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Abstract 
The main goal of this article is an applied investigation of one of the types of biases 
caused by overconfidence, under the heading of bias in expected relative wage (or 
individual overplacement) and its relationship with time preferences (in the form of a 
proxy of people's patience) based on the Friehe & Pannenberg (2020) method. The 
data gathering tool of this investigation has been a two-stage questionnaire. 204 staff 
and faculty members of Ilam university completed the questions related to the 
questionnaire in two stages. Based on the ordinary least squares and semi-parametric 
model, the relationship between bias in wage and time preferences was examined in 
four stages. The results of research models in four stages showed that there is a 
negative and significant correlation between bias in expected relative wage (or bias in 
the distribution of the relative wage of people of the same age-peers) and time 
preferences. This means that people who are more patient, will have less bias 
(overplacement) on average. Examining the impact of current relative wage on bias 
showed that there is a positive and significant correlation between bias and current 
relative wage; This means that the current relative wage of individuals is not effective 
in reducing bias, and the higher the individual's current relative wage, the individual's 
bias will be greater. Also, the results showed that there is a positive and significant 
correlation between bias and extraversion, a negative and significant correlation 
between bias and neuroticism and a negative and significant correlation between bias 
and agreeableness. 
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 از کاربردی) زمانی ترجیحات و دستمزدها در سوگیری

 (رفتاری اقتصاد 

  ایران ایالم، دانشگاه ایالم، کارشناس ارشد اقتصاد،    محدثه پورعلی مردان 

  

 گروه اقتصاد، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران  ،دانشیار اله عسگریحشمت

 چکیده 
 یریاز حد، تحا عنوان سوگ شیب نانیاطم یهایریاز انواع سوگ یکی یکاربرد یمقاله بررس نیا یهدف اصل

 یل پروکسكبه شک یزمان حاتی( و ارتباط آن با ترجیفرد یخودبرترانگار ایمورد انتظار ك یدر دستمزد نسب
 بوده ایمرحله دو پرسشنامه یک بررسی این ابزار .( اسا2020و پاننبرگ ك هیصبر افراد( براساس روش فر

در دو مرحله سواالت مرتبط با پرسشنامه را  تمیدانشگاه ا یعلم تیاه ینفر از کارکنان و اعضا 204 .اسا
در دستمزد و  یریارتباط سوگ ک،یپارامترمهیو ن یکردند. براساس مدل حداقل مربعات معمول لیتکم
در چهار مرحله نشان داد  قیتحق یهامدل جیقرار گرفا. نتا یدر چهار مرحله مورد بررس یزمان حاتیترج
سن و سال( و افراد هم یدستمزد نسب عیدر توز یریسوگ ایمورد انتظار ك یمزد نسبدر دست یریسوگ نیکه ب
 شتریافراد ب یچقدر صبور بدان معناسا که هر نیوجود دارد. ا یو معنادار یارتباط منف یزمان حاتیترج

بر  یفعل یزد نسبر دستمیتاث ی( فرد کمتر خواهد بود. بررسیكخودبرترانگار یریسوگ نیانگیباشد به طور م
 نیبد نیود دارد؛ اوج یفرد ارتباط م با و معنادار یفعل یو دستمزد نسب یریسوگ نینشان داد که ب یریسوگ

فرد  یفعل یبچقدر دستمزد نس و هر سایفرد موثر ن یریافراد در کاهش سوگ یفعل یمعناسا که دستمزد نسب
ارتباط م با  ییگراو برون یریسوگ نینشان داد ب جینتا نیخواهد بود. همچن شتریفرد ب یریسوگ ،باالتر باشد
و  یرتباط منفا یریپذو توافق یریسوگ نیبو  و معنادار یارتباط منف یرنجورو روان یریسوگ نیو معنادار، ب

 .وجود دارد یمعنادار

  پارامتریک،نیمه معمولی، مربعات حداقل زمانی، ترجیحات دستمزدها، در سوگیریها: کلیدواژه
 .رفتاری اقتصاد
   .JEL: D01 , D91 , C14 یبندطبقه
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 مقدمه .1
  فیوص خاص را ت شامد یپ کیل مرتبط با وقوع مادر اقتصاد استفاده از اصطتح باورها، احت   

و  یمهم روانشاااناخت  یازها ی باورها اغلف ن    ،یدر روانشاااناسااا  (. Franca 2018( کند یم
که تحا     ییباورها  (. Benabou & Tirole 2016ك کنند یفرد را برآورده م یعملکرد

  رانهیساااوگ یباورها رند،یگیباور قرار م یعمااجت یجارهاو هن یفرهنگ ،یسااانت نهیزم ریتاث
سنت  لیماکه فرد ت یمعن نیبد شوند؛ یم دهینام   یکار نیانجام چن یدارد باور کند که روش 

صح  سا؛ به عبارت د  چیروش  سوگ     یباورها گر،یا شته  سبا به آنچه قبت باور دا   رانهیفرد ن
 .(Wilson 2020ك کند قاومام دیاطتعات جد شپذیرو ممکن اسا در برابربوده 

 یریسوگ .(Mele 1998ك نام دارد 1زهیبا انگ یباورها ،یزشیانگ رانهیسوگ یاز باورها یکی
از  شوند،یم کیستماتیس یکه چرا مردم اغلف مرتکف خطاها دهدیم چیتوض زهیانگباور با

 داریناپا یمال یهادر بازار یحت ای کنندیبالقوه کشنده امتناع م یماریب یدادن برا شیآزما
 لیو تحل هیبه درج تجز ازین  ،ییچرا نیا یبررس یبرا کنند؛یم یگذارهیاز حد سرما شیب

 کنند ینیبشیرا پ یریگمیتصم جیوجود دارد که نتا یاقتصاد یهارفتار انسان در مدل
 (. Almeida 2019ك

 نانهیخودب یاهدگاهیچرا افراد د نکهیبودن رفتار افراد و ا ییعقترینظر گرفتن غ در یبرا
سه  کنند،یها را حفظ منآو  دهندیم چیترج نانهیبواقع یهادگاهیرا نسبا به د نانهیبو خوش

: افراد از خوب 2مصرفارزش  -1 وجود دارد: زهیباور باانگ یریبراساس سوگ یاصل لیدل
 عکسرو ب کنندیحاصل م یو رفاه ذهن ایم با درمورد خود مطلوب یفکر کردن و باورها

ارزش  -2 .نداشته باشد یتیمطلوب چیه شانیاز خود برا فیضع ریتصو کیممکن اسا 
به اهداف  دنیرس یفرد را برا تواندیخود م ییو کارا ییفرد به توانا نانی: اطم3زهیانگ

: باور 4یدهارزش عتما -3 .بماند داریبرابر مشکتت پا بلندپروازنه خود ارتقا دهد و در
در  گرانیاسا، متقاعد کردن د یخاص یهایژگیو یفرد دارا نکهیا بهنادرسا(  ایكدرسا 

 یکه افراد برا ییهاارزش نیا. (Benabou &Tirole, 2002ك کندیتر ممورد را آسان نیا
 ایفظ ح یبرا یبه عنوان راه ییرعقتیغ یهامنجر به بروز رفتار ،خود قائل هستند یباورها

                                                           
1. Motivated Beliefs 

2. Consumption Value 

3. Motivation Value 

4. Signaling Value 
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 لیتما زهیانگبا یافراد در باورها گر،یبه عبارت د .(Franca 2018ك شودیها مآن ایتقو
 یدر پردازش اطتعات خود دارند که منجر به بروز رفتارها فیتحر ای یبه دستکار

از  شیب نانیاطم دیشا یدر سطچ فرد. (Benabou &Tirole, 2016ك شودیم ییرعقتیغ
 باشد. زهیباانگ یجلوه باورها نیترحد متداول

 انیبه سه صورت ب (2008ك 1یلیبراساس مطالعه مور و ه تواندیم داز ح شیب نانیاطم 
 خود فرد یدر باورها 3از اندازه شیدقا ب -2 ،فرد یعملکرد واقع 2یابیارز شیب -1 :شود

. گرانیبا د سهیعملکرد خود در مقا یباالتر برا گاهیقائل شدن جا ای   4یخودبرترانگار -3و
و  شودیمتمرکز م یخودبرترانگار یعنی ؛از حد شیب نانینوع از اطم نیسوم یرو قیتحق نیا

افراد خواهد بود که  انهیماه  5مورد رشد دستمزد در ینوع شامل انتظارات نیا یبررس یپروکس
 . شودیم دهینام یدر دستمزد مورد انتظار فرد یریسوگ

 یفرد یا درآمد نسبیکننده، ظرفمورد انتظار منعکس یدستمزد نسب اریدر مع یریسوگ
پس انداز  یابیاز جمله ارز یاقتصاد یهااز انتخاب یاریبس یاسا که احتماال برا ندهیدرآ
و مسترتت  امتک ایبادوام و  یکاالها دیدر مورد خر یریگمیتصم ای یبازنشستگ یبرا یفعل
در نظر  قین تحقیا زه،یباانگ یباورها یریمورد سوگ در ریاخ اتیمهم اسا. با توجه به ادب و...

 یریوگنوع س نیاساس انتظارات افراد خواهد بود،  اکه بر یرینوع سوگ نیا یدارد با بررس
اس راستا هدف مطالعه حاضر براس نیدر ا ،نیافراد مرتبط کند. بنابرا یزمان حاتیرا با ترج
و ارتباط آن با صبر  یفرد نانیاسا که از دو جها، اطم نیا( 2020ك 6و پاننبرگ هیروش فر

 حاتیکار و ارتباط آن با ترج مورد انتظار افراد در حوزه بازار یریسوگ ،گریو به عبارت د
 یرشد دستمزد فرد ،سو کیصورت که افراد از  نیقرار دهد. به ا یرا مورد بررس یزمان

کنند.  ینیبپیشرشد دستمزد همساالن خود را  عیتوز ،گرید یکنند و از سو ینیبشیخود را پ
انتظار با  مورد یدر دستمزد نسب یریهدف، مطالعه حاضر نحوه ارتباط سوگ نیبه ا لین یبرا

 ییتوانا ،یتیشخص یهایژگیو سک،یر حاتیترجرا با در نظر گرفتن  یزمان حاتیترج
 یریکارگبا به یاجتماع -یو اقتصاد یتیجمعهای ویژگیو  یفعل یدستمزد نسب ،یشناخت

                                                           
1. Moore, D. A., & Healy, P. J. 

2. Overestimation 

3. Excessive Precision 

4. Overplacement 

5. Wage 

6. Friehe, T., & Pannenberg, M. 
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 کردیو رو یحداقل مربعات معمول ونیو با استفاده از رگرس یاهپرسشنام یهاداده
 قرار خواهد داد. یمورد بررس یخط یپارامتریک تا حدودنیمه

 نظری. مبانی 2
 دهدیم استوار اسا که نشان یروانشناخت یقیاز حد براساس شواهد تحق شیب نانیمفهوم اطم

 2010ك کندیم یابیاز حد ارز شیو دقا اطتعات خود را ب ییانسان، دانش، توانا

Michailova). یمختلف یهایژگیو و صیاز نظر خصا کنندیبه عنوان م ال، مردم ادعا م 
به  .هستند گرانیبهتر از د منیا یو رانندگ ایمحبوب ،یرهبر یهاهمچون صداقا، مهارت

شرکا متوسط  کیاز  شانیهاشرکا کنندیصاحبان مشاغل ادعا م تر،یصورت تخصص
ها از همکارانشان بهتر اسا و آن که کار دهندیمهندسان گزارش م .بهتر اسا

موفق  نانیاز کارآفر کی کدام نکهیا ینیبشید در پخو ییدر توانا ریپذسکیر گذارانهیسرما
شده جهان مطلوب  ینیبشیپ یهاحالا نیهمه ا .از حد دارند شیب نانیاطم ،خواهند شد

 . (Logg & Moore 2018ك ستندین نانهیبواقع شهیاما هم ،هستند

از  شیب نانیکه اطم دهدینشان م یو رفتار یشگاهیرو به رشد اقتصاد آزما اتیادببیان 
 یرندگنوآورانه، بازدا یهاایورود به بازار، فعال ماتیمانند تصم یاقتصاد یهاحد بر انتخاب

 2020ك گذاردیم ریشکسا تاث ای ایبه رقابا پس از موفق لیو تما یریپذسکیورود، ر
Pinto& de la Rosa-Santos .) 

