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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of 
overweight stereotypical threat on motor learning and balance 
confidence of the elderly women. Twenty-four elderly women 
(Mage=62.38 ± 2.68 years) were randomly selected and 
randomly assigned to two groups of stereotypical threats 
(emphasis on individual characteristics such as overweight on 
performance) and control. The task consisted of maintaining 
the balance on the stabilometer during 30-second trials, 1 trial 
in the pre-test, 10 trials in the acquisition phase and 5 trials in 
the retention test. The balance confidence questionnaire was 
completed in two stages of pre-test and retention. The findings 
of the study indicated lower motor learning and balance 
confidence in the overweight stereotypic group compared to 
the control group, therefore, it is suggested that in similar 
situations, coaches, with emphasis on the ineffectiveness of 
individual characteristics Such as overweight on motor 
performance, reduce stereotype threats and so prevent 
performance and learning disruptions. 

 
 

Extended Abstract  
Introduction 
Aging leads to some changes in the 
nervous system which is responsible for 
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receiving sensory inputs to maintain 
balance. One of the consequences of 
these changes is balance disorder in the 
elderly (Kanda et al., 2008). The 
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disorder can even target balance 
confidence in the elderly. Therefore, it 
is necessary to identify the factors 
improving balance rehabilitation and 
confidence. Stereotype threat is a 
cognitive-emotional-social variable 
which has been of interest to 
researchers recently. Stereotypes are 
defined as beliefs that link a group of 
individuals to a particular trait (Inselitz 
and Schmieder, 2012). Numerous 
studies have shown the negative effects 
of stereotype threat on different 
aspects of human behavior. One of the 
aims of the present study is to 
investigate the effects of overweight 
stereotype threats on balance 
performance and confidence in the 
elderly. 

Materials and methods 
The present study is a quasi-
experimental research conducted over 
two days and consisted three stages of 
pre-test, acquisition and retention. 
Sample size included 24 elderlies (all 
women; mean age: 62.38 ± 2.68 years). 
Participants were randomly divided 
into two groups of 12 individuals 
namely overweight stereotype threat 
and control. Participants were 
instructed to maintain their maximum 
balance on the dynamic balance device 
during 30-second trials. At the end of 
each trial, participants were given 
feedback about the time balance. 
Overweight stereotype threat group 
received the instruction: "This study is a 
learning task that involves maintaining 
the balance as much as possible on the 
dynamic balance device during 30-
second trials. The results of this task 
usually are affected by individual 

differences such as weight, for 
example, the results of overweight 
people generally are worse than the 
results of those without overweight". 
The instructions given to the 
participants in the control group was: 
"This study is a learning task that 
involves maintaining the balance as 
much as possible on the dynamic 
balance tester during 30-second trials. 
The results of this task are not affected 
by individual differences such as 
weight". The examiner applied this 
instruction before each task trial. The 
dependent variable was recorded as 
the duration of time of maintaining 
balance on the dynamic balance device. 
Participants on the first day of the 
experiment participated in the 
acquisition phase involving 10, 30-s 
trials with 45-s rest intervals between 
trials. To evaluate the relatively 
permanent effects (i.e., task learning), 
the retention test without feedback 
was performed 24 hours later, and on 
the second day consisted of 5, 30-s 
trials with 45-s rest intervals. A 
questionnaire of balance confidence 
was used to record the information 
about the balance confidence of the 
participants.  

Findings 
Balance performance 
The results of 2 (two experimental 
groups) by 10 (number of training trials) 
Mixed ANOVA on time factor as the 
balance index in the acquisition phase 
showed that although the main effect 
of acquisition stage was not significant, 
the main effect of group as well as 
interactive effect were significant. 
Based on Bonferroni post-hoc test 
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results, it was found that participants in 
the stereotype threat group did not 
experience a significant change during 
the trials. But in the control group, 
participants experienced a significant 
improvement during the trials. 
However, according to the findings of 
the main effect of the group, it can be 
concluded that in the acquisition phase, 
the stereotype threat group 
(17.46±0.86), in all trials, had a lower 
balance performance compared to the 
control group (28.59±0.86). 
The results of 2 (two experimental 
groups) by 5 (number of trials) Mixed 
ANOVA on time factor as the balance 
index in retention stage showed that 
the main effect of acquisition stage, 
main effect of group as well as 
interactive effect were significant. In 
other words, according to the findings 
of the main effect of the group, it was 
found that in the retention phase, the 
stereotype threat group (12.12±0.65), 
in all trials, had poorer balance 
performance than control group 
(29.72±0.65).  
Given the differences in the scores of 
participants’ balance confidence in the 
pre-test stage, the one-way ANCOVA 
test was used to compare the scores of 
balance confidence of the groups in the 
post-test phase (day 2 and before the 
retention test) by controlling the scores 
in pre-test phase. The results of one-
way ANCOVA showed that there was a 
significant difference between the 
balance confidence of the stereotype 
threat and control groups in the post-
test, and the balance confidence of the 
participants in the stereotype threat 
group (73.08±1.38), was significantly 

lower than the control group 
(98.26±1.38). 

Conclusion 
In summary, the findings of the present 
study showed the negative effects of 
training under the overweight 
stereotype threat condition on balance 
task learning and balance confidence of 
elderly women. These results can be 
used in similar situations where 
overweight people try to learn a sports 
skill. In these situations, it is suggested 
that trainers and practitioners reduce 
the stereotype threats and prevent the 
negative effects on performance and 
learning by emphasizing that personal 
characteristics such as overweight do 
not affect performance. 
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 مقالة پژوهشی

ان زن و اعتماد به تعادل یادگیری حرکتیای اضافه وزن بر ثیر تهدید کلیشهتأ

 سالمند
 

 2زادهرسول عابدانو ، 2، اسماعیل صائمی1نیامریم رابعی

 

 واز، ایرانکارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اه. 1

 مسئول(دۀ نویسن) ایران استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،. 2

 ایران استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،. 3

 

 چکیده

و یادگیری حرکتی ای اضافه وزن بر تهدید کلیشهثیر پژوهش حاضر بررسی تأهدف از 
طور ه( بسال 38/62 ±68/2بیست و چهار زن سالمند )اعتماد به تعادل زنان سالمند بود. 

