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Abstract   

India is considered one of the biggest countries in size and population. India, 

under the British control, witnessed many revolutions and rebellions. The subject of the 

study is the revolution of the Sipoy which was the first Indian revolution against the 

British in 1857.          

 المقدمة
تعد الهند من اكبر دول العالم من حيث المساحة وعدد السكان فضال عما تملكه من امكانات مادية وبشرية لذلك 
كانت هذه البالد عرضة للسيطرة االستعمارية السيما االستعمار البريطاني مما جعل تاريخها يمر بالكثير من الثورات 

لك جاءت اهمية هذا البحث وذلك من اجل تسليط الضوء على اولى الثورات الهندية واالنتفاضات ضد ذلك االستعمار لذ
 .  1857وهي ثورة السيبوي عام 

 قسم البحث الى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة:       
تصدى المبحث االول لبداية االستعمار االوربي والبريطاني للهند في حين ان المبحث الثاني تناول االسباب  

وكانت احداث تلك االنتفاضة وكيفية اندالعها عنوانا للمبحث الثالث اما  1857ة والغير مباشرة النتفاضة عام المباشر 
 .المبحث الرابع قتطر  الى اسباب فشل تلك االنتفاضة

 ،كانت االطاريح الجامعية من اهم المصادر المعتمدة في هذا البحث ومن ابرزها نايف محمد حسن االحبابي
وكان  ،1997(، أطروحة دكتوراه تير منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 1905–1858) ريطانية في الهندإدارة البال

وابراز الكثير من  اطهاردور مهم في  ،1984 القاهرة، ،للكاتب عادل حسن وعبد الرحمن تنيم، تاريخ الهند الحديث
 .المعلومات الموجودة في ثنايا هذا البحث 

 هذا البحث شيئا مفيدا الى المكتبة التاريخية. واخيرا ارجو ان يضيف
 المبحث األول

 الغزو االوربي للهند وبداية السيطرة البيرطانية    
فقد كانت من اتنى بقاع العالم. ففيها تركزت ثروات هائلة  ،كانت الدول االوربية تنظر بترقب تلى شبه القارة الهندية     

المعادن الثمينة والتوابل وتيرها من المواد والحاجات التي تفتقر اليها الدول االوربية، لذا من المواد الخام واالحجار الكريمة و 
ما ان بدأ الضعف يدب في أواصر الدولة االسالمية حتى بدأت الدول االوربية تتزاحم من اجل الحصول على اكبر شريحة 

 . (1)ممكنة من هذا االرث
 160اريخيًا من ايام الهند، فيه وصل اسطول برتغالي من ثالث سفن تحمل م يومًا ت1498آيار عام  20كان يوم      

وقد رست السفن في ميناء كلكتا، فاستقبلهم حاكم  ،رجاًل بقيادة الرحالة فاسكودي كاما الذي استكشف رأس الرجاء الصالح

                                                           
 .14، 1984عاد  حسن وعبد الرحمن غنيم، تاريخ الهند الحديث, القاهرة،  -1
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)المسيحية  بإيجازاسكودي كاما فسألهم عن السبب الذي دفعهم إلى المجيء أجاب ف ،االقليم الذي دهش بمجيء البرتغاليين
  .(1)والبهارات ( ولما عاد دي كاما إلى البرتغال كان يحمل معه شحنة كبيرة من البهارات واالحجار الكريمة

عاد البرتغاليون في السنوات الالحقة وانشأوا أول مستعمرة لهم في كوتشين إلى جنوب كلكتا، وقد احس سالطين      
( عام ولكن البرتغاليين انتصروا عليهم في )موقعة ديو ،فأعدوا اسطواًل سيروه لمقاتلة البرتغاليين المماليك في مصر بالخطر

جاء إلى الهند احد رجاالت االستعمار البريطاني وهو الفونسو البوكيرك واخذ ينشئ مراكز  1510وفي عام  ،1509
وقد جعلها  ،ى الساحل الغربي في والية بيجابورواآلخر عل ،حصينة، وكان احدها ميناء هرمز على مدخل الخليج العربي

ووضع البو كرك خطة لالختالط بالهنود ومصاهرتهم واستخدموا في الجيش  ،البرتغاليون عاصمة لمستعمراتهم في الشر 
ال انهم البرتغالي جنودًا من الهنود، وقد تركوا للهندوس حرية العبادة ولكنهم حرموا عليهم حر  االرامل بعد وفاة ازواجهن إ

 . (2)أما المسلمون فكانوا يعاملونهم معاملة قاسية منذ البداية ،تيروا سياسة التسامح هذه مع الهندوس فيما بعد
ثم بدا االستعمار  ،عن االستعمار البرتغالي بنحو مائة عام متأخراً بدأ االستعمار االنكليزي في بداية القرن السابع عشر      

بخمسين عام، وكان لكل منهما شركة للتجارة فاخذ ينشأ تنافس شديد بين االنكليز والفرنسيين الفرنسي في الهند بعد ذلك 
ادى إلى قيام حروب كثيرة بينهما، وكان كل من الطرفين يدرب فتيان الهند ويسلحهم بأحدث االسلحة، كما استغل كل 

وجودة بين االمراء من اجل تحريض احدهم ضد منهما االنقسامات التي كانت سائدة بين الواليات الهندية والخالفات الم
اآلخر وكان كل منهم ياخذ جانب احد االمراء وامداده بالسالح من اجل مقاتلة االخر وتكون النتيجة اضعاف االمراء الهنود 

 . (3)لبعضهم البعض، والفائدة النهائية تعود على المستعمر من اجل تسهيل عملية احتالله للبالد
الهولندية والفرنسية تتصارع على بسط نفوذها على تلك  والشراكتاناليون وشركة الهند الشرقية االنكليزية اخذ البرتغ     

وكان االباطرة المغول ابان قوة حكمهم  .المنطقة. وكانت قد ابتدأت عملها التجاري في الهند في عهد الحكم االسالمي للهند
لكن ما ان بدأ الضعف يدب في اوصال الدولة حتى بدأت هذه  ،ب الماديال ينظرون اليهم إال نظرتهم إلى تاجر يريد الكس

الشركات دورًا جديدًا هو بسط النفوذ على البالد واخذت تتصارع فيما بينها حتى استطاعت شركة الهند الشرقية االنكليزية 
و لتفعل ما تريد  وكانت هذه بالمقام االول وتقضي على النفوذ البرتغالي والهولندي والفرنسي ويخلو لها الج تحظىان 

