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The process of socialization is not achieved suddenly, but
gradually, influenced by factors whose importance varies from one society to
another. The most important such factors are: family, school, peer groups,
workplace etc. The peer group and friendship have a major role, especially, in
socialization of adolescents and young people.

+,%-*.#: the peer groups, frienship, adolescence, anticipatory socialization.
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Unul dintre factorii importanŃi ai procesul
3  socializării, alături de
*12
.,
1,*,
,0"2 4 înŃeles ca un grup de
'&
familie şi şcoală, este 0
prieteni, cu vârste apropiate şi poziŃii sociale similare. Pe măsură ce
copilul creşte, el va manifesta tendinŃa de a deveni tot mai independent în
raport cu părinŃii săi sau cu familia din care face parte. Iar această dorinŃă
de independenŃă este canalizată în direcŃia asocierii cu alŃi copii/tineri cu
vârstă apropiată de a sa. Grupul de prieteni şi tipul de socializare pe care
acesta îl presupune ocupă un rol esenŃial, cu precădere, la vârsta copilăriei
sau a adolescenŃei, după care influenŃa sa începe,
treptat,să se estompeze.

 
În contextul
  socializării, 0*12 ., ,0"2 "*, "( , '"*"' ,* # '
.,5  * (Borgatta, Montgomery 2000).
Mai întâi, el reprezintă, prin excelenŃă, o asociaŃie voluntară, fiind, de
altfel, prima asociaŃie de acest gen la care participă cei mai mulŃi dintre
copii. Libertatea de alegere are deci un grad foarte ridicat, deşi, de multe
ori, ea nu este propriu-zis conştientizată; copiii devin membrii unui grup
nu prin exercitarea neîngrădită a acestei libertăŃi de alegere, ci se lasă, mai
degrabă, purtaŃi de un anumit instinct de asociere cu cei de-o seamă cu ei.
O altă caracteristică a grupului de egali este faptul că asocierea are loc
între persoane care au un acelaşi status social. De aici nu rezultă că există o
egalitate absolută între toŃi copiii/tinerii care fac parte dintr-un grup;
există, fără-ndoială, unele diferenŃe de status în ceea ce priveşte poziŃia
∗
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ocupată de fiecare în cadrul grupului, însă această poziŃie nu se stabileşte
pe baze ierarhice, ci pe baza prestigiului sau prin negociere. Prin urmare,
relaŃiile din interiorul grupului au la bază legături profunde de prietenie,
grijă faŃă de celălalt şi o relativă egalitate.
A treia caracteristică a grupului de egali se referă la faptul că el
constituie cel mai potrivit loc în care copilul îşi manifestă independenŃa
faŃă de adulŃi şi faŃă de controlul exercitat de aceştia. Ceea ce, uneori, se
traduce în practicarea unui comportament deviant; delicvenŃa juvenilă a
constituit dintotdeauna o preocupare centrală pentru cercetările
sociologice, ce au arătat că anturajul constituie una dintre cauzele cele mai
importante care generează acest tip de delicvenŃă.
O a patra caracteristică a acestui grup în relaŃie cu procesul socializării
este faptul că este marcat de o separare a grupurilor de copii în funcŃie de
sexul acestora. Acest fapt implică apariŃia unor diferenŃe vizibile între
modurile de organizare ale grupurilor de fete în raport cu acelea alcătuite
din băieŃi, dar şi o identificare din ce în ce mai accentuată cu copiii care
aparŃin aceluiaşi sex, precum şi dezvoltarea unor atitudini oarecum ostile
şi stereotipe faŃă de membrii sexului opus.

