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دور أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية بالبوسنة والهرسك في تعزيز الهوية 

 اإلسالمية لدى مسلمي الدولة في مجتمع متعدد الثقافات "دراسة ميدانية"

 

 د/ حمدي حسن أيوب عبد الرازق

 :ستخلصالم

هدف البحث إلى دراسة دور أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية بدولة البوسنة والهرسك في       

تعزيز الهوية اإلسالمية لدى مسلمي الدولة في مجتمع متعدد الثقافات، وأجريت الدراسة على عينة من 

الهرسك، وهي: كلية أعضاء هيئة التدريس ومن طالب وطالبات الكليات اإلسالمية الثالث بالبوسنة و

العلوم اإلسالمية في سراييفو، وكلية التربية اإلسالمية في زينيتسا، وكلية التربية اإلسالمية في بيهاتش، 

 م(.2019/ 2018في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي )

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية بالبوسنة        

)متوسطة( على مجمل بدرجة والهرسك يقومون بدورهم في تعزيز الهوية اإلسالمية لدى مسلمي الدولة، 

يس، يليه المرتبطة بخدمة المحاور، التي جاء في مقدمتها عبارات تعزيز الهوية اإلسالمية المرتبطة بالتدر

 المجتمع، وأخيرا المرتبطة بالبحث العلمي. 

وتوصي الدراسة بضرورة تعاون مراكز تعليم اللغة العربية بالعالم العربي مع قسم اللغة العربية       

عزيز بكلية التربية اإلسالمية جامعة زينيتسا، وتقديم الدعم المادي والعلمي له ليقوم بدوره المنوط به في ت

 الهوية اإلسالمية، وزيادة عدد المواد الدراسية التي تناقش قضية الهوية اإلسالمية وأساليب تعزيزها.
 

 البوسنة والهرسك ـ الهوية اإلسالمية ـ مجتمع متعدد الثقافات :الكلمات المفتاحية
 

 مقدمة:ال

 والثقافيات، لييس هيخا خيارو  يدوديعيش المسلمون فيي البوسينة والهرسيك وسيت مجتميع متعيدد ا دييان    

مع مجموعتين عرقيتين هما: الكيروات داخل في الجنبًا إلى جنب  ون، إذ يعيشدولتهم فقت، بل داخلها أيضا

، وهيخا مميا يثيير إضيافة إليى اليهيود )أتباع المخهب الكاثوليكي(، والصرب )أتبياع الميخهب ا رثوذكسيي(،

تهم اإلسالمية وست هخا اال تكاك اليومي المستمر بثقافات تساؤالت  ول مدى محافظة المسلمين على هوي

 اأخرى في المعامالت اليومية، وفيي المسسسيات العامية، وداخيل المسسسيات التعليميية، التيي تشيهد اختالطًي

والثقافيات أيًضيا،  ا دييان وأعضياء هيئية تيدريس متنوعي مختلفة، ويقيوم بالتيدريسالب ذوي ثقافات بين ط

 سواء في المدارس أم في الجامعات.

من أهيم عواميل  فياي أي مجتميع عليى هويتيه التيي يمثل عامال التعليم بمسسساته المختلفة وإذا كان 

قيد يكيون إال أنه في البوسنة والهرسك ونظرا لهخا التعيدد الثقيافي تميزه عن غيره من المجتمعات ا خرى، 

وسيت مجتمعيات ال تيسمن  اليخين يعيشيونيهيدد الهويية اإلسيالمية للمسيلمين، ل تحيديًا يمثينظام التعليم العيام 

ا ونظيًرا؛ مما يجعيل هيسالء المسيلمين يشيعرون بالضيعط، وسيت  باإلسالم دينًا وال تتقبله أن يعيش بينهم ند ً
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ا أسيماه غيير مجتمع مليء بالتحديات، التي وصلت في كثير من فترات التاريخ إلى اإلبادة الجماعية، أو كم

نى منييه مسييلمو البوسيينة والهرسييك، خاصيية خييالل الحييرب ا خيييرة "التطهييير العرقييي" الييخي عييا المسييلمين

 (1995ـ  1992)

الرغم من انتهاء الحرب المسلحة؛ إال أن هناك  ربًا أخرى تَُشنُّ عليى مسيلمي البوسينة والهرسيك وب

ن إلييى طييري جديييدة إلضييعاف الهوييية أكثيير خطييورة، فالصييرب والكييروات ـ بمسيياعدة أوروبييا ـ يلتجئييو

، وليخا تعيد (82، ص2008)تيرزيتش،  اإلسالمية، منها: الغزو الثقافي واالقتصيادي والسياسيي والعقائيدي

مشكلة الهوية من أكبر التحديات التي تواجيه مسيلمي البلقيان، نظيًرا لمحياوالت ا كثريية غيير المسيلمة فيي 

 العامة من خالل محياوالت دمجهيا فيي الثقافية غيير اإلسيالمية دول أوروبا سلب هويتهم وتخويبها في البيئة

(93، ص 2012)المهدي، 
.
 

ووست هخا المجتمع المسلم الخي يواجه هخه التحديات؛ يوجد نوع من التعليم خياص بالمسيلمين فقيت، 

 هييو التعليييم اإلسييالمي الييخي تشييرف عليييه المشيييخة اإلسييالمية المسييئولة عيين الشييئون الدينييية لمسييلمي بييالد

البلقان، وييرى المفكيرون المسيلمون فيي البوسينة والهرسيك أن هيخا النيوع مين التعلييم هيو خيت اليدفاع عين 

 يه دوًرا كبيًرا تجاه هخا ا مر.هويتهم اإلسالمية، وأن عل

وتتمثييل مسسسييات التعليييم اإلسييالمي فييي البوسيينة والهرسييك فييي مكاتييب تحفييي  القيير ن، والمييدارس 

الكليييات اإلسييالمية الييثالث، وقييد تنيياول البا ييث فييي بحييث سيياب  المييدارس الثانوييية اإلسييالمية السييت، و

اإلسالمية في البوسنة والهرسك ومشكالتها، وأثناء قيامه بالتدريس في إ دى الكليات اإلسالمية  ياول فيي 

هخا البحث إلقاء الضوء على هخه الكليات، ومدى الدور الخي يمكن أن تقوم به بصفة عامة، وأعضاء هيئية 

دريس بها بصفة خاصة في تعزيز الهويية اإلسيالمية ليدى مسيلمي الدولية، واليدفاع عنهيا ضيد محياوالت الت

 تخويبها أو إضعافها. 

وتوجد في البوسنة والهرسك ثالث كليات إسالمية هي: )كلية العلوم اإلسالمية في سراييفو، كلية التربية    

هخه الكليات في برامجها إعداد معلمي  يهاتش(، وتتول ىاإلسالمية في زينيتسا، كلية التربية اإلسالمية في ب

اللغة العربية، ومعلمي رياض ا طفال، وا خصائيين االجتماعيين، ومعلمي العلوم الشرعية للمدارس 

الثانوية؛ ومما يسكد أهمية الدور الخي تقوم به الكليات اإلسالمية أنَّ مادة الدين اإلسالمي أمٌر مستحدٌث في 

لهرسك لم يكن مسمو اً به في الزمن الشيوعي، وهو ما تَطَلََّب إيجاد مسسسات تعنى بهخا البوسنة وا

بعيًدا عن جميع ما يخل  بمبادئ الدين اإلسالمي، وما قد يعتريه من تشويش وتشويه وبدع،  هالجانب وتوف ر

سها بعض خريجي هخه الكليات في المدارس الحكومية،  ومن الجدير بالخكر، أنَّ مادة الدين اإلسالمي يدرِّ

وهخا يعني أنَّ فرصة التأثير على التالميخ في المدارس االبتدائية والثانوية، وبالتالي على المجتمع بأكمله 

 (11، ص2016)المركز الثقافي السعودي،  كبيرة جداً 

 ويعد أعضاء هيئة التدريس بهخه الكليات هم صفوة المفكرين والعلماء المسلمين فيي مجياالت العليوم

الشييرعية واللغيية العربييية والثقافيية اإلسييالمية والتربييية اإلسييالمية، ويقييع عليييهم عييبء الحفيياي علييى الهوييية 

اإلسالمية لمجتمعهم، وهخا الدور تفرضه عليهم نشأتهم اإلسالمية، ومكانتهم العلمية، ومسئولياتهم المهنية، 

 و مال عامة المسلمين فيهم.

سب  أن مسلمي البوسنة والهرسك يعيشون وست مجتمع متعدد يتضح مما  ها:أسئلتمشكلة الدراسة و

الثقافات والديانات، تحاول كثير من فئاته )الصرب ـ الكروات( طمَس الهُويَّة اإلسالمية للمسلمين بطري 

 .مختلفة، سواء بشكل مقصود، أم بشكل غير مقصود ناتج عن االختالط بثقافات أخرى
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تياريخ قيد تيأثرت هويية مسيلمي البوسينة والهرسيك با تكياكهم تشير بعض الكتابيات إليى أنيه عبير الف

بالثقافات والديانات ا خرى، وبسبب هخا االختالط هناك مين البونيناي مين دمجيوا بيين ا دييان فيي بعيض 

مرا ل  ياتهم، فخرجوا بعقائد لم يسبقوا إليها، وهخا أخطر بكثير من نيوع البدع التي قد تكون فيي فيروع 

(، كما أدى ا تكياكهم بجييرانهم النصيارى والملحيدين إليى إبعيادهم عين ديينهم، 16، ص)نجيب، د.ت الدين

وأعادهم إلى مظاهر الدين المختلت التي عمت بعض مناط  البلقان، ومنها البوسينة،  ييث ضيعط اليوازع 

هيـ، ص 1419) ميادي،  الديني في نفيوس المسيلمين اليخين يسيكنون قريبيا مين منياط  السيكان الصيربيين

60.) 

 خالل من هناك، إقامته أثناء بنفسه البا ث ال ظها إذ اآلن،  تى قائمة المشكلة هخه زالت وما       

 مظاهر، عدة خالل من ذلك ويهر ا وروبية، بالثقافة تأثروا الخين المسلمين بعض عند والتقاليد العادات

 نهر خالل بهم والمطاعم المقاهي تمتأل  يث رمضان، صيام عن المسلمين من عدد امتناع: أوالها

 الضوابت مع تتف  ال التي مالبسهن في للصربيات المسلمات الفتيات بعض تقليد: وثانيها رمضان،

 غير تقليد خالل من أقلية، فيها المسلمون يمثل التي المناط  في جلي ا يهر قد: وثالثها اإلسالمية، الشرعية

 بعض خالل من هخا البا ث ال   وقد اإللحاد، إلى أ يانا تصل قد لدرجة وتقاليدهم عاداتهم في المسلمين

 صور نظره لفت عندما هناك اإلسالمية بالكليات التدريس هيئة أعضاء من عدد مع أجراها التي الحوارات

 النجمة عالمة مع لإلطار ا خضر باللون الوفاة إعالن في لهم يرمز فالمسلمون واختالفها، الوفاة إعالنات

 الحمراء، بالوردة لهم فيرمز الملحدون أما ا سودين، والصليب باإلطار للنصارى يرمز بينما والهالل،

 ا ئمة وبسسال إسالمية، أسماء تحمل للملحدين الوفاة إعالنات من كثيًرا أن البا ث نظر لفت ومما

 . مسلمة غير بأغلبية ا تكاكهم هو هخا في السبب بأن أجابوا هناك والعلماء

خت الدفاع ا ول عن الهوية اإلسالمية لدى مسلمي البوسنة والهرسك ينبغي أن ولخا يمكن القول إن       

التي تعد سمة تتميز بها دولة البوسنة  مسسسات التعليم اإلسالمي ومنها الكليات اإلسالمية البوسنيةيكون 

النوع من التعليم وخاصة أعضاء والهرسك عن كثير من دول أوروبا، ولخا ينبغي إلقاء الضوء على هخا 

هيئة التدريس به ودورهم في تعزيز الهوية اإلسالمية لدى مسلمي البوسنة والهرسك، هخا الدور الخي ال 

يقتصر على التدريس فقت، بل يمتد إلى مجالي البحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن هنا يمكن صياغة 

 مشكلة الدراسة في السسال الرئيس التالي:

أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية بالبوسنة والهرسك في تعزيز الهوية اإلسالمية لدى  ما دور

 مسلمي الدولة في مجتمع متعدد الثقافات؟

 ويتفرع عن هخا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 لى هويتهم؟ما مالمح التعددية الثقافية التي يعيشها مسلمو البوسنة والهرسك؟ وما تأثيرها ع  (1)

 ما دور مسسسات التعليم اإلسالمي البوسنية في تعزيز الهوية اإلسالمية عبر تاريخ البوسنة والهرسك؟ (2)

 ما مالمح النظام التعليمي في الكليات اإلسالمية بالبوسنة والهرسك؟ وما عالقته بالهوية اإلسالمية؟  (3)

هرسك في تعزيز الهوية اإلسالمية لدى أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية بالبوسنة وال ما دور (4)

 المسلمين؟

ما واقع الدور الخي يقوم به أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية بالبوسنة والهرسك في تعزيز  (5)

 الهوية اإلسالمية لدى المسلمين من وجهة نظر كل من أعضاء هيئة التدريس والطالب؟

التي يمكن من خاللها تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس بالكليات  مقتر ات اإلجرائيةما أهم ال  (6)

 اإلسالمية بالبوسنة والهرسك في تعزيز الهوية اإلسالمية لدى مسلمي الدولة؟
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 تنبع أهمية هخه الدراسة من خالل ما يأتي: أهمية الدراسة:

الهوية  كون الكليات اإلسالمية في البوسنة والهرسك من أهم المسسسات التي تحاف  على (1)

اإلسالمية للمسلمين هناك، وهي المسسسة المنوط بها تخريج الدعاة والوعاي ومعلمي العلوم 

الشرعية واللغة العربية، وأن أعضاء هيئة التدريس بها هم صفوة المفكرين المسلمين ويقع عليهم 

وية عبء التربية اإلسالمية في البوسنة، ومن هنا تأتي أهمية دراسة دورهم في تعزيز اله

 اإلسالمية لدى المسلمين في مجتمع متعدد الثقافات.

ندرة الدراسات التربوية التي تعالج تعزيز الهوية اإلسالمية في الدول اإلسالمية ا وروبية غير  (2)

 الناطقة بالعربية.

 يمكن أن يستفيد من نتائج هخه الدراسة: (3)

  إذ قد تكشط لهم الدراسة عن سنةاإلسالمية في البوالقائمون على العملية التعليمية في الكليات ،

 ا دوار التي ينبغي أن يقوموا بها لتعزيز الهوية اإلسالمية لدى مسلمي الدولة.

  بعض المسسسات الرسمية أو الخيرية في البالد العربية واإلسالمية، التي قد تكشط لها الدراسة

ن في البوسنة والهرسك، عن هخه الكليات ودور هيئتها التدريسية في الحفاي على هوية المسلمي

 مما قد يشجعهم على االهتمام بها ودعمها من النا ية المالية والعلمية. 

  البا ثون في مجال التربية اإلسالمية؛  يث تفتح أمامهم مجاال إلجراء دراسات مشابهة أو ذات

الناطقة عالقة بها، خاصة أن هخا المجال المتعل  بالمشكالت التربوية للمسلمين في البالد غير 

 بالعربية، أو ذات ا قليات المسلمة يحتاو إلى مزيد من الدراسات.

 الدراسة: تمصطلحا

هي الكليات الثالث التي تشرف عليها المشيخة اإلسالمية بالبوسنة  الكليات اإلسالمية بالبوسنة والهرسك:

والهرسك، وهي كلية العلوم اإلسالمية في سراييفو، وكلية التربية اإلسالمية في زينيتسا، وكلية التربية 

 اإلسالمية في بيهاتش.

اإلسالمية، هي اعتزاز المسلمين بدينهم و ضارتهم  الهوية اإلسالمية لمسلمي البوسنة والهرسك:

ونعورهم باالنتماء إلى ا مة اإلسالمية، واتصافهم بالصفات والسلوكيات التي تميزهم كمسلمين عن 

الصرب والكروات وغيرهم، وإبراز نعائرهم اإلسالمية، في إطار من التعايش المثمر مع اآلخر تعايًشا 

 ذوبانها في الثقافات ا خرى. لالستفادة منه والتأثير فيه مع اال تفاي بالخصوصية اإلسالمية ومنع

هو المجتمع الخي يعيش فيه مجموعات مختلفة ا ديان والثقافات في تفاعل مستمر  مجتمع متعدد الثقافات:

يعيش المسلمون جنبًا إلى في مجاالت الحياة المختلفة وخاصة المجال االجتماعي والتعلمي، ففي البوسنة 

 .إضافة إلى اليهود ،كي(، والصرب )أتباع المخهب ا رثوذكسي(الكروات )أتباع المخهب الكاثولي جنب مع

 الدراسة: حدود

اقتصرت الدراسة على دراسة دور أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية الثالث الحد الموضوعي: 

 في البوسنة والهرسك في تعزيز الهوية اإلسالمية لدى مسلمي الدولة.

هيئة التدريس ومن طالب وطالبات الكليات أعضاء أجريت الدراسة على عينة من الحد البشري: 

 اإلسالمية الثالث بدولة البوسنة والهرسك.
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 تم تطبي  الخطوات الميدانية في الكليات اإلسالمية الثالث بالبوسنة والهرسك، وهي:الحد المكاني: 

 Fakultet Islamskih Nauka u Sarajevuكلية العلوم اإلسالمية في مدينة سراييفو  (1)

 Islamski pedagoški fakultet u Zeniciكلية التربية اإلسالمية في مدينة زينيتسا   (2)

 Islamski pedagoški fakultet u Bihacكلية التربية اإلسالمية في مدينة بيهاتش  (3)

 وأماكن توزيعها جغرافيا بالبوسنة موزعة كما توضحها الخريطة التالية: 

 

/ 2018تم تطبي  أداة الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي )الحد الزماني: 

 م(.2019

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لدراسة واقع الدور الخي يقوم به أعضاء هيئة : اوأداته منهج الدراسة

اإلسالمية لدى المسلمين من وجهة نظر التدريس بالكليات اإلسالمية بالبوسنة والهرسك في تعزيز الهوية 

االستبانة التى تم  يواته وهأد إ دىمن خالل االعتماد على ، كل من أعضاء هيئة التدريس والطالب

 عضاء هيئة التدريس والطالب بالكليات الثالث.أتطبيقها على عينة من 

 اإلطار النظري للدراسة:

مجتموع متعودد الثقافوواتأ وتو عير  علوه هووويتهم  المحوور األو:: تواجود مسوولمي البوسونة والهرسوك وسوو 

 اإلسالمية:

تقع دولة البوسنة والهرسك فيي جنيوب نيري أوروبيا ضيمن دول نيبه جزييرة البلقيان، ويحيدها مين 

، (221، ص 2004)إبيراهيم،  الشمال والغرب كرواتيا، ومن الشري صربيا، ومن الجنوب الجبل ا سود

البوسينة، نسيبة إليى نهير البوسينة، وهيي المنطقية الواقعية نيمال اليبالد، يتكون اسم هخه الدولة مين نيقين: و

والهرسييك، الييخي تييم إلحاقييه بالشيي  ا ول فييي القييرن الخييامس عشيير بعييد فتييرة  كييم الييدوي )هرسييك سييتيفن 

 ، وهي المنطقة الجنوبية من البالد، وعاصمتها مدينة )موستار(.(13، ص 1992)عبد المنعم، نوكسيك(
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عاصييمة البوسيينة والهرسييك، وهييي أكبيير المييدن وأكثرهييا سييكانا، ويعيييش فيهييا و )سييراييفو( هييي 

المسلمون مع غيرهم، مين النصيارى واليهيود، ليخا يطلي  عليهيا اليبعض )قيدس أوروبيا(، ومين أنيهر ميدن 

 البوسنة والهرسك: زينيتسا، بيهاتش، ترافنيك، يايتسا، بانيالوكا، توزال، موستار.

مرت بعدة مرا ل عض الدول ا خرى دولة وا دة تسمى بالد البلقان، ووكانت هخه البالد قديًما مع ب

خالل تاريخها السياسي،  يث كانت عبيارة عين دولية مسيتقلة مين القيرن الثياني عشير إليى القيرن الخيامس 

عاش نعبها مع كرواتيا وبالد الصرب في منطقة التقاء عالمين متنافسين وثقافتين متباينتين وتنوع وعشر، 

قديم، ورغم أن الدماء السالفية تجري في عروي البوسنيين والكيروات والصيرب؛ إال أنهيا ليم تكيط عرقي 

لصيينع هوييية مشييتركة فييي أقيياليم تشييجع طبيعتهييا الجغرافييية علييى نمييو االتجاهييات االنفصييالية والتوجهييات 

اتييا قيد وجيدت هويتهيا فيي التقسيمية التي ا تضنت بالتالي ميراثًا تاريخي ًيا وعقييدي ًا متباينًيا، وإذا كانيت كرو

عالم الغرب ا وروبي الالتيني؛ فقد ترك ذلك بصماته في اعتناقها للكاثوليكية وفي كتابتهيا للغية الصيرب ـ 

كرواتييية بحييروف التينييية، بينمييا وجييدت بييالد الصييرب هويتهييا منييخ القييرن الثالييث عشيير فييي عييالم الشييري 

بتهيا اللغية الصيرب ـ كرواتيية بحيروف سيالفية مثيل ا وروبي فاتخخت رموزه باعتناقها لألرثوذكسية وكتا

اللغتين البلغارية والروسية، أما البوسنة فقد عانت تبحث عن هوية في عصر كانت الهوية فيه دينية، وفي 

البداييية وأمييام تيييار المسيييحية الزا ييط اختييارت جانييب البوجوميلييية التييي كانييت تمثييل فكييًرا ديني ًييا مناوئًييا 

لغربية عليى  يد سيواء، وتعرضيت البوجوميليية لالضيطهاد، واعتبير البوسينيون ذليك للكنيستين الشرقية وا

، 1994)عبيد العزييز، محاولة لقتل هويتهم من جانب جيرانهم، ويلوا هكخا إلى أن فيتح العثميانيون البلقان

) سينوفيتش، ، و ينها وجد نعب البوسينة فيي اإلسيالم الهويية المناسيبة للعصير الجدييد، فاعتنقوه(57ص 

 .(403، ص 2008

م، ضمن ما فتحه مين منياط  فيي نيري 1463فُتحت البوسنة على يد القائد المسلم محمد الفاتح عام 

أوروبا، ومنها منطقة البلقان التي تضم داخلها البوسنة والهرسك، وأقبل ا هالي  ينها على اإلسالم، نظًرا 

رعاييا النصيارى فيي البلقيان بقيدر واسيع مين لما وجدوه من  سن معاملة من الحكام العثمانيين، فقد تمتيع ال

الحرية الدينية، وُسمح لهم بالتحاكم إلى نريعتهم، وانتعشت أ والهم في يل الحكم الجديد، ودخيل المالييين 

 .(128، 127، ص 1986) سون،  منهم دين اإلسالم رغبة وطواعية

م(، تيرك خاللهيا 1878-1463ويلت البوسنة والهرسك تحت الحكم العثمياني لميدة خمسية قيرون )

العثمانيون  ثاًرا كبيرة في المجال الثقافي والتعليمي، إذ أسسوا عديًدا مين المسسسيات التربويية التيي  مليت 

الطابع اإلسالمي تبعا لظروف الزمان ومتطلبات الدولة التي تأسست على الفكير اإلسيالمي، فحمليت جمييع 

 .(403، ص 2008) سنوفيتش،  تلك المسسسات الطابع اإلسالمي

وأدى اعتناي البونناي لإلسالم إلى تشكل نعب جديد، نظًرا لخصوصية اإلسالم كدين يهتم بجميع 

جوانب  ياة الفرد، فقد أخخ وضع المسلمين في البوسنة والهرسك يتميز عن وضع السالف المجاورين في 

