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 الدراسة : ملخص

هدف هذا البحث إلى دراسة أثر أسلوب القياس المرجعى فى ترشيد قرارات اإلستثمار فى ي    
 البنوك التجارية المصرية .

ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم البحث إلى قسمين ، القسم األول وهو اإلطار النظرى لتأصيييل    
انى وهييو القسييم الميييدانى موضوع البحث وتناول أدبيات المحاسبة المرتبطة بموضوع البحث، القسم الثيي 

إلختبار فرض البحث ، وذلك من خالل تصميم قائمة إستبيان وتوزيعها على عينيية البحييث المتمثليي  فييى 
 –أكيياديميين  –المييديرين الميياليين  –قائمة إستبيان على عينة من ) مييوظ ى إدارا اإلسييتثمار   163عدد  

ى بيان مييا إذا كييان أسييلوب القييياس المرجعييى أعضاء مجلس اإلدارا ( وذلك لقدرتهم على إبداء أرائهم ف
 يؤثر فى ترشيد القرارات اإلستثمارية فى البنوك التجارية أم ال.

وقد توصلت النتائج إلى أن أسلوب القياس المرجعى يمكن  أن يؤثر بعالق  طردي  قوية فى     
 ترشيد قرارات اإلستثمار فى البنوك التجارية .

  ترشيد قرارات اإلستثمار  –القياس المرجعى الكلمات اإلفتتاحي  : أسلوب 

Summary: 

This paper aims to study the effect of benchmarking method in 
rationalizing investment decisions in Egyptian commercial banks. 

          To achieve this aime , The papers was divided into two parts, the 
first one, which is the theoretical framework for establishing the research topic 
and dealing with the accounting literature related to the research topic, and the 
second section, which is the field section for testing the imposition of the 
research, by designing a questionnaire list and distributing it to the research 
sample represented in the number of 163 questionnaire lists per sample Of 
(investment management employees - financial managers - academics - board 
of directors) due to their ability to express their opinions in stating whether the 
benchmarking method affects the rationalization of investment decisions in 
commercial banks or not. 

        The results concluded that the benchmarking method can have a 
strong direct influence in rationalizing investment decisions in commercial 
banks. 

Keywords: benchmarking method - Rationalize investment decisions. 
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 مقدمة 

نتيجة التطور التكنولوجى الهائل الذى يشهده العييالم فييى هييذه األيييام أدى ذلييك إلييى ظهييور نظييم   
محاسبية حديثة لمواجهة هذا التطور فى كافة الجوانب االقتصادية المحلية والعالمية وزيادا حدا المنافسة 

فى مدى قدرتها على مواجهة هذه بين الشركات ، مما دفع هذه التغيرات العديد من الشركات الى الت كير 
المنافسة مع الح اظ على استمراريتها،  وأصبح ال كر اإلدارى يعمل على التركيييز علييى م يياهيم السييو  
 كبداية إلنتاج منييتج ملبييى إلحتياجييات العميييل ونتيجيية لييذلك ظهيير م هييوم اإلدارا الموجهيي  ميين السييو 

Market- Driven Management . 

إستلزمت الحاجه ل اإلدارية الحديث  التى ظهرت للتكيف مع بيئة األعمال التنافسية  ومن هنا تعتبر المداخ
 الى متطلبات مستحدثة من المعلومات لم تعد اإلنظمة المحاسبية التقليدية قادرة على الوفاء بها .

حديثة  لم يعد قاصراً على تقديم لمحاسبة اإلداري  اولذلك أصبح دور أساليب ومفاهيم ال    

لومييات إلتخيياذ القييرارات بييل تعييدى إلييى تطييوير وخلييق وإنجيياز اسييتراتيجيات اإلداره،  وأصييبحت المع
المحاسب  اإلداري  تلعب دورا هاما فى كل مرحلة من مراحل التخطيط االستراتيجى للتكل   وأطلق عليها 

 ( .  SCMاإلداره االستراتيجي  للتكل   )

ظهر م اهيم وأساليب بيئي  حديث  منها أسلوب القياس وإستجابة للتكيف مع بيئة األعمال الحديث     
( والذى يعد احد تلك المتغيرات الناشئة والذي يسهم في تحديد مييواطن القييوا والضييعف BMالمرجعى )

بالمنظمييات مقارنيية بالمنظمييات الشييبيهة ، و يريعيتيبييير أسيليييوب القييياس المرجعييى مييين األدوات اليتيييي 
  ياعيلييية إلجييراء تيحيسييين و تيطيويير األداء.يريميكين اسيتيخيداميهييا بي

وتبنى بيئة التصنيع الحديثة على ضرورا تبنييى م هييوم التوجيي  االسييتراتيجى ومييا يتضييمن  ميين   
العديد من العوامل الداخلية والخارجية بحيث يتم اإلست ادا منها فييى عمليييات التخطيييط والرقابيية وإتخيياذ 

م فييى تعزيييز المنظمييات علييى اإلسييتمرار فييى بيئيية تسييودها المنافسيية القرار وهو االمر الذى سوف يسه
 الشديدا .

ويعتبر ترشيد قرار اإلستثمار من القييرارات األكثيير أهمييية وتييأثيرعلى ربحييية البنييوك التجارييية  
حيث أن  يعتمد على تخصيص الموارد النييادرا ألوجيي  اإلسييتثمار المختل يية التييى يتوقييع أن تحقييق عائييداً 

ال تييرات المسييتقبلية . وبالتييالى يتوقييف نجيياا المشييروع اإلسييتثمارى علييى سييالمة القييرار   مجزياً خييالل
اإلستثمارى . األمر الذى يحتم على إدارات القطاع المصرفى إستخدام أدوات إدارا التكل ة والذى يتميييز 

 بتقديم معلومات تكالي ية مألئمة إلتخاذ القرارات اإلستثمارية الرشيدا .

 مشكلة البحث :

تواجيي  منظمييات األعمييال فييى األونيية األخيييرا وبيياألخص قطيياع البنييوك التجارييية العديييد ميين 
الضغوطات بسبب سرعة التغيرات فى بيئة األعمال والتطورات التكنولوجي  وزيادا حدا المنافسة ، مما 

تغيييرات أثر ذلك على أهدافها وإستراتيجياتها التى تؤثر على بقاءهييا واسييتمرارها نتيجيية عييدم مواكبيي  ال
 التى تحدث فى بيئة األعمال بإعتبار قطاع البنوك من أكثر القطاعات تأثير بالتغيرات التى تحدث.

وتعتبر قرارات االستثمار من المواضيع الهامة في البنوك التجارية ، كونهييا تييؤثر بشييكل كبييير   
راتيجية على المدى الطويييل في العديد من القرارات التى تقوم البنوك بإتخاذها في حال رغبتها بتن يذ أست

والقصير األجل ، ويتم إتخاذ تلك القرارات بعييد عمييل دراسيية جييدوى إقتصييادية للنشيياط وتقييدير التكل يية 
 اإلستثمارية ومعرفة نسبة المخاطر والربحية من ذلك اإلستثمار .
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( اإلسييتثمار بأنيي  مصييطلح يشييير إلييى أصييل أو شيي  يييتم Chandra, 2008, p. 6حيييث يييرى )
علي  أو شرائ  من أجل توليد دخل فى المستقبل أو يمكن بيع  بسعر أعلى الحقاً لتحقيييق ربييح. الحصول  

ويشمل شراء األسهم والسندات أو الممتلكات العقارية فى الجانب المالى. ويعتمييد النمييو اإلقتصييادى ألى 
تحليييل المميييزات دولة إلى حد كبير على اإلسييتثمار. ويييدعو اإلسييتثمار إلييى التنبييؤ بالمسييتقبل وتوقعيية و

 المختل ة من أجل تحقيق أهداف معينة.

( م هوم اإلستثمار بأن  توظيييف المييال بهييدف تحقيييق عائييد أو 45، ص.  2018ويرى )بنداس،    
دخل أو ربح أو المال عموماً وعبارا عيين تضييحية بمييوارد ميين أجييل تحقيييق منييافع فييى المسييتقبل غييير 

 ويعنى ذلك إكتساب الموجودات المالية والمادية. مؤكدا، واإلستثمار عبارا عن شكل مادى ملموس

لذلك أصبح صنع وإتخاذ القرار اإلستثمارى أمر غاييية فييي األهمييية لمييا يترتييب علييية ميين قييدر   
عييالى ميين المخيياطر لييذا فييإن اإلدارا أصييبحت بحاجيية إلييى نوعييية ميين المعلومييات تتناسييب مييع نوعييية 

ذ اإلدارا قرار أكثيير دقيية أصييبحت المعلومييات المالييية القرارات والمشاكل اإلدارية المعاصرا ولكى تتخ
وحدها التك ى فهى بحاجة إلى معلومات مالية وغير مالية تقدم متخذى القرار، وبالتالى كان على البنوك 
استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية لتدعيم نجاحها ومساعدتها فى اإلستمرار فى المنافسة وترشيد القييرار 

ية دور أدوات إدارا التكل ة في توفير قدر كاف ميين المعلومييات لمتخييذى القييرار ميين ،ومن هنا يأتى أهم
خالل تكامل أدواتها مع بعضها البعض من أجييل إتخيياذ قييرار إسييتثمارى رشيييد ميين قبييل اإلدارا  يحقييق 
من عة مستقبلية للبنوك التجارية المصرية ويعمييل علييى تقليييل المخيياطر وميين أهييم هييذه األدوات اسييلوب 

 المرجعى الذى يعتبر من األساليب الهامة فى تقييم األداء االستراتيجى  .  القياس

( أسلوب القياس المرجعييى بأنيي  عملييي  تحديييد الممارسييات Kumar et al,2006,p.294فرأى )
المتميزا وفهمها وتكي ها مع المؤسسات فى أى مكان فى العالم لمساعدتها على تحسين أدائهييا فهييى شيياط 

إليجاد أفضل الممارسات واألداء ومن ثم قياس العمليات التجارييية ال علييي  مقابييل تلييك   تطلع إلى الخارج
 األهداف وتعتبر األداا التى لتكاملها مع األدوات األخرى لها تأثير فعال 

( بأنييي  أسيييلوب إلدارا التكل ييية يسيييتخدم فيييى إختييييار 136، ص.2013كميييا رأى) النجيييار، 
الئم لتحديد المزايا التنافسية التى قد تتمتييع بهييا المنشييأه عيين طريييق االستراتيجيات بإعتباره األسلوب الم

مقارنة النتائج المختل ة المرتبطيية بإنتيياج منييتج   خدميية مييع أفضييل أداء إلنجيياز هييذه العملييي  سييواء فييى 
 منشأت أخرى أو فى المنشأه ذاتها .

 سى التالى :ومن هنا يمكن أن تتبلور طبيعة مشكلة البحث في السؤال البحثى الرئي    

 "ما أثر إستخدام أسلوب القياس المرجعى فى ترشيد قرارات اإلستثمار فى البنوك التجارية المصرية ؟ "

 هدف البحث:

من خالل عرض طبيعة مشكلة البحث يمكن للباحثة تحقيق الهدف الرئيسييى للبحييث علييى النحييو  
رارات اإلسةةتثمار فةةى البنةةوك "دراسةةة أثةةر اسةةتخدام أسةةلوب القيةةاس المرجعةةى فةةى ترشةةيد قةة  : التييالى

 التجارية المصرية "

 : أهمية البحث 

 تتمثل أهمية البحث في األهمية العلمية والعملية للبحث على النحو التالي
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   :األهمية العلمية للبحث 

 تتمثل األهمية العلمية للبحث فى النقاط التالي  : -أ

التكل يية ضييروري  فييي ترشيييد القييرارات ه فييى إدارا  ايعتبر أسلوب القياس المرجعى  بمثابيية أد -1
 اإلداري  وخاصة قرارت اإلستثمار بأنواعها  .

بيان مدى أهمي  أدوات إدارا التكل ة في ترشيد قرارات اإلسييتثمار بإعتبارهييا إمتييداد لألبحيياث  -2
 العلمية التى تناولت هذه النماذج من قبل .

ييياس المرجعييى فييى ترشيييد قييرارات ندرا الدوريات واالبحاث العلمية التى تناولت أسييلوب الق  -3
 اإلستثمارفى بيئة األعمال الحديثة  .

 تتمثل األهمية العملية للبحث فى النقاط التالي  : -ب

تقدم الدراسة دليالً ميدانياً في البنوك التجارية المصرية حييول رثيير أدوات إدارا التكل يية  فييي ترشيييد  -1

 الدراسات السابقة . قرار اإلستثمار،  وهو ما لم تتطر  الي  العديد من

توضح الدراسة أهمية التكامل بين أدوات إدارا التكل ة لخلق ميزا تنافسية للبنوك التجارييية  وتييدعيم  -2

 القرارات االدارية في البنوك محل الدراسة .

تمثل موارد البنوك التجارية من أهم عناصر موارد الدول  و اإلقتصيياد القييومى حيييث تقييوم بييالربط  -3

 ولة المختل ة .بين قطاعات الد

 فروض البحث :

في ضوء طبيعة مشكلة البحث والهدف منها يمكن صيييياغة ال يييرض البحثيييي الرئيسييي للدراسيية 
 على النحو التالي:

ال يوجد أثر الستخدام أسلوب القياس المرجعى فى ترشيد قرارات اإلستثمار فى البنوك التجارية    "
 المصرية "

 منهج البحث

البحث واالجابة علييى تسيياؤالت  تييم اسييتخدام منهجييية البحييث المتمثليية فييي من أجل تحقيق أهداف  
 : النقاط التالية

 نموذج البحث:

في ضوء أهمية البحث واألهييداف المرجييوا منيي  تييم االعتميياد علييى إسييتخدام الميينهج اإلسييتقرائي 
  : والمنهج اإلستنباطي معاً على النحو التالي

 المنهج اإلستنباطى : -أ

اإلسييتنباطى علييى اعييداد الدراسيية النظرييية وتحليييل الدراسييات السييابقة المتعلقيية إعتمييد الميينهج 
بالموضوع محل البحث بهدف توضيح ما توصلت الي  هذه الدراسات من نتائج وتوصيات بهدف اشتقا  
االطار النظرى للبحث ومحاولة اشتقا  رثر أدوات إدارا التكل ة في ترشيييد قييرار اإلسييتثمار  ميين خييالل 
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ة بييالمراجع والييدوريات العلمييية واألبحيياث المنشييورا سييواء عربييية أو أجنبييية التييى تخييدم كافيية االستعان
 جوانب البحث .

