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 1   خودخدمتیسوگیری 

 تعریف سوگیری خودخدمتی  -1

 برابر  در  3تودتدمی )تود اسیاادی   سیویحری  برای  را2 انگحزشی   و  1شیااتی   توضیححا   تاریخ  طول  در  محققان

  به را  مردم تا  کااد م  کار  همزمان  طوربه اغلب انگحزشی   و  شیااتی   فرایادهای  کهدر حال   اند،داده  قرار یکدیگر

نامطلوب به عوامل دیگری  و نیایج  ی تود هسییحد کسیب شیده  مطلوب نیایج  مسیوول  شیما  که  برسیاناد   نیحجه این

پحرامون عدم تقیارن در انیسیییابات  که افراد به نیایج اکیسیییاب  تود ن یییان   تحقحقیات   دهه ارتبیا  دارد  نایدین

  تودتواهانه  انیسیابا   و  4را مزی  یا تحرتواه   تقارن  عدم این  محققان  یاه   ایرنه  دهاد، انجام شیده اسی م 
 انواع  برای  تودتدمی   اسییی   سیییویحری  تودتدمی   سیییویحری نام،  رینترایج اما  اند،کرده  یذاریبرنسیییب  5

 کوشی سیص   به را  ترفحع  دریاف   کاریران  برای مثال  تواند بروز پحدا کاد ها م ها و یا شیصییح رویدادها، موقعح 

غحرماییینانه  روسییای  با قوییاو     به نگرفین و درجا زدن را  ترفحع  اما  دهاد م  تود نسییب   اسیییثاای  مهار   و

  به را  شیصیی   مسیوولح   بح ییر  ورزشی   محادین  در توب  عملکرد  انجام دهاد؛ ورزشیکاران نحز هاگامم  نسیب 

 این  کااد شیکسی  در یم مسیابقه علل ناکام  را در عوامل تارج  جسی  و جو م   و در صیور   یحرند م  عهده

 رانادیان  سییایر و  تود  اتومبحل  وضییعح   هوا، ماناد   تارج  عوامل  به  را  تیییادفا   که  رانادیان   در  موارد حی 

  تود  رانادی  ظریف  هایمهار   و  هوشیحاری فردی  به  تییاد   از نسیب  دادن اما اسی ؛  دهاد، م یهودم  نسیب 

 از ناشی   اول  درجه  در  را  تود  مثب  نیایج  مردم  که اسی  این  هامثال این  در  م ییر   موضیوع  کااد اجیااب م 

  پایدارند م  بحرون و نحزی غحر از تود  از  ناشییی   اول  درجه  در را  اکیسیییاب   مان  نییایج اما  داناید،م تود    درون

 علل  که  حال   در  دارد، اشیییاره  تالش  یا  شیییصیییی   هایویژی  ها،مهار   ها،توانای   به  کل   طور  به  درون   دالیل

و      اقییییاد یا  هوا  و  آب ماناد  شییرایط   و شییان   دیگران، عملکرد مااسییب عدم یا اعمال  به  کل  طور  به  بحرون 

 یا پذیری  در کایرل  تناو   یربحان  نوع   به تارج   و  داتل   تمایز این  که  شیوی م   میوجه  سیریع  ما   دارد  اشیاره

  تود شیصیی   کایرل  تح   بح ییر را  تود  مطلوب نیایج  دالیل  احیماالً  افراد  اسی   بودن این عوامل بحا پحش  قابل

 غحرقابل یا  و  تود  شییصییی   کایرل از  تارج  را  تود  ناتواسیییه نیایج علل  اما  داناد،م   بحا پحش  قابل حداقل یا  و

بحا  اسی  نرا که ایر قابل پحش بحا  بودن علل تارج  کامال ماطق البیه که غحرقابل پحش   داناد م   بحا پحش

 داناد و تح  کایرل شصص بود، افراد جه  جلویحری از بروز آن، اقدامات  انجام م 

 

 
1 Cognitive-Driven 
2 Motivation-Driven 
3 Self-Serving Bias 

4 Benefectance 
5 Egotistical attributions 
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 خودخدمتی از دیدگاه انگیزشی  سوگیری عوامل موثر بر -2

ی میناو   یعا  بر ناد انگحزه   دارد  وجود  ناشیی  از سییویحری تودتدمی  اطالعا   پردازش   برای  انواع مصیلن 

