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ي  فالتكلفة والعائد من استخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة  
 دراسة ميدانية -  مستحضرات التجميل  صناعة

 
 (3)زين العابدين محمد إبراهيم -(2)ى محمد أبو طالبييح -(1)هند هشام فاروق على

( كلية 2 والبحوث البيئية، جامعة عين شمسالعليا كلية الدراسات ب دراسات عليا طالب( 1
 ( إستشارى الصناعات الدوائية مصنع إيفا فارما3رة، جامعة عين شمس التجا

 

 المستخلص
ن متحليل التكلفة والعائد توضيح األهمية النسبية والضرورة الحتمية لدور  البحث هدف

تها ، مع مراعاة الجوانب البيئية وتأثيرااستخدام مواد طبيعية في صناعة مستحضرات التجميل
مواد الطبيعية وأهميتها وعناصرها وعالقتها بصناعة مستحضرات التعرف على مفهوم الو 

ولتحقيق  .مما يستوجب على الجميع إدراك متطلبات التطور في الحاضر والمستقبل، التجميل
تضمنت مجموعة من العبارات  تم تصميم استمارة استبيان جمعت بالمقابلة البحث أهداف

تبيان استخدام استمارة االسعلى  الباحثون اعتمد و  .تقيس اتجاهات العينة تجاه متغيرات البحث
( مديرًا ورئيس قسم 65من عدد ) تألفت عينة البحث والتيلدراسة الميدانية المخصصة ل

 يتكون من المدراء ورؤساء األقسام والمحاسبين حيث مجتمع البحثتمثل ومحاسب مالي....، 
لطبية ومستحضرات التجميل المستحضرات ا إلنتاجالماليين بالشركات العاملة في مصر 

النسب ستخدام التكرارات و تحليل البيانات با بإجراء قام الباحثون وقد  .شركة 165وعددها نحو 
س مقاييوبين  : وذلك لتحليل إجابات أفراد العينة محل البحث وتوضيح الفروق بينهاالمئوية

أسلوب التحليل و  لبعض متغيرات البحث اإلحصائيالنزعة المركزية وذلك لتحديد التوصيف 
وذلك لتحديد واستنباط المحددات ذات األهمية الواضحة في ، Factor Analysisالعاملي 

تفسير الرضا عن تحليل التكلفة والعائد واختصار عدد تلك المحددات من خالل تخصيصها 
 ذلك بعد الباحثون  قامو الستجابات أفراد عينة البحث  في مجموعة من العوامل األساسية

 . بحت یالنتائج منها بأسلوب منطق واستخالصتها بتفسيرها دراسب
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أسلوب تحليل التكلفة والعائد يواجه بعض الصعوبات التي  أن البحث إلى وقد خلص
الشركات العاملة في مجال مستحضرات  اهتماموقد أشارت النتائج إلى  .تحول دون تطبيقه

يوجد و ومواجهة التنافسية العالمية لهم  مثلاأل اإلنتاجالتجميل بتنمية مواردها الطبيعية لتحقيق 
 .مستحضرات التجميل إلنتاجدور لتحليل التكلفة والعائد لتحقيق استخدام المواد الطبيعية 

االهتمام بمجاالت التكلفة والعائد لما لها من انعكاس على التنافس وجودة ويوصى البحث ب
قيام الجهات المعنية و ، اد الطبيعة.من المو  لإلنتاجالمنتجات وتحقيق التنمية المستدامة 

 .عنها واإلفصاحبإصدار قوانين مختصة بتحليل التكاليف والمنافع، وسبل قياسها، 
 

 مقدمةال
 لكن جمال من المتداول أن األصل هو جمال اإلنسان ويدخل ذلك في تكريم هللا لإلنسان

جمال البشري البشر يختلف من شخص آلخر وحسب مقاييس تختلف بين الناس، ويزيد ال
ساهم يحسنا بما يحدثه الناس على البدن والمحيط من مظاهر الزينة، وتبقي الزينة أمرا محبذا 

نفاق في أناقة الجنسين الذكر واألنثى، وتؤكد إحدى الدراسات التي أجريت أخيًرا أن حجم اإل
جنيه مليار  32يصل إلى أكثر من « الماكياج»السنوي لنساء العرب على أدوات الزينة و

 .ةسنويًا، أكثر من نصفها يهدر في أسواق الخليج، والباقي يتوزع على أسواق الدول العربي
قول البحث ذاته إنه بالرغم من أن المجتمع الخليجي تحكمه العادات والتقاليد يو 

المحافظة التي تحظر على المرأة الظهور متبرجة بكامل زينتها، فإن ذلك لم يمنع من أن 
يج أكثر نساء العالم إنفاقا على مستحضرات التجميل، ولذلك فإن مبيعات تصبح نساء الخل

أدوات الزينة في هذه الدول تستقطب اهتماًما واسعا من الشركات العالمية المنتجة ألدوات 
 1.7"الماكياج"، بل يعتبر أحد أكبر األسواق في العالم من حيث حجم اإلنفاق الذي يقدر بنحو 

ويًا، وتؤكد التقارير أن سوق مستحضرات التجميل والعناية بالجمال في بليون دوالر أميركي سن
% خالل األعوام الثالثة الماضية، واإلشكالية التي  300المنطقة حقق زيادة كبيرة تصل إلى 

ليست فقط  -تطرح نفسها في هذا السياق تتعلق بجدوى إغداق هذه المليارات على سلع 
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دراسات العلمية مدمرة ومشوهة للجمال الطبيعي الذي أبدعه بل إنها بحسب جميع ال -استفزازية
 (2010، العظيم، محمد عبد) .وذلك ألنها صناعية -سبحانه وتعالى -الخالق

%  38.8وقد كشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بالقاهرة أن 
ات التجميل، في حين من دخل األسرة المصرية يوجه لإلنفاق على أدوات الزينة ومستحضر 

تشير دراسة أجريت حديًثا على عدد من الدول العربية أن كمية ما يتلف من األصباغ 
ت والمساحيق ويوضع في صناديق القمامة كبيرة إلى الحد الذي قد تبلغ نسبته في بعض الحاال

 .% من حجم القمامة 54
 االقتصادي؛اخل النمو مشاريع الصناعات البيئية مدخال هاما من مد ويرى الباحثون ان

م اليو  كونها تؤدي دورا هاما في ضمان استدامة التنمية االقتصادية، لذا أصبح االتجاه السائد
ي دفع فبين دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية هو تحسين مناخ االستثمار األخضر، وال

ت ع األطراف والمتطلبااتجاه تشجيع المشاريع االستثمارية البيئية والعمل على إيجاد جمي
 .لنجاحها وتمويلها

 

 البحث مشكلة
الباحثين  مجموعة منمن خالل التعامل مع وتم تنفيذ دراسة استطالعية من الباحثون 

 30وهي مجموعة صناعية فرنسية لمستحضرات التجميل، تأسست في  L’Oréalبشركة 
ية، رائدة عالميا في ، أصبحت اليوم مجموعة دولEugene Schuellerمن قبل  1909يوليو 

حققت  2014. ففي سنة Cosmétique- Parfumصناعة مستحضرات التجميل والعطور 
من المبيعات العالمية لمنتجات  %24,9، ونسبة مبيعات تقدر ب %1,1نموا يقدر ب 

التجميل، شهدت المجموعة تطورات ونموا كبيرا ومتسارعا في السنوات األخيرة في األسواق 
لتحتل المركز الريادي العالمي في هذا النشاط االقتصادي،  جعلها مؤهلةما الجديدة، وهو 
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عام  %27,1إلى  1995عام  %15,5حيث انتقل النمو من خالل األسواق الجديدة من 
 2019 أعواموتراجعت  2018عام  %43وقفزت الى  2014 عام %39,6، إلى 2006

شراكة جديدة للجمال والعطور مع  ، أعلنت لوريال عن2018وفي  كورونا ازمهبسبب  2020و
تنشط المجموعة في  EUR 2019 مليار 29.87 وصلت الى أرباحفالنتينو ولكنها حققت 

جميع قنوات التوزيع خالفا لمنافسيها، هذا الموقف الفريد يعطي الشركة مكانة قوية في مواجهة 
تركة، اإلبداع واالبتكار منافسيها: عالمات تجارية متعددة، قنوات توزيع متعددة والخبرات المش

تحليل  والمتمثلة فى (. هذا وقد تم بلورة مشكلة البحث2016قادري، ) .في أسواق مختلفة
في التكلفة والعائد من استخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في صناعة مستحضرات التجميل 

 :النقاط اآلتية
 م حاتم كري – 2012محمد،  هللا )أحمد عبد مجموعة الدراسات السابقة العربية واألجنبية

التي تبين القصور الواضح فيها من حيث عدم تناولها لموضوع دور ( و 2015كاظم، 
 .مستحضرات التجميل إلنتاجلتحليل التكلفة والعائد لتحقيق استخدام المواد الطبيعية 

  وذلك للوقوف على جميع جوانب  ون االستطالعية التي قام بها الباحثدراسة الكذلك
ن مالمقابالت الشخصية مع عدد  :وتحديد جميع أركانها األساسية من خالل اآلتي المشكلة
 .البحثمحل  لعدد من الشركات الصناعية لمستحضرات التجميلاإلدارة العليا قيادات 

 تزايد نفقات وتكاليف المشاريع والخدمات  ظاهرة دراسة محاولة في البحث مشكلة تكمن
مساعدة صناع القرار في القطاع الصناعي للتعامل  العامة من سنة إلى أخرى ومن اجل

د ير عدمع هذه الظاهرة وتوجيه الموارد النادرة إلى أفضل استخدام لها، قام الباحثون بتطو 
 .العائد –من األساليب التحليلية وأحدها هو أسلوب تحليل التكلفة 

 تغطها لم السابقة اتالدراس أن الباحثون  يعتقد التي اإلضافية واألبعاد الجوانب بعض هناك 
 الجوانب أهم ومن الميداني واالختبار والتحليل بالبحث تناولها الباحثون  يحاول سوف والتي
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مستحضرات  وأبعاد صناعةتحليل التكلفة والعائد بين  العالقة ميدانيا اختبار :يلي ما
 .التجميل

