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مقایسه میزان جابجایی مرکز فشار کف پا در دانشآموزان پسر  01- 01ساله دارای
کف پای طبیعی ،صاف و گود

مهدی قادریان ،0غالمعلی قاسمی
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 .1كارشناسي ارشد آسیب شناسي و حركات اصالحي دانشكده تربیت بدني ،دانشگاه اصفهان
 .2دانشیار گروه آسیب شناسي و حركات اصالحي دانشكده تربیت بدني ،دانشگاه اصفهان

دریافت  13آبان 1314؛ پذیرش  6تیر 1313

واژگان کلیدی
مركز فشار ()COP

تعادل
كنترل پاسچر
نوجوان
كف پای صاف
كف پای گود

چکیده
زمینه و هدف :كفپا با سطح اندك خود نقش مهمي در حفظ تعادل ایفا ميكند و تغییرات
بیومکانیکي كوچک در آن ممکن است كنترل پاسچر را تحت تأثیر قرار دهد .هدف پژوهش حاضر،
مقایسه میزان جابجایي مركز فشار كف پا در دانشآموزان دارای كف پای طبیعي ،صاف و گود بود.
روشبررسي :جامعهی آماری این مطالعهی علي -مقایسهای پس رویدادی 054 ،نفر از دانشآموزان
پسر  04تا  01ساله بخش جرقویه سفلي بود .پس از ارزیابي اولیه با دستگاه پدسکوپ (كیفي) و
سپس اندازهگیری با اسکنر كف پا (كمي) و شاخص استاهلي ) ،(Staheli indexتعداد 04نفر از
دانشآموزان بهعنوان نمونه انتخاب و در سه گروه  14نفری كف پای طبیعي (میانگین شاخص
استاهلي ،4/50قد 000/5سانتیمتر ،وزن  13/7كیلوگرم و سن 04/37سال) ،صاف (میانگین شاخص
استاهلي ،0/40قد 000/70سانتیمتر ،وزن  00/37كیلوگرم و سن 04/05سال) و گود (میانگین
شاخص استاهلي ،4/10قد  000/51سانتیمتر ،وزن  17/04كیلوگرم و سن  04/01سال) قرار گرفتند.
میزان جابجایي مركز فشار كف پا با استفاده از دستگاه فوت اسکن و به مدت 04ثانیه ثبت گردید .از
تحلیل واریانس یکسویه و آزمون تعقیبي توكي در بسته آماری اس پي اس اس ویرایش  00جهت
تجزیه و تحلیل آماری دادهها استفاده شد.
یافتهها :در شاخص كلي كنترل پاسچر بین همه گروهها تفاوت معناداری مشاهده شد ( .)P<4/45در
شاخص داخلي خارجي بین گروههای كف پای صاف و گود ( )P>4/45و همچنین كف پای صاف و
طبیعي ( )P<4/40و در شاخص قدامي خلفي بین گروههای كفپای صاف و طبیعي ()P<4/440
همچنین كف پایگود و طبیعي ( )P<4/45تفاوت معنادار بود.
نتیجهگیری :بهنظر ميرسد كه ساختار آناتومیکي پا بر میزان جابجایي مركز فشار مؤثر است .بنابراین
پیشنهاد ميشود این تأثیر در موقعیتهای كلینیکي و پژوهشي مورد توجه قرار گیرد.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن40010457514 :
 پست الکترونیکيmehdighaderiyan67@gmail.com :
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مقدمه
تعادل و كنترل پاسچر بهعنوان توانایي حفظ یک وضعیت
برای انجام فعالیتهای ارادی و مقابله با اغتشاشات (دروني
یا بیروني) و از لحاظ بیومکانیکي ،نگهداری مركز جرم بدن
در محدودهی سطح اتکا تعریف ميشود (قاسمي ،رجبي،
علیزاده ،دشتي رستمي .)04 :0400 ،تعادل و كنترل پاسچر
از مفاهیم بحث برانگیز سیستم حسي حركتي بوده و ارتباط
متقابل و پیچیده میان دروندادههای حسي و پاسخهای
حركتي مورد نیاز جهت حفظ یا تغییر پاسچر را بررسي
ميكند (ریمن ،میرز ،لیپارت .)35 :0440 ،0وجود و حفظ
تعادل و پاسچر مناسب و طبیعي بدن ،در بسیاری از
فعالیتهای روزانه و حین حركات ورزشي اهمیت بسیار
زیادی دارد و مستلزم تعامل سیستمهای حسي (بینایي،
دهلیزی و حس پیکری) و سیستم حركتي است (وینتر،
پاال ،فرانک .)10 :0004 ،0جهت ایستادن اجزای مركزی و
محیطي سیستم عصبي بهطور مداوم برای حفظ راستای بدن
و حفظ مركز ثقل در محدوده سطح اتکا به نحو مطلوبي با
یکدیگر عمل ميكنند .سیستم عصبيمركزی ،دروندادههای
محیطي را پردازش كرده و مناسبترین پاسخ عضالني را
برای كنترل پاسچر و وضعیت بدن انتخاب ميكند (فراندین،
سون ،وانتسون ،گریمبي.)07 :0005 ،1
اغلب برای سنجش كنترل پاسچر ،از اندازهگیری مقدار
نوسانات بدن و جابجایي مركز فشار ( )COPاستفاده ميشود
(تي سای ،مركر ،گروس .)000 :0442 ،0طي ایستادن ،كنترل
پاسچر از طریق تالش مداوم اسکلتي ،عضالني ،بینایي،
سیستم حس عمقي و سیستم دهلیزی حفظ ميشود.
اندازهگیری نوسانات پاسچر روش ساده و معمول برای
ارزیابي كنترل پاسچر طي ایستادن است .جابهجایي مركز
فشار بهطور وسیعي برای استنباط سازوكارهای نورولوژیک و
بیومکانیکي كنترل پاسچر استفاده ميشود (پتمو ،اسمیت،
فورد ،راو ،هووت .)012 :0401 ،5نوسان پاسچرال حركات
مركز ثقل در محدودهی سطح اتکا برای حفظ كنترل
پاسچرال بوده و دامنه و الگوی آن نتیجهی تركیب پویای
ورودیهای حسي تنه و اندام تحتاني ،بهعالوه هماهنگي
1. Riemann, Bryan L, Myers, Joseph B, Lephart, Scott M
2. Winter, David A, Patla, Aftab E, Frank, James S
3. Frändin, K, Sonn, U, Svantesson, U, Grimby, G
4. Tsai, Liang-Ching, Yu, Bing Mercer, Vicki S, Gross,
Michael T
& 5. Paterno, M. V., Schmitt, L. C., Ford, K. R., Rauh, M. J.,
Hewett, T. E.

