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WPROWADZENIE
Współczesne nauki społeczne i humanistyczne akcentują znaczenie grupy ró-

wieśniczej, jako istotnego czynnika kierującego rozwojem dziecka1. Jednak wcze-
śniej relacjom tym nie poświęcano zasadniczej uwagi. Wyjątek stanowił interak-
cjonizm symboliczny, zwłaszcza w wersji, jaką zaprezentował Charles Cooley 
w 1902 roku. Autor wskazał, że partycypacja w grupie rówieśniczej jest istotnym 
czynnikiem socjalizacyjnym, zwłaszcza w sferze behawioralnej, osobowościowej 
i adaptacyjnej2.

Aby w pełni uchwycić rolę grupy rówieśniczej w procesie rozwoju jednostki, na-
leży określić typowe różnice zachodzące pomiędzy relacjami typu dziecko–rodzic 
a relacjami pomiędzy rówieśnikami. W relacjach z rodzicami dziecko przeważnie 
musi podporządkować się woli opiekuna i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Uważa się, że relacja ta jest „asymetryczna”, dziecko ma małe możliwości ustalania 
kompromisów czy negocjowania w istotnych sytuacjach. Natomiast w grupie ró-
wieśniczej każde dziecko przyjmuje aktywną rolę. Relacje są bardziej „symetrycz-
ne”, co oznacza, że potencjalnie każdy uczestnik ma takie same prawa i kwalifikacje. 
Dziecko na równi z rówieśnikami może negocjować, faworyzować własne pomysły 
oraz negować rozwiązania proponowane przez innych3.

Przyjmuje się, że relacje z opiekunem szczególnie ważne są we wcześniejszym 
okresie życia dziecka. Umożliwiają one zaspokojenie szeregu ważnych potrzeb, ta-
kich jak potrzeba bezpieczeństwa, miłości, akceptacji. Jednak wraz z okresem roz-

1 Zob. G.W. Ladd, W. Troop-Gordon, The Role of Chronic Peer Difficulties in the Development of Children’s 
Psychological Adjustments Problems, „Child Development” 2003, t. 74, nr 5, s. 1344-1367.

2 Zob. K.L. Bierman, Peer Rejection. Developmental Processes and Intervention Strategies, New York 
2004, s. 3-4.

3 Zob. tamże.
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poczęcia nauki szkolnej znaczenie rodziców stopniowo słabnie na rzecz relacji ró-
wieśniczych4. Oczywiście nie oznacza to, że funkcje wychowawcze pełnione przez 
rodziców przejmuje grupa rówieśnicza. Znaczy to jedynie, że dziecko z upływem 
wieku rozwija potrzeby aktywnej partycypacji w społeczeństwie, które najpełniej 
zaspokajane są w układach rówieśniczych.

Interakcje zachodzące w grupie początkowo przybierają spontaniczną i mało zróż-
nicowaną formę. Z czasem jednak zabawy i gry stają się bardziej złożone i przyjmu-
ją ustrukturowany charakter, gdzie oprócz prostych komunikatów, ważne jest po-
prawne zrozumienie kontekstu społecznego i zachowanie się zgodnie z nieformal-
nym „kodeksem” panującym w grupie. Dzięki temu dzieci uczą się pełnienia zróżni-
cowanych ról społecznych. Uważa się, że interakcje rówieśnicze są rodzajem „ramy” 
(framework) dla przyszłych związków interpersonalnych w życiu dorosłym5.

Jednak niektóre dzieci nie są w stanie nawiązać konstruktywnych interakcji z ró-
wieśnikami. We współczesnych opracowaniach dzieci te określane są jako „odrzu-
cane przez grupę” (peer rejected), stanowiąc poważne wyzwanie dla systemu edu-
kacyjno-wychowawczego.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie stanowisk badawczych, wy-
pracowanych głównie w Stanach Zjednoczonych, które dotyczą zjawiska przyjaźni 
i akceptacji. Poruszona problematyka traktuje te zjawiska rozłącznie, gdyż zgodnie 
z literaturą przedmiotu, przyjaźń i akceptacja w grupie odgrywają odrębną rolę 
w procesie adaptacji społecznej.