)تأکید بر ای صورت تصادفی در دو گروه تهدید کلیشههدسترس انتخاب و ب در
تکلیف و کنترل جای گرفتند. بر عملکرد(  نظیر اضافه وزن های فردیگذاری ویژگیثیرتأ

-هب ای،ثانیه 30های حفظ حداکثر تعادل روی تعادل سنج پویا در طول کوشششامل 
. انجام شدکوشش یادداری  5کوشش اکتساب و  10آزمون، کوشش پیش 1 صورت
ها یافته. شدکمیل ت یادداریو آزمون پیش دو مرحلۀنامه اعتماد به تعادل نیز در پرسش

ای اضافه وزن در گروه تهدید کلیشهتری را پاییناعتماد به تعادل و عملکرد تعادلی 
مربیان، های مشابه، در موقعیتشود لذا پیشنهاد می ند.گزارش کردنسبت به گروه کنترل 

های فردی نظیر اضافه وزن بر عملکرد حرکتی، از ثیرگذاری ویژگیر عدم تأکید با تأب
  کاسته و از تخریب عملکرد و یادگیری افراد جلوگیری نمایند. ایبروز تهدیدات کلیشه
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(. شیوع انواع زمین خوردن منجر به 2017همکاران، 
آسیب، در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده 

و همکارن،  1رصد رسیده است )ویلیامزد 6/6و به 
-زمین خوردن و اختالل در عملکرد تعادلی می (.2015

تواند کارکردهای شناختی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و 
به موجب آن ترس از افتادن را افزایش دهد )یانگ و 

ها، این ترس از بر اساس گزارش (.2015، 2ویلیامز
مراتب  زنان سالمند به، در و برهم خوردن تعادل افتادن

، میکالهو، و شود )مک آلیبیشتر از مردان مشاهده می
 (.1997، 3روزنگرن

به عنوان یکی از متغیرهای مورد توجه و جذاب  تعادل
رود. از جمله برای محققین رفتار حرکتی به شمار می

در این حوزه شده  عواملی که باعث ضرورت مطالعه
رل تعادل و بروز معکوس بین کنت است، وجود رابطۀ

تعادل، توانایی  (.2011، و همکاران 4آسیب است )بارونی
حفظ موقعیت بدن بر روی سطح اتکا است )نیتز و 

سیستم عصبی همراه با افزایش سن،  (.2004، 5چوی
دروندادهای حسی برای حفظ تعادل مسئول دریافت که 

تواند شود این تغییرات می، دچار تغییراتی میاست
برای را اختالل در حفظ تعادل  از جمله پیامدهایی

(. 2008، و همکاران 6کانداسالمندان به وجود آورد )
های حسی دستگاههمراه با باال رفتن سن، عملکرد 

درگیر در فرایند تعادل نظیر سیستم بینایی، دهلیزی و 
به موجب آن تعادل  و کندمی حس عمقی افت پیدا

افزایش سن، سیستم یابد. به بیان دیگر، با کاهش می
انحرافات مرکز ثقل و  حرکتی فرد قادر به شناسایی

                                                           
1. Williams 

2. Young & Williams 

3. McAuley, Mihalko, & Rosengren 

4. Baroni 

5. Nitz & Choy 

6. Kaneda 

7. Hu & Woollacott 

8. Boyd & Stevens 

9. Kulmala  

های عضالنی مناسب و سریع برای اصالح تولید پاسخ
 (.1994، 7وضعیت قامت نخواهد بود )هو و ووالکوت

گسالی و با افزایش سن، و ورود از دوران کودکی به بزر
 با کاهش کیفیت زندگی )بوید در نهایت سالمندی، افراد

کاهش اعتماد به تعادل روبرو و ( 2009، 8استیونسو 
اعتماد به تعادل،  (.2007، و همکاران 9شوند )کولماالمی

-شناختی از ترس از افتادن تلقی میبه عنوان یک جزء 

تواند منجر به برآورد افراد برای حفظ و یا شود که می
های تعادلی گردد اجتناب از فعالیت

با  (.2011، 10فیتزگرالد ، دلبار و)هاتجیستاوروپولوس
 هایپژوهش، پژوهشیوجود اهمیت این موضوع 

محدودی به بررسی دالیل تغییر اعتماد به تعادل با 
بر بهبود ثر زایش سن، و همچنین بررسی عوامل مؤاف

لذا انجام  .پرداخته استعملکرد تعادلی سالمندان 
-بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می هایپژوهش

 رسد. 
ای یادگیری حرکتی، تمرکز خود را هبه تازگی، پژوهش

-هیجانی-بر مشاهده اثرات متغیرهای شناختی
، لند، پورعبداللهی) کانونی کردن توجه نظیراجتماعی 

(، حمایت خودمختاری 2019، 11سرسر و چیویاکوفسکی
( و 2019 ،12، کو، اوگادا، موری و ناگاموتوایکودوم)

لویثویت، کاردوزو و ولف، ) امیدواری تقویت شده
یادگیری حرکتی در شرایط ( بر 8201، 13چیویاکوفسکی

این یکی از  اند.معطوف ساختهتمرین مختلف 
 تهدیداتاجتماعی، -هیجانی-متغیرهای شناختی

که شرایط  دادهنشان  هاپژوهش. است 14ایکلیشه

10. Hadjistavropoulos, Delbaere, & 

Fitzgerald 

11 Abdollahipour , Land, Cereser, & 

Chiviacowsky 

12. Ikudome, Kou, Ogasa, Mori, & 

Nakamoto 

13. Wulf, Lewthwaite, Cardozo, & 

Chiviacowsky, 

14. Stereotype Threat 



 1399، تابستان 32، شماره 9شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                          28

 

 

                                                                        

 

و همچنین تواند روی عملکرد آکادمیک، ای میکلیشه
، سارازین، گذار باشد )چاالباوتأثیرهای حرکتی مهارت

ه ب 3هاکلیشه(. 1997، 2؛ استیل2008، 1استون و کوری
د که گروهی از نشوصورت باورها و عقایدی تعریف می

 ددهرا به صفت و ویژگی خاصی پیوند میافراد 
با توجه به تعریف فوق،  (.2012، 4)اینزلیتچ و اشمایدر

گروهی با  ابتدا .ندهست ها شامل دو بخشکلیشه
و های خاص )به عنوان مثال آفریقای شرقی( ویژگی

)به عنوان  متفاوت گروهی با نتایج عملکردی همچنین
مثال خوب بودن در دوی ماراتن( که با تعمیم در میان 