بتأسيس هذه الشركة تحت اسم )اتحاد التجار  1599/ / ايلول22رة من تجار لندن في عندما قام فئة مغام تأسستالشركة قد 
( مرسومًا ملكيًا يمنح م1603-1588صدرت الملكة الزابيث )م أ1600/كانون االول/ 31المغامرين للتجارة مع السر ( وفي 

وقد كرست الشركة جهودها  .عاما تخضع بعدها لتقرير التاج 15التجارة في الهند والمناط  المجاورة لها مدة الشركة حرية 
 ،وركزت جهودها على تجارة االستيراد والتصدير ،في البحث عن الثروة في الشر  وحاولت تجنب االلتزامات السياسية

سهل على البريطانيين تزو اسوا  الهند فضاًل عن خلو وحاولت الدخول في عالقات صداقة مع الحكام المحليين مما 
  .(4)جالياتهم أول االمر من المبشرين وحرصهم على تجنب التدخل في شؤون الناس وتظاهرهم بالمودة لهم[

 ،تنشأ فروع في داخل البالد بدأتثم  ،1612أسست الشركة اول مركز تجاري لها في )سورات( بالقرب من بمباي عام      
أنشأت الشركة قلعة )القديس جورج( بالقرب من مدينة مدراس، وعلى الرتم من قوة االمبراطورية المغولية  1640ام وفي ع

 . (5)وقتذاك إال انهم كانوا ينظرون إلى االنكليز نظرتهم إلى تاجر ال ُيخشى بأسه
ين رات الحكومة دمجهما في شركة ونتيجة تنافس الشركت .شجع نجاح شركة التجار االنكليز إلى انشاء شركة ثانية     

وبظهور هذه الشركة بدأت مرحلة  ،والذي خول الشركة الجديدة اصدار النقد ،في عهد الملك شارك الثاني 1661واحدة عام 
إذ اخذت تعد العدة لالستيالء على الهند، وبدأت بعمليات السلب  ،جديدة من النشاط االنكليزي يرمي تلى ابعد من التجارة

                                                           
 المصدر نفسه.  -2
 225، 1985 ،بغداد ،دراسات في حركات التحرر في العالم الثالث ،عبد الرزا: مطلق الفهد  -1
 58-57،  1994 ،الرياض ،تاريخ شر: اسيا الحديث ،ياسماعيل ياغ -2
 151،  1962أسيا والسيطرة الغربية، ترلمة عبد العزيز توفيق لاويد،القاهرة، ،بانيكار.م .ك  -3
 المصدر نفسه -4
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لجيرانها واعدت لها جيشًا لذلك. ولكن بعد مدة وجدوا انفسهم ال يزالون أضعف من ان يستطيعوا االستيالء على والنهب 
وال سيما ان السلطة في الهند ما تزال قوية فتركوا هذه الفكرة بعد ان تكبدوا خسائر اقتصادية وعسكرية كبيرة ولكنهم  ،الهند

مناط  الهند. فكان عليهم القضاء على هذه المنافسة، اذ ان الفرنسيين قد وجدوا انفسهم امام منافسة فرنسية في بعض 
كونوا لهم مراكز تجارية في الهند وبدءوا التدخل في سؤون البالد الداخلية عن طري  استغالل الخالفات بين االمراء الهنود 

ه المنافسة. حتى جاءت حرب ونصرة أحدهم على االخر للحصول على المغانم، فبدء االنكليز العمل للتخلص من هذ
م في أوربا فارسل االنكليز اسطواًل كبيرًا إلى الهند وحاصر الحاميات الفرنسية في مدراس 1756السنوات السبع في عام 

 . (1)وبوند يشيري. والتي اضطرت إلى االستسالم وهكذا تخلص االنكليز من المنافسة الفرنسية
ذ مخططهم في االستيالء على البالد فكانت البداية من البنغال والتي كانوا قد ابتدأ االنكليز العمل من اجل تنفي     

فأخذت الشركة تضغط على والي البنغال عن طري  التدخل في شؤون بالده الداخلية. مما  ،اتخذوها ممرًا إلى داخل الهند
فقام بالهجوم على  ،تدخلهم ذلك إليقافالقوة اعده والي البنغال االمير )سراج الدولة( اساءة البه فوجد انه البد من استخدام 

م، ولكن الخالفات الداخلية بين سراج الدولة ورجاالته والتي استغلها االنكليز ادت 1757حصونهم ليقضي عليهم وذلك عام 
إلى فشل سراج الدولة والقبض عليه وقتله وبذلك تخلص االنكليز من اكبر عقبة كانت تقف امامهم في البنغال فتولت 

. وبذلك ضمن االنكليز سيطرة فعلية على اتنى اقاليم الهند. وصارت شركة (2)الشركة االشراف على االدارة المالية للبنغال
سلطة سياسية وعسكرية  ،الشركة التي تأسست قبا مائة وخمسون عامًا تقريبا لمنظمة تجارية يتلكالهند الشرقية االنكليزية 

شاسعة تفو  مساحتها وسكانها ثلثي  ألقاليماباطرة تير متوجين  مدراءهااوسعها وصار تضاهي قوتها أعظم االمبراطوريات و 
االقطار االوربية من ضمنها الجزر البريطانية. ولم تعد الشركة التجارية االنكليزية كما كانت بل اصبحت دولة تعقد 

مًا اعلى له مجلس ادارة وتحت امرته المعاهدات وتعلن الحروب وتسن القوانين وتضرب النقد، واصبح مدير الشركة حاك
 . (3)جيوش
هكذا بدأ االنكليز االستيالء على الهند وشن حربًا ال هوادة فيها ضد المسلمين )حكام البالد( استطاعوا فيها القضاء      

م تكن شدة مراس على امبراطورية المغول التي حكمت الهند زمنًا طوياًل واقامت حضارة ما تزال آثارها قائمة الى اليوم، ول
 . (4)المسلمين لتردع االنكليز عن عسفهم وما كان عسف االنكليز ليمنع المسلمين من الدفاع عن كيانهم

فكان العداء شديدًا بين المستعمر االجنبي وصاحب  .عندما جاء االنكليز الى الهند وجدوا المسلمين يحكمون ذلك البلد     
شوكة البريطانيين بتقادم الزمن حتى ضعفت مكانة المسلمين ضعفًا كبيرا ال بسبب ان قويت  وما، البالدالنفوذ من اهل 

