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چکیده 
پژوهش حاضر با هدف  کشف عوامل محیطی مؤثر بر ادراك نمایندگان در فرایند 

. روش استفاده شده در این تحقیق، نظریه داده بنیاد است. تصویب قوانین انجام گرفت
گیري نظري و روش قضاوتی هدفمند انجام گرفت و گیري با استفاده از منطق نمونهنمونه

نفر از نمایندگان مجلس مصاحبه 16جموعاً با م. تا حصول اشباع نظري دنبال شد
مورد تجزیه و ساختار یافته انجام شد و اسناد مکتوبی همچون مشروح مذاکرات نیزنیمه

مفهوم 9کد و 53ها در فرایند کدگذاري  منجر به ظهور تحلیل داده. تحلیل قرارگرفت
این مقوالت در . ندانتزاعی شد که یک مقوله محوري و دو مقوله اصلی را تشکیل داد

زیرقضیه 6قضیه اصلی و 2فرایند کدگذاري انتخابی به یکدیگر مرتبط شدند و در نهایت 
محیطی مؤثر بر ادراك نمایندگان از ها، مبین آن است که عواملتحلیل داده. آمدبدست

عوامل. استشدهدو مقوله اصلی عوامل محیط خارجی و عوامل محیط داخلی تشکیل
حقوقی، فشارهاي اقتصادي، - مفهوم فشارهاي سیاسی4ی متشکل از محیط خارج

عوامل محیطی داخلی از دو . باشدفرهنگی و فشارهاي فناورانه می- فشارهاي اجتماعی
. هاي داخلی سازمان و فرهنگ حاکم بر سازمان تشکیل شده استمفهوم ساختار و رویه

دو زیرمقوله شناخت مستقیم و ادراك نیز مقوله محوري پژوهش قلمداد شد که خود از
.  استشدهشناخت غیرمستقیم وسه مفهوم معناسازي، معنابخشی و معناشکنی تشکیل

ادراك، عوامل محیطی خارجی، عوامل محیطی داخلی، روش نظریه :واژگان کلیدي
.داده بنیاد

بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداري،  دانشگاه عالمه طباطبائیاستاد گروه مدیریت.1
دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائی.2
سابداري، گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حدانشجوي دکتراي مدیریت بازرگانی.3
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مقدمه 
شوند که بررسی ب میترین و تأثیرگذارترین افراد یک کشور محسونمایندگان از کلیدي

گذاري قانون.علمی رفتارشان در انجام امور نمایندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است
نمایندگان مجلس شوراي اسالمی نقش بسزایی در سطح جامعه هم از بعد مکانی و هم از بعد 

ندگان منظور از بعد مکانی آن است که قوانین درست و یا نادرست نمای. نمایدزمانی ایفا می
شماري را در سطح کشور به بار آورد و همچنین از نظر تواند پیامدهاي مثبت و منفی بیمی

تواند اثر دیرپا و قوانین مصوب نمایندگان میزمانی باید به این حقیقت اشاره کرد که پیامدهاي
طیف قوانین تدوین شده از سوي نمایندگان بر بنابراین.مدتی در کشور برجاي گذاردطوالنی
.هاي زمانی طوالنی اثرگذار استاي از مردم و در طول دورهگسترده

گیري به صور فردي و گذاري مشتمل بر مراحل متعددي است که در آن تصمیمقانون
گذاري تردید در فرایند پیچیده قانونبی. شودجمعی انجام و نهایتاً به قوانین مصوب منتهی می

به طور کلی، نحوه ادراك از محیط در ارتباطات . کندمیادراك نمایندگان نقش موثري ایفا
افراد از طریق ادراك به کسب . گیري و عملکرد آنها بسیار موثر استاجتماعی افراد، تصمیم

کنند شوند و محیط خود را درك و معنا میمعرفت و شناخت از جهان پیرامونی خود نایل می
اساس ادراك نقش کلیدي در شناخت براین. کنندو بر اساس همان ادراك، عمل می

کند، بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر ادراك نمایندگان به نمایندگان از جهان پیرامونی ایفا می
بررسی عوامل مؤثر بر ادراك نمایندگان در . گذاري موضوعی کلیدي استهنگام قانون

ند نمایندگان را در ارتقاء تواگذاري و افزایش آگاهی نمایندگان از تأثیر این عوامل میقانون
. کیفیت تدوین و تصویب قوانین یاري کند

شناخت ماهیت و شناسایی عوامل مؤثر بر  ادراك نمایندگان در مسیر قانونگذاري 
ادراك از . هاي ژرف نگرانه و محققانه استغایت پیچیده و نیازمند پژوهشموضوعی به

شناسی، علوم از جمله از منظر روان. استمنظرهاي مختلفی مورد توجه محققان قرار گرفته 
با توجه به پیامدهاي ادراك افراد در  زمینه سازمان، مفهوم ادراك مورد توجه . اعصاب و فلسفه

اما با توجه به . محققان علوم مدیریت خصوصا ً محققان رفتار سازمانی نیز قرار گرفته است
باشد، انجام تحقیق در ي اسالمی میاینکه جامعه آماري تحقیق حاضر نمایندگان مجلس شورا

. این زمینه دشوار بوده و تحقیقات انجام شده در این قلمرو  انگشت شمارند
هدف غایی این پژوهش، طراحی الگوي عوامل محیطی موثر بر ادراك نمایندگان در 
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باشد، بنابراین ضرورت دارد که به این پرسش کلیدي پاسخ داده شود که چه گذاري میقانون
گذارند و قضایاي تئوریک گذاري اثر میعوامل محیطی بر ادراك نمایندگان به هنگام قانون

حاکم بر آن کدام است؟ در این پژوهش عوامل محیطی مؤثر بر ادراك نمایندگان احصاء 
گردید، ارتباط میان عوامل اثرگذار شناسایی شد و در نهایت الگوي عوامل محیطی مؤثر بر 

. راحی شدادراك نمایندگان ط

مبانی نظري تحقیق 
ادراك 

هاي انسان را نسبت به حوادث العملادراك عبارت است از باورها و احساساتی که عکس
نحوه ادراك از دیگران در ارتباطات اجتماعی مدیران و کارکنان . سازدو دیگران آماده می

). 161، ص1385افجۀ، (بسیار مؤثر است
راك را سازماندهی، شناسایی و تفسیر اطالعات حسی در تحقیقات خود اد1گرگوري

هایی در سیستم عصبی ادراك از طریق ایجاد سیگنال. داندمحیط به منظور شناخت محیط می
شود هاي حسی بدن است، حاصل میهاي فیزیکی و شیمیایی ارگانکه حاصل از محرك

). 2000گرگوري، (
. باشدتحریک، ثبت، سازماندهی و تفسیر میمرحله4،  ادراك شامل )2014(2از نظر پیکنز

پذیرش محرك . کندآگاهی فرد و پذیرش محرك نقش مهمی را در فرایند ادراك ایفا می
ها، انگیزش افراد و بسیار انتخابی می باشد و ممکن است بوسیله عقاید فعلی افراد، نگرش

ازهاي فوري آنها را کنند که نیهایی را انتخاب میافراد محرك. شخصیتشان محدود شود
هاي هایی که باعث ایجاد نگرانیو ممکن است محرك) هوشیاري ادراکی(برآورده سازد 