PRZYJAŹŃ A AKCEPTACJA
Powszechnie utarło się przekonanie, że odrzucenie rówieśnicze oraz brak 

przyjaciół są zjawiskami tożsamymi. Podstawę takiego myślenia dostarcza do-
świadczenie, zgodnie z którym u podstaw zarówno odrzucenia rówieśniczego, 
jak i braku przyjaciół leżą zaburzenia w zachowaniu (conduct disorder)6. Wyjątek 
mogą stanowić dewiacyjne układy przyjacielskie, które nawiązywane są przez 
osoby zaburzone w celu ułatwienia dostępu do nielegalnego rynku narkotyków 
lub w celu popełniania przestępstw wymagających większej liczby osób oraz lep-
szej organizacji7.

4 Zob. T. Pilch, Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze, w: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Peda-
gogika społeczna, Warszawa 1995, s. 179-180.

5 Zob. K.L. Bierman, dz. cyt., s. 8-9.
6 Zob. G.W. Ladd, Peer Rejection, Aggressive or Withdrawn Behavior, and Psychological Maladjustment 

from Ages 5 to 12: An Examination of Four Predictive Models, „Child Development” 2006, t. 77, nr 4, 
s. 822-846.

7 Zob. A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993, s. 132-202.
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Jednak głębsza analiza przypadków osób doświadczających odrzucenia przez grupę 
ujawnia, że czasami pozostają one w bliskich i konstruktywnych układach przyjaciel-
skich. Przyjaźń jest wówczas rodzajem „przeciwwagi” dla negatywnych konsekwencji, 
jakie wywołuje odrzucenie rówieśnicze. Umożliwia ona bowiem odreagowanie nega-
tywnych doświadczeń oraz zapewnia poczucie afiliacji i bezpieczeństwa8.

Skoro przyjaźń oraz akceptacja nie wykazują koincydencji, należy dokonać roz-
różnienia pomiędzy obydwoma zjawiskami. Najogólniej rzecz ujmując, wyodrębnić 
można jedno kontinuum, jakim jest akceptacja – odrzucenie, oraz drugie, niezależne 
od pierwszego, tj. posiadanie przyjaciół – samotność. Akceptacja i odrzucenie trak-
towane są, jako stosunek większości członków grupy względem konkretnej jednost-
ki. Podkreślenia wymaga fakt, że osoba zajmująca określoną pozycję w grupie ró-
wieśniczej nie musi podejmować wysiłku, aby ją osiągnąć, posiadane kompetencje 
oraz umiejętności gwarantują określony status socjometryczny. Natomiast przyjaźń 
jest układem dwóch osób, które łączy więź emocjonalna oraz wzajemnie postrze-
gana atrakcyjność. Przyjaźń, w szerszym zakresie od popularności, odgrywa rolę 
w rozwoju emocjonalnym jednostki oraz umożliwia doświadczanie bliskości9.

Jakość przyjaźni wśród dzieci odrzucanych
Przy założeniu, że układy przyjacielskie mogą pełnić istotną funkcję protekcyj-

ną dla dzieci odrzucanych, należy dokładniej przeanalizować specyfikę przyjaźni 
z udziałem tego typu jednostek. Analiza taka oprócz niewątpliwych walorów po-
znawczych, dostarczyć może również przesłanek do implementacji oddziaływań 
pedagogicznych. W tym celu prowadzi się badania porównawcze wśród dzieci 
odrzucanych i akceptowanych pod kątem różnic ilościowych i jakościowych przy-
jaźni, w jakich one uczestniczą. Interesujące badania empiryczne na ten temat 
przeprowadzili Jeffrey G. Parker i Steven R. Asher. Autorzy skoncentrowali się na 
zmiennych, jakimi było czerpanie satysfakcji z przyjaźni, znaczenie (ważność) 
przyjaźni, zgodność między przyjaciółmi, zaufanie oraz poleganie na przyjacielu. 
Wśród zmiennych poddanych analizie uwzględniono również poziom przystoso-
wania w życiu dorosłym wśród osób posiadających i nieposiadających przyjaciół 
w okresie szkolnym10.