كبير في هاتين  تأخرهمالسياسة البريطانية بل الن المسلمين ابتعدوا عن االدارة واحجموا عن الثقافة الغربية فكان 
 . (5)الناحيتين

 
 المبحث الثاني 

 م1857أسباب ثورة السيبوي الهندية  
 ر المباشرةاألسباب غي -1
 :األسباب االقتصادية   

أدت السيطرة البريطانية على الهند الى تـدهور أحـوال الطبقـة الفالحيـة،  إذ كـان وضـع الفـالح فـي المنـاط  الغربيـة 
والجنوبية من الهند يختلف عن وضعه في المناط  الشمالية، فلم يتكيف األخير مع السياسة البريطانية لـذا نمـت روح الثـورة 

                                                           
 59المصدر السابق،   ،اسماعيل ياغي -5
 59المصدر السابق،   ،اسماعيل ياغي -1
 24   صدر السابق،عاد  حسن وعبد الرحمن غنيم، الم -2
 444، 1985،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،تاريخ االسالم في الهند ،عبد المنعم النمر -3
 445  ،المصدر نفسه -4
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ين الفالحين والزعماء االقطاعيين واتباعهم على حـد سـواء، كمـا اسـتاءت الطبقـة االرسـتقراطية فـي الهنـد هـي األخـرى هناك ب
مــن التصــرفات المهينــة التــي مارســها البريطــانيون وتجــاهلهم للتقاليــد الهنديــة، وأدت سياســة ضــم األراضــي التــي طبقهــا اللــورد 

ما بعـد تطبيـ  مبـدأ الغـاء السـيادة االسـمية واأللقـاب لعـدد كبيـر مـن االقطـاعيين دلهاوزي الى فقدان االقطاعيين نفوذهم والسـي
 .(1)واخراجهم من أراضيهم

مـــن المســـائل التـــي أدت الـــى أثـــارة حكـــام الواليـــات الهنديـــة تطبيـــ  دلهـــاوزي مبـــدأ ســـوء الحكـــم علـــى أراضـــي حيـــدر آبـــاد     
)) الواليات المحليـة هـي األسـاس وأنـا انظـر اليهـا عام نـفسه بـأنوبتحـذير تـنبؤي للعقيد) سليمان ( كـتب في ال ،(1853عام)

على أنها األساس الحاجز وعنـدما يـتم اكتسـاحها فإننـا سـوف نتـرك تحـت رحمـة جيشـنا المحلـي الـذي يمكـن أن ال يكـون 
قتصـاد الهنـد معتمـدًا ، كما كانت الصناعة الهندية الناشئة عرضه للعراقيل ولـم يكـن ا(2)دائمًا تحت سيطرتنا بـصورة كـافية((

 لألسـوا على الصناعات الهندية ذات الطابع الريفي والمنزلي، إذ انقرضت هذه الصـناعات لغـزو السـلع البريطانيـة المتطـورة 
، لذا اعتمد (3)الهندية، فاتجه سكان الهند الى الزراعة السيما بعد تزايد الطلب على المحاصيل الزراعية لسد الحاجة المحلية

هند على الزراعة، التي عانت هي األخرى من التـدخل، لتطبيـ  قـانون التسـوية الدائمـة، الـذي زاد مـن تـدهور حـال اقتصاد ال
))أصبحـت الهند : حال سكان الهند قبل الثورة قـائالً   Prasadالفالح واإلقطاعي على حد سواء، وقد وصف  الكاتب براساد

 .(4)((التدريج الى الموت جـوعاً نائها ببقرة حلوب تغذي بريطانيا في حين تم دفع أب

لم يقتصر تأثير سياسـة بريطانيـا االقتصـادية علـى طبقـات معينـة بـل شـملت مختلـف الطبقـات فـي المجتمـع الهنـدي، فقـد     
حرمــت األمــراء المخلــوعين مــن رواتــبهم مثلمــا حصــل مــع نانــا صــاحب، وأدى ضــم مملكتــي ســاتار وجهانســي وواليــة ناكـــبور 

م( الطريقـة 1814-1876)John Kayeانية الى تدمـير العوائل الحـاكمة فيها، ووصــف الكاتــب جـون كـيللممتلكات البريـط
ن الحيوانـات التـي الوحشية التي تم فيها ضـم ناكبور قائاًل  ))إن جميع الماشية الحية منهـا والميتـة قـد تمـت مصـادرتها، وا 

لثيران، قـد تـم بيعهـا بسـعر اللحـم المـتعفن للـتخلص منهـا، وتـم تستخدمها العائلة والحاشية الملكية مثل الفيلة،الخيول، وا
رفــع أثــاث ومجــوهرات العائلــة الملكيــة، باســتثناء بعــض الممتلكــات التــي ارســلت الــى ســوق كلكتــا، ولقــد ســمعت بــأن هــذا 

سـوأ مـن االستيالء وهذه المبيعات قد خلقت أسوأ انطباع ليس فقط فـي بيـرار ولكـن كـذلك فـي المقاطعـات المجـاورة وهـو أ
وفي ذلك اثر ضم الواليات الهندية الى السيطرة البريطانية على اقتصاد الهند،  ،(5)انـطباع االسـتيالء على المملكة نفسها((

إذ أدى الضم الـى حرمـان الكثيـر مـن الرجـال الحـرفيين مـن فرصـة ممارسـة حـرفهم، والسـيما بعـض الصـناعات مثـل صـناعة 
تعد تجد لها سوقًا بعد أن حلت محلها السلع االوربية المنتجة على نحو واسع، وقد وصف  األواني المزخرفة والنسيج التي لم

أدى إدخــال الســلع البريطانيــة الــى الهنــد، الــى جعــل النســاجين والنجــارين ))آثــار ذلــك قــائاًل  Feroz Shahفيــروز شــاه 
 .  (6)والحدادين عاطلين عن العمل، بعد أن سيطر البريطانيون على حـرفـهم((

وكـان مــن الطبيعـي أن تــؤدي األوضــاع االقتصـادية الســيئة واإلجــراءات البريطانيـة التــي المســت حيـاة الشــعب الهنــدي،  
 الى تزايد النقمة الشعبية ضد الوجود البريطاني في الهند، ساهمت فيما بعد الى اندالع الثورة الهندية. 

