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 نایدر افراد ناب ییفشار کف پا يرهایبر متغ textured یاثر استفاده از کف

 چکیده

ن ینا، فقدافراد ناباراه رفتن با کارآیی مناسب نیاز به تعامل سه سیستم حسی جهت حفظ تعادل دارد. در : هدفسابقه و 

ر ب داربافت یاز کف نیآ اثر استفادههدف پژوهش حاضر بررسی   تواند برای مکانیک راه رفتن مضر باشد.نایی میداد بی درون

 باشد.می نایدر افراد ناب ییفشار کف پا یرهایمتغ

گیری متغیرهای فشار داوطلب شرکت در این مطالعه شدند. جهت اندازه مرد سالم 20مرد نابینا و 14 ها:مواد و روش

هرتز( استفاده شد. جهت  300دار از دستگاه فوت اسکن )نرخ نمونه برداری: پایی طی راه رفتن با و بدون کفی بافتکف

 بود. 05/0استفاده شد. سطح معناداری برابر  و آزمون تی همبسته های آماری از آزمون آنالیز واریانس جند متغیرهتحلیل

باشتد یری را دارا نمتداافراد نابینا در دو شرایط با و بدون کفی اختتالف معنتیرفتن در نتایج نشان داد سرعت راه: هایافته

(05/0P> فرکانس با توان .)راد نابینتا العمل زمتین در افتهای عمودی نیروی عکسی عمودی مولفهدرصد در مولفه 5/99

 5/99 ن فرکتانس بتا تتوان(. همچنتی=p 039/0درصد بیشتر از راه رفتن بدون کفی بتود ) 19/15طی راه رفتن با کفی 

شرایط  ( طی شرایط استفاده از کفی بیشتر ازP=036/0( و چهارم )P=012/0استخوان کف پایی سوم ) درصد در قسمت

ی شترایط هتای کتف پتایی ستوم طتهای استخوانعالوه پهنای باند فرکانس در راستای عمودی در قسمتبدون کفی بود. به

 (.P=039/0م استفاده از کفی بود )استفاده از کفی کمتر از شرایط عد

(. نتایج نشان داد زمان رسیدن به اوج اولیه منحنی p<05/0سرعت راه رفتن افراد نابینا در مقایسه با افراد سالم کمتر بود )

( و جدا شدن پنجه پا p=004/0(، میانه اتکا )p=001/0پاشنه )العمل زمین در لحظه برخورد نیروی عمودی عکس

(002/0=pد ) ثانیه باالتر بود. نرخ میلی 8/23، و 4/36، 7/42ر گروه نابینا در مقایسه با گروه سالم به ترتیب برابر

(. میزان جابجایی مرکز p=002/0درصد کمتر بود ) 2/32بارگذاری عمودی در گروه نابینا در مقایسه با افراد سالم حدود 

(. در متغیرها فشار کف p=008/0درصد کمتر از گروه سالم بود ) 1/8خلفی در گروه نابینا حدود -فشار در راستای قدامی

(. مدت زمان اتکا بین دو شرایط راه رفتن با و p>05/0پایی و اوج نیروها بین دو گروه اختالف معناداری مشاهده نشد )

-راستای داخلی(. نتایج نشان داد میزان جابجایی مرکز فشار در p>05/0داری را نشان نداد )بدون کفی اختالف معنی

( کمتر از  شرایط راه رفتن بدون کفی بود. اوج فشار کف p=001/0درصد )  51/35خارجی طی راه رفتن با کفی حدود 
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( و p<020/0درصد ) 69/25پایی و اوج نیروها در اولین استخوان کف پایی طی راه رفتن با کفی به ترتیب به میزان 

پایی در دومین و رفتن بدون کفی کمتر بود. در حالی که اوج فشار کف( در مقایسه با راه p<004/0درصد ) 30/64

درصد  99/28( و  p=041/0درصد ) 03/20پایی طی راه رفتن با کفی به ترتیب به میزان سومین استخوان کف

(023/0=p در مقایسه با راه رفتن بدون کفی بیشتر بود. همچنین اوج نیرو در در دومین استخوان کف پایی طی ) راه رفتن

 ( بیشتر از راه رفتن بدون کفی بود.p=010/0درصد ) 70/19با کفی 

توان یمرفتن گردید. بنابراین  خارجی طی راه-دار سبب بهبود کنترل پاسچر در راستای داخلیکفی بافت: گیرينتیجه

ر افراد دهرچند  ود.شه میمینه توصیهای بیشتر در این زاستفاده از این کفی را برای افراد نابینا توصیه نمود. انجام پژوهش

اعث کاهش بز کفی اداری در سرعت نداشتند ولی استفاده نابینا استفاده از کفی و بدون کفی طی راه رفتن اختالف معنی

نا را به د نابی. این امر کاهش احتمال آسیب در افراالعمل زمین طی راه رفتن شده استمحتوای فرکانس نیروهای عکس

 د داشت. دنبال خواه

 ، راه رفتن دارافراد نابینا، مرکز فشار، اوج نیرو، فشار کف پایی، کفی بافت: هاي کلیديواژه
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 :مقدمه-1-1 

 اختالل در ثاز آن، باع یناش هیکه عوارض ثانو باشدصنعتی می یایدن یدستاوردها زا یکی تیمعلول دهیپد    