! O componentă de bază a adolescenŃei
privită ca o etapă esenŃială a

1*
,
,
". Ea presupune interacŃiunea dintre
procesului de socializare este
oameni axată pe stabilirea unor relaŃii intime, în care secretele sunt
dezvăluite şi comunicarea se poate realiza adeseori fără să fie nevoie de
cuvinte şi explicitări inutile, unde sentimentele prevalează de multe ori în
dauna interesului personal.
Majoritatea cercetărilor sociologice efectuate asupra copiilor arată că
băieŃii şi fetele au un număr relativ similar de prieteni (Helgeson 2012).
Există însă şi anumite diferenŃe; relaŃiile sociale pe care le stabilesc băieŃii
sunt, în general, mai largi decât acelea pe care le stabilesc fetele. Astfel,
interacŃiunea dominantă în cazul fetelor este de tipul diadei, acestea
dedicând cea mai mare parte a timpului liber discuŃiilor cu prietena cea
mai bună, în timp ce băieŃii manifestă un interes crescut faŃă de activităŃile
desfăşurate în cadrul unor grupuri mai mari. BăieŃii cu vârste de până la
zece ani sunt mult mai atraşi de jocurile în echipă decât fetele. De altfel,
fetele manifestă înclinaŃia de a nu include în sfera relaŃiilor sociale primare
decât prietenii, în timp ce băieŃii sunt mai deschişi, incluzând atât
prietenii, cât şi non-prietenii. Se poate deci afirma că prietenia manifestată
de fete este caracterizată de un grad mai mare de intimitate în raport cu
prietenia specifică băieŃilor.
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secretele sale –,
# *(, "2 – este privit drept prieten acel băiat cu care fac ceva
împreună sau particip la o anumită activitate comună. Prietenia dintre fete
este caracterizată în mod dominant de împărtăşirea/dezvăluirea unor
informaŃii de natură intimă; în contrast cu această modalitate de a înŃelege
prietenia, băieŃii o privesc mai curând ca pe o modalitate de participare
directă la anumite activităŃi a căror semnificaŃie este profund valorizată.
DiferenŃele de percepŃie au însă legătură directă şi cu tipul de
comportament adoptat; fetele vorbesc la telefon cu prietenii mai mult timp
decât băieŃii; atunci când sunt conectate la internet, femeile trimit mai
multe email-uri, în care le comunică prietenilor diverse trăiri de natură
emoŃională; iar când se află în grupuri, fetele/femeile manifestă tendinŃa
de a vorbi mai mult despre viaŃa lor, de a face diverse confidenŃe şi de a
oferi mai mult sprijin prietenilor. Diversele studii efectuate în
universităŃile americane au arătat faptul că pentru şapte din zece fete şi
pentru cinci din zece băieŃi chestionaŃi este foarte important „să-i ajuŃi pe
aceia care sunt în dificultate” (Myers 2010).
În ciuda acestor diferenŃe vizibile, există şi anumite similitudini în
ceea ce priveşte modalitatea de percepere a prieteniei de către fete,
respectiv, băieŃi (Hegelson 2012). O primă similitudine are în vedere tipul
de aşteptare investit în acea persoană care este privită ca fiind
prieten/prietenă. Atât fetele, cât şi băieŃii îşi doresc, în primul rând, ca
prietenii lor să fie persoane de încredere, să le ofere sprijin atunci când au
nevoie de susŃinere din partea lor, să se poată distra sau relaxa, să
comunice cât mai bine. Deşi există anumite diferenŃe de nuanŃă, ce Ńin de
caracterul predominant intim al conversaŃiilor prieteniilor feminine, totuşi,
atât fetele cât şi băieŃii dedică o mare parte a timpului petrecut în
compania prietenilor conversaŃiei informale cu aceştia. Mai mult decât
atât, deşi prieteniile dintre băieŃi/bărbaŃi nu au un caracter intim la fel de
pronunŃat precum în cazul fetelor/femeilor şi nici nu se bazează pe
oferirea unui puternic suport emoŃional, totuşi băieŃii valorizează, la
rândul lor, aceste trăsături ale prieteniei, ei nefiind de acord că prietenia
înseamnă indiferenŃă totală şi lipsa oricărei empatii. În fine, o ultimă
chestiune legată de percepŃia prieteniei asupra căreia fetele şi băieŃii au o
părere comună este convingerea că, prin definiŃie, prietenia implică

