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 کارکنان رابطه بین خودکارامدی تصمیم گیری شغلی و تمایل به ترک خدمت

 و آمل( بابل های بانک ملی شهرستانکارکنان  )مطالعه موردی:

 

 
 زهره حقانی بایی   

 

 

 
 کارشناس ارشد رشته روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی

 

 
 ویژه به و کارکنان خدمت ترک ها، سازمان اساسی مشکالت و معضالت از یکی :چکیده

 عامل شغلی گیری تصمیم ودکارامدیخ دیگر، سوی از. است ارزشمند و متخصص کارکنان

 ی رابطه بررسی تحقیق این از هدف. شود می محسوب سازمانی موفقیت در مهمی

 شهرستان ملی بانک کارکنان خدمت ترک به تمایل و شغلی گیری تصمیم خودکارامدی

 یجامعه و بوده همبستگی نوع از توصیفی پژوهش این روش. باشد میآمل  و بابل های

 نفر 563 تعداد بهآمل  و بابل های شهرستان ملی بانک کارکنان کلیه را پژوهش این آماری

. دادند پاسخ پرسشنامه سؤاالت بهبه عنوان نمونه آماری،  نفر 861 تعداد که دهندمی تشکیل

 شغلی گیری تصمیم خودکارامدیو  خدمت ترک به تمایل پرسشنامه، دو گیریاندازه ابزار

 SPSS افزار نرم طریق از همچنین و پیرسون همبستگی ضریب از فرضیات آزمون برای. است

 به تمایل میزان و شغلی گیری تصمیم خودکارامدی بین که داد نشان نتایج. گردید استفاده

  دارد وجود معکوس و داری معنی رابطه کارکنان خدمت ترک

 ن،کارکنا خدمت ترک به تمایل شغلی، گیری تصمیم خودکارامدی :کلیدی های واژه

  ملی بانک کارکنان

 

 

 

 مقدمه-1

به باور   .ترک خدمت اشکال مختلف پویای نیروی کار در درون سازمان و سرنوشت نهایی یک سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد

یروی استال ورث ترک خدمت برای سازمان های هزینه های زیادی را در پی دارد، چرا که اغلب سازمان ها برای دستیابی به ن

انسانی کارآمد و مؤثر، سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های گزینیش، آموزش و رشد و گسترش نیروی انسانی صرف می 

نمایند.  ترک خدمت در یک جمع بندی کلی، منعکس کننده عالقه کارکنان به جستجوی مشاغل جایگزین و ترک سازمان است. 

ققان، کناره گیری از کار را پرهزینه، مشکل آفرین و بیشتر با عواقب تهدید کننده (. مدیران و مح16: 8511)گل پرور و عریضی، 

 برای کارآیی سازمان می دانند. بدین جهت ترک خدمت توجه خاص پژوهشگران و مدیران را به خود معطوف داشته است.
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تأثیر می گذارد.  افرادی که احساس از طرفی، خود کارآمدی از عوامل شخصیتی است که بر نحوه رویارویی با فشارهای محیطی 

کارآیی پایینی دارند بر این باور هستند که توانایی کنترل رویدادهای زندگی را ندارند. وقتی آنها با موانعی روبرو می شوند، چنانچه 

یی باالیی دارند در تالش مقدماتی آنها برای برخورد با مشکل بی ثمر باشد، سریعاً قطع امید می کنند اما افرادی که احساس کارآ

(. 482: 8511کارها استقامت به خرج می دهند و فعاالنه در جستجوی موقعیت های تازه هستند )شولتز، ترجمه محمدی، 

خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی به افراد کمک می کند تا با به کارگیری مهارت های خود، در برابر مشکالت و مسائل پیرامون به 

د و احساس موفقیت فردی در آنها ایجاد شده یا افزایش یابد. قدر مسلم این است که موفقیت سازمانها صورت مطلوبی عمل کنن

همواره مرهون یک سری عوامل کلیدی همچون توجه به کاهش ترک خدمت، افزایش خودکارآمدی در تصمیمات شغلی و ... است 

را به دنبال خواهد داشت. بنابراین در این فصل به بررسی  و شناسایی و تقویت چنین عواملی کامیابی هر چه بیشتر سازمان ها

 مشکل اصلی، اهمیت تحقیق، اهداف و تعاریف تحقیق پرداخته می شود.

اگر فعالیت های مختلف مدیریت در نظر گرفته شود، مشخص می گردد که جوهرۀ اصلی این فعالیت ها تصمیم گیری است . 