یبنددسته هایریسوگ ریهمچون سا یشناخت یریسوگ کیاز حد به عنوان  شیب نانیاطم
 شیب نانیماط ینظر یمقاله مبنا نیاما در ا،دارد یاقتصاد رفتار نظریاتدر  یمتنوع اریبس یها

 یلیه و ور، استوار اسا. مطابق با  مطالعه م(2008ك 1یلیاز حد بر اساس مطالعه مور وه
 :ردیگیقرار م یاز حد به سه صورت مشخص مورد بررس شیب نانیاطم ( 2008ك
 نانیاطم یریگآن اندازه که در یخودبرترانگار -3 و از حد شیدقا ب -2 ی،ابیارز شیب -1
 (.Moore & Schatz 2017كدارد  ایباورها و واقع نیب سهیبه مقا ازیاز حد فرد ن شیب

 عملکرد، سطچ کنترل و شانس ،یواقع ییحد توانا از شیب نیبه تخم «یابیارز شیب»
Moore  2008ك اشاره دارد یتیمطلوب شخص یهایژگیو ایمطلق  یهامهارت ا،یموفق

Healy&  2011. و Moore & Swift .) کندیمورد فرد فکر م نیدر ا دیگر،به عبارت 

                                                           
1. Moore, D. & Healy, P. 
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به عنوان م ال، دانش (.Moore & Schatz 2017كاسا  ربهت ،هسا ایاز آنچه در واقع
 صیپزشکان دقا تشخ کنند،یم یابیاز حد ارز شیآموزان عملکرد خود را در امتحانات ب

 یابیاز حد ارز شیمردم سرعا انجام کار خود را ب ایو  کنندیم یابیاز حد ارز شیخود را ب
 (. & HealyMoore 2008ك کندیم

  شخص اشاره دارد یهااز حد نسبا به صحا باور شیب نانیبه اطم «از حد شیدقا ب»
مطمئن باشد که  یلیکه فرد خ دهدیرخ م یمورد زمان نیا (. & HealyMoore 2008ك

مورد  در کندیکه در آن فرد ادعا م . همچنین شامل مواردی اساداندیرا م ایواقع
 2017كبرخوردار اسا  حداز  شیدارند از دقا ب رتیمرا ایکه با واقع ییهادگاهید

Moore & Schatz.)   ،شرکا  کیکه واکسن  کندیفرد ادعا م کیبه عنوان م ال
که  یصورت خون را لخته خواهد کرد در ،شده دیتول یماریب کیدرمان  یمشخص که برا

 وجود ندارد. ایادعا در واقع نیا ایقطع یبرا یشواهد
ود مردم در مورد خ یباورها یاسا که به بررس یکیستماتیس یریسوگ «یخودبرترانگار»

ستند که  ه یتوهم برتر کی یها داراانسان شتریبه عنوان م ال، ب .اشاره دارد شانندهیفرد و آ
 نیا(. Sharot & Garrett 2016ها هستند كانسان هیها بهتر و ماهرتر از بقمعتقدند که آن

اشاره  گرانیخود نسبا به د یباالتر برا ینسب گاهیاز حد به قائل شدن جا شیب نانیمنوع از اط
که   یمانند زمان دانند،یم گرانیکه مردم خود را بهتر از د افتدیاتفاق م یمورد زمان نیا .دارد

(.  & HealyMoore 2008ك کنندیم یابیارز نیانگیمردم خود را بهتر از حد م شتریب
 شود.  یریگاندازه یگروه ای یدر سطوح فرد تواندیم یابیارز شیبه ب هیشب یرخودبرترانگا

و  یردف یابیخودارز نیتفاوت ب ،یدر سطچ فرد یخودبرترانگار یریگاندازه یبرا
حالا  نیکه در ا شودیو...( در نظرگرفته م یوربهره ایكآزمون مهارت  یفرد یعملکرد واقع

 گاهیااسا که فرد ج نیا انگریب ،فرد باشد یذهن یابیکه عملکرد فرد کمتر از ارز یزمان
کرده اسا.  یابیاز حد ارز شیب ( خود رایورخود قائل شده و مهارت كبهره یبرا یباالتر

که سپس  شودیم لیتبد یکنندگان به آمارشرکا یذهن یهایابیارز یاما در سطچ گروه
Santos- 2020ك شودیم سهیكبه عنوان م ال گروه مرجع( مقا یقابل مشاهده کل اریمع کیبا 

Pinto& de la Rosa.) دارد به نظر  در قیتحق نیاسا که ا یریهمان نوع از سوگ نیا
 یابیبه صورت ارز یصورت که عملکرد فرد نیقرار دهد؛ به ابررسی مورد  یشکل کاربرد

در  -2مورد انتظار و  یدر دستمزد نسب یریدر سطچ خود فرد در قالف سوگ -1فرد  یذهن
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 عیزدر تو یریكگروه مرجع( در قالف سوگ یقابل مشاهده کل اریمع کیبا  یگروهسطچ 
یم یعملکرد یذهن یابیارز نیقرار دهد. ا ین و سال مورد بررسافراد همس یدستمزد نسب

ر اسا که انتظا نیا ی. علا استفاده از انتظارات فردشود انیب زیبه شکل انتظارات فرد ن تواند
ار آشک ندهیدر آ ایاسا که رخ خواهند داد  ییرفتارها ای شامدهایپ ردمو همان باور فرد در

 خواهند شد. 
در انتظارات در قالف  یریبه شکل سوگ ایانحراف از مفهوم عقتن قیتحق نیدر ا

دستمزد  عیدر توز یریمورد انتظار كدر سطچ خود فرد( و سوگ یدر دستمزد نسب یریسوگ
به  ؛یمشابه كدر سطچ گروه تتیمشابه و تحص ایافراد همسن و سال براساس جنس ینسب

( یاز حد كخودبرترانگار شیب نانیطممطالعه ا نیکه در ا شودیصورت گروه مرجع( ظاهر م
شیانتظارات به صورت پ نی. اکنندیم میترس شانندهیآ یکه افراد برا گرددیبرم یبه انتظارات

رات دستمزد در انتظا یریبه شکل سوگ مزدشاندست عیمورد توز در گرانیخود و د ندهیآ ینیب
 .شودیم انیب ینسب

 یزمان حاتیو ترج یریارتباط سوگ. 2-1
وزن  واقعا به کاهش یبستن مانهیخوردن دو پ نکهیاز ا ییغذا یهامیرژ مینیبیکه م یزمان هر
دارند  یرمعمولیمعتقدند که فرزندانشان استعداد غ نیوالد ای کنند،یدفاع م ،رساندینم فیآس

 نیر بگذارند. ایها تاثآن یبر باورها توانندیافراد م حاتیموضوع اسا که ترج نیا دییدر تا
به کارگرفته  «باور دارند ،باور کنند خواهندیمردم آنچه را م» جیالم ل رادر ضرب دهیا
تواند به ویژگی خودخواهانه بودن (. این میEpley & Gilovich 2016ك ودشیم

خود  حاتیافراد براساس ترج(؛ 1396ترجیحات نیز اشاره داشته باشد كتیموری و همکاران، 
 ریخط ایبر ماه دیباشند كتاک ایاز عقتن یعار هامیتصماگر  یحت رند،یگیم میتصم
ها که آنچه آن کنندیها خودشان را متقاعد مکه آن لیدل نیبه ا فقطانسان(،  یریگمیتصم

  (.,Almeida 2019ك اسا چیصح ،باور دارند ای خواهندیم
ممکن اسا  یدهو ارزش عتما زهیارزش مصرف، ارزش انگ لیکه سه دل ییاز آنجا

 چیترج نانهیبواقع یرا بر باورها نانهیبو خوش نانهیخودب یدهد که چرا مردم باورها چیتوض
مئن از حد مط شیب یو ارزش مصرف باورها زهیبخش با تمرکز بر ارزش انگ نیدر ا دهندیم

استخراج ( 2020و پاننبرگ ك هیفر یمطابق با الگو قیتحق یاصل هیفرض ،یمدل جزئ کیدر 
 .شودیم یبررسو 
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کند و به هایی در زمینه بخشی از بازار کار استفاده میتحلیل تجربی این تحقیق از داده
نظر گرفته  وری نیروی کار درطور خاص دستمزد ناخالص ماهانه به عنوان پروکسی بهره

 شود. فرض بروری بیان می. ناهمگنی در این مدل تجربی به صورت تفاوت در بهرهودشیم
وری باال یا پایین باشد که به این معناسا که اسا که یک فرد ممکن اسا دارای بهره این

Sدر وضعیا فرد ممکن اسا  = H   یا وضعیاS = L  .باشدS  ،به وضعیاH وری به بهره
 pبرابر با مقدار  Hوری پایین فرد اشاره دارد. احتمال پیشین برای وضعیا به بهره Lباال، 

در میان انواع افراد  [p  p]و طول كدامنه( بازه   P(p)اسا و با توجه به تابع توزیع تجمعی 
دهنده احتمال انواع افراد اسا که از فردی به فرد دیگر متریر اسا؛ بازه تعیین شده نشان

 «انگیزه ارزش» منعکس کردن  برای داند.را می pمتفاوت اسا. هر فرد سطچ احتمال 
شوند گرفته می در نظر (β  δ) بینانه، ترجیحات به صورتخوش خودبینانه و هایدیدگاه

βکه در آن  ∈ δدهنده یک سوگیری فعلی احتمالی اسا و نشان [0,1) ∈ پارامتر  (0,1)
استاندارد صبر اسا. برای منعکس کردن احتمال باورهای قابل مصرف، مطلوبیا انتظاری 

  Friehe  2020ك شودر نظر گرفته میبندی زیر دکه در آن زمان شودمنظور می

Pannenberg,:) 

t در زمان   -الف = π آنكکه در  πباور   pفرد نوع  0 ∈ [pp]مورد احتمال  ( را در
 وری باالیی دارد(.کند كیعنی، حالتی که در آن فرد بهرهتعیین می  Hشدن در نهایی 

t در زمان   -ب =  توانندها میکند، آنانتخاب می πرا براساس باور  aفرد فعالیا  1
a = ℓ آل در وضعیا یعنی یک فعالیا ایده ؛را انتخاب کنندL  یا ،a = h یعنی فعالیتی ،

 متحمل را k(a) هزینه a فعالیا انتخاب هنگام فرد را انتخاب کنند.  Hمتناسف با وضعیا 

tفعالیتی که در  .شودمی =  â(π)وابسته اسا و به صورت  πبه باور  شودانتخاب می  1
 شود.نشان داده می

tدر زمان   -ج = در وضعیا بهره ℓیا   hنتیجه نهایی مطلوبیا براساس فعالیا ایده آل  2

که در این زمان   شودکند. فرض میتحقق پیدا می μ(as)با فرم کلی  Lیا  Hوری 

u(ℓL) = 0  ،μ(hL) = −θ ،1 − θ μ(ℓH) μ(hH)و   = = θهمراه با   1 ∈

(01) .وری باالی بهره مطلوبیا و فعالیا انتخاب با تطبیق وضعیا در این زمان اسا
 اهمیا باالیی دارد. Hوضعیا 
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 ( اسا.1تابع مطلوبیا کلی ارائه شده به صورت تابع ارائه شده در رابطه ك

𝑈0 (1ك = 𝛽𝛿[−𝑘(�̂�) + 𝜂(𝜋𝜇(�̂�𝐻) + (1− 𝜋)𝜇(�̂�𝐿))

+ 𝛿(𝑝𝑢(�̂�𝐻) + (1− 𝑝)𝑢(�̂�𝐿))] 
 

tرا در  πدر نظر دارد، باور  Hبرای حالا  pفردی که احتمال  = انتخاب می  0
کند تا مطلوبیا خود را به حداک ر برساند. در این تابع مطلوبیا زمانی که  مطلوبیا انتظاری 

η 0تر از صفر باشد كبزرگ ( باشد بدین معناسا که فرد مطلوبیا انتظاری را درک  <

ηکند و در غیر این صورت  می =  اطتعات مستقیم دراسا. برای سادگی، هزینه  0

 t =  pمتفاوت با  π؛ یعنی، هیچ هزینه مستقیم برای انتخاب باورهای شودحذف می  0
 (.  Pannenberg, Friehe 2020پیشین وجود ندارد ك

 . ارزش مصرف  باورهای بیش از حد مطمئن2-1-1
β 1فرضیه  برای به حداک ر رساندن  aبرای تمرکز بر جنبه ارزش مصرف و فعالیا  =

شود می (. همچنین فرضOster, et al. (2013)شود كر. ک: مطلوبیا انتظاری تعیین می
k(ℓ)برای سادگی  aهزینه فعالیا  = k(h) = c ساده،  فرضیات این نتیجه اسا. درâ(π) 

 شود.( حداک ر می2به صورت رابطه ك

𝑐− (2ك + (𝜋𝑢(𝑎𝐻) + (1 − 𝜋)𝑢(𝑎𝐿)) 

πدر صورتی که   >
1

2
= π∗   باشد، این  بدین معنی اسا که فردa = h  انتخاب

aند و در غیر این صورت کیم = ℓ کند. در نظر داشتن انتخاب ثابا در  انتخاب میt = 1 

aبه صورت  = h  یاa = ℓ در 1خواهد بود. از آنجا که مطلوبیا در رابطه ك )π  برای
ممکن  باور نیباالتر یاجراانتخاب یک فعالیا ثابا در حال افزایش اسا به طور خاص 

a. به عبارت دیگر، در صورتی که نتیجه اسا نهیبه = h  دهدباشد، فرد ترجیچ می 

 π = tرا در   1 = aانجام دهد و در صورتی که   0 = ℓ دهد نتیجه شود، فرد ترجیچ می

π = π∗  انجام دهد. بنابراین فرد درt = (aπ)بین   0 = (h1)  و(aπ) = (ℓπ∗) 

t 0کند. فرد در انتخاب می =  ،(aπ) = (h1) 3کرد، اگر كرابطه ك خواهد انتخاب:)) 
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δβ (3ك (−𝑐+ 𝜂+ 𝛿(𝑝− (1−𝑝)𝜃))

> 𝛽𝛿 (−𝑐+ 𝜂𝜋∗(1−𝜃)+ 𝛿𝑝(1−𝜃)) 

(aπ)که در سما چش، نتیجه انتخاب  = (ℓπ∗)  دهد که شامل مطلوبیا نشان می

(aπ)و در سما راسا، نتیجه انتخاب  ηانتظاری  = (h1) دهد در نتیجه افراد را نشان می

(aπ)( نشان داده شد 4به صورتی که در رابطه ك pبا  نوع  = (h1) کنند. این انتخاب می
pهایی که درحالی اسا که آن ≤ p∗  هستند(aπ) = (ℓπ∗) کنند. را انتخاب می 

 (4ك
𝑝 >

1

2
−

𝜂

2 𝛿𝜃

1+ 𝜃

2
= 𝑝∗ 

aبرای یک عامل استاندارد، آستانه برای انتخاب  = h  ،
1

2
 خواهد بود. افراد با  

 p ∈ (p∗π∗)  از نظر القای فعالیاh مندی از مطلوبیا انتظاری متحمل هزینه برای بهره

در حال افزایش اسا به این معنی اسا که انواع کمتری   δدر  ∗pشوند. با توجه به اینکه می

π =  دستکاری باور از ناشی مضر اثرات کنند. اگررا در سطوح باالتر صبر انتخاب می 1
pهای نتایج منفی برای افراد با كاینجا پیامدآید  به وجود آینده در فقط ∈ (p∗π∗) بیشتر ،) 

 تمایل هاآن که کرد؛ به این معنی خواهند تمرکز هاهزینه این روی بیشتر صبور افراد نسبتا
  Friehe  2020ك ها کمتر اسا دارند و سوگیری آن دستکاری باور برای کمتری

Pannenberg,.) 

