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الشكر والتقدير
محدا هلل تعاىل والشكر له على توفيقه وامتنانه والصالة والسالم على رسوله صلى هللا عليه وسلم .يطيب
يل أن أتقدم بوافر الشكر اجلزيل مع فائق االحرتام والتقدير إىل املشرفة األوىل الدكتورة نونه صماري عضو
هيئة تدريس بكلية القيادة واإلدارة ،اليت مل تبخل علي بتوجيهاهتا وإرشاداهتا البناءة حىت خيرج هذا البحث
يف النهاية بصورته املطلوبة وذا قيمة علمية ،والشكر كذلك موصول إىل املشرف املشارك الدكتور حممد
خريي حمي الدين عضو هيئة تدريس بكلية القيادة واإلدارة  ،ملا القيت منه من رعاية وإرشاد ونصح ،وملا
ملسته منه من اهتمام وتوجيه أغىن هذا البحث العلمي املتواضع ابلشيء الكثري.
يطيب يل أن أتقدم جبزيل الشكر وعظيم التقدير إىل إدارة كلية القيادة واإلدارة اليت منحتين هذه الفرصة.
ومجيع أعضاء هيئة التدريس العاملني هبا ،و جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ،ويف مقدمتهم عميد كلية
القيادة واإلدارة احلايل الربوفيسور حممد راضي إبراهيم ،ولألساتذة أعضاء جلنة املناقشة احملرتمني لتجشمهم
عناء قراءة وتصويب هذا البحث ،وأسأل هللا أن جيزيهم خري اجلزاء.
والشكر أجزله ملركز الدراسات العليا وجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية على تعاوهنم الصادق من أجل
البحث العلمي ومساعدهتم يف حتليل سجل الطلبة ،إذ نرى أن اجلامعة مثرة من مثرات تطلع األمة اإلسالمية
املعاصرة ،سائلني هللا عز وجل أن جيعلها مركزاً لرفعة راية اإلسالم ومسوها ،وأن جيعلنا مجيعاً يف خدمة القرآن
الكرمي .كما أتقدم جبزيل الشكر لعميدي الكليات ورؤساء األقسام ابجلامعة على مسامهاهتم  .أمسى آايت
الشكر واالمتنان لكل من أسهم ومد يد العون إلخراج هذه الرسالة إىل النور.
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ABSTRAK
Kehidupan sosial, dengan pelbagai keadaan dan pembolehubahnya, memainkan
peranan penting dalam memenuhi keperibadian kepemimpinan yang mampu membuat
perubahan positif dan membuat keputusan dalam masyarakat. Kajian semasa ini
bertujuan untuk meneroka kesan beberapa pemboleh ubah kehidupan sosial terhadap
pengambilan keputusan berhubungn kelayakan kepemimpinan di Kesultanan Oman,
termasuk keupayaan pendidikan, kehadiran ibu bapa pada usia muda, taraf hidup
keluarga, pengaruh rakan-rakan, dan pembina kendiri. Kajian ini berdasarkan teori
situasional, yang merupakan salah satu teori kontemporari yang paling penting dalam
kepemimpinan. Peri pentingnya kajian ini terletak pada pembinaan satu rangka kerja
teori yang menyumbang kepada pembinaan teori kepemimpinan kontemporari yang
berkesan dalam pembangunan komuniti di dalam dan luar negara. Untuk mencapai
matlamat kajian ini, penyelidik menggunakan kaedah deskriptif-analitik regresi linear
mudah dalam SPSS untuk menganalisis data soal selidik. Soal selidik disediakan oleh
penyelidik selepas merujuk dan mendapat manfaat daripada kajian terdahulu dan soal
selidik ini telah diedarkan kepada sampel kajian yang terdiri daripada 70 orang tokoh
utama. Penyelidik juga menggunakan kaedah akar sebagai alat lain yang digunakan
dalam kajian ini, yang terdiri daripada wawancara terbuka dengan sampel yang
