
NORMY I ZASADY SPOŁECZNE 

 

Dzień dobry   

Dzisiaj chciałabym poruszyć temat dotyczący norm i zasad 

społecznych, dlaczego funkcjonują i w jakim celu? 

Wiem, że wielu z Was w pierwszym odruchu odpowie, że są one 

niepotrzebne i tylko zatruwają Wam życie . Dlatego postanowiłam, 

że koniecznie muszę poruszyć ten temat . 

 

 

 

 

 

 

 

   

Po pierwsze normy i zasady to drogowskazy niezbędne do 

harmonijnego funkcjonowania określnych grup społecznych, a nawet 

można powiedzieć całego narodu - państwa . 

Są one wszechobecne w każdym elemencie ludzkiego życia. Odnoszą 

się nie tylko do norm prawnych, regulaminów, według których funkcjonują 

różne przedsiębiorstwa, instytucje, itd. 

To również reguły obowiązujące członków określonej grupy np. osób 

trenujących: piłkę nożną, kolarstwo, mieszkańców tworzących odrębną 

społeczność np. wychowankowie bursy szkolnej . Ilość ról, jakie 

odgrywamy w naszym życiu jest przeogromna (od dziecka, ucznia, 

pracownika, sportowca, przyjaciela, itd.). Wiąże się to również z przyna-

leżnością do różnych grup, w których także funkcjonujemy według norm 

i zasad, ponieważ są one niezbędne. Dotyczą one nie tylko norm 

prawnych, ale również mają charakter moralny, obyczajowy. Dzięki nim 

panuje określony porządek, czujemy się bezpieczniej, szanowane są nasze 

prawa, potrzeby, itd. 



Oczywiście ustalone normy i zasady to połowa sukcesu. Bez względu 

na korzyści, jakie z nich wynikają, nie byłyby wystarczającym motywa-

torem bez funkcjonowania „mechanizmu przymusu”, skłaniającego do ich 

przestrzegania . Mam tutaj na myśli „kontrolę społeczną”, na którą 

składają się zarówno działania formalne (sankcje prawne, regulaminowe, 

itp.), jak i nieformalne (sankcje społeczne - np. izolacja, wyrażanie 

dezaprobaty, krytyka, itd.) 

Normy, zasady, reguły stawiają granice, dzięki którym w społe-

czeństwie panuje przysłowiowy ład i porządek . Jeżeli dochodzi do ich 

łamania, dzięki ustalonym normom możemy reagować. 

Wyobraźcie sobie, gdyby nie było ustalonych norm, zasad 

postępowania i nagle zaczęła obowiązywać zasada, że „silniejszy ma 

zawsze rację”, rodzice nie muszą opiekować się własnym potomstwem, nie 

ma prawa własności, zasad ruchu drogowego, nie obowiązywałyby żadne 

regulacje prawne . 

Oczywiście wyolbrzymiam teraz i mam nadzieję, że nigdy do tego 

nie dojdzie. Jednak brak ustalonych zasad byłby tragiczny w skutkach. 

Pomimo ograniczeń, jakie powodują różnego rodzaju zakazy, nakazy są 

one niezbędne ponieważ normują one wszelkie relacje społeczne, dzięki 

nim nie panuje chaos  
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