 ییافض یابیموجب بروز اشکال در جهت یینایب یرندهایاختالل گ. (1) شودمی (نایناب افراد )همچون افراد یسالمت

-تیکه تنزل سطح فعال یبه کودکان ییدر مقطع ابتدا. (2) شودیم یحرکت یهامهارت ی، تعادل و اجرااین افراد

از  یکیمقطع  نیا اریشود، ز یتوجه خاص دیاست با ینانیعملکرد ب یاز عادت به کم کار یها ناشآن یحرکت یها

 یهاتیقابل تیو تقو حیصح یقامت یهاتیوضع ،یبدن ناتیبا تمرسازگاری  یبرا یسن یهادوره نیترثمربخش

اختالالت بینایی خطر ابتال به سقوط را افزایش  .(3) باشدیم ییو تصورات فضا یحرکت یهماهنگ رینظ یجسمان

ممکن است به  یبه غیر از احتمال وقوع مواجهه با موانع غیر قابل مشاهده، افراد مبتال به اختالل بینای. (4)دهد می

 کمک یینابی که آنجا . از(6, 5) نامناسب واکنش نشان دهند یهاراه رفتن محتاطانه خود، به روش یرغم استراتژ

حس عمقی جهت و  یینایب از طریق ژهیبه و ،یحس انیاست. انتقال در جر (7)ی اطالعات حس ریپردازش سا به

 یو هماهنگ یبه زمانبند ازین. اطالعات حسی (11-8)یی برخوردار است باال تیاهم از بدن در فضا حفظ موقعیت

-پاسچر فرد دارد. یکی از مهمترین منابع فراهم آوردن اطالعات حسی شامل سیستم بینایی میکنترل  یبرابهینه 

. (12)تواند سبب تغییر در مکانیک حرکات دینامیک همچون راه رفتن گردد تعادل افراد نابینا میاختالل در  باشد.

ای است که در عملکرد اندام تحتانی طی حرکات دینامیک پای انسان ساختار مکانیکی پیچیده و چند مفصله

. پا تنها بخش بدن است که در حال حرکت با سطوح خارجی (13)نماید همچون راه رفتن نقش مهمی را ایفا می

نماید کند و برای حفظ تعادل به هنگام راه رفتن و در حالت ایستاده نقش بسیار مهمی ایفا میتماس پیدا می

. اندام تحتانی باید نیروی کششی، قیچی وار و چرخشی را در فاز استانس راه رفتن و دویدن به خوبی توزیع (13)

غیر طبیعی بوده و در اثر ایجاد چرخش  و فشار زیاد باعث  کند. توزیع نامناسب این نیروها باعث ایجاد حرکات

 .(14)شود های نرم و کاهش کارایی عضالنی تخریب بافت

 که ستا جدیدو  اولمتد یهاروشاز  یکی پا کف رفشا یعزتو یگیرازهندا ،فتنراه ر نالیزآهای روش بیندر      

. توزیع فشار کف پا به عنوان (15)کند می سیربر کمی رتصو به ینامیکیو د ستاتیکیا یطاشررا در  پا دعملکر

. همچنین (16)باشد یک روش بازتوانی بیوفیدبک برای کنترل پوسچر راه رفتن افراد سکته کرده و قطع عضو می
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گیری فشار کف پا اطالعات مفیدی در رابطه با ساختار و عملکرد پا و مکانیک عمومی راه رفتن و دویدن اندازه

 نمیااز . (16)باشد کند و ابزاری مفید برای ارزیابی افراد دارای مشکالت اندام تحتانی میبرای محققین فراهم می

 پا مختلف حی انو بروارده  ربا کثراحد که دشومی دهستفاا پایی کف رفشا کثراحد غلبا ،پایی کف رفشا یمترهاراپا

ار کف پایی برای تشخیص مشکالت پا . اطالعات مربوط به توزیع فش(17)دهد نشان می رفتنفاز اتکا راهطی را 

استفاده  (21)و بهبود کنترل تعادل  (20)، آنالیز عملکرد ورزشی، پیشگیری از آسیب  (19)، طراحی کفی (18)

به . (18)دهد ها و ایجاد درد را افزایش میشود. هر گونه تغییر در الگوی فشار کف پایی احتمال آسیب بافتمی

های اندام تحتانی طور کلی تجزیه و تحلیل فشار کف پا دیدگاه جدیدی در رفتار شناسی درد و شکایت از ناراحتی

 . (14)به طور مثال برای پیدا کردن بیومکانیک پای غیرطبیعی و راستایی غیرنرمال بدن ایجاد کرده است 

ها درد در ارتباط است. های درمانی و گسترش آسیباز آنجای که توزیع غیرطبیعی فشار پا، با افزایش هزینه 

 گشتاور مفاصل آیالر در پژوهشی به بررسی. فرجی(22)امروزه مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است 

. نتایج این پژوهش نشان داد که (23)نابینا پرداخت در کودکان و برخواستن نشستن  ی در طی تکلیفاندام تحتان

ی بر گشتاور مفاصل اندام تحتانی در صفحه ساجیتال و کوتاه مدت تأثیر عمدهفقدان حس بینایی در دراز مدت 

العمل زمین در حین راه رفتن به تازگی معیاری برای شناسایی و یا گیری مقدار نیروی عکساندازه .(23)ندارد 

