فوتبــال به رغم اینکــه 
ــا  ــد، هفته ه ــان می پردازن ــه بازیکن ــالیانه ب ــتمزد س دس
بازیکنــان خــود را در اختیــار ندارنــد و بــه تیم هــای ملّــی 
ــا را  ــپارند و گاه آن ه ــت می س ــای بی اهمی ــرای بازی ه ب
آســیب دیده دریافــت می کننــد. خودشــان هــم ناگزیرنــد 
بــرای بــازی بــا تیم هــای کوچــک، منابــع خــود را صــرف 
ــد  ــدری باش ــازی به ق ــت آن ب ــه جذابی ــد؛ بدون اینک کنن
ــاً اینکــه یوفــا  کــه برایشــان درآمــد حاصــل شــود؛ مضاف
بــه شــکل منصفانــه ای نیــز درآمدهــا را تقســیم نمی کنــد 
ــردن  ــوان همگانی ک ــا را به عن ــی از درآمده و بخــش بزرگ
ــی مصــرف می کنــد کــه کارآمــدی  ــال در زمینه های فوتب
آن هــا زیرســؤال اســت. منطــق آشــنای هزینه کــرد 
ــوان  ــا عن ــدون لحاظ کــردن منطــق اقتصــادی ب ــت ب دول
ــروت  ــه ث ــگرانی ک ــه کنش ــی. درحالی ک ــت اجتماع عدال
ــنگین  ــای س ــون مالیات ه ــزاری همچ ــا اب ــد، ب می آفرینن
ــی  ــکان ثروت آفرین ــزه و ام ــوند و از انگی ــازات می ش مج
بیشــتر محــروم می شــوند. ایــن اتّفــاق در ریاســت جدیــد 
آقــای چفریــن اوکراینــی بــر یوفــا و آقــای اینفانتینــو بــر 

فیفــا هــم ادامــه داشــته اســت. 
انحصــار  به ســوی  کامــل  انحصــار  از  ج( 

چندجانبــه
را  بــزرگ  باشــگاه های  ناخشــنودی  امــر   چنیــن 
ایجــاد کــرده کــه جذابیــت اصلــی فوتبــال را مدیــون خود 
ــای  ــد به ج ــم گرفتن ــا تصمی ــرانجام آن ه ــد. س می دانن
ــت  ــازار آزاد تبعی ــد ب ــر، از قواع ــن انحصارگ ــازی در زمی ب
کننــد و لیــگ خصوصــی خــود را ایجــاد کننــد. در واقــع 
اکنــون بــا یــک دوگانــۀ رقابــت و انحصــار یــا بــازار آزاد یــا 
انحصــار شــبه دولتی مواجــه هســتیم. رقابــت کنشــگران 
بــازار در برابــر نهــاد تنظیمگــر بــازار؛ در ادبیــات اقتصــادی 
امــری ســتودنی اســت کــه تقریبــاً در هــر صنعتــی ســبب 
شــکوفایی شــده اســت. ایــن 12 باشــگاه بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه اگــر خودشــان درآمدهــا را در چارچــوب یک 
شــرکت خصوصــی حاصــل و توزیع کننــد، در واقــع تنظیم 
ــد  ــد و می توانن ــازار می افت ــگران ب ــت کنش ــازار در دس ب
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بــدون اتــالف هزینــه توســط تنظیمگــر شــبه دولت، 
ســرمایه گذاری های کارآمدتــری انجــام دهنــد کــه ســود 
ــاد،  ــق اقتص ــق منط ــع طب ــد. در واق ــه می رس ــه هم آن ب
افزایــش تعــداد ثروتمنــدان در یــک صنعــت بــه شــکلی 
کــه تعامــل در آن صنعــت را افزایــش دهــد، ســبب ایجــاد 
ثــروت بــرای همــه می شــود. باشــگاه های کوچک تــر 
ــب  ــتری کس ــد بیش ــاالت، درآم ــازار نقل و انتق ــم در ب ه
می کننــد و در صــورت صعــود بــه ایــن ســوپرلیگ از 

