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فراینددرنمایندگانادراکبرمؤثرمحیطیعواملکشفهدفباحاضرپژوهش•
.تاسبنیاددادهنظریهتحقیق،ایندرشدهاستفادهروش.گرفتانجامقوانینتصویب

تاوفتگرانجامهدفمندقضاوتیروشونظرینمونهگیریمنطقازاستفادهبانمونهگیری
مصاحبهمجلسنمایندگانازنفر16بامجموعاً.شددنبالنظریاشباعحصول

وهتجزیموردنیزمذاکراتمشروحهمچونمکتوبیاسنادوشدانجامیافتهنیمهساختار
مفهوم9وکد53ظهوربهمنجرکدگذاریفراینددردادههاتحلیل.قرارگرفتتحلیل

.دادندتشکیلرااصلیمقولهدوومحوریمقولهیککهشدانتزاعی



واصلیقضیه2نهایتدروشدندمرتبطیکدیگربهانتخابیکدگذاریفراینددرمقوالتاین•
ازمایندگاننادراکبرمؤثرمحیطیعواملکهاستآنمبیندادهها،تحلیل.بدستآمدزیرقضیه6

.تشکیلشدهاستداخلیمحیطعواملوخارجیمحیطعواملاصلیمقولهدو



ارهایفشاقتصادی،فشارهایحقوقی،-سیاسیفشارهایمفهوم4ازمتشکلخارجیمحیطعوامل•
رویهوارساختمفهومدوازداخلیمحیطیعوامل.میباشدفناورانهفشارهایوفرهنگی-اجتماعی

محوریمقولهنیزادراک.استشدهتشکیلسازمانبرحاکمفرهنگوسازمانداخلیهای
مفهومهوسغیرمستقیمشناختومستقیمشناختزیرمقولهدوازخودکهشدقلمدادپژوهش

استشدهتشکیلمعناشکنیومعنابخشیمعناسازی،

م و دو زیرمقوله شناخت مستقی
شناخت غیرمستقیم معناسازی، معنابخشی و معناشکنی



مقدمه

بررسیهکمیشوندمحسوبکشوریکافرادتأثیرگذارترینوکلیدیترینازنمایندگان•
قانونگذاری.استبرخورداربسزاییاهمیتازنمایندگیامورانجامدررفتارشانعلمی

عدبازهمومکانیبعدازهمجامعهسطحدربسزایینقشاسالمیشورایمجلسنمایندگان
دگاننمایننادرستیاودرستقوانینکهاستآنمکانیبعدازمنظور.مینمایدایفازمانی

نظرازهمچنینوآوردباربهکشورسطحدررابیشماریمنفیومثبتپیامدهایمیتواند
ودیرپااثردمیتواننمایندگانمصوبقوانینپیامدهایکهکرداشارهحقیقتاینبهبایدزمانی

طیفبرننمایندگاسویازشدهتدوینقوانینبنابراین.گذاردبرجایکشوردرطوالنیمدتی
استاثرگذارطوالنیزمانیهایدورهطولدرومردمازگستردهای

بعد مکانی



وفردیصوربهتصمیمگیریآندرکهاستمتعددیمراحلبرمشتملقانونگذاری•
انونگذاریقپیچیدهفراینددربیتردید.میشودمنتهیمصوبقوانینبهنهایتاًوانجامجمعی
اطاتارتبدرمحیطازادراکنحوهکلی،طوربه.میکندایفاموثرینقشنمایندگانادراک

کسبهبادراکطریقازافراد.استموثربسیارآنهاعملکردوتصمیمگیریافراد،اجتماعی
دمیکننمعناودرکراخودمحیطومیشوندنایلخودپیرامونیجهانازشناختومعرفت

.میکنندعملادراک،هماناساسبرو

کسب
یمعرفت و شناخت از جهان پیرامون



بنابراین،میکندایفاپیرامونیجهانازنمایندگانشناختدرکلیدینقشادراکاساسبراین•
بررسی.استکلیدیموضوعیقانونگذاریهنگامبهنمایندگانادراکبرمؤثرعواملبررسی
عواملاینتأثیرازنمایندگانآگاهیافزایشوقانونگذاریدرنمایندگانادراکبرمؤثرعوامل
.کندیاریقوانینتصویبوتدوینکیفیتارتقاءدررانمایندگانمیتواند

ادراک نمایندگان در قانونگذاری و افزایش آگاهی نمایندگان



عیموضوقانونگذاریمسیردرنمایندگانادراکبرمؤثرعواملشناساییوماهیتشناخت•
تلفیمخمنظرهایازادراک.استمحققانهونگرانهژرفپژوهشهاینیازمندوپیچیدهبهغایت

.هفلسفواعصابعلومروانشناسی،منظرازجملهاز.استگرفتهقرارمحققانتوجهمورد



علوممحققانتوجهموردادراکمفهومسازمان،زمینهدرافرادادراکپیامدهایبهتوجهبا•
آماریجامعههاینکبهتوجهبااما.استگرفتهقرارنیزسازمانیرفتارمحققان ًخصوصامدیریت

وبودهواردشزمینهایندرتحقیقانجاممیباشد،اسالمیشورایمجلسنمایندگانحاضرتحقیق
شمارندانگشتقلمروایندرشدهانجامتحقیقات

محققان رفتار سازمانی



درنمایندگانادراکبرموثرمحیطیعواملالگویطراحیپژوهش،اینغاییهدف•
چهایدرکهشوددادهپاسخکلیدیپرسشاینبهکهداردضرورتبنابراینمیباشد،قانونگذاری

وریکتئقضایایومیگذارنداثرقانونگذاریهنگامبهنمایندگانادراکبرمحیطیعوامل
احصاءنمایندگانادراکبرمؤثرمحیطیعواملپژوهشناست؟کدامآنبرحاکم

بررمؤثمحیطیعواملالگوینهایتدروشدشناساییاثرگذارعواملمیانارتباطگردید،
شدطراحینمایندگانادراک



مبانی نظري تحقیق

ادراك•
حوادثبهنسبتراانسانعکسالعملهایکهاحساساتیوباورهاازاستعبارتادراک•

کارکنانومدیراناجتماعیارتباطاتدردیگرانازادراکنحوه.میسازدآمادهدیگرانو
161).ص1385،افجۀ،(استمؤثربسیار



حسیاطالعاتتفسیروشناساییسازماندهی،راادراکخودتحقیقاتدرگرگوری•
صبیعسیستمدرسیگنالهاییایجادطریقازادراک.میداندمحیطشناختمنظوربهمحیط