 
 البحث  أسئلة

ة في مواد طبيعية صديقة للبيئ ما تحليل التكلفة والعائد من استخدام: ل الرئيسيؤاالس
  مستحضرات التجميل؟ صناعة

 ويستمد من السؤال الرئيسي منه عـدة أسئلة فرعية وهي:
 ما مفهوم المواد الطبيعة وما أهميتها وعناصرها وعالقتها بمستحضرات التجميل؟ .1
 تحليل التكلفة والعائد في مجال االستثمار في صناعة مستحضرات التجميل؟ ما مفهوم .2
عالقة التكلفة والعائد من أجل تحسين نوعية صناعة التجميل  ى أي مدى يمكن توظيفإل .3

 في جمهورية مصر العربية؟
 

 البحث أهمية
 :دراسة التكاليف البيئية المباشرة ومنها إلى إضافة :األهمية النظرية

 تكاليف بيئية ناتجة عن المخلفات الصناعية وناتجة عن المعالجات في الصناعات. 
 ليف البيئية الناتجة عن إعادة التدويرالتكا. 
 تصنيعيؤمل أن يوفر البحث المعلومات واألحكام العلمية عن المواد الطبيعية ومؤشراتها لل. 
  التكاليف البيئية المتعلقة بتقليل المخلفات وتقليل أضرارها من خالل استعمال بدائل تصنيع

التكاليف التي تخدم مراحل اإلنتاج صديقة للبيئة أما التكاليف غير المباشرة فتتمثل في 
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ككل، على سبيل المثال، تكاليف الموارد البيئية المستنزفة خالل عملية اإلنتاج مثل الهواء 
 .والماء والحياة البرية من نباتات وحيوانات

  :في األهميةويمكن تلخيص هذه : العملية األهمية
 البيئة المصرية التعريف بصناعة مستحضرات التجميل وأهميتها ودورها في. 
  تحديد طرق قياس تكلفة االستثمار في مصانع مستحضرات التجميل وأثره على التنمية

 .المستدامة
 لقدرةإيجاد العالقة بين طريقة حساب تكلفة االستثمار والعائد على االستثمار والجودة وا 

 .التنافسية في المنتجات وتسعيرها
  موازنة تكاليف تصنيع مستحضرات التجميل،  إعداديؤمل أن تسهم نتائجه وتوصياته في

حقيق والتحكم بأساليب األنفاق وترشيده واتخاذ قرارات صحيحة فيما يخص توجيه الموارد لت
 .أعلى العوائد والحد من الهدر

 
 البحث أهداف

 صناعةهو محاولة استخدام تحليل التكلفة والعائد لالستثمارات البيئية ل :الهدف الرئيسي
جميل من المواد الطبيعة صديقة البيئة في شركات مستحضرات التجميل مستحضرات الت

 .المصرية لتحقيق الريادة والتنمية
 :الفرعية التالية األهدافويتحقق هذا من خالل 

  التكلفة والعائد أسلوببيان ودراسة. 
 بيان طبيعة االستثمارات البيئية في صناعة مستحضرات التجميل.  
  التنمية المستدامة مع استخدام التكلفة والعائد أهدافتوضيح كيفية تحقيق. 
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 ات ي شركإجراء دراسة ميدانية لقياس االستثمار البيئي في زيادة فعالية قرارات االستثمار ف
 .مستحضرات التجميل من المواد الطبيعية

 

 مصطلحات البحث
 ة ضروريمقابل خدمات أو منافع  اإلنتاجيةتضحية اقتصادية تتحملها المؤسسات : التكلفة

 أحمد عبد هللاكن قياسها على شكل وحدات نقدية )تستخدم طبقًا للمعايير المقررة، ويم
  (.2012، محمد النور

 :عية الجتماهي العائدات الكمية االقتصادية مثل الدخل والنمو االقتصادي، والنتائج ا العائد
)بن  اإلنتاجيةمثل طريقة حياة الناس وأسلوب استهالكهم التي تعود لتأثير العمليات 

 (.2019، خالد لطرش،
  نسان هي كل ما تؤمنه الطبيعة من مخزونات طبيعية يستلزمها بقاء اإل الطبيعية:المواد

همال أو يستخدمها لبناء حضارته. تتراجع الموارد الطبيعية نتيجة االستغالل المفرط واإل
 .(2007، )سمير الجمال

  مواد تستخدم لتعزيز، أو حماية مظهر، يشتهر باسم المكياج وهي التجميل:مستحضرات 
أو رائحة الجسم البشري. وتشمل مستحضرات التجميل مراهم العناية بالجلد، والغسول 

Lotions،  والمساحيق والعطور، ومحمرات الشفاه، وطالء األظافر، وماكياج العيون
 يةاد الهالموالوجه، والعدسات الالصقة الملونة، وأصبغة الشعر، 'مثبتات الشعر'، والمو 

(gel،) د ومزيالت الروائح الكريهة، منتجات نظافة الرضع، ومنتجات زيوت الحمام، وموا
توليد الفقاعات في الحمامات، وأمالح الحمام، وأنواع أخرى كثيرة من المنتجات. 

(ar.Wikipedia.) 
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 المرجعية الدراسات
 Lela, Radwa Ahmed Mahmoud (2016):  

مجال الرقابة الصحية على اللحوم هو إمداد  فيساسي للعاملين الهدف األ :البحث أهداف
المستهلك بمنتجات جيدة ذات قيمة غذائية عالية وخالية من الملوثات الممرضة والمسببة 

 .( عينه100بفحص مائه )  البحثلفسادها. لذا أجريت هذه 
 لهوائيثة فثي عينثاتعلثى أن متوسثط العثدد الكلثي للميكروبثات ا البحثثدلت نتائج  :البحث نتائج

 0. 09±5.80و. 12±6.07و 0.12±4.20الالنشون واللحم المفثروم والكفتثة والسوسثيس هثو 
خليه بالجرام على التوالي. وكانت نسبه العينات غير المقبولثة مثن حيثث  10لوج 1,0± 4.85و

مثثن العينثثات النسثثبة  %24و %8و %20و %16(.. وقثثد تخطثثي 2005المواصثفة المصثثرية )
 (2005ميكروب العنقودي الذهبي في المواصفة المصرية )المقررة لل
تعتبثثر منتجثثات اللحثثوم مثثن مصثثادر الغثثذاء الهامثثة لمثثا تحتويثثه مثثن عناصثثر : البحــث توصــيات

غذائيثثثة ضثثثرورية لبنثثثاء الجسثثثم ولكثثثن لسثثثوء الحثثثل تتعثثثرم هثثثذه المنتجثثثات لكثيثثثر مثثثن مسثثثببات 
تجعلهثثثا سثثثهلة وسثثثريعة  والتثثثيك التلثثثوث أثنثثثاء إنتاجهثثثا وتصثثثنيعها وحتثثثى وصثثثولها إلثثثى المسثثثتهل

الفسثاد كمثا أنهثا قثثد تتسثبب فثى كثيثثر مثن حثاالت التسثثمم الغثذائي ممثا يشثثكل خطثورة علثى حيثثاة 
 .اإلنسان

 (2018سامة عبد المنعم إبراهيم، )عامر، سارة أ: 
 :البحث أهداف

 صباغة األقمشة القطنية والمخلوطة بالصبغات الطبيعية بتركيزات مختلفة. 
 لوث باستخدام صبغات صديقة للبيئةتقليل نسبة الت. 
 تحديد أنسب الصبغات الصديقة للبيئة والتي من خواصها مقاومة نمو البكتريا. 
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ه فهي تلعب المالبس دوًرا هامًّا في حياة الفرد لما لها من تأثير واضح علي :البحث نتائج
ط لوان واألنماتوحي عما بداخله من أحاسيس وهي أيًضا تظهر ما يريد أن يخفيه وتعتبر األ
 .المختلفة للمالبس من أكثر ما يميزها ويميز مرتديها لما لها من تأثير سيكولوجي

هم استخدام ألوان المالبس وأنماطها المختلفة كأحد سبل العالج النفسي ل: البحث توصيات
 إلى اختيار موضوع البحث لمحاولة تنميةون الباحث دعيوهذا ما  البحثشيء يستحق البحث و 

 .وق الملبسي ومفهوم الذات لدى هذه الفئةالتذ
 (2019) سليمان، ولي الدين عبد المنعم سيد:  

المة إبراز مدى أهمية تحليل التكلفة والعائد البيئي في ضوء اشتراطات الس : البحث أهداف
 بيعيةوالصحة المهنية فى المنشآت الصناعية بهدف الحفاظ على الموارد البشرية والمادية والط

ة من التلوث الصناعي وتحسين اإلنتاجية لزيادة االستثمارات وتعظيم الربحية وحمايوالحد 
 البيئية.
ـــائج توجثثثد عالقثثثة دالثثثة إحصثثثائيا بثثثين التكلفثثثة والعائثثثد البيئثثثي واشثثثتراطات السثثثالمة  :البحـــث نت

 ، كما تبين أن هذه العالقة إيجابية أي طردية.0.01والصحة المهنية وذلك عند مستوى داللة 
 ولكي تحقق المنشآت الصناعية غرضها والهدف الذي ُأنشأت من أجله وهو : البحث تتوصيا

اسبي مؤكدًا تحقيق األرباح والمساهمة في النمو االقتصادي، كان لزامًا ضرورة وجود نظام مح
  .للتكاليف البيئية قائمًا بذاته بعيدا عن التكاليف التقليدية

 ( 2019الزيني، أحمد محمد محمد): 
تحديثثثد أسثثثثاليب تعامثثثل شثثثركات الغثثثاز مثثثثع المخلفثثثات الناتجثثثة عثثثن أنشثثثثطتها  :البحـــث أهـــداف

الصناعية وتأثير ذلك على قيمتها فى السوق المحلى، وذلك عن طريق استخدام أسلوب تحليثل 
  .التكلفة والعائد
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تحديد أساليب تعامل شثركات الغثاز مثع المخلفثات يثؤثر علثى أداء تلثك الشثركات  :البحث نتائج
  .لمجتمع ككل وهناك أوجه قصور في األسلوب المستخدموعلى ا

أن الثثثتخلص مثثثن المخلفثثثات للشثثثركات بصثثثفة عامثثثة وشثثثركات الغثثثاز بصثثثفة  :البحـــث توصـــيات
 المثثثاليخاصثثثة عثثثبء اقتصثثثادي علثثثى ميزانيثثثة الشثثثركة وقيمتهثثثا ومثثثن ثثثثم يثثثؤثر علثثثى وضثثثعها 

بيئثثي فحسثثب وأن مثثا واالجتمثثاعي والبيئثثي والثثتخلص مثثن هثثذه المخلفثثات لثثيس واجثثب قثثانونى أو 
 هو واجب أخالقي أيضًا.

