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 دادإـع
 كلية األمرية عالية اجلامعية  -اإلدارة الرتبوية  أستاذ مشارك

 األردن -يقيةجامعة البلقاء التطب

هدفت الدراسة إلى الَتعَّرف على األنماط القيادية السائدة لدد  ددديرا المددارل الميةديدة 
دددرف علدددى ال دددرع   اا الد لدددة  دددا  ددددل علمدددة نمدددر المعلمددديل عالمعلمددداا عالَتعَّ األساسدددية فدددا َعمَّ

لمدددددارل السددددائد ع ددددد دددددديرا ا اإلحصددددائية آدددديل عراي المعلمدددديل عالمعلمدددداا اديددددا  الدددد م  القيددددادا
( 170  ( دعلمدداو عدعلمددة ددد م 394ا . عدكةنددت عي ددة الدراسددة دددل  مدداألساسددية الميةديددة فددا عَ 

فقرة  29( دعلمة علتمقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام استبانة دكةنت دل 224 دعلماو ع
 د  التأكد دل صدقما عثبادمدا.عقد ، الترسلية، التسلطية، الديمقراطيةدةزعة على ثالث أنماط ها 

كش ت ال تائج عل سيادة ال م  التسلطا آيل دديرا عدديراا المددارل، يليدا الد م  الترسدلا، ثد  
( دعز  ألثر الي س a=0.05عبي ت ال تائج علةد فرع   اا د لة إحصائية   الديمقراطاال م  

فددرع   اا د لددة إحصددائية فددا الدد م  التسددلطا علددايا ال ددرع  لصددالم اإلندداث، آي مددا لدد  دممددر 
 فا باقا األنماط. 
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فدددا العصدددر المدددديث يتزايدددد ا هتمدددام باألنمددداط القياديدددة نتييدددة لتزايدددد طمةحددداا اإلداراا 
التعليميدددة فدددا ال مدددة عا زدهدددار، عحتدددى يتمقدددق المرلدددة ددددل العمليدددة التعليميدددة التدددا دمددددف إلدددى 

ف عددل اأَلنمدداط القياديددة السددائدة عدددد  دمارسددتما فددا الميدددا  التمسدديل عالتطددةبر  آدددَّ دددل الكشدد
عدعددددد اإلدارة فددددا  –التربددددةا عدمديددددداو آدددديل إداراا المدددددارل بصدددد تما اإللرائيددددة للمددددرم التعليمددددا 

الم مةر المدديث عيي دة إنسدانية يعتمدد نياحمدا إلدى حدد ىبيدر علدى رع  التعداع  عالمشدارىة آديل 
اإلداربدددديل فددددا دةييددددف طاقددددادم  عقدددددرادم  بشددددي   ي ددددمل  العددددادليل فددددا الملسسددددة، ععلددددى قدددددرة

المصددةع علددى أكبددر قدددر دددل اإلنتددات فددا أقصددر عقددت دميددل عأقدد  لمددد عدكل ددة عدددل ه ددا دكمددل 
أهميددة اإلدارا فددا ىدد  قطدداع دددل قطاعدداا الميدداة ا قتصددادية عا لتماعيددة عالسياسددية عالتربةبددة. 

 .(2006 المسل، 
ة حير الزاعبة فا العمليدة التعليميدة عالتربةبدة، فمدا التدا عدعتبر اإلدارة المدرسية ال الم

دمدد المعال  عدرس  الطر  عد ير السبي  أدام العدادليل فدا الميددا ، للةصدةع إلدى هددف دشدتر  
فا زدل دمدد، عها التا درس  الةسائ  الك يلة بمرالعة األعماع عدتابعة ال تائج دتابعة هادفدة، 

ا التشدربعاا عالت ميمداا عاأَلنشدطة عدعدديلما أع إعدادة ال مدر فدا دما يساعد على إعادة ال مر ف
 (. 1977أساليب الت  يذ التا يميل عل طربقما دمقيق اأَلهداف التربةبة الم شةدة  أحمد، 

َرسددة دددل مددالع دددا يقددةم بددا دددل دعر أسددال فددا دسدديير العمليددة  عدبددرز أهميددة ددددير الَمدم
عدل دصدربا األوددةر اإلداربدة المتعدددة التدا دةلدد  المسدوةع التربةبة عإنمائما، عهة القائد التربدةا 

عدل دصدربا األددةر اإلداربدة المتعدددة التدا  المسدوةعالبيوة التربةبدة عإنمائمدا عهدة القائدد التربدةا 
دةلددد البيوددة التربةبددة الم اسددبة دددل لمددة عهددة المشددرف التربددةا المقددي  الددذا يتدداب  سددير العمليددة 

مام عاهتمام دل لمدة أمدر  علقدد بداا عا دماو أ  الممارسداا القياديدة التربةبة عبشرف عليما بانت
لمديرا المدارل الثانةبدة دعمد  علدى دمسديل األسداليب التعليميدة للمعلمديل عدم دز نمدةه  المم دا 

 .(1993عدوسم  فا زبادة دستة  ا لتزام عالة ي الت ميما لديم   السعةد عبطا ، 
  فدددا نيدددا  اإلدارة التعليميدددة، آيدددد أ  القيدددادة ن سدددما عدمثددد  القيدددادة التربةبدددة أهميدددة ىبدددر 

عمليددة نسددبية  لددا أ َّ ال ددرد قددد ييددة  قائددداو فددا دةقددف عدابعدداو فددا دةقددف عمددر، عَدعم  ددا ىلمددة قائددد 
 Leader دددا( ادمددربل، عَقدددم َعرَّفمددا ديددرا فددا  القددادةل ددد أعم  َيمم  ْ ( الشددخا الددذا يةلددا أع يورم

َ  دعداو الدعلا للتربية(، بأنما عمل َملدةو ية إنياز عم  دا عل طربق التأكد ددل أ  أفدراد اليماعدة َيعم
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َر و بي دداية  عاليددة، عالقائددد يقددةد اليماعددَة فددا دمديددد األهددداف  دد َّ فددرد  يوددلدا َدعم بطربقددة  طيبددة، عأ َّ ىو
عالتخطددي  عد  يددذ العمدد  عدمقيددق التقدددم فددا األداي عع دد  دعددايير يوقددال آمددا هددذا األداي عبسددعى 

 (. 1986ائد إلى الم  اظ  على َعحدة  الَيماعة عإحسال أفرادها آلذة اإلنياز  الدعبا، الق
 ( إلى التصنيف األول الُمَبك ِّر لماكس ويبر: 2003وُتَصنَّف اأَلنماط القيادية )أحمد، 

دددل دعدددا الطاعدددة Traditional style  القياااادل التقييدياااة -1 (: حيدددث يتةقددد  القائدددد دمَّ
شخصددا لددا عبعتمددد المثدد  القائدد   أكبددر د ددا آيددةم أعددرف د ددا بسدد ة( المطلقددة عالددة ي ال

عبسةد هذا ال ةع فا الميتمعاا القبلية عالرب يدة عهدذا ال دةع ددل القيدادة يمداعع الممافمدة 
 على الة   الراهل عبقاعم أا دغيير دعزبزاو للسلطة عددعيماو لل  ة . 