پاسخهای عصبي -عضالني است (پتركا ،لوگلین:0440 ،2
 .)004از آنجا كه تعادل در زنجیرهی حركتي بسته حفظ
ميشود و به بازخورد ادغام شدهی حركات مفاصل لگن ،زانو
و مچ پا متکي است ،ممکن است در اثر اختالل در ارسال
اطالعات حسي آوران یا اختالل در قدرت و استحکام
مکانیکي هر یک از مفاصل یا ساختار متعلق به اندام تحتاني
مختل شود (ریمن ،میرز ،لیپارت .)35 :0440 ،7به این
ترتیب باتوجه به اینکه پا پایینترین قسمت این زنجیره را
تشکیل ميدهد و محدودهی كوچکي از سطح اتکا را برای
حفظ تعادل فراهم ميكند ،منطقي بهنظر ميرسد كه
تغییرات بیومکانیکي كوچک در محدودهی سطح اتکا ممکن
است كنترل پاسچر و تعادل را تحت تأثیر قرار دهد .حفظ
تعادل بدن در حالت ایستا بهطور معمول مقیاس شناسایي
عملکرد اندام تحتاني بدن محسوب ميشود (كات ،برونت،
شولتز .)00 :0445 ،3بدن متشکل از مجموعهای از بخشهای
منعطف است كه بهصورت قائم نگه داشته شده و در آن مركز
جرم در ارتفاع باالتری نسبت به سطح اتکای كوچکي به نام
پاها قرار گرفته است .بنابراین بدن در این وضعیت بهطور
ذاتي ثبات و پایداری كمي دارد (نشنر ،بالك ،وال:0030 ،0
 .)512با این وجود ،كف پای انسان با سطح اندك خود ،نقش
مهمي در حفظ تعادل و كنترل پاسچر ایفا كرده و قوسهای
موجود در كف پا ،تکانهها و نیروهای وارده از زمین را جذب
ميكند (رازقي ،بت .)030 :0440 ،04وجود ناهنجاری در
ساختار كف پا ممکن است بر عملکرد فرد در موقعیتهای
مختلف تأثیر بگذارد .ناهنجاریهای كف پای صاف و گود
ممکن است درون دادهای محیطي ارسال شده از حسهای
عمقي را مختل كند (تي سانگ ،ژانگ ،فن ،بون:0441 ،00
 .)507كف پای صاف ممکن است با پرونیشن بیش از حد
مفصل تحت قاپي 00مرتبط باشد كه این پرونیشن جبراني
غیرطبیعي ممکن است موجب عدمثبات و بیش حركتي
مفاصل پا شود .همچنین ،كف پای گود كه با سوپنیشن
بیش از حد مفصل تحت قاپي همراه است ،به دلیل سطح
اتکای كمي كه پا در حالت تحمل وزن نسبت به پای طبیعي
6. Peterka, R. J., & Laughlin, P. J.
7. Riemann, Bryan L, Myers, Joseph B, Lephart, Scott M
8. Cote, Karen P, Brunet, Michael E, II, Bruce M Gansneder,
Shultz, Sandra J
9. Nashner, Lewis M, Black, F Owen, Wall, CIII
10. Razeghi, Mohsen, Batt, Mark Edward
11. Tsung, Bonnie Yuk San, Zhang, Ming, Fan, Yu Bo,
Boone, David Alan
12. Subtalar
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دارد ،ممکن است بر كنترل پاسچر تأثیر منفي داشته باشد
(گاسکیویس ،پرین .)05 :0002 ،0بنابراین كف پای صاف و
گود ممکن است حین تحمل وزن ناپایدار باشند و كنترل
پاسچر را مختل كنند (كوب ،تیس ،جانسون ،هگبي،0
.)70 :0440
كات و همکاران ( )00 :0445عملکرد تعادلي ایستا و پویا را
در افراد مبتال به ناهنجاریهای كف پا بررسي كردند .نتایج
نشان داد كه عملکرد تعادل ایستا و پویا در افراد با
ناهنجاریهای كف پا ،ضعیفتر از افراد با كف پای طبیعي
است .هرتل و همکاران )000 :0440( 1اطالعاتي ارائه دادند
كه نشان ميدهد افرادی كه دارای پای صاف بودند ،تفاوت
معنيداری را در سرعت جابجایي مركز فشار در مقایسه با
افراد دارای پای نرمال نشان ندادند .تي سای و همکاران
( )000 :0442در تحقیق خود با عنوان بررسي تأثیر انواع
متفاوت ساختار پا بر كنترل پاسچر ایستاده ،ساختار كف پا را
با استفاده از اثر نقش كف پا مورد بررسي قرار داده و گزارش
كردند كه افراد دارای پای صاف یا گود ،كنترل پاسچر
ضعیفتری نسبت به افراد با كف پای طبیعي داشتند .كوب
و همکاران ( )70 :0440گزارش كردند افراد دارای پای
چرخیده به خارج (بیش از  7درجه) بهطور معنيداری
استحکام پاسچر ضعیفتری داشتند .عبدلي و همکاران
( )130 :0400در بررسي رابطه قوس طولي داخلي كف پا با
برخي شاخصهای حركتي منتخب كودكان  00تا  00ساله
نشان دادند كه عامل تعادل با میزان قوس طولي كف پا
رابطه مثبت و معنيداری دارد .سنجش كنترل پاسچر در
طب ورزش برای انتخاب ورزشکاران با استعداد و ورزشکاران
در معرض خطر آسیبدیدگي و برای پیشگیری از آسیبهای
ورزشي استفاده و اغلب با شاخصهای بهدست آمده از مركز
فشار مانند میزان جابجایي مركز فشار تفسیر ميشود
(هاریسون ،لیتل وود.)00 :0404 ،0
در بیشتر تحقیقات مذكور كه تاكنون در این زمینه
انجام گرفته است ،ناهنجاریهای كف پا با استفاده از
روشهای مشاهدهای و قدیمي و یا به صورت كیفي بررسي و
ارزیابي شده است و اثر ویژگيهای آناتومیکي بر تعادل و