میشودحاصلاست،بدنحسیارگانهایشیمیاییوفیزیکیمحرکهایازحاصلکه
200).گرگوری،(

سیگنالهایی در
سیستم عصبی



.میباشدتفسیروسازماندهیثبت،تحریک،مرحله4شاملادراک2(2014)،پیکنزنظراز•
محرکپذیرش.میکندایفاادراکفراینددررامهمینقشمحرکپذیرشوفردآگاهی

وافرادزشانگینگرشها،افراد،فعلیعقایدبوسیلهاستممکنوباشدمیانتخابیبسیار
ارآنهافورینیازهایکهمیکنندانتخابرامحرکهاییافراد.شودمحدودشخصیتشان

نگرانیهایایجادباعثکهمحرکهاییاستممکنو(ادراکیهوشیاری)سازدبرآورده
(ادراکیدفاع)نگیرندنظردرراشودروانشناختی



وادراکنمیایکطرفهرابطهایکهمیدهدنشانادراکدرخصوصانجامشدهتحقیقاتنخستین•
با.دهدانجامرفتاریچهفردکهمیکندتعیینافرادادراکاتکهصورتاینبهدارد؛وجودرفتار

اینویدکشچالشبهرامذکورتأثیرانجامگرفتهجدیدتحقیقات1960دههاواخردروجوداین
.میدهندییرتغاعمالشانبامتناسبراادراکاتشانشرایطبرخیدرافرادکهنمودبیانرانکته



یعملرفتارکهرسیدندنتیجهاینبهمحققانمیالدی،1980و1970هایدههتحقیقاتبراساس•
:اگرمیکندهدایتاوادراکاتراانسان
باشد،ممکنحدکمتریندرمیدهدانجامیامیگویدانسانآنچهبرخارجیتأثیرات

طریقازچهرااواعمالوانسانادراکمیانارتباطاستممکناجتماعیفشارهایآنگاه
نشانراأثیرتاینزیرشکل.دهدقرارتأثیرتحتاعمالبرتأثیرطریقازچهوگفتاربرتأثیر

میدهد





کهراعمومیادراکاتسهولتبهانسانباشد؛رفتاربهمربوطمشخصطوربهادراک•
ردامامیکنددوستیادعایمثالبرای.میدهدنشانخودازاستناهماهنگویرفتارهایبا

.میزنددشمنیبهدستراحتیبهعمل

اعتناییبیبانحویبهانسانباشد؛آگاهخودادراکاتازایزیرکانهنحوبهانسان
حادثهایاگرواستخواباوادراکگویاکهمیکنددنبالرااجتماعیانتظاراتیاعادات

نسبتکند،بیداررااوادراکوآوردخودبهوکندآگاهمیدهدانجامآنچهبهنسبتراوی
استصادقترخودکردنمحکومبه

اینحو زیرکانه  اعتناییبی 



یپافشارمیآید،زیردرکهمواردینظیردارد،باورآنچهبرغالباًانسانمطمئن،شرایطدر
:میکند

زمانی . .که تأثیر دیگران بر وی در کمترین حد ممکن است1

زمانی . .میکندکه ادراک وی با رفتار او تطبیق 2

زمانی . .که از ادراک خود باخبر میشود3



نجاماآنچهبهافرادومؤثرندادراکاتبرهماعمالورفتارومؤثرندرفتاربرادراکاتپس•
کهمعناستبداناین.باشندداشتهاعمالآنخالفادراکیچندهردارند،اعتقادمیدهند
داردوجودادراکورفتارمیانجانبهدورابطهیکبنابراینمیکند؛تبعیترفتارازهمادراک

افج(،1385ص،161-162).



:شودادراکاتتغییرموجبراههااینازمیتواندانسانعملیرفتارهای•
برایادراکییرتغوبزرگترخواهشهایپذیرفتنبهمنجرمیتواندکوچکخواهشیکبااولیهموافقت-1

.شوداولیهموافقتتکمیل

مقامآنکهکسانیبرایراادراکتغییرومقامآندررفتارنحوةاجتماعیمقامونقشیکازانتظارات-2
.میکندآسانمیکننداشغالرا

دتشازاینکهبرایاست،ناهماهنگاوادراکباکهبرمیآیدعملیانجاممقامدرکهوقتیانسان-3
حاصالشدهانجامعملمطابقراخویشادراکوحرفبهناچاربکاهدخودعملوحرفبینناهماهنگی

.ص1385،افجۀ،(میکند



ادراكفرایند•
سادهایونحبهراآنواندپرداختهادراکیفرایندبررسیبهخودتحقیقاتدر2007)(وگنروگری
لهجماز،میکندبرخوردبدنحسیارگانهایبابیشماریمحرکهایآنهانظراز.دادهاندنشان

نخواهداطالعاتاینهمهپردازشبهقادرعصبیسیستمومغزاما....وشنواییبویایی،محرکهای
درآنچهنبنابرای.میشودآگاهخوداطرافدرحسیهایدادهاینوجودازسختیبهاحتماالًفرد.بود
مدلآنها.شدمیباآنهاازبرخیپردازشومحرکهاازبسیاریمیانازانتخابمیافتداتفاقمیاناین

اندکردهارائهذیلصورتبهراادراکیفرایند

داده های حسی





اونظراز.کردحتشریراادراکیفرآیندکهبودروانشناسانینخستینازیکیبرونر•
:میکننددنبالرامرحلهسهخودمحیطدرکمنظوربهافراد

ازالعاتیاطنشانههایدنبالبهمیشود،مواجهناآشناهدفیکبافردوقتی،نخست•
بداندبیشترهدفموددرتامیگرددهدفآن

.ندککسبهدفمورددربیشتریاطالعاتتامیکندتالشفرد،دوممرحلۀدر•
باتدریجاً 

.میکندکمکهدفنمودنطبقهبندیدرفردبهکهمیشودمواجهآشنایینشانههای

.میشوندانتخابنشانهها،(سوممرحله)نهاییمرحلهدر
بروئر



همچنینافراد.دنمایتأییدهدفمورددررااشبندیطبقهکهاستنشانههاییدنبالبهبیشترفرد•
.میسازندحرفمنیاومیکنندانکاررااستتضاددرشاناولیهادراکباکهعالئمیفعاالنهطوربه

وسک(شودمیسپردهذهندرهدفازثابتتصویریکوشدهانتخابادراکنهایتدر
.اشفورس

اولیه تضاد با ادراک 



پیشینه تحقیق

تقیممسطوربهنمایندگانجملهازسیاسینخبگانادراکبرمؤثرعواملبررسیتاکنون•
ادراکآنهادرکهکرداشارههایینمونهبهمیتوانموضوعادبیاتدرامااست،نشدهانجام

انجامحقیقاتتمروربامجموعدر.اندشدهبررسیغیرمستقیمطوربهسیاسیگیرندگانتصمیم
هنگامدرنمایندگانادراکبرموثرعواملخصوصدردستهبندیچندبهمیتوانشده