 Bilal, B., Mehjabeen, & Rafia, J. (2019): 

مثثالي تتنثاول هثذه الورقثة بشثثكل تجريبثي العالقثة بثين االسثتثمار البيئثي والعائثد ال البحـث: أهـداف
 مشثثروًعا لإلنتثثاج األنظثثف، باسثثتخدام انحثثدار 80والبيئثثي ولقثثد تثثم اختبثثار هثثذه العالقثثة بتحليثثل 

 (. OLSربعات الصغرى العادية )الم
ـــائج البحـــث: إلثثثى وجثثثود عالقثثثة غيثثثر خطيثثثة بثثثين المتغيثثثرات ونجثثثد أن تثثثأثير  النتثثثائجتشثثثير  نت

 .Uاالستثمار البيئي على العائد المالي والبيئي يأخذ منحنى مقلوب على شكل حرف 
 :البحث توصيات

 الزيادة في االستثمار البيئي يؤدى الى زيادة في العائد المالي. 
 مالياالهتمام باالستثمار البيئي الن له عامل أقوى من العائد البيئي في شرح العائد ال. 

 Kousky, C., Ritchie, L., Tierney, K., & Lingle, B. (2019):  

( هثثثو أداة تسثثثتخدم تقليثثثديا فثثثي القطثثثاع ROIتحليثثثل العائثثثد علثثثى االسثثثتثمار ) :البحـــث أهـــداف
سثثثتثمارات، خثثثالل العقثثثود العديثثثدة الماضثثثية، اتسثثثع نطثثثاق الخثثثاص لتقيثثثيم ومقارنثثثة المشثثثاريع واال

 .استخدام تحليل العائد على االستثمار ليشمل مجموعة واسعة من الفوائد االجتماعية والبيئية
بشكل أساسي للكشف عن مدى الربحية في نشاط أعمثال تجثاري،  ROIيستخدم  :البحث نتائج

تثمار وهثثاما الثثربح المتحقثثق فثثي كثثل عمليثثة وُيظهثثر العالقثثة بثثين القيمثثة المصثثروفة علثثى االسثث
بيثثع، كمثثا شثثرحنا سثثابقًا، ولكثثن يمكثثن أن يثثتم تطبيقثثه واسثثتثماره لحسثثاب وتفسثثير العائثثد المتحقثثق 
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علثثى كثثل اسثثتثمار قمثثت بثثه علثثى نحثثو منفصثثل، كمثثا فثثي حالثثة المصثثروفات التثثي أنفقتهثثا علثثى 
 االستثمار في مجال التسويق مثاًل.

 االستثمار عبارة عن إحثدى المقثاييس التثي يمكثن اسثتخدامها لفهثم العائد على: البحث توصيات
 .مدى سالمة عالمتك التجارية عن طريق التحليل الدقيق لهذه البيانات

 (2020سكر، خالد بن عبد الرحمن. )الع:  
اتجهثثت العديثد مثثن الشثثركات المصثثنعة لمثواد التجميثثل والعنايثثة بالبشثثرة تضثثمين  :البحــث أهــداف

 ب في العديد من منتجاتها وجعله مادة أساسية في صناعة الكثير من المرطبثات،اللبن أو الحلي
  .مما دعا إلى البحث هذه المسألة

وتبين من خالل البحث جواز صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهثائم سثواء  :البحث نتائج
وعثثثدم جثثثواز  مأكولثثة اللحثثثم أو غيثثر مأكولثثثة اللحثثثم وجثثواز التثثثداوي بلثثبن الحيثثثوان مثثثأكول اللحثثم،

 التداوي بلبن الحيوان غير مأكول اللحم.
طهثارة لثثبن الحيوانثثات مأكولثثة اللحثثم، وحكثم اسثثتعمال هثثذه األلبثثان فثثي صثثنع  البحــث: توصــيات

  .مستحضرات التجميل، وبيان نجاسة لبن الحيوانات غير مأكولة اللحم
 

 البحث فروض
 :رضيات التاليةعلى التساؤالت البحثية من خالل الف لإلجابة سعى البحثي

لثثدور تحليثثثل التكلفثثة والعائثثثد  إحصثثثائيةذات داللثثة  إيجابيثثثةوجثثثود عالقثثة  الفــرا الرئيســـي:
 .مستحضرات التجميل من وجهة نظر العاملين إلنتاجلتحقيق استخدام المواد الطبيعية 

 :وينبثق عنه الفروا الفرعية التالية
  شركات بمجاالت تحليل التكلفةبين اهتمام لل إحصائيةذات داللة  إيجابيةوجود عالقة 

 .والعائد وتحقيق استخدام المواد الطبيعية من وجهة نظر العاملين
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  بين مقومات تطبيق التكلفة والعائد وتحقيق  إحصائيةذات داللة  إيجابيةوجود عالقة
 .استخدام المواد الطبيعية من وجهة نظر العاملين

  فصاح بالشركات عن التكلفة والعائد بين اإل إحصائيةذات داللة  إيجابيةوجود عالقة
 وتحقيق استخدام المواد الطبيعية من وجهة نظر العاملين.

 

 اإلطار النظري
يعتبثثر تثثوافر القثثدرة لثثدى الشثثركات علثثى القيثثام بإنتثثاج منتجثثات متميثثزة بتكلفثثة أقثثل مثثن أهثثم 

طبيثثق المحثثددات المثثؤثرة علثثى نجثثاح هثثذه الشثثركات واسثثتمرارها، وعنثثدما يكثثون مثثن المطلثثوب ت
إدارة  أسثاليبواحد من  أسلوببرنامج فعال إلدارة التكاليف فأنه يكون من غير الكافي استخدام 

التكلفة للوصول إلثى الهثدف المطلثوب، وبثداًل مثن هثذا االتجثاه يكثون مثن المفضثل للتحثول نحثو 
ظثل  لترشيد التكاليف. وتعتبر عمليات إدارة التكلفة فثي األساليباستخدام مجموعة متكاملة من 

التثثثي تسثثثتخدم فثثثي تحليثثثل  واالسثثثتراتيجيةالحاليثثثة مثثثن ضثثثمن العمليثثثات التشثثثغيلية  األعمثثثالبيئثثثة 
المعلومات التي يتم الحصول عليها من الجوانب المختلفة، واستخدامها في اتخثاذ القثرارات التثي 

ة تتثثرك تأثيرهثثا علثثى دور الشثثركة وتوجههثثا االسثثتراتيجي فثثي السثثوق. ولقثثد كانثثت النظثثرة التقليديثث
إلدارة التكلفثة تثرى أنثه نظثام يقتصثر دورة فثي التركيثثز علثى جمثع المعلومثات مثن بثاقي األنظمثثة 
التشثثثغيلية والتسثثثويقية واإلداريثثثة المختلفثثثة داخثثثل الشثثثركة بصثثثفة أساسثثثيه مثثثع بعثثثض المعلومثثثات 

أوجثه االسثتفادة  إلثىالقليلة التي يتم الحصول من خارج الشركة، وبعد ذلك يتم تحليلها للوصول 
تثثي مثثن الممكثثن أن تتحقثثق للشثثركة فثثي صثثورة مجموعثثة مثثن بثثرامج التحسثثين المسثثتمر وخفثثض ال

التكثثاليف وغيرهثثا. ويعتمثثد هثثذا الفكثثر فثثي إدارة التكلفثثة علثثى أنثثه وبمجثثرد تحليثثل األداء والتعثثرف 
إدارة التكلفثثة واختيثثاره بالتناسثثب مثثع  أسثثاليبعلثثى أوجثثه القصثثور الموجثثودة ويثثتم االسثثتعانة بأحثثد 

مثثراد تحقيقثثه والنشثثاط المطلثثوب تطبيقثثه فيثثه، وكثيثثرًا مثثا كثثان يثثتم هثثذا التطبيثثق باختيثثار الهثثدف ال
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مصثثثطفى، ) .أكثثثثر أو أسثثثلوبينأسثثثلوب واحثثثد وتطبيقثثثه بطريقثثثة منفثثثردة أو تحقيثثثق التكامثثثل بثثثين 
 (2011، سليمان محمد

ف فثثي ( هثثو عمليثثة منهجيثثة وتحليليثثة لمقارنثثة الفوائثثد والتكثثاليCBA) :تحليــل التكلفــة والمنفعــة
اإلجابثة علثى أسثئلة مثثل  ويحثاول طبيعثة اجتماعيثة غالًبثا –تقييم الرغبة فثي مشثروع أو برنثامج 

الحجثثثم األمثثثثل للمشثثثروع المقتثثثرح والقيثثثود ذات ، جثثثدير باالهتمثثثام مثثثا إذا كثثثان المشثثثروع المقتثثثرح
التخثثثاذ  أمثثثر أساسثثثي لصثثثنع القثثثرار الحكثثثومي وقثثد تثثثم تأسيسثثثه كأسثثثلوب رسثثثمي CBA ،الصثثلة

 .Mishan, E. J., & Quah, E سثتنيرة بشثثأن اسثتخدام مثوارد المجتمثثع النثادرة.قثرارات م

(2020) 

ال توجثثد صثثيغة واحثدة أو قالثثب واحثثد إلجثراء هثثذا التحليثثل، حيثثث ويتفثق البثثاحثون فثثي أنثه 
تتطلثثب كثثل سياسثثة فثثي سثثياقاتها المختلفثثة تحلثثيال فريثثدا خاصثثا بهثثا، ومثثع ذلثثك، يضثثمن التحليثثل 

سثثثليم أن يثثثتم تقثثثدير التكثثثاليف والعوائثثثد لسياسثثثة معينثثثة بطريقثثثة منهجيثثثة الثثثذي يثثثتم إجثثثراؤه بشثثثكل 
ومبثثثررة. مثثثن المهثثثم أن نبثثثين دائمثثثا وبوضثثثوح األسثثثلوب المسثثثتخدم إلجثثثراء تحليثثثل التكلفثثثة مقابثثثل 
 العائثثد، حيثثث قثثد تثثؤدي األسثثاليب المختلفثثة إلثثى نتثثائج مختلفثثة، واذا مثثا تثثم إجثثراء هثثذا التحليثثل

التوصثثية بسياسثثة معينثثة إلثثى افتراضثثات سثثليمة، وتقثثدم تقثثديرات  بعنايثثة، فإنثثه يضثثمن أن تسثثتند
 مبررة لتكاليف وعوائد سياسة بعينها.