ست گذاری، تعیین راهبرد، تدوین قوانین، مقررات و راه و روش کار، گزینش و استخدام استدالل این است که اگر هدف گذاری، سیا

نیروی انسانی، تعیین وظایف و مسئولیت های مرئوسین و همچنین سرپرستی، کنترل و ارزیابی عملکرد آنها را از جمله وظایف 

( تصمیم گیری اصل و اساس وظایف 8111)8تۀ بارناردمدیر به شمار آوریم، الزمۀ همه اینها، تصمیم گیری است، بنابراین به گف

 (.8511الهیاری، مدیر را تشکیل میدهد )

تصمیم گیری شغلی مناسب امر مهمی برای افراد محسوب می شود. فرد با تصمیم گیری شغلی عالوه بر این که شغلی را انتخاب 

را انتخاب می کند آگاهانه یا ناخودآگاه مواردی از  می کند، سبک زندگی مخصوص را نیز انتخاب می کند. زمانی که فرد شغلی

 (.1411، 4دوگانقبیل مقام، نیاز به ادامه تحصیل، نوع گذراندن اوقات فراغت و افرادی که باید با آنها کار کند را انتخاب می کند )

مراحل انتخاب و تصمیم گیری  در اقتصاد جدید زندگی شغلی یک فرد در جهات بسیاری می تواند گسترش یابد. در زندگی نقاط یا

بسیاری وجود دارد و بعد از هر تصمیم به سبب آنچه که انتخاب یا رد کرده ایم فرد متفاوتی خواهیم بود. تصمیمات ما راجع به 

دیگر فعالیت های فوق برنامه و استفاده از اوقات بیکاری ما را به توسعه و گسترش پاره ای از عالیق و توانایی ها و نه پاره ای 

  رهنمون می سازد.

مربوط به  2و ارزیابی شغلی تعریف و اندازه گیری حیطه های مختلف خودکارآمدی 5یکی از گرایشات عمده در روانشناسی شغلی

برچسب عمومی از قضاوتهای کارآمدی شخصی در رابطه با دامنۀ وسیعی از »شغل است. بنابراین، خودکارآمدی شغلی به عنوان یک 

( بیان می کند که انتظارات 8111) 3توصیف شده است. همچنین، بندورا« یر در انتخاب شغل و سازگاریرفتارهای درگ

خودکارآمدی یا باورها به تواناییهای ما برای انجام موفقیت آمیز یک رفتار معین یا طبقه ای از رفتارها اطالق می شود، که فرض می 

 ثر می گذارندشوند بر انتخاب های رفتاری، عملکرد و پافشاری ا

در حال حاضر مفهوم انتظارات خودکارآمدی به طور گسترده در حیطه های مختلف مورد مطالعه و استفاده قرار می گیرد . هاکت و 

را برای روانشناسی شغلی و مشاوره استفاده نمودند. آنها تعدادی از مقیاسهای  "انتظارات خودکارآمدی"( در آغاز مفهوم 8118بتز )

                                                           
1- Barnard 
2- Dogan 
3- Career 
4- Self- Efficacy 
5- Bandura 
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(، مقیاس خودکارآمدی ریاضی )بتز و 8118رآمدی مربوط به شغل مانند مقیاس خودکارآمدی شغلی )بتز و هاکت، اصلی خودکا

 ( را تهیه و تدوین کرده اند. 8115و بتز،  8( و مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی )تایلور8115هاکت، 

در  5قصد ترک شغل تعریف کرده است. همچنین آجزن و یریز برنامه فکرکردن، تمایل به ترک را را فرایند  4همکاران و موبلی

 به .است او در رفتار آن سنجش تمایل به انجام فرد، یک رفتارِ ی کننده بینی پیش بهترین که کند می فرض گونه نظریه خود این

است .  مناسب ی بستهوا متغیر یک دارد، رابطه واقعی خدمت ترک خدمت با ترک به تمایل که جا آن از 2مارتین و شور ی عقیده

سازمان ) دعایی و  ترک از شده درک وسهولت مطلوبیت از است تابعی ، خدمت ترک تمایل به  کالسیک، خدمت ترک مدل براساس

 (. 8511همکاران، 

یک تعریف ساده از تمایل به ترک خدمت عبارت است از، اظهار میل و رغبت به قطع رابطه استخدامی با سازمان، که از سوی 

(. ترک خدمت معموالً به تصمیم و یا اقدام برای خروج از سازمان اطالق 8511تخدمین صورت می پذیرد )ضیاءالدینی آورانی، مس

می گردد، بعبارتی ترک خدمت تغییر در عضویت فرد در سازمان می باشد که طیف وسیعی را شامل می گردد، ولی مهمترین وجه 

 .(8511ارمند در سازمان است )اصیلی، تمایز بین ترک اختیاری و ترک اجباری ک

کارکنان  با توجه به مفاهیم فوق، این پژوهش درنظر دارد رابطه بین خودکارامدی تصمیم گیری شغلی و تمایل به ترک خدمت