پیوند  ،های فردیاعضای گروه و نادیده گرفتن تفاوت
  .(2012)اینزلیتچ و اشمایدر، د خورنمی

ای را در متعدد اثرات منفی تهدید کلیشه هایپژوهش
اند. برای نشان دادهانسان مختلف رفتار  هایبخش

، باتاچاریا، )چاستین مثال، عملکرد مربوط به حافظه
و  علمی هایزمینه (2005، 5خوروتا، تام و هاشر

)بیالک و  و رفتار حرکتی (2002، 6)اشمایدر آکادمیک
 ییهادر جمعیت معموالًاین اثرات (. 2004، 7کونلمک

 ،8آفریقایی آمریکایی )استیل و آرنسون نژاد نظیرسنتی 
بزرگساالن و ( 2008و همکاران،  وبا(، زنان )چاال1995

شود و ( مشاهده می2005چاستین و همکاران، سالمند )
به  معموالً هایی که در گروهبرخی مواقع همچنین 

 هاپژوهشبرای مثال، . شوندای دیده نمیعنوان کلیشه
در انجام یک آزمون ریاضی، زمانی که است نشان داده 

های جنسیتی را گفته شد، این آزمون تفاوت به زنان
گفته شد کند، نسبت به زمانی که به آنها مشخص می

های جنسیتی طراحی نشده این آزمون بر پایه تفاوت
تر از مردان در آزمون ظاهر به مراتب ضعیف آنهااست، 

                                                           
1. Chalabave, Sarrazin, Stone, & Cury 

2. Steele 

3. Stereotyps 

4. Inzlicht & Schmader 

5. Chasteen, Bhattacharyya, Horhota, 

Tam, & Hasher 

6. Schmader 

چه  اگر(، 1999، 9، استیل و کویین)اسپنسرشدند 
ای بر عملکرد در مورد اثرات تهدید کلیشه پژوهش
و حرکتی مورد توجه قرار گرفته  آکادمیکهای مهارت

کمی  هایپژوهش، (1999)اسپنسر و همکاران،  است
یادگیری و عملکرد حرکتی وجود دارد در زمینه 

  (.2015، 10چیویاکوفسکیکاردوزو و )

تأثیر به بررسی  ،اندک پژوهشچند  تنهاتا به امروز، 
. پرداخته استبر یادگیری حرکتی ای کلیشه تهدیدات

 (2012) 11، چیویاکوفسکی و لویثویتبرای مثال، وولف
افراد مسن و باور دریافتند افزایش اعتقادات  پژوهشیدر 

افزایش انتظارات آنها های خود، از طریق در توانایی
، برای یادگیری و امیدواری تقویت شده برای عملکرد

ای ، حتی اگر کلیشهخواهد بودمفید  یتعادل تکلیفیک 
 پژوهشیدر . نشودمربوط به سن به صراحت دستکاری 

دادند نشان  (2015) 12دیگر، هیدریچ و چیویاکوفسکی
طور مستقیم هتواند بتهدیدات کلیشه جنسیت می

و نیز خودکارامدی آنها را  های ورزشیمهارت آموزش
-پژوهشحال، همان اندک  به هرثیر قرار دهد. تحت تأ

کتی، عمدتاً به انجام شده در حیطه یادگیری حر های
اند هایی نظیر جنسیت و سن پرداختهثیر کلیشهبررسی تأ

وضعیت اضافه وزن افراد کمتر  مانندها و سایر کلیشه
و  کاردوزوبرای مثال،  است. مورد توجه قرار گرفته

ثیر که به بررسی تأ پژوهشیدر  (2015) چیویاکوفسکی
، نشان دادند تهدیدات های اضافه وزن پرداختندکلیشه
تواند یادگیری حرکتی ای اضافه وزن میکلیشه

 د.ثیر قرار دهأطور منفی تحت تهرا ب بزرگساالن
زیاد است  های مربوط به افراد دارای اضافه وزنکلیشه

 و ممکن است خطرات فیزیکی و روانی را ایجاد کند

7. Beilock & McConnell 

8. Steele & Aronson 

9. Spencer, Steele & Quinn 

10. Cardozo & Chiviacowsky 

11. Wulf, Chiviacowsky & Lewthwaite 

12. Heidrich & Chiviacowsky 
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و همکاران  2های فریدمن. یافته(2009، 1)پائول و هیور
کردن باورهای فرهنگی منفی  ( نشان داد درونی2005)

شناختی روانبینی کننده مشکالت مربوط به وزن، پیش
تصویر  مانند افسردگی، عزت نفس و مسائل مربوط به

پزشکی است. افرادی که ئم عمومی روانبدنی و عال
منفی  یاضافه وزن و یا یک تصویر بدندارای خود را 

های کنند، ممکن است حساسیت به نگرانیدرک می
به عنوان مثال،  (.2010، 3)اشمالز وزن داشته باشند

نشان داد افراد دارای اضافه وزن زمانی که  هاپژوهش
اهداف گیرند، ای قرار میدر معرض تهدیدات کلیشه

را خود شده  ادراکهای ورزش، عادات غذایی و مهارت
به طور بینند و لذا، ثیر میتحت تأبرای انجام ورزش 

دهند میرا کاهش خود بالقوه سطح فعالیت بدنی 
  (.2008، 4)وارتانیان و شاپرو

در مبحث تهدیدات انجام شده  هایپژوهشعمده 
به بررسی اثرات های حرکتی، تنها در حیطهای کلیشه

ای در قالب عملکرد حرکتی موقت تهدیدات کلیشه
و اثرات دائمی نظیر یادگیری حرکتی کمتر  پرداخته

 پژوهشلذا یکی از اهداف  .اندمورد توجه قرار گرفته
. استاثرات دائمی در آزمون یادداری حاضر بررسی این 

های مکانیسمبا توجه به متفاوت بودن از سوی دیگر، 
شناختی و حرکتی سالمندان نسبت به افراد بزرگسال، 

که آیا  است سؤالحاضر به دنبال پاسخ به این  پژوهش
عملکرد و تواند ای اضافه وزن، میتهدیدات کلیشه

ثیر قرار دهد؟ یری حرکتی افراد سالمند را تحت تأیادگ
در حفظ تعادل  همچنین با توجه به اهمیت سایر متغیرها

به ویژه در سالمندانی که  تعادلنظیر اعتماد به  افراد
 ها و برتوانند با خطرات ناشی از انواع افتادنمی عمدتاً

