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 ١ .وده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد ب موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

  کلیات 
  شناسی جامعه هاينظریه -

نظریه همنگري جامع قضایاي متعدد در قالب یک مجموعه پیوسته و منطقی است که به کمک آن می توان « :تعریف نظریه 
این تعریف به حقیقت نظریه نزدیکتر » .مورد قبول  دانشمندان است مفروضنظریه به صورت .را تبیین کرد  پدیده ها  برخی از

  .است
گوناگون تعریف هاي مختلفی براي نظریه ارائه می دهند و ماهیت آنها  نیز توسط نظریه هاي بنیادین آنها تعیین می  تبمکا

  شود
  .نظریه همواره بر واقعیت هاي عینی منطبق نیست* 

دهند یا زمینه یکه احیانا یکدیر را تحت تاثیر قرار م) هاي فکري مشابه ونزدیک به همگرایش( حوزه تفکر علمی: تعریف مکتب
  .هاي خاصی را براي تحقیق وتتبع ونظریه پردازي می پذیرند مکتب می نامند 

  .پیروانش اصول وضوابط ونحوه تفکر آن را دنبال می کنند وحول یک محور اندیشه اصلی  هر مکتب به همت یک بنیانگذار*
یه کلی تر و عامتر است ونظریه برخالف آن، ساخت مکتب با توجه به گرایشها و نظریه هاي مختلف درونی اش ، نسبت به نظر

  .علمی دارد
به طور کلی تمایالت مختلف سیاسی ، سعی دارند از مجراي دکترین ها ،جامعه شناسی را به سوي خود  «گاستون بوتول

ستدالل عبارت است از مجموعه افکار ونظریات شخص به وجود آورنده آن وآن دکترین فقط تا حد یک ا دکترینهر .بکشند
بنابراین دکترین جامعه شناسی به منظور یک عمل فوري به وجود آمده است ....  توجیهی از ابزار علمی استفاده می کند

ووسیله وضع قانون است در حالی که نظریه ها برعکس، وقایع راطبقه بندي کرده وبوسیله احکام علت ومعلولی آن رامورد بحث 
بنابرین ، نظریه از لحاظ تعمیم اصول »جدید و یا عدم موفقیت ،قابل تجدید  نظر هستند  قرار می دهندودر صورت وقوع وقایع

مثال در مکتب دورکیم به نظریه هاي مختلفی در  :شودوترکیب ، محدود و همیشه موقتی است وقسمتی از علم محسوب می
اکم اجتماعی که موجب تقسیم کار می شود مورد واقعیت اجتماعی ،تفاوت بین واقعیت وارزش، تقسیم کار ، بی سامانی و تر

  .                                                             وبا افزایش خود تقسیم کار را وسعت می دهد بر می خوریم 
ه                                                                                                                را که درباره ساخت گرایی عنوان کرده است پذیرفت کهانري مندراس به عنوان یک پیشنهاد موقت می توان این نظریه  
وقتی جامعه شناسی دریک بخش از جامعه موفق  به کشف طرحی منطقی گردد در بخش هاي دیگر جامعه طرحی یکسان یا «

را به همدیگرمنطبق گرداند، به این نتیجه خواهد رسید که یک طرح منطقی به نحوي که بتواند این دو . همسان پیدا کند
  »     بنیادي وجود دارد که جنبه هاي متفاوت جامعه براسا س آن بنا گردیده است 

خالصه این نظر آن است که تنها کار اصلی نظریه ساختن و پرداختن انگاره ها والگوهاي است که به کمک آن می توان جامعه 
 .                                                                                       تر درك کردرا به

می توان گفت طرح منطقی مورد نظر مندراس مبنایی نظریه  یی قرار می گیرد که بر اسا س آن واقعیت ها وپدیده هاي دیگر 
یک تحلیل (مثال به به استناد . ه می توان در واقعیت برشی ایجاد کردقابل تبیین است به عبارت دیگر ، به اعتبار یک نظری

طرحی منطقی ساخته می شود و آنگاه برش هایی در واقعیت انجام می گیرد تا عناصر واقعی الزم براي قرار گرفتن در  )ریاضی
ردم شناسی یا زبان شناسی دیده اگر نظم ریاضی از طریق مشاهدات مردم شناسانه در پدیده هاي م .طرح مورد نظر فراهم آید

