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چشم انداز بحث در سه رویکرد

ًظریِ ّای
سیاسی
وارتردی در
رٍاتظ
ػوَهی
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 -2تمسین
تٌذی ًظریِ
ّای سیاسی

 -1نظریه
چیست؟
1/14/2018

چیستی ًظریِ ؟
•
•
•
•
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ًظریِ ّا اتساری ّستٌذ در خذهت هحمك ترای سادُ سازی ٍ هٌظن سازی راتغِ تیي پیچیذُ ٍ ظاّرا
ًا هرتثظ تیي پذیذُ ّا در جْاى هادی ٍ اجتواػی ٍ اًساًی
ًظریِ ّا هغلك ٍ ّویطگی ٍ همذض ًیستٌذ .
ًظریِ ّای هىول یىذیگرًذ
ًظریِ ّا در ػلَم اًساًی ٍ اجتواػی تِ هراتة پیچیذُ تر از ػلَم عثیؼی ّستٌذ.
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از واقعیت تب مگب تئوری
نظریه های کالن
رابطه بین قوانین
رابطه بین واقعیتها
واقعیت ها
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واقعیت ها

نظریه

قوانین
قوانین

نظریه
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نظریه هبی سیبسی
نظریه های کالسیک
•
•
•
•
•
•
•
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ًظریِ ّای ایذُ الیستی (واًت ٍ دیگراى )
ًظریِ ّای رئالیستی (هاویاٍلی ٍ دیگراى )
ًظریِ هاروسیسن( لٌیي ٍ دیگراى )
ًظریِ پَزیتَیستی ( وٌت ٍ دیگراى )
ًظریِ اًتمادی ( َّروْایور ٍ دیگراى )
ًظریِ ًخثِ گرایی ( پارُ تَ ٍ دیگراى )
ایي ًظریِ ّا تیطتر در چارچَب فلسفِ ٍ
ایذئَلَشِی ّای سیاسی لاتل تحلیل است.

نظریه های جدید
•
•
•
•
•
•
•

فویٌیسن *
ًظریِ تازی ّا*
ًظریِ پست هذرى*
ساختارگرایی *
ّرهٌَتیه *
گفتواى
وَرپَراتیسن
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تفاٍت ًظریِ ّای والسیه ٍ هذرى
• ًظریِ ّای والسیه هتوروس تر
لذرت سیاسی هَجَد در دٍلت ٍ
حىَهت ّستٌذ
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• ًظریِ ّای جذیذ از ساحت
دٍلت فراتر رفتِ تِ جاهؼِ را در
تر هی گیرًذ ٍ تِ هرزّای جاهؼِ
ضٌاسی ٍارد هی ضًَذ
• ًظریِ ّای جذیذ تیي رضتِ ای
ّستٌذ ٍ درن اًْا در دیگر
ضاخِ ّای ػلَم وارترد دارد
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روش بررسی نظریه هب
شکاف و مساله
عینی یا ذهنی
مولد نظریه

داعیه و هدف
نظریه

مفروضات و
مولفه های اصلی
نظریه
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نقدهای وارد بر
نظریه

اثرات و
پیامدهای نظریه
پردازی و اجرا
1/14/2018

فمینیسم

ضىاف :هرد ساالری ٍ تضییغ حمَق
زًاى ٍ هحرٍهیت جاهؼِ از ًیوی از
ظرفیت ّای تالمَُ

داػیِ  :احماق حمَق زًاى ٍ
ارتمای تَاى اجتواػی

اثرات :ظَْر ظرفیت اجتواػی
زًاى  ،ضىل گیری رٍیىردّای
افراعی فویٌیستی ٍ هرد ستیس
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مفروضات  :نگاه به حیات از
نگاه مردان غلط است و نافی
صلح و عدالت و امنیت و رفاه
است

استعداد برداشت های افراطی
از نظریه

1/14/2018

نظریه ببزی هب

ضىاف :ػذم ارتثاط هٌغك
ریاضیات تا سیاست

داػیِ :اػوال هٌغك ٍ دلت
هحاسثات ریاضیات در تصوین
سازی ٍ تصوین گیری سیاسی

پیامدها :محسوس تر شدن
تصمیمات سیاسی
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هفرٍضات  :لَاًیي احتواالت ٍ ریاضیات در
سیاست ّن جاری استّ .ر هَاجِْ ای در 3
الگَی ترد-ترد ٍٍ ترد -تاخت ٍ تاخت تاخت
لاتل تملیل ٍ تحلیل است

نقدها  :ساده سازی پیچیدگی
های تصمیم سازی
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نظریه پست مدرن

ضىاف  :سلغِ ٍ
ّصهًَی هَلفِ ّای هذرًیسن

داػیِ  :تَجِ تِ ّوِ درن ّا ٍ
فْن ّا ٍ ًیازّا ٍ اهیال

اثرات  :رفغ تماتل اوثریت ٍ
اللیت در ّوِ ساحت ّا
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هفرٍضات:ضٌیذُ ضذى
صذای حاضیِ ّا ٍ پایاى
استثذاد هتي

ًمذّاّ :رج ٍ هرج هؼرفتی ٍ
فمذاى پاراداین ّا
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نظریه سبختبرگرایی
ضىاف  :تاویذ افراعی تر
ػاهلیت ٍ فاػلیت اًساى ٍ فرد ٍ
ارادُ

داػیِ  :تمذم ساختار تر
فرد

اثرات :تالش ترای تْثَد سیستن
ّا تجای ارضاد اًساًْا
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هفرٍضات  :ایي ساختار ٍ هحیظ
تیرًٍی است وِ رفتار اًساى را
هی سازد

ًمذً :فی ٍ ون اًگاری
ارادُ ٍ تصوین فردی
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نظریه هرمنوتیک

شکاف  :تصلب متن و نفی
خواننده

داعیه  :اهمیت قرائت متن به
انداره اصل متن

اثرات  :ترجیح
خواننده و فهم مخاطب
بر نیت مولف
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مفروضات :هماهنگی
متن و مولف و
خواننده

نقد  :کم رنگ شدن
نیت مولف
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کبربرد نظریه هبی سیبسی درروابط عمومی
• توجه به ظرفیت های باالی زنان
در روابط عمومی
• پرهیز از مردساالی در نگاه به
مقوالت در روابط عمومی

فمینیسم

• اولویت مشتری مداری و
مخاطب مداری
• برد – برد تنها قاعده بازی در
روابط عمومی

نظریه بازی ها

• توجه به سالیق نامتعارف
• باز بودن فضای نواوری و
ابتکار

پست مدرنیسم
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کبربرد نظریه هبی سیبسی درروابط
عمومی
• اٍلَیت ًظر ٍ داٍری
هطتری ٍ هخاعة ٍ ارتاب
رجَع تر ًیت ٍ ػول ها

ّرهٌَتیه

• ضرٍرت تغثیك ًیت ها ٍ
داٍری هخاعة ٍ هطتری

• تالش ترای تْثَد سیستن
ّا در رٍاتظ ػوَهی
• ترجیح اهَزش ساختاری
تجای اهَزش فردی
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ساختارگرایی
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تا ارزٍی تَفیك رٍز افسٍى ترای ضوا
سپاض از تَجِ ضوا
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