Knowledge & Research in Applied Psychology

دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي

Vol 18. No. 2 (Continuous No. 70)- winter 2017

)70  (پیاپي،1396  زمستان،2  شمارة،سال هجدهم
10-20 صص

PP: 10-20

Self-serving bias in the job-analysis in a
field experiment

سوگیری خدمت به خود در تحلیل شغل در یک
آزمایش میدانی در میان دانشجویان
معصومه خواجه

Masoomeh khajeh
Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

، دانشيااه اصيهاان، گروه روان شناسيي،كارشناس ارشد روان شناسي

Hamidreza Oreyzi

 ايران،اصهاان

Academic member, University of Isfahan, Iran
*

حمیدرضا عريضي

 ايران، اصهاان،عضو هیئت علمي دانشااه اصهاان

Abstract
The aim of the study was to investigate selfserving bias on job analysis via experimental
factorial design 2×12 (job characteristics ×
matching). The population included students of
University of Isfahan that 120 individuals were
selected through applying random sampling of
population. The main intervention constructed by
hypothetical scenario (namely vignette) including
personality traits. Simultaneously they responded
to instruments determine their personality
(Personality-Related Position Requirements
Form), however researchers pretend it is used for
independent and unrelated research. Results show
participants recognized a subset of matched traits
better than non-matched traits (P<0.001) and
judged optimistically about occurrence of
positive event of Vignette hero who is double or
similar to participant in their job.
Keywords: job analysis, personality, self-serving
bias, vignette, students.



چکیده
هدف پژوهش بررسی سوگیری خدمت به خود در تحلیل شغل
 (ویژگوی شصیوی ی1×21 بهصوور آزمایشوی در یوط حور
 دانشووویا دانشوها، جامعوة آمواری.شغل× جوور بوود ب بوود
 نفر بهحور تیوادیی ان صوا211 اصفها بودند که از بین آ ها
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همزما به ابوزاری کوه ویژگویهوای شصیوی ی آ هوا را تعیوین
میکرد پاسخ دادند؛ با این حال محققا وانمود کردنود کوه آ
 ن وای.برای یط تحقیق مس قل و غیرمرتبط اس فاد شد اسوت
نشا داد آزمودنیها یط زیرموموعه از ویژگویهوای جوور را
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مقدمه 
سوگیری خدمت به خود به معنی آن است که افراد در درک
علل رفتار (خود یا دیگری) به نحوی دچار خطا و سووگیری
میشوند که چهره زیباتری از خود ترسوی کننود .مول ا افوراد
تمایل دارند رویدادی را که برای افرادی شبیه خودشان اتفاق
میافتد ملبت در نظر بگیرند؛ درحالیکه برای افرادی که شبیه
آنها نیستند ،چنین ت شی نمیکننود (فرودسوتان ،عرییوی و
نوری .)1831 ،رائوو ،مورلینوو و روسولر )2010( 2دو دلیول
برای این ت ش ارائه داده اند که دلیل اول را شناختی و دلیول
دوم را انگیزشی نامیدهاند .دلیل انگیزشی آن بوا خوود گرایوی
روانشناختی 8مربوط است که بر مبنای آن افراد تمایل دارنود
خشنودی خوود را بوه حوداکلر برسوانند (داوسوون.)2004 ،4
سوگیری خدمت به خود تا حدی جنبه فرهنگی داشته (توری
یاندیس1838 ،5؛ براون2010 ،6؛ کی  ،چیو ،پنو ،کای و تو،1
 )2010و با خوشبینی ایجاد شده برای افراد ،سپری در مقابل
افسووردگی (روچووا و گوشووال2009 ،3؛ بووراون و کوبایاشووی،9
 )2002ایجاد میکنود .بو ک وود ،بنتوال و فرچوه)2008( 10
حتی برای سوگیری خدمت به خود دالیول نوروفیزیولوژیو
ارائه دادهاند و با ابزار نگارههای مغزی نشان دادند که هنگوام
سوگیری به نفع خود ،جسو مططوخ خلفوی دوطرفوه فعوال
میشود کوه هرچنود دلیول تویویحی بورای توث یر سووگیری
خدمت به خود است ،اما جنبوه تبیوینکننودگی آن سرراسوت
است .نتیجه ملبت برای افراد شبیه بوه شوط بوه معنوی آن
است که نتیجه مشابهی بورای شوط رقو خواهود خوورد.
تحلیل شغل به دو صورت تحلیل شغل کارمحور 11و تحلیول
شغل کارمندمحور 12طراحی میشود (سولواکانیا و پروموال،18
2016؛ گتوووود ،فیلوود و باری و 2015 ،14؛ بوووکلی.)2015 ،15
تحلیل شغل کارمند محور ه دارای انواعی است که احتموال
سوگیری در نوعی که بر مبنای شطصیت (از قبیول ریموارک،
اشمیت و گایون 1991 ،16الف 1991 ،ب) است بیشتر است؛
1

2. Rau, Morling&Rӧsler
4. Dawson
6. Brown
8. Rocha & Ghoshal
10. Blackwood, Bentall, & Firtche
12. Worker-oriented
14. Gatewood, Field, & Barrick
16. Raymark, Schmit, & Guion
18. Thornton
20. Meyer & Foster
22. Self-fulfilling prophecy
24. Murphy & Myors

