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Background and Objectives: The use of new technologies, particularly mobile 
phones, is drastically growing on a daily basis. The usability of mobile phones can 
be determined for different age groups in order to reach a balanced development 
plan with respect to this technology. The present study aimed to investigate and 
compare the usability of touch-screen and button cell phones among Iranian elder-
ly users, with respect to objective performance and perceived usability.  

Methods: In this cross-sectional study, 20 elders (50% female) with an average 
age of  were selected by simple random sampling method to measure the usability 
of touch-screen and button cell phones. In order to assess the objective perfor-
mance of how elders work with cell phones, tests were conducted including items 
like typing speed, number of typing errors, taking photo, creating new contacts, 
and sending text messages. Perceived usability was obtained using a questionnaire 
of cell phone usability. Furthermore, muscle pressure and mental work load during 
cell phone use were evaluated by Borg CR10 and NASA-TLX questionnaires, re-
spectively. Data were analyzed conducting statistical analysis tests of T-test and 
Mann-Whitney by SPSS24 software.

Results: Results revealed that the average typing speed and typing errors in 
touch-screen cell phones are larger than that in button cell phones. Moreover, the 
average of perceived usability in touch-screen cell phones (5.8) is higher than that 
in button cell phones (4.3). Pearson correlation coefficient showed an inverse rela-
tionship (-0.3) between perceived usability and mental work load obtained in both 
types of the cell phones. Findings showed that the maximum perceived muscle 
pressure when working with a cell phone is felt in the neck area. 

Conclusion: According to the obtained results, touch-screen cellphones are 
suggested for those elders who type more and button cell phones are recommended 
for those who use the cell phone menu more frequently, namely taking photo, call-
ing, internet, and so forth.
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محاسبۀ1شاخص1روایی1محتواCVI(1(1و1نسبت1روایی1محتوا1
)CVR(1مطابق1حداقل1مقادیر1تست1های1یک1طرفۀ1مورد1نظر1
پرسشنامه1 این1 پایایی1 میزان1 و1 مناسب1 1)1۹۷5( 1Lawshe
 22[ آمد1 دست1 به1 10/۹-0/۹۷ کرونباخ1 آلفای1 از1 استفاده1 با1
با1 همراه»1 «تلفن1 عبارت1 جایگزینی1 با1 پرسشنامه1 این1 1.]21،

شکل 1. گوشی لمسی مدلGalaxy J5 Prime  )شکل سمت 
راست( و گوشی دکمه ای BLU مدل JOY )شکل سمت چپ(
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«سیستم»1اصالح1شد.
در1این1پژوهش1بارکار1ذهنی1)فشار1روانی(1با1ابزار1پرسشنامۀ1
ابزارهای1 از1 یکی1 روش1 این1 آمد.1 دست1 به1 1NASA-TLX
شناخته1شده1براي1ارزیابی1بارکاری1از1دیدگاه1فردی1است1که1
در1سال11۹881توسط1Hart1و1Staveland1ارائه1شد1]23[.1این1
پرسشنامه1شش1گویه1)نیاز1فکری1و1ذهنی،1نیاز1فیزیکی،1فشار1
زمانی،1میزان1تالش1و1کوشش،1عملکرد1و1احساس1دلسردی1و1
ناکامی(1را1در1یک1مقیاس1لیکرت1201نقطه1ای1از«بسیار1کم»1
تا1«بسیار1زیاد»1اندازه1گیری1می1کند.1نتایج1این1پرسشنامه1در1
دو1بخش1بارکار1کلیRTLX(1(1و1بارکار1ذهنی1وزن1دهی1شده1
توسط1 1NSAS-TLX پرسشنامۀ1 مي1شود.1 )AWWL(11ارائه1
آلفای1 میزان1 و1 بررسی1 1)201۳( همکاران1 و1 1Mohammadi

