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GGrroouuppss  aass  SSeellff--RReegguullaattiinngg  SSyysstteemmss::
AA  CCoonnttrrooll  TThheeoorryy  PPeerrssppeeccttiivvee  ooff  NNoorrmm  FFoorrmmaattiioonn  aanndd  EEnnffoorrcceemmeenntt

AABBSSTTRRAACCTT

TThhiiss  ppaappeerr  aatttteemmppttss  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  iinntteeggrraatteedd  nnaattuurree  ooff  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  nnoorrmm

eennffoorrcceemmeenntt..    PPrreevviioouuss  rreesseeaarrcchh  iinn  tthhee  ssttuuddyy  ooff  nnoorrmmss  ffaallllss  sshhoorrtt  ooff  eexxppllaaiinniinngg  tthhee  rreeaassoonnss  tthhaatt

nnoorrmmss  eemmeerrggee  aanndd  aarree  eennffoorrcceedd..    CCoonnttrrooll  tthheeoorryy  ((CCaarrvveerr  &&  SScchheeiieerr,,  11998811)),,  aa  tthheeoorryy  ooff  sseellff--

rreegguullaattiioonn,,  iiss  aapppplliieedd  ttoo  bbootthh  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  nnoorrmm  eennffoorrcceemmeenntt  ttoo  pprroovviiddee  mmooddeellss  ooff  bbootthh  ooff

tthheessee  pprroocceesssseess..    TThhee  hhiieerraarrcchhiiccaall  nnaattuurree  ooff  nnoorrmmaattiivvee  ccoonnttrrooll  iiss  ddiissccuusssseedd  aass  wweellll  aass  tthhee

iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  hhooww  nnoorrmmss  bbeeccoommee  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzeedd..
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GGrroouuppss  aass  SSeellff--RReegguullaattiinngg  SSyysstteemmss::
AA  CCoonnttrrooll  TThheeoorryy  PPeerrssppeeccttiivvee  ooff  NNoorrmm  FFoorrmmaattiioonn  aanndd  EEnnffoorrcceemmeenntt

GGaarryy  CC..  MMccMMaahhaann

IInnccrreeaassiinnggllyy,,  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  ddeessiiggnniinngg  wwoorrkk  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  ggrroouuppss  ((BBeetttteennhhaauusseenn,,

11999911))..    AAlltthhoouugghh  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  bbeehhaavviioorr  lliitteerraattuurree  hhaass  pprroovviiddeedd  ssoommee  vvaalluuaabbllee  tteecchhnniiqquueess

ffoorr  mmoottiivvaattiinngg  hhiigghheerr  iinnddiivviidduuaall  ppeerrffoorrmmaannccee  wwhheenn  tthhaatt  ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  ootthheerrss

((ee..gg..,,  LLoocckkee,,  FFeerreenn,,  MMccCCaalleebb,,  SShhaaww,,  &&  DDeennnnyy  11998800)),,  tthhee  nneeww  eemmpphhaassiiss  oonn  wwoorrkk  tteeaammss  pprreesseennttss

uunniiqquuee  cchhaalllleennggeess  ffoorr  mmaannaaggiinngg  eemmppllooyyeeee  bbeehhaavviioorr  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ggrroouuppss..    OOnnee  ooff  tthheessee

cchhaalllleennggeess  iiss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  pprroocceesssseess  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  ggrroouupp  nnoorrmmss  aaffffeecctt  iinnddiivviidduuaall  bbeehhaavviioorr..

TThhee  ssttuuddyy  ooff  nnoorrmmss  ccaann  bbee  ttrraacceedd  bbaacckk  ttoo  tthhee  ccllaassssiicc  ssttuuddiieess  ooff  MMuuzzaaffeerr  SShheerriiff  ((11993366))..

MMaannyy  aauutthhoorrss  hhaavvee  ssuubbsseeqquueennttllyy  uuttiilliizzeedd  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  nnoorrmmss  ttoo  eexxppllaaiinn  aa  vvaarriieettyy  ooff  ssoocciiaall

eevveennttss  ((AAsscchh,,  11995511;;    SSeeaasshhoorree,,  11995544;;    MMaarrcchh,,  11995544;;    TTrriisstt  aanndd  BBaammffoorrtthh,,  11995511;;    SScchhaacchhtteerr,,

EElllleerrssttoonn,,  MMccBBrriiddee  aanndd  GGrreeggoorryy,,  11995511;;    WWhhyyttee,,  11995555;;    JJaacckkssoonn,,  11996666;;  JJaanniiss,,  11997722;;    LLoonngglleeyy  aanndd

PPrruuiitttt,,  11998800))..

AAlltthhoouugghh  nnoorrmmss  aarree  rraarreellyy  ddooccuummeenntteedd  oorr  eevveenn  ddiissccuusssseedd,,  tthheeyy  ccaann  hhaavvee  aa  ppoowweerrffuull  aanndd

ccoonnssiisstteenntt  iinnfflluueennccee  oonn  ggrroouupp  bbeehhaavviioorr  ((HHaacckkmmaann,,  11997766))..    BBeetttteennhhaauusseenn  aanndd  MMuurrnniinngghhaann  ((11998855))

ssttaatteedd  tthhaatt  nnoorrmmss  aarree  oonnee  ooff  tthhee  lleeaasstt  vviissiibbllee  aanndd  mmoosstt  ppoowweerrffuull  ffoorrmmss  ooff  ssoocciiaall  ccoonnttrrooll  oovveerr

hhuummaann  aaccttiioonn..    NNoorrmmss  aarree  aa  ccrriittiiccaall  ssoocciiaall--ppssyycchhoollooggiiccaall  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ccoonncceepptt  tthhaatt

iinnfflluueennccee  ggrroouupp  eeffffeeccttiivveenneessss..    DDeessppiittee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  nnoorrmmss  hhaavvee  bbeeeenn  ffrreeqquueennttllyy  ddiissccuusssseedd

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  lliitteerraattuurree,,  lliittttllee  iiss  kknnoowwnn  aabboouutt  tthhee  aaccttuuaall  ffoorrmmaattiioonn  oorr  eennffoorrcceemmeenntt  pprroocceesssseess..

TThheerree  iiss  aaggrreeeemmeenntt  tthhaatt  nnoorrmmss  ddeevveelloopp  aanndd  aarree  eennffoorrcceedd,,  bbuutt  vveerryy  lliittttllee  tthheeoorreettiiccaall  aatttteennttiioonn  hhaass

bbeeeenn  ppaaiidd  ttoo  tthhee  pprroocceesssseess  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  nnoorrmmss  eemmeerrggee  aanndd  rreegguullaattee  hhuummaann  bbeehhaavviioorr..

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  iiss  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  pphheennoommeennaa  ooff    nnoorrmmss  aass  iitt  rreellaatteess  ttoo  ggrroouupp

oouuttccoommeess..    BByy  uussiinngg  bbaassiicc  ccoonncceeppttss  ffrroomm  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy,,  aa  mmooddeell  ooff  bbootthh  ggrroouupp  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn

aanndd  ggrroouupp  nnoorrmm  eennffoorrcceemmeenntt  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd..    AAlltthhoouugghh  bbootthh  mmooddeellss  mmaayy  wweellll  bbee  ggeenneerraalliizzeedd

aaccrroossss  aa  vvaarriieettyy  ooff  nnoorrmm--ttyyppee  bbeehhaavviioorrss,,  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  wwiillll  cceenntteerr  aarroouunndd  ggrroouupp
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pprroodduuccttiioonn  pprroocceessss  nnoorrmmss  ((GGooooddmmaann,,  RRaavvlliinn  &&  SScchhmmiinnkkee,,  11998877))..    TThhiiss  ttyyppee  ooff  nnoorrmm  aaccccoouunnttss

ffoorr  ggrroouupp  ssttaannddaarrddss  ((ee..gg..,,  oouuttppuutt)),,  ttaasskk  bbeehhaavviioorrss  ((hhooww  ttoo  ggeett  tthhee  jjoobb  ddoonnee))  aanndd  iinnddiirreecctt

pprroodduuccttiioonn  aaccttiivviittiieess  ((ccoooorrddiinnaattiioonn,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  eettcc..))  ((GGooooddmmaann,,eett  aall,,  11998877))..

CCUURRRREENNTT  TTHHEEOORRYY  OOFF  NNOORRMMAATTIIVVEE  PPRROOCCEESSSSEESS

TThhee  pphheennoommeennoonn  ooff  nnoorrmmss,,  aalltthhoouugghh  cceerrttaaiinnllyy  nnoott  aa  nneeww  ddiissccoovveerryy,,  ssttiillll  sseeeemmss  ttoo  llaacckk

tthhoorroouugghh  uunnddeerrssttaannddiinngg..  SShheerriiff  ((11993366))  ddeeffiinneedd  nnoorrmmss  aass  tthhee  ccuussttoommss,,  ttrraaddiittiioonnss,,  rruulleess,,  vvaalluueess,,

ffaasshhiioonnss,,  aanndd  aannyy  ootthheerr  ccrriitteerriiaa  ooff  ccoonndduucctt  wwhhiicchh  aarree  ssttaannddaarrddiizzeedd  aass  aa  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  ccoonnttaacctt

wwiitthh  iinnddiivviidduuaallss..    SStteeeerrss  ((11998811))  ccaalllleedd  nnoorrmmss  aa  ssttaannddaarrdd  tthhaatt  iiss  sshhaarreedd  bbyy  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  aanndd

wwhhiicchh  rreegguullaattee  mmeemmbbeerr  bbeehhaavviioorr..    NNoorrmmss  aarree  tthheerreeffoorree  tthhee  iinnffoorrmmaall  rruulleess  tthhaatt  ggrroouuppss  aaddoopptt  ttoo

rreegguullaattee  aanndd  rreegguullaarriizzee  tthheeiirr  mmeemmbbeerrss''  bbeehhaavviioorr  ((FFeellddmmaann,,  11998844))..    TThheessee  rruulleess  aarree  ssoocciiaallllyy

ccoonnssttrruucctteedd  gguuiiddeess  wwhhiicchh,,  ffoorr  tthhee  iinnddiivviidduuaall,,  aacctt  aass  ffrraammeess  ooff  rreeffeerreennccee  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhee  wwoorrlldd

iiss  iinntteerrpprreetteedd  ((BBrroowwnn,,  11998888))..    WWhhiillee  tthheerree  iiss  lliittttllee  ddiissaaggrreeeemmeenntt  rreeggaarrddiinngg  wwhhaatt  nnoorrmmss  aarree  aanndd

wwhhaatt  nnoorrmmss  ddoo,,  rreellaattiivveellyy  ffeeww  aatttteemmppttss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  ttoo  eexxppllaaiinn  hhooww  nnoorrmmss  ddeevveelloopp  aanndd  hhooww

tthheeyy  aarree  eennffoorrcceedd..    TThhiiss  sseeccttiioonn  wwiillll  rreevviieeww  tthheessee  pprreevvaaiilliinngg  vviieewwss  oonn  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn  aanndd

eennffoorrcceemmeenntt,,  aanndd  ddiissccuussss  tthheeiirr  sshhoorrttccoommiinnggss..