  موفقح   ادعای و درصیدد انکار آن باشیاد یا شیکسی  نگران  افراد  ایاکه  به  بسییه این سیویحری میمرکز شیده اسی  

 8تودنمیای ییا   7ییا تودارتقیای  6تود  از  محیافتی  عاوان  بیه توانم   را تودتیدمی  سیییویحری  داشیییییه بیاشیییاید،

 کرد  بادیدسیه

 ییخودارتقا ینقش انگیزه -1-2

به    افراد  اسیا ،  این شیود  برم   ینیه  افراد  در ارزشیمادی  احسیا    تقوی  یا  حنظ   برای  ایانگحزه  به  تودارتقای 

 افزایش  را  تود  شیصیی  تود را در  و ارزش   داناد،شیان م تود را مسیوول نیایج مثب  زندی   که نسیب همان 

  زندی  و رویدادها در نتر یحرند،  نامطلوب  پحامدهای  مسوول  عاوانبه  را  تود  دهاد و همحن افراد در مقابل ایرم 

 توضیح  با  مطابق  شیواهدی مطالعا   از  تعدادی  کااد ازرشی  م یابد و احسیا  ب م   شیان نزد تود کاهشارزش 

  فقط  را  تودتدمی   تعییب باید   افراد  ،"تودارتقای " توضیح   به  توجه با  مثال،  عاوانبه   کااد م   تودارتقای  ارائه

پحامدهای    دارای  مثال،  عاوانبه)شییود  تاثحریذار و مه  تلق  م   آن مسییائل  از تود ن ییان دهاد که نیایج  برای

 رویدادهای  که نیایج  به نسب   افراد اسیدالل، این  راسیای  در    ی آن احسا  ارزشمادی کااد واسطهباشد که به  

  به  مه   غحر نیایج  تا  دهاد م  ن یان  سیویحری تودتدمی  از تود  زمحاه  در  بح ییری تعییب  مهم  در پحش دارد،

وظایف تود میعهدانه عمل   در  که داشیییاد  تمایل  ی علم ، بح یییرمطالعه  یم  در  کاادیانشییرک   مثال،  عاوان

ی  نیحجه   که  به زمان  شییده اسیی  نسییب  اثبا   کامالً اعیبار  کااد نرا که نیایج ثب  این مطالعه و تحقحق، دارای

 کامال نام صی  در پحش دارد 

 نقش فرهنگ -2-2

   د شییوم  حاصییل  فرهاگ بحن  تحقحقا   از  تودتدمی   سییویحری  در  نقش تودارتقای   مورد  در  بسییحاری شییواهد 

شیان شیصیی  نیایج  و  دسییاوردها با  ارزشیمادی افراد میااسیب  سیاجش  محزان  را در  فرهاگ   نقش تناو   تحقحقا 

  نزدیک  ارتبیا   فردی  دسیییییاوردهیای بیا نن  عز  و  هویی  غرب ،  هیایفرهای   در برای مثیال   کااید مه  تلق  م 

 یاباد واالتر م   تود را ارزش   شیان،شیصیی   هایموفقح   به  پاسیخ  در هسییاد   غرب   هایفرها   از  که  دارد  افرادی

 
6 Self-protection 
7 Self-enhancement 

8 self-presentation 
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 ارتبا   هحچ  شیرق ،  هایفرها   در  مقابل،  در   کااد ارزش تلق  م تود را ب   شیصیی ، هایشیکسی   به پاسیخ  در  و

 ارزش   و  یابح  فرها درم   هایافیه این با  ندارد  مطابق  وجود  شیصیی   ارزشیمادی  و  فردی  موفقح   محکم  بحن

  به نسیب   غرب   هایفرها  از  افراد   تودتدمی  افراد دارد  سیویحری  ارتبا  تاگاتاگ  در ن یان دادن  شیصیی 

 از  افراد  که نحسیی   معاا بدان  دهاد  اینم   ن ییان  بح یییری از تود  تودتدمی   سییویحری  شییرق   هایفرها 

العمل  از تود ن یان عک سیازی نیایج و سیویحری تودکنا بودن هحچ در راسییای شیصیی   شیرق   هایفرها 

غرب  تمایل   هایفرها   به نسیب   شیرق   هایفرها  از  افراد  که  دهد م  ن یان  تحقحقا   بلکه صیرفا  دهاد؛نم 

 از  افراد  که  دهد م  ن ییان  تحقحقا   به شییصص تود دارند  برت  شییکسیی   و  نسییب  دادن موفقح   کمیری برای

