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 المستخلص
لقد زاد االهتمام في الربع األخير من القرن العشرين بالدراسات البيئية نتيجة المخاطر 

جراءات حماية البيئة التي باتت تواجه البيئة والمجتمع مما ترتب عليه إه تمام واسع بآليات وا 
لذا فان تطور األنظمة الصناعية . من آثار التلوث واآلخذه في االتساع في معظم البلدان

الحديثة ساعدت وزادت درجة اآللية على رفع قدرة منشآت األعمال على انتاج منتجات كثيرة 
قصر في دورة حياة المنتجات مما  التنوع، باالضافة الى أن وجود التقدم التكنولوجي أدى الى

 PRODUCT LIFE CYCLE (PLC) تطلب االمر باألخذ في االعتبار دورة حياة المنتج
ومن ثم يجب ان تبدأ وتتركز عملية التخطيط  .عند المحاسبة عن التكلفة واعداد الموازنات

لمنتج قبل أن نه يجب تحديد سعر اأورقابة التكاليف من خالل مراحل دورة حياة المنتج، كما 
نه إألسلوب التكلفة المستهدفة ف وتبعا  . وقبل أن تبدأ كل مراحل دورة الحياة يتم االنتاج كما  

وبالتالي على  ،يجب األخذ في االعتبار الربحية في األجل الطويل بدال من تحديدها فترة بفترة
أو  حياة المنتجلتعظيم األرباح خالل دورة  مقدمي الخدمات االهتمام بالتخطيطالمنتجين و 

  .الخدمة
تباع الجانب النظرى اهداف البحث واختبار فروضه قام الباحثون بأطار تحقيق إوفى 

فقد قام الباحثون باستخدام المنهج الوصفى التحليلي : والجانب العملى على النحو التالى
ض قياس التقييم االقتصادى لآلثار البيئية لدورة حياة المنتج الصناعى ألغرا ةلعرض أهمي

فاعلية التكاليف البيئية فى مجال اعادة تدوير مخلفات التشييد والبناء على عينة الدراسة 
ألغراض  (العربية الدولية للمشروعات الصناعيةالشركة  –الشركة الصناعية لحماية البيئة )

قياس فاعلية التكاليف البيئية من خالل النسب المئوية طبقا للجداول االحصائية الخاصة 
ندرة األبحاث التى أجريت فى هذا وعرض  ثبات فروض البحثإلالشركات محل الدراسة ب

ثبتت الدراسة ان هناك تباينَا فى اداء تلك الشركات محل الدراسة وعدم تأثيرها أفقد  ؛المجال
 .على البيئة سواء الداخلية أو الخارجية
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ثار السلبيه قتصادى لآليتحدد الهدف الرئيسى لذلك البحث فى اقتراح نموذج للتقييم اال
ومنهج التطبيق وهو عمل دراسه ميدانيه على  .ج لقياس فاعلية التكاليف البيئيهلدورة حياة المنت

/ إستمارة االستقصاء. العاملين ومسئولين عن مجال اعادة التدوير مخلفات التشيد والبناء
لإلنشاءات ومن ثم عمل االجراءات تمت الدراسه عن شركة الكويت العامه / المقابله الشخصيه

وقد تم ه ودورة حياة المنتج لإلنشاءات، نموذج احصائى وعالقه بين متغيرات نظام االداره البيئي
 .البيانات التاليه إلجراء التحليلعمل االعتماد على 

لإلختيار  مالئما   سلوبا  أهم النتائج يعتبر اسلوب قياس وتحليل فاعلية التكاليف البيئيه أ
المتاحه للحد من التلوث فى شركة الكويت العامه لإلنشاءات وفاعلية دورة حياة  بين البدائل

 .بغرض تقييم فاعلية االداء البيئىالمنتج 
 

 المقدمة
ن ادارة المخلفات االنشائية والهدم يعني تدوير واعادة استخدام هذه المخلفات بطريقة إ

ة لتقليل كمية المخلفات المتولدة، مكن االستفادة منها في اعمال انشائية اخرى، وهي ممارسم
تنمية لان اعادة استخدام او تدوير المخلفات االنشائية والهدم هي احد اكبر مكونات ا

 (.6112-غليم . )المستدامة
مليون طن من االنقاض الخاصة بالبناء ( 032)ن أرت وكالة حماية البيئة االمريكية بقد  

