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 ممخص ال

تهددددددددلدراددددددددعررة لثة ددددددددحر  ددددددددورلتثقددددددددحرـئددددددددثرة ترةدددددددد ر  ددددددددررة ل دددددددد  ث ررة تدددددددد    رقدددددددد رة   ددددددددد   ر  ددددددددثرة ل ددددددددت ث رقدددددددد ر  ددددددددحر
تددددددددثورة تلدددددددداررلرثرة ثعدددددددد رتددددددددارةخةددددددددثرقدددددددد رة تا ددددددددحر دددددددد ارة ترةدددددددد ر  ددددددددررة ل دددددددد  ث ررة تدددددددد     ر  دددددددد رتدددددددد ر ةددددددددثة ر

رة لصدددددددددثق رقدددددددددثلة رلدددددددددارة تددددددددد ل  ارقددددددددد رة   ددددددددد  رة لددددددددد   رر125ادددددددددعةرة   ددددددددد رةتتلددددددددد لة رت دددددددددورت  دددددددددحرل ر دددددددددحرلدددددددددار
قدددددددد رلل  ددددددددحرللمددددددددنرر ددددددددلرتدددددددد رة ددددددددت لة رةا ددددددددت   ار دددددددد لة ر   صددددددددرارت ددددددددور    دددددددد  رة لثة ددددددددح ررترصدددددددد  رة لثة ددددددددحر
  ددددددددددورلةلرتددددددددددحرلددددددددددارة  تدددددددددد  ررتلئ دددددددددد رقدددددددددد رل ددددددددددارـقددددددددددثةلرة ت  ددددددددددحر تة دددددددددد رة ل دددددددددد  ث ررت عدددددددددد  ه ر تددددددددددل رة ددددددددددت لة ر

 رررةددددددددددرلر  ددددددددددحر ددددددددددثنرة تدددددددددد    رة لث ددددددددددأرت ددددددددددورة لمدددددددددد  حررة ددددددددددت لة ر ددددددددددثنرة تدددددددددد    رة تدددددددددد     ر لدددددددددد ر   دددددددددد رة  تدددددددددد 
 تدددددددددثورة تلدددددددددار دددددددددلارـقدددددددددثةلرة ت  دددددددددح رـرلهدددددددددث رة  تددددددددد  ررثعددددددددد  رل دددددددددلرلة رتدددددددددارةخةدددددددددثر دددددددددلارـقدددددددددثةلرة ت  دددددددددح ررتددددددددد ر
ة ترصدددددددددار  دددددددددوررـارة ثعددددددددد رتدددددددددارةخةدددددددددثر تدددددددددلارةأ  ددددددددد  رة تا دددددددددحر ددددددددد ارة ترةددددددددد ر  دددددددددررة ل ددددددددد  ث ررة تددددددددد     ر لددددددددد ر

 ث رر ددددددددد ار  دددددددددحرتدددددددددثورة تلدددددددددا رت ددددددددد ارـارة تددددددددد    رار  تددددددددد رلرثة رر ددددددددد    رقددددددددد رة تا دددددددددحر ددددددددد ارة ترةددددددددد ر  دددددددددررة ل ددددددددد 
ـررصدددددددددورة    ددددددددد رـارتتلدددددددددارةللةثة رة ت  ددددددددد رقددددددددد رة ل للدددددددددد  رت دددددددددورتتأ دددددددددأرةا تدددددددددأة رة ت ل لددددددددد ر دددددددددلارة تدددددددددد ل  ار
رة ددددددددددت لة رةل ددددددددددنرةا ددددددددددتثةت ة   رة لل  ددددددددددحر   ددددددددددلرلددددددددددارلرثةارة تدددددددددد ل  اررثقددددددددددنرل ددددددددددترارة ثعدددددددددد رة ددددددددددرل   ر ددددددددددلار

 دددددددددددددثةلررة لمدددددددددددددرث ررة دددددددددددددلت رةاةتلددددددددددددد ت رة تددددددددددددد ل  ارخال دددددددددددددحرلرثررقددددددددددددد رة  دددددددددددددلرلدددددددددددددارلرثةارة تددددددددددددد ل  اررتدددددددددددددرق ثر
ررة ت    ر ل  تل رة ت ل  ارق رة تغ  رت ورل     رة ترتثر ل ه  ر
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رة ل   ث  رة ت     ر  حرتثورة تلا رة    حر  ثرة ل ت ث  رة ثع رة رل    رلص     رة لثة ح:ر
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Abstract 

This research aims to find the influence of attitude toward risk and coping in 

unstable environments on turnover intentions, and to find out the role of pay 

satisfaction in attitude toward risk and coping relation. A sample of 125 member of 

financial and banking industry who answered the research questionnaire was 

chosen. The findings indicate that the participants of this research tend to avoid 

risk, prefer emotion focus coping instead to problem focus coping, and have 

intentions to leave. The researcher notice low level of pay satisfaction. Results 

support the prediction that the pay satisfaction moderate partially the relationship 

between attitude toward risk and coping, in contrast coping does not mediate the 

relationship between attitude toward risk and turnover intentions. The current 

research recommends that top management has to enrich organizational 

commitment, raise job satisfaction level and provide counseling and social and 

emotional support programs for employees who experience stress.  
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