 باورهای بیش از حد مطمئن. ارزش انگیزه 2-1-2
شود مطلوبیا برای تمرکز بر ارزش انگیزه برای یک فرد با سوگیری به زمان حال، فرض می

ηانتظاری صفر باشد ك  = βیعنی،   (؛  0 < k(ℓ)( و  1 = cℓk(h) = ch  و∆c =

ch − ct > های فعالیا متفاوت اسا تا برای سادگی سوگیری شود که هزینه. فرض می 0

tفعلی فرد در نظر گرفته شود. در   = π  ،aفرد با باورهای    1 = h کند اگر را انتخاب می
 ((:5كرابطه ك
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π (5ك ≥
1
2
+

∆𝑐
2 𝛽𝛿𝜃

= 𝑝𝑡=1
𝑘  

tدر زمان  πباورهای  =  شود تا بتواند روی انتخاب در زمانتوسط فرد تعیین می 0

 t = تاثیر بگذارد که به معنای انگیزه انتخاب یک فعالیا خاص اسا. فردی با احتمال  1
aخواهد  می Hدر وضعیا   pنهایی شدن  = h 6اجرا شود كرابطه ك:)) 

𝑝 (6ك ≥
1

2
+
∆𝑐

2 𝛿𝜃
= 𝑝𝑡=0

𝑘  
 

p(، 6در رابطه ك
t=0
k < p

t=1
k   ناشی از سوگیری فعلی اسا و همین هزینه درک شده

aانتخاب  = h ای از افراد در دهد. این موضوع معرف آن اسا که مجموعهرا افزایش می

tزمان   = tباورهای خوشبینانه را برای خودشان در زمان   1 =   2020ك کنندانتخاب می 1

Pannenberg, Friehe .) 

ρبه طور خاص، افراد با  ∈ [p
t=0
k   p

t=1
k pبه   pخواهند باورهایشان را از می (

t=1
k 

aاز  را افزایش دهند تا انتخابشان = h    در  زمانt = پذیر کنند. با توجه به تاثیر امکان 1

pتوان دریافا که هر دو صبر، می
t=0
k  وp

t=1
k  درδ  در حال کاهش هستند وp

t=1
k   با نرخ

باورهای بیش از حد  کمتری افراد که داللا بر آن دارد تری در حال کاهش اسا. اینسریع
 به را خود پیدا کند، باورهای افزایش شکیبایی افراد و صبر وقتی دهند ومی ترجیچ مطمئن را

کنند. بنابراین، براساس توضیحاتی که ارائه شد، این فرضیه اصلی تحریف می کمتری میزان
 باورها در مترک سوگیری ك یا خودبرترانگاری( با بیشتر صبر متوسط، طور استخراج شده که به

 (.  Pannenberg, Friehe 2020اسا ك مرتبط

 . ارتباط سوگیری با سایر متغیرهای کمکی2-2
ر د ر هر تصمیم مهم اقتصادی نقش داردریسک و عدم اطمینان تقریبا د ترجیحات ریسک:

 بینیپیش و درک هدف با مستقیمی ارتباط ریسک به نسبا فردی هاینگرش نتیجه درک
 که اندکرده استناد متعددی مطالعات .)Dohmen et al. 2011(دارد  اقتصادی رفتار

نگرش گذارد،می تاثیر زمینه هزاران در فردی گیریتصمیم بر اقتصادی اساسی هاینگرش
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 و اندازسپ تصمیمات م ال عنوان بهكاقتصادی  تصمیمات بر کلیدی تاثیر ریسکی های
 و( اروریب تصمیمات م ال عنوان بهك شناختیجمعیا نتایج ،(بازارکار نتایج گذاری،سرمایه

به  .)Dohmen et al. 2017(دارد ( دادن رأی م ال عنوان بهك اجتماعی -سیاسی رفتار
رسد که بین اعتماد به نفس كنوعی از اطمینان بیش از حد که در همین دلیل به نظر می

پذیری ارتباط م با و بندی باورهای باانگیزه قرار دارد( و تمایل بیشتر به ریسکدسته
و د های خومعناداری وجود داشته باشد. به عنوان م ال، اطمینان بیش از حد در مورد توانایی

های خاص شخصیتی یا کردن، ممکن اسا از عواقف مشترک ویژگی تمایل به ریسک
 ).Murad et al. 2016(حاالت احساسی و خلقی كمانند خوش بینی( باشد 

برختف متریر وابسته که در این تحقیق بحث عملکرد فرد را مورد ارزیابی قرار  بینی:خوش
، 1بینی به عنوان یک متریر کمکی  براساس  هگر و پاپاجرجدهد در اینجا متریر خوشمی

 هب تمایل بلکه نیسا، فرد خود یا عملکرد با (، مرتبط2020( و فریه و پاننبرگ ك2018ك
صورت  این تمایز به دو دلیل .کندمی مجسم را ترجیحی نتایج یا باالتر بازده ارزیابیبیش

ی که عملکرد اگرفته اسا: دلیل اول، هدف قرار دادن اطمینان بیش از حد در مقابل زمینه
دهد. دلیل دوم، گنجاندن بینی را هدف قرار میدر آن هیچ نقشی ندارد و مداخله پیش

یری از اهمیا فراوانی برخوردار اسا. از گهای ساختاری تصمیمانتظارات ذهنی در مدل
آنجایی که مبحث اطمینان بیش از حد و به طور خاص سوگیری مورد انتظار با عنوان تفاوت 

به عنوان  بینیگنجاندن متریر خوش ،بین انتظارات فرد و میزان تحقق انتظارات همراه اسا
نتایج ترجیحی اسا. به خاطر ارزیابی رخداد دهنده تمایل فرد به  بیشمتریر کمکی  نشان

تشخیص نادرسا  ،را هدایا کند 2توانند افکار آرزومندانهبینی میاینکه متریر کمکی خوش
های نادرسا و باورهای ختف واقع در بینیپیشتواند منجر به بینانه میمنبع افکار خوش

ر سوگیری از آن بنتایج رفتاری شود؛ به همین خاطر در نظر گرفتن این مورد و بررسی تاثیر 
( بین اطمینان بیش از 2018اهمیا فراوانی برخوردار اسا. مطابق با مطالعه هگر و پاپاجرج ك

 بینی ارتباط م با و معناداری وجود دارد.حد و خوش
های شخصیتی براساس نظریات این بخش، ارتباط متنوع بین ویژگی های شخصیتی:ویژگی

های شخصیتی هر کدام از ابعاد شخصیتی به عنوان ویژگیو اطمینان بیش از حد وجود دارد و 
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 Schaefer et al.(توانند ارتباط م با یا منفی را با اطمینان بیش از حد دارا باشند می

 شودگیگ های شخصیتی در اینجا شامل پنج ویژگی بزرگ شخصیتی شاملویژگی). 2004
 دنیای در داشتن تجربه به میل و درونی جهان در بودن و ختق کنجکاو دهندهنشانكتجربه 

 برای تتش و وانضباط قولی خوش دقا، اراده، دهندهنشانك شناسیوظیفهك ،(بیرونی فرد
 میمیص بودن، پرانرژی طلبی،جرات بودن، م با به فرد تمایلك گراییبرون ،((موفقیا فرد

 رد درتوانایی ف و فرد بودن دوسا نوع دهندهنشانك پذیریتوافق ،(گرایی فردجامعه بودن،
 و (هستند کنندهکمک متقابت نیز دیگران اینکه به داشتن باور و دیگران با همدردی

 ثباتییب و پیوستار سوی یک در پایین اضطراب و باال عاطفی ثبات آن درك رنجوریروان
 (. 1394پور و همکاران، اسا كقلی( دارد قرار پیوستار دیگر سوی در باال اضطراب و عاطفی

 پذیری با اطمینان بیش از حد ارتباط دارد، دشوار اسا و هیچدرک اینکه چگونه توافق
نشده، اما گزارش  ارائه پذیری با اطمینان بیش از حدارتباط توافق مورد در محکمی بینیپیش

که و این وجود دارد پذیری و خودشیفتگی ارتباط منفی و معناداریشده اسا که بین توافق
رنجوری و اطمینان بیش از حد ارتباط منفی و بینی شده اسا که بین روانبه طور مشابه پیش

بینی گرایشی و روانهایی که ارتباط منفی خوشبینی با یافتهمعناداری وجود دارد. این پیش
منفی  طور دهند، سازگار اسا، چراکه منفی بودن در برخی اشکال بهرنجوری را گزارش می

 ). Schaefer et al. 2004(شود  به اعتماد به نفس مربوط می

 بینی شده اساپیش )Friehe & Pannenberg 2019(مطابق با فریه و پاننبرگ 
هایی از قدرت اجتماعی افراد  ارتباط شناسی به عنوان نشانهگرایی، میل به تجربه، وظیفهبرون

 بیش از حد دارا هستند.م با و معناداری را  با اطمینان 
تاثیر خودمختاری شرلی بر میزان سوگیری ناشی از باور بسیار حائز  خودمختاری شرلی:

مورد امور مرتبط با شرل، برخی اختیارات  گیری دراهمیا اسا. خودمختاری برای تصمیم
را  کنانمندی کارکند و سطچ رضایادهد و پیشبرد و توسعه فردی را فراهم میرا به فرد می
توان در تصمیمشود. خودمختاری را میسازی میو بنابراین منجر به توانمند دهدافزایش می

. از )George 2013(یند کار، رویه، زمان، تتش مشاهده کرد آمورد فر گیری به ویژه در
آنجایی که خودمختاری شرلی درک شده تا حدی متاثر از خودکارآمدی افراد اسا، 

ای م ال، بر .شوندمی درک محیطی موانع و هافرصا چگونه که کندمی تعیین خودکارآمدی
تری داشته باشند. افرادی که دارای حس قوی کارایی هستند، ممکن اسا تجربه گسترده
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رود که رابطه بین خودکارآمدی و استقتل شرلی درک شده م با باشد بنابراین، انتظار می
)2013 Federici .( تواند منجر به اطمینان بیش از حد خودکارآمدی فرد میاز آنجایی که

دهنده این اسا که خودمختاری و استقتل شرلی باالتر در کار در افراد شود. این متریر نشان
توان گفا یشود. بنابراین، مرفتن اعتماد به نفس فرد و اطمینان نسبا به خود می منجر به باال

 از حد رابطه م با و معناداری وجود دارد. بین خودمختاری شرلی و اطمینان بیش 

 . پیشینه پژوهش3
 شیب اننیمبحث اطم اتیجزئ ثیاز ح ینشان داده اسا مطالعات داخل یقبل قاتیمرور تحق

به را د از ح شیب نانیمبحث اطم نکهیا لیاز حد کمتر در حوزه پژوهش حاضر هستند به دل
به  یتیریمد ،یمال ،یگذارهیسرما یهامتنوع در حوزه یرهایمستقل بر متر ریمتر کیعنوان 

 یقم یو ناد نایطبه خوش توانیبه عنوان نمونه م .اندداده قرار یمورد بررس یشکل گروه
 یو موذن ی(، فروغ1394و همکاران ك ی(، چاووش1388و همکاران ك ی(، جهانخان1388ك
 نی( اشاره کرد. به هم1398و همکاران ك ی(، احمد1396ك یاو گروه یریام یمانی(، سل1396ك

به شکل  نکهیا لیبه دل گرددیبرم یخارجموضوع به مطالعات  نیپژوهش ا نهیشیخاطر  پ
 حاضر هستند. قیدر حوزه تحق یجزئ

 یهایبندنوع از دسته کیکه  یابیارزشیب یری، سوگ(2010ك 1وناتیو سانتوس پ پارک
 یریسوگ نیا یبررس یقرار داده اسا. برا یاز حد را مورد بررس شیب نانیاطم یهایریسوگ

 یرد نسبمورد عملک فرد در یباورها ایفیک یبا استفاده از بررس یدانیم ینظرسنج کیاز 
 یاباورند که شطرنج، مسابقه نیها بر ااستفاده شده اسا. آن کردر دو مسابقه شطرنج و پو
رد در مو یخوب اریاطتعات بسافراد مورد آزمایش مهم اسا و  اریاسا که در آن مهارت بس

 اری بساحتماال ینسب ییمهم اسا و توانا اریخود دارند، اما در پوکر شانس بس یمهارت نسب
 ینیبشیپوکر و شطرنج به دو صورت پ ابقهاز حد در دو مس شیب نانیتر اسا. اطمنامشخص

حداقل مربعات  ونیوجود با استفاده از رگرس نیشده اسا. با ا یریگاندازه یبندو شرط
ده اسا. ش سهی( دو نوع مسابقه پوکر و شطرنج   مقایریكسوگ ینیبشیپ یمقدار خطا یمعمول