زیرا در اینجا نیز باید ت ش کنند مشواللی کوه ویژگویهوای
شطصیتی شبیه به آنان را نیاز دارد برای ارتقوا شوغلی ،نظوام
جانشینی ،اهداف کارراهه و تطابق فرد با شغل مناسو تور را
تشطی دهند (کوچینوا ،واسویلوپولوو و سوگال2005 ،11؛
تورنتووون1891 ،13؛ کانوودا1834 ،19؛ می ور و فوسووتر2001 ،20؛
کوچینا ،مارتین ،واسیلوپولوو و تیبودوز)2012 ،21؛ زیورا از
نظر یمنی به این معناست که آنها در مشوالل خوود بیشوتر
ارتقا خواهند یافت ،در مسیر پیشرفت شغلی موفق تر خواهند
بود و بیشتر احتمال دارد که برای جانشوینی در سیسوت هوای
مدیریتی انتطاب شوند .البته ممکن است نتیجه این قیواوت
22
خوشبینانه در عمل از طریق پیشگویی خوود کوامروا سواز
محقق شود ،اما در اینجا هدف ،بررسی سووگیری در تحلیول
شغل بر اساو شطصیت بود .رابرتز ،کونسل ،شاینر ،کاسوپی
و گلوودبر  )2001( 28پوویشبینووی کووردهانوود کووه "قوودرت
شطصیت" در پژوهش های صنعتی افزایش خواهد یافت ،بوه
این دلیل که برخ ف هوش که به سمت واگرایی در تعاریف
و نظری وههووا رفتووه اسووت ،امووروزه الگوووی پوون عوواملی در
پژوهش های شطصیت اعتبار خود را تثییود کورده اسوت اموا
سوگیری پاسخ به دلیل انعکاو در سب پاسخدهوی نیازمنود
مراقبت بیشتر در مورد آن است .این پژوهش با چنین هودفی
در زمینه تحلیل شغل انجام شده است.
فرضیههایپژوهش 
این پژوهش به  2فرییه زیر پاسخ داد:
 .1آزمودنیهایی که ویژگیهای آنان هماهنو با ویژگیهوای
افراد توصیف شده در طرح ویگنت (آزمایش) اسوت ،بیشوتر
احتمال دارد که موفقیوت آنوان در شوغل را پویشبینوی کننود
(سوگیری خدمت به خود).
 .2بین هر ی از ویژگیهای دهگانه افوراد توصویف شوده در
طرح ویگنت (آزمایش) بوا جوور بوودن /نواجور بوودن ایون
ویژگیها با آزمودنیهای پژوهش تعامل وجود دارد.









1. Self serving bias
3. Psychological
5. Triandis
7. Kim, Chiu, Peng,Cai, and Tov
9. Brown & Kobayashi
11. Work-oriented
13. Selvakani & Perumal
15. Buckley
17. Cucina, Vasilopoulos, & Sehgal
19. Kunda
21. Cucina, Martin, Vasilopoulos & Thibodeuax
23. Roberts, Kuncel, Shiner, Caspi, Goldberg
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روش
روش پييژوهش ،جامع ية آميياري و نمونييه :ایوون پووژوهش

شدند که برای  v1=2میزان  v2=111و بنابراین حج انودازه
ا ر  N= v1+v2+1برابر  120به دست آمد؛ بنابراین  120نفر از

بهصورت آزمایشی انجام شد .جامعوة آمواری پوژوهش کلیوه

دانشجویان به روش نمونهگیری تصادفی انتطواب شوده و در
دو گروه جایگزین شدند .ع وه بر انتطاب تصادفی ،انتصاب

مشغول به تحصیل بودند ،بود .انتطاب حج نمونه بر مبنوای
جدول حج اندازه ا ر مورفی و میورز )1993( 1محاسبه شد.

به دو گروه الف و ب نیز تصادفی بود .تعداد افوراد در گوروه
الف  51نفر و در گروه ب  55نفر میباشند ،دلیل نابرابری دو

با توجه به این که پیشینه فارسوی بورای سووگیری در تحلیول

نمونووه در بطووش اجوورا آورده شووده اسووت .طوورح پووژوهش

شغل در دسترو نبود  11پژوهش سوگیری با روش هوانتر و

بهصورت مداخله با انتطاب تصادفی و سنجش و پسآزموون

دانشجویان دانشگاه اصوفهان کوه در سوال تحصویلی 94-95

اشمیت (

= )dبا انودازه ا ور  d=0/53در نظور گرفتوه

بود .در اینجا مداخله (×) همان ویگنت است.

جدول  :1طرح پژوهش
N1=57
N2=55

T2
T2

×
-

R
R

ابزارسنجش
فرم الزامات سمت مرتبط با شخصیت ( :) PPRFاین فورم

تشری مساعی ،3قابلیت اعتمواد کلوی ،9پایبنودی بوه اخو ق
کاری ،10جامعیت و توجه بوه جزئیوات ،11بوات هیجوانی،12

توسخ ریمارک ،اشمیت و گایون ( )1991تدوین شده اسوت.
این مقیاو بر اساو الگوی  5عاملی شطصیت سواخته شوده

است؛ و  5بعود اصولی شوامل :شوادخویی ،15توافوق جوویی،

است که ابزارهای متعددی از قبیول پرسشونامه ن وو (دو فورم

باوجدان بودن ،بات هیجانی و روشنگری است.
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 FFMو  ،)PIRمقیاو هوگان ،مقیاو نشوانههوای شطصویتی
( )Markerگرینبر و مقیواو کوتواه نشوانههوای شطصویتی
سوسیر را دارد .پایایی فرم الزامات سمت مرتبخ با شطصویت

تمایل به تولید ایده ،18تمایل به تفکر در سرتاسر هموه چیوز

برای هر بُعد از این مقیاو ی
است:

14

نمونه سؤال آن از قورار زیور

رهبری عمومی :فعالیوت هوای گوروه را از طریوق اعموال

با اجرای آن بر روی  5تحلیلگر شطصیت با روش تاو کندال

قدرت یا اقتدار هدایت کند.

 0/12و با روش گیلفورد  0/15بوه دسوت آموده اسوت و در

ع قه به مذاکره :برای تقسی عادالنوة منوابع سوازمانی از
طرف واحد مذاکره کند.