فردات عربية وتركية كثيرة، العادات والتقاليد الجديدة النابعة عن اإلسالم، و تى في اللغة التي دخلتها م

باإلضافة إلى ذلك، اختلط مسلمو البوسنة والهرسك عن جيرانهم الصرب والكروات ـ الخين بقوا على 

الصرب والكروات ينظرون إليهم فمسيحيتهم ومرتبطين بالكنيسة كمسسسة دينية ـ في النظرة إلى ا تراك، 

 (166ـ  164، ص 1993)ا رناؤوط،  انية دولتهمفيعتبرون الدولة العثم نمسلموالنظرة عدائية، أما 

لما ضعفت الدولة العثمانية اضطر العثمانيون إلى التخلي عن بالد البوسنة والهرسك إلى النمسا و

فانضمت )البوسنة( إلى اإلمبراطورية النمساوية لسنوات عديدة عاًما،  415والمجر، بعد أن يلوا فيها 
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م( ثم تحولت البوسنة إلى دولة في إطار جمهورية يوغسالفيا 1918-1878تقدر بأربعين سنة )

جمهوريات: صربيا ـ كرواتيا ـ سلوفينيا ـ مقدونيا ـ ( التي ضمت 1990-1946االنتراكية الفيدرالية )

 .(763، ص 2014)ترنكا،  م1992ستقالل البوسنة والهرسك في مارس عام الجبل ا سود، إلى أن تم ا

ـ  1992وبعد أن أعلنت البوسنة دولة مستقلة ذات سيادة؛ نهدت  ربًا نرسة خالل أعوام )

(، عانى المسلمون خاللها ويالت الحرب من إبادة جماعية، ومجازر دموية، راح ضحيتها أكثر من 1995

 26 الة اغتصاب، وأكثر من  60000ود، ومليوني الجئ ونازح، و مفق 17000نهيد، و 250000

مسلم بوسنوي في يوم  12.000مخبحة ضدهم، أنهرها مخبحة سريبرينيتسا التى راح ضحيها أكثر من 

وا د، إضافة إلى  صار وقصط وتجويع سراييفو العاصمة البوسنية خالل سنوات الحرب الثالث، 

وسنة، واستبدال المدنيين الصرب مكان المسلمين، وتدمير أكثر من وتطهير عرقي لمعظم قرى ومدن الب

)ا مم  مسجد في مدن وقرى البوسنة والهرسك، و ري أكثر من مليون ونصط كتاب ومخطوط 650

 (5، ص2004المتحدة، 

م، وق عـت جمهورية البوسنة والهرسك، وجمهورية كرواتيا وجمهورية يوغوسالفيا 1995وفي عام    

كانون ا ول/ديسمبر  14)صربيا والجبل ا سود( على اتفاي دايتون للسالم في باريس في  االتحادية

، لوضـع  ـد للحرب في البوسنة والهرسك، ويحدد اتفاي دايتون للسالم إلى جانب إنهاء الحرب، 1995

رار الدائمين، الـتزامات الـدول ا طراف في االتفاي على إنهاء النـزاع في المنطقة وتعزيز السلم واالستق

من اتفاي دايتون للسالم )دستور البوسنة والهرسك(، تواصل جمهورية  4من المرف   1ووفقاً للمادة 

البوسنة والهرسك، الخي أصبح اسمهـا الرسمي منخ ذلك الحين "البوسنة والهرسك"، وجودها القانوني 

لنحو المنصوص عليه في االتفاي بموجب القانون الدولي كدولة، لها هيكلها الداخـلي المعـد ل على ا

 (5، ص2004)ا مم المتحدة، وبحدودها المعترف بها دولياً 

وبرغم استقالل الصرب بدولة )صربيا( واستقالل الكروات بدولة )كرواتيا(؛ إال أنهم لم يتركوا     

ات سياسية المسلمين يستقلون بدولة )البوسنة(، فهم يشاركونهم أرضهم في  كم فيدرالي مشترك به تعقيد

إذ تنقسم البوسنة إلى قسمين: اتحاد البوسنة والهرسك الفيدرالي، بين البونناي والكروات كبيرة، 

(Federacija( ،وجمهورية صرب البوسنة ،)RepubiKa Srpska ، ولخا يحكم البوسنة مجلس رئاسي

ين خللمسلمين، ال مكون من ثالثة رؤساء، مسلم، وصربي، وكرواتي، وست اختالف في التوزيع الجغرافي

يسيطرون بأغلبية على بعض المدن، بينما تسيطر أغلبية كرواتية على مدن أخرى، وأغلبية صربية على 

 مدن أخرى أيًضا.

ولهخه ا سيباب يعييش المسيلمون فيي البوسينة والهرسيك ميع مجموعيات بشيرية ذات ثقافيات مختلفية،        

ومخهبهم الفقهي هيو ، (13، ص 1992)عبد المنعم،  اي(ويطل  على سكان البوسنة المسلمين اسم )البونن

يعيشيون ، وهيم (20، ص 1992)الخيانجي،  الحنفي، ومخهبهم في العقائد ميخهب أبيي منصيور الماترييدي

جنبًييا إلييى جنييب مييع مجمييوعتين عييرقيتين همييا: الكييروات )أتبيياع المييخهب الكيياثوليكي(، والصييرب )أتبيياع 

 )(Arnautovic, 2009 إضافة إلى اليهود المخهب ا رثوذكسي(،

ويَُشييكِّل المسييلمون فييي هييخه الدوليية النسييبة ا كبيير ميين السييكان، وكانييت نسييبتهم قبييل وأثنيياء الحييرب 

، ص 1992)عبيد المينعم،  %18%، والكيروات 28% تقريبًا، والصيرب 54م(  والي 1995ـ  1991)

ا زال يمثيل النسيبة ا كبير مين عيدد السيكان؛ إال ، وأما بعد الحرب فعلى الرغم من أن عدد المسلمين م(13



 2020اكتوبر                                      21العدد                     مجلة البحث العلمي في التربية     
 

- 92 - 

، كانيت التركيبية السيكانية فيي 2007ويبيدو أنهيا تتنياقف، ففيي عيام أن النسبة أصيبحت أقيل مين ذي قبيل، 

 :(39، ص 2007)الجبوري، : البوسنة والهرسك كالتالي

 

 ( المسلمون داخل التركيبة السكانية في البوسنة والهرسك1جدو: )

 المجموع الكلي قوميات أخرى الكروات الصرب المسلمون 

 649أ364أ4 609أ333 883أ755 883أ396أ1 274أ905أ1 العدد

 %100 %64أ7 %32أ17 %39أ31 %65أ43 النسبة المئوية

نسمة عام  3.871.643% من عدد السكان الخين بلغ تعدادهم 40م، قلت النسبة إلى 2015وفي عام       

نظيًرا لميا خلفتيه الحيرب مين  ،( 8، ص2015)الرفياعي،  غير الرسيمية سب بعض اإل صاءات  2014

إبادة جماعية وتهجير لكثير من المسلمين، ويرى البعض من أبناء البوسنة والهرسك والمقربين من الدوائر 

الرسييمية أن نسييبة المسييلمين مازالييت تتعييدى الخمسييين بالمائيية  تييى اآلن، إال أنييه ال يييتم اإلفصيياح عنهييا أو 

الضوء عليها إعالمي ًا  تى ال تتفاقم المشكالت الموجودة في بعض مناط  البوسنة من قبل الصيرب تسليت 

والكروات الخين يطالب كثير منهم باالستقالل واالنفصال عن المسلمين خاصة في تلك الميدن التيي يمثليون 

هيا الدينيية الضياربة فيي فيها أغلبية، وخاصة أن لكل فئة مين هياتين الفئتيين إضيافة إليى فئية المسيلمين هويت

 جخور الماضي.

ويتحدث البوسنيون لغة تسمى )الصرب ـ كرواتية( ويطل  عليها البوسنيون اآلن )البوسنية(، وهي 

اللغة التي يتحدثها سكان كل من دول: البوسنة والهرسك، صربيا، كرواتيا، الجبل االسود، وهخه اللغة هي 

، لخا فهي ليست بعيدة عن اللغة (42، 41، ص 1994)عبد العزيز،  وا دة من اللهجات السالفية الجنوبية

أنها ليست متطابقة عند إال الروسية، وبالرغم من أن المسلمين والصرب والكروات يتحدثون نفس اللغة؛ 

 الفئات الثالث، فلكل منها ميزاتها المميزة التي تعبر عن هوية تاريخية وثقافية فريدة  تباعها

(Alexander& Bursac, 2010, p.Xi)  فمثال لغة المسلمين أو )اللغة البوسنية( تتميز عن الصربوكرواتية ،

بأن دخلتها مفردات عديدة من اللغتين العربية والتركية باعتبارهما اللغتين اللتين تم بهما نقل التراث 

 والثقافة اإلسالمية إلى البوسنة والهرسك. 

بالصراعات السياسية القومية والدينية عبر تاريخهيا، وهيخا  وتتسم نبه جزيرة البلقان ومنها البوسنة

ترك بصماته مين  ييث اخيتالف السيمات الوطنيية بيين نيعوبها، والتنيوع الكبيير فيي الميسثرات والظيواهر 

الثقافييية والحضييارية، ونشييأ عيين هييخه ا وضيياع المصييطلح السياسييي المعييروف بييـ "البلقنيية" والييخي يعنييي 

: 308، ص 2001)الموسيوعة العربيية الميسيرة،  قيية والسياسيية والمخهبييةاالنقسامات والصراعات العر

310). 

وقييد تييأثرت هوييية المسييلمين ومييدى التييزامهم بمبييادئ اإلسييالم با  ييداث التييي مييرت بهييا البوسيينة، 

وبمحياوالت الحكومييات غييير اإلسييالمية تييخويب المسييلمين ودمجهييم فييي الثقافيية غييير اإلسييالمية، ففييي بداييية 

اإلسالم البوسنة كانت هويتهم اإلسالمية قوية وكانوا ملتزمين بعباداتهم وزيهم اإلسالمي وخصوصا دخول 

النساء، ولما جاء الحكم الشيوعي بعد الحرب العالمية الثانية و اول محاربة اإلسالم في البوسنة أ دث هخا 

وذلييك بسييبب يييروف القهيير تييأثيرا فييي نشييأة جيييل يجهييل الييدين ويبتعييد فييي سييلوكياته عيين تعيياليم اإلسييالم 

واالضطهاد التي مرت بهم، وما أن سقت النظام الشيوعي  تى عياد المسيلمون إليى االلتيزام بمبيادئ ديينهم 

 (24: 14، ص 1992)الخانجي،  مرة أخرى، وأقبلوا على العلم والعلماء
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كياكهم وتشير بعض الكتابات إلى أنيه عبير التياريخ قيد تيأثرت هويية مسيلمي البوسينة والهرسيك با ت

بالثقافات والديانات ا خرى، وبسبب هخا االختالط هناك مين البونيناي مين دمجيوا بيين ا دييان فيي بعيض 

مرا ل  ياتهم، فخرجوا بعقائد لم يسبقوا إليها، وهخا أخطر بكثير من نيوع البدع التي قد تكون فيي فيروع 

لحيدين إليى إبعيادهم عين ديينهم، ، كما أدى ا تكياكهم بجييرانهم النصيارى والم(16)نجيب، د.ت، ص الدين

وأعادهم إلى مظاهر الدين المختلت التي عمت بعض مناط  البلقان، ومنها البوسينة،  ييث ضيعط اليوازع 

هيـ، ص 1419) ميادي،  الديني في نفيوس المسيلمين اليخين يسيكنون قريبيا مين منياط  السيكان الصيربيين

60). 

اة اليومييية يمكيين أن يييسثر سييلبًا فييي هوييية وإذا كييان االخييتالط بالثقافييات ا خييرى فييي  ركيية الحييي

المسلمين؛ فإن التحدي ا كبير مين هيخا هيو االخيتالط بثقافيات مغيايرة فيي نظيام تعليميي وا يد، خاصية فيي 

مر لة التكوين والنشأة في الطفولة، فيعد انتراك مسلمي البوسنة والهرسك مع غيرهم مين غيير المسيلمين 

لتيي تواجيه الحفياي عليى الهويية اإلسيالمية فيي البوسينة والهرسيك، في نظيام تعليميي وا يد أ يد التحيديات ا

وخاصة تلك المسسسات التعليمية التيي يكيون أغلبيية معلميهيا مين غيير المسيلمين، يقيول الخيانجي عين أهيم 

التحديات التي تواجه هوية المسلمين في البوسنة والهرسك: "كثرة المدرسين غيير المسيلمين فيي الميدارس 

علم له تيأثير كبيير فيي االعتقياد وإمالية أفكيار تالمييخه إليى ميا ينطيوي علييه قلبيه، فكثيير مين العمومية، والم

هسالء المدرسين يكررون على مسامع الطلبة من المسلمين أنياء في نفسها باطلية متناقضية، ليم يقيم عليهيا 

ر يتوجيه إليى أي برهان، فيقبلها الطالب لضعط عقله ووهن فكره، ومن سينن   فيي هيخا العيالم أن الصيغي

جهة ناء معلمه إال قليال ممين عصيمه   تعيالى مين الباطيل والزييغ إلييه، وقطيرات المياء اللطييط لهيا فيي 

جلميود الصييخر تييأثير، فالواجييب عليى أهييل العلييم رد كييل ميا عسيياه يرُسييخ فييي معتقيد الطالييب ميين ا باطيييل 

صدر من وقع فيي الشيرك، ومنيع إلقياء ميا بالحجج القاطعة والبراهين البينة، وقلع عروي تلك الشبهات من 

  (19، 18، ص 1992)الخانجي،  فيه مخالفة للدين على مسامع الطلبة"

وهخا النوع من التعليم قد أثر بشكل كبير في إضغاف الهوية اإلسالمية لدى كثير من نباب البوسنة، 

م، فظهيرت بعيض العيادات بدا هخا في تقليدهم ليبعض مظياهر الثقافية ا وروبيية التيي تتعيارض ميع اإلسيال

كتحرر الشباب من كل قيد وسيطرة بعد بلوغهم، ويمكن  ي ناب وفتياة أن يكونيا صيديقين أو  بيبيين فيي 

(208، 170، ص 2012)باليتش،  إطار محرم على مرأى ومسمع من الجميع
 

وإضافة إلى تأثير االختالط في ممارسات الحياة اليومية، وفي النظام التعليمي؛ يأتي تأثير وسائل    

اإلعالم المشترك، الخي يتسم بثقافة أوروبية خالصة، إال في بعض القنوات اإلسالمية التي تشرف عليها 

المية، يقول علي عزت بيجوفيتش: المشيخة اإلسالمية، ولخا تمثل هخه الوسائل تحديا مهما أمام الهوية اإلس

"إن تربية الشعب ـ وعلى ا خف خالل وسائل اإلعالم الجماهيرية كالصحافة والراديو والتلفاز والسينما 

ـ ينبغي أن تكون في أيدي أناس يتمتعون بأخالي إسالمية ال غبار عليها، ويتميزون بقدرات فكرية رفيعة، 

ـ في أيدي أناس ينقلون سخط  ياتهم لآلخرين، وإال فما الخي يمكن وال ينبغي أن تقع ـ كما يال   غالبا 

)بيجوفيتش،  أن يتوقع إذا كان كل من المسجد والتلفاز يحاول أن يبلغ الناس رسالة متناقضة مع اآلخر؟"

 (107، ص 2009

يتضح مما سب  أن مسلمي البوسنة يعيشيون فيي مجتميع متعيدد الثقافيات واليديانات، وهيخا اال تكياك 

لييومي بهيخه الثقافيات فيي الممارسيات الحياتيية وفيي نظيام التعلييم ومين خيالل وسيائل اإلعيالم يمثيل تحييديا ا

يواجييه الهوييية اإلسييالمية، التييي تحتيياو إلييى جهييود ميين المسسسييات اإلسييالمية للحفيياي عليهييا وتعزيزهييا 

 مي.والتصدي لمحاوالت إضعافها أو تخويبها، ومن هخه المسسسات مسسسات التعليم اإلسال
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 : التعليم اإلسالمي ودور  في تعزيز الهوية اإلسالمية عبر تاريخ البوسنة والهرسك:المحور الثاني

يقصد بالتعليم اإلسالمي ذلك التعليم الخي تشيرف علييه المشييخة اإلسيالمية، وهيي مسسسية تشيرف عليى    

بموجيب دسيتور خياص بمسيلمي الشئون الدينية للمسلمين في البوسنة والهرسك وبالد البلقان؛ وتم تأسيسها 

م، وينف على أن المجليس ا عليى 1947أغسطس  16البوسنة ينظم أ والهم الدينية، وقد وافقوا عليه في 

للوقط هو الهيئة العليا المشرفة على جماعة المسلمين، وأن المجلس ورئيس العلماء ـ ومقره في سيراييفو ـ 

فيا، وتقيوم فيي الجمهورييات الشيعبية المختلفية جمعييات، هما ا جهزة العليا لجماعة المسلمين في يوغوسال

 .(90، 89، ص 2008)ترزيتش،  ومجالس للعلماء، ومفتي لكل جمهورية، ولجان فرعية لكل  ي

يطل  اسم المشيخة اإلسالمية على المنظمات غير الحكومية فيي دول البلقيان، والتيي أُنشيئَت لتلبيية و

نيئونهم الدينيية وإدارة المسسسيات التعليميية والمحياكم الشيرعية فيي  اجات المسلمين المستجدة بغية إدارة 

الييدول البلقانييية، وتُمثييل مسسسييات الجماعيية اإلسييالمية فييي دول البلقييان معطييى اجتماعيًييا مهًمييا، وتتمتييع 

باستقاللية تنظيمية ومالية عن سلطات البلدان التي نشأت فيها، وهي تلعب أدواًرا مركزية في الحفاي عليى 

 .(2014)بانيتش،  المجتمعات المسلمة في المنطقةهوية 

وتتخخ المشيخة اإلسالمية في البوسنة والهرسيك القير ن الكيريم والسينة النبويية، وميخهب أهيل السينة 

والجماعة، والمخهب الفقهي  بي  نيفة مصادر  هدافها، ومن أهدافها: أن ترفيع اليوعي اإلسيالمي وعيزة 

الشعائر اإلسالمية )العبادات( وغيرها، وتهيئية الظيروف التيي تسياعد المسيلم النفس بين المسلمين، وتنظيم 

على تعل م دينه بصوره طبيعية، وتشجيع ا عمال اإلسالمية في مختلط المجاالت الثقافية منها واالجتماعية 

 واالقتصييادية والصييحية وغيرهييا، واإلنييراف علييى المسسسييات التعليمييية الخاصيية بتعليييم أبنيياء المسييلمين،

ومنها الكليات اإلسالمية، والمدارس اإلسالمية، والشكل التالي يوضح هيكل رئاسة المشيخة اإلسالمية فيي 

البوسنة والهرسك وتبعية مسلمي بعض الدول المجاورة لها، وموقيع الكلييات اإلسيالمية موضيوع الدراسية 

(90، 89، ص 2008)ترزيتش، من هخا الهيكل
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 ( رئاسة المشيخة اإلسالمية في البوسنة والهرسك1نكل )

يتضح من الشكل الساب  أن مسسسات التعليم اإلسالمي تتمثل في الكليات اإلسالمية ـ موضوع       

الدراسة ـ والمدارس الثانوية اإلسالمية، وهي ست مدارس لتعليم الطالب أصول الشريعة اإلسالمية، 

ينهم من مواصلة تعليمهم وتدريبهم في الكليات اإلسالمية داخل البوسنة والجامعات اإلسالمية وتمك

خارجها، ومدة الدراسة بها أربع سنوات، تهدف خاللها إلى عدة أهداف، من بينها: اكتساب المعرفة 

الفنون والرياضة، والمهارات والعادات في المجاالت اإلسالمية وغيرها من العلوم والتكنولوجيا والثقافة و

 اإلسالميةالطوائف 

 الجماعة اإلسالمية
  كرواتيا في  
 

 مكتبة    
 غازي خسرو بك

 دار اإلفتاء
 ترافنيكفي 

 

 اإلسالميةالطوائف 

صندوق إنشاء وترميم 
 المباني اإلسالمية

 كلية العلوم   
 بسراييفو اإلسالمية  

   العمارةمركز    
 اإلسالمية   

كلية التربية   
 اإلسالمية بزينيتسا

 بنك الوقف   

 إدارة الوقف   
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 غازي خسرو بك

كلية التربية   
 اإلسالمية ببيهاتش

 سرو و مدرسة الغازي خ
 بك بسراييفو  

مدرسة عثمان أفندي 
 ريجوفيتش بفيسوكو

 مدرسة ألتشي إبراهيم
 باشا بترافنيك  

 م بكهرامدرسة ب
 بتوزال   

مدرسة جمال الدين 
 بتسازينتش تشاوشف

مدرسة د.أحمد   
 إسماعيلوفيتش بزغرب

 راجوز بكامدرسة ق
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 المجلس
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 اإلسالميةالطوائف 

 دار اإلفتاء
 موستارفي 

 

 دار اإلفتاء
 غورازدةفي 

 

 دار اإلفتاء
 يهاتشفي ب

 

 المجلس 

 اإلسالميةالطوائف 

 اإلسالميةالطوائف 

 اإلسالميةالطوائف 

 اإلسالميةالطوائف 
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الرئاسة 

 اإلسالمية
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وتدريب وتعليم الطالب في مناخ إسالمي فكًرا وممارسة، وتنمية الصفات الشخصية للمبدعين من الطالب 

وف  المبادئ والسلوكيات اإلسالمية، وتنمية القيم اإلنسانية اإلسالمية التي تعد نرطًا أساسي ًا للمواءمة 

اس من التعاليم القر نية، وتنمية الوعي باالنتماء إلى الوييفية بين المصالح الشخصية واالجتماعية على أس

مناخ ثقافي معين، واالنفتاح على الثقافات ا خرى، وغرس االنتماء للدين والتقاليد واللغة وأرض الوطن، 

مع التسامح الكامل تجاه الشعوب ا خرى، مع المحافظة على الهوية الثقافية والرو ية، والحفاي على 

    الوطني، مع زيادة الخبرة المكتسبة في مجتمع متعدد ديني ًا، وبيئة متعددة الثقافات التاريخ والتراث

(ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI RIJASET, 2014, 5,6)
 
 

وتعد مسسسات التعليم اإلسالمي وسيلة من وسائل مواجهة تأثير المسسسات التربوية ا خرى، وقد       

اإلسالمية ولعلمائها دور كبير في الحفاي على هوية المسلمين في يل الثقافات  كان لهخه المسسسات

ا خرى، عبر تاريخ البوسنة والهرسك، وهخا ما فطن إليه العثمانيون منخ قدومهم إلى البوسنة، إذ قاموا 

المضاد ببناء المساجد والمسسسات اإلسالمية ا خرى كالمدارس اإلسالمية والمكاتب، التي بدأت نشاطها 

لنشاط ا ديرة والكنائس، مما أدى إلى تدعيم موقط اإلسالم وتوسعه وزيادة عدد أفراده على  ساب 

 (31، ص 2008رزيتش، ت) المسيحية

وقد فطنت إلى هخا أيضا الحكوميات غيير اإلسيالمية التيي  كميت البوسينة عبير التياريخ وأرادت أن 

ا ولى: إغالي أو هدم مسسسات التعليم اإلسالمي والثقافة تُضعط هوية المسلمين هناك، فقامت بخطوتينن 

 اإلسالمية، والثانية: اضطهاد العلماء المسلمين والتضي  عليهم أو سجنهم.

