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* Works :- The structure of social action.
- The social system.
- Essays in sociological theory.
- societies - evolutionary and comparative perspective.
- politics and social structure.

* Key words.
* ಇವರು " ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ದ್ರಷ್ಠಿಕಥ ೋನ ಮಾದ್ರಿಗಳ ಸಾೆಪನಥಗಥ ಒತ್ುು ನೋಡಿದ್ರು".
* ಇವರ ಪರಕಾರ ಮೌಲ್ಯ ಒಮ್ಮತ್ ದ್ರಷ್ಠಿಕಥ ೋನವು 3 ಆಯಾಮ್ಗಳನುು ಹಥ ೊಂದಿದಥ.
1. Cognitive ಗರಹಿಕಥ
2. Appreciative ಪರಶೊಂಸಥ
3. Moral standard ನಥೈತಿಕ ಮಾನದ್ೊಂಡ

* ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸಥೆಯನುು 'ಸಾಮಾಜಿಕರಣ ಕಾಯಯ ವಿಧಾನ' ಹಾಗ 'ಸಾಮಾಜಿಕ ನಯೊಂತ್ರಣದ್ ಕಾಯಯ ವಿಧಾನ'
(macahnism of socialization and mechanism of social control) ಎೊಂದ್ು ವಿೊಂಗಡಿಸಿರುವರು.
* ಇವರು ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿನ ಮ್ ಲ್ಭ ತ್ ಏಕೋಕರಣದ್ ತ್ತ್ವದಿೊಂದ್ ಮೌಲ್ಯ ಒಮ್ಮತ್ value consensus ಹಥ ೊಂದಿದಥ ಎೊಂದಿರುವರು.
* ಇವರು ಸಾಮಾಜಿೋಕರಣದ್ 5 ಕಾಯಯ ವಿಧಾನಗಳನುು ತಿಳಿಸಿರುವರು.
1. Reinforcement ಬಲ್ವರ್ಯನಥ
2. Extinction inhibition ಅಳಿವಿನ ಪರತಿಬೊಂರ್
3. Substitution ಬದ್ಲ್ಲ
4. Imitation ಅನುಕರಣಥ
5. Identification ಗುರುತಿಸುವಿಕಥ

* ಇವರು 3 ಪರಕಾರದ್ ಕರಯೆಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿರುವರು.
1. Instrumental action ಔಪಯೋಗಿಕ ಕರಯೆ
2. Expressive action ಅಭಿವಯಕು ಶೋಲ್ ಕರಯೆ
3. Moral action ನಥೈತಿಕ ಕರಯೆ

* ಇವರ ಪರಕಾರ ಸಾೊಂಸಿೆಕರಣವು (institutiulisation) ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸಥೆಯ ಮ್ ಲ್ಭ ತ್ ಕಾಯಯ ವಿಧಾನ.
* ಇವರ ಪರಕಾರ "ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸಥೆಯು ವಿಶಥಿೋಷಣಾತ್ಮಕ, ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಾಾಗಿದಥ."
* ಇವರು ಹಥೋಳುವೊಂತಥ "ಕರಯೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸಥೆ ಎೊಂಬ ಕಟ್ಾಡಕಥೆ ಇಟ್ಟಾಗಥ ಇದ್ದಹಾಗಥೋ".
* ಇವರ ಪರಕಾರ "ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸಥೆಯು ಮಾನವರ ಪರಸಪರ ಕರಯೆಯೊಂದ್ ಕ ಡಿದಥ"
* ಇವರ ಪರಕಾರ ಮಾನವರ ಕರಯೆಯ ವಯವಸಥೆಯ ಉಪ ವಯವಸಥೆಗಳಥೊಂದ್ರಥೋ,
1 social system ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸಥೆ
2 personality system ವಯಕುತ್ವ ವಯವಸಥೆ
3 cultural system ಸಾೊಂಸೃತಿಕ ವಯವಸಥೆ
4 biological system ಜಥೈವಿಕ ವಯವಸಥೆ

* ಇವರ ಹಥಸರು "ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರಯೆಯ ಸವಯೊಂ ಪಥರೋರಿತ್ ಸಿದಾದೊಂತ್" ದಥ ೊಂದಿಗಥ ಸೊಂಲ್ಗುಗಥ ೊಂಡಿದಥ.(voluntaristic theory of
action)
* ಇವರು 4 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನಥಯನುು 4 ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿೊಂಗಡಿಸಿರುವರು, ಅವುಗಳಥೊಂದ್ರಥ
1 universalistics ಸಾವಯತಿಕತಥ
2 particularistics ನದಿಯಷಾತಥ
3 achieved ಗಳಿಸಿದ್
4 ascribed social values ಆರಥ ೋಪಿತ್

*ಇವರು "ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರಯೆ, ಅೊಂತ್ಸುು-ಪಾತ್ರಗಳು, ವಯಕು/ನಟ್ ಇವು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸಥೆಯ ಮ್ ಲಾೊಂಶಗಳು ಎೊಂದ್ು
ಕರಥದಿರುವರು."
* ಇವರ ಪರಕಾರ "ಯಾವುದಥೋ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕಯತಥಗಥ "ಹೊಂಚಿಕಥ ೊಂಡ ಮೌಲ್ಯಗಳ' ಅೊಂತ್ರೊಂಗಿೋಕರಣವು ನಣಾಯಯಕ
ಪಾತ್ರವನುು ವಹಿಸುತ್ುದಥ".
* ಇವರ ಪರಕಾರ " ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ತಥ ೋಲ್ನಾತ್ಮಕ ಚಲ್ನಥಯು (moving equilibrium) ಪರಗತಿದಾಯಕ
ಬಥಳವಣಿಗಥಯ ಪರಕರಯೆಯಾಗಿದಥ".
* ಇವರು "ಶಾಲಥಯು ಮ್ಕೆಳನುು ಸಾವಯತಿರಕ ಮಾನದ್ೊಂಡಗಳತ್ು ಸಾಗಿಸಲ್ು ಮ್ತ್ುು ಸಮಾಜದ್ ಸಾೆನಮಾನವನುು ಸಾಧಿಸಲ್ು
ಸಿದ್ಧಗಥ ಳಿಸುತ್ುದಥ ಎೊಂದ್ು ಪರತಿಪಾದಿಸಿದಾದರಥ".
* ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸಥೆಯನುು ಅರಥೈಯಸಲ್ು AGIL ನುು ಬಥಳವಣಿಗಥ ಮಾಡಿದ್ರು
* ಇವರು Functional imperative ಪರಿಕಲ್ಪನಥಗಥ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ವರು.
* ಇವರು pattern variables (ಮಾದ್ರಿ ಚರಾೊಂಶಗಳು) ಚಿೊಂತ್ನಥಗಥ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ವರು.
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