 األسباب الدينية واالجتماعية 
م( األثـــر الســـيئ علـــى الهنـــود؛ ألنـــه مـــنح شـــرعية الـــزواج 1856هليـــة الدينيـــة لعـــام )كـــان لصـــدور قـــانون انعـــدام األ 

باسـتيراث ممتلكـات أجـدادهم، فعـد  لألرامل الهندوسيات، بل ومنح ح  الحماية للهندوس والمسلمين المتحـولين الـى المسـيحية
ينــًا للهندوســي بصــور خاصــة، فبموجبــه الهنــدوس واعتقــد المســلمون إن ذلــك القــانون ضــربة لمعتقــداتهم الدينيــة ألنــه كــان مه

أصبح مـن حـ  المرتـد الحصـول علـى إرث األجـداد دون تنفيـذ االلتزامـات الدينيـة ألجـداده المتـوفين، أمـا المسـلم فـإن القـانون 
                                                           

 35عاد  حسن وعبد الرحمن غنيم، المصدر السابق،  -5
 .43  ،.ت(، القاهرة، د20-19ين)محمد حلمي عبد الوهاب, تيارات االصالح والتجديد في شبه القارة الهندية خال  القرن -1
 .44المصدر نفسه,   -2
 .المصدر نفسه -3
 .63، القاهرة، )د.ت(,  1858-1600علي عبد اهلل احمد فارس، شركة الهند الشرقية البريطانية ودورها في تاريخ الخليج العربي   -4
 63  ،عاد  حسن وعبد الرحمن غنيم، المصدر السابق -5
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  Mangles Rossكــان حــافزًا للــردة ألن مجتمعــه تيــر محصــن ضـــد خطــر الحمــالت التبشــيرية، وقــد صــرح روس مــانكلز 
))إن العناية اإللهية قد منحـت امبراطوريـة هندسـتان الـى س مجلس مدراء شركة الهند الشرقـية قائــاًل ( رئي1803-1863)

بريطانيا ألجل أن ترفرف راية المسيح منتصرة على أرض الهند بأسرها وأن الجميـع يجـب أن يبـذل جهـوده الكاملـة بحيـث 
عظـيم فـي هـذه الـبالد بهـدف جعـل جميـع الهنـود اليكون هناك أي تساهل أو ضعف على أي أساس في مواصـلة العمـل ال

 .(1)مسيحيين((
وبهذا الصدد عد سكان الهند إدخال سكك الحديد واالسالك البرقية اعتداء على ديانتهم والسيما بعدما أعلنت البعثـة 

قيـة، وبالتـالي حـان التبشيرية في كلكتا بأن أقاليم الهند المختلفة أصبحت مرتبطة ببعضها بوسـائل المواصـالت الحديديـة والبر 
الوقت الذي يرتبط فيه أهل الهند بدين وأحد وكانوا يقصدون الدين المسيحي، لذا عملوا على تنصير الهنود، وقـد امتـد نشـاط 

أخبـار فـي الهنـد بـأن الحـاكم العـام  انتشـرتالبعثات التبشيرية الى المدارس والمستشفيات والسجون واألسوا ، فضاًل عن ذلك 
ن أرامل الجنود المقتـولين فـي حـرب القـرم نقلـن بحـرًا الـى الهنـد ليتـزوجن اللورد كاننك أ رسل بهدف تحويلهم الى المسيحية، وا 

 . (2)من مالك االراضي رتمًا عنهن لتعود أراضيهم في النهاية الى المسيحيين
سـودار يخضـعان لـنفس مساسـا حقيقيـا بعـاداتهم وتقاليـدهم، فقـد جعلـت البراهمـي وال عد الهندوس السياسة البريطانيـة 

القوانين، أما المسلمون فقد كانوا األكثر سخطًا ألن مكانتهم االجتماعية قد تدنت وأصبحوا متخلفين مقارنة باصحاب االديان 
األخــرى، وعلــى نحــو عــام يمكــن القــول إن عــدم قبــول الهنــود فــي الفــروع التشــريعية واالداريــة فــي الحكومــة أدى الــى إخفــا  

م وحل مشاكل الهنود، وقد أدت السياسة البريطانية فـي الهنـد الـى ظهـور عـدد مـن الزعمـاء الهنـود يـدعون البريطانيين في فه
 .(3)الى مواجهة البريطانيين أشهرهم مولوي فيزاباد الذي حث سكان الواليات الشمالية الغربية على الثورة

عيين فـــي واليـــة أوده الـــذين شـــكلوا طبقـــة قـــاد قـــانون ضـــم األراضـــي الـــى الســـيطرة علـــى الكثيـــر مـــن عقـــارات اإلقطـــا     
ارســتقراطية قويــة، األمــر الــذي حــول أودة الــى مركــز لالســتياء والمــؤامرات ضــد البريطــانيين، كمــا شــعر المــاراثيون باإلهانــه 

طه بسبب ضم مملكتي ساتار وجهانسي ووالية ناكبور، وما زاد االستياء من البريطانيين اقتراح نقل االمبراطور المغولي وبال
التــي تقــع علــى بعــد بضــعة اميــال عــن العاصــمة، وفــي هــذا الســيا  كتــب نابيــه يصــف وضــع  Kutb الــى منطقــة كوتــب 

)) ملك دلهي داخل القصر كان مجرد تمثال أو صورة، إال أنه يشكل نقطة تجمع معنوي  تتجمـع حولهـا أحـالم االمبراطـور
، ومــن (4) التنبــؤات والتقاليــد حــول دلهــي غالبــًا مــا تتحقــق((األمــراء المســتائين الــذين يتغــذون علــى التنبــؤات، ومثــل هــذه 

األمـــور التـــي أدت الـــى تـــدهور الوضـــع االجتمـــاعي، إضـــعاف الطبقـــات القديمـــة، ودعـــم الطبقـــات الجديـــدة المتمثلـــة بالطبقـــة 
ل اللغـــة الرأســـمالية، التـــي ارتبطـــت مصـــالحها السياســـية واالقتصـــادية بالمصـــالح البريطانيـــة فـــي الهنـــد فضـــاًل عـــن ذلـــك جعـــ

 . (5)اإلنكليزية اللغة الرسمية في المؤسسات الحكومية
ويتضح مما تقدم مستوى التدهور الحاصل في المجال االقتصادي واالجتماعي والديني، ممـا شـكل مناخـًا مناسـبًا لقيـام    