NNoorrmm  FFoorrmmaattiioonn

FFeellddmmaann  ((11998844))  iiddeennttiiffiieedd  ttwwoo  aarreeaass  tthhaatt  hhaavvee  ccoonnttiinnuuaallllyy  bbeeeenn  oovveerrllooookkeedd  iinn  tthhee  ssttuuddyy  ooff

nnoorrmmss..    HHiiss  wwoorrkk  ddiissccuusssseedd  bbootthh  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  nnoorrmm  eennffoorrcceemmeenntt  aass  tthhee  mmiissssiinngg

iinnggrreeddiieennttss  ttoo  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  nnoorrmmaattiivvee  ccoonnttrrooll..    HHee  ssttaatteedd  tthhaatt  nnoorrmmss  ddeevveelloopp  ggrraadduuaallllyy  aass

ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  lleeaarrnn  tthhee  bbeehhaavviioorrss  nneecceessssaarryy  ttoo  pprroovviiddee  eeffffeeccttiivvee  oouuttccoommeess..    TThhoossee  bbeehhaavviioorrss

rreeqquuiirriinngg  rreegguullaattiioonn,,  aass  iinnffoorrmmaallllyy  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  ggrroouupp''ss  nneeeeddss,,  wwiillll  uullttiimmaatteellyy  bbee  bbrroouugghhtt  uunnddeerr

nnoorrmmaattiivvee  ccoonnttrrooll..    HHee  ppoossiitteedd  tthhaatt  nnoorrmmss  ddeevveelloopp  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwaayyss::  aa))  bbyy

eexxpplliicciitt  ssttaatteemmeennttss  ffrroomm  ssuuppeerrvviissoorrss  oorr  ccoo--wwoorrkkeerrss,,  bb))  ffrroomm  ccrriittiiccaall  eevveennttss  iinn  tthhee  ggrroouupp''ss  hhiissttoorryy,,

cc))  bbyy  eeffffeeccttss  ooff  pprriimmaaccyy,,  aanndd  dd))  ffrroomm  tthhee  ccaarrrryyoovveerr  bbeehhaavviioorrss  ffrroomm  ppaasstt  ssiittuuaattiioonnss..
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AAnnootthheerr  mmaajjoorr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn  iinnvvoollvveess  tthhee  ccoonncceepptt

ooff  bbeehhaavviioorraall  ssccrriippttss..    BBeetttteennhhaauusseenn  aanndd  MMuurrnniinngghhaann  ((11998855))  ddiissccuusssseedd  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn  aass  aa

ddeeppeennddeennccee  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  ggrroouupp  mmeemmbbeerr  ssccrriippttss..    AAss  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  iinntteerraacctteedd  wwiitthh  eeaacchh

ootthheerr  tthheeyy  eeiitthheerr  rreevviisseedd  tthheeiirr  oowwnn  bbeelliieeffss  aabboouutt  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  aanndd  aaddoopptteedd  tthhee  eemmeerrggiinngg

ggrroouupp  nnoorrmm,,  oorr  tthheeyy  ttrriieedd  ttoo  ppuullll  tthhee  ggrroouupp  ttoowwaarrdd  tthheeiirr  oowwnn  ddiirreeccttiioonn  tthhrroouugghh  cchhaalllleennggeess  ttoo  tthhee

iimmpplliieedd  nnoorrmm..    UUssiinngg  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ccooggnniittiivvee  ssccrriippttss,,  BBeetttteennhhaauusseenn  aanndd  MMuurrnniinngghhaann  ((11999911))

ffoouunndd  tthhaatt  mmeemmbbeerrss  ooff  nneewwllyy--ffoorrmmeedd  ggrroouuppss  ddeetteerrmmiinnee  tthheeiirr  aaccttiioonnss  aanndd  iinntteerrpprreett  ootthheerrss''  aaccttiioonnss

bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  ssiimmiillaarr  eexxppeerriieenncceess  iinn  ootthheerr  ggrroouuppss..    TThheeyy  nnootteedd  tthhaatt  ssiimmiillaarriittiieess  iinn  iinntteerrpprreettaattiioonnss

ooff  ootthheerrss''  aaccttiioonnss  aanndd  ssiimmiillaarriittiieess  iinn  ccooggnniittiivvee  sscchheemmaass  aanndd  ssccrriippttss  uusseedd  ttoo  ggiivvee  tthhoossee

iinntteerrpprreettaattiioonnss  mmeeaanniinngg  lleeaadd  mmeemmbbeerrss  ttoo  iimmpplliicciittllyy  aaggrreeee  oonn  ccoommmmoonn  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff

aapppprroopprriiaattee  bbeehhaavviioorr  ffoorr  aa  ggiivveenn  ssiittuuaattiioonn..    IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthheessee  ssiimmiillaarriittiieess,,  mmeemmbbeerrss  mmuusstt

nneeggoottiiaattee  oovveerr  wwhhaatt  ccoonnssttiittuutteess  aapppprroopprriiaattee  bbeehhaavviioorr..

NNoorrmm  EEnnffoorrcceemmeenntt

FFeellddmmaann  ((11998844))  ssttaatteedd  tthhaatt  ggrroouuppss  ddoo  nnoott  eessttaabblliisshh  aanndd  eennffoorrccee  nnoorrmmss  ffoorr  eevveerryy

ccoonncceeiivvaabbllee  ssiittuuaattiioonn,,  bbuutt  oonnllyy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  bbeehhaavviioorrss  wwhhiicchh  hhaavvee  ssoommee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ffoorr

tthhee  ggrroouupp..    HHee  ddeessccrriibbeedd  ffoouurr  ccoonnddiittiioonnss  uunnddeerr  wwhhiicchh  hhee  hhyyppootthheessiizzeedd  tthhaatt  nnoorrmmss  wwoouulldd  mmoosstt

lliikkeellyy  bbee  eennffoorrcceedd..  TThhoossee  ccoonnddiittiioonnss  aarree  11))  iiff  tthhee  nnoorrmm  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffaacciilliittaattee  ggrroouupp  ssuurrvviivvaall,,  22))

iiff  tthhee  nnoorrmm  wwoouulldd  hheellpp  ttoo  ssiimmpplliiffyy  bbeehhaavviioorr  eexxppeeccttaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ggrroouupp,,  33))  iiff  tthhee  nnoorrmm  aassssiissttss  tthhee

ggrroouupp  ttoo  aavvooiidd  eemmbbaarrrraassssiinngg  iinntteerrppeerrssoonnaall  pprroobblleemmss,,  aanndd  44))  iiff  tthhee  nnoorrmm  rreepprreesseennttss  tthhee  cceennttrraall

vvaalluueess  ooff  tthhee  ggrroouupp  aanndd  ccllaarriiffiieess  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  ggrroouupp..

SShhoorrttccoommiinnggss  ooff  tthhee  CCuurrrreenntt  LLiitteerraattuurree

AAlltthhoouugghh  tthheessee  pprreevviioouussllyy  ddiissccuusssseedd  aauutthhoorrss  hhaavvee  pprroovviiddeedd  ssoommee  vvaalluuaabbllee  iinnssiigghhttss,,  tthheerree

iiss  oobbvviioouussllyy  mmuucchh  lleefftt  ttoo  bbee  lleeaarrnneedd  aabboouutt  tthhee  aaccttuuaall  pprroocceessss  aanndd  rreeaassoonnss  tthhaatt  nnoorrmmss  aarree

ddeevveellooppeedd  aanndd  eennffoorrcceedd..    FFeellddmmaann  ((11998844)),,  wwaass  qquuiittee  eexxpplliicciitt  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ttyyppeess  ooff  vvaarriiaabblleess

wwhhiicchh  ccaann  iinnfflluueennccee  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn,,  yyeett  hhee  ddiidd  nnoott  eexxpplliicciittllyy  ddiissccuussss  tthhee  pprroocceessss  tthhrroouugghh  wwhhiicchh
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tthheessee  eeffffeeccttss  ttaakkee  ppllaaccee..    HHee  ddiidd  nnoott  eexxppllaaiinn  wwhhyy,,  oorr  uunnddeerr  wwhhaatt  cciirrccuummssttaanncceess  aa  ssuuppeerrvviissoorr''ss

ccoommmmeennttss  oorr  aa  ccrriittiiccaall  eevveenntt  mmaayy  rreessuulltt  iinn  aa  nnoorrmm  bbeeiinngg  ffoorrmmeedd..    BBeetttteennhhaauusseenn  aanndd  MMuurrnniinngghhaann

((11998855))  wweerree  mmoorree  eexxpplliicciitt  iinn  ddeeffiinniinngg  hhooww  nnoorrmmss  ddeevveellooppeedd  iinn  nneewwllyy  ffoorrmmeedd  ttaasskk  ggrroouuppss  bbyy

pprreesseennttiinngg  sshhaarreedd  ccooggnniittiivvee  ssccrriippttss  aass  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  nnoorrmmss..    HHoowweevveerr,,  tthheeyy  ffaaiilleedd  ttoo  ddiissccuussss  wwhhyy

aanndd  wwhheenn  tthheessee  ssccrriippttss  wwoouulldd  bbee  aaddoopptteedd  aass  nnoorrmmss..

RReeggaarrddiinngg  nnoorrmm  eennffoorrcceemmeenntt,,  FFeellddmmaann''ss  ((11998844))  ddeelliinneeaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  uunnddeerr

wwhhiicchh  nnoorrmmss  wwoouulldd  mmoosstt  lliikkeellyy  bbee  eennffoorrcceedd  wwaass  vvaalluuaabbllee  ttoo  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  wwhheenn  tthheeyy  aarree

eennffoorrcceedd..    FFeellddmmaann  ssttaatteedd  tthhaatt  oonnee  ooff  tthhee  ggooaallss  ooff  hhiiss  ppaappeerr  wwaass  ttoo  ddiissccuussss  wwhhyy  nnoorrmmss  aarree

eennffoorrcceedd,,  aanndd  tthhiiss  lleedd  ttoo  tthhee  ddeelliinneeaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  uunnddeerr  wwhhiicchh  nnoorrmmss  aarree  lliikkeellyy  ttoo  bbee

eennffoorrcceedd..    HHoowweevveerr,,  hhee  ffaaiilleedd  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  ssppeecciiffiicc  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  tthheessee  nnoorrmmss  wwoouulldd  bbee

eennffoorrcceedd,,  aanndd  qquueessttiioonnss  ssttiillll  rreemmaaiinn  oonn  hhooww  tthhee  pprroocceessss  ooff  ggrroouupp  nnoorrmm  eennffoorrcceemmeenntt  aaccttuuaallllyy

wwoorrkkss  ((GGooooddmmaann  eett  aall,,  11998877))..

FFiinnaallllyy,,  wwee  aarrgguuee  tthhaatt  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  nnoorrmmaattiivvee  ccoonnttrrooll  pprroocceessss,,  bbootthh

nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttooggeetthheerr..    RReesseeaarrcchh  iinn  tthhiiss  aarreeaa  ccaannnnoott  bbee

aaddvvaanncceedd  eeffffiicciieennttllyy  aass  lloonngg  aass  rreesseeaarrcchheerrss  vviieeww  tthheessee  ccoonncceeppttss  aass  iinnddeeppeennddeenntt..    IInn  oorrddeerr  ttoo

iinntteeggrraattee  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt,,  wwhhaatt  iiss  nneeeeddeedd  iiss  bbootthh  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee

ssoocciiaallllyy  ccoonnssttrruucctteedd  nnaattuurree  ooff  ggrroouuppss  aanndd  aa  tthheeoorryy  wwhhiicchh  eexxppllaaiinnss  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthheessee

pprroocceesssseess..

TThhee  NNaattuurree  ooff  GGrroouuppss

IInn  oorrddeerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  nnoorrmmss  aarree  ffoorrmmeedd  aanndd  eennffoorrcceedd  iinn  ggrroouuppss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo

rreeccooggnniizzee  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ggrroouupp..    WWeeiicckk  ((11997799))  pprreesseenntteedd  aa  mmooddeell  ooff  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  ggrroouuppss

bbeeccoommee  ssoocciiaallllyy  ccoonnssttrruucctteedd  wwhhiicchh  mmaayy  aaiidd  iinn  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  nnoorrmmss  aarree  ffoorrmmeedd

aanndd  eennffoorrcceedd..    HHee  nnootteedd  tthhaatt  ggrroouuppss  aarree  oorriiggiinnaallllyy  mmaaddee  uupp  ooff  iinnddiivviidduuaallss  sseeeekkiinngg  ttoo  aacchhiieevvee  tthheeiirr

oowwnn  iinnddiivviidduuaall  ggooaallss..    HHoowweevveerr,,  tthheessee  iinnddiivviidduuaallss  aarree  iinntteerrddeeppeennddeenntt  uuppoonn  oonnee  aannootthheerr,,  tthhuuss,,  iinn

oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  ssoommee  ooff  tthheeiirr  iinnddiivviidduuaall  ggooaallss,,  ccoonncceerrtteedd,,  iinntteerrlloocckkeedd  aaccttiioonnss  aarree  rreeqquuiirreedd..    TThhiiss

rreessuullttss  iinn  mmeemmbbeerrss  ccoommiinngg  ttoo  aaggrreeeemmeenntt  aabboouutt  tthhee  mmeeaannss  ((oorr  bbeehhaavviioorrss))..    OOnnccee  tthhee  mmeemmbbeerrss
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ccoonnvveerrggee  oonn  iinntteerrlloocckkeedd  bbeehhaavviioorrss  aass  tthheeyy  ppuurrssuuee  ddiivveerrssee  ggooaallss,,  aa  ssuubbttllee  sshhiifftt  ooccccuurrss  ttoowwaarrdd

ccoommmmoonn  ggooaallss..    TThheessee  iinnddiivviidduuaallss  ssttiillll  hhaavvee  tthheeiirr  ddiivveerrssee  ggooaallss,,  yyeett  tthheessee  aarree  ssuubboorrddiinnaatteedd  ttoo  tthhee

eemmeerrggiinngg  ggrroouupp  ggooaall  oorr  ggooaallss..    OOnnee  ooff  tthheessee  eemmeerrggiinngg  ggrroouupp  ggooaallss  mmaayy  bbee  tthhee  ppeerrppeettuuaattiioonn  ooff  tthhee

ggrroouupp..    TThhuuss,,  tthhee  ggrroouupp  bbeeccoommeess  ssoocciiaallllyy  ccoonnssttrruucctteedd  aanndd  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  ggrroouupp  ggooaallss

bbeeccoommeess  ssuuppeerroorrddiinnaattee  ttoo  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  iinnddiivviidduuaall  ggooaallss..

TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  tthhee  aasssseerrttiioonn  tthhaatt  ggrroouuppss,,  iinn  ssoommee  sseennssee,,  rreegguullaattee  mmeemmbbeerr  bbeehhaavviioorr  iinn  oorrddeerr

ttoo  aacchhiieevvee  ggrroouupp  ggooaallss..    WWeeiicckk''ss  ((11997799))  mmooddeell  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  aalltthhoouugghh  iinnddiivviidduuaallss

mmaayy  ssttaarrtt  ooffff  hhaavviinngg  ddiivveerrssee  ggooaallss,,  aanndd  eevveenn  ccoonnttiinnuuee  ttoo  hhoolldd  tthheessee  ddiivveerrssee  ggooaallss,,  aann  eevvoolluuttiioonnaarryy

pprroocceessss  ttaakkeess  ppllaaccee  wwhheerree  tthhee  ggrroouupp  ggooaall  bbeeccoommeess  aa  ssuuppeerroorrddiinnaattee  ggooaall..    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee

tthhaatt  nnuummeerroouuss  ggooaallss  ccaann  pprree--eexxiisstt  oorr  ddeevveelloopp  dduurriinngg  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ggrroouupp..    WWhhiillee  tthhee

iinnddiivviidduuaall''ss  pprriimmaarryy  ggooaallss  mmaayy  bbee  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  mmoonneettaarryy  oorr  wwoorrkkrreellaatteedd  oouuttccoommeess,,  oovveerr  ttiimmee,,

aaddddiittiioonnaall  ggooaallss  ssuucchh  aass  mmaaiinnttaaiinniinngg  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthhiinn  tthhee  ggrroouupp  ccaann  ddeevveelloopp..    IInn  aannyy  ccaassee,,

oovveerr  ttiimmee  tthhee  ggrroouupp  ccoommeess  ttoo  aa  ppooiinntt  wwhheerree  tthhee  bbeehhaavviioorr  ooff  iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerrss  bbeeccoommeess

rreegguullaatteedd  tthhrroouugghh  sshhaarreedd  sscchheemmaass  aanndd  ssccrriippttss  ooff  wwhhaatt  ccoonnssttiittuutteess  aapppprroopprriiaattee  bbeehhaavviioorr..    TThhiiss

rreegguullaattiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  bbeehhaavviioorr  iiss  ddiirreecctteedd  ttoowwaarrdd  aacchhiieevviinngg  oouuttccoommeess  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthhee  ggrroouupp..

IIff,,  iinn  ffaacctt,,  tthhee  rreegguullaattiioonn  ooff  ggrroouupp  mmeemmbbeerr  bbeehhaavviioorr  bbyy  ootthheerr  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  iiss  ddoonnee  ttoo

eennaabbllee  tthhee  ggrroouupp  ttoo  aacchhiieevvee  vvaalluueedd  oouuttccoommeess,,  tthheenn  ggrroouuppss  eexxiisstt  aass  ssoocciiaallllyy  ccoonnssttrruucctteedd  ccyybbeerrnneettiicc

ssyysstteemmss..    TThheessee  ssyysstteemmss  aarree  ccaappaabbllee  ooff  hhoollddiinngg  rreeffeerreenntt  ssttaannddaarrddss  oorr  ggooaallss,,  ddeetteeccttiinngg  ddeevviiaattiioonnss

ffrroomm  tthhoossee  ggooaallss,,  aanndd  sseellff--rreegguullaattiinngg  ttoo  rreedduuccee  ddiissccrreeppaanncciieess  ffrroomm  tthhoossee  ssttaannddaarrddss..    TThhiiss  vviieeww  ooff

ggrroouuppss  aass  sseellff--rreegguullaattiinngg  ssyysstteemmss  lleeaaddss  ttoo  oouurr  uussee  ooff  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  aass  aa  mmeeaannss  ffoorr  eexxaammiinniinngg  tthhee

ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  ggrroouupp  nnoorrmmss..

CCOONNTTRROOLL  TTHHEEOORRYY

CCoonnttrrooll  tthheeoorryy  iiss  aa  tthheeoorryy  ooff  ccyybbeerrnneettiicc  sseellff--rreegguullaattiinngg  ssyysstteemmss  ((WWeeiinneerr,,  11994488))..    TThhiiss

tthheeoorryy  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  iinn  aa  vvaarriieettyy  ooff  ddiisscciipplliinneess  iinncclluuddiinngg  eennggiinneeeerriinngg  ((DDrraannssffiieelldd,,  11996688)),,  aapppplliieedd

mmaatthheemmaattiiccss  ((BBeerrkkoovviittzz,,  11997744;;  DDaavviiss,,  11997777)),,  eeccoonnoommiiccss  ((BBaallaakkrriisshhnnaann,,  11997733;;    DDaavviiss,,  11997777)),,  aanndd

mmeeddiicciinnee  ((GGuuyyttoonn,,  11997766))..    AAlltthhoouugghh  ccyybbeerrnneettiicc  tthheeoorryy  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  pprriimmaarriillyy  iinn  ddeessccrriibbiinngg
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mmeecchhaanniiccaallllyy  ccoonnttrroolllleedd  ssyysstteemmss,,  iitt  iiss  bbeeiinngg  hhaaiilleedd  aass  aa  vvaalluuaabbllee  tthheeoorryy  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  hhuummaann

bbeehhaavviioorr  ((KKlleeiinn,,  11998899))..

AAlltthhoouugghh  vvaarriioouuss  mmooddeellss  ooff  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd  iinn  tthhee  lliitteerraattuurree,,  eeaacchh  bbaassiicc

ffeeeeddbbaacckk  mmooddeell  hhaass  tthhee  ssaammee  eesssseennttiiaall  ccoommppoonneennttss::  11))  tthhee  iinnppuutt  ffuunnccttiioonn  oorr  sseennssoorr,,  22))  tthhee  oouuttppuutt

ffuunnccttiioonn  oorr  eeffffeeccttoorr,,  33))  tthhee  rreeffeerreennccee  ssttaannddaarrdd  oorr  rreeffeerreennccee  vvaalluuee,,  aanndd  44))  tthhee  ccoommppaarriissoonn

mmeecchhaanniissmm  oorr  ccoommppaarraattoorr  ((CCaarrvveerr  aanndd  SScchheeiieerr;;    11998811,,  KKlleeiinn,,  11998899;;    PPoowweerrss,,  11997733))..

TThhee  nneeggaattiivvee  ffeeeeddbbaacckk  lloooopp,,  iilllluussttrraatteedd  iinn  FFiigguurree  11,,  iiss  tthhee  bbaassiicc  uunniitt  ooff  ccyybbeerrnneettiicc  ccoonnttrrooll

((CCaarrvveerr  aanndd  SScchheeiieerr,,  11998822))..    TThhee  tteerrmm  nneeggaattiivvee  iiss  uusseedd  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  ffeeeeddbbaacckk

lloooopp  bbeeccaauussee  tthhee  ssyysstteemm  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  rreedduuccee  ddiissccrreeppaanncciieess  ffrroomm  aa  ccoommppaarriissoonn  vvaalluuee..    TThhee  lloooopp

bbeeggiinnss  wwhheenn  tthhee  iinnppuutt  ffuunnccttiioonn  sseennsseess  tthhee  ccuurrrreenntt  ssiittuuaattiioonn..    TThhee  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt

ssiittuuaattiioonn  iiss  tthheenn  ccoommppaarreedd  ttoo  aa  rreeffeerreennccee  vvaalluuee  tthhrroouugghh  aa  ccoommppaarriissoonn  mmeecchhaanniissmm  ccaalllleedd  aa

ccoommppaarraattoorr..    IIff  aa  ddiissccrreeppaannccyy  eexxiissttss,,  aa  bbeehhaavviioorr  iiss  pprroodduucceedd  ttoo  rreedduuccee  tthhaatt  ddiissccrreeppaannccyy..  TThhiiss

pprroodduucceedd  bbeehhaavviioorr  iinntteerraaccttss  wwiitthh  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt,,  iinnfflluueenncceess  aa  nneeww  ppeerrcceeppttiioonn,,  wwhhiicchh  tthheenn

pprroocceesssseess  tthhrroouugghh  tthhee  ccyyccllee  aaggaaiinn..    AAss  CCaarrvveerr  aanndd  SScchheeiieerr  ((11998822))  ppooiinntt  oouutt,,  tthhiiss  ccyyccllee  pprroodduucceess  aa

cclloosseedd  lloooopp  ooff  ccoonnttrrooll  wwiitthh  tthhee  oovveerraallll  ppuurrppoossee  ooff  mmiinniimmiizziinngg  ddeevviiaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  ssttaannddaarrdd

rreeffeerreennccee  vvaalluuee..

AA  ccoommmmoonn

eexxaammppllee  ooff  hhooww  tthhiiss

rreegguullaattiinngg  ssyysstteemm

wwoorrkkss  iiss  tthhaatt  ooff

tthheerrmmoossttaatt  ccoonnttrrooll..

TThhee  rreeffeerreenntt  vvaalluuee

sseerrvveess  aass  tthhee

tteemmppeerraattuurree  tthhaatt  tthhee

tthheerrmmoossttaatt  iiss  sseett  oonn,,

tthhee  iinnppuutt  ffuunnccttiioonn  iiss

tthhee  eelleemmeenntt  tthhaatt
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mmoonniittoorrss  oorr  sseennsseess  tthhee  rroooomm  tteemmppeerraattuurree,,  tthhee  ccoommppaarraattoorr  iiss  tthhee  mmeecchhaanniissmm  wwhhiicchh  ccoommppaarreess  tthhee

ccuurrrreenntt  tteemmppeerraattuurree  aanndd  tthhee  ddeessiirreedd  ssttaattee,,  aanndd  tthhee  oouuttppuutt  ffuunnccttiioonn  oorr  tthhee  eeffffeeccttoorr  iiss  tthhee  ffuurrnnaaccee  oorr

aaiirr  ccoonnddiittiioonniinngg  ssyysstteemm..    TThhee  ccoonnttiinnuuoouuss  pprroocceessss  ooff  ggaatthheerriinngg  iinnppuutt,,  ccoommppaarriinngg  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrdd,,

aaddjjuussttiinngg  tthhee  bbeehhaavviioorr  iiss  rreeppeeaatteedd  uunnttiill  tthhee  ddiissccrreeppaannccyy  iiss  rreedduucceedd..

WWhheenn  uussiinngg  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  ttoo  ddiissccuussss  hhuummaann  ssyysstteemmss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  bbootthh

tthhee  ccooggnniittiivvee  aanndd  aaffffeeccttiivvee  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  bbeehhaavviioorr  ((CCaarrvveerr  aanndd  SScchheeiieerr,,  11998822))..    TThhee  ccooggnniittiivvee

eelleemmeenntt  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  pprroocceessssiinngg  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ssiittuuaattiioonn''ss  ccuurrrreenntt  ssttaattee..    TThhee  aaffffeeccttiivvee

eelleemmeenntt  eevvoollvveess  ffrroomm  tthhee  ppeerrcceeiivveedd  ddiissccrreeppaanncciieess  bbeettwweeeenn  tthhee  rreeffeerreennccee  vvaalluuee  aanndd  tthhee

aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ssiittuuaattiioonn..  IItt  iiss  tthhee  aaffffeeccttiivvee  ccoommppoonneenntt  ((ii..ee..,,  oonnee''ss  ddeessiirree  ttoo  rreedduuccee

ddiissccrreeppaanncciieess))  wwhhiicchh  iinniittiiaatteess  bbeehhaavviioorr  ((CCaarrvveerr  aanndd  SScchheeiieerr,,  11998811))..

AAnnootthheerr  iimmppoorrttaanntt  ccoonncceepptt  iinn  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  iiss  tthhee  nnoottiioonn  ooff  tthhee  bbeehhaavviioorraall  ssccrriipptt  ((CCaarrvveerr

aanndd  SScchheeiieerr,,  11998811))..    AAss  pprreevviioouussllyy  ddiissccuusssseedd,,  ssccrriippttss  aarree  sseeqquueenncceess  ooff  bbeehhaavviioorraall  eevveennttss  eexxppeecctteedd

bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall..    TThheeyy  aarree  ddeeppeennddeenntt  oonn  aann  iinnddiivviidduuaall''ss  hhiissttoorryy  ooff  eexxppeerriieenncceess  bbootthh  aass  aa

ppaarrttiicciippaanntt  iinn  eevveenntt  sseeqquueenncceess  aanndd  aass  aann  oobbsseerrvveerr  ((AAbbeellssoonn,,  11997766))..    TThhee  bbaassiicc  iinnggrreeddiieenntt  ooff  aa

ssccrriipptt  iiss  aa  vviiggnneettttee..    VViiggnneetttteess  rreepprreesseenntt  tthhee  rraaww  ccoonnssttiittuueennttss  ooff  rreemmeemmbbeerreedd  eeppiissooddeess  iinn  tthhee

iinnddiivviidduuaall''ss  lliiffee  hhiissttoorryy  ((AAbbeellssoonn,,  11997766))..    AA  ssccrriipptt  iiss  aa  lliinnkkeedd  cchhaaiinn  ooff  vviiggnneetttteess  ssttoorreedd  aass  aa

sseeqquueennttiiaall  uunniitt  ooff  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  iiss  ccaalllleedd  uuppoonn  aatt  aapppprroopprriiaattee  mmoommeennttss  dduurriinngg  hhuummaann

ffuunnccttiioonniinngg..