ــد. ــود می برن ــا س ــدی درآمده ــش تصاع افزای
ــار  ــت و انحص ــتار رقاب ــا پیوس ــانه ب ــاد رس در اقتص
آشــنا شــده ایم. انحصــار کامــل )مونوپولــی( شــامل 
بــازاری اســت کــه یــک کنشــگر دارد. انحصــار چندجانبــه 
)اولیگوپولــی( بــازاری اســت کــه بیــش از پنجــاه درصــد 
آن در دســت چنــد بازیگــر )عمومــاً دو  تــا چهــار بازیگــر( 
ــر از  ــه کمت ــت ک ــازاری اس ــاری ب ــت انحص ــت. رقاب اس
ــن  ــاً بی ــر اســت. )عموم ــد بازیگ یک ســوم آن دســت چن
چهــار تــا هشــت بازیگــر( و ســرانجم رقابــت کامــل کــه 
ــازار  ــر ســر ســهم کوچکــی از ب ــادی شــرکت ب تعــداد زی
با هــم می جنگنــد. )کانینگهــام و همــکاران، 2015( مــن 
ــازار، بــه  معمــوالً در کالس هایــم بــرای مثــال هــر نــوع ب

ــم:  ــال می زن ــانه ای را مث ــع رس ــر صنای ــرح زی ش
بــرای انحصــار کامــل می تــوان صداوســیما را مثــال زد 
کــه در قانــون اساســی به عنــوان تنهــا مرجــع مجــاز بــه 
رســمیت شــناخته شــده اســت. بــرای انحصــار چندگانــه 
می تــوان هالیــوود را مثــال زد کــه به طــور ســّنتی شــش 
ــرگرمی  ــش س ــد بخ ــا خری ــال 2018 ب ــزرگ و از س ب
ــزرگ  ــج ب ــه پن ــنی ب ــط دیس ــت ویکم توس ــس بیس فاک
کاهــش یافتــه و بخــش اعظــم بــازار تولیــدات ســینمایی 
ــه  ــاری ب ــت انحص ــرای رقاب ــار دارد. ب ــان را در اختی جه
روزنامه هــا یــا شــبکه های اجتماعــی اشــاره می کنــم کــه 
تعــدادی از آن هــا بخــش قابل توجهــی بیــن یک ســوم تــا 
نیــم را در اختیــار دارنــد و بقیــۀ رقبــای کوچــک هــم بــر 
ــم  ــل ه ــت کام ــرای رقاب ــد. ب ــلط دارن ــر تس ــش دیگ بخ
وب ســایت های اینترنتــی )نــه موتــور جســتجو( مثالــی از 
رقابــت کامــل هســتند کــه تقریبــاً هیــچ ســایتی بــاالی 
یــک درصــد ســهم بــازار را نــدارد. اکنــون بــا اســتفاده از 
ــم.  ــن چارچــوب می توانیــم ســوپرلیگ را تحلیــل کنی ای
بــا تأســیس ســوپرلیگ بــازاری انحصــاری بــه بــازاری 
ــن  ــود. ای ــل می ش ــه تبدی ــاختار انحصــار چندجانب ــا س ب
ــک  ــد به جای اینکــه توســط ی ــی اســت. قواع ــر مبارک ام

نهــاد شــبه دولتی شــکل بگیــرد، توســط خــود کنشــگران 
شــکل می گیــرد. از آنجــا کــه ایــن کنشــگران درآمــد خــود 
ــه  را مســتقیماً از مخاطبــان حاصــل می کننــد، نســبت ب
ــا نهادهــای  ــان بســیار حســاس تر هســتند ت خواســت آن
شــبه دولتی همچــون فیفــا و یوفــا کــه بیشــتر بــه 
ــته  ــوع وابس ــیون های متب ــای فدراس ــرها و رؤس اسپانس

هســتند. 
د( نوآوری آزموده شده 

ــان«  ــه می ــد ب ــه آی ــک تجرب ــر مح ــَود گ ــوش بُ »خ
ــرای  ــت و ب ــح اس ــوده مرج ــر نیازم ــر ام ــوده ب ــر آزم ام
ــه  ــه ب ــد، مراجع ــوآوری جدی ــک ن ــک ی ــش ریس کاه
تجربیــات مشــابه آن بســیار مفیــد اســت. در واقــع ریســک 
باالســت  بســیار  تجربه نشــده  رادیــکال  نوآوری هــای 
و هرچــه بیشــتر به ســمت نوآوری هــای تدریجــی و 
تقلیــدی حرکــت کنیــم، احتمــال موفقیــت باالتــر اســت. 
حــال بــرای بررســی میــزان احتمــال موفقیــت این پــروژة 
جدیــد، می توانیــم مــروری بــه نمونه هــای گذشــته داشــته 
باشــیم و لیــگ برتــر انگلیس کــه ازنظــر درآمــدی و تعداد 
بیننــده جذاب تریــن و موفق تریــن لیــگ فوتبــال جهــان 

