
 

 

Copyright © 2021 Journal of Occupational Hygiene Engineering. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and 
redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cite 

 

Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume 7, Issue 4, Winter 2021, Pages: 8-15  

 

                                                                                               : 10.52547/johe.7.4.8 

 

Relationship between Workplace Noise Exposure and Worker’s 

Communication Skills among Miners in Iran: A Cross-Sectional 

Study 

Rohollah Fallah Madvari1 , Mahdi Malakoutikhah2, Faezeh Abbasi balochkhane3, 

Hadiseh Rabiei3,*
 , Maryam Jalali Ardekani4 

1 PhD student, Department of Occupational Health Engineering, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran 
2 Assistant Professor, Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Health, Kashan University of 

Medical Sciences, Kashan, Iran 
3 MSc Student of Occupational Health, Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Public Health 

and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
4 MSc in Occupational Health, Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Public Health and 

Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

* Corresponding Author: Hadiseh Rabiei, Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Health and 

Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email: hadisehrabiei@gmail.com  

 

Abstract 

Background and Objective: The existence of noise in the workplace is 

considered one of the causes of job stress. Stress can affect an individual's 

communication skills. Therefore, the present study aimed to investigate the 

relationship between workplace noise and workers' communication skills. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in one of 

the mines in Yazd Province, Iran, in 2019. The samples of this study (n=80) 

were divided into two groups of exposed and control. The instruments utilized 

to collect the necessary data included two questionnaires, namely a 

demographic form and the Queendom communication skills test. Moreover, 

the sound measurement was performed using a noise dosimeter and sound 

level meter. The gathered data were analyzed in SPSS software (version 21). 

Results: Based on the results, the demographic characteristics of all 

participants showed no significant relationship with subscales and final 

scores of communication skills (P>0.05). Therefore, the two groups were not 

significantly different in this regard. However, it was revealed that 

communication skills had a significant relationship with the level of sound 

exposure in the two groups (P<0.05). 

Conclusion: The results showed that an individual's communication skills 

would decrease due to noise exposure. This skill is highly important in jobs 

and can also influence productivity and accident incidence. Consequently, it is 

possible to prevent workers' ability loss by reducing their exposure to noise. 
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 یکی در کارگران یارتباط یهامهارتبررسی ارتباط بین سطح مواجهه شغلی با صدا و 

 یمقطع مطالعه کی: رانیا معادن از

 4یاردکان یجالل میمر ،،*3یعیرب ثهیحد ،3بلوچخانه یفائزه عباس ،2خواهیملکوت یمهد ، 1یمدوار فالح الهروح

 رانیا زد،ی زد،ی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،یاحرفه بهداشت یمهندس گروه ،یدکتر یدانشجو 1
  رانی، اکاشانکاشان،  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یابهداشت حرفه یمهندس گروه ار،یاستاد 2
 ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یمنیدانشکده بهداشت و ا ،یمنیو ا یابهداشت حرفه یگروه مهندس ،یاارشد بهداشت حرفه یکارشناس یدانشجو 3

 رانیتهران، ا
 رانیا تهران، ،یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه ،یمنیا و بهداشت دانشکده ،یمنیا و یاحرفه بهداشت یمهندس گروه ،یاحرفه بهداشت یکارشناس 4

ایمیل: . رانیا تهران، ،یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،یاحرفهبهداشت  یگروه مهندسی، عیرب ثهیحد * نویسنده مسئول:
hadisehrabiei@gmail.com 

 
 

 14/03/1399 تاریخ دریافت مقاله:

 16/06/1399 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

 بر تواندیم. استرس شودیممحسوب  یشغل یزااسترس عوامل از یکی کار طیمح یصدا سابقه و هدف:

 طیمح یصدا نیارتباط ب یمطالعه حاضر با هدف برس راستا، این درباشد.  رگذاریثأتافراد  یارتباط یهامهارت

 .گرفت صورت کارگران یارتباط یهامهارتکار و 

 یشد. جامعه آمار انجام زدی استان معادناز  یکیدر  1398حاضر در سال  یمطالعه مقطع ها:مواد و روش

 نیا در اطالعات گردآوریشدند. ابزار  تقسیمو شاهد  مواجهه گروه دونفر در نظر گرفته شد که به  80

 و (Queendom) دامکوئین یارتباط یهامهارتو  کیمطالعه شامل دو پرسشنامه اطالعات دموگراف

استفاده از  با آماری هایبررسیصوت بود.  یترازسنج و یدزیمتر صورت به صدا یریگاندازه همچنین

 .گرفت صورت SPSS 21 افزارنرم

 یتمام نینشان داد که در ب کیو مشخصات دموگراف یارتباط یهامهارت نیارتباط ب لیتحل جینتا ها:یافته

 ییو نمره نها هااسیرمقیزنمرات  ،گروه دو کیدموگراف مشخصات نیب یدارامعنرابطه  ،کنندهشرکتافراد 

 مقابل، درنداشتند.  یکدیگر با یدارامعندو گروه تفاوت  نیبنابرا ؛(>05/0P) ردنداوجود  یارتباط یهامهارت

داشت  وجود یدارامعنارتباط  ،مطالعه مورد گروه دوسطح مواجهه صدا در  با یارتباط یهامهارت بین

(05/0P<.) 

