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 چگونه یک کفش مردانه مناسب را انتخاب کنیم؟

شاید به نظر بیاید که انتخاب یک کفش مناسب برای مردان چندان اهمیتی نداشته باشد، ولی به تجربه 

های توان گفت که اتفاقا برخی از مردان، برای خرید و انتخاب یک کفش، عالوه بر راحتی، به دنبال ویژگیمی

این مسئله برایشان بسیار پراهمیت است. این موضوع شاید برای زنان در انتخاب خاص دیگری نیز هستند و 

های یک یک کفش زنانه بیشتر به چشم آید، ولی زنانی هم هستند که ممکن است خیلی به مدل و ویژگی

کفش اهمیت چندانی ندهند. جدای بحث جنسیتی کفش، شاید بتوان گفت، اکثریت عموم مردم مابین این 

عدم وسواس در رابطه با خرید کفش هستند. شایان ذکر است که  بسیاری از مردان از پوشیدن  وسواس و

چسبند، ولی آن را های کتانی خود میکنند یا برخی دیگر فقط به کفشکفش مردانه احساس راحتی نمی

محیط بیرون دانند، یا برخی دیگر چون در محیط کاری همیشه چکمه به پا دارند، در ها نمیمناسب مراسم

کنند. توجه داشته باشید که کفش مناسبی را انتخاب کنید که باعث راحتی شما هم از این سبک تبعیت می

کنیم برای تان هماهنگ بوده و به شما اعتماد به نفس بدهد. ما در اینجا نکاتی را که فکر میشود، با لباس

 دهیم.می تواند پراهمیت باشد، توضیحخرید یک کفش مردانه مناسب می

 
 های مردانهکفش انتخاب پنج قانون کلی برای

تر از آن. معموال . سعی کنید کفشی را انتخاب کنید که متناسب با رنگ شلوارتان باشد، یا نهایتا تیره1

 شود.تر از شلوار شما باشند، باعث منحرف شدن دید شما میهایی که رنگشان روشنکفش

های شما هم رنگ یا ست باشد. بهتر است به جوراب خود، همانند یک کفشها با . نیازی نیست که جوراب2

خوانی داشته باشد یا در کراوات نگاه کنید. رنگ و طرحش را طوری انتخاب کنید که به ست لباس شما هم

 غیر این صورت، سبک و طرح منحصر به فردی داشته باشد.
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ی خود را با آن هماهنگ کنید، مگر اینکه کمربند شما هاکنید، سعی کنید کفش. اگر از کمربند استفاده می3

 راه راه یا طرح و رنگ خیلی خاصی داشته باشد.

گذاری کنید. زیرا این های خود سرمایههای گران قیمت را دارید، حتما روی کفش. اگر توانایی خرید کفش4

جویی شود. چون این قبیل های شما برای خرید کفش، صرفهشود که در بلند مدت در هزینهکار باعث می

پاشد و دیرتر دچار های ارزان قیمت، زود از هم نمیها دارای طول عمر بیشتری هستند و مانند کفشکفش

 شوند. ایراد یا خرابی می

کنید، در نظر داشته باشید. . همیشه یادتان باشد که باید تناسب و راحتی را نسبت به سبکی که انتخاب می5

های جدید خود صرف خواهید کرد، بنابراین کنید که شما زمان زیادی را برای پوشیدن کفش به این نکته فکر

 ها احساس خوب و راحتی داشته باشید.شما باید در آن

 کفش مردانه برای شلوار جین

توانید تقریبا هر رنگ و سبک کفشی را با شلوار جین بپوشید. با این وجود، شما باید از پوشیدن شما می

شوند، خودداری کنید. چکمه، کفش ورزشی، کفش های خاصی استفاده میای براق که برای لباسهکفش

توانید سبک کفش خود را شوند. برای زیباتر شدن کار میراحتی، صندل و غیره همگی با شلوار جین عالی می

ی سبک یک دست هاهای کتانی و کفشها با کفشبر اساس پیراهن خود انتخاب کنید. به طور مثال تیشرت

های هایی با دکمهدهند یا پیراهنشوند یا ست پیراهن چهارخانه با چکمه هماهنگی خوبی را تشکیل میمی

بزرگ و هنری با صندل میانه بسیار خوبی دارند. پیشنهاد ما برای شما استفاده از برندهای معروف و باکیفیت 

 کند.ی و استحکام، جذابیت شما را دوچندان میها عالوه بر زیبایاست. این کفش یالرو کاترپ یاکلمب

 
 راحتی های مردانهکفش
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های ای معمولی دارند. انواع لوفر، آسکفورد، چکمه و سایر کفشاکثر مردان در کمد خود چند شلوار پارچه

زنند. اجازه دهید تزئینات و سبک کفش شما را به سمت مردانه، ست خوبی را با اینگونه شلوارها رقم می

تواند در این زمینه ظاهری که مدنظرتان هست، هدایت کند. به کارگیری تزئیناتی مثل منگوله یا سگک می

 مفید باشد.

 های مردانه مجلسیکفش

تر و با پاشنه تان را براقتوانید کفشپوشید. میبرای این حالت سبکی را انتخاب کنید که برای کت و شلوار می

اید، تر از شلوارتان باشد. اگر کمربند بستهکفشی را انتخاب کنید که همرنگ یا تیرهو کف کمتر در نظر بگیرید. 

های های مجلسی در قسمت انگشتان پا، حالتسعی کنید رنگ کفش خود را با آن هماهنگ کنید. کفش

خواهید فقط یک یا دو جفت کفش مجلسی مختلفی دارند، چهارگوش یا گرد یا نوک تیز و باریک. اگر می

های دهد که با لباساشته باشد، سعی کنید حالت نیمه گرد را انتخاب کنید، چون این امکان را به شما مید

 مختلفی آن را بپوشید تا دیگر نیاز به خرید مجدد کفش مجلسی نداشته باشید.