وان الجزء االعظم من هذه المخلفات ياتي 0992ام والهدم تولدت في الواليات المتحدة خالل ع
المتبقي ياتي  ،(Building Demolition and Renovation)من هدم المباني وترميمها 

تقدر كميات مخلفات البناء المتولدة عن قطاعات انشاء االبنية التجارية  ،من البناء الجديد
 0992لعام اء بالنسبة لعدد السكان والسكنية بنسب متساوية تقريبا وقدرت كمية مخلفات البن

بالرغم من كفاءة وخبرة البناؤون في و  (.0999 –بلدية الكويت ) يوم/شخص /باوند  6.2بـ
تطلب الحاجة لوضع تهنالك زيادة في كلفة التخلص من مخلفات الهدم مما  فاناستخدام المواد 
 . تدويردارة المخلفات باستخدام خيارات التقليص واعادة الخطة فعالة إل

الدراسة لم تعرض كل الحلول وانما تعطي افكار في تقليص المخلفات واعادة تدويرها  نإ
علما بأن المساحة الكلية لدولة الكويت مقسمة الي  .قبل ذهابها الى مواقع الطمر الصحي

وكل محافظة من هذه المحافظات مقسمة الي مناطق ( 0999عام )خمس محافظات مركزية 
وان ادارة السالمة ببلدية الكويت مسؤولة عن  ،خاليا سكنيةى تعداد سكاني و جزئية تحتوي عل
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هذه االدارة تقوم بالمراقبة والتحكم في  31/29خمس محافظات بموجب المرسوم الوزاري رقم 
مقاولين اعمال الهدم وتجديد المباني واالعمال الخدمية العامة داخل مواقع العمل وكذلك 

وفي تجربة لدولة الكويت قامت بلدية الكويت  .(0999-الكويت  بلدية) أعمال التشوينات
باعداد خطة استيراتيجية شاملة تهدف للحفاظ على صحة العامة والبيئة من خالل اقامة 

وقد تم تنفيذ .مشاريع معالجة النفايات واالستفادة منها باالضافة الي العديد من الدراسات البيئية
الشركة العربية  –الشركة الصناعية لحماية البيئة : شائية وهمامشروعين لمعالجة النفايات االن
 .(0922 –بلدية الكويت ) الدولية للمشروعات الصناعية

لتقدير حجم النفايات الحالي والمتوقع يمكن ان نستند الي االحصائيات السكانية حيث و 
 .ان تزايد عدد السكان له عالقة بزيادة المباني السكانية

 
 نفايات االنشائية المعاد تدويرها للدورة حياة المنتج  :(1)شكل رقم
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 :ود البيئي والمادي من عمل المصنعالمرد
طن يأخذ من  0111حيث انه حسب االحصائية العلمية أن ردم كل )توفير أراضي للدولة  .أ 

 .( متر مربع 0111األراضي ما يقدر بحوالي 
 .واقع ردم النفاياتجة متوفير التكلفة العالمية التي تتحملها الدولة في معال .ب 
 .بيعية الصحراوية والمياه الجوفيةالمحافظة علي البيئة الط .ج 
المساهمة في خفض العجز التجاري وزيادة الناتج القومي بمساهمة منتجات المصنع مع  .د 

 .االخري المستوردة
 .توفير منتج الستخدامات محددة بتكلفة تقل عن المنتجات المستوردة بنسبة عالية .ه 

ذلك فقد اكدت الدراسات العملية السابقة على أهمية اتخاذ كافة االجراءات لي جانب إ
والسياسات المالئمة للدول في بيان اآلثار البيئية لدورة حياة المنتج الصناعي وقياس فاعلية 

 :يلي سوف نسلط الضوء علي بعض منهاالتكاليف البيئية، وفيما 
يق االستدامة من خالل إعادة تحق -( 6103وآخرون عام  Simes)دراسة ستهدفت ا

نموذج  Life Cycle Costing (LCC)استخدام ، و المنتجات والخدمات واالستراتيجيات
متكامل يتكون من استخدام تطبيق منهجية تحليل دورة الحياة الى النظام للمنتج تتضمن فى 

 .حياةوهي دورة الحياة حصر تقييم االثر دورة ال LCC المقابل نتائجها الى ان دراسة 
 

 مشكلة البحث
تعاني دولة الكويت من نفايات مختلفة بأنواعها وكمياتها المهولة مما ادي الي زيادة 