).دفاع ادراکی(روانشناختی شود را در نظر نگیرند 
طرفه میان اي یکدهد که رابطهشده درخصوص ادراك نشان مینخستین تحقیقات انجام

کند که فرد چه رفتاري ادراکات افراد تعیین میادراك و رفتار وجود دارد؛ به این صورت که
گرفته تأثیر مذکور را به تحقیقات جدید انجام1960با این وجود در اواخر دهه . دهدانجام 

چالش کشید و این نکته را بیان نمود که افراد در برخی شرایط ادراکاتشان را متناسب با 
اینبهمحققانمیالدي،1980و1970يهادههتحقیقاتبراساس. دهنداعمالشان تغییر می

1.Gregory
2. Pickens
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:اگرکندمیهدایتاوادراکاتراانسانعملیرفتارکهرسیدندنتیجه
باشد،ممکنحدنیکمتردردهدیمانجامایدیگویمانسانآنچهبریخارجراتیتأث.1
قیطرازچهرااواعمالوانسانادراكانیمارتباطاستممکنیاجتماعيفشارهاآنگاه

نشانراریتأثنیاریزشکل. دهدقرارریتأثتحتاعمالبرریتأثقیطرازچهوگفتاربرریتأث
.دهدیم

)162ص، 1385،ۀافج(رفتاروادراكانیمرابطه: 1شماره شکل

کهرایعمومادراکاتسهولتبهانسانباشد؛رفتاربهمربوطمشخصطوربهادراك.2
دراماکندیمیدوستيادعامثاليبرا. دهدیمنشانخودازاستماهنگناهيويرفتارهابا

. زندیمیدشمنبهدستیراحتبهعمل
ییاعتنایبباينحوبهانسانباشد؛آگاهخودادراکاتازيارکانهیزنحوبهانسان.3

ياثهحاداگرواستخواباوادراكایگوکهکندیمدنبالرایاجتماعانتظاراتایعادات
نسبتکند،داریبرااوادراكوآوردخودبهوکندآگاهدهدیمانجامآنچهبهنسبترايو
.استترصادقخودکردنمحکومبه

پافشاريآید،میزیردرکهمواردينظیردارد،باورآنچهبرغالباًانسانمطمئن،شرایطدر
: کندمی

. د ممکن استحنیدر کمتريبر وگرانیدریکه تأثیزمان.1
. کندیمقیتطباورفتاربايوادراكکهیزمان.2
.شودیمباخبرخودادراكازکهیزمان.4

انجامآنچهبهافرادومؤثرندادراکاتبرهماعمالورفتارومؤثرندرفتاربرادراکاتپس
کهستمعنابداناین. باشندداشتهاعمالآنخالفادراکیچندهردارند،اعتقاددهندمی

داردوجودادراكورفتارمیانجانبهدورابطهیکبنابراینکند؛میتبعیترفتارازهمادراك
).161-162ص، 1385،ۀافج(

فشارهاي خارجی

رفتار

ادراکات درونی
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: شودادراکاتتغییرموجبهاراهاینازتواندمیانسانعملیرفتارهاي
گتر و بزريهاخواهشرفتنیپذبهمنجرتواندیمکوچکخواهشکیباهیاولموافقت.1

. شودهیموافقت اوللیتکميادراك برارییتغ
يبراراادراكرییتغومقامآندررفتارنحوةیاجتماعمقامونقشکیازانتظارات.2
.کندیمآسانکنندیماشغالرامقامآنکهیکسان
يبرااست،ناهماهنگاوادراكباکهدیآیبرمیعملانجاممقامدرکهیوقتانسان.3

راشیخوادراكوحرفناچاربهبکاهدخودعملوحرفنیبیناهماهنگشدتزانکهیا
).162-163ص، 1385،ۀافج(کندیماصالحشدهانجامعملمطابق

فرایند ادراك
در تحقیقات خود به بررسی فرایند ادراکی پرداخته اند و آن را به ) 2007(گري و وگنر 

هاي حسی بدن برخورد هاي بیشماري با ارگانا محركاز نظر آنه. انداي نشان دادهنحو ساده
اما مغز و سیستم عصبی قادر به پردازش همه.... هاي بویایی، شنوایی وکند، از جمله محركمی

هاي حسی در اطراف خود فرد احتماالً به سختی از وجود این داده. این اطالعات نخواهد بود
ها و افتد انتخاب از میان بسیاري از محركاتفاق میبنابراین آنچه در این میان . شودآگاه می

:ها مدل فرایند ادراکی را به صورت ذیل ارائه کرده اندآن. باشدپردازش برخی از آنها می

)Gray & Wegner, 2007(فرایند ادراکی مدل: 2شکل شماره 

از نظر او افراد به . کردیکی از نخستین روانشناسانی بود که فرآیند ادراکی را تشریح1برونر
نخست، وقتی فرد با یک هدف ناآشنا : کنندمنظور درك محیط خود سه مرحله را دنبال می

. گردد تا در مود هدف بیشتر بداندهاي اطالعاتی از آن هدف میشود، به دنبال نشانهمواجه می
1. Bruner

هاي ارگان
حسی 

توجه

عالقه

ثبت تفسیر اقدام 

بازخورد 

پیامد
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تدریجاً با . دکند تا اطالعات بیشتري در مورد هدف کسب کندر مرحلۀ دوم، فرد تالش می
در . کندبندي نمودن هدف کمک میشود که به فرد در طبقههاي آشنایی مواجه مینشانه

هایی است که فرد بیشتر به دنبال نشانه. شوندها انتخاب می، نشانه)مرحله سوم(مرحله نهایی 
ه با ادراك افراد همچنین به طور فعاالنه عالئمی ک. اش را در مورد هدف تأیید نمایدبنديطبقه
در نهایت ادراك انتخاب شده . سازندکنند و یا منحرف میشان در تضاد است را انکار میاولیه

.)2011، 1سک و اشفورس(و یک تصویر ثابت از هدف در ذهن سپرده می شود 

پیشینه تحقیق
تاکنون بررسی عوامل مؤثر بر ادراك نخبگان سیاسی از جمله نمایندگان به طور مستقیم 

ها ادراك هایی اشاره کرد که در آنتوان به نمونهجام نشده است، اما در ادبیات موضوع میان
در مجموع با مرور تحقیقات انجام .اندگیرندگان سیاسی به طور غیرمستقیم بررسی شدهتصمیم

بندي در خصوص عوامل موثر بر ادراك نمایندگان در هنگام توان به چند دستهشده می
ست پیدا کرد؛ در برخی از تحقیقات، ایدئولوژي نماینده و تفکرات حزبی، عوامل گیري دتصمیم

3و پوتنام) 1984(2تحقیقات تدالك. اندگیري نمایندگان قلمداد شدهمؤثر بر نحوه تصمیم

چارچوب ذهنی و دیگريدر همین راستا در تحقیقات. خصوص قابل ذکر هستنددر این) 1971(
در پارلمان کشورهاي مختلف ازجمله کار و سوسیالیستان محافظهگیري نمایندگنحوه تصمیم

هاي  با توجه به نقشه ذهنی نمایندگان و فشار. و آلمان بررسی شدبریتانیایاالت متحده آمریکا،
اي ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و  مجموعهتصمیمات آنها،وارده از سوي احزاب بر آن