 
 های مردانهتطبیق رنگ برای کفش

 شوند.ست می یبه خوب یمشک یا ی، خاکستریاسرمه یبا شلوارها یمشک یهاکفش -

 یر، بژ، سبز و سای روشن مایل به زرد و خاکستریا، قهوهیاقهوه یبا شلوارها یاقهوه یهاکفش -

 مناسب است. یرهت یهارنگ

 شوند.ی ست میبه خوب یو خاکستر یروشن، آب یا، قهوهیخاکشلوارهای با  ی قرمز تیرههاکفش -

 یاربس یدسف یا، بژ، برنزه روشن یتر، آبروشن یهارنگ شلوارهایی با به زرد با یلما یقهوها یهاکفش -

 رسند.یبه نظر م یباز

 هماهنگو قرمز  یتونی، زید، سفیا، بژ، قهوهیخاکستر ی نیز با شلوارهایاسرمه یآب یهاکفش -

 هستند.



  www.MianaWeb.ir                                                                                   فرهاد ناجی محتوانویس:

 

4 

 

 خودتان را کمی آزاد بگذارید

ارای تنوع بیشتری شده موارد مربوط به انتخاب سبک کفش، رنگ و سایر عوامل دیگر، نسبت به گذشته د

کنیم، تان باشد. اما پیشنهاد میهایتان، مشابه لباساست. با این حال، شما همچنان عالقمند هستید تا کفش

تری بپوشید ای زیبا را با لباس رسمیتوانید چکمهاین محدودیت را کمی کنار بگذارید. به طور مثال شما می

ید. پس سعی کنید کمی خودتان را در انتخاب یک کفش، آزادتر های کاری را با شلوار جین بپوشیا چکمه

 بگذارید. 
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 مناسب پنج نکته ضروری برای انتخاب کفش زنانه

 یدتوانیوجود دارد که م یمتنوع یاربس یهاها به طول انجامد. کفشساعت تواندمی کفش مناسب یک یافتن

تواند موضوع می ین. ایدها را انتخاب کن، آنیدبدست آور یدخواهیکه م ییمناسب و ظاهر نها یتبسته به موقع

 باشد. یزکار کامال چالش برانگ یک

هستند که از  یلوازم کیف و کفشدارند.  یخود رابطه خاص یفزنان با کفش و کبهتر است این را بپذیریم که 

جلوه زیبایی تواند یم یفکفش و ک در حقیقت .کننداز آن به طور دایم استفاده می سنین باالترتا  یزمان جوان

شاید بتوان گفت که برای بانوان  گذار باشد.یرثات رابطه با خودمانما در  اتبر احساس یو حت به لباس ما بدهد

 توان گفت کهبه جرات می . امایستن یسهقابل مقا و زیبا، یدجد و کیف جفت کفش یک ه اندازهب یزچ یچه

کار و شاید این کار برای ما  یستیمن یاحرفه های گوناگون،مناسب برای موقعیتدر انتخاب کفش همه ما 

ظاهر را داشته  ینبهتر یشههم یدتا بتوان یماکرده یجادشما ا یراهنما برا یک، ما یلدل ینباشد. به هم یدشوار

 .یدباش

 
 کمربند یا یفمطابقت رنگ کفش با ک. 1
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است  مشکلیهمان  یقادق ینو ا مد است ینقوان ینتریمیاز قد یکی ،کمربند یا یفمطابقت رنگ کفش با ک

رنگ را دو بار در لباس خود تکرار  یک یدشما فقط با توجه داشته باشید که !یمیقد ، یعنی قانونکه وجود دارد

خود را با  هایکفش یدتوانی، میددار یادز یهابا رنگ یبه نظر برسد. اگر لباسست تا منسجم باشد و  یدکن

به یاد  اما .یدبرو پیش، یددار یبه افزودن لوازم جانب یازامر ن ینتحقق ا ی. اگر برایدها ست کناز آن رنگ یکی

 یاجواهرات  یاکمربند  یالباس  با یا . یعنییدمطابقت ده یزچ یکخود را فقط با  یهاکفش داشته باشید که

 .هاهمه آن با اما نه تان،یفک

 
 

 یدکن یفاست که از لباس خود تعر ینکفش ادف شما با انتخاب . ه2

 یاصل بخش یکاگر . یدنه با آن رقابت کن نمایید، یفاست که از لباس خود تعر ینهدف شما از انتخاب کفش ا

، است یکنواخت یالباس شما ساده  تری بروید. اگربه سراغ کفش ساده ،استپر زرق و برق  یاربستان در لباس

تعادل است. شما  ینجادر ا یدیجفت کفش پر زرق و برق است. نکته کل یکنشان دادن  یبرا یعال یفرصت

 یدکن ی، سعرنگ است یک. اگر لباس شما یدکن یریجلوگ یکنواخت و خسته کننده ظاهر یکداشتن  باید از

 .یدکن یخوددار با همان رنگ کفش یدناز پوش

 دارد یتنوع بدن شما هنگام انتخاب کفش مناسب اهم. 3

دارد. به عنوان مثال  یتنوع بدن شما هنگام انتخاب کفش مناسب اهمولی باید گفت که  ،نه یا یدباور کن

 یدبلند با یهاچکمه .شما قطع شوند ماهیچه ساق پاقسمت  ینتریعکه در وس یدرا انتخاب نکن ییهاچکمه

