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 فصل یازدهم: 

 رشد جسمانی و شناختی در نوجوانی
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  ،اصول علمی دشوار را  توانندمیپیشرفت های شناختی سرنوشت سازی را به همراه دارد. نوجوانان نوجوانی

درک کنند، با مسائل سیاسی دست و پنجه نرم کنند، و به معنی نهفته در شعر یا داستان پی ببرند. در 

 قسمت دوم این فصل، این تغییرات فوق العاده را از دیدگاه پیاژه و پردازش اطالعات بررسی خواهیم کرد.

 A رشد جسمانی ) 

 برداشت هایی از نوجوانی 

  ،پژوهشگران می دانند که نیروهای زیستی و اجتماعی به طور مشترک تغییر روان شناختی در این روزها

 .کنندمینوجوانان را تعیین 

o دیدگاه زیستی 

  نوشته های فیلسوف قرن نوزدهم، ژان ژاک روسو برمی گردد که آشوب زیستی بلوغ، موجب افزایش هیجان

 .شودمیپذیری، تعارض، و سرپیچی از بزرگساالن 

 اوایل قرن بیستم، نظریه پردازان عمده، این دیدگاه طوفان و استرس را اختیار کردند. با نفوذترین آنها که  در

( نوجوانی را 4391جی.استانلی هال بود، عقاید خود را درباره رشد بر نظریه تکامل داروین استوار کرد. هال )

دارد که در آن، انسان ها از موجوداتی  به صورت دوره بسیار پر آشوبی توصیف کرد که به دورانی شباهت

 وحشی به موجوداتی متمدن تبدیل شدند.

 ( که نظریه پدر خود زیگموند فروید را برای تمرکز روی نوجوانی گسترش داد، 4393همچنین، آنا فروید )

همگانی که مبنای زیستی دارددر نظر گرفت در مرحله « آشفتگی رشد » سال های نوجوانی را به صورت 

و تعارض روان شناختی و رفتار بی ثبات را به شوندمیاسلی فروید، تکانه های جنسی دوباره برانگیخته تن

 .آورندمیوجود 

 2-1- دیدگاه اجتماعی 

  پژوهش جدید حاکی است که برداشت طوفان و استرس از نوجوانی، اغراق آمیز است. مشکالت خاصی مانند

 .دهندمیاختالل های خوردن، افسردگی، خودکشی، و قانون شکنی بیشتر از گذشته روی 

  ًو بعداً به  یابدمیدرصد افزایش  2اما میزان کلی آشفتگی روان شناختی از کودکی تا نوجوانی، اندکی، تقریبا

 اندازه جمعیت بزرگسال است.

  ( انسان شناس بود.4321نوجوانان اشاره کرد مارگارت مید ) تنوع زیاد در سازگاریاولین پژوهشگری که به 

  ،مید دیدگاه دیگری را مطرح ساخت که به موجب آن، محیط اجتماعی کامالً مسئول تجربیات نوجوانان است

 فته تا تجربیات آرامش بخش و بدون استرس.از تجربیات آشفته و پریشانی گر
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 3-1- دیدگاهی متعادل 

  ( .این روزها می دانیم که نیروهای زیستی، روان شناختی، و اجتماعی با هم بر رشد نوجوان تأثیر می گذارند

در تمام پستانداران و تمام  -. تغییرات زیستی همگانی هستند( 2991ساسمن و روگول، ؛ 4333مگنو سون، 

اینکه نوجوان باید روش های  -. این فشارهای درونی و انتظارات اجتماعی همراه آنهاشوندمیفرهنگ ها یافت 

ه احتماالً لحظ -را برقرار کند، و مسئولیت بیشتری را بپذیرد ایتازهبچگانه را کنار بگذارد، روابط میان فردی 

. تجربیات قبلی و جاری نوجوانان کنندمیهای بالتکلیفی، خودناباوری، و ناامیدی را در تمام نوجوانان ایجاد 

 بر موفقیت آنها در غلبه کردن بر این چالش ها تأثیر می گذارند.