1. Guskiewicz, Kevin M, Perrin, David H
2. Cobb, Stephen C, Tis, Laurie L, Johnson, Benjamin F,
Higbie, Elizabeth J
3. Hertel, Jay, Gay, Michael R, Denegar, Craig R
4. Harrison, P. L., & Little wood, C.
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كنترل پاسچر اغلب با نتایج ضد و نقیضي همراه بوده است.
این نتایج ضد و نقیض در ارزیابي كف پا با روش مشاهده ای،
نشاندهنده وجود خطای اندازهگیری زیادی در این روشها
بوده و ممکن است اهداف محقق از پژوهش را بهصورت
دقیق برآورده نکند .با استفاده از روشهای اندازهگیری نوین
و كميسازی نقش پا ،ميتوان بهصورت دقیقتر این موضوع
را بررسي كرد .با توجه به نقش تعیینكنندهی تعادل و
كنترل پاسچر در روند رشد و تکامل حركتي در كودكي و
نوجواني ،تأثیر بدشکلي ساختاری پا بر حفظ تعادل و پاسچر
مناسب بدن در این دوران ،بهویژه در پژوهشهای داخلي و
روی جامعهی ایراني ،بررسي نشده است .با توجه به اینکه
ارائه برنامههای درماني و اصالحي برای ناهنجاریهای كف پا
در این دوران اثربخشي بهتری دارد ،اهمیت این موضوع دو
چندان ميشود .بنابراین ،هدف از این پژوهش ،مقایسه
میزان جابجایي مركز فشار كف پا و كنترل پاسچر در
دانشآموزان پسر  04تا  01سال دارای كف پای طبیعي،
صاف و گود بود.
مواد و روشها
این پژوهش یک مطالعهی علي -مقایسهای پس رویدادی
بود .جامعهی آماری تحقیق دانشآموزان پسر  04تا 01
ساله بخش جرقویه سفلي اصفهان بودند كه جهت دسترسي
و گزینش نمونهها مورد مطالعه قرار گرفتند .ضمن كسب
مجوز از سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان به شماره
 013570مورخ  ،01/40/40ارزیابي اولیه جهت مشخص
كردن ساختار كفپای  054دانشآموز این مدارس و گزینش
آزمودنيهای تحقیق ،با استفاده از دستگاه پدسکوپ و به
صورت كیفي انجام شد و ارزیابي دوم جهت ثبت نقش پای
آزمودنيها ،با استفاده از دستگاه اسکنر كف پا انجام و میزان
قوس كف پا از طریق شاخص استاهلي 5بهصورت كمي
مشخص گردید 04 .نفر از دانشآموزان با پركردن فرم
رضایتنامه توسط والدینشان و به شکل داوطلبانه بهعنوان
نمونه انتخاب شدند و بر اساس شاخص استاهلي در سه
گروه  14نفری كف پای گود ،طبیعي و صاف قرار گرفتند.
جابجایي مركز فشار كف پاها با استفاده از دستگاه
فوتاسکن به مدت  04ثانیه ثبت گردید .شرایط ورود
دانشآموزان به این تحقیق شامل سن  04تا  01سال،
5. Staheli index
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جنسیت پسر ،دارا بودن وضعیت كف پای صاف ،گود یا
طبیعي در هر دو پا ،سالمت عمومي و رضایت آگاهانه بود.
هیچ یک از آزمودنيها سابقهی ابتال به بیماریهای عصبي-
عضالني ،شنوایي ،بینایي و آسم ،چاقي مفرط و همچنین
شکستگي یا عمل جراحي در اندام تحتاني ،كوتاهي در پاها،
چسبندگي استخوانها ،درد در ناحیهی پا و استفاده از كفي
طبي را نداشتند (ارسطویي ،زاهدان زاده ،نگهبان ،گهراپي،0
 .)0 :0400به منظور تعیین وزن و قد آزمودنيها به ترتیب از
ترازو و قدسنج دیواری و برای درج سن آزمودنيها از
پروندهی آموزشي آنها استفاده شد.
نحوه مشخص کردن میزان قوس کف پا
جهت محاسبه میزان قوس كف پا از دستگاه اسکنر كف پا
(مدل  Genius ColorPage-HR7X Slimساخت كشور
چین) استفاده گردید .به این منظور از آزمودنيها خواسته
شد با پای برهنه ،به راحتي و در حاليكه وزنشان را بهطور
مساوی بین دو پا تقسیم كردهاند ،روی صفحه اسکنر