این خطاها عبارت . گذارد شناسایی شدندها اثر سوء میبر عملکرد آناز خطاهاي رفتاري که
، 4؛ روکه1950آندورنو و همکارانش، (گرایی سازي و تعصب، نژاد پرستی و قومبودند از کلیشه

).2008، 7؛ جاست و همکارانش2001، 6؛ داکیت5،1998؛ آلتمیر1960
هاي ، سیستم)2008(مکارانش و جاست و ه) 2013(8برخی محققان همچون براش و سندر

. اندثر بر ادراك نخبگان سیاسی به هنگام تحلیل محیط دانستهؤارزشی  را عامل کلیدي م

1. Saks & Ashforth
2. Tetlock
3. Putnam
4. Rokeach
5. Altemeyer
6. Duckitt
7. Jost et al
8. Sander &  Brosch
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هر . نگرندهایی که دارند به مسائل میها و ارزشبراساس این دیدگاه افراد با  باورها، نگرش
ادین خود قرار هاي بنیگیري تحت تأثیر ارزشکدام از نخبگان سیاسی به هنگام تصمیم

گیري ها، محیط پیرامونی خود را تحلیل و تصمیمنمایندگان براساس این ارزش. گیرندمی
با بررسی قوانین مصوب توسط نمایندگان به این نتیجه رسید که ) 1994(1بریثنویت. کنندمی

ر هاي حاکم بگذارد، ارزشگیري نمایندگان اثر مییکی از عوامل مهمی که بر نحوه تصمیم
بر این اساس یک ) 1994(بریثنویت . جامعه و فشارهاي نهادي وارده بر ادراك نمایندگان است

هاي مربوط به امنیت همانند از نظر وي ارزش. هاي سیاسی را ارائه نمودمدل دو بعدي از ارزش
هاي مرتبط با برعکس ارزش. نظم اجتماعی و قدرت ملی با نگرش محافظه کاران قرابت دارد

شناسی از دیدگاه روان. ها قرابت داردگرایی با نگرش لیبرالنی همانند برابري و انسانهارمو
سیاسی، این تحقیقات اهمیت بسزایی دارند چراکه اهداف و انگیزه احزاب راست و چپ را 

خصوص،جاست و همکارانش شده در ایندر یکی از آخرین تحقیقات انجام. دهندنشان می
هاي مرتبط با هر یک از نمایندگان لیبرال و محافظه عات گذشته ارزشبا بررسی مطال) 2016(

.کار را شناسایی  و در قالب جدول ذیل ارائه کردند

)Jost et al, 2016(کار هاي حاکم بر نمایندگان لیبرال و محافظهارزش: 1جدول شماره 
محافظه کارانهالیبرال

شخصیرضایتبرابري
وادهامنیت خانجهان در صلح

)نظم اجتماعی، قدرت ملی(امنیت )گرایی، رشد شخصیانسان(هارمونی 
حفظ اقتصادحفظ محیط زیست

انطباق پذیريجهانشمولی
)مقاومت در برابر تغییر(گرایی سنتخیرخواهی

قدرتخودبینی
موفقیت)پیشرفت، نوآوري(تغییرات اجتماعی 

)رابريناب(سلسله مراتب )عدالت اجتماعی(عدالت 
اقتدارطلبیاجتناب از آسیب

وفاداري درون گروهی، رقابت، فردگرایی)همکاري(گرایی گروه

1. Braithwaite
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هاي خود به این نتیجه دست یافتند که نمایندگان به گروهی دیگر از محققان، در پژوهش
؛ کرهان و 2005، 1کرین(گیري از عوامل اثرگذار بر ادراك خود  آگاه نیستند هنگام تصمیم

کنند که حتی اگر نمایندگان در مورد بیان می) 2010(2همکارانشوگستاگومز.)2007تلند، پن
هایی که گیري آگاهی داشته باشند، نسبت به محدودیتسبک شناختی خود در زمان تصمیم

.اطالع و ناآگاه هستندسازد بیاین سبک بر تصمیماتشان وارد می
ه را عامل موثري در نحوه ادراك نماینده از ، شخصیت نمایندگروه دیگري از تحقیقات

در تحقیق خود ابعاد مختلف ) 2016(و همکارانش 3اند، به عنوان مثال اسپارکمنمحیط دانسته
در گروه دیگري از .  اندها بررسی کردهشخصیتی نمایندگان و تأثیرش را بر نحوه ادراك آن

ها هم فرایندهاي در این پژوهش. استتحقیقات نگرشی سیستمی و فرایندي به کار گرفته شده 
باال به پایین مانند فشارهاي سیاسی و مسائل بین فردي، و هم فرایندهاي پایین به باال همانند 

اند و این نتیجه حاصل شده است که این دو شخصیت و ژنتیک به طور همزمان بررسی شده
ن سیاسی براي تحلیل مسائل فرایند در کنار یکدیگر گرایشات سیاسی افراد و ادراکات نخبگا

گذاري فرایند قانونپژوهش دیگري. )2016جاست و همکارانش، (دهندمحیطی را شکل می
نمایندگان را از سطح فردي تا سطح جمعی و از بعد رفتاري بررسی کرده است؛ به عبارت 
دیگر فرایندي که طی آن نمایندگان یک طرح یا الیحه را از سطح فردي تا جمعی بررسی

کنند، به تفصیل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است و به ابعاد شناختی و ادراکی آن در می
تشریفات مذهبی و باورهاي بنیادي افراد،: این ابعاد عبارتند از. همه مراحل اشاره شده است

انداز جهان در سیاسی و ایدئولوژیک، تصور نمایندگان از چشمهاي اجتماعی، فشارهاي ارزش
نحوه ادراك نمایندگان براي ایسه با واقعیت کنونی آن، خطاهاي ادراکی، نقش احزاب، و مق

). 2016اسلمبرگ، (ها یا لوایح بسیج نیروها در سطح جمعی در راستاي  تصویب طرح
گذاري نمایندگان بررسی شده عقالنیت و شهود، قانوندر برخی از تحقیقات از زاویه

گی پردازش اطالعات پیچیده توسط نخبگان سیاسی یکی از چگونبه عنوان مثال، . است
در عمده این تحقیقات به  فرآیندهاي . ترین سئواالت این گروه از پژوهشگران استاصلی

فرآیندهاي نسبتاً ناآگاهانه و کارکردهاي شناختی آگاهانه : دوگانه استدالل اشاره شده است
که نخبگان سیاسی از حیث درجه این تحقیقات ادعا شده است در). 2009کالین، (

1. Crane
2. Costa-Gomes
3. Sparkman
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اند که اکثر نخبگان به طور عالوه ثابت کردهسیستماتیک فکر کردن با یکدیگر متفاوتند؛ به
هاي هم معتقد بود که در محیط) 1955(سایمون ). 2011، 1باالك(گیرند اکتشافی تصمیم می

بلکه از اکتشاف استفاده گیرند سازي تصمیم نمیها براساس بهینهبا اطالعات پیچیده، انسان
گیرند و اصطالحاً به راه حل رضایت بخش کنند، خطوط اصلی را براي تصمیم درنظر میمی

کنند ها را به طور همزمان تجزیه و تحلیل نمیاز دیدگاه سایمون، افراد گزینه. دهندرضایت می
یمات خود متعهد ها تا زمانی به تصمآن. دهندهایشان را با توالی صورت میبلکه انتخاب

