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2 لرزش صدا هنگام صحبت و سخنرانی

لرزش صدا هنگام سخنرانی و صحبت در جمع

لرزشصداهنگامسخنرانیوصحبتکردنجزوآندستهازمسائلیاست

کهامکانداردبرایخیلیازافرادرخدهد.

بهطورکلیدلیللرزشصداهنگامسخنرانیوصحبتدرجمعاسترس

از هوا خروج و ورود مسیر در که میشود باعث استرس این و است

حنجرهاختالالتیشکلبگیرد.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: ترس از سخنرانی

ازآنجاکهمنمدرسسخنرانی،فنبیانومذاکرههستم،بهطورمیانگین

۳۰درصدازافرادیکهدرکارگاههایمنشرکتمیکننددچارلرزشصدا

هنگامسخنرانیوصحبتدرجمعهستند.

اماباتوجهبهراهحلهاوتمریناتیکهبهاینافرادارائهمیدهم،می

تواننداینمسئلهرابهخوبیحلکنندواینضعفرابهیکیازنقاطقوت

خودشانتبدیلکنند.
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دراینمقالهچندموردازمهمترینراهحلهابرایرفعلرزشصداهنگام

سخنرانیوصحبتدرجمعراباهمبررسیمیکنیم.

اهمیت تنفس صحیح دیافراگمی برای رفع لرزش صدا

یکیازمواردیکهدرفنبیانبسیاراهمیتدارد،تنفسصحیحبهصورت

دیافراگمیاست.

اگرمانتوانیمتنفسصحیحیدرزمانهایعادییادرهنگامسخنرانیو

صحبتکردنانجامدهیم،نمیتوانیمصداییرسا،صاف،بدونلرزشو

واضحداشتهباشیم.
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مادرزمانتولدمیتوانیمبهصورتغریزیتنفسدیافراگمیبکشیم،اما

بهمرورزماناینسبکنفسکشیدنرافراموشمیکنیم.

اگربهنحوهنفسکشیدننوزادهادقتکنید،متوجهخواهیدشدکهشکم

کوچکشانبهسرعتباالوپایینمیرود.

اینهمانتنفسصحیحدیافراگمیاست.

یعنیهدایتهوابهسمتشکم.

خیلیازافرادبهجایاینکههوارابهسمتشکمخودهدایتکنند،تنفس

شانازطریقسینهاست،یعنییکتنفسسطحیانجاممیدهند.

تنفسازطریقسینهخیلیراحتترازتنفسبهصورتشکمیاستواز

طرفیهممابهمرورزمانتنفسدیافراگمیرافراموشمیکنیم.

احتماالدردورانکودکیاگرسرسفرهغوزمیکردیمبزرگترهابهماتذکر

میدادندکهصافبنشین.

یادآوریکنددرست بهما نبودکه یادرمنزل اماهیچکسدرمدرسه

نفسبکش.

وبهاینخاطرخیلیازافرادبهجایتنفسبهصورتدیافراگمیازطریق
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سینهنفسمیکشند.

تنفسازطریقسینهباعثمیشودمقدارخیلیسطحیازاکسیژنبه

بدنماراهپیداکندوازطرفیهمدرزمانصحبتکردنبااینسطحکم

ازهوانمیتوانیمصدایواضح،رساوبدونلرزشداشتهباشیم.

صورت به صحیح تنفس نقش بگویم تا کردم بیان را موارد این همه

دیافراگمیچقدردرداشتنیکصدایرساوبدونلرزشمهماست.

اید، حاالکهبهاهمیتتنفسدیافراگمیبرایرفعلرزشصداپیبرده

سراغنکاتمهمدیگرمیرویم.

نحوه انجام تنفس دیافراگمی برای رفع لرزش صدا

تااینجاگفتیمکهاگرمیخواهیملرزشصدایمانرارفعکنیمنیازهست

بتوانیمبهصورتدیافراگمینفسبکشیم.

نحوهانجامتنفسدیافراگمیبهاینشکلاستکه:

۱- هواراازطریقبینیبهسمتشکمخودهدایتمیکنیم)شکمماباال

میآید(
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۲-سپسبدوناینکهفشاریبرایتخلیههواواردکنیم،آنراازطریق

دهانبهبیرونهدایتمیکنیم.

نکته:درزمانتنفسدیافراگمیسینهوشانههانبایدباالوپایین◄

برود.

نکته:بایدسعیکنیددرزمانهایعادیبهجایتنفسازطریق◄

سینه،بهصورتدیافراگمینفسبکشید.

نکته:درزمانهایعادی)یعنیزمانیکهصحبتنمیکنید(برای◄

تخلیههوامیتوانیدازراهبینیاینکارراانجامدهید.

نکته:درزمانصحبتکردناجازهدهیدبدنشماتصمیمبگیردکه◄

ازکدامراههواگیریراانجامدهد.

نکته:معموالدرزمانصحبتکردنورودوخروجهواازطریق◄

دهانانجاممیشود.

نکته:امکانداردباانجامتنفسدیافراگمیسرتانگیجبرود،اما◄

ازاکسیژن نگراننباشید،دلیلشایناستکهبدنشمابهسطحکمی

عادتکردهاستواالنکهبهصورتدیافراگمینفسمیکشیداکسیژن
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زیادیواردبدنشمامیشودکهالبتهباتمرینوعادتکردنبدنشمابه

اینمیزانازاکسیژناینمسئلهرفعمیشود.