، كنية وارتفاع نسبة التلوث البيئيمواقع نفايات الردم في البالد وقللت مساحة أراضي الس
هالك مواد وتعتبر نفايات مواد البناء جزء من هذه النفايات حيث تتركز المشكلة في كثرة است

البناء وزيادة نسبة التلوث وارتفاع تكاليف الطمر على الدولة واالضرار في المكونات طبيعة 
 .(0922، بلدية الكويت) .ء نباتي وكائنات حيه ومياه جوفيةالصحراوية من تربة وغطا

على مستوي المحلى وعلى صحة االنسان بسبب  ثار الضارة بيئيا  االلمساهمة في تقليل لو 
عاثات غازات االحتباس الحراري المسببة للتغيرات المناخية، تم تركيز على تخفيض آثار االنب

التلوث البيئي عن طريق اعادة التدوير نفايات االنشائية وتقليل نسبة الردم مع تحقيق عوائد 
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عادة تدوير نفايات مواد إنشاء مصنعين يهتمان بإاقتصادية عن طريق تجربة دولة الكويت ب
كما تم  .(0999، بلدية الكويت) من خالل دراسات معدة بهذا الشأن نشائيةالبناء اال

االستطالع من قبل الباحث حول مدي االثار البيئية الناتجة منها وكما نري بوجود فاعلية 
 . انشاء هذه الشركات اعادة التدوير تساهم بتقليل االثار البيئية وتحقيق العوائد االقتصادية

هل يمكن وضع نموذج مقترح للتقييم االقتصادي لآلثار "ؤل حول مما أثار لنا التسا
 " ؟البيئية لدورة حياة المنتج الصناعي ألغراض قياس فاعلية التكاليف البيئية

مكانية إعادة  يمثل الهدف الرئيسى فى البحث المساهمه فى تقليل المخلفات االنشائية وا 
 :يعيه وذلك من خالل النقاط التاليهاستخدامها مره اخرى وتقليل الضغط على مصادر الطب

هل يمكن وضع نموذج للتقييم االقتصادى لمعرفة اآلثار البيئيه من خالل دورة حياة  -
 المنتج؟

 هل يمكن قياس فاعلية التكاليف البيئيه من خالل دورة حياة المنتج؟ -
 هل يمكن اتمام الدراسة الحاليه على تدوير مخلفات قطاع التشييد حتى يمكن الحصول -

 على منتجات صالحه للبيئة وحماية للبيئة؟
 

 أهداف البحث
يتحدد الهدف الرئيسى لذلك البحث فى اقتراح نموذج للتقييم االقتصادى لآلثار البيئيه 
لدورة حياة المنتج لقياس فاعلية التكاليف البيئيه فى القطاع الصناعى الكويتى بالتطبيق على 

 .ة العربية الدوليه للمشروعات الصناعية بدولة الكويت الشركه الصناعية لحماية البيئة والشرك
 

 فروض البحث
يوجد عالقة ذات داللة " :عدم صحة الفروض التاليه وأتقوم الدراسه على اختيار صحة 

 .(x2)، والمراحل المختلفة لدورة حياة المنتج الصناعي (x1)معنوية بين تكاليف االدارة البيئية 
طردية ام عكسية عن طريق فرض العدم ( x1( )x2)يرما مدي العالقة بين المتغ"

 ."وفرض البديل
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 حدود البحث
للمشروعات شركة الصناعية لحماية البيئة وشركة العربية الدولية  :الحدود المكانية

 .الصناعية بدولة الكويت
حتى االنتهاء من  6106تمت الدراسة وجمع البيانات في الفترة من  :الحدود الزمانية

 . 6100لعملي من الدراسة عام الجانب ا
 

 منهجية البحث
 :يشتمل هذا البحث على شقين

المنهج التحليلى وسوف يطبق اسلوب المنهج الوصفى مستعينا  فى ذلك بالكتب  :الشق األول
والدوريات والرسائل العلميه ذات العالقة المباشره بالتقييم االقتصادى لألثار البيئيه لدورة حياة 

 .اع الصناعى بدولة الكويتفى القط المنتج
المنهج التطبيقى وهو عمل دراسة ميدانيه على العاملين بشركة الكويت العامه  :الشق الثانى

تقديم التوصيات  أكد من سالمة النموذج المقترح معلإلنشاءات والمناطق المحيطه بها وذلك للت
 .المستخلصه من خالل الدراسة