ففيما يتعل  بهيدم أو إغيالي مسسسيات التعلييم اإلسيالمي؛ فقيد أغلي  الشييوعيون الكتاتييب، مميا أثيار 

، ونجحوا 1900فهمي جابيتش( على النمساويين عام غضب المسلمين وأدى إلى ثورتهم تحت قيادة )علي 

، ومين يومهيا تيم (126)نياكر، د.ت، ص  1909في الحصول على الحكم الخاتي فيي ا ميور الدينيية عيام 

اسييتحداث منصييب )رئيييس العلميياء( الييخي يكييون بمثابيية الييزعيم الييديني للمسييلمين، ومييازال هييخا المنصييب 

 بصال يات موسعة موجودا  تى اآلن.

الحرب العالمية الثانية، وأثناء " كم تيتو"، قام الشيوعيون بهدم مساجد المسلمين ومسسسياتهم وبعد 

التعليمية، وُمنع التعليم الديني في البيوت والمساجد، وكان كل مسيلم يُضيبت فيي  لقية تعلييم دينيي يتعيرض 

سيالمية باسيتثناء مدرسية للعقاب، كما صدر قرار بإغالي الكلية اإلسالمية في سراييفو وجميع الميدارس اإل

)تميراز،  و يدة، وفرض الشيوعيون تدريس الماركسية اإللحادية مع محاربة ا دييان وميا يميت لهيا بصيلة

 (51، ص 1992سباهيتش، 

ومما يتعل  بالتضيي  على العلماء المسلمين وسجنهم؛ فمن أمثلته ما  دث في الثمانينييات مين اتهيام 

مام )محرم  سن بيغوفيتش( بهدم مقابر المسيلمين التيي نقشيت عليهيا رئيس ا ئمة في "غورازدة" وهو اإل

صورة الميت، رغم إنكار اإلمام هخا االتهام له في خطبة الجمعة، كما اتهموا رئيس ا ئمة في "زفورنيك" 

وهو اإلمام ) سين سمايتش( بتهمة كاذبة تقول إنه  رم على المسلمين التبرع بدمهم، رغيم أنيه قيدم بطاقية 

، قاميت السيلطات بإلقياء القيبض عليى مجموعية مين 1983أنه تبيرع بدميه أكثير مين ميرة، وفيي عيام  تثبت

المثقفين مكونة من ثالثية عشير عالميا كيان مين بيينهم "عليي عيزت بيجيوفيتش" و كيم علييهم بالسيجن ميدة 

دينية تتراوح بين سنتين وخمسة عشر سنة، وبعد مدة قصيرة قاموا بسجن )خليل مهتيتش( رئييس ا ئمية بم

"زينيتسييا"، وقييد اسييتدعته الحكوميية الشيييوعية ليشييهد ضييد بعييض أفييراد المجموعيية المييخكورة  نفييا فييرفض، 
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، 2008)ترزيتش، فاتهموه كخبا بأنه ينادي بالتطهير العرقي في البوسنة، و كم عليه بيثالث سينوات سيجنًا

 .(70ص 

ة قيد فطنيت إلييى أن السيبيل ا هييم يتضيح مميا سييب  أن الحكوميات غيير اإلسييالمية المتعاقبية عليى البوسيين   

إلضعاف هوية المسلمين أو القضاء عليها، هو القضاء على هخا النوع من التعليم اإلسيالمي، اليخي تشيرف 

 عليه المشيخة اإلسالمية.

وبالتالي تعد مسسسات التعليم اإلسالمي في البوسنة والهرسك، وأهمها المدارس الثانوية اإلسالمية،    

مية نموذًجا تربوي ًا مصحًحا لنموذو التعليم الحكومي العادي الخي يعد نموذجا علمانيا، والكليات اإلسال

يقوده أصحاب توجهات فكرية متباينة، لكنهم متفقون على التعليم العلماني، وعلى المسلمين البونناي منهم 

رية الشخصية البعيدة عن أن يلتزموا بتدريس المناهج العلمانية ويقصروا دينهم في إطار  رية الديانة والح

التعليم، وتشهد المدارس والكليات الحكومية العامة االختالط والتبرو والعري بدون ضوابت في إطار من 

باإلضافة إلى تدريس مناهج خالية من المحتوى اإلسالمي، يقوم به   (bhdani, 2008,p. 56)الحرية المطلقة

 معلمون معظمهم غير مسلمين. 

ن فييي البوسيينة والهرسييك أن التعليييم اإلسييالمي هييو خييت الييدفاع عيين هييويتهم ولييخا يييرى المسييلمو

اإلسالمية، وأن عليه دوًرا كبيًرا تجياه هيخا ا مير، وليخا كيان ييرى عليي عيزت بيجيوفيتش اليرئيس ا سيب  

 للبوسنة والهرسك أنه ينبغي المحافظة على الهوية اإلسالمية للمسلمين من خالل التعليم، وذلك بتقديم تعلييم

إسالمي متحرر من التبعية لغير المسلمين، فإذا لم تفشل البوسنة فيي برامجهيا التعليميية؛ فلين تفشيل فيي أي 

(107، 106، ص2009)بيجوفيتش، مجال  خر
 

: "لو ليم يكين للبونيناي معلميون لليدين؛ لميا  Ferid Muhicوفي نفس السياي ييقول فريد موهيتش 

ويقول أ مد عليي بانييتش: ، "كان هناك أي بونناقي، ولو لم يكن التعليم الديني قائًما لما بقى للبونناي أثر

"إن غير المسلمين يحاربون التعليم الديني ويحاولون إلغاءه، لتحوييل ا جييال إليى ماركسيية جدييدة.. نحين 

ونحن جزء من عالم متعدد ا ديان والثقافات.. إن إ ياء الهوية الدينيية واإليمانيية لييس نعيش في هخا البلد، 

عمال سيئًا، بل على العكس مين ذليك، وتبًعيا ليخلك فيإن اسيتبعاد إ يدى الهوييات لييس خيياًرا مطروً يا، إذن 

نيا التعاميل ميع البديل هو إدراو وجهات نظر مختلط ا ديان، وبناء ثقافيات وكفياءات مين نيأنها أن تيوفر ل

 (118، 117، 113، ص 2011)باليتش، تحديات العيش معا"

ومين هنييا يمكيين القييول إن التعليييم اإلسييالمي فييي البوسيينة والهرسييك يمكنييه أن يسييهم فييي بنيياء الهوييية 

اإلسييالمية، وتعزيزهييا، والييدفاع عنهييا، فميين  يييث بنائهييا، فييإن التربييية اإلسييالمية المعتمييدة علييى المنيياهج 

لبيئة اإلسالمية وعضو هيئة التدريس المسلم سيلوًكا تسيهم فيي بنياء وتعزييز الهويية اإلسيالمية اإلسالمية وا

لدى الطالب، كما أن هخا النوع من التعليم يمثل خت دفاع عن الهوية اإلسالمية بإيهار  قيقة اإلسالم أميام 

هة أو غيير مكتملية محاوالت التشويه المسيتمدة مين إعيالم وتعلييم وكتابيات استشيراقية تظهير صيورة مشيو

لإلسييالم، إضييافة إلييى مواجهيية أي عييادات أو سييلوكيات ال تتوافيي  مييع الميينهج اإلسييالمي ومظيياهر الهوييية 

 اإلسالمية، ومحاولة التصدي لها، والتخكير دائًما بمبادئ اإلسالم ونريعته

حفاي على يتضح مما سب  أن التعليم اإلسالمي كان له دور كبير عبر تاريخ البوسنة والهرسك في ال

الهوية اإلسالمية، وأن الحكومات غير اإلسالمية التي تعاقبت على البوسنة قد فطنت إلى هيخا، وكانيت أهيم 

وسائلهم إلضعاف الهوية اإلسالمية أو القضاء عليها هي منع التعليم اإلسالمي واضطهاد علمائه ومعلميه؛ 
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المعلمين بيه، سيواء فيي الميدارس الثانويية أم فيي ولخا ينبغي االهتمام بهخا النوع من التعليم وتطويره ودعم 

 الكليات اإلسالمية.

: مالمووا النظووات التعليمووي بالكليووات اإلسووالمية فووي البوسوونة والهرسووكأ وعالقتوو  بالهويووة المحووور الثالووث

 اإلسالمية: 

 توجد فيي البوسينة والهرسيك ثيالث كلييات إسيالمية تشيرف عليهيا المشييخة اإلسيالمية، ولكنهيا فيي نفيس   

الوقت خاضعة لقانون التعليم العالي هناك، وتتبع الجامعات العامة إداريا، وهخه الكلييات اليثالث هيي: كليية 

العلوم اإلسالمية في سراييفو العاصمة، وكلية التربية اإلسالمية في مدينة زينيتسا، وكلية التربية اإلسالمية 

 في مدينة بيهاتش.

يس إعداد معلمي التربية الدينية اإلسالمية في المدارس، وإعداد ويقع على عات  هخه الكليات بشكل رئ   

ا ئمة والوعاي ومقيمي الشعائر، إلى جانب ا خصائيين االجتماعيين، والمعلمين في تخصصات مختلفة، 

كتخصف: اللغة العربية، ورياض ا طفال، وأما أعضاء هيئة التدريس بهخه الكليات فقد  صلوا على 

الفنون( أو في كلية العلوم االسالمية في  –الفلسفة  –في كليات يوغسالفية ) القانون تعليم جامعي إما 

سراييفو ذاتها أو في الجامعات الغربية في الخارو، أو في دولة مسلمة مثل ماليزيا ومصر والمملكة 

  (Machacek, 2009, p.5) العربية السعودية

ـ كما ال ظه البا ث  ا خرى، ومما يميزها عن غيرها وللكليات اإلسالمية طابع مميز عن الكليات      

: وجود المسجد، والحرص على رفع ا ذان بنفسه، ومن خالل  وارات أجراها مع عمداء الكليات ـ 

وإقامة الصلوات في جماعة،  يث ينظم الجدول الدراسي لتكون االسترا ات الطويلة في أوقات 

ة الصالة، كما تهتم هخه الكليات بالمناسبات اإلسالمية الصلوات، ويكون مسماها في الجدول استرا 

وتحتفل بها من خالل الندوات، كما تشترط هخه الكليات على عضوات هيئة التدريس والطالبات أن يلبسن 

المالبس اإلسالمية وف  الضوابت الشرعية إلى  د كبير، فال يسمح للطالبات بدخول الكلية بمالبس قصيرة 

لغير المحجبات بالدراسة فيها، كما يشترط على عضوات هيئة التدريس أن يلبسن أيضا بالرغم من السماح 

 المالبس الفضفاضة والحجاب بالكلية  تى لو كن غير محجبات خارجها، وهخه الكليات هي:

 كلية العلوت اإلسالمية في سراييفو:

يم اإلسالمي العالي وأنهرها في تعتبر كلية الدراسات اإلسالمية في سراييفو من أقدم مسسسات التعل      

جنوب نري أوروبا، وتستند الكلية في أداء رسالتها على تراث يمتد قروناً طويلة من التعليم اإلسالمي في 

البوسنة والهرسك، ذلك التراث الخي بدأ بإنشاء أول المساجد والزوايا والمدارس الدينية في النصط الثاني 

تبع ذلك بناء بيوت الطلبة وخانقاه، ومدرستي دار القر ن ودار من القرن الخامس عشر الميالدي، و

الحديث في القرن السادس عشر، واقترب من أنماط التعليم ا وروبي بإنشاء مدرسة القضاء الشرعي الخي 

 .(5،6، ص 2015)المشيخة اإلسالمية،  تشغل الكلية مبناه اليوم

ووافقت السلطات الشيوعية في يوغسالفيا السابقة على افتتاح كلية الدراسات اإلسالمية في سراييفو       

، بتمويل عربي إسالمي، ضمن توجه السلطات الشيوعية لالنفتاح على العالم اإلسالمي، 1977عام 

استغله الشيوعيون  والتعامل مع  كومات بعض الدول في إطار ما كان يعرف بحركة عدم االنحياز، الخي

(248)مالكوم، د.ت، ص  لمصالحهم االقتصادية
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ومن بين أهداف الكلية: توفير فيرص التعلييم الجيامعي والدراسيات العلييا فيي العليوم اإلسيالمية واللغية       

العربييية، والعناييية بالدراسيية الشييرعية والتربوييية، وإعييداد جيييل مسهييل ميين معلمييي الييدين اإلسييالمي واللغيية 

ة لغير الناطقين بها، ونشر العلوم اإلسالمية واللغة العربية بين الشباب المسلم في البوسنة والهرسك، العربي

وتأهيييل المعلمييين لمييادة الييدين اإلسييالمي لسييد  اجيية الكتاتيييب والمييدارس الحكومييية، وإعييداد نييباب ميين 

جييل مين الخطبياء قيادر المسلمين قادرين على التعايش مع غيير المسيلمين فيي البوسينة والهرسيك، وإعيداد 

 (196: 193، ص 2000)سباهيتش، على نشر ثقافة اإلسالم السمحة

وتحتوي كلية العلوم اإلسالمية في سراييفو على ثالثة أقسام أكاديمية: قسيم التربيية اإلسيالمية، وقسيم        

 أصول الدين، وقسم ا ئمة والخطابة.

خي يدرس الطالب فيه العلوم الشرعية، إلعداد معلمين للتربيية فأما قسم التربية اإلسالمية، فهو القسم ال     

اإلسالمية )العليوم الشيرعية(، كميا تسهيل هيخه الشيهادة  امليهيا لممارسية وييائط التربيية الدينيية والتعلييم، 

وذلييك فييي مجييال الثقافيية الدينييية سييواء فييي المشيييخة اإلسييالمية أم فييي المييدارس ورييياض ا طفييال ووسييائل 

 (423: 399، ص 2004ني، ) سا اإلعالم

ويييدرس الطييالب فييي هييخا القسييم عييددا ميين المييواد، هييي: قييراءة القيير ن الكييريم، مصييطلحات فييي علييم       

التفسير، موضوعات القر ن الكريم، مصيطلحات فيي عليم الحيديث، السييرة النبويية، أصيول اليدين، مبيادئ 

لغية االنجليزيية، عليم اإلنثربولوجييا اليديني، منهجية البحث العلمي، اللغية العربيية، مبيادئ عليم الشيريعة، ال

تيياريخ الحضييارة اإلسييالمية، قضييايا فقهييية معاصييرة، فلسييفة ا خييالي، القصييف القر نييي، الميينهج القر نييي 

للتربية، منهجية التربية فيي إطيار السينة النبويية، عليم الينفس العيام، عليم نفيس النميو، نظرييات التربيية مين 

م، علييم التربييية، التعليييم فييي الروضيية والتمهيييدي، تيياريخ ثقافيية البوسيينة المنظييور اإلسييالمي، فيين التعلييي

والهرسك، علم النفس التربوي، علم التربية الدينية، علم التربية االجتماعية، منهجية التربية الدينية، التربية 

 .(36: 32، ص 2016)المشيخة اإلسالمية،  ا سرية، طري تدريس العلوم الدينية

م أصول الدين فيقيدم للطيالب التعلييم التخصصيي فيي العليوم اإلسيالمية، وإليى جانيب العليوم وأما قس        

اإلسالمية يفتح هخا القسيم المجيال أميام الطيالب لدراسية العليوم اإلنسيانية، كميا تسهيل هيخه الشيهادة  امليهيا 

االجتماعييية  لممارسيية الويييائط التعليمييية الدينييية فييي المشيييخة اإلسييالمية وكييخلك فييي مختلييط المجيياالت

 (.38، ص 2016)المشيخة اإلسالمية،  والتعليمية والثقافية التي تتطلب اإللمام بالعلوم اإلنسانية

ويدرس طالب هخا القسم عددا من المواد، منها: قيراءة القير ن الكيريم، مصيطلحات فيي عليم التفسيير،       

ول اليدين، ا خيالي، اللغية العربيية، تاريخ الشريعة، مصطلحات في علم الحديث، مبادئ علم الفلسيفة، أصي

مبادئ منهجية البحث، علم الكالم، التصوف، تياريخ ومنهجيية عليم التفسيير، السينة النبويية، مبيادئ دراسية 

الحضييارة اإلسييالمية، أصييول الفقييه ومنهجيتييه، تيياريخ الحضييارة اإلسييالمية، المييدارس الكالسيييكية لعلييم 

علم تأويل الحديث، نظريية المعرفية فيي الدراسيات الدينيية، تياريخ التفسير، المدارس الحديثة لعلم التفسير، 

الحضارة والثقافة اإلسالمية، علم التربية، تياريخ ثقافية البوسينة والهرسيك، الفلسيفة اإلسيالمية الكالسييكية، 

المييخهب الشيييعي، الييدعوة، منهجييية علييم الحييديث، اإلماميية والخطابيية، أصييول علييوم اليهودييية والمسيييحية، 

)المشيخة  اإلسالمية، علم النفس االجتماعي، فن التعليم ومنهجية تعليم الدين، مفردات القر ن الكريمالفنون 

 (.13: 9، ص 2015اإلسالمية، 

وأما قسم ا ئمة والخطباء، فيختف بإعداد ا ئمة والخطبياء اليخين سييعملون فيي المسياجد، مين خيالل       

تجعلهم قادة وقدوات في جماعاتهم وخارجها، باإلضافة إليى  تزويدهم بمجموعة من العلوم والمهارات التي
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) سياني،  تحليل النصوص التراثيية القديمية والحديثية فيي مجيال الفقيه الحنفيي والتفسيير والعقائيد والحيديث

 .(212: 177، ص2006بالوواتس، 

ويدرس طالب هخا القسم عدًدا من المواد الدراسية منهيا: قيراءة القير ن، مبيادئ أصيول اليدين، مبيادئ       

علم التفسير، مبادئ علم الشريعة، مبادئ علم الحيديث، مبيادئ عليم الكيالم، السييرة النبويية، مبيادئ دراسية 

ة، اللغة االنجليزية، علم الشريعة الحضارة اإلسالمية، نحو وصرف اللغة العربية،علم أصوات اللغة العربي

الخيياص با سييرة، ا خييالي، علييم التفسييير الموضييوعي، نصييوص عربييية، الخطابيية والييوع ، علييم اليينفس 

الخاص با ئمة، اليهوديية والمسييحية، موضيوعات العقييدة الحديثية، تياريخ البوسينة والهرسيك ومسسسيات 

وا وقياف، اإلميام والمجتميع، نظيرة عليى تياريخ  الجماعة اإلسيالمية فيهيا، عليم الشيريعة الخاصية بياإلرث

)المشييخة اإلسالم، علم التربية الخاصة با ئمة، منهجية التعليم في الكتاتيب، باإلضافة إلى التيدريب العملي

 (.36: 34، ص 2016اإلسالمية، 

 كلية التربية اإلسالمية في زينيتسا.

سالمية، قسم اللغة العربية و دابها، قسم علم االجتماع، وتضم الكلية أربعة أقسام، هي: قسم التربية اإل      

م، 2020/ 2019قسم رياض ا طفال، وهناك قسم خامس مستحدث ستبدأ الدراسة فيه في العام الدراسي 

 هو قسم التربية الخاصة.

فأمييا قسييم التربييية اإلسييالمية، فيهييدف إلييى إكسيياب الطييالب المعييارف التربوييية الالزميية والمعييارف       

، ص 2016)المشيييخة اإلسييالمية،  اإلسييالمية، إلعييداد خييريج يحمييل اللقييب المهنييي: معلييم الييدين اإلسييالمي

، ويييدرس الطالييب فييي هييخا القسييم عييددا ميين المييواد منهييا: العالقييات العاميية، منيياهج البحييث العلمييي فييي (53

مية، ثقافة البونناي، النموذو التربية الدينية، المنهجية والتعليم الديني الثانوي، طري تدريس التربية اإلسال

القر ني في تنشئة الشباب، النماذو القر نية في تعليم المراهقين، ا ساليب اإل صائية في البحيوث، اإلسيالم 

والحركييات الدينييية الجديييدة، الفييري اإلسييالمية، الهوييية الدينييية للشييباب، سيييكولوجية الييدوافع فييي المدرسيية، 

ا طفال ذوي اال تياجات الخاصة، مصير اإلسيالم، مسيتقبل اإلسيالم فيي أسس  ديثة لتعليم الشباب، تعليم 

 (2019، قسم التربية اإلسالمية )جداول محاضرات أوروبا

وأما قسم اللغة العربية و دابها، فيهدف إلى إعداد خريج  امل للقب العلمي: "معلم اللغة العربية       

العلوم التربوية واإلسالمية والثقافية، إذ يدرس الطالب في و دابها" من خالل دراسته لعلوم اللغة العربية و

تاريخ اللغة العربية، علم التربية ، هخا القسم عددا من المواد الدراسية، منها: علم أصوات اللغة العربية

اللغة البوسنية، اللغة العربية المعاصرة، ثقافة الشري ا وست وفنه، الدين والحياة، صرف اللغة ، العام

العربية، المدخل إلى فقه اللغات الشرقية، علم التربية في المدرسة، علم اللغة العام، مصادر التراث اللغوي 

عند العرب، اللغة والدين، المدخل إلى ا دب العربي، التاريخ الثقافي عند العرب، علم النفس التربوي، 

سنة والهرسك، العالم اإلسالمي: االتحاد ا دب العربي المعاصر، التراث ا دبي باللغات الشرقية في البو

في التنوع، نحو اللغة العربية، البالغة والعروض، فن التعليم، الشعر العربي، بالغة القر ن الكريم، 

المدخل إلى علم الترجمة، طري تدريس اللغة العربية في مر لة رياض ا طفال، علم التربية المستمرة، 

م في اللغة العربية، طري الترجمة التحريرية، طري تدريس اللغة االستشراي، علم المفردات والمعاج

العربية في المدارس االبتدائية والثانوية، النصوص العربية الكالسيكية، التحليل المقارن للتراكيب النحوية 

في اللغة العربية واللغة البوسنية، طري الترجمة الشفوية، الطري المعاصرة في تعليم اللغة العربية، 

 (2019، قسم اللغة العربية )جداول محاضرات ترجمة المهنية، مهارات التواصلال



 2020اكتوبر                                      21العدد                     مجلة البحث العلمي في التربية     
 

- 101 - 

وأما قسم علم االجتماع، فيسعى إلعداد خريج يعمل في مجال الخدمة االجتماعية،  امال اللقب العلمي       

اسية، "المربي االجتماعي" أو ا خصائي االجتماعي"، ويدرس الطالب في هخا القسم عددا من المواد الدر

منها: التربية العامة، علم النفس العام، أساسيات علم االجتماع، المعلوماتية، المعتقدات اإلسالمية، التربية 

ا سرية، التربية ما قبل المدرسية، التربية المدرسية، مقدمة لدراسة القر ن، علم االجتماع التربوي، علم 

ية في البوسنة والهرسك، السيرة النبوية، التربية النفس التربوي، ا مراض النفسية، السياسة االجتماع

االجتماعية، علم نفس الشخصية، الصحة العقلية المجتمعية، مناهج البحث العلمي، فن التعليم، االندماو 

االجتماعي، علم الجريمة، الدين وا خالي، علم ا مراض االجتماعية، ا نثروبولوجيا القر نية، منهجية 

الو المدمنين، علم النفس االجتماعي، طري التدريس، الثقافة اإلسالمية، خدمات التنشئة الرو ية، ع

استشارية، أساليب عمل المربين االجتماعيين، أساسيات القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية، إدارة 

 (2019، قسم علم االجتماع )جداول محاضراتالمنظمات غير الربحية

، ويمنح خريجوه 2008/2009رسي )رياض ا طفال(، فقد أنشئ في وأما قسم التعليم قبل المد      

بكالوريوس التعليم قبل المدرسي، ويتم تدريب خريجي هخا القسم على التعامل مع ا طفال في مر لة ما 

قبل المدرسة؛ لتأهيلهم للعمل في دور الحضانة ورياض ا طفال، وقاعات اللعب )مالهي ا طفال(، 

 (74، ص2016)المشيخة اإلسالمية، تلفةومراكز ا طفال المخ

ويدرس الطالب في هخا القسم عددا من المواد الدراسية منها: علم التربية العام، علم النفس العام،       

