
 39-601صص . ،6131،. پاییز و زمستان 61شماره                                                مطالعات طب ورزشی

 

 رفتن تأثیر نوع کفش بر جذب شوک در دختران با کف پای صاف حین راه
 

 3، منصور اسالمی2، امین گندمکار1الهام گندمکار

 

 *ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه مازندران یکارشناس .1-2

 ورزشی، دانشگاه مازندرانبیومکانیک  دانشیار .3

  

 62/66/31تاریخ پذیرش:                                                                              82/01/31تاریخ دریافت: 

 چکیده
در ناحیة قوس میانی  ژهیو به افتهی شیافزاکف پای صاف با مشکالت ناشی از نیروهای  باافراد 

اند کفش های پیشین نشان دادهپا، داخل جلوی پا و انگشت شست مواجه هستند. پژوهش

 دهد. هدف پژوهش حاضر، مقایسة ناپایدار، پا را در معرض نیروی اعمالی کمتری قرار می

سرعت بارگذاری و ضربه در هفت ناحیة کف پا در بین کفش ناپایدار و کنترل در دختران با 

 6/1با میانگین جرم  دختر با کف پای صاف 61رفتن بود. کف پای صاف حین مرحلة اتکای راه

( انتخاب شدند. از 31/12 ±1/0و شماره پای  متر یسانت 31/616± 3/1کیلوگرم، قد  33/91 ±

متری  68اسکن که در وسط مسیر حرکت نظر روی فوت ها خواسته شد با سرعت موردآزمودنی

طور تصادفی با هر دو کفش راه بروند. حداکثر سرعت بارگذاری و ضربه شده بود، به یگذاریجا

ها نشان داد کفش ی شد. یافتهریگ اندازهناحیة کف پای راست حین مرحلة اتکا  هفتدر 

%، داخلی جلوی پا 603%، انگشتان 12ناپایدار در حداکثر سرعت بارگذاری در نواحی شست 

براین، افزایش معنادار % افزایش معنادار یافت. عالوه868پاشنه  و %1%، خارجی جلوی پا 30

با کفش کنترل  سهیدر مقا %86پاشنه  و %38میانی پا  %،16حداکثر ضربه در انگشتان کوچک 

% کاهش 61یة داخلی جلوی پا در کفش ناپایدار ناحاین، حداکثر ضربه در وجودمشاهده شد. با

تواند سرعت بارگذاری را افزایش دهد؛ بنابراین، می یافت. استفاده از کفش ناپایدار دار امعن

 ها را برای جذب شوک در افراد با کف پای صاف توصیه کرد.توان این کفشنمی

رفوتن،  کف پای صاف، حداکثر سرعت بارگذاری عمودی، ضربة عموودی، راه  واژگان کلیدی:

 کفش ناپایدار

                                         Email: elham.gandomkar@gmail.com *نویسنده مسئول:

 

 

 



 31                                                  تأثیر نوع کفش بر جذب شوک در دختران با کف پای صاف حین ...

 

 مقدمه
 ؛262، ص. 2212، 2و همکناران  چنن ) استناهنجاری ناحیه پا  نیتر عیشایکی از  1صافی کف پا

. صنافی  (166-161،ص. 2213، 4؛ کاکیک و همکاران161-166، ص. 2212، 3اوکوها و همکاران

 ردین گ یمن  بر داخلی که تمام قسمت داخلی پا را در -کف پا وضعیتی است که در آن قوس طولی

، 2212؛ چنن و همکناران،   1221 ، ص.2222، 2زیفچاک و دیویس) ابدی یمرفته یا کاهش   بین از

(شیوع کف پای صنا  را در  2212(. عمر و پوال )412-416، ص. 2212، 6؛ عمر و پوال262ص. 

ۀ شیوع بیشتر این عارضه در زنان دهند نشاناند که % گزارش کرده2و در مردان  %2/6بین زنان 

آمندن   ی بنه وارد دیشد لیتمای صا  با توجه به تغییرات مکانیکی و ساختاری، پا کفاست. در 

ی وارده هنا  شوک، عمل توزیع حال نیدرعبه پاشنه و بخش میانی داخلی کف پا وجود دارد.  روین

اتفنا    نیزمن هنگنام تمناس پاشننا پنا بنا       کنه  یدیشدی روهاین. شود یممختل و یا حذ   زین

 ، ص.2222زیفچناک و دینویس،   ) شنوند  یمی پا ساختمان بیآسبا گذشت زمان باعث  افتند یم