8 Zob. W.M. Bukowski, B. Hoza, M. Bovin, Popularity, Friendship, and Emotional Adjustment during Early 
Adolescence, „New Directions for Child Development” 1993, nr 60, s. 23-36.

9 Zob. G.W. Ladd, B.J. Kochenderfer, C.C. Coleman, Classroom Peer Acceptance, Friendship, and Victim-
ization: Distinct Relational Systems the Contribute Uniquely to Children’s School Adjustment?, „Child 
Development” 1997, t. 68, nr 6, s. 1181-1197.

10  Zob. J.G. Parker, S.R. Asher, Friendship and Friendship Quality in Middle Childhood: Links with Peer 
Group Acceptance and Feeling of Loneliness and Social Dissatisfaction, „Developmental Psychology” 
1993, t. 29, nr 4, s. 611-621.
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Zgodnie z uzyskanymi wynikami, pozycja socjometryczna oraz deklarowana 

przyjaźń wykazały korelację dodatnią. Wśród osób bardzo popularnych aż 69,5 
proc. deklarowało posiadanie bliskiego przyjaciela (very best friend). Liczba ta 
spadała do 58,2 proc. wśród osób o średnim statusie socjometrycznym. Nato-
miast osoby odrzucane jedynie w 29,3 proc. posiadały wzajemnego przyjaciela. 
Przy czym istotną kwestią, którą należy poruszyć jest płeć respondentów, gdyż 
wśród chłopców o niskim statusie socjometrycznym jedynie 18,9 proc. posia-
dało wzajemnego przyjaciela. W przypadku dziewcząt o podobnej pozycji so-
cjometrycznej liczba ta wzrastała do 39,5 proc.11 Dysproporcja deklarowanych 
przyjaźni w zależności do płci jest zrozumiała. Dziewczęta bowiem nawiązują 
bardziej emocjonalne związki. Również grupy przez nie tworzone mają bardziej 
kameralny i oparty na bliskości charakter. Chłopcy natomiast preferują formo-
wanie grup większych, nastawionych często na realizację instrumentalnych za-
dań (np. gra w piłkę), gdzie emocjonalne zażyłości są kwestią drugorzędną.

Powyższe badania ujawniły również, że w układach przyjacielskich wśród 
dzieci odrzucanych dochodzi częściej do konfliktów. Oczywiście należy podkre-
ślić, że konflikty są naturalne, a wręcz pożądane w przyjaźniach, gdyż umożli-
wiają wzajemne dopasowanie się przyjaciół i lepsze poznanie. Natomiast istot-
ne jest, aby konflikty kończyły się pogodzeniem, co w przypadku dzieci odrzu-
canych rzadziej ma miejsce. Spory z ich udziałem trwają dłużej i częściej kończą 
się zerwaniem więzi. Oznacza to ponadto, że dzieci te czerpią mniej satysfakcji 
i częściej doznają dyskomfortu ze strony przyjaciół12.

Powyżej zaprezentowane wyniki badań ujawniły, że dzieci odrzucane także 
posiadają bliskich przyjaciół, chociaż jest to mniej prawdopodobna sytuacja. 
Wniosek ten rewiduje poprzednie poglądy, zgodnie z którymi osoby odrzucane 
były jednocześnie samotne.