 

 أهمية البحث
إنه فى ظل التطور الصناعى الهائل الذى طرأ على العديد من ترجع أهمية البحث إلى 

الصناعات مما ينتج عنه تحديد دورة حياة منتجات معينه الزمه لكل نوع من انواع المنتجات 
الصناعية لذا كان من الضرورى تطبيق نظام اإلدارة البيئية ذات فعاليه تعمل على مساعدة 

النظم وزيادة العائد المحقق فى تخفيض تكاليف هذه ادارة الشركات الصناعية بدولة الكويت 
 :، وترجع أهمية البحث إلى ما يلىمنها
تخاذ القرارات اكويت بالمعلومات التى تمكنها من تزويد إدارة الشركات الصناعية بدولة ال –0

 .ةلية وتحسين نظام االداره البيئيالالزمه نحو زيادة فعا
 .يهتخفيض تكاليف نظم اإلداره البيئ –6
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توضح العالقه بين دورة حياة المنتج وبين اآلثار البيئيه وبين تكاليف نظم االداره البيئيه  – 3
صه شركة الكويت العامه المطبقه فى الشركات الصناعيه بدولة الكويت وبصفه خا

 .لإلنشاءات
 

 مصطلحات البحث
 :رات أصلية مستقلة وهىوتشمل هذه الدراسة على عدة متغي

. عملية التدوير، تقوم بها شركات معترف بها من قبل الدولة :ت الصلبةلمخلفاتدوير ا
يكون هذا في الغالب منظومة مستقلة وتقوم بعملية تدوير المخلفات الناتجة عن المبانى 

 .واإلنشاءات
هى مواصفة دولية تعمل :  OHSAS  18001 معيار نظم السالمة والصحة المهنية

-KAREN) .ام فاعل إلدارة السالمة والصحة المهنية بهافى إتاحة نظ على مساعدة المنشآت
2012) 

هى مواصفة دولية تتكون من : E.M.S ISO 14001 معيار نظم اإلدارة البيئية
 مجموعة من أنظمة اإلدارة للتعامل مع األبعاد البيئية لعمليات اإلنتاج والمنتجات

 :(DAVID&DENNIS-2012).متغيرات تابعةو 
بداية انتاج المنتج حتى مرحلة نضوبه وهى مرحلة تخطيط وتنفيذ : عنىوت دورة حياة المنتج

عمليات تدوير المخلفات واعادة استخدامه بطريقة يمكن االستفادة منها فى أعمال انشائية 
 (ROY- 2004)  .اخرى

 

 الدراسات السابقة
 :النقاط التالية -(5115وآخرون  Sangwon)بينت نتائج دراسة 

تجمع بين قوة كل من أسفل إلى أعلى، البيانات إلى أسفل، وبيانات  إنشاء قاعدة بيانات .0
 .مدخالت ومخرجات مع تحسين مستوى الدقة

االستفادة من تهجين على مستوى قاعدة البيانات حسب دراسة تحليل دورة الحياة على  .6
 . مستوى الفرد
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 .ى متكامل السياقتطوير اداة لتقييم االستدامة االداء تكنولوجيات الطاقة ونظم تصميم مبن .3
 .وضع اطار المنهجية القائمة بكفاءة تحويل قاعدة البيانات مع دعم التنمية المستقبلية .4

االداء االقتصادى  وضع النماذج إلي أن (5115وآخرون  Carla)دراسة أشارت نتائج 
 .المنتجات الهندسية يزيد من احتمال وضع حل مستدام من المنظور المجتمعى

 :النقاط التالية ( 5115عام -Karen)اسة در ستخلصت نتائج ا
 .تقييم االثار البيئية المحتملة البيئية بدراسة التكاليف الخارجية من األرضيات -0
 .التكلفة البيئية الخارجية القائمة على االستعداد لدفع والحد من االثار البيئية -6
 . ول مستدامةالتكاليف الخارجية البيئية قد يكون خطوة هامة لتحقيق المزيد حل تدخل -3
يستحسن النظر المالية والبيئية التكاليف الخارجية بشكل منفصل يحتوي على معلومات  -4

 .هامة جدا الن كال على صانع القرار
 :النقاط التالية (5111عام -فاطمة)وتوصلت نتائج دراسة 