حاضر به دنبال  پژوهشهم خوردن تعادل مواجه باشند، 
 منفی آیا این اثرات احتماالًاست که  سؤالپاسخ به این 

                                                           
1. Puhl & Heuer 

2. Friedman 

3. Schmalz 

اعتماد دیگری نظیر تواند متغیر ، میایتهدیدات کلیشه
 ثیر قرار دهد؟تحت تأرا عادل سالمندان به ت

 

 پژوهششناسی روش
 استنیمه تجربی  هایپژوهش انواعحاضر از  پژوهش

 آزمون،مختلف پیش طی دو روز و در مراحلکه 
حجم نمونه مورد نیاز  به انجام رسید.اکتساب و یادداری 

 هایپژوهشحاضر با توجه به  پژوهشبرای انجام 
 سالمند 24 دسترس در صورتهب ،مشابه در این زمینه

در ( سال 38/62 ±68/2؛ میانگین سنی: )همگی زن
پس  .(2015هیدریچ و چیویاکوفسکی، ) نظر گرفته شد

نفری تهدیدات  12در دو گروه کنندگان شرکتاز آن 
قرار  تصادفیطور هو کنترل ب اضافه وزنای کلیشه

دارا بودن دامنه  -1شامل  پژوهشد به ومعیار ورگرفتند. 
 -3، دارا بودن سالمت کامل -2سال،  70الی  60سنی 

توانایی ایستادن مستقل بر روی یک پا به مدت حداقل 
 ،ثانیه و همچنین نداشتن هر گونه اختالل تعادلی 15
نداشتن هر گونه تجربه قبلی در انجام تکلیف تعادلی  -4

 25بین  5بدنی شاخص تودۀدارا بودن  -5مورد نظر، 
درک خود به عنوان فرد دارای اضافه  -6، 9/29الی 

معیارهای . بندی شکل بدنمقیاس درجهوزن به وسیله 
عدم تمایل به ادامه  -1نیز شامل  پژوهشخروج از 

داشتن هر گونه اختالل و  -2 ،پژوهشهمکاری در 
شرکت فعال و  -3 ،مشکل اسکلتی و عصب شناختی

 منسجم در هر گونه ورزش و فعالیت بدنی.
فرم رضایت نامه مبتنی بر رضایت کامل جهت شرکت 

تکمیل شد. ها توسط شرکت کننده پژوهشدر این 
یید کمیته اخالق در أپژوهش حاضر به تهمچنین 

 پژوهش دانشگاه شهید چمران اهواز رسید.

 

4. Vartanian & Shaprow 
5. BMI 
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 پژوهشابزار 
: برای سنجش به تعادل نامه اعتمادپرسش. 1

استفاده اعتماد به تعادل نامه اعتماد به تعادل، از پرسش
( این مقیاس را، 2007) 1کوک و ووالکوت-. شامویشد

ویژه هاز ابزارهای مهم برای سنجش تعادل و افتادن، ب
گویه است  16دانند. این مقیاس دارای در سالمندان می

اعتماد خود را  تا شودمیخواسته  کنندگانشرکتو از 
درصد( در  100اعتماد کامل -درصد 0 )عدم اعتماد

های روزانه زندگی، ای از فعالیتهنگام اجرای دامنه
-در این مقیاس، جمع کل نمره فردد. نمره نارزیابی کن

ها است. باالتر ها تقسیم بر تعداد گویههای تمامی گویه
به شده، به معنی باالتر بودن اعتماد بودن نمره کسب

سنجی این ابزار در جامعه های روانویژگیتعادل است. 
مورد ییدی ز طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأایرانی ا

نامه بررسی قرار گرفته و ابزار به عنوان یک پرسش
مناسب برای جامعه ایرانی در نظر گرفته شده است. 

این آزمون را از پایایی  (2017) برای مثال، خواجوی
آلفای از طریق روش ، 82/0مجدد ون آزم-آزمونروش 

 /85ای طبقهو ضریب همبستگی درون 98/0کرونباخ 
  .گزارش کرد 0

 (:2دستگاه تعادل سنج پویا )استابیلومتر. 2

است ایران و شرکت ساتراپ فلز  متعلق بهاین دستگاه  
و شامل یک صفحه  استتولید شده  2004در سال که 

واحد کنترل است. آزمودنی فرم(، شاسی و )پلت متحرک
فرم، صفحه مورد نظر باید پس از قرار گرفتن روی پلت
هم خوردن تعادل و هرا به حالت افقی نگه دارد. ب

شود انحراف آزمودنی به سمت چپ و راست سبب می
میزان انحراف از تعادل را تعادل سنج پویا که دستگاه 

قرار روی فرد ثبت کند و دراین لحظه چراغی که روبه
کند. این دستگاه یر مییدارد از رنگ سبز به قرمز تغ

                                                           
1. Shumway-Cook & Woollacott 

2. Stabilometer 

3. Figure Rating Scale 

و  60، 30، 15های متفاوتی از جمله بندیدارای زمان
-ثانیه 30های پژوهش حاضر کوششدر  است.ثانیه  90

قادر به تعادل سنج پویا دستگاه ای در نظر گرفته شد. 
نشان دادن اطالعات مختلفی مانند زمان کامل تعادل 

به  فردهم خوردن تعادل به، تعیین زمان کنندهشرکت
هم خوردن تعادل بهسمت راست و چپ و تعداد دفعات 

ابزار چه این  .استبه سمت راست و چپ کننده شرکت
سترده گطور هر و چه در خارج از کشور بدر داخل کشو

-هب ورزشیشناسی رفتار حرکتی و روان هایپژوهشدر 
؛ در دست چاپزراقی و همکاران، ) کار گرفته شده است

 . (2015کاردوزو و چیویاکوفسکی، 

یکی از : 3بندی شکل بدنمقیاس درجه. 3

های مرسوم در ارزیابی تصویر بدنی ادراک شده روش
که  استهای شکل بدن افراد، شامل استفاده از نیمرخ

-ده از میان یک سری اشکال و نمیرخکنندر آن شرکت

بهترین فرم متناسب با شکل و تیپ های مختلف بدنی، 
بدنی خود را بر اساس ادراک خود از بدنش انتخاب 

نیمرخ  9شامل  معموالًکند. این دامنه اشکال بدنی، می
بوده و از اشکال بدنی خیلی الغر اندام تا اشکال بدنی 
خیلی چاق متفاوت است. این مقیاس از روایی و پایایی 

