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سيدنا محمد  نالحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم علي إمام المرسلين وخاتم النبيي

  ع هداه إلي يوم الدين.صلي اهللا عليه وسلم  وعلي اله وصحبه ومن اتب
أحمده حمدا كثيرا واشكر فضله أن من علي بنعمته و أعانني بتوفيق من عنده  النجـاز  

  هذا العمل المتواضع...فاللهم اجعل منه علماً ينتفع به.
  أما بعد،،،

فيقتضي واجب الوفاء أن أتقدم بخالص الشكر و االمتنان بعد اهللا تعالي إلي كل من ساهم 
األستاذ الدكتور/ يوسف عبد الصبور عبد  أستاذي الفاضلالرسالة وأخص بالشكر  في إتمام هذه

على تفضله باإلشراف على هـذه   –أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة سوهاج  -الاله 
وعلى كرم أخالقه وجزيل عطاءه وتعامله الراقي والمتواضع فلم يبخل علي بعلمه وال  الرسالة

  اغله، فجزاه اهللا عني خير الجزاء.بوقته علي كثره مش
مدرس  -الدكتور/ وائل أحمد سليمان الشاذلي أستاذي الفاضلكما أخص بالشكر والتقدير 

الصحة النفسية بكلية التربية جامعة سوهاج الذي كان إلشرافه وتوجيهاته المستمرة وإرشـاداته  
ي بحثي وكان نعم األسـتاذ،  عظيم األثر في انجاز هذه الرسالة وكان علمه الغزير خير معين ف

  فجزاه اهللا عني خير الجزاء.
كما أتقدم بعظيم الشكر وخالص التقدير إلى أعضاء لجنة الحكـم والمناقشـة األسـتاذ    

سم الصحة النفسـية  اذ الصحة النفسية المساعد ورئيس قأست -الدكتور/ إيمان محمد أبو ضيف 
أسـتاذ   -طفي عبد المحسن عبـد التـواب  كلية التربية جامعة سوهاج، و األستاذ الدكتور/ مص

الصحة النفسية المساعد ومدير مركز اإلرشاد النفسي والتربوي جامعة أسيوط ، فمـن عظـيم   
الشرف للبحث والباحثة تفضلهم بالموافقة علي االشتراك في لجنة الحكم والمناقشة، وإثراء هذا 

  ليهم الصحة والعافية.البحث بخبرتهم وعلمهم، فجزاهم اهللا عني خير الجزاء وأدام ع
 –كما أتقدم بعظيم الشكر وخالص التقدير لألستاذ الدكتور/ خالد عبد اللطيـف عمـران  

جامعة سوهاج، علـى مـا قدمـه مـن      –أستاذ المناهج و طرق التدريس وعميد كلية التربية 
  تسهيالت إلكمال هذه الدراسة، فجزاه اهللا عني خير الجزاء.

كر والعرفان إلي أفراد أسرتي الذين واكبوا هذا العمـل  ويسعدني التوجه بمزيد من الش
بالرعاية والتشجيع ، وأخص بالذكر أبي و أمي أطال اهللا في عمرهما ، وكذلك زوجي الذي كان 

  خير معين في إعداد هذا البحث، فجزاهم اهللا خير الجزاء أبقائهم اهللا لي سنداً وعوناً.
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أستاذ اللغـة العربيـة    -ور/ محمود عبد العزيز كما أتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ الدكت
علـي   -معلـم اللغـة العربيـة    -بكلية اآلداب جامعة أسيوط، واألستاذ / الطيب حامد عبد اهللا

  مراجعتهم اللغة العربية للرسالة. 
وأخيراً أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلي كل من مد لي يد العون والمساعدة وكان خير 

  أنجاز هذا العمل المتواضع.عون لي وخير سند من 
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  مستخلص الدراسة
  هبه محمد سعد طهأسم الباحثة: 

المساندة االجتماعية وعالقتها برتب الهوية لدى عينة من المراهقين المكفوفين: دراسة  عنوان الدراسة:
  كلينيكيه –ةسيكو متري

 جامعة سوهاج –كلية التربية المؤسسة البحثية:
العالقة بين المساندة االجتماعيـة ورتـب الهويـة لـدى المـراهقين      إلي التعرف على ھدفت الدراسة  

فروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث على مقيـاس المسـاندة   الكشف عن ال، والمكفوفين
وسط درجات المراهقين األقل إدراكا للمساندة االجتماعية فروق بين متال التحقق من، واالجتماعية