existenŃa unui status egal. Stăpânii şi sclavii nu pot fi prieteni în sens
autentic, relaŃia de prietenie presupune o distribuŃie egală a puterii.
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Unii sociologi au efectuat cercetări în rândul adolescenŃilor
referitoare la aspiraŃiile legate de propria carieră. Concluziile acestor
cercetări au fost următoarele (Matlin, 2008):
- Atât adolescenŃii, cât şi adolescentele au aspiraŃii echivalente în ceea
ce priveşte obŃinerea unor diplome care să certifice excelenŃa pregătirii
într-un anumit domeniu.
- Adolescentele sunt mult mai dispuse decât băieŃii de vârsta lor să
aleagă un tip de carieră care este considerat a fi neadecvat sexului lor.
- Atunci când este analizată cariera viitoare, adolescentele pun într-o
măsură mai mare problema importanŃei căsătoriei şi a copiilor.
- PărinŃii fetelor sunt mult mai deschişi decât aceia ai băieŃilor, fiind
mai susceptibili de a-şi lăsa propriile fiice să decidă singure cu privire la
cariera potrivită.
- Adolescentele se informează mai amplu decât adolescenŃii despre
viitoarele lor cariere.
 .2,#'," este o perioadă marcată de o puternică orientare socială,
unde tinerii se influenŃează reciproc, opinia grupului având o greutate
mult mai ridicată decât opiniile individuale. De altfel, aceasta a fost în
mod tradiŃional perspectiva din care sociologia de factură clasică a
analizat adolescenŃa. Ea s-a preocupat în principal de factorul extern, rolul
pe care-l joacă ceilalŃi în apariŃia problemelor de comportament în general
şi a celor legate de mediul şcolar în special (Ritzer 2007). De aici a rezultat
un concept cu o puternică încărcătură negativă şi anume 1*,# ," .,
0*14 ce, în acest context, sugerează destul de explicit că o cauză
fundamentală a comportamentului deviant specific unora dintre tineri este
asocierea lor cu un grup de delicvenŃi. Un alt obiect de cercetare a
presiunii de grup a fost constituit de factorii care contribuie la adoptarea
unor comportamente ce pun în pericol sănătatea tinerilor, precum
fumatul, alcoolul, consumul de droguri etc. Cultura specifică unui anumit
grup înclinat spre adoptarea unor asemenea comportamente este adesea
puternic interiorizată de către membrii grupului în cauză; principala cauză
a fumatului la vârste precoce este anturajul – situaŃia este similară în ceea
ce priveşte alcoolul şi consumul de droguri. Există deci o latură întunecată
a relaŃiilor de prietenie dintre adolescenŃi, iar sociologii nu au pregetat să o
analizeze/conceptualizeze.

! Însă această perspectivă nu este singulară; spre deosebire sau, mai
exact spus, în contrast ferm cu această viziune sociologică, a apărut o
direcŃie nouă, în cadrul căreia se insistă asupra implicaŃiilor pozitive pe
care le are prietenia dintre adolescenŃi în ansamblul procesului de
formare/socializare. Întâlnirile dintre tineri şi procesul de dezvoltare a
grupurilor de prieteni nu sunt sinonime din start cu adoptarea unor
comportamente antisociale; reciproca poate fi întâlnită cu o frecvenŃă mult
mai mare. Astfel, poate fi stimulat comportamentul prosocial, asimilarea
unor valori şi deprinderea unor abilităŃi ce au rol social integrator, iar
confruntarea neduşmănoasă cu ideile altora poată să stimuleze adoptarea
unui comportament tolerant, precum şi receptivitatea faŃă de diversitatea
pe care o oferă viaŃa socială.
Din toate observaŃiile referitoare la grupul
că acesta
 de prieteni
 rezultă