أساسيات علم الحركة، المعلوماتية، التربية ما قبل المدرسية، التثقيط الصحي، علم نفس الطفل، التواصل 

عليم ا طفال ذوي اال تياجات الخاصة، فن التعليم، علم النفس التربوي، التربوي، التربية ا سرية، ت

أساليب ا لعاب، أدب ا طفال، منهجية االتصاالت الصوتية، منهجية المفاهيم الرياضية، منهجية بيئتي، 

إعداد ا طفال للمدرسة، مقدمة منهجية البحث، ا بجدية العربية، منهجية التعبير الموسيقي، منهجية 

لتعبير الفني، منهجية الثقافة ووسائل اإلعالم، اإليمان والحياة، السيرة النبوية، التعليم والدين، ا خالي، ا

)جداول محاضرات قسم ريياض ا طفال،  منهجية التنشئة الرو ية، ا نثروبولوجيا القر نية، ثقافة ا ديان

2019) 

 كلية التربية اإلسالمية في بيهاتش:

، بقرار من مشيخة الجماعة اإلسالمية في 1995تأسَّست كلية التربية اإلسالمية في بيهاتش عام       

البوسنة الهرسك، تحت مسمى "أكاديمية التربية اإلسالمية" على أنها معهد عاٍل، وكان الهدف ا ساسي 

ائية والثانوية الحكومية، وفي من تأسيسها إعداد كوادر لتدريس مادة التربية اإلسالمية في المدارس االبتد

اب الجماعة اإلسالمية في البوسنة والهرسك، قراًرا يقضي بتحويل مدَّة 2005عام  م، أصدر مجلس نوَّ

الدراسة في الكلية من سنتين إلى ثالث سنوات )ستة فصول دراسية(، وتمَّ تنظيمها وف  مبادئ نظام 

م(، أصدر 2006في العام الخي يليه؛ )أي عام ، وECTS( مع نظام درجات 3+2+3بولونيا التعليمي )

اب الجماعة اإلسالمية في البوسنة والهرسك، قراراً  خر يقضي بتغيير اسم ا كاديمية لتحمل اسم  مجلس نوَّ

 .(3، 2، ص 2016)المركز الثقافي السعودي، "كلية التربية اإلسالمية"

وقسم التربية االجتماعية والرعاية الرو ية، ففي  وتشتمل الكلية على قسمين: قسم التربية اإلسالمية،      

قسم "التربية اإلسالمية" يدرس الطالب عددا من المواد، منها: تالوة القر ن، التفسير، الحديث، السيرة، 

العقيدة اإلسالمية، الفقه، نظام ا سرة في اإلسالم، المسائل الفقهية المعاصرة، الدعوة، اإليديوليوجيات 

فة ا ديان، الفلسفة اإلسالمية، الحضارة والثقافة اإلسالمية، الحركات الدينية المعاصرة، المعاصرة، ثقا
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اللغة البوسنية، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، اللغة ا لمانية، علم التربية، علم النفس، طري تدريس 

با واإلسالم،  قوي اإلنسان التربية اإلسالمية، علم االجتماع، البالغة، علم البيئة، المعلوماتية، أورو

)المشيخة والحريات في اإلسالم، تاريخ البوسنة والهرسك المعاصر، علم النفس التحفيزي في المدرسة

 .(26، ص 2016اإلسالمية، 

وفي قسم "التربية االجتماعية والرعاية الرو ية" يدرس الطالب عددا من المواد الدراسية، منها: علم       

ة، المهارات االتصالية، اللغة اإلنجليزية، اللغة ا لمانية، علم االجتماع، علم البيئة، النفس، علم التربي

المعلوماتية، تالوة القر ن، إنسانية النظم الدينية، الحضارة والثقافة اإلسالمية، اللغة البوسنوية، 

النبوية، العقيدة  المعلوماتية،  قوي اإلنسان والحريات في اإلسالم، اللغة العربية، التفسير، السيرة

اإلسالمية، السياسة والرعاية االجتماعية، المشاكل ا سرية والزوجية، مر لة المراهقة، أساليب اللعب 

والعالو المبدع، التربية الصحية والتعليم، الدين والصحة، الرعاية االجتماعية للفئات المستهدفة، علم نفس 

وي السلوك المنحرف، عالو المدمنين، العمل الشخصية، طري التربية الرو ية، عالو الشباب ذ

)المشيخة االجتماعي مع الفرد والمجموعة، علم النفس االجتماعي، تاريخ البوسنة والهرسك المعاصر

(.28، ص 2016اإلسالمية، 
 

 

دورات نرعية لألئمة والخطباء، ندوات  وإضافة إلى ما سب ، تقوم الكلية بالنشاطات التالية:       

ة، إقامة دروس ونشاطات أسبوعية،   لقات لتحفي  القر ن الكريم،  لقة الحديث الشريط، محاضرات عامَّ

ائمين، إقامة  إسالمية  يتام الشهداء في اإلقليم، أنشطة رياضية مختلفة، تنظيم موائد جماعية إلفطار الصَّ

)المركز امعة بيهاتشالمخيمات الصيفية، إقامة معارض إسالمية، تنسي  العالقات مع باقي الكليات في ج

 (.10، ص 2016الثقافي السعودي، 

يتضح مما سب  أن الكلييات اإلسيالمية اليثالث تيدرس عيددا مين الميواد الدراسيية يمكنهيا أن تسيهم فيي       

 تعزيز الهوية اإلسالمية، كالتالي:

س كلييية التربييية اإلسييالمية بزينيتسييا مييادة تتصييل بشييكل مبانيير بالهوييية، وهييي مييادة:  الهوييية الدينييية ـيي تييدر 

 للشباب.

م العليوم الشيرعية كأ يد مقوميات الهويية اإلسيالمية،   س هخه الكليات عدًدا من المواد التي تتعل  بمقيو  ـ تدر 

راءة القر ن الكيريم، عليم التفسيير، موضيوعات القير ن الكيريم، عليم الحيديث، السييرة النبويية، منها مواد: ق

فقهيية معاصيرة، عليم الكيالم، التصيوف، السينة النبويية، أصيول أصول الدين، مبادئ علم الشريعة، قضيايا 

موضوعات العقيدة الحديثة، وهخه المواد ، العقيدة اإلسالمية، الفقه ومنهجيته، علم الشريعة الخاص با سرة

تشييكل ا سيياس فييي بنيياء وتعزيييز الهوييية اإلسييالمية، إذ ال هوييية إسييالمية بييدون معرفيية بييالعلوم الشييرعية 

 الصحيحة في نفوس الطالب. وغرس العقيدة

س هخه الكليات عدًدا من المواد التيي تتعلي  بعليم التربيية اإلسيالمية وطيري تيدريس العليوم الشيرعية،  ـ تدر 

المنهج القر ني للتربية، منهجية التربية في إطار السنة النبويية، عليم التربيية الخاصية با ئمية، ومنها مواد: 

ج البحيث العلميي فيي التربيية الدينيية، طيري تيدريس التربيية اإلسيالمية، ، منياهمنهجية التعليم فيي الكتاتييب

النموذو القر ني في تنشيئة الشيباب، النمياذو القر نيية فيي تعلييم الميراهقين، ا نثروبولوجييا القر نيية، نظيام 

ديم ا سرة في اإلسالم،  قوي اإلنسان والحريات في اإلسالم، وتدريس هخه المواد يعد وسيلة من وسائل تق

العلوم التربوية اإلسالمية كبديل أو مناير للعلوم التربوية الغربية، لتكوين اتجاهات إيجابية للمسلمين تجياه 

تييراثهم وتيياريخهم التربييوي اإلسييالمي، وميين ثييم نييعورهم بييالفخر بهييخا التييراث الييخي ال يقييل أهمييية عيين 
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فيي المسسسيات التربويية فيي كيل زميان النظريات التربوية الحديثة، بل يمثيل نموذجيا يمكين االسيتفادة منيه 

 ومكان، مستوعبًا ومضيفًا ما يتناسب معه من نظريات تربوية  ديثة.

س هخه الكليات عددا من المواد التي تتعل  بالتاريخ اإلسالمي والثقافة اإلسالمية التراثية والمعاصرة  ـ تدر 

م من مقومات الهوية اإلسالمية، ومنها: ة اإلسالمية، تاريخ الحضارة والثقافة مبادئ دراسة الحضار كمقو 

تاريخ ثقافة البوسنة والهرسك، تاريخ التاريخ الثقافي عند العرب، اإلسالمية، نظرة على تاريخ اإلسالم، 

مصير اإلسالم، مستقبل اإلسالم البوسنة والهرسك ومسسسات الجماعة اإلسالمية فيها، الفنون اإلسالمية، 

ت وفنه، ثقافة البونناي، الدين والحياة، العالم اإلسالمي: االتحاد في التنوع، في أوروبا، ثقافة الشري ا وس

الفلسفة اإلسالمية، وهخه المواد تربت المسلمين في البوسنة والهرسك بتاريخ ا مة اإلسالمية و اضرها 

 مما يسهم في تنمية الشعور باالنتماء إليها.

م مين مقوميات الهويية اإلسيالمية، بيل  ـ تدرس هخه الكليات عددا من المواد التي تتعل  باللغية العربيية كمقيو 

هناك قسيم متخصيف فيي كليية التربيية اإلسيالمية فيي زينيتسيا، هيو قسيم اللغية العربيية و دابهيا، ومين هيخه 

تيياريخ اللغيية العربييية، اللغيية العربييية نحييو وصييرف اللغيية العربييية، علييم أصييوات اللغيية العربييية،  المييواد:

ى فقييه اللغييات الشييرقية، مصييادر التييراث اللغييوي عنييد العييرب، المييدخل إلييى ا دب المعاصييرة، المييدخل إليي

العربي، التاريخ الثقافي عند العرب، ا دب العربي المعاصر، التراث ا دبي باللغات الشيرقية فيي البوسينة 

لغية والهرسك، البالغة والعيروض، الشيعر العربيي، بالغية القير ن الكيريم، عليم المفيردات والمعياجم فيي ال

العربية، النصيوص العربيية الكالسييكية، وهيخه الميواد هيي وسييلة مسيلمي البوسينة فيي فهيم القير ن الكيريم 

 والعلوم الشرعية من لغتها ا صلية.

س هخه الكليات عدًدا من المواد التي تدرس اآلخر والتعايش معه، سواء ما يتعل  بالمخاهب اإلسيالمية  ـ تدر 

المغايرة لمخهب أهل السنة والجماعة، أم ما يتعلي  باليديانات والثقافيات ا خيرى، ومين هيخه الميواد: الفيري 

، االستشييراي، اليهودييية والمسيييحية أصييول علييومالحركييات الدينييية الجديييدة، المييخهب الشيييعي، اإلسييالمية، 

اإليديوليوجيات المعاصرة، ثقافة ا ديان، إنسانية النظم الدينية، السياسة االجتماعية في البوسنة والهرسك، 

االندماو االجتماعي، علم النفس االجتماعي، المهارات االتصالية، وهخه الميواد مين نيأنها أن تحياف  عليى 

ت والثقافات المختلفة في إطار من التعايش في بيئة غير منغلقة على نفسها، بل الهوية اإلسالمية من التيارا

 في إطار من الحوار، والتأثير والتأثر في اآلخرين بما يتناسب مع التمسك بالهوية اإلسالمية.

: األدوار التي ينبغي أن يقوت بها أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية في تعزيز ر الرابعالمحو

 وية اإلسالمية لدى مسلمي البوسنة والهرسك:اله

يعبر مفهوم الهوية عن  قيقة الشئ      
 

، ص 1972ه )مدكور و خرون، أو الشخف التي تميزه عن غير

 .(42، 41، ص 1984)خليفة و خرون،  ، وهي القسمات الثابتة من العناصر التراثية(1039

ف الهوية اإلسالمية بأنها السمات وال       صفات والسلوكيات والمقومات التي تميز المسلمين عن وتُعر 

ن ذاتهم، وهي ترتبت ارتباطاً واضحاً بالوطنية واالنتماء القومي، على أن يكون هخا االنتماء  غيرهم، وتُكوَّ

 .(17، ص 2002) امد، القومي منبثقاً عن مفهوم االنتماء اإلسالمي الشامل

وفي نفس السياي تُعرف الهوية اإلسالمية بأنها السمات والصفات والسلوكيات التي تميز المجتمع       

اإلسالمي عن غيره من المجتمعات غير اإلسالمية، فهي التي تميز ا مة اإلسالمية عن غيرها 

، 2016) سين،  وتجعل لها خصوصية بها وتميزها عن غيرها، وتمنع ذوبانها في ا مم ا خرى

 (23، ص 2006ـ التميمي،  192ص 
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كما تُعرف بأنها اإليمان بعقيدة ا مة اإلسالمية، واالعتزاز باالنتماء إليها، وا ترام قيمها الحضارية       

والثقافية، وإبراز الشعائر اإلسالمية، والتمسك بها، وهي جماع ثالثة عناصر: وهي العقيدة اإلسالمية 

للغة العربية كأداة  افظة لهخه الحضارة، والتراث الخي يمثل النتاو كمرجع أساسي للحضارة، وا

 .(45، ص 2009)العاني، الحضاري لهخه اآلمة

ومن هنا يمكن القول إن الهوية اإلسالمية لمسلمي البوسنة والهرسك تعني اعتزاز المسلمين بدينهم       

ة، واتصافهم بالصفات والسلوكيات التي و ضارتهم اإلسالمية، ونعورهم باالنتماء إلى ا مة اإلسالمي

تميزهم كمسلمين عن الصرب والكروات وغيرهم، وإبراز نعائرهم اإلسالمية، في إطار من التعايش 

المثمر مع اآلخر تعايًشا لالستفادة منه والتأثير فيه مع اال تفاي بالخصوصية اإلسالمية ومنع ذوبانها في 

 الثقافات ا خرى.

المية لمسلمي البوسنة والهرسك؛ يمكن الحفاي عليها وتعزيزها ومنع ذوبانها في الثقافات فالهوية اإلس      

ا خرى رغم ا تكاكها المبانر بها إذا تم تفعيل المتطلبات التربوية الالزمة لهخا ا مر، وخاصة بالكليات 

 اإلسالمية من قبل أعضاء هيئة التدريس بها.

أن الهوية اإلسالمية عبر تاريخها قد أمكنها أن تستمر رغم اال تكاك ويدلل على إمكانية هخا ا مر       

بالثقافات ا خرى، بشرط أن تتخخ لها المتطلبات التربوية التي تعززها وتقويها، فطبيعة الحضارة 

اإلسالمية منخ فجر التاريخ أنها تستوعب ما يتالءم معها من الثقافات ا خرى، إذ إنها قد ا تكت 

فة ما بين  ضارة يغلب عليها الطابع الرو ي كالفارسية والهندية وأخرى يغلب عليها بحضارات مختل

الطابع المادي كالحضارة اليونانية والرومانية، فأخخت من كل الحضارات ما رأته صالًحا ونافًعا، 

وأضافت إليها وعد لت في بعض مفاهيمها وتفاعلت مع كل هخه الحضارات أخًخا وعطاًء، تأثيًرا 

، وقياًسا على تاريخ الهوية اإلسالمية؛ فإنه يمكن الحفاي على الهوية (145، ص 2001)الجليند، ًراوتأث

اإلسالمية لدى مسلمي البوسنة والهرسك من خالل بعض ا دوار التي يمكن أن يقوم بها أعضاء هيئة 

 التدريس بالكليات اإلسالمية. 

فوة المفكرين والعلماء المسلمين في البوسنة والهرسك ويعد أعضاء هيئة التدريس بهخه الكليات هم ص      

في مجاالت العلوم الشرعية واللغة العربية والثقافة اإلسالمية والتربية اإلسالمية، ويقع عليهم عبء 

الحفاي على الهوية اإلسالمية لمجتمعهم، وهخا الدور تفرضه عليهم نشأتهم اإلسالمية، ومكانتهم العلمية، 

هنية، و مال عامة المسلمين فيهم، فهم مختلفون عن غيرهم من نظرائهم في الجامعات ومسئولياتهم الم

( من الالئحة الداخلية لكلية التربية اإلسالمية في زينيتسا إلى أن أعضاء 152ا خرى، إذ تشير المادة )

ي ينبغي هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية يشترط فيهم ما ال يشترط في غيرهم، ومن أهم الشروط الت

توافرها فيهم: ا ترام قيم اإلسالم، وااللتزام بالمبادئ والسلوكيات اإلسالمية في الكلية، وا ترام عادات 

، ومن هنا فإنه (29، ص 2016)المشيخة اإلسالمية، وتقاليد مسلمي البوسنة والهرسك واالعتزاز بها

مسلمي الدولة، من خالل مجاالت عملهم  ينبغي عليهم أن يقوموا بعدة أدوار لتعزيز الهوية اإلسالمية لدى

 الثالثة: التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتتمثل هخه ا دوار فيما يلي:

 أوال: أن يكونوا قدوة في الحفاظ عله هويتهم اإلسالمية واالعتزاز بها:

ينظر مسلمو البوسنة إلى أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية على أنهم المرجع الرئيس لكل ما       

يتعل  باإلسالم، قوال وسلوًكا، لخا فإن التأثير ا كبر الخي يمكن أن يحدثه أعضاء هيئة التدريس في قضية 

المسلمين في االعتزاز بهويتهم  تعزيز الهوية اإلسالمية أن يكونوا هم في ا ساس قدوة لغيرهم من
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اإلسالمية مظهًرا وسلوًكا، ولخا ينيغي عليهم الظهور في المجتمع بالسمت المميز للمسلم، واستخدام 

المصطلحات ذات الصبغة اإلسالمية عند تحية الطالب وفي المناسبات العامة، والحرص على رفع اآلذان 

التزام وصلوات، والسماح للطالب با ذان واإلمامة، أ يانًأ في مسجد الكلية، وإمامة الطالب في ال

عضوات هيئة التدريس بالزي اإلسالمي أمام طالباتهن، ومشاركة مسلمي الدولة المناسبات وا عياد 

 اإلسالمية.

 عانيًا: إدراك مسئولية تعزيز الهوية اإلسالمية لدى مسلمي الدولة:

هوية اإلسالمية لمسلمي دولتهم أهمية كبيرة، تدريًسا على أعضاء هيئة التدريس أن يولوا قضية ال      

وبحثًا، خاصة في هخا المجتمع متعدد الثقافات، ولخا ينبغي عليهم االهتمام بإجراء أبحاث ذات صلة بالهوية 

اإلسالمية، وتضمين المناهج الدراسية أهدافًا تعزز الهوية اإلسالمية، وربت الدروس بالنظرة اإلسالمية 

لكون واإلنسان والحياة، والدعوة إلى تنظيم مستمرات علمية عالمية تناقش قضايا الهوية التكاملية ل

اإلسالمية، وإثراء مكتبة الكلية ببحوث ودوريات علمية تعزز الهوية اإلسالمية للطالب، وربت 

لية موضوعات الماجستير والدكتوراه لطالب الدراسات العليا بالهوية اإلسالمية، وعقد ندوات خارو الك

 لتعزيز االنتماء اإلسالمي عند المسلمين.

 عالثًا: إشباع حاجات المسلمين المعرفية من العلوت الشرعية والثقافة اإلسالمية:

للعلوم الشرعية دور محوري في بناء الهوية؛  نها تتضمن المبادئ ومنظومات القيم التي ينشأ عليها       

الطفولة والكبار في مختلط مجاالت الحياة االجتماعية، الطفل منخ الصغر، وهي التي توجه سلوكيات 

ومنها تستنبت قواعد الثقافة وا خالي في المجتمع، فالحالل والحرام هو معيار الخطأ والصواب 

 . (172هـ، ص 1435)أبو ليلة، الثقافي

لعلوم الشرعية ولخا ينبغي على أعضاء هيئة التدريس بالكليات إنباع  اجات المسلمين المعرفية من ا      

والثقافة اإلسالمية، من خالل تأليط كتب نرعية باللغة البوسنية، وتضمين الكتب الشرعية قضايا المجتمع 

البوسني ومشكالته، وترجمة أمهات الكتب اإلسالمية من اللغة العربية إلى اللغة البوسنية، وتنمية قدرة 

وتقديم عالو لمشكالت الطالب من مصادر  الطالب على صياغة الثقافة ا وروبية في إطار إسالمي،

التربية اإلسالمية، وتقديم الفتاوى الفقهية للمسلمين، وتنظيم مسابقات في  ف  القر ن الكريم والسنة النبوية 

 داخل الكليات وخارجها.

يدة ويرتبت بتعليم العلوم الشرعية؛ غرس العقيدة اإلسالمية الصحية في نفوس المسلمين، إذ تمثل العق     

الصحيحة أساس الهوية اإلسالمية، فهي تمثل قاسًما مشتركا أصيال لكل مسلم في أي مكان في بالد 

، ص 2012)الجليند، المسلمين أو في غيرها بصرف النظر عن لغته وجنسه وعرقه وموطنه الجغرافي

19). 

لى تعليم المسلمين وقد ال   البا ث  رص عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكليات اإلسالمية ع      

العلوم الشرعية في أماكن تجمعاتهم، وخاصة في نهر رمضان،  يث تعقد بعض ا مسيات الدينية في 

المقاهي العامة، يحاضر فيها أستاذ أو أكثر من علماء الشريعة، إضافة إلى الندوات وا مسيات والحفالت 

 رس وا ماكن العامة.الدينية التي تنظمها المشيخة اإلسالمية في المساجد والمدا
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 رابًعا: التصدي لمحاوالت إضعاف الهوية اإلسالمية لدى مسلمي البوسنة:

من سلبيات ا تكاك المسلمين بغيرهم من الثقافات ا خرى، أنهم قد يتعرضون لمحاوالت إضعاف       

هويتهم بشكل مقصود أو غير مقصود، ولخا ينبغي على أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية التصدي 

ات التعليم اإلسالمي، لهخه المحاوالت، وقاية وعالًجا، من خالل  ث المسلمين على إلحاي أوالدهم بمسسس

وتحصين الطالب ضد ا فكار والمخاهب المنحرفة عن منهج اإلسالم الصحيح، ومناقشة الشبهات التي 

أثارها المستشرقون  ول اإلسالم، وإجراء أبحاث ذات رؤية نقدية عن كتابات غير المسلمين في أوروبا 

بل الجامعي لتنقيتها مما يضعط الهوية عن اإلسالم، ومراجعة البرامج التعليمية بمسسسات التعليم ق

اإلسالمية، والمقارنة بين القيم اإلسالمية والسلوكيات غير اإلسالمية في المجتمع، وتحخير المسلمين من 

البرامج التليفزيونية التي تبث أفكارا تسثر سلبا على الهوية اإلسالمية، وتنظيم مستمرات علمية عن الحوار 

لمختلفة يشارك فيه ممثلون أوروبيون عن مختلط الثقافات، وعمل بحوث مشتركة بين ا ديان والثقافات ا

مع أعضاء هيئة تدريس غير مسلمين في العلوم اإلنسانية لالنفتاح على كل الثقافات، وتقديم برامج 

تليفزيونية تبرز قيم اإلسالم في التعايش مع اآلخرين، وتوضيح ضوابت االختالط بالثقافة الكرواتية 

 ربية واالستفادة منها.والص

  ًسا: االهتمات باللغة العربية:خام

ا من مقومات الهوية اإلسالمية       ًما مهم ً ، فاللغة بصفة (71، ص 2010)غيثري، تعد اللغة العربية مقو 

عامة هي الوعاء الحاف  للخصائف التي تمتاز بها أي أمة عن ا مم ا خرى، وهي الجامع ا كبر لمعظم 

نتماء الحضاري، واللغة العربية ـ من بين اللغات ـ إ دى مقومات ا مة اإلسالمية، إن لم تكن مقومات اال

هي المقوم ا ساسي، فهي لغة مقدسة، يمثل الدفاع عنها دفاًعا عن العقيدة، إذ نزل بها القر ن، فهي 

، 2009)عطية، يتهامرتبطة بالدين ارتباط الروح بالجسد، وإذا فقدت ا مة لغتها وهن دينها وفقدت هو

 (35ص 

ا في تعمي  الوالء واالنتماء       ، (22، ص 1988)عبد الحليم، كخلك تلعب اللغة بصفة عامة دوراً مهم ً

ولخا فاللغة العربية إ دى مقومات ا مة اإلسالمية إن لم تكن هي المقوم ا ساسي؛  نها سبيل توصيل 

 مة وتنظيم نمت فكرها، فلم يُقِم اإلسالم وزناً لألجناس العقيدة اإلسالمية، كما أنها السبيل لصياغة ا

وا عراي وا لوان، ولم يعتبر نيئاً مـن ذلك وسيلة تفاخر وتفاضل، لكنه لم يتنازل بحاٍل عن اللغة؛  نها 

هي الميثاي المشترك والقاعدة الثقافية والفكرية لألمة، ووسيلتها إلى النهوض، وكل هخه أبعاد عقائدية 

 (29، 28، ص 1994)السامرائي، ترتبت باللغة العربيةهامة 

وتعد اللغة العربية بالنسبة لمسلمي البوسنة والهرسك وسيلة للتواصل مع المسلمين العرب في كل       

أنحاء العالم، وهي أيضا التي تربطهم بالتاريخ والتراث اإلسالمي، وهي التي من خاللها يفهمون الشريعة 

ة اإلسالمية بما تحمله في طياتها من اإلسالمية بلغتها ا صيلة، "باعتباره اللغة العربية مستودع تراث ا م

خبرات وفكر ومضامين، وقيم وعادات وتقاليد وأعراف، وكانت أمينة على  ف  التراث، وهي لغة القر ن 

، فدراسة اللغة العربية مقوم مهم من مقومات (1323، ص 2005)كنعان، الخي نزل بلسان عربي مبين"

رها، ليس  همية اللغة بالنسبة لهم كأ د المقومات فقت، بل الهوية اإلسالمية لدى المسلمين الناطقين بغي

  ن معرفتها وتعلمها يسهم في قدرة بقية المقومات ا خرى على التأثير في تعزيز الهوية اإلسالمية.