، گلیوز، ل، ویلیامزبرای مثا .مناسبی برخوردار است
در یک مطالعه،  (2001) 4سپتابنیتو، ایراس و کورورو

آزمون -این مقیاس را از طریق روش آزمون پایایی
هفته بررسی کردند و میزان آن را  مجدد در مدت دو

 افراد بزرگسال، ادراک شده برای ارزیابی تصویر بدنی
گزارش دادند. سایر  95/0 برابر با ضریب همبستگی

مقیاس و روایی سنجی های روانات نیز ویژگیمطالع
فوق را برای ارزیابی ذهنی تصویر بدنی ادراک شده 

4. Williams, Gleaves, Cepeda-Benito, 

Erath, & Cororve 
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، بازاتا، فوکس، گراندی و اند )بایسمناسب گزارش داده
 (. 2004، 2، پکستون و تیلگنر؛ ورتیم2009، 1گاوین

 روش اجرا
های آزمایشی در کنندگان در هرکدام از گروهشرکت

-هآزمایش قرار گرفتند. آنها ب یک اتاق بزرگ تحت
صورت مجزا با هدف عدم تداخل روی نتایج یکدیگر 

در ابتدا،  .شرکت کردند پژوهشدر مراحل مختلف 
محققین توضیحات الزم جهت شرکت در آزمایش را 

کنندگان بازگو کردند و صورت کامل برای شرکتهب
در دو گروه آزمایشی  صورت تصادفیهآن افراد بز اپس 

به . ای منفی و گروه کنترل قرار گرفتندتهدید کلیشه
تکلیف شامل حفظ کنندگان در مورد اجرای شرکت

در طول  تعادل سنج پویاحداکثر تعادلشان روی 
در پایان ای، توضیحاتی داده شد. ثانیه 30های کوشش

کنندگان بازخورد مربوط به شرکت هر کوشش تمرینی
د. قبل از دستکاری آزمایشی، تعادل داده شبه زمان 

)پیش  کنندگان برای انجام یک جلسه تمرینشرکت
شدند. پس از آن هر گروه یک متن  دعوت آزمون(

. کرد دریافت مقدماتی با اطالعات مربوط به تکلیف
، این اضافه وزن ایکلیشهتهدید کنندگان گروه شرکت

، یادگیری پژوهشاین "دستورالعمل را دریافت کردند: 
یک تکلیف است که شامل حفظ تعادل تا حد ممکن 

 30های در طول کوششتعادل سنج پویا  دستگاهروی 
های فردی با تفاوت معموالًای است. این تکلیف ثانیه

گیرد. به عنوان مثال افراد ثیر قرار میأتحت ت مانند وزن
نتایج بدتری را نسبت به افراد  دارای اضافه وزن عموماً

کنندگان در . شرکت"دهندد اضافه وزن، ارائه میفاق
این "ها را دریافت کردند: گروه کنترل، این دستورالعمل

، یادگیری یک تکلیف شامل حفظ تعادل تا حد پژوهش
-در طول کوششتعادل سنج پویا  دستگاهممکن روی 

های ای است. این تکلیف از طریق تفاوتثانیه 30های 

                                                           
1. Bays, Bazata, Fox, Grandy, & Gavin 

2. Wertheim, Paxton, & Tilgner 

-. آزمون"گیردتأثیر قرار نمیتحت  فردی مانند وزن

هر کوشش گیرنده این دستورالعمل را قبل از شروع 
ثانیه قبل از شروع هر  پانزده. کردمیتکلیف اعمال 

بر روی  کنندگان آموزش داده شد تابه شرکتکوشش، 
پس از ارائه گام بردارند. تعادل سنج پویا  دستگاه

کنندگان شروع به حرکت در سیگنال شروع، شرکت
کردند و تعادل سنج پویا  دستگاهموقعیت افقی روی 

صورت میزان همتغیر وابسته بها آغاز شد. آوری دادهجمع
تعادل سنج پویا ثبت  زمان حفظ تعادل روی دستگاه

 ۀکنندگان در روز اول آزمایش، در مرحلشرکتشد. 
ای با فواصل ثانیه 30کوشش  10اکتساب شامل 

. شرکت کردندها کوششای بین ثانیه 45استراحت 
دائمی )به عبارت دیگر،  برای ارزیابی اثرات نسبتاً

 24یادگیری تکلیف(، آزمون یادداری بدون بازخورد 
ای ثانیه 30کوشش  5شامل  و در روز دوم ساعت بعد

برای ثبت  .انجام شدای ثانیه 45 فواصل استراحت با
-اطالعات در مورد میزان اعتماد به تعادل شرکت

نامه اعتماد به تعادل استفاده شد. کنندگان نیز از پرسش
آزمون )پیش از شروع پیش کنندگان در دو مرحلۀشرکت

 آزموناکتساب؛ روز اول( و پیش از شروع  ۀمرحل
را  اعتماد به تعادلنامه روز دوم(، پرسش) یادداری

 تکمیل کردند. 

  هاتحلیل داده
های آمار از روش نظرتحلیل اطالعات مورد  منظور به

 های مرکزی وشاخص توصیفی برای محاسبه
استنباطی در این  در بخش آمار .پراکندگی استفاده شد

با  تحلیل واریانس مرکب ی نظیرهایاز آزمون پژوهش
، تی مستقل، تحلیل اندازه گیری مکرر روی عامل زمان

های تعقیبی و همچنین آزمون کواریانس یکراهه
ها استفاده شد. تجزیه و مقایسه گروهبونفرونی برای 

 05/0کمتر از  3پیمعناداری در سطح ها تحلیل داده

3. p 
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برای عملکرد تعادلی و شاخص اعتماد به تعادل استفاده 
افزار آماری ها از نرمو تحلیل داده شد. برای تجزیه

 استفاده شد.  24نسخه  1اس.پی.اس.اس
 

 هایافته
برخی از  استاندارد، میانگین و انحراف 1جدول شماره 

های آزمایشی کنندگان در گروهمتغیرهای فردی شرکت
دهد. را نشان می پژوهشبین افراد در ابتدای 

 