طبقيــة والتنــاحر الطبقــي الثــورة، ولكــن البــد مــن التنويــه هنــا ان معــالم تلــك "الثــورة" لــم تكــن مكتملــة فــي ظــل مجتمــع تســوده ال
والــديني، لــذا يمكــن وصــفها بــالثورة فــي مراحلهــا الجنينيــة، وان كانــت قــد اكــدت كرههــا لالحــتالل والمحتلــين، وتفتحــت االبــواب 

 نسبيًا فيما بعد امام ابناء الهند لتولي المناصب المهمة في الحكومة.
(  33فأصدرت قانون رقم ) لحفاظ على وضعها في الهند،مما دفع الحكومة البريطانية الى أن تتخذ بعض اإلجراءات ل   
ــانون الطــوارئ(المعــروف بـــ 1857لعــام  الــذي يتعلــ  باألجانــب، وقــد ورد فــي مقدمــة القــانون مــن األمــور الطارئــة إبــالغ  )ق

والسـفر الـى ممثلي الحكومـات المختلفـة فـي األراضـي البريطانيـة فـي الهنـد منـع رعايـا الـدول األجنبيـة مـن اإلقامـة أو المـرور 

                                                           
 .63، القاهرة، )د.ت(,  1858-1600فارس، شركة الهند الشرقية البريطانية ودورها في تاريخ الخليج العربي   علي عبد اهلل احمد -6
 73المصدر نفسه،   -1
 .  320-319ت(،     0عمر االسكندرص، تاريخ أوربا في القرن التاسع عشر،  القاهرة، )د-2
 .المصدر نفسه -3
 158المصدر السابق،  ،بانيكار.م .ك -4
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الهند دون الحصول على موافقـة الحكومـة البريطانيـة فـي الهنـد؛ لـذا تـم إصـدار تشـريع يقـدم بموجبـه كـل شـخص أجنبـي عنـد 
وصــوله الــى الهنــد تقريــًرا يوضــح فيــه بياناتــه للحكومــة البريطانيــة فــي الهنــد، واســتنادًا عليــه يــتم مــنحهم إجــازات وفقــًا لشــروط 

 .(1)والعاملون عليها من هذه اإلجراءات، إذ يقدم صاحب السفينة قائمه تضم اسماء اولئك محددة، ويستثنى اصحاب السفن
 االسباب المباشرة -2

قبل البدء في السبب المباشر للثورة ال بد من معرفة الفر  التي يتكـون منهـا الجـيش البريطـاني فـي الهنـد المعـروف 
غـال وجـيش مـدراس وجـيش بومبـاي، وبلـغ مجمـوع عـدد السـيبوي بـ السيبوي،  تـألف مـن ثالثـة جيـوش عسـكرية هـي جـيش البن

الكثيـر  انسـحاب، ويبدو إن األعداد الصغيرة لألوربيين يعـود الـى 39500جنديًا، بينما بلغ عدد القوات البريطانية  311038
ا فــي كلكتــا فلــم تكــن ، أمــ(2)مــنهم واشــتراكهم فــي حــرب القــرم و بــالد فــارس، وأن هــؤالء األوربيــين كــانوا فــي البنجــاب والبنغــال

هناك أية كتائب أوربية، ما عدا كتيبة واحدة متمركزة في دينابور في بيهار، إذ كان معظم الجنود في هذه المنطقة مـن طبقـة 
يقــارب الثلــث جــاؤوا مــن أوده،  وشــكلوا مجموعــة متجانســة متماســكة فــي داخــل الجــيش، وبمــرور الوقــت تخلــى  البراهمــه، ومــا

مناصـــب مدنيـــة أكثـــر فائـــدة لهـــم، األمـــر الـــذي أدى الـــى اعتمـــاد الحكومـــة  إلشـــغالنيين عـــن كتـــائبهم أفضـــل الضـــباط البريطـــا
البريطانية علـى السـيبوي فـي حروبهـا، والسـيما خـارج الهنـد، االمـر الـذي تنـافى مـع عقائـدهم التـي تعـد كـل مـن يغـادر موطنـه 

 . (3)خارج عن طبقته منبوذاً 
(، الـــى إســتياء شـــديد فـــي جــيش البنغـــال ألن هـــذا 1856ر البحــار لعـــام) أدى إصــدار قـــانون التجنيــد اإللزامـــي عبـــ

ـــدان  ـــنهم((،األجـــراء يعرضـــهم لفق ـــين الســـيبوي والحــــكومة  ))طبقـــتهم ودي ـــرابط الوحــــيد ب ـــذي يحصـــلون وكـــان ال ))الراتـــب ال
يكـن هنـاك ســن ، وتميـز جـيش البنغـال عـن جيشـي مـدراس وبومبـاي بمــنح الترقيـات علـى أسـاس األقدميـة فقـط ولـم (4)عليـه((

( اقتنـع السـيبوي بـأن البريطـانيين مصـممون علـى سـلب مكـانتهم االجتماعيـة وتحـويلهم بـالقوة الـى 1857) تقاعدي، وفـي عـام
( فــي 1801-1878)  Brigadier General Francis Whelerالــديانة المـــسيحية، فـــقد كــان العـــميد فرانســـيس ويلـــر

وبصــورة علنيــة بتعــاليم المســيح لكــل طبقــات الجــيش الهنــدي ولــم يحــاول اخفــاء تــرب البنغــال يعــظ  Barrackporeبــاراكبور 
 . (5)حماسه في تحويلهم الى المسيحية

فـي تضــون ذلــك تــم طــرد الكثيــر مــن الســيبوي بســبب رفضـهم تنفيــذ األمــر بحلــ  ذقــونهم وشــعر رأســهم،  وبعــد العديــد مــن    
( التصـريحات بخصـوص 1857جـاءت فـي كـانون الثـاني مـن عـام) التجاوزات تير المباشرة على مكانة السيبوي االجتماعية

الطلقات المدهونة التي تستخدم في البناد  الجديده التي تم جلبها الى الهنـد، فقـد أشـيع بأنهـا خلـيط مـن دهـن البقـر )الحيـوان 
مـه قبـل وضـعها فـي المقدس لدى الهندوس( ودهـن الخـنزيـر )المحرم لدى المسـلمين(. إذ كـان علـى مـن يسـتخدمها قضـمها بف

 . (6)البندقية
ـــادة      ـــيهم اســـتعمال هـــذا النـــوع مـــن الـــذخيرة، وممـــا دفـــع الق ـــي تشـــترط عل رفـــض جـــيش البنغـــال االنصـــياع الـــى ألوامـــر الت