 .(24)ها در طی راه رفتن، مد نظر قرار گرفته است بندی افراد بر اساس الگوی استفاده از آنقهطب

های اندام تحتانی ذکر کردند که یکی از این عوامل نیروهای عکس محققان دالیلی مختلفی برای ایجاد آسیب     

 عنوان به ن انسانن راه رفتحی زمین العملعکس نیروی خصوصیات واقع . در(26, 25)باشد العمل زمین می

 نالعمل زمی. نیروهای عمودی عکس(27) شوداخته مینش ه رفتنرا وجود  اختالل در در مهمی کنندهتوصیف

 دامنه فرکانس .(14،24)کنند پارامترهایی هستند که نحوه برخورد کف پا فرد را از لحاظ میزان شدت توصیف می

شود و یداده م شیزمان نماتابعی در واحد  یبه جا فرکانس ی در حوزهبه عنوان تابع العمل زمیننیروی عکس

 متغیرهایدامنه فرکانس از  لیحلو ت هیتجز شود.یمشخص م (28) هانوسانات موجود در داده یتوسط الگوها

طبیعی و  یهاگنالیفرکانس س یمحتوا یابیارز جهت(GRF)  نیزم العملعکس یروهایمانند ن یکیومکانیب

العمل افزایش بیش از حد نیروی عکس .(34-29)نماید میراه رفتن استفاده هایی نظیر غیرطبیعی در فعالیت
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و تحتانی مفاصل اندام  یکیمکان-یبعملکرد عصاختالالت در دهنده نشان راه رفتن اتکادر طول مرحله  زمین

موجود در  نییپا ایفرکانس باال  مقادیر العمل زمین نیروهای عکسفرکانس  یمحتوا یعضالت اندام است. بررس

 سیاسکلروز پلیمبتال به مولت مارانیب یو همکاران در مطالعه خود بر رو وردمن دهد.یها را نشان مهداد نیا

 یهانشیتواند بیبه طور بالقوه مالعمل زمین نیروهای عکس نسحوزه فرکا لیو تحل هیکردند که تجز شنهادیپ

دنیس مگ گراس و همکاران در تحقیقی تحت عنوان پاسخ   .(34) را فراهم کند یماریب شرفتیدر مورد پ نیشیپ

بیماری شریانی محیطی بر طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین طی راه رفتن به این نتیجه رسیدند که 

بیماری شریانی مبتال به  مارانیب نیب ،راه رفتن یدر طنیروهای عکس العمل زمین    فرکانس لیو تحل هیتجز

ها در تفاوت نی. جالب توجه است که ا(35) نشان دادداری را ثابت  اختالف معنی با سرعت م افراد سالو  محیطی

عالوه بر . باشد دیها ممکن است مفلینوع تحل نیدهد که ایشود و نشان م یم دهیهر دو حالت بدون درد و درد د

هنگام راه رفتن با درد، در  مارانینوسان باال در ب یحرکت یالگوها صیقادر به تشخ لیو تحل هیتجز نیا ن،یا

ی در طی اندام تحتان گشتاور مفاصل ررسیآیالر در پژوهشی به بفرجی .(35) درد استبدون  طیبا شرا سهیمقا

. نتایج این پژوهش نشان داد که فقدان حس بینایی (23)نابینا پرداخت در کودکان و برخواستن نشستن  تکلیف

. همچنین (23)گشتاور مفاصل اندام تحتانی در صفحه ساجیتال ندارد  ی بردر دراز مدت و کوتاه مدت تأثیر عمده

ماه نابینایی را تجربه کردند میزان بارگذاری عمودی بیشتری  94فرجی و همکاران نشان دادند کسانی که بیش از 

رسد که میزان بارگذاری . این طور به نظر می(36)غالب در طی نشستن و برخاستن نشان دادند را در سمت 

. مشخص شده (37)های عضالنی اسکلتی اندام است تعمودی یک پارامتر حیاتی برای ارزیابی بیش از حد باف

را در افراد نابینا افزایش های آینده ( خطر آسیبBW از ٪10حدود است که میزان بارگذاری عمودی بیشتر )

های تواند یک فرد را به آسیبتوان نتیجه گرفت که فقدان اطالعت بصری درازمدت می. بنابراین می(36)دهد می

 منجر شود.آینده 

تواند اطالعات مفیدی را برای ارزیابی تأثیر اختالل ایجاد شده پا و تأثیر انواع تعیین توزیع فشارهای کف پا می     

-ها طی درمان فراهم آورد. فشار از تقسیم نمودن مقدار نیرو بر میزان مساحت سطحی که نیرو بر آن وارد میکفی

ها، توانبخشی، افزایش راحتی و بهبود برای جلوگیری از آسیب داربافت امروزه از کفی شود. گردد، محاسبه می
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که  یعضالت تیکاهش فعالبه  توانیمرا  دارکفی بافتاستفاده از  یایاز مزا یک. ی(38)گردد کارآیی استفاده می

 . (38)مورد نیاز هستند، اشاره نمود  یکنترل اندام تحتان ایثبات  یبرا

مندان نشان داده است که این نوع کفی نوسانات قامتی و سال (39)در افراد جوان  داربررسی اثرات کفی بافت      