 کنندگانهای فردی شرکتویژگی -1جدول 

 یفرد یهایژگیو
 (استاندارد انحراف ± نیانگیم) هاگروه

 یمعنادارسطح
 کنترل ایتهدید کلیشه

 - 12 12 )نفر( تعداد

 - زن زن تیجنس

 71/0 58/62 ±23/2 17/62 ±15/3 )سال( سن

 64/0 74/155 ±44/6 20/157 ±68/8 (متری)سانت قد

 87/0 66/64 ±17/9 23/65 ±52/7 (لوگرمی)ک وزن

 85/0 79/90 ±99/3 75/91 ±11/5 پا طول

 61/0 49/26 ±24/2 33/26 ±01/2 توده بدنیشاخص 

 66/0 08/21 ±09/4 13/21 ±24/3 )ثانیه( آزمونعملکرد تعادلی در پیش

 *015/0 67/95 ±52/3 84/89 ±82/6 آزموناعتماد به تعادل در پیش

 معنادار است. 05/0پی کمتر از  *در سطح
 

 عملکرد تعادلی

 اکتساب
)دو گروه  2نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب 

ازه با اند های تمرینی()تعداد کوشش 10 درآزمایشی( 
به عنوان شاخص تعادل  گیری مکرر روی عامل زمان

احل چند اثر اصلی مر در مرحلۀ اکتساب، نشان داد هر
اثر  ، اثر اصلی گروه و همچنیندار نبوداکتساب معنا

ن شد. بر اساس نتایج آزموتعاملی، معنادار گزارش 
 ه کنندگان در گروشرکت مشخص شد تعقیبی بونفرونی،

                                                           
 

های تمرینی تغییر در طول کوشش ایتهدید کلیشه
ولی در گروه کنترل،  ؛معناداری را تجربه نکردند

های تمرینی، بهبود کنندگان در طول کوشششرکت
حال، با توجه به  اند. به هرمعناداری را تجربه نموده

توان نتیجه های مربوط به اثر اصلی گروه، مییافته
ای گروه تهدید کلیشه اکتساب، گرفت در مرحلۀ

ها، عملکرد تعادلی ( در تمامی کوشش46/17 86/0±)

 (59/28 ±86/0تری نسبت به گروه کنترل )ضعیف
 (. 2جدول شماره ) داشته است

 
 
 
 

1. SPSS 
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 در مرحلۀ اکتسابگیری مکرر روی عامل زمان اندازهبا  مرکب انسیوار لیتحل جینتا -2جدول 

راتییتغ منبع  

هاآماره  

 مجموع

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

هیفرض   

 مقدار اف
-سطح

 معناداری
اثر اندازه  

اکتساب مراحل اثر  72/27  9 93/0  43/0  04/0  

گروه اثر  28/7433  1 21/82  *0/0001 78/0  
یتعامل اثر  79/287  9 89/9  *0/0001 31/0  

 معنادار است. 05/0*در سطح پی کمتر از  
 

 رییاددآو
)دو گروه  2واریانس مرکب نتایج آزمون تحلیل 

با اندازه  های تمرینی()تعداد کوشش X 5آزمایشی( 
به عنوان شاخص تعادل  گیری مکرر روی عامل زمان

، اد اثر اصلی مراحل اکتسابدر مرحلۀ یادداری، نشان د
به . استاثر اصلی گروه و همچنین اثر تعاملی، معنادار 

های مربوط به اثر اصلی با توجه به یافتهعبارت دیگر، 
، گروه تهدید یادداری در مرحلۀگروه، مشخص شد 

ها، ( در تمامی کوشش12/12 ±65/0ای )کلیشه
تری نسبت به گروه کنترل عملکرد تعادلی ضعیف

 (. 3)جدول شماره  دارد(، 72/29 65/0±)

 
 در مرحلۀ یادداری اندازه گیری مکرر روی عامل زمان بامرکب  انسیوار لیتحل جینتا -3جدول 

راتییتغ منبع  

هاآماره  

 مجموع

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

هیفرض   

 مقدار اف
-سطح

 معناداری
اثر اندازه  

حله یادداریمر اثر  17/19  4 88/2  *0/02 11/0  

گروه اثر  56/9294  1 59/361  *0/0001 94/0  
یتعامل اثر  69/47  4 18/7  *0/0001 24/0  

 معنادار است. 05/0*در سطح پی کمتر از      
 

 اعتماد به تعادل
با توجه به وجود تفاوت در امتیازات اعتماد به تعادل 

آزمون، از آزمون تحلیل پیش کنندگان در مرحلۀشرکت
ط به کواریانس یکراهه، جهت مقایسه امتیازات مربو

 های آزمایشی در مرحلۀتعادل گروهآزمون اعتماد به 
با  )روز دوم و پیش از شروع آزمون یادداری( آزمونپس

آزمون، استفاده شد. پیش کنترل امتیازات در مرحلۀ

بین ، نشان داد تحلیل کواریانس یکراهه نتایج آزمون
ای و کنترل در اعتماد به تعادل دو گروه تهدید کلیشه

ود دارد و اعتماد وج داریآزمون تفاوت معناپس مرحلۀ
ای کنندگان گروه تهدید کلیشهبه تعادل شرکت

تر از گروه طور معناداری ضعیفهب( 08/73 38/1±)
 (. 4)جدول شماره بود  (26/98 ±38/1)کنترل 
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 نتایج تحلیل کواریانس یکراهه در متغیر اعتماد به تعادل -4جدول 

 راتییتغ منبع مراحل

 هاآماره

 مجموع

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

هیفرض   

مقدار 

 اف

-سطح

 معناداری

 اندازه

 اثر

 آزمونپس
 02/0 50/0 47/0 1 33/9 آزمونشیپ اثر

 87/0 *0001/0 64/145 1 74/2892 گروه اثر

 معنادار است. 05/0*در سطح پی کمتر از 
 

  بحث
ای ثیر تهدید کلیشهأحاضر بررسی ت پژوهشهدف از 

اضافه وزن بر یادگیری عملکرد تعادلی و همچنین 
 اینبود. زنان سالمند اعتماد به تعادل گروهی از 

ی ت که به بررساسهایی پژوهشیکی از اولین پژوهش 
ای اضافه وزن در گروه سنی ثیر تهدید کلیشهتأ

نشان هی طور جالب توجهها بیافتهپردازد. می انسالمند
، نآزموپیش مرحلۀداد به محض شروع تمرین و پس از 

های حاوی شرایط کننده دستورالعملگروه دریافت
-هب ای اضافه وزن، نسبت به گروه کنترلتهدید کلیشه