  دهادهن یان  یروه   دارند  سیویحری  یروه   ویحریسی  یم  دادن ن یان  برای  بح ییری  تمایل  شیرق   هایفرها 

تمیاییل بیه    و   "کاح م  کیار توب  ه   بیا واقعیاً میا" مثیال،  عاوان بیه) بیه کیل جمع  یروه   هیایموفقحی  دادننسیییبی 

نتم   تاطر ب عدم تکمحل پروژه در مهل  مقرر به"مثال  )  یروه از  تارج  نحزی  به  یروه   شیکسی   نسیب  دادن

  ایویژه  طور  به  غرب   هایفرها   افراد در  دهد م  ن یان  اتحر   شیواهد  "سیازی زمان برای ما بوده اسی شینا در  

تودارتقای  داشییه باشیاد   شیود،م  ارزیاب   فردیرایانه  هایفرها   در  که  رفیارهای   و  تییوصیحا   نتر  از  تواناد م 

ی  را در رفییارهیای  ن یییان تودارتقیا  تمیاییل بیه فروتا ،یرا بودن و دلحیل جمع  بیه شیییرق   هیایفرهای  از امیا افراد

  در  افراد از  بح ییییر  غرب  هیایفرهای   از افراد مثیال، عاوانشیییان را در ییم جمع بیاال ببرد  بیهدهاید کیه ارزش م 

 را  فردی تود  به  ماحییر  و  تود  به اتکا اسییقالل شیصیی ،  ماناد  تییوصیحات   نتر  از  تواناد م   شیرق   هایفرها 

 غرب   هایفرها  از  که  افرادی  از  بح ییر  شیرق   هایفرها   از  افراد  بالعک ،  کااد   ارزیاب   میوسیط  حد   از باالتر

 کااد  ارزیاب  میوسط  حد  از بح یر را تود وفاداری و همکاری سازش، توافق، ماناد  های ویژی  نتر از هسیاد،

 ی خود نمایی و اضطراب اجتماعینقش انگیزه  -3-2

احیرام   حنظ  نسییب  به نگونگ   افراد   به دیگران اشییاره داردآل  و ایدهبه انگحزه انیقال تیییویر دلصواه    تودنمای 

دیگران و جلویحری از احسیا  شیرم در تود دسی  به   دیگران بسیحار حسیا  هسییاد و غالباً برای جلب رضیای 

تواناید بر دیگران بگیذارنید، بیه اثحری کیه م افراد برای میدیریی  کردن تیبر این اسیییا ،  زناید   اقیدامیا  مصیلن  م 

پذیرند اما در تالش  ها م ها مسیوولح  شیصیی  تود را در قبال موفقح   آنشیوند سیویحری تودتدمی  دنار م 

 یم کار  تواند پذیرند  مطموااً انیقال تییویر دلصواه م ها را نم ها، شیکسی برای تأثحریذاری بر در  دیگران از آن

د به طور اتوانم و کسیب اعیبار پ  از آن،    موفقح  ه حسیاب بحاید؛ افراد باید در نتر داشییه باشیاد باآمحز بنحرن 

به جه  جلب ادعای مسوولح  بحش از حد   باابراین د اارتقا بص  تیویر مد نتر تود را در دیدیاه دیگران    بالقوه
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ماجر بیه عیدم تیأیحید دیگران    نیحجیه نگرفین،  و  نید بیاق  بمیا  "ادعیا"در حید ییم  توانید  م هیای فردی، افراد بیه توانیای 

کامالً  یم شیصییح   تواند افراد را به سیم   م  در سیایرین،  شیصیی های  سیازی ویژی برجسییهعواقب مان      شیود

اعیقاد داشییاد که موفقح  یروه   یروه ،  کاادیان در یم مطالعه  میواضیع سیود دهد  به عاوان مثال، شیرک 

نسیییبی  بیه زمیان  کیه اعیقیاد  شیییود میانید و برای افراد یروه بیازیو نم هر فرد نزد تود بیاق  م زمیان  کیه ادعیاهیای  

به همحن ترتحب، در  اسیی      اعیبار بح یییری ، سییببها برای کل یروه آشییکار تواهد شیید داشیییاد ادعاهای آن

کاادیان  دهاد، شییرک م   بح یییری  اهمح   یواضییعانه رفیار کردنو م  ححاحجب و  های شییرق  که به  فرها 