مهارت  نی. اافتیافراد در اثر مواجهه با صدا کاهش خواهد  یکه مهارت ارتباط دادندنشان  جینتا گیری:نتیجه

با کاهش  نیبنابرا ؛باشد اثرگذارو حوادث  یوربهره رب تواندیمبرخوردار است و  ییباال تیدر مشاغل از اهم

 .   دنمو یریشگیکارگران پ ییتوانا کاهش از توانیممواجهه کارگران با صدا 
 

  یارتباط یهامهارت ؛معدن کارگران ؛کار طیمح یصدا ؛استرس واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
شـوند، یکـه افـراد بـا آن مواجـه م ییهااسـترس ـانیدر م

برخـوردار هسـتند.  یاـژهیو ـتیاز اهم یشـغل یهااسـترس

هـم جمـع شـدن عوامـل  یتـوان رویرا م یاسـترس شـغل

مرتبـط بـا شـغل دانسـت  یهـاتیوضع اززا و آن گونـه اسـترس

 درظـر دارنـد. زا بـودن آن اتفـاق نفشـار در افـراد شـتریکـه ب

اسـت کـه در آن عوامـل مرتبـط با شـغل بـا  یحالتـ حقیقت،

. [1]د کننمی پیداافـراد تداخـل  یو روانـ یسالمت جسـم

همچنان بر دوش جوامع مختلف  استرساز  یناش یهاخسارت

 اتمؤسس ،که به آن مبتال هستند یافراد یو برا نموده ینیسنگ

 یبرا زیکنند و نیکار م جاآن در افراد که یدیتول یو واحدها

 که دندهیمنشان  آمارها. [2] باشدمی نهیپرهز ی،مل اقتصاد

 صدها رفتن نیب از موجب ساله همه نآاز  یو عوارض ناش استرس

 هب نفر ونیلیم کی روزانه متوسط طور به و شودیم یروز کار

استرس از حضور در محل  یهایناخوشاز  یاختالالت ناش لیدل

 ،تجربــه فــرد شــاغل مبنای بر. [3] کنندیم یکار خوددار

موجود و  طیقــدرت و ضــعف او در مواجهه با شرا ــزانیم

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 15تا  8 صفحات ،1399 زمستان ،4شماره  ،7دوره     

 مقاله پژوهشی 
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 یارتباط یهامهارتو  کار طیمح یصدا نیارتباط ب                                           

