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Abstract:

His study aimed at identifying the distinguished personal features of 
the players in the Palestinian team in volleyball. The sample of the study 
consisted of (14) players. the researcher used the descriptive approach. The 
list of Fry Borg for the personality was prepared by Alawi (1998).

The result showed that:

The social domain came is in the first.• 
The quiet domain came is in the second.• 
The depression domain came is in the tired • 
The excitement domain came is in the fourth.• 
The control domain came is in the fifth.• 
The nervousness domain came is in the sixth.• 
The domination domain came is in the seventh• 
The aggression domain came is in the eight and the last.• 
The researcher recommended the necessity of developing the personal • 

• 
features among the players in the national Palestinian volleyball team 

by preparing for psychological cultivate meetings for the players.
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مستوى الداللةمعامل االرتباطاملجالم
٠,٥٧٧٠,٠٥العصبية١
٠,٧٤٥٠,٠١العدوانية٢
٠,٦١٨٠,٠٥االكتئابية٣
٠,٥٥٣٠,٠٥القابلية لالستثارة٤
٠,٧٧٩٠,٠١االجتماعية٥
٠,٥٧٦٠,٠٥اهلدوء٦
٠,٥٥٣٠,٠٥السيطرة٧
٠,٨٦١٠,٠١الضبط٨
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رقم املجالقيمة ألفا كرونباخاملجالم
٠,٧٥١العصبية١
٠,٧٨٢العدوانية٢
٠,٧٦٣االكتئابية٣
٠,٨٤٤القابلية لالستثارة٤
٠,٧٨٥االجتماعية٥
٠,٨٦٦اهلدوء٦
٠,٨٨٧السيطرة٧
٠,٧٢٨الضبط٨

٠,٨٩املقياس ككل
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 جمموعالفقرةم
االستجابات

 متوسط
االستجابات

 االحنراف
املعياري

 الوزن
النسيب

الترتيب

٣
 أحيانًا تسرع دقات قليب أو تدق دقات
٢٠١,٤٢٩٠,٥١٤٠,٧١٤٣غري منظمة بدون بذل جمهود عنيف

٤
 أشعر أحيانا أن دقات قليب تصل إىل

١٧١,٢١٤٠,٤٢٦٠,٦٠٧٥رقبيت دون أن أعمل عمال شاقا

١٥
 أشعر أحيانًا بضيق يف التنفس أو

١٩١,٣٥٧٠,٤٩٧٠,٦٧٩٤بضيق يف الصدر

١٨
 معديت حساسة (أشعر بأمل أو ضغط

٢٠١,٤٢٩٠,٥١٤٠,٧١٤٣أو انتفاخ معديت)

٢٣
 أشعر كثريًا بانتفاخ يف بطين كما لو

٢٠١,٤٢٩٠,٥١٤٠,٧١٤٣ كانت مملوءة بالغازات

٢٢١,٥٧١٠,٥١٤٠,٧٨٦٢أجد صعوبة يف حماولة النوم٣٨

٢٣١,٦٤٣٠,٤٩٧٠,٨٢١١ غالبًا ما أشعر باإلاك والتعب والتوتر٥٤
١٤١١,٤٥٠,٤٩٦٠,٧١٩املجموع
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 جمموعالفقرةم
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 متوسط
االستجابات

 االحنراف
املعياري

 الوزن
النسيب

الترتيب

٧
 أحيانًا أجد متعة كبرية يف مضايقة أو

٢٠١,٤٢٩٠,٥١٤٠,٧١٤٢معاكسة اآلخرين

١٠
 سبق يل القيام بأداء بعض األشياء
٢١١,٥٠٠٠,٥١٩٠,٧٥٠١اخلطرة بغرض التسلية أو املزاح

١٨١,٢٨٦٠,٤٦٩٠,٦٤٣٤ يسعدين إظهار أخطاء اآلخرين٢٦

٢٧
يدور يف ذهين غالبًا عندما أكون يف 

وسط مجاعة كبرية أن أحدث مشاجرة 
وال أستطيع مقاومة هذا التفكري

٢٠١,٤٢٩٠,٥١٤٠,٧١٤٢

٤١
 أحب أن أعمل يف الناس بعض

٢١١,٥٠٠٠,٥١٩٠,٧٥٠١املقالب غري املؤذية

١٩١,٣٥٧٠,٤٩٧٠,٦٧٩٣أحب التكتيك على اآلخرين٤٤
أفرح أحيانًا عند أصابه بعض من ٤٩

أحبهم 
١٧١,٢١٤٠,٤٢٦٠,٦٠٧٥

١٣٦١,٣٩٥٠,٤٩٤٠,٦٩٤املجموع
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جمموع 
االستجابات