بح یییر   دهاد تا بیییور  فردی  پررن  شییدن هرنهم سییویحری تودتدمی  را بح یییر در عموم و یروه ن ییان 

  محققان  شیوددیده م افراد مویطرب اجیماع    بح ییر در   ،تودتدمی  و در پ  آن سیویحری  زیرباای تودنمای 

  افرادی که اضییطراب شییودم سییبم تودنمای     تناو  در افراد سییبباضییطراب اجیماع    زانمحکه    اند دریافیه

اجیماع  پایحا  دارند، سییبک  اکیسییاب  جه  جلب تأیحد و تقوی  هوی  دارند  در مقابل، افرادی که اضییطراب 

ر جلویحری از کااید کیه بیه ماتوای اسیییینیاده م کیارانیههاجیمیاع  بیاالی  دارنید از سیییبک  محییاطیانیه و محیافتی

ریسیم دارای     تودتدمیسیویحری  از دیدیاه تودنمای ،     اسی   شیانپذیرش اجیماع  و محافت  از هوی عدم

برای   تودتدمی را به نالش بک یاد  باابراین،  فرد دنار سیویحری شیدهزیرا مصاطبان ممکن اسی  ادعاهای   اسی 

افرادی که  ذاب باشیید  مطابق با این اسیییدالل، تر جافرادی که دارای اضییطراب اجیماع  زیادی هسیییاد، باید ک 

یحرند و اعیبار موفقح  را ، مسیوولح  بح ییری را در قبال شیکسی  به عهده م پایحا  دارند اضیطراب اجیماع  

  شوند کااد، به ویژه هاگام  که معیقدند بالفاصله توسط میصییان ارزیاب  م انکار م 

 خودخدمتی از دیدگاه شناختی عوامل موثر بر سوگیری  -3

  قوییاو ی برای مدیری   ایا انگحزه  "تودارتقای "صییرفاً انعکاسیی  از انگحزه    تودتدمی   سییویحریایرنه تنسییحر  

کااد   ها تاها بص ی  از داسییان را بازیو م اسی ، اما این انگحزه  "تودنمای "های فرد یا همان از توانای   انمصاطب

ها های آنکااد که ویژی احیماالً اسییدالل م   شیوند م   ار سیویحری تودتدمی دندر حقحق ، اکثر افرادی که  

قابل   ی  شییواهد "تودنمای "یا   "تودارتقای "های  شییود و نه از نگران از ارزیاب  عحا  شییواهد موجود ناشیی  م 

ه و هاگام مردم معموالً شییواهد موجود را سییاجحد   که توان پذیرف را م دهد که این اسیییدالل  توجه ن ییان م 

  یاغلب همه   افراد    این اسیی  کهنکیه مه   کااد کاوش م را در تود    رقابی    ، توضییححاتانیسییاب نیایج به تود

رسیید، در عوض اولحن توضییح  ماطق  را که به نهن م یحرند و  یحری در نتر نم نیحجهبرای  را  ممکن  شییواهد 

اسی ، که رضیای  بصش    ایو تالش به نیحجه جسییجوعل  این موضیوع این اسی  که با کمیرین     کااد قبول م 
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، به یم توه  ماجر شییود  در  عحاح  واقع یم  تواند به جای  فرآیاد بررسیی  شییواهد م  عالوه بر اینرسییاد   م 

بح ییر اوقا  ر  دحقحق ، دالیل مصیلن  وجود دارد که ممکن اسی  ارزیاب  شیواهد موجود باعش شیود که مردم  

پوشان    توضححا  مصیلف مبیا  بر شاات  از بسحاری جها  با یکدیگر ه بزناد   به سویحری تودتدمی   دس 

 عمل کااد ده  به شصص دریحر سویحری تودتدمی ، جه دارند و ممکن اس  به طور همزمان برای 

 نقش جنسیت و نتایج متناقض با انتظارات  -1-3

یم   به تواسیییگاریمردی که    عاوان مثال،به  ات  دارند تیییور رویدادها  مورد نیحجه احیمال طور کل  در  به  افراد

های ضیما  درباره اتناقات   بحا مردم حی  پحش  کاد که جواب زن نحسی م   بحا پحشطور کل   به  رود،م زن  

  به دالیل مصیلف این مقیید را دارند   دیدی  در مسیحر رسیحدن بهآسیحب عدم  ماناد مسیافر  با ماشیحن و احیمال