عواملحزبی،تتفکراونمایندهایدئولوژیتحقیقات،ازبرخیدرکرد؛پیدادستتصمیمگیری
.اندشدهقلمدادنمایندگانتصمیمگیرینحوهبرمؤثر



درراستاهمیندر.هستندذکرقابلاینخصوصدر1971)(3پوتنامو2(1984)تدالکتحقیقات•
درالیستسوسیومحافظهکارنمایندگانتصمیمگیرینحوهوذهنیچارچوبدیگریتحقیقات

بهتوجهاب.شدبررسیآلمانوبریتانیاآمریکا،متحدهایاالتازجملهمختلفکشورهایپارلمان
تحلیلوتجزیهموردآنهاتصمیماتآنها،براحزابسویازواردهفشارهایونمایندگانذهنینقشه
.شدندیشناسایمیگذاردسوءاثرآنهاعملکردبرکهرفتاریخطاهایازمجموعهایوگرفتقرار
همکارانش،وآندورنو(قومگراییوپرستینژادتعصب،وکلیشهسازیازبودندعبارتخطاهااین

.همکارانشوجاست؛2001،6داکیت؛1998،5آلتمیر؛41960روکه،؛1950

خطاهای رفتاری



ارزشیسیستمهای2008)،(همکارانشوجاستو8(2013)سندروبراشهمچونمحققانبرخی•
انددانستهمحیطتحلیلهنگامبهسیاسینخبگانادراکبرمؤثرکلیدیعاملرا

یطتحلیل مح



هر.مینگرندمسائلبهدارندکهارزشهاییونگرشهاباورها،باافراددیدگاهاینبراساس•
قرارودخبنیادینارزشهایتأثیرتحتگیریتصمیمهنگامبهسیاسینخبگانازکدام

یریتصمیمگوتحلیلراخودپیرامونیمحیطارزشها،اینبراساسنمایندگان.میگیرند
.میکنند

ارزشهای 
بنیادین



عواملازیکیکهرسیدنتیجهاینبهنمایندگانتوسطمصوبقوانینبررسیبا1(1994)بریثنویت•
شارهایفوجامعهبرحاکمارزشهایمیگذارد،اثرنمایندگانتصمیمگیرینحوهبرکهمهمی
ازبعدیدومدلیکاساساینبر1994)(بریثنویت.استنمایندگانادراکبرواردهنهادی

قدرتواجتماعینظمهمانندامنیتبهمربوطارزشهایوینظراز.نمودارائهراسیاسیارزشهای
ورابریبهمانندهارمونیبامرتبطارزشهایبرعکس.داردقرابتکارانمحافظهنگرشباملی

داردقرابتلیبرالهانگرشباانسانگرایی

نظم اجتماعی و قدرت ملی



احزابیزهانگواهدافچراکهدارندبسزاییاهمیتتحقیقاتاین،سیاسیروانشناسیدیدگاهاز•
واینخصوص،جاستدرانجامشدهتحقیقاتآخرینازیکیدر.میدهندنشانراچپوراست

ویبراللنمایندگانازیکهربامرتبطارزشهایگذشتهمطالعاتبررسیبا2016)(همکارانش
کردندارائهذیلجدولقالبدروشناساییراکارمحافظه

ظه کار ارزشهای مرتبط با هر یک از نمایندگان لیبرال و محاف





بهاننمایندگکهیافتنددستنتیجهاینبهخودپژوهشهایدرمحققان،ازدیگرگروهی•
وکرهان؛2005،1کرین(نیستندآگاهخودادراکبراثرگذارعواملازگیریتصمیمهنگام
مورددرنمایندگاناگرحتیکهمیکنندبیان2(2010)همکارانشوگستاگومز2007).پنتلند،
کهتهاییمحدودیبهنسبتباشند،داشتهآگاهیگیریتصمیمزماندرخودشناختیسبک

هستندناآگاهواطالعبیسازدمیواردتصمیماتشانبرسبکاین

سبک شناختی



ازنمایندهادراکنحوهدرموثریعاملرانمایندهشخصیتتحقیقات،ازدیگریگروه•
مختلفابعادخودتحقیقدر2016)(همکارانشو3اسپارکمنمثالعنوانبهدانستهاند،محیط

ازریدیگگروهدر.کردهاندبررسیآنهاادراکنحوهبرراتأثیرشونمایندگانشخصیتی
.استشدهگرفتهکاربهفرایندیوسیستمینگرشیتحقیقات

ی تحقیقات نگرش
یندیسیستمی و فرا



همودی،فربینمسائلوسیاسیفشارهایمانندپایینبهباالفرایندهایهمپژوهشهاایندر•
نتیجهیناوشدهاندبررسیهمزمانطوربهژنتیکوشخصیتهمانندباالبهپایینفرایندهای

نخبگاناتادراکوافرادسیاسیگرایشاتیکدیگرکناردرفراینددواینکهاستشدهحاصل
.همکارانش،وجاست(میدهندشکلرامحیطیمسائلتحلیلبرایسیاسی

شخصیت و ژنتیک



رفتاریعدبازوجمعیسطحتافردیسطحازرانمایندگانقانونگذاریفراینددیگریپژوهش•
سطحازراحهالییاطرحیکنمایندگانآنطیکهفرایندیدیگرعبارتبهاست؛کردهبررسی
وشناختیابعادبهوتاسگرفتهقراروتحلیلتجزیهموردتفصیلبه،میکنندبررسیجمعیتافردی

ریفاتتشافراد،بنیادیباورهای:ازعبارتندابعاداین.استشدهاشارهمراحلهمهدرآنادراکی
اندازچشمازنمایندگانتصورایدئولوژیک،وسیاسیفشارهایاجتماعی،ارزشهایومذهبی
گاننمایندادراکنحوهواحزاب،نقشادراکی،خطاهایآن،کنونیواقعیتبامقایسهدرجهان
2).اسلمبرگ،(لوایحیاطرحهاتصویبراستایدرجمعیسطحدرنیروهابسیجبرای

یلتجزیه وتحل



شدهبررسینمایندگانقانونگذاریشهود،وعقالنیتزاویهازتحقیقاتازبرخیدر•
ازکییسیاسینخبگانتوسطپیچیدهاطالعاتپردازشچگونگیمثال،عنوانبه.است

دهایفرآینبهتحقیقاتاینعمدهدر.استپژوهشگرانازگروهاینسئواالتاصلیترین
آگاهانهشناختیکارکردهایوناآگاهانهنسبتاًفرآیندهای:استشدهاشارهاستداللدوگانه

ماتیکسیستدرجهحیثازسیاسینخبگانکهاستشدهادعاتحقیقاتایندر2009).کالین،(
؛متفاوتندیکدیگرباکردنفکر