رد کربه طور معناداری افت شدید عملکرد تعادلی را تج
ون اکتساب و حتی در آزم و این افت تا پایان مرحلۀ

قابل از یادگیری حرکتی  یبه عنوان شاخصیادداری 
اد به مشاهده بود. این اثرات منفی حتی در متغیر اعتم

 تعادل نیز دیده شد. 
حاضر با برجسته ساختن اثرات منفی پژوهش های یافته

ای اضافه ای و به ویژه تهدید کلیشهتهدیدات کلیشه
های انجام شده در این شپژوهوزن، در کنار سایر 

، 1، کاردوزو و گاالباوچیویاکووسکی) پژوهشی حیطه
، 2رافائل؛ 2015کاردوزو و چیویاکوفسکی، ؛ 2018
متغیرهای این فوری و دائمی بر اثرات مخرب  (2017

د و یادگیری بر عملکر اجتماعی-هیجانی-شناختی

                                                           
1. Chiviacowsky, Cardozo, & 

Chalabaev 

کاردوزو و برای مثال،  .کندمی کیدتأحرکتی 
که به بررسی اثرات پژوهشی ( در 2015) چیویاکوفسکی

ای اضافه وزن بر عملکرد و یادگیری تهدیدات کلیشه
حرکتی بزرگساالن پرداخته بودند، کاهش چشمگیر 

ای در گروه تهدیدات کلیشه عملکرد و یادگیری حرکتی
در ( 2018کووسکی و همکاران )را گزارش دادند. چیویا

ای سن کلیشه ثیر تهدیداتدیگر به بررسی تأپژوهشی 
در . بر عملکرد و یادگیری افراد سالمند پرداختند

ای منفی قبل تمرین گروه تهدید کلیشهآنها، پژوهش 
مطلع شدند که عملکردشان با عملکرد جوانان مقایسه 

ای مثبت مطلع شدند خواهد شد و گروه تهدید کلیشه
سال  20 ی باکه عملکردشان با عملکرد شرکت کنندگان

. در گروه سوم مقایسه خواهد شد باالتر، اختالف سنی
تحت تأثیر  گفته شد که عملکردشان افرادو کنترل، به 

آنها نیز نشان داد پژوهش های یافته .یستنسن 
ای منفی، کنندگان گروه تهدیدات کلیشهشرکت

ها به نمایش تر از سایر گروهعملکردی به مراتب ضعیف
  گذاشتند.

نشان داد در شرایط حاضر همچنین پژوهش های یافته
ای منفی اضافه وزن، میزان اعتماد به تهدیدات کلیشه

تعادل افراد کاهش یافت. با توجه به تعریف اعتماد به 
 از افتادن ستعادل و رابطه آن با تر

2. Raphael 
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-به نظر می (2011)هاتجیستاوروپولوس و همکاران، 

کاهش اعتماد به  دلیلرسد، شرایط تهدید کلیشه به 
کنندگان، ترس از افتادن را در آنها افزایش ادل شرکتتع

این ترس، از درگیری و تالش  لذا احتماالً است. داده
کنندگان در فرایندهای اجرا و یادگیری تکلیف شرکت

تعادلی جلوگیری کرده و نتیجه این عدم تالش، تخریب 
پژوهش عملکرد و یادگیری حرکتی افراد بوده است. 

ه بوده که اعتماد بهایی پژوهشحاضر جزء محدود 
ای مورد مطالعه قرار تعادل را در شرایط تهدید کلیشه

پژوهش های حال، این بخش از یافته به هر .است داده
قبلی نظیر های پژوهشحاضر تا حدودی با برخی از 

همخوان ( 2015کاردوزو و چیویاکوفسکی، )، پژوهش
ت خود نشان دادند تهدیداپژوهش است. آنها در 

کنندگان را افه وزن، خودکارامدی شرکتای اضکلیشه
   .دهدمیکاهش 

انجام شده در این زمینه،  هایپژوهشهر چند عمده 
ای بر عملکرد را اثرگذاری منفی شرایط تهدید کلیشه

-مکانسیم نشان داده است، همچنان ابهاماتی در مورد

 لکردبرای مثال، آیا افت عم .وجود داردآن های اثرگذار 
مربوط به نگرانی آنها  ای،افراد در شرایط تهدید کلیشه

شان از ارزیابی منفی دیگران نسبت به عملکرد فردی
ه سادگی و به دلیل ؟ و یا، افراد در این شرایط، باست

 ،مورد خودشان )در اینجا های رایج درپذیرفتن کلیشه
تری افراد دارای اضافه وزن، عملکرد تعادلی ضعیف

شوند؟ به ران دارند(، دچار افت اجرا مینسبت به دیگ
-نشان داده است نوع تهدید، میها پژوهشحال،  هر

(. در 2017، 1ت باال پاسخ دهد )باربرسؤاالتواند به 
شامل نگرش منفی مردم به  ،حاضر، تهدید پژوهش

رسد افت عملکرد در گروه میبه نظر  .اضافه وزن بود
ثیر این أت ای اضافه وزن بیشتر تحتتهدید کلیشه

کنندگان در این شرایط، با پذیرش مطلب بود که شرکت

                                                           
1. Barber 

2. Kane & Engle 

بی چون و چرای این کلیشه، اعتماد به تعادل خود را از 
اند و لذا تالشی برای بهبود عملکرد تعادلی دست داده

 خود انجام ندادند. 
های احتمالی درگیر در افت عملکرد و از دیگر مکانیسم

ای، افزایش اضطراب، اجرا در شرایط تهدیدات کلیشه
افکار منفی مرتبط با تکلیف و فشار روانی در این شرایط 

(. به گفته استیل و 1995است )استیل و ارونسون، 
ای ( افراد در شرایط تهدیدات کلیشه1995ارونسون )

سبت به انجام تکلیف منفی، با افزایش شک و تردید ن
ت ر نهاینفس ده شوند و این عدم اعتماد بمواجه می
. به هرحال، سایر شودمیتخریب عملکرد منجر به 

های یشنهاد دادند اضطراب و نگرانی، پهاپژوهش
صورت های بموجود در شرایط تهدیدات کلیشه

ثیر بر کارکردهای اجرایی، غیرمستقیم و از طریق تأ
در و همکاران، یگردند )اشمامیموجب افت عملکرد 

برای تمرکز بر حافظه کاری، به توانایی فرد (. 2008
یک تکلیف و در عین حال بازداری سایر اطالعات 

( و 2002، 2نامربوط به تکلیف اشاره دارد )کان و انگل
-مهارتاجرا درگیر در های به عنوان بخشی از مکانیسم

-ا و یادگیری مهارت، نقش بسزایی در اجرهای حرکتی

در این (. 2017و همکاران،  3بوزاردد )های حرکتی دار
شرایط، اضطراب و فشار روانی موجود با محدود ساختن 
ظرفیت حافظه کاری، عملکرد شناختی و به دنبال آن 

-لذا به نظر مید. کنعملکرد حرکتی را دچار تخریب می

حاضر، در گروه تهدید  پژوهشکنندگان رسد، شرکت
، با نقص کارایی حافظه کاری خود ای اضافه وزنکلیشه

این نقص، افت شدید عملکرد و مواجه شدند و پی آمد 
  یادگیری حرکتی بوده است.