 المنهج اإلستقرائى : -ب 

إعتمد المنهج اإلستقرائى على فى إتمام الدراسة الميدانية للبحث وتحليل نتائجها واختبار ال روض 
 قائمة اإلستبيان التى تم توزيعها على عينة البحث  . الخاصة بالدراسة الميدانية للبحث وذلك من خالل

 أداة البحث : –ج 

تتمثل أداا البحث في االعتماد على األساليب اإلحصائية والكمية والرياضي  لتحليييل بيانييات عينيية 
 الدراسة الميدانية للبحث واختبار صحة فروض الدراسة .

 وسيلة البحث: –د 

 تتمثل وسيلة البحث فيما يلى :

 لوب المقابالت الشخصية مع أفراد عينة البحث الميدانى .أس (أ

 أسلوب المشاهده والمالحظ . ( ب

تصميم قوائم اإلستقصاء ، والتييى تييم توزيعهييا علييى العينيية المختييارا ميين أعضيياء مجلييس األدارا  ( ج
ومييوظ ى قسييم إدارا اإلسييتثمار والمييدراء الميياليين فييى البنييوك التجارييية واألكيياديمين فييى مجييال 

 نوك . محاسبة الب

 نطاق البحث:

 : يتمثل نطاق البحث في النقاط التالية

( دون BMيقتصيير البحييث علييى تنيياول أحييد أدوات إدارا التكل يي  وهييو )أسييلوب القييياس المرجعييى .1
 التطر  ألى أدوات رخرى.

يقتصر البحث على تناول قرارين من قرارات اإلستثمار فى البنوك التجارية وهما )قرار اإلسييتثمار  .2
   المالية ، قرار اإلستثمار العقارى ( دون التطر  لقرارات أو جوانب أخرى.فى األورا

يقتصر البحث على عينة من البنوك التجارية المقيدا والغير مقيييده ببورصيية األورا  المالييية والتييى  .3
تعمل فى بيئة االنتاج الحديثة وتستخدم أدوات إدارا التكل ة من أجل ترشيد القييرار والبقيياء فييى بيئيية 

 . عمالاال

 مجتمع وعينة الدراسه الميدانيه

تم إختيار عينة الدراسة الميداني  من البنوك التجارية فى البيئة المصرية و تتمثل العينيية المختييارا 
 فى مجموعة من فئات العاملين بالبنوك التجارية المصرية على النحو التالى :

 أعضاء مجلس االدارا -1

 موظ ى قسم إدارا اإلستثمار  -2

 المدراء الماليين  -3

 األكاديميين فى مجال المحاسبة . -4
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  :خطة البحث

 : من خالل عرض طبيعة مشكلة البحث وهدف  يمكن تقسيم البحث على النحو التالي

 اإلطار العام للبحث.  -1

  .الدراسات المتعلقة بموضوع البحث -2

 اإلطار النظري للبحث.  -3

  .الدراسة الميدانية -4

 نتائج وتوصيات البحث. خالصة و -5

 عرض وتحليل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث

  :استقراء )عرض( الدراسات السابقة

 ( بعنوان :2010دراسة) عبدالمنعم،  -1

 العوامل الحاكمة في تطبيق أسلوب القياس المرجعي في المنشآت الصناعية المصرية :
 في مصر(:  ) دراسة ميدانية على شركات صناعة الدواء 

 أجريت هذه الدراس  على الشركات العامل  في مجال الصناعات الدوائية في مصر 

 يتمثل هدف الدراس  فيما يلى :

تحديييد وتحليييل العوامييل الحاكميي  فييي تطبيييق أسييلوب القييياس المرجعييى فييي المنشييأت الصييناعية  -1
 المصري .

 لحديثة في مجال تقييم األداء .تقييم دور أسلوب القياس المرجعى في تطبيق اإلتجاهات ا -2

 ومن أهم نتائج وتوصيات الدراس  ما يلى :

عملية القياس المرجعى برزت في األونيي  األخيييره نتيجيية التغيييرات والتطييورات فييي بيئيية األعمييال   -1
 المعاصره

هناك خطوات منهجية لتطبيق برنامج القياس المرجعى ، كما تواج  عملية التطبيييق عييدا صييعوبات   -2
 تت الدراس  إمكانية مواجهتها والتغلب عليها .أثب

 أثبتت الدراس  أمكانية تطبيق أسلوب القياس المرجعى في المنشأت الصناعي  المصري  . -3

 بعنوان (Soni Kodali., 2010) دراسة  -2

"Internal benchmarking for assessment of supply chain performance" 

شركات الصناعية وهى شركات صناعة المالبييس فييى جنييوب أسيييا أجريت الدراسة على إحدى ال
 وذلك بإستخدام الدراسة الميدانية .

 يتمثل هدف الدراسة فيما يلى :
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إقتراا منهجية للمعيار الداخلي لتقليل التباين في األداء بين سالسل التوريد ذات التنسيييق البييؤري 
 ن س .

 ومن أهم نتائج الدراس  ما يلى :

( وقيييوا ، وضيييعف ال يييرص ، وال يييرص PVAم الواسيييع لتحلييييل قيمييية األداء )أدى االسيييتخدا
( إلى تشخيص جيد لسالسل التوريد. يمكن أن يكون هذا التحليل م يييدا للغاييية فييي SWOTوالتهديدات )

االست ادا من محركات سلسلة التوريد من سالسل التوريد المختل ة التي تنتمي إلى ن س التنسيييق البييؤري 
 حقيق أداء جميع سالسل التوريد في ن س مستوى األداء.، وبالتالي ت

 ( بعنوان :2011دراسة )الصعفاني،   -3

"إستخدام أسلوب القياس المرجعي في تدعيم بطاقة األداء المتوازن لتعظيم قيمة المنشأة 
 دراسة ميدانية على القطاع الصناعية في الجمهورية اليمنية"

فى الجمهورية اليمني  وذلك بإستخدام الدراسة الميدانييية   أجريت الدراسة على الشركات الصناعية
. 

 يتمثل هدف الدراسة فيما يلى :

إبراز الييدور الييذي يمكيين أن يقدميي  اسييتخدام أسييلوب القييياس المرجعييي فييى تييدعيم بطاقيية األداء 
 المتوازن كأداا لقياس وتقييم األداء، بغرض تحسين أداء المنشأا وتعظيم فيمتها  

 وتوصيات الدراس  ما يلى :ومن أهم نتائج 

إن استخدام أسلوب القياس المرجعي سوف يسهم فى تدعيم وتحسين عملية قياس وتقييم األداء وخلق -1 
 القيمة بمنظور التعلم والنمو، العمليات الداخلية، العمالء،المنظور المالى . 

القياس المرجعي فى تحسين   فيما يتعلق بترتيب درجة إسهام المقاييس المرجعية التى يوفرها أسلوب  -2
القياس والتقييم وخلق القيمة بكل منظور على حده، فقييد تبييين أن المقيياييس المرجعييية المدعميية لمنظييور 
العمييالء تحتييل المرتبيية األولييى، تليهييا المقيياييس المرجعييية المدعميية لمنظييور العمليييات الداخلييية، تليهييا 

. أما المقاييس المرجعية المدعمة للمنظييور المييالى فقييد المقاييس المرجعية المدعمة لمنظور التعلم والنمو
 احتلت المرتبة الرابعة .

(Rawski., et al., 2012) بعنوان : دراسة  -4   

Benchmarking sustainability practices: evidence from manufacturing 

firms" " 

شييروع بحثييي عييالمي يشييمل (، وهو مIMSSأجريت دراس  ميدانية على استراتيجية التصنيع الدولية )
 بلدا منهم مناطق رسيا ، وأوروبا ، وأمريكا الشمالية ، وأمريكا الجنوبية. 20أكثر من 

 يتمثل هدف الدراسة فيما يلى :

تقديم نموذج بحث يثبت ممارسييات االسييتدامة فييي سيييا  بيئيية األعمييال التنافسييية ، وممارسييات سلسييلة 
 التوريد التشغيلية، ونتائج األداء.

 أهم نتائج وتوصيات الدراس  ما يلى :ومن 
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ا علييى مسييتوى   -1  تطبيق ممارسات االسييتدامة ليييس فقييط علييى المسييتوى االسييتراتيجي ، ولكيين أيضييً
 الموظ ين .

هذه المقاييس الموثوقة لممارسات االستدامة م يدا ألغراض القياس المرجعى و قييد تييتعلم الشييركات   -2
 .EPتالي تحسين كيف تكون مستجيبة للسو  والعمالء وبال

الجوانب البيئية على مستوى مصنع التصنيع. يمكن للمصنعين الذين يهييدفون إلييى  RPSكيف تعالج    -3
 االستجابة للعمالء أن يدرسوا كيف أن منتجاتهم تعكس البعد البيئي من أجل اكتساب ميزا تنافسية.

 ( بعنوان :2012دراسة )كوسه،  -5

عى وأساليب التكلفة على أساس النشاط بهدف تحسين  "التكامل بين أساليب القياس المرج
 األداء )دراسة نظريه("

 يتمثل هدف الدراسة فيما يلى :

دراسة إمكانية التكامل بين أسلوبى التكل ة على أساس النشاط والقييياس المرجعييي ميين خييالل العالقيية    
 التبادلية بينهما، وذلك باستخدام استراتيجي  التحسن المستمر 

 نتائج وتوصيات الدراس  ما يلى :ومن أهم 

يساعد التكامل بين أسلوبى التكل ة على أساس النشاط والقياس المرجعي المنشأه علييى تحقيييق البقيياء   -1
 .والنمو،والسعي لتحسين األداء الكلي للمنشأا

إن استخدام القياس المرجعي يساهم فى وضع مقاييس مرجعية مالية وغييير مالييية تييرتبط باألهييداف   -2
 إلستراتيجية  للمنشأا .ا

تطبيييق أسيياليب إدارا التكل يية فييى بيئيية التصيينيع المتقدميية لمسيياعدا المنشييأا فييي تحقيييق األهييداف  -3
 اإلستراتيجي  وزيادا القدرا التنافسية للمنشآت فى ظل ظروف المنافسة

تييتمكن  ضرورا تحقيق التكامل بين أسلوب القياس المرجعييي وأسيياليب إدارا التكل يية األخييرى حيييث  -4
 المنشاا من زيادا فعالية التحسين المستمر. 

(Panwar., et al.,   2013 ( بعنوان: دراسة  -6   

"Implementation of benchmarking concepts in Indian automobile industry 

– an empirical study" 

ت فييى الهنييد ، أجريت دراس  تطبيقية على شركات فى الهند وهم شرك  إلنتاج الباصات والحافال
شركة رائده   فى مجال مصابيج السيارات فى الهند ، شرك  إلنتاج المضخات الهيدروليكية وقطع غيار 

 السيارات.

 يتمثل هدف الدراسة فيما يلى : 

 تقديم تحليل شامل لحالة تن يذ م اهيم القياس المرجعى  في الشركات الصناعية الهندية.

 ما يلى :ومن أهم نتائج وتوصيات الدراس  

 في المائة من الشركات المدروسة كانت على علم بمصطلح "قياس األداء"  86تبين أن  -1
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 قبلت جميع الشركات باإلجماع المقياس كأداا فعّالة لتحسين األداء. -2

تظهر النتائج أيضا أن القياس هو في مرحلت  االبتدائية في صناعة السيارات الهندية، وأنها ال تزال   -3 
 إلى المزيد من االلتزام من اإلدارا العليا النتشارها.بحاجة 

تشمل األسباب التي تم تحديدها في هذه الدراسيية لعييدم اسييتخدام القييياس المرجعييى "نقييص المييوارد   -4 
 البشرية" ، و "نقص الخبرا الداخلية".

 ( بعنوان :2015دراسة ) زبير،  -7

متوازن في قياس مؤشرات األداء المالي  "استخدام أسلوبي القياس المرجعي وبطاقة األداء ال
 دراسة حالة بنك فيصل اإلسالمي السوداني" للمصارف السودانيه:

 أجريت دراسة حالة على بنك فيصل اإلسالمى السودانى 

  :يتمثل هدف الدراسة فيما يلى

تحسين  التعرف على مفهوم القياس المرجعى وبطاقة األداء المتوازن فى المصارف السودانيه بغرض -1

 أدائها. 

 القياس المرجعى وبطاقة األداء المتوازن.تقديم بعض الخطوط العريضه لعملية تطبيق أسلوب  -2

 ومن أهم نتائج وتوصيات الدراس  ما يلى :

 إن األداء المالى بالمصارف السوداني  يتأثر بإستخدام أسلوب القياس المرجعى وبطاقة األداء  -1

يات الداخلي ، بعد  التعلم والنمو، البعد اإلجتماعى بالمصارف السوداني  يتأثر بعد العمالء،  بعد العمل  -2
 بإستخدام أسلوب القياس المرجعى وبطاقة األداء

 إن أسلوب القياس المرجعى يدعم اإلبتكار سواء فى المنتجات أو فى العمليات . -3 

يادا الحصة السوقي  وكسب مزايا إن أسلوب القياس المرجعى يعتبر من أهم الوسائل المساعده فى ز  -4
 تنافسي  .

(Taschner., 2016( بعنوان : دراسة  -8   

Improving SME logistics performance through benchmarking" " 

المعدات والمستلزمات  –أجريت دراسة ميداني  على شركات التصنيع األلمانية ) صناعات يدوية  
 التبريد والتكييف ( –الطبية 

  :دف الدراسة فيما يلىيتمثل ه

( واقتييراا SMEsمناقشة إمكانييية تطبيييق القييياس المرجعييى للمؤسسييات الصييغيرا والمتوسييطة )
 عملية مكث ة لوضع المقاييس اللوجستية في الشركات الصغيرا والمتوسطة.

 ومن أهم نتائج وتوصيات الدراس  ما يلى :

ة بالكامل ، ألن المشاركين من المشاريع الصييغيرا ال يمكن إجراء عملية إدارا ذاتية أو أداا قياس رلي  -1
 والمتوسطة غالباً ما ي تقرون إلى الدراية الالزمة لعملي  األداء وضع المعايير بطريقة فعالة وكفء. 
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العملية المقترحة جنبا إلى جنب مع األدوات والقوالب القياسية المستخدمة توفر دعما قيما للشييركات   -2
 مشروع القياس اللوجستى. الصغيرا والمتوسطة في

:( بعنوان   Santoso& Srimannarayana., 2017) دراسة 

"Benchmarking knowledge management practices in small and 

medium enterprises A fuzzy multicriteria group decision-making 

approach" 

 ربو التى تتخذ تايوان مقر لها.أجريت دراس  حال  على شركات تصنيع الكمبيوتروهى شركة أ

  :يتمثل هدف الدراسة فيما يلى

( كمشييكلة صيينع القييرار فييي KMصييياغة عملييية قييياس ومقارنيية أداء ممارسييات إدارا المعرفيية )  -1
مجموعة متعددا المراكز وتقديم نهج جديد لصنع القييرار ميين أجييل التقييييم ال عييال ألداء ممارسييات إدارا 

 المعارف.

