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Dit onderzoek heeft gepoogd een meer genuanceerd beeld te creëren van het verband tussen lengte 

en status, en een verband tussen gespierdheid en status aan te tonen. Ten eerste suggereert één 

experiment dat langere mannen en vrouwen meer status worden toegekend (in de vorm van 

leiderschap) om verschillende redenen. Langere mannen worden eerder als een typische leider 

gezien omdat ze als meer dominant, gezond, en intelligent worden gezien, en langere vrouwen alleen 

omdat ze intelligenter worden ingeschat. Een hogere status wordt in dit onderzoek gezien als een 

hogere rang binnen een sociale hiërarchie, die met verschillende strategieën bereikt kan worden. 

Hogere status kan bereikt worden via aanzien, waarbij deze hogere status vrijwillig wordt toegekend 

(prestige), of een hogere status kan worden afgedwongen door intimidatie (dominantie). Twee 

experimenten tonen aan dat beide status-strategieën, prestige en dominantie, door volwassenen 

over het algemeen worden geassocieerd met lengte en gespierdheid bij mannen. Twee verdere 

studies naar deze associaties bij kinderen (6 tot 17 jaar) tonen aan dat jongere kinderen lengte en 

gespierdheid vooral associëren met dominantie, en op latere leeftijd ook steeds sterker met prestige. 

Als laatste is gekeken naar de rol van lengte bij competitieve interacties tussen mannen. 

Overeenkomend met het populaire idee van een Napoleon Complex gedroegen relatief kortere 

mannen zich dominanter tegenover langere mannen, onder bepaalde omstandigheden.  

 