(.  166-161،ص. 2213کاکینننک و همکننناران، ؛ 412-416، ص. 2212؛ عمننر و پنننوال، 1221

در افنراد کنف پنای صنا  اشناره       افتنه ی شیافنزا های گذشته به نیرو، ضربه و فشنارهای   پژوهش

 افتنه ی کاهشی مرتبط با قوس ها بیآسعنوان عوامل ایجاد و توسعا  و این متغیرها را به اند داشته

؛ 262، ص. 2212؛ چنن و همکناران،   1221 ، ص.2222زیفچاک و دینویس،  اند ) دانستهمرتبط 

؛ کاکیننک و 161-166، ص. 2212اوکوهننا و همکنناران، ؛ 412-416، ص. 2212عمننر و پننوال، 

 (.166-161،ص. 2213همکاران، 

سازی مشکالت ساختاری پا و کف پای صا ، وسایل کمکی مختلفی تجنویز   برای درمان و بهینه

زیفچناک و  ی مختلنف و کفنش اشناره نمنود )    هنا  یکفش به تو توان یم ها آنا ازجملکه  شود یم

عننوان عنرنر کلیندی     به(. کفش 262، ص. 2212؛ چن و همکاران، 1221 ، ص.2222دیویس، 

تغیینر در   (. مطالعنات نشنان داده اسنت   2212برداری بهیننه دارد )نین ،    سزایی در گام نقش به

ی در پارامترهای بیومکنانیکی پنا ایجناد نمایند )کنوت و      توجه قابلتغییر  تواند یمطراحی کفش 

، 2221، 1؛ بنویر و انندریچی  234. ص ،2221، 2؛ من ، یان  و کانن  41، ص. 2222، 1همکاران

                                                             
1. Pes planus 
2.chen 
3. Uko 
4. Cacace 
5. Zifchock & Davis 
6. Umar & Paul 
7. Cote 

8. Meng Z, Yuan W, Kang 
9. Boyer K, Anderiacchi 
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با توجه به اینکنه   (.261-212، ص. 2212، 2؛ تانیگوچی و همکاران2212، 1؛ نی 212-216ص.

نینروی   میمسنتق  در معنر  ی است که با زمین ارتبنا  دارد و  ا هیناحکف خارجی کفش، اولین 

فشنار و بنار وارد بنر کنف      دانسنتن ، طراحی بهینا کف کفنش و  ردیگ یمزمین قرار  العمل عکس

سنزایی داشنته باشند.     نقنش بنه   هنا  بیآسن بسیاری از ن در بررسی و درما تواند یمزیرین کفش 

و نظر جنامعی در رابطنه بنا اتنرات بنالینی       گرفته انجام، مطالعات اندکی در این زمینه نیباوجودا

 طراحی متفاوت کفش در اختیار جامعه و تولیدکنندگان کفش قرار نگرفته است.

هنا دارای اننننای    است. اینن کفنش   قرارگرفتهتوجه افراد جامعه  های ناپایدار موردامروزه، کفش

در راستای قدامی ن خلفی هستند. سازندگان آن مدعی هسنتند کنه اسنتفاده از      شکل یا گهواره

)نین  و   شنود  یمن بنرداری   ها موجب تعدیل فشار کف پنا در افنراد سنالم حنین گنام      این کفش

(. در برخنی  642-261، ص. 2221، 4همکاران؛ استوارت و 1121-1122، ص. 2226، 3همکاران

 کاهش نیروهنای برخنوردی بنا زمنین بنرای افنرادی بنا        ءواسطهبهها  ها این نوع کفش از پژوهش

وجنود بنا (. 1121-1122، ص. 2226توصیه شده است )نی  و همکاران،  2استئوآرتریت ءعارضه

کثر نیروهای اعمالی و سنرعت  شامل حدا زا بیآسها در مورد متغیرهای  ، تأتیر این نوع کفشاین

مطالعنه قنرار نگرفتنه اسنت.        بارگذاری بر پا در افراد با کف پای صا  مبهم بوده و تاکنون مورد

ایجاد یک قنوس معکنوس در کنف زینرین کفنش       کهفرضیا پژوهشی در این پژوهش این است 

جبنران   در جهنت عننوان ینک عامنل     به تواند یمکه قوس رو به باال دارند(  ها یکفش تو)برخال  

ی آسنیبی پنا را بنه حالنت     فاکتورهنا  سنک یررود تا  به کارقوس کف پا در افراد کف پای صا  

بنابراین هد  از پژوهش حاضر، بررسی تأتیر کفش ناپایدار بر متغیرهای ؛ طبیعی نزدیک گرداند

 رفتن بود.مقایسه با کفش کنترل هنگام راه مرتبط با جذب شوک در افراد کف پای صا  در
 

 یشناس روش
نفر آزمودنی با کف پای صا  از بین دانشجویان دختر دانشگاه  16تجربی،  در این پژوهش نیمه

 1جدول در  ها یآزمودنی آنتروپومتریکی ها یژگیوانتخاب شدند.  در دسترس صورت بهمازندران 

سابقا استفاده از کفش و کفی طبی و کفش ناپایدار را  ها یآزمودناز  کی  چیهگزارش شده است. 