 

 نکته: اگر نمی توانید یا شک دارید که آیا این تمرین را درست انجام 

می دهید یا خیر، پیشنهاد می کنم:

۱-بایستید

۲-سپسدستانتانرادورکمرتانبزنید

۳-وبعدحدود۹۰درجهازکمربهسمتجلوخمشوید

۴-وحاالسعیکنیدکهتنفسدیافراگمیراانجامدهید

بااینشرایطدیگرسینهوشانههایشماباالنمیآید،مدتکوتاهی

بهاینسبکتنفسدیافراگمیرابراییکیدودقیقهانجامدهیدتادقیقا

متوجهشویدکهچهکاریرابایدانجامدهید)بهعبارتدیگربااینکار

انجامتنفسدیافراگمیبرایتانجامیافتد(
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تقویت عضالت دیافراگم

دیافراگمیکپردهغشائیعضالنیاست،واضحاستکهاگرازماهیچه

هاوعضالتبدنمانکارنکشیمقدرتخودشانراازدستخواهندداد.

ایناستکه لرزد،دلیلش اگردرزمانتنفسدیافراگمیشکمشمامی

عضالتدیافراگمشماقدرتشراازدستدادهاستونیازبهتقویتدارد.

اصالنگراناینموضوعنباشید.

باانجاممداوماینتمرینمیتوانیدعضالتدیافراگمخودراتقویتکنید.

گرم کردن صدا برای رفع لرزش صدا

تمریناتصداسازیمیتواندبرایرفعلرزشصدابسیارموثرباشد.

تمرینیکهبرایرفعلرزشصدامیتوانمخدمتتانبیانکنمایناستکه:

۱-بایکآهنگشروعبهخواندنکنید.

۲-درزمانگوشدادنبهیکآهنگسعیکنیدآنراباآوای“اوووم”)با

دهانیبسته(بخوانید.
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اینکارباعثمیشودکهصدایشماگرموآمادهشود.

اینکهبخواهمدرمیانجمعسخنرانیکنم،زمانیکه از منمعموالقبل

روم، می رویداد آن برگزاری محل بهسمت و ام نشسته فرمان پشت

صدایمراگرممیکنمتابتوانمصدایواضحورساییدرزمانصحبت

کردنداشتهباشم.

اینموضوعمخصوصادراولصبحخیلیمیتواندرویصداتاثیرمثبت

بگذارد.

وقتیصدایماگرمنباشدنمیتوانیمآواهایبلندرابیانکنیمواحتمال

اینکهصدایمابهلرزشبیافتدزیاداست،بنابراینباگرمکردنصداازبروز

همچنینموردیجلوگیریخواهیمکرد.

    پیشنهاد ویژه: “دوره جامع صداسازی”

اگرصدایشمانیازبهتقویتوتربیتشدنداردیانقایصیدرصدایشما

وجوددارد،پیشنهادمیکنمکهازایندورهصوتیاستفادهکنیدتاصدای
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شماگوشنوازترودلنشینترشود.

ُمسکنی عالی برای رفع لرزش صدا هنگام صحبت کردن

اگردرحالصحبتکردنهستیدومتوجهشدیدکهصدایتانمیلرزدمی

توانیدیکیدوگامصدایتانراباالترببریدتالرزشصدایشمادرهمان

لحظهرفعشود.

http://amirmostafa.com/


11 لرزش صدا هنگام صحبت و سخنرانی

البتهامکانداردنفسشمااجازهندهدتادرآنلحظهصدایتانراافزایش

دهید.

اگراینچنینبودبعدازاینکهنفسگرفتیدصدایتانراباالترببرید.

با نباشدکه باشیدوجوری بایدرویصدایتانکنترلداشته نکته:شما

افزایشیکیدوگامبرصدایتانباعثرنجشاطرافیانتانشوید.

روخوانی از کتاب برای رفع لرزش صدا

را آن و انجامدهید بهخوبی را دیافراگمی تنفس توانستید بعدازاینکه

برایخودتانبهیکمهارتتبدیلکردیدبهشماپیشنهادمیکنمتمرین

روخوانیازکتابراشروعکنید.

می روخوانی کتاب از مدرسه در که است زمانی مثل دقیقا تمرین این

کردیم.

یعنیبهصورتیبودکهنهدادمیزدیمونهصدایآرامیداشتیم.

تمرینروخوانیعالوهبراینکهباعثتقویتعضالتدیافراگممامیشود،

باعثتقویتحنجرهمانیزمیشودونتیجهاشاینمیشودکهمایک
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صدایبلند،رساوبهدورازلرزشخواهیمداشت.

اینتمرینبرایرفعلرزشصداهنگامسخنرانیوصحبتدرجمعواقعا

معجزهمیکندوبهشماپیشنهادمیکنمحداقلیکمرتبهدرروزبهمدت

۳تا۴دقیقهاینکارراانجامدهید.

جمع بندی

دراینمقالهباعنوان–لرزشصداهنگامسخنرانیوصحبتدرجمع–

چندراهحلرابرایرفعاینموضوعخدمتتانارائهدادم.

بهصورتکلیمیبایست:

نحوهتنفسخودمانرابهشکلیصحیحانجامدهیم

سپسبررویحنجرهخودمانکارکنیم

تابتوانیمیکصدایواضح،رساوبدونلرزشرابهدستبیاوریم.

با آرزوی بهترین ها برای شما دوست خوبم

در پناه خدا باشید

امیر مصطفی
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