ــت. ــه اس ــن نمون ــود، بهتری ــته می ش دانس
»رقابت هــای لیــگ برتــر انگلیــس در 20 فوریــه 
باشــگاه های شــرکت کننده  براســاس تصمیــم   1992
ــدن  ــرای جداش ــس ب ــال انگلی ــته اّول فوتب ــگ دس در لی
از لیــگ فوتبــال کــه در 1888 تأســیس شــده بــود، 
صــورت گرفــت و از مزیــت قرارداهــای پخــش تلویزیونــی 
ــد در  ــارد پون ــرارداد حــدود یــک میلی ــن ق ــرد. ای بهــره ب
ــی توســط دو شــبکۀ اســکای  ــرای پخــش داخل ســال، ب
ــک  ــب ی ــگ در قال ــن لی ــی بســته شــد. ای ــروه بی ت و گ
ــگاه های  ــه باش ــد ک ــیس ش ــن( تأس ــرکت )کورپوریش ش
عضــو به عنــوان ســهام دار آن بودنــد. ایــن شــرکت ســاالنه 
2.2 میلیــارد پونــد از حــّق پخــش داخلــی و بین المللــی 
درآمــد حاصــل کــرد.« بــا مطالعــۀ ســطور بــاال و بررســی 
فوتبــال  برتــر  لیــگ  شــکل گیری  نحــوة  دقیق تــر 
انگلیــس، الگــوی مشــابهی را می بینیــم کــه بســیار 
موفقیت آمیــز بــوده اســت. ســی ســال پیــش باشــگاه های 
عضــو لیــگ دســته اّول، از لیــگ تحــت حمایت فدراســیون 
خــارج شــدند و لیــگ خصوصــی جدیــد خــود را در قالــب 
یــک شــرکت »کورپوریشــن« تأســیس کردنــد. درآمدهــا 
را خودشــان بــه شــکلی کــه هــر تیــم باتوجه بــه عملکــرد 
خــود، میــزان پخــش تلویزیونــی و ســایر شــاخص ها توزیع 
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ــس  ــاد انگلی ــزایی را در اقتص ــی بس ــد و ثروت آفرین کردن
ــۀ  ــون ســوپرلیگ تکــرار همــان تجرب ــد. اکن ایجــاد کردن
موفــق اســت. در قالب یک شــرکت »کورپوریشــن« شــکل 
ــتند و  ــهام دار آن هس ــو س ــگاه های عض ــه باش ــه ک گرفت
ــان  ــود ارزش آفرین ــه خ ــه، ب ــت حاصل ــای هنگف درآمده
می رســد؛ بدون اینکــه نهــاد باالدســتی برگزارکننــده، 
درآمدهــا را جمــع کنــد و ســهمی کــه خــود مایــل اســت 
ــت  ــا موفقی ــده، ب ــی تجربه ش ــردازد؛ منطق ــا بپ ــه آن ه ب
کامــل آزمــون پــس داده و منطبــق بــا اصــول اقتصــاد آزاد 

ــن.  و کارآفری

2. دیدگاه مدیریت رسانه: فروپاشی ناشی از عدم 
اقناع افکار عمومی

ه( واکنش های رسانه ای 
ــانه ای  ــی رس ــار پیاپ ــق اخب ــه ازطری ــوک های اّولی ش
ــپس  ــوپرلیگ، س ــکل گیری س ــر ش ــدا خب ــد. ابت وارد ش
اروپــا.  لیــگ  ســازمان  از  باشــگاه ها  خــروج  اخبــار 
اطالعــات قطره چکانــی از ســاختار ســوپرلیگ ســبب 
ــازار شــایعات گســترده شــود و اغلــب طــرف داران  شــد ب
ــی  ــای داخل ــگاه ها از رقابت ه ــن باش ــروج ای ــر خ ــه خب ب
ــی  ــبب نارضایت ــر س ــن ام ــاً ای ــد. طبیعت ــان کنن اطمین
ــه  ــی به شــدت علی بســیار شــد. جــّو رســانه های اجتماع
باشــگاه های ســوپرلیگی شــکل گرفــت. یوفــا و فیفــا 
ــوپرلیگ  ــرکت کننده در س ــان ش ــد بازیکن ــد کردن تهدی
ــود.  ــد ب ــم محــروم خواهن ــی ه ــای ملّ ــی در رقابت ه حّت
ــم  ــه به رغ ــور فرانس ــس و رئیس جمه ــت وزیر انگلی نخس
ممنوعیــت حضــور سیاســت مداران در عرصــۀ ورزش، 
ــس  ــرف بوری ــی ازط ــد و حّت ــدید کردن ــری ش موضع گی
جانســون، نخســت وزیر انگلیــس نقــل شــد کــه اگــر الزم 
باشــد مجــوز کار بازیکنــان شــرکت کننده در ســوپرلیگ را 