IInnddiivviidduuaallss  ppoosssseessss  ssccrriippttss  ffoorr  ssiittuuaattiioonnss  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  eennccoouunntteerreedd..    AA  ssccrriipptt  bbeeccoommeess

ssttrroonnggeerr  aass  tthhee  ffrreeqquueennccyy  ooff  ccaalllliinngg  oonn  tthhee  ssccrriipptt  iinnccrreeaasseess  ((SScchhaannkk  aanndd  AAbbeellssoonn,,  11997777))..

CCooggnniittiivveellyy  mmeeddiiaatteedd  ssoocciiaall  bbeehhaavviioorrss  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  dduuaall  ooccccuurrrreenncceess  ooff  11))  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  aa

ppaarrttiiccuullaarr  ssccrriipptt  ttoo  rreepprreesseenntt  tthhee  ggiivveenn  ssiittuuaattiioonn,,  aanndd  22))  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aassssuummiinngg  aa  ppaarrttiicciippaanntt  rroollee

wwiitthhiinn  tthhaatt  ssccrriipptt  ((AAbbeellssoonn,,  11997766))..

CCaarrvveerr  aanndd  SScchheeiieerr  ((11998822))  pprroovviiddee  aa  ccoonnccrreettee  eexxaammppllee  ooff  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  aapppplliieedd  ttoo  hhuummaann

bbeehhaavviioorr  uussiinngg  tthhee  eexxaammppllee  ooff  ddrriivviinngg  aann  aauuttoommoobbiillee..    WWhheenn  oonnee  ddrriivveess  aa  vveehhiiccllee  tthhee  pprroocceessss

iinnvvoollvveess  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  vviissuuaall  iimmaaggee  ooff  tthhee  rrooaadd  sswweeeeppiinngg  ppaasstt  tthhee  ffeennddeerrss  aanndd  tthhee  hhoooodd  ooff  tthhee

ccaarr..  TThhee  ddrriivveerr  aatttteemmppttss  ttoo  kkeeeepp  aa  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  rrooaadd  vviissiibbllee  oonn  tthhee  lleefftt  ssiiddee  wwhhiillee  tthhee  rriigghhtt  eeddggee
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ooff  tthhee  rrooaadd''ss  iimmaaggee  iinntteerrsseeccttss  tthhee  hhoooodd  aatt  jjuusstt  tthhee  pprrooppeerr  ppllaaccee..    IIff  tthhee  iimmaaggee  iiss  nnoott  mmaaiinnttaaiinneedd

dduuee  ttoo  aa  lleefftt  ccuurrvvee  iinn  tthhee  rrooaadd  tthhee  ddrriivveerr  wwiillll  nnoottiiccee  tthhaatt  mmoorree  ooff  tthhee  rrooaadd  iiss  sshhoowwiinngg  oonn  tthhee  lleefftt

ssiiddee..    TThhiiss  ppeerrcceeppttiioonn  ddiiffffeerrss  ffrroomm  tthhee  ssttaannddaarrdd  ppeerrcceeppttiioonn  tthhaatt  gguuiiddeess  tthhee  ddrriivveerr''ss  pprroocceessss..    TThhee

eexxppeerriieenncceedd  ddrriivveerr  hhaass  aatt  hhiiss  ddiissppoossaall  aa  bbeehhaavviioorraall  ssccrriipptt  ttoo  rreedduuccee  tthhiiss  ddiissccrreeppaannccyy..    TThhee  ssccrriipptt,,

iinn  tthhiiss  ccaassee,,  iiss  tthhee  aaccttuuaall  ttuurrnniinngg  ooff  tthhee  sstteeeerriinngg  wwhheeeell..    TThhiiss  bbeehhaavviioorr  bbrriinnggss  tthhee  iimmaaggee  ooff  tthhee

rrooaadd  bbaacckk  iinnttoo  aann  aacccceeppttaabbllee  ooppeerraattiinngg  vviieeww..    TThhee  eexxppeerriieenncceedd  ddrriivveerr  tthheerreeffoorree,,  iiss  aabbllee  ttoo  aaddjjuusstt

ssoo  ssmmooootthhllyy  tthhaatt  ddiissccrreeppaanncciieess  aarree  kkeepptt  ttoo  aa  mmiinniimmuumm..

TThheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ccoonnssiiddeerraabbllee  aammoouunntt  ooff  aatttteennttiioonn  ppaaiidd  ttoo  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  aass  aa  mmeeaannss  ooff

eexxppllaaiinniinngg  hhuummaann  bbeehhaavviioorr  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss  ((KKlleeiinn,,  11998899;;    CCaammppiioonn  aanndd  LLoorrdd,,  11998822;;    TTaayylloorr,,

FFiisshheerr  aanndd  IIllggeenn,,  11998844;;    HHoolllleennbbeecckk  aanndd  BBrriieeff,,  11998888))..    HHoowweevveerr,,  aa  nnoottiicceeaabbllee  eexxcclluussiioonn  iinn  tthhee

eexxpplloorraattiioonn  ooff  hhuummaann  bbeehhaavviioorr  uussiinngg  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  hhaass  bbeeeenn  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eexxppllaaiinn  ggrroouupp

pprroocceesssseess..    WWiitthh  tthhiiss  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  tthhiiss  ppaappeerr  ttaakkeess  aann  iimmppoorrttaanntt  sstteepp  iinn  uussiinngg  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  ttoo

uunnddeerrssttaanndd  tthhee  nnoorrmmaattiivvee  ccoonnttrrooll  pprroocceessss  wwiitthhiinn  ggrroouuppss..

CCOONNTTRROOLL  TTHHEEOORRYY  MMOODDEELL  OOFF  NNOORRMM  FFOORRMMAATTIIOONN

UUssiinngg  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  ggrroouuppss  aarree  ggooaall--ddiirreecctteedd,,  sseellff--rreegguullaattiinngg  ssyysstteemmss,,  tthhee  pprroocceessss

ooff  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn  ccaann  bbee  eexxaammiinneedd  ffrroomm  aa  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  ppeerrssppeeccttiivvee..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ccoonnttrrooll

tthheeoorryy  tthhee  rreeffeerreennccee  vvaalluuee  iiss  iinniittiiaallllyy  tthhee  ggooaall  ooff  tthhee  ggrroouupp..    CCaarrvveerr  aanndd  SScchheeiieerr  ((11998811))  nnoottee  tthhaatt

ggooaallss  ccaann  eexxiisstt  aatt  vvaarriioouuss  lleevveellss  ooff  aabbssttrraaccttiioonn..    TThhuuss,,  wwee  ccoonncceeppttuuaalliizzee  tthhiiss  ggrroouupp  ggooaall  qquuiittee

bbrrooaaddllyy,,  rreeccooggnniizziinngg  tthhaatt  tthhee  ggooaall  ccoouulldd  rraannggee  ffrroomm  aa  ggooaall  ffoorr  aa  cceerrttaaiinn  pprroodduuccttiioonn  lleevveell  ttoo  aa  ggooaall

ooff  aacchhiieevviinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  ssttaattee  ooff  hhaarrmmoonnyy  wwiitthhiinn  tthhee  ggrroouupp..

IInn  aaddddiittiioonn,,  ssiimmiillaarr  ttoo  WWeeiicckk  ((11997799))  wwee  nnoottee  tthhaatt  tthhee  ggooaall  ddooeess  nnoott  pprreecclluuddee  ddiivveerrssee

iinnddiivviidduuaall  ggooaallss,,  aanndd  iinn  ffaacctt  mmaayy  hhaavvee  ddeevveellooppeedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  iinntteerrlloocckkeedd  bbeehhaavviioorrss  iinn

ppuurrssuuiitt  ooff  tthheessee  iinnddiivviidduuaall  ggooaallss..    HHoowweevveerr,,  oonnccee  aaggrreeeemmeenntt  eexxiissttss  aass  ttoo  tthhee  ggrroouupp  ggooaall,,  ggrroouupp

mmeemmbbeerrss  mmuusstt  ccoommee  ttoo  aaggrreeeemmeenntt  aabboouutt  tthhee  iinntteerrlloocckkeedd  bbeehhaavviioorrss  wwhhiicchh  wwiillll  aallllooww  tthhee  ggrroouupp  ttoo

aacchhiieevvee  tthhaatt  ggooaall..    TThhee  ggrroouupp  wwiillll  tthheenn  sseellff--rreegguullaattee  mmeemmbbeerr  bbeehhaavviioorr  ssuucchh  tthhaatt  tthhee  pprroobbaabbiilliittyy  ooff

ggooaall  aattttaaiinnmmeenntt  iiss  mmaaxxiimmiizzeedd..
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FFiigguurree  22  rreepprreesseennttss  aa  mmooddeell  ooff  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn..    AA  nnoorrmm  iiss  ddeeffiinneedd  iinn  tthhiiss  mmooddeell  tthhrroouugghh

tthhee  lleeaarrnneedd  bbeehhaavviioorraall  ssccrriippttss  tthhaatt  aassssiisstt  iinn  lleeaaddiinngg  ggrroouuppss  ttoo  ggooaall  aattttaaiinnmmeenntt..    TThhee  mmooddeell

ddeessccrriibbeess  ffoouurr  ppootteennttiiaall  aanntteecceeddeennttss  ttoo  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn..    TThheessee  aanntteecceeddeennttss  ccoonnssttiittuuttee  tthhee

bbeehhaavviioorraall  eevveennttss  tthhaatt

pprroodduuccee  tthhee  ssccrriippttss  wwhhiicchh

mmaayy  lleeaadd  ttoo  tthhee

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  nnoorrmm..

TThhuuss,,  ggooaallss  aanndd

ssccrriippttss  aarree  ccrriittiiccaall  ttoo  tthhee

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  nnoorrmm

ffoorrmmaattiioonn..    TThhee  ggrroouupp  ggooaall

sseerrvveess  aass  tthhee  mmoottiivvaattiinngg

ffoorrccee  wwiitthhiinn  tthhee  iinnddiivviidduuaall

ggrroouupp  mmeemmbbeerrss..    TThhiiss  ggooaall

nneeeedd  nnoott  bbee  aa  qquuaannttiittaattiivvee

ppeerrffoorrmmaannccee  ggooaall,,  bbuutt  ccoouulldd

bbee  aa  qquuaalliittaattiivvee  ggooaall  ssuucchh  aass

mmaaiinnttaaiinniinngg  iinntteerrppeerrssoonnaall

rreellaattiioonnsshhiippss  aammoonngg  ggrroouupp

mmeemmbbeerrss..    NNoorrmmaattiivvee

bbeehhaavviioorr  eexxiissttss  iinnssiiddee  aa

ggrroouupp  ttoo  aassssiisstt  tthhee  ggrroouupp  iinn  rreeaacchhiinngg  iittss  ggooaall..    SSccrriippttss  sseerrvvee  aass  tthhee  bbeehhaavviioorraall  ccoommppoonneennttss  tthhaatt

ddeeffiinnee  aa  nnoorrmm  ((BBeetttteennhhaauusseenn  aanndd  MMuurrnniinngghhaann,,  11998855))..    SSccrriippttss  aarree  pprroocceesssseedd  tthhrroouugghh  tthhee  ccoonnttrrooll

hhiieerraarrcchhyy  uunnttiill  tthhee  sseeqquueenncceess  ooff  tthhee  bbeehhaavviioorr  aarree  ccoonnssiisstteenntt  aanndd  aacccceeppttaabbllee  ttoo  tthhee  ggrroouupp..
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AAnntteecceeddeennttss  ttoo  BBeehhaavviioorraall  SSccrriippttss

FFeellddmmaann  ((11998844))  ddeessccrriibbeedd  ffoouurr  aanntteecceeddeennttss  ttoo  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn..    TThheessee  aarree  bbeehhaavviioorraall

eevveennttss  wwhhiicchh  hhee  hhyyppootthheessiizzeedd  wwoouulldd  lleeaadd  ttoo  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn..    AAss  wwee  pprreevviioouussllyy  nnootteedd,,  FFeellddmmaann

ddiidd  nnoott  ssppeecciiffyy  tthhee  pprroocceessss  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthheessee  eevveennttss  bbeeccoommee  nnoorrmmss..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  aa  ccoonnttrrooll

tthheeoorryy  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  nnoorrmmaattiivvee  ccoonnttrrooll,,  tthheessee  eevveennttss  sseerrvvee  aass  tthhee  bbeehhaavviioorraall  ccoonntteenntt  ooff  ccooggnniittiivvee

ssccrriippttss..