توسط فیزیوتراپ از ناحیا کف پا با  ها یآزمودن، نامه تیرضاکردن فرم  نداشتند. پس از امضا

، 1312ارزیابی قرار گرفتند )اسالمی و همکاران،  استفاده از آزمون افتادگی استخوان ناوی مورد 

                                                             
1.Nigg 
2. Taniguchi 
3.Nigg 

4. Stewart 
5 -Osteoarthritis 
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ت در گروه کف پای صا ، احراز نمرۀ مربو  به (. شر  الزم برای شرک1221-1231ص. 

 حالت دو در زمین از ناوی برجستگی ارتفاع روش، این آزمون افتادگی ناوی در هر دو پا بود. در

 قوس شاخص ۀمندود عنوان به متر میلی 1 تا 2 میزان و شد گیری اندازه نشسته و ایستاده

 2و میزان کمتر از  معیار صافی کف پا عنوان به متر یلیم 1طبیعی، میزان بیشتر از  پایی کف

-1231، ص. 1312)اسالمی و همکاران،  شد گرفته در نظرعنوان گودی کف پا  به متر یلیم

 رازیغ به) تنه نییپا 1یها یبدشکل و عضالنی ن اسکلتی و الپاسچر مشکالت گونه هر. (1221

 یخوردگ چیپ ی،ن درشت پیچش پا، کف گودی و ضربدری، پرانتزی زانوی صافی کف پا(؛ نظیر

 دردهای و 2اسپلینت شین استئوآرتریت، استرسی، شکستگی ی،دررفتگ شکستگی، پا، مچ مزمن

 ارزیابی از متغیرها این احراز. شد تعیین مطالعه از آزمودنی خروج متغیر عنوان به پا و سا 

به . شد پذیر امکان فردی اطالعات ناما پرسش از حاصل اطالعات همچنین، و متخرص بالینی

 ماه شش در و نداشته شکستگی و جراحی سابقا کدام چیه که شد حاصل اطمینان ،منظور نیا

 گیری اندازه برای. باشند نشده تنتانی اندام در زخم و یدگید ضرب سوختگی، دچار گذشته

 ها قوزک ،کاملشدن  باز در زانوها که یطور به ایستاد؛ می برهنه تنتانی اندام با فرد زانو، واروس

 زانو داخلی کندیلاپی دو بین فاصلا آنگاه. باشد قدامطر   به کشکک و دهیبه هم چسب

 زانو والگوس برای شد. گرفته در نظر طبیعی عنوان به متر سانتی 2 از کمتر مقدار و گیری اندازه

 پا داخلی قوزک دو بین فاصلا قدام، به رو های کشکک و زانوها کامل اکستنشن و ایستادن طی

اسالمی و همکاران، ) شد تعریف طبیعی عنوان به متر سانتی 12 از کمتر میزان و گیری اندازه

 (.1221-1231، ص. 1312
 

 ها یآزمودنمقایسا مشخرات دموگرافی  ن 1جدول 
 مشخرات متغیرها

 16 تعداد )نفر(

6/21 ± 1/2 سن )سال(  

11/26 ± 1/6 جرم )کیلوگرم(  

(متر یسانتقد )  1/3 ± 16/161  

6/2 ± 43/32 (EUشمارۀ کفش )  

ر(مت یلیمافت ناوی )  1/2 ± 12/11  

 
دقیقه با کفش  12 ها یآزمودنبعد از ورود به آزمایشگاه برای حذ  اتر فوری کفش ناپایدار، 

                                                             
1. Deformity 
2. Shin Splints 
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رفتن با سرعت دلخواه )در  ناپایدار در منوطا آزمایشگاه راه رفتند. آزمون پژوهش شامل راه