 1991ب) 0/1 ،گزارش شده است .این فرم ع وه بور اعتبوار
م کی ،اعتبار صووری بسویار بواالیی دارد؛ زیورا هنگوامیکوه

بلندهمتی :کار کردن فراتر از ساعات کواری مقورر بورای

پژوهشهوای خوار از کشوور (ریمواک ،اشومیت و گوایون،

مشالل افراد برحس

ویژگیهای شطصیتی آن ها بیان شوود،

درک بهتری از شطصیت دارند.
ایوون مقیوواو دارای  12بعوود گسووترده شووامل :رهبووری
عمومی ،8ع قوه بوه موذاکره ،4بلنودهمتی ،5مونش دوسوتانه،6
حساسیت بوه منوافع دیوگران ،1گوورایش بوه همکواری و یوا

2. Personality-Related Position Requirements Form
4. Interest in Negotiation
6. Friendly Disposition
8. Cooperative or Collaborative Work Tendency
10. Adherence to a Work Ethic
12. Emotional Stability
14. Tendency to Think Things Through

تکمیل خدمات یا محصوالت.
منش دوستانه :جذب مشتریان یا مراجعان جدید از طریق
تعام ت دوستانه.
حساسیت به منافع دیگران :با دقت به مشک ت مربوط به
کار ِدیگران گوش فرا دهد.
1. Murphy & Myors
3. General Leadership
5. Ambition
7. Sensitivity to Interests of Others
9. General Trustworthiness
11. Thoroughness and Attentiveness to Details
13. Desire to Generate Ideas
15. surgency
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گرایش به همکاری و یا تشری مساعی :همکاری با دیگر
کارکنان بهعنوان ی

گروه برای رسیدن به اهداف.

آمووده اسووت .هوودف اصوولی ایوون اسووت کووه مشووط

شووود

ویژگیهای (جور /نواجور) بوا دانشوجویان شورکتکننوده در

قابلیت اعتماد کلی :از به اشوتراک گذاشوتن و یوا انتشوار
اط عات محرمانه امتناع کند.

تحقیق در موفقیوت در انجوام مشوالل نقوش دارد .در اینجوا
دانشجویان معادل تحلیل گران شغل که بر بنیاد ویژگویهوای

پایبندی به اخ ق کاری :کار به طور مؤ ر و به طور مداوم،

شطصیتی مشالل است میباشند .اگر جور بودن /جور نبودن
این ویژگیها در پیشبینی موفقیوت افوراد در مشوالل نقوش

با نظارت اندک و یا هیچ نظارتی.
جامعیت و توجه به جزئیوات :بررسوی تموام جنبوه هوای

داشته باشد در آن صورت سوگیری خدمت بوه خوود وجوود

گزارش نوشته شده به منظور اطمینان از اینکه هیچ چیز حوذف

دارد و در لیور ایوون صوورت تحلیوول شوغل دارای سوووگیری

نشده است.

نیست.

بات هیجانی :حفظ خونسوردی زموانی کوه بوا تعوار

پایایی باز آزمایی طرح ویگنت بر روی  80نفر در فاصوله

مواجه میشود.

دو هفته  ،0/32پایایی بوین ارزیابوان در ویگنوت بوین  5نفور

تمایل به تولیود ایوده :ایجواد روش هوای نوآورانوه بورای
مشک ت روزمره قدیمی.

نمونه مستقل برابر  0/92و پایایی درون ارزیابان بور روی 10
نفر در  8موقعیت برابر  0/96و یری روایی ویگنوت برابور

تمایل به تفکر در سرتاسر همه چیوز :تصومی گیوری و یوا
اقدامات تنها پس از در نظر گرفتن تث یرات درازمدت آنها.
که پاسخگوو یو

گزینوه را از بوین سوه گزینوة "نیوازی

نیست"" ،مفید است" و یا "یروری است" انتطاب میکند.

در هر دو گروه الف و ب متغیر وابسته (متغیر سنجشوی)
یکسان و مربوط به قیاوت افراد در مورد موفقیت شوغلی در
صورت داشتن ویژگیهای ده گاه است.

 0/12به دست آمد.
دادهها 
روشاجراوتحلیل 
برای آنکوه شورکتکننودگان در تحقیوق از هودف سووگیری
خدمت به خود مطلع نشوند ،فریبی طراحوی شود کوه گوویی
همزمان در این تحقیق ت ش میشوود مشوط شوود کودام
ویژگیهای افراد با موفقیت تحصیلی آنها در دانشگاه ارتباط
دارد؛ بنابراین هنگامی که در مورد ویژگویهوای افوراد سوؤال

ويانت (سناريو) :مداخلوه از نووع سوناریو (فرودسوتان،

مویشود ،آنهوا تصوور نمویکردنود کوه مویووع پرسووش از

1831؛ صباحی )1890 ،بود که در پژوهشهوای روانشناسوی

ویژگیهای آنها ارتبواطی بوه قیواوت آنهوا در پویشبینوی
موفقیت افراد در سناریوهایی دارد که در مشوالل نقوش دارد.

موقعیت فریی تصویر میشود که وظیفه آزموودنی قیواوت

بوورای اطمینووان از ایوون مویوووع پووس از انجووام پووژوهش و

اجتماعی کاربرد دارد .در سناریوهای مداخلهای اجتماعی ی
در چهارچوب آن موقعیت است .ی

موقعیت محورک ،یو

ب فاصله قبل از جلسه توجیهی از آن ها سؤال میشد کوه بوه

گزارش (که وانمود مویشوود واقعوی اسوت) اسوت و در آن

نظر آنها چرا در مورد ویژگیهوای آنهوا در تحقیوق سوؤال

اظهار میشود که ریزش نیروها در صنایع به دلیل باالتر رفتن

شده بود .بهجز  8نفر در گوروه الوف و  5نفور در گوروه ب،
همگی این ارتباط را مربوط به پژوهش انوی در مورد رابطوه

رفته و هدف تحقیق بررسی ویژگیهای شطصیتی مورتبخ بوا

ویژگیهای افراد با عملکورد آنهوا در دانشوگاه دانسوتند؛ بوه

مشالل است .سپس شرکتکنندگان در پوژوهش توصویفی از
ویژگیهای شطصی را میخواندند (فرد هودف) کوه وانموود

همین دلیل  3نفر فوق که دریافته بودند پرسش از ویژگیهای

سطح دانش که در موقعیتهای شوغلی کواربردی نودارد بواال

میشد یکی از افراد شرکتکننده در تحقیوق اسوت .نیموی از
آزمودنیهوا (گوروه بوا مداخلوه الوف) در توصویف خوود از

آن ها به ویژگیهای شطصیتی افراد سوناریو مورتبخ اسوت از
نمونه تحقیق کنار گذاشته شدند.
از آزمودنیها خواسته شده مشط