    افراد دارایمعموالً مبیا  بر تجربه اسی و مثب  یا مان  بودن انیتارا     د بوداها احیماالً مثب  تواهبحا پحش

و یا   هسییاد که در جه  کاهش  10، بررسی  ناسیازیار9عاوان مثال بازیاب  مغرضیانههای شیااتی  )بهانواع مکانحسی 

در نیحجه، حافته برای کاد   ها، عمل م نه در راسیییای تجربحا  مثب  قبل  آن  ،تجربحا  مان  قبل   پا  کردن

ریزی  بیه طور معمول برای موفقحی  برنیامیه   افرادتجربحیا  مثبی  اغلیب بهیر از حیافتیه برای تجربحیا  مان  اسییی 

اسیی  انیتارا  مثبی  بر اسییا    قبل  ندارند، ممکن  یحی  وقی  افراد تجربه، باابراین کااد، نه شییکسیی م 

کااد  نه مردم برای دسیحاب  به آن تالش م انیتارا  معموالً با آنهمچاحن  ها و اهدا  تود داشیه باشاد   برنامه

، زیرا سیاتین و فکر کردن در مورد یم مسیحر قابل قبول  ن دارند اجیااب از آ  سیع  درنه که  مطابق  دارد و نه آن

آموزان  که  عاوان مثال دانشبه  اس توردن  های قابل قبول برای شکس  تر از راهآسان  ،موفقح برای رسحدن به  

ای برای حوییور در کال  و تواندن مین داشیییه  تواهاد در یم کال  توب عمل کااد، ممکن اسیی  برنامهم 

 ها مطابق  داشییه باشید های آنش ها و تالطور کل  باید با برنامهها از نحوه کار در کال  بهباشیاد و انیتارا  آن

،  شییود در نیایج نمایان م   مثب   انیتار  کاد  وقی یا تأیحد م   تکذیبانیتارا  مثب  افراد را  نیایج،طور کل   به

ها معموالً به توضییحح  که ماجر به مثب  به دنبال توضییحح  برای عل  وقوع نیحجه نحسیییاد  در عوض، آن  افراد

کااد،  را تأیحد نم   فرد  مثب   ا انیتارکسب شده،  نیایجکه  بالعک  زمان    کااد کینا م ، ابودن نیحجه شده اس 

)عدم توانای   و   یل ندارند که توانای اها تمعالوه بر این، آن  کااد افراد شییروع به جسیییجوی عل  شییکسیی  م 

نقش مهم  را کیه    ،نایدین مطیالعیه   بیداناید در درییافی  نییایج مثبی   عاوان ییم دلحیل احیمیال   هتالش تود را بی

  ،انیتارا  مصیلف دهد که  این مطالعا  ن ان م    دهد ن ان م   را  کااد اینا م   تودتدمی   سویحریانیتارا  در  

 
9  biased retrieval 10  inconsistent scrutiny 
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درون     هایتوانای   تمایل زیادی به نسب  دادن  ،  وقی  افراد انیتارا  مثبی  دارند شودسبب انیسابا  مصیلف م 

حرون  برای شیکسی  ن یان م  دهاد  در مقابل، هاگام  که افراد انیتارا  مان  دارند، برای موفقح  و انیسیابا  ب

  که  اتیالف  کااد عمل دارند و در واقع ممکن اسی  وارونه    تودتدمی   سیویحریتمایل کمیری برای ن یان دادن  

دادن سیییویحری  ن یییان دهید کیه مردان بح ییییر از زنیان تمیاییل بیه توضیییح  م  از تود دارنید،در انیتیارا    افراد

دهاد، در  بازی دار   به توب  انجام م   در)مثالً  تود را  به این معاا که مردان احیماالً وظایف     ند دار  تودتدمی 

هاگام  که محققان وظاین  را انیصاب کردند که   عالوه بر این  ی دارند ترحال  که زنان احیماالً عملکرد ضیییعحف

زنان در  رود عملکرد ضیعحن  داشییه باشیاد، مردان انیتار م از باشیاد و  زنان انیتار داشییاد در آن برتری داشییه  

پحوند بحن انیتارا  و انیسیابا  فراتر    ه شیده اسی  تا حد بح ییری نسیب  به مردان ن یان داد  تودتدمی   سیویحری

جام دهد افرادی که به طور مزمن انیتار دارند که در ان  مطالعا  دیگر ن ییان م اسیی های جاسییحی   از تناو 