سایمون2011،1).االکب(میگیرندتصمیماکتشافیطوربهنخبگاناکثرکهکردهاندثابتبهعالوه•
تصمیمبهینهسازیبراساسانسانهاپیچیده،اطالعاتبامحیطهایدرکهبودمعتقدهم1955)(

اصطالحاًومیگیرندردرنظتصمیمبرایرااصلیخطوط،میکننداستفادهاکتشافازبلکهنمیگیرند
مانهمزطوربهراگزینههاافرادسایمون،دیدگاهاز.میدهندرضایتبخشرضایتحلراهبه

تصمیماتبهمانیزتاآنها.میدهندصورتتوالیباراانتخابهایشانبلکهنمیکنندتحلیلوتجزیه
باشندداشتهرضایتبخشیعملکردکهمیمانندمتعهدخود

را به طور همزمان گزینه ها افراد 
تجزیه و تحلیل نمیکنند 



وتاسعقالییغیرسیاستمدارانتصمیماتازبسیاریمعتقدند1985)(همکارانشو2دیویس•
معتقد2011)(باالک.باشندموثرترسیاسیمداخلههایمیشودباعثتصمیماتبودنغیرعقالیی

رجیحاتتوفشار،گروههایجملهازمتعددیمسائلباقانونگذاریهنگامبهنمایندگاناست،
.کننداتخاذبهینهتصمیمینمیدهداجازهآنهابهکهمواجهندحزبی



آغازتئوریبازی،تئوریجملهازگوناگونینظریاتازنمایندگانرفتارعلتتوضیحبرایتاکنون•
دراست،دهشاستفادهشناختیوعقالییمدلهایانتظار،تئوریمذاکره،ومبادلهتئوریجنگ،

.داردسزاییباهمیتنمایندگانگیریتصمیمنحوهتحلیلونمایندگانادراکبررسیمیاناین
برایمتعددیزمینههایواستراهابتدایدرهنوزحاضرپژوهشدرموضوعتجربیتحقیقات

استتصورقابلآتیمحققانتوسطپژوهشانجام



روش تحقیق

ظریهایندادهها،ازدستهایازاستفادهباکهاستکیفیپژوهشازشیوهایبنیاددادهنظریه•
ناشیدسترسدردادههایازنظریهپردازیکهاستآنراهبرد،ایناصلیایده.مییابدتکوین
تجربهارپژوهشموردفرایندکهمشارکتکنندگانازحاصلدادههایاساسبربلکهنمیشود

انجامبرای21)..ص1990،کوربن،واشتروس(میشودسازیمفهومیاایجادکردهاند
یستماتیکسشیوه:ازاندعبارتکهاستشدهمعرفیشیوهسهبنیاددادهنظریهروشبهتحقیق

لیزرگبهکهکالسیکیانوخاستهشیوه.میشوددادهنسبت1990)(کوربنواشتراوسبهکه
استشدهمطرح2000)(شارمازتوسطکهساختارگراشیوهواستشدهدادهنسبت1992)(



کالسیکادبنیدادهنظریهاوالً:ازاستعبارتسیستماتیکوکالسیکشیوهعمدهتفاوتدو•
ادبیاتمرورندمیکپیشنهادونمیکندتأکیدادبیاتبرچندانسیستماتیکرویکردبرخالف

ههادادتحلیلوتجزیهبرایسیستماتیکشیوهثانیاً،.شودانجامدادههاتحلیلزماندر
است،معروفپارادایمیمدلبهکهمیکندپیشنهادراعمومیچارچوبی



ذکرشایانبتهال.میداندنظریهسازیضدراشدهتعیینپیشازچارچوبهرگونهکالسیکشیوهاما•
پیشنهادارکتازهمحققانبهکمکیابزاریعنوانبهصرفاًراپارادایمیمدلنیزکوربنکهاست

سیدکاللی،وحیدری(نیستاجباریسیستماتیکشیوهتحقیقاتدرآنازاستفادهومیکند
وربنکواشتراوسرویکردباگلیزررویکردتفاوتخالصهطوربه2شمارهجدولدر1395).

استشدهارائه

مدل پارادایمی





فرایندازسیستماتیک،روشبهبنیاددادهنظریهمیکنید،مشاهدهباالجدولدرکههمانطور•
شاملذاریکدگکالسیک،روشدرمقابلدرومیکندپیرویانتخابیومحوریباز،کدگذاری

استسانیکروشدوهردرکمابیشبازکدگذاری.استنظریوانتخابیباز،کدگذاریمراحل
رویکرددرانتخابیومحوریکدگذاریباکالسیک،رویکرددرنظریوانتخابیکدگذاریاما

رویکردکمکبهپارادایمیمدلبکارگیریدرنیزآنهااصلیتفاوت.داردتفاوتسیستماتیک
ویدریح(استکنندهمحدودچارچوبگونههرازکالسیکرویکرداجتنابوسیستماتیک
.سیدکاللی،

کدگذاری انتخابی و نظری



بهروشاینانتخاب.استکالسیکبنیاددادهنظریهحاضر،پژوهشدرشدهگرفتهکاربهروش•
رهایمتغیبرادراکتأثیروادراکماهیتخصوصدراگرچهکهپذیرفتصورتدلیلاین

محیطیعواملزمینهدرمحدودیتحقیقاتامااستگرفتهصورتزیادیتحقیقاتگوناگون
.استشدهانجامسیاسینخبگانخصوصاًافرادادراکبرمؤثر

ماهیت ادراک



چیدهپیرفتاریموضوعاتجزءواستادراکمورددرحاضرپژوهشاینکهبهتوجهباثانیاً•
یوومیدهدکاهشرامحققعملآزادیتحقیق،برایمشخصچارچوبیوجودمیشود،قلمداد

عبارتبه.کندلتکمیراسیستماتیکچارچوبدرتعیینشدهپیشازعواملصرفاًمیکندمجبوررا
-تعیینشپیازچارچوبومدلهرگونهوجودتحقیق،مسئلهپیچیدگیبهنظرعطفبادیگر
دادهبنیادریهنظروشازبهرهگیریبامحققلذا.میرساندآسیبتحقیقنتایجوفرآیندبهشده

بپردازددادههاتحلیلبهمدلیوچارچوبهیچتحمیلبدونتاکردسعیکالسیک

چارچوب 
سیستماتیک



ههایمصاحب:استشدهگرفتهبهرهاطالعاتگردآوریبرایرایجروشدوازحاضرپژوهشدر•
اشباعصلااساسبرنمونهاندازه.مذاکراتمشروحقبیلازآرشیویدادههایویافتهساختارنیمه

