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 حمایت است. این پژوهش با هدف بررسی ـ، مدل تقاضا ـ منابع ثیر تقاضاهای شغلی بر کارکنانأی بررسی تهایکی از مدلچکيده: 

 4 از پژوهش های . نمونهگردیددولتی انجام  و ،یبهداشت تجاری، صنعتی، هایمحیط در حمایت ـ منابع ـ تقاضا شغلِ طراحیِ مدل

سپس این  .شدند ( انتخابn=691دولتی ) هایسازمان و (،n=499تجارت ) ،(n=612) بیمارستان ،(n=319صنعت ) بخش یعنی

حمایت اجتماعی، ایمنی شغلی، کارگیری مهارت،  های زمان، تالش جسمی، استقالل، به شامل پرسشنامه ابزارهای پژوهشافراد، به 

این چهاربخش از طریق  ها در پاسخ دادند. ارزیابی برابری سنجش در بین جمعیتخستگی  تعهد سازمانی، و خشنودی از وظیفه،

در صنعت  ،بـرتیـت)به ذورکایـهای مج شاخصر ظـهم از نعاملی  که مدل شش ندها نشان دادفنون ثبات عاملی آزمون شد. یافته

 مطلق و تفصیلی ایـه اخصـر شـو هم از نظ ،(31/7ی ـدولت هایازمانـسو در  ،17/7، در تجارت 21/7ان ـ، در بیمارست96/7

های باقیمانده )این از نظر شاخص چنینهم ،رسند( می 39/9مطلوب  حسطاین مقادیر در هر چهار گروه فقط در مدل پنجم به )

. ندها از برازش بهتری برخوردارسایر مدل در مقایسه با ،د(هستن 94/9مقادیر در هر چهار گروه فقط در مدل پنجم کمتر از 

کند.  بینی می سازمانی را پیش تعهد و وظیفه از در هر چهار بخش خشنودیکارگیری مهارت  بهکه  ندنتایج نشان داد ،همچنین

بین خستگی است و حمایت اجتماعی نیز هر سه متغیر خشنودی از وظیفه، تعهد  عامل زمان نیز پیش ،در هر چهار بخش

 کند.  بینی می سازمانی، و خستگی را پیش

 
Abstract To investigate the effects of job demands on employees in job design, several models have been 

developed. One of these models is demand-resource-support model. It seems that this model varies in 

different organizational workplaces because of special features of these settings. This study was conduc-

ted to investigate the demand-resources-support job design model in the industrial, financial, healthcare, 

and public workplaces. The re-search samples were selected from four sec-tors, namely industry (n=928), 

healthcare (n=526), financial department (n=483), and public organizations (n=582). The samples res-

ponded to research instruments consisting of Time, Physical Effort, Autonomy, Skill Utili-zation, Social 
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Support, Occupational Safety, Task Satisfaction, Organizational Commitment, and Fatigue Questionnaires. 

Evaluation of measurement equivalence in four selections were tested via factor invariance technique. The 

re-sults showed that the six-factor model has a better fit than other models both in terms of the chi square 

indexes (respectively, in industry=1.85, in hospitals=1.67, in business =1.71, in governmental organizations 

=1.92) and in terms of absolute and detailed indexes (in all four groups, these values only reach to optimal 

levels=0.90 in the fifth model), as well as in terms of residual indexes (the amounts in all four groups in the 

fifth model were less than 0.04). The results showed that, in all four sections, skill utilization predicts task 

satis-faction and organizational commitment. The required time factor predicts the fatigue, and social support 

predicts all three variables of task satisfaction, organizational commitment, and fatigue. 
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