dicadangkan yang dipilih daripada kalangan tokoh kepimpinan yang paling
berpengaruh secara politik, sosial, dan intelektual di Kesultanan Oman. Kajian ini
mendedahkan tiada faktor yang menunjukkan kesan statistik yang signifikan, seperti
kehadiran ibu bapa pada usia muda, keupayaan pendidikan yang ada, dan pengaruh
rakan-rakan, terhadap pengambilan keputusan berhubung kelayakan kepimpinan dalam
sampel kajian. Walau bagaimanapun, hasil kajian ini menunjukkan kesan yang
signifikan secara statistik faktor pembinaan diri terhadap pembuatan keputusan
berhubung kelayakan kepemimpinan. Selanjutnya, tidak ada perbezaan yang signifikan
secara statistik yang ditunjukkan antara tahap purata status kehidupan sosial, seperti
jantina, umur, kelayakan pendidikan, negara asal, dan status sosial keluarga semasa
sosialisasi, dan kesannya terhadap pengambilan keputusan berhubung kelayakan
kepemimpinan. Walaupun kajian ini mendapati perbezaan statistik yang ketara
dikaitkan dengan dua pemboleh ubah, iaitu standard hidup keluarga dan keadaan
kewangan keluarga dalam paksi ibu bapa tersedia pada usia muda, perbezaan ini
memihak kepada sampel dengan taraf hidup yang tinggi untuk keluarga. Tambahan
pula, mengenai keadaan kewangan keluarga, ia berpihak kepada mereka yang
mempunyai keluarga yang juga dicirikan oleh kestabilan dan kesungguhan. Kajian ini
memperlihatkan beberapa sebab yang menjadikan tokoh pemimpin berpengaruh dalam
bidang mereka, seperti kejelasan visi dan matlamat, penguasaan kerja, dedikasi, dan
keikhlasan. Akhirnya, kajian ini membentangkan model baharu yang menggambarkan
kesan kehidupan sosial terhadap pembuatan keputusan berhubung kelayakan
kepimpinan.
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امللخص
احلياة االجتماعية مبختلف ظروفها ومتغرياهتا تؤدي دورا كبريا يف أتهيل الشخ خخخصخ خخية القيادية القادرة
على إحداث التغيري اإلجيايب وصنع القرار يف جمتمعها .هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة أثر بعض متغريات
احلياة االجتماعية يف ص خ خ خ خخنع قرار التأهيل القيادي يف س خ خ خ خخلطنة عامان ومنها اإلمكانيات التعليمية ،ووجود
الوالدين عند الص خ خخغر ،واملس خ خختوى املعيش خ خخي للعائلة ،والتأثر ابألص خ خخدقاء ،والبناء الذات .تقوم الدراس خ خخة على
النظرية املوقفية اليت تعد من أهم النظرايت املعاص خخرة يف القيادة ،وتكمن أمهية الدراس خخة يف اس خختحداث إطار
نظري يسخ خ خ خ خ خخاهم يف بناء معاصخ خ خ خ خ خخر لنظرية قيادية فاعلة يف تطوير اجملتمعات حملياً وعاملياً .ولتحقيق أهداف
الدراسخ خ خ خ خخة ،اتبع الباحث املنهج الوصخ خ خ خ خخفي التحليلي مسخ خ خ خ خختخدماً برانمج spssيف التحليل بطريقة االحندار

اخلطي البسخيط لججابة عن أسخئلة الدراسخة املقسخمة يف اسختبانة من إعداد الباحث بعد الرجوو واالسختفادة
من بعض الدراس خ خخات الس خ خخابقة ،وطبقها على عينة الدراس خ خخة املكونة من ( )70ش خ خخخص خ خخية قيادية ،والطريقة
التجذريية يف أداة الدراس خخة األخرى ،واليت كانت عبارة عن مقابالت أبس خخئلة مفتوحة على العينة املقص خخودة
اليت مت اختيارها من ض خخمن أهم الش خخخص خخيات القيادية املؤثرة س خخياس خخياً واجتماعياً وفكرايً يف س خخلطنة عمان.