معتقدند ) 1985(و همکارانش 2دیویس. بخشی داشته باشندمانند که عملکرد رضایتمی
بسیاري از تصمیمات سیاستمداران غیر عقالیی است  و غیرعقالیی بودن تصمیمات باعث 

، نمایندگان به هنگام معتقد است)2011(باالك  . هاي سیاسی موثرتر باشندشود مداخلهمی
هاي فشار، و ترجیحات  حزبی مواجهند که به ذاري با مسائل متعددي از جمله گروهگقانون

تاکنون براي توضیح علت رفتار نمایندگان از . دهد تصمیمی بهینه اتخاذ کنندها اجازه نمیآن
تئوريمذاکره، ومبادلهجنگ، تئوريآغازنظریات گوناگونی از جمله تئوري بازي، تئوري

ي عقالیی و شناختی استفاده شده است، در این میان  بررسی ادراك نمایندگان و هاانتظار، مدل
تحقیقات تجربی درموضوع . گیري نمایندگان اهمیت بسزایی داردتحلیل نحوه تصمیم 

توسط هاي متعددي براي انجام پژوهشپژوهش حاضر هنوز در ابتداي راه است و زمینه
. محققان آتی قابل تصور است

قیقروش تح
اي ها، نظریهاي از دادهاي از پژوهش کیفی است که با استفاده از دستهنظریه داده بنیاد شیوه

هاي در دسترس ناشی پردازي از دادهایده اصلی این راهبرد، آن است که نظریه. یابدتکوین می
تجربه کنندگان که فرایند مورد پژوهش را هاي حاصل از مشارکتشود بلکه بر اساس دادهنمی

براي انجام ).  21. ، ص1990اشتروس و کوربن، (شود اند ایجاد یا مفهوم سازي میکرده
شیوه سیستماتیک : تحقیق به روش نظریه داده بنیاد سه شیوه معرفی شده است که عبارت اند از

شیوه نوخاسته یا کالسیک که به گلیزر . شودنسبت داده می)  1990(که به اشتراوس و کوربن 
. مطرح شده است) 2000(نسبت داده شده است و شیوه ساختارگرا که توسط شارماز ) 1992(

اوالً نظریه داده بنیاد کالسیک : دو تفاوت عمده شیوه کالسیک و سیستماتیک عبارت است از
1. Bullock
2. Davis
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کند مرور ادبیات کند و پیشنهاد میبرخالف رویکرد سیستماتیک چندان بر ادبیات تأکید نمی
ها ثانیاً، شیوه سیستماتیک براي تجزیه و تحلیل داده. ها انجام شودهدر زمان تحلیل داد

کند که به مدل پارادایمی معروف است، اما شیوه کالسیک چارچوبی عمومی را پیشنهاد می
البته شایان ذکر است که . داندسازي میهرگونه چارچوب از پیش تعیین شده را ضد نظریه

کند به عنوان ابزاري کمکی به محققان تازه کار پیشنهاد میکوربن نیز مدل پارادایمی را صرفاً
). 1395حیدري و سیدکاللی، (و استفاده از آن در تحقیقات شیوه سیستماتیک اجباري نیست 

به طور خالصه تفاوت رویکرد گلیزر با رویکرد  اشتراوس و کوربن ارائه 2در جدول شماره 
. شده است

)1394فرهنگی و همکاران، (داده بنیاد کالسیک و سیستماتیک مقایسه نظریه : 2جدول شماره 
اشتراس و کوربنگلیزر

هاي محقق؛برداشتبه تعلیق در آوردن پیش

شود؛ محقق یک حوزه ها ظاهر میمسئله از داده
آوري کند و جمعبنیادي را براي مطالعه انتخاب می

ها بدون یک مسئله پیش پنداشته آغاز داده
شود؛ می

شروع با ابهام
ظهور نظریه 

احتمال بیشتر ایجاد یک نظریۀ مفهومی ؛
کنند؛ ها نظریه را آشکار میداده

کدگذاري با قواعد کلی
باز، انتخابی، نظري : کدگذاري

هدف، کشف یک نظریه از دادهاست؛ 

هاي محقق، بر آنچه باید پیش برداشت
گذارد؛ جستجو و مطالعه شود تأثیر می

کند؛ قبل مسئله  را مشخص میمحقق از
اي را از طریق مطالعه ادبیات، محقق مسئله

تجارب شخصی یا استاد راهنما انتخاب 
کند؛ می

داشتن ایدة  کلی که از کجا باید شروع 
کرد؛ 

هاي ساختاریافته و فشار بر نظریه با سؤال
چارچوب از پیش تعیین شده؛

احتمال بیشتر ارائه یک توصیف؛  
شوند تا نظریه آشکار ها ساختار داده میداده

شود؛ 
مند، حساب شده و کدگذاري بسیار قاعده

هاي خاص با تکنیک
باز، محوري، انتخابی : کدگذاري

هدف، شناسایی شرایطی است که به 
تعامل در ارتباط با یک / مجموعه اي از عمل

شود؛ پدیده و پیامدهاي مربوطه منجر می



61گذاريعوامل موثر بر ادراك در فرایند قانون

کنید، نظریه داده بنیاد به روش سیستماتیک، از باال مشاهده میهمانطور که در جدول 
کند و در مقابل در روش کالسیک، فرایند کدگذاري باز، محوري و انتخابی پیروي می

کدگذاري باز کمابیش در هر . کدگذاري شامل مراحل کدگذاري باز، انتخابی و نظري است
ر رویکرد کالسیک، با کدگذاري دو روش یکسان است اما کدگذاري انتخابی و نظري د

تفاوت اصلی آنها نیز در بکارگیري . محوري و انتخابی در رویکرد سیستماتیک تفاوت دارد
مدل پارادایمی به کمک رویکرد سیستماتیک و اجتناب رویکرد کالسیک از هر گونه 

). 1395حیدري و سیدکاللی، (چارچوب محدود کننده است
انتخاب این . هش حاضر، نظریه داده بنیاد کالسیک استروش به کار گرفته شده در پژو

روش به این دلیل صورت پذیرفت که اگرچه در خصوص ماهیت ادراك و تأثیر ادراك بر 
متغیرهاي گوناگون تحقیقات زیادي صورت گرفته است اما تحقیقات محدودي در زمینه 

ثانیاً با توجه به . ده استعوامل محیطی مؤثر بر ادراك افراد خصوصاً نخبگان سیاسی انجام ش
شود، اینکه پژوهش حاضر در مورد ادراك است و جزء موضوعات رفتاري پیچیده قلمداد می

دهد و وي را مجبور وجود چارچوبی مشخص براي تحقیق، آزادي عمل محقق را کاهش می
به عبارت. شده در چارچوب سیستماتیک را تکمیل کندکند صرفاً عوامل از پیش تعیینمی

- دیگر  با عطف نظر به پیچیدگی مسئله تحقیق، وجود هرگونه مدل و چارچوب از پیش تعیین
بنیاد گیري از روش نظریه دادهلذا محقق با بهره. رساندشده  به فرآیند و نتایج تحقیق آسیب می

