مؤشـرات تقييم
الكفـ ـ ــاءة
االقتصادية لميكانزم االحتراف
فى أندي ــة

رة ال

قدم

ك

آمال محمد إبراهيم

أستاذ مشارك  /اإلدارة الرياضية كليلة التربية البدنية والرياضة
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

ت ـقــديـ ـ ــم
وجدت فكرة االحتراف فى الدول الغربية الرأسمالية متناقضة مع فكرة الهواية
املنتشرة فى الدول الشرقية الشيوعية وتطويع الرياضة وفق توجهات أيديولوجية لكن
أدى (قرار الفيفا  )2007إلى دخول اخلصخصة فى أندية كرة القدم بهدف هيكلة نظم
اإلدارة والتمويل باعتمادها على مبدأ تقليص سيطرة احلكومة على أندية كرة القدم
بهدف تطوير وحتسني النوعية واملستوى والتهيئة للبنى التحتية الرياضية لألندية
والتأكد من أن األندية لديها املنشآت املالئمة و للسعى لتحسني الطاقات االقتصادية
واملالية لألندية عبر احلكم املؤسسى واملراقبة اجليدة لضمان استمرارية املنافسات
لألندية أثناء املوسم .

وعرف مفهوم اخلصخصة بأنه أسلوب رفع
كفاءة وفاعلية تشغيل املوارد من خالل التحول
الكلى أو اجلزئى للمؤسسات اململوكة للدولة إلى
القطاع اخلاص  ،برفع الكفاءة والقدرة التنافسية
للمؤسسة لتحسني وضعها املالى  ،ومن ثم تخفيف
األعباء اإلدارية الواقعة على عاتق الدولة .وينتج

عن ذلك تعزيز وتقوية قوى السوق  ،وزيادة املنافسة
فى األنشطة االقتصادية  .وتوسيع قاعدة ملكية
األسهم .وتطوير أسواق املال  .والتخفيف من
األعباء املالية امللقاة على ميزانية الدولة هذا بجانب
إصالح الهيكل املالى واإلدارى والتسويقى عبر
إعادة توزيع األدوار بني القطاعني العام واخلاص،

107

املجـلــة األوربيــة لتكنـولـوجيــا علــوم الرياضــة

وانسحاب الدولة تدريجيا من بعض النشاطات
االقتصادية ،إلفساح املجال أمام املبادرات اخلاصة
عن طريق تشجيع االستثمار اخلاص( .محمد عمر
احلاجى ، )2007( ،ص ( )43وتطرح مرجعية قرار
فيفا ( )2007رؤية للشراكة بني القطاعني األهلى
واخلاص ،لوضع االستراتيجية العامة خلصخصة
األندية الرياضية التى يجب أن جتمع بني العناصر
الفنية واملالية والقانونية بوضع آلية لزيادة املوارد
املالية لألندية وحتديد مواطن االستثمار فيها فى
إطار إستراتيجية شمولية حتقق التوازن املنشود
بني الرسالة الوطنية للمؤسسة الرياضية ومتطلبات
التحول إلى مشروعات استثمارية  ،وإعادة تعريف
العالقات بني الهيئات احلكومية مع األخذ باالعتبار
التركيز على الفوائد والتكاليف الفعلية ،وملا كانت
التجارب األولى التى خاضتها األندية الرياضية
وكرة القدم فى السودان فى مجال التحول للقطاع
اخلاص جتارب ضئيلة وكذلك مردودها املادى
وسعيا إليجاد إستراتيجية ناجحة تعتمد على
األسس العلمية .

طرح المشكلة:

أُنشأ أول نادى رياضى فى السودان فى
العام ( )1918م وهو نادى برى الرياضى  ،وبلغ
عدد األندية الرياضية فى السودان حسب إحصاء
وزارة الشباب والرياضة ( )2412ناديا لكن معظم
هذه األندية تعانى مشكالت مالية وإدارية وتعتمد
فى مواردها املالية على التمويل احلكومى بنسبة
 )٪80ومتثل أندية الهالل  ،املريخ  ،األهلى،
االحتاد  ،املوردة  ،النيل  ،النصر  ،الوحدة  ،الرابطة
والنهضة األندية األكثر ،شعبية (اإلحصاء العام
لوزارة الثقافة والشباب والرياضة )2009( ،ص
( )50-32وتتعرض أغلب هذه األندية إلى أزمات
مالية تعرض أنشطتها وبرامجها إلى االنهيار ،أو
انخفاض مستوى األداء مما يدفع مبجالس إدارتها
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إلى إيجاد حلول عاجلة ومؤقتة ملواجهة املشكالت
املالية  .وجاء قرار الفيفا على اعتبار أنه ح ً
ال
لهذه املشكالت بتحويل األندية التى تنطبق عليها
الشروط إلى شركات مساهمة وتأتى هذه الدراسة
لتقييم كفاءة وفاعلية تشغيل املوارد من خالل
التحول الكلى أو اجلزئى للمؤسسات اململوكة للدولة
إلى القطاع اخلاص  ،ومدى رفع الكفاءة والقدرة
التنافسية للمؤسسة لتحسني وضعها املالى .