 .در عین حال، ضروریات و فشارهای نوجوانی در فرهنگ های مختلف بسیار تفاوت دارند 

 با چند سال وابستگی اضافی به والدین و به شوندمین برای زندگی شغلی ثمربخش آماده هنگامی که نوجوانا ،

، آن قدر شودمی. در نتیجه، نوجوانی به مقدار زیاد طوالنی تعویق انداختن ارضای جنسی رو به رو هستند

 :کنندمیطوالنی که پژوهشگران معموالً آن را به سه مرحله تقسیم 

  سالگی (: این دوره تغییرات بلوغ سریع است. 41تا  44)یاویل نوجوان. 4مرحله 

  سالگی (: تغییرات بلوغ اکنون تقریباً کامل شده اند. 49تا  41)  اواسط نوجوانی. 2مرحله 

  و انتظار دارند  کنندمیسالگی (: نوجوانان کامالً ظاهر بزرگسالی کسب  41تا  49)  اواخر نوجوانی. 9مرحله

 که نقشهای بزرگسالی را بر عهده بگیرند.

  هر چه محیط اجتماعی به نوجوانان در رسیدن به مسئولیت های بزرگسالی بیشتر کمک کند، آنها بهتر

 .شوندمیسازگار 

 بلوغ: انتقال جسمانی به بزرگسالی 

 دخترها که از کنندمیغ را تنظیم فرآیندهای هورمونی که تحت تأثیر وراثت قرار دارند، رشد مربوط به بلو .

 .شوندمیسال زودتر از پسرها بالغ  2زمان پیش از تولد، رسش جسمانی پیشرفته ای دارند، به طور متوسط 

 1-2- تغییرات هورمونی 

  سالگی جریان دارند. ترشح هورمون رشد  3یا  1و از  دهندمیتغییرات هورمونی زیربنای بلوغ، به تدریج روی

 .شوندمیو تیروکسین افزایش می یابند و به افزایش فوق العاده اندازه بدن و رسش استخوان بندی منجر 

  گر چه ما استروژون ها را هورمون های زنانه و کنندمیرسش جنسی را هورمون های جنسی کنترل .

انه میدانیم، هر دوی آنها در هر جنس، اما به مقدار متفاوت، وجود دارند. آندروژن ها را هورمون های مرد

که به رشد عضالنی، موی بدن و صورت، و  کنندمیبیضه های پسر مقدار زیادی آندروژن، تستوسترون ترشح 

 .شودمیخصوصیات جنسی مردانه دیگر منجر 

 و همراه کنندمی، به جهش رشد کمک نددهمیها در هر دو جنس، ترشح هورمون رشد را افزایش استروژن ،

 .یابدمیکه تا اوایل بزرگسالی ادامه  کنندمیبا آندروژن ها، افزایش تراکم استخوان را تحریک 
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  که پستان ها، رحم، و واژن رشد  شوندمی، باعث کنندمیاستروژن ها که تخمدان های دختر آنها را ترشح

و چربی متراکم شود. استروژن ها به تنظیم چرخه قاعدگی نیز  کنند، بدن خصوصیات زنانه به خود بگیرد،

ها قد دختر ، بر جهششوندمی. آندروژن های فوق کلیوی که از غدد در باالی هر کلیه ترشح کنندمیکمک 

. این هورمون ها بر پسرها، که ویژگی های کنندمیتأثیر می گذارند و رشد موی زیر بغل و زهار را تحریک 

 عمدتاً تحت تأثیر ترشح آندروژن و استروژن ناشی از بیضه ها قرار دارند، تأثیر کمی می گذارند. جسمانی آنها

  ( رسش ویژگی های جنسی.2( رشد کلی بدن و )4: )نوع هستند 2تغییرات مربوط به بلوغ 

 رشد بدن -2-2

  جهش رشد به طور شودمیاولین نشانه بیرونی بلوغ، افزایش سریع قد و وزن است که جهش رشد نامیده .