شــود کــه  یممکـن اسـت دچــار مشــکالت وی تیشخص

. [4] دباشیو رفتاری م یجسمان ،یشــامل: مشــکالت روانــ

 یو سازمانده تیریمد ،یاز جمله تنش حرارت یعوامل متعدد شغل

 .[5] باشند داشته نقش یشغل استرس بروز در ندنتوایم صداو 

 هایآالینده سایر بین از گرفته،صورت مطالعات براساس

 صنعتی هر در تقریباً و داشته را انتشار میزان بیشترین صدا شغلی،

 هایآسیب باعث تنها نه حد از بیش صدای. دارد وجود

 روانی اختالالت بروز موجب تواندمی بلکه شود؛می فیزیولوژیکی

 توان کاهش مانند شنوایی مخرب آثار از غیر به صدا. [6،7] گردد

 به را روانی و فیزیولوژیکی آثار مانند شنوایی غیر اثرات شنوایی،

 انسان بر صدا با مواجهه روانی و فیزیولوژیکی آثار. [8] دارد همراه

 بلندمدت پیامدهای مدتطوالنی در و شده ظاهر تدریج به غالباً

 -جسمی خستگی پرخاشگرانه، رفتار جمله از آن شناختیروان

 شناختی، عملکرد بر تأثیر عروقی، -قلبی هایبیماری روانی،

 اختالالت پرتی،حواس عصبانیت، سردرد، سرگیجه، استرس،

 و زمانیان راستا، این در. [9] کندمی بروز بازدهی کاهش و خواب

 است عواملی از یکی صدا که دادند نشان 2016 سال در همکاران

 جهانی سازمان. [10] بگذارد تأثیر شغلی استرس بر تواندمی که

 تخمین( World Health Organization :WHO) بهداشت

 حداقل غربی، اروپای باالی درآمد با کشورهای در که است زده

 بین از زیستی محیط صدای اثر در سالم زندگی سال میلیون یک

( درصد 54) نفر میلیون 56 حدود اروپا اتحادیه در. [11] رودمی

 در جمعیت نفر 250000 از بیش که کنندمی زندگی مناطقی در

 تصور و دارند قرار سالیانه استاندارد از بیش ایجاده صدای معرض

 درک رو این از باشد؛ خطرناک سالمتی برای مهم این شودمی

 باالیی اهمیت از عمومی سالمتی برای محیطی و شغلی صوتی

 .[8] است برخوردار

. [12] است یارتباط هایمهارتکاهش  ،استرس آثار از یکی

های بالقوه و بالفعل ای از تواناییارتبـاطی بـه مجموعه هایمهارت

بل قاتوان به رفتاری ها میآن ککمشود که به می اطالقافراد 

ن به سطحی از رابطه عاطفی دبخش تا رسیپذیرش و آگاهی

، افکار و اطالعاتتبادل  ندی. ارتباط فرا[13] تدسـت یافـ

که بین افراد  یکالم ریغ و یکالم یارفتاره قیاز طر احساسات

بین  مالتأت هکنندلیتسه هاهارتم نی. اباشدمی ،گیردمی صورت

 موجبارتباطی  هایمهارت یینارسا. است ارتباط ندیو فرا یفرد

 ینیپا فسعزت ن ی،افسردگاجتماعی،  اضطراب ی،یتنها احساس

 نیمحقق. [14، 15] شودیم یلیتحصو  یشغل یهاموفقیت عدم و

 یهامهارت ینوع را یارتباط یهامهارت ،Faberاز جمله  یاریبس

. [16] دنکن لیتعد را یشغل استرس دنتوانیمکه  دانندمی یتطابق

که به فرد کمک  شودیماطالق  ییبه رفتارها یارتباط هایمهارت

 به و نموده انیب یخود را به درست یازهاین و عواطف تا دنکنیم

 گزارش پژوهشگران از یبرخ. [17] دنابی دست یفرد نیب اهداف

 یکه نوع یارتباط هایمهارت موزشآ قیکه از طر اندنموده

. داد کاهش رااسترس  توانیم ،هستند یسازش هایمهارت

 یهامراقبت یهامیدر ت فیکه ارتباط ضع انددادهنشان  مطالعات

 آن یامدهایو پ خطاعامل مؤثر در بروز  کیاغلب به عنوان  ،ژهیو

 ییبر شناسا شدت بهرو  نیاز ا باشد؛می مطرح یجراح در

قابل  یپزشک ید در مقابل خطاهانتوانیکه م یارتباط یهامهارت

 دیگر، سوی از. [18] است شده تأکید ،دنباش یریشگیپ

قلب  یانجام جراح یبرا یکنار کار گروه در یارتباط یهامهارت

 یجینتا نی. چن[19] باشدمی یضرور ایمن صورت بهو عروق 

 یآن بر خطا یدر مشاغل و اثرگذار یارتباط یهامهارت تیاهم

 .دندهیمو حوادث را نشان  یانسان

 از یکی که دارند نقش استرس جادیا در یشغل متعدد عوامل

که  یاز عوامل یکی. باشدیمکار  طیمح یصدا هاآن نیترمهم

 نیبنابرا ؛است یارتباط یهامهارتنقش دارد،  آن دراسترس 

 یارتباط هایمهارتبر  تواندب یشغل یصدا دیگفت که شا توانیم

 نیترمهم از یکی یارتباط هایمهارت. باشد رگذاریثأت نیشاغل

ارتباط منجر  یبرقرار که ییآنجا از. هستند شغل هر در هالفهؤم

گفت  توانیم شود،یم یشغل تیو رضا یمنیا ،یوربهرهبه بهبود 

 طیمح توانیمکارگران  نیدر ب یارتباط هایمهارت شیافزا اب

 یبرا یاریبس یامداخلهکرد. البته عوامل  جادیا را یمناسب یشغل

 به گذشته مطالعات که دارد وجود یارتباط یهامهارتکاهش 

اشاره  رهیو غ التیتحص زانیم استرس، همچون هاآن از یبرخ

 زمینه نیدر ا یگریبه دنبال عوامل د است الزم نیبنابرا ؛اندکرده

 اند،کرده یبررس حاضر مطالعه پژوهشگرانکه  ییجا تا. بود

و  یشغل یصدا و سر نیب ارتباط خصوص در یاندک مطالعات

رو مطالعه حاضر با  نیا از ؛است نشده انجام یارتباط یهامهارت

کار و  طیمح یمواجهه با صدا نیارتباط ب یهدف بررس

 .شد انجام معدن در شاغل افراد یارتباط هایمهارت
 

 هامواد و روش

 اجرا روش
 انجام معادن از یکی در 1398 سال در حاضر مقطعی مطالعه

 80 توان با) آماری محاسبات و پیشین مطالعات براساس. شد

 نظر در نفر 80 معادل آماری جامعه ،(اطمینان درصد 95 با درصد

 گروه. شدند تقسیم شاهد و مواجهه گروه دو به که شد گرفته

 از بیش صدای مواجهه با صنعت آبی یقه کارگران بین از مواجهه

 صدای مواجهه با سفید یقه کارگران از شاهد گروه و بلدسی 75

. شدند انتخاب تصادفی گیرینمونه صورت به بلدسی 75 از کمتر

 و دموگرافیک اطالعات پرسشنامه دو ها،داده آوریجمع ابزار

 صدا گیریاندازه روش همچنین و دامکوئین ارتباطی هایمهارت

 شدند شناسایی نظر مورد صنایع ابتدا پژوهش، این انجام برای. بود

 اهداف با صنعت ایحرفه بهداشت مسئوالن و مدیریت آن از پس و

 هاپرسشنامه الزم، هایهماهنگی با سپس. گشتند آشنا مطالعه

 ساخت خاطرنشان باید. شد داده قرار کنندگانشرکت اختیار در

 شدند، آشنا طرح اهداف با شاغلین پرسشنامه، تکمیل از قبل که

 رضایتنامه و کردند حاصل اطمینان اطالعات بودن محرمانه از
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 انو همکار یمدوار فالح 

 . نمودند تکمیل را کتبی

 

 خروج و ورود معیارهای
 نظر مورد صنعت در کار سابقه سال یک از بیش که کارگرانی

 داروهای و نبوده مبتال خوابیکم و روانی هایبیماری به داشتند، را

 ذکر موارد وجود. شدند مطالعه وارد کردند،نمی مصرف روانگردان

 معیارهای عنوان به نیز پژوهش در شرکت به تمایل عدم و شده

 . شدند گرفته نظر در مطالعه از خروج

 

 مطالعه ابزار

 شناسیجمعیت مشخصات دموگرافیک: اطالعات الف. پرسشنامه

 سابقه تأهل، وضعیت تحصیالت، سن،: شامل کنندگانشرکت

 .بود کاری شیفت نوع و کاری

 آزمون این: دامکوئین ارتباطی هایمهارت پرسشنامه. ب

 بزرگساالن در ارتباطی هایمهارت سنجش برای دامکوئین توسط

 ارتباطی هایمهارت که است( گویه) عبارت 34 دارای و شده ابداع

 پاسخگو پرسشنامه، این تکمیل برای. [20] کنندمی توصیف را

 خود فعلی وضعیت انطباق میزان سپس و بخواند را گویه هر باید

 1" از ایدرجه پنج لیکرت طیف یک مبنای بر را آن محتوای با

 . کند مشخص "(همیشه برای) 5 تا( هرگز)