وتهدف الدراسة إلى تقييم أداء قطاع األندية
الرياضية التى ينطبق عليها شروط االحتراف
من وجهة نظر اقتصادية وذلك من خالل اقتراح
منهجية قياسية جديدة لعملية التقييم وتسعى إلى
تصميم مؤشرات مركبة ملقارنة كفاية األداء املالى
واالقتصادى واالستثمارى والكلى لنشاطات قطاع
أندية احملترفني بالسودان وتقوم هذه املنهجية على
استخدام مؤشرات األداء االقتصادى والكلى التى
تهم املخطط وترشده النتقاء السياسات املالئمة
وذلك عبر تقييم مؤشرات « استخدام األموال
احملصلة لتوسيع نشاط األندية» وتقييم
ّ
مؤشرات إعادة الهيكلة بجانب تقييم تقوية
املركز التنافسى لألندية

تساؤالت الدر اسة:
< ما أفضل املؤشرات االقتصادية بأندية
احملترفني أداء من حيث :
احملصلة
 تقييم مؤشرات « استخدام األموالّ
لتوسيع نشاط األندية ».
 تقييم مؤشرات إعادة الهيكلة. تقييم تقوية املركز التنافسى لألندية.< ما أفضل النشاطات االقتصادية بأندية
احملترفني أداء من وجهة نظر املخطط االقتصادى
واملستثمر لتحقيقها ألهداف اقتصادية مناسبة
لواقع الرياضة بالسودان؟

السـن ــة اخلامسـ ــة  -العـدد اخلامــس 2015

اختيار عينة الدراسة :

منهج ألدراسة:
استخدمت الباحثة املنهج الوصفى التحليلى
واملسحى ملناسبتهم ملوضوع الدراسة وأهدافها.

مجتمع الدراسة
املستفيدون إداريون فى مناصب قيادية بوزارة
الشباب والرياضة  -إداريو االحتادات الرياضية
إداريو األندية – اخلبراء واملتخصصون –اخلبراء
واملتخصصون فى مجال الرياضة من أساتذة
كليات التربية البدنية والرياضة الفنيني (حكام
مدربني) العبني.

مت اختيار عينة البحث بطريقة العينة املقصودة
من مجالس إدارات األندية احملترفة ومتخذى أو
مشاركى صناعة القرار .

األساليب اإلحصائية:
مت باستخدام احلزمة اإلحصائية

(SPSS) STATISTICAL PACK-

AGES FOR SOCIAL SCIENCES

عرض ومناقشة النتائج
تحليــل البيئــة
سوق مالية
ذات كفاء %54

توفر الشروط
والضمانات لالستثمار
الرياضى 2.30

االدارة الطوعية
%95

املفاهيم التى
تربط الرياضة
بالدولة %93

وجود اخلبرات
املتخصصة فى
املجال 2.50

محور حتديد األهداف االقتصادية
للتحول من وجهة نظر عينة البحث بالترتيب
استخدام األموال
احملصلة من بيع األسهم
ّ
لتوسيع نشاط األندية
%88

جلذب املجتمع
لالحتراف %89

حل صعوبات متويل
نشاط املوسم الرياضى
لألندية %89

مزايا تطبيق االحتراف من ناحية اقتصادية
إعادة هيكلة تنظيمات إدارة األندية
الرياضية بحيث تدار بطريقه علمية
مؤسساتية