 لذا می توان سوال اصلی تحقیق را  به صورت ذیل درنظر گرفت: را مورد بررسی قرار دهد.آمل  و بابل های شهرستانبانک ملی 

رابطه آمل  و بابل های شهرستانکارکنان بانک ملی  آیا بین رابطه بین خودکارامدی تصمیم گیری شغلی و تمایل به ترک خدمت

 وجود دارد؟

 

 مدل مفهومی تحقیق -2

کارکنان بانک ملی  بر اساس سوال اصلی تحقیق مبتنی بر بین رابطه بین خودکارامدی تصمیم گیری شغلی و تمایل به ترک خدمت

 ، می توان مدل مفهومی تحقیق را مطابق شکل زیر بیان کرد:آمل و بابل های رستانشه

 

                                                           
1- Taylor 
2  Mobley  
3  Ajzen 
4  Shore and Martin 
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 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

 فرضیه های تحقیق -3

 الف: فرضیه اصلی تحقیق:

رابطه معنی دار وجود  آمل و بابل های شهرستانکارکنان بانک ملی  بین خودکارامدی تصمیم گیری شغلی و تمایل به ترک خدمت

 ارد.د

 ب: فرضیه های فرعی:

رابطه آمل  و بابل های شهرستانکارکنان بانک ملی  فرضیه فرعی اول: بین جمع اوری اطالعات شغلی و تمایل به ترک خدمت

 معنی دار وجود دارد.

ر وجود رابطه معنی داآمل  و بابل های شهرستانکارکنان بانک ملی  فرضیه فرعی دوم: بین انتخاب هدف و تمایل به ترک خدمت

 دارد.

رابطه معنی آمل  و بابل های شهرستانکارکنان بانک ملی  فرضیه فرعی سوم: بین برنامه ریزی برای آینده و تمایل به ترک خدمت

 دار وجود دارد.

رابطه معنی دار وجود آمل  و بابل های شهرستانکارکنان بانک ملی  فرضیه فرعی چهارم: بین حل مساله و تمایل به ترک خدمت

 د.دار

رابطه معنی دار آمل  و بابل های شهرستانکارکنان بانک ملی  فرضیه فرعی پنجم: بین خود ارزیابی صحیح و تمایل به ترک خدمت

 وجود دارد.
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 تعريف واژه ها، مفاهیم و متغیرها -4

 : تعاريف نظری4-1

تکالیف الزم برای تصمیم گیری شغلی را به باور فرد در مورداینکه آیا قادر است با موفقیت  خودکارامدی تصمیم گیری شغلی:

 (21: 4116، 8انجام برساند)ستیسی

 تصمیم برای الزم شرایط کردن فراهم منظور افرادبه شغل مورد در اطالعات جستجو شاملجمع اوری اطالعات شغلی :  -

 گیری

 (21: 4116، فرانکوسکی)عملی و ممکن حل راه ترین مناسب گزینشانتخاب هدف :  -

گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید زی برای آینده : تعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به آن، تصمیمبرنامه ری -

ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند انجام گیرد، تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه

ای که از پیش تعریف شده، تغییر بدهد ا بر مبنای شیوه(. طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی ر884: 8515)فیضی، 

 (61: 8513)توکلی، 

 حلهای راه تعیین و اطالعات آوری جمع است، شده مواجه آن با فرد که مسئله و مشکل از آگاهی معنای بهحل مساله :   -

 واقعیات و اطالعات به جهتو با فرضیه بررسی آن، اساس بر قرضیه تشکیل و واقعیت درباره تفکر مشکل، برای احتمالی

 خواهد حل را مشکل احتماالً وجه بهترین به که پیشنهادی های حل راه از یکی انتخاب و شده، آوری جمع

 (21: 4115، فرانکوسکی)کرد

 آن از فرد که است ای بالقوه و واقعی های توانایی بر وقوف و بیشتر شناسی خویشتن مقصودخود ارزیابی صحیح :  -

 (21: 4115، فرانکوسکی)است برخوردار

 و. است جایگزین مشاغل یا شغل به توجه بدون سازمان ترک به نسبت نگرش کلی شکل خدمت، ترک: خدمت ترک به تمايل

 (.51: 8114 ، همکاران و  مودی)است سازمان ترک و جایگزین مشاغل جستجوی به کارکنان عالقه کننده منعکس

 

 تعاريف عملیاتی 4-2

مولفه جمع آوری اطالعات شغلی،  3: در این تحقیق خودکارامدی تصمیم گیری شغلی دارای  گیری شغلیخودکارامدی تصمیم 

( سنجیده 8116سوالی بتز ) 41انتخاب هدف، برنامه ریزی برای آینده، حل مساله و خود ارزیابی صحیح می باشد که با پرسشنامه 

سشنامه می دهند میزان خودکارامدی تصمیم گیری شغلی کارکنان را  می شود. نمره ای که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پر

 مشخص می کند.