متوسط 
االستجابات

االحنراف 
املعياري

الوزن 
الترتيبالنسيب

أفعل أشياء كثرية أندم عليها ٢١
٢٢١,٥٧١٠,٥١٤٠,٧٨٦٤فيما بعد

كثريًا ما أفكر أن احلياة ال ٢٥
٢٠١,٤٢٩٠,٥١٤٠,٧١٤٥معىن هلا

أحلم لعدة لياٍل يف أشياء ٣٤
٢٦١,٨٥٧٠,٣٦٣٠,٩٢٩١أعرف أا لن تتحقق

غالبًا ما يدور يف ذهين أفكار ٣٧
٢٤١,٧١٤٠,٤٦٩٠,٨٥٧٢غري مهمة تسبب يل الضيق

كثريًا ما يراودين التفكري يف ٤٠
٣٣٢,٣٥٧٢,٨١٨٠,٧٩١٣حيايت احلالية

يف أحيان كثرية أفقد القدرة ٥٢
٢٠١,٤٢٩٠,٥١٤٠,٧١٤٥على التفكري

أحيانًا يراودين التفكري بأنين ال ٥٥
١٨١,٢٨٦٠,٤٦٩٠,٦٤٣٦أصلح ألي شيء

١٦٣١,٧٣٠٠,٨٠٨٠,٨٣٢املجموع
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 الوزن
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 أفقد السيطرة على أعصايب ولكين٥
٢٥١,٧٨٦٠,٤٢٦٠,٨٩٣١أستطيع التحكم فيها بسرعة أيضًا

٢١١,٥٠٠٠,٥١٩٠,٧٥٠٤عندما أغضب أو أثور فأنين ال أهتم بذلك٣١
٢٥١,٧٨٦٠,٤٢٦٠,٨٩٣١ال أستطيع غالبًا التحكم يف شخصييت وغضيب٣٣
٢٤١,٧١٤٠,٤٦٩٠,٨٥٧٢ أنا لسوء احلظ من الذين يغضبون بسرعة٣٦
 أقول غالبًا أشياء بدون تفكري وأندم عليها٣٩

٢١١,٥٠٠٠,٥١٩٠,٧٥٠٤فيما بعد

٢١١,٥٠٠٠,٥١٩٠,٧٥٠٤كثريًا ما استثار بسرعة مع اآلخرين٤٦
٢٣١,٦٤٣٠,٤٩٧٠,٨٢١٣كثريًا ما أغضب بسرعة من اآلخرين٥٣

١٦٠١,٦٤٢٠,٤٨٢٠,٨١٦املجموع
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جمموع الفقرةم
االستجابات

متوسط 
االستجابات

االحنراف 
املعياري

الوزن 
الترتيبالنسيب

يصعب علي أن أجد ما أقوله عند ٢
حماولة التعرف على الناس

٢٤١,٧١٤٠,٤٦٩٠,٨٥٧٢

أستطيع أن أبعث املرح بسهولة يف ١٢
سهرة مملة 

٢٤١,٧١٤٠,٤٦٩٠,٨٥٧٢

أعترب نفسي غري لبق يف تعاملي مع ١٤
اآلخرين

٢٦١,٨٥٧٠,٣٦٣٠,٩٢٩١

٢٦١,٨٥٧٠,٣٦٣٠,٩٢٩١يبدو علي النشاط واحليوية٢٨
٢٣١,٦٤٣٠,٤٩٧٠,٨٢١٣أجد صعوبة يف كسب اآلخرين لصفي٤٧
أستطيع أن أصف نفسي بأنين شخص ٤٨

متكلم
٢٤١,٧١٤٠,٤٦٩٠,٨٥٧٢

٢٣١,٦٤٣٠,٤٩٦٠,٨٢١٣أميل إىل عدم بدء احلديث مع اآلخرين٥١
١٧٠١,٧٣٨٠,٤٤٦٠,٨٦٧املجموع
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جمموع الفقرةم
االستجابات

متوسط 
االستجابات

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب

الترتيب

٢٤١,٧١٤٠,٤٦٩٠,٨٥٧٤أنا دائما مزاجي معتدل١
عندما أصاب أحيانًا بالفشل فإن ٢٠

١٨١,٢٨٦٠,٤٦٩٠,٦٤٣٥ذلك ال يثريين

أنا من الذين يأخذون األمور ٢٩
٢٥١,٧٨٦٠,٤٢٦٠,٨٩٣٣ببساطة وبدون تعقيد

٢٤١,٧١٤٠,٤٦٩٠,٨٥٧٤أنظر غالبًا إىل املستقبل مبنتهى الثقة٤٢
عندما تكون كل األمور ضدي ٤٣