کرونباخ1آن1α=0/84۷1برآورد1شد1]24[.
ساعد،1 بازو،1 شانه،1 گردن،1 برای1 درک1شده1 عضالنی1 فشار1
مقیاس1 با1 انگشتان1دست1 سایر1 و1 انگشت1شست1 مچ1دست،1
بورگ1101Borg1CR1به1همراه1نقشۀ1بدن1ارزیابی1شد1]25[.1
از1شرکت1کنندگان1خواسته1شد1تا1میزان1فشار1عضالنی1درک1
شده1پس1از1انجام1وظایف1مشخص1شده1را1بر1نقشۀ1بدن1و1بر1
روش1 این1 از1 استفاده1 با1 کنند.1 تعیین1 بورگ1 مقیاس1 اساس1
دکمه1ای1 و1 لمسی1 گوشی1 دو1 توسط1 درک1شده1 فشار1 تفاوت1
برای1هر1منطقه1از1بدن1اندازه1گیری1و1محاسبه1شد.1پرسشنامۀ1
1Borg1توسط1Choobineh1و1همکاران1اعتبار1سنجی1و1ضریب1

همبستگی1آن1معادل10/84۷1برآورد1شد1]26[.
لمسی1 گوشی1 از1 استفاده1 تجربۀ1 پرسشنامه1 از1 استفاده1 با1
مقیاس1 در1یک1 با1صفحه1کلید1 تایپ1 تجربۀ1 نیز1 و1 و1دکمه1ای1

لیکرت151نقطه1ای1برای1همۀ1شرکت1کنندگان1به1دست1آمد.
ابتدا1به1شرکت1کنندگان1توضیح1داده1شد1که1هدف1از1این1
دکمه1ای1 و1 لمسی1 گوشی1 دو1 کاربردپذیری1 ارزیابی1 پژوهش1
است.1هیچ1یک1از1شرکت1کنندگان1تجربۀ1استفاده1از1گوشی1های1
موجود1در1این1پژوهش1را1نداشتند.1از1شرکت1کنندگان1خواسته1
از1 پس1 کنند.1 تکمیل1 را1 تعیین1شده1 اصلی1 وظیفۀ1 دو1 تا1 شد1
آنها1 از1 گوشی1ها1 این1 با1 شرکت1کنندگان1 آشنایی1 و1 تکمیل1
سنجش1 براي1 را1 گوشی1ها1 از1 خود1 بازخورد1 تا1 شد1 خواسته1
اعالم1 1PSSUQ پرسشنامۀ1 توسط1 ادراک1شده1 کاربردپذیری1
شرکت1کنندگان1 توسط1 تجربه1شده1 بارکاری1 همچنین1 کنند.1
پرسشنامۀ1 توسط1 عضالنی1 فشار1 میزان1 و1 1NASA-TLX با1
1101Borg1CRسنجش1شد.1درنهایت1داده1های1به1دست1آمده1
1SPSS1 Inc.,1Chicago,1 Ill.,( 124 نسخۀ1 1SPSS نرم1افزار1 به1
براي1 ویتنی1 من1 و1 تست1 تی1 آماری1 آنالیز1 از1 و1 وارد1 1)USA
آنالیز1داده1ها1استفاده1شد.1سطح1معنی1داری1در1همۀ1آزمون1ها1

10/05انتخاب1شد.

یافته ها
را1 سالمند1 کاربران1 تحصیالت1 و1 سن1 1مشخصات1 جدول1

نشان1می1دهد.
میانگین1 که1 مي1دهد1 نشان1 تعیین1شده1 وظایف1 سنجش1
با1 کلمات(1 )دقیقه/تعداد1 تایپ1 سرعت1 معیار(1 )انحراف1
با1 تایپ1 سرعت1 از1 بیشتر1 1۳/65 1)1/6( لمسی1 گوشی1های1