العســكريين البريطــانيين الــى ســو  هــؤالء الــى محــاكم عســكرية بتهمــه عــدم االنضــباط العســكري، تصــل أحكامهــا الــى اإلعــدام 
ت تلــك اإلجــراءات بالتــالي الــى تصــاعد روح التحــدي وعصــيان الجنــود ألوامــر قــادتهم البريطــانيين، وقــد لقــادة العصــيان، وأد

( فـي فرقـة المشـاة المحليـة فـي البنغـال المـدعو 34وصل األمر الى قيام أحد الجنـود الهنـود فـي السـرية الخامسـة مـن الكتيبـة)
، كمـا تــم 1857آذار  29ضــابط بريطـاني فـي  (بـاطال  النـار علـى1827-1857) Mangal Pandey مانكـال بانـدي 

 .(7)اشعال الحرائ  في باراكبور، وكانت تلك التطورات الفتيل الذي أشعل نار الثورة في عموم الهند
                                                           

   .المصدر نفسه -5
، السرررنة الحاديرررة 13-12العرررددان مجلرررة دراسرررات فررري التررراريخ واالثرررار،  ،1858-1857نرررايف محمرررد حسرررن االحبرررابي،الثورة الهنديرررة الكبررررى  -1

 .                                99،  2002والعشرون، 
 293، )د.ت(،  2لدولة المغولية(، القاهرة، جاحمد محمود الساداتي، تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم)ا -2

 100 ،المصدر السابق ،نايف محمد حسن االحبابي -3
 .299احمد محمود الساداتي، المصدر السابق،   -4

 .100 ،المصدر السابق ،نايف محمد حسن االحبابي -5
 .103جبار محمود شكرص، بغداد، )د.ت(،  الفيلد كارفر مارشا ، تراث عريق عبر سبع عصور للجيش البريطاني، ترلمة عبد ال -6
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 المبحث الثالث
 وعوامل فشلها 1857اندالع ثورة السيبوي الهندية 

 اندالع الثورة  -1
تمـرد الجـيش الهنـدي  1857آيـار  10  مختلفـة مـن الهنـد، ففـيتوسعت أعمال العنف الثورية بشكل سريع في منـاط     

في ميروت شمال ترب دلهي وتحول الى ثورة انتشرت بسرعة متخذة هوية الثورة الشعبية ألجل اسـتقالل الهنـد، والسـيما بعـد 
دام جنــديًا مــن الكتيبــة المحليــة لمحطــة ميــروت، بســبب رفضــهم اســتخ 58صــدور الحكــم بالســجن لمــدة عشــر ســنوات علــى 

الطلقــات المدهونــة، وثــار زمالؤهــم وقــاموا بقتــل الضــباط البريطــانيين وحــر  المحطــة العســكرية البريطانيــة، وحــرروا الســجناء، 
 .(1)نمضي قدمًا الى دلهي(())وفي اليوم الثاني توجهـوا بمسيرة مسلـحة نحو دلهي يـهتفون بعبارة 

قيـام بعــض الجنـود البريطـانيين بنسـف مخـزن للبـارود ليحــرم  لـم يبـذل أي جهـد لمنـع الثـوار مــن الوصـول الـى دلهـي سـوى 
السيبوي من االستيالء عليه، وقيام عامل التلغراف من إرسال برقية الى البنجاب، فضـاًل عـن عـدم وجـود قـوات بريطانيـة فـي 

ين والهنـود الــذين دلهـي، بـل كانــت تحـت حمايــة ثـالث فــر  مـن الســيبوي الـذين انضـموا الــى الثـوار، وفتكــوا بالسـكان البريطــاني
اعتنقوا الديانة المسيحية بطريقة بشعة، ومن تبقى منهم هـرب والـبعض اآلخـر تحصـنوا بـالقرب مـن المدينـة، وبوصـول الثـوار 
الى دلهي اعلنوا بهـادر شـاه امبراطـورًا للهنـد وقائـدًا لهـم؛ وقـد تفاجـأ األخيـر بانـدالع الثـورة كمـا تفاجـأ البريطـانيون، لكنـه تـولى 

 .(2)للهند أعطى للثورة سلطة رسمية وعزز خطابها كإمبراطورشيء من التردد، إال أن مكانته القيادة ب
لتشــمل كـاونبور ولكنــاو عاصــمة أودة والمنـاط  الزراعيــة فــي أودة، مــا  انتشـرت الثــورة بعــد سـقوط دلهــي فــي شـمال الهنــد 

لهــم، ودخلــت الــبالد فــي حــال فوضــى، قاتــل أدى الــى هــروب المــوظفين المــدنيين بســبب تيــاب القــوات البريطانيــة الداعمــة 
الهنـــدوس جنبـــًا الـــى جنـــب مـــع المســـلمين، بينمـــا كانـــت البنجـــاب والبنغـــال مخلصـــتين للبريطـــانيين علـــى الـــرتم مـــن تعـــاطف 

ون البنجابيين قلياًل مع السيبوي الذين إجتاحوهم مؤخرًا، إال أنهم لم يمتلكوا أية عاطفة تجاه اإلمبراطور، فقـد اسـتطاع البنجـابي
بجهــود الســير جــون لــورنس مــن نــزع ســالح كتائــب الجنــود الســيبوي، وتنظــيم جــيش صــغير مــن الجنــود األوربيــين وأصــبحت 
البنجاب والبنغال قاعدة النطال  القوات البريطانية، وتمكن لورنس من الحفاظ علـى عالقتـه الجيـدة باألفغـان، إذ أدرك رئـيس 

))لـيس على اإلمبراطورية الهنديـة قـد يتطلـب اسـتخدام القـوة العسـكرية فأكـد قـائال الوزراء البريطاني بالمرستون بأن المحافظة 
 .(3)بوسع أي فرد أن يتظاهر بالقول إننا قد ال نضطر للدفاع عن الهند في الهند((

 .1857أسباب فشل ثورة السيبوي الهندية  -2
قبل نضوجها أدى الى عرقلة خطـط قادتهـا،  اتسمت الثورة الهندية في مراحلها األولى بسرية التنظيم، لكن اندالعها

وفــي الوقــت نفســه ورثــت الثــورة مظــاهر الضــعف فــي النظــام القــديم، الــذي حــاول يائســًا اخــراج البريطــانيين مــن الــبالد، وعلــى 
وقــف الـرتم مــن تمتــع الزعمــاء القطــاعيين بتعـاطف الســكان، إال إنهــم اتســموا بعــدم القـدرة واالفتقــار الــى التنظــيم والتنســي ، إذ 