ما بيا آيدة قةبدة إ دافة إلددى (: يتمتد  صداحبa attractive style:  القياادل الذااةاة -2
ْخصدديتا الممبةبددة المثاليددة عبددر  العددادلة  دعددا أنددا يتمتدد  بقددةة مارقددة عأنددا د ددز  عددل 

 الخطأ فلا الة ي الكاد  عدغلب على القيادة الص ة الشخصية البمتة. 

: دقدةم علدى سديادة القدةانيل عاللدةائم عبتميدز (Rational pattern) القياادل الققننياة -3
أّندددا  يدددر ْخصددا عالدددة ي فيدددا لددديس لالعتبدداراا الشخصدددية عإنمدددا لميمةعدددة هددذا الددد م  

 األصةع عالمبادئ عالقةاعد الَمّرعيَّة. 
 ( إلى التصنيف الحديث ألنماط القيادل: 2003ويشير )أحمد وحافظ، 

(: عدقدددددةم علدددددى ا سدددددتبداد بدددددالرأا عالتعصدددددب Authoritarian  القياااااادل الت اااااي ية -1
ا عالتدددم  فددا د اصددي  أعمدداع المررعسدديل عفددر  السدديطرة عإصدددار األعادددر عالتعليمددا

علديم  ععدددم فددتم المدةار عال قدداا عسددماع الدرأا ادمددر عالقائددد التسدلطا يددأدر دررعسدديا 
بمددددا علدددديم  فعلددددا عىيددددفن عدتددددىن عأيددددلن دع  نقدددداا عبيددددة  القائددددد د عددددز و   دربطددددا 

ائددد عإ ا  دداق القائددد بمررعسدديا عالقدداا إنسددانية عدماسددا العمدد  يمدد  درهةندداو آةلددةد الق
 ان رط عقد الميمةعة. 

ااااااااااُيب ( -2 دقددددددددددةم علددددددددددى إيصدددددددددداع : (Lai ssez- faire  القيااااااااااادل الترساااااااااايية )الَت َّ
دددددرف دع  دددددددم  ددددددل  المعلةدددددداا إلدددددى العدددددادليل عددددددر  لمددددد  دطلدددددق المربدددددة فدددددا الَتعَّ
القائدددددد دمدددددا يقلددددد  اإلنتدددددات ع  يبعدددددث علدددددى احتدددددرام العدددددادليل لشخصدددددية القائدددددد فيشدددددعر 

 بال ياع ععدم القدرة على الَتعَّرف. األفراد 
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يقدددةم هددذا ال ددةع دددل القيددادة علدددى : (democratic)القيااادل الديمراراةيااة )الشاار  (  -3
أسال ا حترام المتبادع آيل القائد عديمةعتا، عاعتبار أنمما ع صرا  دمما  ييم  ى  

د  يدذ التعليمداا د مما ادمر، عدتا  ال رص لليميد  لبآدداع عا آتكدار عادخدا  القدراراا ع 
يليأ بص ة  دائمة إلى دشاعرة دررعسيا عإْراكم  دعا ليس  الديمقراطاعاألعادر، عالقائد 

فددا دراسددة المشدديالا فمسددب عإنمددا فددا ادخددا  القددراراا أي دداو، عهددة باإل ددافة إلددى  لددا 
ي دة  لددزياو دددل سددلطادا عبمددم لدددرا  المرىزبددة المطلقددة، عبدذلا يعدديل دررعسدديا علددى 

رُّف عسرعتا ععلى ح  المشداك  اليةديدة ععددم دعطيد  عيلدة اإلنتدات عبعمدد حسل الَتَص 
إلدددى دددددرببم  علدددى دممددد  المسدددلعلية عبأمدددذ بأيدددديم  فدددا طربدددق ال مدددة اإلدارا، فالقائدددد 

يرىز على العالقاا اإلنسانية آي ا عبيل العادليل دعا عدكةبل د اخ إيياآا  الديمقراطا
 يما. فا الم ممة عرف  الرع  المع ةبة ف

الر   دل اليمةد المثيثدة التدا قاددت آمدا عزارة التربيدة عالتعلدي  األردنيدة ددل انعقداد المدلدمر بع 
آمدددف دعزبددز الك ايدداا القياديددة لمددديرا المدددارل ععلددى  1987الددةط ا األعع للتطددةبر التربددةا عددام 

 ما "دشددرعع رفد  الك دداية الدر   ددل د  يددذ عزارة التربيدة عالتعلددي  للعديدد دددل البدرادج عاألنشدطة التددا د دم
الملسسية" إّ  أ  ه ا  دالحماا دتكررة دل دبايل األنماط القيادية لمدديرا المددارل، عددل اسدتمرار 
بع م  بممارسة أنماط قياديدة دربةبدة دقليديدة، دد عيس سدلباو علدى فعاليدة العمليدة التربةبدة، عنمدراو لعددم 

القياديددة التربةبددة لمددديرا المدددارل للمرحلدددة  عثددةر الباحددث علددى دراسدداا  حاعلددت استكشددداف األنمدداط
ددل الصدف األعع إلدى العاْدر  1994( لعدام 3األساسية التا دمتد حسب قانة  التربية عالتعلي  رقد   

 األساسا، فقد ْي  لا  لا دافعاو قةباو إللراي هذ  الدراسة. 