SSuuppeerrvviissoorr  oorr  ccoo--wwoorrkkeerr  ssttaatteemmeennttss  aarree  ddeeffiinneedd  aass  eexxpplliicciitt  aannnnoouunncceemmeennttss  ooff

eexxppeeccttaattiioonnss  bbyy  aa  ssttrroonngg  lleeaaddeerr  oorr  ggrroouupp  mmeemmbbeerr..    TThheessee  ssttaatteemmeennttss  ccaann  ssppeecciiffyy  tthhee  ggooaallss  ooff  tthhee

ggrroouupp  aanndd  ccaann  ppeerrssuuaaddee  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  ttoo  aacccceepptt  tthheessee  ggooaallss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  ssttaatteemmeennttss  mmaaddee  bbyy

ssuuppeerrvviissoorrss  aanndd  ccoo--wwoorrkkeerrss  ccaann  ssppeecciiffyy  tthhee  ssccrriippttss  ccoonnssiiddeerreedd  aacccceeppttaabbllee  aammoonngg  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss..

CCrriittiiccaall  eevveennttss  iinn  tthhee  ggrroouupp''ss  hhiissttoorryy  aarree  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ggoooodd  oorr  bbaadd  eexxppeerriieenncceess  wwhhiicchh  aaffffeecctt

tthhee  bbeehhaavviioorraall  ssccrriippttss  ooff  tthhee  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss..    TThheessee  eevveennttss  iinnfflluueennccee  tthhee  bbeehhaavviioorraall  ssccrriippttss  ooff

ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  tthhrroouugghh  aa  sshhaarreedd  eexxppeerriieennccee..    WWhheenn  aallll  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  sshhaarree  tthhee  eexxppeerriieennccee,,

tthheerree  iiss  aa  hhiigghh  lliikkeelliihhoooodd  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  ccoonnsseeqquueennttllyy  sshhaarree  tthhee  bbeehhaavviioorraall  ssccrriipptt  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh

tthhee  eevveenntt..  AAss  nneeww  mmeemmbbeerrss  eenntteerr  tthhee  ggrroouupp,,  tthheessee  ccrriittiiccaall  eevveennttss  aarree  ppaasssseedd  oonn  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff

ssttoorriieess,,  rreessuullttiinngg  iinn  nneeww  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  vviiccaarriioouussllyy  eexxppeerriieenncciinngg  tthhee  ccrriittiiccaall  eevveennttss..

PPrriimmaaccyy  eeffffeeccttss  aarree  iinniittiiaall  bbeehhaavviioorr  ppaatttteerrnnss  tthhaatt  ccaann  sseett  ggrroouupp  eexxppeeccttaattiioonnss..    TThheessee  iinniittiiaall

bbeehhaavviioorr  ppaatttteerrnnss  sseerrvvee  aass  ssccrriippttss  tthhaatt  aallll  mmeemmbbeerrss  sshhaarree..    TThheeyy  aallssoo  mmaayy  iinnfflluueennccee  ggrroouupp

mmeemmbbeerrss''  ppeerrcceeppttiioonnss  aabboouutt  tthhee  ggrroouupp''ss  ggooaallss..    FFrroomm  tthheessee  bbeehhaavviioorr  ppaatttteerrnnss  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  mmaayy

rreettrroossppeeccttiivveellyy  ddeevveelloopp  ggooaallss  wwhhiicchh  aarree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhoossee  ppaatttteerrnnss  ((WWeeiicckk,,  11997799))..

FFiinnaallllyy,,  ccaarrrryy--oovveerr  bbeehhaavviioorrss  ffrroomm  ppaasstt  ssiittuuaattiioonnss  ccoonnssiisstt  ooff  eexxppeeccttaattiioonnss  iinnddiivviidduuaallss

bbrriinngg  ffrroomm  pprriioorr  ggrroouupp  eexxppeerriieenncceess..    TThheessee  pprriioorr  eexxppeerriieenncceess  iinnfflluueennccee  iinnddiivviidduuaall  ppeerrcceeppttiioonnss  ooff

wwhhaatt  ccoonnssttiittuutteess  lleeggiittiimmaattee  ggooaallss  ooff  tthhee  ggrroouupp  aanndd  tthhee  mmeeaannss  ooff  aattttaaiinniinngg  tthhoossee  ggooaallss..

BBeetttteennhhaauusseenn  aanndd  MMuurrnniinngghhaann  ((11999911))  hhyyppootthheessiizzeedd  aanndd  ffoouunndd  tthhaatt  mmeemmbbeerrss  ooff  nneeww  ggrroouuppss

bbaasseedd  tthheeiirr  aaccttiioonnss  aanndd  iinntteerrpprreett  ootthheerrss''  aaccttiioonnss  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  eexxppeerriieenncceess  iinn  pprreevviioouuss  ggrroouuppss..

WWhhiillee  wwee  aaggrreeee  wwiitthh  FFeellddmmaann  ((11998844))  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthheessee  ffoouurr  bbeehhaavviioorraall  eevveennttss

ccaann  sseerrvvee  aass  aanntteecceeddeennttss  ttoo  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn,,  tthheessee  eevveennttss  ddoo  nnoott  aallwwaayyss  lleeaadd  ttoo  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn..
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TThhuuss,,  tthhee  pprroobblleemm  wwiitthh  FFeellddmmaann''ss  ddiissccuussssiioonn  iiss  tthhaatt  iitt  ddooeess  nnoott  ssppeecciiffyy  wwhheenn  tthheessee  eevveennttss  wwiillll

lleeaadd  ttoo  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn..

WWee  aarrgguuee  tthhaatt  tthheessee  aanntteecceeddeennttss  aarree  nnoott  ddiirreecctt  pprreeccuurrssoorrss  ttoo  nnoorrmmss,,  bbuutt  rraatthheerr,,  aarree

pprreeccuurrssoorrss  ttoo  bbeehhaavviioorraall  ssccrriippttss..    AAss  pprreevviioouussllyy  ddiissccuusssseedd  aanndd  ccoonnggrruueenntt  wwiitthh  BBeetttteennhhaauusseenn  aanndd

MMuurrnniinngghhaann  ((11998855;;  11999911)),,  tthhee  nnoorrmm  iinn  tthhiiss  mmooddeell  iiss  aa  rreessuulltt  ooff  sshhaarreedd  mmeemmbbeerr  ssccrriippttss..    TThhee  ffoouurr

aanntteecceeddeennttss  tthhaatt  FFeellddmmaann  ((11998844))  ddiissccuusssseedd  ccaann  aaffffeecctt  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nnoorrmmss  bbyy  pprroovviiddiinngg  aa

bbeehhaavviioorraall  ssccrriipptt  wwhhiicchh  mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  ddeevveelloopp  iinnttoo  aa  nnoorrmm..    TThhee  ssccrriippttss  eevvoollvvee  iinn  rreessppoonnssee  ttoo

tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnddiittiioonnss,,  yyeett,,  aarree  nnoott  iinn  aanndd  ooff  tthheemmsseellvveess  nnoorrmmss..    IInn  tthhee  nneexxtt  sseeccttiioonn  wwee  wwiillll

ddiissccuussss  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthheessee  bbeehhaavviioorraall  ssccrriippttss  ttoo  eevvoollvvee  iinnttoo  nnoorrmmss..

FFoorrmmaattiioonn  CCoonnddiittiioonnss

TThhee  kkeeyy  ttoo  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhiiss  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  mmooddeell  ooff  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn  eexxiissttss  iinn  tthhee

ccoonnddiittiioonnss  nneecceessssaarryy  ffoorr  aa  bbeehhaavviioorraall  ssccrriipptt  ttoo  ddeevveelloopp  iinnttoo  aa  nnoorrmm..    AAss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  tthhee

aanntteecceeddeennttss  pprroodduuccee  tthhee  nneecceessssaarryy  ssccrriippttss  wwhhiicchh  mmaayy  rreessuulltt  iinn  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  nnoorrmm..

HHoowweevveerr,,  iinnddiivviidduuaallss  wwiitthhiinn  ggrroouuppss  hhaavvee  aa  pplleetthhoorraa  ooff  bbeehhaavviioorraall  ssccrriippttss,,  yyeett  nnoott  aallll  ooff  tthheessee

bbeehhaavviioorraall  ssccrriippttss  eevvoollvvee  iinnttoo  nnoorrmmss..    AA  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  ppeerrssppeeccttiivvee  hheellppss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  wwhheenn

bbeehhaavviioorraall  ssccrriippttss  mmaayy  ddeevveelloopp  iinnttoo  nnoorrmmss..

AAss  wwaass  pprreevviioouussllyy  mmeennttiioonneedd,,  FFeellddmmaann  ((11998844))  ddeessccrriibbeedd  nnoorrmmss  aass  rruulleess  tthhaatt  ggrroouuppss  aaddoopptt

ttoo  rreegguullaattee  aanndd  rreegguullaarriizzee  tthheeiirr  mmeemmbbeerrss''  bbeehhaavviioorr,,  yyeett  ffaaiilleedd  ttoo  ssppeecciiffiiccaallllyy  ddiissccuussss  hhooww  aanndd  wwhhyy

tthhiiss  ttaakkeess  ppllaaccee..    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  rreeccaallll  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  WWeeiicckk''ss  ((11997799))  mmooddeell  ooff  ggrroouupp

ffoorrmmaattiioonn..    TThhrreeee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  hhiiss  mmooddeell  hhaavvee  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn..  FFiirrsstt,,

WWeeiicckk''ss  mmooddeell  ccaalllleedd  ffoorr  iinntteerrddeeppeennddeennccee  aammoonngg  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss..    SSeeccoonnddllyy,,  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss

mmuusstt  ccoommee  ttoo  aaggrreeee  oonn  tthhee  ggooaallss  ooff  tthhee  ggrroouupp..    FFiinnaallllyy,,  mmeemmbbeerrss  mmuusstt  ccoommee  ttoo  aaggrreeee  tthhaatt  tthhee

bbeehhaavviioorraall  ssccrriipptt  iinnccrreeaasseess  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  ooff  ggooaall  aattttaaiinnmmeenntt..

TThhuuss,,  iitt  sseeeemmss  tthhaatt  iinn  aa  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  mmooddeell  ooff  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn,,  tthheessee  cchhaarraacctteerriissttiiccss

mmooddeerraattee  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  bbeehhaavviioorraall  ssccrriippttss  bbeeccoommee  nnoorrmmss..    IInn  oouurr  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  mmooddeell  ooff  nnoorrmm
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ffoorrmmaattiioonn,,  tthheessee  ggrroouupp  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aarree  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnddiittiioonnss..    TThheeyy  aarree  ffuurrtthheerr

ddeeffiinneedd  aanndd  ddiissccuusssseedd  bbeellooww::

ll))  PPeerrcceeiivveedd  mmeemmbbeerr  iinntteerrddeeppeennddeennccee  iiss  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  rreellyy  oonn  eeaacchh

ootthheerr  ffoorr  ggooaall  aattttaaiinnmmeenntt..    AAss  wwiitthh  aannyy  oorrggaanniizzaattiioonn  ((TThhoommppssoonn,,  11996677)),,  ggrroouuppss  ffuunnccttiioonn  iinn  aa

ccoommpplleexx  wweebb  ooff  iinntteerrddeeppeennddeennccee..    AAss  WWeeiicckk  ((11997799))  nnootteedd,,  iinnddiivviidduuaallss  bbeeggiinn  wwiitthh  ddiivveerrssee  ggooaallss,,

bbuutt  ffiinndd  tthhaatt  wwhheenn  tthheeyy  aarree  iinntteerrddeeppeennddeenntt  uuppoonn  ootthheerrss  ffoorr  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthheessee  iinnddiivviidduuaall

ggooaallss,,  tthheeyy  mmuusstt  eennggaaggee  iinn  iinntteerrlloocckkeedd  bbeehhaavviioorrss  tthhaatt  aallllooww  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  ttoo  aacchhiieevvee  tthheeiirr

ddiivveerrssee  ggooaallss..    TToo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  iinnddiivviidduuaallss  aarree  aabbllee  ttoo  aattttaaiinn  aallll  ooff  tthheeiirr  iinnddiivviidduuaall  ggooaallss

iinnddeeppeennddeennttllyy,,  tthheerree  iiss  nnoo  rreeaassoonn  ffoorr  tthheemm  ttoo  eennggaaggee  iinn  ccoooorrddiinnaattiinngg  tthheeiirr  bbeehhaavviioorrss  wwiitthh  ootthheerrss..

TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  aa  lloowweerr  lliikkeelliihhoooodd  tthhaatt  nnoorrmmss  wwiillll  ddeevveelloopp..