با1967).ن،کوربواشتروس(بودنشدهتعیینپیشازوشدمعلومتحقیقانجاممراحلطینظری
قوانینبهحدودمشدهبررسیقوانینمصوب،قوانینتنوعوقانونگذاریحوزهگستردگیبهتوجه
.شدتوسعهششموپنجمبرنامه

اشباع نظري



ازنفره20هرستیفتوسعه،برنامهالیحهبامرتبطکمیسیونهایدرحاضرنمایندگانشناساییازپس•
ینکهاضمننهایتدر.شدحاصلتماسافراداینهمهبامصاحبه،انجامجهتوشدنداحصاءآنان

اضرحپژوهشدردیگر،بیانبه.شدندمصاحبهنمایندگاناینازنفر16،شدمحققنظریاشباع
تاورفتپذیانجامهدفمندقضاوتیروشونظرینمونهگیریمنطقازبهرهمندیبانمونهگیری

شددنبالنظریاشباعحصول



ایندرشد؛تقویت1984)1ین،(موردکاویاصولازبهرهگیریبادادههاگردآوریمنابعمضافاً.•
زیادیحجموگرفتقرارمطالعهموردتوسعهبرنامهالیحهبامرتبطمذاکراتکلیهمشروحراستا

وجرایدا،روزنامههدرنمایندگانباشدهمنتشرگفتگوهایماننداتکاقابلآرشیویدادههایاز
شدندتحلیلوتجزیهخبرگزاریها

آرشیوی قابل اتکاداده های 



عناصرلیتریناصکههمیشگیمقایساتومرتبسازی،کدگذاری،ازدادههاتحلیلوتجزیهمنظوره•
مستمرجستجویقطریازنیزاعتبارسنجی.شدگرفتهبهرهمیدهندتشکیلرادادهبنیادنظریهروش
وگرفتانجامعوقایزمانیتوالیوترتیبگرفتندرنظرضمنناقض،ومؤیدمثالهاییافتنبرای

مال،کخالقیت،،روشنیصراحت،تمامیت،بودن،انتقادیاصالت،اعتمادپذیری،مالحظات
،تحقیقهاییافتهتستبرای.شدمالحظهنیز1395)سیدکاللی،وحیدری(حساسیتوتناسب

دگانکننمشارکتازبرخیحضوربانهاییمدلسرانجاموشدندمجددمروربارچندینهاداده
شدپاالیشپژوهشدر

اعتبارسنجی 



حلیل دادهها و یافتههاي تحقیق

وزیهتجدقیقطوربهمصاحبههاجملههایتکتکنخستگامدرباز،کدگذاریمنظوربه•
ندهشومصاحبهازعباراتیوجمالتآنشواهدازمنظور.شدنداستخراجشواهدوشدهتحلیل
تحلیلوزیهتجشواهدبعدمرحلهدر.میباشدتحقیقاصلیسؤالباارتباطدرنحویبهکهاست
.دندگردیحاصلانتزاعیمفاهیمطبقهبندی،وتحلیلازپسوشدنداحصاءکدهاوشدند

یمفاهیم انتزاع



باههمراشدهاحصاءمفاهیم.شدندگرفتهنظردرکدهاازباالترسطحیکمفاهیمواقعدر•
همچناناست،ذکربهالزم.استشدهدرج3شمارهجدولدرمرتبطقولهاینقلازنمونههایی

البته.شدمیاجرانیزمستمرمقایسهروشبهدادههاتحلیلوتجزیه،شدندمیجمعآوریدادههاکه
صرفاً وشداجراپژوهشطولتمامدرمستمرمقایسهفرایندکهاستضرورینکتهاینذکر

نمیباشدبازکدگذاریمرحلهبهمحدود

مقایسه مستمر





اصلیغدغهدودلنگرانیمحوری،مقوله.مییابدادامهاصلیمقولهشناساییزمانتابازکدگذاری•
کهدارددوجومحوریمقولهعنوانبهمقولهیکانتخاببرایمعیارچند.استشرکتکنندگان

دادههادرمکررافتادناتفاقمقولهها،سایربهبودنمرتبطبودن،مرکزی:ازعبارتاندآنهامهمترین
1967).گلیزر،(شدناشباعبرایبیشترزمانصرفو



بهمایندگاننادراکشد،پرسیدهمصاحبهشوندگانازکهسئواالتیبهتوجهباحاضرتحقیقدر•
دگذاریکمرحلهایندربنابراین.یافتندسامانآنحولهادادهوشدانتخابمحوریمقولهعنوان
نظردرنامرتبطهایدادهدیگرومیگیردصورتمرتبطهایمقولهواصلیمقولهبرایصرفاً
مرتبطهایهمقولواصلیمقولهکهیابدمیادامهزمانیتاانتخابیکدگذاری.نمیشوندگرفته
.نشودحاصلدادههاازجدیدتریوبیشترویژگیهایکهمیدهدرخزمانیاشباع.شونداشباع

کدگذاری صرفاً برای مقوله اصلی و مقوله های مرتبط



محیطعواملوداخلی،محیطعواملادراک،:ازبودندعبارتپژوهشمقولههایمجموعدر•
قیمغیرمستشناختومستقیمشناختزیرمقولهدونیزادراکمحوریمقولهبرای.خارجی
،یرمستقیمغشناختزیرمقولهدرومعناسازی،مفهوممستقیم،شناختزیرمقولهدر.شدشناسایی

مفهوم4شاملخودخارجیمحیطعواملمقوله.شدنداحصاءمعناشکنیومعنابخشیمفاهیم
فشارهایوفرهنگی-اجتماعیفشارهایاقتصادی،فشارهایحقوقی،-سیاسیفشارهایانتزاعی
داخلیههایرویوساختارانتزاعیمفهومدوشاملنیزداخلیمحیطیعواملمقوله.میباشدفناورانه
آنهاردمودرتفصیلبهمدلتشریحبخشدرکهمیباشدسازمانبرحاکمفرهنگوسازمان
استشدهدادهنمایشتحقیقدادههایساختار4شمارهجدولدر.شدخواهددادهتوضیح





در مرحله نهایی، کدگذاری نظری، چگونگی ارتباط مقولهها با یکدیگر مفهومسازی•
دگذاریدر کدگذاری باز و انتخابی دادهها تجزیه و طبقهبندی میشوند، اما در مرحله ک. میشود

. نظری، مقولهها و مفاهیم به یکدیگر مرتبط میشوند



واستگرفتهقرارمدلمرکزدرادراک.استشدهارائهتحقیقنهاییمدل3شمارهشکلدر•
دی،اقتصافشارهایحقوقی،-سیاسیفشارهایمفاهیمطریقازخارجیمحیطعواملمقوله