متری بود که دستگاه  12طور ترادفی( در مسیر  کنترل و کفش ناپایدار بهشرایط کفش 

ساخت  هرتز 222 اسکن اس آر. مدلاسکن  شده بود. از فوت یگذاریجااسکن در وسط آن  فوت

ی متغیرهای جذب شوک استفاده شد )من ، ریگ اندازهمتر برای  1×4/2کشور بلژیک به ابعاد 

کوشش موفق شامل تماس کامل کف پا با الگوی طبیعی (. 234، ص. 2221یان و کان ، 

رفتن پاشنه ن پنجه بود. این موارد با نمایش دیداری الگوی برخورد و فشار در دستگاه  راه

کنترل گردید.  آزمونگرکمکرفتن توسط  مشاهدۀ حرکت آزمودنی طی راه اسکن و فوت

 ءدادهعنوان  کوشش به 3این  کوشش صنیح متوالی را انجام دادند و میانگین 3ها  آزمودنی

(. حداکثر سرعت 212-216، ص. 2221، 1مربو  به هر آزمودنی تبت شد )بویر و اندریچی

 نیروی تغییرات شیب از بود عبارتعنوان سرعت اعمال بار وارده به پا  بارگذاری عمودی به

( و 1نیوتن/تانیه )رابط،  برحسب غیرفعال عمودی نیروی حداکثر% 22 تا %22 بین عمودی

عنوان نیروی اعمالی طی زمان اعمال نیرو )انتگرال نیرو ن زمان( برحسب  ضربا نیروی عمودی به

طور مستقیم توسط دستگاه فوتعنوان متغیرهای پژوهشی تعریف شدند که به نیوتن در تانیه به

؛ چاکپایون  و 323-322 ، ص.2226، 2گیری و مناسبه شدند )میلنر، فربرو پالرداسکن اندازه

 انگشتان، شست، ءهیناحاین، کف پا و کفش به هفت  بر (. عالوه422-411، ص. 2222، 3همکاران

ی شده )شکل بند میتقسپاشنه  و پا میانی پا، جلوی خارجی پا، جلوی میانی پا، جلوی داخلی

-622، ص. 2211، 4ارزیابی قرار گرفت )هان و همکاران  ( و متغیرها در هر هفت ناحیه مورد1

ی در این پژوهش موردبررسهای  (. کفش122-122، ص. 2214؛ سبنانی و همکاران، 623

و همچنین، کفش ناپایدار ( شامل کفش کنترل )آدیداس ورزشی با زیرۀ معمولی ساخت چین

(. برای آزمون فرضیات 2شکل( بود )شکل  تنت لیسانس آمریکا با زیرۀ قوسی 2)پرفکت استپ

اس. پی. اس.  افزار نرم 22 ءنسخهدر  درصد 12ی زوجی در سطح اطمینان ت مونآزپژوهش از 

 (.P˂22/0) استفاده شد 6اس
 

LR= [(F80% - F20%) / (T80%-T20%)] :1 ارابط   

 
نمایش هفت ناحیا کف پا ن 1شکل   

                                                             
1. Boyer K, Anderiacchi 

2. Milner C E, Ferber R, Pollard 

3. Chuckpaiwong  

4. Han et al 

5.Perfect steps 

6. SPSS 
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1 

 

 
 

 
کفش معمولی، ب: کفش ناپایدار :الف ن 2شکل   

 
 

 نتایج
% 121و انگشتان  (P=24/2)% 32ی شست ها بخشحداکثر سرعت بارگذاری عمودی در 

(21/2=P) 42، داخلی جلوی پا %(21/2=P)  3و خارجی جلوی پا %(21/2=P)  212و پاشنه %

(21/2=P) جدول ی در کفش ناپایدار درمقایسه با کفش کنترل افزایش یافت )دارامعنطور  به

 ی مشاهده نشددار امعنی میانی جلوی پا و میانی پا بین دو نوع کفش تفاوت ها در بخش(. 2

(22/0˂P).  61ی انگشتان ها بخشکفش ناپایدار حداکثر ضربه را در %(21/2=P) میانی پا ،

42 %(21/2=P)  21و پاشنه %(24/2=P) مقایسه با کفش کنترل افزایش  ی دردار امعنطور  به
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% 11یا داخلی جلوی پا در کفش ناپایدار ناحاین، حداکثر ضربه در  وجود (. با3داد )جدول 

 .(P=24/2)یافت  دار امعنکاهش 
 

 رفتن.تانیه( حین راه میانگین و اننرا  استاندارد سرعت بارگذاری )نیوتن/ ن 2جدول 
 سطح معناداری کفش کنترل کفش ناپایدار نواحی پا