کنند توا چوه انودازه

ویژگیهای شغل 10 ،ویژگی که در تحلیول شوغل ریموارک،

تصور میکنند از شغل خود انصراف پیدا میکنند (در خو ف

اشمیت و گایون ( 1991ب) وجوود دارد را خواندنود .بورای

جهت سوگیری خدمت به خوود) و توا چوه انودازه در آینوده

موازنه سازی طرح در گروه ب ویژگیهای دهگانوه شوغل در

شغلی خود تصوور مویکننود در سور موعود ارتقوا یافتوه ،در
کارراهه خود موفق شده و در سمتهوای مودیریتی جانشوین

جهت مطالف ارائه شد .در جدول  4تمامی ایون  10ویژگوی
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خواهند شود (در جهوت سووگیری خودمت بوه خوود) .ایون
سنجشها باید بر روی ی

پیوستار  100درجوهای مشوط

فراوانی خانههای نابرابر از رگرسیون چندگانوه اسوتفاده شود.
با وجود این ،انجام ی

تحلیول معموولی رگرسویون در ایون

میشد .برای پایایی متغیرهای سنجش (مو ک) بوا توجوه بوه
اینکه آنها بهصورت مقیاو نیستند امکان بررسوی سوازگاری

مورد دیگر مناس نیسوت .از آن رو کوه نوابرابری در تعوداد
آزمودنیها در خانههای طرح ،سوب ایجواد همبسوتگی بوین

اسپیرمن -براون یوا گووتمن)

بردارها میشود و در نتیجه نسبت واریانس به حسواب آموده

برای آنها وجود نودارد .بوه هموین دلیول از دو نووع پایوایی

توسخ هر ی

از متغیرها تحت توث یر آرایوش متغیرهوا قورار

فرمهای همتا و باز -آزمایی (فاصله  2هفته) استفاده شود کوه

میگیرد؛ راه حل این مشکل در شیوة طرح های آزمایشی ایون

نمونه پایایی سنجی دو گوروه  40نفوری از شورکت کننودگان

است که واریانس به حسواب آموده توسوخ هور عامول بورای

بودند که پس از پایان پژوهش فرم دیگور (الوف بورای افوراد

همبستگی آن با عوامل دیگر تعدیل شود .این راهحل در ایون

گروه ب) و همچنین همان فرم اولیه در گوروه دیگور بودنود.

خ صه میشود که در تحلیلی که فقوخ مشوتمل بور توث یرات

پایایی باز -آزمایی (ده یری ) و فرمهای همتوا

اصلی است ،افزایش ناشی از هر عامول در نسوبت واریوانس

(ی یری ) باالتر از  0/1بود که نشان از پایایی ابوزار دارد.
میانگین یرای باز -آزمایی  0/38و میانگین پایایی فرمهوای

برای وقتیکه آن عامل آخر از همه وارد تحلیل شوود در نظور
گرفته شود .پس از آن ،تعامل برای همبستگیاش بوا توث یرات

همتا  0/31بود .فرم همتا با مو ک موفقیوت دیگوری بوهجوز

اصلی باید تعدیل شود .به تعبیر دیگر ،افزایش ناشی از تعامل

موفقیت در کارراهه (ارتقوا و انصوراف) سواخته مویشود .در

در واریانس به حساب آمده وقتی م حظه میشود که تعامول

 0/19موارد افرادی که در کارراهه خود را موفق دانسته بودند

آخر از همه وارد شود .میتوان با نمودار (شکل  )1نشوان داد

تصووور ارتقووا داشووتند و  0/38پوویشبینووی ایوون بووود کووه در

که طرح تحلیل واریانس دو راهه کاربرد ندارد؛ زیرا در طرح

سمتهای مدیریتی جانشین خواهند شد .به دلیل این که فقخ

تحلیل واریانس ،آزمایشگر در چهارخانه طرح تعوداد برابوری

 0/41پیشبینی میکردنود کوه در صوورت عودم موفقیوت در

از افراد انتطاب میکند ،درحالیکوه آزموودنیهوا بوا انتطواب

درونی (آلفای کرونباخ ،یری

همه یرای

کارراهه از شغل خود انصراف مییابنود ،ایون فورم از پایوایی

خود 1تعیین میکنند که درصوورتیکوه ویژگوی آنهوا جوور/

فرمهای همتا حذف شد.
در فرییه اول چون سنجش بهصورت درون آزمودنی در

ناجور باشد در کارراهوه خوود را موفوق مویداننود یوا خیور.
پژوهشووگر م ویتوانوود ی و طوورح پژوهشووی آزمایشووی را بووا

دو گروه انجام شد ،در تحلیول از آزموون  tهمبسوته اسوتفاده

روش های رگرسیون انجام دهد و گاهی ایون روش قوویتور

گردید .در گروه الف ویگنت ارائه شد و بنابراین افراد در این

است (دشون و موریس .)2008 ،

گروه همبسته (به دلیل تث یر یکسان ی

8

2

4

متغیور) بودنود .مول ا

در نظریه  GLMسه روش تحلیول زیرگوروههوا ،تحلیول

ممکن است آزمودنیها در ایون گوروه نسوبت بوه متغیرهوای

رگرسیون تعدیلی و تحلیل واریانس دوراهه کام ا معادلانود؛

ویژگیهای شطصیتی حساو شده و بر روی آن فکور کورده

اما در این پژوهش به دلیل نوابرابری حجو نمونوه در داخول

باشند (این مربوط به ا ر تعاملی مداخله و آزمودنی است کوه

خانههای سلولی که درواقع با پاسخ آزمودنیها بوه سوناریوها

از تهدیدهای اعتبار بیرونی است) .در گروه ب نیوز سونجش

ایجاد میشود ،تعداد نمونهها در خانههای سلولی برابر نبووده

بهصورت درون آزمودنی در گروه برای مقایسه ویژگویهوای
جور و ناجور انجام شد .اگر فریویه در هور دو گوروه تائیود

و رگرسیون تعدیلی باید بوهجوای تحلیول واریوانس دوراهوه
انتطاب کرد (دشون و موریس .)2008 ،درواقع درصورتیکوه

شود احتمال تهدید اعتبار بیرونی کاهش مییابد.