، عدعادلددا 1979األكدداديما د دذ عددام ددل مددالع عمد  الباحددث فددا الميداع اإلعالدددا ع 
المباْر د  عزارة التربية عالتعلي  فا األرد  عدديرا المدارل،  حظ امتالفاو فا أنماط القيدادة 
التدا يمارسدما دددديرع المددارل، عاإلدارة المدرسدية فددا حقيقتمدا لمداز دتكاددد  ددل العدادليل فددا 

عحدة ع دةبة عرابطدة العمد  عدممد   المدرسة عفربق دتعاع  يسم  ى  دل فيا آدعر  عديمعم 
(، عبددر  البدداحثة  التربةبددة  أ  دددل يتممدد  اإلدارة التعليميددة 2001المسددلعلية  عبددد المميددد، 

صددالة عالمعاصددرة عبدديل الممافمددة عالتيديددد فع صددرا األصددالة  عليددا القيددام آدددعر  ييمدد  آدديل اأَلمو
ا دطراق أع انقطداع، عالعدادلة  عالممافمة يمققا  الثباا عا سدتقرار فدا العمد  التربدةا دع  
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فا المق  التربةا عادة "يمبة  دا اعتادعا عليا دل أساليب ععسائ  عد اهج سةاي فدا اإلطدار 
عبيرهددة  التغييددر عالتمددديث لمددا سددييل م  دددل لمددد  عع دداي، أدددا المعاصددرع   اإلدارا ال  ددا أع 

ا عد ميدددة طددر  التددددربس عالميددددع  فيمققدددا  أهددداف القائدددد ال ددالم آددددف  دسدديرة العمددد  التربددة 
 –عددادة–عدمددديث الم دداهج عالةسددائ  التربةبددة عدمددديث الدد م  عاللددةائم اإلداربددة عهددذا دددا ييرهددا 

بعددا العددادليل فددا الميدداع التربددةا عبقاعدةنددا فقددد يتردددب علددى التيديددد اهتددزازاو عاردباكدداو عحيددرة 
لدافعيدة المتيدددة لملسسدتا للعادليل فدا المقد  التربدةا فتممدر أهميدة القيدادة ال المدة آتمقيدق ا

التربةبددة عدميوددة اليددة عالم دداخ الددالزم إلدمدداع لرعدداا التيديددد ددددربيياو حتددى يعددةد العمدد  إلددى 
 (. 1971ع عا المطمول عاستقرار  المعمةد  درسا، 

لددذا دسددعى هددذ  الدراسددة إلددى التعددرف إلددى األنمدداط القياديددة التربةبددة السددائدة لددد  دددديرا 
ساسية فا عما ، دل علمة نمر المعلميل عالمعلماا، عإييداد طبيعدة دلدا المدارل الميةدية األ

األنمدداط عأكثرهددا سدديادة فددا المدددارل الميةديددة األساسددية علددى إييدداد ال ددرع  آدديل عراي المعلمدديل 
عالمعلماا لمرحلدة األساسدية اديدا  الد م  القيدادا التربدةا السدائد لدد  ددديرا المددارل األساسدية 

 . الميةدية فا عمَّا 

هدددفت الدراسددة إلددى التعددرف إلددى األنمدداط القياديددة التربةبددة السددائدة لددد  دددديرا المدددارل 
الميةديددة األساسددية فددا عمددا ، دددل علمددة نمددر المعلمدديل عالمعلمدداا، دددل مددالع اإللابددة علددى 

 األسولة التالية: 
ددا  دددل علمددة  نمددر ددا طبيعددة األنمدداط القياديددة لمدديرا المدددار  -1 ل األساسددية الميةديددة فدا عمن

 المعلميل عالمعلماان 
( آيل عراي المعلميل عالمعلماا اديا  ال م  a ≥0.05ه  ه ا  فرع   اا د لة إحصائية   -2

 السائد لمديرا المدارل الميةدية للمرحلة األساسيةن 

داداو للدراساا السابقة حدةع القيدادة التربةبدة السدائدة عالتدا دسدتمد أهميتمدا دعد هذ  الدراسة ادت -1
ددددل أهميدددة دة دددةع القيدددادة التربةبدددة الدددذا يوعدددد ددددل أآدددرز عأهددد  دة دددةعاا اإلدارة التربةبدددة 

 المديثة عال اعلة. 
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يلد  دل نتائج الدراسة أ  دوسم  فا الكشف عل أنمداط القيدادة التربةبدة السدائدة لدد  ددديرا  -2
لمدارل الميةدية األساسية فا عما   لا أ  األنمداط القياديدة التربةبدة دعتبدر دمددداو دممداو ا

 دل دمدداا فعالية اإلدارة المدرسية عدراب  ع اصرها. 

يلد  دل نتائج هدذ  الدراسدة دقددي  دغذيدة رالمدة لمدديرا المددارل األساسدية الميةديدة حدةع  -3
 ميل عالمعلماا. ال م  القيادا الم    عالموم ز ع د المعل

 يلد  أ  دكة  لمذ  الدراسة إ افة دعرفية للميتبة األردنية عالعربية.  -4

 :هدة األوسدلةق الدذا يقدةم بدا القائدد التربدةا فدا  دب  عد  يدذ الممدام المةىةلدة  النمط القيادي
آتةقعدداا عدملدديالا د بلبددة دتعلددق  إليددا دددل مددالع دةقعددا بميددث يميددل ادخددا   أساسدداو للقيددام

 (. 1977بسلة  الشخا عا حتما ا التا يميل أ  يتيا فيما  لا السلة   رز ، 
 :ها عملية د مي  عدتابعة ليمي  األعماع فا المدرسة عدةليما بما يتةافق  اإلدا ل المد سية

 التربةبة الم شةدة.  األهدافد  
  :لت مدي  عاإلْدراف علدى ال شداطاا عاألعمداع التدا عدل ا المسوةعهة اإلدارا مدير المد سة

 المسوةلةديرا فا المدرسة عرف  التقاربر عل سير األدةر فا المدرسة ععملما إلى اليماا 
 عل دلا المدارل عها دديربة التربية عالتعلي  فا الم طقة التا دتبعما المدرسة. 

 مم ةَ المقيمرن والمقيمات لةَ  د   التَّدربس فا المدرسة.  : ه  األْخاص الذيل يوَزاع 

اقتصرا هدذ  الدراسدة علدى ددديرا المددارل الميةديدة األساسدية عدعلمديم  العدادليل فدا 
عزارة التربيددة عالتعلددي   ددمل حدددعد العاصددمة عمددا  دددل مددالع ال صدد  الثددانا دددل العددام الدراسددا 

2014/2015 . 