 (.SMEsامات مختلف أصحاب المصلحة في المؤسسات الصغيرا والمتوسطة )تلبية اهتم  -2

 ومن أهم نتائج وتوصيات الدراس  ما يلى :

تساهم إدارا المعرفة في التحسين الشامل لألداء التنظيمي من خييالل تحديييد ال ييرص وتييوفير عملييية   -1
 اتخاذ القرار ال عال.

حييدودا ، فبالتييالى تسيياعد ممارسييات المقيياييس الشييركات الصييغيرا والمتوسييطة تعمييل بمييوارد م  -2
 المرجعي  على تحسين قدراتها الرئيسية.

نهج صنع القرار الجماعي المتعدد المعايير المقترا يساعد المؤسسييات الصييغيرا والمتوسييطة علييى   -3
 فهم وضعها الحالي في ممارسات إدارا المعارف وأيضاً توفير ال رص لها لتحسين أدائها الكلي.

هج اتخاذ القرار الجماعي متعدد المراكز هو أداا م يدا لقييياس ومقارنيية ممارسييات إدارا المعرفيية ن   -4
 في الشركات الصغيرا والمتوسطة. 

نهج اتخاذ القييرار لمجموعيية البلييدان المتعييددا يمكيين اسييتخدام  كنمييوذج جيياهز لمسيياعدا الشييركات   -5
 ا المعلومات.الصغيرا والمتوسطة على تحسين ووضع أفضل في مجال إدار

  ( بعنوان :2017دراسة )الهجان،   -9

 "أثر أستخدام أسلوب القياس المرجعى على تحسين أداء شركات قطاع المقاوالت" 

 أجريت دراس  ميداني  على مجموع  من شركات قطاع المقاوالت فى جمهورية مصر العربي 

  :يتمثل هدف الدراسة فيما يلى

ذات دالل  معنوييي  بييين إسييتخدام القييياس المرجعييى وتحسيييين التحقق من مدى وجود عالق  تأثير  
 األداء فى شركات المقاوالت.

 ومن أهم نتائج وتوصيات الدراس  ما يلى :
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أهمية إسييتخدام أسييلوب القييياس المرجعييى فييى عملييية التقييييم وقييياس وتحسييين األداء فييى شييركات    -1
 المقاوالت .

 المرجعى بشركات المقاوالت خاصة القطاع العام  عدم تطبيق شركات المقاوالت أسلوب القياس -2

وجود عالقة تأثير ذات دالل  معنوية بين إستخدام أسييلوب القييياس المرجعييى وتحسييين أداء شييركات   -3
 قطاع المقاوالت .

( بعنوان :2018)أبوتمام،         -10 دراسة  

ستراتيجية: دراسة  اهمية تطبيق نظم محاسبة التكاليف واإلدارية على اتخاذ القرارات اال
 "ميدانية في البنوك التجارية األردنية"

 أجريت دراس  ميداني  على البنوك التجارية األردني 

  :يتمثل هدف الدراسة فيما يلى

( على إتخاذ ABC-ABM-TC-BSCالبحث فى أهمي  تطبيق نظم محاسبة التكاليف واإلداري  )
 القرارات االستراتيجي  فى البنوك االردني 

 أهم نتائج وتوصيات الدراس  ما يلى :ومن 

هناك إدراك من اإلداره العليا ومتخذى القرار فى البنييوك التجارييية أن اإلتجيياا االسييتراتيجى الحييالى -1
 لبيئة األعمال فى ظل البيئة المتغيره يتمثل فى دعم المقاييس المالي  التقليدي  بمقاييس جديده غير مالي  

 التجارية األردني  اإلدراك الجيد ألهمي  نظم محاسبة التكاليف واإلداري  .يتوفر لدى إدارات البنوك -2

البنوك التجارية األردني  يتوفر لديها اإلدراك الجيييد بييأن نجاحهييا وإسييتمرارها يتطلييب العمييل بشييكل -3
 متواصل إلتخاذ القرارات اإلستراتيجي  الرشيده 

(Cook  et al., 2019) بعنوان : دراسة  -11   

"DEA-based benchmarking for performance evaluation in pay-for-

performance incentive plans" 

 أجريت دراسه ميدانيه على عينة من الجامعات األسبانيه

  :يتمثل هدف الدراسة فيما يلى

التييي تتبييع  DMUتوفير إطاًرا مرجعيًا يعتمد على األهييداف المناسييبة لرصييد تحسييينات وحييدات 
 وافز الدفع مقابل األداء.تن يذ خطط ح

 ومن أهم نتائج وتوصيات الدراس  ما يلى :

تطوير نموذج يقوم بضبط المقارنة مع األهداف من خالل الدفع المقابل للحوافز ، وتييم وضييع     
 أهداف اإلدارا مع مراعاا استراتيجيات التحسين التي تم وضعها في خطط الحوافز.

  : ات السابقة المتعلقة بموضةوع البحةث مةن وجهة نظر الباحثونتحليل وتقييم والتعليق على الدراس
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( :أوضحت أهمية أسلوب القياس المرجعى نتيجة التغيرات في بيئيية 2010دراسة )عبدالمنعم،   .1
األعمال الحديثة، وأثبتت تإمكانية التغلب على الصييعوبات التييى تواجيي  تطبيييق هييذا األسييلوب 

 المصري  .وأيضاً إمكانية تطبيق  في المنشأت 

( : بينت أن استخدام أسلوب القياس المرجعي سوف يساعد بدرجيية 2011دراسة )الصع انى،   .2
كبيرا فييي عملييية  قييياس وتقييييم األداء وخلييق القيميية بكييل منظييور ميين منيياظير بطاقيية األداء 
المتوازن األربعة. وذلك من خييالل وضييع قيييم مسييتهدفة موضييوعية لمقيياييس األداء، وتييوفير 

ييس مرجعية هامة، وتحديد األنشطة التييي تحقييق المنشييأا فيهييا أداء غييير مييرض مجموعة مقا
 مقارنة بالمنافسين.

( :عرضييت أن تحسييين األداء وتطييويره ضييروره حتمييي  إلسييتمرار 2012دراسيية )كوسيي ،  .3
المنشأت فى ظل ظروف المنافس  الحالية ، لذلك كييان البييد ميين التوجيي  نحييو اإلهتمييام بالبيئيي  

الداخلى من أجل اإلست اده فى تحديد المقاييس المرجعي  المالي  والغير مالي    الخارجي  واألداء
 بإستخدام أسلوب القياس المرجعى، 

وأيضاً دور أسلوب التكل   على أساس النشاط فى توفير المعلومييات المالييي  والغييير مالييي  عيين  .4
 ل إتخاذ القرارت .مسببات وكي ي  أداء األنشط  وبالتالى تعد هذه المعلومات م يده فى مجا

( : قدمت هذه الدراس  نظره عيين مييدى تن يييذ م يياهيم القييياس  Panwar et al., 2013دراسة ) .5
المرجعي  في صناعة السيارات الهندية. وتعد هييذه الدراسيي  هييي المحاوليية األولييى ل هييم نشيير 

 م اهيم القياس  المرجعى بين شركات السيارات الهندية.

الدراس  أن أداء المصارف السييوداني  يتييأثر بإسييتخدام القييياس ( :أكدت  2015دراسة ) زبير،   .6
المرجعى ونموذج القياس المتوازن لألداء، وأوصت بتعزيز مقومات تطبيييقهم فييي المصييارف 

 السوداني  لزيادا قدرتهم على تقويم األداء وبالتالى إتخاذ القرار.

لقييياس للمشيياريع ( :أوضحت الدراسيي  نقيياط الضييعف فييي نهييج اTaschner, 2016دراسة )  .7
الصغيرا والمتوسط  ، وإقترحت إطارا م اهيميييا لوضييع المقيياييس المرجعييي  اللوجسييتية فييي 

 الشركات الصغيرا والمتوسطة. 

( :ناقشت الدراس  تحليل أسلوب القياس المرجعييى ودوره فييي تحسييين 2017دراسة )الهجان،   .8
تى أدت إلى حييدا المنافسيي  وحاجيية األداء في بيئة األعمال الحديث  نتيجة للتطورات السريعة ال

المنشأت إلى معلومات مالي  وغير مالي  . وأتضح من الدراس  عدم تطبيق شركات المقاوالت 
 أسلوب القياس المرجعى 

 أوجه االختالفات بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية )تحديد الفجوة البحثية(: 

الت لترشيييد القييرارات اإلدارييي  فييي البنييوك على الرغم مما قدمتيي  الدراسييات السييابقة ميين محيياو
 التجارية اإل أن هناك ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة على النحو التالى  :

ندرا األبحاث والدراسات التى تناولت رثر أسلوب القياس المرجعى في ترشيد قرار اإلسييتثمار  -1
 في البنوك التجارية المصرية  .

سات السابق  فى حدود علم الباحث  دراسة رثر أسلوب القياس المرجعييى لم يتناول أى من الدرا  -2
في ترشيد قرار اإلستثمار في البنييوك التجارييية والتييى تمثييل عينيية الدراسيية الميدانييية وتناولييت دور 

 أدوات إدارا التكل   في تخ يض التكل   وتحسين الربحي  أو دعم القدره التنافسي  .
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تكامل بين ثالثة أساليب حديث  لترشيد قييرار اإلسييتثمار فييى البيئيية تناولت هذه الدراس  درجة ال -3
 المصري .

يمثييل القييرار اإلسييتثمارى محييور العملييية اإلقتصييادية فييي الوقييت الييراهن نتيجيية التطييورات  -4
 التكنولوجية الحديثة والحاجة إلى إتخاذ قرارات تخدم اإلقتصاد القومى.

  :اإلطار النظرى للبحث

 اإلدارية طبيعة جوهر العمليه 

ترجع اهمية اتخاذ القرارات في اطار العملية االدارية في كونها ميين اهييم و اصييعب الحيياالت     
التي تواج  االفراد و الجماعات و المنظمات على حد سواء ، ولييذا فقييد تييم اعتبييار عملييية اتخيياذ القييرار 

ها بالشييكل المناسييب والصييحيح باتخاذ القرارات أو عدم اتخاذ   جوهر العملية االدارية ، اذ عدم الشروع
من شان  أن يخلق إخ اقاً والتنصل عن اداء المهام واالنشطة المطلوبة لتحقيق األهداف المرجوانجازها ، 
فضال عن تعرض المنظمة للمشكالت وعدم امكانية مواصييلتها لسييبل االستقرارواالسييتمرار السيييما فييي 

  اطار المنافسة المحتملة .

 دارى:صنع وإتخاذ القرار اإل

هييو إختيييار بييديل ميين بييين عييدا بييدائل  decision( القييرار 338، ص. 2016رأى )زغلييول ، 
محتمل  والقرار الرشيد هو إختيار أفضل بديل من البدائل المتاحة ويعتمد القرار على خاصيييتى: األولييى 

تمييد عملييية إتخيياذ فى تعدد البدائل والتى تؤدى إلى إتخاذ القييرار والثانييية إرتبيياط القييرار بالمسييتقبل، وتع
القرارات إعتماداً أساسييياً علييى البيانييات والمعلومييات المحاسييبية التييى تمثييل نتييائج الماضييى وإمكانيييات 

 الحاضر وتوقعات المستقبل التى تستخدم فى ترشيد عملية اتخاذ القرار التشغيلى واإلستراتيجى.

اإلختيار من بييين عييدد ( عملية صنع القرار هى عملية Lunenburg ,2010, p.2فحين يرى )  
من البدائل لتحقيق النتيجة المرجوه وتحتوى على ثالث عناصر أساسية وهى ينطوى إتخاذ القييرار علييى 
اإلختيار من عدد من الخيارات ، وعملية صنع القرار هى عملية تتضمن أكثر من مجييرد إختيييار نهييائى 

ج عن النشاط الذهنى المرتبط بمتخييذ القييرار من بين البدائل وأخيراً النتيجة المطلوبة تتضمن الهدف النات
 للوصول للقرار النهائى.

( بييأن عملييية أتخيياذ القييرارات محييور هييام ميين Lesconi,2013, p.p 356:358كمييا يييرى )  
محاور العملية اإلدارية بل تعد جوهر العملية اإلدارية ألن أى عملية إدارييية يقييوم بهييا اإلدارى تتضييمن 

دارية مثل التخطيط والرقابيية والتوجييية والمتابعيية وغيرهييا، لييذلك فهييى عملييية عملية إتخاذ القرارات اإل
 متتداخلة فى جميع وظائف اإلدارا ونشاطتها.

 مراحل عملية صنع وإتخاذ القرار اإلدارى:

( مراحييل Shahsavarani, 2015, p.8و )  (Blocher et al, 2010, p.431تناول كييالً ميين )
 وهى كالتالى : صنع واتخاذ القرارات اإلدارية

 تحديد المشكلة  .1

يجب تحديد المشكلة واألسباب الجذرية واإلفتراضات والحييدود والواجهييات التنظيمييية ومشييكالت 
أصحاب المصلحة والهدف من ذلك هو التعبير عن المشكلة بشكل يصف كل الشروط األولية والظروف 
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لي  جميع صناع القييرار وأصييحاب المرغوب  ويجب أن يكون بيان المشكلة مكتوب بشكل موجز يوافق ع
 المصلحة فهى نقطة حاسمة قبل اإلنتقال للمرحلة الثانية.