 24/2 22/2±21/2 61/2±36/2 شست

12/2±42/2 کوچکانگشتان   21/2±44/2  21/2  

31/2±11/2 داخلی جلوی پا  12/2±22/2  21/2  

31/2±12/2 میانی جلوی پا  13/2±26/2  26/2  

26/2±12/2 خارجی جلوی پا  22/2±11/2  21/2  

26/2±22/1 میانی پا  22/1±21/2  21/2  

21/6±22/4 پاشنه  13/2±12/2  21/2  

 

 رفتنمیانگین و اننرا  استاندارد ضربا عمودی )نیوتن/تانیه( حین راه ن 3جدول 
 یدار امعنسطح  کفش کنترل کفش ناپایدار نواحی پا

 12/2 21/6±12/4 13/6±22/4 شست

14/12±11/6 انگشتان کوچک  21/3±64/6  21/2  

61/14±13/2 داخلی جلوی پا  66/2±21/11  24/2  

12/14±21/6 میانی جلوی پا  24/2±11/13  41/2  

13/1±22/2 خارجی جلوی پا  14/3±13/1  21/2  

11/23±32/34 میانی پا  32/21±62/22  21/2  

 24/2 22/22±14/1 22/22±11/11 پاشنه

 

 یریگ جهینتبحث و 
هد  از پژوهش حاضر، مقایسا برخی از متغیرهای جذب شوک در دو نوع مختلف کفش 

و کفش کنترل )با زیرۀ معمولی( بود. متغیرهای حداکثر سرعت  شکل( ناپایدار )با زیرۀ قوسی

رفتن روی  یی با صافی کف پا، طی راهها یآزمودنبارگذاری و ضربا عمودی در هفت ناحیا پا در 

گیری و آزمون آماری شد. نتایج نشان داد که کفش ناپایدار، افزایش  اسکن اندازه دستگاه فوت
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ی شست، انگشتان، داخلی جلوی ها بخشذاری عمودی در معناداری را در حداکثر سرعت بارگ

ی بارگذار. افزایش سرعت دینما یممقایسه با کفش کنترل ایجاد  پا، خارجی جلوی پا و پاشنه در

 ناشی از سفتی زیره و ویژگی بالشتکی کم این نوع کفش باشد. ویژگی تواند یمعمودی 

این،  بر عالوه. شود می اطال  برخورد ینیروها تعدیل در کفش زیرۀ توانایی به کفش بالشتکی

ناشی از طراحی خاص پاشنه در کفش ناپایدار  تواند یمافزایش سرعت بارگذاری در ناحیا پاشنه 

ی( برداشته شده و در ا پاشنهی کفش )ناحیا ها هیال نیتر یخلفباشد. در این نوع کفش، برخی از 

شکل ایجاد شود. با توجه به اینکه  تا ظاهر قوسی شده  گنجاندهی بیشتری ها هیالقسمت میانی، 

-1226، ص. 2221، 1)کولکو و همکاران روند یممعموالً افراد با الگوی پاشنه ن پنجه راه 

ی استاندارد مواجه شده است ها کفشی کمتری نسبت به طراحی رایج ها هیال(، پاشنه با 1223

ار بر پاشنه افزایش یافته است. این یافته ، سرعت اعمال بکننده جذبکه با کاهش این فیلترهای 

 (.212-216، ص. 2221بویر و اندریچی، ) استسو  ی با نتایج پژوهش بویر و همکاران همنوعبه

عنوان  ی ناحیا پا در ادبیات پژوهشی بهها بیآسسرعت بارگذاری نیروی عمودی در مطالعات 

؛ زادپور 2212ی توسعا آسیب و ایجاد زخم مطرح است )نی ، فاکتورها سکیر نیتر مهمیکی از 

(. نتایج پژوهش 1221-1231، ص. 1312؛ اسالمی و همکاران، 23-22، ص. 2211و اسدی، 

ی کف پا افزایش ها بخشحاضر نشان داد که کفش ناپایدار، سرعت بارگذاری را در بعضی از 

ی ناشی از بارگذاری عمودی نظیر ها بیآسبه ایجاد  منجر  تواند یم. این افزایش دهد یم

دیگر با افزایش  نقش داشته باشد. به عبارت ها بخشاستئوآرتریت شده و در ایجاد زخم در این 

و حجم تنش اعمالی افزوده شده است.  شده اعمالکمتری  زمان مدتسرعت اعمال نیرو، نیرو در 

ی شست، داخل ها بخشدر  افتهی شیافزادیگر، افراد دارای صافی کف پا با نیروهای  سویی از