در خانههای ده رگرسیون تعودیلی حجو آزموودنیهوا برابور

شاید تصور شوود کوه بورای تحلیول دادههوای آزمایشوی
همواره باید از روش تحلیل واریانس استفاده کرد درحالیکوه

باشد ،مقدار  Fآن با مقدار  Fتحلیل واریوانس دوراهوه برابور
است ،درصورتیکه در پژوهش این امکان وجود نداشت.

دادهها در خوانههای تحلیل واریانس بورابور نیست .بوه دلیل
2. Deshon
4. General Linear Model

1. Self selection
3. Morris
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جدول  .2تقسیمبندي خانههاي سلولي در نمونه پژوهش
جور بودن ویژگی ناجور بودن ویژگی
شطصیتی در فورد شطصوویتی در فوورد
با ویژگی شغل

با ویژگی شغل

مداخله

2

1

عدم مداخله

4

8

افتهها 
ی 
جدول  .3نتايج آزمونهاي  tهمبسته براي مقايسه میاناین نمرات پیشبیني موفقیت در شغل در معیارهاي جور و
ويژگيهاي ناجور
گروهها

شاخ ها
ویژگیها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

نسبت t

سطح معنیداری

گروه الف

ویژگی جور

61

6/342

1/119

60

***-9/93

0/001

ویژگی ناجور

61

4/123

1/314

ویژگی جور

59

6/843

1/524

***

0/001

ویژگی ناجور

59

8/962

1/623

گروه ب

53

-12/23

***P<0/001

در رابطه بوا فریویه اول کوه مقایسوههوای درونگروهوی
بهصورت مستقل در گروه الف و ب بهصورت مجوزا آزموون
شده است ،در گروه الف دو ویژگی جور و ناجور و در گروه
ب ه این دو ویژگی به همین صورت با هو مقایسوه شوده
است؛ بنابراین از آزمون  tوابسته برای مقایسه میانگین نمرات
پیشبینی موفقیت در شغل در دو م ک جور و ناجور استفاده
شده است (جدول .)8
در جدول  8نتای آزموونهوای  tهمبسوته بورای مقایسوة
ویژگیهای جور و ناجور در گروه الف و گوروه ب بوهطوور
مجزا گزارش شده است .درواقع هر دو گروه مداخله هسوتند
و فقخ از نظر وجود یا فقدان صفاتی کوه دریافوت مویکننود
سب شده که دو گروه پدید آید.
در هر دو گروه الف و ب میوانگین افورادی کوه ویژگوی
جور دارند باالتر از ویژگوی نواجور اسوت؛ بوهعبوارتدیگور
فرییه اول پژوهش تثیید میشود .از آنجا کوه ایون میوانگین
نشاندهنودة پویشبینوی موفقیوت در شوغل اسوت ،سووگیری
خدمت به خود را نشان میدهد؛ به عبارتی افرادی که ویژگی
شطصیتی آنها مشابه با افرادی بوده است که در موورد آنهوا
قیاوت شده ،موفقیت بیشتری را به آنها نسبت دادهانود؛ بوه

این معنی که در کارراهة خود موفقتور بووده و فرصوتهوای
ارتقا بیشتری دارند و در نظام های جانشوینی بیشوتر انتطواب
میشوند .از آنجا که این نتیجه در هر دو گوروه تکورار شوده
است ،این فرییه بهصورت قوی تثیید شد .اگر فقخ در گروه
الف یا ب تثیید شده بود ،فرییههای جوایگزین امکوانپوذیر
میشد .مل ا در گروه الف بوا ارائوه ویگنوت نووعی هشویاری
نسووبت بووه ویژگویهووای شطصوویتی ایجوواد شوود کووه فریوویه
جایگزین تعامل مداخلوه و شطصویت را پویش آورد؛ اموا در
گروه ب این نتیجه تکرار شد و ویژگی جور در این گروه که
با ناهشیاری شناختی نسبت به موقعیت شغلی بود (زیرا ملوال
دم دستی برای آن وجوود نودارد) مجودداا موفقیوت شوغلی را
پیشبینی کرد .درواقع فرییه در دو گروه با دو جوو مطتلوف
بهصورت مجوزا تثییود شود .در کتوابهوای مقودماتی روش
تحقیق گاهی به متغیر تعودیلی بوهعنووان متغیور مسوتقل دوم
اشاره میشود که مورد سونجش قورار مویگیورد؛ بنوابراین در
فرییة اول جایگاه جور بودن /ناجور بودن ،متغیر مستقل دوم
و در فرییة دوم متغیر تعدیلی است کوه بوه هموین دلیول از
رگرسیون تعدیلی استفاده شده است.
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جدول  .1خالصه تحلیل فاكتوريال واريانس با روش رگرسیون تعديلي 1با كدگذاري تأثیر براي  10بعد مورد مطالعه
ردیف

1

درجووووة مجمووووووع میوووووانگین F
منبع
مجذورات
مجذورات
آزادی
**18/92
50/31
50/31
1
رهبری عمومی
1/61
23/01
23/01
1
جور بودن /ناجور بودن
1/63
6/140
6/14
ا وور تعاموول رهبووری عمووومی و 1
جور/ناجور بودن

سووووووطح اندازة ا ر
معنیداری
0/01
0/11
0/69
0/52

2

1
تمایل به تجارت
1
جور بودن /ناجور بودن
ا ور تعامول تمایول بوه تجووارت و 1
جور/ناجور بودن