ويهتم البوسنيون بتعلم وتعليم اللغة العربية لعدة أهداف، منها: فهم القر ن الكريم والسنة النبوية،       

ء على تواصل مع العالم العربي، باإلضافة إلى هدف اقتصادي يهر في السنوات ا خيرة، وهو والبقا
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التعامل مع السائحين العرب الخين يزورون البوسنة بأعداد كبيرة وخاصة في الفترة من أبريل  تى 

للغة العربية  أكتوبر، إضافة إلى وجود عدد كبير من المستثمرين العرب طوال العام، ولخا فتعلم البوسنيين

أصبح مهما للتواصل مع السائحين والمستثمرين والتعاون معهم اقتصاديا.
 

ولخا ينبغي على أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية بالبوسنة والهرسك اسثمار تلك الحاجات       

، الدينية واالقتصادية لتعلم اللغة العربية عند المسلمين في غرس االعتزاز باللغة العربية في نفوس الطالب

و ث البوسنيين على تعلم اللغة العربية،  استخدام اللغة العربية كلغة تدريس للمواد الشرعية قدر اإلمكان،و

واهتمام أساتخة اللغة العربية بالتحدث باللغة العربية معظم وقت المحاضرة، واختيار سلسلة لتعليم اللغة 

العربية ذات سمت إسالمي من  يث المحتوى، واالستشهاد في تدريس اللغة العربية باآليات القر نية 

 ناهج بعض الشعر العربي لغرس القيم اإلسالمية لدى الطالب.وا  اديث النبوية، وتضمين الم

 سادًسا: رب  تاريخ المسلمين بالبوسنة بتاريخ األمة اإلسالمية: 

ا مهما من مقومات الهوية اإلسالمية، والتاريخ بصفة عامة كما يقول ابن        يعد التاريخ اإلسالمي مقوم ً

الغاية إذ هو يوقفنا على أ وال الماضيين من ا مم في خلدون: " فن عزيز المخهب جم الفوائد نريط 

أخالقهم وا نبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياساتهم  تى تعم فائدة االقتداء في ذلك لمن يرومه في 

، ومن هنا تبدو أهمية دراسة التاريخ اإلسالمي لمسلمي (92، ص2004)ابن خلدون، أ وال الدين والدنيا"

 يز هويتهم اإلسالمية.البوسنة في تعز

وتتمثل أهمية التاريخ للهوية اإلسالمية في أنـه يحدد الجخور التي تنطل  منها، فال يمكن لحضارة        

زاهرة ولَّت وأرادت أن تستعيد ما كان لها من مكانـة أن تنطـل  من "النئ" أو أن تنطل  مـن "الصفر"، 

فضالً عن ذهاب محاولتها أدراو الرياح، ومن ثم فإن نجاح  إذ تبدو محاولتها في استعادة مكانتها محالة،

استعادة الهوية اإلسالمية قوية كما كانت تعتمد بصفة أساسية على ما يوفره لها التاريخ اإلسالمي من نقاط 

البداية التي تبدأ منها "ا صول والجخور" وبدون ذلك يصبح التعامل مع التاريخ مجرد عبث ال قيمة 

 .(67، 66، ص 2002) امد، له

والتاريخ اإلسالمي هو التاريخ المشترك الخي ساهم في صناعته أبناء اإلسالم من العرب وغيرهم،       

بل كان لغير العرب من المسلمين أدوار رئيسة وفاعلة في صياغة مجريات اآل داث التي مرت بها ا مة 

فعال ومسثر في تغيير مجرى  ياة  اإلسالمية، وكان لهم محطات مضيئة ومواقط مشرفة ساهمت وبشكل

 .(143، ص 2017)عانور، اآلمة اإلسالمية كطاري بن زياد ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم

وتحق  معرفة البوسنيين بالتاريخ اإلسالمي عددا من ا مور التي يمكن أن تسهم في تعزيز هويتهم       

مدعاة لالعتزاز والفخر بها، إلى جانب اتخاذ الشخصيات اإلسالمية، فهم يتعرفون تاريًخا مليئا با مور ال

وا عالم اإلسالمية التي نبغت وتميزت في مختلط جوانب الحياة عبر التاريخ قدوة لهم في مواجهة تلك 

 الرسائل اإلعالمية المعاصرة التي تعلي من قدر نخصيات ال تصلح قدوات وف  المنهج اإلسالمي. 

فة تاريخ ا مة اإلسالمية المشترك مقوًما من مقومات تعزيز الهوية اإلسالمية يتضح مما سب  أن معر      

على أعضاء هيئة التدريس بهخه الكليات توضيح إسهامات لدى مسلمي البوسنة والهرسك، ولخا ينبغي 

بيعة العلماء المسلمين عبر التاريخ في بناء الحضارة اإلنسانية، واالنتقاء من التراث اإلسالمي ما يناسب ط

المجتمع البوسني، وتنظيم ر الت طالبية إلى المعالم التاريخية اإلسالمية داخل البوسنة وخارجها، 

 وتكليط الطالب بأبحاث تبرز رقي التراث اإلسالمي.
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 سابًعا: رب  مسلمي البوسنة بحاضر األمة اإلسالمية:

سالمية المعاصرة؛ لزيادة الترابت بين وامتداد لمعرفة التاريخ اإلسالمي ينبغي متابعة قضايا ا مة اإل     

أبناء ا مة الوا دة، وتعزيز انتمائهم إليها، ولخا على أعضاء هيئة التدريس توعية الطالب بقضايا ا مة 

اإلسالمية المعاصرة، والتأكيد على عالمية اإلسالم وصال يته لكل زمان ومكان، واالنتراك في تنظيم 

فيها علماء من الدول اإلسالمية، وإنشاء صفحات ومجموعات على ندوات إسالمية بالكليات يحاضر 

دعوة وفود من الجامعات ، ووسائل التواصل االجتماعي تهتم بقضايا العالم اإلسالمي وترجمة أخباره

دعم انتماء مسلمي الدولة لألمة اإلسالمية وتقديمه على أي ، والعربية لزيارة المسسسات التربوية البوسنية

  خر.انتماء 

يتضح مما سب  أنه يمكن  عضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية بالبوسنة والهرسك القيام بعدة       

أدوار لتعزيز الهوية اإلسالمية لدى مسلمي الدولة، من خالل التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، 

عية، ومنها: أن يكونوا قدوة في الحفاي تتمثل في عدد من ا دوار ا ساسية التي يندرو تحتها عدة أدوار فر

على هويتهم اإلسالمية واالعتزاز بها، وإدراك مسئولية تعزيز الهوية اإلسالمية لدى مسلمي الدولة، 

وإنباع  اجات المسلمين المعرفية من العلوم الشرعية والثقافة اإلسالمية، والتصدي لمحاوالت إضعاف 

واالهتمام باللغة العربية، وربت تاريخ المسلمين بالبوسنة بتاريخ  الهوية اإلسالمية لدى مسلمي البوسنة،

 ا مة اإلسالمية، وربت مسلمي البوسنة بحاضر ا مة اإلسالمية.

 الدراسة الميدانية: 

فهدفت الدراسة الميدانية إلى  واقع أداء أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية بالبوسنة  تعر 

الهوية اإلسالمية لدى مسلمي الدولة في مجتمع متعدد الثقافات، من وجهة والهرسك لدورهم في تعزيز 

تم تصميم استبانة  نظر كل من أعضاء هيئة التدريس أنفسهم، ومن وجهة نظر طالبهم، ولقياس هخا الدور

 للكشط عن درجة أدائه، وفيما يلي وصط للعينة، و داة الدراسة.

 وصف عينة الدراسة:

بدور أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية بالبوسنة والهرسك في تم تطبي  االستبانة الخاصة 

على أعضاء هيئة التدريس والطالب  تعزيز الهوية اإلسالمية لدى مسلمي الدولة في مجتمع متعدد الثقافات

 320عضو هيئة تدريس، و  39بالكليات اإلسالمية الثالث بالبوسنة والهرسك،  يث بلغ عدد أفراد العينة 

مكان التخرو( بالنسبة  عضاء هيئة  -الدرجة العلمية -التخصف –طالبًا وطالبة، وف  متغيرات )النوع

 :تييناآل ولينالتخصف( بالنسبة للطالب كما بالجد –التدريس، ووف  متغيرات )النوع

 (2جدو: )

 ـ التخصص ـ الدرجة الجامعية ـ مكان التخرج(النوع يوضا توزيع أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس حسب )

 مكان التخرج الدرجة الجامعية التخصص النوع 

 عربية سنيةبو أستاذ أستاذ.ت مدرس تربوي عربي شرعي اثإن ذكور

 14 25 15 6 18 12 11 16 12 27 ك

% %69.2 %30.8 %41.0 %28.2 %30.8 %46.2 %15.4 %38.5 %64.1 %35.9 

( أن أعلى نسبة من إجمالي العينة من أعضاء هيئة التدريس  سب النوع هي 2يتضح من الجدول )      

أن أعلى نسبة ، و(30.8%(، )69.2% يث بلغت النسب على الترتيب، )اإلناث ثم نسبة الخكور نسبة 

ة علوم تربوية، وفي المرتبة ا خيرة نسبة لغة عربي سب التخصف هي نسبة علوم نرعية، ثم نسبة 

(، وقد يرجع هخا إلى وجود قسم وا د 28.2% (،)30.8%(، )41.0% يث بلغت النسب على الترتيب، )
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، فقت للغة العربية في الكليات الثالث، بينما توجد خمسة أقسام إسالمية، وثالثة أقسام تربوية واجتماعية

خيرة نسبة أستاذ مساعد أستاذ، وفي المرتبة ا  سب الدرجة العلمية هي مدرس ثم نسبة  أن أعلى نسبةو

أن أعلى نسبة  سب مكان ، و(15.4% (،)38.5%(، )46.2% يث بلغت النسب على الترتيب، )

(، 64.1% يث بلغت النسب على الترتيب، )جامعة عربية، ثم نسبة جامعة بوسنية التخرو هي نسبة 

(، وبالرغم من هخا فإن نسبة من درس في جامعة عربية تعد نسبة كبيرة، مما يشير إلى مدى %35.9)

وعلوم اللغة العربية رغبة البوسنيين في التواصل مع العالم العربي، و رصهم على تلقي العلم الشرعي 

 في جامعات عربية.

بالجدول التخصف( كما  – )النوعكما تم تطبي  نفس االستبانة على عينة من الطالب وف  متغيرات       

 التالي:

 (3جدو: )

 (ـ التخصص يوضا توزيع أفراد العينة من الطالب حسب )النوع

 التخصص النوع 

 تربوي عربي شرعي اثإن ذكور

 107 94 119 213 107 ك

% %33.4 %66.6 %37.2 %29.4 %33.4 

ثم اإلناث ( أن أعلى نسبة من إجمالي العينة من الطالب  سب النوع هي نسبة 3يتضح من الجدول )      

أن أعلى نسبة من إجمالي العينة ، و(33.4%(،)66.6% يث بلغت النسب على الترتيب، ) الخكور،نسبة 

علوم تربوية، وفي المرتبة ا خيرة نسبة لغة عربية، ثم نسبة علوم نرعية،  سب التخصف هي نسبة 

(، ويتف  هخا الترتيب مع عدد ا قسام 29.4%(، )33.4%(، )37.2%)النسب على الترتيب،  يث بلغت 

 ( على الترتيب.1ـ  3ـ  5الخاصة بكل تخصف في الكليات الثالث )

عبارة، وتضمنت ثالثة محاور: التدريس،  49تمثلت أداة الدراسة في استبانة تكونت من  أداة الدراسة:

،  يث تضمن كل محور ما يرتبت به من أدوار لتعزيز الهوية اإلسالمية، البحث العلمي، خدمة المجتمع

واعتمد البا ث في تصميم االستبانة على ما تم استخالصه من اإلطار النظري الوارد بالبحث، وما تم 

يس والطالب بهخه الكليات، وبعض استنتاجه من  وارات أجراها البا ث مع عدد من أعضاء هيئة التدر

نها خالل أربع سنوات )أئمة  ( أقامها 2019ـ  2015المساجد؛ وكخلك من مال ظات البا ث التي دو 

اللغة التي بالبوسنة كأستاذ مساعد بكلية التربية اإلسالمية بزينيتسا، كما راعى البا ث في تصميم االستبانة 

العربية أوال، ثم تمت تتحدث بها عينة الدراسة، وهي اللغة البوسنية، فتمت صياغة االستبانة باللغة 

 ترجمتها إلى اللغة البوسنية )ملح  الدراسة(

 تقنين أداة الدراسة:

يتم التحق  من صدقها في استقصاء موضوعها وثبات للتطبي  للحكم على مدى صال ية ا داة 

 نتائج االستجابة عن بنودها، وفيما يلي التحق  من صدي ا داة وثباتها.

 صدق األداة: -1

 ,Best,&Kahen, 1998) صدي االستبانة بأن تقيس االستبانة ما وضعت لقياسهيتعل  موضوع 

p.377)  ويعد الصدي هو المسنر على البدء في تطبي  االستبانة والتأكد من ثبات نتائجها، لخا فيأتي ،

  سابه في المرتبة ا ولى، ثم يليه الثبات، وللتأكد من صدي االستبانة اتبع البا ث الطري التالية:
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 لصدق الظاهريا .أ 

 الصدي الظاهريوقد تم  ساب صدي ا دوات في البداية باستخدام       

 Face Validity االختصاص والخبرة من أساتخة  ذويمن خالل عرضها على مجموعة من المحك مين

التربية اإلسالمية وأصول التربية بكلية التربية جامعة ا زهر، للقيام بتحكيمها، وذلك بعد أن اطلع هسالء 

من  عباراتهاإلبداء  رائهم ومال ظاتهم  ول ا داة و، وأهدافها أسئلتهاالمحكمون على عنوان الدراسة، و

دراسة، وصدقها في الكشط عن المعلومات المستهدفة للدراسة،  يث مدى مالئمة الفقرات لموضوع ال

وكخلك من  يث ترابت كل فقرة بالمحور التي تندرو تحته، ومدى وضوح الفقرة وسالمة صياغتها؛ وذلك 

بتعديل الفقرات أو  خف غير المناسب منها أو إضافة ما رأوه مناسبًا من فقرات، وبعد التعديالت 

ستبانة إلى اللغة البوسنية، وعرضها مرة أخرى على مجموعة من المحك مين من المقتر ة، تمت ترجمة اال

 التربية اإلسالمية بجامعة زينتسا بالبوسنة والهرسك.أساتخة التربية واللغة العربية بكلية 

 الصدق الذاتي .ب 

بيرسون(، يمكن  ساب الصدي الخاتي لالستبانة باستخدام  ساب الجخر التربيعي لمعامل )ارتباط       

 وكانت درجة الصدي الخاتي كما بالجدول التالي:

 (4جدو: )

 (359يوضا الجذر التربيعي لمعامل ارتباط بيرسون بين محاور االستبانة ومجموعها )ن=

 المحور
عدد 

 العبارات

معامل ارتباط 

 بيرسون

الجذر التربيعي لمعامل 

 االرتباط )الصدق(

درجة 

 الصدق

 مرتفعة 939. **881. 24 األو:

 مرتفعة 936. **877. 12 الثاني

 مرتفعة 930. **865. 13 الثالث

( أن معامل الصدي الخاتي لالستبانة يقترب من الوا د الصحيح وهى 4ويال   من الجدول )

درجة مقبولة إ صائيًا، وبخلك تتمتع االستبانة بدرجة عالية من الصدي، ويمكن االعتماد على نتائجها في 

 الحالية.الدراسة 

 :الثبات -2

باستخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ، ويتضح ذلك من خالل الجدول لالستبانة  تم  ساب الثبات

 :التالي

 (5جدو: )

 (359يبين عبات االستبانة عن طريق معامل ألفا كرونباخ)ن= 

 درجة الثبات معامل ألفا كرونباخ العدد المحور

 مرتفعة 891. 24 األو:

 مرتفعة 894. 12 الثاني

 مرتفعة 892. 13 الثالث

 مرتفعة 945. 49 إجمالي االستبانة
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( كبيرة، 945.( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة قد بلغت )5يتضح من الجدول )

 درجة مقبولة إ صائيًا، وبخلك تتمتع االستبانة بدرجة عالية من الثبات. يهو

 ويمكن أن يفيد ذلك في:

 االستبانة فيما وضعت لقياسه.صال ية  -

يمكن أن تسفر عنها الدراسة الحالية، وقد يكون ذلك مسنًرا  إمكانية ثبات النتائج التي -

 جيًدا لتعميم نتائجها.

دور أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية بالبوسنة والهرسك في تعرف إمكانية  -

 تعدد الثقافات.تعزيز الهوية اإلسالمية لدى مسلمي الدولة في مجتمع م

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

بعد تطبي  االستبانة وتجميعها، تم تفريغها في جداول لحصر التكرارات ولمعالجة بياناتها إ صائيًا 

 Statistical Package for Social Sciences( SPSSمن خالل برنامج الحزم اإل صائية )

اإلصدار الثاني والعشرون. وقد استخدم البا ث مجموعة من ا ساليب اإل صائية التي تستهدف القيام 

معامل ارتباط بيرسونأ ومعامل الفا بعملية التحليل الوصفي واالستداللي لعبارات االستبانة، وهي: 

 – tينتين مستقلتين)اختبار التاء لعوكرونباخأ والنسب المئوية في حساب التكراراتأ والوزن النسبي 

test Independent Simple(  أ واختبار تحليل التباين أحادي االتجا)One Way ANOVA أ)

 .للمقارنات الثنائية البعدية "LSD"اختبار 

 تصحيا االستبانة:

( واالستجابة )متوسطة( 4( واالستجابة )كبيرة( الدرجة )5تعطى االستجابة )كبيرة جدا( الدرجة ) 

( واالستجابة )ضعيفة جدا( تعطى الدرجة 2(، واالستجابة )ضعيفة( تعطى الدرجة )3ة )تعطى الدرج

(، وبضرب هخه الدرجات في التكرار المقابل لكل استجابة وجمعها وقسمتها على إجمالي أفراد العينة 1)

 يعطي ما يسمى بالوست المرجح الخي يعبر عن الوزن النسبي لكل عبارة ويتضح ذلك كما يلي:

 =   التقدير الرقمي لكل عبارة
 تكرار ضعيفة جدا(×  1تكرار ضعيفة( +)×  2تكرار متوسطة(+)× 3تكرار كبيرة(+)×4تكرار كبيرة جدا(+)× 5)

 عدد أفراد العينة

ضعيفة جدا(  -ضعيفة –متوسطة -كبيرة -وقد تحددت درجة أداء الدور من  يث كونها )كبيرة جدا

 :(96، ص 1986الحميد، كايم،  )عبدمن خالل العالقة التالية

 مستوى أداء الدور =
 1 - ن

 ن

( ويوضح الجدول التالي مستوى ومدى أداء الدور 5 يث تشير )ن( إلى عدد االستجابات وتساوى )

 من استجابات االستبانة: لكل استجابة
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 (6جدو: )

 يوضا مستوى أداء الدور لكل استجابة 

 المدى مستوى االستجابة

 1.8( أي 0.8+  1و تى ) 1من  ضعيفة جدا

 2.6( أي 0.8+  1.8و تى ) 1.8من  ضعيفة

 3.4( أي 0.8+  2.6و تى ) 2.6من  متوسطة

 4.2( أي 0.8+  3.4و تى )3.4من  كبيرة

 تقريبًا 5( أي0.8+  4.2و تى ) 4.2من  كبيرةجدا

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

أداء  االستبانة من  يث متوست ا وزان النسبية لكل محور ودرجةالنتائج الخاصة بترتيب محاور  - أ

 الدور عليه:

دور أعضاء هيئة والجدول التالي يوضح استجابات أفراد العينة على المحاور مجملة من  يث تعرف  

التدريس بالكليات اإلسالمية بالبوسنة والهرسك في تعزيز الهوية اإلسالمية لدى مسلمي الدولة في مجتمع 

 :متعدد الثقافات

 (7جدو: )

عضاء أدور من حيث تعرف  لمجموع محاور االستبانةمن الطالب وأعضاء هيئة التدريس فراد العينة يوضا استجابات أ

لدى مسلمي الدولة في مجتمع متعدد  اإلسالمية بالبوسنة والهرسك في تعزيز الهوية اإلسالمية هيئة التدريس بالكليات

 .(359الثقافات )ن=

 المحور ت

متوس  األوزان 

النسبية لعبارات 

 المحور

النسبة 

المئوية لدرجة 

أداء الدور 

 عله المحور

ترتيب المحور عله 

حسب متوس  األوزان 

النسبية لعبارات 

 المحور

درجة أداء الدور 

عله كل محور من 

محاور االستبانة 

 ومجموعها

 كبيرة 1 68.22 3.411 األو: 1

 متوسطة 3 61.66 3.083 الثاني 2

 متوسطة 2 65.56 3.278 الثالث 3

 متوسطة 65.90 3.295 إجمالي االستبانة

( أن درجة أداء الدور على مجمل المحاور )متوسطة( من وجهة نظر 7ويتضح من الجدول )

، ثم المحور الثالث الخاص بخدمة المحور ا ول الخاص بالتدريس :ترتيبها كالتالي ، وكانعينة الدراسة

متوست ا وزان  ،  يث تراوحوفي المرتبة ا خيرة المحور الثاني الخاص بالبحث العلميالمجتمع، 

 (.3.411(، )3.083)بين  النسبية لعبارات تلك المحاور

ويتف  هخا مع اإلطار النظري للدراسة فيما أنارت إليه من أن التعليم اإلسالمي بالبوسنة 

ًحا لبعض س لبيات التعليم العام هناك، وأنه يمثل خت دفاع عن الهوية والهرسك يقدم نموذًجا تربوي ًا مصح 