روی  5/42سالگی و در پسرها در حدود  49شمالی مدت کوتاهی بعد از متوسط در دخترهای آمریکای 

یک دختر معمولی در اوایل نوجوانی، بلندتر و سنگین تر است ولی این امتیاز کم  ( 2994) بوگین، دهدمی

 .دوام است

  وع شده است، جلو می افتد در حالی که جهش سالگی از پسر که جهش رشد نوجوانی او شر 41دختر در

 5/41سالگی و در پسرها در  49رشد اندازه بدن در اغلب دخترها در  رشد دختر تقریباً پایان یافته است.

. در شوندمی، یعنی زمانی که اپی فیزها در انتهای استخوان ها بلند به طور کامل بسته شودمیسالگی کامل 

 .شودمیکیلوگرم به وزن نوجوانان افزوده  95تا  29سانتی متر به قد و  25مجموع، هنگام بلوغ تقریباً 

 تناسب بدن 1-2-2

  در ابتدای رشد دست ها و پاها و بعد شودمیپایی رشد نوباوگی و کودکی برعکس  -سریدر طول بلوغ، روند .

که چرا  دهدمی. این الگو توضیح کندمینان را توجیح که همین افزایش قد نوجوا گیردمیرشد تنه شتاب 

 .نوجوانان در آغاز بد قواره و بی تناسب به نظر می رسند

  که علت آن تأثیر هورمون های جنسی بر شوندمیتفاوت های جنسی زیادی نیز  در تناسب بدن پدیدار ،

در حالی که لمبرهای دخترها نسبت به  شوندمی. شانه پسرها نسبت به لمبرها عریض استخوان بندی است

و پاهای آنها در مقایسه  شوندمیبزرگتر . البته، در نهایت پسرها از دخترها شوندمیشانه ها و کمر عریض تر 

و  یش از نوجوانی دارندپبا باقی بدن بلندتر هستند. علت اصلی آن این است که پسرها دو سال بیشتر رشد 

 .کنندمیع تر رشد این زمانی است که پاها سری

 چربی و تغییرات درونی دیگر -ترکیب عضله -2-2-2

  سالگی  49تا  44بین و این روند شودمیسالگی، به دست ها، پاها، و تنه دخترها چربی اضافه  1در حدود

گرچه عضله هردو جنس  .یابدمیدر مقابل، چربی دست و پای پسرهای نوجوان کاهش . گیردمیشتاب 

، اما این افزایش در پسرها که عضالت استخوان بندی، قلب،و گنجایش ریه آنها بیشتر رشد یابدمیافزایش 

 .، خیلی بیشتر استکنندمی
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 اما نه  در ضمن، تعداد سلول های قرمز خون و بنابراین توانایی انتقال اکسیژن از ریه ها به عضالت در پسرها

 .یابدمیدر دخترها افزایش 

 فعالیت بدنیرشد حرکتی و  -3-2

  که عملکرد حرکتی درشت بهبود یابد، ولی تغییرات در دخترها و پسرها تفاوت دارد.  شودمیبلوغ سبب

. در مقابل، پسرها در گیردمیسالگی وضعیت ثابتی به خود  41و در پیشرفت دخترها کند و تدریجی است 

. در اواسط نوجوانی تعدادی از دخترها در دهندمینیرو، سرعت، و استقامت جهش قابل مالحظه ای را نشان 

 .کنندمیسرعت دویدن، پرش طول، و پرتاپ کردن به فاصله دور به اندازه یک پسر متوسط عمل 

  ،ی تربیت بدنی که از نظر هابرنامهچون دخترها و پسرها دیگر از لحاظ جسمانی کامالً همانند نیستند

 .شوندمیآغاز تان جنسیت تفکیک شده اند معموالً در دوره دبیرس

  استروئید را در مورد پسرها، شایستگی ورزشی قویاً با تحسین هم ساالن و عزت نفس ارتباط دارند. نوجوانان

: کنندمیتوجهی ن شودمیو به عوارض جانبی آن که شامل این موارد  کنندمیبه صورت غیر مجاز تهیه 

 ت خلقی، رفتار پرخاشگرانه.، نوساناجوش صورت، موی بدن بیش از حد، فشارخون باال

 ورزش ورزش عالوه بر اینکه عملکرد حرکتی را بهبود می بخشد، بر رشد شناختی و اجتماعی نیز تأثیر دارد .