. ها بپردازدمدلی به تحلیل دادهکالسیک  سعی کرد تا بدون تحمیل هیچ چارچوب و  
: حاضر از دو روش رایج براي گردآوري اطالعات بهره گرفته شده استدر پژوهش 

اندازه نمونه بر . هاي آرشیوي از قبیل مشروح مذاکراتهاي نیمه ساختار یافته و دادهمصاحبه
اشتروس (اساس اصل اشباع نظري طی مراحل انجام تحقیق معلوم شد و از پیش تعیین نشده بود

گذاري و تنوع قوانین مصوب، قوانین ستردگی حوزه قانونبا توجه به گ). 1967و کوربن، 
پس از شناسایی نمایندگان حاضر . شده محدود به قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه شدبررسی

نفره از آنان احصاء شدند و جهت 20هاي مرتبط با الیحه برنامه توسعه، فهرستی در کمیسیون
که اشباع نظري محقق در نهایت ضمن این. اصل شدانجام مصاحبه، با همه این افراد تماس ح

گیري با به بیان دیگر، در پژوهش حاضر نمونه. نفر از این نمایندگان مصاحبه شدند16شد،
گیري نظري و روش قضاوتی هدفمند انجام پذیرفت و تا حصول مندي از منطق نمونهبهره
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، 1ین(گیري از اصول موردکاوي بهرهبا هامضافاً منابع گردآوري داده. اشباع نظري دنبال شد
تقویت شد؛ در این راستا مشروح کلیه مذاکرات مرتبط با الیحه برنامه توسعه مورد ) 1984

هاي آرشیوي قابل اتکا مانند گفتگوهاي منتشر شده با مطالعه قرار گرفت و حجم زیادي از داده
. یل شدندها تجزیه و تحلها، جراید و خبرگزارينمایندگان در روزنامه

سازي، و مقایسات همیشگی که ها از کدگذاري، مرتببه منظور تجزیه و تحلیل داده
اعتبارسنجی نیز از . دهند بهره گرفته شدبنیاد را تشکیل میترین عناصر روش نظریه دادهاصلی

هاي مؤید و ناقض، ضمن درنظر گرفتن ترتیب و توالی طریق جستجوي مستمر براي یافتن مثال
ی وقایع انجام گرفت و مالحظات اعتمادپذیري، اصالت، انتقادي بودن، تمامیت، صراحت، زمان

. نیز مالحظه شد) 1395حیدري و سیدکاللی، (روشنی، خالقیت، کمال، تناسب و حساسیت 
ها چندین بار مرور مجدد شدند و سرانجام مدل نهایی با هاي تحقیق، دادهبراي تست یافته

. کنندگان در پژوهش پاالیش شدحضور برخی از مشارکت 

هاي تحقیقها و یافتهتحلیل داده
تجزیهدقیقطوربههامصاحبههايجملهتکتکنخستگامدرباز،کدگذاريمنظوربه

منظور از شواهد آن جمالت و عباراتی از مصاحبه . تحلیل شده و شواهد استخراج شدندو
در مرحله بعد شواهد  تجزیه . باشداصلی تحقیق میشونده است که به نحوي در ارتباط با سؤال 

بندي، مفاهیم انتزاعی حاصل و تحلیل شدند و کدها احصاء شدند و پس از تحلیل و طبقه
احصاء شدهمفاهیم. در واقع مفاهیم یک سطح باالتر از کدها در نظر گرفته شدند. گردیدند

الزم به ذکر .استشدهدرج3ماره شدر جدولمرتبطهاينقل قولازهایینمونهباهمراه
ها به روش مقایسه مستمر شدند، تجزیه و تحلیل دادهآوري میها جمعاست، همچنان که داده

البته ذکر این نکته ضروري است که فرایند مقایسه مستمر در تمام طول . شدنیز اجرا می
.باشدپژوهش اجرا شد و  صرفاً محدود به مرحله کدگذاري باز نمی

1. Yin
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هاي مصاحبه شوندگان متناسب با مفاهیم اصلی تحقیقنمونه نقل قول: 3جدول شماره 

نگرانی و مقوله محوري، دل. یابدکدگذاري باز تا زمان شناسایی مقوله اصلی ادامه می
انتخاب یک مقوله به عنوان مقوله چند معیار براي. کنندگان استدغدغه اصلی شرکت

ها، مرکزي بودن، مرتبط بودن به سایر مقوله: اند ازمحوري وجود دارد که مهمترین آنها عبارت
در تحقیق ).  1967گلیزر، (ها و صرف زمان بیشتر براي اشباع شدن اتفاق افتادن مکرر در داده

ه شد، ادراك نمایندگان به عنوان شوندگان پرسیدحاضر با توجه به سئواالتی که از مصاحبه
بنابراین در این مرحله کدگذاري . ها حول آن سامان یافتندمقوله محوري انتخاب شد و داده

نمونه نقل قولمفاهیمردیف

فشار سیاسی و 1
حقوقی

نمایندگان  همواره تحت فشار هستند، به عنوان مثال به ما فشار 
آورند که رأي مثبت یا منفی به یک الیحه بدهیم، گاهی می

ناصب سیاسی بعد از دوره نمایندگی داده اوقات وعده اعطاي م
.شودمی

فشار اقتصادي2

تعداد انگشت شماري از نمایندگان با توجه به اینکه  هزینه 
اند به هنگفتی براي تبلیغات خود در دوره انتخابات انجام داده

هاي اقتصادي تا حدودي دنبال آن هستند که با انجام برخی فعالیت
.کنندها را جبران آن هزینه

فشار اجتماعی و 3
فرهنگی

برایشان وام تهیه کنیم، انتظار دارند براي مردم از ما انتظار دارند 
فرزندانشان شغل ایجاد کنیم، انتظار دارند فرزندانشان را از 

هاي شهرهاي مختلف به شهر خودشان انتقال دهیم، انتظار دانشگاه
دارند فرزندانشان را در برخی مدارس ثبت نام کنیم، همه این 

.کندموارد به یک نماینده فشار وارد می

ار فناورانهفش4
از وقتی کانال . ها گله دارمها و خبرگزاريمن از بسیاري از رسانه

تلگرام آمده است، هر خبرگزاري خبري را بدون توجه به موثق 
.کندبودنش پخش می

هاي ساختار و رویه5
مجلس

ها شد و نقش معاونتهاي داخلی مجلس بهتر طراحی میاگر رویه
.کردیک نماینده کسب میشد دید بهتري تر میپررنگ

فرهنگ حاکم بر 6
سازمان

فرهنگ داخلی مجلس مبتنی بر پژوهش نیست و جامعه پذیري 
.افتدنمایندگان به خوبی اتفاق نمی
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هاي نامرتبط در نظر گیرد و دیگر دادههاي مرتبط صورت میصرفاً براي مقوله اصلی و مقوله
هاي مرتبط مقوله اصلی و مقولهیابد که کدگذاري انتخابی تا زمانی ادامه می. شوندگرفته نمی
. ها حاصل نشودهاي بیشتر و جدیدتري از دادهدهد که ویژگیاشباع زمانی رخ می. اشباع شوند

ادراك، عوامل محیط داخلی، و عوامل محیط : هاي پژوهش عبارت بودند ازدر مجموع مقوله
اخت غیرمستقیم براي مقوله محوري ادراك نیز دو زیرمقوله شناخت مستقیم و شن. خارجی