معنی1داری1 اختالف1 است.1 12/8 1)1/08( دکمه1ای1 گوشی1های1
و1 1)P=0/05( تایپ1 سرعت1 متوسط1 لحاظ1 از1 گوشی1 دو1 بین1
متوسط1 بین1 معنی1داری1 اختالف1 تست1 تی1 آزمون1 انجام1 با1
1)P=0/00۳( مشاهده1 تحصیالتی1 گروه1 دو1 در1 تایپ1 سرعت1
شد.1میانگین1سرعت1تایپ1در1افراد1با1تحصیالت1گروه1باالتر1
تایپ1 میانگین1سرعت1 از1 بیشتر1 که1 است1 دقیقه1 در1 کلمه1 14
با1 این1 بر1 عالوه1 است.1 12/۷ پایین1تر1 تحصیالت1 با1 1 گروه1 در1
انجام1آنالیز1واریانس1یک1طرفه1تفاوت1معنی1داری1بین1متوسط1
سرعت1تایپ1و1میزان1تجربۀ1کار1با1صفحه1کلید1مشاهده1نشد1
اشتباهات1 تعداد1 تایپ1 اندازه1گیری1سرعت1 همانند1 1.)P=0/2(
به1دقت1 مربوط1 و1 کارایی1 اندازه1گیری1 نشان1دهندة1 نیز1 تایپی1
در1عملکرد1است.1در1این1جا1نیز1متوسط1اشتباهات1تایپی1در1
گوشی1لمسی1)1/۳5(11/61بیشتر1از1گوشی1دکمه1ای1)0/۹5(1
1.)P=0/۳(111/2است،1اما1تفاوت1بین1گوشی1ها1معني1دار1نیست
اشتباهات1 تعداد1 متوسط1 بین1 معني1داری1 اختالف1 همچنین1
تایپی1در1دو1گروه1تحصیلی1و1میزان1تجربۀ1کار1با1صفحه1کلید1
میزان1 طرفی1 از1 1.)P=0/8 1،P=0/08 )به1ترتیب1 نشد1 مشاهده1
که1 است1 اثربخشی1 تعیین1 روش1 نشان1دهندة1 وظیفه1 تکمیل1
بر1صحت1عملکرد1وظیفه1تأکید1دارد.1درصد1موفقیت1تکمیل1
وظایف1گرفتن1عکس،1افزودن1مخاطب1جدید1و1ارسال1پیامک1
به1ترتیب1در1گوشی1دکمه1ای1و1لمسی851%1و۷51%1به1دست1
نکردن1 و1 کردن1 تکمیل1 بین1 که1 می1دهد1 نشان1 نتایج1 آمد.1
متغیر1 دو1 این1 و1 ندارد1 وجود1 ارتباطی1 تحصیالت1 و1 وظایف1
بین1 همچنین1 1.)P=0/1( می1کنند1 رفتار1 یکدیگر1 از1 مستقل1
گوشی1 از1 استفاده1 تجربۀ1 و1 وظایف1 نکردن1 و1 کردن1 تکمیل1
لمسی1ارتباطی1وجود1دارد1و1این1دو1متغیر1مستقل1از1یکدیگر1
استفادة1 تجربۀ1 که1 افرادی1 1.)P=0/015( نمی1کنند1 رفتار1
وظایف1 تکمیل1 در1 داشته1اند1 را1 لمسی1 گوشی1 از1 بیشتری1
محوله1تواناتر1بوده1اند،1اما1بین1تکمیل1کردن1و1نکردن1وظایف1
و1 ندارد1 وجود1 ارتباطی1 دکمه1ای1 گوشی1 از1 استفاده1 تجربۀ1 و1
1.)P=0/۷( می1کنند1 رفتار1 یکدیگر1 از1 مستقل1 متغیر1 دو1 این1
1تفاوت1معنی1داری1بین1متوسط1مقدار1کاربردپذیری1ادراک1شده1
)OVERALL1PSSUQ(1در1دو1نوع1گوشی1مشاهده1می1شود1
با1 لمسی1 گوشی1 در1 مقدار1 این1 به1طوری1که1 1.)P  ≥0/001(
میانگین15/81از1گوشی1دکمه1ای1با1میانگین14/۳1مقدار1باالتر1و1