  که  عاوان مثال، افرادی که افسیرده یا دارای عز  نن  پایحن هسییاد  احیمال داردوظایف ضیعحف عمل کااد )به

   شوند سویحری تودتدمی دنار

 نقش نتایج متناقض با اعمال  -2-3

شیییوند و هدفماد م   به این معاا که افراد دریحر اقدامات  انیتیارا  مثبی  معموالً با رفییار هدفماد همراه اسییی  

، ممکن کاد درتواسیی  ازدواج م پسییری که از دتیری    انیتار دارند که این اقداما  نیایج مطلوب  را ایجاد کاد 

باتر برسید، تالش تود را در جه  جذاب    مااسیب اسی  بگوید یا بشوشید یا سیع  کاد نه او  اسی  با تمرین آن

تییور   پسیرقبول کاد، به احیمال زیاد  درتواسی  او را  طر  مقابلایر  ی مطلوب ن یان دهد  رسیحدن به نیحجه

همانطور که قبالً اشیاره شید، پذیرفین اولحن توضیح  ماطق     دلحل پذیرش وی بوده اسی    اوهای  کاد که تالش م 

پاسییخ او   که   در صییورتدر همحن مثال    کااده اسیی ترین تالش دارد، راضیی جا که نحاز به ک از آن ،برای نیایج

داند  در  عاوان مدرک  علحه مسیوولح  شیصیی  ناکام  م ه، احیماالً اقداما  هدفماد تود را باف  کاد مان  دری

سیش  برای بار   در جه  ایجاد تغححرا  در تود تالش بح ییری کاد و، پسیر ممکن اسی   مان واقع پ  از پاسیخ  

تغححرا  دیگری ماناد ایجاد موی جدید، ، ممکن اسی   شیود  ردد  ایر او مجدداً  درتواسی  ازدواج کادوم از دتیر  

ایر پاسیخ او هاوز مان  باشید، ممکن اسی  ماطق  نیحجه    آزمایش لبا  جدید و ترید یل برای دتیر ایجاد کاد 

اس    طلب  دتیر و  ماناد وجود تواسییگاری بهیر، کمال بلکه عل  نحزی تارج   و بگحرد که م یکل از او نحسی 

طور تالصیه،    بهه اسی و هاوز ه  رد شید  ه اسی انجام داد  داد، رارا که باید انجام م    او اقداما  مااسیب  نرا که

زیرا نیایج مثب    ،افراد ممکن اسی  مسیوولح  نیایج مثب  را درون  کااد و مسیوولح  نیایج مان  را بحرون  کااد 
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ا   سیازیار اس ، در حال  که ها برای دسییحاب  به نیایج مطلوب و رسیحدن به اهد )یعا  تالش آن  هابا اقداما  آن

 ها ایاگونه نحس  نیایج مان  آن

  11آزمون فرضیه مغرضانه  -3-3

دهاد، جسییجوی افراد برای اطالعا  های بحرون  م یم دلحل که افراد نسیب  به نیایج مان  غحرمایتره نسیب 

نرا این اتناد  ، ایاکه  دنبال داردل  را به  سیوا  تجارب غحر مایتره، ماناد شیکسی  در هاگام انیتار موفقح ، اسی  

دان ییمادان هاگام   ، افراد ماناد دان ییمادان سییاده لوت رفیار م  کااد والافیاد؟ هاگام پاسییخ دادن به این سیی

کااد تا فرضییحه را آوری م ها را جمعدهاد و سییش  دادهعلم ، یم فرضییحه ت ییکحل م  واال پرداتین به سیی

 ،دهد های  اس  که یم آزمون دقحق فرضحه را ارائه م آوری دادهجمع  ،آزمایش کااد  عالم  یم دان یماد توب

تواناد به طور بالقوه فرضیحه را رد کااد  افراد از این نتر ماناد دان یمادان هسییاد که وقی  نیایج های  که م داده

های  آزمایش فرضیحه  ها را برایدهاد و سیش  دادههای  را شیکل م فرضیحه،  کااد تجربه م نحز  ای را غحر مایتره

شیود،  ایجاد   سیوال  برایشممکن اسی    ،شیودکه در امیحان رد م   شیصیی عاوان مثال یم  کااد  بهتود جمع م 