در زیرمقوله شناخت مستقیم، مفهوم معناسازي، و در زیرمقوله شناخت . شناسایی شد
مقوله عوامل محیط خارجی خود . غیرمستقیم، مفاهیم معنابخشی و معناشکنی احصاء شدند

- حقوقی، فشارهاي اقتصادي، فشارهاي اجتماعی- مفهوم انتزاعی فشارهاي سیاسی4شامل 
مقوله عوامل محیطی داخلی نیز شامل دو مفهوم انتزاعی . باشداي فناورانه میفرهنگی و فشاره

باشد که در بخش تشریح هاي داخلی سازمان و فرهنگ حاکم بر سازمان میساختار و رویه
هاي ساختار داده4در جدول شماره . مدل به تفصیل در مورد آنها توضیح داده خواهد شد

.تحقیق نمایش داده شده است
هاي تحقیقساختار داده: 4دول شماره ج

سازي ها با یکدیگر مفهومدر مرحله نهایی، کدگذاري نظري، چگونگی ارتباط مقوله
شوند، اما در مرحله کدگذاري بندي میها تجزیه و طبقهدر کدگذاري باز و انتخابی داده. شودمی

مدل نهایی تحقیق ارائه 3در شکل شماره . شوندیکدیگر مرتبط میها و مفاهیم به نظري، مقوله

مفاهیمزیرمقولهمقوله اصلی

......عوامل محیط خارجی

فشار سیاسی و حقوقی
فشار اقتصادي

فشار اجتماعی و فرهنگی
فشار فناورانه

هاي مجلسساختار و رویه.......عوامل محیط داخلی
فرهنگ حاکم بر سازمان

)مقوله محوري(ادراك 
معناسازيشناخت مستقیم

معنابخشیشناخت غیر مستقیم
معناشکنی
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ادراك در مرکز مدل قرار گرفته است و مقوله عوامل محیط خارجی از طریق مفاهیم . شده است
فرهنگی و فشارهاي فناورانه، - حقوقی، فشارهاي اقتصادي، فشارهاي اجتماعی- فشارهاي سیاسی

هاي داخلی و فرهنگ حاکم بر سازمان فاهیم ساختار و رویهو عوامل محیط داخلی نیز از طریق م
نتیجه ادراك نمایندگان نیز رخداد . گذارندبر ادراك نمایندگان به طور مستقیم تأثیر می

.ها و لوایح استگذاري و تصویب طرحقانون

الگوي عوامل مؤثر بر ادراك نمایندگان: 3شکل شماره شماره 

تشریح مدل 
ادراك

قابل مشاهده است، ادراك به عنوان مقوله محوري در مدل 3مانطور که در شکل شماره ه
هایی که توسط مصاحبه شوندگان ها و داستانتحلیل روایت. یافته نهایی ظاهر شده استتوسعه

بندي رهنمون کرد که نمایندگان مجلس شوراي اسالمی از اظهار شد، محققان را به این جمع
یا به شکل مستقیم و از : کنندها را  تجزیه و تحلیل و درك میلوایح و طرحدو طریق وقایع، 

هاي تدوین شده نسبت به یک طرح یا الیحه شناخت طریق مطالعه اسناد و مدارك و گزارش
ها و ها و فراکسیونکنند، و یا به شکل غیرمستقیم و با حضور در جلسات کمیسیونکسب می

محقق در حین  . کنندیک طرح یا الیحه درکی پیدا میشنیدن نظرات  همکارانشان، از
ها شنید که ناظر بر شناخت هایی که با نمایندگان داشت، به کرات جمالتی از آنمصاحبه

من در خصوص این الیحه از برنامه توسعه، مطالعه کردم، «: مستقیم ایشان بود، ازجمله
هاي مختلف صحبت کرده و رتخانههاي علمی را به دقت بررسی نمودم و حتی با وزاگزارش

و یا جمالتی که مؤید شناخت .  »ها به دنبال جلب نظرات دیگران بودمفعاالنه در کمیسیون
ها شرکت کردم و من در خصوص این الیحه در کمیسیون«: ها بود مانندغیرمستقیم آن

ادراك وگذاريقانون
هاطرحتصویب

لوایحو

عوامل محیط 
ارجیخ

عوامل محیط 
داخلی
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اي و عالقههاي سایر نمایندگان و مدعوین را شنیدم و چون خودم تخصصها و روایتگفتمان
گیري به  موضوع آن الیحه نداشتم، بر اساس اطمینانی که به برخی از نمایندگان داشتم، تصمیم

.»کردم
پذیر ساخته بود  ها امکاننحوه توصیف نمایندگان از فرآیندي که درك محیط را توسط آن

ریافته را تحت محقق را بر آن داشت که براي نشان دادن فرایند ادراك نمایندگان، مفاهیم ظهو
. بندي نمایددو زیر مقوله شناخت مستقیم و شناخت غیرمسنقیم طبقه

افتد بلکه ، ادراك هیچگاه به صورت فردي اتفاق نمی)1993(براساس نظر کارل ویک 
توانند به صورت افراد هیچ گاه نمیبه بیان دیگر . شودهمواره به صورت اجتماعی ساخته می

اجتماعات، نند و براي شناخت وقایع محیطی تحت تأثیر افراد،منفرد محیط خود را درك ک
یا دانشگاهی که فرد در آن درس خوانده و هزاران عامل دیگري که مدرسهتربیت خانوادگی،

توان براي ادراك طیفی در نظر گرفت،میبا این وجود،. گیرندقرار میجنبه اجتماعی دارند،
پردازند و این خود فرد است که عامالنه  به درك محیط میدر یک سر طیف افراد به صورت 

کند، بنابراین در چنین شرایطی میزان اجتماعی بودن نقش اساسی را در فرآیند ادراکی ایفا می
در سر دیگر طیف، افراد در حضور دیگران و از طریق گفتگو با آنان و . ادراك کمتر است

در این شرایط . یابنداي ادراك مشخصی میبه واقعهها نسبتهاي آنها و داستانشنیدن روایت
.میزان اجتماعی بودن ادراك بیشتر است

آنچه محققان را به دو زیرمقوله شناخت مستقیم و شناخت غیرمستقیم رهنمون کرد، ظهور 
محققان با  تجزیه و تحلیل رفتارهاي نمایندگان . مفاهیم معناسازي، معنابخشی و معناشکنی بود

هایشان براي تحت تأثیر قراردادن دیگران در جلسات صحن و کمیسیون، نحوه تالشاز قبیل 
استداللشان براي قانع کردن سایرین جهت اعطاي رأي مثبت یا منفی به یک طرح یا الیحه، و 

خصوص، به بررسی فرآیند مطالعاتی ایشان براي کسب شناخت نسبت به یک طرح یا الیحه به
نامگذاري این مفاهیم با عنایت به . شی و معناشکنی دست یافتندمفاهیم معناسازي، معنابخ

مفهوم معناسازي تحت زیرمقوله شناخت . ادبیات موضوع درباره شناخت صورت پذیرفت
. بندي شدندمستقیم، و مفاهیم معنابخشی و معناشکنی تحت زیرمقوله شناخت غیرمستقیم دسته

معناشکنی و معنابخشی به این صورت  مطابق با ادبیات موضوع، سه مفهوم معناسازي و
معناسازي فرایندي است که افراد  از طریق آن تالش می نمایند تا محیط و : اندتعریف شده