 تحليل المشكلة: .2

وهذه المرحلة تصف ما يجب فعل  لحل المشكلة وتصف مجموعة الحلول البديليية لمشييكلة القييرار 
إسييتخراج البييدائل   مستعيناً باألساليب العلمية الحديثة ويعتبر الجييزء الهييام فييى عملييية اتخيياذ القييرار هييى

وتحديد المشكلة والت كير فى عدا حلول للمشكلة مييع تقييديم معلومييات تسيياعد صييانعى القييرار فييى التنبييؤ 
وتقدير تبعات القرارات ويتطلب األمر هنا تصنيف المشكلة وتحديد البيانات والمعلومات المطلوبة لحلهييا 

وقد يجب إستشارت  عند إتخاذ القرار ومن  وهى تساعد فى تحديد ومعرفة من الذى سيقوم بإتخاذ القرار،
الذى يقوم بتن يذ القرار، واتخاذ القرار الرشيد وك اءت  تعتمد أساساً على قدرا المدير فى الحصول علييى 
أكبر قدر من البيانات والمعلومات عن البدائل المتاحة وتكون هذه البيانات ذات ك اءا وفاعلييية ينبغييى أن 

 ى:تتميز بمواص ات معينة وه

 الشموليية : بحيث تغطى جميع جوانب المشكلة. (أ

 اليدقيية : أى خالية من األخطاء. ( ب

 الواقعيية :  وتمثل واقع عمل المست يد. ( ج

 التكل يية:  تكون تكل ة المعلومة أقل من فائدتها. (د

فإذا توافرت هذه الخصائص فييى المعلومييات أصييبحت مييورد مهييم ليي دارا ووسيييلة تعتمييد عليهييا 
 إلتخاذ القرار.

 تحديد بدائل حل المشكلة: .3

وتعتبر هذه المرحلة هى جوهر عملية اتخاذ القرار حيث يقابل متخذى القييرار العديييد ميين البييدائل 
فإذا كان عدد البدائل المحتملة محدودا، فيمكن التحقق من واحد تلو األخر حتى ي ى بالمتطلبييات وحييذف 

البييدائل ويجييب إختيييار البييديل الييذى سيييطبق العناصر غير القابلة للتن يذ ويحصل على قائميية صييريحة ب
ويلتزم ب  أفراد المنظمة كما أن البحث عن البديل يتضمن مسح للعوامل البيئية الداخلييية والخارجييية ميين 

 أجل توفير المعلومات المالئمة التى تصاغ على شكل بدائل تسعى إلنجاز الهدف.

 مرحلة تقييم البدائل المتاحة: .4

تعنى تحديد المزايا والعيوب المتوقعة لكل حل بديل وتلييك الخطييوا تسييتلزم  تقييم أو تطوير البدائل
 القيام بالتنبؤ وإستقراء المستقبل بطريقة عملية التحليل على:

 تحديد العوامل اإلستراتيجية التى سوف يتم التركيز عليها. .1
 التنبؤ بالنتائج المتوقعة لكل بديل. .2

طريقة وضع أوزان نسبية لكل المزايا والعيييوب وفييى وتتم ترجمة المزايا والعيوب لكل بديل عن  
مجال القرارات تترجم البدائل إلى أرقام كمية يتم تحديد العائد   التكل يية لكييل بييديل، وفييى ضييوء صييافى 

 العائد  التكل ة يتم ترتيب البدائل المتاحة.
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 مرحلة إختيار البديل: .5

ى مشييكلة القييرار، وكييذلك علييى أهييداف علإن اختيار البديل المناسب ليس بالمهمة السهلة ويعتمد  
صناع القرار فى بعض األحيان، وبعد القيام بترتيييب البييدائل يييتم دراسيية بعييض المتغيييرات التييى تكييون 
متعلقة بتن يذ القرار مع استدعاء خبرا الماضى فى ت ضيل بديل على اآلخر، والبديل الييذى يحقييق أعلييى 

 وب مستقبلية وهو يمثل البديل األمثل.عيمزايا أو أعلى عائد صافى يمكن تن يذا بدون 

 مرحلة تنفيذ القرار: .6

فى هذه المرحلة يتم تحديد البديل األفضل ويتم ترجمت  إلى خطة مالية إلمكانية تن يذ القرار الييذى 
 أتخذ من قبل اإلدارا.

 متابعة تنفيذ القرار: .7

تى التنحييرف عيين ح  تتطلب هذه المرحلة ضرورا إتخاذ الخطوات الالزمة لوضع  موضع التن يذ
الجانب المخطط ل  وذلك ألن معظم القرارات تؤخذ فى ظروف عدم التأكد والمخاطرا فالبد من المتابعة 

 الجيدا.

 تعريف قرار اإلستثمار

( القرار اإلستثمارى فى األورا  المالييية ميين القييرارات الهاميية Eli, et al, 2000, p. 44رأى )
مستثمر فرص بديلة إلختيارهييا ول ختيييار فيمييا بينهييا ولكييى يكييون البالبيئة للمستثمرين حيث يكون أمام  

اإلختيار رشيداً يجب أن يقوم على أسس موضوعية وبص ة أساسية على المقارنة بين المتغيرات المالييية 
 لكل فرصة من فرص اإلستثمار والتى تختلف عن بعضا البعض من حيث العوائد ودرجة المخاطرا.

( القرار اإلستثمارى بأن  يعييد خطيية لتطييوير Puska, et al, 2017, p. 8فى حين رأى كالً من )
 الشركة وإختيار أساليب وطر  العمل وكل ش  يتعلق بالعمليات التجارية للمنظمة. 

 أنواع اإلستثمار:

 ( 40 – 39، ص  2011ينقسيم اإلستثمار من حيث األصل إلى نوعين كما أشار إلي  :) بشير،  -أ

 ى:اإلستثمار الحقيق .1

ويقصد ب  كل أصل ل  قيمة إقتصادية فى حد ذات  تظهر إما فييى شييكل حيييازا أو الحصييول علييى 
خدمة ويقوم اإلستثمار الحقيقى على أساس إن اإلسييتثمار فييى األصييول الحقيقييية يحقييق منييافع إقتصييادية 

إسييتثمار   سمتزيد من دخل البنك ومن ثم زيادا الدخل القومى للمجتمع ويسمى هذا النوع من اإلستثمار بإ
 األعمال والمنشأت وهى مثل اإلستثمار فى األالت والمعدات واإلستثمار فى المبانى وغيرها.

 اإلستثمار المالى: .2

ويقصد ب  اإلستثمار البنوك التجارية  فى األورا  المالية المتداولة باألسوا  المالية حيييث يترتييب 
شييكل األسييهم والسييندات وشييهادات الودائييع ذ  على حيازا البنك لألصل المالى وغير الحقيقى والذى يأخيي 

 وعادا ماتكون أسوا  األورا  المالية على درجة عالية من الك اءات والنظم سواء محلية أو دولية.

 ( اإلستثمار من حيث الفترة الزمنية وينقسم إلى :399، ص، 2017تناول )الحجازى،    (ب

ات ويطلييق علييي  اإلسييتثمار نداإلستثمار طويييل األجييل : وهييو الييذى يأخييذ شييكل األسييهم والسيي  .1
 الرأسمالى.
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اإلسييتثمار قصييير األجييل : ويتمثييل فييى األورا  المالييية التييى تأخييذ شييكل أذونييات الخزينيية  .2
 والقبوالت البنكية وشهادات اإليداع ويطلق علي  اإلستثمار النقدى.

 أهداف اإلستثمار:

 ( أهداف اإلستثمار كاألتى: 106، ص. 2015تناول )محمود، 

لى رأس المال المستثمر : ال شك أن البنك مهتم بالح اظ على رأسييمال ، فهييو يسييعى ع  المحافظة .1
 إلى تجديد ثروت  وتحقيق عائد مرضى.

تحقيق أقصى عائد ممكن : حيث يمثل الربح أهم دوافع اإلستثمار والذى يجعل البنك يتخلى عيين  .2
البنك. وعلى ذلك يتم  دىأموال  والمشروع الذى يحقق أكبر قدر من األرباا يكون هو الم ضل ل

 تحديد بدائل اإلستثمار وفقاً لمقدار العائد.

تعظيم القيمة السوقية لألسهم : ويقصد بهذا أن يزداد ال يير  بييين القيميية اإلسييمية للسييهم العادييية  .3
وقيمتها السوقية فإرت اع القيمة السوقية ألسييهم المنظمييات يشييير إلييى نجيياا هييذه المنظمييات فييى 

 القائمة عليها مما يدفع البنوك إلى اإلستثمار فيها . راالسو  ونجاا اإلدا

تحقيق السيولة : توفير مسييتوى مناسييب ميين السيييولة لضييمان تغطييية متطلبييات النشيياط وكييذلك  .4
العملية اإلنتاجية للمشروع اإلستثمارى فالسيولة للمشروع تعنى هى قدرتيي  علييى الوفيياء وسييداد 

 اإللتزامات المترتبة علي  وقت إستحقاقها.

 نواع القرارات اإلستثمارية:أ

 ( أنواع القرارات اإلستثمارية كالتالى :340، ص، 2015تناولت )سوار الذهب، 

 قرار الشراء: .1

تتخذ البنوك هذا القرار عندما يجد القيمة الحالية للتدفقات النقدييية المتولييدا ميين اإلداا اإلسييتثمارية 
 أكبر من سعرها السائد فى السو .

 :قرار عدم التداول .2

تيلجأ إلي  البنوك عندما يتبين من دراستها لألدوات اإلستثمارية المختل يية بمعنييى التييدفقات النقدييية 
 الناجمة عنها لن تحقق ل  أرباحاً قياساً بالمخاطر التى يمكن أن تتوافق معها.

 قرار البيع: .3

ة التى يمتلكها ريتتخذه البنوك عندما ترى أن األسعار التى تدفع فى السو  مقابل األدوات اإلستثما
أكبر من األسعار التى دفعها أو من القيمة الحالية لهذ األدوات ومهما كان القرار اإلستثمارى المتخذ فإن  

 يقوم على عدا مقاومات أساسية. 

 مراحل اتخاذ القرارات االستثمارية 

فييى  ية( مراحييل عملييية إتخيياذ القييرارات اإلسييتثمارBlocher, et al, 2010, p. 431وقد ذكر )
 األورا  المالية واإلستثمار العقارى على النحو التالى  :

 تحديد الهدف من االستثمار وإختيار االستراتيجية المالئمة. .1

 تحديد المعيار الذى سيتم على أساس  اتخاذ القرار وتحديد البدائل االسترتيجية. .2
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 جمع المعلومات المالئمة التخاذ القرار وتحليل البدائل. .3

 المتوقعة للبدائل اإلستثمارية وتن يذ أفضل بديل. ئدتقييم العوا .4

 تقييم أداء المح ظة اإلستثمارية. .5

 المبادئ األساسية إلتخاذ قرارات اإلستثمار :

هناك عدد من المبادئ يجب مراعاتها عند إتخاذ القرارات اإلستثمارية فى الم اضييلة بييين البييدائل 
 المتاحة لعل أهمها مايلى :

 (93، ص. 2013،  يرمبدأ اإلختيار )زب .1

يعتبر مبدأ تعدد الخيارات اإلستثمارية ركناً أساسياً من أركان القييرار اإلسييتثمارى حيييث ي تييرض 
فى المستثمر الرشادا وإن  دائماً يبحث عن ال رص اإلستثمارية المتعددا ليقوم باإلختيار المناسب من بين 

 مزود بنظام معلوماتى.   ء ال رص المتاحة، ويتوقف هذا المبدأ على وجود سو  مالى كف

 (  105، ص. 2014مبدأ المقارنة : )القصاص،   .2

أى الم اضلة بين البييدائل اإلسييتثمارية المتاحيية إلختيييار المناسييب منهييا وتييتم المقارنيية باإلسييتعانة 
بالتحليل ال نى لكل بديل ومقارنة نتائج التحليل إلختيار البديل األفضييل ميين وجيية نظيير المسييتثمر حسييب 

 ئمة. المبدأ الم

 ( 176، ص.2012مبدأ المالئمة : )الشيخ،  .3

يطبق المستثمر هذا المبدأ عندما يقوم بإختيار المجال اإلستثمارى المناسييب ثييم األداا اإلسييتثمارية 
 المناسبة ويسترشد المستثمر فى تطبق هذا المبدأ بمنحنى ت ضيل  الخاص.

 ( 10، ص.  2017مبدأ التنويع : ) نصر الدين ،  .4

ول المالية من حيث درجة المخاطرا والعوائد التى تدرها وعلي  فالقرار اإلسييتثمارى صتختلف األ
 السليم ينبغى أن يقوم على التنويع وذلك من أجل الحد من المخاطرا وزيادا العائد.

 ضرورة اإلستعانة بالكفاءات المالية التى لديها خبرة فى هذا المجال: .5

، 2013إتخيياذ القييرارات اإلسييتثمارية المناسييبة )زبييير، ن  والتى من شأنها أن تمكن المستثمر م  
 (.95ص. 

 تحديد الفترة الزمنية لإلستثمار :  .6

وترجع ذلييك إلييى المسييتثمر إذا كييان يريييد إسييتثمار طويييل األجييل أو قصييير األجييل )القصيياص، 
 (106، ص. 2014

 العوامل المؤثرة فى قرارات اإلستثمار فى البنوك التجارية:

 ( أن قرارات اإلستثمار تتأثر بالعوامل اآلتية:   108، ص.  2019ورأى ) أحمد ، 

فلسيي ة اإلدارا : تعتبيير قييرارات اإلسييتثمار ميين أهييم القييرارات التييى تواجههييا إدارا البنييوك، ألن  .1
اإلستثمارات التى توضع موضع التطبيق تحدد على المدى البعيد مستقبل البنك وسمعت  المالية، وهييى 
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تحتاجها إدارا البنوك وتواج  هييذه اإلسييتراتيجية الصييعوبات إذا كانييت فلسيي ة   تىتعنى اإلستراتيجية ال
 اإلدارا غير مناسبة مع الظروف التى تعمل فيها الوحدا اإلقتصادية.

 تحليل السو  وتنبؤات المبيعات :  يجب على اإلدارا التنبؤ بكمية المبيعات. .2

فسييين الرئيسييين الييذين يسييتثمرون فييى ن ييس ناسلوك المنافسين : يجب أن تحدد الوحدا اإلقتصادية الم .3
 نشاطها.

ال رص البديلة : يجب أن تواجيي  اإلدارا اإلسييتثمار نحييو اإلسييتخدام األمثييل الييذى يعظييم األربيياا فييى  .4
 األجل الطويل أى اختيار أنسب البدائل المتاحة.

يييرا ممييا يقلييل كبالضرائب واإلستهالك : يؤدى اإلستثمار ذو القيمة الكبيرا إلييى تحمييل ن قيية إسييتخدام  .5
 التدفق النقدى من اإلستثمار والعكس صحيح.