( دراسدددة هددددفت إلدددى التعدددرف علدددى األنمددداط القياديدددة السدددائدة فدددا 2002ألدددر  قدددرق   
المدارل الميةدية فا دمافمة عما  حسب نمربدة هيرسدا عبدال نشدارد عدرلدة ال اعليدة القياديدة 

علدى الر دا الدةيي ا للمعلمديل عدكةندت عي دة  عأثرهدالديم  ععالقة  لا بمتغيراا الي س عالخبرة 
( ددددير عدددديرة للمدددارل الثانةبددة الميةديددة فددا عمددا  عىددا  دددل نتائيمددا، أ  107الدراسددة دددل  

ه ا  أربعة أنماط ادبعما دديرع عدديراا ديتم  الدراسة عهدا: نمد  المشدارىة عنمد  اإلبدال  ثد  
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نم  اإلق اع ث  نم  الت ةبا ىما أيمرا أ  المديربل عالمديراا الدذيل لدديم  مبدرة قياديدة زادا 
 س ة ىانةا أكثر فاعلية دل الذيل لديم  مبراا أق .  عل ممس عشرة

( دراسددة هدددفت إلددى التعددرف علددى األنمدداط القياديددة السددائدة لددد  2003عألددر  القاسدد   
ددددديرا عددددديراا المددددارل عأثدددر هدددذ  األنمددداط فدددا الر دددا الدددةيي ا للمعلمددديل فدددا دديربدددة دربيدددة 

ة  الي س، الملهد  العلمدا، الخبدرة( فدا دمافمة ناآلس، ىما هدفت إلى آيا  أثر دتغيراا الدراس
األنمدداط القياديددة عالر ددا الددةيي ا دددل علمددة نمددر المعلمدديل عالمعلمدداا الكليددة ىانددت ىبيددرة حيددث 

( درلدددداا، ىمددددا آي ددددت أ  الدددد م  5( درلددددة دددددل أصدددد   3.88عصدددد  دتةسدددد  ا سددددتيابة إلددددى  
لمدديرا المددارل، عدبديل أندا  أكثر األنماط القيادية التا ي  لما المعلمة  عالمعلمداا الديمقراطا

يةلدددد فدددرع   اا د لدددة إحصدددائياو فدددا الر دددا الدددةيي ا آددديل المعلمددديل عالمعلمددداا دعدددز  لمتغيدددر 
سد ةاا باإل دافة إلدى علدةد عالقدة اردباطيدة إيياآيددة  5اليد س لصدالم أصدماق الخبدرة أقد  ددل 

 عالر ا الةيي ا.  الديمقراطاآيل ال م  
ة هدفت إلى دعرفة األنماط القيادية لمديرا المددارل ( دراس2003كما ألر  العياصرة  
دافعيدة المعلمديل نمدة دم دتم ، عدكةندت عي دة الدراسدة ددل  عدسدتة  الثانةبة الميةدية فدا األرد  

( ددددديراو عددددديرة عأيمدددرا أ  الددد م  القيدددادا السدددائد لدددد  ددددديرا 76( دعلمددداو عدعلمدددة ع 1141 
يليا األعدةقراطا يليا التسيبا  الديمقراطاد  هة ال م  عدديراا المدارل الثانةبة العادة فا األر 

عأيمددددرا علددددةد فددددرع   اا د لددددة إحصددددائياو علددددى نمدددد  القيددددادة دعددددز  للملهدددد  العلمددددا لصددددالم 
 دعز  للخبرة لخمس س ةاا فأق .  عالديمقراطاالمعلميل الذىةر ععلى ال م  األعدةقراطا 

الثانةبة آتأديتم  ألدعاره  الةيي ية دل ( عالقة ال م  القيادا لمديرا 2000عألر  حسيل  
دملت العي دة  دعلمداو  304علمة نمر المعلمديل فدا ثدالث دمافمداا يم يدة: عدد  علمدج عأآديل ْع

دددمة الغالبدددة لسدددلة   عدعلمدددة، عب يدددت نتدددائج الدراسدددة أ  الددد م  األعددددةقراطا  الددددىتادةرا( هدددة السّ 
 الترسلا. المديربل عالمديراا فا المدارل الثانةبة يليا ال م  

ددددرف إلددددى األنمدددداط القياديددددة السددددائدة 1998عألددددر  السددددعيدا   ( دراسددددة هدددددفت إلددددى الَتعَّ
الترسددددلا( لددددد  دددددديرا المدددددارل الثانةبددددة فددددا سددددلط ة عمددددا  ىمددددا  -الددددديمقراطا - األدددددةقراطا

( دعلمددداو عدعلمدددة دددد  امتيددداره  عشدددةائياو 394يتصدددةرها المعلمدددة  عقدددد دأل دددت عي دددة الدراسدددة ددددل  
تدددائج الدراسدددة أ  األنمددداط القياديدددة السدددائدة لدددد  ددددديرا المددددارل الثانةبدددة فدددا سدددلط ة عأيمدددرا ن

 عوما  ها ال م  األعدةقراطا ث  ال م  الترسلا. 
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ددرف إلددى األنمدداط القياديددة فددا 1994عألددر  الصددائل عالمسدديل   ( دراسددة هدددفت إلددى الَتعَّ
درلدة ع ي المعلد  لعملدا عهد  ه دا   المدارل ا آتدائية فا المملكدة العربيدة السدعةدية عإلدى قيدال

دعلمداو عأْدارا ال تدائج إلدى أ  ع ي  177آيل ع ي المعل  لعملا عاألنماط القيادية علدى عي دة ددل 
فا القيادة التربةبدة التدا  الديمقراطاالمعلميل لمم تم  إيياآا ععزا الباحث  لا إلى سيادة ال م  

المدرسة عالمعلميل ىما آي دت ال تدائج علدةد عالقدة دالدة  يةلد آما األل ة عالثقة المتبادلة آيل ددير
إيياآياو د  درلدة الدة ي فدا حديل  الديمقراطاإحصائياو آيل الة ي عنم  القيادة حيث يردب  ال م  

 يردب  ال مطا  ال ة ةا عاألعدةقراطا اردباطاو سلبياو د  الة ي. 
ربددة لمددديرا المدددارل الثانةبددة ( دراسددة عددل عالقددة األنمدداط اإلدا2006عألددر  الشددمايلة  

( 130فددا األرد  بالسددلة  اإلآددداعا للمعلمدديل عأْددارا نتددائج الدراسددة التددا دكةنددت عي تمددا دددل  
( دعلمدداو عدعلمددة إلددى أ  درلددة دمارسددة دددديرا المدددارل الثانةبددة ل نمدداط اإلداربددة 650دددديراو ع  

لطا( لدددايا درد عددددة باسددددتث اي ، ا ستشدددارا، ا سددددتبدادا التسددددالددددديمقراطاالدددثالث  التشددددارىا، 
 ال م  ا ستبدادا الخيّ ر لاي دتةاسطاو. 