22))  AAggrreeeemmeenntt  oonn  ggooaallss  iiss  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  ggooaallss  aarree  sshhaarreedd  aammoonngg  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss..    AAss

WWeeiicckk  nnootteedd,,  aass  iinnddiivviidduuaallss  ppuurrssuuee  ddiivveerrssee  ggooaallss  tthhrroouugghh  iinntteerrlloocckkeedd  bbeehhaavviioorrss  iinn  aann

iinntteerrddeeppeennddeenntt  ccoonntteexxtt,,  tthheessee  iinnddiivviidduuaallss  ggooaallss  wwiillll  bbee  ssuuppppllaanntteedd  bbyy  aa  ssuuppeerroorrddiinnaattee  ggrroouupp  ggooaall..

WWhheerree  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  eexxhhiibbiitt  hhiigghh  lleevveellss  ooff  aaggrreeeemmeenntt  aass  ttoo  tthhee  ggooaallss  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  sseeeekkiinngg  ttoo

aacchhiieevvee,,  nnoorrmmss  aarree  mmuucchh  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  eexxiisstt..    BBeeccaauussee  tthheerree  iiss  aaggrreeeemmeenntt  oonn  tthhee  ggrroouupp''ss  ggooaallss,,

nnoorrmmss  mmaayy  ssppeecciiffyy  ssoommee  ooff  tthhee  mmeeaannss  ffoorr  aacchhiieevviinngg  tthhoossee  ggooaallss..

33))  AAggrreeeemmeenntt  oonn  MMeeaannss--EEnnddss  RReellaattiioonnsshhiippss  iiss  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  sshhaarree

tthhee  ppeerrcceeppttiioonn  tthhaatt  tthhee  bbeehhaavviioorraall  ssccrriipptt  pprroommootteess  ggooaall  aattttaaiinnmmeenntt..    FFeellddmmaann  ((11998844))  ssttaatteedd  tthhaatt

""NNoorrmmss  aarree  ffoorrmmeedd  aanndd  eennffoorrcceedd  oonnllyy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  bbeehhaavviioorrss  tthhaatt  hhaavvee  ssoommee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ffoorr

tthhee  ggrroouupp,,""  ((pp..  4477))..    SSiimmiillaarrllyy,,  BBrroowwnn  ((11998888))  ssttaatteedd  tthhaatt  oonnee  ppuurrppoossee  ooff  nnoorrmmss  iiss  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee

aacchhiieevveemmeenntt  ooff  ggrroouupp  ggooaallss..    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  oovveerr  ttiimmee,,  nnoorrmmss  bbeeccoommee

iinnssttiittuuttiioonnaalliizzeedd,,  ssuucchh  tthhaatt  tthheeyy  mmaayy  nnoo  lloonnggeerr  pprroommoottee  ggrroouupp  ggooaall  aattttaaiinnmmeenntt,,  yyeett  tthheeyy  ccoonnttiinnuuee

ttoo  bbee  eennffoorrcceedd..    HHoowweevveerr,,  aa  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  ppeerrssppeeccttiivvee  wwoouulldd  aarrgguuee  tthhaatt  aatt  lleeaasstt  iinniittiiaallllyy,,  ggrroouupp

mmeemmbbeerrss  mmuusstt  sshhaarree  tthhee  ppeerrcceeppttiioonn  tthhaatt  tthhee  bbeehhaavviioorraall  ssccrriipptt  pprroommootteess  ggooaall  aattttaaiinnmmeenntt  iinn  oorrddeerr

ffoorr  iitt  ttoo  eevvoollvvee  iinnttoo  aa  nnoorrmm..

FFiinnaallllyy,,  aa  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  vviieeww  rreeccooggnniizzeess  tthhee  ddyynnaammiicc  nnaattuurree  ooff  ggrroouupp  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn..

AAss  ddeeppiicctteedd  iinn  FFiigguurree  22,,  ggrroouupp  ggooaall  aattttaaiinnmmeenntt  rreeiinnffoorrcceess  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  nnoorrmm  iinn  ttwwoo  wwaayyss..
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FFiirrsstt,,  iitt  iinnccrreeaasseess  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ppeerrcceeiivveedd  iinntteerrddeeppeennddeennccee,,  aaggrreeeemmeenntt  aabboouutt  ggooaallss,,  aanndd

aaggrreeeemmeennttss  aabboouutt  mmeeaannss--eennddss  rreellaattiioonnsshhiippss..    AAss  tthhee  ggrroouuppss  eexxppeerriieenncceess  ssuucccceessss,,  ccoohheessiivveenneessss  ((iinn

tteerrmmss  ooff  ppeerrcceeiivveedd  iinntteerrddeeppeennddeennccee,,  ccoommmmoonn  ggooaallss,,  aanncc  ccoommmmoonn  bbeelliieeffss))  iinnccrreeaasseess..    TThhuuss,,  iitt

iinnccrreeaasseess  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  tthhaatt  sshhaarreedd  mmeemmbbeerr  ssccrriippttss  wwiillll  bbeeccoommee  nnoorrmmss..

SSeeccoonndd,,  ggooaall  aattttaaiinnmmeenntt  rreeiinnffoorrcceess  tthhee  sshhaarreedd  mmeemmbbeerr  ssccrriippttss..    SSuucccceessssffuullllyy  aattttaaiinniinngg  tthhee

ggooaall  ssttrreennggtthheennss  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss''  bbeelliieeffss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iinnssttrruummeennttaalliittyy  ooff  tthheessee  ssccrriippttss  ffoorr

aacchhiieevviinngg  tthhee  ggooaallss,,  tthhuuss,,  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  tthheessee  ssccrriippttss  aarree  sshhaarreedd  bbyy  aallll  ggrroouupp

mmeemmbbeerrss..

TThhuuss,,  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  ggooeess  bbeeyyoonndd  FFeellddmmaann''ss  ((11998844))  mmooddeell  bbyy  pprroovviiddiinngg  aann  eexxppllaannaattiioonn

ffoorr  wwhheenn  ssuuppeerrvviissoorr//ccoo--wwoorrkkeerr  ssttaatteemmeennttss,,  ccrriittiiccaall  eevveennttss,,  pprriimmaaccyy  eeffffeeccttss,,  aanndd  ccaarrrryy--oovveerr

bbeehhaavviioorrss  wwiillll  rreessuulltt  iinn  ggrroouupp  nnoorrmmss..    HHiiss  mmooddeell,,  wwhhiillee  aaccccuurraattee,,  ddiidd  nnoott  aaddddrreessss  tthhiiss  qquueessttiioonn..

FFoorr  eexxaammppllee,,  aallll  ggrroouuppss  hhaavvee  ssuuppeerrvviissoorrss  aanndd  ccoo--wwoorrkkeerrss  tthhaatt  mmaakkee  1188  ssttaatteemmeennttss,,  ccrriittiiccaall

eevveennttss,,  pprriimmaaccyy  eeffffeeccttss,,  aanndd  ccaarrrryy  oovveerr  bbeehhaavviioorrss..    SSoo  hhooww  ddooeess  aannyy  oonnee  oorr  aallll  ooff  tthheessee  rreessuulltt  iinn

tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  nnoorrmm??

AAccccoorrddiinngg  ttoo  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy,,  tthhee  bbeehhaavviioorraall  eevveennttss  ddiissccuusssseedd  bbyy  FFeellddmmaann  ((11998844))  pprroodduuccee

tthhee  bbeehhaavviioorraall  ssccrriippttss  tthhaatt  ffoorrmm  tthhee  bbaassiicc  ssttrruuccttuurree  ooff  nnoorrmmss..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  tthhee  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss''

iinntteerrddeeppeennddeennccee,,  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  aabboouutt  tthhee  ggrroouupp''ss  ggooaall,,  aanndd  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  tthhaatt  tthhee  ssccrriipptt

pprroommootteess  ggooaall  aattttaaiinnmmeenntt  tthhaatt  ffoorrmm  tthhee  eesssseennccee  ooff  tthhee  nnoorrmm..    TThheessee  ccoonnddiittiioonnss  lleeaadd  ttoo  tthhee

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ggrroouupp  nnoorrmm  tthhaatt  aassssiissttss  tthhee  ggrroouupp  ttoowwaarrdd  ggooaall  aacchhiieevveemmeenntt..    AAss  sshhoowwnn,,  tthhee

nnoorrmm  eexxiissttss  iinn  aa  mmeeddiiaattiinngg  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  ggooaall  aacchhiieevveemmeenntt..    FFiinnaallllyy,,  ggooaall  aattttaaiinnmmeenntt

rreeiinnffoorrcceess  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  lleeaadd  ttoo  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn  aass  wweellll  aass  rreeiinnffoorrcciinngg  tthhee  sshhaarreedd  ssccrriippttss  ooff

ggrroouupp  mmeemmbbeerrss..

CCOONNTTRROOLL  TTHHEEOORRYY  MMOODDEELL  OOFF  NNOORRMM  EENNFFOORRCCEEMMEENNTT

WWee  wwoouulldd  aarrgguuee  tthhaatt  ssoommee  ddeeggrreeee  ooff  iinnffoorrmmaall  ssoocciiaall  nnoorrmmaattiivvee  rreegguullaattiioonn  eexxiissttss  iinn  aallll

ggrroouupp  ggooaall  ssiittuuaattiioonnss..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  ggrroouuppss  ffuunnccttiioonn  aass  ssoocciiaallllyy  ccoonnssttrruucctteedd  ccyybbeerrnneettiicc  ssyysstteemmss..

FFiigguurree  33  rreepprreesseennttss  aa  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  mmooddeell  ooff  ggrroouupp  nnoorrmm  eennffoorrcceemmeenntt..    TThhee  iinnppuutt  bbooxx  iiss  tthhee
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sseennssiinngg  mmeecchhaanniissmm,,  oorr  wwhhaatt  iiss  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  ggrroouupp  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  bbeehhaavviioorr..

TThhiiss  ppeerrcceeppttiioonn  iiss  tthheenn  rreeggiisstteerreedd  iinnttoo  tthhee  ccoommppaarraattoorr  pprroocceessss  aanndd  aa  ccoommppaarriissoonn  iiss  mmaaddee  aaggaaiinnsstt

tthhee  rreeffeerreennccee  ssttaannddaarrdd,,  tthhee  ggrroouupp  nnoorrmm..    DDuurriinngg  tthhiiss  sstteepp  aann  aasssseessssmmeenntt  iiss  mmaaddee  ccoonncceerrnniinngg  tthhee

iinnddiivviidduuaall  bbeehhaavviioorr..    IIff  nnoo  ddiissccrreeppaannccyy  iiss  ffoouunndd,,  tthhee  ggrroouupp  ppeerrcceeppttiioonn  rreemmaaiinnss  ccoonnssttaanntt,,  aassssuummeess

aacccceeppttaabbiilliittyy,,  aanndd  aawwaaiittss  tthhee  nneexxtt  bbeehhaavviioorr  tthhaatt  rreeqquuiirreess  pprroocceessssiinngg..    IIff  tthhee  bbeehhaavviioorr  iiss  ffoouunndd  ttoo

bbee  ddiissccrreeppaanntt,,  tthhee  nnoorrmm  iiss  eennffoorrcceedd  bbyy  ssoommee  ssoorrtt  ooff  ggrroouupp  ssaannccttiioonn..    TThhiiss  ssaannccttiioonniinngg  pprroocceessss  iiss

tthhee  oouuttppuutt  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  lloooopp,,  tthhee  bbeehhaavviioorr  pprroodduucceedd  ttoo  rreedduuccee  tthhee  ddiissccrreeppaannccyy..    TThhee

eennffoorrcceemmeenntt  ssaannccttiioonn  ddiirreeccttllyy  iimmppaaccttss  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  ssiittuuaattiioonn  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aanndd  rreessuullttss  iinn

ssoommee  ddeeggrreeee  ooff  mmooddiiffiieedd  bbeehhaavviioorr  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  rreeffeerreennccee  nnoorrmm..    TThhiiss  mmooddiiffiieedd  bbeehhaavviioorr  iiss

rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  nneeww  bbeehhaavviioorr  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aanndd  wwiillll  bbee  rreepprroocceesssseedd  bbyy  tthhee  ggrroouupp  wwhheenn  tthhee

bbeehhaavviioorr  iiss  ppeerrffoorrmmeedd..
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Figure 3

AA  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  nnoorrmm  eennffoorrcceemmeenntt  aallssoo  aalllloowwss  ffoorr  eexxpplloorriinngg  tthhee

hhiieerraarrcchhiiccaall  nnaattuurree  ooff  nnoorrmmaattiivvee  bbeehhaavviioorr..    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  CCaarrvveerr  aanndd
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SScchheeiieerr  ((11998811))  hhiieerraarrcchhiieess  ooff  ssttaannddaarrddss  eexxiisstt  aatt  vvaarriioouuss  lleevveellss  ooff  aabbssttrraaccttiioonn..    PPoowweerrss  ((11997733))

ssuuggggeesstteedd  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  ccoonnttrrooll  ssyysstteemmss  ccaann  bbee  ""iinntteerrccoonnnneecctteedd  hhiieerraarrcchhiiccaallllyy""  aanndd  tthhaatt  tthhiiss

ccoonncceepptt  ooff  hhiieerraarrcchhiiccaall  oorrggaanniizzaattiioonn  uunnddeerrlliieess  tthhee  sseellff--rreegguullaattiioonn  ooff  bbeehhaavviioorr  iinn  lliivviinngg  ssyysstteemmss..