مصادر األموال : عندما تتخذ اإلدارا قرار إسييتثمارى فيجييب عليهييا اختيييار هيكييل التمويييل المناسييب  .6
 خاصة إذا كان التمويل طويل األجل.

الوحييدات  جأرأس المال : يعنى رأس المال العامل زيادا األصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وتل .7
 اإلقتصادية عادا إلى القروض طويلة األجل أو زيادا رأس المال للمحافظة على السيولة.

المخيياطرا وعييدم التأكييد : تييالزم القييرارات اإلسييتثمارية ظييروف المخيياطر وعييدم التأكييد المرتبطيية  .8
تكل يية و  بالمستقبل وبذلك تكون المشروعات اإلستثمارية عرضة للتغيير تكيياليف التشييغيل واإليييرادات

 رأس المال.

 محددات اإلستثمار فى البنوك التجارية  

 ( محددات اإلستثمار كاألتى :135 - 134، ص. ص.  2018رأى )سكر، 

سييعر ال ائييدا : يعتبيير سييعر ال ائييدا كل يية رأس المييال المسييتثمر إحييدى العوامييل األساسييية المحييددا  .1
موال المعدا لالستثمار فكلمييا انخ ييض ألل ستثمار وأن هنالك عالقة طردية بين سعر ال ائدا وحجم ا

سعر ال ائدا " كل ة استخدام رأس المال " كلما شجع ذلك على عملية اإلقتراض وبالتالى على زيييادا 
االستثمار والعكس صحيح. عندما يرت ع سعر ال ائدا يميل المستثمرون إلى إيداع أمييوالهم فييى شييكل 

 ا فى شكل مشروعات إنتاجية لقلة المخاطرا.رهمدخرات فى الشركات المصرفية بدالً من استثما

الك اية الحدية لرأس المال : يقصد بالك اية الحدية لييرأس المييال هييو اإلنتاجييية الحدييية لييرأس المييال  .2
المستثمر أو العائد على رأس المال المستثمر، حيث يكون الحساب التقويم فى مجال االستثمار دائماً 

 الوحدا النقدية المستثمرا. ق وأبداً على أساس العائد الذى تحق

التقييدم العلمييى والتكنولييوجى: أحييد العوامييل المحييددا لالسييتثمار، حيييث أن ظهييور اآلالت والمكييائن  .3
الجديدا ذات الطاقة اإلنتاجية العالية تدفع المنتج يعيش فى ظل سو  منافسة دائميياً، وذلييك بإسييتبدال 

لسييو ، وأن التقييدم العلمييى التكنولييوجى اليقييف ا  ما لدي  من رليات قديمة بالجديدا من أجل البقاء فى
عند هذا الحد بييل يتعييداه ليشييمل مجيياالت البحييث العلمييى والتطييوير وإيجيياد طيير  إنتيياج جديييدا أو 
إستخدام مواد جديدا أو أحالل عناصر جديدا محل عناصيير تقليدييية. ويعتبيير االن ييا  فييى مثييل هييذه 

 الحاالت من أنواع االستثمار.
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جة المخاطرا تعتبر إحدى محددات االستثمار ألن كل عملييية إسييتثمارية، البييد دردرجة المخاطرا :  .4
أن يرافقها مستوى معين ميين المخيياطرا ودائميياً نجييد أن هنيياك عالقيية وثيقيية بييين درجيية المخيياطرا 

 والعائد المتوقع وبين درجة المخاطرا وفترا االستثمار.

االقتصييادى والسياسييى فييى أى بلييد إحييدى   اراالستثمار االقتصادى والسياسى : يعتبر توفر االسييتقر .5
العوامل األساسية المحددا لالستثمار والذى قد ي و  تأثيره العوامل المادييية، حيييث يييوفر االسييتقرار 

 السياسى واالقتصادى ظروف مشجعة لالستثمار والعكس صحيح.

ى تييوافر مييدعوامل أخرى : مدى توفر الوعى اإلدخارى واالستثمارات لدى أفراد المجتمع وكييذلك   .6
 السو  المالية ال عالة النشطة كلما كان ذلك مشجعاً ل ستثمار.

اإلئتمان المصرفى: هى مدى توفر االئتمان المصرفى فى السياسات الداخلية للمصارف التجارية أو  .7
المصارف المتخصصة لدعم المشاريع أو شركات األعمييال شييواء فييى رأس المييال العامييل أو رأس 

امالً محدداً ومؤثراً على اإلستثمار فييإن تييوفر القييروض المصييرفية تسيياهم فييى ع المال الثابت يعتبر
 دعم وتشجيع اإلستثماروالعكس فى حالة تقنين القروض قد يؤدى إلى تحجيم اإلستثمار. 

 مخاطر اإلستثمار فى البنوك التجارية  :

اإلسييتثمار،  اتتعتبر المخاطر عملية معقدا ومن الضرورى دراستها وفهمها وتحديييدها فييى عملييي 
والينبغى إتخاذ قرار اإلستثمار دون تحليل المخيياطر وتعييد المخيياطر نقطيية هاميية فييى جمييع المعلومييات 
والبدء فى تحليل مخاطر اإلستثمارات وعامل الخطر األساسى ل ستثمار هو أحد العوامل األساسية التى 

 تؤثر على القرار اإلستثمارى.

 ,Li, et al, 2009سييتراتيجة اإلسييتثمار كمييا تناولهييا : )إ وهناك العديد من المخاطر فييى إختيييار

p.627 ) 

 وتنقسم المخاطر إلى مخاطر منتظمة أو غير منتظمة ويطلق عليهما المخاطر الكلية :

 المخاطر التنظيمية: -1

: وهى التى تؤثر على عائد وأرباا جميع أنواع  Systematic Riskويقصد بالمخاطر المنتظمة 
اول فى البورصة وعادا تحدث عند وقوع حييدث كبييير تتييأثر معيي  السييو  بأكملهييا مثييل تداالسهم  التى ت

حدوث حرب أو حوادث طبيعية ... إلخ، ويجب على المستثمر أن يعرف مسبقاً مدى تييأثر االسييهم التييى 
 يمتلكها بهذا النوع من المخاطر والتى تتأثر بها جميع األسهم بدرجات مت اوتة.

: وهييى التييى تبقييى بعييد طييرا المخيياطر  Unsystematic Riskة مخيياطر غييير المنتظميي  -2
المنتظمة من إجمالى المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها السهم فى السو  وهذا النوع من المخاطر ينتج 

من هييذه المخيياطر عيين عن أحداث معينة قد تؤثر على عوائد سهم محدد ويستطيع المستثمر حماية ن س  
 اً أخرى من المخاطر.طريق تنويع إستثمارات  وباإلضافة إلى ماسبق فإن المستثمر يواج  أنواع
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 التأصل الفكرى ألسلوب القياس المرجعى 

 مفهوم القياس المرجعى :

اليعد م هوم القياس المرجعى م هوماً حديثاً حيث تعتبيير اليايييان ميين أول ميين طبييق م هييوم األداء 
رن فى بداية خمسينات القرن العشرين وذلك على أثر قيامها بإجراء العديد من الزيارات للكثير ميين لمقاا

 ( 72، ص.2017المنظمات الغربية فى محاولة للتعرف على أساليب عمل هذه المنظمات ) محمد ، 

 التىوالتى حصلت عليها فى الثمانيات و Xeroxويرجع تطبيق فكرا القياس المرجعى إلى شركة 
نجحت فى إستخدام هذه األداا للتنافس وإسييتعادا حصييتها فييى السييو  ميين منافسيييها الييدوليين ومنييذ ذلييك 
الحين بدأت تشييهد نمييواً فييى أوائييل الثمانيييات وإلتزمييت العديييد ميين الشييركت بتطبيييق القييياس المرجعييى 

 Soni andوإسييتخدمت هييذه التقنييية بنجيياا وت ييو  فييى كييل الصييناعات علييى النطييا  العييالمى )

Kodali,2010,p.49 .) 

( عملييي  تحديييد الممارسييات المتميييزا وفهمهييا وتكي هييا مييع Kumar et al,2006,p.294عرف  )
المؤسسات فى أى مكان فى العالم لمساعدتها على تحسين أدائهييا فهييى شيياط تطلييع إلييى الخييارج إليجيياد 

األهداف وتعتبر األداا التييى  تلك أفضل الممارسات واألداء ومن ثم قياس العمليات التجارية ال علي  مقابل
 لتكاملها مع األدوات األخرى لها تأثير فعال .

وأصبح قياس األداا أداا متزايييدا األهمييية إلدارا األداء ويمكيين إسييتخدامها لتمكييين المييديرين ميين 
مراقبة وتحسين جوانب التشغيل الخاصة بهم بالرجوع إلى المنظمات األخييرى للييتعلم وتعتبيير أداه مهميية 

 TQM (Magd,2008,p. 743)ا الجودا الشاملة دارإل

( بأنيي  وسيييل  لتحسييين وتطييوير األداء ومصييدر للييتعلم 15، ص. 2011ويييرى ) الصييع انى، 
 واإلبتكار من أجل ضمان استمرار عملية التحسين والتطوير وإستغاللها اإلستغالل األمثل .

يسيييتخدم فيييى إختييييار ل ييية ( بأنييي  أسيييلوب إلدارا التك136، ص.2013كميييا يؤكيييد ) النجيييار، 
االستراتيجيات بإعتباره األسلوب المالئم لتحديد المزايا التنافسية التى قد تتمتييع بهييا المنشييأه عيين طريييق 
مقارنة النتائج المختل ة المرتبطيية بإنتيياج منييتج   خدميية مييع أفضييل أداء إلنجيياز هييذه العملييي  سييواء فييى 

 منشأت أخرى أو فى المنشأه ذاتها 

منظمييات فييى التخطيييط االسييتراتيجى والتحليييل التنافسييى وتحليييل العمليييات د الوهييى أداا تسيياع
 (..Shamma and Hassan,2015,p. 379وتحسينها وتطويرها التنظيمى )

 أهداف أسلوب القياس المرجعى  

 ( إلى :Magd,2008,p.p.745-746ويهدف أسلوب القياس المرجعى طبقاً ل )

 دمات من خالل إكتشاف أفضل ممارسات .  خ  التركيز على كي ية تحسين أى منتجات .1

يمكن المنظمات من تقييم نقاط القوا والضعف الداخلييي  وتقييييم المزايييا النسييبية ألفضييل المنافسييين  .2
 والرائدين فى مجال عمل المنظمة .

 تحديد أفضل الممارسات وإدماجها فى خطة عمل إستراتيجي  موج  لتحقيق موقف تنافسى  .3

الموجودا بين األداء الحالى واألفضل وتحقيق أفضل ممارسة من أجل   غراتيساعد على تحديد الث .4
 حدوث التحسين
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 عناصر أسلوب القياس المرجعى  

 المقاييس الداخلي  : مقارنة العمليات المماثلة داخل المنظمة الواحدا  -1

 المقاييس التنافسية : مقارنة مع أفضل المنافسين المباشرين   -2

 يع المعلومات الداخلية قبل مقارنتها بالمعلومات الخارجية تجم المقاييس الخارجي  : يتم -3

 المقاييس الوظي ية : مقارنة الطر  المتبعة مع الشركات المماثلة فى ن س الوظي ة  -4

 القياس العام : مقارنة عمليات العمل مع األخرين الذين لهم أساليب عمل مبتكرا -5

 أهمية أسلوب القياس المرجعى 

التحسييين المسييتمر  Kaizen costءاً مكمالإًلسييتخدام أسييلوب جييز Benchmarkingتعتبيير  -1
ألغراض تحقيق التحسين المستمر فى أداء العمليات التجارية والوصييول إلييى إمكانييية لتحديييد فييرص 

 ( 135، ص. 2013التحسين المستمر ) النجار، 

نظييم ميين  يوفر أسلوب القييياس المرجعييى لتحسييين األداء المسييار التن يييذى لألهييداف المنشييودا -2
 (535، ص. 2017) الهجان ،  TQM- KC-TC-JIT- BSCالمحاسبة اإلدارية مثل 

يعتمد نجاا أعمال المنظمات علييى عمليييات التخطيييط التييى يييتم توجيههييا نحييو تحقيييق أهييداف  -3
 ( 76، ص. 2017محددا تقود أداء هذه المنظمات إلى مستويات ت و  منافسيها ) محمد ، 

( أنيي  يييوفر إطييار للعمييل ليييس فقييط تييدريجى Soni and Kodali, 2010, p. 49وعرض كالً من )
ولكن أيضاً ق زات نوعييي  فييى التحسييين .، ويييوفر نهجيياً منظميياً لتحقيييق األهييداف المرتبطيية بالرؤييية 

( يرى أن  Taschner, 2016,p. 1782الشاملة للمنظمة وبالرغم من أهمية القياس المرجعى إإل أن )
 قد ي شل بسبب :

 داخل الشركة ارد نقص المو -1

 عدم وجود شركاء مناسبين لقياس األداء               -2

 عدم الحصول على المعلومات المرجعي      -3

 عدم التزام اإلدارا داخل المنظمة        -4

 عدم معرقة كي ية تخطيط وإجراء مقاييس المقارن  -5

 عدم التأكد من شأن قابلية المقارنة بين المنظمات -6

 التى يوفرها أسلوب القياس المرجعى فى ترشيد القرارات  وماتالمعل

توفير معلومات عن مواطن الضعف فى أداء المنشأه مقارنة بالمنافسين وإدخال تحسييينات جوهرييية  .1
 وتحقيق التميز فى السو  التنافسى .

ى يساعد فى توفير معلومات ل دارا تسيياعدها فييى صيينع وإتخيياذ القييرار اإلدارى حيييث يسيياعد عليي  .2
اقبيية اإلسييتراتيجيات وتييوفير العديييد ميين مؤشييرات األداء الداخلييي  والخارجييي  ، وكييذلك إختيييار مر

 االستراتيجي  المناسب  فى ضوء ظروف المنشأه ومواردها وكي ي  إتخاذ القرار االستراتيجى .
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يوفر معلومات تساعد فى التخطيط االسييتراتيجى ميين خييالل اإلعتميياد علييى المعرفيية المكتسييبة ميين  .3
شأت المتميزا عالمياً وفهم كي ية وضع وتحديييد األهييداف االسييتراتيجية وترتيبهييا طبقيياً لظييروف المن

 المنشأه داخلياً وخارجياً .