سوالی سنجیده می شود. این پرسشنامه دارای  54با پرسشنامه  تمایل به ترک خدمتدر این تحقیق تمايل به ترک خدمت: 

که کارکنان از آزمون در مقیاس لیکرت می باشد. نمره ای  متغیرهای فردی ، متغیرهای ساختاری و متغیر های محیطیمولفه های 

 کارکنان را مشخص می کند به این پرسشنامه می دهد وضعیت تمایل به ترک خدمت

 

 

 

 

                                                           
1  -Frankovsky, 
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 آماری تحقیقجامعه و نمونه  -5

در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره ی صفت )صفت ها( متغیر واحد های آن 

می  شهرستان های آمل و یایلکارکنان بانک ملی  (. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه8511پردازد )سرمد و همکاران، به مطالعه ب

اساس فرمول کوکران انتخاب گردید که برابر بر نمونه  ، حجمآمل  و بابل های شهرستانتعداد کارکنان بانک ملی با توجه به  باشد.

 نفر می باشد. 861با 

 

 

 آوری داده هاابزار جمع  -6

کارامدی تصمیم گیری شغلی می پرسشنامه تمایل به ترک خدمت و خود 4در این تحقیق، ابزار جمع آوری داده ها مشتمل بر  

فرم کوتاه می باشد. ( 4116)فرانکوسکی برگرفته از پژوهش  که سوال می باشد 54شامل تمايل به ترک خدمتپرسشنامه  باشد.

توسط بتز و همکاران به منظور ارزیابی باور فرد در مورداینکه آیا قادر  8116گیری شغلی در سال مقیاس خودکارآمدی در تصمیم 

است با موفقیت تکالیف الزم برای تصمیم گیری شغلی را به انجام برساند، طراحی شده است.این آزمون بر پایه نظریه 

ت شغلی، انتخاب هدف، برنامه ریزی برای آینده و حل جمع آوری اطالعا شامل خودارزیابی صحیح،( که پنج مولفه 8111کرایت)

 .، می باشدرا در تصمیم گیری شغلی دخیل می داند مسئله

 

 نتايج تحقیق -7

 نتايج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی يا دموگرافیک -7-1

 وضعیت تاهل کارکنانتوصیف 

 درصد( متاهل هستند. 6/14) نفر 851درصد( مجرد و 2/81نفر ) 41از بین کارکنان مورد بررسی 

 کارکنان وضعیت میزان تحصیالت 

درصد(  1/35نفر ) 11، فوق دیپلم درصد( 42نفر ) 21، دیپلمدرصد( دارای تحصیالت  6/1نفر ) 86از بین کارکنان مورد بررسی 

 .درصد( دارای مدرک دکتری می باشند 6/5نفر ) 6و  لیسانسدرصد( فوق  1نفر )83،  لیسانس

 رکنان  وضعیت سن کا

 درصد( 5/31نفر ) 11، سال و کمتر 51درصد( دارای سن  1/43نفر ) 25طبق نتایج بدست آمده  از بین کارکنان مورد بررسی  

 می باشند. سال و بیشتر 28 درصد( 83نفر ) 43، سال 21تا  58بین 

 وضعیت سابقه خدمت کارکنان   

نفر  14، سال 81کمتر از  درصد( دارای سابقه خدمت8/26نفر )  11ورد بررسی ها از بین کارکنان مبا توجه به تجزیه و تحلیل داده 

 می باشند. سال و بیشتر 41 درصد( 1/81نفر ) 81، سال 41تا  81بین  درصد( 8/25)
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 بررسی فرضیه های تحقیق: -1-2

 فرضیه های اصلی:

آمل  و بابل های شهرستانبانک ملی  و میزان تمايل به ترک خدمت در کارکنانخودکارامدی تصمیم گیری شغلی بین 

بین دو  با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد که ضرایب همبستگی آزمون  پیرسون و اسپیرمن رابطه وجود دارد.

 مقدار -p با و -815/1و  -554/1به ترتیب برابر و میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان  خودکارامدی تصمیم گیری شغلیمتغیر 

، لذا در این سطح فرضهستند 13/1 داری سطح معنی ازو کوچکتر  184/1 و 111/1برابر به ترتیب  ی داری()معن
0H یعنی

بانک  درو میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان  خودکارامدی تصمیم گیری شغلی ی شود و در نتیجه بینمعدم وجود رابطه رد 

یب همبستگی و شیب خط برازش شده ابودن ضر در ضمن منفیرابطه معنی داری وجود دارد. مل آ و بابل های شهرستانملی 

 88( است یا به عبارتی 2R=88/1) 88/1همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر  .است این دو متغیربین  عکس نشان از رابطه

 درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است.