Potrzeba posiadania bliskiego przyjaciela jest szczególnie ważna w okresie 
późnego dzieciństwa i adolescencji, umożliwia bowiem realizację szeregu waż-
nych zadań rozwojowych jednostki. Wśród dzieci odrzucanych potrzeba ta jest 
dodatkowo wzmacniana poprzez poczucie opresji ze strony grupy. Doświadcza-
nie odrzucenia często operacjonalizowane jest jako silny stresor życiowy, który 
wpływa na samopoczucie jednostki13. Natomiast przyjaźń może być związkiem 
umożliwiającym jednostce odreagowanie trudnych doświadczeń w grupie  
rówieśniczej.

11 Zob. tamże, s. 616.
12 Zob. tamże, s. 616-618.
13 Zob. G.W. Ladd, W. Troop-Gordon, dz. cyt., s. 1344-1367.
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Dewiacyjne układy przyjacielskie
Opisując specyfikę układów przyjacielskich, w jakich uczestniczą dzieci odrzuca-

ne, należy bliżej zaprezentować tematykę dewiacyjnych układów przyjacielskich. 
Pogląd zgodnie, z którym osoby odrzucane łączą się w grupy o zabarwieniu antyspo-
łecznym jest w naukach społecznych dobrze znany14. Pogląd taki wynika z założenia 
o wzajemnej atrakcyjności wśród osób o podobnych cechach. I tak, przyczyną od-
rzucenia rówieśniczego są często zaburzenia w zachowaniu jednostki, co powoduje, 
że osoby takie będą poszukiwały przyjaciół o podobnym profilu. Przyjąć można, że 
osoby agresywne będą nawiązywały przyjaźnie z jednostkami agresywnymi.

Problem preferencji przy wyborze przyjaciół poruszony został w badaniach em-
pirycznych Franka Vitaro wraz ze współpracownikami. Autorzy badając motywy 
nawiązywania przyjaźni wśród dzieci i młodzieży odkryli, że aktywne poszukiwa-
nie przyjaciół o zachowaniach antyspołecznych charakterystyczne jest dla adole-
scentów, natomiast wśród dzieci nie występuje. Przyjmuje się, że dzieci do około 
dziesiątego roku życia podzielają wartości panujące w świecie osób dorosłych, 
w związku z czym sceptycznie oceniają zachowania niezgodne z normami. W ich 
przypadku o nawiązaniu przyjaźni z osobami zaburzonymi decyduje konieczność, 
czyli brak możliwości partycypacji w grupie normatywnej. Dopiero w okresie 
wczesnej adolescencji (około 10-13 rok życia) dochodzi do zdystansowania się 
w stosunku do norm i wartości osób dorosłych, z czym wiąże się fascynacja zacho-
waniami antyspołecznymi. Uważa się, że począwszy od okresu adolescencji można 
mówić o preferencjach przy wyborze dewiacyjnych przyjaciół15.

Warto podkreślić, że uczestnictwo w dewiacyjnych układach przyjacielskich sta-
nowi poważne zagrożenie dla jednostki. Jest bowiem źródłem socjalizacji, gdzie na 
zasadzie mechanizmów uczenia się dochodzi do utrwalenia i eskalacji zachowań 
antyspołecznych16. Dewiacyjni przyjaciele odgrywają również rolę w ukształtowa-
niu niechęci i wrogości do grupy normatywnej, co dodatkowo utrudnia pozytywną 
adaptację odrzucanych dzieci17.

Znaczenie dewiacyjnych przyjaciół w kształtowaniu antyspołecznych postaw 
jednostki zaprezentowane zostało w projekcie badawczym autorstwa Thomasa J. 

14 Zob. B. Urban, Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Kraków 2005, s. 39-47.
15 Zob. F. Vitaro, S. Pedersen, M. Brendgen, Children’s Disruptiveness, Peer Rejection, Friends’ Deviancy, 

and Delinquent Behaviors: A Process-Oriented Approach, „Development and Psychopathology” 2007, 
nr 19, s. 433-453.

