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علت لرزش صدا – جلوگیری از لرزش صدا

علتلرزشصداوجلوگیریازلرزشصدارادرایننوشتهبررسی

خواهیمکردوخواهیمگفتکهچراصدادریکسریمواقعمانند

سخنرانیکردندرجمعیاوقتیدرحالصحبتبرایمدیرمانیا

شخصیکهمرتبهاشبسیارباالترازمااست،میلرزد.

احتماالبرایشماهمپیشآمدهباشدکهوقتیدرجمعیصحبت

میکنیدومیخواهیدمطلبمهمیرابیانکنید،صدایتانبهلرزش

میافتدوبهکلیآنصحبتراخرابمیکنید.

دراینجورمواقعنفسمانبهشمارشمیافتد،صدایمانضعیفمیشود

ومیلرزدوباعثمیشودکهبهکلیاعتمادبهنفسمانرابرایصحبت

کردنازدستبدهیم.

واقعاعلتلرزشصداچیستومابرایجلوگیریازلرزشصداهنگام

صحبتکردنچهاقدامیمیتوانیمانجامدهیم؟

علت لرزش صدا چیست؟
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بهطورمعموللرزشصدارامیتوانیمبهدوگروهاصلیدستهبندیکنیم:

1 تقویتوتربیتنشدنصداوحنجره.

2 اعتمادبهنفسپایینیااطمیناننداشتنبهصحبتهایمان.

این دو مورد، علت اصلی لرزش صدا هستند و اگر صدایمان می لرزد باید 

این دو را در خودمان کنکاش کنیم.

تقویت و تربیت نشدن صدا و حنجره  -1

یکسریافرادبهصورتذاتیصدایقدرتمندوفراگیریدارندوعدهای

دیگربرعکس،صداییبسیارضعیفوپایینیبرایصحبتکردندارند.

امایکخبرخوب،

خبرخوباینکهداشتنیکصدایرساوقدرتمندوعاریازهرگونه

لرزش،میتواندبهصورتاکتسابیباشد،یعنیاگرمادرحالحاضر

صداییرساوقدرتمندنداریم،میتوانیمباتمرینودانستنیکسری

نکات،صدایمانراپرورشدهیم.

با هم یکسری نکات را برای داشتن صدایی رسا بررسی کنیم:

http://amirmostafa.com/


4 علت لرزش صدا – جلوگیری از لرزش صدا

- داشتن تنفس صحیح دیافراگمی:

داشتنتنفسصحیحدیافراگمییکیازعواملداشتنصداییقدرتمندو

عاریازهرگونهلرزشاست.

چراکهاگرتنفسصحیحینداشتهباشیم،نمیتوانیماکسیژنکافیرا

برایتولیدصدافراهمکنیم.

جالباستبدانیدکهصدا،بابرخوردهوابهحنجرهتولیدمیشود،

بنابرایننقشهوادرداشتنصداییرساوبدونلرزشبسیارحیاتی

است.

ویکعلتلرزشصداایناستکهنمیتوانیمکنترلمناسبیبرای

برخوردهواباحنجرهداشتهباشیمومعموالدرهنگاملرزشصدا،چون

هوایبهاندازهبهتارهایصوتیمانمیرسد،صدایمانمیلرزد.

نحوهانجامتنفسدیافراگمی،بهاینصورتاستکهمیبایستهوارا

ازطریقبینیبهداخلشکم)ُششها(هدایتکنیموبعدازطریقدهان

آنراخارجکنیم.

* نکته:سعیکنیددرطولروزهرزماناینتمرینرابهیادآوردید

انجامشدهیدتاکمکمبهیکعادتتبدیلشود،یعنیدرزمانهای

http://amirmostafa.com/


5 علت لرزش صدا – جلوگیری از لرزش صدا

عادیوبدونفکرکردنبهاینسبکنفسبکشید.

* نکته:اینتمرینرانبایدبهصورتصحنهآهستهانجامدهید.یعنی

نبایدانجامدموبازدمشمامثال15ثانیهطولبکشید،بهطورمعمول

یکدموبازدمبهصورتدیافراگمیحدود5تا8ثانیهبایدبهطول

بیانجامد.