الت ، ألدى ذلك إلى تزايد معداج متعددة داخل دورة حياة المنتجأنه كلما كانت مراحل االنت .0
االنبعاثات الملوثة للبيئة، وبالتالي ارتفاع تكلفة تنفيذ خطة تخفيض اآلثار البيئية، وتخفيض 

ة وطول أو قصر دورة حجم التكاليف البيئية، حيث توجد عالقة طردية بين التكاليف البيئي
 .حياة المنتج

جتماعية يمكن تحديد عناصر التكاليف البيئية من بين عناصر التكاليف االقتصادية اال .6
 .طبقا لمعيار الهدف من االنفاق

ضرورة قياس فاعلية التكاليف البيئية للتعرف على مدى مساهمة التكاليف البيئية في  .3
تحقيق أهداف شركات األسمنت في مجاالت حماية البيئة والعمل على تخفيض سائرات 

 .ادورة حياة المنتج لتخفيف العبء على نظام اإلدارة البيئية المطبقة له
بيان دمج البعد االقتصادي والبيئي في  (5112 -ناظم وآخرون )ستهدفت دراسة ا

إطار مقترح لالفصاح عن األنشطة المالية والبيئية وعلى مختلف المستويات وبالشكل الذي 
 .يلبي حاجة األطراف المستفيدة جميعها
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ياس بيان القصور في مخرجات النظام المحاسبي لق( 5112-النجار)ستهدفت دراسة ا
مدى مساهمة الوحدة االقتصادية في تحقيق الرفاهية االجتماعية اذ ان مخرجات النظام 
المحاسبي ال تعتمد القياس آلثار األنشطة االجتماعية والبيئية اي قياس المنافع التي تعود على 

 .المجتمع من األنشطة االجتماعية التي قام المشروع بتنفيذه 
ان الشركات  ( ,MORROW and DENNIS-2012)وتوصلت نتائج دراسة 

تبنى مفهوم نظم اإلدارة  األلمانية تعمل على تحسين نسب التلوث البيئي المباشر من خالل
، وتشير الدراسة إلى أن تنفيذ نظم اإلدارة البيئية يسمح بدمج اإلدارة البيئية والسالمة البيئية

دارة الجودة ألنها تتطلب مشاركة قوية مع الموظ فين باإلضافة إلى زيادة وعى المهنية وا 
الموظفين بالمناحى البيئية ألنشطتهم ومسئولياتهم للحد من اآلثار السلبية وتحسين األداء 
عادة استخدام المواد والطاقة  البيئى فى مجاالت إعادة التدوير والنفايات وخفض االنبعاثات وا 

 .والمحافظة على المياه والحد من اإلصابات
 

 حثاإلطار النظرى للب
 :تتمثل تلك األهداف فيما يلي

 .التقييم االقتصادى لآلثار البيئية لدورة حياة المنتج الصناعى -0
 .قياس فاعلية التكاليف البيئية لدورة حياة المنتج الصناعى -6
االختبار اإلحصائى لوجود أو غياب فروق ذات داللة إحصائية بين افراد عينة الدراسة  -3

رة بخصوص تصوارتهم حول كل مفردة من مفردات طبقا لطبيعة عملهم أو سنوات الخب
 .استثمارة االستقصاء
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 فروض البحث
. لفة لدورة حياة المنتج الصناعىهناك تأثير لتكاليف اإلدارة البيئية على المراحل المخت

 من وجهة نظركم ماهى االستفسارات التى تفى بمتطلبات هذا التساؤل؟
يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تكاليف اإلدارة البيئية والمراحل المختلفة لدورة  :فرض العدم

 .حياة المنتج الصناعى
ال يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تكاليف اإلدارة البيئية والمراحل المختلفة  :الفرض البديل

 .لدورة حياة المنتج الصناعى
بدراسة استطالعية عن طريق توزيع مائة وعشرون قام الباحثون  :تصميم استمارة اإلستقصاء

استمارة على بعض استطالع اآلراء حول امكانية اضافة نقاط محددة أو حذف او تعديل 
الخاصة بالدراسة والتى ولقد أسفر ذلك عن شكل االستمارة . بعض العبارات لعدم وضوحها

 :احتوت على
االسم، طبيعة العمل، سنوات الخبرة،  :بيانات شخصية عن المستقصى منهم مثل :القسم األول

المؤهل العلمى، بإعتبارها من المتغيرات التى سيتم دراسة تأثيرها على تصورات المستقصى 
 .منهم