16 Zob. R. Opora, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psy-
chicznej i zniekształceń poznawczych, Gdańsk 2009, s. 70-88.

17 Zob. K. Dodge, J. Lansford, V. Salzer-Burks, J. Bates, G. Pettit, R. Fontaine, J. Price, Peer Rejection and 
Social Information-Processing Factors in the Development of Aggressive Behavior Problems in Children, 
„Child Development” 2003, t. 74, nr 2, s. 374-393.
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Dishiona wraz ze współpracownikami. Grupę 206 chłopców podzielono według 
kryterium, jakim było wejście w konflikt z prawem. Na tej podstawie wyodręb-
niono trzy typy przyjaciół: 1) obaj przyjaciele posiadali w życiorysie incydenty 
łamania prawa; 2) tylko jeden z przyjaciół wcześniej łamał prawo; 3) żaden z re-
spondentów nie wszedł w konflikt z prawem. Badania miały formę dwudziesto-
pięciominutowych obserwacji, w których badacze rejestrowali tematy poruszane 
przez przyjaciół oraz reakcje im towarzyszące. W diadach, w których obaj przy-
jaciele prezentowali postawy antyspołeczne, często poruszano tematy związane 
z popełnianiem przestępstw. Ponadto rozmowom tym towarzyszył większy entu-
zjazm wiążący się z planowaniem przestępczych działań. W diadach mieszanych, 
gdzie tylko jeden respondent prezentował zachowania antyspołeczne, rozmowy te 
poruszane były znacznie rzadziej, nie wywoływały one również euforii oraz czę-
ściej przechodzono do rozmów konwencjonalnych. Natomiast w diadzie, w której 
obaj przyjaciele zachowywali się poprawnie, nie zarejestrowano rozmów nawiązu-
jących do łamania prawa18.

Badania te wskazały, że przyjaciele prezentujący zachowania antyspołeczne sil-
nie na siebie oddziałują. Przy czym nasycenie rozmów o charakterze przestępczym 
było znacznie wyższe niż w diadach mieszanych. Dysproporcja ta świadczy o sy-
nergetycznym charakterze wzmocnień wśród przestępczych przyjaciół. Co ozna-
cza, że osoby te w grupie podobnych sobie osób wykazują silniejsze skłonności 
przestępcze niż w grupach o charakterze prospołecznym.

Wniosek ten z perspektywy oddziaływań pedagogicznych jest szczególnie waż-
ny, wskazuje bowiem na konieczność takiej modyfikacji procesów grupowych, 
które umożliwią dzieciom zaburzonym partycypację w prospołecznych układach 
przyjacielskich. Co równie ważne, badania te zwracają uwagę na konieczność nie-
dopuszczenia do dużej koncentracji osób zaburzonych na jednej przestrzeni, co 
niestety często ma miejsce w szkole, gdzie formowane są klasy z dużą ilością dzieci 
sprawiających problemy.

Przyjaźń a zażywanie środków psychoaktywnych 
W naukach społecznych występuje również wysoka korelacja pomiędzy uczest-

nictwem w dewiacyjnych przyjaźniach a konsumpcją substancji psychoaktywnych. 
Wątek ten szczególnie zaakcentowany został w teorii Howarda S. Beckera, zgodnie 
z którą inicjacja oraz eksperymentowanie z narkotykami przeważnie występuje 
w grupie, która z jednej strony umożliwia jednostce dostęp do źródła narkotyków, 

18 Zob. T.J. Dishion, J. McCord, F. Poulin, When Interventions Harm. Peer Groups and Peer Problems, 
„American Psychologist” 1999, t. 54, nr 9, s. 755-764.
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z drugiej natomiast pokazuje techniki ich zażywania, a nawet dostarcza wskazó-
wek, jak definiować stany narkotyczne19. Warto podkreślić, że w badaniach wła-
snych większość osób uzależnionych od opiatów, pierwszy kontakt z narkotykami 
opisywała, jako ambiwalentny lub nieprzyjemny. Dopiero pod wpływem grupy 
„doświadczonych narkomanów” osoby te uczyły się definiować doznawane stany 
jako przyjemne20.