40/34
26/91
4/26

40/34
26/91
4/26

**14/23
*9/48
1/49

0/01
0/054
0/55

8

1
تولید ایده
1
جور بودن /ناجور بودن
ا ر تعامل تولید ایده و جور/ناجور 1
بودن

49/13
86/90
1/40

49/13
86/90
1/40

**11/68
3/62
1/18

0/01
0/09
0/49

101/64

101/64

**29/12

0/01

1
جور بودن /ناجور بودن
ا ووور تعامووول اخو و ق کووواری و 1
جور/ناجور بودن

83/51
8/30

83/51
8/30

*11/26
1/11

0/08
0/61

قابلاعتماد بودن

1

11/11

11/11

**26/18

0/01

جور بودن /ناجور بودن

1

60/41

60/41

**20/43

0/01

ا وور تعاموول قابوولاعتموواد بووودن و 1
جور/ناجور بودن

2/39

2/39

0/93

0/69

1
جاهطلبی
1
جور بودن /ناجور بودن
ا ر تعامل جاهطلبی و جور/نواجور 1
بودن

42/03
51/49
1/95

42/03
51/49
1/95

**9/14
*11/92
1/34

0/01
0/08
0/45

1
1

34/33
88/48

34/33
88/48

**20/16
*12/23

0/001
0/02

ا وور تعاموول گوورایش دوسووتانه و 1
جور/ناجور بودن
1
گرایش به جزئیات

5/35

5/35

1/89

0/51

59/11

59/11

**15/41

0/01

1

88/48

88/48

3/66

0/09

6/64

6/64

1/12

0/49

58/10
42/28
1/54

58/10
42/28
1/54

**11/62
*9/24
1/65

0/01
0/01
0/58

950/19

950/19

***223/41

0/001

81/02
8/10

81/02
8/10

1/48
0/39

0/11
0/14

اخ ق کاری
4

5

6

1

3

9

10

گرایش دوستانه
جور بودن /ناجور بودن

جور بودن /ناجور بودن

1

ا ر تعامل گورایش بوه جزئیوات و 1
جور/ناجور بودن
1
حساسیت به ع ئق دیگران
1
جور بودن /ناجور بودن
ا ر تعامل حساسیت و جور/ناجور 1
بودن
1
بات هیجانی /بی باتی هیجانی
1
جور بودن /ناجور بودن
ا وور تعاموول بووات /بووی بوواتی و 1
جور/ناجور بودن

0/10

0/68

1/01

0/95

0/53

0/38

0/18

0/68

3/2

*p<0/01 **P<0/001
1. Moderation regression analysis
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از ویژگیهوایی کوه

دوستانه تثیید و در بقیه ویژگیهوای شطصویتی تثییود نشود.

در جدول  4به تفکی

در پرسشنامه ریموارک ،اشومیت و گوایون ( 1991ب) آموده

هیچی

از ویژگیهای شطصیت با سوگیری خدمت به خوود

است ،با توجه به جور بودن یا جور نبودن این ویژگویهوا بوا
آزمووودنیهووا و ا وور تعاموول ایوون دو گووزارش شووده اسووت؛

تعامل ندارند .نکتة قابل توجه این که در تحلیل رگرسیون دو
راهه برخ ف معادل تحلیول واریوانس آن نیوازی بوه تحلیول

بهعبارت دیگر در این جدول مجموعة  10تحلیل واریانس دو

مجدد در متن تحلیل رگرسویونهوای مجوزا نیسوت .تفواوت

راهه که بهصورت معوادل آن رگرسویون بوا کدگوذاری توث یر

جوودول  8و  4در آن اسووت کووه در جوودول  8ویژگوویهووای

از ا رهای تعامل معنیدار نیست،

شطصیت متغیر آزمایشی است؛ درحالیکه در جودول  4ایون

امووا جووور بووودن /جووور نبووودن بووهعنوووان ا وور اصوولی بوورای

ویژگی ها بهصورت متغیر سنجشی است .تفواوت ا ور اصولی

ویژگیهوای شطصویتی مورتبخ بوا شوغل در اخو ق کواری،

ویژگی شطصیت در جدول  8و  4به همین دلیل است؛ زیورا

قابلاعتماد بودن ،تمایل به تجارت و گرایش دوستانه معنیدار

در جدول  8متغیر جور بودن /ناجور بودن ویژگی شطصویتی

بوده است؛ بهعبارتدیگر برای ایون ویژگویهوای شطصویتی

(بدون سنجش آن) بوود ،درحوالیکوه در جودول  4در مودل

سوگیری خودمت بوه خوود وجوود دارد .ا ور اصولی هور 10
ویژگی معنی دار است که نشوان مویدهود ایون ویژگویهوای

رگرسیون تعدیلی سنجیده شد و بنابراین تث یر آنها در برخی
متغیرها (و نه همه آنها) معنیدار است .ویژگی شطصیتی در

شطصیتی در پیشبینی موفقیت در شغل از نظور آزموودنیهوا

جوودول  8بووهصووورت متغیوور مسووتقل دوم و در جوودول 4

نقش دارد.

بهصورت متغیر تعدیلی است.

جدول  4در پی پاسخ به فرییة دوم پژوهش است کوه در آن

نتیجهگیری 

بحثو
با توجه به نتیجة این تحقیق مشط

گزارش شده است ،هیچی

برای هر ی

متغیر بین آزمودنی ویژگی جور بودن /ناجور بودن اسوت .بوه

گردید که سووگیری در

دو گروه کام ا مستقل داری که افوراد در ایون دو

نتای تحلیل شغل بر مبنای شطصیت تث یر میگذارد که البتوه
در برخی از زیرمقیاوهوای پرسشونامة ریموارک ،اشومیت و

هماهنگی بین ویژگی آنها و ویژگیهای افراد سناریو وجوود

گایون ( 1991الف) است .این سؤال پویش مویآیود کوه آیوا

دارد و یا جز آن گروه نیستند کوه در حالوت اول سووگیری
خودخدمتکن رخ میدهود درحوالیکوه در گوروه دوم ایون

میتوان این سوگیری را کاهش داده یا حذف نموود پیشوینة

این ترتی

1

گروهها آشیانی شدهاند یعنی یا متعلق به گروهی هسوتند کوه

سوگیری وجود ندارد .درواقع به صورت خودگزینشی 2متعلق

پژوهشها نشان دادهاند که بهترین روش برای للبوه بور ایون
سوگیری آموزش است (آگوئینیس ،مازورکیویکز و هگستاد،8

به گروه اول یا گروه دوم شدهاند که در این گروههوا آشویانی

 .)2009تحلیلگران شغل بهتر است از روشوی بورای کواهش

شدهاند.