بایستند .پس از  04ثانیه ایستادن و نقش بستن كف پا روی
صفحه اسکنر ،از كف پا تصویربرداری و نقش كف پا ثبت
شد و تصاویر با فرمت  JPGذخیره گردید .از هر آزمودني
سه آزمون با  0دقیقه استراحت بین هر مرتبه به عمل آمده
و از واضحترین تصویر برای اندازهگیری قوس كف پا استفاده
شد .سپس از ابزار خط كش 0در نرمافزار فتوشاپ  20بیتي
ورژن  15جهت محاسبه میزان قوس كف پا از طریق شاخص
استاهلي استفاده شد (گوتیرز ،ماسو ،كاستا ،گویرا:0405 ،0
 .)002شاخص استاهلي دارای ضریب اعتبار باالتر از 75
درصد نسبت به آزمونهای شاخص قوس ،5چیپاكس-
اسمیراك 2و زاویه آلفا 7است و از تقسیم كم عرضترین
قسمت وسط پا به عریضترین قسمت پشت پا (پاشنه)
حاصل و بر اساس این شاخص مقادیر  SI < 4/00بهعنوان
كف پای گود 4/00 ≤ SI ≤4/30 ،بهعنوان كف پای طبیعي
و  SI > 4/30بهعنوان كف پای صاف بررسي و ارزیابي كمي
شد (آنودرا ،ساكو ،موریوكا ،سوزا ،آمادیو000 :0443 ،3؛
استاهلي ،چیو ،كوربت.)002 :0037 ،0

شکل  :1نمونهای از نقش کف پا و نحوه محاسبه قوس کف پا با استفاده از شاخص استاهلی ()SI

نحوه اندازهگیری میزان جابجایی مرکز فشار

1

جهت اندازهگیری میزان جابجاایي مركاز فشاار ( )COPدر
كااااف پاهااااا از دسااااتگاه فااااوت اسااااکن RSscan
 footscan7 balance Internationalساخت كشور بلژیاک
استفاده گردید .دستگاه دارای ابعااد  24× 04ساانتيمتار و
 0402حسگر با فركانس نمونهگیری  544هرتز ميباشد.
0 1 0

5

2

7

3

0

1. Arastoee, M., Zahednezhad, S. H., Arastoee, A.,
Negahban, H., & Goharpay, S. H

2. ruler tools
)3. Adobe Photoshop CS5(64 Bit
4. Gutiérrez-Vilahú L, Massó-Ortigosa N, Costa-Tutusaus L,
Guerra-Balic M
)5. Arch Index(AI
)6. Chippaux- Smirak Index(CSI
)7. Alpha Angle(AA
8. Onodera, Andrea Naomi, Sacco, Isabel Camargo Neves,
Morioka, Eliana Harumi, Souza, Priscila Saraiva, de Sa,
Marcia Regina, Amadio, Alberto Carlos
9. Staheli LT, Chew DE, Corbett M
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به این منظور از آزمودنيها خواسته شد با پای برهنه ،به
راحتي و در حاليكه وزنشان را بهطاور مسااوی باین دو پاا
تقسیم كردهاند ،روی دستگاه بایستند و باه عالمتاي كاه در
فاصله  0متری قرار دارد نگاه كند .مدت زمان انجام آزماون
 1تکرار  04ثانیهای همراه با  0دقیقه استراحت در بین هار

تالش بود و میانگین دادههای بهدست آمده بهعنوان ركاورد
فرد جهت محاسبات بعدی ثبت گردید .دستگاه فوت اساکن
سه سری داده شامل میزان جابجایي مركز فشار كف پاها در
جهات داخلي -خارجي ،0قدامي -خلفي 0و شاخص كلاي 1را
محاسبه و ارائه ميدهد.

شکل  :2تصویر دستگاه فوت اسکن و نقش کف پا در آن

جهت خالصهسازی و مرتبنمودن دادهها از آمار
توصیفي در قالب آمارههایي چون میانگین و انحراف
استاندارد و برای بررسي توزیع طبیعي دادهها از آزمون
كلموگروف -اسمیرنف 0استفاده شد .با توجه به نرمال بودن
دادهها ،روش پارامتریک تحلیل واریانس یک سویه 5و آزمون
تعقیبي توكي )HSD( 2جهت تجزیه و تحلیل اطالعات
بهكار رفت .كلیه عملیات آماری در بسته نرمافزاری SPSS
نسخه  00انجام گردید و سطح معنيداری  p˂4/45در نظر
گرفته شد.

یافتههای تحقیق
در جدول  0مشخصات جمعیت شناختي و قوس كف پای
آزمودنيها ارائه دادهشده است .خصوصیات جمعیت شناختي
سه گروه تحقیق توسط آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
مقایسه شد .با توجه به اینکه هیچ تفاوت معناداری بین
گروهها وجود نداشت ،ميتوان آنها را از حیث جمعیت
شناسي همگن در نظر گرفت.

