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Abstract 

The study aimed to find out the impact of Job 

Demands and Resources dimensions on Core-Self 

Evaluations. It adopted descriptive-analytical 

method, where a survey questionnaire was 

developed and distributed to a sample of 359 

employees in administrative and executive 

positions in nine Palestinian industrial companies. 

The study found a set of results, the most important 

of which are: There are a negative significant effect 

for the two dimensions of Job Demands, qualitative 

overload, role conflict, and a positive significant 

effect for the dimensions Job Resources, supervisor 

support, co-worker support, technology support, 

job security, and training on the total dimensions of 

Core-Self Evaluations.  Whereas, there are no 

significant effect of the two dimensions of 

quantitative overload, role ambiguity on the total 

dimensions of Core-Self Evaluations.  

Finally, the study recommended the need of taking 

general, clear, time-scheduling and strategic actions 

to promote Palestinian industrial companies. 

Addressing deficiencies in the levels of their Job 

Demands and Resources to ensure their effective 

balance to improve the quality of professional 

career life, and to develop and raise levels of Core-

Self Evaluations in these companies. In addition, a 

special long-term cognitive-behavioral counseling 

program should developed to address the low levels 

of Core-Self Evaluations to redevelopment and 

build the personality of employees. 

Keywords: Job Demands and Resources, Role 

Overload, Core-Self Evaluations, Emotional 

Stability. 

____________ 
*PhD Researcher - Faculty of Commerce - Department of Business 

Administration – Al-Azhar University – Cairo. 

** Professor of Business Administration - Faculty of Commerce - 

***Al-Azhar University – Cairo Lecturer of Business 

Administration - Faculty of Commerce - Al-Azhar University - 

Cairo 

 

 

 شفا سالم السقا بسيسو*أ.  
 أ. د ليلى حسام الدين شكر**

 العجريد. دينا فاروق ***
 ملخص

هدفت هذه الدراسة إىل اختبار أثر أبعاد متطلبات وموارد الوظيفة على 
تقييمات الذات اجلوهرية يف الشركات الصناعية الفلسطينية. واعتمدت الدراسة 
املنهج الوصفي التحليلي، حيث مت تطوير استبانة استقصاء وتوزيعها على عينة 

عامالً يف الوظائف اإلدارية والتنفيذية يف تسع شركات  359مكونة من
 فلسطينية. 

توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها، وجود تأثري سليب ذو داللة 
إحصائية لُبعدي متطلبات الوظيفة عبء الدور النوعي، وصراع الدور. ووجود 

املشرف، ودعم زمالء تأثري إجيايب ذو داللة إحصائية ألبعاد موارد الوظيفة دعم 
العمل، والدعم التكنولوجي، واألمان الوظيفي، والتدريب على إمجايل أبعاد 
تقييمات الذات اجلوهرية. ىف حني مل يثبت وجود تأثري معنوي ألبعاد عبء 
 الدور الكمي، وغموض الدور على إمجايل أبعاد تقييمات الذات اجلوهرية.

اسرتاتيجية، وهيكلية عامة، وواضحة، وأوصت الدراسة بضرورة اختاذ إجراءات 
وجدوالً زمنياً، للنهوض يف الشركات الصناعية الفلسطينية، ومعاجلة أوجه 

القصور يف مستويات متطلباهتا ومواردها الوظيفية لضمان حتقيق توازهنا الفعال 
لتحسني جودة احلياة الوظيفية املهنية، لتنمية ورفع مستويات تقييمات الذات 

 تل  الشركات. باإلضافة إىل ضرورة تطوير برنامج إرشادي معريف   اجلوهرية يف
سلوكي خاص طويل األجل ملعاجلة تدين مستويات تقييمات الذات اجلوهرية 

 إلعادة تنمية وبناء شخصية العاملني.

الكلمات املفتاحية: متطلبات وموارد الوظيفة، عبء الدور الزائد، تقييمات 
 نفعايل.الذات اجلوهرية، الثبات اال
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