 .(4)الكثير منهم متفرجًا لمعرفة الطرف المنتصر
مــن أهــم أســباب فشــل الثــورة، نجــاح البريطــانيين فــي إضــعاف أواصــر الوحــدة الوطنيــة، وتيــاب القيــادة الوطنيــة الموحــدة،     

لمحتلـين، ومما يثير الدهشة أن القوات البريطانية نجحت في الحصول على دعم القوات السيخية، التي تعد من ألـد خصـوم ا
وكذلك حصولها على دعـم ومسـاعدة الكوركـا، مـا أدى الـى اضـعاف الرابطـة الوطنيـة بـين أبنـاء الشـعب الهنـدي، فضـاًل عـن 

 .    (5)تياب التخطيط بين قادة الثورة، وضعف وسائل االتصال بين بعضهم البعض في سنوات اندالع الثورة

                                                           
 84 ،عاد  حسن وعبد الرحمن غنيم، المصدر السابق  -1
المصدر نفسه -2  
(، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، لامعة بغداد، 1905 – 1858اإلدارة البريطانية في الهند)  ،نايف محمد حسن االحبابي -3

1997   ،54-55 
، لامعرة  اآلداب(، أطروحرة دكتروراه غيرر منشرورة، كليرة      1901-1837اني، الملكة فكتوريا وأثرها في السياسرة البريطانيرة)  حيدر صبرص الخيق -4

 .173،  2009بغداد، 
 المصدر نفسه -5
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 Charismaticدة الموحـدة، فلـم تكـن هنـاك شخصـية قياديـة كارزميـةوقد كـان مـن أسـباب عـدم نجـاح الثـورة تيـاب القيـا    
Leadership  -مصطلح يوناني يعني تمتع الشخص بالتأثير على اآلخرين والجاذبية واإلقناع وبذلك يكون منقـذ للشـعب- 

وأن كثيـرًا مــن بـين زعمـاء الثــورة تسـتطيع تنظــيم وقيـادة الثــوار ولملمـة شــملهم وكسـب إعجــابهم ألجـل تحقيــ  مصـالح موحــدة، 
الوطنيــة، كمــا تصــفوا باألنانيــة وعــدم القــدرة علــى  المصــلحةرمــوز الثــورة  كــانوا قــد قــدموا مصــالحهم الشخصــية علــى حســاب 

ومــنهم بهــادر شــاه فعلــى علــى الــرتم مــن شــعبيته  (1)التخطــيط وفقــدان الشــجاعة الكافيــة لخــوض المعــارك علــى نطــا  واســع
رة، إذ كان مجرد شخصية مشهورة ولم يكن قائدًا لعملياته، وفي الجانب اآلخر فأن القادة الكبيره لم يكن له دور فعال في الثو 

البريطــانيين مثــل جــون لــورنس و اوتــرام  و هــافيلوك كــانوا منظمــين ومخططــين مقتــدرين، إذ كــان لسياســة جــون لــورنس فــي 
 (2)يون في الهند، إذ أمتاز بالنظرة الثاقبةالحفاظ على البنجاب ونظرته الثاقبة األثر في النجاحات التي حققها البريطان

ن     ))كــادر كانــت القــوات العســكرية المحليــة ســيئة التــدريب والمعــدات وتنقصــها اإلمكانيــة القتاليــة لمواجهــة حــرب شــديدة، وا 
ن الضباط الهنود لم يتلق إال ما يسمى فـي الجـيش التـدريب األساسـي واسـتعمال السـالح وأن اولئـك الضـباط كـانوا جـاهلي

وافتقر الثوار لفهم ستراتيجية الحرب، فمع أن دلهي مثلت النقطة األساسية والمهمة في الثورة  ،(3) في التكنيك والستراتيجية((
ن سقوطها يعني كسر العمود الفقري للثوار، إال أن الثوار لم يحاولوا انقاذها عندما تمت محاصرتها من القوات البريطانية،  وا 

بإرسال قوات من لكناو إلنقاذ العاصمة، إذ ربما كان يخشى من أن يقـود نجـاح الثـوار فـي دلهـي الـى ولم يبادر نانا صاحب 
 . (4)بهادر شاه، والسيما أن نانا صاحب لم يكن مستعدًا للتعامل معه

، فلــم ومــن األســباب التــي أدت الــى فشــل الثــورة عــدم اشــتراك جميــع أجــزاء الهنــد فيهــا واقتصــارها علــى األجــزاء الشــمالية    
تشـــترك األجـــزاء الغربيــــة والشـــرقية والجنوبيـــة فيهــــا، وبقيـــت الســـند والنيبــــال مخلصـــتين للبريطـــانيين، وان دوســــت محمـــد فــــي 

الغربية من الهنـد التـي -أفغانستان قدم مساعدة للبريطانيين، في حين لم يحصل الثوار على دعم شعبي من األجزاء الشمالية
ثوار على دعم من سـكان البنجـاب وراجبوتانـا؛ ألنهـم كـانوا يفضـلون اإلدارة البريطانيـة تشكل اآلن باكستان، كما لم يحصل ال

Sir John Strache (1823-1907 ))المنضبطة على اإلدارة الفوضوية لألمراء الهنود، فقـد وضـح السـير جـون سـتراجي
ة الـى إمـارة مـن اإلمـارات المحليـة ))نقل عدد من القرى التي كانـت ولفتـرة طويلـة ضـمن اإلدارة البريطانيـذلك عندما كتب 

التي كـان يسـودها االنضـباط، ولكـن رغـم ذلـك سـوف ال أنسـى االحتجاجـات الصـاخبه والشـاملة التـي أظهرهـا النـاس ضـد 
التـي نشـأت فـي ظـل الحكـم البريطـاني  المتوسـطةوسـاندت الطبقـة  ،(5)الظلم والقسوة التي تعرضـوا لهـا مـن األمـراء الهنـود((

 . (6ية للحفاظ على مصالحهاالقوات البريطان
ومــن األمــور التــي كانــت لصــالح البريطــانيين انتهــاء حــرب القــرم لصــالحهم، قبــل انــدالع الثــورة الهنديــة، مــا ســهل علــيهم    

ن األمــل الوحيــد الــذي كــان  مقاومــة الثــورة واخمادهــا، والــتخلص مــن الــدعم الروســي للثــوار،إذ كــان الثــوار معــزولين دوليــًا وا 
 .(7)حقي  االنتصار قبل وصول االمدادات من بريطانيايراودهم هو ت

