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  املستخلص
غياب األب بمستوى الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية  عالقةهدفت الدراسة إلى التعرف على 

) تلميذًا وتلميذة بالحلقة ٤٤٠( وتكونت عينة الدراسة من حلقة الثانية من التعليم األساسياألبناء باللدى 
الصالبة النفسية وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس ) سنة ١٦: ١٤أعمارهم ( الثانية من التعليم األساسي

 )٢٠١٤السرسي وأماني عبدالمقصود  لمساندة االجتماعية (إعداد: أسماء(إعداد: الباحث) ومقياس ا
بة النفسية جود عالقة ارتباطية دالة بين الصالوأظهرت النتائج و) TATواختبار تفهم الموضوع (

ووجود فروق دالة في متغيري الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية تُعزى لمتغير  والمساندة االجتماعية
في الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية  دالة فروق ووجود ة األب لصالح األبناء حاضري األبحال

إال في بعد  لح غائبي األب بالوفاة، وعدم وجود فروق تُعزى لمتغير الجنستُعزى لسبب غياب األب لصا
وفيما يتعلق بنتائج الفرض الكلينيكي فقد جاءت متسقة مع  لصالح اإلناث االلتزام من الصالبة النفسية

النتائج السيكومترية المذكورة، وتم مناقشة النتائج في ضوء التراث السيكومتري والكلينيكي السابق في هذا 
  الموضوع، باإلضافة للخبرات والشواهد اليومية.

  عية.غياب األب، الصالبة النفسية، المساندة االجتما كلمات مفتاحية:
Abstract  

The purpose of the study is to identify father's absence relationship with 
the level of psychological hardiness the social support for the students in prep 
stage, the practical study examined a sample consisted of (440) prep school 
students, the search methodology was based on study tools about the 
psychological hardiness scale which (developed by: the researcher) the social 
support scale which (developed by Asmaa Elsersy & Amany Abd Elmqsuod 
2014). The study results a significant correlative relationship between the 
psychological hardiness the social support, there were significant differences 
according to the variables of the level of psychological hardiness the social 
support in the variable of father’s attending for the students who have father’s 
attending, there were significant differences according to the variables of the 
level of psychological hardiness the social support in the variable of father’s 
absence for the students who have father’s absence because of death, there 
were no significant differences according to the variable of the gender except 
in commitment component in the psychological hardiness, as for the results of 
the clinical hypothesis, they were consistent with the mentioned psychometric 
results, and they were discussed in the light of the psychometric and clinical 
heritage in this subject, and the daily experiences and evidences. 
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