 

 ای فرعی :فرضیه ه

رابطه وجود دارد.  شهرستان های بابل و آمل ملی کارکنان بانکتمايل به ترک خدمت و  جمع اوری اطالعات شغلیبین 

وری اطالعات شغلی آجمع متغیر بین دو  ضرایب همبستگی آزمون  پیرسون و اسپیرمنکه  نشان می دهد تجزیه و تحلیل داده ها

 و 111/1برابر به ترتیب  )معنی داری( مقدار -p با و -414/1و  -418/1به ترتیب برابر  و میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان

، لذا در این سطح فرضهستند 55/5 داری سطح معنی ازو  کوچکتر  111/1
0H ی شود و در میعنی عدم وجود رابطه رد

رابطه معنی  شهرستان های بابل و آمل  ملی بانک درخدمت کارکنان  و میزان تمایل به ترکوری اطالعات شغلی آجمع  نتیجه بین

 .است این دو متغیربین  عکس یب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطهابودن ضر در ضمن منفی .داری وجود دارد

درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک  3/1ی ( است یا به عبارت2R=113/1) 113/1همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر 

 است.

 

تجزیه و رابطه وجود دارد.  شهرستان های بابل و آمل  ملی کارکنان بانکتمايل به ترک خدمت و انتخاب هدف بین 

و میزان تمایل به ترک انتخاب هدف متغیر بین دو  ضرایب همبستگی آزمون  پیرسون و اسپیرمنکه  نشان می دهد تحلیل داده ها

سطح  ازو  کوچکتر  114/1 و 111/1برابر به ترتیب  )معنی داری( مقدار -p با و -453/1و  -546/1به ترتیب برابر  خدمت کارکنان

، لذا در این سطح فرضهستند 55/5 داری معنی
0H و میزان انتخاب هدف  ی شود و در نتیجه بینمیعنی عدم وجود رابطه رد

یب ابودن ضر در ضمن منفی .رابطه معنی داری وجود دارد شهرستان های بابل و آمل  ملی بانک درک خدمت کارکنان تمایل به تر

 816/1همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر  .است این دو متغیربین  عکس همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه

(816/1=2Rاست یا به عبار ) درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است  6/81تی 

 

رابطه وجود دارد. شهرستان های بابل و آمل  ملی کارکنان بانکتمايل به ترک خدمت و  برنامه ريزی برای آيندهبین 

و نده برنامه ریزی برای آیمتغیر بین دو  ضرایب همبستگی آزمون  پیرسون و اسپیرمنکه  نشان می دهد تجزیه و تحلیل داده ها

 و 118/1برابر به ترتیب  )معنی داری( مقدار -p با و -816/1و  -466/1به ترتیب برابر  میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان
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، لذا در این سطح فرضهستند 55/5 داری سطح معنی ازو  کوچکتر  186/1
0H ی شود و در میعنی عدم وجود رابطه رد

رابطه معنی  شهرستان های بابل و آمل  ملی بانک درو میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان ه ریزی برای آینده برنام نتیجه بین

 .است این دو متغیربین  عکس یب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطهابودن ضر در ضمن منفیداری وجود دارد. 

درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک  8/1( است یا به عبارتی 2R=118/1) 118/1همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر 

 است.

 

تجزیه و تحلیل رابطه وجود دارد. شهرستان های بابل و آمل  ملی کارکنان بانکتمايل به ترک خدمت و  حل مسالهبین 

و میزان تمایل به ترک خدمت حل مساله یر متغبین دو  ضرایب همبستگی آزمون  پیرسون و اسپیرمنکه  نشان می دهد داده ها

 سطح معنی ازو  کوچکتر  112/1 و 111/1برابر به ترتیب  )معنی داری( مقدار -p با و -444/1و  -515/1به ترتیب برابر  کارکنان

، لذا در این سطح فرضهستند 55/5 داری
0H و میزان تمایل حل مساله  ینی شود و در نتیجه بمیعنی عدم وجود رابطه رد

یب ابودن ضر در ضمن منفی .رابطه معنی داری وجود دارد شهرستان های بابل و آمل  ملی بانک دربه ترک خدمت کارکنان 

 114/1همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر  .است این دو متغیربین  عکس همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه

(114/1=2R است یا به عبارتی )درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است. 4/1 

 

تجزیه رابطه وجود دارد. شهرستان های بابل و آمل بانک ملی کارکنان  تمايل به ترک خدمتو خود ارزيابی صحیح بین 

و میزان تمایل خود ارزیابی صحیح متغیر بین دو  ضرایب همبستگی آزمون  پیرسون و اسپیرمنکه  نشان می دهد و تحلیل داده ها

و  کوچکتر  121/1 و 111/1برابر به ترتیب  )معنی داری( مقدار -p با و -111/1و  -418/1به ترتیب برابر  به ترک خدمت کارکنان

