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المستخلص
يسعى هذا البحث إلى الكشف عن طبيعة الدور المحتمل لمكونات الجودة الريادية فيي ععيييي السيمعة اإلسيتراعيجية فيي
عينة من فاكلتيات جامعة دهوك ،وقدم البحث إطار نظري للجودة الريادية والسمعة اإلسيتراعيجية ،وإطيار مييداني يسيت د
التعر على طبيعة العالقة واألثر بين مكونات الجودة الريادية بوصيه ا متيييرات مسيتقلة والسيمعة اإلسيتراعيجية بوصيه ا
متييييرام معتمييدام ،وهييو مييا دفيين إلييى عكييوين أنمييو افترا ييي ع يمن مجموعيية ميين الهر يييات الرايسيية والهرعييية التييي عييم
اختبارها من خالل استخدام بعض وساال التحليل اإلحصيااي للبيانيات التيي عيم جمع يا مين  )76مين القييادات االداريية فيي
عدد من الهاكلتيات في جامعة دهوك .
وبشكل عام يحاول البحث اإلجابة على عدد من التساؤالت البحثية من أبرزها:
 .1هييل هنيياك عالقيية بييين مكونييات الجييودة الريادييية والسييمعة اإلسييتراعيجية فييي فاكلتيييات عينيية البحييث  ،وماطبيعيية علي
العالقة؟
 .2هل عؤثر مكونات الجودة الريادية في السمعة اإلستراعيجية للهاكلتيات عينة البحث؟
وعوصل البحث الى عدد من االستنتاجات النظرية والميدانية من أهم ا:
 .3وجود عالقة ارعباط معنوية بين مكونات الجودة الريادية والسمعة اإلستراعيجية في فاكلتيات عينة البحث.
 .4هناك عأثير معنوي لمكونات الجودة الريادية في ععييي السمعة اإلستراعيجية في فاكلتيات عينة البحث.
كما عوصل البحث الى مجموعة مين التوصييات مين بين يا يرورة عرسيية فلسيهة الجيودة الرياديية فيي الهاكليتيات المبحوثية
وجعل ا جيا اليتجيا من الثقافة الساادة في ا .
الكلمات الدالة الجودة الريادية  ،السمعة اإلستراعيجية
The role of Entrepreneurial Quality in Enhancing
Strategic Reputation
An Explorative Study for the Managerial Leadership Opinions of a Sample of
Faculties at Duhok University
Assist. Lect. Hinar Ibrahem Amin
College of Management and Economics - Duhok University
Abstract:
The research tried to discover the potential role of Entrepreneurial Quality
components in enhancing the strategic reputation of a sample of faculties at Duhok
University .
The study submit a theoretical frame of entrepreneurial quality and strategic
reputation. A supposed sample, had been set to discover the nature of the relations and
effect of entrepreneurial quality components as independent variables and strategic
reputation as dependent variable. The supposed model consists of a set of hypotheses
that have tested according to opinions of 67 leaders working at a number of faculties
at Duhok University. using a set of statistical tools to answer the following questions:
Is there any relationship between the components of Entrepreneurial Quality and
strategic reputation in the under–study faculties, and what is the nature of this
?relation

Do entrepreneurial quality components have an effect on strategic reputation of
faculties under study?
The study had reached to a group of conclusions, the most important are:
- The results of analyze shows positive relation between the components
Entrepreneurial Quality and strategic reputation in the under–study faculties.
- The result of regression show the relations effect of components of Entrepreneurial
Quality and strategic reputation .
The research reached to a set of recommendations , among them is the importance of
embedding the philosophy of entrepreneurial quality in the culture of the studied
faculties .