یدبنطها و هم در شرینیبشیاز حد هم در پ شیاز اعتماد ب یدهنده شواهدنشان قیتحق جینتا
ا هطها و هم شرینیبشیکر، هم پتر پونامطمئن طیصورت که در مح نیبوده اسا. به ا ها
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رد در مو یاطتعات خوب کنانیاند. در مسابقات شطرنج که بازبوده یتصادف یهاحدس
 یکنانیباز و نداآگاهانه بوده یهاها حدسیبندها و هم شرطینیبشیخود دارند، هم پ ییتوانا

انجام  ،نددار یکمتر ییکه توانا ینسبا به کسان یبهتر یهانیتخم ،دارند یباالتر ییکه توانا
 .سایشطرنج کارآمد ن کنانیباز یهاینیبشیاند و پداده

ارزیابی و های بیش( در تحقیقی برای بررسی سوگیری2016ك 1رینگ و همکاران
های ناشی از اطمینان بیش از حد هستند، وظایفی را براساس خودبرترانگاری که سوگیری
کنندگان در پژوهش خود تعریف کردند که در آن شرکاآزمون بازتاب شناختی برای 

ه کنندگان خواستکنندگان در هفا مرحله آزمون را پاسخ دهند. سپس از شرکاشرکا
بینی کنند. برای بررسی های صحیچ خود، دیگران و زنان و مردان را پیششده که تعداد پاسخ

ها بینی آنمحقق شده از پیش های افراد و مقادیربینیپیشتفاوت بین  ،این نوع سوگیری
محاسبه شده اسا. برای سوگیری خودبرترانگاری آن را براساس سوگیری درون جنسیتی و 
بین جنسیتی بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داده اسا که مردان نسبا به زنان امتیاز بیشتری 

ه عبارت دند؛ ببین بوکسف کردند و هم مردان و هم زنان نسبا به عملکرد خود بسیار خوش
های نیبیمقایسه پیش هم مردان و هم زنان عملکرد خود را بیش از حد ارزیابی کردند. ،دیگر

ر از مردان توجهی بهتکنند به طور قابلمربوط به جنسیا، نشان داده اسا که مردان فکر می
مردان تمایل دارند جایگاه خود را باالتر از زنان نشان دهند.  همچنین .کننددیگر عمل می

نتایج سوگیری درون جنسیتی نشان داده اسا که سوگیری مردان به طور قابل توجهی بیشتر 
 اما در نتایج سوگیری برون جنسیتی نتیجه معناداری یافا نشد. ،از زنان اسا

ن استدالل شده اسا افراد با که در آ 3کروگر گیدان یتئور (2017ك 2و همکاران فلد
 یابیاز حد ارز شیو عملکرد خود را ب دهندیاز حد از خود نشان م شیب نانیاطم نییمهارت پا

وردار برخ ییعملکردشان از دقا باال یابیافراد با مهارت باال در ارز کهی در حال کنندیم
قرار  یو مهارت مورد بررس كبیش ارزیابی( از حد شیب نانیاز نظر اطم روشهستند را با دو 

ها اقتصاد که چهار هفته قبل از امتحان از آن یدانشجو 89از  یااند. در ابتدا با نمونهداده
اند. سپس با معدل زده نیتخم ،کنند ینیبشیخواسته شده نمره عملکرد خود را در آزمون پ

                                                           
1. Ring, P., et al. 

2. Feld, J., et al. 

3. Dunning Kruger Effect 



 1401زمستان  | 93شماره  | 27سال  |های اقتصادی ایران پژوهش | 192

 

ریرهای مت کردین با روبه عنوان عملکرد امتحا یابزار ریرشکل مت به آموزاندانش 1سال اول
حان که در امت یآموزاننشان داده اسا که دانش قیتحق جیاند. نتاآن را برآورد کرده 2ابزاری

 مچنینهکردند.  یابیاز حد ارز شیب زیداشتند، عملکرد امتحان خود را ن یفیعملکرد ضع
دت افراد کم مهارت به ش یعنی ؛اسا هکروگر بود نگیکننده اثر دانکدییتا زیمهارت ن جینتا

 هستند. ترقیمهارت خود دق یابیاز حد دارند و افراد با مهارت باال در ارز شیب نانیاطم
حد،  از شیب نانیاطم یریسوگ یریگو اندازه یبررس یبرا (2018ك 3یو پرستسک مگنوس

 نی. به ااندقرار داده یدختر و پسر را در مورد نمره امتحانشان مورد بررس انیانتظارات دانشجو
 کی یآمار مسکو ط یسال دوم کارشناس انینفر نمونه دانشجو 592صورت که با استفاده از 

شده اسا. در طول دوره،  سهیاز نمراتشان مقا ی ایشاننیبشیها  با پساله نمرات آن 5دوره 
همانطور که  کرده اسا. ینیبشیهر دانشجو سه امتحان داده و در هر امتحان نمره خود را پ

آن بوده  دیمو یحداقل مربعات معمول ونیبا استفاده از رگرس  قیتحق جیرفا، نتایانتظار م
از حد  شیاعتماد به نفس ب جویانو اک ر دانش ساین یمنطق شجویانکه انتظارات نمره دان

نییو در امتحان سوم پا ابدییاز حد در طول دوره کاهش م شیدارند. اوال اعتماد به نفس ب
انتظارات خود را با جمع شدن اطتعات  شجویاندان دهدیمقدار را داراسا که نشان م نیتر

 در نمره کل دوره داشته باشد. یشتریکه امتحان سوم وزن ب یزمان ژهیبه و کنند؛یم میتنظ
 یترنیید پااز ح شیپسر سطچ اعتماد به نفس ب انیدختر نسبا به دانشجو انیدانشجو ،دوما

آموزان دختر نه تنها دانش ،سوما. دهندیاز خود نشان م یتریرفتار منطق ،نیرادارند، بناب
که  رندیگیم ادیآموزان پسر از دانش ترعیهستند، بلکه سر یبهتر یهاکنندهینیبشیپ

اعتماد به  نکهیدختر بوده اسا. چهارم ا انیانتظارات نمره دانشجو ترعیسر لیدهنده تعدنشان
 داشته اسا. انیدانشجو یبر نمرات امتحان یم بت ریاز حد تاث شینفس ب

 یعنیك ینسب گاهیاند که چگونه جاکرده یبررس یقیدر تحق (2019گ كو پاننبر هیفر
در طول  یانگارفرد( و احتمال خودبرتر یواقع گاهیشده فرد و جا یابیخود ارز نیتفاوت ب

دوره  نایتا پا یدوران بلوغ جوان یکار از مشخصات سن نیا یبرا .عمر افراد متفاوت اسا
 آلمان  ندهینما یهاوقا مجموعه دادهنفر کارکن تمام 462 یسالگ 60دهه  لیاستخدام اوا

و احتمال  ینسب گاهیاز حد كبه دو شکل جا شیب نانیاز اطم قیتحق نیستفاده شده اسا. اا
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ده اسا. مستقل بهره بر ریبه عنوان متر  وابسته و از سن ری( به عنوان متریخودبرتر انگار
و  سکیر حاتیترج ،یشناختییتوانا ،یتیشخص یهایژگیو جملهاز  ریمتر یتعداد همچنین

دن سن از مجزا کر یبرابر این، کار برده اسا. عتوه ه ب یکنترل ریرا به عنوان متر... و یزمان
 دیوسط تولو مت یکاریخ بمتوسط نر یگروه یپروکس ریاز دو متر یسن فیش یاثرات گروه

 یحداقل مربعات معمول قیتحق نیدر ا نیاستفاده شده اسا. روش تخم زین یناخالص داخل
از حد  شیب اننینشان داده اسا که اطم قیتحق جیپارامتریک بوده اسا. نتانیمه ونیو رگرس

كدو  از حد شیب نانیاطم  ج،ینتا یصورت که در تمام نیدارد به ا یبا سن ارتباط معنادار
وقا در  تمام کارکنان( مربوط به دستمزد یو احتمال خودبرترانگار ینسب گاهیجا ،اریمع

  .ابدییم شیافزا یسالگ 50به  یسالگ 20در طول عمر از  یآلمان به طور قابل توجه
 یتیجنس یهااز حد را بر تفاوت شیب نانیاثر اطم یقیدر تحق (2020ك 1نو همکارا لیبر
 ینجصورت که با استفاده از نظرس نیاند. به اکرده یافراد بررس انهیحقوق ماه ینگرندهیدر آ

 نیگانیخودشان و م ندهیآ هیخواسته شده انتظارات از حقوق اول انینفر از دانشجو 2061از 
از  قیتحق نیا اریمع نانیکنند. شاخص اطم ینیبشیرا پ گرید انیدانشجو ندهیآ هیحقوق اول
 ینانیم( اطمكک شیب نیگزیجا یهاشاخص همچنینشده اسا.  لیدو انتظار تشک نینسبا هم

را در نظر گرفته  کندیفرد مرتبط م رستانیرا با معدل متوسطه دب اریمع نانیکه شاخص اطم
بوده که ممکن اسا شاخص  نیا نیگزیجا نانیاطم یهاخصنظر گرفتن شا اسا. علا در

از  از حد فرد منعکس کند. سپس شیب نانیاطم یرا به جا ییتفاوت در توانا اریمع نانیاطم
 یتیجنس یهادر تفاوت نانیکردن( سهم اطمی نشان دادن كکم یبرا نانیاطم یارهایمع نیهم

وش  هیکردن  از روش تجزی انجام کم یرامورد انتظار استفاده کرده اسا. ب هیحقوق اول
 حقوق یشرطریمورد انتظار و چندک غ هیحقوق اول نیانگیم یبرا2بتیندر اوکساکا هیتجز

 انیاز دانشجو ینظرسنج کیاز  قیتحق یهاداده یمورد انتظار بهره جسته اسا. برا هیاول
ده نشان دا قیتحق جیاستفاده شده اسا. نتا 2011-2012 یبازه زمان یدانشگاه زارلند آلمان ط

 نیمردان بوده اسا.  در عدرصد کمتر از  17مورد انتظار زنان  هیحقوق اول نیانگیاسا که م
شاخص  جیاند و با توجه به نتاداشته یشتریاز حد ب شیب نانیحال، مردان نسبا به زنان اطم

 یاهچندک هیهشا درصد بوده اسا. تجز بایتقر نانیدر اطم یتیشکاف جنس ار،یمع نانیاطم

                                                           
1. Briel, S., et al. 

2. Oaxaca-Blinder 
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 اننیدر اطم یتیجنس یهامورد انتظار نشان داده اسا که سهم تفاوت یهاحقوق یشرطریغ
 وده اسا.ب یدستمزد مورد انتظار قو عیتوز یو باال نییدر پا ژهیبه و یتیبه شکاف جنس

با در نظر داشتن مبنای نظری و کاربردی بسیار وسیع سوگیری ناشی از اطمینان بیش از 
حد در مقاالت متعدد و با توجه به مرور پیشینه پژوهش مطالعه حاضر در سطچ داخلی و 

ای اسا در ایران سه جنبه جدید را در مقایسه با تحقیق به عنوان اولین مطالعه خارجی، این
های ناشی از اطمینان بیش به موضوع سوگیری -1های اخیر مدنظر قرار داده اسا: پژوهش

های ناشی از ارتباط سوگیری -2از حد در سطچ فردی و در میان افراد شاغل پرداخته اسا، 
به طور ویژه  -3ترجیحات زمانی افراد را مدنظر قرار داده و اطمینان بیش از حد با 

ای ناشی از اطمینان بیش از حد افراد را در چهارچوب خودبرترانگاری مورد هیسوگیر
 دهد.می بررسی قرار

 شناسی پژوهش. روش4
گیری در دسترس اسا که به طور معمول در مطالعات گیری از افراد، روش نمونهروش نمونه

ها از طریق پرسشنامه آوری دادهشود. شیوه جمعو فردی از همین روش استفاده می رفتاری
و به صورت طولی اسا که در دو مرحله صورت گرفته اسا. مرحله اول در اسفند سال 

نفر افراد  204صورت گرفته اسا. جامعه آماری تحقیق  1400و مرحله دوم در مهر ماه  1399
در دانشگاه ایتم هستند. این افراد شامل کارکنان و اعضای  1399حضور یافته در اسفند ماه 

اصلی به  سوال چندبرای تشکیل گروه مرجع بر این، هیات علمی دانشگاه ایتم بودند. عتوه 
مورد   1400های مشاغل حقوق بگیر در مهر ماه نفر افراد از گروه 178شکل پرسشنامه از 
 پرسش قرار گرفا.