؛ 341-341، ص. 2221، 2جلوی پا، میانی پا و پاشنه مواجه هستند )ویلیامز، مک کلی و همیل

؛ چاکپایون  و 234. ص ،2221؛ من ، یان و کان ، 111. ص ،2226، 3باکارین و همکاران

 (. استفاده از623-622، ص. 2211؛ هان و همکاران، 422-411، ص. 2222همکاران، 

به شرایط مطلوب  منجر  تواند یم ها بخشیی جهت کاهش نیرو و بارهای اعمالی به این ها روش

با توجه به نتایج حاضر، کفش  هرچندو بهبود وضعیت و عملکرد در افراد کف پای صا  شود. 

 جهت تعدیل سرعت بارگذاری قرار داد. ها روشۀ این زمردر  توان ینمناپایدار را 

ار نیرو و زمان اعمال آن اشاره داد. با توجه به نتایج حاضر، کفش ناپایدار ضربا عمودی به مقد

. این افزایش شود یمپاشنه  خروص بهبه افزایش ضربه به نواحی انگشتان، میانی پا و  منجر 
                                                             
1. Kulcu 

2. Williams, McClay & Hamill 
3. Bacarin 
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اساس، استفاده از کفش  این باشد. بر ها کفشی زیرۀ این ها هیالممکن است ناشی از جنس 

شرایط آنان  تواند یمشرایط کف پای افراد کف پای صا  را مطلوب نساخته، بلکه  تنها نهناپایدار 

نماید. کفش ناپایدار ضربا ناحیا داخل جلوی پا را  تر میوخیی پا  کفی مذکور ها بخشرا نیز در 

نوعی  کاهش داد. با توجه به افزایش سرعت بارگذاری این ناحیه و کاهش ضربه، کفش ناپایدار به

به افزایش سرعت بارگذاری و  تبع آن، منجر  ل نیرو را در این ناحیه کاهش داده و بهزمان اعما

ها کاهش ضربا اعمالی شده است. کاهش ضربا داخل جلوی پا یک مزیت برای این نوع کفش

را در این ناحیه  افتهی شیافزارسد این کفش مشکالت ناشی از ضربا اعمالی می به نظراست. 

کنندگان مرتفع سازد؛ اما با توجه به افزایش سرعت اعمال بار، این کاهش را  برای استفاده

 گرفت. در نظر ها کفشعنوان مزیتی مطلوب در رابطه با این  طور قاطع به به توان ینم

در بعضی منابع،  که یطور به؛ ستینسو  در این زمینه هم ها افتهنتایج پژوهش حاضر با برخی از ی

مقایسه با کفش معمولی در نواحی جلو و  دار اوج نیروی عمودی در کفش ناپایدار در کاهش معنا

؛ رومکنس،  111. ص ،2226رفتن گنزارش شنده اسنت )باکنارین و همکناران،       عقب پا هنگام راه

 . این مغنایرت (1121-1122، ص. 2226؛ نی  و همکاران، 12-21. ص ،2226، 1رودمن و براند

گینری   بنرای انندازه   اسنتفاده  منورد جهت نوع آزمودنی )سالم ن ناسالم( و نوع ابزار   به است ممکن

این، سنختی و جننس زینرۀ کفنش نینز عامنل        بر فشار و نیرو )داخل یا خارج کفش( باشد. عالوه

تناقض باشد. هرچند این عامل با توجنه   نیا جادیاتواند عاملی در  که می استتأتیرگذار بر فشار 

 ارزیابی قرار نگرفت. ه عدم دسترسی به ابزار سنجش، مورد ب

در نواحی عقب و  ژهیو بهی جذب شوک، با افزایش فشار ها سمیمکانصافی کف پا با تغییرات در 

؛ باکارین و 341-341، ص. 2221میانی کف پا همراه است )ویلیامز، مک کلی و همیل، 

ی روهاینی ساز نهیبهیی مطلوب جهت کاهش و ها روش(. ارائا 111. ص ،2226همکاران، 

کارایی و عملکرد پا را  تواند یمآن، ترنیح مجموع بارهای وارده  تبع  بهاعمالی به این نواحی و 

این  به دنبالبه بهبود وضعیت پا در این افراد گردد. در این پژوهش ما  افزایش داده و منجر 

ی ناپایدار در جذب و نیروهای ها کفشندی برخی مستندات دال بر سودم بر اساسبودیم تا 

عنوان عاملی ایمن  آن را برای افرادی با صافی کف پا به ها کفشاعمالی، با ارزیابی این نوع 