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد وزن ،قد ،سن و میزان قوس کف پای آزمودنیها

عوامل

كف پای طبیعي

كف پای گود

كف پای صاف

P

سن(سال)

04/37 ± 4/30

04/01 ± 4/37

04/05 ± 4/00

4/01

4/47

قد(سانتي متر)

000/54 ± 7/07

000/51 ± 7/04

000/70 ± 7/70

4/00

4/40

وزن(كیلوگرم)

13/74 ± 04/15

17/04 ± 3/03

00/04 ± 04/30

4/00

0/05

شاخصتوده
بدني()kg/m2

03/00 ± 0/72

07//74 ± 1/43

00/57 ± 1/32

4/43

0/20

قوس كف پا

4/50 ± 4/42

4/10 ± 4/00

0/40± 4/00

F

اطالعات0مربوط0به میزان1جابجایي مركز فشار كف
پاهای تمام آزمودنيها در سه گروه كف پای صاف ،گود و
طبیعي و در سه وضعیت شاخص كلي ،داخلي -خارجي و

قدامي  -خلفي در جدول  0نشان داده شده است .همانگونه
كه مشاهده ميشود میانگین جابجایي مركز فشار كف پاها
در گروه كف پای طبیعي نسبت به كف پای صاف و گود

4. Kolmogorov– Smiranov Test
5. One Way ANOVA
6. tukey

)1. Center Of pressure X (COPX
)2. Center Of pressure Y (COP Y
3. Center Of pressure (COP) Total traveled way

0

5

2
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كف پای صاف نسبت به كف پای گود بیشتر و به همراه آن
تعادل ایستا و كنترل پاسچر كمتر است.

كمتر بوده و به تبع آن تعادل ایستا و كنترل پاسچر بیشتر
است ،همچنین میزان جابجایي مركز فشار كف پا در گروه

جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد میزان جابجایی مرکز فشار کف پاها

شاخص
كلي شاخص

داخلي  -خارجي

قدامي  -خلفي

نوع پا

تعداد

میانگین  ±انحراف استاندارد (میلي متر)

كف پای صاف
كف پای گود
كف پای طبیعي
كف پای صاف
كف پای گود
كف پای طبیعي
كف پای صاف
كف پای گود
كف پای طبیعي

14
14
14
14
14
14
14
14
14

000/57 ± 10/40
007/00 ± 10/10
005/74 ± 05/04
01/07 ± 2/04
04/57 ± 0/55
0/01 ± 0/02
00/21 ± 5/72
00/24 ± 0/54
04/01 ± 0/14

به منظور ارزیابي تفاوت بین سه گروه كف پای صاف،
طبیعي و گود با توجه به میزان جابجایي مركز فشار كف
پاها ،تحلیل واریانس یک سویه ( )ANOVAانجام گرفت كه

نتایج آن در جدول  1ارائه گردیده است ،یافتهها نشان
ميدهد كه در تمام وضعیتها تفاوت معناداری بین گروهها
وجود دارد (.)P<4/45

جدول  :3نتایج آزمون تحلیل واریانس یك طرفه به منظور نشان دادن تفاوتهای گروهی

شاخص
شاخص كلي

داخلي  -خارجي

قدامي  -خلفي

منابع
بین گروه ها
درون گروه ها
مجموع
بین گروه ها
درون گروه ها
مجموع
بین گروه ها
درون گروه ها
مجموع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذور

F

P

10240/07
07077/01
003373/04
072/02
0501/04
0744/42
140/20
0007/21
0240/10

0
37
30
0
37
30
0
37
30

05344/21
0003/01

00/01

*4/440

33/43
07/50
050/10
00/00

5/41

04/00

*4/440

*4/440

*معني داری در سطح ()P<4 /45

برای تعیین معناداری بین میانگینهای مربوط به
گروههای مورد مطالعه ،از آزمون تعقیبي توكي )(HSD
استفاده شد كه نتایج این آزمون در جدول  0آمده است.
همان گونه كه در جدول شماره  0مشاهده ميشود ،در
شاخص كلي جابجایي مركز فشار بین گروههای كف پای
صاف و گود ( ،)P=4/402بین گروههای كف پای صاف و
طبیعي ( )P <4/440و بین گروههای كف پای گود و
طبیعي ( )P=4/410تفاوت معناداری مشاهده گردید .در
شاخص داخلي -خارجي بین گروههای كفپای صاف و گود
تفاوت معنادار بود ( )P=4/407و همچنین بین گروههای

كف پای صاف و طبیعي تفاوت معناداری مشاهده شد
( )P<4/40ولي بین گروههای كف پای گود و كف پای
طبیعي تفاوت معنادار نبود ( .)P=4/303در شاخص قدامي-
خلفي بین گروههای كف پای صاف و كف پای گود تفاوت
معنادار مشاهده نشد ( )P=4/040ولي بین گروههای كف
پای صاف و طبیعي تفاوت معنادار بود ( )P=4/440و
همچنین بین گروههای كف پای گود و طبیعي تفاوت
معنادار بود (.)P=4/40

00
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جدول :4نتایج آزمون تعقیبی توکی ( )HSDمتغیر میزان جابجایی مرکز فشار بین وضعیت های مختلف گروه های سه گانه

گروه )(I

متغیر وابسته

كف پای صاف
كف پای گود

شاخص كلي

كف پای طبیعي
كف پای صاف
داخلي – خارجي

كف پای گود
كف پای طبیعي
كف پای صاف
كف پای گود

قدامي  -خلفي

كف پای طبیعي

گروه )(J

میانگین جابجایي )(I-J

Std. Error

P

كف پای گود
كف پای طبیعي
كف پای صاف
كف پای طبیعي
كف پای صاف
كف پای گود
كف پای گود
كف پای طبیعي
كف پای صاف
كف پای طبیعي
كف پای صاف
كف پای گود
كف پای گود
كف پای طبیعي
كف پای صاف
كف پای طبیعي
كف پای صاف
كف پای گود