ای در میان پذیرفا، پرسشنامه صورت 1399اسفند ماه سال در مرحله اول که در 
ترین سوال پرسشنامه در کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه ایتم توزیع شد که  اصلی

( بود. همچنین سواالتی شامل جنسیا 1400آن دستمزد مورد انتظار افراد در سال آینده ك
بینی، خودمختاری طچ تحصیتت، خوشافراد، سابقه کار، تعداد ساعات کار در هفته، س

نفر تصادفی،  100كصبر((، ترجیحات ریسک، تصور افراد از  شرلی، كترجیحات زمانی
 مورد پرسش قرار گرفا. 1398و دستمزد ناخالص ماهیانه  1399دستمزد ناخالص ماهیانه 

 و سواالت 1400، دستمزد تحقق یافته افراد در سال 1400در مرحله دوم در مهر ماه 
های شخصیتی افراد مورد مرتبط با هوش سیال و هوش متبلور و سواالت مربوط به ویژگی
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پرسش قرار گرفا. همچنین برای تشکیل گروه مرجع پنج سوال اصلی شامل سن، جنسیا، 
نفر افراد از  178نوع شرل، تحصیتت، میزان دستمزد ناخالص ماهیانه به شکل پرسشنامه از 

 مورد پرسش قرار گرفا.  1400یر در مهر ماه های مشاغل حقوق بگگروه
شکل که  نیبه ا شد؛ داده قرار مدنظر 1آزمایشگر درخواستی اثر موضوع تحقیق، این در

حدس زدن خواسا ما  یتتش برا یبر مبنا هایپاسخ آزمودن نکهیاز ا نانیدر جها اطم
 هیفرض یتگو ساخ یتصنع دییاز تا یریجلوگ ینباشد و متناسف با آن پاسخ داده نشود و برا

 چیه مطرح کردند به انهیکه انتظارات خود را از حقوق ماه یافراد در دسترس ق،یتحق یاصل
 لیدر تکم یها تنها به همکاریاطتعات آزمودن .پژوهش مطلع نبودند یاصل  هدف ازوجه 

 یالاز سواالت احتم شیافراد مورد آزما که یپرسشنامه در مرحله دوم محدود شد به طور
 مطلع نبودند. ندهیدر چند ماه آ

چگونگی ارتباط ترجیحات  به (2020ك براساس روش فریه و پاننبرگدر این تحقیق 

tسال نسبی ناخالص زمانی با سوگیری در انتظارات دستمزد  + با توجه به متریرهای کنترلی  1
جمعیتی و  هایویژگیشناختی، ترجیحات ریسک، ، توانایییشخصیت هایینظیر ویژگ

رابطه از دو  نیا برای مطالعه .شودپرداخته می tسال اجتماعی و دستمزد نسبی  -اقتصادی
ع شرو یحداقل مربعات معمول ونیرگرس کیبا ، . در ابتداشودمیاستفاده  یتجرب یاستراتژ

تر در شیب یریپذانعطاف جادیا یپارامتریک برانیمه ونیسپس از برآوردگر رگرس ،میکنیم

tسال  مورد انتظار یدر دستمزد نسب یریسوگ نیرابطه ب +  ناخالص دستمزد 2و صدک 1
 شود.یکه انتظارات شکل گرفته اسا استفاده م یسال یعنی ؛ t مشاهده شده در سالنسبی 

صورت ه ب معمولی مدل حداقل مربعاتبه منظور پاسخگویی به سواالت تحقیق در ابتدا از 
 شود. ( استفاده می7رابطه ك

𝑦𝑖 (7ك = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖
𝑇 + 𝜖𝑖   

 αام،  iبرداری از متریرهای توضیحی فرد  xام و  iمتریر وابسته فرد   y(، 7در رابطه ك

                                                           
1. Experimenter demand effect 

اند و در ( به صورت صدک در نرم افزار اکسل محاسبه شده1398یا  1399متریرهای میزان حقوق ناخالص ماهیانه ك .2

 اند.های رگرسیونی وارد شدهمدل
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 برداری از ضرایف متریرهای توضیحی اسا.  βهمان جمله اختل،  ϵiعرض از مبدا، 
 ونیرگرس یبرا یمدل کل(، 2011ك 1یو دبارس یوراردمطالعه مطابق با در مرحله دوم، 

 شود.( استفاده می8به صورت رابطه ك نسونیپارامتریک رابنیمه

𝑦𝑖 (8ك = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖
𝑇 + 𝑍𝑖

𝑇 + 𝜖𝑖 

برداری  zام، iبرداری از متریرهای توضیحی فرد  xام و  iمتریر وابسته فرد  y(، 8در رابطه ك

همان  ϵiعرض از مبدا،  αشود،  از متریرهای توضیحی که به صورت غیرخطی وارد مدل می

 برداری از ضرایف متریرهای توضیحی اسا.  βجمله اختل، 
ام در i ردف یریوابسته سوگ ریمتر ،پارامتریکو نیمه یدر هر دو مدل حداقل مربعات معمول

t سال یبرامورد انتظار  یدستمزد نسب + متریر اصلی كترجیحات سما راسا شامل  یرهایمتر،  1
و  الیسهوشی كشناختییتواناك ،ترجیحات ریسک متریرهای کنترلی همچون: وزمانی كصبر(( 

های اقتصادی و اجتماعی فردی، های شخصیتی و خوش بینی و ویژگیویژگی ،(هوش متبلور
پارامتریک برای کاهش سوگیری افراد تنها های نیمهاسا. در تمامی مدل  tدستمزد نسبی سال 

 به شکل غیرخطی وارد مدل شده اسا. tمتریر صدک دستمزد نسبی فرد در سال 
 (، سه نوع متریر وابسته در این تحقیق وجود دارد:2020براساس مطالعه فریه و پاننبرگ ك

در دستمزد نسبی مورد انتظار که به صورت تفاوت بین صدک مورد انتظار  2سوگیری -1
یافته حقوق ناخالص افراد در سال و صدک تحقق 1400 حقوق ناخالص ماهیانه  فرد در سال 

                                                           
1. Verardi, V., & Debarsy, N. 

 تحقیق این در هک معناسا بدان این اسا، نبوده افراد انتظارات میزان کنندهتعیین اینجا در افراد حقوق افزایش ممکانیز .2

 دهندهپاسخ فرد ؛نداردوجود انتظارش  انیدر ب یتیو محدود دیق چیو ه اسا آزاد کامت خود انتظارات بیان در فرد

بگیرد. براساس برنامه آتی ارتقا و... دستمزد  نظر در انتظارش کردن مطرح در را اخیر هایسال در خود تجربیات تواندمی

 یک قوقح که فردی م ال، عنوان نگیرد. به درنظر حقوق افزایش از را خود تجربیات اصت حتی یا خود را حدس بزند و

 داشته انتظار ییعن باشد؛ داشته دستمزدش در نامعقولی شدت به افزایش انتظار اسا، داشته پانصد هزار تومان و میلیون

 اهیانهم حقوق یافته تحقق میزان و افراد  حقوق انتظارات میزان باشد، چراکه تومان میلیون 200 اشماهیانه حقوق باشد

 در دارد انتظار دستمزد توزیع در صدک ترینپایین در فرد یعنی اسا؛ شده محاسبه صدک قالف در نهایا در فرادا

 باالی حدود( یافته تحقق صدک و انتظار مورد صدک بین تفاوتك او سوگیری و شود ظاهر توزیع در جایگاه باالترین

 .باشد 90
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 شود. تعریف می 1400
سوگیری در دستمزد براساس تحصیتت مشابه به صورت تفاوت بین صدک تصور فرد  -2

گیرند و میزان صدک محقق شده حقوق ماهیانه باالتری نسبا به او می از تعداد افرادی که
از تصورات فرد در گروه مرجع براساس داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی محاسبه شده 

 اسا.
از  به صورت تفاوت بین صدک تصور فرد ری در دستمزد براساس جنسیا مشابهسوگی -3

گیرند و میزان صدک محقق شده از تعداد افرادی که حقوق ماهیانه باالتری نسبا به او می
 تصورات فرد در گروه مرجع براساس جنسیا مشابه كزن یا مرد بودن فرد( محاسبه شده اسا.

مان متریری ریر همتریر مستقل اصلی مدنظر تحقیق ترجیحات زمانی كصبر( اسا؛ این مت
 زمانی ترجیحات برای معیار اند. این( بر آن تاکید داشته2020اسا که فریه و پاننبرگ ك

 تابیمیزان بی پاسخ داده شده اسا که آن به سوال این بر مبنای گرفته و قرار استفاده مورد

یک به عدد  آن در که انتخاب کنید لیکرت ایدرجه 11 میان مقیاس از یا صبوری خود را 
درجه باالی صبوری فرد را از طرف پاسخ دهنده  11عدد  معنای درجه پایین صبوری فرد و

 کند.اعتم می
(، متریرهای کنترلی همچون ترجیحات ریسک، 2020پاننبرگ كو مطابق با الگوی فریه  

جنسیا، سن، مجذور سن، نوع تحصیتت دانشگاهی، صدک دستمزد ناخالص ماهیانه سال 
رنجوری، های شخصیتی كروان، ویژگی1398دستمزد ناخالص ماهیانه سال ، صدک 1399
سیال  شناختی كهوششناسی(، كتواناییوظیفه و گرایی، گشودگی به تجربهپذیری، برونتوافق

خودمختاری شرلی در نظر گرفته شد. متریرهای کمکی نیز در  و هوش متبلور((، سابقه کار و
 ادامه توضیچ داده شده اسا.

دهنده تحا این سوال مورد پرسش پذیری پاسخرجیحات ریسک: میزان درجه ریسکت -
پذیری پذیری هستید یا سعی در جلوگیری از ریسکآیا شما فرد ریسک»قرار گرفته اسا که 

ای پاسخ خود را درجه 11دهندگان برای اعتم پاسخ خود در یک طیف پاسخ« دارید؟
به معنای کامت  11گریز و عدد امت ریسکاند. عدد یک به معنای کگزارش کرده

 (. Pannenberg, Friehe 2020كپذیر بوده اسا ریسک
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های شخصیتی: شامل پنج ویژگی بزرگ شخصیتی که این موارد به عنوان ویژگی -
های فردی استفاده شده اسا براساس مطالعه فریه و پاننبرگ ی از توصیف تفاوتاهمجموع

 اسا: ( شامل موارد زیر2020ك
بودن  صمیمی بودن، پرانرژی طلبی، جرات بودن، م با به فرد گرایی: به معنای تمایلبرون

درجه 7( که تحا عنوان سه سوال با مقیاس 1394پور و همکاران، گرایی اسا كقلیجامعه و
ال اسا. های سه سوای لیکرت مورد پرسش قرار گرفته اسا. امتیاز متریر، جمع ساده پاسخ

گرایی کمتر ی بروندهندهتر نشانگرایی بیشتر فرد و امتیاز پایینبرون دهندهباالتر نشانامتیاز 
 فرد اسا.

رنجوری: در آن میزان ثبات عاطفی و اضطراب فرد مدنظر بوده اسا. این متریر نیز روان
 رای لیکرت مورد پرسش قرار گرفته اسا. امتیاز باالتر متریدرجه 7تحا سه سوال با مقیاس 

 تر اسا.تر به معنای ثبات عاطفی پایینبه معنای ثبات عاطفی باالتر و امتیاز پایین
توانایی همدردی فرد با دیگران و باور داشتن به اینکه دیگران نیز  دهندهپذیری: نشانتوافق

(.  این متریر تحا سه سوال با مقیاس 1394پور و همکاران، کننده هستند كقلیمتقابت کمک
پذیری ای لیکرت مورد پرسش قرار گرفته اسا. امتیاز باالتر متریر به معنای توافقهدرج 7

 تر اسا.پذیری پایینتر به معنای توافقباالتر و امتیاز پایین
دهنده کنجکاو و ختق بودن فرد در جهان درونی و میل به تجربه گشودگی به تجربه: نشان

( که تحا عنوان چهار سوال، هر سوال 1394همکاران، پور و داشتن در دنیای بیرونی كقلی
ای لیکرت مورد پرسش قرار گرفته اسا. مقدار متریر جمع ساده درجه 7با مقیاس طیف 

تر میل به تجربه باالتر و امتیاز پایین دهندهامتیاز باالتر نشان های چهار سوال اسا.پاسخ
 تر اسا.میل به تجربه پایین دهندهنشان

دهنده اراده، دقا، خوش قولی و انضباط و تتش فردی برای موفقیا شناسی: نشانوظیفه
ای لیکرت درجه 7با مقیاس طیف ( و تحا عنوان سه سوال 1394اران، پور و همکاسا كقلی

 مورد پرسش قرار گرفته اسا.
 نظر گرفته شده که اگر فرد به آینده در مجازیبینی: برای این متریر یک متریر خوش 

 عدد صفر را گزارش داده اسا. ،بین نبودهین بوده، عدد یک و اگر خوشبشوخ
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ز فرد در نظر گرفته شده که در آن ا مجازیخودمختاری شرلی: برای این متریر نیز یک متریر 
پرسیده شده اسا، آیا در شرل فعلی خود بر دیگران نظارت دارید یا خیر؟ برای پاسخ بله، 

 عدد صفر درنظر گرفته شده اسا.عدد یک و برای پاسخ خیر، 

ید در خصوص برآورد موقعیا جدفرد یی ذهنی و فکری تواناتوانایی شناختی: ممکن اسا 
اند که ( نشان داده2011ك 1در توزیع دستمزد ناخالص ماهانه مهم باشد. دوهمن و همکاران

تر از توانایی شناختی کمتری برخوردارند و این ممکن اسا در شناسایی افراد کم تحمل
این بخش (.   Pannenberg, Friehe 2020كترجیحات زمانی یک مورد کلیدی باشد 

مورد پرسش  2که براساس سواالت بیو بانکاسا شامل دو بخش هوش سیال و هوش متبلور 
سوال بوده اسا. امتیاز  13سوال و هوش متبلور شامل  8قرار گرفته اسا. هوش سیال شامل 

های غلط امتیاز منفی نداشته متریرها برابر با تعداد سواالت صحیچ پاسخ داده شده اسا. پاسخ
 اسا.