 یدنکند. هنگام پوشیشدن م یکبارزانو شروع به  یرکه پا از ز ییدر جا ،شما قطع شوند ماهیچه ساق پا یباال

به نظر  ینسنگ یاروگرنه ممکن است بس ،یدکن یالغر خوددار ینآن با شلوار ج یدن، از پوشتخت یهاکفش

، از یددار یبزرگ ی. اگر پاهاالغر مناسب است یارافراد بس یسبک فقط برا ینا توان گفت که. مییدبرس

نوبت  هنگامی که .ید، اجتناب کنتر نشان دهندیطوالن یشما را حت یتوانند پاهایدار که مانگشت یهاکفش

باعث  یراز ،کنند یخوددار ینچا 4از  یشبا قد ب ییهاپاشنه یدناز پوش یداندام با یز، زنان ررسدیبه پاشنه م

 یدباش یبه دنبال کفش ،یفیتبا ک یهابا انتخاب کفشتوجه داشته باشید که شود. یبزرگتر نشان دادن پاها م
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 طور دیگری نشان دهد.که پاها و نوع بدن شما را 

 یستآسان ن یشهبودن هم ی، منطقیمکنیکه انتخاب م شودی میصحبت از کفش یوقت. 4

 یهاکه کفش یدمطمئن شو یشه. همیستآسان ن یمکنیکه انتخاب م ییهادر مورد کفش یشهبودن هم یمنطق

خود  یهااست. چکمه گزینه خوبی یزن دیگر یهایتو هوا و موقع آب ی، بلکه برالباس شما یشما نه تنها برا

دار مناسب پاشنه یهاشود. کفش یدهپوش ینشلوار ج یابا دامن و لباس  ا، تکنار بگذاریدو زمستان  ییزپا یرا برا

 یدهمعمول پوش یرغ یطدر شرا وگرم  یاربس یفقط در هوا یدبا دمپایی شستیصندل و . هستند یمجالس رسم

 است. یانتخاب منطق یک ینکه ا ید، مطمئن شویدروند را دنبال کن یک ینکهقبل از ا. پس شود

 
 ستا هاانتخاب ینتراز سخت یکی رنگ مناسب احتماال. 5

ست. گزینه ا ینترسخت ،رنگ مناسب، معموال انتخاب شودیکفش با لباس ما م یقکه صحبت از تطب هنگامی

مشابه  یهامت یدکن یسع یدکه با یدداشته باش یادبه  یشهاست که هم ینا ،مشکل ینحل ا یراه برا ینترساده

حقیقتا با لباس ها اگر رنگ یحت نثی،با خ یخنث یره وبا ت یرهبا روشن، ت روشن یعنی، یدکن یدالباس خود را پ

با هر  یبارا تقر یمشک یهاکفش یدتوانی. بله، م، باز این مسئله را رعایت کنیدباشند مطابقت نداشته شما

 یابنفش رنگ با  یها را به راحتآن یدتوانمیهم اکنون مد هستند و شما  یانقره یها. کفشیدبپوش یزیچ

 یهارنگ یا، یدسف یهابا رنگ یدکرم فقط با یا یدسف یهاکفشتوجه داشته باشید که . یدبپوش یدو سف یاهس

 شوند. یدهروشن پوش
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 چند نکته مهم دیگر

خود  دارهپاشن یهاها با کفشالزم باشد ساعت ید. شایدنکن کفش سبک ی انتخابرا فدا یراحتهرگز  -

هر نوع همخوانی الزم را ندارد، در نتیجه  با موقعیت استفاده از آنکفش  نوع ینا مطمئنا. یدراه برو

 .طلبدیاز کفش را م ینوع خاص یمناسبت

 یدخواهمیاست که در آن  ییهوا یافصل  ،یردرار گمورد توجه ق یدکه با یعوامل ینتریاز اصل یکی -

های راحتی و سبک در بهار و تابستان و . استفاده از صندل و کفشیدپوشب کفش مورد نظر را

 شود.های پوشیده برای فصول پاییز و زمستان پیشنهاد میهای بلند و کوتاه و سایر کفشچکمه

ها، یفشماست، ک پوشش یاز عناصر ضرور یکی که کفش ی. در حالیدرا فراموش نکن یجانب لوازم -

حتما بنابراین  .هستند ینچن یزن یگرها، جواهرات و موارد دینکها، عها، دستکشیها، روسرکاله

 .یدها فکر کنهمه آن ارتباط بین، به مجموعه خود و نحوه یدو هنگام خر یدکن جستجو

 نکته آخر

 که یستن اینوین یا قانون نوشته شدهعلم  لزوما ،شما یمناسب برا کفش یکانتخاب الزم به ذکر است که 

به  یباز یارخود بس یمراسم بعد یبراتان، مطمئن باشید که با انتخاب. یدکن یتنکات را رعا ینا مجبور باشید

 ساز.قرار مالقات سرنوشت یک یاباشد  یکارجلسه  یک، خواه یدرس یدنظر خواه

 

 درست کفش ایمنی، گامی در مسیر

 . درکرده است یکتحر یعال یاراز محصوالت بس یبرخ یدرا به تول کفشکفش، صنعت  یدر استانداردها ییرتغ
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همه  ینم که ایایدهرا ند یهرگز زمان به راستیاست.  یمنیدر بازار کفش ا یزانگ یجاندوره ه یک ینا یقتحق

 وجود داشته باشد.  ینوآور

 یهاهکف یهمراه با معرف ،انگشتان پا یمحافظت یهامانند کالهک یوارددر م ییراتیبه طور گسترده تغ اکنون

امکان را داده است تا وزن  ینا یدکنندگانبه تول ییراتتغ ینفشرده وجود دارد. ا یمرپل از جنس محافظ یانیم