، ابراز وجود، و رقابت درس های مهمی مسئلهحلهای درون مدرسه ای و درون شهری در زمینه کار گروهی، 

 .دهندمیبه نوجوانان 

 رسش جنسی -4-2

  برخی از دهندمیهمراه با رشد سریع بدن، در ویژگی های جسمانی مربوط به عملکرد جنسی تغییراتی روی .

 .گیرندمی، اندام های تولید مثل را در بر شوندمینامیده این تغییرات که ویژگی های جنسی نخستین 

 رسش تند و عالئم دیگر تغییرات دیگر، به نام ویژگی های جنسی ثانوی، در بیرون بدن قابل مشاهده هس

) برای مثال، رشد پستان در زنان و ظاهر شدن موی زیر بغل و زهار در هر دو دهندمیجنسی را تشکیل 

 جنس (.

  کنندمیسال کامل  2سال طول می کشد اما برخی نوجوانان آن را در مدت  1معموالً، رشد مربوط به بلوغ ،

 به طول می انحامد.سال  9تا  5در حالی که این مدت برای دیگران 

 رسش جنسی در دخترها -1-4-2

  شودمیبلوغ زن معموالً با رشد کردن پستان ها و جهش رشد آغاز. 

  سالگی در دخترهای  49سالگی در دختررهای آمریکای شمالی و  5/42نخستین قاعدگی معموالً در حدود

 نوسان دارد.سالگی  5/45تا  5/49اما دامنه سنی آن از  .دهدمیاروپای غربی روی 

 تا اینکه بدن  با نگاهی به جدول زیر متوجه خواهید شد که طبیعت رسش جنسی را به تعویق می اندازد

. برای دهدمیدختر به قدر کافی برای حامگلی بزرگ شود؛ نخستین قاعدگی بعد از اوج جهش قد روی 
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ماه بعد از نخستین قاعدگی، چرخه قاعدگی اغلب بدون آزاد شدن تخمک از تخمدان  41تا  42ایمنی بیشتر، 

صونیت در و برای م دهدمی. با این حال، این دوره موقتی نازایی در همه دخترها روی نگیردمیها صورت 

 .برابر حاملگی نمی توان روی آن حساب کرد

 

 رسش جنسی در پسرها 2-4-2

 ،که تغییراتی را در بافت و ( سازندمیغددی که اسپرم  بزرگ شدن بیضه هاست) اولین نشانه بلوغ در پسرها ،

 رنگ کیسه بیضه ها به همراه دارد.

  وقتی که جهش رشد به اوج خود می رسد) در دهدمیدیرتر از دخترها روی جهش رشد در پسرها خیلی .

تقریباً کامل شده و مدت کوتاهی بعد از آن، موی زیر سالگی (، بزرگ شدن بیضه ها و آلت مردی  41حدود 

 .شودمیبغل نمایان 

  شاخص دیگر رسش جسمانی در مرد، کلفت شدن صداست که این به خاطر بزرگ شدن حنجره و طویل

و تا پایان یافتن بلوغ  گیردمی. تغییر صدا معموالً هنگام اوج جهش رشد مرد صورت شدن تارهای صوتی است

 .دشومیکامل ن

  سیه های منی) که باهم منی، مایع حاوی اسپرم را ، غده پروستات و ککندمیدر حلی که آلت مردی رشد

 .دهدمی، نخستین انزال روی سالگی 5/49. بعداً، در حدود شوندمی( بزرگ  کندمیتولید 

 .بنابراین، پسرها نیز مانند دخترها، در آغاز یک دوره کاهش  منی برای مدتی حاوی تعدادی اسپرم زنده است

 باروری دارند.