اهیممفطریقازنیزداخلیمحیطعواملوفناورانه،فشارهایوفرهنگی-اجتماعیفشارهای
تأثیریممستقطوربهنمایندگانادراکبرسازمانبرحاکمفرهنگوداخلیرویههایوساختار

ستالوایحوطرحهاتصویبوقانونگذاریرخدادنیزنمایندگانادراکنتیجه.میگذارند

-تماعیحقوقی، فشارهاي اقتصادي، فشارهاي اج-مفاهیم فشارهاي سیاسی
فرهنگی و فشارهاي فناورانه





مدلتشریح 
ادراك

توسعهمدلدرمحوریمقولهعنوانبهادراکاست،مشاهدهقابل3شمارهشکلدرکههمانطور•
شد،اظهارگانشوندمصاحبهتوسطکهداستانهاییوروایتهاتحلیل.استشدهظاهرنهایییافته

وقایع،طریقدوازاسالمیشورایمجلسنمایندگانکهکردرهنمونجمعبندیاینبهرامحققان
واسنادالعهمططریقازومستقیمشکلبهیا:میکننددرکوتحلیلوتجزیهراطرحهاولوایح

شکلبهیاو،میکنندکسبشناختالیحهیاطرحیکبهنسبتشدهتدوینگزارشهایومدارک
یکازارانشان،همکنظراتشنیدنوفراکسیونهاوکمیسیونهاجلساتدرحضورباوغیرمستقیم

.کنندمیپیدادرکیالیحهیاطرح



برناظرهکشنیدآنهاازجمالتیبهداشت،نمایندگانباکههاییمصاحبهحیندرمحقق•
کردم،مطالعهتوسعه،برنامهازالیحهاینخصوصدرمن«:ازجملهبود،ایشانمستقیمشناخت

ودهکرصحبتمختلفهایوزارتخانهباحتیونمودمبررسیدقتبهراعلمیگزارشهای
ناختشمؤیدکهجمالتییاو.»بودمدیگراننظراتجلبدنبالبهکمیسیونهادرفعاالنه

وفتمانهاگوکردمشرکتکمیسیونهادرالیحهاینخصوصدرمن«:مانندبودآنهاغیرمستقیم
عالقهایوتخصصخودمچونوشنیدمرامدعوینونمایندگانسایرروایتهای

صمیمگیریتداشتم،نمایندگانازبرخیبهکهاطمینانیاساسبرنداشتم،الیحهآنموضوعبه
.»کردم



بودهساختامکانپذیرآنهاتوسطرامحیطدرککهفرآیندیازنمایندگانتوصیفنحوه•
تحترانمایندگان،ادراکفراینددادننشانبرایکهداشتآنبررامحقق

نمایدبندیطبقهغیرمسنقیمشناختومستقیمشناختمقولهزیردو



بهرههموابلکهنمیافتداتفاقفردیصورتبههیچگاهادراک1993)،(ویککارلنظربراساس•
خودمحیطنفردمصورتبهنمیتوانندگاههیچافراددیگربیانبه.میشودساختهاجتماعیصورت

انوادگی،ختربیتاجتماعات،افراد،تأثیرتحتمحیطیوقایعشناختبرایوکننددرکرا
ارند،داجتماعیجنبهکهدیگریعاملهزارانوخواندهدرسآندرفردکهدانشگاهییامدرسه

.میگیرندقرار

جنبه اجتماعی



عامالنهرتصوبهافرادطیفسریکدرگرفت،نظردرطیفیادراکبرایمیتوانوجود،اینبا•
میکند،فاایادراکیفرآینددررااساسینقشکهاستفردخوداینومیپردازندمحیطدرکبه

درافراد،طیفدیگرسردر.استکمترادراکبودناجتماعیمیزانشرایطیچنیندربنابراین
واقعهایبهنسبتآنهاداستانهایوروایتهاشنیدنوآنانباگفتگوطریقازودیگرانحضور
.استبیشترادراکبودناجتماعیمیزانشرایطایندر.مییابندمشخصیادراک

میزان اجتماعی 
بودن ادراك



مفاهیمهورظکرد،رهنمونغیرمستقیمشناختومستقیمشناختزیرمقولهدوبهرامحققانآنچه•
قبیلازدگاننماینرفتارهایتحلیلوتجزیهبامحققان.بودمعناشکنیومعنابخشیمعناسازی،

استداللشاننحوهکمیسیون،وصحنجلساتدردیگرانقراردادنتأثیرتحتبرایتالشهایشان
فرآیندسیبرروالیحه،یاطرحیکبهمنفییامثبترأیاعطایجهتسایرینکردنقانعبرای

معناسازی،اهیممفبه،خصوصبهالیحهیاطرحیکبهنسبتشناختکسببرایایشانمطالعاتی
دربارهوضوعمادبیاتبهعنایتبامفاهیمایننامگذاری.یافتنددستمعناشکنیومعنابخشی

ومعنابخشیمفاهیمو،مستقیمشناختزیرمقولهتحتمعناسازیمفهوم.پذیرفتصورتشناخت
شدندبندیدستهغیرمستقیمشناختزیرمقولهتحتمعناشکنی

شی معناسازي، معنابخ
و معناشکنی



تعریفتصوراینبهمعنابخشیومعناشکنیومعناسازیمفهومسهموضوع،ادبیاتبامطابق•
رامحیطیعوقایومحیطتانمایندمیتالشآنطریقازافرادکهاستفرایندیمعناسازی:شدهاند

اتفاقاتهبواکنشسپسومعناسازیحالدرمستمرطوربهسازمانیمحیطدرافراد.کننددرک
یاتخریبمعناشکنی.میشودمحسوبکنشیواقدامهریمقدمهمعناسازی.هستندمحیطی
افرادآن،ریقطازکهاستفرایندیمعنابخشی،.استدیگراناذهاندرشدهساختهمعنایشکستن

جایگزینرادخوذهنیمعنایودهندقرارتأثیرتحترادیگرانمعناسازیفرایندتامیکنندتالش
.تیلور،(کننددیگراناذهاندرگرفتهشکلمعنای



وقایعادراکبرایاننمایندگتالشهایبهکهگرفتنتیجهاینگونهمیتوانباالتعاریفبهعنایتا•
ساسبرانمایندگان.میشوداطالقمعناسازیقوانین،تصویبفراینددرقوانینومحیطی

حالهماندرومیکنندتوجهویژهطوربهمحیطینشانههایازبرخیبهخودذهنیچارچوبهای
وقایعازامعنساختدنبالبهنمایندگان.انگارندمینادیدهرادیگرمحیطینشانههایازبرخی