مصرف  یبرا یشتریب یشود تا راحتیامر باعث م ینا هند.کاهش د یقابل توجه یزانرا به م ایمنی یهاکفش

 ینشانآتش یهااستفاده از چکمه ین، تفاوت بدر این رابطه. در مطالعات انجام شده کننده آن وجود داشته باشد

 یدنهنگام پوش مشخص شدکه  ،مورد بررسی قرار دادند یچرم یهاها را در کفشطرح یدترینو جد یکیالست

به  داشته است. این مسئله اننشانآتش یهادرددر کمر ییبسزا یرثاها ت، وزن چکمهیمدت طوالن رایکفش ب

 یدر بعض حقیقتکند، در یکم نم را دهندیارائه م یکیالست یهارا که چکمه یوجه عملکرد و محافظت یچه

 یمیاییکه مواد ش یدر موارد یا ییآب و هوا یطشرا یدتریندر شد یکیالست یهاموارد، استفاده از کفش

 .تر استمناسب یاربسناک زیادی وجود دارد، خطر

 
آسترها  ینپوشش متحرک بود. ا یهایستمس ی، معرفیقحر ءمحافظ اطفا یهادر بازار کفش یگرمهم د گام

مهم  یتمز .خشک شوند یعترسر تانیچرم یهاکفش که دهندیبه شما اجازه م و کامال قابل شستشو هستند

کند و یآسان آستر را فراهم م یضد عفونامکان که  است آن یی،آستر قابل جابجا یستمس ینا وجود یگرد

 شود.یچکمه م یداخل یهاقسمت یعترباعث خشک شدن سر ینهمچن

ها را تعمیر آنتوان یشوند و در صورت لزوم ممی زبینیآسترها به طور کامل با ین است کها یگربزرگ د مزیت

 افراد شود. پای از یحافظت کلم یشها و افزاطول عمر کفش یشتواند باعث افزایها مینوآور ین. اکرد

است،  بودهزنان  یبرا یمنیبازار کفش ادر  یرچند سال اخ یطدر که  هاییتوجه به افزایش درخواستبا 

مدت  یبراباید پذیرفت که . کسب کردنداعتبار ها برای خود بسیاری از تولیدکنندگان با ارایه این گونه کفش

 یراز قابل استفاده نبود،کارمندان زن  یبرا ،اندشده یهعمدتا مردانه ته یطمح یککه در  ییهاکفش یطوالن

 هایکفش یدنمجبور به پوش بانوانکار  یروین ه ودر بازار موجود نبود یبه راحت یزبندی مناسب برای آنانسا

 .ندبود برای کار خود نامناسب

 یدر گذشته انتخاب چندان .است شید کفبسته شدن جد یهایستمکرده است وجود س ییرکه تغ یگرید موارد

بنددار بود. در بازار  یا یسبک کشش یهاچکمه تنهاها انتخاب .در دسترس نبود ن کفشبست یهایستمس یبرا

 اند.وجود نداشته هرگزوجود دارد که قبال  ییر عمدههنوز موجود هستند، اما چند تغ یمیقد یهاینهامروز، گز
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به طور گسترده در سراسر جهان  ی،کاربرد یهااز برنامه یاریو در بس محبوب است یاربوت هنوز بس کشیدن

ها را به دهد تا چکمهیم را اجازه این و به پوشنده داردن یایچیدهنسبتا پ ی. طراحیردگیمورد استفاده قرار م

از  یرون،پا به ب یهانتقال حرارت از ناح هاین در این گونه کفشها استفاده کند. همچنبپوشد و از آن یراحت

 مناسب است. یارکفش بس ییدهانه باال

 
دهد یم را اجازه این دهد، به فردیرا ارائه م یپاز بند و بسته شدن ز یبیکه به طور معمول ترک میانی بخش

کفش را ببندد و از  ی، با سرعت و سهولت نسبیپکند و سپس با استفاده از ز یمبند تنظ یقتا کفش را از طر

نخواهد بود. ثابت شده است  یگراتصاالت د یماتبه تنظ یازین یگر، دیماتده کند. پس از انجام تنظآن استفا

 به طور بسیار مناسبیو محافظت مچ پا  یبانیموفق هستند و از پشت یاربس یخدمات اضطرار درها که چکمه

 برخوردار هستند.

در انواع سبک کفش محافظ،  یژهشده است، به ومتداول  یاربس یزقالب و حلقه ن یهااز اتصال دهنده استفاده

 ها. این کفششوندینجات ساخته م عملیاتدر هنگام  یکارگران خدمات اضطرار یکه برا ییهااز جمله کفش
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 یدهند و در موارد جامدستکش ان یدنرا هنگام پوش یماتاز تنظ یاریبس که دهدیم را امکان این به کاربران

 داشته باشند. یشتریب یریپذشود، انعطافیدشوار م یاردن بسش یسکفش هنگام خ یمکه تنظ

از  یستم متشکلس یک یشد، معرف یمعرف یبوت اسک یبا استفاده از فناور یشسال پ یککه  یگرید سیستم

بسته شدن  در این روش سیستم .شودیروکش استفاده م است، که به عنوان ضد زنگ یفوالد یزر یمس یاکابل 

را کامال  پا عقب بخشخورده است، بدنه  یچپ یکه وقت . بدین صورتکندیکار م یو فشار یدکمه کشش یکبا 

را  یرهدستگ یبه راحت توانیدمی شمابعد از استفاده، کند.  حفاظترا آن  یهاتا مچ پا و مفصل ،کندیم یمتنظ

 چکمه را درآورید. شده وآزاد  بستتا  یچانیدپبفشار داده و آن را 

 
 