 بررسی مورد مقیاس این در که فرعی ارتباطی هایمهارت

 :باشندمی زیر مهارت پنج شامل گیرند،می قرار

 عبارت به یا و دادن گوش مهارت: دادن گوش مهارت -1

 در اساسی مهارت یک عنوان به فعاالنه دادن گوش توانایی دیگر

 . است گرفته قرار توجه مورد فردی روابط

 درک به اشاره مهارت این: پیام ارسال و دریافت توانایی -2

 هایپیام خوبی به تواندمی فرد که دارد محیطی هایداده و پیام

 .دهد پاسخ هاآن به نسبت و کرده درک را محیط از رسیده

 فرایند صحیح شناسایی: ارتباط فرایند به نسبت بینش -3

 یک هایویژگی از مناسبی شناخت فرد که است گونهبدین ارتباط

 .دهدمی سوق جهت بدین را خود ارتباط و دارد مناسب ارتباط

 برقراری، در را مهمی نقش مهارت این: عاطفی کنترل -4

 بیانگر مفهوم این. کندمی ایفا اجتماعی روابط سالمت و تداوم

 عواطف با آمدن کنار نیز و آن کنترل و احساسات ابراز توان

 . است دیگران

 داشته مناسبی شرایط که ارتباطی: قاطعیت با توأم ارتباط -5

 .نباشد موردی هیچ پذیرش به مجبور فرد و

 هر. است گذارینمره بخش دو شامل پرسشنامه این

 جمع حاصل. کندمی دریافت جداگانه نمره یک مقیاسخرده

 کندمی ایجاد را نهایی نمره یک نیز عبارت 34 مجموع در نمرات

 دامنه ترتیب،بدین. است آزمودنی ارتباطی هایمهارت مبین که

 نهایی نمره. بود خواهد 170 تا 34 بین فرد هر برای محتمل نمره

 نمره) متوسط ،(34 از کمتر نمره) کم گروه سه در پرسشنامه این

 شودمی بندیطبقه( 102 از بیشتر نمره) باال و( 102 و 34 بین

 با ابتدا ،1384 سال در فداکار و چاریحسین پژوهش در. [21]

 که شد محاسبه آزمون کل اعتبار کرونباخ، آلفای روش از استفاده

 قابل درونی همسانی از نشان و بود 69/0 با برابر آن عددی مقدار

 .[21] داشت آزمون این قبول

 

 کار محیط در صوت فشار تراز گیریاندازه

 به صدا، ارزیابی و گیریاندازه فرایند از مرحله اولین در

 کارگران مواجهه نحوه و کار محیط در الزم اطالعات آوریجمع

 شامل که کار محیط ساده نقشه ابتدا مرحله این در. شد پرداخته

 صدا مولد هایدستگاه ویژه به هادستگاه نصب محل و مقیاس

 فشار تراز گیریاندازه منظور به سپس. گردید ترسیم هستند،

 ،TES 1354 مدل) شده کالیبره صدای دزیمتر دستگاه از صوت

 آنالیز با صداسنج صوت ترازسنج دستگاه و( تایوان کشور ساخت

( تایوان کمپانی ساخت ،TES-1358C مدل) همزمان فرکانسی

 مورد گروه دو هر در گیریاندازه که است ذکر شایان. شد استفاده

 دقیق، نتایج به دستیابی منظور به. گرفت صورت شاهد و

 کالیبراتور توسط گیریاندازه بار هر از قبل استفاده مورد تجهیزات

. گردید چک( تایوان TES کمپانی ساخت ،Tes-1356 مدل)

 ISO (International 9612 استاندارد توصیه با مطابق

StandardizationOrganization for )، دستگاه میکروفن 

 افراد گوش خارجی کانال از متریسانتی 10-30 فاصله در دزیمتر

 در تولید کارگران که آنجایی از انتها، در. شد نصب هاآن یقه روی

 بـه دارند، قرار فشار یکسان ترازهای معرض در کاری شیفت طول

 دوره یک برای مواجهه معادل تراز از مواجهـه ارزیـابی منظـور

 با مواجهه بار هر تراز ابتدا روش این در. گردید استفاده زمانی

 با ادامه در و شودمی ثبت و گیریانـدازه مربوطـه مواجهه زمان

 زمانی دوره یک برای مواجهه معادل تراز زیر، رابطه از استفاده

 کاری شرایط به توجه با. [22] گرددمی محاسبه ساعته چهار

 چهار روزانه متوسط طور به صنعتی کارگران مطالعه، مورد محیط

 خود کاری ساعات مابقی و داشتند حضور تولید بخش در ساعت

 ساعته چهار معادل تراز رو این از بودند؛ استراحت اتاق در را

 .شد بررسی
 

 1 رابطه

𝑙𝑒𝑞4ℎ = 10𝐿𝑜𝑔(
(مقیاس زمان کار روزانه)×دز صدا

زمان مواجهه×100
) +  تراز فشار صوت استاندارد

[23] 
 

 ساعته چهار شده گیریاندازه دز: صدا دز رابطه این در

  :روزانه کار زمان مقیاس ساعت، هشت: مواجهه زمان ،(درصد)

 A بلدسی 85: استاندارد صوت فشار تراز و ساعت هشت

 .باشدمی

 

 آماری آنالیز
 افزارنرم از استفاده با تحلیلی و توصیفی آماری هایبررسی

SPSS 21 صورت در تحلیلی، نتایج بررسی منظور به. شد انجام 
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 یارتباط یهامهارتو  کار طیمح یصدا نیارتباط ب                                           

 برای) Mann-Whitney آماری روش از متغیرها بودن نرمال غیر

 مستقل T آزمون از بودن نرمال صورت در و( گروه دو مقایسه

-Kolmogorov آزمون طریق از هاداده بودن نرمال. شد استفاده

Smirnov گردید بررسی. 
 

 هایافته
 و بندیگروه بدون کنندگانشرکت دموگرافیک هایویژگی

 کنندگانشرکت از نفر 50: باشدمی زیر شرح به کلی صورت به

 میانگین. داشتند جای شاهد گروه در نفر 30 و مواجهه گروه در

 گروه دو هر مجموع در افراد کاری سابقه و سنی( معیار انحراف)

 سال 46/9( 597/4) و سال 61/33( 120/6) با برابر ترتیب به

 نفر 19 و متأهل( درصد 30/76) کنندگانشرکت از نفر 61. بود

 نفر 31 نیز تحصیالت سطح نظر از. بودند مجرد( درصد 80/23)

( درصد 80/48) نفر 39 دیپلم، از کمتر تحصیالت( درصد 80/38)

. داشتند دانشگاهی تحصیالت( درصد 50/12) نفر 10 و دیپلم

 نفر 41 و روزکار( درصد 80/48) نفر 39 که است ذکر شایان

 به افراد دموگرافیک مشخصات. بودند کار شیفت( درصد 20/51)