IIff  nnoorrmmaattiivvee  bbeehhaavviioorr  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  iinntteeggrraatteedd  ccoonncceeppttss  ooff  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  aass

pprreesseenntteedd  iinn  tthhiiss  ppaappeerr,,  tthheenn  tthhee  rreeaassoonniinngg  bbeehhiinndd  tthhee  hhiieerraarrcchhiiccaall  nnaattuurree  ooff  ccoonnttrrooll  ssyysstteemmss

cclleeaarrllyy  eexxppllaaiinnss  tthhee  iinntteerraaccttiivvee  pprroocceessss  ooff  nnoorrmmaattiivvee  ccoonnttrrooll..

SSiimmiillaarr  ttoo  tthhee  hhiieerraarrcchhiiccaall  mmooddeell  pprreesseenntteedd  bbyy  CCaarrvveerr  aanndd  SScchheeiieerr  ((11998811)),,  FFiigguurree  44

rreepprreesseennttss  aa  hhiieerraarrcchhyy  ooff  nnoorrmmaattiivvee  bbeehhaavviioorr..    IInn  tthhiiss  hhiieerraarrcchhyy  tthheerree  eexxiissttss  aa  sshhaarreedd  ppeerrcceeppttiioonn

rreeggaarrddiinngg  tthhee  iinntteerrrreellaattiioonnsshhiippss  aammoonngg  tthhee  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  tthhee  hhiieerraarrcchhyy..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,

mmeemmbbeerrss  ppoosssseessss  sshhaarreedd  ssccrriippttss  aanndd  sshhaarree  tthhee  bbeelliieeff  tthhaatt  tthheessee  ssccrriippttss  lleeaadd  ttoo  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff

sshhaarreedd  ggooaallss..    TThhuuss,,  tthhee  oouuttppuutt  ffuunnccttiioonn  oorr  eeffffeeccttoorr  aatt  oonnee  lleevveell  iinn  aa  hhiieerraarrcchhyy  iiss  oofftteenn  tthhee  rreeffeerreenntt

ssttaannddaarrdd  aatt  tthhee  nneexxtt  lloowweerr  lleevveell  ooff  tthhee  hhiieerraarrcchhyy..

  TThhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhiiss  hhiieerraarrcchhyy  ooff  nnoorrmmaattiivvee  bbeehhaavviioorr  iiss  ccrriittiiccaall  ttoo  ccoonncceeppttuuaalliizziinngg

tthhee  iinntteeggrraatteedd  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt..    MMoorreeoovveerr,,  tthhee  hhiieerraarrcchhiiccaall  llooooppss

eexxpplliicciittllyy  eexxppllaaiinn  tthhee  ddyynnaammiicc  pprroocceessss  ooff  nnoorrmmaattiivvee  ccoonnttrrooll..    AAnn  eexxaammppllee  ooff  tthhee  ddyynnaammiiccss  ooff  tthhiiss

mmooddeell  ccaann  bbee  ttrraacceedd  ttoo  tthhee  eexxppeerriimmeennttss  aatt  tthhee  HHaawwtthhoorrnnee  ppllaanntt  ooff  tthhee  WWeesstteerrnn  EElleeccttrriicc  CCoommppaannyy

((RRooeetthhlliissbbeerrggeerr  aanndd  DDiicckkssoonn,,  11994411))..    TThhee  bbaannkk  wwiirriinngg  rroooomm  eexxppeerriimmeenntt  hhaass  oofftteenn  bbeeeenn  cciitteedd  aass

aann  eexxaammppllee  ooff  nnoorrmm  ffuunnccttiioonniinngg..    TThhee  nnoorrmm  ooff  pprroodduuccttiivviittyy  wwaass  tthhee  ccrriittiiccaall  iissssuuee  iinn  tthhiiss

eexxppeerriimmeenntt..

TToo  vviieeww  tthhiiss  eexxaammppllee  ffrroomm  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  aa  hhiieerraarrcchhiiccaall  ccoonnttrrooll  mmeecchhaanniissmm,,  iitt  iiss  ffiirrsstt

iimmppoorrttaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  bbaassiicc  ggooaall  ooff  tthhee  ggrroouupp..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  oouurr  eexxaammppllee,,  wwee  aassssuummee

tthhaatt  aatt  tthhee  hhiigghheesstt  lleevveell  ooff  tthhee  hhiieerraarrcchhyy  ((LLeevveell  44)),,  tthhee  oovveerraarrcchhiinngg  ggooaallss  ooff  tthhee  ggrroouupp  wweerree  jjoobb

sseeccuurriittyy  aanndd  tthhee  aavvooiiddaannccee  ooff  eexxeerrttiinngg  eexxcceessssiivvee  eeffffoorrtt..  IIff  iinnddiivviidduuaallss  wwiitthhiinn  tthhee  ggrroouupp  wweerree  ttoo

iinnccrreeaassee  tthheeiirr  pprroodduuccttiivviittyy  tthheenn  aallll  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  mmiigghhtt  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  iinnccrreeaassee  tthheeiirr  eeffffoorrtt

lleevveellss  aanndd  hhiigghheerr  ggrroouupp  pprroodduuccttiivviittyy  wwoouulldd  rreessuulltt..    TThhiiss  iinnccrreeaassee  iinn  pprroodduuccttiivviittyy  mmaayy  rreedduuccee  tthhee

nneeeedd  ffoorr  tthhee  ssaammee  nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeeeess,,  tthhuuss,,  tthhee  ccoommppaannyy  wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  llaayy  ooffff  ssoommee
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eemmppllooyyeeeess..  TThhuuss,,  tthheessee

oovveerraarrcchhiinngg  ggooaallss  wweerree  tthhee

iimmppeettuuss  ffoorr  tthhee  pprroodduuccttiivviittyy

nnoorrmmss  wwhhiicchh  wweerree  eennffoorrcceedd..

TThhiiss  rreessuulltteedd  iinn  tthhee  ggrroouupp

iimmpplliicciittllyy  aaggrreeeeiinngg  oonn  aa  ssppeeccllffiicc

lleevveell  ooff  pprroodduuccttiivviittyy  ((rroouugghhllyy  22

ccoommpplleetteedd  aasssseemmbblliieess))  wwhhiicchh

ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  wweerree  eexxppeecctteedd  ttoo

aacchhiieevvee  bbuutt  nnoott  eexxcceeeedd  ((HHoommaannss,,

11995500))..  TThhuuss,,  aatt  LLeevveell  33  iinn  tthhee

hhiieerraarrcchhyy,,  aann  iinnddiivviidduuaall''ss

pprroodduuccttiivviittyy  ((iinnppuutt))  wwaass

mmoonniittoorreedd  bbyy  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  aanndd

ccoommppaarreedd  ((ccoommppaarraattoorr))  ttoo  tthhee

rreeffeerreennccee  vvaalluuee..    IIff  aann

iinnddiivviidduuaall''ss  pprroodduuccttiivviittyy

eexxcceeeeddeedd  tthhiiss  ssttaannddaarrdd,,  tthhee

pprroocceessss  ooff  ""bbiinnggiinngg""  ((eeffffeeccttoorr))  wwaass  uusseedd  ttoo  ccoonnttrrooll  hhiiss  bbeehhaavviioorr..  AAlltthhoouugghh  tthhee  nneeww  bbeehhaavviioorr  iiss

nnoott  nneecceessssaarriillyy  pprroodduucceedd  iinnssttaannttaanneeoouussllyy  iinn  aallll  ssiittuuaattiioonnss,,  iinn  ttiimmee  tthhee  iinnddiivviidduuaall  wwoouulldd  ssttoopp  oovveerr--

pprroodduucciinngg  aanndd  ggoo  oovveerr  aanndd  hheellpp  aannootthheerr  wwoorrkkeerr..    TThhuuss,,  aa  nnoorrmm  hhaadd  ddeevveellooppeedd  rreeggaarrddiinngg  tthhee  lleevveell

ooff  aacccceeppttaabbllee  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  tthhiiss  nnoorrmm  wwaass  eennffoorrcceedd  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  hhiigghheerr  lleevveell

ggooaall  ooff  jjoobb  sseeccuurriittyy..

HHoowweevveerr,,  tthhiiss  nnoorrmm  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeqquuiirreedd  ssppeecciiffiicc  bbeehhaavviioorrss  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee

iinnddiivviidduuaall..  TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  aannootthheerr  lleevveell  ((LLeevveell  22))  iinn  tthhee  hhiieerraarrcchhyy  ooff  nnoorrmmaattiivvee  ccoonnttrrooll..

IInnddiivviidduuaallss  wwhhoo  wweerree  eexxhhiibbiittiinngg  bbeehhaavviioorrss  wwhhiicchh  wwoouulldd  lleeaadd  ttoo  eexxcceeeeddiinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  nnoorrmm

((ee..gg..,,  sskkiippppiinngg  ccooffffeeee  bbrreeaakkss,,  ttaakkiinngg  sshhoorrtt  lluunncchheess,,  ffaaiilliinngg  ttoo  ssoocciiaalliizzee  wwiitthh  ootthheerr  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss))
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wweerree  lliikkeewwiissee  ssuubbjjeecctt  ttoo  nnoorrmm  eennffoorrcceemmeenntt..    IIff  tthheessee  bbeehhaavviioorrss  ((iinnppuutt))  wweerree  oobbsseerrvveedd  aanndd

ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrdd  ((ccoommppaarraattoorr))  bbyy  ootthheerr  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss,,  tthheessee  mmeemmbbeerrss  wwoouulldd  ssiimmiillaarrllyy

ttaauunntt  oorr  oossttrraacciizzee  tthhee  ddeevviiaanntt  ggrroouupp  mmeemmbbeerr  ((eeffffeeccttoorr))..

FFiinnaallllyy,,  aatt  tthhee  lloowweesstt  lleevveell  iinn  tthhee  hhiieerraarrcchhyy,,  cceerrttaaiinn  ssccrriippttss  eexxiisstteedd  wwhhiicchh  sseerrvveedd  aass  tthhee

uunnddeerrllyyiinngg  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  tthhee  bbeehhaavviioorrss  tthhaatt  wweerree  ccoonnssiiddeerreedd  aacccceeppttaabbllee..    AAss  pprreevviioouussllyy

ddiissccuusssseedd,,  iitt  iiss  lliikkeellyy  tthhaatt  iinnddiivviidduuaallss  hhaadd  ssiimmiillaarr  eexxppeerriieenncceess  wwhheerree,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  tthheeyy  oobbsseerrvveedd

ssoommeeoonnee  wwhhoo  sskkiippppeedd  ccooffffeeee  bbrreeaakkss,,  aanndd  aass  aa  rreessuulltt,,  wwaass  aa  hhiigghheerr  pprroodduucceerr..    TThheessee  ssccrriippttss  ((LLeevveell

ll))  wweerree  wwhhaatt  lleedd  ttoo  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  tthhaatt  cceerrttaaiinn  bbeehhaavviioorrss  ((LLeevveell  22))  wweerree  ssiimmppllyy  uunnaacccceeppttaabbllee  iinn

oorrddeerr  ffoorr  tthhee  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  aacccceeppttaabbllee  pprroodduuccttiivviittyy  lleevveell  ((LLeevveell  33))  aanndd,,  tthhuuss,,  ffoorr  tthhee

ggrroouupp  ttoo  aacchhiieevvee  iittss  ggooaall  ((LLeevveell  44))..

TThhuuss,,  tthhee  nnoorrmmaattiivvee  ccoonnttrrooll  pprroocceessss  ccaann  bbee  vviieewweedd  aatt  mmuullttiippllee  hhiieerraarrcchhiiccaall  lleevveellss..    IItt  iiss

iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  wwee  hhaavvee  nnoott  aatttteemmpptteedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  aallll  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  lleevveellss  iinn

tthhee  hhiieerraarrcchhyy..    MMaannyy  aaddddiittiioonnaall  lleevveellss  ccoouulldd  hhaavvee  eexxiisstteedd  wwhhiicchh  wweerree  ppaarrttss  ooff  tthhee  nnoorrmmaattiivvee

ccoonnttrrooll  pprroocceessss,,  aanndd  tthheessee  lleevveellss  ccoouulldd  bbee  hhiigghheerr,,  lloowweerr,,  aanndd  eevveenn  bbeettwweeeenn  tthhee  lleevveellss  wwee  hhaavvee

ccoonnssiiddeerreedd  hheerree..    HHoowweevveerr,,  tthhiiss  mmooddeell  ddooeess  ddeeppiicctt  hhooww  tthhee  nnoorrmmaattiivvee  ccoonnttrrooll  pprroocceessss  iinnfflluueenncceess

bbeehhaavviioorr  aatt  mmuullttiippllee  hhiieerraarrcchhiiccaall  lleevveellss..