شود نوعی کشف و شهود به محقق دست می دهد وچنا ن می پندارد که طرح منطقی مورد نظر،نه درذهن،بلکه در خود 
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واقعیت وجود دارد وچنین است که نظریه ساخت گرایی به عنوان شیوه اندیشه ووسیله کشف نظم یا ذات چیزهاي اجتماعی پا 
  فتد                                                                                می گیرد وبه راه می ا

  فصل  نکات مهم
  .تر داردتر است ونظریه برخالف مکتب ساختی علمیمکتب نسبت به نظریه عام تر وکلی) 1
  واقعیت اجتماعی -  3افکار ونظریات گذشته    -   2شخص نظریه پردا ز  -1:منبع اصلی شکل گیري نظریه)2
  استفاده از الگوبه درك بهترنظریه کمک می کند)3
  .الگوي یک شیئ عین آن نیست بلکه به شیئ مورد نظر شباهت دارد)4
  ارتقا یابد قانونهرگاه فرضیه درموقعیت هاي متفاوت به اثبات برسد می تواند به سطح )5

  )ستینر(تقابل -دیالتیکی–دله مبا -کارکردي -ساختنی: طبقه بندي نظریه ها  بر حسب موضوع 
  دیالتیکی –تفسیري  –اثباتی –تاریخی :  طبقه بندي نظریه ها بر حسب روش 

  پست مدرن–مدرن  -کالسیک: طبقه بندي نظریه ها بر حسب زمان پیدایش 
  غیر رسمی –رسمی  –الگویی  -استقرایی –قیاسی : طبقه بندي نظریه ها برحسب نحوه تبیین 

  اروپایی –آمریکایی  –فرانسوي :ها برحسب مکا ن طبقه بندي نظریه 
  :فواید نظریه 

  نظریه می تواند راهنماي تحقیق باشد) 1
  نظریه ممکن است الهام بخش فرضیات علمی تازه اي باشد ) 2 
  تجزیه وتحلیل و نقد هر نظریه ممکن است به نظریات تازه اي منجر شود) 3
  ند حل مسائل نظري برانگیزدنظریه ممکن است افکار جدیدي را در رو) 4
نظریه ممکن است الگوهایی از موضوعات ومسائل مورد بحث ارائه دهد به طوري که بتوان یک توصیف جامع وطرح گونه ) 5

  ازآنهاعرضه کرد
  ) الگو(نظریه عامل اساسی ارتباط دهنده میان مفاهیم ،اطالعات وارقام می باشد در واقع مدل ) 6

  .زاعی از امور خارجی شده اندتصاویر ساده شده و انت
  

  :توضیحات تکمیلی 
  .جامعه شناسی علمی است که حتی در تجربی ترین شکل خود نیز با نظریه سروکار دارد*
  به بیان دیگر نظریه گفتاري است که بیانگر رابطه علت و .است)قانونمندي(رکن اساسی نظریه قا نون *

  معلولی پدیده هاست
  .دارد پیوستگی متقا بل ریه مفهوم مکتب با مفهوم نظ*
  نامیده می شودنظریه خوانده میشود در جامعه شناسی آمریکا  مکتبآنچه در سنت اروپاومردم شناسی *
  که با . وجزء ضروري تفکر است  محصول خود آگاهی اجتماعی می توان گفت که نظریه جامعه شناسی *

  .ا ئل اجتماعی راممکن می سازدآشکار ساختن مسا ئل نامرئی وغیر آ گاهانه،درك روشن مس
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  کلیات  –سال اخیر کنکور کارشناسی ارشد آموزش بهداشت فصل اول 10مجموعه سواالت 
  
هم نگري جامع قضایاي متعدد در قالب یک مجموعه پیوسته و منطقی که به کمک آن می توان برخی از پدیده  -1

  )85- 86ارشد (ها را تبیین کرد ، چه می نامند ؟
    دکترین                    -ب                                     ئو لوژي             الف اید

  فرضیه -د                                     نظریه                     -ج
  )79- 80ارشد ( مکتب جامعه شناسی بیشتر بر کدامیک از پایه هاي زیر استوار است -2

  قوانین تجربی               -ب                                               تئوري ها     - الف
  متغیر ها - د                               پیش فرضیه ها                 -ج
  کدامیک از جامعه شناسان زیر برروي تفهم تفسیري عمل فردي تکیه می کنند ؟ -3