بازخورد  شیموجب افزا یبه کفهایی برجستگیافزودن . (39)بخشد را در هر دو گروه بویژه در سالمندان بهبود می

از  یمطالعات حاک جینتا گر،یاز طرف د .(38) شودیکف پا م یکیمکان یهارندهیگ یلمس کیتحر قیاز طر یحس

. اخیرا گزارش (38) شودیموجب بهبود تعادل م کف پاییسطح  قیاز طر یحس یهایورود شیآن است که افزا

زمانی طی راه رفتن -در مقایسه با کفی معمولی بهبود بیشتری را در متغیرهای فضایی دارشده است که کفی بافت

. بعالوه یک مطالعه دیگر نشان داده شده است که (40)نماید در افراد مبتال به مولتیپل اسکلروزیس ایجاد می

باشند نرم و سخت اثر یکسانی را بر روی کنترل تعادل ایستا و پویا دارا میدر مقایسه با کفی دارهای بافتکفی

لم نئی در افراد سادر کنترل حرکت پا شامل میزان اورژن پاشنه و چرخش درشت دار. همچنین کفی بافت(41)

العمل زمین  طی عمودی نیروی عکس باوجود این، اثر این نوع کفی بر میزان تغییرات مؤلفه .(42)اثرگذار هستند 

ای که به مقایسه چگونگی توزیع فشار کف پا راه رفتن به ویژه در افراد نابینا مشخص نیست. از سوی دیگر، مطالعه

اشد، توسط محقق مشاهده نشد. با توجه به در افراد نابینا پرداخته ب دارطی راه رفتن با و بدون استفاده کفی بافت

های مختلف، هدف این تحقیق مقایسه پایی طی راه رفتن در توانبخشی آسیباهمیت توزیع متغیرهای فشار کف

 باشد.در افراد نابینا طی راه رفتن می دارتوزیع فشار کف پایی طی راه رفتن با و بدون استفاده از کفی بافت

 :بیان مسأله -1-2

به  تیبشر یکه برا ییایتمام مزا رغمیعل ،یکنون یایدن یهایدگیچیبا پ یروز افزون علوم و تکنولوژ شرفتپی     

 یزندگ یهاهیاصول و پا نیاز مهمتر یکیناخواسته آن موجب به خطر افتادن  ایهمراه داشته اما الزامات خواسته 

پر تالطم است که  یایدن نیا یدستاوردها زا یکی زین تیمعلول دهیپد راستا نیدر هم .شده است یسالمت یعنی

بر اساس آمار سازمان جهانی  .(1) گرددیم ناینابافراد در  یدار شدن سالمتاز آن، باعت خدشه یناش هیعوارض ثانو

 یینایب یرندهایاختالل گ .(43)میلیون کودک دچار اختالالت بینایی هستند  19بهداشت، در سطح جهان حدود 

به  ییشود. در مقطع ابتدایم یحرکت یهامهارت ی، تعادل و اجراکودکان ییافض یابیموجب بروز اشکال در جهت 
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 یتوجه خاص دیاست با ینانیعملکرد ب یاز عادت به کم کار یآنها ناش یحرکت یهاتیکه تنزل سطح فعال یکودکان

 یقامت یهاتیوضع ،یبدن ناتیخو گرفتن با تمر یبرا یسن یهادوره نیتراز ثمربخش یکیمقطع  نیا رایشود، ز

های جبران . یکی از شیوهباشدیم ییو تصورات فضا یحرکت یهماهنگ رینظ یجسمان یهاتیقابل تیو تقو حیصح

های حسی باشد. گیرندهعمقی میهای حسیعدم وجود حس بینایی و کاهش اثر فقدان بینایی تقویت گیرنده

های تقویت خوردار هستند. یکی از شیوهعمقی که در ناحیه کف پا قرار دارند از اهمیت باالی در ثبات پاسچرال بر

 .(44)در داخل کفش است  بافت دارهای های حسی عمقی استفاده از کفیگیرنده

-ای است که در عملکرد اندام تحتانی نقش مهمی بازی میپای انسان ساختار مکانیکی پیچیده و چند مفصله     

کند و برای حفظ تعادل به هنگام کند. پا تنها بخش بدن است که در حال حرکت با سطوح خارجی تماس پیدا می

تانی باید نیروی کششی، قیچی وار، و نماید. اندام تحراه رفتن و در حالت ایستاده نقش بسیار مهمی ایفا می

چرخشی را در فاز استانس راه رفتن و دویدن به خوبی توزیع کند. توزیع نامناسب این نیروها باعث ایجاد حرکات 

شود های نرم و کاهش کارایی عضالت میغیر طبیعی بوده و در اثر ایجاد چرخش  و فشار زیاد باعث تخریب بافت

 ستا جدیدو  اولمتد یهاروشاز  یکی پا کف رفشا یعزتو یگیر ازهندا  ،فتنراه ر نالیزآهای روش بیندر . (13)

 نامناسب یعزتو که آنجااز  . (15)کند می سیربر کمی رتصو به ینامیکیو د ستاتیکیا یطاشررا در  پا دعملکر که

 یابیارز ایبر یمفید اربزا د،شومی  پا رساختادر استرس  لعماو ا طبیعی غیر تحرکا وزبر سبب پایی کف یهاونیر

 کف رفشا کثراحد غلبا ،پایی کف رفشا یمترهاراپا نمیااز  . (18)ست ا تحتانی امندا تمشکال با ادفرا دعملکر