یاطرحیکبهنسبتذهنشاندرشدهساختهمعنایاساسبروهستندلوایحوطرحهامحیطی،
راداردالیحهایطرحیکبهنسبتنمایندهیککهادراکهاییکلیهبنابراین.میدهندنظرالیحه
ودشمشاهدهدستآمدهبهشواهداززیادیشماردرمفهوماین.کردنامگذاریمعناسازیمیتوان
مربوطقولهمزیرنامگذاریبرایمستقیمشناختعنوانازمحققانمیداد،رخمستقیمطوربهچون

.گرفتندبهرهآنبه



درنمایندگان.تدمیافاتفاقهمغیرمستقیمطوربهشناختکهبودندواقعیتاینمؤیددیگرشواهد•
درسعیوناگون،گگردهماییهایدراستداللارائهوداستانهاروایتها،گفتمانها،بیانباموقعیتهایی

تندداشنمایندگانسایراذهاندرالیحهیاطرحیکمورددرشدهساختهادراکومعناتخریب
انتقالنهاآبهراخودذهنیمعنایکردند-میسعیگوناگوناستداللهایارائهباو)معناشکنی(

آنجااز.نندکتسهیلنمایندگانسایردرراجدیدیادراکتحققشکلبدینو)معنابخشی(دهند
برایقیمغیرمستشناختعنوانازمحققانمیداد،رخغیرمستقیمطوربهشناختازنوعاینکه

وکنیمعناشمفهومزیرمقوله،دواینذیلدر.کردنداستفادهآنبامرتبطزیرمقولهنامگذاری
گرفتجایمعنابخشی

اذهان سایر نمایندگان



عوامل محیط خارجی

حقوقی، فشارهای اقتصادی، فشارهای-پژوهش حاضر، چهار مفهوم فشارهای سیاسیدر •
فشارهای. فرهنگی و فشارهای فناورانه، عوامل محیط خارجی را تشکیل دادند-اجتماعی

تها وسیاسی و حقوقی از مهمترین عواملی بود که به طور مستقیم و غیرمستقیم در صحب
گوناگون از نمایندگان برای تصویب یک قانون تحت فشارهای. روایتهای نمایندگان بازگو شد

.  سوی دولت و سایر نهادها قرار میگیرند



دررانیقوانیدارندانتظارشهرشاننمایندگانازومیآورندفشارنمایندگانبهمردمسویی،از•
باهمسوکهمیرودانتظارنمایندگانازدیگرسویازو،کنندتصویبآنانمنطقهمنافعراستای

سویازفشارهاییاوقاتگاهیبهعالوه،.دهندانجاماقداماتی،دارندتعلقآنبهکهحزبیمنافع
در.دهندانجاماقداماتیدولتلوایحتأییدراستایدرتامیشودواردنمایندگانبهاجراییمسئولین

تمایلمایندگی،ندورهازپسکاریشانشرایطازنمایندگانپیشبینیودرونینگرانیهایمیاناین
رهایفشادولتی،مناصبکسبانگیزهوآتی،دورههایبرایمجددشدنانتخاببرایآنها
میکندتشدیدرانمایندگانبهشدهوارد

ه فشارهایی از سوي مسئولین اجرایی ب
نمایندگان



سایرتیحوگوناگوننهادهایاوقاتگاهیقوانین،تصویبدرنمایندهکلیدینقشبهتوجها•
رفتنباال.نندمیکاستفادهنمایندگاندادنقرارتأثیرتحتبرایاقتصادیابزارهایازنمایندگان،

رادگاننماینهموارهاقتصادیامتیازهایبرخیاعطایوعدهونمایندگانخانوادهاعضایانتظارات
مایندگاننادراکبراثرگذاریدرمهمینقشنیزاقتصادیفشارهایلذامیدهد،قرارفشارتحت

کندمیایفا

ابزارهای اقتصادی



مردم.میگیردنشأتمردمسویازنمایندگانبهواردهفرهنگیواجتماعیفشارهایازخشی•
نمایندگیفوظایجزءحتیاستممکنکهانتظاراتیدارند،خودنمایندگانازمتفاوتیانتظارات

ازنفرزنداانتقالفرزندان،برایاشتغالزمینهفراهمسازیوام،دریافتانتظار.نباشدهم
.دمیکنواردنمایندهیکبهرابسیاریفشاردیگرمواردومختلفشهرهایدانشگاههای



ک سو به نمایندگان از ی. این امر برای نمایندگان حوزههای انتخاباتی کوچکتر مشهودتر است•
ی به آرای مردم برای دوره بعد احتیاج دارند و از سوی دیگر مسائل و دغدغههای انسانی و احساس

رای تدوین قانون انتظارات و فشار رسانهها ب. آنها اجازه نمیدهد نسبت به این مسائل بیتفاوت باشند
مناسب و مطالبه حل مسائل محلی این فشارها را مضاعف میکند 

رحوزههاي انتخاباتی کوچکت



تغییراتزبروتلگرامی،کانالهایوواتساپتلگرام،همچونمجازیهایشبکهاخیر،سالچنددر•
رسانههاینوعاینازمردمچشمگیراستقبال.استداشتهدنبالبهجامعهسطحدرراگستردهای

لمعضاست،شدهوسیعابعادیدراجتماعیمطالباتومشکالتشدنطرحباعثعمومی،
ازیبرخحاضرحالدر.استخصوصایندرذکرقابلبارزمصادیقجملهازنجومیحقوقهای
.میکنندسیاسیبرداریبهرهابزارهااینازنیزخارجیوداخلیرسانههای



هارسانهیناکهشداشارهنکتهاینبهنمایندگان،ازتعدادیباصورتپذیرفتهمصاحبههایدر•
ازترسکهداشتنداذعاننمایندگانازبسیاری.کردهاندمحدودرانمایندگانعملآزادی

ر،دیگسویاز.استساختهمحدودراریسکپذیریبهآنهاتمایلوجسارتشدن،رسانهای
ITاتخدممانندمیشدندانجامسنتیطوربهسابقاًکهفرایندهاییازبسیاریشدنمحور

ورامیتلگکانالوبسایت،ایمیل،ازنمایندگانبرخورداریضرورتودولتی،الکترونیک
فشارهایکههستندعواملیدیگرجملهازآنها،مناسبمدیریتوشخصیهایصفحه

میدهندافزایشرانمایندگانبرفناورانه

خته استتمایل آنها به ریسکپذیري را محدود سا



عوامل محیط داخلی

طمحیعواملعنوانبهمجلسسازمانبرحاکمفرهنگوسازمان،رویههایوساختارمفهومدو•
فعالیتلسمجسازمانیبستردرنمایندگانمسلماً.شدنداحصاءنمایندگانادراکبرمؤثرداخلی
طرحبابطمرتفرایندهایوالیحه،یاطرحیکشدنمطرحبرایشدهتعریففرایندهای.میکنند
برحاکمرهنگف.میگذارداثرنمایندهادراکنحوهبرنظارتیابزارسایرواستیضاحوتذکرسؤال،