بدان  ینالبته ا گیرند.یمنی در هنگام خرید فقط هزینه آن را در نظر میکفش ا یداراناز خر یاریبس متاسفانه

 ید، به همان اندازهکنیآن پرداخت م یآنچه که براولی مسلما ندارد،  شیارز یمتکه کفش ارزان ق یستمعنا ن

محصول،  ینههز یجزئ یشاز موارد با افزا یاریدر بس خواهید کرد. نکته حایز اهمیت اینجا است، که یافتدر یزن

 .ید، بدست آوریدکنیبهتر از آنچه در ابتدا تصور م یاربس ایممکن است معامله

ها این کفش گیرند.مشاغل مورد استفاده قرار میاز  یاریبسدر  یمنیا یها، کفشیدکه مطلع هست همانطور

اگر به عنوان مثال . یس بیشترین کاربرد را دارندو پل ینشان، آتشینظام نیروهای ،یسات، تاسیع مختلفصنا در

و حتی  ضربه و نشانان در برابر گرما، شعلهمحافظت از آتش یبرا ،یمنگاه کن ینشانلحظه به خدمات آتش یک

 دارند.  نیاز یمنی مناسبیبه کفش ا ،شودیها انجام میستگاهکه در ا یعاد یکارها برای
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استفاده  یبرا و یا یمیاییش یدر برابر آلودگ کنندگانمصرفمحافظت از  یممکن است برا ایمنی یهاکفش

باشد.  یازن ردمو یتخصص یهانجات یرو سا یاحوادث جاده اطفاء حریق و یا دردر  اننشانآتش یهاعملیاتدر 

نیاز است که دارای ، استفاده قرار گیردکه ممکن است توسط کاربران مورد  یکفش نوعموارد،  یدر بعض

تواند های خاصی بوده و منحصر به فرد باشد. این مسئله در حفظ ایمنی در برابر خطرات احتمالی میویژگی

 بسیار مثمر ثمر باشد.

مانند  یشامل موارد مسئله ینهستند. ا یانپایب یباتقر یصنعت هایبازار در یکاربرد یهابرنامهوجود 

، ین مواردنفت و گاز است. نه تنها ا ید، تدارکات و تولنیسبک و سنگ های، مونتاژیمهندس یدساز، تولوساخت

زیرا هر کدام دارای خطرات مختلف در  ،نیاز دارند ایمنی انواع مختلف کفش به هابرنامه یناز ا یاریبلکه بس

  سطوح عملیاتی خود هستند.

 
 

 انتخاب کفش ایمنی مناسب برای کارکنان خود

روبرو  یچه عوامل با کار ممکن است ینتا مشخص شود در ح ،آغاز شود یسکر یابیبا ارز یدبا یندفرآ ینا کل

ین کفش ایمنی مناسب مات یبرا یکه چه سطح حفاظت یدفهم یدکار انجام شد، خواه ینکه ا یشوند. هنگام

 کنندگانمصرف به طوری که بدانید، ،یدکندقت  هااستفاده از آنبه مدت زمان  یدبا یناست. همچن یازن مورد

ی، زیرا این نکته در عملکرد و مدت طوالن یبراکنند یا ها استفاده میاز این کفش یمدت کوتاه یرافقط ب

 خرید نوع کفش ایمنی مناسب پراهمیت خواهد بود.

 اکه م ییهاینهباشد، گز یرهباران، برف و غ ی مانندمشاغل شما مستلزم قرار گرفتن در معرض عناصر اگر

با کارکنان  به طور متناوب . اگر این عناصرکندیم یتهدا یچرم یهاشما را به سمت کفش کنیم،یم یشنهادپ
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فرد  یانتخاب نه تنها به خشک نگه داشتن پا ینا شود.یکی پیشنهاد میالست یهاباشد، کفش درگیر

نگه ا گرم نسبت ، پا رااستفاده شود ی اینچنینی نیزهایطمح بدترینبلکه اگر در  ،کندیکننده کمک ممصرف

 دارد.می

کند، ممکن است یاستفاده م یمنی در شرایط نسبتا گرماز کفش ا یمدت طوالن یکار برا یرویکه ن یموارد در

امر  یناست که ا یهیبد ، استفاده شود.محافظ یهاپارچه ازسبک وزن ساخته شده  یهاکفشنیاز باشد تا از 

کمک کند. اگر  کفش نیز رطوبت از داخل یراست به تبخخواهد داشت و ممکن بسیاری  یرثادر تنفس کفش ت

که از  ییهاانتخاب کفش ین صورتدر ا ،ی برای کار، مورد نیاز استترمقاوم یرونیمشخص شود که پوسته ب

 تر باشند.کنندگان مناسبی مصرفتواند برایکنند، میقابل تنفس استفاده م یغشا یورافن

 
را انتخاب کرد.  یکضد استات هایکفش یدکند، با یجادا یمکن است مشکلساکن م یسیتهکه الکتر یموارد در

. نموداستفاده  یکاز کفش ضد استات ید، نباباشد یدر معرض خطر برق گرفتگ کنندهاگر مصرف ،یگراز طرف د

توجه  یدبا یداراناز مصرف کننده در برابر آن خطر خاص محافظت کند. خر یدانتخاب شده با یکاالبنابراین 

کنند، اما با توجه به یمحافظت م یکیالکتر یانساکن از جر یسیتهضد الکتر یهااشته باشند که اگرچه کفشد

 ینمات یشتر. در واقع بیابدیکاهش م به مرور زمان امر ین، ااستهالک کف کفشاستفاده از کفش و  یطشرا