  .(17)دهد نشان می مگا یک طیرا  پا مختلف حیانو بروارده  ربا کثراحد که دشومی دهستفاا پایی

های اندام به طور کلی تجزیه و تحلیل فشار کف پا دیدگاه جدیدی در رفتار شناسی درد و شکایت از ناراحتی     

. (14)تحتانی به طور مثال برای پیدا کردن بیومکانیک پای غیرطبیعی و راستایی غیرنرمال بدن ایجاد کرده است 

ها درد در ارتباط است. های درمانی و گسترش آسیباز آنجای که توزیع غیرطبیعی فشار پا، با افزایش هزینه

تواند . توزیع فشار بین کف پا و سطح تماس می(22)امروزه مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است 

اطالعاتی در مورد ساختار، عملکرد و کنترل وضعیت کل بدن را فراهم سازد. توزیع فشار کف پا به عنوان یک روش 

گیری فشار باشد. همچنین اندازهبازتوانی بیوفیدبک برای کنترل پوسچر راه رفتن افراد سکته کرده و قطع عضو می
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عات مفیدی در رابطه با ساختار و عملکرد پا و مکانیک عمومی راه رفتن و دویدن برای محققین فراهم کف پا اطال

. اطالعات مربوط به توزیع (16)باشد کند و ابزاری مفید برای ارزیابی افراد دارای مشکالت اندام تحتانی میمی

، آنالیز عملکرد ورزشی و پیشگیری از آسیب و بهبود (19)فشار کف پایی برای تشخیص مشکالت پا، طراحی کفی 

 باشند. هر گونه تغییر در الگوی فشار کف پایی احتمال آسیب بافت ها و ایجاد درد راکنترل تعادل مفید می

 . دهدافزایش می

ی انجام ندام تحتاناکثر تحقیقاتی که بر نحوه توزیع فشار کف پایی طی راه رفتن در ناهنجاری های مختلف ا     

خته بینا پردافراد نای توزیع فشار کف پا طی راه رفتن در اای که به بررسی نحوهگرفته است. اما تاکنون مطالعه

ر کف ع فشااخلی و خارجی مشاهده نشد. لذا هدف این پژوهش بررسی توزیباشد، توسط محقق چه در تحقیقات د

 باشد. می بافت دارپایی در افراد نابینا طی شرایط راه رفتن با بدون استفاده از کفی 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-3

نایی هستند میلیون کودک دچار اختالالت بی 19بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، در سطح جهان حدود      

 ۵۰که در سطح جهان حدود  یطور است، به یسازمان بهداشت جهان یاز مسائل عمده یکی یینایناب .(45)

افراد نابینا به دلیل فقدان . (46)هستند  ییناینفر دچار مشکالت ب ونیلیم ۱۵۰و  ییناینفر دچار ناب ونیلیم

های که ترین محدودیتمتعددی مواجه هستند. یکی از مهمهای شناختی و حرکتی اطالعات بینایی، با محدودیت

تواند زندگی این افراد را دچار مشکل نماید، اختالل در مکانیک راه رفتن است. ضعف اطالعات بینایی در افراد می

. بنابراین، توزیع مناسب نیرو و فشار، در (47)باشد  تواند اختالالت زیادی را در مکانیک راه رفتن داشتهنابینا می

-های باالتر زمینهرسد. علت این امر این است که فشارعضالنی مهم به نظر می-های اسکلتیز ناهنجاریجلوگیری ا

. بیمارانی که در تحرک مفصلی خود محدودیت دارند، قادر نیستند به (48)دهند دیدگی را افزایش میی آسیب

العمل زمین را در سطح بیشتری از پا توزیع کنند و این ضعف عملکردی منجر به صورت طبیعی نیروهای عکس

ار شود. راه رفتن نامتعادل موجب تکرار ایجاد اوج فشافزایش فشار در مناطق مختلف کف پا در هنگام راه رفتن می

های نیام کف پایی، درد تواند احتمال آسیب اندام تحتانی همچون آسیبشود که میباال در یک منطقه از پا 

 یهاتیدر قابلبراتی و همکاران نشان دادند احمدی. (49)کشککی رانی، استتوآرتریت زانو را افزایش دهد 
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 ینانیب یاز ضعف عملکردها یناش یهارفع خسارت یبرا یو جبران یاصالح یسهم عملکردها ،یحرکت یهماهنگ

وجود  یداریو سالم تفاوت معن نایکم ب نا،یدر کودکان ناب ایو پو ستایا یتعادل زانیم تیدر قابل باشد،ینم کسانی

 انگریب نیقرار دارند و ا یبهتر تیدر وضع نایبو کم نایناب کودکانبا  سهیکه کودکان سالم در مقا یرداشت به طو

 نیبر انجام تعادل در ا یینایب ریبر تاث لیو دل گرددینقص مشخص م یجنبه منف نجایکه در ا باشدیموضوع م نیا

 عادلت یجهت اجرا رامونیپ طیت الزم از محبر کسب اطالعا یینایادراک ب تیدهنده اهمو نشان باشدیکودکان م

تواند اطالعات مفیدی را برای ارزیابی تأثیر اختالل ایجاد تعیین توزیع فشارهای کف پا می .(2) باشدیدر کودکان م