00/01
05/37
-00/01
00/01
-05/37
-00/01
0/24
1/01
-0/24
4/21
-1/01
-4/21
0/41
0/54
-0/41
0/07
-0/54
-0/07

3/21
3/21
3/21
3/21
3/21
3/21
0/43
0/43
0/43
0/43
0/43
0/43
4/00
4/00
4/00
4/00
4/00
4/00

*4/402
*4/440
*4/402
*4/410
*4/440
*4/410
*4/407
*4/40
*4/407
4/303
*4/40
4/303
4/040
*4/440
4/040
*4/40
*4/440
*4/40

*معني داری در سطح ()P<4 /45

بحث
تعادل یکي از مفاهیم بحث برانگیز سیستم حسي -حركتي
بوده و كف پای انسان با سطح اندك خود ،نقش مهمي در
حفظ آن ایفا ميكند از اینرو تغییرات بیومکانیکي كوچک
در محدوده سطح اتکا ممکن است كنترل پاسچر را تحت
تأثیر قرار دهد .این پژوهش ،اثرات تغییر در قوس طولي
داخلي كف پا مشتمل بر كف پای صاف ،گود و طبیعي بر
میزان جابجایي مركز فشار ( )COPكف پا در دانشآموزان
پسر  04تا  01سال را بررسي كرد و نتایج نشان داد كه
میانگین جابجایي مركز فشار كف پا در گروه كف پای
طبیعي نسبت به كف پای صاف و گود كمتر بوده و به تبع
آن كنترل پاسچر و تعادل بهتر است ،همچنین میزان
جابجایي مركز فشار كف پا در گروه كف پای صاف نسبت به
كف پای گود بیشتر و به همراه آن كنترل پاسچر كمتر
است ،بنابراین میزان قوس طولي داخلي كف پا بر كنترل
پاسچر آزمودنيها در هر سه وضعیت شاخص كلي ،شاخص
داخلي -خارجي و شاخص قدامي -خلفي تأثیرگذار است .در
وضعیت شاخص كلي ،كاهش قوس كف پا تأثیر بیشتری
نسبت به افزایش قوس كف پا بر كاهش كنترل پاسچر

آزمودنيها داشت .در شاخص داخلي -خارجي ،كاهش قوس
طولي داخلي (كف پای صاف) باعث افزایش جابجایي مركز
فشار كف پا و كاهش كنترل پاسچر آزمودنيها نسبت به
وضعیتهای كف پای طبیعي و كف پای گود گشت ولي
تفاوت معناداری بین دو گروه كف پای طبیعي و كف پای
گود مشاهده نشد .در شاخص قدامي -خلفي هر دو وضعیت
كف پای صاف و گود باعث كاهش كنترل پاسچر نسبت به
وضعیت كف پای طبیعي گردید ولي بین دو گروه كف پای
صاف و گود تفاوت معناداری یافت نشد.
تعادل در زنجیره حركتي بسته حفظ ميشود و به
بازخورد ادغام شده حركات مفاصل لگن ،زانو و مچ پا متکي
است و ممکن است در اثر اختالل در ارسال اطالعات حسي
آوران یا اختالل در قدرت و استحکام مکانیکي هریک از
مفاصل یا ساختار متعلق به اندام تحتاني مختل شود (آكلند،
الیوت ،بلومفیلد  .)000 :0440 ،اندام تحتاني با مجموعه ای
از مفاصل ،یک واحد حركتي را تشکیل ميدهد كه تأمین
كننده ثبات ،جذب كننده فشار و تولیدكننده نیرو بوده
(برونفیلد )0404 ،0و عملکرد این بخشها در ارتباط با هم
1. Burnfield, M
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است (چین ،هرتل .)057 :0404 ،0ساختار و عملکرد مچ پا
و پا به هنگام جذب فشار و اعمال نیرو ،تأثیر زیادی روی
بخشهای باالتر اندام تحتاني داشته (داوید )540 :0440 ،0و
اولین اجزایي هستند كه جذب فشار را انجام ميدهند
(آكلند ،الیوت ،بلومفیلد .)000 :0440 ،1در صورت كارایي
این مفاصل ،قابلیت انجام روان و به موقع حركات در دامنه
حركتي مورد نیاز تأمین ميشود (كافمن ،برودین ،شافر،
جانسون ،كالسون .)353 :0000 ،0وجود ناهنجاری در
ساختار كف پا ممکن است بر عملکرد فرد در موقعیتهای
مختلف تأثیر بگذارد و عملکرد مؤثر پا در تأمین دامنه
حركتي مورد نیاز جهت انجام روان و به موقع حركات را تا
حد زیادی مخدوش ميكند (ویلیامز ،مک كالی ،همیل،5
.)100 :0440
در مرور ادبیات تحقیق ،تي سای و همکاران (:0442
 )000تأثیر انواع متفاوت ساختار پا بر كنترل پاسچر ایستاده
را بررسي كردند .محققان برای ارزیابي كنترل پاسچر از
دستگاه سکوی نیرو مدل  Bertecاستفاده كردند .متغیرهای
مورد ارزیابي در این تحقیق شامل سرعت متوسط جابجایي،
انحراف معیار و حداكثر جابجایي مركز فشار در صفحه
داخلي خارجي و زمان كلي ایستادن روی یک پا بود .نتایج
نشان داد كه افراد دارای پای طبیعي از كنترل پاسچر بهتری
نسبت به افراد دارای كف پای صاف و گود برخوردارند .كات
و همکاران ( )00 :0445پس از تحقیق روی پایداری ایستا و
پویا در افراد دچار ناهنجاری پای چرخیده به داخل و خارج،
گزارش دادند كه پایداری ایستا و پویا در افراد با انواع
مختلف پا تحت تأثیر قرار ميگیرد و در واقع نوع و
ساختمان پا بر پایداری ایستا و پویا تأثیرگذار است .عبدلي و
همکاران ( )130 :0400رابطه قوس طولي داخلي كف پا با
برخي شاخصهای حركتي منتخب كودكان  00تا  00ساله
را بررسي كردند ،نتایج تحقیق نشان داد كه متغیر تعادل با
میزان قوس طولي كف پا رابطه مثبت و معني داری دارد.
این نتایج با نتایج تحقیق حاضر همخواني دارد .هرتل و
همکاران ( )000 :0440اثر ناهنجاریهای ساختار كف پا بر
تعادل ایستا را با استفاده از صفحة نیروسنج  AMTIو
1. Chinn, Lisa, Hertel, Jay
2. Davis, Irene S
3. Ackland, Timothy R, Elliott, Bruce, Bloomfield, John
4. Kaufman, Kenton R, Brodine, Stephanie K, Shaffer,
Richard A, Johnson, Chrisanna W, Cullison, Thomas R
5. Williams Iii, Dorsey S, McClay, Irene S, Hamill, Joseph