ــد.  ــو می کن لغ
اّولیــن واکنــش رســانه ای از طــرف باشــگاه های 
ســوپرلیگ، مصاحبــۀ فلورنتینــو پـِـِرز، رئیــس باشــگاه رئال 
ــروژه، صــورت گرفــت.  ــد و پایه گــذار اصلــی ایــن پ مادری
بــود؛  قانع کننــده  زیــادی  حــّد  تــا  او  صحبت هــای 
به نحــوی کــه در کشــورهای صاحــب فوتبــال نــرخ تأییــد 
ــن  ــال ای ــرد. بااین ح ــت ک ــد را دریاف ــاالی پنجاه درص ب

ــود.  ــی نب ــود و هــم کاف ــر ب ــه هــم دی مصاحب
اگــر وضــع فعلــی ایــن پــروژه در زمــان نــگارش ایــن 
مقالــه را مــالک دانســته و ایــن پــروژه را شکســت خورده 

ــش  ــده، واکن ــگاه های خارج ش ــۀ باش ــق بیانی ــم، طب بدانی
ــت.  ــت اس ــن شکس ــی ای ــل اصل ــرف داران دلی ــی ط منف
ــی  ــاع عموم ــه اقن ــروژه ب ــن پ ــذاران ای ــه بنیانگ عدم توج
ــۀ  ــه هزین ــر ب ــروژه، منج ــن پ ــانه  ای ای ــت رس و مدیری
بســیار بزرگــی شــد کــه تمــام ســرمایه گذاری ها و 
برنامه ریزی هــای چندســالۀ ایــن باشــگاه ها را نــاکام 
گذاشــت. درواقــع سرنوشــت ایــن پــروژه را می تــوان 
دنیــای  در  رســانه  مدیریــت  اهمیــت  بــر  تأییــدی 
کســب و کار بین المللــی دانســت و در دانشــگاه ها و مراکــز 
ــر  ــندی ب ــوان س ــانه، به عن ــت رس ــدة مدیری تدریس کنن
نقــش تعیین کننــدة ایــن رشــته و دانــش و مهارت هــای 

ــرد. ــه ک ــه آن ارائ ــوط ب مرب
در یــک تحلیــل محتــوای ســریع از نظــرات کاربــران 
بین المللــی در شــبکه های اجتماعــی فیســبوک و توییتــر، 
ــی  ــته نگران ــی از دو دس ــال ناش ــرف داران فوتب ــرس ط ت
اســت: 1( تــرس از آینــدة فوتبــال و اینکــه فقــط متعلق به 
پولدارهــا شــود و یــا اینکــه فوتبــال بــه چیزی شــبیه لیگ 
بســکتبال آمریــکا تبدیــل شــود؛ 2( تــرس ازدســت رفتن 
ــای  ــرر تیم ه ــای مک ــل بازی ه ــه دلی ــال ب ــت فوتب جذابی
ــزرگ باهــم و حــذف هیجــان ســقوط و صعــود تیم  هــا  ب
و نیــز ازدســت رفتن امــکان بــازی تیم هــای کوچــک 
بــزرگ و شــگفتی آفرینی های فوتبــال.  بــا تیم هــای 
ضمــن اینکــه اخبــار نادرســتی هــم مبنی بــر خــروج ایــن 
ــر  ــه ب ــد ک ــر ش ــی منتش ــای داخل ــگاه ها از رقابت ه باش

