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 شكر وتمدٌر



زرنًآمتنانً،ووافرتمدٌري،لكلمنألدالتكونولفتًهذهكافٌةألعربعنعمك

وولؾبجانبً،وشدمنعزٌمتًولوبكلمة



االردنلىوطنالنشامىإ



سراءإلاجامعة لٌهإنننتسبألىصرحعلمًعرٌكٌزٌدنافخراًإ



فسحلًصدرهومدلًٌدالعونوكانتأستاذيالذيألىإثنائًموصولوشكريخالص

مراد سلٌم عطٌانًتوجٌهاتهتنمعنروحالمشرؾالحمٌمًالدكتور



لىالذٌنساندوناوزودونابماٌمتلكونمنعلومومعارؾإلكمالمسٌرتناالعلمٌةإ

سراءفاضل فً جامعة اإلساتذة األجمٌع األ



 صدلاءهل واأللى جمٌع األإ



 لى هؤالء جمٌعاً ... كل الشكر والتمدٌر ...إ

 وجزاكم هللا عنا خٌر الجزاء
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 هــــداءاإل

 

 لى روح ابً الغالً رحمه هللاإ

 

 لى نبع الحنان امًإ

 

 خواتًأخً وألى سندي فً الحٌاة إ

 

 لى رفٌمة حٌاتً زوجتًإ

 

 والديأعٌش ألجلهم ألى من إ   
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داءالعاملٌنأأثرالممارساتاالستراتٌجٌةإلدارةالمواردالبشرٌةعلىالىهدفتهذهالدراسةالتعرؾ

تكونمجتمعالدراسةمنكافةالعاملٌنفًمجلسالنوابالعرالًوالبالػإذفًمجلسالنوابالعرالً،

(استبانة129)(استبانةعلىعٌنةالدراسة،وتماستعادة130(موظؾ،حٌثتمتوزٌع)995)عددهم

ولداستبعدت)إ%(من99.23بنسبةاسترجاعبلؽت) (4جمالًعدداالستباناتالتًتمتوزٌعها،

 وبذلن االحصائً، للتحلٌل تكنصالحة )أاستباناتلم للتحلٌل االستباناتالصالحة (125صبحعدد

جمالًعدداالستباناتالتًتمتوزٌعها،ولتحمٌكأهداؾهذهالدراسةإ%(من96.15استبانةبنسبة)

( من تكونت خاصة استبانة بتطوٌر الباحث لام عٌنة42وؼاٌاتها من البٌانات لجمع كؤداة فمرة )

ال،الدراسة الوصفً المنهج استخدم ولد أبرزهاوتحلٌلً، االحصائٌة االسالٌب من عدد استخدام تم

المتوسطاتالحسابٌة،واالنحرافاتالمعٌارٌة،وتحلٌلاالنحدارالمتعدد.

وبعداجراءعملٌةتحلٌلبٌاناتهذهالدراسةواختبارفرضيٌاتهاتوصيلتالدراسيةاليىعيددمينالنتيائج

ابعيادالممارسياتاالسيتراتٌجٌةإلدارةالميواردالبشيرٌةثيردالاحصيائٌاًلكافيةأبرزها:وجيودأكانمن

المتمثلةفً)تخطٌطالمسارالوظٌفً،االستمطاب،االختٌاروالتعٌٌن،التدرٌبوالتطوٌر،والتمٌٌم(فً

تحسيٌنالمعرفيةبمتطلبياتالعميل،ونوعٌيةالعميل،وكمٌيةالمتمثليةفيً:) داءالعاملٌنبؤبعيادهمجتمعيةأ

(لدىالعاملٌنفًمجلسالنوابالعرالً،وبنياًءعليىذلينفميداوصيتالدراسيةمجموعيةالعملالمنجز

ضييييرورةزٌييييادة،ابرزهييييا:داءالعيييياملٌنأميييينالتوصييييٌاتالتييييًميييينشييييؤنهاانترتمييييًبمسييييتوى



س  

سييتراتٌجٌةاهتمييامادارةالمييواردالبشييرٌةفييًمجلييسالنييوابالعرالييًباألبعييادالمتعلمييةبالممارسيياتاال

إلدارةالمواردالبشرٌة)االستمطابواالختٌاروالتعٌٌن(التًمينشيؤنهاالتيؤثٌرفيًتعزٌيزمسيتوىاداء

العاملٌن.

الممارسات االستراتٌجٌة إلدارة الموارد البشرٌة، اداء العاملٌن، مجلس النواب  :الكلمات الدالة

 . العرالً

 

Abstract 

The impact of strategic human resources management 

practices on the performance of employees in the Iraqi 

council of Representatives  

Prepared by the student: Atheer Sabah Abdullah 

Supervised by: Dr. Murad Salim Attiany 

 
This study aims at identifying the impact of strategic practices of human 

resource management on the performance of the employees of Iraqi 

parliament. The study population consist of all employees working in the 

Iraq parliament (995) person. (130) questionnaire distributed to the study 

sample, only (129) questionnaire were returned, at a respond rate 

(99.23%), (4) questionnaire were excluded, therefore only (125) 

questionnaires valid for statistical analysis which equal (96.15 %) of the 

total questionnaires distributed. In order to achieve the study objectives 

and goals the researcher develop a special questionnaire consist (42) 

question as a main instrument to collect the data from the study sample 

and apply analytical and descriptive approach. Many statistical methods 

were used, most notably arithmetical averages, standard deviations, and 

multiple regression. 



ش  

According to the data analysis and testing hypotheses, the most 

important results reached in this study is: there is a statically significant 

of all the sub dimensions of the strategic practices of human resource 

management such as (Career path planning, recruitment, selection, 

training and development, and employee assessment) on all sub 

variables of employee performance. Such as (Improving knowledge of 

working, quality of work, and quantity of work accomplished), according 

to the result the researcher recommend a set of recommendations that 

would raise the level of employee performance, The most prominent: 

The necessity to increase the attention of the Human Resources 

management in the Iraqi Council of Representatives on the dimensions 

of strategic practices of human resources management (recruitment, 

selection and appointment) that will affect the performance level of staff . 

Key words: human resource management practices, employees 

performance, Iraqi council of Representatives . 
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