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Аналіз ролі дружби для самих підлітків дозволяє виділити дві характеристики: пошук
психологічної близькості і взаєморозуміння (інтимність) і прояв відданості і підтримки у
взаєминах. Дружба в підлітковому віці забезпечує ряд аспектів психологічного
благополуччя:

    
    -  близькі дружні відносини забезпечують можливість для дослідження свого "Я" і
розвитку глибокого розуміння іншої людини. Підвищується чутливість до позиції,
переживань, потреб себе і іншого, розвивається здатність до емоційної децентрації;
 
    -  близькі дружні відносини стають підставою для формування соціальних, в тому
числі близьких відносин в майбутньому. Відбувається розвиток комунікативної
компетенції, формуються якості, необхідні для побудови ефективного спілкування з
іншими людьми в старшому віці. Наявність дружніх відносин в підлітковому віці є
важливим кроком у розвитку інтимності і готовності довіряти і бути тим, кому можна
довіряти;   
    -  близькі дружні відносини підтримують при стресах в повсякденному житті.
Наявність підтримки, переживання прийняття і поваги, турботи з боку іншого в складній
ситуації сприяють підвищенню самооцінки, впевненості в собі, готовність впоратися з
проблемною або конфліктною ситуацією. Почуття підтримки сприяє зниженню рівня
тривожності і почуття самотності;   
    -  близькі дружні відносини можуть позитивно впливати на ставлення до навчальної
діяльності, школі і шкільної активності. Наявність шкільних друзів дозволяє успішно
адаптуватися до шкільного життя і в ряді випадків сприяє залученню в навчальний
процес.   

  

Дружба, таким чином, є інструментом вирішення завдань розвитку підліткового віку,
забезпечуючи саморозкриття і самопізнання, формування ідентичності особистості на
основі активного самодослідження, отримання зворотного зв'язку від партнера і
порівняння себе з однолітком як рівнозначним і рівноправним партнером.

  

У підлітковому віці набувається перший досвід побачень, виконуються такі функції:

    
    -  соціальне експериментування (випробування нових гендерних ролей, придбання
необхідного досвіду в спілкуванні з протилежною статтю);   
    -  встановлення психологічних відносин любові, близькості, довіри, взаєморозуміння;  
    -  самоствердження і підвищення статусу (за рахунок переваг, високого соціального
становища, фізичної привабливості і інших достоїнств партнера);   
    -  гедоністичних - отримання задоволення за рахунок спільних розваг, відпочинку,
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дозвілля.   

  

 

  

(Джерело)

  

 2 / 2
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