وجود اسم النادى فى سوق األسهم
يعتبر أداة تسويقية ودعائية

الشكل رقم ( )1يوضح استجابة عينة الدراسة للمحور الثانى « حتليل البيئة والتحديات »
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 بالنظر إلى الشكل السابق رقم ( )1يتضحأن نسبة االستجابة الكلية للمحور %70مما يعنى
وجود نقاط ضعف وحتديات فى الوضع الراهن
لتطبيق االحتراف تتلخص فى استمرار املفاهيم
التى تربط متويل نشاط األندية احملترفة فى كرة
القدم بالدولة  -وجود اإلدارة الطوعية بجانب
عدم وجود سوق مالية ذات كفاءة عاملية بجانب
عدم وضوح شروط وضمانات االستثمار.
النتائج املرتبطة باملفاهيم واألهداف

اتفق أفراد عينة البحث على أن :

< أن الهدف الرئيسى لتحول األندية إلى
احملصلة
شركات مساهمة هو استخدام األموال
ّ
من بيع األسهم لتوسيع نشاط األندية .هذه
النتيجة قد تكون مدعومة بعدة مبررات من أهمها

مواجة كثير من األندية صعوبات فى متويل نشاط
املوسم الرياضى.

< إعادة هيكلة تنظيماتها اإلدارية الرياضية
حتى تدار بطريقه علمية مؤسساتية حديثة،
وأثبتت الدراسة أن الدافع الثانى لتحول األندية
إلى شركة مساهمة هو تقوية موقعها التنافسى.
حيث هناك عدة أسباب جعلت املنافسة مهمة،
لذلك فإن قرار التحول سيساعد األندية على عدة
نقاط من أهمها :زيادة الوالء طاملا أن جزءاً من
أسهم الشركة مملوك من العامة ،وقرار التحول
واإلجراءات املصاحبة له ووجود اسم النادى فى
سوق األسهم يعتبر أداة تسويقية ودعائية قوية،
وممارسة الشفافية حيث تدار أندية كرة القدم
بقوانني وأنظمة واضحة مثل الشركات املساهمة.

مؤشرات تحقيق األهداف االقتصادية حسب آراء عينة البحث
احملصلة من بيع األسهم لتوسيع نشاط األندية
استخدام األموال
ّ
تشير املؤشرات حسب آراء عينة البحث إلى ضعف حتقيق هذا الهدف وتتلخص فى أن األندية
تعانى من مشكالت نفصلها فيما يلى :
< عدم الشفافية بالنسبة للتدفقات املالية
< ملديونية مشكالت التسويق .
الهدف الثانى لتحول األندية إلى شركة مساهمة هو تقوية موقعها التنافسى
تعانى من مشكالت نفصلها فيما يلى :
< تكريس القيم املادية أدى إلى انخفاض املستوى الفنى ألندية االحتراف خالل املوسم الرياضى.
< أما املوقع التنافسى املالى فعدم تدوير التدفقات املالية فى حافظات أو ادخار طويل املدى
للتوسع فى األصول يضعف املوقع التنافسى للنادى .
إعادة هيكلة تنظيمات اإلدارة الرياضية حتى تدار بطريقة علمية مؤسساتية حديثة
استمرار اإلدارة الطوعية  ،استمرار ربط األندية الرياضية بالتمويل احلكومى .
الشكل رقم ( )2يوضح مؤشرات حتقيق األهداف االقتصادية حسب آراء عينة البحث
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Series 2

Series 1
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1.30%
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0.5

1

1.5
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2.5

3
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الشكل رقم ( )3يوضح املؤشرات االقتصادية لتحقيق أهداف االحتراف فى األندية الرياضية

التوصيـ ـ ـ ـ ــات
< إعداد الدراسات املوضوعية والشاملة املتعلقة بتخصيص النادى والتقييم املالى
واإلدارى وإجراء دراسات اجلدوى االقتصادية  ،وعرض التجارب الناجحة  ،وتوظيف البيئة
اإلعالمية  ،ومتابعة دراسة أية تغيرات قد تطرأ .
< حتديد أهداف استخدام املال بالتوجه نحو رفع الكفاءة  ،وحتسني األداء  ،والقدرة
التنافسية  ،وجذب االستثمارات .
< حتديد اخلطوات املرحلية  ،وتعيني البرنامج الزمنى لكل مرحلة مع التنسيق
والتكامل فى هذه املراحل واخلطوات على مستوى األندية والقطاعات ،توظيف الطاقات ,
و الكفاءات  ،والفرص واإلمكانيات والوقت  ،مع تنظيم البرامج التدريبية والندوات وورش
العمل واحللقات واللقاءات واملؤمترات لنشر الوعى.
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ثاني ًا المصادر باللغة األجنبية
• Roobing Daft , Organization Theory and Design 4th edition , (Staple , West , 1992).
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