معني1داری1دارد1)شکل21(.
که1کاربردپذیری1بیشتر1گوشی1لمسی1از1گوشی1دکمه1ای1را1
نشان1مي1دهد.1میزان1ضریب1همبستگی1پیرسون1بین1متوسط1
بارکار1 و1 1)OVERALL1PSSUQ( ادراک1شده1 کاربردپذیری1
رابطۀ1 و1 است1 1-0/۳ برابر1 1)AWWL( وزن1دهی1شده1 ذهنی1
به1طوری1که1 می1دهد.1 نشان1 را1 شاخص1 دو1 این1 بین1 معکوس1
بارکار1ذهنی1کاهش1می1یابد1 کاربردپذیری1گوشی1 افزایش1 با1
است1 معني1دار1 تقریبا1ً همبستگی1 ضریب1 این1 برعکس.1 1و1

.)P=0/06(
اطالعات1مربوط1به1متغیرهای1بارکاری1با1استفاده1از1روش1
بعد1 دو1 گوشی1 دو1 هر1 در1 که1 می1دهد1 نشان1 1NASA-TLX
عملکرد1و1کارایی1با1نمرة12/151=لمسی،11/۹51=دکمه1ای،1بار1
فکری1و1ذهنی1با1نمرة8/۹51=دکمه1ای،۷/۳51=لمسی1بیشترین1
و1بعد1بار1فیزیکی1با1نمرة4/651=دکمه1ای،2/81=لمسی1کمترین1
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دارد1 1NASA-TLX پرسشنامۀ1 مختلف1 ابعاد1 بین1 را1 میزان1
)جدول21(.

مطابق1پرسشنامۀ1101Borg1CR1متوسط1نمرات1اندام1های1
شست1 انگشت1 و1 ۳/۳5=دکمه1ای(1 )۳/۳5=لمسی،1 گردن1
بیشترین1 گوشی1 دو1 هر1 در1 1/۹5=لمسی(1 )2/8=دکمه1ای،1

مقدار1را1نسبت1به1سایر1اندام1ها1نشان1می1دهد1)جدول۳1(.1با1
انجام1آزمون1من1ویتنی1در1همۀ1هفت1قسمت1بدن1فقط1انگشت1
ادراک1شده1 لحاظ1فشار1عضالنی1 از1 نوع1گوشی1 شست1در1دو1
متفاوت1بودP=0/0۳(1(.1برای1این1عضو1گوشی1دکمه1ای1فشار1

عضالنی1بیشتری1به1گوشی1لمسی1دارد.

میانگین )انحراف معیار(متغیر

)۳/62(±65/25سن1)سال(

60٪تحصیالت1)فوق1دیپلم1و1پایین1تر(

40٪تحصیالت1)1لیسانس1و1باالتر(

جدول 1. مشخصات سن و تحصیالت کاربران سالمند

شکل 2. متوسط کاربردپذیری ادراک شده در دو گوشی لمسی و دکمه ای

NASA-TLX جدول 2. میانگین مقادیر به دست آمده از پرسشنامة

                 نوع گوشی

NASA-TLX متغیرهای

مجموعگوشی دکمه ایگوشی لمسی

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

۷/۳54/۹58/۹55/2۳8/155/10بار1فکری1و1ذهنی

2/82/524/65۳/80۳/۷2۳/۳2بار1فیزیکی

5/654/408/۳04/646/۹84/66فشار1زمانی

6/804/6۷۷/605/48۷/205/04میزان1تالش1و1کوشش

12/156/2011/۹54/۳112/055/2۷عملکرد1و1کارایی

4/65۳/۹۹8/404/۳۷6/524/54احساس1دلسردی1و1ناکامی

RTLX6/5۷2/568/۳1۳/20۷/442/۹۹

AWWL۷/۷52/۹0۹/04۳/۹48/40۳/48
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جدول 3. میانگین مقادیر مقیاسBorg CR 10  برای اندام های مختلف بدن