این سوگیریها استفاده کنند که چارچوبة آموزش برای هموه
4

فرییة دوم پژوهش برای هموه ویژگوی هوای شطصویت

یکسان باشد و به آموزش فور معروف اسوت .بوا ایون حوال

تثیید میشود (ا ر اصولی ویژگوی شطصویت) ،ا ور سووگیری

پژوهشها نشان دادند که بین شطصیت فورد و ویژگویهوای
عملکرد در بسیاری از محویخ هوا رابطوه وجوود دارد (انوس،

کاری ،قابل اعتماد بودن ،تمایل به تجارت و گرایش دوسوتانه

دیلکرت ،ویسوسواران و جا 2001 ،؛ تت و کریستیانسون ،

معنی دار بوده و در  6ویژگی دیگر شطصیت معنیدار نیست؛
بهعبارت دیگر فریویة سووگیری خودمت بوه خوود بوه نووع

 .)2001مه ترین مساعدت ایون ویژگویهوای شطصویتی آن

خدمت به خود فقخ در  4ویژگوی شطصویت یعنوی اخو ق

شطصیت مربوط است و فرییة دوم به طور پاره ای معنوی دار

5

6

است که وجه اشتراکی با بقیة متغیرهوای پویشبوین عملکورد
ندارند و واریانس تبیینکننودة آن مسوتقل از بقیوة متغیرهوای

است؛ بهعبارتدیگر فرییة دوم در چهار ویژگوی شطصویتی

پیش بین است (مورگسون ،چوامپیون ،دیوب بووی ،هولنبو ،

اخ ق کاری ،قابلاعتماد بودن ،تمایل به تجوارت و گورایش

مورفی و همکار )2001 ،که نشان میدهد تث یر شطصیت به

2. self selection
)4. Frame - Of – Reference (FOR
6. Tett & Christiansen

1

1. nested
3. Aguinis, Mazurkiewicz, & Heggestad
5. Ones, Dilchert,Viswesvaran,& Judge
7. Morgeson, Campion, Dipboye, Hollenbeck, Murphy

 / 11دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي

دلیل آن است که آن مشوالل دارای ویژگویهوای شطصویتی

مورد پدیدهها جدا شووند و از جملوه هنگوامیکوه بوهعنووان

خاصی است که افراد را در آن مشالل موفوق مویکنود .ایون

تحلیلگر شغل در مورد مشالل قیاوت مویکننود ،همچنوان

تحقیق همچنین زمینهای برای طراحی نظریة شطصیت شوغل
(هوگان و هولاند )2008 ،1فراه میکند .مشکل بسویاری از

این سوگیری را دارند .این سوگیری دارای جهت ملبت یعنوی
خدمت به خود است و بهگونهای مشالل را برای تحلیولگور

تحقیقات در زمینه رابطه شطصیت و عملکرد ایون بووده کوه

شغل تصویر میکند که آنها با توجه به ویژگیهای خوود در

ویژگیهای شطصیتی مشالل در آن نادیده گرفته شده است.

آن مشووالل موفقی وت بیشووتر و عملکوورد و ارتقووا را گووزارش

مجموعهای از ابزارهایی که به این صورت بورای تحلیول

میکنند که این خودبهخود پدیودهای ملبوت اسوت (برانیو ،

شغل طراحی میشوند را "تحلیل شغل بر مبنای شطصویت"2

لواین و مورگسون )2001 ،؛ یعنی افراد از این طریق تصوویر

مینامند .این ابزارها در دنیوا دارای اهمیوت فوراوان (آمریکوا

میکنود اموا

(ساکت و الکزو ،)2001،8فرانسه (تووز و اشوتاینر )2002 ،4و

1

بهتری از خود دارند که به عزتنفس آنها کم
اشوکال از آنجاسوت کوه ایون سوب

خطوا در تحلیول شووغل

ترکیه (سومر ،دیمیروتکو و سیفسی ))2001 ،5اسوت .مفهووم

میشود.

شطصیتی که تا بوه حوال در روانشناسوی صونعتی سوازمانی
مطرح شده است ،مفهوم بالینی آن است که مول ا در گوزینش

همچنین پژوهش ،کمبود تحقیق در این زمینوه را پوشوش
میدهد .در ایران برای نطستین بار چنین تحقیقی انجام شوده

افراد نباید دارای اخت الت شطصیتی باشند .پژوهش حایور

و در دنیا نیز بهصورت آزمایشی و با سوناریوهای مداخلوهای

زمینهای برای سنجش شطصیت در محیخهای صنعتی (هواف

تا به حال کاری با سناریوی تحلیل شغل انجام نشده ،هرچند

و اسوووالد )2003 ،6فووراه مویسووازد تووا از طریووق آن بتوووان
دریافت که برای هر شغلی چه فردی مناسو

اسوت و اموری

که بر این مویوع سایه میاندازد شطصیت خوود فورد اسوت

در پژوهشهای زیادی با سناریوهای دیگر کار شده است.

کاسوویو و آگوووئینیس 2003( 3الووف 2003 ،ب) و رایوون،

گیلوک و بران )2001( 9به ی

مزیوت مهو پرسشونامههوای

که فرد آن ویژگیها را در شغل برجسته میسوازد .سووگیری

تحلیل شغل بر مبنای شطصیت اشاره میکنند و آن پر کوردن

خدمت به خود ،سنجش شطصیت در محیخ صنعتی را بهبود

شکاف بین نظریه و تجربه است .این ابزارها در عمل کواربرد

میبطشد .با توجه به اهمیت روزافزون ایون ابزارهوا و عودم
امکان حذف آنها باید ت ش شود که سوگیریهای مبتنی بور

وسیعی بهعنوان سنو بنای آمووزش و سونجش عملکورد در
سازمان دارند و در عین حال بوه نظریوههوای بورازش فورد و

آن و بهخصوص سوگیری خدمت به خود از بین برود .ع وه

شووغل و نظری وههووای موووقعیتی در مووورد شووغل کووه مبنووای

بر اعتبار م کی ،اعتبار صوری آن نیوز بسویار باالسوت؛ زیورا

روان شناسی اجتماعی دارند مربوط است .از نظر آنان کمبوود

ویژگیهای شطصیتی آنهوا

پژوهش در این زمینه خودبهخوود نشواندهنودة شوکاف بوین

افراد هنگامیکه مشالل برحس

بیوان شووود ،درک بهتوری از شطصوویت دارنوود .بوا توجووه بووه
مجموعة این نکات ،امکان نادیوده گورفتن ابزارهوای تحلیول

دانش و تجربه در حیطة مدیریت منابع انسانی است.
محدودیت اصلی این پژوهش ،استفاده از طورح ویگنوت

شغل مبتنی بر شطصیت وجود ندارد و باید برای اصو ح آن

است که در آن افراد در مورد موفقیت فورد دیگور در ازدوا

کوشید.