، لذا در این سطح فرضهستند 55/5 داری سطح معنی از
0H خود ارزیابی  در نتیجه بین ی شود ومیعنی عدم وجود رابطه رد

در ضمن رابطه معنی داری وجود دارد.  شهرستان های بابل و آمل  ملی بانک درو میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان صحیح 

همچنین ضریب تعیین بین  .است این دو متغیربین  عکس یب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطهابودن ضر منفی

 درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است. 2( است یا به عبارتی 2R=12/1) 21/1دو متغیر برابر 

 

 بحث و بررسی  -8

افرادی که احساس کارآیی پایینی در محیط کار دارند بر این باور هستند که توانایی کنترل رویدادهای زندگی کاری را ندارند. وقتی 

چنانچه تالش مقدماتی آنها برای برخورد با مشکل بی ثمر باشد، سریعاً قطع امید می کنند اما  آنها با موانعی روبرو می شوند،

افرادی که احساس کارآیی باالیی دارند در کارها استقامت به خرج می دهند و فعاالنه در جستجوی موقعیت های تازه هستند. ترک 

ا که اغلب سازمان ها برای دستیابی به نیروی انسانی کارآمد و مؤثر، خدمت برای سازمان های هزینه های زیادی را در پی دارد، چر

سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های گزینیش، آموزش و رشد و گسترش نیروی انسانی صرف می نمایند.   هزینه ترک خدمت 

ها سنگین تمام می شود.  از طرفی  کارکنان هم از بعد مادی و هم از جهت دست دادن و یا سپردن قابلیت ها به رقبا برای سازمان

دیگر افرادی که از هوش اجتماعی باالیی بخوردار هستند باید بتوانند از تمام قدرت مغزی و جسمانی خود استفاده کنند تا بتوانند 

مذاکرات و با بقیه ارتباط مؤثری برقرار کنند. افرادی که هوش اجتماعی باالیی دارند هنر کنار آمدن را در اوج درگیری ها و 

 (843: 8511اشتباهات دارند )رضایی، 



 311-321، ص 1216 اردیبهشت،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

992 
 

رابطه معنی دار و کارکنان و میزان تمایل آنها به ترک خدمت  خودکارامدی تصمیم گیری شغلیبین نتایج نشان می دهد که 

ی شود. کارکنان، میزان تمایل آنها به ترک خدمت کمتر م خودکارامدی تصمیم گیری شغلییعنی با افزایش  معکوسی وجود دارد.

تصمیم گیری شغلی مناسب امر مهمی برای افراد محسوب می شود. فرد با تصمیم گیری شغلی عالوه بر این که شغلی را انتخاب 

می کند، سبک زندگی مخصوص را نیز انتخاب می کند. زمانی که فرد شغلی را انتخاب می کند آگاهانه یا ناخودآگاه مواردی از 

(، و 4115صیل، نوع گذراندن اوقات فراغت و افرادی که باید با آنها کار کند را انتخاب می کند )کراس، قبیل مقام، نیاز به ادامه تح

( 4113و سابروک )  8511این شرایط منجر به کاهش تمایل به ترک کارکنان می گردد. این نتایج با یافته های باوی وهمکاران )

رات خودکارآمدی یا باورها به تواناییهای ما برای انجام موفقیت آمیز یک رفتار ( بیان می کند که انتظا8111همخوانی دارد. بندورا )

 معین یا طبقه ای از رفتارها اطالق می شود، که فرض می شوند بر انتخاب های رفتاری، عملکرد و پافشاری اثر می گذارند. 

ی نداشته باشند، منجر به  عدم رضایت از شغل طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق در صورتی که افراد تصمیم گیری مناسب شغل

بنابراین می توان گفت وقتی که کارکنان در می شود و در نتیجه ممکن است افراد در سازمان تمایل به ترک خدمت داشته باشند. 

ده کاری خود هنگام انتخاب شغل نیازهای درونی خود را بشناسند، اهداف روشن و واضحی از اشتغال خود داشته باشد، برای آین

برنامه داشته باشد، و برای امور و مسائل در اول به دنبال علت باشد، در آن صورت در شغل خود ثابت قدم خواهد بود و به خاطر 

 مشکالت پیش آمده در سازمان یا فشار کاری زود تصمیم به ترک آن شغل نمی گیرد.

رابطه معنی داری و معکوسی و میزان تمایل آنها به ترک خدمت کارکنان  وری اطالعات شغلیآجمع بین نتایج نشان می دهد که 

جمع اوری  کارکنان، میزان تمایل آنها به ترک خدمت کمتر می شود. جمع اوری اطالعات شغلییعنی با افزایش  وجود دارد.