( دراسددة هدددفت إلددى امتيددار العالقددة آدديل الدد م  Hawkinz, 2002عألددر  هدداعى ز  
القيادا لمددير المدرسدة ىمدا يدرىدا المعلمدة  عبديل الم داخ المدرسدا فدا المددارل الثانةبدة العاددة 

ددملت عي ددة الدراسددة   ( دعلمدداو 133دددديرا ددددارل عدعلمدديل البددالل عدددده    (9فددا نيةلرسددا ْع
عقددد أيمددرا نتددائج الدراسددة أ  السددلة  القيددادا لمدددير المدرسددة لددا أثددر دمدد  فددا الم دداخ العددام فددا 
المدرسة عىلما ىا  الد م  القيدادا لمددير المدرسدة يميد  إلدى الد م  الدديمةقراطا ىدا  المد  أكثدر 

 ان تاحاو. 
( دراسددة هدددفت إلددى التعددرف علددى العالقددة آدديل Christine, 2002عألددر  ىرسددتيل  

 اا الدددددم   األساسدددديةأنمدددداط القيددددادة لمددددديرا المدددددارل عالتددددةدر لددددد  المعلمدددديل فددددا المدددددارل 
% ددل المعلمديل 13الم خ ا ىما يراها المعلمة  فا ع ية فرلي يدا عقدد آي دت نتدائج الدراسدة أ  

%( ددل 65ئدد الدذا يرىدز علدى اإلنتدات ع  اعتبرعا أن سدم   دمل المتدةدربل بشدي  ىبيدر دد  القا
 المعلميل اعتبرعا أ  دةدره  بشي  دعتدع. 

( دراسددة دسدديمية هدددفت إلددى دعرفددة الدد م  Remondini, 2001عألددرا ربمةندددي ا  
لمدددديراا دددددارل ل دددةق نيدددة ديسددديية عدعرفدددة الم ددداخ الت ميمدددا فدددا المددددارل ددددل علمدددة نمدددر 

ددم  المسددم المعلمدد ددرسددة ثانةبددة عأساسددية عأيمددرا  18يل عالمددديربل فددا المعلمدديل عالمددديربل ْع
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الدراسة علةد عالقة إيياآية آيل ال م  القيدادا عالم داخ الت ميمدا فدا دددارل عي دة الدراسدة ىمدا 
أيمرا التشابا فا دمديدد الد م  القيدادا لمدديراا المددارل ددل علمدة نمدر المعلمداا عالمدديراا 

 أن سمل. 
ددرف علددى األنمدداط القياديددة ( دStumpf,2003عألددر  سددتةدةف   راسددة هدددفت إلددى الَتعَّ

لد  المديربل فا ع ية نةرث ىارعلي دا ععالقتمدا بالر دا الدةيي ا لدد  المدةي يل فدا الملسسداا 
عاليدد س، عالعمددر، ىمتغيددراا دسددتقلة علددى  –عأثدر دتغيددر الخددددة، عالتخصددا، عدسددتة  التعلددي  

المةلددةدة فددا ع يددة نددةرث ىارعلي ددا، عددد   الر ددا الددةيي ا عدكددة  ديتمدد  الدراسددة دددل الملسسدداا
لكد  ْدخا عدل طربدق البربدد اإللكترعندا عأيمدرا  اسدتبانا( فرداو حيث د  إرسداع 232امتيار  

ال تائج علةد عالقة آيل ال م  القيدادا عالر دا الدةيي ا، ىمدا أيمدرا علدةد عالقدة آديل دسدتة  
 المله  للمةيف عدستة  الر ا الةيي ا. 

لسددابقة أ  أكثددر األنمدداط القياديددة التددا ي  ددلما المعلمددة  عالمعلمدداا أْددارا الدراسدداا ا
عأنا لدا عالقدة آدافعيدة العمد  ع دد المعلمديل، عالر دا  الديمقراطالد  دديرا المدارل هة ال م  

الةيي ا، عاألداي الةيي ا، عالسلة  اإلآداعا، عل  يتس ى للباحث العثةر علدى أا دراسدة دمليدة 
التربةبدة لدد  ددديرا المددارل األساسدية الميةديدة ددل علمدة نمدر المعلمديل بمثت أنماط القيادة 

 عإنما ىا  الترىيز على دديرا المدارل الثانةبة. 

 منهج الدراسة:  
يعتمد د مج الدراسة المالية على الم مج الةص ا باعتبار أ  هذا الم مج يدرل الماهرة 

صد ما عصد او دقيقداو عهدة ندةع ددل أسداليب البمدث "يعمدد إلدى عصدف المداهرة أع دة دةع عبمت  آة 
الدراسة علم  البياناا عالمعلةداا ع ما عد ميمما عالتعبير ع ما ىماو عىي داو، للةصدةع إلدى نتدائج 

 (.1998عدل ث  دمليلما عاستخالص ا ست تالاا د ما  عبيداا ععدل، ععبد المق 

 جمتمع الدراسة:  
ددا   األساسددية  ديتمدد  الدراسددة دددل دعلمددا عدعلمدداا المدددارل الميةديددة يتكدة   –فددا َعمَّ

ددددرف علددددى الدددد م  القيددددادا  عاصددددمة المملكددددة األردنيددددة الماْمسددددة. عأل  الدراسددددة دمدددددف إلددددى الَتعَّ
المستخدم دل قب  ددديرا عددديراا المددارل الميةديدة األساسدية فدم  ديتمد  الدراسدة يتدألف ددل 
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عالقددائميل علددى رأل عملمدد  مددالع دطبيددق هددذ  الدراسددة فددا ال صدد  الثددانا  المعلمدديل عالمعلمدداا
 م. 2014/2015