                نوع گوشی

اعضای بدن

مجموعگوشی دکمه ایگوشی لمسی

انحراف1معیارمیانگینانحراف1معیارمیانگینانحراف1معیارمیانگین

۳/۳52/۷2۳/۳52/۷4۳/۳52/۷0گردن

1/801/۷01/۹51/6۷1/881/6۷شانه

1/050/8۹1/150/۹۳1/100/۹0بازو

10/۹۷1/101/021/050/۹8ساعد

1/۹01/2۹2/051/۳21/۹81/2۹مچ1دست

1/۹51/1۹2/801/402/۳81/۳5انگشت1شست

1/400/۹41/501/101/451/01سایر1انگشتان1دست

بحث
هدف1این1پژوهش1بررسی1کاربردپذیری1گوشی1های1لمسی1
عملکرد1 حوزة1 دو1 در1 ایرانی1 سالمند1 کاربران1 در1 دکمه1ای1 و1
عینی1و1کاربردپذیری1ادراک1شده1بود.1نتایج1نشان1می1دهد1که1
سرعت1تایپ1با1گوشی1های1لمسی1به1طور1معني1داری1بیشتر1از1
سرعت1تایپ1با1گوشی1های1دکمه1ای1است.1این1نتیجه1با1پژوهش1
1Sondereggerو1همکاران1)2016(1مغایرت1دارد1]27[.1این1
تفاوت1می1تواند1به1دلیل1استفادة1این1پژوهش1از1صفحه1کلید1
1۹تایی1 دکمه1ای1 صفحه1کلید1 به1جای1 1QWERTY دکمه1ای1
معمولی1باشد.1در1تعداد1اشتباهات1تایپی1نتایج1نشان1می1دهد1
که1در1گوشی1لمسی1تعداد1اشتباهات1بیشتر1از1گوشی1دکمه1ای1
است.1این1نتایج1با1پژوهش1هاي1گذشته1هم1خوانی1دارد1]28 
به1سمت1سالمندی1پیش1می1روند1کنترل1 افراد1 ،14[.1هر1چه1
سرعت1 بنابراین1 داشت.1 خواهند1 خود1 اندام1های1 بر1 کمتری1
حرکت1اندام1ها1به1ویژه1دست1ها1در1افراد1سالمند1کاهش1می1یابد1
لمس1 به1 به1شدت1 لمسی1 گوشی1های1 که1 آن1جایی1 از1 1.]29[
انگشتان1حساس1بوده1و1بازخورد1لمسی1ندارد،1لذا1این1عامل1
می1تواند1یکی1از1دالیل1افزایش1تعداد1اشتباهات1تایپی1گوشی1
1)2008( همکاران1 و1 1Hoggam باشد.1 سالمندان1 در1 لمسی1
برای1 لمسی1 بازخورد1 ایجاد1 که1 داده1اند1 نشان1 پژوهشي1 در1
تعداد1 و1 افزایش1 را1 تایپ1 می1تواند1سرعت1 لمسی1 گوشی1های1
اثربخشی1 تعیین1 در1 1.]30[ دهد1 کاهش1 را1 تایپی1 اشتباهات1
مخاطب1 افزودن1 عکس،1 گرفتن1 وظایف1 تکمیل1 میزان1 از1
جدید1و1ارسال1پیامک1استفاده1شد.1بررسي1ها1نشان1می1دهد1
درصد1تکمیل1وظایف1از1پیش1تعیین1شده1توسط1سالمندان1در1
با1 از1گوشی1های1دکمه1ای1است1که1 گوشی1های1لمسی1بیشتر1
استفاده1 تجربۀ1 1.]27[ دارد1 مغایرت1 پژوهش1 این1 یافته1های1
تکمیل1 در1 تأثیر1گذار1 مهم1 عوامل1 از1 یکی1 می1تواند1 از1گوشی1
وظایف1باشد.1همان1طور1که1در1نتایج1مشخص1است1بین1درصد1
تکمیل1وظایف1و1تجربۀ1استفاده1از1گوشی1لمسی1ارتباط1وجود1
لمسی1 گوشی1 از1 بیشتری1 استفاده1 تجربۀ1 که1 افرادی1 دارد.1
بودند.1 تواناتر1 از1پیش1تعیین1شده1 وظایف1 تکمیل1 در1 داشتند1