رفتن را  توصیه نماییم. باوجوداین، نتایج پژوهش افزایش نیروی عمودی وارد بر کف پا حین راه

ی پا ا هیناح بیآسعوامل ایجاد و توسعا  نیتر مهمعنوان یکی از  نشان داد. نیروهای برخوردی به

؛ 323-322، ص. 2226میلنر، فربر و پالرد، ) شود یمو جدایی افراد از فعالیت بدنی منسوب 

نیروی  ژهیو  بهنیروها  این کاهش(. درواقع 23-22، ص. 2211؛ زادپور و اسدی، 2212نی ، 

                                                             
1. Romkes J, Rudmann C, Brunner 
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افزایش این بارهای . اند شده ی طراح آن برای های استاندارد کفش که است هدفی همان عمودی،

ا آسیب در توسعرفتن، زمینا ایجاد و  ضافی با گذشت زمان طی برخوردهای تکراری حین راها

 در تعدیل شوک ها کفشبنابراین، نتایج به ناکارامدی این ؛ کند یمناحیا کف پا را فراهم 

 در افراد با صافی کف پا اشاره دارد. ییپا کف

ها موجب تعدیل  پیشین پیرامون کفش ناپایدار نشان داد که استفاده از این کفش یها پژوهش

)نی  و  شود یم برداری و کاهش نیروهای برخوردی با زمین فشار کف پا در افراد سالم حین گام

 (.642-261، ص. 2221؛ استوارت و همکاران، 1121-1122، ص. 2226همکاران، 

توانند سنرعت   مقایسنه بنا کفنش کنتنرل منی      ش ناپایدار دراین پژوهش نشان داد کف یها افتهی

رفتن در افنراد بنا    پا حین راه به پا را در برخی از نواحی کف شده اعمالبارگذاری و ضربا عمودی 

عننوان عناملی ایمنن بنرای      بنه  توان ینمرا  ها کفشرو، این نوع  . ازایندهد کف پای صا  افزایش 

کنرد. هرچنند،    هیتوصن جذب مطلوب شوک و کاهش میزان بار وارد بر کف پا بنرای اینن افنراد    

 های بیشتری است.ها مستلزم پژوهش شناخت سازوکار و تأتیر دقیق این نوع کفش
 

 تشکر و قدردانی
اند تشکر و  شرکت کردههایی که در انجام این مطالعه ، از تمامی دوستان و آزمودنیانیدر پا

 نماییم.قدردانی می
 

 منابع

. تأتیر نوع کفش بر 1312گندمکار ا.  ونژاد ا، جاهدی  . اسالمی م، گندمکار ا، حسینی1

متغیرهای مرتبط با آسیب شکستگی استرسی درشت نی حین دویدن در مردان جوان سالم. 

 .1221ن  1231(: 6)1بخشی.  پژوهش در علوم توان

2. Bacarin T A, Canettieri M G, Akashi P M H, Sacco I C N. 2006. Plantar 

pressure distribution differences between flat and normal feet in healthy subjects. 

J Biomech. 39(1): 111. 

3. Boyer K, Anderiacchi T. 2009. Changs in running kinematics and kinetics in 

response to a rockerd shoe intervention. Clin biomech. 24(10): 872-876. 

4. Cacace L A, Hillstrom H J, Dufour A B, Hannan M T. 2013. The association 

between pes planus foot type and the prevalence of foot disorders: The 

framingham foot study. Osteoarthritihr Cartilage. 21:166-167. 

5. Chen Y C, Lou S Z, Huang C Y, Su F C. 2010. Effects of foot orthoses on gait 
patterns of flat feet patients. Clin Biomech. 25(3): 265. 

6. Cote K P, Brunet M E, II B M G, Shultz S J. 2005. Effects of pronated and 

supinated foot postures on static and dynamic postural stability. J Athl Training. 

40(1):41. 



 609                                                  تأثیر نوع کفش بر جذب شوک در دختران با کف پای صاف حین ...

 

7. Chuckpaiwong B, Nunley A, Mall A, Queen R. 2008. The effect of foot type 

on in-shoe plantar pressure during walking and running. Gait Posture. 28: 405-

411. 

8. Han J, Koo H, Jung J, Kim Y, Lee J. 2011. Differnce in plantar foot pressure 

and COP between flat and normal feet during walking. J Phys Ther Sci. 23: 683-
685. 