مثثن األسثثاليب التخطيطيثثة الحديثثثة التثثي تسثثتخدم لتقثثدير فاعليثثة البثثرامج  تحليــل التكلفــة والعائــد:
ئثثد منهثثا االقتصثثادية واالجتماعيثثة مثثن خثثالل طريقثثة عمليثثة مقبولثثة لمقارنثثة تكثثاليف البثثرامج بالعا

تنميثثة المجتمثثع، ويتركثثز الهثثدف دائًمثثا مثثن اسثثتخدام هثثذا األسثثلوب فثثي الوصثثول إلثثى  علثثىوأثثثره 
 (2015) عوم هللا الحد األدنى من التكلفة والحد األقصى من الفاعلية

 عملية منهجية يمكن من خاللها حساب فوائد وتكثاليف مشثروع: CBA)تحليل التكلفة والعائد )
 مية ما والمقارنة بينها وهناك غرضان لتحليل التكلفة والفائدة:أو قرار أو سياسة حكو 
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 )تحديد ما إذا كان االستثمار/القرار الذي تم اتخاذه سليًما )التبرير/الجدوى. 
 ى توفير أساس يمكن االعتماد عليه في المقارنة بين المشروعات وُتبنى هذه العملية عل

لية ة لكل خيار في مقابل الفوائد اإلجماأساس المقارنة بين التكلفة اإلجمالية المتوقع
 /web.archive.org  .المتوقعة، لمعرفة ما إذا كانت الفوائد تفوق التكاليف، وبأي كمية

 فثي اقتصثثاديات الصثحة قثد يكثون تحليثثل التكلفثة المنفثردة تثدبيرًا غيثثرانثه و  ون رى البثاحثيثو 
ير ة مثيثثثرة للجثثثدل عنثثثد تقيثثثيم تثثثدابكثثثافت لتحديثثثد قيمثثثة الحيثثثاة البشثثثرية تعتبثثثر قيمثثثة الحيثثثاة البشثثثري

 .أو المؤثرة على الحياة ألدوية المنقذة للحياةلالسالمة 
ومثثثن بثثثين اآلثثثثار التثثثي تأخثثثذ فثثثي الحسثثثبان خثثثالل تحليثثثل التكلفثثثة والعائثثثد هثثثي االعتبثثثارات 

لعائثد هثو البيئية أي ما يتعلق باآلثار البيئية للمشروع، وبالتالي يمكثن القثول إن تحليثل التكلفثة وا
 سلوب اقتصادي لتقييم اآلثار البيئية، وهو نسثق وأداة لتخصثيص المثوارد واسثتغاللها مثن خثاللأ

ائثد علثى االختيار بين البدائل المطروحة للمشروع تبعا آلثارها البيئية. ويعمل تحليل التكلفثة والع
لثثه  حتملثثةبالعوائثد الم –بمثا فثثي ذلثك التكثثاليف البيئيثثة  –مقارنثة التكثثاليف التثي يكبثثدها المشثثروع 

 )2020 خليل. إمام. رجب). وربط قبول المشروع بزيادة المنافع على التكاليف
أن الضثثثرر البيئثثثي والتحسثثثن البيئثثثي همثثثا جانبثثثان معاكسثثثان لفكثثثرة واحثثثدة،  ون رى البثثثاحثيثثث

فالتكثثاليف التثثي تنفثثق علثثى الثثتحكم فثثي التلثثوث البيئثثي مثثن شثثأنها أن تثثؤدى إلثثى الوصثثول إلثثى 
الي يمكثثثثن تجنثثثثب العديثثثثد مثثثثن األضثثثثرار مثثثثثل الوفثثثثاة المبكثثثثرة وانتشثثثثار المسثثثثتوى المثثثثأمون وبالتثثثث

جثة األمرام وانخفام اإلنتاجيثة.....ال.. بمعنثى آخثر تعبثر التكثاليف االجتماعيثة والبيئيثة النات
 عن التلوث.

توجثثد فثثي صثثناعة المثثواد  ،لثثيس قطاعثثا مسثثتقال مصثثرقطثثاع مستحضثثرات التجميثثل فثثي و 
يثتم تمثيثل القطثاع مثن قبثل جمعيثة صثناعية تحتثاج إلثى تعزيثز  أو صناعة األدوية. الكيميائية /

مستحضثثرات التجميثثل بغرفثثة صثثناعة األدويثثة باتحثثاد  منتجثثيشثثعبة ، واضثثفاء الطثثابع المؤسسثثي
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 شثركة 60الصناعات المصرية، يقدر العدد التقديري للشركات المنظمة العاملة في الصثناعة بثث 
...www.fei.org.eg  

 :مصر فيضرات التجميل شركات مستح أكبر أسماء
  والمستلزمات الطبية لألدويةالشركة العالمية المصرية. 
 المصرية للصناعات الكيميائية المتخصصة.  
 لمستحضرات التجميل أفاق. 
 مصنع النيل لمستحضرات التجميل. 
 الشهاوى للمنتجات الطبية لعالج وعناية الشعر والبشرة. 
 ت فارماكاسب. 
  الكيماوياترونتك لمستحضرات التجميل و. 

يعثثاني مثثن آليثثة محليثثة غيثثر  مصثثرقطثثاع مستحضثثرات التجميثثل فثثي أن  ون رى البثثاحثيثثو 
سثثثيؤدي هثثثثذا إلثثثى إجبثثثثار  ،ومثثثن ثثثثثم فثثثإن تنظثثثثيم السثثثوق المحلثثثثي يعتبثثثر مثثثن األولويثثثثات عادلثثثة

يثثد تثثوافر المثثواد الخثثام هثثو تهد ،المنتجثثات غيثثر القانونيثثة غيثثر المتوافقثثة علثثى مغثثادرة هثثذا السثثوق 
تشثثثجيع الشثثثركات الصثثثغيرة علثثثى و  عة جنًبثثثا إلثثثى جنثثثب مثثثع التقنيثثثات المناسثثثبةصثثثناللحقيقثثثي 

فثي السثوق  ستعزز قثدرتها التنافسثية االندماج مع اآلخرين أو من خالل عالقة استراتيجية معهم
إدارة األعمثال والممارسثات فثي  التثي تواجثه السثلبية اآلثثار هذا سثوف يقلثل مثن، الى جانب ذلك

نظثثثثر إلثثثثى المسثثثثاعدة الفنيثثثثة علثثثثى أنهثثثثا مسثثثثألة مهمثثثثة لتطثثثثوير يوُ .نقثثثثص التثثثثدريب و  الصثثثثناعة
 .الصناعة

النباتات الطبية والعطرية في الوقت الراهن، والذي يمكن مثن  إحاللومن ثم كان البد من 
 ومستحضثثرات التجميثثل وانتثثاج النباتثثات الطبيثثة والعطريثثة اسثثتخدامخاللثثه معرفثثة مثثدى مالءمثثة 

الطبيثثثة والعطريثثثة، ويسثثثاعد علثثثى تثثثوفير العمثثثالت األجنبيثثثة،  بهثثثا، ممثثثا يثثثوفر الخامثثثات النباتيثثثة
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ويحقثثثق االكتفثثثاء الثثثذاتي، ويسثثثاعد علثثثى إيجثثثاد أنسثثثب المنثثثاطق لزراعتهثثثا وانتاجهثثثا حيثثثث تتميثثثز 
، أحمثثثد علثثثى ،الثثثدرس)، بميثثثزة نسثثثبية كبيثثثرة فثثثي مجثثثال إنتثثثاج النباتثثثات الطبيثثثة والعطريثثثة مصثثثر
2019) 

سثواء  اكيفيثة اسثتعمالهمنثذ آالف السثنين، وتعلثم  عرف اإلنسثان النباتثات الطبيثة والعطريثة
 للعالج من األمرام المختلفة أو لعمل مستحضرات التجميل، كما تعلثم كيفيثة زراعتهثا وانتاجهثا

رق حيث تحتاج النباتات الطبية والعطرية فثي زراعتهثا وانتاجهثا إلثى خبثرة فنيثة ودرايثة علميثة بطث
حالثثة ممتثثازة"، وحتثثى يثثزداد إنتاجهثثا كمثثا ونوعثثا، إلثثى المسثثتهلك ب زراعتهثثا وانتاجهثثا حتثثى تصثثل

 االقتصثثثادية للنباتثثثات الطبيثثثة والعطريثثثة فثثثي أنهثثثا نباتثثثات ذات قيمثثثة اقتصثثثادية وتتمثثثثل األهميثثثة
للعقثثاقير والمثثثواد  عاليثثة، تتمتثثع بسثثمعة طيبثثثة فثثي األسثثواق العالميثثثة حيثثث تمثثثل مصثثثدرا رئيسثثيا

