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الهداء
إلى رمز التضحية والولء
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الذي غمرني بالمحبة والوفاء
وأكرمني بالتقدير بكل فخر وهناء
أطال الله عمره وزان حياته بالسعة والرخاء
نور الوجود  ,أبي الغالي
إلى التي في عينها نور الله رأيت
وعلي خديها كل الورود رأيت
إلى عطر الخلود
أحلي شئ في الوجود أمي الحبيبة
إلى إخواني
وأخواتي
إلى جميع أهلى وأصدقائي
إلي كل طالب علم ٍ يسعي لبلوغ النجاح والمجد
اليهم جميعا ً أهدي هذا البحث المتواضع

الباحثة...

3

الشكر والتقدير
َ
مد ُ ِفي {
وا ِ
مد ُ لله ال َ ِ
ه ال َ
ال ْ َ
ما ِفي ال ّ
ح ْ
ض وَل َ ُ
ت وَ َ
س َ
ه َ
ذي ل َ ُ
ح ْ
م َ
ما ِفي الْر ِ
خِبيُر{ سبأ :الية )1
م ال َ
)ال ِ
ح ِ
خَرةِ وَهُوَ ال َ
كي ُ
الحمد لله مهممون الصممعاب العزيممز الوهمماب  ,أحمممده حمممدآ يفتممح لنمما مممن
الخيرات كل باب  ,أشكره شكرآ يعصمنا به من الرتياب  ,وأشهد أن ل اله
ال اللممه وحممده ل شممريك لممه وأشممهد أن محمممدآ عبممده ورسمموله النمماطق
بالصواب  ,صلى الله عليه وسلم وعلى الممه ومممن أهتممدى بهممديه الممى يمموم
:الحساب إما بعد
أشكر الله شكرآ كثيرآ وأثني عليه  ,ثم أزجي جل تقديري وإمتناني من بعد
الله القوى المتعال لكل من مد أناملة وبصممم بيراعممة بلسمممآ مممن المعمماني
لترسمميخ هممذة الدراسممة وأخممص بالتقممدير المشممرفة علممي هممذة الدراسممة
الممدكتورة المموقرة سمملوي عبمدالله الحماج الممتي غمرتنممي بكريمم خلقهمما ,
وإحتوتني بوافر عطفها ,لنها إستلت سيف الصممبر وجلسممت علممي سممجادة
التواضع حتي تخللت الدراسة الضوء ,ول يفوتني الشكر و التقدير كممل مممن
المدكتور علمي فمرح بجامعمة السمودان ,والمدكتور احممد الحسمن والمدكتور
أشرف محمد بجامعة النيليين  ,والدكتورة ميسمونة بمابكر لمسماعدتهم لمي
في تحكيم المقياس  ,ووافر التقدير للستاذ يحي محمممد فضممل بجامعممة ام
درمممان السمملمية المحلممل الحصممائي لهممذة الدراسممة ,والشممكر موصممول
للدكتور الطيب السنوسممي ولكممل مممن تكبممد المشمماق وعممانق التعممب فممي
إعتصار المعاني العلمية لصياغة قوائم هذة الدراسة حتي تكللت بماسممات
.العلم
.فجزاكم الله خير الجزاء وسدد خطاكم
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:ملخص الدراسة باللغة العربيةهدفت الدراسة الي التعرف علي علقة دافعية النجاز بالتحصيل
الكاديمي لدى طلب كلية التربية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا,
أستخدمت الباحثة المنهج الوصفي الرتباطي  ,حيث بلغ حجم العينة )
 (100طالبًاو طالبة 42 ,ذكر  ,و  58أنثي ,بالسنة الدراسية الثانية والثالثة
والرابعة ,تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية,ولجمع المعلومات
من افراد العينة إستخدمت الباحثة مقياس دافعية النجاز إعداد أنور علي
البرعاوي  ,وختام إسماعيل السحار )تعديل وتطوير الباحثة( فضل ً عن
تقدير الطلب للعام ) (2013-2012وإستخدمت الباحثة الحزمة الحصائية
)(t.testلمعالجة المعلومات عن طريق اختبار ) (spssللعلوم الجتماعية
للعينة الواحدة لقياس السمة ,إختبار بيرسون للعلقة الرتباطية  ,اختبار
)) (Anovaت( للعينتين المستغلتين  ,واختبار تحليل التباين الحادي
لمعرفة الفروق  ,وقدأظهرت النتائج أن دافعية النجاز تتسم بالرتفاع لدي
طلب كلية التربية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  ،لتوجد علقة
ارتباطية دالة احصائيا ً بين دافعية النجاز والتحصيل الكاديمي لدي طلب
كلية التربية بجامعة السودان  ,ولتوجد فروق ذات دللة إحصائية في
دافعية النجاز لدي طلب كلية التربية بجامعة السودان تعزي لمتغير
النوع  ,كما وجدت فروق ذات دللة احصائية في دافعية النجاز لدى طلب
كلية التربية بجامعة السودان تعزى لمتغير المستوى الدراسي لصالح
طلب المستوي الثاني .وعلي ضوء ماكشفت عنه النتائج صاغت الباحثة
.مجموعة من التوصيات والمقترحات المستقبلية
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Abstract
This Study aimed to investigate the relation Ship
between achievement motivation and the student
academic performance at Sudan University of Science and
Technology, College of Education.
The researcher has adopted the descriptive co
relational method, the size of the research sample is about
(100) male and female students (42) are male student,
(58) are female students all are drawn from 2 nd, 3nd, and
4th year students, they have been chosen randomly. In
order to collect the data from the research sample the
research has used the achievement motivation scale
which has been designed by Anour Ali Albarawi and
khatam Ismael Ali sahar (modified by the researcher), in
addition to the assessment of students academic per
farmance for academic year (2012 /2013).
The researcher has also used the statistical package
for the social sciences (SPSS) as a means for processing
the research data through T.test for as ample in order to
measure data feature Burson test was used for correlation,
T.test for the tow sample and a nova was used to find out
the difference. The research findings have revealed that
achievement motivation is high among the students at
Sudan University of science and Technology there are no
students significant differences in achievement motivation
among the sust students thqt are attributed to the
educational level that is in favour 2 nd year students.
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