احت سطحی که ها طی درمان فراهم آورد. فشار از تقسیم نمودن مقدار نیرو بر میزان مسشده پا و تأثیر انواع کفی

ها، توانبخشی، افزایش برای جلوگیری از آسیب دارشود.  امروزه از کفی بافتگردد، محاسبه مینیرو بر آن وارد می

 .(38)گردد راحتی و بهبود کارآیی استفاده می

بخشد و یمزمن مچ پا بهبود م یثباتیرا در افراد دچار ب یتیکنترل وضع دارکفی بافتگزارش شده است که      

 دهدی. شواهد نشان م(50)نسبت داده شده است  یحس یهایورود شیدر افزا هایکف نیا ییعملکرد به توانا نیا

با این حال، به تحقیقات بیشتری  .(51) بخشدیسالم بهبود م افراد بالغرا در  پویاو  ایستاتعادل  دارکفی بافتکه 

 باشد. دار بر متغیرهای فشار کف پایی نیاز میفی بافتبرای بررسی اثرات ک

 پژوهشهدف ا -1-4

 نایابدر افراد ن ییشار کف پاف یرهایبر متغ بافت دار یاز کف اثر استفاده هدف کلی پژوهش: هدف کلی -1-4-1

 می باشد.

 :اهداف اختصاصی -1-4-2

 د نابینادار در افرااده آنی از کفی بافتایی طی راه رفتن با و بدون استفمقایسه متغیرهای فشار کف پ -1

 اافراد نابین راه رفتن با و بدون کفی تکسچر در یط نیعکس العمل زم یروهایفرکانس ن فیط سهیمقا -2

 بررسی متغیرهای فشار کف پایی در افراد نابینا در مقایسه با همساالن سالم  -3
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 فرضیات و سواالت تحقیق  -1-5  

سبب کاهش مقادیر نیروی عمودی عکس العمل زمین، زمان رسیدن به اوج نیروها، جابجایی استفاده از کفی  -1

 شود.رفتن میبارگذاری طی راهمرکز فشار و نرخ

متر مربع( در پایی )نیوتن بر سانتیدار در مقایسه با بدون کفی باعث کاهش اوج فشار کفاستفاده از کفی بافت -2

 شود.رفتن میینا در طی فاز اتکای راهگانه پا در گروه نابنواحی ده

گانه پا در افراد دار در مقایسه با بدون کفی باعث کاهش اوج نیروهای وارده بر نواحی دهاستفاده از کفی بافت -3

 شود.رفتن مینابینا طی فاز اتکا راه

مل العنیروی عکس نسهای طیف فرکامولفهدار در مقایسه با بدون کفی باعث کاهش استفاده از کفی بافت -4

 شود.رفتن میطی فاز اتکا راهدر افراد نابینا  زمین

عمل الس نیروی عکسهای طیف فرکاندار در مقایسه با بدون کفی باعث کاهش مولفهاستفاده از کفی بافت -5

 شود.در نواحی انگشتان پا در افراد نابینا طی راه رفتن می زمین

مل العروی عکسهای طیف فرکانس نیمقایسه با بدون کفی سبب کاهش مولفه دار دراستفاده از کفی بافت -6

 شود.های کف پایی میدر نواحی استخوان زمین

مل العی عکسهای طیف فرکانس نیرودار در مقایسه با بدون کفی سبب کاهش مولفهاستفاده از کفی بافت -7

 شود.در نواحی میانی پا و پاشنه می زمین

-میلینیروها ) روی عمودی عکس العمل زمین )بر حسب درصدی از وزن بدن(، زمان رسیدن به اوجمقادیر نی -8

جود عناداری ومختالف امتر( در دو گروه سالم و نابینا طی فاز اتکا راه رفتن ثانیه( و جابجایی مرکز فشار )میلی

 دارد.

ا راه رفتن ی فاز اتکو نابینا ط ه پا در دو گروه سالمگانمتر مربع( در نواحی دهپایی )نیوتن بر سانتیاوج فشار کف -9

 اختالف معناداری وجود دارد.

جود عناداری وتن اختالف مگانه پا در دو گروه سالم و نابینا طی راه رفاوج نیروهای وارده بر نواحی ده بین -10

 دارد.



  

 10 
 

 هاي تحقیقمحدودیت -1-6

 محدودیت هاي قابل کنترل -1-6-1

 است.  این پژوهش از دانش آموزان پسرانتخاب گردیده آزمودنی های -1

 ر شهر اردبیل صورت گرفته است. دپژوهش  -2

 شهر اردبیل صورت گرفته است. در  کان نابینااین پژوهش بر روی کود-3

 ی می باشند. زادزمودنی های این پژوهش دارای نابینایی مادرآ-4

 محدودیت هاي غیر قابل کنترل -1-6-2

 یت والدین برای انجام تست فشارکف پایی  جلب رضا -1

 سافت طوالنی مرکز نابینایی تا محل انجام تستم -2

 های تخصصی برای کودکان نابیناکالس -3

 وامل ارثی و تفاوت های فردی طی راه رفتنع -4

 گام برداری آزمودنی ها میزان و نوع -5

 :متغیرهاي تحقیق -1-7

 :متغیر مستقل -1-7-1

 رکفی بافت دا 

 متغیرهاي وابسته: -1-7-2

العمل زمین، زمان اتکای راه رفتن، زمان رسیدن اوج فشار، اوج نیرو در نواحی ده گانه پا، اوج نیروی عمودی عکس 