 .الشثثعبي ومستحضثثرات التجميثثل ي الطثثبالفعالثثة التثثي تثثدخل فثثي صثثناعة األدويثثة، وتسثثتخدم فثث
 (2020 صالح محمد محي.، المغاوري )

إن مبثثادم محاسثثبة التكثثاليف يمكثثن تطبيقهثثا فثثي أي قطثثاع تجثثاري أو صثثناعي أو خثثدمي 
وأن تثثوفير معلومثثات التكثثاليف ضثثرورية  الصثثناعي إلنتثثاج مستحضثثرات التجميثثلومنهثثا القطثثاع 
 الصثثثناعي لمنتجثثثات التجميثثثلاألنشثثثطة فثثثي القطثثثاع  المنجثثثزة، إذ إن تنثثثوع اإلنتثثثاجلتحديثثد تكلفثثثة 

يجعثثل مثثن محاسثثبة التكثثاليف ضثثرورة ملحثثة لتخصثثيص التكثثاليف علثثى تلثثك األنشثثطة المتنوعثثة 
استنادا إلى مسببات التكلفة خصوصا في ظل ارتفاع نسبة التكثاليف غيثر المباشثرة التثي تحتثاج 

 (2015، كريم كاظم، حاتم) المقدمة. المنتجاتإلى جهد كبير لتحميلها وتخصيصها على 
 

 إجراءات البحث
 تثم التثي البيانثات تحليثل تثم فقثد البحثث، أهثداف لتحقيثق: البيانات وتحليل معالجة أسلوب
 األسثاليب برنامج طريق عن اآللي الحاسب باستخدام( االستبانة)  البحث أداة  خالل من جمعها
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 المتوسطات، استخراج تم إذ ،(spss) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم) المسماة اإلحصائية
 لتبيثثان المئويثثة والنسثثب التكثثرار أسثثلوب اسثثتخدام تثثم كمثثا. المئويثثة والنسثثب التكراريثثة والتوزيعثثات

 االستجابات. في الموافقة نسب
يتكثون مثن المثدراء ورؤسثاء األقسثام  مجتمع البحث من يتكون  البحث مجتمع: مجتمع البحث

المستحضثثرات الطبيثثة ومستحضثثرات  إلنتثثاجالعاملثثة فثثي مصثثر والمحاسثثبين المثثاليين بالشثثركات 
شثثثركات األدويثثثة  باختيثثثار عينثثثة مثثثن شثثثركة، حيثثثث قثثثام البثثثاحثون  165التجميثثثل وعثثثددها نحثثثو 

بجمهوريثثثة مصثثثر العربيثثثة والمستحضثثثرات الطبيثثثة و شثثثركة أوريفثثثيلم وشثثثركة ماسثثثا بثثثاكو وشثثثركة 
ادي لمستحضثثثرات التجميثثثل فثثثيجن بثثثاك وشثثثركة إبثثثراتيم لمستحضثثثرات التجميثثثل وشثثثركة أبثثثو شثثث

وتثثثثم اختيثثثثار عينثثثثة مثثثثن المثثثثدراء ورؤسثثثثاء األقسثثثثام ، والشثثثثركة المصثثثثرية لمستحضثثثثرات التجميثثثثل
 ( مديرًا ورئيس قسم ومحاسب مالي.65والمحاسبين الماليين العاملين في عدد )

تم استخدام المنهج الوصثفي التحليلثي لكونثه المثنهج المناسثب لدراسثة الظثواهر : البحث منهج
تماعيثثثة واإلنسثثثانية، ويثثثتم االعتمثثثاد فثثثي جمثثثع البيانثثثات علثثثى المصثثثادر الثانويثثثة مثثثن الكتثثثب االج

واألبحثثاث والرسثثائل العلميثثة والثثدوريات والمصثثادر األوليثثة وتتكثثون مثثن اسثثتبانة أعثثدت خصيصثثًا 
 SPSSلهذا الغرم، للحصول على المعلومات المطلوبة، كما يتم استخدم البرنامج اإلحصائي

  البحثتبانة، واختبار فرضيات لتحليل االس 24
 :البيانات جمع مصادر
 صثثعوبة كبيثثرة فثثي عمليثثة إقنثثاع السثثادة واقثثد واجهثث ون ونثود أن نبثثين بثثأن البثثاحث :أوليــة مصــادر

معثثدة فقثثط ألغثثرام البحثثث حيثثث أخثثذت عمليثثة جمثثع المعلومثثات حثثوالي   البحثثثالعثثاملين بثثأن 
 .2021عام  أكتوبربشهر وانتهت  2021شهر كامل بدأت في شهر سبتمبر من عام 
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 لية بناءهاأداة البحث وآ
 :وقد روعي في بناء االستبانة الشروط األولية في بناء المقاييس وهي

بتوحيد إجراءات التطبيق من حيث وضوح التعليمات،  حيث قام الباحثون  الموضوعية: .1
 .وتحديد زمن اإلجابة، وطريقة التصحيح

 .اس المستويات العلمية متباينة للعينةأن يشتمل المقي ون راع الباحث الشمول: .2
البيانثثثات األساسثثثية للمفحوصثثثين: وهثثثي  هثثثيوكانثثثت مكونثثثات اسثثثتمارة االسثثثتبيان الرئيسثثثية 

إرشثثادات اإلجابثثة عثثن األسثثئلة: وفيهثثا يضثثع ، تتمثثثل فثثي االسثثم والسثثن والنثثوع والوظيفثثة... إلثث..
جابثثثثة عثثثثن أسثثثثئلة الباحثثثثث مجموعثثثثة مثثثثن اإلرشثثثثادات التثثثثي توضثثثثح للمسثثثثتبان مثثثثنهم كيفيثثثثة اإل

وعرضثها  ون تثم صثياغتها بمعرفثة البثاحث أسثئلة االسثتبيان مجموعثة مثن األسثئلة التثي، االستبيان
(، البحثثثثعلثثى المحكمثثين بطريقثثة منظمثثة، ومثثثن ثثثم طرحهثثا علثثى مجموعثثثة مثثن األفثثراد )عينثثة 

وتحليلهثثا للوصثثثول إلثثى نتثثثائج قاطعثثة حثثثول  والهثثدف هثثو جمثثثع البيانثثات والمعلومثثثات، ودراسثثتها
اسثتمارة االسثتبيان إلثى ثثالث  حيث يتألف المقياس في صثورته النهائيثة تثم تقسثيم البحثشكلة م

 :كما يلي فقرة 33من  أقسام
 .فقرات 4ويتكون من  ، البحثيتكون من البيانات الشخصية لعينة  القسم األول:

ة ( فقثثر 22وهثثو عبثثارة عثثن البيانثثات الخاصثثة بثثالمتغيرات المسثثتقلة، ويتكثثون مثثن ) القســم الثــاني:
 :تتفرع إلى المحاور التالية

يعيثثة يوجثثد اهتمثثام بمجثثاالت تحليثثل التكلفثثة والعائثثد لتحقيثثق اسثثتخدام المثثواد الطب المحــور األول:
 .( فقرات8مستحضرات التجميل، ويتكون من ) إلنتاج

 نتثثاجإلت لتطبيثق التكلفثة والعائثد لتحقيثثق اسثتخدام المثواد الطبيعيثة يوجثد مقومثثا المحـور الثـاني:
 .( فقرات7مستحضرات التجميل، ويتكون من )



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  هند هشام فاروق 
 

 2022 إبريل، ، الجزء الثالثرابعال العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

157 

 إلنتثثثثاجعثثثثن التكلفثثثثة والعائثثثثد لتحقيثثثثق اسثثثثتخدام المثثثثواد الطبيعيثثثثة  اإلفصثثثثاح المحــــور الثالــــث:
 .( فقرات7مستحضرات التجميل، ويتكون من )

ديقة الخاصة بالمتغير التثابع " اسثتخدام مثواد طبيعيثة صث وهو عبارة عن البيانات القسم الثالث:
 .( فقرات.7للبيئة في صناعة مستحضرات التجميل"، ويتكون من )

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة
 فروق التكرارات والنسب المئوية: وذلك لتحليل إجابات أفراد العينة محل البحث وتوضيح ال

 بينها
  سط )المتو مقاييس النزعة المركزيةMean االنحراف المعياري ، (S.D  
 أسلوب التحليل العاملي Facter Analysis ؛ وذلك لتحديد واستنباط المحددات ذات

دات األهمية الواضحة في تفسير الرضا عن تحليل التكلفة والعائد واختصار عدد تلك المحد
 من خالل تخصيصها في مجموعة من العوامل األساسية

  البسيط  االرتباطأسلوبSimple Correlation يما لتحديد نوعية وقوة واتجاه العالقة ف
تحليل العائد والتكلفة في استخدام المواد الطبيعية لصناعة مستحضرات  معداتبين 

 .التجميل
يقصثثد بالصثثدق أن تعبثثر االسثثتبانة عثثن الظثثاهرة المثثراد قياسثثها )واقثثع الثثدور  صــدق اتســتبانة:

تخدام المثثواد الطبيعيثثة وأثثثر ذلثثك فثثي صثثناعة مستحضثثرات الثثذي يقثثوم بثثه التكلفثثة والعائثثد فثثي اسثث
ن التجميل من خالل رؤية ميدانية للعثاملين فثي مجثال الصثناعات الدوائيثة والكيمائيثة(، وأن تكثو 
ة، الفقرات قادرة على قياس المحاور، وأن تكون المحاور قادرة على قيثاس الدرجثة الكليثة للظثاهر 

 ل ما يلي:وتم التأكد من صدق االستبانة من خال
 )بعرم االستبانة في صورتها األولية  قام الباحثون  :الصدق الظاهري )صدق المحكمين

، والمحاسبة، وذلك اإلحصاءمتخصصين بمجاالت المن أعضاء هيئة التدريس و  عددعلى 
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بهدف أخذ آرائهم حول سالمة صياغتها، وقدرتها على قياس ما وضعت ألجل قياسه، وتم 
 بانة ككل بناًء على تعديالتهم وآرائهم.تعديل الفقرات واالست