خشــم عمومــی افــزود.
و( اطالع رسانی

بررســی واکنش هــای مردمــی و مقایســۀ آن بــا 
اطالعــات ارائه شــده از پــروژه در وب ســایت ســوپرلیگ)1( 
باشــگاه ها،  اجتماعــی  رســانه های  حســاب های  و 
خبرنــگاران و رؤســای باشــگاه های مرتبــط بــا ایــن 
بــزرگ میــان  موضــوع، نشــان دهندة یــک شــکاف 
ــاع  ــرای اقن ــی ب ــا ســطح حداقل اطالع رســانی ارائه شــده ب
ــن  ــه ای ــروژه ای ب ــایت پ ــت. س ــان اس ــی مخاطب و آگاه
ــا  ــف و ب ــی بســیار ضعی ــا حجــم میلیارد یوروی عظمــت ب
ــارة اینکــه  اطالعاتــی ناقــص اســت. اطــالع مناســبی درب
ســوپرلیگ قــرار اســت چــه باشــد و چگونــه بشــود و قالب 
ــه نشــده اســت.  آن چیســت و چــه برنامه هایــی دارد، ارائ
ــوب، حســاب  ــی محب ــانه های اجتماع ــک از رس در هیچ ی

1- https://thesuperleague.com
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کاربــری رســمی ســوپرلیگ ایجــاد نشــد و در وب ســایت 
نیــز اطالعاتــی دربــارة حســاب های اجتماعــی ارائــه نشــد. 
درواقــع میــدان رســانه های اجتماعــی کامــاًل بــه مخالفــان 
ــواداران  ــای ه ــه نگرانی ه ــخی ب ــچ پاس ــد. هی ــذار ش واگ
ــا  ــوه، ب ــان انب ــمار و مخالف ــان کم ش ــد و موافق داده نش
ــق  ــدان موث ــی نه چن ــا اطالعات ــان و ب ــم و امیدهایش بی
ــه هــم تاختنــد. عــدم اطالع رســانی از پیــش نیــز روی  ب
ــانه ای  ــازی رس ــت جریان س ــران و تح ــدن کارب شوکه ش

ــر داشــت.  ــن تأثی قرارگرفت
مدیریــت  و  اطالع رســانی  بــه  عدم توجــه  ایــن 
ــی،  ــه آنیل ــود ک ــتر می ش ــی بیش ــروژه، وقت ــانه ای پ رس
ــروژه، در  ــن پ ــر دوم ای ــوس و نف ــگاه یوونت ــس باش رئی
ــا و  ــال »تیتره ــواداران فوتب ــت ه ــخنانش گف ــن س اّولی
ــطحی  ــع در س ــد و درواق ــد« می خواهن ــای جدی خبره
ــاط  ــت رســانه ها در ارتب ــه اهمی ــم ب ــی ه ــن عملیات چنی
فوتبــال بــا هــواداران اشــاره کــرد؛ ولــی در اقنــاع عمومــی 
به طــور عجیبــی تیــم بنیانگــذار ضعیــف و بی اعتنــا عمــل 
کــرد. می تــوان گفــت اساســاً رســانه را کامــاًل رهــا کردنــد 

ــد. ــه ســنگینی پرداختن ــم ب ــۀ آن را ه و هزین
واکنش هــای  و  اطالع رســانی  شــکاف  باتوجه بــه 
ــگاه ها،  ــوی باش ــده ازس ــای منتشر ش ــواداران و بیانیه ه ه
ــن  ــت ای ــی، شکس ــان باالی ــۀ اطمین ــا درج ــوان ب می ت
پــروژة مهــم را ناشــی از فقــدان مدیریــت رســانه دانســت. 
اگــر برنامه ریــزان ســوپرلیگ پیوســت رســانه ای بــرای این 
گــروه در نظــر می گرفتنــد و از یــک روایــت مناســب بــرای 
اقنــاع عمومــی ایجــاد می کردنــد و ازطریــق فعالیت هــای 
ــد،  ــع می کردن ــرف داران را قان ــی ط ــانه های اجتماع رس
ــد  ــاد نمی ش ــت ایج ــه مخالف ــاال این هم ــال ب ــه احتم ب
ــان  ــی، آن ــکار عموم ــب اف ــت مناس ــا مدیری ــا ب و چه بس
ــدند.  ــناخته می ش ــم ش ــال ه ــان فوتب ــوان قهرمان به عن
تــک مصاحبــۀ آقــای پــرز، بــاالی 50 درصــد نــرخ 
ــزرگ فوتبال دوســت  ــج کشــور ب ــدگان پن ــد در بینن تأیی
دریافــت کــرد، از ایــن رو می تــوان نتیجه گیــری کــرد 
ــد و  ــام می ش ــب انج ــانه ای مناس ــات رس ــر اقدام ــه اگ ک
اقنــاع رســانه ای صــورت می گرفــت، سرنوشــت پــروژه بــه 
احتمــال بســیار متفــاوت بــود. حّتــی نظــر بــه نارضایتــی 
عمومــی طــرف داران فوتبــال از یوفــا، بــا اســتفاده از 
ــن  ــاه ای ــد م ــدت چن ــرف م ــد ظ ــت، می ش ــۀ کاش نظری
ــکل داد و  ــی ش ــۀ عموم ــکل مطالب ــا را به ش نارضایتی ه
ــدگان  ــوان نماین ــروژه، به عن ــن پ ــذاران ای ــپس بنیانگ س