 تفاوت های فردی در رشد مربوط به بلوغ -5-2

  وراثت در زمان بندی بلوغ دخالت زیادی دارد: دو قلوهای همانند عموماً به فاصله یک یا دو ماه از یکدیگر به

 ماه اختالف دارند. 42انند تقریباً ناهمنخستین قاعدگی می رسند، در حالی که دو قلوهای 

  تغذیه و ورزش نیز در این امر دخالت دارند. در دخترها، افزایش سریع وزن بدن و چربی موجب رسش جنسی

 .شودمی

  که ذخیره انرژ  دهدمیبه مغز عالمت  شودمیکه تصور  کنندمیسلول های چربی پروتئینی به نام لپتین آزاد

احتماالً به همین دلیل است که رشد پستان و موی زهار و نخستین  -کندمیدخترها برای بلوغ کفایت 

 .دهندمی، مخصوصاً دخترهای چاق، زودتر روی قاعدگی در دخترهای سنگین تر

 ت دارند نیز در اقتصادی و قومی تفاو -در مناطقی از جهان و در بین گروه هایی که از لحاظ جایگاه اجتماعی

. در مناطق فقر زده، که کندمی. سالمت بدن نقش مهمی ایفا شودمیوغ، تنوع مشاهد رشد مربوط به بل

 سوءتغذیه و بیماری عفونی شایع هستند، نخستین قاعدگی خیلی به تعویق می افتد.

 کار است.اما در کشورهای صنعتی که غذا فراوان است، نقش مشترک وراثت و محیط در رشد بلوغ آش 
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  به نخستین قاعدگی می دخترهای سیاه پوست معموالً قبل از دخترهای سفید پوست هم سن و هم وزن

 رسند.

  تجربیات خانوادگی اولیه نیز در زمان بندی بلوغ دخالت دارند. یک نظریه حاکی است که انسانها طوری

امنیت کودکان تکامل یافته اند که نسبت به کیفیت هیجانی محیط کودکی خود حساس باشند. هنگامی که 

 دهندمییق نشان در معرض خطر قرار دارد تولید مثل زود هنگام برای آنها سازگارانه است. چند تحق

 دخترهایی که در معرض تعارض خانوادگی قرار دارند زودتر به نخستین قاعدگی می رسند.

  تهدید شدن سالمت هیجانی به بلوغ شتاب می بخشد، در حالی که تهدید شدن سالمت جسمانی آن را به

 تعویق می اندازد.

  در کندمیتغییر نسل در زمان بندی بلوغ از نقش سالمت جسمی در رشد مربوط به بلوغ حمایت بیشتری .

، یعنی دوره ای که تغذیه، مراقبت از 4319تا  4399سن نخستین قاعدگی از سال کشورهای صنعتی، 

یکنواختی کاهش یافته سالمتی، بهداشت، و کنترل بیماری های عفونی به مقدار زیاد بهبود یافته اند، به طور 

 در هر دهه.ماه  1تا  9تقریباً  -است

 

 رشد مغز -6-2

  پژوهش تصویربرداری از مغز، کاهش مداوم سیناپس های استفاده نشده در قشر مخ، مخصوصاً در قطعه های

 .دهدمیرا نشان  (تفکر و عمل« حاکم»پیشانی) 

  رند، و اتصاالت بین مناطق شده شتاب میگیبه عالوه، رشد و میلین دار شدن رشته های عصبی تحریک

. مخصوصاً، اتصاالت بین قطعه های پیشانی و مناطق دیگر مغز گسترش یافته کندمیمختلف مغز را نیرومند 

 (. 4333) گید و همکاران،کنندمیو ارتباط سریعی کسب 

  سان ها و سایر پستانداران، در ان .کندمیعالوه بر این، حساسیت نورون ها به پیام های شیمیایی خاص تغییر

. در نتیجه، نوجوانان به شوندمینورون ها در مدت بلوغ نسبت به انتقال دهنده های عصبی تحریکی حساس تر 

 .کندمیو محرک های لذت بخش را نیز شدید تر تجربه  دهندمیقوی تر پاسخ رویدادهای استرس زا 