ر سثثتكون واحثثدة تقريبثثا لثثو تكثثر  اإلجابثثةمثثن أن  التأكثثدثبثثات االسثثتبانة يعنثثى  ثبــات اتســتبانة:
نفسثثهم فثثي وقثثت آخثثر، وقثثد تثثم اسثثتخدام طريقثثة ألفثثا كرونبثثاخ لقيثثاس  األشثثخاصتطبيقهثثا علثثى 
 . ثبات االستبانة

 من محاور االستبانة والدرجة الكلية لفقراتها معامالت ألفا كرونباخ لكل محور :(1)جدول 
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال م

 معامل الصدق معامل الثبات
 0.930 0.863 8 المحور األول 1
 0.796 0.634 7 المحور الثاني 2
 0.850 0.722 7 المحور الثالث 3

 0.859 0.799 30 الدرجة الكلية للمتغيرات المستقلة
 0.952 0.908 7 ية للمتغير التابعالدرجة الكل

 V .SPSS 24باالعتماد على مخرجات برنامج عداد الباحثون من إ  المصدر:
 * معامل الصدق يساوي الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ )معامل الثبات(

 

 البحث حدود
لصثثناعة تحليثثل التكلفثثة والعائثثد لالسثثتثمارات البيئيثثة  دراسثثة بتنثثاول البثثاحثون  يقثثوم

مستحضثثثرات التجميثثثل مثثثن المثثثواد الطبيعثثثة صثثثديقة البيئثثثة فثثثي شثثثركات مستحضثثثرات التجميثثثل 
 ون رى الباحثيهذا الموضوع  البحثانطالقا من طبيعة البحث وأهميته وأهدافه تتناول و المصرية 

أن فكثثثثثرة البحثثثثثث يمكثثثثثن أن تطبثثثثثق علثثثثثى كثثثثثل أنثثثثثواع وأحجثثثثثام مؤسسثثثثثات الصثثثثثناعات الطبيثثثثثة 
فثثثثي هثثثثذا البحثثثثث مصثثثثطلح مستحضثثثثرات  ون سثثثثتخدم البثثثثاحثيوالتثثثثي  - ومستحضثثثثرات التجميثثثثل

لحاجثة ذلك أن المنظمة أيًا كان حجثم أعمالهثا تكثون لثديها دائمثًا ا -التجميل للتعبير العام عنها 
 .للحصول على معلومات عن التكلفة والعائد أكثر دقة وأكثر تحليالً 
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 :تقتصر البحث على الحدود التالية
 :المجال البشري للدراسة على محاسبي التكاليف، المراجعين اقتصر  المحدد البشري

  وخارجيين( ،الماليين )داخليين
 :تمثل الحدود المكانية في عدد من شركات األدوية بجمهورية مصر  المحدد المكاني

العربية ومنها شركة أوريفيلم وشركة ماسا باكو وشركة فيجن باك وشركة إبراتيم 
شادي لمستحضرات التجميل والشركة المصرية  لمستحضرات التجميل شركة أبو

 .لمستحضرات التجميل
 :امتقتصر البحث على البيانات المتوافرة عن الشركات محل البحث حتى ع المحدد الزمني 

2021  
 :جزئي أو كلي باألدوات واإلجراءات المستخدمة تحدد نتائج البحث المحدد الموضوعي 

 .لجميع البيانات وتحليله
 

 النتائج
إلثثى النتثثائج  مثثن خثثالل تحليثثل نتثثائج البحثثث الميدانيثثة واختبثثار فثثروم البحثثث ون ل البثثاحثتوصثث
 :التالية

 تم قبول الفرم الرئيسي للدراسة، والذي ينص على: يوجد دور لتحليل التكلفة والعائد 
 .مستحضرات التجميل إلنتاجلتحقيق استخدام المواد الطبيعية 

 نص على: يوجد اهتمام للشركات بمجاالت تحليل تم قبول الفرم الفرعي األول، والذي ي
 .التكلفة والعائد لتحقيق استخدام المواد الطبيعية

 د تم قبول الفرم الفرعي الثاني، والذي ينص على: يوجد مقومات لتطبيق التكلفة والعائ
 .لتحقيق استخدام المواد الطبيعية
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 ت باإلفصاح عن التكلفة تم قبول الفرم الفرعي الثالث، والذي ينص على: تقوم الشركا
  .والعائد لتحقيق استخدام المواد الطبيعية

 تحليل البيانات واختبار فروا البحث:
 فسمر نو  –استخدم الباحث اختبار كولمجروف (:Normal Testاختبار التوزيع الطبيعي )

(1-Sample Kolmogorov-Smirnov للكشف عن طبيعة منحنى البيانات، والعينة تبلغ )
 .(2( مفردة، وكانت النتائج كما هو مبين بالجدول رقم )51)نحو 
 (Sample Kolmogrov- Smirnov -1) نتائج اختبار التوزيع الطبيعي(: 2) جدول

 .(Sig)قيمة  (Z)قيمة  عدد الفقرات البيان
 0.058 1.331 30 الدرجة الكلية للمتغيرات المستقلة

 0.399 0.895 7 الدرجة الكلية للمتغير التابع
 V .SPSS 24باالعتماد على مخرجات برنامج  ون من إعداد الباحث المصدر:

لمعرفة ما إذا كانت  "One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test"يستخدم 
 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.
( كانت لفقرات المتغير المستقل .Sig( يوضح أن قيم )2الجدول السابق رقم )

 (، وعليه0.05تغير التابع، وهي أكبر من مستوى الداللة )( لفقرات الم0.399(، و)0.058)
 .معمليةفإن البيانات تتبع توزيعًا طبيعيًا، ويجب استخدام اختبار 

 تحليل بيانات البحث:
بتحليل بيانات محاور  قام الباحثون  تحليل بيانات المتغيرات المستقلة واختبار الفروا:

 :عينة الواحدة، وكانت النتائج على النحو التالي( للTالمتغير المستقل، باستخدام اختبار )
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 ( للعينة لواحدة للدرجة الكلية لمحاور المتغير المستقلTنتائج اختبار ) (:3)جدول 
المتوسط  محاور اتستبانة م

 الحسابي
اتنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 اتختبار

قيمة 
 الرتبة اتحتمال

1 
يوجد اهتمام بمجاتت تحليل 

تكلفة والعائد لتحقيق ال
استخدام المواد الطبيعية 

 مستحضرات التجميل إلنتاج
3.76 0.46 75.24 9.15 0.000 1 

2 
يوجد مقومات لتطبيق 
التكلفة والعائد لتحقيق 

استخدام المواد الطبيعية 
 مستحضرات التجميل إلنتاج

3.73 0.53 74.75 7.77 0.000 2 

3 
اتفصاح عن التكلفة والعائد 

استخدام المواد  لتحقيق
تنتاج مستحضرات  الطبيعية

 التجميل
3.58 0.55 71.71 5.96 0.000 3 

المستقل استخدام تحليل المتغير 
 - 0.000 7.63 73.90 0.51 3.69 التكلفة والعائد

 V. SPSS 24باالعتماد على مخرجات برنامج  ون من إعداد الباحث المصدر:
" للطالب Tبع فيه االختبار اإلحصائي توزيع "هو اختبار فرضية إحصائية يت Tاختبار 

ي إذا كانت فرضية العدم مدعومة. وُيطبق بشكل أكثر شيوًعا عندما يتبع االختبار اإلحصائ
 .توزيع احتمالي طبيعي إذا ما كانت قيمة مصطلح التدرج في االختبار اإلحصائي معروفة

من مستوى الداللة  ( أن جميع قيم االحتمال كانت أدنى3يتضح من الجدول رقم )
(، وهذا يدلل على أن المتوسطات الحسابية دالة إحصائيًا، ولم تصل لدرجة الحياد، 0.05)

وكانت قيم االختبار موجبة، أي أن المتوسطات الحسابية كانت أكبر من المتوسط الحيادي، 
بي للدرجة وهذا يدلل على موافقة العينة على محتوى محاور المتغير المستقل، وبلغ الوزن النس

(، وهي نسبة كبيرة تشير إلى %73.90لدى الشركات ) الستخدام تحايل التكلفة والعائدالكلية 
، والمسؤولية تجاهها، وتقوم باالهتمام بكافة باإلنتاج من المواد الطبيعيةاهتمام الشركات 
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فصاح عن كما تهتم باإل، من خالل استخدام المواد الطبيعيةمجاالت المسؤولية لتحقيق التنمية 
 .(2019) إبراتيممحمد. دراسة  هوهذا ما أكدت ،التكلفة والعائد

 والجداول التالية تبين تحليل بيانات كل محور من محاور المتغيرات المستقلة:
في  حليل التكلفة والعائديوجد اهتمام بمجاالت ت تحليل بيانات واختبار المحور األول:

 .الشركات
ل ( لكل فقرة من فقرات المحور األو One Sample T testر )باستخدام اختبا قام الباحثون 

 والدرجة الكلية لفقراته، وذلك على النحو التالي:
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 األول ( للعينة الواحدة لجميع فقرات المحورTنتائج اختبار ) (:4جدول )
المتوسط  األولفقرات المحور  م