 تولیدکه  ییهاکفش انواع در مورد عملکرد محافظ همعتبر خوشحال خواهند شد ک ید کنندگانتول یاکنندگان 

 مشاوره دهند. ، به شماکنندیم

است  ینا یرد،مورد توجه قرار گ یشههم یدبرخوردار است و با ییباال یتاز اهم ماکه به نظر  یاز موارد یکی

همیشه  ند،نامناسب باشچکمه  یا کفش یدنکه مجبور به پوش یمتناسب و راحت باشد. کارکنان یدکه کفش با

 خواهند بود. راضینا

کند. انواع  یلکامال متفاوت تبد یارا به تجربه یمنیا یهاکفش یدنتواند پوشیم یاژله یهایاز کف استفاده
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مخصوصا وقتی که از این  گذارد،یم یرثاها تآن ی استفاده ازراحت در یزشوند نیم یدهکه پوش ییهاجوراب

 شود.ها برای مدت طوالنی استفاده کفش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های زنانه های انواع مختلف کفشمعرفی و ویژگی

خاص خود هستند.  یخچهو تار یتهو یکه هرکدام دارا ،ها وجود داردکفش خانم برای از سبک یانواع متنوع

 یفاند. طشناخته شده یبه خوب ،بودن یکاربرد ینبودن و همچن یبامطلوب و ز یلکفش زنانه به دل یهاسبک

یزی را که چه چ دکن یر این مسئلهدرگ یتواند ما را کمیاوقات م یکفش زنانه گاه یهااز سبک یاگسترده

 بپوشیم. یدبا یتیچه موقع در

 هستند یو کاربرد مختلف مناسب یطشرا یکه برا ،ها وجود داردمخصوص خانم ،کفش یهااز مدل یبرخ البته

 یهاکفش یما برا ینجادر ا ها استفاده کنند.از آن ی مختلفهالباس یاخاص  یطمتناسب با شرا توانندمی و

دهیم تا بدانند که بهتر است هر کفش را کجا و با چه لباسی های الزم را انجام میییراهنما هاخانم غیر رسمی

 بپوشند.

 ینبالر

 ییدمپا ها حالتاین کفش. شوندپوشیده می روزمره ی که به صورتیهاکفش یبرا یو کاربرد یبازراه حل  یک
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 کفش همه کاره است که هر یک ینداشتن آن در کمد لباس است. بالر یبرا یضرور یلهوس یکو  دارندتخت 

 .وجود داردی که فکرش را بکنید، از آن قابل تصور ی، رنگ و الگوچاپ نوع

 
 وِه گُ

 به لباس یتریبا، ظاهر زآزار دهنده باشد یهاپاشنه یدنمجبور به پوش ینکهتواند بدون ایم یاپاشنه گوه یک

 دهد.ای زیبا به پاهای شما داده و شما را زیباتر نشان میاین مدل جلوهبدهد.  شما
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 کتانیکفش 

 یاینه، اما به همان اندازه گزرسندیتر به نظر ماسپرت یکم ینسبک زنانه نسبت به کفش بالر کتانی یهاکفش

 یشهشما هم ین، بنابراهستند ییو در هر رنگ و الگو ی، کاربردروزمره هستند. آنها راحت یدنپوش یمناسب برا

به عنوان  ساده شرتیت یکو  ینشلوار ج یکها با . آنیدکن یداجفت متناسب با لباس خود پ یک یدتوانیم

 رسند.یبه نظر م یباز یاربس ،لباس آخر هفته یک انتخاب
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 کفش بندی

انواع مختلفی داشته باشند و در توانند یها مجذاب است. آن ،شودیکه با بند بسته م یهر کفش توان گفت،می

 برای یشتریب حفاظتتوانند یتر هستند و ممحکم یکم بندی یهاهای گوناگون قرار بگیرند. کفشدسته

این قابلیت  که نمایند. الزم به ذکر است یجادا یمچفت و بست قابل تنظ یک ینکنند و همچن یجادشما ا یپاها

 بست.شل  یامحکم ، کفش را اهاسایز پتوان متناسب با یم ها وجود دارد که به وسیله بندهای آندر این کفش
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 یا انگشتی فالپیپفل

های . کفشمناسب هستند هانبرای این مکا کفش ینا روید،می استخر یااگر شما در تابستان به ساحل و 

 یهپا یک یانی در جلوی کفش،در قسمت م وشوند یمدرست  ساده هکفیک از  یزنانه به طور کل انگشتی

هستند،  یکیپالست یبندها یدارا ساده آن، یاربس نوع. گیردمیقرار  یکی یا از جنس دیگر برای انگشتپالست

روی برخی از انواع  یمتی کهق یهاو با سنگ را انتخاب کنید بافته شده یچرم دهایبننوع  یدتوانیم البته شما

و بوده متنوع  یارها بسفالپبا توجه به اینکه فلیپخود بدهید. به لباس  یشتریدرخشش ب آن وجود دارد،

 دیگری سلبا یالباس شنا  نوع ها را با هرآن یدتوانیم ین، بنابراها هستنداز الگوها و رنگ یعیوس یفط یدارا

 ست کنید.
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 ضد آب گشاد ینگتون یا دهانهول یهاچکمه

خشوک نگوه  یبورا .دنشوویشوناخته م ینگتوونول یهابوه عنووان چکموه های این نووع چکموهطور سنت به

هسوتند. ایون مناسوب  یاربسو امواکن مختلوفگورم و خشوک نگوه داشوتن در  یوادر زمسوتان  پاهوا داشتن

 یوانم در یودتوا بتوان ،اسوت تشوکیل شوده یمضوخ یکیچکموه السوت یوکبوه طوور معموول از نوع کفوش 

راه برویود. بهتور هوا ، در گودالیودخوود را خوراب کن یهواکفش آنکوهو بودون  یودمزارع گل آلود قودم بزن

هوا، همیشوه یوک شوماره بزرگتور از سوایز معموول خودتوان انتخواب است در هنگام خرید ایون نووع کفش

 برایتووان شووما هووایآنکوه کفشبوودون  ید،بپوشوو یمضوخ یهوواهووا جورابآن یورز یوودتوانیم ینبنووابرا کنیود.