  نوجوانان است؟ پژوهشگران هنوز مسبب رشد و سازماندهی مجدد مغز  ایاندازهتغییرات هورمونی بلوغ تا چه

 -خیلی بیشتر از آنچه که قبالً تصور می شد -دهندمیپاسخ آماده ای در اختیار ندارند. اما تغییراتی که روی 

 ال می برند.، نظارت، و راهنمایی بزرگترها باآگاهی ما را از رفتارهای مشکل ساز نوجوانان و نیاز آنها به شکیبایی

 تغییر حالت های برانگیختگی 7-2

  در نحوه ای که مغز زمان بندی خواب یابدمیهنگام بلوغ، شاید به علت حساسیت عصبی به نور شب افزایش ،

. در نتیجه، نوجوانان خیلی دیرتر از دوران کودکی خود به بستر دهدمی، تغییراتی روی کندمیرا تنظیم 

 ساعت (. 3آنها تقریباً به اندازه اواسط کودکی به خواب نیاز دارند) تقریباً . با این حال، روندمی
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 ی هافعالیت. اما نوجوانان امروزی اغلب شودمیخواب، با رشد مربوط به بلوغ تشدید « تأخیر زمان بندی» این

 .اجتماعی شبانه و مشاغل نیمه وقت مشغولند

 تکالیف شناختی ضعیف عمل کرده و به احتمال بیشتری  نوجوانانی که محرومیت خواب دارند هنگام صبح در

از جمله مشروب به خلق افسرده مبتال هستند، و به رفتارهای پر مخاطره  .کنندمیدر مدرسه کمتر پیشرفت 

 .(2992خواری و رانندگی بی پروا می پردازند)دال و لوین، 

 تأثیر روان شناختی رویدادهای مربوط به بلوغ

 به تغییرات مربوط به بلوغواکنش هایی  -1-3

  قبلی و حمایت اعضای خانواده بستگی داردتفاوت های فردی زیادی وجود دارد که به آگاهی. 

 .نخستین قاعدگی برای دخترهایی که اطالعات زیادی ندارند، تکان دهنده و ناراحت کننده است 

 بیانگر احساسات گوناگون  ،همانند واکنش دخترها به نخستین قاعدگی، پاسخ پسرها به نخستین انزال

 است.تقریباً همه پسرها از قبل درباره انزال اطالعاتی دارند.

  تعداد بسیار کمی از شوندمیدر حالی که تقریباً تمام دخترها سرانجام به دوست خود می گویند که قاعده ،

پسرها بسیار کمتر از دخترها برای پسرها درباره نخستین انزال به کسی چیزی می گویند. در مجموع، 

 .شوندمیتغییرات جسمانی بلوغ حمایت اجتماعی 

 شروع آن را با بستر فرهنگی بزرگتر بر تجربه بلوغ تأثیر می گذارد. تعدادی از جوامع قبیله ای و روستایی ،

 .گیرندمیمراسم تشرف جشن 

  ،مخصوص بزرگساالن  ایاندازهکه تا  شودمیجایگاهی داده در عوض، به نوجاون غربی در سنین مختلف

 است. مثل شروع کردن کار، رانندگی.

 تأثیر بلوغ بر حالت هیجانی و رفتار اجتماعی -2-3

  و روان شناختی از عقیده رایج این است که بلوغ با دمدمی بودن نوجوانان و تمایل آنها به جدایی جسمانی

 والدین ارتباط دارد.

 دمدمی بودن نوجوانان  -1-2-3

  ولی این که سطح باالتر هورمون مربوط به بلوغ با دمدمی بودن بیشتر ارتباط دارد دهدمیپژوهش نشان ،

 رابطه نیرومند نیست.