      کارل مارکس            -ب                                               مارکوزه      –الف 
  پارسنر -د                                  مارکس وبر                  -ج
  )82-  83ارشد ( در جامعه شناسی در رابطه میان الگو و نظریه کدام یک از موارد زیر صحیح  است؟ -4

  الگو ذهنی و نظریه عینی و واقعی  است -ب  تند                      الف الگوها و نظریه ها واقعی نیس
  استفاده از الگو به درك بهتر نظریه کمک می کند -د    الگو عینی و نظریه ذهنی  است                      -ج
 وط می گردد؟روابط ملموس بین پدیده هاي اجتماعی در نزد کدام دانشمند به تعادل مکانیکی و ریاضیات مرب -5
  )84 -85 ارشد(

                  پارتو           -ب                                ماکس                      –الف 
  اسپنسر -د                                ماکس وبر                     -ج
  ) 88- 89ارشد (کدام یک از عبارت هاي زیردر مورد نظریه صحیح  است؟  -مفهوم - 6

  همواره مهم تر از عمل تلقی نمی شود –ب       همواره بر واقعیت هاي عینی منطبق نیست  –الف 
  طرح فرضیات تنها راه رسیدن به نظریه هاي علمی  است –د                       ربطی به زندگی روزمره افراد ندارد –ج 
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  فصل اول تستهاي پاسخ 
  گزینه ج  -1

هم نگري جامع قضایاي متعدد در قالب یک مجموعه به هم پیوسته و منطقی که به کمک آن می توان برخی از پدیده ها را 
  )  نظریه هاي جامعه شناسی توسلی 5ص ( تبیین کرد نظریه می نامند  

  گزینه ج  -2
  ) معه شناسی توسلی نظریه هاي جا14ص ( مکتب جامعه شناسی بر پایه  موقعیت پیش فرض ها استوار است  

  گزینه ج -3
ص ( تاریخی جوامع ، علم اثباتی را بر تفهم تفسیري استوار می کند   –با پی گیري معنی عمل فردي در روند فرهنگی 

  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی 15
  گزینه د  -4
  ) وسلی نظریه هاي جامعه شناسی ت11ص ( استفاده از الگو به درك بهتر نظریه کمک می کند   
  گزینه ب  -5

نظریه هاي جامعه  15ص( رابطه ملموس بین پدیده اجتماعی در نزد پارتو به تعادل مکانیکی و ریاضیات  متوسل می گردد  
  ) شناسی توسلی

  گزینه الف-مفهوم 
  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی  7ص( نظریه همواره بر واقعیت هاي عینی منطبق نیست  
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    کلیا ت   - 1مجموعه تست تالیفی  
                                                                                          

در بحث نظریه جامعه شناسی توسط گلو کسمن ، کدامیک از انواع نظریه شامل اظهاراتی درباره زمینه هاي  -1
  شناخت و چهار چوب تبیین هاي مختلف جهان می باشد؟

  نظریه در معناي مشخص آن  - شناخت شناسی           د -روش شناسی        ج -ب      شناخت فلسفی         - الف
ظریه جامعه شناسی توسط گلو کسمن کدامیک از انواع نظریه شامل فعالیت نظریه پردازي  است و دربحث ن -2

  ضمن در برگرفتن ارزش ها ، براي پدیده هاي اجتماعی در فکر ، مرزهایی ایجاد می کند 
  موارد الف و ج -دیدگاه هاي کلی        د -روش شناسی        ج - شناخت فلسفی             ب –الف 

هاي شناسی توسط گلوکسمن کدامیک از انواع نظریه شامل تایید صحت نوع روشدر بحث نظریه جامعه-3
  تحقیق  است؟ 

  دیدگاه هاي کلی   -شناخت شناسی             د-ج   روش شناسی        -ب     شناخت فلسفی       - الف
ري شواهد و یافته هاي تجربی و برقرار کدامیک از مکاتب معتقد  است نظریه ، کوششی علمی راه جمع آو -4

یافته ها و تبیین آنها از طریق استقراء  است بدون آن که تصور یا تحلیل یا توضیحی اضاف بر  کردن همبستگی بین
  مشاهدات تجربی در آن بکار رود 

  رکرد گرایانکا -ساخت گرایی             د - عقل گرایان               ج - ب  تجربه گرایان         –الف 
  کدامیک رکن اساسی نظریه  است؟  -5

  دکترین -د  مکتب                     -ج          فرضیه            -ب       قانون             –الف 
  کدامیک در مورد مکتب صحیح  است؟  -6  

