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 های نظریریشه

بها  ی( بهر اسهان ناها  ا هیاجتمهاع یآن )نهادهها یکهه اجه ا دهیهچیو یایهکه  وو کیه یعنهیاسه؛   یاجتمهاع ینکته اشاره دارد که جامعهه ناهام نیبه ا یمفهوم سازمان اجتماع

 دارند.  یارتباط و هماهنگ گریدکی

 .شودیم فیها و رسوم( تعر)هنجارها، سن؛« مقررات» یلهیبه وس گریدکیمختلف جامعه با  یهابخش ارتباط

 .مقررات ی تأکیدنقطه

ی تعریف مسئله

 اجتماعی

 را از دس؛ بدهند. گریدکیبا  یمختلف ارتباط مناا و سازگار یاس؛ که در آن اج ا یتیوضع یاجتماع یسازمانیب

 ها اس؛.سن؛ یفروواش یاجتماع یسازمانیب ،ینار کول از

 رفتار کنند. دیچطور با دانندی ود نداشته و نم ؛یوضع فیتعر یبرا یافراد اب ار ا،یکثرت مقررات مواجه هست ایکه با فقدان  یزمان ،یکینار زنان از

 یسهازمانیب یمنبه  ا هل یعنهیکنهد.  جهادیا ینامهی هار  شهده و ب فیهاز رد توانهدیبخهش م کیهکننهد،  رییهتغ یمتفهاوت یههامختلف جامعهه بها نر  یهابرن، اگر بخشنار آگ از

 اس؛. یفرهنگ راتییمتفاوت تغ یهانر  ،یاجتماع

 اس؛. ی انوادگ یسازمانی)مدرن(، عل؛ ب دیجد یهادر اثر نفوذ ارزش ییبه سم؛ فردگرا ییگراحرک؛ از جم  ،یکینار تامس و زنان از

 و ا تالل. یفرهنگ  یست ،یهنجاریعبارتند از: ب یاجتماع یسازمانیب ینوع عمده سه

 رفتار کرد. دیکند چگونه با نییوجود ندارد که تع ییاس؛ که در آن هنجارها یتی: وضعیهنجاریب

 .کنندینم ؛یتبع یاجتماع یکه افراد از هنجارها دیآیم شیو یزمان یاجتماع یمسئله گر،یعبارت د به

مجموعهه از هنجارهها، باعهخ تخلهف از  کیهعمه  بهه  ؛،یوضهع نیه. در اکننهدیم نیهیرفتهار را تع ی: حهدال  دو مجموعهه مقهررات مت هاد وجهود دارنهد کهه چگهونگیفرهنگه  یست

 .شودیم یهنجار یهامجموعه گرید

 ایهه کنههدینم نیتعهههد شههده را تهه م یهههاههها واداشبهها آن یینههواکههه مقههررات وجههود دارد، امهها ها دهههدیم یرو یاسهه؛ و زمههان یفرهنگهه  یاز سههت یگههری: ا ههتالل حالهه؛ دا ههتالل

 .شودیبرعکس، به مجازات  تا م

 .شودیمخت  م یناام اجتماع یهابخش یدهد، هماهنگ یرو راتییتغ کهنیاس؛. هم یاجتماع راتییتغ ،یبه طور کل ،یاجتماع یسازمانیب یاشهیعل؛ ر هاعلت

 شرایط

موجه    د،یهتعهادل را بهه هها بر نیهکهه ا یطیهها موجهود اسه؛. ههر شهراآن نیبه ایهتعهادل وو یمعمهوً  نهوع ن،یهکام  ندارند. با وجود ا یهماهنگ گاهچیه یناام اجتماع یهابخش

 شوند. یدر روابط متقاب  اجتماع رییموج  تغ توانندیم یفرهنگ ای کیتکنولوژ ،یشنا ت ؛یجمع راتییمثال، تغ ی واهد شد. برا یاجتماع یسازمانیبروز ب

 



 هاپیامد

 .گرددی( مسایو الکل یروان یماریمثال ب ی)برا یتیشخص یسازمانیکه  ود موج  ب کندیم یفشار روان دیافراد تول یبرا یاجتماع یسازمانیب

 دارد: امدیناام سه و یبرا یاجتماع یسازمانیب

 دهد  اما ناام به حال؛ تعادل بازگردد. یدر ناام رو رییممکن اس؛ تغ نخس؛،

 به کار  ود ادامه دهد. یسازمانیبا وجود ب تواندیناام م دوم،

 ناام ممکن اس؛ مخت  شود. سوم،

 هستند. یاجتماع یسازمانیب یامدهایفقر و... از و ،ینینشهیچون حاش یموارد

 .شودیم یباعخ کاهش انسجام و توافق اجتماع ،یاجتماع یسازمانیب

 تعادل بازگردند. ؛یاند، به وضع ار  شده فیکه از رد ییاس؛ که اج ا نیراه ح  ا هاحلراه

 ی سازمان واحدهای  اص اجتماعی و اثرات تغییرات سری  بر روی چنین واحدهایی.مطالعه کاربردها

 نقدها

 هستند. یاز سازمان اجتماع یمتفاوت یهاناام ینشان دهنده هانیا کهیدر حال  وانند یم یسازمانیرا اغل  ب یزندگ ینواناها یهاوهیش ،یاجتماع یسازمانیب کردیرو

 اند.اشتباه گرفته یسازمانیها را با بفرهنگ و تنوع انسان رده ،یرفتار انحراف ر،ییحوزه، تغ نیا مؤلفان

 او بد اس؛. یاجتماع یطبقه یناظر و اع ا یارزش یبد، اغل  در داور  یتصور شده و چ یبد  یمعموً  چ یاجتماع یسازمانیب

 بماند. داریوا توانندیم یمل یهاارزش اد،یمثال، با وجود اعت ی. براس؛یجامعه ن یا ل یهاارزش یبرا یاعمده دیل وما  تهد ،یاشکال کج رفتار وجود

 باشد.  یرغ یاز هنجارها افتهیکامال  سازمان ییهاناام گر،یممکن اس؛ در نگاه د د،یآینگاه والعا  نابسامان به نار م کیدر  چهآن

 کند. فیانسجام جامعه را ت ع یاجتماع یسازمانیب ؛یوضع جادیبا ا یفرهنگکه تنوع  رده س؛ین گونهنیبه وحدت و انسجام کمک کند و ا تواندیم یفرهنگ رده تنوع

 رد.وجود دا یدر هر کار یارزش یو داور س؛ین شیب ییادعا ؛ینیع

 