 .است شده داده نشان 1 جدول در شاهد و مواجهه تفکیک

 مشخصات و ارتباطی هایمهارت بین ارتباط تحلیل نتایج

 مشخصات بین معناداری رابطه که بودند آن از حاکی دموگرافیک

 هایمهارت نهایی نمره و هازیرمقیاس نمرات و دموگرافیک

 نهایی نمره مطالعه این در(. <05/0P) ندارد وجود ارتباطی

 باال و متوسط ضعیف، هایمهارت گروه سه به ارتباطی هایمهارت

 هایمهارت افراد از درصد 64 نتایج، مبنای بر. شدند بندیطبقه

 (.1 شکل) داشتند متوسطی ارتباطی

 هایزیرمقیاس نمرات و نهایی نمره صدا، با مواجهه میانگین

 در شغلی گروه دو تفکیک به ارتباطی هایمهارت پرسشنامه

 در صدا با مواجهه حداکثر و حداقل. است شده ارائه 2 جدول

 گروه در و بلدسی 126 و 20/75 با برابر ترتیب به مواجهه گروه

 و حداقل همچنین. بود بلدسی 75 و 60 معادل ترتیب به شاهد

 شاهد و مواجهه گروه دو تفکیک به کنندگانشرکت دموگرافیک متغیرهای :1 جدول

 بندیدسته متغیرها
 (نفر 30) شاهد گروه (نفر 50) مواجهه گروه

 درصد تعداد درصد تعداد

 (سال) سن

 40 12 32 16 سال 30 از کمتر

 60 18 54 27 سال 40 و 30 بین

 ـــــ ــــــــ 14 7 سال 40 از بیشتر

 تحصیالت وضعیت

 40 12 38 19 دیپلم زیر

 6/46 14 50 25 دیپلم

 3/13 4 12 6 دانشگاهی

 (سال) کاری سابقه

 20 6 20 10 سال 5 از کمتر

 50 15 44 22 سال 10 و 5 بین

 30 9 36 18 سال 10 از بیشتر

 کاری شیفت
 3/23 7 60 30 روزکار

 7/76 23 40 20 کار شیفت

 تأهل وضعیت
 3/63 19 84 42 متأهل

 7/36 11 16 8 مجرد

 

 
 یبندطبقه سه در یارتباط یهامهارت یینها نمره یفراوان: 1 شکل

 ادیز و متوسط کم،

 گروه در ارتباطی هایمهارت پرسشنامه نهایی نمره حداکثر

 ترتیب به شاهد گروه در و 132 و 61 با برابر ترتیب به مواجهه

 تحلیل نتایج 2 جدول در براین،عالوه. بود 145 و 99 معادل

 گروه دو در صدا با مواجهه و ارتباطی هایمهارت بین ارتباط

 تمامی نمره نتایج، مبنای بر. است شده داده نشان شاهد و مواجهه

 شاهد گروه از کمتر مواجهه گروه در نهایی نمره و هازیرمقیاس

 هازیرمقیاس تمامی در معناداری ارتباط گروه دو این بین و بوده

 نمرات میانگین دهندهنشان 2 شکل(. >05/0P) دارد وجود

 .باشدمی ارتباطی هایمهارت نهایی نمره و هازیرمقیاس

  هایزیرمقیاس و نهایی نمره بین همبستگی 3 جدول
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 انو همکار یمدوار فالح 

 هدشا و مواجهه گروه دو تفکیک به کنندگانشرکت ارتباطی هایمهارت پرسشنامه نمرات و صدا با مواجهه فراوانی :2 جدول

 متغیرها
 (نفر 30) شاهد گروه (نفر 50) مواجهه گروه

 *معناداری سطح
 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 <001/0 754/3 90/67 851/8 26/87 (بلدسی) صدا

 <001/0 155/5 10/22 881/3 28/17 دادن گوش

 005/0 856/6 60/31 587/4 24/27 پیام ارسال و دریافت توانایی

 001/0 677/3 16/17 758/3 58/14 ارتباط فرایند به نسبت بینش

 <001/0 390/6 16/34 883/4 10/25 عاطفی کنترل

 <001/0 500/2 60/18 775/3 46/14 قاطعیت با توأم ارتباط

 <001/0 152/12 63/123 081/15 66/98 نهایی نمره
*Whitney-Mann 

 

 
 های ارتباطی در دو گروه مورد مطالعهها و نمره نهایی مهارتمیانگین نمرات زیرمقیاس: 2شکل 

 

 و صدا با مواجهه میزان بین همبستگی بررسی :3 جدول

 ارتباطی هایمهارت هایزیرمقیاس

 همبستگی
 (بلدسی) صدا

 معناداری سطح همبستگی ضریب

 *<001/0 -385/0 دادن گوش

 86/0 -193/0 پیام ارسال و دریافت توانایی

 *05/0 -220/0 ارتباط فرایند به نسبت بینش

 *<001/0 -403/0 عاطفی کنترل

 *<001/0 -436/0 قاطعیت با توأم ارتباط

 *<001/0 -462/0 نهایی نمره
 Spearman آزمون با معنادار همبستگی *

 