 خلفی( و نرخ بارگذاری -خارجی، قدامی-به اوج نیروها، مرکز فشار )داخلی

 تعریف واژگان و اصطالحات -1-8

 متغیر فشار کف پایی

العمل بارگذاری، اوج فشار در نواحی  ده گانه پا، اوج نیرو در نواحی ده گانه پا، اوج نیروی عمودی عکسمقدار نرخ 

 .(15)توان اندازه گیری نمود زمین، زمان اتکای راه رفتن و زمان رسیدن به اوج نیروها را می
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 بارگذارينرخ

 .(48)العمل زمین در رسیدن به اولین اوج تعریف شده است نرخ بارگذاری به عنوان شیب منحنی نیروی عکس

 فشار در نواحی ده گانه پا اوج

، استخوان کف پایی اول، دو، سوم، چهارم، پنجم، بخش میانی 5تا  2اوج فشار وارده بر انگشت شست پا، انگشتان  

 .(17)شود پا، داخلی و خارجی تعریف می

 اوج نیرو در نواحی ده گانه پا

، استخوان کف پایی اول، دو، سوم، چهارم، پنجم، بخش میانی 5تا  2اوج نیرو وارده بر انگشت شست پا، انگشتان 

 ..(17)شود پا، داخلی و خارجی تعریف می

 العمل زمیناوج نیروي عمودي عکس

پاشنه، مرحله ایستا و بلند شدن پنجه پا بر درصدی از جرم بدن تعریف  ردنیروهای عمودی وارده در مرحله برخو 

 .(24)شود می

 زمان رسیدن به اوج نیروها

له ایستا و بلند شدن پنجه پا تعریف پاشنه، مرح ردی نیروهای عمودی وارده در مرحله برخوزمان رسیدن به مؤلفه

 .(38)شود می

 مرکز فشار

 yخلفی نسبت به محور -و تغییرات قدامی xخارجی نسبت به محور -مرکز فشار بیان کننده تغییرات جانب داخلی

 . (16) ، می باشدکه بر محور طولی پا عمود است

 زمان اتکاي راه رفتن

 .(37)شود ورد پاشنه )درصدی از جرم بدن( بر زمان رسیدن به آن تعریف مینیروی عمودی وارده در مرحله برخ 
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 مادرزادیبه طور  و بوده درصد 75 از مورد نظر بیشتر نابینایی یزانمبه افرادی گفته می شود که  افراد نابینا:     

 .(1)باشند  نابینا

ها، توانبخشی، افزایش راحتی و بهبود کارآیی برای جلوگیری از آسیب نوعی کفی است که بافت دار: کفی     

ثبات  یکه برا یعضالت تیکاهش فعالبه  توانیمرا  دارکفی بافتاستفاده از  یایاز مزا یک. ی(19)گردد استفاده می

 .(19)مورد نیاز هستند، اشاره نمود  ینکنترل اندام تحتا ای
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مبانی نظري و تجربی 
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  :مبانی نظري -2-1

ضالت عمل عکنند و این موضوع روشن است که ضالت از طریق مفاصل در حفظ تعادل بدن ایفای نقش میع     

یر طبیعی غاختار سبه علت  .کنندمفصل ران، زانو و مچ پا نقش اساسی را در تنظیم تعادل بدن ایفا میکننده در 

گی های ست ویژا، ممکن نابیناییدر افراد دارای  و ترس از سقوط و ضعف تعدادی از عضالت اندام تحتانی پامچ

 .افراد گرددعضالنی این افراد تغییر یافته و سبب اختالل در کنترل بدن این -عصبی

 :آناتومی زانو -2-1-1

سزامویید است که درون زردپی ماهیچه چهارسرران جا دارد. به شکل بزرگترین استخوان  : 1استخوان کشکک -1

شود. این استخوان، از خم شدن مثلثی است که قاعده آن درباالست و درسطح پشتی با استخوان ران مفصل می

 .(1382, )الهی کندزانو به جلو جلوگیری می

رشت نی نیز که درسمت داخل ساق قرار دارد. د: استخوانی درشت و محکم است (Tibiaاستخوان درشت نی) -2

 (.1382)الهی,  دو انتها و یک تنه دارد

انتهای باالیی: از دو برجستگی انتهای کندیلی تشکیل شده،روی انها فرورفتگی برای مفصل شدن با کندیل  الف(

ارد. سطح مفصلی استخوان های ران و درشت نی کندیلی است. بنابراین، برای مفصل شدن با استخوان ران وجود د

قرار میگیرد. انتهای  2هم به حفرهای بیشتری نیاز دارند، از این رو، بین آنها دو جسم غضروفی به نام منیسک

 (.1382)الهی,  باالیی،در خارج با استخوان نازک نی نیز مفصل می شود

طع عرضی تقریبا مثلثی شکل است، سطح داخلی و کناره ی جلویی آن در زیر پوست قابل لمس می تنه: درمق ب(

ی چهارسررانی یا رباط باشند.در ابتدای تنه، یک برجستگی درجلو وجود دارد که محل چسبیدن رباط ماهیچه