كمــا أدى تطــور جهــاز االســتخبارات البريطانيــة دورًا مهمــًا فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ضــد الثــوار، فقبــل الهجــوم علــى     
او،  وقـد سـرع لكناو وصـلت معلومـات توزيـع القـوات المحليـة فـي لكنـاو، الـى العقيـد كـولن كامبـل الـذي اقتـرب بقواتـه مـن لكنـ

فانتهت الثورة بانتصـار عسـكري بريطـاني ولـم تنتـه بأيـة   ،ورود هذه المعلومات بتقدم القوات البريطانية لالستيالء على لكناو
 .(8)اتفاقية أو شروط للتسوية، إذ لم تكن هناك أي جهة يمكن التفاوض معها

                                                           
 60(،المصدر السابق  1905 – 1858اإلدارة البريطانية في الهند)  ،نايف محمد حسن االحبابي -6
 .78،  1981الرياض،الخليج العربي "دراسة وثائقية"، هيم، حكومة الهند البريطانية واإلدارة في عبد العزيز عبد الغني ابرا -1
 .80 ،المصدر نفسه -2
 .80 ،المصدر نفسه -3
 .44 ، 2004،بغداد، 5عبد الفتاح ابراهيم، على طريق الهند،  - -4
 .المصدر نفسه -5
 .،المصدر نفسه -6
، العررالم، ترلمررة لجنرره مررن االسرراتذه الجررامعيين، منشررورات المكتبررة التجاريررة للطباعررة والتوزيررع والنشررر      لررواهر ال  نهرررو، لمحررات مررن ترراريخ   -7

1957،  212. 
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 الخاتمة
 :ستنتاجاتتوصلنا الى هذه اال 1857من خالل البحث في انتفاضة عام 

 .ان الشعب الهندي قد قاوم االستعمار البريطاني منذ البداية ولم يكن يوما خانعا له -1
 .البريطاني حدثت هذه االنتفاضة  نتيجة للقوانين والتصرفات الجائرة الستعمار -2
ئية للشعب يمتلكه الجيش البريطاني من اسلحة ومعدات مقارنة بالوسائل اليدوية والبدا كان الفر  الكبير بين ما -3

 .الهندي من ابرز االسباب الكبيرة لفشل االنتفاضة
الهند فقط وانما لحركات التحرر في  على الرتم من فشل االنتفاضة اال انها كانت نبراسا ليس للحركة الوطنية في -4

 للعالم الثالث اجمع.
لبريطاني مباشرة  وانهاء ادارة شركة كانت من اهم النتائج السلبية لهذه االنتفاضة انها ادت ربط ادارة الهند بالتاج ا -5

 .الهند الشرقية لتلك البالد
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 أثر المنهج اإلثرائي في تحصيل طالب معهد إعداد المعلمين في مادة قواعد اللغة العربية
 قصي شهاب أحمد الخفاجيم.م.   عقيل رشيد عبد الشهيد األسدي م.م. 

 مديرية تربية النجف األشرف   جامعة الكوفة كلية التربية األساسية / 
The Effect of the Supporting Sources in the Achievement of the Students of 

 The Institution of Teacher's Training in Arabic Grammar  

Ass. Lect. Kussay Shihab Ahmad     Ass. Lect. Akeel Rasheed Abdul Shahee 

Najaf  Directorate of Education     College of Basic Education/University of Kufa 
Abstract  

   This research aims at assessing the effect of the supporting sources  in the achievement of 

the students of The Institution of Teacher's Training in Arabic grammar. To achieve the aim 

of the research an experimental study has been   executed. Group A has been the experimental 

group and group and B hasbeen the controlling group (30) students each. The material is the 

book of the second year of The Institution of Teacher's Training in Arabic Grammar which 

has 48 behavioral goals. A plan of the subjects that have been thought in the experiment is 

approved by group of experts.  

 ملخص البحث

اللغة  في تحصيل طالب معهد إعداد المعلمين في مادة قواعد اإلثرائييهدف البحث إلى تعَرف أثر المنهج  
اختار الباحثان عشوائيًا معهد إعداد المعلمين في النجف االشرف، وبالطريقة نفسها اختار  ،ولتحقي  هدف الدراسة ،العربية

لتمثل المجموعة الضابطة البالغ  (ب)وشعبة  ،طالباً  (30) البالغ عدد طالبها لتمثل المجموعة التجريبية ،أ()الباحثان شعبة 
التحصيل  ،العمر الزمني محسوبًا بالشهور) :كوفيء بين طالب المجموعتين في المتغيرات اآلتية .طالباً  (30)عدد طالبها 

وبعد تحديد المادة العلمية المتضمنة موضوعات كتاب قواعد اللغة العربية المقرر تدريسه لطالب الصف (.الدراسي لألبوين
وأعد الباحثان  ،هدفًا سلوكياً  (48)فكانت  ،للموضوعات صاغ الباحثان األهداف السلوكية ،الثاني معهد إعداد المعلمين

وعرضت هذه اإلجراءات على مجموعة من الخبراء  ،خطة أنموذجية للموضوعات النحوية المقرر تدريسها في التجربة
 .لمعرفة صدقها ومالءمتها والمتخصصين

 ،لتجربة، وبعد انتهاء التجربةدَرس احد الباحثين بنفسه مجموعتي البحث خالل مدة ا ،ولغرض تطبي  التجربة
 .طّب  الباحثان اختبار التحصيل على طالب المجموعتين

ومعادلة سبيرمان  ،ومعامل ارتباط بيرسون ،T-Testاالختبار التائي  :الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية عملاست
د تحليل النتائج إحصائيًا توصل الباحث وبع ،ومعادلة معامل التمييز ،ومعادلة معامل الصعوبة (،2كا)ومربع كاي  ،بروان
  :إلى

تفو  طالب المجموعة التجريبية التي ُدّرست باستخدام المنهج االثرائي على طالب المجموعة الضابطة التي ُدّرست 
 وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحثان بما (،0.05)وكان الفر  ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،بالطريقة التقليدية

ضرورة اهتمام المدرسين بالمنهج اإلثرائي وعده كمكمل للمنهج القائم وليس كونه ساعات إضافية. واقترح الباحثان  :يأتي
 .إجراء دراسة في مراحل دراسية أخرى

 
 
 
 
 
 