.استمؤثرنمایندهادراکنحوهبرنمایندگان،وستادیکارکنانازاعممجلسسازمان

ر فرهنگ حاکم ب
سازمان مجلس



دگاننماینوظایفسایرهمچنینولوایحوطرحهابررسیفرایندمجلسداخلینامهآییندر•
یارحهاطبهنسبتنمایندهادراکدربسزایینقششدهتدوینفرایندهایاست،شدهمشخص

یاوسمجلاداریبخشسویازکهکارشناسیگزارشهاییدارد،قانونگذارینهایتدرولوایح
نحوهبرنیزمیگیردقرارنمایندهاختیاردرمجلسپژوهشهایمرکزهمچونپشتیباننهادهایسایر

دگاننماینادراکدرشدهتهیهکارشناسیگزارشهاینقش.استمؤثربسیارنمایندهادراک
داردبسزاییاهمیت



برنیزکارکنانرفتاروفرهنگومجلسبهورودهنگامدرنمایندگانجامعهپذیریرویه•
لوایحواطرحهبررسیفرایندهایحاضرحالدر.استتأثیرگذاربسیارنمایندگانادراکنوع

وتاسارتباطدرنظارتوقوانینمعاونتهایجملهازمجلسمختلفاداریبخشهایبامجلس
وناسیکارشنقش.آوردبوجودنمایندگانبرایرامشکالتیمیتواندآنهامیانهماهنگیعدم

اطالعاتداردضرورتونیستکافیسازمانساختاردرنمایندگانپشتیبانمعاونتهایپژوهشی
ومشکالتکنونی،ایطشردر.گیردقرارنمایندگاناختیاردرتصمیمگیریپشتیبانیبرایبیشتری
میدهدقرارتحتالشعاعرانمایندگانادراکفرهنگی،واداریساختاری،های-نارسایی



نتیجه گیري و پیشنهادها

امعه،در این تحقیق با توجه به تأثیر وسیع و دیرپای قانونگذاری نمایندگان در سطح ج•
ی شکب. تالش شد تا عوامل مؤثر بر ادراک نمایندگان به هنگام قانونگذاری شناسایی شود
ایعنمایندگان در خالء تصمیمگیری نمیکنند و نحوه برداشت و ادراکشان نسبت به وق
لذا. محیطی، طرحها و لوایح در نوع تصمیمات اتخاذ شده از سوی آنها تأثیر میگذارد

گاهیمحققان شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر ادراک نمایندگان را به منظور افزایش سطح آ
.  نمایندگان و به تبع آن ارتقاء سطح کیفی قانونگذاری مؤثر دانستند



یطیمحعواملمقولهدوبهمیتوانرانمایندگانادراکبرموثرمحیطیعواملدادنشاننتایج•
مفهوم4ازخودداخلیمحیطیعواملمقوله.نمودتقسیمبندیداخلیمحیطیعواملوخارجی

فناورانهایفشارهوفرهنگی-اجتماعیفشارهایاقتصادی،فشارهایحقوقی،-سیاسیفشارهای
برارفشنوعچهارایناعمالطریقازخارجیمحیطعواملدیگرعبارتبه.استشدهتشکیل
داخلیرویههایوساختارمفهومدوازنیزداخلیمحیطیعوامل.میگذارنداثرنمایندگانادراک
ساختارتأثیرتحتنمایندگانادراکواستشدهتشکیلسازمانبرحاکمفرهنگوسازمان

میگیردقرارسازمانفرهنگوداخلیرویههایو

شارهای حقوقی، فشارهای اقتصادی، ف-فشارهای سیاسی
فرهنگی و فشارهای فناورانه-اجتماعی



، یابد-میوسعه تقضیه هایی توجه به اینکه در نظریه داده بنیاد کالسیک، پس از طراحی مدل، با •
ارائه رح ذیل شرا به قضیه هایشان محققان با توجه به الگوی ارائه شده دو قضیه اصلی به همراه زیر 

نمودند 



قوانینتصویبدرنمایندگانادراكبرخارجیمحیطعوامل:1شمارهقضیه•
.گذاردمیتأثیر

تأثیرقوانینتصویبدرنمایندگانادراکبرحقوقیوسیاسیفشارهای:1قضیهزیر
.میگذارد

.میگذاردتأثیرقوانینتصویبدرنمایندگانادراکبراقتصادیفشارهای:2قضیهزیر

تأثیرقوانینتصویبدرنمایندگانادراکبرفرهنگیواجتماعیفشارهای:3قضیهزیر

.میگذارد

میگذاردتأثیرقوانینتصویبدرنمایندگانادراکبرفناورانهفشارهای:4قضیهزیر



نعوامل محیط داخلی بر ادراك نمایندگان در تصویب قوانی2: قضیه شماره •
.تأثیر میگذارد

ساختار داخلی مجلس بر ادراک نمایندگان در تصویب قوانین تأثیر1:قضیه زیر •
.میگذارد

رویههای درونی مجلس بر ادراک نمایندگان در تصویب قوانین تأثیر2:زیر قضیه 
میگذارد 



ومستقیمشناختمقولهزیردوازخودادراک.شدقلمدادحاضرپژوهشمحوریمقولهادراک•
دربررااسازیمعنمفهوممستقیم،غیرشناختمقولهزیر.استشدهتشکیلغیرمستقیمشناخت
نشاننتایج.یگیردمبردررامعنابخشیومعناشکنیمفاهیمغیرمستقیم،شناختمقولهزیرومیگیرد

ازقوانینتصویبفراینددرقوانینومحیطیوقایعادراکبراینمایندگانتالشهایکلیهداد
تغییرودگاننماینسایردادنقرارتأثیرتحتبرایتالشهایشانکلیهومیباشدمعناسازیجنس

.استخشیمعنابومعناشکنیعناوینتحتاطالققابلالیحهیاطرحیکبهنسبتادراکشان



بسیاربردیکارنظرازمیتواندمطالعاتاینگونهجامعهدرنمایندگانچشمگیرنقشبهتوجهبا•
درشدهمانجاتحقیقاتتعدادبودنشمارانگشتبهتوجهبادیگر،سویاز.باشداثربخش

یقاتتحقانجامبرایباشدمقدمهایپژوهشایناستامیدنمایندگان،رفتاریحوزهخصوص
کهاستنایدادآتیمحققانبهمیتوانکهپیشنهادهاییازیکیمجموعدر.حوزهایندربیشتر

وکنندررسیبمفصلترطوربهمستقلتحقیقاتدرراپژوهشایندرشدهاحصاءعواملمیتوانند
دهندقرارآزمونموردراتوسعهیافتهقضایای
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