 تنگ شود. یلیخ
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 دارکفش راحتی پاشنه

تر از راحووت یلوویو معموووال خ بووودهلغووزش مناسووب  بوورای جلوووگیری از دار زنانووهکفووش راحتووی پاشوونه

حفاظوت بیشوتری از پاهوا  هوافالپیپفل بوه نسوبت هوا در واقوع. ایون کفشبسته هسوتند ی کامالهاکفش

 کنند.یم
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 های پاشنه کوتاهلوفر یا کفش

وجود دارد. همین کشسان  یهاصفحه آن در هر دو طرفکه  ی استکفش معمول این نوع کفش در واقع یک

را  یکسبک کالس ،زنانه یراحت شته باشد. این کفشبست ندا یابه بند  یازین یگرد شود کهمسئله باعث می

 بخشد. یم یلباس ادار یارا به لباس روز  یمیقد یتکه جذابدهد یارائه م
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 یاتورصندل گالد

شود. یم ایجادآن  ییدر قسمت جلوشکل  T اییلهبا م ر است کهصندل بنددا صندل گالدیاتور در واقع یک

در مورد  ید. جذابیتیبپوش بلندبا لباس  یاتور راجفت صندل گالد یک توانید، میمطلوب یتجذاب یبرا

 یها، صندلی. به تازگکننداستفاده زیادی می یالتدر تعطبیشتر  هااز آن وجود دارد که یاتورگالد یهاصندل

 ی،لباس ادار یامتناسب  یبا شلوارها دار،پاشنه و صندل بنددار یک. وارد بازار شده است نیز دارپاشنه یاتورگالد

 همخوانی دارد. یبه خوب
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 مربیانکفش 

 یوگوا یوا یورزشوحرکوات  ینواتی مثولهنگوام تمر در اند کوهشوده یطراحو یابه گونوه ،زنان کفش مربیان

تولیود ورزش  یبورا هوااز پا یوتدر حما یگوریاز هور کفوش د یشوترهوا بکفش یونها استفاده شوود. ااز آن

 یار. بسوویوودهووا را امتحووان کنآن یوود،قبوول از خر حتمووا کننوود.ی میراحتووافووراد در آن احسوواس و  اندشووده

در خووود  یمناسووب از پاهووا، باسوون و زانوهووا هووایاسووتفاده از ایوون گونووه کفشمهووم اسووت کووه شووما بووا 

 .یدمحافظت کنهنگام انجام حرکات ورزشی 
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 یمجلس کفش

، به یتجار مراسم یا یتر مانند عروسیمراسم رسم یک یکه برا ،است یکسبک کالس یک یمجلس یهاکفش

انگشتان  و سمتمتوسط یا پاشنه بلند  یدارا یبه طور کل یمجلس یهاش. کفگیردمورد استفاده قرار می یخوب

وجود دارند، اما  یاو قهوه یاهمانند بژ، س یککالس یهامعموال در رنگ یمجلس یهاکفشاست.  یزنوک ت آن

 عموم قرار گرفته است. در دسترس ایاکنون به طور گسترده یتریکش یهاسبک

 
 شدههای تزئین کفشبروگ یا 
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شده است.  یلتبد هابرای خانم یاصل یاز کاالها یکیبه  یراخ یهاو در سال یستن یانفقط مخصوص آقا بروگ

تر از یرسم یرا دارند که ظاهر یتمز یناما ا ،همه کاره هستند دیگری مانند هر کفش تخت هااین کفش

را به لباس  حالت متغیریزنانه،  هایکفشها با افزودن عنصر مردانه به . آنشته باشنددا ینبالر یهاکفش

به طور ها در این گونه کفشدهند. یجلوه م یو سنت براقمتناسب را  یکنند و لباس اداریاضافه م یتابستان

 ی مختلف باالگوها و هادر رنگ یدتوانیرا م هاشود، اما امروزه آنی استفاده میمشک یا یاچرم قهوه از یسنت

 .یدانتخاب کن ،پاشنهدر های متغیر ارتفاع

 
 مچ پا یی تاهانیم چکمه

 یوک بورای خریود یگذاریهرسوند. سورمایکوه بوه موچ پوا م یی هسوتندهاچکموه این نوع از کفش در واقع

 یبوه خووب تواننودمی هسوتند کوه یککالسو بوه نووعیهوا آن .اسوت یخووب یودها یشهچکمه همنیم جفت 

لبواس  یوک یواناسوب و تشولوار م یوکهوا بوا آن قورار گیرنود. محل کار یا خارج از منزل مورد اسوتفاده در

انوود. همووه کاره ،هسووتند یکبووه همووان انوودازه کووه شووتوووان گفووت می رسووند.یبووه نظوور م یعووال ی،تابسووتان

 یهاسوبک ی پیکسوی،هاو چکموه یچلسو یهاچکموهنووع  .شووندیارائوه م یمختلفو یهاها بوه سوبکآن

صووفحه  یووک یتخووت و دارا یووهرو یووک یمعموووال دارا یچلسوو یها. چکمووهرونوودبووه شوومار میمحبوووب 

 یبا هستند.و ز یزنوک ت ،مانند انگشتان پاپیکسی  یهاچکمه ولی کشسان هستند یکنار
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 بلند یهاچکمه