در مدل رگرسیونی  1399: صدک دستمزد ناخالص نسبی 1399دستمزد ناخالص نسبی سال 
نیمو ه رار داده شده تا سوگیری در دستمزد ناخالص نسبی سال آینده فرد را کاهش دهدق

را  1399سال  یو دستمزد نسب 1400سال  مورد انتظار یریسوگ نیب یرخطیرابطه غ کیطور 
نیز در  1398. همچنین متریر صدک دستمزد نسبی سال کند جادیپارامتریک ادر مدل نیمه

 اسا.مدل رگرسیونی وارد شده 

تولد  زیمجاجنسیا، متریر  مجازیهای اقتصادی و اجتماعی: شامل متریر سن، متریر ویژگی 
ای تحصیتت دانشگاهی، سابقهتحصیتت دانشگاهی و متریر رسته مجازیدر ایران، متریر 

کاری در نظر گرفته شد. در بخش استواری نتایج، دستمزد تجربه کاری فرد، تعداد ساعات
یک متریر توضیحی دیگر در نظر گرفته شده اسا که این متریر به عنوان  شده به عنوان

سال  تفاوت بین صدک حقوق ناخالص ماهیانه سال فعلی و صدک حقوق ناخالص ماهیانه
 محاسبه شد. گذشته

 حداقل مدل اساس بر نتایج مرحله چهار مراحل تخمین مدل بدین صورت اسا که در
 ابستهو متریر براساس اول مرحله. شد خواهند زده تخمین پارامتریکنیمه و معمولی مربعات

 لیکرت اصلی مستقل متریر و 1400 سال انتظار مورد دستمزد در سوگیری یعنی تحقیق؛ اصلی

                                                           
1. Dohmen, et al. 

2. Biobank 
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 مرحله سه. ندشومی گرفته نظر در معنادار اثر دارای کنترلی متریرهای سایر و زمانی ترجیحات
 شرح به پارامتریکنیمه و معمولی مربعات حداقل مدل براساس نتایج استواری بخش در دیگر

 .شوندمی زده تخمین زیر
 تحقیق؛ صلیا وابسته متریر همان وابسته متریر بخش این در: صبر مجازی متریر براساس -1

 اصلی مستقل متریر. اسا 1400 سال  در افراد انتظار مورد نسبی دستمزد در سوگیری یعنی
 که اسا ورتص بدین آن ترییرات. کندمی ترییر مجازی شکل به لیکرت مقیاس از تحقیق

 تعلق یک عدد اند،کرده انتخاب لیکرت مقیاس در 11 تا 8 اعداد از را صبر که هاییپاسخ به
 تعلق صفر عدد اندکرده انتخاب 8 عدد از ترپایین را خود صبر که هاییپاسخ به و گیردمی
 .شد خواهند حفظ هامدل در هم گذارتاثیر کنترلی متریرهای عتوه به. گیردمی

 گانکنندتکمیل از که سوالی براساس بخش این در: مرجع گروه ترییرات براساس -2
 حقوق شاغل هموطنان از نفری 100 گروه یک بین از  که اسا این شده، پرسیده پرسشنامه

 باالتری ماهانه ناخالص حقوق نفر چند1400 سال در کنیدمی فکر شما شما، همسن بگیر
 و همسن اددر دستمزد افر سوگیری عناوین تحا وابسته متریر دو گیرند؟می شما به نسبا

 براساس رهامتری این. شودمی در نظر گرفته مشابه تحصیتت و مشابه جنسیا براساس سال
 افراد تعداد و رندگیمی او به نسبا باالتری دستمزد که افرادی تعداد از فرد تصور بین تفاوت
 ارایدك مشابه تحصیتت و( مرد یا زنك مشابه جنسیا براساس مرجع گروه در که واقعی

 اصلی متریر. دشومی محاسبه گیرند،می او به نسبا باالتری نسبی دستمزد( دانشگاهی مدرک
 اثر دارای یکمک متریرهای سایر و شودمی گرفته درنظر لیکرت صورت به زمانی ترجیحات

 .مانندمی باقی مدل در معنادار
 در وگیریس تحقیق، وابسته متریر بخش این در: شده تجربه دستمزد ترییرات براساس -3

 مقیاس براساس زمانی ترجیحات اصلی مستقل متریر. اسا 1400 سال دستمزد انتظارات
 متریرهای رسای اضافه به شده تجربه دستمزد عنوان تحا دیگری مستقل متریر و لیکرت
 تفاوت سبراسا شده تجربه دستمزد. شدند گرفته درنظر هامدل در معنادار اثر دارای کنترلی

 .اسا شده محاسبه 1398 سال و 1399 سال ماهانه ناخالص دستمزد صدک بین
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 های پژوهش. یافته5
 . آمار توصیفی5-1

(، مختص به آمار 1( ارائه شده اسا. جدول ك2( و ك1توصیف متریرهای تحقیق در  جداول ك
(،  آمار توصیفی صدک حقوق ناخالص 2توصیفی تمامی متریرهای تحقیق اسا. در جدول ك

دهندگان پرسشنامه و گروه مرجع ارائه شده اسا. میانگین سنی جامعه آماری ماهیانه پاسخ
 9/26سال اسا.  62سال و ماکزیمم  21اسا. مینیمم سنی  87/6و انحراف معیار آن  18/43

درصد مدرک  8/32درصد مدرک فوق لیسانس،  2/38دکترا،  درصد جامعه آماری مدرک
درصد نمونه خودمختاری  1/43درصد نمونه مرد بودند و مابقی زن.  5/71لیسانس بودند. 

ساعا بوده  48/40اند. میانگین ساعات کاری افراد در طول هفته شرلی را گزارش کرده
 افراد ماهیانه ناخالص حقوق یانگینسال بوده اسا. م 10/15اسا و میانگین سابقه کار افراد 

اسا.  بوده تومان هزار 10657 و 7441 ،5837 ترتیف به 1400 و 1399 ، 1398 سال در
های تحقیق منفی بوده اسا، این بدان معناسا که انتظارات دستمزد افراد میانگین سوگیری

 ا. اسكدر توزیع صدک( کمتر از میزان تحقق یافته دستمزد كدر توزیع صدک( بوده 
نفره(  204دهد، میانگین حقوق ناخالص ماهیانه افراد در نمونه اصلی ك( نشان می2جدول ك

 178هزار تومان و میانگین حقوق ناخالص ماهیانه افراد در گروه مرجع ك 657میلیون و  10
درصد نمونه  95دهد هزار تومان اسا. به عتوه این جدول نشان می 258میلیون و  8نفره(  

میلیون تومان و  20کمتر از  فیبه ترتشان گروه مرجع میزان حقوق ناخالص ماهیانه اصلی و
 هزار تومان اسا. 120میلیون و  16
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 . آمار توصیفی همه متغیرها1جدول 

 متغیر میانگین انحراف معیار کمینه بیشینه

16000 1500 2860 5837 
 1حقوق ناخالص

 )هزار تومان( 1398ماهیانه 

23000 1600 3505 7441 
 2حقوق ناخالص

 )هزار تومان( 1399ماهیانه 

31000 2000 5461 10657 
 حقوق ناخالص

 )هزار تومان(1400ماهیانه

200000 2000 18696 14077 
 انتظارات حقوق ناخالص

 )هزار تومان( 1400ماهیانه 

98 2/56- 567/18 409/1- 
 سوگیری حقوق نسبی

 1400ناخالص ماهیانه
 سوگیری براساس جنسیت مشابه -512/1 -25/0 -4/72 8/81
 سوگیری براساس تحصیالت مشابه -8/1 -5/0 -70 4/70

 سن )سال( 18/43 87/6 21 62

 گشودگی به تجربه 41/22 91/3 7 28

 یشناسفهیوظ 29/14 58/2 6 20

 گراییبرون 04/12 62/2 3 20
 پذیریتوافق 84/13 97/1 6 21
 رنجوریروان  63/10 19/3 3 21
 ترجیحات زمانی 12/8 22/2 1 11
 ترجیحات ریسک 99/6 35/2 1 11
 هوش سیال 72/3 97/1 0 11
 هوش متبلور 21/4 55/2 0 8
 ساعات کاری 48/40 08/9 8 70
 سابقه کاری 10/15 96/7 1 32
 خودمختاری شغلی 43/0 49/0 0 1
 مدرک دانشگاهی 99/0 25/0 0 1
 دانشگاهینوع مدرک  91/2 79/0 1 4

 های پژوهشماخذ: یافته

                                                           
صورت كمقدار( صدک در اکسل محاسبه شده، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه اعداد حقوق این متریر به  .1

 هستند. 100، صفر و 18/29، 4/48به ترتیف اعداد  1398ماهیانه 

این متریر نیز به صورت صدک در اکسل محاسبه شده، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه اعداد حقوق ماهیانه  .2

 هستند. 100و  4/0، 11/29، 42/49ه ترتیف اعداد ب 1399
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دهندگان پرسشنامه و گروه های مربوط به حقوق ناخالص ماهیانه پاسخ. مقادیر صدک2جدول 
 1400مرجع  در سال 

 نفره 178گروه مرجع  نفره 204نمونه  صدک های حقوق )هزارتومان(

 20460 28910 ام99صدک 

 16120 20000 ام95صدک 

 13000 18000 ام90صدک 

 10175 13272 ام75صدک 

 8000 10000 ام50صدک 

 5325 6500 ام25صدک 

 3000 4318 ام10صدک 

 1758 4000 ام5صدک 

 8258 10657 میانگین

 های پژوهشماخذ: یافته

دهد. ها را نشان می(، توزیع سوگیری1نمودارهای كالف(، كب( و كج( نمودار ك
اند و به داشته -10تا  0نمونه سوگیری بین درصد  35براساس این نمودارها حدود بیش از 

این بدین معناسا که به طور میانگین  .انددرصد نمونه سوگیری منفی داشته 62طور کلی 
شان بوده اسا؛ یعنی باالترین انتظارات دستمزد افراد کمتر از میزان دستمزد تحقق یافته

های اخیر ییرات دستمزد سالدرصد نمونه متعلق به افرادی اسا که سعی در بیان تکرار تر
بوده و میانگین  1400تر از میزان تحقق یافته دستمزدشان در سال ها پایینو انتظارات آن داشته

خود موید آن اسا. نمودار توزیع سوگیری براساس جنسیا مشابه را  -4/4و میانه  -4/1
درصد نمونه  50تا  49دهد که تقریبا نرمال اسا این بدان معناسا که حدود نزدیک نشان می

درصد جایگاه خود  51تا  50جایگاه خود را در توزیع دستمزد باالتر از افراد دیگر و حدود 
اسا. توزیع  -25/0و میانه آن  -5/1اند. میانگین این توزیع تر از افراد دیگر دانستهرا پایین

شابه تقریبا م نمودار سوگیری براساس تحصیتت نیز مشابه نمودار سوگیری براساس جنسیا
 نرمال اسا.
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 1400ها براساس جنسیت و تحصیالت مشابه و دستمزد نسبی مورد انتظار . توزیع سوگیری1نمودار 
 سوگیری براساس جنسیت مشابه -الف

 

 سوگیری براساس تحصیالت مشابه -ب

 
 1400سوگیری در دستمزد نسبی مورد انتظار  -ج

 
 پژوهش هاییافته: ماخذ

 انتظار مورد دستمزد نسبی در سوگیری براساس هامدل نتایج .5-2
 1400(، شامل سوگیری در دستمزد نسبی مورد انتظار فرد در سال 3مدل اولیه مطابق جدول ك

و صدک حقوق ناخالص ماهیانه  1400كتفاوت صدک حقوق ناخالص ماهیانه مورد انتظار 
مستقل اصلی ترجیحات زمانی كصبر( و ( به عنوان متریر وابسته و متریر 1400تحقق یافته 

رنجوری، سن، مجذور سن، صدک حقوق ناخالص گرایی، روانمتریرهای کمکی برون
نظر گرفته شد. علا اینکه متریر  در 1398و صدک حقوق ناخالص ماهیانه  1399ماهیانه 

 ربه مدل اضافه شده آن اسا که حضور آن باعث معناداری باالی متری 1398حقوق ماهیانه 
شد. نتایج مرحله اول تاییدکننده فرضیه اصلی تحقیق و  1399مستقل حقوق ناخالص ماهیانه 
( بود؛ به این صورت که بین سوگیری در دستمزد نسبی 2020مشابه نتیجه فریه و پاننبرگ ك

و ترجیحات زمانی كصبر( ارتباط منفی و معناداری وجود دارد؛  1400مورد انتظار فرد در سال 
که به طور میانگین هر چقدر صبر افراد باالتر باشد، سوگیری در دستمزد  بدین معنا
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ها کمتر خواهد بود. به عبارت دیگر، خودبرترانگاری در دیدگاه كخودبرترانگاری( آن
پایینمورد انتظار  ینسب جایگاه صبورافراد بینی رشد دستمزد خود فرد بدین معناسا که پیش

  کنند.یگزارش م تری را در رشد دستمزد خود
های شخصیتی تنها برای دو ویژگی ضرایف معناداری در میان متریرهای کمکی ویژگی

های ها به دلیل نداشتن اثر معنادار از مدل حذف شدند. نتایج ویژگیپیدا شد و مابقی ویژگی
 نگرایی و سوگیری ارتباط م با و معناداری وجود دارد؛ بدیشخصیتی نشان داد که بین برون

گرایی فرد باالتر باشد، سوگیری فرد بیشتر اسا. به عتوه نتایج نشان معنا که هر چقدر برون
رنجوری و سوگیری ارتباط منفی و معناداری وجود دارد؛ این بدین معناسا داد که بین روان

 که هر چقدر ثبات عاطفی فرد باالتر باشد، سوگیری فرد کمتر اسا. 
( بین حقوق ناخالص ماهیانه زمان تکمیل پرسشنامه؛ 2020گ كبرختف نتایج فریه و پاننبر

و سوگیری ارتباط م با و معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که هر چقدر مقدار  1399یعنی 
حقوق ناخالص ماهیانه فرد در زمان تکمیل پرسشنامه باالتر بود، میزان سوگیری فرد بیشتر 

ارتباط منفی و معنادار بسیار قوی با  1398اسا، اما ضریف متریر حقوق ناخالص ماهیانه 
منجر به سوگیری  1398سوگیری را نشان داده اسا. بدین معنا که حقوق ناخالص ماهیانه 

 کمتر افراد شده اسا. 
مورد  1399در سال  1398مقدار حقوق ناخالص ماهیانه سال با سوال مرتبط  که از آنجایی