وبحسب " بحسب فروض البحث" مجموعه من العبارات موزعه على مجموعات :القسم الثانى
 ".ليكرت الخماسى" مقياس 

 .ر الناتجة عن اإلنتاج الصناعىتقليل األضرا: وهي حسب الفروض البحث
 

 مجتمع البحث
العاملون )هى المجموعة االستشارية الفنية المتخصصة بالشئون البيئية، وتشمل : الفئة األولى

، موظفو الشركة الصناعية KEPS، جمعية حماية البيئة الكويتية EPAبالهيئة العامة للبيئة 
 ( .EPICلبيئة الشركة الصناعية لحماية ا( EPICلحماية البيئة 
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 عينة البحث
استخدم الباحثون أسلوب المعاينة االحتمالية، حيث تعتبر الطريقة المناسبة للحصول 
على العنية الممثلة وذلك فى حالة ما إذا كان المجتمع غير محدود؛ وقم تم تطبيقها من خالل 

تخصصة بالشئون المجموعة االستشارية الفنية الم)ة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة نعي
غير معروف وبالتالي ( طبقة)، حيث أن حجم كل فئة (البيئية، والمجموعة اإلستشارية المعاونة

 (.الطبقية)اليمكن استخدام المعاينة العشوائية الفئوية 
استمارة، وبلغ عدد االستمارات التى تم ( 061) تم جمع بيانات الدراسة من خالل توزيع

إستمارة لعدم إكمال ( 02)وقد تم استبعاد عدد %. 29سة استجابة إستمارة بن( 013)استالمها 
اإلستيفاء على بيانات االستبيان أو عدم جدية االجابات، وبالتالي بلغت نسبة الردود الصحيحة 

20.% 
اختتمت قائمة الخصائص المميزة لتوزيع عينة الدراسة، بمدى المشاركة التى  وأخيرا  

بصفة مستمرة، )يتعلق بالمشكالت البيئية لدورة حياة المنتج حصل عليها المستقصى منه فيما 
 (.، بصفة استشاريةنادرا  
 :اختبارات مدى االعتمادية (0

Reliability Coefficients: 

NO. of Cases= 87 

NO. of Items=15 

=.08994 
مما يؤكد الموثوقية  29941= ختبار مدى االعتمادية،إتضح أن معامل ألفاابإجراء 

عتمادية على استجابات عينة الدراسة، ومن ثم إمكانية تعميم النتائج على مجتمع ومدى اال
 .الدراسة

للتحليل االحصائى للتكرارات النسبية، تم استخالص نتائج مدى  وفقا   :التكرارت النسبية (6
تم استخراج : االتفاق بين المشاركين على العبارات محل االستفسار وبتحليل هذه النتائج

( T)إختبار " ليكرت" ية النسبية للعبارات وفقا للدرجات الترجيحية لمقياسترتيب األهم
 .فروق بين المشاركين فى اإلستبيانللتعرف على مدى جوهرية ال

- :المحسوبة فيما يلي( T)تمثلت النتائج المستخرجة من التحليل االحصائى إلختبار 
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 One- Sample Test نتائج اختبار :(1)جدول رقم
 السؤال العدد المتوسط االنحراف المعياري قمتوسط الفرو
.1471 1.3725 4.000 87 X21 
.1497 1.3963 4.1954 87 X210 
.1489 1.3886 3.7126 87 X22 
.1944 1.8128 2.6897 87 X23 
.1594 1.4866 3.8966 87 X24 
.1622 1.5131 3.9655 87 X25 
.1504 1.4029 3.9080 87 X26 
.1772 1.6528 2.5977 87 X27 
.1905 1.7771 2.5402 87 X28 
.1597 1.4899 4.0345 87 X29 

بدرجة موافق تماما بين المشاركين % 21بارات التى حازت على نسبة إتفاق أكبر من الع -أ 
فى إستيفاء قائمة االستبيان، أكبر من أربعة درجات من خمسة درجات على مقياس 

عن التساؤل حول الفرض ( 39230 ،42990)ليكرت، وبإنحراف معيارى يتراوح بين 
تأثير تكاليف اإلدارة البيئية على المراحل المختلفة لدورة حياة المنتج الصناعى، " االول 

 (.وفقا لترتيب تنازلى من أعلى الى أسفل بالملحق االحصائى
بدرجة موافق بين المشاركين فى استيفاء % 01العبارات التى حازت نسبة اتفاق أكبر من  -ب 

