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Sosyalleşme ve Kültür



Sosyalleşme

• Sosyalleşme; örgüte yeni giren bireyin örgütün

amaçlarına, kurallarına ve yapması gereken

davranışlara yöneltme sürecidir.

• Sosyalleşme, bireylerin içinde yaşadıkları kültür olan

sosyal dünyaya ait inanç ve davranış biçimlerini

kazanma ve özümseme sürecidir.

Sürecin Gelişiminde 3 Amaç Vardır:

• Vicdan gelişimini içeren istek kontrolü,

• Meslek, cinsiyet rolleri, ebeveynlik ve evlilik

müesseselerinde edinilen roller gibi görevlere

hazırlanma ve bunları edinme,

• Neyin önemli olduğu, neye değer verildiği ya da ne

için yaşandığına dair önemli sorulara anlam

kazandırma.



Sosyalleşme

SOSYALLEŞME FAKTÖRLERİ
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Kitle İletişim Araçları



Sosyalleşme

• İlk sosyalleşme süreci aile ortamında

yaşanmaktadır.

• Psikolojik gelişiminin önemli bölümü

ailenin yönlendirmesiyle şekillenir.

• Aile ilişkileri, içerisinde yaşanılan kültür

değerlerini bir bütün olarak yansıtır ve aktarır.

• Aileler ebeveynlik görevlerini kendileri

oluşturmaz, aksine yaşadıkları kültürde

sosyalleşme süreci içinde deneyimle kazanmış

oldukları ve bir dereceye kadar da kültürleri

gereği kendilerinden beklenilen anne-baba

rollerini oynamaya çalışırlar.

Aile



Sosyalleşme

• Ailenin, çocuklarının cinsiyetlerine göre onlara

verdikleri örnekler ayrıca erkek ve kız çocuklarını

yetiştirme tarzları, çocukların sosyalleşme

deneyimlerini önemli ölçüde etkilemektedir.

• Çocuk yetiştirenler, oda seçimi ya da oyuncak seçimi

gibi durumlarda kız çocukları ve erkek çocukları için

farklı tercihler yapmaktadırlar.

• Cinsiyete bağlı oyuncak ve oyun seçimi ya da daha

genel bir ifade ile çocukları belirli aktivitelere

yönlendirmek, onların bilişsel ve sosyal becerileri

öğrenmelerine etki edebilir.

Cinsiyet ve Yaş



Sosyalleşme

• Toplumun çeşitli kesimlerinden üniversiteye gelen

gençler, eğitimleri süresince arkadaş, spor ve

çalışma gruplarındaki etkileşimleriyle bir dizi

sosyalleşme evresi geçirirler.

• Üniversite öğrencileri sporun insanlar arası

etkileşime olumlu katkılar sağladığı görüşündedirler.

Özellikle yaş arttıkça bu görüşe katılım da artış

göstermektedir.

• Bu durum, üniversitedeki öğrenimi süresince çeşitli

spor aktivitelerine ve etkinliklerine (spor şenlikleri vb.)

gerek pasif gerekse aktif olarak katılım miktarıyla

alakalı olabilir.

Eğitim



Sosyalleşme

• Arkadaşların sosyalleşme sürecindeki katkısı

kültürden kültüre değişmektedir.

• Özellikle gelişmiş ülkelerde arkadaş grubunun etkisi,

gelişmemiş ülkelere göre daha fazladır.

• Bunun sebebi ise, gelişmiş ülkelerde çocukların ve

gençlerin hem okulda hem de serbest zamanlarında

kendi yaşıtları ile daha fazla zaman geçirmeleridir.

• Bu durum, ailenin çocuklar üzerindeki etkisini

azaltarak, arkadaş grubunun sosyalleşme üzerindeki

etkisinin daha baskın olmasını sağlamaktır.

Arkadaş Grubu



Sosyalleşme

• Kitle iletişim araçları kültürden kültüre değişmekte ve

buna bağlı olarak, bu araçlar geniş ya da dar

sosyalizasyon adını verdiğimiz sosyalleşme biçimlerini

oluşturmaktadır.

• Örneğin batı toplumlarında geniş sosyalleşme durumu

söz konusudur, bunun neden olarak ise çok gelişmiş

çeşitli kitle iletişim araçlarına ve teknolojilerine sahip

olmaları gösterilebilir.

• En basit örnek olarak televizyonlarda sunulan çok

çeşitli programların varlığı bireylere istedikleri konuda

bilgi edinme konusunda tercih hakkı doğurmaktadır.

İletişim Araçları