  زندگی ناگوار، مانند مشکالتی با والدین، اقدامات انضباطی در مدرسه، و خلق منفی با تعداد بیشتر رویدادهای

 د.یا دختر ارتباط دارقطع ورابط با دوست پسر 

  ( 49تا  42خلق نوجوانان کوچکتر  ،) در مقایسه با خلق بزرگساالن کمتر با ثبات بود و اغلب از شادی ساله

نیرومندی و دوباره برگشت به شادی، تغییر می کرد. این نوسانات خلقی با تغییرات موقیعتی ارتباط به غم 

 خود به سر می برند.داشتند. بهترین لحظه های نوجوانان مواقعی بود که با دوستان 
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  ،نیروهای زیستی، روان شناختی، و اجتماعی با هم بر تجربیات هیجانی نوجوانان تأثیر می گذارند.در مجموع 

 فرزند -روابط والد -3-2-3

  فرزند ارتباط دارد. –که بلوغ با افزایش اختالف والد  دهندمیتحقیقات متعددی نشان 

  موجب این اختالف نظرها شود؟ این ارتباط ممکن است ارزش انطباقی چرا باید ظاهر شبه بزرگسال نوجوانان

. همین کندمی، بچه معموالً در زمان بلوغ، گروه خانواده را ترک داشته باشد. در بین پستانداران غیر انسان

. جدایی جوانان از خانواده مانع از روابط جنسی کندمیدر تعدادی از فرهنگ های غیر صنعتی صدق موضوع 

، دوست دارند به شوندمیپخته . هنگامی که کودکان از لحاظ جسمانی شودمیبین خویشاوندان تنی نزدیک 

در خانواده کمک  شیوه بزرگساالنه با آنها رفتار شود. توانایی جدید نوجوانان در استدالل نیز به افزایش تنش

 .کندمی

 زمان بندی بلوغ -3-3

 آرام، مستقل، متکی به نفس، و از لحاظ بدنی شوندمیزود بالغ  بزرگساالن و همساالن، پسرهایی را که ،

همساالن خود محبوب هستند، در مدرسه جایگاه رهبری کسب کرده و قهرمانان جذاب می دانند. آنها که نزد 

، از نظر بزرگساالن و همساالن مضطرب، بسیار شوندمی، پسرهایی که دیر بالغ . در مقابلشوندمیورزشی 

با اینکه کامالً سازگار ، شوندمی. با این حال، پسرهایی که زود بالغ شوندمیو محبت خواه برداشت پرحرف، 

اظهار می دارند که از همساالن خود که دیر بالغ شده اند، اندکی بیشتر استرس روان ، شوندمیانگاشته 

 .کنندمیشناختی را احساس 

  و مضطرب نیستند، گوشه گیرند، اعتماد به نفس ندارندمحبوب  شوندمیدر مقابل، دخترهایی که زود بالغ ،

. آنها به رفتارهای منحرف بیشتری مانند مشروب خواری و کنندمیهستندو جایگاه رهبری معدودی کسب 

. در مقابل، همساالن آنها انجام دادن فعالیت جنسی زود هنگام می پردازند و عملکرد خوبی در مدرسه ندارند

و در مدرسه جایگاه رهبری  شوندمید، از لحاظ بدنی جذاب، سرزنده و معاشرتی برداشت که دیر بالغ شده ان

 .کنندمیکسب 

  جذابیت  با آرمان های فرهنگی ایاندازه( اینکه بدن نوجوان تا چه 4: )کندمیدو عامل این گرایش را توجیح

 از لحاظ جسمانی با همساالن خود تناسب دارند. ایاندازه( اینکه نوجوانان تا چه 2بدنی هماهنگ است و )

 نقش جذابیت بدنی -1-3-3

  تصویر گیردمیجامعه، زن جذاب را الغر و ساق بلند و مرد جذاب را قد بلند، چهارشانه، و عضالنی در نظر .

 زن شکل دخترانه ای است که از رشد دیر رس برخوردار است. تصویر مرد، با پسری که بلوغ دیر رس دارد

 هماهنگ است.

  ،در مقایسه با همساالن خود که به موقع و دیر  شوندمیدخترهایی که زود بالغ هماهنگ با این ترجیحات

 .دهندمیبالغ شده اند، معموالً از تصویر بدن نه چندان مثبتی خبر 