 جمتمع الدراسة يف مديريات الرتبية والتعليم يف َعمَّان: (1اجلدول رقم )

 عدد املعلمات اإلناث عدد املعلمني الذكور عدد املدراء عدد املدارس 

 1893 1078 102 102 مديرية تربية عمان األوىل
 757 406 36 36 مديرية تربية عمان الثانية
 1668 958 76 76 مديرية تربية عمان الثالثة
 2117 1250 95 98 مديرية تربية عمان الرابعة

 1162 621 62 62 مديرية تربية عمان اخلامسة
 7597 4313 374 374 اجملموع

 ة:  ــــــة الدراســــــعين
ددد ل الموَعلّ مددديل عالمعلمددداا فدددا المددددارل األساسدددية حيدددث أ  ديتمددد  الدراسدددة دمددددد عدعدددرف د 

( دعلمددداو عدعلمدددة يدرسدددة  المرحلدددة 394الميةديدددة فدددا َعّمدددا ، فقدددد دكةندددت عي دددة الدراسدددة ددددل  
دددل الصددف األعع إلددى العاْددر عقددد دَدد َّ اسددتخدام دعادلددة دمديددد حيدد  العي ددة ل نشددطة  األساسددية

 البمثية ع  ىاردة  حسب المعادلة التالية: 
X= 2(c/100) 2r (100-r)  

N= N× 1((N-1) E
2
 + X) 

E= sqrt ] (N-n) ×1n (N-1)[ 
  .( دعلمة224( دعلماو عالمعلماا اإلناث  170عبلل عدد أفراد العي ة المعلميل الذىةر  

 ة:  ــــــــأداة الدراس
لتمقيددددق هددددذ  الدراسددددة المتمثدددد  فددددا دعرفددددة الدددد م  القيددددادا الممددددارل دددددل قبدددد  دددددديرا 

اسدددددددية الميةديدددددددة فدددددددا عمدددددددا  ددددددددل علمدددددددة نمدددددددر المعلمددددددديل عالمعلمددددددداا، قدددددددام المددددددددارل األس
الباحددددث بددددا طالع علددددى بعددددا ا سددددتباناا التددددا أوعدددددَّا فددددا ديدددداع األنمدددداط القياديددددة عد مددددا 

م( إ  أنَّدددددددددا علتماثددددددددد  ديتمددددددددد  1998( عدراسدددددددددة العسددددددددديلا  2001دراسدددددددددة  عبدددددددددد الدددددددددرحمل، 
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( عقددددددد د ددددددم ت ا سددددددتبانة 1989ر  الدراسددددددة فقددددددد اسددددددتخدم الباحددددددث اسددددددتبانة الممدددددددعد عاليبدددددد
( Lilcert scale( عبدددددددددارة. عقدددددددددد اسدددددددددتخددت ا سدددددددددتبانة دقيدددددددددال لييدددددددددرا الخماسدددددددددا  29 

  دةافق(،  دةافق بشدة(،  دمايد(،   ير دةافق(،   ير دةافق بشدة(. 

 ة:  ــــــدف االستبانــــــه
نة فددا للتأكددد دددل صددد  األداة ددد  اعتمدداد طربقددة هدددف الممتددة  حيددث عر ددت ا سددتبا

ددل المميمدديل دددل أع دداي هيوددة التدددربس فددا التربيددة فددا اليادعددة  صددةردما األعليددة علددى عدددد د 
 10األردنيددة، عىليددة األديددرة عاليددة فددا لادعددة البلقدداي التطبيقيددة، علادعددة اليردددة  عىددا  عدددده  

( دميميل، عبعد أ  لمعت عراي المميمديل دد  إلدراي التعدديالا التدا 8دميميل استياق د م   
قترحمددا المميمددة  ىمعددادة صدديا ة بعددا العبدداراا عقددد ددد  التعاددد  ددد  عبدداراا ا سددتبانة فددا ا

ثالثددة دمدداعر دددل دلددا الممدداعر الثالثددة يت دداعع نمطدداو دعي دداو دددل أنمدداط القيددادة السددائد لددد  دددديرا 
ددا ، عانتمددت ا سددتبانة فددا صددةردما  المدددارل فددا المدددارل األساسددية الميةديددة فددا العاصددمة َعمَّ

 ( فقرة د ممة دمت ثالثة دماعر ىما يأدا: 29مائية إلى  ال 

 فقرة.  17 الشةر ( عدكة  دل  الديمقراطا: ال م  المحر  األول 
  فقراا.  8: ال م  الترسلا عدكة  دل المحر  الثان 
 فقراا.  4: ال م  التسلطا عدكة  فا المحر  الثالث 

 دراسةالتكرارات والنسب املئوية حسب متغريات ال (1جدول )

 النسبة التكرار الفئات 

 اجلنس
 48.0 198 ذكر

 52.0 205 أنثى
 100.0 394 اجملموع 
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 ثبات أداة الدراسة:  
دددل ثبدداا األداة، ددد  حسدداق ا دسددا  الددداملا علددى عي ددة اسددتطالعية دددل مددارت  للتأكددد

يل هدددذ  دعلمددداو عدعلمدددة حسدددب دعادلدددة ىرنبددداخ أل دددا، عاليددددعع أدندددا  يبددد 30عي دددة الدراسدددة عدددددها 
 المعادالا، عاعتبرا هذ  ال سب د اسبة لغاياا هذ  الدراسة. 