Jednak stanowisko o znaczeniu grupy podkulturowej w konsumpcji narkoty-
ków w społeczeństwie współczesnym traci na znaczeniu. Owszem, w przypadku 
osób starszych, które rozpoczynały eksperymentowanie z narkotykami wiele lat 
temu, tradycyjne modele teoretyczne mogą wyjaśnić dynamikę ich uzależnienia. 
Jednak gdy bada się obecne środowisko szkolne, a dokładniej osoby, które dopiero 
zaczynają inicjację narkotykową, należy zastosować odmienne ujęcia teoretyczne. 
Dzieje się tak, ponieważ w społeczeństwie zachodnioeuropejskim ponad 66 proc. 
młodzieży szkolnej deklaruje picie alkoholu, a prawie połowa palenie marihuany21. 
Okazuje się, że w przypadku zażywania środków psychoaktywnych odrzucenie 
przez grupę rówieśniczą jest czynnikiem protekcyjnym. Nawet w konwencjonalnej 
grupie rówieśniczej spożywanie alkoholu i palenie marihuany jest czymś normal-
nym i aprobowanym. W związku z tym osoby poszukujące akceptacji podatne są na 
eksperymentowanie z tymi środkami. Dodać należy, że młodzież jest bardzo kon-
formistyczna w stosunku do nieoficjalnego „kodeksu” postępowania panującego 
w danej grupie. Również przyjaźnie nawiązywane w tego typu grupach stanowią 
źródło ryzyka sięgania po środki odurzające.

W grupach wysokiego ryzyka działania profilaktyczne oraz korekcyjne powin-
ny być nastawione na promocję zdrowia oraz aktywności sportowe i artystyczne. 
W tym celu niezbędna jest sieć inicjatyw lokalnych, które oprócz wykwalifikowa-
nych specjalistów, powinny skupiać „liderów młodzieżowych”. Dopiero skoordyno-
wane działania mogą przynieść pożądane efekty.

WNIOSKI
Wykazano, że przyjaźń oraz akceptacja rówieśnicza nie są zjawiskami toż-

samymi. Przyjaźń jest relacją dwóch osób, które łączy więź emocjonalna oraz 
wzajemna atrakcyjność. Natomiast akceptacja odzwierciedla pozycję socjome-
tryczną w grupie rówieśniczej i przejawia się w dużej liczbie wskazań pozytyw-

19 H.S. Becker, Outsiderzy: Studia z socjologii dewiacji, przekł. O. Siara, Warszawa 2009, s. 45-62.
20 Ł. Szwejka, Dynamika uzależnienia od narkotyków w ujęciu interakcyjnym, w: A. Kieszkowska (red.), 

Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Kraków 2011, s. 367-376.
21 J. Aldridge, Decline but Not Fall? New Millennium Trends in Young People’s Use of Illegal and Illicit Drugs 

in Britain, „Health Education” 2008, t. 108, nr 3, s. 189-206.



114 » Społeczeństwo i Rodzina

Artykuły
nych danej osoby. Uważa się, że akceptacja jest relacją jednostronną, osoba ak-
ceptowana nie musi darzyć sympatią innych członków grupy. Posiadane umie-
jętności oraz kompetencje społeczne gwarantują wysoką pozycję. W związku 
z tym przyjaźń odgrywa większą rolę w emocjonalnym rozwoju jednostki, 
gdzie zrozumienie potrzeb przyjaciela jest warunkiem niezbędnym. Natomiast 
osoby akceptowane nie muszą nawiązywać bliższych więzi z rówieśnikami. Ich 
relacje mogą mieć charakter instrumentalny (np. wygranie meczu, rozwiązanie 
zadania szkolnego).