ــه  ــدام ب ــی، اق ــان انحصارزدای ــی و قهرمان خواســت عموم
تأســیس ایــن لیــگ کننــد.

آخریــن واکنــش آقــای پــرز در هنــگام نــگارش ایــن 
مقالــه نیــز، حاکــی از تأییــد ایــن نظــر اســت. او گفــت: 

»شــاید مــا در بیــان ایــدة اصلــی ایــن پــروژه ضعیــف 
ــاور مــن، نه تنهــا در تبییــن ایــن  عمــل کرده ایــم«  بــه ب
ــران  ــرای مدی ــی ب ــی، کــه حّت ــکار عموم ــرای اف ــروژه ب پ
ــد  ــل کرده ان ــف عم ــم ضعی ــکل دهنده ه ــگاه های ش باش
و خــروج و تردیــد ایــن باشــگاه ها ناشــی از عــدم اطمینــان 
آن هــا بــه جنبه هــای مختلــف ایــن پــروژه اســت. چنیــن 
ضعــف عملکــردی، ازطــرف مدیــران باتجربــۀ باشــگاه های 

ــت. ــده اس ــتی متعجب کنن ــی، به راس اروپای

3( نتیجه گیری
و  دانشــجویان  مســتمر  ســئوال های  از  یکــی 
ــن اســت  ــت رســانه، ای ــه رشــتۀ مدیری ــان ورود ب داوطلب
ــورد  ــه دردی می خ ــه چ ــاً ب ــانه دقیق ــت رس ــه مدیری ک
کــه  پاســخ هایی  کنــار  در  دارد؟  کاری  بــازار  و چــه 
مــا بــه آنــان می دهیــم، مجموعــه ای از مثال هــای 
ــروژه  ــت پ ــبب موفقی ــانه س ــت رس ــه مدیری ــی ک عمل
ــدان آن ســبب ناکامــی و شکســت  ــا فق شــده اســت و ی
پــروژه شــده اســت، ارائــه می دهیــم. آنچــه ظــرف 
ــه،  ــم و جاه طلبان ــروژة عظی ــک پ ــر ی ــر س ــاعت ب 48 س
به رغــم ســرمایه گذاری  همچــون ســوپرلیگ آمــد و 
میلیارد یورویــی، حمایــت مالــی شــرکت های بــزرگ 
جهانــی و مشــارکت بزرگ تریــن کنشــگران صنعــت، 
ــی  ــای عموم ــان واکنش ه ــا توف ــادگی و ب ــرعت و س به س
ــه  ــت ک ــی اس ــر از مثال های ــی دیگ ــد، یک ــام مان نافرج
به خوبــی نقــش مدیریــت رســانه را در پروژه هــای بــزرگ 
و کوچــک نشــان می دهــد و بــه دانشــجویان و داوطلبــان 
ــان را  ــی آن ــازار کار و نقش آفرین ــته، ب ــن رش ــه ای  ورود ب

نشان می دهد. 
ــنهاد  ــانه پیش ــت رس ــتۀ مدیری ــگران رش ــه پژوهش ب
در  رســانه  مدیریــت  نقــش  بررســی  بــا  می کنــم 
پروژه هــای مشــابه، نمونه هــای دیگــری را تحلیــل کننــد 
و راهکارهــای عملــی اجرا شــده در نمونه هــای موفــق 
ــای  ــران پروژه ه ــرای مدی ــم ب ــا ه ــد؛ ت ــتخراج کنن را اس
ــر اهمیــت به کارگیــری مدیــران  مهــم کشــور تأکیــدی ب
رســانه باشــد و هــم به عنــوان الگــوی عمــل بــرای مدیــران 

ــه کار رود. ــانه ای ب رس


