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 المستخلص

ماهي عوامل البيئة الداخمية التي تؤثر في تطبيق األساليب الحديثة تتمثل مشكمة البحث في ثالثة تساؤالت األول  
معرفة المستويات اإلدارية في هذه الوحدات بهذه ما مدى ية في الوحدات االقتصادية العراقية ؟ والثاني لممحاسبة اإلدار 

 االساليب , والثالث هل تطبق الوحدات االقتصادية العراقية هذه االساليب ؟ 
 داريةممحاسبة اإلة للحديثاساليب األتطبيق في  ة الداخميةالبيئ عوامل يهدف البحث إلى دراسة وتحميل تأثير بعضلذلك 

البحث تم , وألجل تحقيق أهداف ومدى تطبيقها  العراقية في الوحدات االقتصادية ى المعرفة بهذه االساليبمدوبيان  ,
ممحاسبة لحديثة لساليب ااألفي تطبيق داخمية ال  ةبيئالعوامل  ثرفترضت األولى تؤ صياغة ثالثة فرضيات رئيسة ا

 الثالثةو الساليب الحديثة لممحاسبة اإلدارية قتصادية العراقية معرفة كافية بافي الوحدات االدارة اإل لدىالثانية , و  اإلدارية
( عوامل بيئية داخمية هي 6ختيار )إذ تم ا ديثة لممحاسبة اإلدارية ,لحساليب االوحدات االقتصادية العراقية األق تطب

ختبار قت , الكفاءة والفاعمية , وألجل اموارد المالية , الو الهيكل التنظيمي , ثقافة المنظمة , الموارد البشرية , ال
عتماد باالو ( وحدات 8) القطاع العام ( بمغ عددها ) عينة من الوحدات االقتصادية العراقية ختيارتم االبحث فرضيات 

مدى معرفة ( خصصت ل 2ن الرأي واالستبانة رقم )خصصت لبيا (1: االستبانة رقم ) ستبانةعمى نوعين من أنواع اال
وقد تم التوصل إلى عدد ,لهذه االساليب  الحديثة لممحاسبة اإلدارية ومدى تطبيقهااإلدارة في هذه الوحدات باالساليب 

الكفاءة والفاعمية وثقافة المنظمة والهيكل , و عامل الوقت و والموارد البشرية أن الموارد المالية  ستنتاجات أهمها :من اال
اظهرت نتائج تحميل البيانات عدم وجود معرفة ساليب الحديثة لممحاسبة اإلدارية , كما اال التنظيمي تؤثر في تطبيق

اظهرت نتائج تحميل  , كذلك في الوحدات االقتصادية العراقية عينة البحثباالساليب الحديثة لممحاسبة اإلدارية كافية 
 وهي عينة البحث وحدات االقتصاديةال في ةممحاسبة اإلداريلحديثة لساليب ااأل ضتطبيق جزئي لبع وجود البيانات

داء المتوازن, اسموب التكمفة المستهدفة ,اسموب الحيود السداسي , اسموب بطاقة األ المستمر ,اسموباسموب التحسين 
عمى الرغم من أن االدارة في الوحدات االقتصادية المبحوثة ليس  هندسة القيمة , واسموب التكمفة عمى اساس النشاط

 رفة كافية بتسميات هذه االساليب . لها مع
 
 
 
 
 