من ، مبا  بر ایاکه  رود تا فرضیحه تود را آزمایش کاد ها م سیش  با زحم  به دنبال داده  آیا من باهوش هسیی ؟

های  کااد که فرضییحههای  را جمع م داده  شییوند، یعا م سییویحری تأیحد  ناحن افرادی دریحر  باهوش هسییی    

آموز ما به جای مواردی که عملکرد ضیعحن  داشییه اسی ، در حافته تود به  باابراین، دانش   کاد ها را تأیحد م آن

  ها عملکرد توب  داشیه باشد دنبال مواردی اس  که در کال  

 پیامدهای سوگیری خودخدمتی  -4

و دنیار این   دهاید ی تود را بیه توانیای  نات  تود نسیییبی  م هیای اکیسیییاب  ییذشیییییهیران  کیه بیازدهمعیاملیه -1

شوند و اعیماد بان   سویحری هسیاد، دنار سویحری فرااطمحاان  که ارتبا  نزدیک  با تودتدمی  دارد، نحز م 

تری را حاصیل از آن، عملکرد پایحن در طول زمان با باال بردن تعداد معامال  و نوسیانا شیود  ها باعش م کانب آن

دهد که  مدل بازار مال  را توسییعه م   در تحقحقا  تود  1996)  12اودین   کااد بر روی پرتنوی دارای  تود ثب  

حج  معامال   و به همحن عل   تود بحش از حد اعیماد دارند   رانی  نسیییب  به دق  اطالعا   یرانمعاملهدر آن  

 شوند و موجب میورر شدن ان م کااد ی را ثب  م بحش از حد 

 
11 Biased hypothesis-testing 12 Odean 
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هیای مه  اقیییییادی میاناید بحکیاری کمیم کاید  ایر پیدییده  برت  ازممکن اسییی  بیه    تودتیدمی سیییویحری -2

تود داشییه باشیاد، دسییمزدهای غحر واقع     کاری  وریاز بهره  13باالتر از میوسیط های  ارزیاب   ،جویادیان شیغل

ها شکسیه ن ود و نرخ بحمه بحکاری تا مد بحکاری    که طلس   شوداین مساله سبب م   و  کااد م   رو تقاضا  باالی 

کاریران بحکار را   ماناد کاریاب ، کمم برای جسیجوی شغل  هایبرنامهتحقحقا  ن یان داده اس    نحز افزایش یابد 

ها ممکن اسی  این آمحز بودن این برنامهدهد  یم دلحل موفقح ل با سیرع  بح ییری سیود م به سیم  یافین شیغ

برد و باعش از بحن م در افراد با سیییویحری تودتدمی   را    غحرواقع   انیتارا اثر باالتر از میوسیییط یا   باشییید که

به   ،  تودتدمی  سیویحری  ودشیهمحن مسیاله باعش م   تر باشیاد های تود باهوش شیود که افراد نسیب  به یزیاهم 

کااد  نحز توضیح  محزان پایحن اسییناده از بحمه بحکاری )درصید افراد واجد شیرایط  که از این برنامه اسییناده م 

کمم کاد  باز ه ، ایر کاریران انیتارا  تود را در مورد جسیجوی کار افزایش دهاد، معیقدند که به سرع  کار 

 یابد کاهش م  هادر آنکااد و انگحزه درتواس  کمم توب  پحدا م 

دارد  وقی    14ماابع م یر   در فاجعه    نق   اساس تحقحقا  دیگر ن ان داده اس  که سویحری تودتدمی  -3

زیادی مییر   ارزیاب  کااد، ماابع را با سیرع    تودتواهانهتود از ماابع کمحاب را به روشی     افراد سیه  عادالنه

 زند رساند و ه  به سایرین آسحب م ین موضوع ه  فرد را به هد  مدنترش نم کااد و ام 

بر سیر دوراه  انیصاب از سیر ماافع یا اتالد قرار یحرند،    هریاه افراد  شیود کهسیبب م    سیویحری تود تدمی  -4

  ی اتالد مغرضانه باشد راه  را اتالق  بداناد که به ننع تودشان اس  و نترشان درباره
 

که افراد نیایج تواند یک  از پحامدهای این سیییویحری شیییااتی  باشییید  طبق تحقحقا ، زمان افسیییردی  م   -5

دهاد، احیماال با سیط  شیان اسی  ربط م اکیسیاب  مان  مه  تود در زندی  را به موضیوعات  که تارج از کایرل