  گر را تحت تاثیر قرار می دهند حوزه تفکر علمی یا گرایش هاي فکري مشابه و نزدیک به هم را که احیانا یکدی –الف 
  هر مکتبی حول یک محور اندیشه اصلی و به همت یک بنیان گذار ، تشکیل می شود -ب
  در جامعه شناسی نمی توان بین مکتب و نظریه یک خط فاصل قطعی رسم کرد -ج
  همه موارد باال -د
  نظریه و دکترین صحیح  است؟  - کدامیک در مورد مکتب – 7  

  وجود دارد) دکترین (تب جامعه شناسی یک ارتباط نامرئی بین مکتب و آیین در مکا –الف 
  مکتب نسبت به نظریه کلی تر و عام تر  است و نظریه  برخالف مکتب ، ساختی علمی دارد –ب 
  در جامعه شناسی تحلیلی تفاوتی که بین دکترین و نظریه قائل می شوند ، در بحث مکتب ها اهمیت اساسی دارد -ج
  مه موارد بااله -د
  از نظر دورکیم ، کدامیک موجب تقسیم کار اجتماعی درجوامع می شود ؟   - 8 

  پذیرش هنجار -د     تراکم اجتماعی        -ج     اجتماعی شدن          -ب  تخصصی شدن         –الف 
                                     کدامیک درمورد نظریه درست  است؟                                           -9 

  نظریه بر  واقعیت  هاي عینی منطبق نمی شود   –الف 
  نظریه جامعه شناسی ضرورت دارد رابطه صریح و روشنی باعمل اجتماعی داشته باشد  -ب
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  محصول خود آگاهی اجتماعی و جزء ضروري تفکر  است -ج
  همه موارد باال –د 
  است؟  کدامیک از فواید نظریه  -10

  ارائه الگوهایی از موضوعات ومباحث مورد بحث -ب            برانگیختن افکار جدیدي در روند حل مسائل نظري –الف 
  همه موارد باال -د                                        الهام بخش فرضیات علمی تازه  -ج
  در زمینه تفاوت نظریه الگو ، کدامیک صحیح  است؟ -11

الگوها از طریق تشابه به شناخت واقعیت کمک می  -ب نظریه ، به شکل بی واسطه و مستقیم امور را تبیین می کند   –الف 
  کند

  همه موارد باال -د                             الگو ، به درك بهتر نظریه کمک می کند  -ج
  تماعی صحیح  است؟ کدامیک در مورد مفروضات زمینه اي ومفروضات مسلم نظریه هاي اج -12

  در نظریه هاي اجتماعی عناصري که به طور مشخص و واضح مطرح نشده اند از مفروضات زمینه اي هستند –الف 
  مفروضات مسلم محور اصلی نظریه را می سازد  -ب
  مفروضات زمینه ها دورنما و زمینه اي که مفروضات مسلم از آن اخذ شده اند ، فراهم می آورد -ج
  رد باالهمه موا -د

  روابط ملموس بین پدیده هاي اجتماعی نزدکدامیک  از روي الگوي اندام گرایی پذیرفته و اثبات شد؟ -13
  مارکس - د  ماکس وبر             -ج پارتو                 -ب       اسپنسر              -الف 

را در نهایت یک نظریه کارکرد گرایانه  »ماتریا لیسم تاریخی« چرا برخی صاحب نظران نظریه جامعه شناسی  -14
  می دانند ؟

  در بحث در مورد جامعه سوسیالیستی ، شکل کارکردي پیدا می کند  - الف
  است )کارکردي(رابطه بین نیروهاي تولید در روابط تولید رابطه تابعی  -ب
  موارد الف و ب                                   -ج
  هیچ کدام  -د

  ساس جامعه شناسی را به نوعی روان شناسی بر می گرداند؟کدامیک ا -15
  هر سه مورد - گابریل تارد                     د -لوپله                        ج - ب    اگوست کنت           -الف 

  مکاتب صورت گرایی و فرهنگ گرایی در جامعه شناسی به ترتیب توسط چه کسانی  توسعه یافت ؟ -16
  موارد الف و ب - ماکس وبر        د-گابریل تارد -ج    فون ویز و آلفروبر      -آلفرد وبر       ب –یمل ز –الف 
  کدامیک از نظریه هاي زیر ، درك واقعیت کلی جامعه در روابط صوري آن صورت می گیرد؟ - 17
  ساخت گرایی -د گرایی             نوکارکرد  -ج           تکامل گرایی      - نظریه اصالت صورت            ب - الف
  نظریه الگویی  است؟ : کدامیک از نظریه هاي زیر  - 18