 (.1382)الهی,  باشدمی 3کشکک

                                           
1 - Patella 
2 -  Meniscus 
3 - Patellar Ligament 
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سمت خارج با استخوان نازک نی مفصل می شود. زایده ای  پ( انتهای پایینی: کوچکتر از انتهای باالیی است و در

شود و با یکی از استخوان های ( نامیده میMedial malleoulusدرسمت داخل و پایین دارد که قوزک داخلی )

 (.1382)الهی,  ( مفصل می گرددTalus) مچ به نام قاپ

ر حجیم و س االیی آناق قرار دارد. انتهای باستخوان نازک نی: استخوانی است نازک وبلند،که در سمت خارج س -3

تخوانی به ی اساستخوان نامیده می شود و با درشت نی مفصل می شود. تنه ی استخوان نامنظم و به وسیله پرده

 و با درشت نی وصل می گردد. انتهای پایینی شامل توده استخوانی است که به قوزک خارجی موسوم است

صلی و ، نقش ااین استخوان، در باال با استخوان ران مفصل نمی شود. بنابراینگردد. استخوان قاپ مفصل می

 (.1382)الهی,  باشداساسی در انتقال وزن بدن به سمت پا بر عهده ی استخوان درشت نی می
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 1-2 شکل

 :عضالت ناحیه ران -2-1-2

 عضالت ران به سه دسته تقسیم می شوند:

های پشت ران و ز کردن مفصل زانو وخم کردن مفصل لگن و ماهیچه( که در باAnteriorعضالت جلویی) -1

 نماید.برعکس آن عمل می
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 عضالت جلویی ران :2-2شکل

 

 ارد.خم کردن مفصل لگن و نزدیک کردن ران به خط وسط بدن نقش د که در (Medialعضالت داخلی) -2

 

 عضالت داخلی ران :3-2شکل
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 ن ساق و باز کردن ران نقش دارد.خم کرد: در (Posteriorعضالت پشتی) -3

 

 

 عضالت پشتی ران :4-2شکل 

 

 :عضالت ناحیه ساق -2-1-3

 شوند:عضالت ساق به سه دسته تقسیم می

 در خم کردن پا و انگشتان به سمت پشت نقش دارد. :(Anteriorعضالت جلویی) -1
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 عضالت قدامی ساق: 5-2شکل 

 نقش دارد. در خم کردن ساق و پا :(Posteriorعضالت پشتی) -2
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 عضالت خلفی ساق: 6-2شکل 

 

 

 

 

 

 



  

 21 
 

 

 

The Effects of Textured Foot Orthoses on Plantar Pressure Variables in Blind 

Individuals 

Abstract  

Background & Purpose: : Efficient walking requires the interaction of the three sensory 

systems for a good maintenance of the balance. In blind people, lack of visual input can 

harm for walking mechanics. The aim of this study was to effects of textured foot orthoses 

on plantar pressure variables in blind individuals. 

Materials and methods: 14 blind and 16 healthy males were volunteered to participate in 

this study. A foot scan system was used for measuring of plantar pressure variables during 

stance phase of walking. Plantar pressure variables were recorded at sampling frequency of 

300 Hz. Independent sample t-test and Paired sample t-test was used for statistical analysis. 

Alpha level was set at p<0.05. 

Results: The findings indicated similar walking speed during walking with and without 

textured insoles in blind subjects (P>0.05). The frequency content with power 99.5% in the 

Vertical component of ground reaction force (P=0.039) during orthoses condition were 

greater than that without it. 

The frequency content with power 99.5% in the Toe 3 (P=0.012) and Toe 4 (P=0.036) 

during orthoses condition were greater than that without it. In addition, frequency 

bandwidth in the Toe 3 region of the foot in orthoses condition was lower than that without 

it (P=0.039). The results demonstrated that the time to peak of vertical ground reaction 

force curve at the heel contact (p= 0.001), mid stance (P = 0.004) and toe off (p = 0.002) 

sub-phases in the blind group were higher than that healthy control groups by 42.7, 36.4, 

and 23.8 milliseconds, respectively. Vertical loading rate in the blind group was lower than 

that healthy group by 32.2% (p=0.002). Anterior-posterior center of pressure displacement 

in the blind group was lower than that of the healthy group by 8.1% (p=0.008). Stance time 

duration did not show any significant difference between both walking with and without 

insole conditions (p>0.05). Results demonstrated that the medio-lateral displacement of the 
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center of pressure during walking with insoles was lower than that walking without insoles 

by 35.51% (p=0.001). First metatarsal peak plantar pressure and force during walking with 

insoles decreased by 25.69% (p=0.020) and 64.30% (p=0.004), respectively. While, peak 

plantar pressure in second and third metatarsals during walking with insoles increased by 

20.03% (p=0.041) and 28.9% (p=0.023), respectively. Also, peak force in second 

metatarsal during walking with insoles was greater than that during walking without insoles 

by 19.70% (p=0.010). 

Conclusions: Textured insoles improved medio-lateral postural control during walking. 

Therefore, it could be recommended for blind individuals. However, further study is 

warranted. Although there was similar walking speed during walking with and without 

textured insoles in blind subjects, however, there were lower frequency content during 

orthoses condition compared to without it.  

Key words: Blind individuals, Center of pressure, Peak force, Plantar pressure, Textured 

insoles, Gait. 
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