
�منفی سماجی کنٹرول کیا ہے

کنٹرول منظم ہے اور یہ فرد کے حقوق کی 
خالف ورزی کر سکتا ہے۔ منفی سماجی 

کنٹرول سے 
نمٹنے کی کوششیں ناروے کی انضمام کی 

پالیسی کا حصہ ہیں۔

کتنے لوگ اس کا شکار ہیں

اس بارے میں کوئی قابل اعتماد اعداد و 
شمار نہیں ہیں کہ کتنے افراد منفی سماجی 

کنٹرول سے متاثر ہوتے ہیں ۔اوسلو
ایکرشوس اور بسکیرود کے منتخب 

اسکولوں میں
سال کے بچوں کے حالیہ سروے کے 

مطابق ان طلباء کے تناسب کو جانچا گیا جو 
بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت درست ہے یا 

کافی حد تک درست ہے کہ ان کے والدین

بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی معاشرتی 
زندگی میں سخت پابندیوں کی اطالع دیتے 

ہیں
یہ صرف ایک اشاره ہے

کیوں کہ سماجی کنٹرول اور منفی سماجی 
کنٹرول کے درمیان حد اتنی

واضح نہیں ہے۔ جب نوجوان شخص کے 
حقوق کی خالف ورزی ہوتی ہے یا جب 

اسے دباؤ
دھمکیوں یا زبردستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے 

تو سماجی کنٹرول منفی ہوجاتا ہے۔

ہم منفی سماجی کنٹرول کے بارے میں کیا 
جانتے ہیں

 

سامنا ان لوگوں کی نسبت کچھ زیاده ہوتا ہے 
جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا کسی مذہب سے 

تعلق نہیں
ہے۔

تاہم مسلمان اور دوسرے مذاہب جیسے ہندو 
مت اور بدھ مت سے تعلق رکھنے والے 

سب سے زیاده غیر محفوظ ہیں۔

مردوں کو فوقیت دینے والے خاندانوں میں 
جہاں خاندان کی عزت خواتین کے کنوارے 

پن سے
مضبوطی سے جڑی ہوتی ہے

لڑکیاں خاص طور پر کمزور ہوتی ہیں۔
لیکن لڑکے اور مرد بھی متاثر ہو سکتے 

ہیں۔
ایک شخص منفی سماجی کنٹرول کا شکار 

بھی ہو سکتا ہے اور وه بیک وقت 
دوسروں کو کنٹرول بھی کرسکتا ہے ۔

مثال کے طور پر بیٹوں پر خاندان کی طرف 
سے دباؤ ڈاال جا سکتا ہے کہ وه اپنی بہنوں 

کو کنٹرول کریں`۔
اگر کوئی خاندان اپنے بیٹے یا بیٹی کی وجہ 
سے عزت ووقار کھونے سے ڈرتا ہے جو 

موجوده اقدار اور اصولوں کے مطابق برتاؤ 
نہیں کرتا تو منفی معاشرتی کنٹرول کا 

استعمال کیا جاسکتا ہے۔
اس کا مقصد فرد (کی مرضی کے بغیر ) 
کے طرز عمل کو درست کرنا اور اس پر 

پابندی لگانا
ہے۔متعلقہ فرد کو ( مرضی کے بغیر) گرد 
وپیش کے اصولوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔
منفی معاشرتی کنٹرول کو ملکی سرحدوں 

کے اس پار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ 
بچوں کی پرورش سے لے کر شادی کے 
بارے میں فیصلوں تک ہر چیز پر ناروے 

میں اہلخانہ کو رشتہ داروں اور بیرون ملک 
 خاندانوں کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

   

کون خطرے میں ہے
یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا 

ہیں

منفی سماجی کنٹرول نہ صرف تارکین وطن 
کی آبادی میں پایا جاتا ہے بلکہ اس طرح کا 

کنٹرول آبادی کے دیگر حصوں میں بھی 
ہوتا ہے

اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ کچھ 
گروه خاص 

طور پر غیر محفوظ ہیں
جن نوجوانوں کے والدین مشرق وسطی

شمالی افریقہ
صومالیہ

سری
لنکا

پاکستان اور جنوبی اور مشرقی ایشیا میں 
پیدا ہوئے ان میں منفی سماجی کنٹرول کا 

زیاده
امکان ہوتا ہے۔

خاندان میں مذہب اور مذہبیت کی حد بہت 
اہمیت کی حامل ہے۔عیسائیوں کو والدین کی 

پابندیوں کا
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دھمکیوں اور جبر کی مختلف اقسام ہیں جن ،منفی معاشرتی کنٹرول دباؤ

یقین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ افراد کنبے کا استعمال اس بات کا
 یا گروه کے اصولوں کے مطابق رہیں۔
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انہیں فارغ وقت میں دوستوں کے 
ساتھ رہنے کی اجازت نہ دیں

نہیں چاہتے کہ وه اپنے فارغ وقت  
میں مخالف جنس کے ساتھ رہیں

کا خیال ہے کہ شادی سے پہلے  
جنسی تعلقات ناقابل قبول ہیں

کا خیال ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے کہ  
ہائی اسکول میں لڑکیوں کا ایک 

بوائے فرینڈ ہو۔
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،کون عمل کرتا ہے?
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