 تحا تاثیر زمان تکمیل پرسشنامه ماهیا متریر توان گفا این متریرپرسش قرار گرفته، می
( را نیز داشته اسا. یک 2020حقوق ماهیانه زمان تکمیل پرسشنامه در مقاله فریه و پاننبرگ ك

متریر کنترلی اضافی تحا عنوان تحصیتت دانشگاهی به مدل اضافه شد، نتایج نشان داد که 
اسا اداری وجود  دارد. این بدان معنبین تحصیتت دانشگاهی و سوگیری ارتباط منفی و معن

که هرچقدر سطچ تحصیتت دانشگاهی فرد باالتر بوده، سوگیری کمتری داشته اسا. در 
پارامتریک برای کنترل انتظارات و کاهش سوگیری فرد متریر صدک حقوق های نیمهمدل

 به شکل غیرخطی وارد مدل شده اسا. 1399ماهیانه 
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 1400ی در سال در انتظارات دستمزد نسب یریسوگ براساس یاصل جینتا. 3جدول
 پارامتریکنیمه

(4) 
 پارامتریکنیمه

(3) 

حداقل مربعات 
 (2معمولی)

حداقل مربعات 
 (1معمولی)

 متغیرها

831/0- 

[0541] 

(0126) 

*995/0- 

[0552] 

(0073) 

*973/0- 

[0559] 

(0084) 

*120/1- 

[0569] 

(0051) 

 ترجیحات زمانی
 )صبر(

**992/0 

[0442] 
(0026) 

**937/0 

[0453] 
(0040) 

*891/0 

[0457] 
(0053) 

*828/0 

[0467] 
(0078) 

 گراییبرون

*729/0- 

[0374] 

(0054) 

572/0- 

[0383] 

(0137) 

*762/0- 

[0394] 

(0055) 

595/0- 

[0398] 

(0137) 
 روان رنجوری

**524/4- 

[1815] 
(0014) 

***803/5- 
[1817] 
(0002) 

***570/5- 

[1730] 
(0002) 

***383/6- 

[1745] 
(0000) 

 سن

**047/0 

[0020] 

(0024) 

***0652/0 

[0020] 

(0.002) 

***060/0 

[0019] 

(0003) 

***072/0 

[0019] 

(0000) 
 مجذور سن

***408/0- 

[0107] 

(0000) 

***442/0- 

[0110] 

(0000) 

***356/0- 

[0102] 

(0001) 

***388/0- 

[0104] 

(0000) 

حقوق ناخالص 
 ماهیانه
1398 

---------- --------- 

***365/0 

[0104] 

(0001) 

***282/0 

[0102] 

(0007) 

حقوق ناخالص 
 ماهیانه
1399 

***916/5- 

[1797] 

(0001) 
----------- 

***469/5- 

[1801] 

(0003) 

------------
-- 

تحصیالت 
 دانشگاهی

𝑅2 = 02473 

𝑁 = 202 

𝑅2 = 02055 

𝑁 = 202 

𝑅2 = 02503 

𝑁 = 202 

𝑅2 = 02144 

𝑁 = 202 
 

( هستند. متغیرهای به کار رفته در 4و 3پارامتریک )( و نیمه2و1توضیحات: محاسبات براساس حداقل مربعات معمولی )
( و 2مربعات معمولی )همچنین متغیرهای حداقل  ( یکسان هستند.3پارامتریک )( و نیمه1حداقل مربعات معمولی )

 1399(  متغیر صدک حقوق ناخالص ماهیانه 4( و )3پارامتریک )های نیمه( نیز یکسان هستند. در مدل4پارامتریک )نیمه
 به صورت غیر خطی وارد مدل شده است. اعداد داخل براکت انحراف معیار است و اعداد داخل پرانتز احتمال هستند.

 دهند. احتمال خطا را نشان می 01/0و  05/0، 1/0*، ** و *** به ترتیب 
 پژوهش هاییافته: ماخذ
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 . استواری نتایج5-3
مرجع  صبر، ترییرات گروه مجازیدر این بخش استواری نتایج در سه مرحله براساس متریر 

 شود.و دستمزد تجربه شده تجزیه و تحلیل می

 صبر مجازی.  براساس متغیر 5-3-1
 11كصبر( در نتایج اولیه مدل به شکل یک متریر لیکرت  زمانیمتریر اصلی ترجیحات 

ای وارد مدل شده اسا. در این بخش از استواری نتایج برای مشخص کردن میزان درجه
های افراد مبدل شد؛ به این صورت که پاسخ مجازیصبر بیشتر افراد، متریر لیکرت به متریر 

رده بودند برابر با عدد یک درنظر گرفته شد و اعتم ک 11تا  8که میزان صبر خود را از عدد 
تر از هفا عدد صفر داده شد. این متریر به شکل متریر توضیحی وارد به اعداد هفا و پایین

مدل شد. همچنین متریرهای کنترلی که نتایج معناداری داشتند در هر دو مدل حداقل مربعات 
( نشان داده اسا که  ارتباط 4با جدول كپارامتریک اضافه شدند. نتایج مطابق معمولی و نیمه

منفی بین سوگیری و ترجیحات زمانی وجود دارد. این نتیجه استواری نتیجه مدل اولیه را 
کند. به علا اینکه ممکن اسا یک ارتباط خطی ساده بین سوگیری و متریر لیکرت تایید می

 .نظرگرفته شد در مجازیدهنده تعامل این دو متریر نباشد، متریر صبر صبر نشان
تمامی متریرهای کنترلی وارد مدل شدند، اما  تعدادی از متریرهای کنترلی به دلیل عدم 

گرایی، اثر معنادار از مدل حذف شدند. متریرهای کنترلی دارای اثر معنادار در این مدل برون
رنجوری، سن، مجذور سن، تحصیتت دانشگاهی در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل روان
 ها مشابه نتیجه مرحله اولیه اسا. یف آنضرا
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 برص مجازی. نتیجه اصلی سوگیری در انتظارات دستمزد نسبی با استفاده از متغیر 4جدول 
 متغیرها حداقل مربعات معمولی پارامتریکنیمه

**984/5- 

[2471] 

(0016) 

***697/6- 

[2549] 

(0009) 

 صبر مجازیمتغیر 

**081/1 

[0447] 

(0017) 

*895/0 

[0460] 

(0053) 

 برون گرایی

***015/1- 

[0386] 

(0009) 

**963/0- 

[0401] 

(0017) 

 روان رنجوری

***413/6- 

[1787] 

(0000) 

***174/7- 

[1706] 

(0000) 

 سن

***068/0 

[0020] 

(0001) 

***078/0 

[0019] 

(0000) 

 مجذور سن

***643/6- 

[1821] 

(0000) 

***163/5- 

[1366] 

(0000) 

 تحصیالت دانشگاهی

𝑅𝟐 = 02010 

𝑁 = 204 

𝑅2 = 02066 

𝑁 = 204 
 

پارامتریک شده است. به صورت غیر خطی وارد مدل نیمه 1399توضیحات: متغیر صدک حقوق ناخالص ماهیانه 
 ند. هست باشد و اعداد داخل پرانتز احتمالمی اعداد داخل براکت انحراف معیار

 دهند. احتمال خطا را نشان می 01/0و  05/0، 1/0 *، ** و *** به ترتیب
 پژوهش هاییافته: ماخذ

 . براساس تغییرات گروه مرجع5-3-2
افراد همسن و سال در   1400براساس سوالی که از افراد بابا تصورشان از دستمزد ماهیانه 

این بخش نفر تصادفی پاسخ دادند در  100جامعه پرسیده شده بود و افراد حدس خود را از 
دو سوگیری در دستمزد تحا عنوان سوگیری براساس تحصیتت مشابه و سوگیری براساس 

ها خودبرترانگاری نیز جنسیا مشابه به عنوان متریر وابسته در نظر گرفته شد. این سوگیری
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تریر ها با مشود. هر دو این دو متریر وابسته در دو بخش کامت جداگانه، ارتباط آننامیده می
قل اصلی ترجیحات زمانیكصبر( در نظر گرفته شد. عتوه بر این، در هر دو بخش مست

ها حفظ شدند و مابقی متریرهای بدون اثر متریرهای کنترلی دارای ضرایف معنادار در مدل
معنادار از مدل حذف شدند. محاسبه سوگیری در جنسیا مشابه و تحصیتت مشابه به این 

بگیر نفر افراد همسن و سال در مشاغل حقوق 100ت افراد از شکل بود که برای تحقق تصورا
در گروه مرجع براساس جنسیا مشابه كزن و مرد( و تحصیتت مشابه كدارای مدرک 
دانشگاهی( به دنبال این بودیم که تا چه اندازه این تصور محقق شده اسا. تفاوت تصور 

نفر  100ه تصور فرد محاسبه شده از نفر تصادفی و میزان تحقق یافت 100مورد انتظار فرد از 
ها به شکل صدک محاسبه شد. تصادفی به شکل سوگیری در نظر گرفته شد. سپس سوگیری

نفر حقوق و دستمزد باالتری نسبا به  50،  1400به عنوان م ال، اگر فرد بگوید که در سال 
د، این بدان معناسا که نفر باالتر از  او باشن 60گیرند، اما در حقیقا كدر گروه مرجع( او می

نفر جایگاه نسبی خود را در دستمزد ماهیانه باالتر دانسته و به عبارت  10فرد  به اندازه حدود 
جع وجوی تصور افراد در گروه مردیگر خودبرترانگاری داشته اسا. گروه سنی برای جسا

سال و   50تا  41سال،  40تا  31سال،  30تا  18كبراساس جنسیا مشابه و تحصیتت مشابه(، 
 سال در نظرگرفته شد. 63تا  51

نتایج نشان داد که بین سوگیری در دستمزد براساس  ( به ترتیف6( و ك5ابق با جداول كمط
تحصیتت مشابه و ترجیحات زمانی كصبر( ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. عتوه بر 
این، بین سوگیری در دستمزد براساس جنسیا مشابه و ترجیحات زمانی كصبر( ارتباط منفی 

ایید استواری نتیجه  مرحله اولیه را ت و معناداری وجود دارد. این نتایج، فرضیه اصلی تحقیق و
فرد جایگاه  ،چقدر صبوری افراد بیشتر باشد کند. به عبارت دیگر، به طور میانگین هرمی

داند و تر مینسبی مورد انتظار خود را در توزیع دستمزد نسبی افراد همسن و سال پایین
 خودبرترانگاری کمتری را داراسا.

دهد که متریرهای ( نشان می5ت مشابه در جدول كنتایج سوگیری براساس تحصیت
کنترلی جدیدی ضرایف معنادار داشتند، خودمختاری شرلی ارتباط م با و معناداری با 
سوگیری داشته اسا. این بدین معناسا فردی که خودمختاری شرلی را اظهار کرده، 

ی دارد. به عبارت ربینی ارتباط منفی و معناداری با سوگیسوگیری بیشتری داشته اسا. خوش
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تری داشته اسا. حقوق بین بوده اسا، سوگیری پاییندیگر، فردی که به آینده خوش
 نیز مشابه مرحله اولیه ارتباط م با و معناداری با سوگیری دارد. 1399ناخالص ماهیانه 

دهد که متریر کنترلی توافق( نشان می6نتایج سوگیری براساس جنسیا مشابه در جدول ك
ارتباط منفی و معناداری با سوگیری دارد. جنسیا كمرد( ارتباط منفی و معناداری با  پذیری

ای مشابه آنچه در سوگیری براساس سوگیری داشته اسا. خودمختاری شرلی نیز نتیجه
 تحصیتت مشابه بیان شد، داشته اسا.

 . سوگیری در دستمزد براساس تحصیالت مشابه5جدول 
 متغیرها مربعات معمولیحداقل  پارامتریکنیمه

**439/1- 

[0691] 

(0039) 

**415/1- 

[0704] 

(0046) 

 ترجیحات زمانی)صبر(

**933/7 

[3233] 

(0015) 

**997/6 

[3274] 

(0034) 

 خودمختاری شغلی

**280/7- 

[3253] 

(0026) 

**614/6- 

[3308] 

(0047) 

 خوش بینی

--------- 

***250/0 

[0056] 

(0000) 

 1399ناخالص ماهیانه  جقوق

𝑅𝟐 = 00802 

𝑁 = 204 

𝑅2 = 01782 

𝑁 = 204 
 

پارامتریک شده است. به صورت غیر خطی وارد مدل نیمه 1399توضیحات: متغیر صدک حقوق ناخالص ماهیانه 
 باشد و اعداد داخل پرانتز احتمال هستند. می اعداد داخل براکت انحراف معیار

 دهند. احتمال خطا را نشان می 01/0و  05/0، 1/0*، ** و *** به ترتیب 
 پژوهش هاییافته: ماخذ
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 جنسیت مشابه.  نتایج سوگیری در دستمزد براساس 6جدول 
 متغیرها حداقل مربعات معمولی پارامتریکنیمه

**487/1- 

[0661] 

(0026) 

**398/1- 

[0680] 

(0041) 

 )صبر( ترجیحات زمانی

**776/1- 

[0776] 

(0024) 

*495/1- 

[0773] 

(0055) 

 پذیریتوافق

***425/10 

[3232] 

(0001) 

***287/9 

[3295] 

(0005) 

 خودمختاری شغلی

***461/17- 

[3440] 

(0000) 

***681/16- 

[3529] 

(0000) 

 جنسیت مرد

---------- 

***293/0 

[0057] 

(0000) 