اإلسالمية، وإن كانت النتائج تشير إلى أن هخا الدور يحتاو إلى تفعيل أكثر، وخاصة فيما يتعل  بمحوري 

 البحث العلمي وخدمة المجتمع، رغم يهوره بشكل كبير في التدريس.
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  :الخاص بالتدريس حسب أوزانها النسبية:النتائج الخاصة بترتيب عبارات المحور األو 

(8جدو: )  

األو: الخاص بالتدريسفراد العينة حو: المحور أوالنسب المئوية والمتوسطات والترتيب الستجابات التكرارات   

(359من وجهة نظرعينة الدراسة )ن=  

 الترتيب
الوزن 

 النسبي

 درجة أداء الدور 

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا ت العبارة

 ك % ك % ك % ك % ك %

غرس مبادئ العقيدة  89 24.80% 93 25.90% 134 37.30% 38 10.60% 5 1.40% 3.6212 8

 الصحيحة في نفوس الطالب
1 

توعية الطالب بقضايا األمة  68 18.90% 110 30.60% 132 36.80% 42 11.70% 7 1.90% 3.5292 11

 اإلسالمية المعاصرة
2 

غرس االعتزاز باللغة  97 27.00% 100 27.90% 59 16.40% 50 13.90% 53 14.80% 3.3844 16

 العربية في نفوس الطالب
3 

استخدات اللغة العربية كلغة  74 20.60% 73 20.30% 96 26.70% 64 17.80% 52 14.50% 3.1476 18

 تدريس للمواد الشرعية
4 

حث الطالب عله تعلم اللغة  109 30.40% 83 23.10% 86 24.00% 30 8.40% 51 14.20% 3.4708 13

 العربية
5 

12 3.4875 7.80% 28 18.70% 67 17.30% 62 29.50% 106 26.70% 96 
التزات عضوات هيئة 

التدريس بالزي اإلسالمي 

 أمات طالباتهن

6 

9 3.5487 3.10% 11 10.60% 38 30.10% 108 40.90% 147 15.30% 55 
 تنمية قدرة الطالب عله

صياغة الثقافة األوروبية في 

 إطار إسالمي

7 

6 3.7214 3.60% 13 7.50% 27 27.60% 99 35.70% 128 25.60% 92 
توضيا إسهامات العلماء 

المسلمين عبر التاريخ في 

 بناء الحضارة اإلنسانية

8 

أعارها مناقشة الشبهات التي  22 6.10% 75 20.90% 119 33.10% 92 25.60% 51 14.20% 2.7911 22

 المستشرقون حو: اإلسالت
9 

الت كيد عله عالمية اإلسالت  128 35.70% 91 25.30% 77 21.40% 45 12.50% 18 5.00% 3.7409 5

 وصالحيت  لكل زمان ومكان
10 

تضمين المناهج الدراسية  84 23.40% 116 32.30% 109 30.40% 39 10.90% 11 3.10% 3.6212 7

 اإلسالميةأهدافا تعزز الهوية 
11 

10 3.5348 6.10% 22 12.00% 43 27.00% 97 32.00% 115 22.80% 82 
االنتقاء من التراث اإلسالمي 

ما يناسب طبيعة المجتمع 

 البوسني

12 

24 2.3064 25.60% 92 39.30% 141 20.30% 73 8.40% 30 6.40% 23 
تنظيم ندوات إسالمية 

بالكليات يحاضر فيها علماء 

 اإلسالميةمن الدو: 

13 

14 3.4318 4.20% 15 22.80% 82 21.20% 76 29.20% 105 22.60% 81 
رب  الدروس بالنظرة 

اإلسالمية التكاملية للكون 

 واإلنسان والحياة

14 

15 3.4290 11.70% 42 13.40% 48 20.30% 73 29.50% 106 25.10% 90 
اهتمات أساتذة اللغة العربية 

 بالتحدث باللغة العربية معظم

 وقت المحاضرة

15 

21 3.0306 12.80% 46 22.00% 79 28.70% 103 22.30% 80 14.20% 51 
اختيار سلسلة لتعليم اللغة 

العربية ذات سمت إسالمي 

 من حيث المحتوى

16 

17 3.3259 8.10% 29 17.80% 64 31.20% 112 19.20% 69 23.70% 85 
تحصين الطالب ضد األفكار 

والمذاهب المنحرفة عن 

 اإلسالت الصحيا منهج

17 

23 2.4708 24.80% 89 33.70% 121 18.70% 67 15.30% 55 7.50% 27 
تنظيم رحالت طالبية إله 

المعالم التاريخية اإلسالمية 

 داخل البوسنة وخارجها

18 

تقديم عالج لمشكالت الطالب  50 13.90% 83 23.10% 111 30.90% 81 22.60% 34 9.50% 3.0947 20

 التربية اإلسالميةمن مصادر 
19 



 2020اكتوبر                                      21العدد                     مجلة البحث العلمي في التربية     
 

- 114 - 

إتاحة الفرصة للطالب إلمامة  141 39.30% 106 29.50% 37 10.30% 54 15.00% 21 5.80% 3.8134 4

 زمالئهم بمسجد الكلية
20 

2 3.9638 5.80% 21 9.20% 33 14.20% 51 24.20% 87 46.50% 167 
الحرص عله رفع اآلذان في 

مسجد الكلية من قبل األستاذ 

 أو الطالب

21 

1 4.4011 0% 0 5.00% 18 12.00% 43 20.90% 75 62.10% 223 

استخدات المصطلحات ذات 

الصبغة اإلسالمية عند تحية 

الطالب وفي المناسبات 

 العامة

22 

3 3.8914 5.60% 20 7.20% 26 20.10% 72 26.70% 96 40.40% 145 
االستشهاد في تدريس اللغة 

العربية باآليات القرآنية 

 النبويةواألحاديث 

23 

19 3.1086 17.50% 63 17.50% 63 25.90% 93 14.50% 52 24.50% 88 
تضمين المناهج بعض الشعر 

العربي لغرس القيم 

 اإلسالمية لدى الطالب

24 

 

(، 22العبارات )ما تضمنته أداء من وجهة نظر عينة الدراسة  ا دوار( أن أكثر 8يتضح من الجدول )

 يث وقعت هخه العبارات في نطاي ا داء بدرجة كبيرة، ما عدا العبارة  (،8(، )10(، )20(، )23(، )21)

( وقعت في نطاي ا داء بدرجة كبيرة جدا، وذلك  سب ترتيب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي 22)

 وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى: ،ا على من عبارات المحور

 بتقدير  ،ية عند تحية الطالب وفي المناسبات العامةاستخدام المصطلحات ذات الصبغة اإلسالم

 ( كبير جدا4.4011رقمي )

 ( 3.9638بتقدير رقمي ) ،الحرص على رفع اآلذان في مسجد الكلية من قبل ا ستاذ أو الطالب

 كبير

 ( 3.8914بتقدير رقمي ) ،االستشهاد في تدريس اللغة العربية باآليات القر نية وا  اديث النبوية

 كبير

 ( كبير3.8134بتقدير رقمي ) ،إتا ة الفرصة للطالب إلمامة زمالئهم بمسجد الكلية 

 ( كبير3.7409بتقدير رقمي ) ،التأكيد على عالمية اإلسالم وصال يته لكل زمان ومكان 

 بتقدير رقمي  ،توضيح إسهامات العلماء المسلمين عبر التاريخ في بناء الحضارة اإلنسانية

 .( كبير3.7214)

تشير هخه النتائج إلى  رص اعضاء هيئة التدريس على إيهار الهوية اإلسالمية في ألفايهم داخل و     

قاعات الدراسة وخارجها، وفي ممارساتهم داخل الكلية من خالل كونهم قدوة في أداء الشعائر الدينية 

ن هخه العبارات وتدريب طالبهم عليها، إضافة إلى اعتزازهم باإلسالم وبحضارته، وقد يعزى هخا إلى أ

هي أبست مظاهر الهوية اإلسالمية وأسهلها قوال وتطبيقًا، إذا ُوجد الشعور باالنتماء لألمة اإلسالمية 

  واالعتزاز به.

هي ما تضمنته من وجهة نظر عينة الدراسة  ا دوار أداء( أن أقل 8كما يتضح من الجدول )      

(، يث وقعت هخه العبارات في نطاي ا داء بدرجة 24(، )19(،)16(، )9(، )18(، )13العبارات )

( في نطاي ا داء بدرجة ضعيفة، وذلك  سب ترتيب الوزن النسبي 18(، )13متوسطة ما عدا العبارتين )

 والواقعة في اإلرباعي ا دنى من عبارات المحور وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى:
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 ( 2.3064بتقدير رقمي ) ،علماء من الدول اإلسالمية تنظيم ندوات إسالمية بالكليات يحاضر فيها

 ضعيط

 بتقدير رقمي  ،تنظيم ر الت طالبية إلى المعالم التاريخية اإلسالمية داخل البوسنة وخارجها

 ( ضعيط2.4708)

 ( متوست2.7911بتقدير رقمي ) ،مناقشة الشبهات التي أثارها المستشرقون  ول اإلسالم 

  ( 3.0306بتقدير رقمي ) ،العربية ذات سمت إسالمي من  يث المحتوىاختيار سلسلة لتعليم اللغة

 متوست

 ( متوست3.0947بتقدير رقمي ) ،تقديم عالو لمشكالت الطالب من مصادر التربية اإلسالمية 

 بتقدير رقمي  ،تضمين المناهج بعض الشعر العربي لغرس القيم اإلسالمية لدى الطالب

 ( متوست3.1086)

تنظيم ر الت وندوات إسالمية بالكليات يحاضر فيها علماء من الدول اإلسالمية، بتنظيم ففيما يتعل        

طالبية إلى المعالم التاريخية اإلسالمية داخل البوسنة وخارجها، فقد يعزى هخا إلى ضعط اإلمكانات 

وتحمل  بما ال يسمح باستضافة مثل هخه الندواتالمادية وقلة مصادر تمويل التعليم اإلسالمي هناك، 

 تكاليط سفر وإقامة الضيوف، أو تنظيم ر الت علمية بشكل مستمر.

يتعل  بمناقشة الشبهات التي أورها المستشرقون  ول اإلسالم؛ فقد يعزى هخا إلى الخوف من  اوفيم      

 التسبب في مشكالت اجتماعية مع المختلفين في الرأي، خاصة إن كانوا مواطنين في نفس الدولة.

يتعل  بالعبارات الثالث ا خيرة والتي تتعل  بالمحتوى الدراسي، فقد يعزى هخا إلى قلة  اوفيم     

 المتخصصين في علوم التربية اإلسالمية، من القائمين على التخطيت وتطوير المناهج الدراسية. 
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 النتائج الخاصة بترتيب عبارات المحور الثاني الخاص بالبحث العلمي حسب أوزانها النسبية: 

(9جدو: )  

من  المحور الثاني الخاص بالبحث العلمي فراد العينة حو:أوية والمتوسطات والترتيب الستجابات ئوالنسب المالتكرارات 

(359وجهة نظرعينة الدراسة )ن=  

 الترتيب
الوزن 

 النسبي

 درجة أداء الدور 

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا ت العبارة

 ك % ك % ك % ك % ك %

االهتمات بإجراء أبحاث ذات  61 17.00% 92 25.60% 120 33.40% 49 13.60% 37 10.30% 3.2535 4

 صلة بالهوية اإلسالمية
25 

2 3.3008 10.00% 36 16.40% 59 29.50% 106 21.40% 77 22.60% 81 
ترجمة أمهات الكتب 

اإلسالمية من اللغة العربية 

 إله اللغة البوسنية

26 

تكليف الطالب ب بحاث تبرز  49 13.60% 87 24.20% 119 33.10% 72 20.10% 32 8.90% 3.1365 7

 رقي التراث اإلسالمي
27 

ت ليف كتب شرعية باللغة  89 24.80% 92 25.60% 97 27.00% 46 12.80% 35 9.70% 3.4290 1

 البوسنية
28 

5 3.1894 7.80% 28 19.50% 70 30.90% 111 29.50% 106 12.30% 44 
تضمين الكتب الشرعية 

قضايا المجتمع البوسني 

 ومشكالت 

29 

11 2.7577 15.90% 57 25.10% 90 33.10% 119 19.20% 69 6.70% 24 
تنظيم مؤتمرات علمية 

عالمية تناقش قضايا الهوية 

 اإلسالمية

30 

9 2.9666 13.60% 49 23.10% 83 30.10% 108 19.20% 69 13.90% 50 

علمية عن تنظيم مؤتمرات 

الحوار بين األديان والثقافات 

المختلفة يشارك في  ممثلون 

أوروبيون عن مختلف 

 الثقافات

31 

10 2.8774 7.80% 28 28.70% 103 37.60% 135 19.80% 71 6.10% 22 

إجراء أبحاث ذات رؤية 

نقدية عن كتابات غير 

المسلمين في أوروبا عن 

 اإلسالت

32 

12 2.6741 19.50% 70 21.40% 77 38.70% 139 12.80% 46 7.50% 27 

مراجعة البرامج التعليمية 

بمؤسسات التعليم قبل 

الجامعي لتنقيتها مما يضعف 

 الهوية اإلسالمية

33 

3 3.2563 3.90% 14 22.30% 80 35.90% 129 20.10% 72 17.80% 64 
إعراء مكتبة الكلية ببحوث 

ودوريات علمية تعزز الهوية 

 اإلسالمية للطالب

34 

6 3.1643 10.00% 36 15.90% 57 35.40% 127 25.10% 90 13.60% 49 
رب  موضوعات الماجستير 

والدكتورا  لطالب الدراسات 

 العليا بالهوية اإلسالمية

35 

8 2.9916 11.40% 41 21.70% 78 34.00% 122 22.00% 79 10.90% 39 

عمل بحوث مشتركة مع 

أعضاء هيئة تدريس غير 

اإلنسانية مسلمين في العلوت 

 لالنفتاح عله كل الثقافات

36 

(، 28العبارات )هي ما تضمنته من وجهة نظر عينة الدراسة  ا دوار أداء( أن أكثر 9يتضح من الجدول )

( وقعت في 28 يث وقعت هخه العبارات في نطاي ا داء بدرجة متوسطة ما عدا العبارة ) (،34(، )26)

ترتيب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي ا على من عبارات نطاي ا داء بدرجة كبيرة، وذلك  سب 

 المحور وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى:

 ( كبير3.4290بتقدير رقمي ) ،تأليط كتب نرعية باللغة البوسنية 
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 ( 3.3008بتقدير رقمي ) ،ترجمة أمهات الكتب اإلسالمية من اللغة العربية إلى اللغة البوسنية

 متوست

 بتقدير رقمي  ،مكتبة الكلية ببحوث ودوريات علمية تعزز الهوية اإلسالمية للطالب إثراء

 ( متوست3.2563)

وتشير هخه النتائج إلى مدى الجهد المبخول من أعضاء هيئة التدريس في التصنيط والتأليط والترجمة      

م، إضافة إلى انتراط مثل للعلوم الشرعية، وقد يعزى هخا إلى مدى إدراكهم لألخطار التي تواجه هويته

 هخه المسلفات في الترقي إلى الدرجة ا على.

هي ما تضمنته من وجهة نظر عينة الدراسة  ا دوار أداء( أن أقل 9كما يتضح من الجدول )      

(، يث وقعت هخه العبارات في نطاي ا داء بدرجة متوسطة، وذلك  سب 32(، )30(، )33العبارات )

ي والواقعة في اإلرباعي ا دنى من عبارات المحور وتشير تلك العبارات على الترتيب ترتيب الوزن النسب

 إلى:

 مراجعة البرامج التعليمية بمسسسات التعليم قبل الجامعي لتنقيتها مما يضعط الهوية اإلسالمية، 

 ( متوست2.6741بتقدير رقمي )

 ( متوست2.7577بتقدير رقمي ) ،تنظيم مستمرات علمية عالمية تناقش قضايا الهوية اإلسالمية 

 بتقدير رقمي  ،إجراء أبحاث ذات رؤية نقدية عن كتابات غير المسلمين في أوروبا عن اإلسالم

 ( متوست2.8774)

وتتف  هخه النتائج مع نتائج المحور ا ول، إذ إنها ترتبت بأمرين: قلة االهتمام بالرؤية النقدية للمسلفات      

لفة للمنهج اإلسالمي، وضعط الموارد المالية، وقد يعزى هخا إلى ما سب  في والبرامج التعليمية المخا

 المحور ا ول.
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 النتائج الخاصة بترتيب عبارات المحور الثالث الخاص بخدمة المجتمع حسب أوزانها النسبية: 
(10جدو: )  

 المحور الثالث الخاص بخدمة المجتمعفراد العينة حو: أوالنسب المئوية والمتوسطات والترتيب الستجابات التكرارات 

 (359من وجهة نظرعينة الدراسة )ن=

 الترتيب
الوزن 

 النسبي

 درجة أداء الدور 

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا ت العبارة

 ك % ك % ك % ك % ك %

13 2.7214 21.20% 76 24.50% 88 29.00% 104 11.70% 42 13.60% 49 
خارج الكلية عقد ندوات 

لتعزيز االنتماء اإلسالمي 

 عند المسلمين

37 

4 3.5348 3.60% 13 10.00% 36 33.40% 120 35.10% 126 17.80% 64 
مشاركة مسلمي الدولة 

المناسبات واألعياد 

 اإلسالمية

38 

سهولة تقديم الفتاوى  83 23.10% 81 22.60% 122 34.00% 59 16.40% 14 3.90% 3.4457 6

 للمسلمينالفقهية 
39 

1 3.7632 4.70% 17 8.10% 29 20.60% 74 39.30% 141 27.30% 98 
الحرص عله الظهور في 

المجتمع بالسمت المميز 

 للمسلم

40 

2 3.7270 3.60% 13 8.40% 30 27.60% 99 32.60% 117 27.90% 100 
حث المسلمين عله إلحاق 

أوالدهم بمؤسسات التعليم 

 اإلسالمي

41 

3 3.6072 3.60% 13 11.70% 42 26.50% 95 36.80% 132 21.40% 77 
المقارنة بين القيم اإلسالمية 

والسلوكيات غير اإلسالمية 

 في المجتمع

42 

تنظيم مسابقات في حفظ  87 24.20% 78 21.70% 70 19.50% 74 20.60% 50 13.90% 3.2173 8

 القرآن الكريم والسنة النبوية
43 

11 2.9359 12.30% 44 25.30% 91 28.70% 103 24.00% 86 9.70% 35 
توضيا ضواب  االختالط 

بالثقافة الكرواتية والصربية 

 واالستفادة منها

44 

10 2.9471 13.10% 47 22.00% 79 33.40% 120 20.10% 72 11.40% 41 
تقديم برامج تليفزيونية تبرز 

قيم اإلسالت في التعايش مع 

 اآلخرين

45 

12 2.8774 15.90% 57 19.20% 69 34.00% 122 23.10% 83 7.80% 28 

تحذير المسلمين من البرامج 

التليفزيونية التي تبث أفكارا 

تؤعر سلبا عله الهوية 

 اإلسالمية

46 

7 3.2869 7.80% 28 17.00% 61 30.40% 109 28.40% 102 16.40% 59 

إنشاء صفحات ومجموعات 

عله وسائل التواصل 

االجتماعي تهتم بقضايا 

 اإلسالميالعالم 

47 

9 3.0780 8.60% 31 20.10% 72 38.40% 138 20.60% 74 12.30% 44 
دعوة وفود من الجامعات 

العربية لزيارة المؤسسات 

 التربوية البوسنية

48 

5 3.4735 2.80% 10 14.20% 51 31.80% 114 35.40% 127 15.90% 57 
دعم انتماء مسلمي الدولة 

لألمة اإلسالمية وتقديم  

 انتماء آخرعله أي 

49 

العبارات هي ما تضمنته من وجهة نظر عينة الدراسة  ا دوار أداء( أن أكثر 10يتضح من الجدول )

 يث وقعت هخه العبارات في نطاي ا داء بدرجة كبيرة، وذلك  سب ترتيب الوزن  (،42(، )41(، )40)

 العبارات على الترتيب إلى:النسبي والواقعة في اإلرباعي ا على من عبارات المحور وتشير تلك 

 ( كبير3.7632بتقدير رقمي ) ،الحرص على الظهور في المجتمع بالسمت المميز للمسلم 
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 ( كبير3.7270بتقدير رقمي ) ، ث المسلمين على إلحاي أوالدهم بمسسسات التعليم اإلسالمي 

 ( 3.6072رقمي ) بتقدير ،المقارنة بين القيم اإلسالمية والسلوكيات غير اإلسالمية في المجتمع

 كبير

وتتف  هخه النتائج أيًضا مع ما يرتبت بها من عبارات المحور ا ول، الخاص بالسمت والشكل، إذ       

يحرص أعضاء هيئة التدريس على أن يكونوا قدوة بين أفراد المجتمع فيما يتعل  بالظهور بسمت المسلم 

ا سباب التي ذكرت في الحور ا ول من أن وقد يعزى إلى نفس في المظهر الخارجي وفي السلوكيات، 

  هخه ا دوار هي أبست مظاهر الهوية اإلسالمية وأسهلها تطبيقًا.

هي ما تضمنته من وجهة نظر عينة الدراسة  ا دوار أداء( أن أقل 10كما يتضح من الجدول )      

ة متوسطة، وذلك  سب (،  يث وقعت هخه العبارات في نطاي ا داء بدرج44(، )46(، )37العبارات )

ترتيب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي ا دنى من عبارات المحور وتشير تلك العبارات على الترتيب 

 إلى:

 ( 2.7214بتقدير رقمي ) ،عقد ندوات خارو الكلية لتعزيز االنتماء اإلسالمي عند المسلمين

 متوست

  بتقدير  ،أفكارا تسثر سلبا على الهوية اإلسالميةتحخير المسلمين من البرامج التليفزيونية التي تبث

 ( متوست2.8774رقمي )

 ( 2.9359بتقدير رقمي ) ،توضيح ضوابت االختالط بالثقافة الكرواتية والصربية واالستفادة منها

 متوست

 وتتف  هخه النتائج مع نتائج المحورين ا ول والثاني، فيما يخف نفس ا مرين: ضعط الرؤية النقدية      

للثقافات المخالفة للثقافة اإلسالمية، وضعط الموارد المالية، ولخا يبدو أن المجتمع البوسني يخشى أن 

تتكرر مأساة الحرب مرة أخرى، وأنهم يعيشون غير مطمئنين بين المختلفين معهم في الدين والثقافة مما 

مية وغيرها من الثقافات، إضافة إلى يجعلهم في  الة خوف من توجيه النقد أو المقارنات بين الثقافة اإلسال

ضعط مواردهم المالية والتي ال تسمح بإقامة مثل هخه المستمرات واللقاءات بينهم وبين نظرائهم من العالم 

 العربي واإلسالمي.

  النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس عله مدى درجة أداء

 إناث( -ستبانة ومحاورها الفرعية بحسب متغير النوع )ذكور الدور إلجمالي اال

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة 

 على إجمالي االستبانة ومحاورها، والجدول التالي يبين ذلك:
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 (11جدو: )

 إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة t – testيوضا نتائج اختبار التاء لعينتين مستقلتين

 (39نحو الموافقة عله إجمالي االستبانة ومحاورها حسب متغير النوع )ن=

 المتوس  ن النوع المحور
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 األو:
 10.40806 94.5926 27 ذكور

4.945 
.000 

 25.09301 66.7500 12 إناث دالة

 الثاني
 8.35740 46.0000 27 ذكور

4.171 
.000 

 14.43559 30.7500 12 إناث دالة

 الثالث
 8.94427 51.6667 27 ذكور

4.930 
.000 

 13.28590 33.8333 12 إناث دالة

 المجموع
 26.60913 192.2593 27 ذكور

4.934 
.000 

 50.86762 131.3333 12 إناث دالة

 ( أنه:11يتضح من الجدول )

  إنياث(،  -توجد فروي ذات داللة إ صيائية بيين اسيتجابات أفيراد العينية تبًعيا لمتغيير النيوع )ذكيور

(، وهييي قيميية داليية إ صييائيًا عنييد 4.934 يييث جيياءت قيميية )ت(، )، بالنسييبة إلجمييالي االسييتبانة

سيتجاباتهم عليى المحيور (، وكانت الفروي لصالح الخكور  يث بليغ متوسيت ا0.05مستوى داللة )

(، وقد يعزى هخا 131.3333(، بينما بلغ متوست استجابات أفراد العينة من اإلناث )192.2593)

إلييى كثييرة ا تكيياك أعضيياء هيئيية التييدريس الييخكور بييالمجتمع، ووجييود وقييت عنييدهم للقيييام بعييض 

 ا دوار، هخا بخالف اإلناث. 