 الدراسه الميدانية 

تهدف الدراسة الميدانية لهذا البحث إلى اختبار فرض البحث ميين خيييالل تحلييييل أراء األكيياديمين 
ن وأعضييياء مجليييس اإلدارا لمجموعيية ميين البنييوك التجارييية الييوموظ ى قسم اإلستثمار و المييدراء الميي 

وذليك بهيدف معرفة أثر استخدام أسلوب القييياس المرجعييى فييى ترشيييد قييرارات اإلسييتثمار فييى البنييوك 
 .التجارية المصرية 

 فرض الدراسة الميدانية:

ك التجارية لبنوال يوجد أثر الستخدام أسلوب القياس المرجعى فى ترشيد قرارات اإلستثمار فى ا
 المصرية

 مجتمع وعينة الدراسة الميدانية

 يتمثل مجتمع الدراسة فى البنوك التجارية المصرية  : مجتمع الدراسة

 : عينة الدراسة : وتتمثل عينة الدراسة في أربع فئات أساسية على النحو التالى

لين فى البنييوك التجارييية لعامالمجموعة األولى: تتمثل فى عينة عشوائية من موظ ى إدارا اإلستثمار ا
 المصرية 

 المجموعة الثاني : تتمثل فى عينة عشوائية من المديرين المالين العاملين فى البنوك التجارية المصرية 

 المجموعة الثالث : تتمثل فى عينة عشوائية من أعضاء مجلس اإلدارا فى البنوك التجارية المصرية 

ية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ذو الخبره شوائالمجموعة الرابعة :تتمثل فى عينة ع
 فى مجال البنوك التجارية .

  :أسباب اختيار العينة

ال ئيية األولييى : مييوظ ى إدارا اإلسييتثمار بإعتبييارهم اإلدارا المسييؤلة عيين وضييع إسييتراتيجي   -1
ار وموق يية ميين المخيياطر سييتثماإلستثمارومراقب  اإلستثمارات المحتمليية وتقييييم األهييداف المالييي  ميين اإل

 وباإلضافة إلى توفير المعلومات لمساعده متخذى القرار.

ال ئيية الثانييية : المييدير المييالى وهييو يلعييب دوراً أساسييياً فييى إتخيياذ القييرار حيييث يقييدم النصيييحة  -2
 بخصوص األنشطة اإلستثمارية وإقتراا اإلستراتيجيات التى على البنك إتخاذها 

اء مجلس اإلدارا هى الركيزا األساسييية فييى عملييي  صيينع القييرار داخييل البنييك أعض  ال ئة الثالثة :  -3
وتعنى بمسؤلي  القياده واإلشراف على البنك مع التأكد من تطبيق ونجاا استراتيجيتة بهدف تحقيق عائييد 
 ثابت ومستمر لمساهمي  والعمل على تحقيق األداء المالى المتميز والعمييل علييى تبنييى منظوميية إبتكارييي 

ع اإلستراتيجيات واإلشراف على مستوى المخاطر كما أن موافقتها هى األسيياس إلعتميياد وتطبيييق بوض
 األساليب الحديثة فى المجال المحاسبى واإلدارى .

ال ئة الرابع  : األكاديميون ممثل  فى أعضاء هيئة التدريس بإعتبارهم المهتمين بدراس  وتقييم نظم   -4
 وك البنالتكاليف الحديثة ومحاسبة 
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وبالتالى تم تطبيق الدراس  الحالي  علييى المراكييز الرئيسييية للبنييوك التجارييية فييى مصيير وعييددهم     
وتمثلييت عينيية الدراسيية فييى  2020( بنكاً وفقاً للتقرير الصادر عن البنك المركييزى أغسييطس لعييام 38)
ت عينيية الدراسيية فييى تمثل( بنكاً من المقيدين وغير المقيدين فى بورصة األورا  المالي  المصرية و24)

 البنوك التالي :

 بنك البركة مصر   13 البنك األهلى المصرى   1

 البنك المصرى لتنميه الصادرات  14 بنك التعمير واإلسكان   2

 المصرف المتحد  15 البنك العربى   3

 البنك التجارى وفا بنك  SAIB 16بنك الشركة المصرفيه العربيه  4

 بنك الكويت الوطنى  17 حد  البنك األهلى المت 5

 بنك اإلستثمار العربى   18 البنك العربى اإلفريقى   6

 بنك إسكندريه  CIB 19البنك التجارى الدولى  7

 البنك الزراعى المصرى   20 بنك أبوظبى التجارى   8

ميد بنك ) مصر إيران للتنميه   21 بنك قناة السويس  9

 سابقأ( 

 بنك عوده   22 بنك بلوم  10

 بنك المشرق   23 ك مصر بن 11

 سيتى بنك   24  بنك كريدى أجريكول  12

( استمارا اسيييتبيان عليييى األطييراف المعنييية 190حيث أن  قد تم توزيع العينة المقدر حجمها عدد )   
  : على النحو التالى

حصائي كما ل االفئات عينة البحث وحجم استمارات االستبيان المرسيلة والمسيتلمة القابلية للتحليي     
 : ( التالي1هو مبين بالجدول رقم )

 

( فئات عينة البحث وحجم استمارات االستبيان المرسلة والمستلمة القابلة للتحليل  1جدول رقم ) 
 االحصائي

 فئات العينة 
 اإلستمارات المستلمة  اإلستمارات المرسلة 

 المستبعده 
 الصالحه للتحليل اإلحصائى 

 النسبه  العدد  به النس  العدد  النسبه  العدد 

موظفى إدارة  

 اإلستثمار 
60 31.6% 57 30 % 5 52 27.4% 

 %18.9 36 3 %20.5 39 %21.05 40 مدير مالى 

 %22.6 43 2 %23.7 45 %26.3 50 أكاديمين 

أعضاء مجلس 

 اإلدارة 
40 21.05% 36 18.9% 4 32 16.8% 

 %85.8 163 14 %93.15 177 % 100 190 اإلجمالى 

 بحثة الكيفية تصميم أدا

قامت الباحثة بطرا محتويات الدراس  الميدانس  للدراس  من خالل قائميية اسييتبيان كييأداه لجمييع البيانييات 
من عينة الدراس  من خالل اإلعتماد على طييرا مجموعيية ميين األسييئلة التييى تكونييت لييدى الباحثيية بعييد 

دقيية قييدر اإلمكييان عنييد ا الاإلنتهاء من الدراس  النظرية لموضوع الدراسة ، وقد حاولييت الباحثيية مراعييا
 صياغة األسئل  وكانت قائمة اإلستبيان على النحو التالى :
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الحصول على معلومات خاصة بأفراد عينة الدراس  فيما يتعلييق بالمؤهييل العلمييى والوظي يي  الحالييي    -1
 وعدد سنوات الخبره 

 توضيح بعض المصطلحات الخاصة بموضوع الدراس  . -2

 اإلستبيان من خالل: ائمةتوضيح األسئلة فى ق -3

أسئل  مغلقة واإلجاب  عنها  ) بنعم أو ال( وقد إحتوت علييى سييؤال م ييردات العينيي  عيين أسييباب إجابيي    -أ
 م ردات العينة ب ) نعم أو ال( وذلك ل ست اده من تلك األراء فى نتائج وتوصيات الدراس  .

وتييم وضييع أوزان   Likert Scale أسئل  فئوي  من خالل اإلعتماد على مقييياس ليكييرت الخماسييى -ب
 ( كما يلى : 1: 5ترجيحي  ل جابات تبدأ من )

 

 غير موافق إطالقا   غير موافق  محايد  موافق  موافق تماما  التصنيف

 1 2 3 4 5 الوزن الترجيحى 

 وانقسمت أسئلة قائمة اإلستبيان المبنية على مقياس ليكرت الخماسى إلى محورين هما :    

( كمتغير مستقل وأثره BMحتوى على األسئلة التى تناولت أسلوب القياس المرجعى )ل: يالمحور األو  -
 على ترشيد القرارات االستثمارية فى البنوك التجارية .

المحور الثانى : يحتوى على األسئلة التى تناولت ترشيييد القييرارات االسييتثماري  فييى البنييوك التجارييية    -
 كمتغير تابع.

ً كما تم اإلعتماد  -   على أسلوب المقابالت الشخصية مع م ردات العينة محل الدراس .أيضا

 : التحليالت اإلحصائية التى تم استخدامها

لكى تتمكن الباحث  من إجراء التحليل اإلحصائى لبيانات الدراس  الميدانية قامت الباحثة بإسييتخدام 
(،  .Statistical Package for Social Sciences) )(SPSS) Version26البرنييامج اإلحصييائى

 وتم تحليل بيانات الدراس  وإختبار صحة ال روض اإلحصائي  من خالل األساليب واإلختبارات التالي  : 

النسب المئوي  والتكرارت : إلجابات األفراد المستقصى عيينهم حييول الوظي يي  والمييؤهالت الدراسييية   -1
 المغلقة .وعدد سنوات الخبره واألسئلة 

  Factor Analysisعاملى ل الأسلوب التحلي -2

(: لتحديااد مصااداقيه وماادم ا عتماااد علااى المقااايي  Cronbach 's Alphaإختبااار ألفااا برونبااا    -3

المستخدمة فى الدراسه ، بما يحدد قوة ا رتباط بين إجابات بل فقرة وإجابات بل فقرات ا ستمارة الكليه 

. 

 Exploratory Factor Analysis(EFA): شافىأسلوب التحليل العاملى التفسيرم أو ا ستك -4

 ا حصاء الوصفى : المقايي  ا حصائيه الوسط الحسابى وا نحراف المعيارم .  -5

 ختبااار فااروض للدراسااه   (Simple Regression Analysis) :إختبار أسلوب ا نحدار البساايط  -6

 ر التابع ولمعرفه نوع ودرجة العالقة . متغيوقدرته على بيان أثر العالقة بين المتغيرات المستقله على ال
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إلختبييار مييدى  :One Way Analysis of Variances (ANOVA)اه تحليل التباين أحادى اإلتج -7
 وجود فرو  معنوية بين متوسطات أكثر من مجتمعين

 : التحليل االحصائي للدراسة واختبارات فرض الدراسة

 : التحليالت االحصائية للدراسة الميدانية

 تقييم اإلعتماديه) إختبار الثبات باستخدام اختبار ألفا كرونباخ(:  -أ

وللتأكد من درجة اإلعتمادييي  فييى قائميية اإلسييتبيان فييى الدراسيي  تييم اسييتخدام حسيياب معامييل أل ييا 
كورنباخ ،بإعتباره أكثر أساليب تحليل االعتمادي  داللة فى تقييم درجة اإلرتبيياط الييداخلى بييين اإلجابييات 

( ويتم الحكم على ثبات قائمة 1إلى  0ائمة اإلستبيان وتتراوا قيمة معامل أل ا كرونباخ من )لة قعلى أسئ
 .%60أى بنسبة  6,0 اإلستبيان إذا كانت قيمة معامل ثبات أل ا كرونباخ تزيد عن

وفيما يلى نتناول درج  االتسا  الداخلى فى قائمة اإلستبيان وذلك بهييدف تقليييل أخطيياء القييياس    
ية ، وزيادا درجة الثبات والمصداقي  فى قائمة اإلستبيان المستخدم  فى الدراس  الحالييي  وكانييت شوائالع

 كاالتى:

تقييم درجة اإلعتمادية فى عبارات المجموعة األولى والتى تهييدف للتعييرف علييى تييأثير المعلومييات   -1
 بنوك التجاري  .ى الأسلوب القياس المرجعى فى ترشيد قرارات اإلستثمار ف التى يوفرها أسلوب

تقييييم درجيية اإلعتمادييية فييى عبييارات المجموعيية الثانييي  والتييى تهييدف للتعييرف علييى تييأثير تكامييل  -2
المعلومات التى توفرها أدوات إدارا التكل   فى ترشيد قرارات اإلستثمار فى البنييوك التجارييي  . ويمكيين 

 .يلى ( كما 2عرض معامل ثبات أل ا كرونباخ من خالل الجدول رقم )

 ( معامل الثبات ألل ا كرونباخ )مخرجات تحليل اإلعتمادي  (2الجدول رقم )

 عدد األسئله  المتغيرات 
 معامل ألفا كرونباخ 

 )معامل الثبات (

 الجذر التربيعى

 ) معامل الصدق ( 

 ,962 ,926 8 أسلوب القياس المرجعى 

 ,884 ,782 5 ترشيد قرارات اإلستثمار  

 ( ما يلى : 2قم )واتضح من الجدول ر   

( أسييئل  متعلقيية بييالمتغير المستقل)أسييلوب القييياس المرجعييى ( وأن 8أن  يمكن اإلعتماد على عييدد)-1
أى أن المتغير المستقل ثابت بدرجيية عالييي  ويمثييل   %6,92معامل ثبات تلك األسئل  للمتغير الثالث يمثل  

 .%2,96معامل الصد  

ة بالمتغير التابع ترشيد قرارات اإلستثمار فييى البنييوك تعلق( أسئل  م5أن  يمكن اإلعتماد على عدد)  -2
أى أن المتغيرالتييابع ثابييت بدرجيية عالييي  ويمثييل   %2,78التجارية وأن معامل ثبييات تلييك األسييئل  يمثييل  

 .%4,88معامل الصد  

: Validity Assessment  تقييم صدق المقاييس 

 س المرجعى (لقيانتائج التحليل العاملى لقائمة االستبيان ) أسلوب ا -أ

( وهييى قيميية كبيييرا ومسييتوى 419,960أن قيمتيي  تسيياوى ) Bartlett`sاظهييرت نتييائج اختبييار 
( أى التوجد ارتباطات معنوي  علييى األقييل بييين بعييض المتغيييرات الخاضييعة لالختبييار 000,0معنوية )

 Kaiser-Meyer-Olkinوالمتعلقة بقييياس التكل يي  تك ييى السييتخدام التحليييل العيياملى ونالحييظ ان قيميية 
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(KMO( تساوى )وهييذا يعنييى أن ,60( وهى قيمة مقبوليية حيييث أن الحييد االدنييى لتلييك القيميية ),857 )
 (3القياس مناسب كما هو موضح بالجدول رقم )

 قائمة االستبيان "اسلوب القياس المرجعى " Bartlett's( نتائج إختبار 3يوضح الجدول رقم )

 أسلوب القياس المرجعى 

KMO   857. تحليل ه القياس جود 

Bartlett's  اختبار 
 960.419 2مربع كا

Sig. .000 

( 8( نتائج التحليل العاملى لقائمة االستبيان "القياس المرجعى " والمكون  من )4ويوضح الجدول رقم )
 عبارات كما يلى :