(فرودستان ،عرییی و نوری )1831 ،یوا در شوغل (پوژوهش

بهطورکلی در این پژوهش نشان داده شد که ویژگیهوای
شطصیتی افوراد سوایهای بور ابوزار تحلیول شوغل بور مبنوای

حایر) نظر میدهند .هرچند این نوع طرحها آزمایشی کامول
اسووت؛ امووا تووث یر آن کمتوور از طوورحهووای آزمایشووی اسووت.

شطصیت ایجاد میکند که ناگزیر است .به طورکلی افراد قادر

محدودیت دیگر آن تصنعی 10بودن محویخ پژوهشوی اسوت،

نیستند از ویوژگیهوای شطصی خوود در هنگام قیواوت در

زیرا آزمودنیها به موقعیت لیرواقعی آن آگواه هستند؛ بوا این

)2. Personality Based Job Analysis (PBJA
4. Touz´e & Steiner
6. Hough & Oswald
8. Cascio & Aguinis
10. artifact

1. Hogan & Holland
3. Sackett & Laczo
5. Sümer, Demirutku & Cifci
7. Brannick, Levine, & Morgeson
9. Rynes, Giluk, & Brown

19 / سوگیري خدمت به خود در تحلیل شغل در يک آزمايش میداني در میان دانشجويان

 رگرسوویون چنوود متغیووری در.)1834( . ا، پوودهازر،. ف،کرلینجوور
. انتشارات سمت: تهران. ترجمة حسن سرایی.پژوهش رفتاری
Aguinis,H.; Mazurkiewicz, M. D.; &Heggestad, E. D.
(2009). Using web-based frame-of- reference
training to decrease biases in personality-based job
analysis: An Experimental Field Study.Personnel
Psychology, 62, 405- 438.
Alliger, G. M.; & Williams, K. J. (1991).Affective
congruence
and
the
employment
interview.Advance Information Processing in
Organizations, 4, 31-43
Blackwood, N. J.; Bentall, R. P.; &Firtche, D. H.
(2003). Self-responsibility and the self serving
bias: An FMRI investigation of causal attributions.
Available at: www.elsevier.com.
Brannick MT, Levine EL, Morgeson FP. (2007). Job
and work analysis: Methods, research, and
applications for human resource management (2nd
ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Brown, J. D. (2010). Across the (not so) great divide:
Cultural
similarities
in
self‐evaluative
processes.Social and Personality Psychology
Compass, 4(5), 318-330.
Brown, J. D., & Kobayashi, C. (2002).Self‐
enhancement in Japan and America.Asian Journal
of Social Psychology, 5(3), 145-168.
Bruer, G. E.; Stewart, M. M.; Mercier, M. A.; Agosti,
V.; Leite, P.; Donovan, S.; &Quitkin, F. M.
(1997). Outcome of cognitive behavioral therapy
for depression: Relation to hemisphericdominance
for verbal processing.Journal of Abnormal
Psychology, 106, 138-144.
Buckley, J. F. (2015). Equal Employment Opportunity
Compliance Guide.Wolters Kluwer Law &
Business.
Cascio WF, Aguinis H. (2008a). Research in industrial
and organizational psychology from 1963 to 2007:
Changes, choices, and trends. Journal of Applied
Psychology, 93, 1062–1081.
Cascio WF, Aguinis H. (2008b). Staffing 21st-century
organizations. Academy of Management Annals, 2,
133–165.
Cucina, J. M., Martin, N. R., Vasilopoulos, N. L.,
&Thibodeuax, H. F. (2012). Self-serving bias
effects on job analysis ratings. The Journal of
psychology, 146(5), 511-531.
Cucina, J. M., Vasilopoulos, N. L., &Sehgal, K. G.
(2005).Personality-based job analysis and the selfserving bias.Journal of Business and Psychology,
20, 275–290.
Dawson, S. (2004). Balancing Self‐interest and
Altruism: corporate governance alone is not
enough. Corporate Governance: An International
Review, 12(2), 130-133.
Deshon, R. P & Morris, S. B (2003). The general
linear model and beyond. Black well.
Gatewood, R. A.; Field, H. S.,&Barrick, M. R.
(2015).Human
Resource
Selection.Cengage
Learning.
Hogan J, Rybicki S. (1998). Performance
improvement characteristics job analysis manual.
Tulsa, OK: Hogan Assessment Systems.

حال ارزش این طرح ها در روانشناسی اجتماعی ایون اسوت
.میشود

که در آن ایفای نقش جایگزین فری

یکی دیگر از محدودیت های پژوهش نمونوه دانشوجویی
است که از دانشگاه اصوفهان انتطواب شوده اسوت؛ بنوابراین
تعمی آن به کل دانشگاههای کشور باید بوا احتیواط صوورت
 هودف، البته چون این پژوهش از نوع آزمایشوی اسوت.گیرد
تعمی یا اعتبار بیرونی نبوده است اما درهرحال میتوان آن را
.محدودیت پژوهش دانست
دو نوووع پیشوونهاد یکووی بوورای موودیران و دیگووری بوورای
 مدیران باید با توجوه بوه شطصویت.پژوهشگران وجود دارد
افراد در تصمی گیوریهوای منوابع انسوانی از قبیول کارراهوه
 نظام جانشینی و طبقهبنودی مشوالل بوه ویژگویهوای،شغلی
 در این مسویر بهتورین کوار اسوتفاده از.شطصیتی توجه کنند
ابزار به کار برده شده در این پژوهش است و در عین حال با
توجه به سوگیری خدمت به خود و عملکرد افوراد در جهوت
.اص ح آن بکوشند
) سوگیری خدمت به خود را بوا1993( هوگان و ریبیکی
روش دیگووری انجووام دادهانوود کووه بووه پژوهشووگران پیشوونهاد
میشوود بوا رویوه آنوان ایون سووگیری را در تحلیول شوغل
.شطصیت محور مد نظر قرار دهند
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