افراد در محیط سازمانی به طور مستمر در حال معناسازي و سپس . وقایع محیطی را درك کنند
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. شودکنشی محسوب میي هر اقدام و معناسازي مقدمه. واکنش به اتفاقات محیطی هستند
معنابخشی، فرایندي . معناشکنی تخریب یا شکستن معناي ساخته شده در اذهان دیگران است

کنند تا فرایند معناسازي دیگران را تحت تأثیر قرار دهند است که از طریق آن، افراد تالش می
). 2004، تیلور(و معناي ذهنی خود را جایگزین معناي شکل گرفته در اذهان دیگران کنند 

هاي نمایندگان براي گونه نتیجه گرفت که به تالشتوان اینبا عنایت به  تعاریف باال می
نمایندگان . شودادراك وقایع محیطی و قوانین در فرایند تصویب قوانین، معناسازي اطالق می

و کنندهاي محیطی به طور ویژه توجه  میهاي ذهنی خود به برخی از نشانهبراساس چارچوب
نمایندگان به دنبال ساخت . انگارندهاي محیطی دیگر را نادیده میحال برخی از نشانهدر همان

ها و لوایح هستند و بر اساس معناي ساخته شده در ذهنشان نسبت به معنا از وقایع محیطی، طرح
طرح هایی که یک نماینده نسبت به یک بنابراین کلیه ادراك. دهندیک طرح یا الیحه نظر می

این مفهوم در شمار زیادي از شواهد به . گذاري کردتوان معناسازي نامیا الیحه دارد را می
داد، محققان از عنوان شناخت مستقیم آمده مشاهده شد  و چون به طور مستقیم رخ میدست

. براي نامگذاري زیر مقوله مربوط به آن بهره گرفتند
. افتدشناخت به طور غیرمستقیم هم اتفاق میشواهد دیگر مؤید این واقعیت بودند که  

ها و ارائه استدالل در ها، داستانها، روایتهایی با بیان گفتماننمایندگان در موقعیت
هاي گوناگون، سعی در تخریب معنا و ادراك ساخته شده در مورد یک طرح یا گردهمایی

- هاي گوناگون سعی میئه استداللو با ارا) معناشکنی(الیحه در اذهان سایر نمایندگان داشتند 
و بدین شکل تحقق ادراك )  معنابخشی(ها انتقال دهند کردند معناي ذهنی خود را به آن

از آنجا که این نوع از شناخت به طور غیرمستقیم . جدیدي را در سایر نمایندگان تسهیل کنند
له مرتبط با آن استفاده داد، محققان از عنوان شناخت غیرمستقیم براي نامگذاري زیرمقورخ می
. در ذیل این زیرمقوله،دو مفهوم معناشکنی و معنابخشی جاي گرفت. کردند

عوامل محیط خارجی 
حقوقی، فشارهاي اقتصادي، فشارهاي - در پژوهش حاضر، چهار مفهوم فشارهاي سیاسی

هاي فشار. فرهنگی و فشارهاي فناورانه، عوامل محیط خارجی را تشکیل دادند-اجتماعی
ها و سیاسی و حقوقی از مهمترین عواملی بود که به طور مستقیم و غیرمستقیم در صحبت

نمایندگان براي تصویب یک قانون تحت فشارهاي . هاي  نمایندگان بازگو شدروایت
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از سویی، مردم به نمایندگان فشار . گیرندگوناگون از سوي دولت و سایر نهادها قرار می
آنان تصویب گان شهرشان انتظار دارند قوانینی را در راستاي منافع منطقهآورند و از نمایندمی

رود که همسو با منافع حزبی که به آن تعلق کنند، و از سوي دیگر از نمایندگان انتظار می
عالوه، گاهی اوقات  فشارهایی از سوي مسئولین اجرایی به به. دارند، اقداماتی انجام دهند

در این میان . د تا در راستاي تأیید لوایح دولت اقداماتی انجام دهندشونمایندگان وارد می
بینی نمایندگان از شرایط کاریشان پس از دوره نمایندگی، تمایل هاي درونی و پیشنگرانی

هاي آتی، و انگیزه کسب مناصب دولتی، فشارهاي ها براي انتخاب شدن مجدد براي دورهآن
. کندد میوارد شده به نمایندگان را تشدی

با توجه به نقش کلیدي نماینده در تصویب قوانین، گاهی اوقات نهادهاي گوناگون و حتی 
. کنندسایر نمایندگان، از ابزارهاي اقتصادي براي تحت تأثیر قرار دادن نمایندگان استفاده می

همواره باال رفتن انتظارات اعضاي خانواده نمایندگان و وعده اعطاي برخی امتیازهاي اقتصادي
دهد، لذا فشارهاي اقتصادي نیز نقش مهمی در اثرگذاري بر نمایندگان را تحت فشار قرار می

. کندادراك نمایندگان ایفا می
. گیردبخشی از  فشارهاي اجتماعی و فرهنگی وارده به نمایندگان از سوي مردم نشأت می

که ممکن است حتی جزء وظایف مردم انتظارات متفاوتی از نمایندگان خود دارند، انتظاراتی 
سازي زمینه اشتغال براي فرزندان، انتقال فرزندان انتظار دریافت وام، فراهم. نمایندگی هم نباشد

. کندهاي شهرهاي مختلف و موارد دیگر  فشار بسیاري را به یک نماینده وارد میاز دانشگاه
نمایندگان از یک سو . تر استتر مشهودهاي انتخاباتی کوچکاین امر براي نمایندگان حوزه

هاي انسانی و به آراي  مردم براي دوره بعد احتیاج دارند و از سوي دیگر مسائل و دغدغه
ها انتظارات و فشار رسانه. تفاوت  باشنددهد نسبت به این مسائل بیاحساسی به آنها اجازه نمی

. کندا مضاعف میبراي تدوین قانون مناسب و مطالبه حل مسائل محلی این فشارها ر
هاي تلگرامی، بروز هاي مجازي همچون تلگرام، واتساپ و کانالدر چند سال اخیر،  شبکه

استقبال چشمگیر مردم از این نوع  . اي را در سطح جامعه به دنبال داشته استتغییرات گسترده
است، هاي عمومی، باعث طرح شدن مشکالت و مطالبات اجتماعی در ابعادي وسیع شدهرسانه

در حال . خصوص استهاي نجومی از جمله مصادیق بارز قابل ذکر در اینمعضل حقوق
در . کنندبرداري سیاسی میهاي داخلی و خارجی نیز از این ابزارها بهرهحاضر برخی از رسانه

ها پذیرفته با تعدادي از  نمایندگان، به این نکته اشاره شد که این رسانههاي صورتمصاحبه
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بسیاري از نمایندگان اذعان داشتند که ترس از . اندعمل نمایندگان را محدود کردهآزادي
از سوي دیگر، . پذیري را محدود ساخته استها به ریسکاي شدن، جسارت و تمایل آنرسانه

ITشدند مانند خدمات محور شدن بسیاري از  فرایندهایی که سابقاً به طور سنتی انجام می
و ضرورت برخورداري نمایندگان از ایمیل، وبسایت، کانال تلگرامی و الکترونیک دولتی،