اصیل از وقایع مه  زندی  را به دالیل   که نیایج اکیسیاب  مان  حشیوند و کسیان باالی  از افسیردی  رو به رو م 

می  نسیییبیی   تیود  کیایییرل  پییاییحینتیحیی   سیییطی   بییا  می دهیایید،  رو  بییه  رو  افسیییردیی   از     شیییونیید تیری 
 

کااید و احیمیاال در ط  رونید افرادی کیه دنیار سیییویحری تودتیدمی  هسییییاید در میذاکرا  موفق عمیل نم  -6

نه که  شیان در جه  آنیهارسیاد که قویاو ای م در ط  مذاکرا  به مرحله هارسیاد  آنبسی  م مذاکره به بن

های  که  ها اسی   ارزیاب آن   تودتدمی  یرحی سیویکاادهماعک  شیود و اینمیمایل م  ،بح ییر به ننع یان اسی 

 
13 Above Average Effect  اثری باالتر از متوسط ، برای مثال :

درصد   50 یطور معمول خود را در ردهاز رانندگان به یمین
. دهند یرانندگان قرار م نیبهتر  

14  Tragedy of the commons   فاجعه ماابع م یر  یعا :

هر فرد به محزان  که دلصواهش اس  از ماابع مل  و جمع  میر  کاد  

رتداد ماجر به فاجعه ای عتح  شود و این   
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ایر دو     1: به نیحجه رسیحدن مذاکرا  شیوند از تواند مانع  م   طریقسیه    به  ،اسی    تودتدمی  یرحناشی  از سیوی

تواند  م امر بسیییاجاید، این    تودتیدمی یرحهیای جیایگزیا  کیه دارنید را بیا نگیاه سیییویارزش یزیایهطر  میذاکره  

و هر نوع امکان حل و فیل    اتناد بحنید دهاد،  که هر دو طر  ترجح  م     شودتوافق باعش از بحن بردن مجموعه

ییاد   آن از "انییییا "تحی  عاوان  هیا  ایر دو طر  میذاکره، معیقید بیاشیییاید کیه منهوم  کیه آن   2   بردم را از بحن  

طر  مقابل را نه  پح یاهادا  ها طرفانه و م ییر  بحن هر دو سیم  مذاکره اسی ، در این صیور  آنکااد ب م 

کااد ماییینانه اسیی ، بلکه به عاوان تالشیی  بدبحاانه و نه تیییور م دسیی  آوردن آنعاوان تالشیی  برای بهبه

تحقحقا  در روان ااس  و اقییاد    3  کااد ناعادالنه تلق  م و  راتژیم اسی   اسیثماری برای به دس  آوردن مزیی

های طر  مقابل نحز دهد بلکه به انگحزهنه طر  مقابل پح یاهاد م یران نه تاها به آنن یان داده اسی  که معامله

و نتر  نقطیهکم  از  بیا سیییویحری تودتیدمی  از رسیییحیدن بیه توافق  کیه تاهیا  کاایدییان میذاکره دهاید اهمحی  م 

  بحزار هسیاد  تر باشد نحزی مدنترشان پایحنتواسیه

 راهکارهای مقابله با سوگیری خودخدمتی  -5

توانحد از آن در زندی  تود اسیییناده  به سییویحری تود آیاه باشییحد و م ییصص کاحد که نگونه م  نسییب  •

 کاد ری فراه  م های  برای غلبه بر این سویححلکاحد  نهن آیاه، فرصی  را برای یافین راه

تود را در معرض انیقاد و دلسییوزی قرار دهحد  با دلسییوزی نسییب  به تود و تالش برای پذیرفین انیقادا    •

توانحد اشییباها  تود را بهیر بشذیرید  وقی  فردی در مورد  عاوان فرصیی  برای پح یرف  و نه حمله، م به

ها در زندی  روزمره شیود و فرصی  جه وجود آنتواند میویحرد، م های شیااتی  میداول یاد م سیویحری

 ها را پحدا کاد بهبود آن

را بکیار بگحریید  یک  از علیل اصیییل  ایجیاد سیییویحری   15هیای بیاال بردن عز  نن  میاناید میایایدفولا تمرین •

  شااتی ، عز  نن  پائحن و عدم تودآیاه  اس  

 
15 Mindfulness  یعنی،   توجه هدفمند در زمان حال با :

. رشیو پذ  یکنجکاو ،یهمچون احساس همدرد  ییهایژگیو  
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