 الحسابي
اتنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 اتختبار

قيمة 
 الرتبة تحتمالا

1. 
بطرق تولي الشركة اهتمام 

التكلفة والعائد تجاه 
 استخدام المواد الطبيعية

4.16 0.68 83.22 9.40 0.000 1 

2. 
تحليل التكلفة  الشركةتطلب 

 سياسة تىمقابل العائد 
للمواد  مقترحةانتاجية 

 الطبيعية
3.74 0.72 74.83 5.66 0.000 5 

3. 
تعمل الشركة على رفع 

لمواردها  البيئيةقيمة ال
 المالية للمواد الطبيعية

3.77 0.7630 75.48 5.65 0.000 3 

4. 
 فهم وحكم علىهناك 

فتراضات التي يقوم عليها ات
التكلفة والعائد  ذلك تحليل

 تجاه المواد الطبيعية
3.74 0.51 74.83 8.03 0.000 4 

5. 
تلتزم الشركة بكافة القوانين 

وارد التي تنظم عالقتها بالم
 الطبيعية لديها

3.67 0.60 73.54 6.29 0.000 6 

6. 
التكلفة والعائد هو  تحليل

 اتثرتوجه منهجي لتقدير 
انتاجية لسياسة  المتوقع

 من مواد طبيعية
3.54 0.67 70.96 4.52 0.000 7 

7. 
تراعي الشركة الحرية 

تجاه  لديها الماليةللموارد 
 المواد الطبيعية

3.54 0.88 70.96 3.43 0.002 8 

8. 
إجراء  قادرة على الشركة

مستقلة للتكلفة  تحليالت
بحياد مقابل العائد 

 تستخدام المواد الطبيعية
3.90 0.65 78.06 7.72 0.000 2 

  0.000 9.15 75.24 0.46 3.76 الدرجة الكلية 
 V. SPSS 24باالعتماد على مخرجات برنامج ون من إعداد الباحث المصدر:
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السابق أن جميع قيم االحتمال كانت أدنى من مستوى الداللة  يتضح من الجدول
(، وكانت جميع 3(، وهذا يدلل على أن المتوسطات الحسابية لم تصل درجة الحياد )0.05)

ي (، أ3قيم االختبار موجبة، أي أن المتوسطات الحسابية كانت أعلى من المتوسط الحيادي )
يل تحلعلى ذلك نستنتج أن الشركات تهتم بمجاالت أن العينة توافق على محتوى المحور وبناء 

 .التكلفة والعائد
 دتحليل التكلفة والعائوبلغ الوزن النسبي للدرجة الكلية انه يوجد اهتمام بمجاالت 

 (،1(، وهي نسبة كبيرة، وكانت أعلى الفقرات من حيث الوزن النسبي الفقرة رقم )75.24%)
انت (، بينما ك%83.23لفة والعائد(، بوزن نسبي بلغ )ونصها )تولي الشركة اهتمام بطرق التك

نفس الوزن ب(، ونصها )تراعي الشركة الحرية للموارد المالية لديها(، 7أدنى الفقرات الفقرة رقم )
اسة اتفقت معه در وهذا ما  ( مع اختالف االنحراف المعياري.%70.97النسبي للفقرة السادسة )

 .(2021وفاء حسن. لطفي )
يوجد اهتمام للشركات  بأنه يجب قبول الفرم القائل: ون رى الباحثيا سبق من خالل م

  .بمجاالت تحليل التكلفة والعائد لتحقيق استخدام المواد الطبيعية
م ستخدابأن يوجد اهتمام للشركات بمجاالت تحليل التكلفة والعائد لتحقيق ا ون رى الباحثيو 

، منتجاتها، وتحسين سمعتها لدى العاملين المواد الطبيعية تعزز قدرات الشركة على تحسين
ي ولدى المستهلكين، وهذا ينعكس على إيراداتها، وقدرتها على منافسة الشركات الموجودة ف

 السوق.
 .ركاتفي الش يوجد مقومات لتطبيق التكلفة والعائد تحليل بيانات واختبار المحور الثاني:

 ( لكل فقرة من فقرات المحور الثانيOne Sample T testقام الباحث باستخدام اختبار )
 والدرجة الكلية لفقراته، وذلك على النحو التالي:
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 الثاني ( للعينة الواحدة لجميع فقرات المحورTنتائج اختبار ) (:5جدول )
المتوسط  فقرات المحور الثالث م

 الحسابي
اتنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 اتختبار

قيمة 
 الرتبة اتحتمال

إدارة على درجة عالية  بها الشركة .1
 1 0.000 8.75 82.58 0.71 4.13 المحاسبيةتطبيقات المن المهارة في 

2. 
مخصصات تتعلق لديها  الشركة

المالية تجاه المواد بالمسؤولية 
 الطبيعية

3.77 0.76 75.48 5.65 0.000 3 

اتنتاج على سالمة تحافظ  الشركة .3
 6 0.000 5.11 72.25 0.66 3.61 فة والعائدالطبيعي وفقا لتطبيق التكل

4. 
باألداء األداء الفعلي  تقيس الشركة

المعياري في حالة استخدام مواد 
 طبيعية

3.48 0.89 69.67 3.02 0.005 7 

توجد صيغة واحدة أو قالب واحد  ت .5
 4 0.000 5.37 73.54 0.70 3.67 تحليل التكلفة والعائد إلجراء

6. 
 فالإلى تقديرات، التحليل يستند 

ينبغي التعامل معه على أنه معصوم 
 الخطأمن 

3.83 0.68 76.77 6.79 0.000 2 

7. 
الموازنات الخاصة  تعد الشركة

التكلفة بأعمالها بحيث تتضمن 
 والعائد لكافة بنود المواد الطبيعية

3.64 0.83 72.90 4.28 0.000 5 

  0.000 7.77 74.74 0.52 3.73 الدرجة الكلية 
 V. SPSS 24من إعداد الباحثون باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

(، 0.05يتضح من الجدول السابق جميع قيم االحتمال كانت أدنى من مستوى الداللة )
(، وكانت جميع قيم 3وهذا يدلل على أن المتوسطات الحسابية لم تصل درجة الحياد )

 (، أي أن3كانت أعلى من المتوسط الحيادي )االختبار موجبة، أي أن المتوسطات الحسابية 
ي ائد فالعينة توافق على محتوى المحور وبناًء نستنتج أنه تتوفر مقومات لتطبيق التكلفة والع

  .الشركات
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ي ائد فويتضح بأن الوزن النسبي للدرجة الكلية لتوافر مقومات تطبيق لتطبيق التكلفة والع
(، 1ة، وكانت الفقرة ذات الرتبة األولى رقم )(، وهي نسبة مرتفع%74.75الشركات بلغ )

سبي نونصها )الشركة بها إدارة على درجة عالية من المهارة في التطبيقات المحاسبية(، بوزن 
 (، ونصها )الشركة تقيس األداء الفعلي4(، بينما كانت الفقرة األدنى رقم )%82.58بلغ )
من خالل ما  (%69.70بوزن نسبي بلغ )في حالة استخدام مواد طبيعية(،  المعياري  باألداء
يوجد مقومات لتطبيق التكلفة والعائد  بأنه يجب قبول الفرم القائل: ون رى الباحثي سبق

 .(2015) ربحي اسامة سنينة، ابووهذا ما اتفقت معه دراسة لتحقيق استخدام المواد الطبيعية 
حتاج ال ي ةخدام المواد الطبيعيباستأن لتطبيق التكلفة والعائد تجاه التنمية  ون رى الباحثيو 

ي خاصة وأن هذه الشركات تنافس ف الشركات،إلى مقومات متعددة، وهذه المقومات متوفرة في 
ظل سوق يعتمد على التقنيات المختلفة، ويسعى لتحقيق أفضل سمعة ممكنة، وتطوير موارده 

 بما يتفق مع المتطلبات العصرية في إدارة المؤسسات. الطبيعة
  تقوم الشركات باإلفصاح عن التكلفة والعائد. يانات المحور الثالث:تحليل ب

لث ( لكل فقرة من فقرات المحور الثاOne Sample T testباستخدام اختبار ) قام الباحثون 
 والدرجة الكلية لفقراته، وذلك على النحو التالي:
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 ثالثال ( للعينة الواحدة لجميع فقرات المحورTنتائج اختبار ) (:6)جدول 
المتوسط  فقرات المحور الرابع م

 الحسابي
اتنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 اتختبار

قيمة 
 الرتبة اتحتمال

التكاليف تقوم الشركة باإلفصاح عن  .1
 1 0.000 5.78 78.06 0.87 3.90 للمنتجات من المواد الطبيعية

العوائد تقوم الشركة باإلفصاح عن  .2
 6 0.003 3.27 69.03 0.76 3.45 د الطبيعيةللمنتجات من الموا

3. 
تفصح الشركة عن قيمة اتستثمار 

بالعمليات اتنتاجية من المواد 
 الطبيعية

3.35 0.66 67.09 2.99 0.006 7 

4. 
 العوائدتحقق الشركة العديد من 

عن استخدامها لمواد  نتيجة اتفصاح
 طبيعية

3.54 0.72 70.96 4.22 0.000 4 

5. 
شركة بتوثيق البيانات تقوم ال

بهدف  الطبيعيةالمتعلقة بمواردها 
 عنها اإلفصاح

3.54 0.76 70.96 3.97 0.000 5 

6. 
يتوفر لدى الشركة نظام معلومات 

األمثل عن مواردها  لإلفصاح
 الطبيعية

3.67 0.60 73.54 6.29 0.000 2 

7. 
استخدام تهتم الشركة باإلفصاح عن 

فق بمصداقية وو  المواد الطبيعية
 أسس علمية

3.61 0.71 72.25 4.77 0.000 3 

  0.000 5.96 71.70 0.54 3.58 الدرجة الكلية 
 V. SPSS 24 من إعداد الباحثون باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر:

(، 0.05يتضح من الجدول السابق جميع قيم االحتمال كانت أدنى من مستوى الداللة )
(، وكانت جميع قيم 3حسابية لم تصل درجة الحياد )وهذا يدلل على أن المتوسطات ال

 (، أي أن3االختبار موجبة، أي أن المتوسطات الحسابية كانت أعلى من المتوسط الحيادي )
ح العينة توافق على محتوى المحور وبناًء على نستنتج أن الشركات المساهمة تقوم باإلفصا

 عن المسؤولية االجتماعية.
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 69.03)(،%71.71) عن التكلفة والعائدة إفصاح الشركات وبلغ الوزن النسبي لدرج
( قد حظيت على الرتبة األولى، ونصها )تقوم 1وهي نسبة كبيرة، وكانت الفقرة رقم )( %

(، %78.10الشركة باإلفصاح عن التكاليف للمنتجات من المواد الطبيعية.(، بوزن نسبي بلغ )
صها )تفصح الشركة عن قيمة االستثمار (، ون3وكانت الفقرة ذات الرتبة األخيرة رقم )

 (، ومن خالل ما سبق%67.10من المواد الطبيعية(، بوزن نسبي بلغ ) اإلنتاجيةبالعمليات 
 باإلفصاح عن التكلفة تقوم الشركات بأنه يجب قبول الفرم الرئيس القائل: ون رى الباحثي

لمداح، ا على وصفىليه في دراسة وهذا ما تم اإلشارة ا والعائد لتحقيق استخدام المواد الطبيعية
 .(2010)سمر 

ح أصب استخدام المواد الطبيعيةتجاه  التكلفة والعائدعن  اإلفصاحبأن  ون رى الباحثيو 
ية ضرورة ملحة لتعزيز سمعة الشركة، وتعظيم تنافسيتها، وتحقيقها ألهدافها، وأهداف التنم

 المستدامة.
 يل(:صناعة مستحضرات التجم فيواد الطبيعية )استخدام الم :تحليل بيانات المتغير التابع

ابع ( لكل فقرة من فقرات المتغير التOne Sample T testباستخدام اختبار ) قام الباحثون 
 والدرجة الكلية لفقراته، وذلك على النحو التالي:
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 ( للعينة الواحدة لجميع فقرات محور المتغير التابعTنتائج اختبار ) (:7)جدول 
المتوسط  ور المتغير التابعفقرات مح م.