لتفاعل الثنائي اتأثير  ، والتعرف عليوأقرانهم األكثر إدراكا للمساندة االجتماعية في رتب الهوية
،و التعـرف علـى   بين الجنس وكم المساندة االجتماعية على درجات المراهقين في رتب الهوية

 االجتماعيـة ية لدى المراهقين المكفوفين مرتفعي ومنخفضي المساندة البناء النفسي و ديناميات الشخص
 ) طلبة وطالبات المرحلة اإلعدادية والمرحلـة الثانويـة   ٥٠(ورتب الهوية، وتكونت عينة الدراسة من 

ذكـور  ) ٣٠مـنهم (  بسوهاجبمدرسة النور للمكفوفين  الثانويةو  االعداديةالطالب المكفوفين بالمرحلة 
)، إعداد الباحثـة (المساندة االجتماعيةمقياس   -طبقت عليهم أدوات الدراسة المتمثلة في : ،) إناث٢٠و(
، " )١٩٩٨" محمد السيد عبد الرحمن (إعداد(والرشد المبكرمقياس رتب الهوية في مرحلتي المراهقة و
، )١٩٧١(سـالمة  عبد العزيـز أحمد:إعداد "جوزيف م.ساكس" ترجمةمن  اختبار ساكس لتكملة الجملو

ذات داللة إحصـائية بـين درجـات     ةعالقة ارتباطية موجب وجودوتوصلت نتائج الدراسة إلـي  
فـروق ذات   عدم وجود،  المساندة االجتماعية ودرجات رتب الهوية لدى المراهقين المكفوفين

 ، وجودداللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث على مقياس المساندة االجتماعية
اللة إحصائية بين متوسط درجات المراهقين األقل إدراكا للمسـاندة االجتماعيـة   فروق ذات د

وأقرانهم األكثر إدراكا للمساندة االجتماعية في رتب الهوية لصالح األكثـر إدراكـا للمسـاندة    
تأثير دال إحصائيا للتفاعل الثنائي بين الجنس وكم المساندة االجتماعيـة   ، عدم وجوداالجتماعية

البناء النفسي وديناميات الشخصية لدى المراهقين  ، اختالفالمراهقين في رتب الهوية على درجات
ورتب الهوية، وقد فسرت الباحثة نتائج الدراسة فـي   المكفوفين مرتفعي ومنخفضي المساندة االجتماعية

عنه  ضوء معطيات الدراسة استناداً إلي اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة، وبناء علي ما أسفرت
  الدراسة من نتائج قدمت الباحثة عدداً من التوصيات..

  المراهقين المكفوفين) -رتب الهوية -( المساندة االجتماعية الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
 Researcher's name: Heba Mohamed Saad Taha 

Title of study: Social Support and it's Relation to The Rank of Identity 
among  a Sample of Blind Adolescence Psychometric – Clinical Study 

Research institution: Faculty of Education, Sohag University. 
The study aimed to identify the relationship between social support and the 

levels of identity of blind teenagers, to reveal the differences between male and 
female averages on the scale of social support, and to ascertain the differences 
between the average grades of adolescents who are less aware of social welfare 
And their peers who are more aware of the social support in the ranks of the 
identity, the impact of the bilateral interaction between sex and how much social 
supports on the grades of adolescents in the ranks of the identity, and the 
identification of psychological building and personality dynamics in the blind 
adolescents high and low support Social and identity classes, the sample of the 
study was made up of (50) students of the preparatory and secondary level, 
students who are blind in the preparatory and secondary school in the light 
schools for the blind in Sohag, of whom (30) males and (20) females, applied the 
tools of study:-The measure of support Social (researcher preparation), the scale 
of identification in the adolescence and early adulthood (preparation  "Mohamed 
El Sayed Abdel Rahman (1998) ", the Sax Test to supplement the sentences of the 
prepara on  "Joseph M. Sachs " Transla on: Ahmedabdul Aziz Salama (1971), and 
the results of the study reached a positive correlation relationship with the A 
statistical indication between the degrees of social support and the grades of 
identity in blind adolescents, the absence of statistically significant differences 
between the averages of males and females on the scale of social support, the 
existence of statistically significant differences between the average grades of 
adolescents less aware of And their peers who are most aware of social support in 
the ranks of the identity for the benefit of the most aware of social welfare, the 
lack of statistically significant effect of the bilateral interaction between sex and 
how much social backing on the grades of adolescents at the levels of identity, 
different psychological construction and personality dynamics The visually 
impaired adolescents have high and low social support and identity levels, and the 
researcher explained the results of the study in the light of the study's data based 
on the theoretical framework and relevant studies, and based on the results of the 
study, the researcher presented a number of recommendations. 
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