توص خ خخلت الدراس خ خخة إىل أنه ال يوجد أتثري دال إحص خ خخائيا لعوامل منها وجود الوالدين عند الص خ خخغر ،وكذلك
اإلمكانيات التعليمية املتوفرة ،والتأثر ابألصخ خ خ خخدقاء يف صخ خ خ خخنع قرار التأهيل القيادي لدى عينة الدراسخ خ خ خخة ،يف
حني أش خخارت النتائج إىل وجود أتثري دال إحص خخائياً يف ص خخنع قرار التأهيل القيادي لعامل البناء الذات ،كما

أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصخ خخائية بني متوسخ خطات درجات احلياة االجتماعية يف أتثريها على
صخ خخنع قرار التأهيل القيادي تعزى ملتغريات النوو االجتماعي ،والعمر ،واملؤهل العلمي ،واملوطن األصخ خخلي،
واحلالة االجتماعية لألس خ خ خ خ خ خخرة يف أثناء التنش خ خ خ خ خ خخئة االجتماعية .يف حني وجدت الدراس خ خ خ خ خ خخة فروقاً ذات داللة
إحصخ خ خ خخائية تاعزى ملتغريي املسخ خ خ خختوى املعيشخ خ خ خخي لألسخ خ خ خخرة ،واحلالة املادية لألسخ خ خ خخرة يف حمور توفر الوالدين عند

الصخ خخغر ،وكانت هذه الفروق لصخ خخا العينة ذوي املسخ خختوى املعيشخ خخي املرتفع لألسخ خخرة ،ويف متغري احلالة املادية
لألس خخرة ،كانت لص خخا ذوي األس خخر اليت امتازت أيض خاً ابلثبات واالس خختقرار .وأثبتت الدراس خخة أن هناك عدة
أسخباب جعلت من الشخخصخيات القيادية مؤثرة يف جماالهتم ،مثل وضخوح الرؤية واألهداف ،وإتقان العمل
واإلخالص فيه .وأخرياً تقدم هذه الدراسخ خ خ خ خخة منوذجا جديداً يوضخ خ خ خ خخح أثر احلياة االجتماعية يف صخ خ خ خ خخنع قرار
التأهيل القيادي.
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ABSTRACT
Social life, in all its circumstances and variables, plays a major role in the rehabilitation
of a leader’s personality capable of making positive changes and decision-making in the
society. The current study explores the impact of some of the variables of social life on
the decision-making of leadership qualification in Oman, including educational
possibilities, the presence of parents at a young age, the standard of living of the family,
the vulnerability of friends, and self-construction. The study is based on situational
theory, which is one of the most important contemporary theories in leadership. The
importance of the study lies in the development of a theoretical framework that
contributes to the contemporary construction of a leadership theory that is effective in
the development of communities locally as well as globally. To achieve the objectives
of the study, the researcher followed the descriptive analytical method using SPSS in
the analysis in a simple linear regression method. To answer the questions of the study
which is divided in a questionnaire, prepared by the researcher after returning and taking
advantage of some previous studies, the researcher surveyed 70 influential leading
figures politically, socially, and intellectually in the Sultanate of Oman. The study
revealed no statistically significant effect of factors, such as the presence of parents at
a young age, the educational possibilities available, and the influence of friends on the
decision-making of leadership qualification of the study sample. Also, no statistically
significant differences were observed in the decision-making of leadership qualification
by gender, age, educational qualification, home, and social status of the family during
socialization. However, the results indicated statistically significant influence of the
self-construction factor on the decision-making qualification leadership. As expected,
the study found statistically significant differences attributable to the variables of the
standard of living of the family, the financial condition of the family, and the availability
of parents at a young age. However, these differences were in favor of the sample with
a high standard of living of the family and good financial situation of the family. That
is, families characterized by stability appeared to make a difference in leadership
qualification. The study showed several reasons why leadership personalities have been
influential in their fields, such as clarity of vision and goals, mastery of work,
dedication, the presence of talent, and factors refined by reading, practice and
specialization, consulting experienced people and benefiting from their experiences,
and insisting on the goals. Finally, this study presents a new model that demonstrates
the impact of social life on the decision-making of leadership qualification.
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