مکانیسم دیگری که در توجیه کاهش عملکرد و 
یادگیری حرکتی و حتی اعتماد به تعادل گروه تهدید 

تواند به ای منفی اضافه وزن مطرح است، میکلیشه

3. Buszard 
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کنندگان کاهش امیدواری تقویت شده این شرکت
نسبت به گروه کنترل نسبت داده شود. بر اساس 

کنندگان در شرایط افزایش قبلی، شرکتهای پژوهش
ری تقویت شده، عملکرد و یادگیری حرکتی اامیدو

باالتری را نسبت به شرایط کاهش امیدواری تقویت 
(. به نظر 2012اند )وولف و همکاران، شده گزارش داده

ای منفی اضافه وزن، لیشهرسد در شرایط تهدید کمی

یادگیری "کنندگان با شنیدن این عبارت که شرکت
های فردی ثیر تفاوتتحت تأ معموالًتکلیف تعادلی، 

افراد دارای  ،گیردنظیر قد، وزن و جنسیت قرار می
تری را نسبت به افراد نتایج ضعیف اضافه وزن عموماً 

، کاهش چشمگیری "دهندفاقد اضافه وزن، گزارش می
در امیدواری تقویت شده داشتند و به دنبال آن، عملکرد 
و یادگیری حرکتی و حتی اعتماد به تعادلشان تخریب 

 شده است. 
های توجیه کننده اثرات مخرب از دیگر مکانیسم

االت حای، رویکردهای مبتنی بر تهدیدات کلیشه
(. در 2019، 1، کورالت و دوکیکهیجانی است )دریس

پیشنهاد  (2000، 3)جندوال 2ن زمینه مدل رفتار خلفیای
تواند بر می یکند حاالت عاطفی نظیر خلق و خومی

به  .گذار باشدثیر وز یک رفتار خاص تأمیزان و شدت بر
برای ارزیابی و قضاوت در مورد  دیگر، مردم عمدتاً بیان

یک رفتار فردی از احساساتشان به عنوان اطالعاتی 
برای . (2000)جندوال،  کننداستفاده میصحیح و آنی 

هایی در زمینه اجرای مثال، زمانی که افراد با چالش
 که تکلیف به چه میزان دشوار سؤالها نظیر این مهارت

 است؟ و یا چه میزان تالش برای موفقیت الزم است؟
تواند بر پاسخ به این حاالت خلقی میشوند، روبرو می

ثیر أخوی هماهنگ تت به یک شیوه خلق و سؤاال
 بر این اساس، در شرایط خلق و خوی منفیبگذارد. 

، افراد دشواری تکالیف و میزان نظیر اندوه و ترس

                                                           
1. Drace, Korlat, & Đokić 

2. mood behavior model 

شرایط تالش برای انجام موفقیت آمیز آن را بیشتر از 
)جندوال د کننبرآورد می نظیر شادی خلق و خوی مثبت

این برآورد باالتر از میزان . (2001، 4کروسکنو 
در نهایت افت  ،و میزان تالش مورد نیاز دشواری

حاضر با  پژوهشهای یافتهآورد. بار میهعملکرد را ب
راستاست. به نظر مهای مدل رفتار خلقی هبینیپیش
ای منفی اضافه رسد افراد در شرایط تهدید کلیشهمی

های رایج در مورد اضافه وزن، وزن، با پذیرش کلیشه
خود بروز داده، اعتماد به حاالت هیجانی منفی را از 

اند و تکلیف تعادلی را تعادل خود را از دست داده
. این اثرگذاری تر از شرایط معمول انجام دادندضعیف

ادامه  ترن یادداری و در مدت زمان طوالنیوحتی تا آزم
حاضر، حاالت  پژوهشجایی که در از آنداشته است. 

و حتی  رسخلق و خوی نظیر میزان اندوه، ت هیجانی و
شود ، پیشنهاد میاست شادی مورد سنجش قرار نگرفته

آتی، با هدف سنجش دقیق این های پژوهشدر 
هیجانات، خلق و خوی افراد مورد سنجش قرار گیرد. 

تواند حاضر، می پژوهشهای یکی دیگر از محدودیت
برای تعمیم بهتر نتایج  .مربوط به حجم نمونه باشد

آتی با حجم نمونه باالتر های پژوهششود، پیشنهاد می
  انجام شود.

 گیرینتیجه
حاضر با نشان دادن  پژوهشهای طور خالصه، یافتههب

ای اضافه اثرات منفی تمرین در شرایط تهدید کلیشه
اعتماد به وزن بر یادگیری تکلیف تعادلی و همچنین 

های مشابه که تواند در موقعیتتعادل زنان سالمند، می
زن به یادگیری یک مهارت افراد دارای اضافه ودر آن 

در این پردازند، مورد استفاده قرار گیرد. ورزشی می
-شود تا مربیان و تمرین دهندهها، پیشنهاد میموقعیت

های فردی نظیر ثیرگذاری ویژگیکید بر عدم تأأها، با ت
تهدیدات بروز اضافه وزن بر عملکرد مورد نظر، از 

3. Gendolla 

4. Gendolla & Krüsken 
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و از تخریب عملکرد و یادگیری  بکاهدموجود  ایکلیشه
  افراد جلوگیری نمایند.

 تشکر و قدردانی 
اول و به راهنمایی  ۀنویسندنامه مقاله حاضر از پایان

 از  پژوهشگراندوم، مستخرج شده است.  ۀنویسند
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