 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا (2جدول )
 يــــــــــاق الداخلــــــــــاالتس االتــــــــــمجـال

 0.93  الدميقراطي
 0.84 الرتسلي

 0.82 التسلطي
 0.95 األداة ككل

نددددا السددددلاع األعع علددددى: "ددددددا طبيعددددة األنمدددداط القياديدددددة لمددددديرا المدددددارل األساسدددددية 
 الميةدية فا عما  دل علمة نمر المعلميل عالمعلماان 

لبلابددددة عددددل هددددذا السددددلاع ددددد  اسددددتخرات المتةسددددطاا المسدددداآية عا نمرافدددداا المعياربددددة 
عمددددا  ددددل علمددددة نمدددر المعلمدددديل ل نمددداط القياديددددة لمدددديرا المدددددارل األساسدددية الميةديددددة فدددا 

 عالمعلماا، عاليدعع أدنا  ية م  لا. 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لألمناط القيادية ملديري املدارس األساسية احلكومية يف  (3جدول )

 عمان من وجهة نظر املعلمني واملعلمات مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية
 املستوى االحنراف املعياري املتوسط احلسابي اطاألمن الرقم الرتبة

  1.12 3.37 التسلطي 3 1
  0.92 2.85 الرتسلي 2 2
  0.92 2.65 الدميوقراطي 1 3

  0.87 2.81 األداة ككل  

(، حيدث 3.37 -2.65( أ  المتةسطاا المسداآية قدد دراعحدت ددا آديل  3يبيل اليدعع  
(، دددال  فددا المردبددة 3.27بددأعلى دتةسدد  حسدداآا آلددل   لدداي الدد م  التسددلطا فددا المردبددة األعلددى

فددا المردبددة  الددديمقراطا(، آي مددا لدداي الدد م  2.85الثانيددة الدد م  الترسددلا بمتةسدد  حسدداآا آلددل  
(. عقددد ددد  2.81(، عبلددل المتةسدد  المسدداآا لدد داة ىيدد   2.65األميددرة عبمتةسدد  حسدداآا آلددل  
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بدة لتقدديراا أفدراد عي دة الدراسدة علدى فقدراا ىد  حساق المتةسطاا المساآية عا نمرافاا المعيار 
 نم  على حد ، حيث ىانت على ال مة التالا: 

 النمط الديمراراةية:  -1
مرتبة تنازليًا حسب  الدميقراطي(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات النمط 4جدول )

 املتوسطات احلسابية

 راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــالفق الرقم الرتبة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 املستوى

  1.26 3.82 يعلق على نشاطات اجملموعة 10 1
  1.45 3.39 ينبه األعضاء للتغريات مسبقًا 9 2
  1.32 2.78 يعدل يف تعامله مع أعضاء اجملموعة 13 3
  1.34 2.72 يعني ألعضاء اجملموعة مهمات حمددة 14 4
  1.26 2.56 لآلخرين بأخذ دورهم القيادي يف اجملموعة يسمح 12 5
  1.32 2.56 يعطي الثقة ألعضاء اجملموعة ممارسة االجتهادات اجليدة 16 5
  1.29 2.53 املسئولنييظهر اجملموعة مبستوى جيد أمام  7 7
  1.25 2.53 يسوي اخلالفات عند حدوثها يف اجملموعة 8 7
  1.30 2.52 عةحيافظ على متاسك اجملمو 6 9
  1.28 2.51 يشجع على روح املبادرة عند أعضاء اجملموعة 5 10
  1.31 2.50 يطلع أعضاء اجملموعة على ما هو متوقع منهم 1 11
  1.26 2.49 حيافظ على روح العمل املوحد يف اجملموعة 2 12
  1.28 2.49 يعمل على متاسك العمل يف اجملموعة متناسقًا 3 12
  1.31 2.49 ومن السهل التفاهم معهودود  4 12
  1.31 2.48 حيث اجملموعة على إحراز تقدم أكثر مما حققته سابقًا 11 15
  1.25 2.37 يعطي اجملموعة فرصة كبرية للمبادرة 15 16
  1.29 2.37 يقنع رؤساء العمل ما فيه مصلحة أعضاء اجملموعة 17 16

  0.92 2.65 الدميقراطي  
 

(، حيددث 3.32-2.37( أ  المتةسددطاا المسدداآية قددد دراعحددت دددا آدديل  4يبدديل اليدددعع  
( عالتددا ددد ا علددى "يعلددق علددى نشدداطاا الميمةعددة" فددا المردبددة األعلددى 10لددايا ال قددرة رقدد   

( عنصمما "يعطدا الميمةعدة 17ع15(، آي ما لايا ال قردا  رق   3.82عبمتةس  حساآا آلل  
عمد  ددا فيدا دصدلمة أع داي الميمةعدة" بالمردبدة األميدرة فرصة ىبيرة للمبدادرة" ع"يق د  ررسداي و ب

 (. 2.65ىي    الديمقراطا(. عبلل المتةس  المساآا لل م  2.27عبمتةس  حساآا آلل  
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 النمط الترسي :  -2
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات النمط الرتسلي  (5جدول رقم )

 مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية

 راتــــــــــــــــالفق الرقم الرتبة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 املستوى

  1.33 3.67 يدع األعضاء يؤدون عملهم كما يرونه مناسبًا 20 1

2 18 
يسمح لألعضاء باستخدام اجتهاداتهم اخلاصة حبل 

 مشكالتهم
3.43 1.36  

  1.46 3.04 يعطي لألعضاء مطلق احلرية يف عملهم 19 3
  1.36 3.02 يسمح لألعضاء بالرتاخي يف عملهم 24 4
  1.31 2.48 ينفذ اقرتاحات اجملموعة 21 5
  1.31 2.38 يسمح لبعض األعضاء باستغالل صالحياته 25 6
  1.32 2.37 حيدد املهمة ويرتك لألعضاء أمر تنفيذها 22 7
  1.25 2.37 يهتم باملصلحة الشخصية ألعضاء اجملموعة 23 7

  0.92 2.85 الرتسلي  
 

 

(، حيدددث 3.67 -2.37( أ  المتةسدددطاا المسددداآية قدددد دراعحدددت ددددا آددديل  5يبددديل اليددددعع  
( عالتدددا دددد ا علدددى "يددددع األع ددداي يدددلدع  عملمددد  ىمدددا يرعندددا د اسدددباو" فدددا 20لدددايا ال قدددرة رقددد   

ما "يمددد ( عنصدم23ع22(، آي مدا لدايا ال قرددا  رقد   3.67المردبة األعلى عبمتةسد  حسداآا آلدل  
المممددة عبتددر  ل ع دداي أدددر د  يددذها" ع "يمددت  بالمصددلمة الشخصددية ألع دداي الميمةعددة" بالمردبددة 

 (.  2.85(. عبلل المتةس  المساآا لل م  الترسلا ىي   2.37األميرة عبمتةس  حساآا آلل  
 النمط الت ي  :  -3