 إنياث(،  -راد العينية تبًعيا لمتغيير النيوع )ذكيور توجد فروي ذات داللة إ صيائية بيين اسيتجابات أفي

(، وهييي قيميية داليية 4.945 يييث جيياءت قيميية )ت(، )، بالنسييبة للمحييور ا ول الخيياص بالتييدريس

(، وكانت الفروي لصالح الخكور  ييث بليغ متوسيت اسيتجاباتهم 0.05إ صائيًا عند مستوى داللة )

 (.66.7500فراد العينة من اإلناث )(، بينما بلغ متوست استجابات أ94.5926على المحور )

  إنياث(،  -توجد فروي ذات داللة إ صيائية بيين اسيتجابات أفيراد العينية تبًعيا لمتغيير النيوع )ذكيور

(، وهي قيمة دالية 4.171 يث جاءت قيمة )ت(، )، بالنسبة للمحور الثاني الخاص بالبحث العلمي

لصالح الخكور  ييث بليغ متوسيت اسيتجاباتهم (، وكانت الفروي 0.05إ صائيًا عند مستوى داللة )

 (.30.7500(، بينما بلغ متوست استجابات أفراد العينة من اإلناث )46.0000على المحور )

  إنياث(،  -توجد فروي ذات داللة إ صيائية بيين اسيتجابات أفيراد العينية تبًعيا لمتغيير النيوع )ذكيور

(، وهي قيمة دالة 4.930ءت قيمة )ت(، ) يث جا، بالنسبة للمحور الثالث الخاص بخدمة المجتمع

(، وكانت الفروي لصالح الخكور  ييث بليغ متوسيت اسيتجاباتهم 0.05إ صائيًا عند مستوى داللة )

 (.33.8333(، بينما بلغ متوست استجابات أفراد العينة من اإلناث )51.6667على المحور )

 اء هيئة التدريس عله مدى درجة أداء النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة من أعض

جامعة  –الدور إلجمالي االستبانة ومحاورها الفرعية بحسب متغير مكان التخرج )جامعة بوسنية

 عربية(

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة 

 الي يبين ذلك:على إجمالي االستبانة ومحاورها، والجدول الت
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 (12جدو: )

 إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة t – testيوضا نتائج اختبار التاء لعينتين مستقلتين

 (39نحو الموافقة عله إجمالي االستبانة ومحاورها حسب متغير مكان التخرج )ن=

 المتوس  ن مكان التخرج المحور
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 األو:
 21.90837 78.3200 25 جامعة بوسنية

-3.564 
.001 

 6.37518 99.7857 14 جامعة عربية دالة

 الثاني
 12.40202 35.6800 25 جامعة بوسنية

-4.613 
.000 

 3.31911 51.3571 14 جامعة عربية دالة

 الثالث
 13.56245 40.7600 25 جامعة بوسنية

-4.048 
.000 

 3.95858 55.8571 14 جامعة عربية دالة

 المجموع
 46.33418 154.7600 25 جامعة بوسنية

-4.126 
.000 

 11.41524 207.0000 14 جامعة عربية دالة

 ( أنه:12يتضح من الجدول )

  توجد فيروي ذات داللية إ صيائية بيين اسيتجابات أفيراد العينية تبًعيا لمتغيير مكيان التخيرو )جامعية

(، وهيي 4.126- ييث جياءت قيمية )ت(، )، جامعة عربية(، بالنسبة إلجميالي االسيتبانة –بوسنية 

(، وكانيت الفيروي لصيالح جامعية عربيية  ييث بليغ 0.05قيمة دالية إ صيائيًا عنيد مسيتوى داللية )

(، بينمييا بلييغ متوسييت اسييتجابات أفييراد العينيية ميين 207.0000متوسييت اسييتجاباتهم علييى المحييور )

(، وقد يعزى هخا إلى أن الدراسة في جامعة عربية واال تكاك بالثقافة 154.7600جامعة بوسنية )

العربية يسهم في تعزيز الهوية اإلسالمية لدى الخين درسوا فيها، مين خيالل تعزييز انتميائهم لألمية 

اإلسالمية ولغة القر ن، كما أنهم أكثر إتقانًا للغة العربية من غيرهم الخين ليم يدرسيوا فيي جامعيات 

عربية، ولخا فهم أكثر قدرة على الترجمة والتأليط وفهم النصوص اإلسالمية، مما يسثر إيجابًا فيي 

 هويتهم اإلسالمية وبالتالي في قيامهم بأدوارهم المنوطة بهم تجاه هخا ا مر.

  توجد فيروي ذات داللية إ صيائية بيين اسيتجابات أفيراد العينية تبًعيا لمتغيير مكيان التخيرو )جامعية

- ييث جياءت قيمية )ت(، )، جامعة عربية(، بالنسيبة للمحيور ا ول الخياص بالتيدريس –بوسنية 

(، وكانييت الفييروي لصييالح جامعيية 0.05(، وهييي قيميية داليية إ صييائيًا عنييد مسييتوى دالليية )3.564

(، بينما بلغ متوست اسيتجابات أفيراد 99.7857عربية  يث بلغ متوست استجاباتهم على المحور )

 (.78.3200سنية )العينة من جامعة بو

  توجد فيروي ذات داللية إ صيائية بيين اسيتجابات أفيراد العينية تبًعيا لمتغيير مكيان التخيرو )جامعية

 يث جياءت قيمية )ت(، ، جامعة عربية(، بالنسبة للمحور الثاني الخاص بالبحث العلمي –بوسنية 

لصيالح جامعية  (، وكانيت الفيروي0.05(، وهي قيمة دالة إ صيائيًا عنيد مسيتوى داللية )4.613-)

(، بينما بلغ متوست اسيتجابات أفيراد 51.3571عربية  يث بلغ متوست استجاباتهم على المحور )

 (.35.6800العينة من جامعة بوسنية )

  توجد فيروي ذات داللية إ صيائية بيين اسيتجابات أفيراد العينية تبًعيا لمتغيير مكيان التخيرو )جامعية

 يث جاءت قيمة )ت(، ، لثالث الخاص بخدمة المجتمعجامعة عربية(، بالنسبة للمحور ا –بوسنية 

(، وكانيت الفيروي لصيالح جامعية 0.05(، وهي قيمة دالة إ صيائيًا عنيد مسيتوى داللية )4.048-)
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(، بينما بلغ متوست اسيتجابات أفيراد 55.8571عربية  يث بلغ متوست استجاباتهم على المحور )

 (.40.7600العينة من جامعة بوسنية )

  الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس عله مدى درجة أداء النتائج

 -أستاذ مساعد -بحسب متغير الدرجة العلمية )أستاذ الدور إلجمالي االستبانة ومحاورها الفرعية

 مدرس(

اد العينة أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه ال توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفر

 على إجمالي االستبانة ومحاورها، والجدول التالي يبين ذلك:

 (13جدو: )

 يوضا نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجا  إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة 

 (39نحو الموافقة عله إجمالي االستبانة ومحاورها حسب متغير الدرجة العلمية )ن=

 مصدر التباين محورال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 ف متوس  المربعات

الداللة 

 اإلحصائية

 األو:

 226.598 2 453.197 بين المجموعات

.519 
.600 

 غير دالة
 436.938 36 15729.778 داخل المجموعات

  38 16182.974 المجموع

 الثاني

 105.015 2 210.030 بين المجموعات

.648 
.529 

 غير دالة
 161.952 36 5830.278 داخل المجموعات

  38 6040.308 المجموع

 الثالث

 235.766 2 471.532 بين المجموعات

1.371 
.267 

 غير دالة
 172.006 36 6192.211 داخل المجموعات

  38 6663.744 المجموع

 اإلجمالي

 1416.405 2 2832.810 بين المجموعات

.681 
.513 

 دالةغير 
 2079.915 36 74876.933 داخل المجموعات

  38 77709.744 المجموع

 ( أنه:13يتضح من الجدول )

 ال توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير الدرجية العلميية )أسيتاذ- 

(، وهيي قيمية 681.)  ييث جياءت قيمية )ف(،، مدرس(، بالنسبة إلجمالي االستبانة -أستاذ مساعد

(، وقد يعزى هخا إلى أن الهوية اإلسيالمية واالعتيزاز 0.05غير دالة إ صائيًا عند مستوى داللة )

بها والسعي نحو تعزيزها في المجتمع يبدأ في فترة مبكرة من العمر، وأن إدراك هخه المسيئولية ال 

يحتاو بشكل كبيير إليى الحصيول عليى درجيات علميية أعليى بقيدر ميا يحتياو إليى تنشيئة إسيالمية، 

 وا تكاك بالثقافة العربية. 

  فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير الدرجية العلميية )أسيتاذال توجد- 

 يييث جيياءت قيمييية )ف(، الخيياص بالتييدريس، مييدرس(، بالنسييبة للمحيييور ا ول  -أسييتاذ مسيياعد

 (.0.05(، وهي قيمة غير دالة إ صائيًا عند مستوى داللة )519.)

 ال توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير الدرجية العلميية )أسيتاذ- 

 ييث جياءت قيمية )ف(، الخياص بالبحيث العلميي، مدرس(، بالنسبة للمحور الثياني  -أستاذ مساعد

 (.0.05(، وهي قيمة غير دالة إ صائيًا عند مستوى داللة )648.)
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 إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير الدرجية العلميية )أسيتاذ ال توجد فروي ذات داللة- 

 ييث جياءت قيمية )ف(، الخاص بخدمية المجتميع، مدرس(، بالنسبة للمحور الثالث  -أستاذ مساعد

 (.0.05(، وهي قيمة غير دالة إ صائيًا عند مستوى داللة )1.371)

 لعينة من أعضاء هيئة التدريس عله مدى درجة أداء النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد ا

 -لغة عربية -علوت شرعيةالدور إلجمالي االستبانة ومحاورها الفرعية بحسب متغير التخصص )

 علوت تربوية(

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة 

 ومحاورها، والجدول التالي يبين ذلك:على إجمالي االستبانة 

 (14جدو: )

 يوضا نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجا  إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة 

 (39نحو الموافقة عله إجمالي االستبانة ومحاورها حسب متغير التخصص )ن=

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 ف متوس  المربعات

الداللة 

 اإلحصائية

 األو:

 4383.606 2 8767.211 بين المجموعات

21.280 
.000 

 دالة
 205.993 36 7415.763 داخل المجموعات

  38 16182.974 المجموع

 الثاني

 1501.488 2 3002.976 بين المجموعات

17.796 
.000 

 دالة
 84.370 36 3037.331 داخل المجموعات

  38 6040.308 المجموع

 الثالث

 1771.831 2 3543.662 بين المجموعات

20.444 
.000 

 دالة
 86.669 36 3120.081 داخل المجموعات

  38 6663.744 المجموع

 اإلجمالي

 21559.615 2 43119.230 بين المجموعات

22.438 
.000 

 دالة
 960.848 36 34590.513 داخل المجموعات

  38 77709.744 المجموع

 ( أنه:14يتضح من الجدول )

 ( علوم نرعيةتوجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير التخصف- 

 يييث جيياءت قيميية )ف(، ، علييوم تربوييية(، بالنسييبة إلجمييالي االسييتبانة ومحاورهييا -لغيية عربييية

(، علييى الترتيييب وهييي قيييم داليية إ صييائيًا عنييد 20.444(، )17.796(، )21.280(، )22.438)

 .للمقارنات الثنائية البعدية "LSD"اختبار ( ولتوضيح اتجاه الفروي نستخدم 0.05مستوى داللة )
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 لغة عربية -علوت شرعية) اتجا  الفروق عله إجمالي االستبانة ومحاورها تبعا لمتغير التخصص- 

 :للمقارنات الثنائية البعدية "LSD"اختبار  علوت تربوية( باستخدات

 (15جدو: )

 للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة  "LSD"يوضا نتائج اختبار  

 (.39تبًعا لمتغير التخصص )ن=

 المجموعة)ب( المجموعة)أ( المحور
 الفرق بين

 ب( -)أ المتوسطات

الخط  

 المعياري

الداللة 

 اإلحصائية

 األو:
 علوت شرعية

 031. 5.62150 *12.65341 عربيةلغة 

 000. 5.48094 *35.64583 علوت تربوية

 000. 5.99106 *22.99242 علوت تربوية لغة عربية

 الثاني
 علوت شرعية

 008. 3.59766 *10.01705 لغة عربية

 000. 3.50771 *20.89583 علوت تربوية

 007. 3.83417 *10.87879 علوت تربوية لغة عربية

 الثالث
 علوت شرعية

 015. 3.64634 *9.35795 لغة عربية

 000. 3.55517 *22.72917 علوت تربوية

 001. 3.88605 *13.37121 علوت تربوية لغة عربية

إجمالي 

 االستبانة

 علوت شرعية
 012. 12.14095 *32.02841 لغة عربية

 000. 11.83738 *79.27083 علوت تربوية

 001. 12.93910 *47.24242 تربويةعلوت  لغة عربية

 05.تعني أن الفري بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *

 ( ما يلي:15يتضح من الجدول )

  عليوم نيرعيةالتخصيف  لمتغيرتوجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا- 

 ييث جياءت قيمية  ،عليوم نيرعية لصيالح بالنسيبة إلجميالي االسيتبانة،عليوم تربويية(  -لغة عربية

32.02841) لغيية عربيييةو علييوم نييرعيةالفييري بييين متوسييطات 
*

(، كمييا جيياءت قيميية الفييري بييين 

79.27083) وعلوم تربوية علوم نرعيةمتوسطات 
*

 ييث جياءت قيمية ، لغية عربيية(، ولصيالح 

47.24242) وعلييوم تربوييية لغيية عربييية الفييري بييين متوسييطات
*

إ صييائيًا عنييد ، وهييي قيييم داليية (

(، وقييد تعييزى هييخه النتييائج إلييى أن محتييوى الدراسيية التييي درسييها ا سييتاذ، 0.05مسييتوى دالليية )

والتخصف الخي يدرسه يسهم في تعزيز هويته اإلسالمية وبالتالي في قيامه بدوره في هيخا الشيأن 

سيا من مقومات من  يث تعزيز الهوية اإلسالمية لآلخرين، فدراسة العلوم الشرعية تعد مقوًما أسا

 الهوية اإلسالمية، تليه اللغة العربية كمقوم مهم من مقومات الهوية اإلسالمية.

  علوم نرعيةالتخصف  لمتغيرتوجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا(- 

 ييث  عليوم نيرعية، لصالح بالنسبة للمحور ا ول الخاص بالتدريس، علوم تربوية(، -لغة عربية

12.65341) لغية عربييةو عليوم نيرعيةجاءت قيمية الفيري بيين متوسيطات 
*

(، كميا جياءت قيمية 

35.64583) وعليوم تربويية عليوم نيرعيةالفري بين متوسيطات 
*

 ييث  ،لغية عربيية(، ولصيالح 

22.99242) وعلييوم تربوييية لغيية عربييية جيياءت قيميية الفييري بييين متوسييطات
*

، وهييي قيييم داليية (

 (.0.05داللة )إ صائيًا عند مستوى 
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  علوم نرعيةالتخصف  لمتغيرتوجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا(- 

 عليوم نيرعية، لصيالح بالنسبة للمحور الثاني الخاص بالبحث العلميي، علوم تربوية(، -لغة عربية

10.01705) لغية عربييةعليوم نيرعية و يث جاءت قيمة الفيري بيين متوسيطات 
*

ا جياءت (، كمي

20.89583) وعلييوم تربويييةعلييوم نيرعية قيمية الفييري بيين متوسييطات 
*

 ،لغيية عربييية(، ولصيالح 

10.87879) وعلوم تربويية لغة عربية  يث جاءت قيمة الفري بين متوسطات
*

، وهيي قييم دالية (

 (.0.05إ صائيًا عند مستوى داللة )

  علوم نرعيةالتخصف  لمتغيرتوجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا(- 

 عليوم نيرعية، علوم تربوية(، بالنسبة للمحور الثالث الخاص بخدمة المجتمع، لصالح -لغة عربية

9.35795) لغة عربيةعلوم نرعية و يث جاءت قيمة الفري بين متوسطات 
*

(، كما جاءت قيمية 

22.72917) وعليوم تربوييةعليوم نيرعية الفري بين متوسيطات 
*

 ييث  ،لغية عربيية(، ولصيالح 

13.37121) وعلييوم تربوييية لغيية عربييية جيياءت قيميية الفييري بييين متوسييطات
*

، وهييي قيييم داليية (

 (.0.05إ صائيًا عند مستوى داللة )

  الطالب عله مدى درجة أداء الدور إلجمالي النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة من

 إناث( -االستبانة ومحاورها الفرعية بحسب متغير النوع )ذكور 

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه ال توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة 

 على إجمالي االستبانة ومحاورها، والجدول التالي يبين ذلك:

 (16جدو: )

 إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة t – testيوضا نتائج اختبار التاء لعينتين مستقلتين

 (320نحو الموافقة عله إجمالي االستبانة ومحاورها حسب متغير النوع )ن=

 المتوس  ن النوع المحور
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 األو:
 14.74637 80.1869 107 ذكور

-1.031 
.303 

 14.25681 81.9484 213 إناث غير دالة

 الثاني
 9.18052 36.3364 107 ذكور

-.192 
.848 

 8.81329 36.5399 213 إناث غير دالة

 الثالث
 10.10773 41.1776 107 ذكور

-1.392 
.165 

 8.61326 42.6854 213 إناث غير دالة

 المجموع
 29.95633 157.7009 107 ذكور

-1.064 
.288 

 26.24832 161.1737 213 إناث غير دالة

 

 ( أنه:16يتضح من الجدول )

 تبًعييا لمتغييير النييوع  ميين الطييالب ال توجييد فييروي ذات دالليية إ صييائية بييين اسييتجابات أفييراد العينيية

وهيي قيمية غيير (، 1.064- يث جياءت قيمية )ت(، )، إناث(، بالنسبة إلجمالي االستبانة -)ذكور 

(، وتشير هخه النتيائج إليى أن اليدور اليخي يقيوم بيه أعضياء 0.05دالة إ صائيًا عند مستوى داللة )

مون دورا يقوم به غيرهم، كما  نهم يقي  هيئة التدريس ال يختلط على درجة أدائه الخكور واإلناث، 

الخي يسيهمون فيي تعزييز  تشير إلى أن ما يقوم به أعضاء هيئة التدريس ال يختلط باختالف النوع

 هويته اإلسالمية.
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  إنياث(،  -ال توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغيير النيوع )ذكيور

(، وهي قيمة غير دالة 1.031- يث جاءت قيمة )ت(، )، بالنسبة للمحور ا ول الخاص بالتدريس

 (.0.05إ صائيًا عند مستوى داللة )

 إنياث(،  -روي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغيير النيوع )ذكيور ال توجد ف

(، وهي قيمية غيير 192.- يث جاءت قيمة )ت(، )، بالنسبة للمحور الثاني الخاص بالبحث العلمي

 (.0.05دالة إ صائيًا عند مستوى داللة )

  إنياث(،  -العينة تبًعا لمتغيير النيوع )ذكيور ال توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد

 (، وهيي قيمية1.392- ييث جياءت قيمية )ت(، )، بالنسبة للمحور الثالث الخياص بخدمية المجتميع

 (.0.05غير دالة إ صائيًا عند مستوى داللة )

  النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة من الطالب عله مدى درجة أداء الدور إلجمالي

 علوت تربوية( -لغة عربية -علوت شرعيةاالستبانة ومحاورها الفرعية بحسب متغير التخصص )

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة 

 على إجمالي االستبانة ومحاورها، والجدول التالي يبين ذلك:

 (17جدو: )

 يوضا نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجا  إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة 

 (320)ن=نحو الموافقة عله إجمالي االستبانة ومحاورها حسب متغير التخصص 

 ( أنه:17يتضح من الجدول )

 ( علوم نرعيةتوجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير التخصف- 

 يييث جيياءت قيميية )ف(، ، علييوم تربوييية(، بالنسييبة إلجمييالي االسييتبانة ومحاورهييا -لغيية عربييية

قيييم داليية إ صييائيًا عنييد (، علييى الترتيييب وهييي 30.465(، )22.587(، )40.515(، )36.099)

 .للمقارنات الثنائية البعدية "LSD"اختبار ( ولتوضيح اتجاه الفروي نستخدم 0.05مستوى داللة )

 

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 ف متوس  المربعات

الداللة 

 اإلحصائية

 األو:

 6754.847 2 13509.694 بين المجموعات

40.515 
.000 

 دالة
 166.725 317 52851.977 المجموعاتداخل 

  319 66361.672 المجموع

 الثاني

 1584.329 2 3168.659 بين المجموعات

22.587 
.000 

 دالة
 70.142 317 22235.088 داخل المجموعات

  319 25403.747 المجموع

 الثالث

 2153.845 2 4307.689 بين المجموعات

30.465 
.000 

 دالة
 70.700 317 22411.798 المجموعاتداخل 

  319 26719.487 المجموع

 اإلجمالي

 22450.022 2 44900.045 بين المجموعات

36.099 
.000 

 دالة
 621.905 317 197143.905 داخل المجموعات

  319 242043.950 المجموع
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 لغة عربية -علوت شرعية) اتجا  الفروق عله إجمالي االستبانة ومحاورها تبعا لمتغير التخصص- 

 :للمقارنات الثنائية البعدية "LSD"اختبار  علوت تربوية( باستخدات

 (18جدو: )

 للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة  "LSD"يوضا نتائج اختبار  

 (.320تبًعا لمتغير التخصص )ن=

 المجموعة)ب( المجموعة)أ( المحور

الفرق 

 -بينالمتوسطات)أ

 ب(

الخط  

 المعياري

الداللة 

 اإلحصائية

 األو:
 علوت شرعية

 525. 1.78178 1.13463 لغة عربية

 000. 1.72024 *14.23883 علوت تربوية

 000. 1.82534 *13.10420 علوت تربوية لغة عربية

 الثاني
 علوت شرعية

 000. 1.15569 *6.74611 لغة عربية

 000. 1.11578 *6.28359 علوت تربوية

 696. 1.18395 -46252.- علوت تربوية لغة عربية

 الثالث
 شرعيةعلوت 

 000. 1.16028 *7.56660 لغة عربية

 000. 1.12021 *7.61313 علوت تربوية

 969. 1.18864 04653. علوت تربوية لغة عربية

إجمالي 

 االستبانة

 علوت شرعية
 000. 3.44124 *15.44734 لغة عربية

 000. 3.32239 *28.13555 علوت تربوية

 000. 3.52537 *12.68821 علوت تربوية لغة عربية

 05.تعني أن الفري بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *

 ( ما يلي:18يتضح من الجدول )

  علوم نرعية)التخصف  لمتغيرتوجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا- 

 ييث جياءت قيمية  ،عليوم نيرعية علوم تربوية(، بالنسيبة إلجميالي االسيتبانة، لصيالح -لغة عربية

15.44734) لغيية عربيييةو علييوم نييرعيةالفييري بييين متوسييطات 
*

، كمييا جيياءت قيميية الفييري بييين (

28.13555)وعليوم تربويية علوم نرعيةمتوسطات 
*

 ييث جياءت قيمية ، لغية عربيية(، ولصيالح 

12.68821)وعلييوم تربوييية لغيية عربييية الفييري بييين متوسييطات
*

، وهييي قيييم داليية إ صييائيًا عنييد (

(، وتتسي  هيخه النتيائج ميع نتيائج عينية أعضياء هيئية التيدريس، إذ إن طيالب 0.05داللية )مستوى 

ا قسييام الشييرعية يييدرس لهييم أعضيياء هيئيية تييدريس غييالبيتهم ميين ذوي التخصصييات الشييرعية، 

 تخصف اللغة العربية، وطالب ا قسيام وطالب اللغة العربية يدرس لهم أساتخة غالبيتهم من ذوي

التربوية يدرس لهم أعضاء هيئة تدريس تربوييون، وليخا فيإن التخصيف العلميي ييسثر فيي الهويية 

اإلسييالمية، باعتبييار أن العلييوم الشييرعية واللغيية العربييية مقومييان أساسيييان ميين مقومييات الهوييية 

 اإلسالمية.