پژوهش1ها1نشان1مي1دهد1که1هر1چه1سطح1تحصیالت1و1تجربۀ1
بر1 باشد1 بیشتر1 افراد1سالمند1 در1 به1ویژه1 با1گوشی1همراه1 کار1
روند1استفاده1از1گوشی1همراه1تأثیر1مثبت1تري1مي1گذارد1]31[.
نتایج1این1پژوهش1نشان1می1دهد1که1با1افزایش1کاربردپذیری1
بارکار1ذهنی1کاهش1می1یابد1و1برعکس.1 دستگاه1تلفن1همراه1
بین1 همبستگی1 درزمینۀ1 قبلی1 پژوهش1هاي1 با1 یافته1ها1 این1
ادراک1شده(1 کاربردپذیری1 قبیل1 )از1 رضایت1مندی1 و1 بارکاری1
مطابقت1دارد1]32 ،27[.1گوشی1لمسی1کاربردپذیری1بیشتر1
و1بارکاری1کمتری1از1گوشی1دکمه1ای1دارد.1در1مجموع1به1نظر1
انتظار1می1رود1که1 الگو1قابل1قبول1است،1زیرا1 این1 می1رسد1که1

کاربردپذیری1پایین1بارکاری1را1افزایش1دهد.
روش1 به1 فردی1 ارزیابی1 نتایج1 پژوهش1 این1 در1 همچنین1
کارایی1 و1 عملکرد1 بعد1 که1 می1دهد1 نشان1 1NASA-TLX
ابعاد1مختلف1 بار1فیزیکی1کمترین1میزان1در1 بیشترین1و1بعد1
نیاز1 بودن1 پایین1 این1 که1 دارد1 را1 1NASA-TLX پرسشنامۀ1
تلفن1همراه1نشان1مي1دهد.1 از1گوشی1 استفاده1 را1در1 فیزیکی1
1)AWWL(11و1وزن1دهی1شده)RTLX(1نمرة1خام1بارکار1ذهنی
گوشی1دکمه1ای1بیشتر1از1گوشی1لمسی1به1دست1آمد.1از1روش1
استفاده1 هنگام1 ذهنی1 بارکار1 سنجش1 براي1 1NASA-TLX
از1گوشی1تلفن1همراه1در1پژوهش1هاي1مختلف1استفاده1شده1
است ]1Sonderegger1.]28، 33، 34و1همکاران1)2016(1در1
پژوهشي1با1هدف1تأثیر1سن1بر1آزمون1کاربردپذیری1مشاهده1
کرده1اند1که،1مشابه1این1پژوهش،1بارکار1ذهنی1گوشی1دکمه1ای1
و1 1Lee 1.]27[ است1 لمسی1 گوشی1 از1 بیشتر1 سالمندان1 در1
همکاران1)2018(1اثر1فاکتورهای1شکل1دهندة1گوشی1هوشمند1
بررسي1کردند.1 رفتار1لمسی1آن1 بر1 را1 پهنای1گوشی1 قبیل1 از1
بیشترین1 عملکرد1 بعد1 که1 داد1 نشان1 مذکور1 پژوهش1 نتایج1
میزان1را1بین1ابعاد1پرسشنامۀ1NASA-TLX1دارد1که1با1این1