، وبإنحراف معيارى يتراوح (درجات 4درجات وأقل من من  3أكبر من )االستبيان  قائمة
 عن  نفس التساؤل، وفقا لترتيب تنازلي من أعلى الى اسفل(0030 0،3260 0)بين 

بدرجة غير موافق بين المشاركين % 01العبارات التى حازت على نسبة إتفاق أقل من   -ج 
بين درجتان وأقل من ثالثةدرجات على مقياس ليكرت،  فى استفياء قائمة االستبيان، تتباين

تأثير " :عن التساؤل حول مدى( 20620 ،20620)وبإنحراف معيارى يتراوح بين
لترتيب  ، وفقا  "تكاليف اإلدارة البيئية على المراحل المختلفة لدورة حياة المنتج الصناعى

 .تنازلى من أعلى الى أسفل
يتضح  بالمحلق االحصائي( 6)الجدول رقم بة والموضحة بالمحسو ( T)وفقا إلختبار قيمة  -د 

 :مايلى
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أن تأثير اإلدارة البيئية على المراحل المختلفة لدورة حياة المنتج الصناعى، عند مستوى 
تضح أن متوسط االجابات ال يختلف معنويا عن القيمة ا ،(22)وبدرجات حرية % 0معنوية 

ويعنى هذا أننا نقبل الفرض العدمى ونرفض . لجميع المشاركين( المتوسطة) المحايدة أو
الفرض البديل فى هذا االختبار، حيث حازت العبارات على موافقة جماعية بالنسبة للعبارات 

يتم قبول الفرض األصلى، ورفض الفرض البديل للعبارات الواردة : على ذلك ا  وبناء. الموضحة
 .بالمحلق االحصائى
 :كما يتضح ما يلى

يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تكاليف اإلدارة البيئية والمراحل :" صلىقبول الفرض األ -
 ".المختلفة لدورة حياة المنتج الصناعى 

ال يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تكاليف اإلدارة البيئية :" رفض الفرض البديل -
 ".ل المختلفة لدورة حياة المنتج الصناعىوالمراح

 One- Sample Test  نتائج اختبار :(5)جدول
Test value= 3 

درجة  الداللة متوسط الفروق %22درجة الثقة عد  
 االقل االعلى (ت)قيمة الحرية

1.2925 
1.4930 
1.0086 

7.602E-02 
 

1.2134 
1.2880 
1.2070 

-5.00E-02 
-8.10E-02 

1.3520 

.7075 

.8978 

.4167 
-.6967 
.5797 
.6430 
.6090 
-.7546 
-.8385 
.7169 

1.0000 
1.1954 
.7126 
-.3103 
.8966 
.9655 
.9080 
-.4023 
-.4598 
1.0345 

.000 

.000 

.000 

.114 

.000 

.000 

.000 

.026 

.018 

.000 

86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 

6.796 
7.985 
4.787 
-1.597 
5.625 
5.952 
6.037 
-2.270 
-2.413 
6.476 

X21 
X210 
X22 
X23 
X24 
X25 
X26 
X27 
X28 
X29 

ين إلختبار مدى جوهرية الفروق بين استجابات المجموعتين من المشارك :ولكنسن ختبارا (3
تضح عدم وجود فروق جوهرية فى جميع عبارات امشارك ( 22)فى االستبيان لدى 

تأثير اإلدارة البيئية على المراحل المختلفة لدورة حياة المنتج " التساؤل المتعلق بمدى 
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وذلك وفقا لترتيب األهمية النسبية للعبارات محل ، %0عند مستوى معنوية " الصناعى،
 التساؤل الثانى

 

 نتائج البحث
تقديم وضوح الرؤية للتفاعل بين التكامل البيئي وتحليل دورة الحياة في عمليات تطوير 

 :حيث تم التوصل الي نتائج التاليةالمنتجات ، 
البناء للحد من آثارها هناك أساليب للحد من التلوث يمكن تطبيقها فى صناعة التشييد و  .0

العلمية وتدريب الكوادر  السلبيه على البيئه مثل اضافة الفالتر الحديثة واستخدام اساليب
 .البشرية

سلوب قياس وتحليل فاعلية التكاليف البيئيه اسلوبا  مالئما لالختيار بين البدائل أيعتبر  .6
يد والبناء وفاعلية دورة حياة المتاحه للحد من التلوث فى شركة اعادة التدوير لمخلفات التش