 1399حقوق ناخالص ماهیانه 

𝑅𝟐 = 01599 

𝑁 = 204 

𝑅2 = 02287 

𝑁 = 204 
 

پارامتریک شده است. به صورت غیر خطی وارد مدل نیمه 1399توضیحات: متغیر صدک حقوق ناخالص ماهیانه 
 باشد و اعداد داخل پرانتز احتمال هستند.می اعداد داخل براکت انحراف معیار
 دهند. احتمال خطا را نشان می 01/0و 05/0، 1/0*، ** و *** به ترتیب سطح 

 پژوهش هاییافته: ماخذ

 . براساس تاثیر دستمزد تجربه شده5-3-3
گذار اسا، حتی تجربیاتی گیری باور تاثیرشواهد زیادی نشان داده اسا که تجربه بر شکل

( ارائه شده 7که مدت زمان کوتاهی از رخ دادن آن گذشته باشد. همان طور که در جدول ك
  .اسا
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 در حضور متغیر دستمزد تجربه شده 1400مورد انتظار  . نتایج سوگیری در دستمزد نسبی7جدول 
 پارامتریکنیمه

(3) 

 پارامتریکنیمه
(3) 

حداقل مربعات 
 (2معمولی)

حداقل مربعات 
 (1معمولی)

 متغیرها

831/0- 

[0541] 

(0126) 

*995/0- 

[0552] 

(0073) 

*978/0- 

[0557] 

(0081) 

*112/1- 

[0576] 

(0055) 

ترجیحات زمانی 
 )صبر(

***408/0 

[0107] 

(0000) 

***442/0 

[0110] 

(0000) 

***360/0 

[0099] 

(0000) 

***327/0 

[0102] 

(0002) 

 تغییرات دستمزد

**991/0 

[0442] 

(0026) 

**937/0 

[0453] 

(0040) 

*885/0 

[0455] 

(0053) 

*902/0 

[0471] 

(0057) 

 گراییبرون

*729/0- 

[0376] 

(0054) 

572/0- 

[0383] 

(0137) 

*752/0- 

[0388] 

(0054) 

*670/0- 

[0402] 

(0097) 

 رنجوریروان

**524/4- 

[1815] 

(0014) 

***803/5- 

[1817] 

(0002) 

***593/5- 

[1719] 

(0001) 

***484/6- 

[1766] 

(0000) 

 سن

**047/0 

[0020] 

(0024) 

***065/0 

[0020] 

(0002) 

***060/0 

[0019] 

(0002) 

***071/0 

[0020] 

(0000) 

 مجذور سن

***916/5- 

[1797] 

(0001) 
-------- 

***281/5- 

[1344] 

(0000) 

 تحصیالت دانشگاهی --------

𝑅𝟐 = 02473 

𝑁 = 202 

𝑅2 = 02055 

𝑁 = 202 

𝑅2 = 02502 

𝑁 = 202 

𝑅2 = 01905 

𝑁 = 202 
 

( هستند. متغیرهای به کار 4و 3پارامتریک )نیمه( و 2و1توضیحات: محاسبات براساس حداقل مربعات معمولی )
( یکسان هستند. همچنین متغیرهای حداقل مربعات معمولی 3پارامتریک )( و نیمه1رفته در حداقل مربعات معمولی )

(  متغیر صدک حقوق ناخالص 4( و )3پارامتریک )های نیمه( نیز یکسان هستند. در مدل4پارامتریک )( و نیمه2)
باشد و اعداد داخل می به صورت غیر خطی وارد مدل شده است. اعداد داخل براکت انحراف معیار 1399ماهیانه 

 .هستند پرانتز احتمال
 دهند. احتمال خطا را نشان می 01/0و  05/0 1/0به ترتیب سطح *، ** و ***

 پژوهش هاییافته: ماخذ
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صدک دستمزد نسبی  و 1399اثر ترییرات دستمزد  كتفاوت بین صدک دستمزد نسبی 
گیری باور كدر سال (  به عنوان یک متریر تجربه فردی به نسبا جدید که در سال شکل1398
شکل گرفته( ایجاد شده در مدل  1400که انتظارات در مورد حقوق ناخالص ماهیانه 1399

  .پارامتریک به عنوان یک متریر توضیحی در نظر گرفته شدحداقل مربعات معمولی و نیمه
علا در نظر گرفتن این متریر آن اسا که افراد بر این باور هستند، تحوالت و ترییرات 
اخیر در حقوق ماهیانه ممکن اسا تداوم داشته باشد. به عبارت دیگر، ترییرات دستمزد نسبی 

دار خواهد بود و ممکن اسا همان ترییرات به ترییرات انتظارات ماهانه از نظر فرد ادامه
تا  1398رسد که ترییرات دستمزد مبدل شود. به بیان دیگر، فرد به این باور میدستمزد نسبی 

گیری باور پیاده خواهد شد و انتظارات که همان شکل 1400به همان شکل در سال  1399
 فرد اسا را تحا تاثیر قرار خواهد داد. 

نتایج تحقیق نشان داده اسا، این باور منجر به سوگیری بیشتر فرد شده اسا. به عبارت  
پارامتریک نشان داده اسا که بین سوگیری و دیگر، نتایج حداقل مربعات معمولی و نیمه

 دستمزد تجربه شده ارتباط م با و معناداری وجود دارد. 
چقدر ترییرات دستمزد فرد  شود که هرتواند به این شکل بیان تفسیر دیگر از نتایج می

باالتر بوده اسا، سوگیری فرد نیز بیشتر بوده اسا؛ یعنی میزان افزایش بیشتر دستمزد فرد 
منجر به این شده که فرد انتظارات بیشتری را نسبا به دستمزد  1399تا  1398های طی سال

ی با سوگیری در دستمزد تر همبستگمطرح کند، اما تجربه دستمزد پایین 1400تحقق یافته 
فراد ا دهنده این اسا کهنشانو مطابقا دارد  یبا شواهد تجربمورد  نیامورد انتظار ندارد. 

 .رندیبگ دهیاخبار بد را ناد و دارند اخبار خوب را پردازش کنند لیتما

 گیریبندی و نتیجه. جمع6
سوگیری ناشی از (  رابطه بین 2020در پژوهش حاضر براساس روش فریه و پاننبرگ ك

ای طولی در بازه های پرسشنامهاطمینان بیش از حد با ترجیحات زمانی  با استفاده از داده
نفر از کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه  204در میان   1400و  1399های زمانی سال

ایتم مورد بررسی قرار گرفا. بدین صورت که براساس دو مدل حداقل مربعات معمولی و 
پارامتریک و در چهار مرحله، فرضیه اصلی تحقیق یعنی ارتباط منفی و معنادار بین نیمه

های فرعی تحقیق سوگیری در دستمزد نسبی مورد انتظار و ترجیحات زمانی و سایر فرضیه
مورد آزمون قرار گرفا. برای این بررسی، سوگیری در دستمزد به عنوان متریر وابسته تحقیق 



 1401زمستان  | 93شماره  | 27سال  |های اقتصادی ایران پژوهش | 214

 

كصبر( به عنوان متریر مستقل و تعدادی متریر به عنوان متریرهای کنترلی  و ترجیحات زمانی
اند. رابطه سوگیری ناشی از خودبرترانگاری به سه شکل؛ سوگیری در درنظر گرفته شده

دستمزد نسبی مورد انتظار، سوگیری در دستمزد براساس جنسیا مشابه، سوگیری در دستمزد 
زمانی كصبر( بررسی شد. این رابطه در چهار مرحله  براساس تحصیتت مشابه  با ترجیحات

پارامتریک مورد آزمون قرار داده شد. نتایج براساس روش حداقل مربعات معمولی و نیمه
مرحله اولیه و استواری نتایج در سه مرحله فرضیه اصلی تحقیق را تایید کرد. به عبارت دیگر، 

در  یریوگسستمزد نسبی مورد انتظار كیا نتایج به طور کلی نشان داد که بین سوگیری در د
و ترجیحات زمانی ارتباط منفی و معناداری وجود   (افراد همسن و سال یدستمزد نسب عیتوز

دارد. این بدین معناسا که هر چقدر صبر افراد بیشتر باشد به طور میانگین سوگیری 
شتر باشد، ری افراد بیكخودبرترانگاری( فرد کمتر خواهد بود. به عبارت دیگر، هر چقدر صبو

راد همسن و توزیع دستمزد اف بینیپیشتوزیع رشد دستمزد خود و  بینیپیشافرد از دیدگاه 
 ند. کنیگزارش متری را پایینمورد انتظار  ینسب سال، جایگاه

در مدل اصلی در  1399برای کنترل انتظارات فرد متریر کمکی دستمزد ناخالص ماهیانه 
نیز به مدل اولیه اضافه شد. علا  1398ین متریر دستمزد ناخالص ماهیانه نظر گرفته شد. همچن

این بود که حضور آن باعث معناداری  1398اضافه کردن متریر دستمزد ناخالص ماهیانه 
( مبنی بر وجود 2020شد. برختف نتایج فریه و پاننبرگ ك 1399باالی متریر دستمزد ناخالص 

گیری ری و دستمزد نسبی فعلی فرد، نتایج نشان داد که بین سورابطه منفی و معنادار بین سوگی
معناسا  این بدان ( ارتباط م با و معناداری وجود دارد.1399و دستمزد نسبی سال فعلی ك

 یمزد نسبچقدر دست و هر سایفرد موثر ن یریافراد در کاهش سوگ یفعل یکه دستمزد نسب
ر دستمزد نتایج نشان داد بین متری خواهد بود. شتریفرد ب یریسوگ ،فرد باالتر باشد یفعل

 و سوگیری ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.  1398ناخالص ماهیانه 
در بخش اثرات دستمزد تجربه شده نتایج نشان داد که تجربه فرد اثر م با و معناداری بر 

تمزد تجربه دسسوگیری دارد. به عبارت دیگر، وجود ارتباط م با و معنادار بین سوگیری و 
رنجوری و گرایی، روانهای شخصیتی برای سه متریر برونشده تایید شد. از میان ویژگی

ه بین ها تایید شد. به این صورت کپذیری اثر معناداری یافا شد و فرضیه مرتبط با آنتوافق
گرایی ارتباط م با و معناداری وجود دارد. به سوگیری در دستمزد مورد انتظار و برون

گرایی فرد باالتر باشد، سوگیری فرد بیشتر خواهد بود. عتوه عبارت دیگر، هر چقدر برون
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رنجوری كبه معنای ثبات عاطفی( ارتباط بر این، بین سوگیری در دستمزد مورد انتظار و روان
 منفی و معناداری وجود دارد. 

ری فرد ارتباط پذیدر بخش استواری نتایج بین سوگیری براساس جنسیا مشابه و توافق
منفی و معناداری یافا شد. این ارتباط منفی موید آن اسا که هرچقدر ثبات عاطفی و توافق

های اقتصادی و پذیری فرد باالتر باشد، سوگیری فرد کمتر خواهد بود. در بین ویژگی
اجتماعی نتایج نشان داد، بین سوگیری و متریر تحصیتت دانشگاهی ارتباط منفی و معنادار 

بین سوگیری و خودمختاری شرلی ارتباط م با و معنادار قوی وجود دارد. برای ارتباط  و
سوگیری و ترجیحات ریسک، ارتباط سوگیری و گشودگی به تجربه و ارتباط سوگیری و 

 کدام از مراحل اثر معناداری یافا نشد.وظیفه شناسی در هیچ
ر نظر گرفته د یدر نمونه انتخاب قیتحق یاصل هیفرض بررسی مقاله، نیدر ا نکهیبا وجود ا

ک ر مطالعات ا ،طور معمولبه  نکهیبه جامعه مدنظر نبوده اسا و با توجه به ا میشده و جنبه تعم
 یریگنوع نمونه با وجوداند استفاده کرده یریگروش نمونه نیحوزه از ا نیدر ا دیجد یرفتار
به  ؛اهمراه دانس یاستیس داتیرا با تاک قیتحق جینتا توانیم، تواند با خطا همراه باشدیکه م

 دییتا یدر راستا یمهم امیتواند پیدر چهار مرحله م قیتحق یاصل هیفرض دییتا نکهیخصوص ا
وثر م فرد باورهایافراد در  حاتیاسا که ترج نیحوزه را دارا باشد و آن ا نیا ینظر یمبنا

ا ر باورهای افرادبر  حاتیدر آشکار کردن نقش ترج ییسهم بسزا قیتحق نیاسا و  ا
افراد در  صبر یافراد به شکل پروکس حاتیترج پژوهش نیصورت که در ا نیبه ا داراسا.

خصا در از حد كمش شیب نانیاز اطم یناش یرینظر گرفته شد و ارتباط صبر افراد با سوگ
 . شد ی(  بررسیچهارچوب خودبرترانگار

 ی مورد انتظار افرادهایریافراد بر سوگ حاتیدر چهارمرحله نشان داد ترج قیتحق جینتا
 حاتیکه ترج داردیم انیب جهینت نای گر،یبه عبارت د .ساموثر ا كسوگیری در دستمزد(

 یرو باورهای افراد را شکل دهد. به عبارت دیگر، تواندیصبر افراد( م در اینجاافراد ك
ه طور افراد ب یدر خطاها حاتیموثر باشد. آشکار شدن نقش ترج نیز فرد یشناخت یخطاها

 جینتا نادر نظر گرفتن رفتار انس قیشود که بتوان از طریم نیمنجر به ا یواقع یایدر دن یعمل
صورت که نقش صبر در  نیکرد. به ا ینیبشیاز حد  فرد را پ شیب نانیاز اطم یناش یباورها
مختلف مهم و  یهادر حوزه تواندیم یواقع یایفرد در دن ینیبشیبر پ یمبتن یباورها

به  شتریکننده صبر بنقش کمک نیمب قیتحق نیا یهاافتهیراستا،  نیباشند. در هم رگذاریتاث
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