  علوم نرعية)التخصف  لمتغيرتوجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا- 

 ييث  ،عليوم نيرعية علوم تربوية(، بالنسبة للمحور ا ول الخاص بالتدريس، لصالح -لغة عربية

14.23883)وعلييوم تربوييية علييوم نييرعيةجيياءت قيميية الفييري بييين متوسييطات 
*

لغيية (، ولصييالح 
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13.10420) وعليوم تربويية لغة عربيية  يث جاءت قيمة الفري بين متوسطات ،عربية
*

، وهيي (

 (.0.05دالة إ صائيًا عند مستوى داللة )قيم 

  علوم نرعية)التخصف  لمتغيرتوجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا- 

، عليوم نيرعية علوم تربوية(، بالنسبة للمحور الثاني الخاص بالبحث العلميي، لصيالح -لغة عربية

6.74611)لغة عربيةو علوم نرعية يث جاءت قيمة الفري بين متوسطات 
*

(، كميا جياءت قيمية 

6.28359)وعلييوم تربوييية علييوم نييرعيةالفييري بييين متوسييطات 
*

، وهييي قيييم داليية إ صييائيًا عنييد (

 (.0.05مستوى داللة )

  علوم نرعية)التخصف  لمتغيرتوجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا- 

 ،عليوم نيرعية للمحور الثالث الخاص بخدمة المجتمع، لصالحعلوم تربوية(، بالنسبة  -لغة عربية

7.56660)لغة عربيةو علوم نرعية يث جاءت قيمة الفري بين متوسطات 
*

(، كميا جياءت قيمية 

7.61313)وعلييوم تربوييية علييوم نييرعيةالفييري بييين متوسييطات 
*

، وهييي قيييم داليية إ صييائيًا عنييد (

 (.0.05مستوى داللة )

  عله مدى درجة أداء الدور إلجمالي االستبانة  بين استجابات أفراد العينةالنتائج الخاصة بالفروق

 طالب( -ومحاورها الفرعية بحسب متغير المستجيب )هيئة تدريس

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة 

 ا ول، والجدول التالي يبين ذلك:على إجمالي االستبانة ومحاورها ما عدا المحور 

 (19جدو: )

 إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة t – testيوضا نتائج اختبار التاء لعينتين مستقلتين

 (359نحو الموافقة عله إجمالي االستبانة ومحاورها حسب متغير المستجيب )ن=

 المتوس  ن المستجيب المحور
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 األو:
 20.63656 86.0256 39 هيئة تدريس

1.809 
.071 
 14.42326 81.3594 320 طالب غير دالة

 الثاني
 12.60775 41.3077 39 هيئة تدريس

3.038 
.003 

 8.92388 36.4719 320 طالب دالة

 الثالث
 13.24242 46.1795 39 هيئة تدريس

2.438 
.015 
 9.15206 42.1813 320 طالب دالة

 المجموع
 45.22160 173.5128 39 هيئة تدريس

2.660 
.008 

 27.54557 160.0125 320 طالب دالة

 ( أنه:19يتضح من الجدول )

 توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير المسيتجيب )هيئية تيدريس- 

(، وهيي قيمية دالية إ صيائيًا 2.660 يث جاءت قيمية )ت(، )، االستبانةطالب(، بالنسبة إلجمالي 

(، وكانت الفروي لصالح هيئة تدريس  يث بلغ متوست استجاباتهم عليى 0.05عند مستوى داللة )

(، وقيد 160.0125(، بينما بلغ متوست استجابات أفراد العينة مين الطيالب )173.5128المحور )

يعييزى هييخا إلييى وجييود بعييض الخاتييية فييي تقييييم اليينفس، إذ أعطييى أعضيياء هيئيية التييدريس  نفسييهم 

درجييات أعلييى ممييا أعطاهييا لهييم الطييالب، ويمكيين القييول أيًضييا إن هنيياك بعييض ا دوار يقييوم بهييا 

أعضيياء هيئيية التييدريس ال يعرفهييا الطيييالب وال يال ظونهييا  سييباب تتعليي  بييإدراك الطيييالب أو 

 م، أو  سباب تتعل  بقصور في ترويج بعض أعضاء هيئة التدريس  دوارهم. باطالعه
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 توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير المسيتجيب )هيئية تيدريس- 

(، وهيي 3.038 يث جاءت قيمية )ت(، )، طالب(، بالنسبة للمحور الثاني الخاص بالبحث العلمي

(، وكانييت الفييروي لصييالح هيئيية تييدريس  يييث بلييغ 0.05ا عنييد مسييتوى دالليية )قيميية داليية إ صييائيً 

(، بينمييا بلييغ متوسييت اسييتجابات أفييراد العينيية ميين 41.3077متوسييت اسييتجاباتهم علييى المحييور )

 (.36.4719الطالب )

 توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير المسيتجيب )هيئية تيدريس- 

(، وهي 2.438 يث جاءت قيمة )ت(، )، ، بالنسبة للمحور الثالث الخاص بخدمة المجتمعطالب(

(، وكانييت الفييروي لصييالح هيئيية تييدريس  يييث بلييغ 0.05قيميية داليية إ صييائيًا عنييد مسييتوى دالليية )

(، بينمييا بلييغ متوسييت اسييتجابات أفييراد العينيية ميين 46.1795متوسييت اسييتجاباتهم علييى المحييور )

 (.42.1813الطالب )

 ( أنه:19بينما يتضح من الجدول )

  ال توجييد فييروي ذات دالليية إ صييائية بييين اسييتجابات أفييراد العينيية تبًعييا لمتغييير المسييتجيب )هيئيية

(، 1.809 ييث جياءت قيمية )ت(، )الخياص بالتيدريس، طالب(، بالنسيبة للمحيور ا ول  -تدريس

خا إليى أن ا دوار الخاصية ، وقد يعيزى هي(0.05وهي قيمة غير دالة إ صائيًا عند مستوى داللة )

بمحور التدريس فيها ا تكاك مبانر بين الطالب وا ساتخة والطالب يسهل عليهم تقييم هيخا اليدور 

الواضح، بينما في محور البحث العلميي قيد يكيون هنياك قصيور فيي التيرويج للمسلفيات مين جانيب 

بينميا فيي فات وقراءتها، أعضاء هيئة التدريس، أو قصور من الطالب في االطالع على هخه المسل

محور خدمة المجتمع قد يكون هناك أدوار يقيوم بهيا عضيو هيئية التيدريس ال يعرفهيا الطيالب وال 

 يال ظونها.

 ملخص ب هم نتائج الدراسة:

 توصلت الدراسة الميدانية في نتائجها إلى ما يلي:  

يقومون بدور في تعزيز الهوية أن أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية بالبوسنة والهرسك   -1

أفاد أفراد العينة بموافقتهم على عبارات االستبانة بدرجة ، وذلك كما اإلسالمية لدى مسلمي الدولة

 )متوسطة( على مجمل المحاور.

جاء ترتيب المحاور من وجهة نظر أفراد العينة كما يلي: المحور ا ول: عبارات تعزيز الهوية   -2

تدريس، يليه المحور الثالث: عبارات تعزيز الهوية اإلسالمية المرتبطة بخدمة اإلسالمية المرتبطة بال

 المجتمع، وأخيرا المحور الثاني: عبارات تعزيز الهوية اإلسالمية المرتبطة بالبحث العلمي.

 هي عبارات:مرتبة من ا على إلى ا دنى أن أعلى العبارات من وجهة نظر أفراد العينة   -3

  ذات الصبغة اإلسالمية عند تحية الطالب وفي المناسبات العامة استخدام المصطلحات. 

 الحرص على رفع اآلذان في مسجد الكلية من قبل ا ستاذ أو الطالب. 

 االستشهاد في تدريس اللغة العربية باآليات القر نية وا  اديث النبوية. 

 إتا ة الفرصة للطالب إلمامة زمالئهم بمسجد الكلية. 
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 في المجتمع بالسمت المميز للمسلم. الحرص على الظهور 

 التأكيد على عالمية اإلسالم وصال يته لكل زمان ومكان. 

 .ث المسلمين على إلحاي أوالدهم بمسسسات التعليم اإلسالمي  

 توضيح إسهامات العلماء المسلمين عبر التاريخ في بناء الحضارة اإلنسانية. 

  اإلسالمية في المجتمع.المقارنة بين القيم اإلسالمية والسلوكيات غير 

 تأليط كتب نرعية باللغة البوسنية. 

 هي عبارات:مرتبة من ا دنى إلى ا على أن أقل العبارات من وجهة نظر أفراد العينة  -4

  تنظيم ندوات إسالمية بالكليات يحاضر فيها علماء من الدول اإلسالمية. 

 البوسنة وخارجها تنظيم ر الت طالبية إلى المعالم التاريخية اإلسالمية داخل. 

 مراجعة البرامج التعليمية بمسسسات التعليم قبل الجامعي لتنقيتها مما يضعط الهوية اإلسالمية. 

 عقد ندوات خارو الكلية لتعزيز االنتماء اإلسالمي عند المسلمين. 

 تنظيم مستمرات علمية عالمية تناقش قضايا الهوية اإلسالمية. 

 تشرقون  ول اإلسالم.مناقشة الشبهات التي أثارها المس 

 إجراء أبحاث ذات رؤية نقدية عن كتابات غير المسلمين في أوروبا عن اإلسالم. 

 تحخير المسلمين من البرامج التليفزيونية التي تبث أفكارا تسثر سلبا على الهوية اإلسالمية. 

 توضيح ضوابت االختالط بالثقافة الكرواتية والصربية واالستفادة منها. 

ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس تبًعا لمتغير النوع توجد فروي  -5

 لصالح الخكور. ، إناث(، بالنسبة إلجمالي االستبانة -)ذكور 

 –توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير مكان التخرو )جامعة بوسنية  -6

 وكانت الفروي لصالح الدارسين بجامعة عربية.، بة إلجمالي االستبانةجامعة عربية(، بالنس

 -ال توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير الدرجة العلمية )أستاذ  -7

 مدرس(. -أستاذ مساعد

ًعا لمتغير توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس تب -8

، وكانت علوم تربوية(، بالنسبة إلجمالي االستبانة ومحاورها -لغة عربية -التخصف )علوم نرعية

 لصالح تخصف العلوم الشرعية، يليه اللغة العربية، يليه العلوم التربوية.

 -ور ال توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة من الطالب تبًعا لمتغير النوع )ذك -9

 إناث(.



 2020اكتوبر                                      21العدد                     مجلة البحث العلمي في التربية     
 

- 131 - 

توجد فروي ذات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة من الطالب تبًعا لمتغير التخصف  -10

، وكانت لصالح علوم تربوية(، بالنسبة إلجمالي االستبانة ومحاورها -لغة عربية -)علوم نرعية

 تخصف العلوم الشرعية، يليه اللغة العربية، يليه العلوم التربوية.

 -ات داللة إ صائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير المستجيب )هيئة تدريستوجد فروي ذ -11

 طالب(، بالنسبة إلجمالي االستبانة، وكانت الفروي لصالح هيئة تدريس

 توصيات الدراسة: 

 في ضوء نتائج الدراسة الميدانية توصي الدراسة بما يلي:

اإلسالمي من خالل إنشاء قسم للتربية اإلسالمية بكل كلية على ـ التوسع في تدريس التربية من المنظور 

 غرار قسم التربية اإلسالمية بكلية التربية جامعة ا زهر.

ـ ضرورة تعاون مراكز تعليم اللغة العربية بالعالم العربي مع قسم اللغة العربية بكلية التربية اإلسالمية 

 له ليقوم بدوره المنوط به في تعزيز الهوية اإلسالمية.جامعة زينيتسا، وتقديم الدعم المادي والعلمي 

 ـ زيادة عدد المواد الدراسية التي تناقش قضية الهوية اإلسالمية وأساليب تعزيزها.

زيادة اهتمام أعضاء هيئة التدريس بتفنيد الشبهات التي يوردها المستشرقون  ول اإلسالم، والرد عليها، . 

 اتهم.في محاضراتهم، وأبحاثهم، وندو

 ث الجامعات العربية واإلسالمية على إقامة ندوات ومستمرات علمية مشتركة مع الكليات اإلسالمية ـ 

 بالبوسنة والهرسك.

ـ ضرورة اهتمام ا زهر الشريط بالتعليم اإلسالمي فيي البوسينة والهرسيك، انطالقًيا مين أن العالميية سيمة 

ًعيا وجامعية متسيمة بالعالميية أيًضيا، بمعنيى أن نشياطه أساسية لإلسالم؛ وتأتي رسالة ا زهر الشيريط جام

التعليمي والدعوي ال يقتصر على العالم العربي فقت، بل ينبغي أن يمتد خارو هخا النطاي ليشمل المسلمين 

 الناطقين بغير العربية. 

ـ ضرورة إيفاد أعضاء هيئة تدريس من ا زهر الشريط ومن الجامعات العربية لتدريس العلوم الشرعية 

 واللغة العربية في هخه الكليات. 

ـ تعاون أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية مع المشيخة اإلسالمية في دراسة مناهج التعليم العام 

 ات تضعط الهوية اإلسالمية لدى الطالب.للتصدي علميا لما فيها من محتوى وممارس

ـ زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من الجامعات العربية واإلسالمية لخريجي المدارس الثانوية اإلسالمية 

 بالبوسنة والهرسك، وخاصة جامعة ا زهر، والجامعات السعودية.

م في العالم اإلسالمي" يتم الترويج ـ إنشاء صندوي إسالمي يمكن أن يطل  عليه "صندوي التربية والتعلي

له في العالم العربي واإلسالمي لتزويده با موال التي يمكن استثمارها في الدعم المادي لمسسسات التعليم 

 اإلسالمي في العالم.

زيادة اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالكليات اإلسالمية بعقد ندوات خارو الكلية لتعزيز االنتماء ـ 

 د المسلمين.اإلسالمي عن
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ـ زيادة اهتمام أعضاء هيئة التدريس بتوضيح ضوابت االختالط بالثقافة الكرواتية والصربية واالستفادة 

 منها.

 مقترحات الدراسة: ـ 

 في ضوء الدراسة الحالية يُقترح دراسات أخرى مكملة لها في المجال من أهمها:

 بالبوسنة والهرسك في إكساب الطالب القيم ا خالقية. اإلسالمية دور الكليات -

 اللغة العربية في البوسنة والهرسك.وتعليم صعوبات تعلم  -

 دور الجامعات اإلسالمية العربية في تطوير التعليم اإلسالمي بالبوسنة والهرسك. -

 ي الدولة.ـ دور اإلعالم اإلسالمي بالبوسنة والهرسك في تعزيز الهوية اإلسالمي لدى مسلم    

 البحث مراجع

 المراجع العربية:

 ، القاهرة، مركز الراية للنشر واإلعالم. روب غيرت مجرى التاريخ(، 2004إبراهيم، بكر محمد ) (1

 ، تحقي : عبد   محمد الدرويش، دمش ، دار يعرب.المقدمة(، 2004ابن خلدون ) (2

، الرياض، دار قرطبة الهوية والتغريبا سرة والمجتمع ـ صراع هـ(، 1435أبو ليلة، علي محمود ) (3

 للنشر والتوزيع.

 ، عمان، دار البشير للنشر.اإلسالم في يوغسالفيا من بلغراد إلى سراييفو(، 1993ا رناؤوط، محمد ) (4

تقرير صادر عن ا مم  الصكوك الدولية لحقوي اإلنسان ـ البوسنة والهرسك،(، 2004ا مم المتحدة ) (5

 .Distr. GENERAL HRI/CORE/1/Add.89/Rev.1, 9 June 2004 ، المتحدة

ترجمة:  مسسسة الجمعية اإلسالمية في دول البلقان: ا دوار والتحديات،(، 2014بانيتش، أ مد علي ) (6

كريم الماجري، سراييفو، مركز الدراسات المتقدمة، النسخة العربية من إصدار مركز الجزيرة للدراسات، 

متاح على: 

http://studies.aljazeera.net/ar/files/musliminbalkan/2014/01/2014130973618923

3.html  

اآلفاي  مستمر سراييفو "التعليم الدينى فى البوسنة والهرسك "(، 2011باليتش، خير الدين ) (7

، 2، ع7والتحديات"، اإلسالم والعالم المعاصر، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، مج

 ديسمبر.

 سانجك، باسار جديد. عادات البوسنة في ضوء السنة،(، 2012تش، خير الدين )بالي (8

الملتقى الوطني ا ول:  العولمة الثقافية وأثرها على الهوية اإلسالمية،(: 2017بن عانور، صليحة ) (9

 كلية العلوم اإلنسانية -قراءة للتراث والهوية في زمن العولمة، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة 

 واالجتماعية ومخبر التربية واالبستمولوجيا بوزريعة.
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ترجمة: محمد يوسط عدس، القاهرة،  اإلعالن اإلسالمي،(، 2009بيجوفيتش، علي عزت ) (10

 مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع.

رسالة  البوسنة والهرسك وعناية أهلها بالقر ن الكريم،(، 2008ترزيتش، عزت البوسنوي ) (11

 ة الزيتونة بتونس، ومنشورة في البوسنة والهرسك، بيهاتش.دكتوراه بجامع

الكويت،  اللغة العربية ومكانتها في النظام التعليمي في البوسنة والهرسك، (،2014ترنكا، أميرة ) (12

 (.763، ع )1مجلة الفرقان،و

جمهورية البوسنة والهرسك قلب (، 1992تمراز، أ مد بن علي، سباهيتش،  سين عمر ) (13

 الرياض، دار ا رض. اإلسالمي،أوروبا 

 المنهج التربوي اإلسالمي في تشكيل الهوية اإلسالمية،(، 2006التميمي، سخاء مأمون ) (14

 ماجستير، كلية الشريعة، جامعة اليرموك.

دور المنظمات اإلغاثية اإلسالمية وغير اإلسالمية في (، 2007الجبوري، جمال محمود سامي ) (15

 ، جامعة أم درمان اإلسالمية.رسالة ماجستير العمل الطوعي،

جداول محاضرات طالب قسم التربية االجتماعية المعلنة في كلية التربية اإلسالمية بزينيتسا،  (16

 م.2019/ 2018العام الدراسي 

جداول محاضرات طالب قسم التربية اإلسالمية المعلنة في كلية التربية اإلسالمية بزينيتسا، العام  (17

 م.2019/ 2018الدراسي 

ول محاضرات طالب قسم اللغة العربية و دابها المعلنة في كلية التربية اإلسالمية بزينيتسا، جدا (18

 م.2019/ 2018العام الدراسي 

جداول محاضرات طالب قسم رياض ا طفال المعلنة في كلية التربية اإلسالمية بزينيتسا، العام  (19

 م.2019/ 2018الدراسي 

ندوة  ار بين الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية،لغة الحو(، 2001الجليند، محمد السيد ) (20

الفلسفة اإلسالمية كمدخل للحوار بين اإلسالم والغرب، القاهرة، مركز صالح عبد  كامل لالقتصاد 

 .2001االسالمي وجامعة بريجهام يانج بأمريكا ورابطة الجامعات اإلسالمية، مايو 

القاهرة، المكتبة  هويتنا اإلسالمية في مفتري الطري،سسال الهويةـ (: 2012الجليند، محمد السيد ) (21

 ا زهرية للتراث.

الهوية اإلسالمية ومتطلباتها التربوية في ضوء التحديات (، 2002 امد، كمال عجمي ) (22

 ماجستير، كلية التربية جامعة ا زهر. المعاصرة،

العلوم اإلسالمية مجلة مجموعة بحوث ودراسات كلية ا أخبار الكلية،(، 2004 ساني، مصطفى ) (23

 (.9في سراييفو، ع )
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مجلة مجموعة  م،2006أخبار الكلية لسنة(، 2006 ساني، مصطفى، بالوواتس، فردوسة ) (24

 (.11بحوث ودراسات كلية العلوم اإلسالمية في سراييفو، ع)

 ،1941-1850مسسسات التعليم اإلسالمي في البوسنة والهرسك (، 2008 سنوفيتش، بالل ) (25

 رسالة دكتوراه، كلية التربية اإلسالمية، جامعة زينيتسا بالبوسنة والهرسك.

 .2بيروت، المكتب اإلسالمي، ط العثمانيون والبلقان،(، 1986علي ) سون،  (26

الهوية اإلسالمية لألقليات المسلمة في المجتمعات غير (، 2016 سين، أ مد ضياء الدين ) (27

(، 2معة القدس المفتو ة لألبحاث والدراسات، العدد ا ربعون )مجلة جا اإلسالمية، التحديات والحلول،

 م.2016كانون ا ول، 

مقال منشور في مجلة ا سرة، ، من مخكرات داعية في بلد مسلمهـ(، 1419 مادي، قاسم ) (28

 رمضان. 66الصادرة عن مسسسة الوقط بهولندا، ع:

أبريل  10اإلسالمية في زينيتسا، في  وار أجراه البا ث مع خليل مهتيتش، عميد كلية التربية  (29

 م.2019عام 

 وار أجراه البا ث مع معمر نمارليا، ا ستاذ بكلية التربية اإلسالمية بزينيتسا، وذلك خالل جولة  (30

 م.2018بمدينة موستار في أبريل عام 

القاهرة،  الجوهر ا سنى في تراجم علماء ونعراء بوسنة،(، 1992محمد البوسنوي )الخانجي،  (31
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Abstract: 

The current study aimed at exploring the role of faculty members at the Islamic 

colleges in the country of Bosnia and Herzegovina in promoting the Islamic identity among 

the Muslims of this country in a multicultural society. The study was conducted on a sample 

of the faculty members and their students of the three Islamic colleges in Bosnia and 

Herzegovina, namely: College of Islamic Sciences in Sarajevo, College of Islamic Education 

in Zenica, and College of Islamic Education in Bihac, in the second semester of the university 

year (2018/2019). The study utilized the descriptive method and administrated a questionnaire 

measuring the role of faculty members in promoting the islamic identity (from their point of 

views and their students). The results  revealed that the faculty members of the Islamic 

colleges in Bosnia and Herzegovina have played the predefined role in promoting the Islamic 

identity of the Muslims of this country, with a moderate degree on the overall dimensions of 

the questionnaire which were prioritized as follows: promoting the Islamic identity related to 

teaching, followed by the Islamic identity related to the community service, and finally the 

Islamic identity related to the scientific research.The study recommends that the Arabic 

language teaching centers in the Arab countries  should collaborate with the Department of 

Arabic Language at the Faculty of Islamic Education, University of Zenica, and provide the 

materials and scientific support to fulfill the prospect role in promoting the Islamic identity, 

and enhance the academic subjects contents that discuss the issue of Islamic identity. 
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