 الحسابي
اتنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 اتختبار

قيمة 
 الرتبة اتحتمال

تدرك الشركة أهمية استخدام  .1
 1 0.000 9.0600 85.1620 0.7740 4.2590 المواد الطبيعية

2. 
تشارك الشركة في 

المؤتمرات والندوات المتعلقة 
بمستحضرات التجميل 

 ةالطبيعي
3.5490 0.6240 70.9680 4.8940 0.000 4 

3. 
تضع الشركة أهدافها 
الخاصة بما يتفق مع 
 أهداف اتنتاج الطبيعي

3.6130 0.5590 72.2590 6.1120 0.000 2 

4. 
تتبع الشركة كافة القوانين 
المتعلقة باستخدام المواد 

 الطبيعية
3.5810 0.5650 71.6130 5.7310 0.000 3 

5. 
بمشورة ذوي  تقوم الشركة

اتختصاص في مجال 
 استخدام الموارد الطبيعية

3.0650 0.6300 61.2910 0.5720 0.572 6 

6. 
تخصص الشركة جزًء من 
مواردها في خدمة المجتمع 

المحلي بهدف تحقيق 
 اترتباط بالمنتجات

3.3230 0.6530 66.4520 2.7530 0.010 5 

7. 
تشترك الشركة بمشاريع 

تقررها خدمة المجتمع التي 
 الحكومة

3.0330 0.6050 60.6460 0.2980 0.768 7 

  0.000 6.2820 69.7700 0.4330 3.4890 الدرجة الكلية 
 V. SPSS 24من إعداد الباحثون باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

( أن قيم االحتمال على الدرجة الكلية ومعظم فقرات المحور 7يتضح من الجدول رقم )
(، وهذا يدلل على أن العينة توافق على محتوى المحور، 0.05ن مستوى الداللة )كانت أقل م

(، %69.77وبلغ الوزن النسبي لجميع فقرات محور المتغير التابع تحقيق التنمية المستدامة )
( قد حظيت على الرتبة األولى ونصها )تدرك الشركة 1وهي نسبة متوسطة، وكانت الفقرة رقم )
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(، أما الفقرة ذات الرتبة األخيرة %85.162واد الطبيعية(، بوزن نسبي بلغ )أهمية استخدام الم
(، ونصها )تشترك الشركة بمشاريع خدمة المجتمع التي تقررها الحكومة.(، بوزن 7الفقرة رقم )
 .(2019الزيني، أحمد محمد )وهذا ما تم اإلشارة اليه في  (.%60.65نسبي بلغ )

 ام المواد الطبيعية في صناعة مستحضرات التجميلاستخدية لبأن عم ون رى الباحثيو 
 للشركات، تسير ببطء نظرًا لنقص اإلمكانات المتاحة، وضعف البنية االقتصادية والمالية

 .االنتاج من المواد الصناعية وايضا عمليات االستيرادوانتشار معدالت 
 

 التوصيات
 :وهي البحث إليها توصلت التي النتائج على اعتماداً  التوصيات من بمجموعة الباحثون  خرج
 بأن تهتم الشركات العاملة في مجال مستحضرات التجميل بتحليل التكلفة والعائد بشكل 

 ة سوق أكبر، وتهتم بجوانب التدريب، والتطوير لكافة قدراتهم ومهاراتهم بما يتفق مع طبيع
 .العمل، والتقنيات الحديثة

 ت من انعكاس على التنافس وجودة المنتجا باالهتمام بمجاالت التكلفة والعائد لما لها
 .وتحقيق التنمية المستدامة لإلنتاج من المواد الطبيعة

 بعقد ورش عمل لتحقيق التوافق بين أهداف العمالء، وأهداف الشركات العاملة في مجال 
 .مستحضرات التجميل وأهداف العاملين داخل هذه الشركات

 اسها،مختصة بتحليل التكاليف والمنافع، وسبل قي بأن تقوم الجهات المعنية بإصدار قوانين 
د واالفصاح عنها للمساهمة في تحقيق التطبيق واالستمرار في عمليات االنتاج من الموا

 .صديقة البيئة
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 بأن تشارك الشركات العاملة في مجال مستحضرات التجميل بالخطط االستراتيجية الخاصة 
ع موافق أكان ذلك من خالل مبادرة منها، أو بالت بعمليات التحليل للتكاليف والمنافع، سواء

 .الجهات المختصة
 

 المراجع
ة التكلف استخدامأثر (: 2019) الرحيم بكر احمد الهادي عبدأبو ؛ عثمان علي محمد إبراتيم

جامعة السودان للعلوم ، المستهدفة على تسعير المنتجات الصناعية
 .والتكنولوجيا

 ونظام التكلفة إدارة استراتيجية بين التأثير عالقة تحليل: (2012) النور محمد عبد هللا أحمد
 بالجمهورية الحديثة التصنيع بيئة ظل في األداء لتحسين المتوازن  القياس
 .ميدانية دراسة: اليمنية

قياس أثر استخدام تحليل التكلفة والعائد للتخلص من : (2019أحمد محمد محمد الزيني )
معهد  -جامعة عين شمس  .مة المنشأةمخلفات شركات الغاز على قي

 –يئية نية واإلدارية البالعلوم االقتصادية والقانو  -الدراسات والبحوث البيئية 
 .ماجستير

 الضفة في الطبيعية التجميل مستحضرات قطاع تحليل: (2015) سنينة ابو ربحي أسامة
 كبوليتكن ةجامع .الشركات مدراء نظر وجهة من وتحدياته واقعه الغربية

 .المعاصرة لفلسطين، إدارة األعما
 في المالية لألوراق الفني التحليل وربحية تنبؤيه مدى اختبار :(2019) خالد. لطرش بن

  .العربية المالية األسواق
في  TDABC النشاط الموجه للوقت أساسالتكلفة على  أسلوباستخدام  :حاتم كريم كاظم.

 ،واإلداريةللعلوم االقتصادية مجلة الغري . قياس تكلفة الخدمة الفندقية
10(32)، (2015). 
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م. الفيو  للنباتات الطبية والعطرية فى محافظة الجغرافيالتحليل  :أحمد على سيد إبراتيم الدرس.
، 878-802)اإلنسانيات((.  20)العدد 11مجلة کلية اآلداب جامعة الفيوم. 

(2019). 
الجلود في مصر في ظل استراتيجية مستقبل قطاع : إسالم عبد السالم. ,؛رجب خليل إمام

المجلة العلمية . دراسة جدوى اقتصادية -املة كالمجتمعات الصناعية المت
 (2020) ،.126-105 ,(1)6 . للدراسات والبحوث المالية واإلدارية

صباغة األقمشة القطنية بصبغات صديقة  :(2018عامر ) إبراتيمسارة أسامة عبد المنعم 
 زليالمن االقتصادكلية  -جامعة المنوفية  -لنمو البكتريا للبيئة وذات مقاومة 

 .قسم المالبس والنسيج -
 البيئي فى التقييم القتصاديات والعائد التكلفة قياس: (2010)المداح  على سمر وصفى

 - شمس عين جامعة .والسعودية مصر بين مقارنة دراسة -البترول  صناعة
 اريةواإلد والقانونية االقتصادية العلومقسم  – الدراسات والبحوث البيئية معهد
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ABSTRACT 

The study aimed to clarify the relative importance and the 

inevitable necessity of the role of cost-benefit analysis from the use of 

natural materials in the cosmetics industry, taking into account the 

environmental aspects and their effects and identifying the concept of 

natural materials, their importance, elements and their relationship to 

the cosmetics industry, which requires everyone to realize the 

requirements of development in the present and the future and to 

achieve the objectives of the study A questionnaire was designed, 

collected in the interview, that included a set of phrases that measured 
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the sample’s attitudes towards the study variables. The researchers 

relied on the combination of the inductive approach and the quantitative 

descriptive approach, through the method of the theoretical study and 

the field study, which consisted of the study sample of (65) managers, 

department head and financial accountant, represent the study 

population, which consists of managers, department heads and financial 

accountants in companies operating in Egypt for the production of 

medical products and cosmetics, numbering about 165 companies. 

Measures of central tendency to determine the statistical description of 

z Research variables and factor analysis method. Facter Analysis; In 

order to identify and elicit determinants of clear importance in the 

interpretation of satisfaction with the cost-benefit analysis and to 

shorten the number of those determinants by allocating them in a set of 

basic factors for the responses of the study sample members. Cost and 

return faces some difficulties that prevent its application.  

Results indicated the interest of companies working in the field of 

cosmetics in developing their natural resources to achieve optimal 

production and face global competitiveness for them. There is a role for 

cost-benefit analysis to achieve the use of natural materials for the 

production of cosmetics. 