Opisanym problemem jest natomiast jakość przyjaźni zawieranych przez dzieci 
odrzucane. Manifestują one pewne problemy behawioralne, które mogą utrudniać 
zgodną koegzystencję przyjaciół. Badania empiryczne wykazały, że częściej popa-
dają oni w konflikty, które przybierają bardziej burzliwy przebieg i częściej kończą 
się zerwaniem więzi. Ponadto osoby odrzucane narażone są na udział w przyjaź-
niach o zabarwieniu dewiacyjnym. Prawidłowość ta wynika w okresie dzieciństwa 
z izolacji od normatywnej grupy rówieśniczej, natomiast w okresie adolescencji – 
z indywidualnych preferencji jednostki (osoby agresywne chętnie nawiązują przy-
jaźnie z jednostkami agresywnymi).

Mimo tych trudności, oddziaływania profilaktyczne i korekcyjne powinny kłaść 
akcent na promocję przyjaźni wśród dzieci odrzucanych przez grupę. Zgodnie 
z wynikami badań dotyczących zjawiska odporności psychicznej (resilience), po-
zytywna adaptacja społeczna jest możliwa, pomimo iż jednostka pozostaje pod 
wpływem czynników ryzyka. Należy jednak zidentyfikować obszary (intraperso-
nalne oraz interpersonalne), które umożliwią „uodpornienie” jednostki na działa-
nie czynników ryzyka22.

Promocja przyjaźni stanowi tu obiecujący aspekt rozważań, gdyż osoby odrzuca-
ne przez rówieśników mogą odreagowywać i neutralizować negatywne sytuacje, 
które mają miejsce w grupie. Przyjaźń daje możliwość rekreacji oraz dostarcza po-
zytywne wzmocnienia, co przyczynia się do tego, że dzieci odrzucane, posiadające 
jednocześnie przyjaciela, nie wykazują typowych symptomów wynikających z wy-
kluczenia społecznego.
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STRESZCZENIE

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie roli układów przyjacielskich 
w procesie adaptacji społecznej jednostki. Powszechnie przyjęło się sądzić, iż od-
rzucenie przez grupę rówieśniczą oraz brak przyjaciół są zjawiskami tożsamymi. 
Okazuje się jednak, że osoby odrzucane uczestniczą w konstruktywnych przyjaź-
niach, które stanowią przeciwwagę dla negatywnych konsekwencji bycia odrzuca-
nym. Ponadto wykazano, że posiadanie przyjaciół odgrywa odmienną rolę przysto-
sowawczą niż akceptacja w grupie. Przyjaźń koreluje z rozwojem emocjonalnym 
jednostki, natomiast akceptacja jest korelatem wyższych kompetencji społecznych. 
Z tego względu, oddziaływania wychowawcze powinny koncentrować się na pro-
mowaniu układów przyjacielskich. Postulat ten jest szczególnie ważny w przypad-
ku osób odrzucanych, dla których przyjaźń może stanowić ważny obszar chroniący, 
o czym świadczą badania nad odpornością i elastycznością psychiczną.

Słowa klucze: przyjaźń – odrzucenie rówieśnicze – zaburzenia w zachowaniu – 
uzależnienie od narkotyków

SummARY
The purpose of this article is to present the role of friendship in the process of 

social adaptation. It is a common belief that the rejection by the peer group and 
the lack of friends are identical phenomena. However, it appears that rejected in-
dividuals participate in constructive friendships that counterbalance the negative 
consequences of being rejected. It has also been shown that having friends plays 
a different role than acceptance in the group. Friendship is correlated with emo-
tional development of individual; however, acceptance is correlated with higher 
social competence. Therefore, the impact of pedagogical treatment should focus 
on the promotion of friendships. This recommendation is especially important for 
rejected children for whom friendship can be an important area of protection as 
evidenced by studies on resilience.

Key words: friendship – peer rejection – conduct disorders – drug addiction