TThhee  ffaaiilluurree  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhee  hhiieerraarrcchhiiccaall  nnaattuurree  ooff  ggrroouupp  ccoonnttrrooll  ssyysstteemmss  hhaass  pprreecclluuddeedd

ppaasstt  rreesseeaarrcchheerrss  ffrroomm  eexxaammiinniinngg  tthhee  pprroocceesssseess  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  nnoorrmmss  ffuunnccttiioonn..    GGrroouuppss  hhaavvee

oovveerraarrcchhiinngg  ggooaallss  aanndd  ssccrriippttss  ffoorr  aacchhiieevviinngg  tthheemm..    TThheessee  ggooaallss  mmaayy  ccoonnttaaiinn  ssuubbggooaallss,,  wwiitthh

ccoorrrreessppoonnddiinngg  ssccrriippttss  ffoorr  aattttaaiinniinngg  tthhoossee  ssuubbggooaallss..    TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  vviieewwiinngg  nnoorrmmaattiivvee  ccoonnttrrooll  aass  aa

pprroocceessss  wwhhiicchh  eexxiissttss  aatt  aa  nnuummbbeerr  ooff  lleevveellss  ooff  bbeehhaavviioorr,,  aallll  ooff  wwhhiicchh  aarree  rreegguullaatteedd  bbyy  tthhee  ggrroouupp  iinn

ppuurrssuuiitt  ooff  iittss  ggooaallss..

IInnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  NNoorrmmss

TThhee  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  mmooddeell  ooff  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  vviieewwss  nnoorrmmss  aass  ppuurrppoosseeffuull

pphheennoommeennaa  ddiirreecctteedd  ttoowwaarrdd  aacchhiieevviinngg  ssoommee  ggooaall..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  ggooaall

hhiieerraarrcchhiieess  ccaann  cchhaannggee  oovveerr  ttiimmee..    WWee  ddoo  nnoott  aarrgguuee  tthhaatt  tthhee  ggooaallss  wwhhiicchh  nnoorrmmss  ffuullffiillll  aatt  aannyy
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ggiivveenn  ttiimmee  aarree  nneecceessssaarriillyy  tthhee  ggooaallss  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  oorriiggiinnaallllyy  ddiirreecctteedd  ttoowwaarrdd  ffuullffiilllliinngg..    TThhuuss,,

tthheessee  nnoorrmmss  ccaann  eeaassiillyy  bbeeccoommee  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzeedd  ((MMeeyyeerr  &&  RRoowwaann,,  11997777))..

IInnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  pprroocceesssseess  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  ssoocciiaall  pprroocceesssseess,,  ssuucchh  aass  nnoorrmmss,,

ccoommee  ttoo  ttaakkee  oonn  aa  rruulleelliikkee  ssttaattuuss  iinn  ssoocciiaall  tthhoouugghhtt  aanndd  aaccttiioonn  ((MMeeyyeerr  &&  RRoowwaann,,  11997777))..

IInnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  ccaann  lleeaadd  ttoo  iinnddiivviidduuaallss  aacccceeppttiinngg  aa  sshhaarreedd  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ssoocciiaall  rreeaalliittyy  wwhheerree

tthhee  nnoorrmm  ccoommeess  ttoo  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  ggrraanntteedd  aass  ddeeffiinniinngg  tthhee  wwaayy  tthhiinnggss  aarree  ttoo  bbee  ddoonnee..

CCoonnttrrooll  tthheeoorryy  pprreessuuppppoosseess  ssoommee  ggooaall--rreellaatteedd  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  nnoorrmm..

HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  eennttiirreellyy  ppoossssiibbllee  tthhaatt  tthhrroouugghh  iinnssttiittuuttiioonnaall  pprroocceesssseess,,  tthhee  nnoorrmm  bbeeccoommeess  aassssoocciiaatteedd

wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ggooaallss..  TThhiiss  pprroocceessss  ccoouulldd  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss..    FFiirrsstt,,  iiff  tthhee  ggooaall  aatt  oonnee

lleevveell  iinn  tthhee  hhiieerraarrcchhyy  cchhaannggeess,,  aa  sshhaarreedd  ppeerrcceeppttiioonn  mmaayy  ddeevveelloopp  aammoonngg  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  tthhee

lloowweerr  lleevveell  iiss  ssiimmiillaarrllyy  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  nneeww  ggooaall  jjuusstt  aass  iitt  wwaass  ttoo  tthhee  oolldd  ggooaall..    FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee

pprroodduuccttiioonn  nnoorrmm  oobbsseerrvveedd  iinn  tthhee  HHaawwtthhoorrnnee  eexxppeerriimmeennttss  mmaayy  oorriiggiinnaallllyy  hhaavvee  ddeevveellooppeedd  aass  aa

mmeeaannss  ooff  mmaaiinnttaaiinniinngg  jjoobb  sseeccuurriittyy..    HHoowweevveerr,,  aafftteerr  tthhee  tthhrreeaatt  ooff  aa  llaayyooffff  wwaass  ggoonnee,,  tthhee  nnoorrmm

ccoouulldd  hhaavvee  bbeeccoommee  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzeedd  tthhrroouugghh  aattttrriibbuuttiinngg  ttoo  iitt  ootthheerr  aabbssttrraacctt  ggooaallss  ((ee..gg..,,  bbeelliieeffss

aabboouutt  eeqquuiittyy,,  ggooaallss  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  ggrroouupp  ccoohheessiivveenneessss,,  eettcc..  ))  ..

NNoottiiccee  tthhaatt  tthhee  aattttrriibbuuttiioonn  ooff  ootthheerr  ggooaallss  ttoo  tthhee  nnoorrmm  ddooeess  nnoott  aarrgguuee  aaggaaiinnsstt  tthhee  vvaalliiddiittyy  ooff

tthhee  nnoottiioonn  ooff  aa  ccoonnttrrooll  hhiieerraarrcchhyy..  TThhee  hhiieerraarrcchhyy  ssttiillll  eexxiissttss;;  tthhee  oonnllyy  ddiiffffeerreennccee  iiss  tthhaatt  tthhee  nneexxtt

hhiigghheerr  lleevveell  ooff  tthhee  hhiieerraarrcchhiiccaall  ssyysstteemm  hhaass  cchhaannggeedd..    IInn  ffaacctt,,  GGrraannoovveetttteerr  ((11998833))  aarrgguueedd  tthhaatt  aa

ggiivveenn  pprraaccttiiccee  mmaayy  sseerrvvee  ssoommee  ffuunnccttiioonn,,  yyeett  tthhiiss  iiss  nnoott  nneecceessssaarriillyy  pprrooooff  tthhaatt  tthhee  nneeeedd  ffuullffiilllleedd

wwaass  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  pprraaccttiiccee''ss  oorriiggiinn..    TThhiiss  eexxppllaaiinnss  hhooww  nnoorrmmss  ccaann  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  ssppiittee  ooff  tthhee

ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ppuurrppoossee  tthheeyy  ffuullffiillll  mmaayy  nnoott  sseeeemm  oobbvviioouuss,,  oorr  tthhee  ppuurrppoossee  tthheeyy  uusseedd  ttoo  ffuullffiillll  iiss  nnoo

lloonnggeerr  bbeeiinngg  ffuullffiilllleedd  tthhrroouugghh  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  nnoorrmm..

SSeeccoonndd,,  oovveerr  ttiimmee,,  tthhee  bbeehhaavviioorrss  oorr  ggooaallss  aatt  eeaacchh  lleevveell  iinn  tthhee  hhiieerraarrcchhyy  mmaayy  ddeevveelloopp  iinnttoo

aa  ggooaall  iinn  aanndd  ooff  iittsseellff  iinn  tthhee  mmiinnddss  ooff  wwoorrkk  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss..    IInn  eesssseennccee,,  aass  tthhee  ggrroouupp  ccoonnttiinnuuaallllyy

rreeiinnffoorrcceess  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  aa  cceerrttaaiinn  bbeehhaavviioorr  iiss  eexxppeecctteedd,,  tthhiiss  bbeehhaavviioorr  mmaayy  bbeeccoommee  aa  ggooaall  bbyy  iittsseellff,,

ttoo  tthhee  ppooiinntt  tthhaatt  nnoo  oonnee  qquueessttiioonnss  iittss  uuttiilliittyy  ttoowwaarrdd  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  hhiigghheerr  lleevveell  ggooaallss..
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SSiimmiillaarrllyy,,  tthhiiss  ddooeess  nnoott  nneeggaattee  tthhee  nnoottiioonn  ooff  aa  hhiieerraarrcchhyy..    IItt  mmeerreellyy  rreeccooggnniizzeess  tthhee  ffaacctt  tthhaatt

tthhrroouugghh  ssoocciiaall  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  wwoorrkk  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  mmaayy  rreeddeeffiinnee  tthhee  hhiieerraarrcchhyy..

IInn  bbootthh  ccaasseess,,  eevveenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  pprroocceesssseess  ccaann  bbee  eexxppllaaiinneedd  tthhrroouugghh  tthhee  nnoottiioonn  ooff  aa

hhiieerraarrcchhyy  ooff  sseellff--rreegguullaattiinngg  ssyysstteemmss..
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN

NNoorrmmss  aarree  aa  vveerryy  ppoowweerrffuull  mmeeaannss  ooff  eexxppllaaiinniinngg  ggrroouupp  iinnfflluueennccee..    TThheeyy  iimmppaacctt  ddiirreeccttllyy

wwiitthh  tthhee  pprroocceessss  ooff  ggooaall  aacchhiieevveemmeenntt..    TThhiiss  ppaappeerr  aatttteemmpptteedd  ttoo  sshheedd  ssoommee  lliigghhtt  oonn  tthhee  pprroocceessss  ooff

bbootthh  nnoorrmm  eennffoorrcceemmeenntt  aanndd  nnoorrmm  ddeevveellooppmmeenntt  bbyy  uussiinngg  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy..    BByy  vviieewwiinngg  ggrroouuppss  aass

ssoocciiaallllyy  ccoonnssttrruucctteedd  ccyybbeerrnneettiicc  ssyysstteemmss,,  aa  ccoonnttrrooll  tthheeoorryy  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  ggrroouuppss  aalllloowwss  uuss  ttoo  ggoo

bbeeyyoonndd  ssiimmppllyy  eexxaammiinniinngg  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  lleeaadd  ttoo  nnoorrmm  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt..    TThhiiss

ppeerrssppeeccttiivvee  aalllloowwss  uuss  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  pprroocceesssseess  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  nnoorrmmss  ddeevveelloopp  aanndd  aarree  eennffoorrcceedd..

TToo  ddeessccrriibbee  tthhee  sseellff--rreegguullaattiioonn  pprroocceessss  ooff  wwoorrkk  ggrroouuppss,,  nnoorrmmss  wweerree  ddiissccuusssseedd  aass  tthhee  mmeeaannss  bbyy

wwhhiicchh  ggrroouuppss  rreegguullaattee  mmeemmbbeerr  bbeehhaavviioorrss  ttoowwaarrdd  aacchhiieevviinngg  ggrroouupp  ggooaallss..

""IItt  iiss  oonnllyy  iinn  tthhee  iimmaaggiinnaattiioonn  tthhaatt  wwee  ccaann  ttaallkk  aabboouutt  aa  hhuummaann  ggrroouupp  aappaarrtt  ffrroomm  nnoorrmmss""

((DDaavviiss,,  11995500))..    IItt  wwoouulldd  sseeeemm  tthhaatt  iinn  tthhee  ssttuuddyy  ooff  ggrroouuppss,,  rreesseeaarrcchheerrss  mmuusstt  ttrryy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee

pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  nnoorrmmss  ffoorrmm  aanndd  tthhee  pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  nnoorrmmss  aarree  eennffoorrcceedd..    IItt  iiss  oouurr  bbeelliieeff  tthhaatt

ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  mmuusstt  bbee  ssttuuddiieedd  aanndd  uunnddeerrssttoooodd  ttooggeetthheerr..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  iiff  rreesseeaarrcchheerrss

ddoo  nnoott  ccoonnttiinnuuee  tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthheessee  nnoorrmmaattiivvee  pprroocceesssseess,,  tthheenn  tthhee  eennttiirree  ccoonncceepptt  ccoonnttiinnuueess  ttoo  eexxiisstt

aass  oonnllyy  aa  mmyyssttiicc  bbeehhaavviioorraall  pphheennoommeennaa..
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