پژوهش1هم1خوان1است1]16[.
در1استفاده1از1گوشی1همراه1گردن1بیشترین1فشار1عضالنی1
درک1شده1را1نشان1می1دهد.1Gustafsson1و1همکاران1)201۷(1
در1پژوهشي1آینده1نگر1بر1۷0۹21نفر1در1خصوص1ارسال1پیامک1
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در1 و1گردن1 فوقانی1 اندام1 در1 ـ1عضالنی1 اسکلتی1 اختالالت1 و1
از1 بلندمدت1 استفادة1 که1 دادند1 نشان1 همراه1 گوشی1 کاربران1
تأثیر1 گردن1 عضالنی1 ـ1 اسکلتی1 اختالالت1 بر1 همراه1 گوشی1
مي1گذارد1]35[.1همچنین1مشخص1شده1است1که1گردن1۹11
وضعیت1 از1 خارج1 همراه1 گوشی1 با1 تایپ1 هنگام1 افراد1 درصد1
طبیعی1قرار1دارد1]36[.1بین1هفت1ناحیۀ1بررسی1شده1در1بدن1
تنها1انگشت1شست1در1دو1نوع1گوشی1لمسی1و1دکمه1ای1از1لحاظ1
فشار1عضالنی1ادراک1شده1تفاوت1معنی1داری1دارد.1به1طوری1که1
فشار1عضالنی1ادراک1شده1در1گوشی1دکمه1ای1بیشتر1از1گوشی1
لمسی1است.1این1نتایج1با1پژوهش1هاي1گذشته1هم1خوانی1دارد1
با1 انگشت1 تماس1 کوچک1ترین1 با1 لمسی1 گوشی1 1.]37،  38[
صفحۀ1لمسی1عمل1می1کند،1اما1گوشی1دکمه1ای1نیازمند1اعمال1
فشار1بیشتر1براي1عمل1کردن1دکمه1هاست.1بنابراین1این1تفاوت1

قابل1قبول1است.

نتیجه گیری1
همۀ1 بین1 همراه1 گوشی1 روزافزون1 گسترش1 به1 توجه1 با1
اقشار1مردم1از1جمله1سالمندان1و1نیز1یافته1های1این1پژوهش1
پیشنهادهایی1براي1استفادة1بهتر1از1گوشی1همراه1ارائه1می1شود:
در1 تایپی1 اشتباهات1 تعداد1 بودن1 کمتر1 به1 توجه1 با1 1.1
عملکرد1 لمسی1 گوشی1هاي1 به1 نسبت1 دکمه1ای1 گوشی1هاي1
از1گوشی1های1لمسی1است.1 این1گوشي1ها1مناسب1تر1 تایپ1در1
کمتر1 با1 دکمه1ای1 گوشی1 در1 تایپ1 پایین1 سرعت1 همچنین1
بودن1تعداد1اشتباهات1تایپی1جبران1می1شود.1بررسي1ها1نشان1

ـ1عضالنی1 اسکلتی1 اختالالت1 از1 براي1جلوگیری1 که1 می1دهد1
انگشتان1دست1در1عملکرد1تایپ1بهتر1است1که1از1تایپ1سریع1با1
انگشتان1خودداری1شود1که1با1گوشی1های1دکمه1ای1هم1خوانی1
سالمندانی1 برای1 دکمه1ای1 گوشی1های1 بنابراین1 1.]39[ دارد1
توصیه1می1شود1که1بیشتر1از1عملکرد1تایپ1گوشی1ها1استفاده1

می1کنند.1
از1 استفاده1 در1 که1 می1دهد1 نشان1 پژوهش1ها1 نتایج1 1.2
عملکردهای1فهرست1گوشی1لمسی1کاربردپذیری1باال1و1بارکار1
ذهنی1پایینی1نسبت1به1گوشی1دکمه1ای1دارد.1بنابراین1گوشی1
لمسی1برای1سالمندانی1توصیه1می1شود1که1بیشتر1از1عملکرد1
فهرست1گوشی1از1جمله1دوربین،1تماس،1اینترنت1و...1استفاده1

می1کنند.
انجام1 سالمندان1 از1 محدودی1 جمعیت1 روي1 پژوهش1 این1
احتمالی1 پژوهش1هاي1 در1 که1 پیشنهاد1می1شود1 بنابراین1 شد.1
آینده1با1تمرکز1بر1گروه1های1مختلف1سالمندی1ابتدا1با1استفاده1
از1نظرسنجی1رایج1ترین1گوشی1در1سالمندان1انتخاب1و1در1ادامه1
به1بررسی1نقاط1قوت1و1ضعف1گوشی1مورد1نظر1پرداخته1شود

سپاسگزاری
از1همۀ1افراد1سالمند1شرکت1کننده1براي1همکاری1در1اجرای1

این1طرح1تقدیر1و1تشکر1می1شود.
تعارض در منافع

بین1نویسندگان1هیچ1گونه1تعارضی1در1منافع1وجود1ندارد.
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