 .خالل ما اثبت من البيان االحصائيالمنتج بغرض تقييم فاعلية اآلداء البيئى، وذلك من 
سلوب قياس وتحليل فاعلية التكاليف البيئيه فى شركة الكويت العامه أيمكن تطبيق  .3

ب كميه لإلنشاءات وذلك لتوفير الموضوعيه فى قياس التكاليف البيئيه واستخدام اسالي
 .مالئمه من قياس درجة تحقيق االهداف بغرض تقييم فاعلية االهداف البيئيه فى الصناعه

 

 توصيات البحث
االخذ بتطبيق نظام دورة حياة المنتج مع اخذ بأدوات التحليل االستراتيجي التسويقي لبقاء  .0

 .رارية في الصناعة وتحقيق النجاحواالستم
رات حيث ان دولة الكويت اقرت تعديالت على  قانون ضرورة االلزام لسهولة اتخاذ القرا .6

اال انه خال من االلزام الشركات الصناعية عن االفصاح المحاسبي  6104البيئة لعام 
معايير االبالغ للتقارير البيئي اثناء اصدار تقارير المالية على رغم من االلزام تطبيق ال

 .الدولي
ايجابي في تخفيض اآلثار البيئية مع تحقيق ارتفاع  تفعيل دور الرقابة البيئية لما لها الدور .3

 .في االرباح وتخفيض قيمة التكاليف
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/ لتحقيق التوازن في مبدأ التكلفة( بدون دقة متناهية)استخدام وسائل قياس التكاليف البيئية  .4
 (.المنفعة)العائد 

ياس تطبيق نظام تكاليف الجودة مع مرونة االخذ بتطوراتها عبر االزمان حيث أن ق .2
وتحليل بتكاليف الجودة يوفر اساس للمقارنة بين المنتجات واالقسام والعمليات ويساعد في 
الكشف عن االنحرافات في التكاليف الجودة وكذلك ادارة الشركة من اتخاذ القرارات بطريقة 

 . موضوعية مع تفادي حاالت الفشل
 

 المراج  ع
 .بلدية الكويتمن خاصة  دراسة –االنشائية  نفايات (:0922)بلدية الكويت
دراسة معدة من  –مشروع معالجة النفايات االنشائية واالستفادة منها (: 0999)بلدية الكويت

 .شركة االستثمارت الصناعية 
دراسة من وزارة البيئية دائرة  –ادارة المخلفات االنشائية  - :(6112)صالح مهدي غليم

 .التخطيط والمتابعة الفنية لدولة العراق
نموذج محاسبي مقترح للتقييم االقتصادي لألثار البيئية  :(6101)مة على حسن سليمانفاط

لدورة حياة المنتج في القطاع الصناعي ألغراض قياس فاعلية تكاليف نظام 
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ABSTRACT 

Interest has increased in the last quarter of the twentieth century 

environmental studies. As a result of the risks that are facing the 

environment and society. Resulting in interesting and widely 

mechanisms and procedures to protect the environment from the effects 

of pollution. Therefore, the development of modern industrial systems 

helped increased the degree of the mechanism to raise the ability of 

businesses to produce many products diversity, in addition to the 

presence of technological advances led to the palace in the product life 

cycle, requiring it by taking into account the product PRODUCT LIFE 

CYCLE (PLC) when accounting for the cost and budgeting. And then it 

should start and concentrated planning process and control costs 

through the stages of the product life cycle, as he must specify the price 

of the product before it is output as before stages, starting all stages of 

the life cycle, depending on the method of target cost, it should be taken 

into account profitability in the long term rather than set the period and 
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therefore the producers and service providers planning attention to 

maximize profits through product / service life cycle. 

Determined the main objective of this research to propose a model 

for assessing the economic to the negative effects of the product life 

cycle to measure the effectiveness of environmental costs, a field study 

on the work of employees of Kuwait firm General Construction 

managerial used Survey form personal interview The study has 

procedures for Kuwait public company for construction, and then the 

work of a statistical model and the relationship between environmental 

management system variables and cycle life of the product 

Construction, has been relying on the statements of the following work 

has been to conduct the analysis, the most important results Is the style 

of the measurement and analysis of the effectiveness of environmental 

costs approach appropriate to choose between the alternatives available 

to reduce pollution in Kuwait public company for construction, and 

environmental performance. 