  نظریه مبادله -کارکرد گرایی               د -نظریه کنش متقابل         ج -ب      تکامل           –نظریه  –الف 
  کدامیک از نظریه هاي زیر ازنوع نظریه هاي خرد می دانند؟ -19
  نظریه تکامل -د         کارکردگرایی         -نظریه کنش متقابل         ج -ب       ظریه مبادله             ن - الف
  کدامیک از نظریه هاي زیر را نظریه برد متوسط می نامند؟: با توجه به دیدگاه مرتون -20



 مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان 
 

 ٧ .وده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد ب موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

 نظریه تکامل -د   رکرد گرایی            کا - ج   نظریه کنش متقابل        -ب        نظریه مبادله          –الف 

 
 

  کلیات –پاسخ مجموعه تست تالیفی فصل اول 
   گزینه ج -1
شناخت شناسی ، یا اظهاراتی که درباره زمینه هاي شناخت و چهار چوب تبیین هاي مختلف جهان می شود ، به بیان دیگر  

  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی  4ص( در این باره بحث می کند که چه نوع دانشی قابل تحقیق  است  
   گزینه د -2

شناخت فلسفی یا دیدگاه هاي کلی که شامل در برگرفتن ارزش ها براي پدیده هاي اجتماعی در فکر ، مرزهایی ایجاد می کند 
  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی  4ص( این نوع شناخت ، خود فعالیت نظریه پردازي را نیز در بر می گیرد  

   گزینه  ب-3
  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی  4ص( روش شناسی یا تأیید صحت نوع روش هاي تحقیق  

   گزینه الف -4
  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی  4ص( تعریف مورد نظر از تجربه گرایان  است  

   گزینه الف -5
  ) سی توسلی نظریه هاي جامعه شنا 5ص. ( رکن اساسی نظریه  است) قانونمندي (قانون 

   گزینه د – 6  
  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی  5ص( همه گزینه ها صحیح می باشد  

  گزینه د  - 7 
  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی  5ص( همه گزینه ها صحیح می باشد   
  گزینه  ج  - 8 
  ) شناسی توسلی نظریه هاي جامعه  6ص( از نظر دورکیم ، تراکم اجتماعی موجب تقسیم کار می شود   
  - گزینه د - 9 

  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی  7- 8ص( همه موارد در مورد نظریه صحیح  است  
  گزینه د -10

  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی10ص (همه موارد در مورد فواید نظریه درست  است   
  گزینه د -11

  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی 11ص(همه موارد صحیح است  
  گزینه د -12

  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی13ص (همه موارد صحیح است   
  گزینه الف  -13

  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی15ص (اسپنسر این روابط علمی را از روي الگوي اندام گرایی می پذیرد و اثبات می کند  
    گزینه ج -14



 مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان 
 

 ٨ .وده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد ب موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

نظریه هاي جامعه 15ص (ي گرایانه بودن این نظریه صحیح است  موارد الف و ب در مورد ماتریالیسم تاریخی و کارکرد
  )                                                                                     شناسی توسلی

  گزینه ج -15
را به نوعی روان شناسی بر در زمینه عامل مسلط روان شناسی می توان از گابریل تارد نام برد که اساساً واقعیت جامعه شناسی 

  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی  16ص( می گرداند  
  گزینه د -16

  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی18ص ( صورت گرایی توسط فون ویزوزیمل و فرهنگ گرایی توسط آلفرد وبر توسعه یافت  
  گزینه الف  -17

نظریه هاي جامعه شناسی  18 ص(ر روابط صوري آن است  منظور از نظریه اصالت صورت ، درك واقعیت کلی جامعه د
  ) توسلی

  گزینه ج -18
  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی 24ص( کارکرد گرایی را نظریه الگویی میدانند   

  گزینه الف -19

  ) نظریه هاي جامعه شناسی توسلی  24ص( نظریه مبادله را ازنوع نظریه هاي خرد می دانند  
  گزینه ج  -20
نظریه هاي جامعه شناسی 24ص (خی نظریه هاي کارکرد گرایی رابا توجه به دیدگاه مرتون نظریه برد متوسط نامیده اند  بر

  ) توسلی
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