9. Kulcu D G, Yavuzer G, Sarmer S, Ergin S. 2007. Immediate effects of silicone 

insoles on gait pattern in patients with flexible flatfoot. Foot Ankle Int. 28(10): 

1053-1056 

10. Nigg B. 2010. Biomechanics of sport shoes. First Edition. Topline Printing 

Inc. Calgary, Alberta. 

11. Nigg B M, Emery C, Hiemstra L A. 2006. Unstable shoe construction and 

reduction of pain in osteoarthritis patients. Med Sci Sports Exerc. 38: 1701–1708. 

12. Meng Z, Yuan W, Kang Y. 2007. Plantar pressure distribution during barefoot 

and shod race walking. J Biomech. 40(2): 534. 

13. Milner C E, Ferber R, Pollard D, et al. 2006. Biomechanical factors associated 

with tibial stress fracture in female runners. Med Sci Sports Exerc. 38(2):323–

328. 

14. Romkes J, Rudmann C, Brunner R. 2006. Changes in gait and EMG when 

walking with the Masai barefoot technique. Clin Biomech. 21(1): 75-81. 

15. Sobhani S, Heuvel E, Bredeweg S, Kluitenberg B, Postema K, Hijmans J, et 

al. 2014. Effect of rocker shoes on plantar pressure pattern in healthy female 

runners. Gait Posture. 39: 920-925. 

16. Stewart L, Gibson J, Thomson C E. 2007. In-shoe pressure distribution in 
unstable (MBT) shoes and flat-bottomed training shoes: A comparative study. 

Gait Posture. 25(4): 648-651. 

17. Taniguchi M, Tateuchi H, Takeoka T, Ichihashi N. 2012. Kinematic and 

kinetic characteristics of Masai barefoot technology footwear. Gait Posture. 35: 

567-572. 

18. Umar M, Paul A. 2010. Incidence of flat foot and anthropometric comparison 

between flat and normal foot of the Yoruba Ehtnic group of Nigeria. Res J Appl 

Sci. 5(6):412-416. 

19. Ukoha U, Egwu O A, Okafor I J, Ogugua P C, Igwenagu N V. 2010. Pes 

planus: Incidence among an adult population in Anambra State, Southest Nigeria. 

IJBAR. 3(3):166-169. 

20. Williams Iii D S, McClay I S, Hamill J. 2001. Arch structure and injury 

patterns in runners. Clin Biomech (Bristol, Avon). 16(4): 341-347. 

21. Zadpoor A, Asadi Nikooyan A. 2011. The relationship between lower-

extremity stress fractures and the ground reaction force: A systematic review. Clin 

Biomech. 26:23–28. 

22. Zifchock R A, Davis I. 2008. A comparison of semi-custom and custom foot 

orthotic devices in high-and low-arched individuals during walking. Clin 
Biomech (Bristol, Avon). 23(10):1287. 

 





 Studies in Sport Medicine, No 16, 2014                                                                 12 
 

Effect of the shoes type on shock-absorption in flat feet girls 
during walking 

 
Elham Gandomkar1, Amin Gandomkar2, Mansour Eslami3 

 

1, 2. MSc student, University of Mazandaran 
3. Associate Professor, University of Mazandaran 

 
Received date: 2014/18/06                                               Accepted date: 2015/07/02 

Abstract 
Pes planus patients face excessive loads especially in midfoot arch, medial 
forefoot and hallux. Pervious investigations have shown that intervention of 
unstable shoes could associate with lower applied forces. The aim of current 
study was to compare loading rate and impulse at seven regions of feet 
between unstable and regular shoes in females with pes planus during the 
stance phase of walking. Sixteen female with pes planus ( mean mass of 
56.99±6.10 kg, Height of 161.96±3.90 cm and foot length of 38.43±0.60 cm 
were selected. The subjects were asked to walk in preferred velocity on a 
foot scan that was placed in the middle of 12 meter runway in two shoes 
conditions, randomly. Peak vertical loading rate and impulse at the seven 
regions of right foot were measured during stance phase. Results showed 
that unstable shoes significantly increased the peak vertical loading rate in 
hallux 38%, lesser toes 109%, medial forefoot 40%, lateral forefoot 3% and 
heel 212%. Furthermore, a significant increase at the peak impulse was 
observed at lesser toes 61%, midfoot 42% and heel 21% as compared to the 
control shoes. However, peak medial forefoot impulse was significantly 
decreased in unstable shoes by 17%. Using unstable shoes could increase 
loading rate, therefore, they could not be recommended as a shock absorber 
for individual with pes planus feet. 
Key words: flat feet, peak vertical loading rate, vertical impulse, walking, 
rocker shoe 
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