عملکرد تعادلي افراد را در دو مقولة میزان انحراف مركز
فشار و سرعت انحراف مركز فشار بررسي كردند .آنها نشان
دادند كه میزان انحراف مركز فشار پا در افراد با كف پای
گود بیشتر از افرادی با كف پای طبیعي است .به عبارت
دیگر ،افراد با كف پای گود تعادل كمتری نسبت به افراد با
كف پای طبیعي دارند و میزان انحراف مركز فشار پا در افراد
با كف پای صاف و طبیعي مشابه بود .از طرفي اختالف
معني داری در سرعت انحراف مركز فشار در بین انواع كف
پا مشاهده نشد .انحراف بیشتر مركز فشار در افراد با كف
پای گود ممکن است به دلیل سطح تماس كمتر پای این
افراد با سطح زمین باشد كه این سطح تماس كمتر با سطح
زمین موجب دریافت اطالعات حسي كمتری از كف پا
نسبت به افراد دو گروه دیگر ميشود؛ نتایج این تحقیق با
نتایج پژوهش حاضر همخواني كامل ندارد كه دلیل آن
ممکن است تعداد كم آزمودنيها در تحقیق هرتل و یا
تفاوت جامعه ایراني با جامعه تحقیق وی باشد .كات و
همکاران ( )00 :0445در تحقیق خود تعادل ایستا و پویای
افراد با كف پای سوپینیت و پرونیت را با استفاده از سیستم
 Chatteex System Balanceبررسي كردند ،در این
تحقیق تفاوتي بین تعادل ایستای افراد با كف پای گود و
صاف با كف پای طبیعي دیده نشد .این نتایج با یافتههای
تحقیق حاضر همسو نیستند و دلیل آن احتماالً تفاوت در
ابزار اندازهگیری كننده تعادل و همچنین تفاوت گروه سني
آزمودنيها باشد.
پا آخرین قسمت زنجیره حركتي بسته است كه نقش
مهمي در تعادل و كنترل پاسچر دارد؛ بنابراین وقتي كه
قسمتي از این زنجیره ناتوان ،ضعیف ،مبتال به ناهنجاری یا
آسیب شود ،روی سایر قسمتهای زنجیره بدن تأثیر
ميگذارد .محققان پي بردهاند كه تعادل و كنترل پاسچر از
طریق تغییرات ورودیهای محیطي كه عامل ثانویه آسیب
مفصل است ،تحت تأثیر قرار ميگیرد (پارك ،لي ،لوكارت،
كیم )0 :0400 ،2بنابراین منطقي به نظر ميرسد كه ابتال به
ناهنجاریهای كف پای صاف یا گود بر تعادل و كنترل
پاسچر مؤثر باشد .در پای سوپینیت ،كف پا با قوس زیاد به
اندازة كافي با سطوح زیرینش سازگار نميشود و افزایش
جابجایي مركز فشار در افراد با پای گود ممکن است به
دلیل ناحیه تماس كمتر بین سطح كف پا و فوت اسکن در
6. Park, S H. Lee, K. Lockhart, T. Kim, S.
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مقایسه با افراد با ساختار پای نرمال باشد .داشتن ناحیة
سطح تماس كمتر ممکن است به دو روش در كنترل پاسچر
ایجاد اختالل كند :اول اینکه ساختار پای سوپینیت ،مركز
فشار را در طي پرونیشن به سمت مدیال انتقال ميدهد
(یلفاني ،امیني ،رئیسي .)001 :0405 ،پای گود از طریق
محدودیتهای فیزیولوژیکي در دامنهی حركتي مفصل ساب
تاالر و میدتارسال ،محدود ميشود و هیچ سازوكار حمایتي
بین قسمت داخلي پا و صفحه فوت اسکن وجود ندارد.
بازخورد اطالعات حس عمقي طي حركات مفصل نه تنها به
اطالعات حسي گیرندههای مفصلي (شامل لیگامانها و
كپسول مفصلي) بلکه به اطالعات مختلف دریافتي از
گیرندههای پوستي و گیرندههای مکانیکي عضالت نیز
بستگي دارد (مارتین ،مک پویل .)520 :0445 ،0بنابراین
احتمال دوم این است كه گودی كف پا موجب كاهش
اطالعات حسي پوستي دریافتي از ساختار كف پا نسبت به
افراد با كف پای نرمال ميشود ،زیرا ناحیهی سراسری
كمتری در سطح كف پای گود در ارتباط با صفحه فوت
اسکن وجود دارد .این امر موجب سازوكار ضعیفتر كنترل
پاسچر در افراد با ساختار پای گود ميشود .مطالعات قبلي
نشان دادهاند كه فعالیتهای سیستمهای آوران حسي
كفپایي برای نظام كنترل پاسچر مهم هستند (رابینز،
گنگنون ،دیز ،كیس ،هویت .)0031 :0445 ،0از طرف دیگر،
ممکن است دلیل اختالف بین افراد دارای كف پای صاف و
طبیعي این باشد كه صافي بیش از حد در قوس داخلي در
1
افراد دارای كفپای صاف یک وضعیت بیش از حد متحرك
را ایجاد ميكند كه متعاقباً سبب ایجاد دامنهی باالتری از
فعالیت عضالت احاطه كننده و سیستم عصبي مشاركت
كننده و ناپایداری پاسچرال ميشود (اسپینک ،فتوح آبادی،
وی ،هیل ،لورد.)23 :0400 ،0
همچنین بهنظر ميرسد این افراد بهدلیل وجود
ناهنجاری ،قادر به استفاده بهینه از راهبرد مچ پا برای
كنترل پاسچر نیستند و با بکارگیری راهبردهای حفظ
تعادل در مفاصل پروگزیمال ،در كنترل پاسچر عملکرد