بهتر  بلند یهاسردتر بهتر هستند. چکمه یهازمستان و دوره یدارند و برا یشتریپوشش ب بلند یهاچکمه

شوند. می یدهدر زمستان پوش یشترداشته باشند، مخصوصا اگر ب بیشتری شوند که دوام یداریخر نوعی ازاست 

 ها را بامهچک ینا سعی کنید .مصون نگهتان داردکه از رطوبت، سرما و گل  یددار یازن یزیبه چ در واقع شما

 همچنین .حفظ کنند خود را ظاهری شکل ،ها کمک کندتا به آن ید،کن یها نگهداردر آن یگاهیهتک قرار دادن

 شده باشند. یزتم ی، به خوباستفاده برای زمستان بعدیکه قبل از  یدمطمئن شو
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 یچلس یهاچکمه

ها به نام منطقه مرفه لندن کشسان هستند. بله، آن یتخت و با صفحه کناری هاچکمه ی،چلس یهاچکمه

اما  .بود یکتوریاملکه و یرویادهشد و کفش پ تولید 1850بار در دهه  ینطرح ظاهرا اول یناند. اشده ینامگذار

 بزرگان مد مشهور و مورد استفاده عموم قرار گرفت.توسط  1960در دهه 
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 ینظام یهاچکمه

ها چکمه ینا .الهام گرفته شده است ،شودیکه در ارتش استفاده م ییهااز چکمه هاکه این کفش است بدیهی

 ینظام یهاروند. چکمهیباال م ی کفشتا انتها کهدر جلو هستند  ییبندها یمعموال دارا و بودهو محکم  پهن

 .کنندیم یجادا قوی یظاهردر افراد 
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 کفش خوب یک یژگیو پنج

راه  یبرا پاهایش از ینزم یطمعادل پنج برابر مح در طول عمر خود، یک انسانکه  شده استزده  تخمین
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در  .یمکنتوجه  یبایی آناز ز یشبه کفش خود ب آید کهپیش می به ندرت وجود ین. با ادکنیرفتن استفاده م

 یا وسیله پوششی دیگری نیاز نیست لباس یچه یرا، زاستفرد  پوشش یک بخش ینمهمتر حقیقت کفش

 یمهم یکیمکان یعملکردها پاهای یک انسان با آن بخش از بدن باشد. عالوه بر این مسئله، متناسب یقادق

کفش ، که مسلما به توجه بیشتری نیاز دارد. الزم به ذکر است که یک دندهمیمانند انتقال وزن بدن را انجام 

، ینبر ا عالوه پا، زانوها، باسن و کمر شود. یینیپا هایقسمت در ینامناسب ممکن است منجر به مشکالت

 یشترب به وجود آورد، که این موضوعسن در افراد م ی به خصوصتواند عواقب ناگواریمافتادن و زمین خوردن 

 که کفش نامناسب دارند. افتدتفاق میا یکسان یاندر م

 
 یراز یست،ن ای برای این مسئلهتعیین کننده عامل یمتدارد. به طور معمول، ق یادیز یهایژگیخوب و کفش

 یهامارک گفت کهتوان به همین دلیل می .تر از کفش نامناسب باشدکفش مناسب ارزان یکممکن است 

 یهایژگیکه کفش از و یدکن یبررس یدباابتدا شما بنابراین . یستندن یفیتکفش با ک یک یبرا ینیمعروف تضم

 یر و سپس کفش مدنظرتان را خریداری کنید.خ یابرخوردار است  یرز

 داشته باشد یمتنظ یت. قابل1

وجود  امکان ، اینفردهر  یازهایبه ن ا توجهکه ب ،دنمانند بندها داشته باش یمقابل تنظ ابزار یک ها بایدکفش

  داشته باشد که اندازه کفش را با پای خود تنظیم کند. 

 ی داشته باشدیدار. پا2

 یریجلوگ یافق یا یعمود به شکل باشد و از حرکت پاشنه یدارپاشنه نرم و پایک کفش مناسب باید دارای 

 کند.

 باشد جادار ی. به اندازه کاف3

انگشتان شما وجود داشته باشد. در  ی)هم عرض و هم عمق( برا یکاف یفضا یدکفش با یقسمت جلو در
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، شما ینبنابرا نیاز به طول بیشتر برای حرکت استاندارد دارد.متر یسانت یکشما تا  یپا یهنگام راه رفتن عاد

 .یدکن انتخاب پا، تبه اندازه عرض انگشت شس، تقریبا انگشت خود ینبلندتر از بلندتر یکفش یدبا

 
 باشدمتر یسانت 5/2 باید پاشنهارتفاع . حداکثر 4

شده و در  یدارترصورت، پاشنه و مچ پا ناپا ینا یرمتر باشد. در غیسانت 5/2از  یشب یدپاشنه کفش نبا ارتفاع

 شوند.یپا م یرگ شدن و درد در قسمت جلوبهمستعد رگ یجهنت

 و سالم باشد خوب یط. در شرا5

ها کفش ینا یرا، زیداز حد فرسوده هستند را کنار بگذار یشکه ب ییهاو کفش یدخود را کنترل کن یهاکفش

 یشفرسوده باعث افزا یهاکفش با یدناند. ادامه دوخود را از دست داده یاصل یاز عملکردها یاغلب برخ

به . گردداز حد  یشب یدگیدیبآس بهتواند منجر یشود که میپاها و مفاصل م یبر رو یر منفیثااسترس و ت

 عوض شود.استفاده،  یلومترک 650تا  500هر  ید بعد ازبا یدنجفت کفش مخصوص دو یک نظر ما
 