ها، از جمله دیگر عواملی هستند که فشارهاي صفحه هاي شخصی و مدیریت مناسب آن
.دهندفناورانه بر نمایندگان را افزایش می

عوامل محیط داخلی 
لس به عنوان عوامل هاي سازمان، و فرهنگ حاکم بر سازمان مجدو مفهوم ساختار و رویه

مسلماً نمایندگان در بستر سازمانی . محیط داخلی مؤثر بر ادراك نمایندگان احصاء شدند
فرایندهاي تعریف شده براي مطرح شدن یک طرح یا الیحه، و . کنندمجلس فعالیت می

ه فرایندهاي مرتبط با طرح سؤال، تذکر و استیضاح و سایر ابزار نظارتی بر نحوه ادراك نمایند
فرهنگ حاکم بر سازمان مجلس اعم از کارکنان ستادي و نمایندگان، بر نحوه . گذارداثر می

ها و لوایح و در آیین نامه داخلی مجلس فرایند بررسی طرح.ادراك نماینده  مؤثر است
همچنین سایر وظایف نمایندگان مشخص شده است، فرایندهاي تدوین شده نقش بسزایی در 

هایی گذاري دارد، گزارشها یا لوایح و در نهایت قانونت به طرحادراك نماینده نسب
کارشناسی که از سوي بخش اداري مجلس  و یا سایر نهادهاي پشتیبان همچون مرکز 

گیرد نیز بر نحوه ادراك نماینده بسیار مؤثر هاي مجلس در اختیار نماینده قرار میپژوهش
.  ادراك نمایندگان اهمیت بسزایی داردهاي کارشناسی  تهیه شده درنقش گزارش. است

پذیري نمایندگان در هنگام ورود به مجلس و فرهنگ و رفتار کارکنان نیز بر رویه جامعه
. نوع ادراك نمایندگان بسیار تأثیرگذار است

هاي اداري مختلف ها و لوایح مجلس با بخشدر حال حاضر فرایندهاي بررسی طرح
ها وانین و نظارت در ارتباط است و عدم هماهنگی میان آنهاي قمجلس از جمله معاونت

هاي نقش کارشناسی و پژوهشی معاونت. تواند مشکالتی را براي نمایندگان بوجود آوردمی
پشتیبان  نمایندگان در ساختار سازمان کافی نیست و ضرورت دارد اطالعات بیشتري براي 

- در شرایط کنونی، مشکالت و نارسایی. گیردگیري در اختیار نمایندگان قرارپشتیبانی تصمیم
. دهدالشعاع قرار میهاي ساختاري، اداري و فرهنگی، ادراك نمایندگان را تحت
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نتیجه گیري  و پیشنهادها 
گذاري نمایندگان در سطح جامعه، در این تحقیق با توجه به تأثیر وسیع و دیرپاي قانون

بی شک . گذاري شناسایی شودان به هنگام قانونتالش شد تا عوامل مؤثر بر ادراك نمایندگ
کنند و نحوه برداشت و ادراکشان نسبت به وقایع گیري نمینمایندگان در خالء تصمیم

لذا . گذاردها و لوایح در نوع تصمیمات اتخاذ شده از سوي آنها تأثیر میمحیطی،  طرح
منظور افزایش سطح آگاهی محققان شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر ادراك نمایندگان را به

نتایج نشان داد عوامل . گذاري مؤثر دانستندنمایندگان و به تبع آن ارتقاء سطح کیفی قانون
توان به دو مقوله عوامل محیطی خارجی و عوامل محیطی موثر بر ادراك نمایندگان را می

فشارهاي مفهوم 4مقوله عوامل محیطی داخلی خود از . بندي نمودمحیطی داخلی تقسیم
فرهنگی و فشارهاي فناورانه تشکیل -حقوقی، فشارهاي اقتصادي، فشارهاي اجتماعی-سیاسی

به عبارت دیگر عوامل محیط خارجی از طریق اعمال این چهار نوع فشار بر ادراك . شده است
هاي داخلی عوامل محیطی داخلی نیز از دو مفهوم ساختار و رویه.  گذارندنمایندگان اثر می

مان و فرهنگ حاکم بر سازمان تشکیل شده است و ادراك نمایندگان تحت تأثیر ساختار ساز
.گیردهاي داخلی و فرهنگ سازمان  قرار میو رویه

- هایی توسعه میبا توجه به اینکه در نظریه داده بنیاد کالسیک، پس از طراحی مدل، قضیه
هایشان را به شرح به همراه زیر قضیهیابد، محققان با توجه به الگوي ارائه شده دو قضیه اصلی

: ذیل ارائه نمودند

عوامل محیط خارجی بر ادراك نمایندگان در تصویب قوانین : 1قضیه شماره 
. گذاردتأثیر می

فشارهاي سیاسی و حقوقی بر ادراك نمایندگان در تصویب قوانین تأثیر : 1زیر قضیه 
.گذاردمی

.گذارددراك نمایندگان در تصویب قوانین تأثیر میفشارهاي اقتصادي بر ا: 2زیر قضیه 
فشارهاي اجتماعی و فرهنگی  بر ادراك نمایندگان در تصویب قوانین تأثیر :3زیر قضیه 

. گذاردمی
.گذاردفشارهاي فناورانه  بر ادراك نمایندگان در تصویب قوانین تأثیر می:4زیر قضیه 
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ك نمایندگان در تصویب قوانین عوامل محیط داخلی بر ادرا: 2قضیه شماره 
. گذاردتأثیر می

ساختار داخلی مجلس  بر ادراك نمایندگان در تصویب قوانین تأثیر : 1زیر قضیه 
.گذاردمی

هاي درونی مجلس بر ادراك نمایندگان در تصویب قوانین تأثیر رویه: 2زیر قضیه 
.گذاردمی

خود از دو زیر مقوله شناخت ادراك . ادراك مقوله محوري پژوهش حاضر قلمداد شد
زیر مقوله شناخت غیر مستقیم،  مفهوم . مستقیم و شناخت غیرمستقیم تشکیل شده است

گیرد و زیر مقوله شناخت غیرمستقیم، مفاهیم معناشکنی و معنابخشی را معناسازي را دربر می
محیطی و قوانین هاي نمایندگان براي ادراك وقایع کلیه تالشنتایج نشان داد . گیرددر بر می

هایشان براي تحت تأثیر باشد و کلیه تالشدر فرایند تصویب قوانین از جنس معناسازي  می
قرار دادن سایر نمایندگان و تغییر ادراکشان نسبت به یک طرح یا الیحه قابل اطالق تحت 

. عناوین معناشکنی و معنابخشی است
تواند از نظر کاربردي ونه مطالعات میبا توجه به نقش چشمگیر نمایندگان در جامعه اینگ

از سوي دیگر، با توجه به انگشت شمار بودن تعداد تحقیقات انجام شده . بسیار اثربخش باشد
اي باشد براي انجام در خصوص حوزه رفتاري نمایندگان، امید است این پژوهش مقدمه

وان به محققان آتی داد تدر مجموع یکی از پیشنهادهایی که می. تحقیقات بیشتر در این حوزه
توانند عوامل احصاء شده در این پژوهش را در تحقیقات مستقل به طور این است که می

.  یافته را مورد آزمون قرار دهندتر بررسی کنند و قضایاي توسعهمفصل
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