1. Martin, R. L., & McPoil, T. G
2. Robbins, J., Gangnon, R. E., Theis, S. M., Kays, S. A.,
Hewitt, A. L., & Hind, J. A.
3. hypermobile
4. Spink, M. J., Fotoohabadi, M. R., Wee, E., Hill, K. D.,
Lord, S. R., & Menz, H. B.
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ضعیفتری دارند (شارمن .)0 :0440 ،5همینطور ممکن
است استفاده روزمره از مساحت بیشتر سطح كف پا در افراد
با كف پای صاف به ضعف و عدم كارایي سیستم عضالني و
راهبرد مچ پا برای حفظ تعادل منجر شده باشد (بهانون،2
 .)05 :0007پای گود و صاف ممکن است نیروی عکس
العمل زمین را در صفحهی فرونتال و موقعیت مركز فشار را
تغییر دهند (تي سای ،مركر ،گروس )000 :0442 ،كه
احتماالً به تغییر در بکارگیری راهبردهای كنترل تعادل در
این افراد ميانجامد.
پای صاف و گود با پرونیشن و سوپنیشن بیش از حد
مفصل تحت قاپي مرتبط است .این ناهنجارها ممکن است
درون دادهای محیطي ارسال شده از حسهای عمقي را
مختل كند (تي سانگ ،ژانگ ،فن ،بون .)507 :0441 ،كف
پای صاف ممکن است با پرونیشن بیش از حد مفصل تحت
قاپي مرتبط باشد .پرونیشن جبراني غیرطبیعي ممکن است
موجب عدم ثبات و بیش حركتي مفاصل پا شود .از طرف
دیگر ،كف پای گود كه با سوپنیشن بیش از حد مفصل تحت
قاپي همراه است ،به دلیل سطح اتکای كمي كه پا در حالت
تحمل وزن نسبت به پای طبیعي دارد ،ممکن است بر كنترل
پاسچر تأثیر منفي داشته باشد (گاسکیویس ،پرین:0002 ،
 .)05همچنین اختالل در بکارگیری بهینه راهبرد مچ پا و
استفاده از راهبردهای حفظ تعادل در مفاصل پروگزیمال به
اختالل در كنترل پاسچر بیانجامد .بنابراین كف پای صاف و
گود ممکن است حین تحمل وزن ناپایدار باشند و كنترل
پاسچر و تعادل را مختل كنند (كوب ،تیس ،جانسون،
هگبي.)70 :0440 ،
نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان ميدهد كه میزان قوس
طولي داخلي كف پا بر كنترل پاسچر تأثیرگذار است .قوس
طولي داخلي كف پا میزان مطلوبي دارد كه افزایش (كف
پای گود) یا كاهش (كف پای صاف) آن ميتواند باعث
كاهش كنترل پاسچر نسبت به وضعیت كف پای طبیعي
گردد.

5. Sahrmann, S
6. Bohannon, R. W.
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محدودیتها

پیشنهادها

در این مطالعه محدودیت هایي وجود داشت كه الزم است
 از جمله این محدویتها ميتوان به.مورد توجه قرار گیرد
عدم شركت دختران در این مطالعه و همچنین عدم ارزیابي
 از این رو توصیه ميشود تحقیقي با.تعادل پویا اشاره كرد
حضور هر دو جنس و روی كنترل پاسچر و تعادل پویا انجام
.شود

نتایج این پژوهش نشان ميدهد كه كنترل پاسچر در حالت
ایستا تحت تأثیر ساختار آناتومیکي پا ميباشد و این تأثیر
باید در موقعیتهای كلینیکي و همچنین پژوهشي مورد
 از این رو توصیه ميشود محققاني كه قصد.توجه قرار گیرد
 تعادل و دیگر زمینههای،مطالعه در زمینه كنترل پاسچر
، در كنار سایر مشخصهها مانند سن،مشابه را دارند
 نوع آناتومیکي پا را نیز، سطح فعالیت بدني و غیره،جنسیت
.به عنوان عاملي تأثیرگذار مد نظر قرار دهند

تشکر و قدردانی
محققان از همکاری كلیهی افراد شركت كننده در این طرح
و مدیریت و كاركنان مدارس ابتدایي دانش و شهدای شهر
.نیک آباد جرقویه سفلي صمیمانه تشکر مي نمایند
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