sa află în
 strânsă
 legătură cu 1*)2,(" .,  ., # , şi aceea a
'*,.,*  # , . Numai aşa se explică faptul că, în anumite situaŃii,
ataşamentul faŃă de prieteni/anturaj poate fi chiar mai puternic decât
acela faŃă de membrii propriei familii, situaŃie întâlnită cel mai frecvent în
cazul adolescenŃilor, vârstă la care se poate constata, de altfel, o acutizare
tot mai accentuată a „conflictului între generaŃii”.
De altfel, anturajul se manifestă diferit în ceea ce priveşte socializarea
specifică copiilor/tinerilor în raport cu aceea a persoanelor adulte şi
aceasta în triplu sens (Haralambos, Holborn 2008):
(1) În interiorul grupului, copiii se implică în mod direct în stabilirea
regulilor, nemulŃumindu-se să respecte reguli stabilite de alŃii pentru ei.
(2) Grupurile de tineri tind să caute în permanenŃă obŃinerea unor
avantaje imediate, în raport cu alŃi agenŃi ai socializării, precum familia
sau şcoala, ce urmăresc ajustarea pe termen lung cu diversele cerinŃe ale
societăŃii.
(3) Grupul de prieteni furnizează o alternativă în raport cu
standardele impuse de adulŃi, valorile pe care un asemenea grup le
promovează fiind adesea substanŃial diferite de acelea impuse de părinŃi
sau de şcoală. De aici, poată să apară un conflict al socializării ce este
agravat de situaŃiile în care cerinŃele anturajului intră în contradicŃie cu
regulile stabilite de părinŃi. Ceea ce părinŃii interzic, poate fi permis sau
chiar recomandat de anturaj.

! Din punct de vedere sociologic, principala caracteristică a adolescenŃei
este reprezentată

 de
 dorinŃa de diferenŃiere faŃă de părinŃi, simptom al
"1"*  , , ., .,1,., . În această perioadă, se poate vorbi despre
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înlocuirea socializării primare cu # ' " " " " ' 1" 

, în cadrul căreia
are loc pregătirea şi învăŃarea unor roluri sociale care sunt dorite şi este
 de
presupus
   că vor fi asumate în perioada maturităŃii. Prin urmare, #' "2 "*,"
" ' 1"  ne pregăteşte pentru rolurile pe care urmează să le îndeplinim în
viitor în cadrul societăŃii. Exemplul cel mai frecvent întâlnit al acestui tip de
socializare este acela în care copiii îmbracă hainele părinŃilor sau împrumută
diverse obiecte ale acestora – trusa de farduri, geanta cu care părintele pleacă
la serviciu, cheile de la maşină etc. – pentru a mima activităŃile acestora; în
acest caz, ei experimentează anumite roluri specifice adulŃilor, roluri pe care
le vor exercita în mod real mult mai târziu (Johnson 2007). Socializarea
anticipativă nu se manifestă însă numai la vârsta copilăriei sau adolescenŃei,
ci, într-o formă relativ diferită, ea este practicată de-a lungul întregii vieŃi.
Se poate observa faptul că sarcina cea mai importantă a adolescenŃei
este conturarea unei identităŃi proprii; în timp ce în societăŃile de tip
tradiŃional, această identitate era transmisă în mod automat prin afilierea
la grupul persoanelor adulte, în societăŃile contemporane fiecare tânăr
trebuie să-şi construiască singur această identitate de sine. Se petrece astfel
o reorientare a adolescenŃilor - dinspre familie către prietenii de aceeaşi
vârstă, cu care împărtăşesc probleme similare şi au interese comune. În
plus, această identitate de sine devine mai accentuată din momentul în
care tânărul devine o persoană activă pe piaŃa muncii şi îşi poate
manifesta aptitudinile şi cunoştinŃele într-un cadru instituŃionalizat.
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