این می باشد.  یریگ تصمیم برای الزم شرایط کردن فراهم منظور افرادبه شغل مورد در اطالعات جستجو شاملاطالعات شغلی 

بنابراین می توان گفت در هنگام انخاب شغل  ( همخوانی دارد.4113و سابروک )  8511نتایج با یافته های باوی وهمکاران )

ویژگیهای و خصوصیات شغل خود را خوب بشناسند، دانش و علومات کافی در باره شغل مورد نظر داشته باشند و توانایی و 

شغل را داشته باشند، در آن صورت هنگام اشتغال به کار خود از پس همه مشکالت بر می آید و وظایف مهارتهای مورد نیاز آن 

خود را بخوبی انجام می دهد و از شغل خود رضایت خواهد داشت و هیچ تمایلی برای ترک سازمان قبل از بازنشستگی نخواهد 

عات شغلی  بتوانند تمایل به ترک خدمت کارکنان را به گونه ای بنابراین انتظار می رود سازمان ها از طریق افزایش اطالداشت. 

کاهش دهند که کارکنان به سازمان خود وفادار شوند، ترک خدمت را غیراخالقی بدانند، خود را وقف سازمان کنند، و مسئولیت 

 بیشتری نسبت به وظایف خود داشته باشند.

رابطه معنی داری و معکوسی وجود نان و میزان تمایل آنها به ترک خدمت در شغل کارک انتخاب هدفبین نتایج نشان می دهد که 

این نتایج با یافته های باوی  در شغل کارکنان، میزان تمایل آنها به ترک خدمت کمتر می شود. هدفدرست انتخاب یعنی با  دارد.

که انتخاب می کنند واضح و روشن  پس وقتی که کارکنان اهداف شغلی ( همخوانی دارد.4113و سابروک )  8511وهمکاران )

باشد، برنامه هایی در راستای ارزشهای سازمان در حوزه کاری برای خود تدوین بکنند، اهدافی را که انتخاب کرده اند در شغل خود 

و به شغل قابل اجراء باشد و اهداف بلند مدت در زمینه کاری خود داشته باشند، از انجام وظایف محوله احساس رضایت خواهد کرد 

خود عشق خواهد ورزید و تمایلی برای ترک شغل خود نخواهد داشت. بنابراین انتظار می رود مسئولین سازمانها با کمک کردن به 

 انتخاب اهداف درست و بلند مدت و قابل اجراء برای کارکنان از تمایل به ترک خدمت آنها جلو گیری کند.

رابطه معنی داری و معکوسی کارکنان و میزان تمایل آنها به ترک خدمت  رای آیندهبرنامه ریزی ببین نتایج نشان می دهد که 

با یافته های   این نتایج کارکنان، میزان تمایل آنها به ترک خدمت کمتر می شود. برای آیندهدقیق برنامه ریزی یعنی با  وجود دارد.

، و باعث بهبود خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی می شودمهارت های تصمیم گیری  که نشان دادند(  4181وانگ، زانگ و شاو )

( که نشان داد که آموزش مهارت های تصمیم گیری شغلی بر افزایش خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی 8511باوی وهمکاران )
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گر کارکنان برای دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز به طور معناداری مؤثر بوده است تا حدودی همسویی دارد. بنابراین می توان گفت ا

رویارویی با مشکالت احتمالی در شغل خود برنامه داشته باشند، و برای اثربخشی فعالیتهای شغلی خود برنامه داشته باشند، همیشه 

در ذهن خود برای برنامه کاری منظم داشته باشند در آن صورت تمایل کمی برای ترک خدمت و شغل خود خواهند داشت و با 

 وظایف خود در سازمان خواهند پرداخت.  انگیزه به انجام

رابطه معنی داری و معکوسی وجود و میزان تمایل آنها به ترک خدمت  حل مسالهتوانایی کارکنان بین یافته ها نشان می دهد که 

 آن با فرد هک مسئله و مشکل از آگاهی معنای بهحل مساله  یعنی با افزایش، میزان تمایل آنها به ترک خدمت کمتر می شود. دارد.

 آن، اساس بر قرضیه تشکیل و واقعیت درباره تفکر مشکل، برای احتمالی حلهای راه تعیین و اطالعات آوری جمع است، شده مواجه

 احتماالً وجه بهترین به که پیشنهادی های حل راه از یکی انتخاب و شده، آوری جمع واقعیات و اطالعات به توجه با فرضیه بررسی

در پیشینه تحققی کامالً منطبق با این فرضیه یافت نشد و تحقیقات نزدیک به (. 21: 4115، 8)ستیسیکرد اهدخو حل را مشکل

( می باشد که تا حدودی همخوانی دارد. بنابراین 4116ایگد ) ( و4111سکالویک ) ،(4181وانگ، زانگ و شاو )این نتایج یافته های 

، که برای یک مسئله راه حل های مختلف را در نظر بگیرند، برای اتفاقات افتاد به وقتی که کارکنان این توانایی را داشته باشند