 ( يوضح العوامل المستخرجة بعبارات أسلوب القياس المرجعى 4جدول رقم ) 

 تبيان الخاصة أسلوب القياس المرجعى اإلس عبارات قائمة  م
 العامل  

1 

يوفر أفضل أداء معلومات عن مواطن الضعف فى األداء الحالى و المجاالت الحرجه التى تظهر بأداء  1

 . غير مرضيا  مقارنة بأداء المنافسين

.870 

يف المتعلقة  تكالأفضل أداءيوفر معلومات عن العمليات التشغيلية ومستويات الجوده وأنظمة ال  2

  بالمنافسين الخارجيين

.867 

 854.  يعمل أفضل أداء على زيادة الوعى العام المتعلق بالتكلفه وأداء الخدمات وعالقتها بالمنافسين 3

يعمل أفضل أداء على تحديد الممارسات التى يمكن اإلستفاده منها وتنفيذها من قبل البنك فى ظل   4

 . اءالهدف األساسى لتحسين األد

.847 

 816. . يساهم أفضل أداء فى تحسين األداء المالى للبنك 5

 788. . يقوم البنك بترتيب مؤشرات أفضل أداء حسب المرتبه األفضل مقارنة بالمنافسين 6

يعمل أفضل أداءعلى توفير مميزات ذات أهميه لألداء قد تكون غير منفذه بصوره دائمه من قبل   7

 . نكاإلداره العليا فى الب

.774 

 677. . يراعى مشاركه العاملين فى وضع المؤشرات والمعايير 8

 66,227 نسبه التباين التى تم تفسيرها لكل عامل مستخرج   

 66,227 النسبه التجميعيه لجميع العوامل المستخرجة   

 

 بيانبناء على مخرجات أسلوب التحليل العاملى تم استخراج عامل رئيسى ميين أبعيياد قائميية االسييت
الكلى الخاضعة لالختبار والذى يمثل المتغيرات االصلي  فى قائمة االسييتبيان والمتعلقيي  بأسييلوب القييياس 

متغيراً(، وبلغت نسبة التباين الكلى والتى ت سييرها تلييك العوامييل  8المرجعى والتى تشمل على عامل و )
(أو أكثيير ألى 50,0)كييون  ( ويشكل العامل على أساس معامالت التحميل والتييى تقييرر أن ت227,66%)

متغير بشرط أن يكون التحميل على عامل واحد فقط .وفى ضوء تلك النتائج ساهم هذا العامل فى ت سير 
من التباين الكلى فى البيانييات األصييلي  التييى خضييعت للتحليييل ، وبالتييالى فييإن هييذه   %227,66حوالى   

مييل الرئيسييية فييى البيانييات الخاضييعة لعواالنتيجة تشير إلى نجاا أسلوب تحليل العوامل فييى اسييتخراج ا
 (.4للتحليل كما موضح بالجدول رقم )
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 نتائج التحليل العاملى لقائمة االستبيان ) ترشيد القرارات االستثماري  ( -ب

( وهييى قيميية كبيييرا ومسييتوى 957,305أن قيمتيي  تسيياوى ) Bartlett`sاظهييرت نتييائج اختبييار 
علييى األقييل بييين بعييض المتغيييرات الخاضييعة لالختبييار   معنوي ( أى التوجد ارتباطات  000,0معنوية )

 Kaiser-Meyer-Olkinوالمتعلقة بقييياس التكل يي  تك ييى السييتخدام التحليييل العيياملى ونالحييظ ان قيميية 
(KMO( تساوى )وهييذا يعنييى أن ,60( وهى قيمة مقبوليية حيييث أن الحييد االدنييى لتلييك القيميية ),708 )

 (5)ل رقم القياس مناسب كما هو موضح بالجدو

 قائمة االستبيان "ترشيد القرارات اإلستثماري  " Bartlett's( نتائج إختبار 5يوضح الجدول رقم )

 ترشيد القرارات اإلستثماريه 

KMO   708. قياس جوده التحليل 

Bartlett's  اختبار 
 305.957 2مربع كا

Sig. .000 

  

ستبيان "ترشيد القرارات اإلستثماري  " ئمة اال( نتائج التحليل العاملى لقا6ويوضح الجدول رقم )   
 ( عبارات كما يلى : 5والمكون  من )

 ( يوضح العوامل المستخرجة بعبارات ترشيد القرارات اإلستثماري  6جدول رقم ) 

 عبارات قائمة اإلستبيان الخاصة بترشيد القرارات اإلستثماريه  م
 العامل  

1 

 848.  ى تحديد العوامل المؤثرة فى العمليهستثماريتطلب فهم عملية إتخاذ القرار اإل  1

 804. اإلعتماد على الخبرات السابقة عند إتخاذ القرارات اإلستثماريه  2

 804. تلعب جودة المعلومات دورا   مهما  فى ترشيد القرارات اإلستثماريه  3

 674. له  عند إتخاذ القرارات اإلستثماريه يجب مراعاة وضع اإلستراتيجية المالئمة 4

 544. تحديد الهدف من اإلستثمار لكى يكون القرار اإلستثمارى رشيد  5

 55,268 نسبه التباين التى تم تفسيرها لكل عامل مستخرج   6

 55,268 النسبه التجميعيه لجميع العوامل المستخرجة   7

تبيان ة االسيي بناء على مخرجات أسلوب التحليل العاملى تم استخراج عامل رئيسى ميين أبعيياد قائميي 
الكلى الخاضعة لالختبار والذى يمثل المتغيرات االصلي  فى قائمة االستبيان والمتعلق  بترشيد القييرارات 

متغيراً(، وبلغت نسبة التباين الكلى والتى ت سرها تلك العوامل  5االستثماري  والتى تشمل على عامل و )
(أو أكثيير ألى 50,0رر أن تكييون )لتييى تقيي ( ويشكل العامل على أساس معامالت التحميل وا268,55%)

متغير بشرط أن يكون التحميل على عامل واحد فقط .وفى ضوء تلك النتائج ساهم هذا العامل فى ت سير 
من التباين الكلى فى البيانييات األصييلي  التييى خضييعت للتحليييل ، وبالتييالى فييإن هييذه   %268,55حوالى   

تخراج العوامييل الرئيسييية فييى البيانييات الخاضييعة فييى اسيي   النتيجة تشير إلى نجاا أسلوب تحليل العوامل
 (6للتحليل كما موضح بالجدول رقم )

 : اإلحصاء الوصفى لمتغيرات الدراسة

يتناول هذا الجزء من التحليل االحصائى عرض نتائج التحليل االحصييائى الوصيي ى لمجموعيية     
الوصيي ي  لمتغيييرات الدراسيي  خصائص  األسئل  المغلقة وكذلك لمتغيرات الدراسة وذلك بهدف توضيح ال
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والتى تتضمن الخصائص األساسية مثل الوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى والجداول التكرارييية كمييا 
 يلى :

 التكرارات والنسب المئوي  لمحور األسئل  المغلقة  -1

 ( يوضح النسب المئوي  لتكرار األسئل  المغلقة7الجدول رقم )

 مئويه سبه الالن التكرارات   العباره 

هل يتم أستخدام أساليب أدوات إدارة التكلفة فى   -1

 منظمتك؟ 
 االجابه 

 22.1% 36 ال 

 77.9% 127 نعم

 % 100 163 اإلجمالى  

هل يتم إستخدام مصادر بيانات داخليه وخارجيه فى   -2

إعداد تقارير المحاسبة اإلدارية التى تتعلق بالقرارات 

 االستثماريه؟ 

 االجابه 

 20.2% 33 ال 

 نعم 
130 %79.8 

 % 100 163 اإلجمالى 

هل ثؤثر أدوات إدارة التكلفه بصورة مباشرة فى   -3

 إتخاذ القرارات اإلستثماريه؟ 
 االجابه 

 14.7% 24 ال 

 85.3% 139 نعم 

 % 100 163 اإلجمالى 

هل اإلعتماد على معدل العائد على اإلستثمار فى   -4

 ا  كافيا ؟ى مؤشرتقويم المفاضله بين البدائل اليعط
 االجابه 

 28.2% 46 ال 

 71.8% 117 نعم

 % 100 163 اإلجمالى 

هل يتم تعديل المحافظ اإلستثماريه من وقت ألخر بناء  -5

 على المعلومات الماليه والغير ماليه المتجددة؟ 
 االجابه 

 20.9% 34 ال 

 79.1% 129 نعم 

 % 100 163 اإلجمالى 

لى دعم تطوير مراحل  كلفه ع هل تعمل أدوات إدارة الت -6

 تقييم القرارات االستثماريه؟
 االجابه 

 25.2% 41 ال 

 74.8% 122 نعم 

 % 100 163 اإلجمالى 

اإلحصاء الوصفى ألراء األفةةراد المستقصةةى مةةنهم حةةول أسةةئلة متغيةةرات الدراسةةه وفقةةا  لمقيةةاس   -2
 Likert Scaleليكرت الخماسى 

ستخدام الوسط الحسابى )كمقياس للنزع  المركزييي  ( ص ى بإقامت الباحث  بإستخدام اإلحصاء الو
 واإلنحراف المعيارى ) كمقياس للتشتت ( ، وتم ت سيرقيم الوسط الحسابى كما يلى :

 فئات  5عدد فئات مقياس ليكرت الخماسى = 

 1أقل قيمة =                           5أكبر قيم  =

 4=1-5أقل قيمة =  –المدى = أكبر قيم  

 . 80=5 4 ئة = المدى   عدد ال ئات = طول ال

 ( كما يلى :8وبالتالى يكون ت سير قيمة الوسط الحسابى بالجدول رقم )
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 ( ت سير قيم الوسط الحسابى8الجدول رقم )
 التفسير  قيم الوسط الحسابى 

 غير موافق إطالقا   8,1إلى أقل من  1من 

 غير موافق  6,2إلى أقل من  8,1من 

 محايد  4,3من إلى أقل   6,2من 

 موافق  2,4إلى أقل من  4,3من 

 موافق تماما   5إلى أقل من  2,4من 

 اإلحصاء الوصفى للمتغير المستقل  )أسلوب القياس المرجعى (: -أ

وتضم العبارات المرتبطة أسييلوب القييياس المرجعييى  والتييى تهييدف للتعييرف علييى تييأثير أسييلوب 
( 9ارية فى البنوك التجارية كما هو موضح بالجدول رقييم )ت االستثمالقياس المرجعى فى ترشيد القرارا

 كالتالى :

 (المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى ألسلوب االقياس المرجعى 9الجدول رقم )

 الوسط الحسابى  عبارات المتغير المستقل 
اإلنحراف  

 المعيارى
 اإلتجاه العام 

ميه  ات ذات أهيعمل أسلوب القياس المرجعى على توفير مميز -1

 لألداء قد تكون غير منفذه بصوره دائمه من قبل اإلداره العليا فى البنك

. 

 موافق تماما   765. 4.25

يعمل أسلوب القياس المرجعى  على زيادة الوعى العام المتعلق   -2

 . بالتكلفه وأداء الخدمات وعالقتها بالمنافسين
 موافق تماما   728. 4.37

على تحديد الممارسات التى يمكن   المرجعى  يعمل أسلوب القياس -3

اإلستفاده منها وتنفيذها من قبل البنك فى ظل الهدف األساسى لتحسين 

 . األداء

 موافق تماما   738. 4.37

أسلوب القياس المرجعى يوفر معلومات عن العمليات التشغيلية   -4

 . نومستويات الجوده وأنظمة التكاليف المتعلقة بالمنافسين الخارجيي
 موافق تماما   803. 4.38

يوفر أسلوب القياس المرجعى  معلومات عن مواطن الضعف فى   -5

األداء الحالى و المجاالت الحرجه التى تظهر بأداء غير مرضيا  مقارنة  

 . بأداء المنافسين

 موافق تماما   808. 4.26

 وافق تماما  م 778. 4.33 . يساهم أسلوب القياس المرجعى  فى تحسين األداء المالى للبنك -6

يقوم البنك بترتيب مؤشرات أسلوب القياس المرجعى  حسب  -7

 . المرتبه األفضل مقارنة بالمنافسين
 موافق تماما   752. 4.36

يراعى أسلوب القياس المرجعى مشاركه العاملين فى وضع   -8

 . المؤشرات والمعايير
 موافق تماما   794. 4.37

 فق تماما  موا  770. 4.336 اإلجمالى 

( أن أراء العينيية أظهييرت أتجيياه بالموافقيية تماميياً علييى أن المعلومييات التييى 9اتضح من الجدول )
يوفرها أسلوب القياس المرجعى من شأن  أن يؤثر فى ترشيد القرارات االستثماري  فى البنييوك التجارييية 

 (.,770( وإنحراف معيارى )336,4وذلك بمتوسط حسابى )

 لتابع )ترشيد القرارات اإلستثماري   (:للمتغير ااإلحصاء الوص ى  -ب

وتضم العبارات التى توضح ترشيد القرارات االستثمارية فييى البنييوك التجارييية كمييا هييو موضييح 
 ( كالتالى :10بالجدول رقم )
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 ( المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى )ترشيد القرارات اإلستثماري  ( 10الجدول رقم )

 الحسابى  الوسط ابععبارات المتغير الت
اإلنحراف  

 المعيارى
 اإلتجاه العام 

يتطلب فهم عملية إتخاذ القرار اإلستثمارى تحديد العوامل   -1

  المؤثرة فى العمليه

4.44 .738 
 موافق تماما  

 موافق تماما   620. 4.56 اإلعتماد على الخبرات السابقة عند إتخاذ القرارات اإلستثماريه -2

مهما  فى ترشيد القرارات    مات دورا  تلعب جودة المعلو -3

 اإلستثماريه 

4.32 .655 
 موافق تماما  

عند إتخاذ القرارات اإلستثماريه يجب مراعاة وضع -4

 اإلستراتيجية المالئمة له 

4.17 .739 
 موافق 

 موافق تماما   764. 4.31 تحديد الهدف من اإلستثمار لكى يكون القرار اإلستثمارى رشيد -5

 افق تماما  مو 703. 4.36 اإلجمالى 

( أن أراء العينة أظهرت أتجاه بالموافقة تماماً على العبييارات الخاصيية 10اتضح من الجدول رقم)
( وإنحييراف معيييارى 36,4بترشيد القرارات االستثماري  فى البنوك التجارييية وذلييك بمتوسييط حسييابى )

(703,.) 