٢٥١,٧٨٦٠,٤٢٦٠,٨٩٣٣فإنين ال أفقد شجاعيت

عندما أخرج عن شعوري فإنين ٤٥
٢٧١,٩٢٩٠,٢٦٧٠,٩٦٤١أستطيع غالبًا دئة نفسي بسرعة

عندما أفشل فإنين أستطيع ختطي ٥٦
٢٦١,٨٥٧٠,٣٦٣٠,٩٢٩٢الفشل بسهولة

١٦٩١,٧٤٦٠,٤١٢٠,٨٦٢املجموع
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ZÒãİÓÄÄÄè€a@Z…ibè€a@fibÄÄÄ1a
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جمموع الفقرةم
االستجابات

متوسط 
االستجابات

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب

الترتيب

إذا أخطا البعض يف حقي ٩
١٦١,١٤٣٠,٣٦٣٠,٥٧١٦فإنين أمتىن أن يصيبهم الضرر

١١
إذا اضطررت الستخدام 
القوة البدنية حلماية حقي 

فأنين أفعل ذلك 
٢١١,٥٠٠٠,٥١٩٠,٧٥٠٣

١٦
أختيل أحيانًا بعض الضرر 

الذي قد حيدث نتيجة لبعض 
األخطاء اليت أرتكبها

١٢١,٥٠٠٠,٥١٩٠,٧٥٠٣

الشخص الذي يثريين أو ٢٢
١٨١,٢٨٦٠,٤٦٩٠,٦٤٣٤يؤذيين أمتىن له الضرر

٢٤
عندما يغضب أحد أصدقائي 

من بعض الناس فإين أدفعه 
لالنتقام منهم

١٧١,٢١٤٠,٤٢٦٠,٦٠٧٥

عندما حياول بعضهم إهانيت ٣٠
٢٢١,٥٧١٠,٥١٤٠,٧٨٦٢فإنين أحاول أن أجتاهل ذلك

أفضل أن تلحق يب أصابه ٥٠
٢٤١,٧١٤٠,٤٦٩٠,٨٥٧١بالغة على أن أكون جبانًا

١٣٩١,٣٤٧٠,٤٦٨٠,٧٠٩املجموع
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جمموع الفقرةم
االستجابات

متوسط 
االستجابات

االحنراف 
املعياري

الوزن 
الترتيبالنسيب

١٨١,٢٨٦٠,٤٦٩٠,٦٤٣٥حيمر أو ميتقع لوين بسهولة٦

٨
يف بعض األحيان ال أحب رؤية 
بعض الناس يف الشارع أو يف 

مكان عام
٢١١,٥٠٠٠,٥١٩٠,٧٥٠٣

٢٣١,٦٤٣٠,٤٩٧٠,٨٢١٢أرتبك بسهولة أحيانًا١٣

١٧
أخجل من الدخول مبفردي يف 
غرفة جيلس فيها بعض الناس 

وهم يتحدثون
٢٠١,٤٢٩٠,٥١٤٠,٧١٤٤

٢٣١,٦٤٣٠,٤٩٧٠,٨٢١٢يبدو علي اخلوف واالضطراب١٩

أرتبك بسهولة عندما أكون مع ٣٢
٢١١,٥٠٠٠,٥١٩٠,٧٥٠٣أشخاص مهمني أو مع رؤسائي

٣٥
يظهر علي االرتباك والتوتر 

بسهولة عند مواجهة أحداث 
معينة

٢٥١,٧٨٦٠,٤٢٦٠,٨٩٣١

١٥١١,٥٥٦٠,٤٩١٠,٧٧٠املجموع
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جمموع املحورم
االستجابات

متوسط 
االستجابات

االحنراف 
املعياري

الوزن 
الترتيبالنسيب

١٤١١٠,٠٧١٢,٢٣٥٠,٧١٩٦العصبية١

١٣٦٩,٧١٤١,٧٢٩٠,٦٩٤٨العدوانية٢

١٦٣١١,٦٤٣٣,٢٧٢٠,٨٣٢٣االكتئابية٣

١٦٠١١,٤٢٩١,٩٨٩٠,٨١٦٤القابلية لالستثارة٤

١٧٠١٢,١٤٣١,٠٩٩٠,٨٦٧١االجتماعية٥

١٦٩١٢,٠٧١١,٢٠٧٠,٨٦٢٢اهلدوء٦

١٣٩٩,٩٢٩١,٦٨٥٠,٧٠٩٧السيطرة٧

١٥١١٠,٧٨٦٢,٣٩٢٠,٧٧٠٥الضبط (الكف)٨

١٢٢٩٨٧,٧٨٦٨,٩٠٣٠,٧٨٤املجموع
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