. دهدمی نشان را صدا با افراد مواجهه میزان و ارتباطی هایمهارت

 ارسال و دریافت توانایی از غیر به شود،می مشاهده که طورهمان

 میزان با معناداری و منفی ارتباط پرسشنامه ابعاد مابقی پیام،

 .دارند صدا مواجهه
 

 بحث

 صدای با مواجهه بین ارتباط بررسی هدف با حاضر مطالعه

 از گروه دو بین در شاغلین ارتباطی هایمهارت و کار محیط

 افراد از نیمی از بیش که دادند نشان نتایج. شد انجام کارگران

 و دارند متوسطی ارتباطی هایمهارت ،(درصد 64) مطالعه مورد

 گوش مهارت هایزیرمقیاس نظر از مطالعه مورد گروه دو بین

 ارتباط، فرایند به نسبت بینش پیام، ارسال و دریافت توانایی دادن،

 هایمهارت نهایی نمره و قاطعیت با توأم ارتباط عاطفی، کنترل

 گروه که است ذکر شایان. دارد وجود معناداری تفاوت ارتباطی،

 مهارت نهایی، نمره در شاهد گروه و هازیرمقیاس در مواجهه

 . داشتند تریضعیف ارتباطی

 ناشی صدای معرض در مطالعه مورد صنعت در شاغل افراد

 افراد این سالمت بر مهم این که داشتند قرار حد از بیش کار از

 در که است مواردی از یکی شغلی استرس. باشدمی تأثیرگذار

 بر تواندمی و آیدمی وجود به کار محیط صدای با مواجهه نتیجه

 که طورهمان. [24] باشد تأثیرگذار کارگران ارتباطی هایمهارت

 گروه دو بین ارتباطی هایمهارت نهایی نمره دادند، نشان نتایج

 گروه ارتباطی هایمهارت و داشت معناداری تفاوت مطالعه مورد

 تبیین چنین توانمی را امر این. بود مواجهه گروه از بیشتر شاهد

 حد، از بیش صدای با مواجهه گروه مواجهه دلیل به که کرد

 در و دارند شاهد گروه به نسبت بیشتری استرس احتماالً

 از مطالعات از برخی در. شوندمی مشکل دچار خود ارتباطات
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 یارتباط یهامهارتو  کار طیمح یصدا نیارتباط ب                                           

 طریق از است شده سعی همکاران و Ghazavi پژوهش جمله

 شود داده کاهش افراد استرس ارتباطی، هایمهارت آموزش

 ارتباطی، هایمهارت آموزش با نیز همکاران و کاظمی. [25]