 : تحليل ومناقشة نتائج اختبار الفروض

  حصائي اسيتخدم البياحثون اختبار أسلوب تحليل االنحدار البسيطلتحليل االفي هذا الجزء من ا

يستخدم هذا التحليل لمعرفة وتحديد أثر المتغير المسييتقل علييى المتغييير التييابع وفييي هييذه الدراسيية 
سوف يتم اختبار فرض الدراسة الذي ينص على أن  " ال يوجد أثر الستخدام أسييلوب القييياس المرجعييى 

  : ستثمار فى البنوك التجارية المصرية " كما يليرارات اإلفى ترشيد ق

 اختبار فرض الدراسة في صورته العدمية: -1

فةةى ترشةةيد قةةرارات اإلسةةتثمار فةةى البنةةوك  (BMال يوجد أثر إلستخدام أسلوب القياس المرجعةةى ) "
 التجارية المصرية "

يل اإلنحييدار البسيييط أسلوب تحلوإلثبات صحة هذا ال رض أو عدم صحت  قامت الباحث  بإستخدام  
، ويمكيين للباحثيية بيييان أثيير إسييتخدام أسييلوب القييياس المرجعييى  علييى ترشيييد %5عنييد مسييتوى معنوييية 

 ( كالتالى : 11القرارات اإلستثماري  فى البنوك التجاري  من خالل الجدول رقم )

ات اإلستثمار رشيد قرار( نوع ودرجة العالقة بين إستخدام أسلوب القياس المرجعى وت11الجدول رقم )
 فى البنوك)مخرجات تحليل االنحدار البسيط(

أثر إستخدام أسلوب القياس المرجعى على ترشيد القرارات  

 اإلستثماريه فى البنوك التجارية  
 معامل اإلنحدار  

 معامل اإلرتباط 

(R) 

 معامل التحديد 

)R2)   

 539. 734. 606. أسلوب القياس المرجعى  

 وبة المحس  (F )قيمة 

 الحرية  درجات

 مستوي الداللة 

Sig 

188,579 

1/161/162 

5% 

,000 

 ( األتى :11واتضح من الجدول رقم )
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صالحية النموذج المستخدم فى توضيح تأثير اسييتخدام أسييلوب القييياس المرجعييى )متغييير مسييتقل (   -1
المحسييوب  ( Fقيميية )على ترشيد القرارات اإلستثماري  فى البنوك التجاري  ) كمتغير تابع ( حيث بلغييت 

(، مما يعنى وجود عالقة جوهرييية بييين المتغيييرين عنييد مسييتوى %5عند مستوى معنوية )  )579,188)
 (.%5معنوية )

هناك عالقة ذو دالل  إحصائية بين إستخدام أسلوب القياس المرجعى وترشيد القرارات اإلسييتثماري    -2
معامالت اإلنحدار موجبة وهى تمثل   جميع قيم  فى البنوك التجارية وهى عالقة طردية حيث أن إشارات

 وفقاً لمعامل اإلرتباط. . %4,73حوالى 

( أن إسييتخدام أسييلوب القييياس المرجعييى  يسيياهم فييى .539يتضح من معامل التحديد البييالق قيمتيي  )  -3
امييل (  أما باقى النسب ترجع لعو%53.9ترشيد القرارات اإلستثماري  فى البنوك التجاري  بنسب  قدرها )

 لم يتم إدراجها فى التحليل .أخرى 

 وبناء على ما سبق فقد تقرر رفض ال رض العدم السابق وقبول ال رض البديل القائل  -4 

 "يوجد أثر إلستخدام أسلوب القياس المرجعى  فى ترشيد القرارات اإلستثمارية فى البنوك التجارية "

  One Way ANOVA:تحليل التباين األحادى

تخدام هذا التحليل معنوية الفروق بين موظفى إدارة ا ستثمار و المديرين الماليين باحثه بإسقامت ال   

 وأعضاء مجل  ا دارة واألباديمين بما يلى : 

 تحليل التباين األحادى للعناصر المرتبطة بأسلوب القياس المرجعى  : -1

   ( أسلوب القياس المرجعى من مخرجات تحليل التباين12الجدول رقم )

 المتغير
مصدر 

 التباين 

مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحريه

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة
 القرار 

أسلوب 

القياس  

 المرجعى 

بين 

 المجموعات 
529,1 3 510, 

310,1 273, 
غير  

 معنوى 
داخل 

 المجموعات 
844,61 159 389, 

  162 373,63 الكلى  

ي ة الحالي  على أسلوب القياس المرجعى  وذلك راسة الوظ( لد12اتضح من الجدول السابق رقم )
( نجد أنها غير ذات دالل  إحصائية حيث قيمة مستوى المعنوية أقل من قيمة 05,0عند مستوى معنوي  )

مستوى الدالل  اإلحصائي  مما يعنى عدم وجود إختالفييات ذات دالليي  جوهرييي  بييين أصييحاب الوظييائف 
 المختل ة .
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 للعناصر المرتبطة بترشيد القرارات اإلستثماريه   : تباين األحادى تحليل ال  -2
 ( ترشيد القرارات االستثماريه من مخرجات تحليل التباين 13الجدول رقم )

 مصدر التباين المتغير 
مجموع  

 المربعات 

درجات  

 الحريه 

متوسط  

 المربعات 
 ف

مستوى  

 الداللة 
 القرار 

ترشيد 

القرارات  

 اإلستثماريه   

بين  

 جموعات  الم 
165,1 3 388, 

473,1 224, 
غير 

 معنوى 
داخل  

 المجموعات  
911,41 159 264, 

  162 076,43 الكلى  

( لدراسة الوظي ة الحالي  علييى ترشيييد القييرارات االسييتثماري  13اتضح من الجدول السابق رقم )
وييية أقييل ميية مسييتوى المعن( نجد أنها غير ذات دالل  إحصائية حيييث قي05,0وذلك عند مستوى معنوي  )

من قيمة مستوى الدالل  اإلحصائي  مما يعنى عييدم وجييود إختالفييات ذات دالليي  جوهرييي  بييين أصييحاب 
 الوظائف المختل ة  

  :خالصةةةةةةةة ونتةةةةةةةةائج وتوصةةةةةةةيات البحةةةةةةةةث والبحةةةةةةةوث المسةةةةةةةةتقبلية

 خالصة ونتائج البحث

رات ى فييى ترشيييد قييرااستهدف البحث محاولة التعرف على أثر استخدام أسلوب القييياس المرجعيي 
اإلستثمار فى البنوك التجارية المصرية وقد حاول البحث تحقيق هييذا الهييدف وفيميييا يليييي عييرض ألهييم 

 : نتائج الدراسة النظرية والميدانية للبحث

 نتائج الدراسه النظرية للبحث : -أ

تالئم المنافسددة وال تدد المداخل التقليدية لقياس التكاليف تعتبر قاصرة عن مواجهة التحددديات الخاصددة ب  -1
 مع ظروف وخصائص بيئة األعمال الحديثة .

أكدت الدراسة النظريه على أهمية استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثددة ح حيددك يمكددن تحقيدد    -2
العديد من المزايا لتوفير بيانات ومعلومددات تكاليةيددة دقيقددة ومالئمددة ويمكددن اإلعتمدداد علددى نتائجهددا فددى 

ة بإدارة التكلةه من تخطيط ورقابة وتقييم لألداء وإتخاذ القرارات اإلدارية ح مجاالت المرتبطالعديد من ال
 ومن هذه األساليب أسلوب القياس المرجعى  وغيره من أدوات إدارة التكلةه .

 يعمل أسلوب القياس المرجعى على تحسين األداء ويعتبر جزءاً مكمالً ألسلوب التحسين المستمر . -3

يختلف عن تقييم األداء بمةهومة التقليدى حيددك يرتكددز تقيدديم األداء علددى مددا تددم لقياس المرجعى  إن ا  -4
عملة ومقارنة نتائجة المحققة بالمستهدفح بينمددا يرتكددز القيدداس المرجعددى علددى العمليددات والممارسددات 

 وتوضيح الةجوة فى اداء البنك بأفضل المنافسين له .

تراتيجى كجددزء أساسددى مددن نظددام اإلدارة ن التخطدديط االسدد يعمددل القيدداس المرجعددى علددى تحسددي -5
 االستراتيجية للبنك .

يوفر القياس المرجعى معلومددات لددةدارة  تسدداعدها فددى عمليددة إتخدداذ القددرارات اإلسددتثمارية حيددك   -6
يسدداعد علددى مراقبددة اإلسددتراتيجيات وتددوفير العديددد مددن مدشددرات األداء الداخليدده وأيضدداً فددى إختيددار 

 اذ القرارات اإلستثمارية .ية المناسبة تخاإلستراتيج
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أنه كلما زادت كةدداءة إدارة أدوات إدارة التكلةدده ومقدداييس األداء االسددتراتيجى كلمددا سدداهم ذلددك فددى   -7
 توفير المعلومات المحاسبية المالئمة لةدارة اإلستراتيجية .

 

 نتائج الدراسة الميدانية للبحث   -ب

 ى األسئلة المغلقة :لدراسة بناء  علالنتائج التى توصلت إليها ا -أ

أساالوب  –التحليل االسااتراتيجى للتكلفااة تطبي  بعض البنوك لبعض أدوات إدارة التكلةه مثل أسلوب   -1 

 تحليل سلسلة القيمة . – SWOT –أسلوب القياس المرجعى  –التكلفه المستهدفة 

ة لدراسة تأثير ذلددك علددى ارات اإلستثماريتؤثر أدوات إدارة التكلفه  بشكل ببير فى مراحل إتخاذ القر  -2
 مستوى األداء وجودته وتأثيرة على ربحيه البنك .

ال تعتمد البنوك على معدل العائد على اإلستثمار فقط عند المةاضلة بين البدائل اإلستثمارية بل تعتمد   -3
 تثمار علددى أنشددطةعلى عوامل أخرى مثل درجة المخاطرة المرتبطة باإلستثمار ودرجة تأثير ذلك اإلس

 البنك فى المستقبل وإرتباطه بمستوى األداء 

يعتمد متخذى القرارات اإلستثمارية على المعلومات الماليه والغيددر ماليدده التددى توفرهددا أدوات إدارة   -4
التكلةه عند إتخاذ القرار اإلستثمارى مثل معلومات عددن البدددائل اإلسددتثمارية ومعلومددات عددن المنافسددين 

 الت العائد على اإلستثمار المستهدف فى إطار الخطة اإلستراتيجية للبنك.المستقبلية ومعدوالتوقعات  

تعمل أدوات إدارة التكلةه على دعم تطوير مراحل تقييم القرارات اإلستثمارية وذلك من خالل توفير   -5
ار ح بيئة إتخاذ القرمعلومات البيئة الداخليه والخارجية ومعلومات تكاليةية مالئمة لمواكبه التطورات فى  

ووجود سياسة مرنة إلدارة أدوات إدارة التكلةه بما يتناسب مع متغيددرات السددول والبيئيددة و اإلقتصددادية  
 بما يواكب وجود خطة استراتيجية مرنة لمواجهة التغيرات .

لةددة تعمددل يعتمد القرار اإلستثمارى على العالقة بين التكلةه والعائددد وحيددك أن تعددد أدوات إدارة التك  -6
 ض التكلةة فهى تعد من أولى مراحل اإلستثمار. على خة

 (:SPSSالنتائج التى توصلت إليها الدراسة بناءأ  على مخرجات التحليل اإلحصائى لبرنامج ) -ب

تشير نتائج الدراسه الميدانيددة إلددى رفددض الةددرض البحثددى العدددمى القائددل س ال يوجددد أثددر إلسددتخدام   -1
 إلستثمارية فى البنوك التجارية سح حيك أن :رشيد القرارات االقياس المرجعى  فى ت

تشير نتائج التحليل اإحصائى إلى أن هناك عالقددة ذات داللددة إحصددائية بددين إسددتخدام أسددلوب القيدداس   -
المرجعى وترشيد القرارات اإلستثماريه فى البنوك التجارية وهى عالقة طردية حيك أن إشارات جميددع 

 وفقاً لمعامل اإلرتباط . %4,73ل حوالى ر موجبة وهى تمثقيم معامالت اإلنحدا

( أن إستخدام أسلوب القياس المرجعى  يساهم فى ترشدديد .539يتضح من معامل التحديد البالغ قيمته )  -
(  أما باقى النسب ترجع لعوامل أخددرى %53.9القرارات اإلستثماريه فى البنوك التجاريه بنسبه قدرها )

  .التحليل لم يتم إدراجها فى 

 يات الدراسه:توص

ضرورة ان تعمل البنوك التجارية على تطبي  أدوات إدارة التكلةددة اإلسددتراتيجية لدددورها المهددم فددى   -1
 عمليه إتخاذ القرارات االستراتيجية .
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إهتمددام البنددوك بتدددريب العدداملين بهددا علددى المددداخل الحديثددة المسددتخدمة ومنهددا أسدداليب اإلدارة  -2
هم مهددارات فددى أداء التحليددل االسددتراتيجى للتكلةددة وتقيدديم المعلومددات للتكلةددة إلكسدداب االسددتراتيجية

اإلستراتيجية بهدف دعم اإلدارة العليا فى ثالك جوانب وهى : التخطيط االستراتيجى و إتخاذ القددرارات 
لةددة ونجددا  االسددتراتيجية والرقابددة االسددتراتيجية ح وتددوفير الكةدداءات الألزمددة لتطبيدد  أدوات إدارة التك

 ها .تطبيق

التكدداليف   ابددهضرورة تعزيز وتطوير عوامل أسلوب القيدداس المرجعددى لكددى يدددثر إيجابيدداً علددى رق  -3
 بالبنوك التجارية المصرية .

محاولة تطبي  التكامل بددين أدوات إدارة التكلةددة بعضددها الددبعض لبيددان نتددائج التطبيدد  الةعلددى علددى   -4
 بنوك التجارية .ترشيد القرارات اإلستثمارية فى ال

 مجاالت البحوث المستقبلية : 

 أثر أدوات إدارا التكل ة على ترشيد قرارات اإلئتمان فى البنوك التجارية المصرية  . -1

 دور تكامل أدوات إدارا التكل   على دعم القدرا التنافسية المستدامة فى البنوك التجارية . -2

ب القييياس المرجعييى علييى ترشيييد القييرارات ى للتكل   وأسلوأثر التكامل بين أسلوب  التحليل االستراتيج
 اإلدارية فى الشركات الصناعية .
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