مط التسلطي مرتبة تنازليًا املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات الن (6جدول رقم )
 حسب املتوسطات احلسابية

 املستوى االحنراف املعياري املتوسط احلسابي الفقرات الرقم الرتبة

  1.35 3.51 ميانع يف إعطاء حرية العمل 29 1
  1.30 3.50 يطلب من أعضاء اجملموعة اتباع القوانني والنظم املعمول بها         26    2
  1.36 3.36 استشارة اجملموعة يتصرف بدون 27 3
  1.53 3.12 يرفض أن يربر تصرفاته  28 4

  1.2 3.37 التسلطي  
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(، حيدث 3.51 -3.12( أ  المتةسطاا المسداآية قدد دراعحدت ددا آديل  6يبيل اليدعع  
( دددةالتا ددد ا علددى "يمددان  فددا إعطدداي حربددة العمدد " فددا المردبددة األعلددى 29لددايا ال قددرة رقدد   

( عنصما "يرفا أ  يبدرر دصدرفادا" 28(، آي ما لايا ال قرة رق   3.51آا آلل  عبمتةس  حسا
(، عبلددل المتةسدد  المسدداآا للدد م  التسددلطا ىيدد  3.12بالمردبددة األميددرة عبمتةسدد  حسدداآا آلددل  

 3.37.) 

( باااير ء ال المقيماااير a  =0.05ال ااا ال الثاااان : اكاااو كنااااال فاااروئ ةات د لاااة إحصاااا ية )
اط القيااادل ال ااا د لمااديري الماادا ي الحسرميااة األساسااية تبقااا  لمت ياار والمقيمااات اتذااام أنماا

 الذنس؟ا
لبلابدة عددل هدذا السددلاع دد  اسددتخرات المتةسدطاا المسدداآية عا نمرافداا المعياربددة دراي 
المعلميل عالمعلماا اديا  أنماط القيادة السائد لمديرا المدارل الميةديدة األساسدة حسدب دتغيدر 

 رع  اإلحصائية آيل المتةسطاا المساآية دد  اسدتخدام امتبدار "ا"، عاليدداعع الي س، علبيا  ال
 أدنا  دة م  لا. 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار "ت" ألثر اجلنس على آراء املعلمني واملعلمات  (7جدول )
 اجتاه أمناط القيادة السائد ملديري املدارس احلكومية األساسية

 لعددا اجلنس 
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت
درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 الدميقراطي
 0.92 2.66 189 ذكر

0.112 392 911 
 0.92 2.65 205 أنثى

 الرتسلي
 0.91 2.83 189 ذكر

-360 392 719 
 0.93 2.86 205 أنثى

 التسلطي
 1.10 3.23 189 ذكر

-2.487 392 013 
 1.12 3.50 205 ىأنث

 األداة ككل
 0.87 2.78 189 ذكر

-476 392 635 
 0.86 2.83 205 أنثى

( دعددددز  ألثددددر α  =0.05( علددددةد فددددرع   اا د لددددة إحصددددائية  7  عاليدددددع يتبدددديل دددددل 
الي س فا ال م  التسلطا، علايا ال رع  لصالم اإلناث، آي ما لد  دممدر فدرع  دالدة إحصدائياو 

  فا باقا األنماط.
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 ف  ضرل نتا ج الد اسة يمسر تقديم الترصيات التالية: 
 ددددرعرة ا نتبددددا  إلددددى نمدددد  القيددددادة السددددائد لددددد  دددددديرا عدددددديراا المدددددارل األساسددددية  -1

الميةديدددة فدددا عمدددا  ددددل علمدددة نمدددر المعلمددديل عالمعلمددداا َحيمدددثو آي دددت الدراسدددة سددديادة 
 . الديمقراطا ال م  التسلطا عالترسلا ث 

ا هتمام باليةانب المختل ة عالسدائدة لدد  ددديرا عددديراا المددارل الميةديدة األساسدية  -2
المرد عددة التقدددير أع الم خ  ددة التقدددير دثدد   يعطددا الميمةعددة فرصددة ىبيددرة للمبددادرة(، 
ع يق   ررساي  بعم  دا فيدا دصدلمة أع داي الميمةعدة، يددع األع داي يدلدع  عملمد  

اسددددباو، يمدددددد المممددددة عبتددددر  ل ع دددداي أدددددر د  يددددذها، يمددددت  بالمصددددلمة كمددددا يرعنددددا د 
 الشخصية ألع اي الميمةعة، يرفا أ  يبرر دصرفادا. 

إلراي دزبدد ددل الدراسداا حدةع أنمداط القيدادة السدائد لدد  ددديرا عددديراا المددارل فدا  -3
 المدارل الميةدية عالخاصة فا دختلف أنماي المملكة األردنية الماْمية. 

الدعراا التدرببية لمديرا المدارل األساسدية الميةديدة حدةع أنمداط القيدادة المختل دة  عقد -4
 عأهمية ى  نم  فا ي  العةلمة عا ن تا  العالما. 
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م(، نمدددددددددة دطدددددددددةبر اإلدارة المدرسدددددددددية، دراسددددددددداا نمربدددددددددة 1997  إآدددددددددراهي أحمدددددددددد، أحمدددددددددد  -1
 ديثة. عديدانية، القاهرة، ديتبة المعارف الم

(، إدارة الملسسددددددددداا التربةبددددددددددة، 2003أحمدددددددددد، حدددددددددافظ فدددددددددرت عحدددددددددافظ دممدددددددددد صدددددددددبرا   -2
 القاهرة، عال  الكتب. 
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Abstract 

The study aimed to identify the prevailing leadership patterns 

among the principals of the basic government schools in Amman from 

the point of view of teachers and identify the differences of statistical 

significance between the views of teachers towards the prevailing 

leadership pattern among the principals of the basic government schools 

in Amman.The sample consisted of (394) male and female teachers of 

them (170) male teachers and (224) female teachers.To achieve the 

objectives of the study, the researcher used a questionnaire consisting of 

29 paragraphs divided into three types: democracy, permissiveness and 

authoritarianism.The results revealed the dominance of the authoritarian 

pattern among male principals and female principals of schools followed 

by the permissiveness style and then the democratic pattern.The results 

showed statistically significant differences (a=0.05) due to the influence 

of sex in the dominant pattern. The differences were in favor of females, 

while there were no statistical differences in other patterns. 