 حاکی مطالعاتی چنین. [26] دادند کاهش را کارمندان استرس

 و استرس بین تنگاتنگی و معکوس ارتباط که هستند آن از

 عامل یک صدا که آنجایی از و دارد وجود ارتباطی هایمهارت

 صدای با مواجهه که گرفت نتیجه توانمی باشد،می زااسترس

 به منجر افراد استرس افزایش با تواندمی کار محیط حد از بیش

 حسنی حاجی مطالعه در. گردد افراد ارتباطی هایمهارت کاهش

 عاطفی کنترل و شغلی استرس بین معکوسی ارتباط همکاران، و

 مواجهه گروه حاضر مطالعه در که آنجایی از. [27] شد داده نشان

 توانمی کردند، کسب عاطفی کنترل مهارت در را کمتری نمره

 این کاهش به منجر کار محیط صدای از ناشی استرس که گفت

 .است شده آبی یقه کارگران بین در مهارت

 در دادن گوش مهارت که شد داده نشان حاضر مطالعه در

 طور به داشتند، مواجهه حد از بیش صدای با که کارگرانی بین

 از یکی. باشدمی مواجهه بدون کارگران از کمتر معناداری

 85) مجاز حد از بیش صدای از ناشی هایبیماری تریناصلی

 آن بیانگری داریشن مهارت. [28] باشدمی شنوایی افت ،(بلدسی

 درک بشنود، را شده بیان مفهوم بتواند باید شنونده ابتدا که است

 نیازمند ابتدا در امر این که دهد پاسخ آن با متناسب و کند

 تحلیل چنین توانمی را یافته این. [29] باشدمی مناسب شنوایی

 شنوایی افت اثر در افراد شنوایی قدرت کاهش به توجه با که کرد

 با افراد این ارتباط برقراری قدرت باال، صدای دلیل به هاآن

 گوش توانایی کاهش به منجر امر این و یافته کاهش دیگران

 مطالعه از آمده دست به نتایج. است شده ارتباطی مهارت و دادن

. [30] دارد همخوانی همکاران و Le Prell هاییافته با حاضر

 مطلب بیان سپس و شنیدن مستلزم که هاییمهارت دیگر از

 بیانگر توانایی این. است پیام ارسال و دریافت توانایی باشد،می

 واکنش و آرام ذهنی با آن تحلیل شنیدن، طریق از پیام دریافت

 مطالعه در دیگر، سوی از. [31] باشدمی پیام به دادن نشان

 بین در پیام ارسال و دریافت توانایی که شد داده نشان حاضر

 افت که کرد تحلیل چنین توانمی. است کمتر آبی یقه کارگران

 بر ترتیب به صدا از ناشی استرس عامل و صدا اثر در شنوایی

 باعث و بوده اثرگذار شده شنیده پیام تحلیل و پیام شنیدن

 Le Prell هاییافته با نتایج این. است شده توانایی این کاهش

 .[30] دارد همخوانی همکاران و
 

 مطالعه هایمحدودیت
 زمینه این در. بود هاییمحدودیت دارای حاضر مطالعه

 ایزمینه عوامل دیگر یا محیطی شرایط بررسی عدم به توانمی

 منظور این برای بودجه تأمین عدم از ناشی که کرد اشاره کارکنان

 بر اثرگذار عوامل دیگر توانمی آینده مطالعات در. باشدمی

 با و کرد ارزیابی نیز را کار محیط حرارتی تنش مانند استرس

 عوامل بتوان طریق این از تا نمود مقایسه ارتباطی هایمهارت

 .کرد شناسایی پیش از بیش را ارتباطی هایمهارت کاهش شغلی
 

 گیرینتیجه
 واجههم بین معنادار ارتباط دهندهنشان حاضر مطالعه نتایج

 ایج،نت مبنای بر. بودند ارتباطی هایمهارت و کار محیط صدای با

 رب عالوه کار، محیط صدای کنترل با توانندمی سازمانی مدیران

 اعیاجتم تعامالت به صدا، از ناشی شده اثبات هایبیماری کنترل

 باطیارت هایمهارت البته کنند؛ کمک افراد فردی بین ارتباطات و

 انندم عواملی است الزم و یابندنمی کاهش صدا با مواجهه در تنها

 زا. شود گرفته نظر در ایزمینه متغیرهای دیگر و تحصیالت سن،

 دمور گروه دو در معناداری ارتباط حاضر مطالعه در که آنجایی

 گردید،ن مشاهده دموگرافیک و ایزمینه هایویژگی نظر از مطالعه

 رب تأثیرگذار عوامل شناسایی بهبود منظور به مطالعاتی انجام

 . باشدمی نیاز مورد یارتباط یهامهارت
 

 تشکر و قدردانی
 بهداشت ایمنی، مسئوالن همکاری از نویسندگان وسیلهبدین

( Executive Health and Safety :HSE) زیست محیط و

 .نمایندمی قدردانی و تشکر مطالعه مورد صنعت
 

 منافع تضاد
 تضاد گونههیچ که دارندمی بیان مطالعه این نویسندگان

 ندارند. مطالعه نتایج با منافعی
 

 اخالقی مالحظات
 کیپزش علوم دانشگاه تایید مورد اخالقی نظر از حاضر مطالعه

 باشد. می 23624 طرح شماره با شهیدبهشتی

 

 نویسندگان سهم
 همقال نهایی تایید و مطالعه سرپرست: یمدوار فالح الهروح

 مطالعه آماری آنالیز: خواهیملکوت یمهد

 مطالعه طراحی و مقاله نگارش: یعیرب ثهیحد

 هاداده آوریجمع: بلوچخانه یفائزه عباس

 هاداده آوریجمع: یاردکان یجالل میمر

   

 مالی حمایت
 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه طرف از حاضر مطالعه

 .شودمی مالی حمایت

 

 
 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jo

he
.7

.4
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 8

http://dx.doi.org/10.52547/johe.7.4.8
http://johe.umsha.ac.ir/article-1-620-fa.html


 
 

  

 15                                                                                                               1399زمستان ، 4، شماره 7، دوره ایحرفه بهداشت مهندسی مجله
 

 
 

 انو همکار یمدوار فالح 

 REFERENCES
1. Azadmarzabadi E, Niknafs S. Models of opposing against job 

stress among military staff. J Payavard Salamat. 

2016;10(4):299-310. [Persian]  

2. Hamidi Y, Fayazi N, Soltanian A, Heidari G, Ahmadpanah 
M, Nazari N, et al. Relationship between occupational stress 

and the performance of health care units in Hamadan Health 

Center, Iran. J Occup Hyg Eng. 2017;4(3):26-32. DOI: 
10.21859/johe.4.3.26 

3. Hajihasani M. Job stress in Shahrekord University staff: 

predictive role of emotional intelligence and self-
differentiation. Occup Hyg Health Promot J. 2018;2(2):103-

11. [Persian] 

4. Stebbing J, Powles T. Stress in the workplace amongst 
medical professionals. J Postgrad Med. 2007;53(2):83-4. 

PMID: 17495368 DOI: 10.4103/0022-3859.32202 

5. Burns KN, Sayler SK, Neitzel RL. Stress, health, noise 

exposures, and injuries among electronic waste recycling 

workers in Ghana. J Occup Med Toxicol. 2019;14(1):1. 

PMID: 30647766 DOI: 10.1186/s12995-018-0222-9 
6. Asivandzadeh E, Jamalizadeh Z, Mohebi A, Peyman Y, 

Fazeli SP. Evaluation of noise exposure and the relationship 

between job stress and sleep disturbance in workers of an 
Iranian construction industry. Occup Hyg Health Promot. 

2019;3(2):123-33. DOI: 10.18502/ohhp.v3i2.1390 
7. Everest FA, Pohlmann KC. Master handbook of acoustics. 

New York: McGraw Hill Education; 2015. 

8. Basner M, Babisch W, Davis A, Brink M, Clark C, Janssen 
S, et al. Auditory and non-auditory effects of noise on health. 

Lancet. 2014;383(9925):1325-32. PMID: 24183105 DOI: 

10.1016/S0140-6736(13)61613-X 
9. Ahmadi Kanrash F, Alimohammad I, Abolaghasemi J, 

Rahmani K. A study of mental and physiological effects of 

chronic exposure to noise in an automotive industry. Iran J 
Ergon. 2019;7(1):54-62. DOI: 10.30699/jergon.7.1.54 

10. Zamanian Z, Azad P, Ghaderi F, Bahrami S, Kouhnavard B. 

Investigate the relationship between rate of sound and local 
lighting with occupational stress among dentists in the city of 

Shiraz. J Health. 2016;7(1):87-94. [Persian] 

11. World Health Organization. Burden of disease from 
environmental noise: Quantification of healthy life years lost 

in Europe. Geneva: World Health Organization, Regional 

Office for Europe; 2011.  
12. Ghazavi Z, Feshangchi S, Alavi M, Keshvari M. Effect of a 

family-oriented communication skills training program on 

depression, anxiety, and stress in older adults: a randomized 
clinical trial. Nurs Midwifery Stud. 2016;5(1):e28550. PMID: 

27331053 DOI: 10.17795/nmsjournal28550 

13. Emad SE, Abbaszadeh M. Studying the relationship between 
communicative skills and work-related stress among 

journalists working in Tehran press club. Communic Res. 

2015;84(4):97-115. DOI: 10.22082/CR.2016.18819 
14. Davarzani M, Naemi AM. The effect training of 

communication skills with a religious approach on 

professional ethics and procrastination in in employees of 
Sabzevar university of medical sciences. J Sabzevar Univ 

Med Sci. 2018;25(2):143-50. [Persian] 

15. Razavi SM, Ghorbani A, Kelate AH, Shegarf NM, Tabarraie 
Y. Prevalence of job burnout and its relationship with 

workplace physical condition among staffs of Sabzevar 

university of medical sciences. J Sabzevar Univ Med Sci. 
2014;20(5):665-73. [Persian] 

16. Farber B. Introduction: understanding and treating burnout in 

a changing culture. J Clin Psychol. 2000;56(5):589-94. 
PMID: 10852146 DOI: 10.1002/(sici)1097-4679(200005)56: 

5<589::aid-jclp1>3.0.co;2-s 

17. Rhezaii S, Hosseini AM, Fallahi M. Evaluating impact of 
communication skills training on level of job stress among 

nursing personnel working at rehabilitation centers in cities: 

Ray- Tehran- Shemiranat. Tehran Univ Med J. 2006;64(1): 
21-6. [Persian] 

18. Reader TW, Flin R, Cuthbertson BH. Communication skills 

and error in the intensive care unit. Curr Opin Crit Care. 
2007;13(6):732-6. PMID: 17975399 DOI: 10.1097/MCC. 