دنبال علت واقعی جهت ریشه یابی باشند، و برای رفع مشکالت احتمالی از قدرت تفکر خود به نحو خوبی استفاده کنند، در آن 

ت از شغل و وظایف خود دلسرد نمی شوند و با انگیز صورت با آغوش باز به استقبال مشکالت و حل آنها می روند و با برزوز مشکال

آنها را حل می کنند و هیچ تمایلی برای ترک سازمان در زمان بروز مشکالت نخواهند داشت. پس از مسئولین سازمانها انتظار می 

 کل بر حذر دارند.رود با آموزش روشهای حل مسئله به کارکنان در حوزه وظایف خود آنها را از دلزدگی شغلی زمان بروز مش

رابطه معنی داری کارکنان، و میزان تمایل آنها به ترک خدمت  خود ارزیابی صحیحو بین نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که 

در بین کارکنان، و میزان تمایل آنها به ترک خدمت کمتر می شود. این  خود ارزیابی صحیحیعنی با افزایش  و معکوسی وجود دارد.

( و 4181، رید و اسکار )(4181وانگ، زانگ و شاو )(، 8511(، مرتضوی و کوشازاده )8511یافته های باوی وهمکاران )نتایج با 

برچسب عمومی از قضاوتهای کارآمدی شخصی در »( تا حدودی همخوانی دارد. خودکارآمدی شغلی به عنوان یک 4113سابروک )

خود کارآمدی، توان سازنده ای است که توصیف شده است. « اب شغل و سازگاریرابطه با دامنۀ وسیعی از رفتارهای درگیر در انتخ

بدان وسیله، مهارتهای شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونه ای اثربخش ساماندهی می 

های مناسبی برای عملکرد آینده افراد به عقیده بندورا داشتن دانش، مهارت ها و دستاوردهای قبلی، پیش بینی کننده  شود.

نیستند، بلکه باور انسان درباره توانایی های خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد او مؤثر است. در واقع، خودکارآمدی به احساس 

غل نیازهای بنابراین می توان گفت وقتی که کارکنان در هنگام انتخاب ششایستگی در کنترل داشتن بر محیط خود تأکید دارد. 

درونی خود را بشناسند، از ارزشهای خود آگاهی کامل داشته باشند، توانایی و مهارتهای خود را بشناسند در آن صورت ئر شغلی که 

 هستند از روی اعتقاد قلبی و با انگیزه زیاد کار می کنند و هیچ وقت به علت واهی تصمیم به ترک سازمان نمی گیرند.

 

  یقپیشنهادهای تحق -9

رابطه معنی داری وجود کارکنان  و میزان تمایل آنها به ترک خدمت  جمع اوری اطالعات شغلیبین  با توجه به اینکه -

سعی کنند در زمینه شغلی خود اطالعات الزم را کسب کنند و در این  به کارکنان سازمانها پیشنهاد می گردد دارد.

 زمینه تالش کنند.

                                                           
1  -Stacy 
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به  رابطه معنی داری وجود دارد.کارکنان و میزان تمایل آنها به ترک خدمت  شغلیدر هدف انتخاب بین  با توجه به اینکه -

زمان استخدام افرادی را استخدام کنند که با هدف بلند مدت تصمیم به اشتغال  مدیران سازمانها پیشنهاد می گردد

 گرفته باشند و از اهداف سازمان آگاهی داشته باشند.

رابطه معنی داری وجود کارکنان و میزان تمایل آنها به ترک خدمت  نامه ریزی برای آینده شغلیبربین  با توجه به اینکه -

 کارمندان را جهت برنامه ریزی شغلی تشویق کنند. به مدیران سازمانها پیشنهاد می گردد دارد.

به  عنی داری وجود دارد.رابطه مکارکنان و میزان تمایل آنها به ترک خدمت  حل مسالهتوانایی بین  با توجه به اینکه -

 را در زمان مشکالت حل مسالهتوانایی زمان استخدام افرادی را استخدام کنند که با  مدیران سازمانها پیشنهاد می گردد

 داشته باشند و همچنین در دوره های ضمن خدمت به کارکنان در زمینه توانایی حل مسئله آموزشهای الزم داده شود

به  رابطه معنی داری وجود دارد.کارکنان و میزان تمایل آنها به ترک خدمت  ود ارزیابی صحیحخبین  با توجه به اینکه -

در دوره های ضمن خدمت به کارکنان در زمینه شیوه های خود شناسی آموزشهای  مدیران سازمانها پیشنهاد می گردد

 الزم داده شود

برنامه بلند مدت، هدف بلند مدت کاربردی و اجرایی به کارکنان سازمان پیشنهاد می گردد سعی کنند برای کار خود  -

 داشته باشند. 
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