0b013e3282f1bb0e 

19. Wilson JL, Whyte RI, Gangadharan SP, Kent MS. Teamwork 
and communication skills in cardiothoracic surgery. Ann 

Thorac Surg. 2017;103(4):1049-54. PMID: 28359460 DOI: 

10.1016/j.athoracsur.2017.01.067 
20. Communication skills test-revised. Queendom. Available at: 

URL: https://www.queendom.com/about/about/about.htm; 

2020.  

21. Hosseinchari M, Fadakar MM. Investigating the effects of 

higher education on communication skills based on 

comparison of college and high school students. Tran Learn 
Res. 2006;1(15):21-32. [Persian] 

22. Farhang Dehghan S, Monazzam M, Nassiri P, Haghighi 

Kafash Z, Jahangiri M. The assessment of noise exposure and 
noise annoyance at a petrochemical company. Health Saf 

Work. 2013;3(3):11-24. [Persian] 
23. Farhang Dehghan S, Monazzam MR, Nassiri P, Haghighi 

Kafash Z, Jahangiri M. The assessment of noise exposure and 

noise annoyance at a petrochemical company. J Health Saf 
Work. 2013;3(3):11-24. [Persian] 

24. Delvaux N, Razavi D, Marchal S, Brédart A, Farvacques C, 

Slachmuylder JL. Effects of a 105 hours psychological 
training program on attitudes, communication skills and 

occupational stress in oncology: a randomised study.  

Br J Cancer. 2004;90(1):106-14. PMID: 14710215 DOI: 
10.1038/sj.bjc.6601459 

25. Ghazavi Z, Feshangchi S, Alavi M, Keshvari M. Effect of a 

family-oriented communication skills training program on 
depression, anxiety, and stress in older adults: a randomized 

clinical trial. Nurs Midwifery Stud. 2016;5(1):e28550. PMID: 

27331053 DOI: 10.17795/nmsjournal28550 
26. Kazemi SA, Javidi H, Aram M. The effect of communication 

skills training on job-related stress of the experts. J N Appr 

Educ Administ. 2010;1(4):63-80. [Persian] 
27. Hajihasani M. Job stress in Shahrekord University staff: 

predictive role of emotional intelligence and self-

differentiation. Occup Hyg Health Promot J. 2018;2(2):103-
11. [Persian] 

28. Molina SJ, Miceli M, Guelman LR. Noise exposure and 

oxidative balance in auditory and extra-auditory structures in 
adult and developing animals. Pharmacological approaches 

aimed to minimize its effects. Pharmacol Res. 2016;109:86-

91. PMID: 26657417 DOI: 10.1016/j.phrs.2015.11.022 
29. Zangeneh A, Lebni JY, Azar FEF, Sharma M, Kianipour N, 

Azizi SA, et al. A study of the communication skills in health 

care and the role of demographic variables (a case study of 
the nurses at the Educational, Therapeutic and Research 

Center of Imam Reza Hospital, Kermanshah, Iran in 2018). J 

Public Health. 2019;9:1-8. DOI: 10.1007/s10389-019-
01126-9 

30. Le Prell CG, Clavier OH. Effects of noise on speech 

recognition: challenges for communication by service 
members. Hear Res. 2017;349:76-89. PMID: 27743882 DOI: 

10.1016/j.heares.2016.10.004 

31. Albert M. Nonverbal communication. The bonn handbook  
of globality. Cham: Springer; 2019. P. 453-61. DOI: 

10.1007/978-3-319-90377-4_38  

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jo

he
.7

.4
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://johe.umsha.ac.ir/article-1-317-en.html
http://johe.umsha.ac.ir/article-1-317-en.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17495368/
https://www.jpgmonline.com/article.asp?issn=0022-3859;year=2007;volume=53;issue=2;spage=83;epage=84;aulast=Stebbing
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30647766/
https://occup-med.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12995-018-0222-9
https://publish.kne-publishing.com/index.php/OHHP/article/view/1390/3286
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24183105/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(13\)61613-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(13\)61613-X/fulltext
http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_id=601&sid=1&slc_lang=en
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27331053/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27331053/
https://www.nmsjournal.com/?page=article&article_id=28550
http://cr.iribresearch.ir/article_18819.html?lang=en
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10852146/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/\(SICI\)1097-4679\(200005\)56:5%3C589::AID-JCLP1%3E3.0.CO;2-S
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/\(SICI\)1097-4679\(200005\)56:5%3C589::AID-JCLP1%3E3.0.CO;2-S
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17975399/
https://journals.lww.com/co-criticalcare/Abstract/2007/12000/Communication_skills_and_error_in_the_intensive.19.aspx
https://journals.lww.com/co-criticalcare/Abstract/2007/12000/Communication_skills_and_error_in_the_intensive.19.aspx
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28359460/
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0003497517301777
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0003497517301777
https://www.queendom.com/about/about/about.htm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14710215/
https://www.nature.com/articles/6601459
https://www.nature.com/articles/6601459
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27331053/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27331053/
https://www.nmsjournal.com/?page=article&article_id=28550
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26657417/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043661815002807?via%3Dihub
https://link.springer.com/article/10.1007/s10389-019-01126-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s10389-019-01126-9
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27743882/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378595516303513?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378595516303513?via%3Dihub
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90377-4_38
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90377-4_38
http://dx.doi.org/10.52547/johe.7.4.8
http://johe.umsha.ac.ir/article-1-620-fa.html
http://www.tcpdf.org