* نکته:اینفقطیکتمریناست،وزمانیکهدرحالصحبتکردن

هستیدبهنحوهتنفسصحیحفکرنکنیدواجازهدهیدکهبدنتانهوای

موردنیازشراازطریقراهیکهخودشدرآنلحظهترجیحمیدهد

)دهانیابینی(،تأمینکند.

* نکته:درتنفسصحیحدیافراگمیفقطشکمباالوپایینمیرود،

یعنیسرشانههایاسینهبههیچعنوانتکاننمیخورندیاتکانیجزئی

میخورند.

- تقویت کردن حنجره:

ودیگرعلتلرزشصداایناستکهمابایدبتوانیمحنجرهخودمانرا
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تقویتکنیم.

احتماالبهدلیلکمحرفی،ترجیحمابهکمصحبتکردنیاصحبتکردن

باُتنصدایکم،بهمرورحنجرهماعادتبههمانسطحازحجمصدا

کردهاست.

حنجرهمادقیقامثلعضالتبدنمااست.

اگررویآنوقتبگذاریموصحیحتمرینکنیم،قطعامیتوانیمحنجره

خودمانراقویکنیمتابتوانیمبهصداییرساوبدونلرزشدرهنگام

صحبتکردندستپیداکنیم.

یک تمرین خوب برای تقویت حنجره، بلندخوانی است.

بلندخوانیدقیقاهمانکاریاستکهدرزمانمدرسهوهنگامخواندن

کتابدرکالسانجاممیدادیم.
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بهعبارتیوقتیمیخواهیداینتمرینراانجامدهیدقرارنیستکه

فریادبزنید.

البتهپیشنهادمیکنمبرایروزهایاولزیادازحدرویحنجرهخودمان

درهنگامانجاماینتمرینفشارواردنکنیدوکمکمحجمصدایتانرا

بیشترکنید.

* نکته:اگرقصدداریدکهاولصبحاینتمرینراانجامدهید،قبلش

حتماباصداییآرامشروعبهزمزمهکردنآوازکنیدتاصدایتانگرم

شود.همانطورکهوقتیاولصبحقصدورزشکردنداریموبهیکباره

یکحرکتسنگینراانجامنمیدهیموقبلشخودمانراگرممیکنیم،

دراینجاهمضروریاستکهصدایمانرابرایانجاماینتمرینگرم

کنیمتاحنجرهمانآسیبنبیند.

* نکته:تداومداشتندراینتمریناترمزپیشرفتشمااست.بهطورکلی

خوبصحبتکردنوداشتنصداییقدرتمندیکنوعمهارتهستند،و

برایاینکهبتوانیمیکمهارترابهخوبیانجامدهیم،داشتنپشتکارو

مداومانجامدادنشبسیارضروریاست.
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اعتماد به نفس پایین و اطمینان نداشتن به صحبت هایمان  -2

مواقعیهستکهوقتیباشخصیباالترازخودمان)مثالرئیسشرکتی

کهدرآنکارمیکنیم(صحبتمیکنیمباعثمیشودکهلرزشدر

صدایمانبهوجودبیایید.

موضوعاعتمادبهنفسیکمبحثکلیاستومیتوانساعتهاو

روزهادرموردداشتناعتمادبهنفسصحبتکرد.

اگرمااعتمادبهنفسپایینیدرصحبتکردنداشتهباشیم،بهصورت

ناخودآگاهُتنصداوانرژیمانپایینخواهدآمدوهمینموضوعباعث

میشودکههوایکمیبهحنجرهمابرخوردکندونتیجهاشمیشوداین

کههنگامصحبتکردنلرزشدرصدایمانبهوجودمیآید.
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حتما این مقاله را بخوانید: اعتمادبه نفس در سخنرانی

پیشنهادمیکنمحتمامقالهایکهدربااللینکشراباشمابهاشتراک

گذاشتهامرابخوانیدتانظرتاندرمورداعتمادبهنفسعوضشود.

ایننکتهرافراموشنکنیمکهبااطمینانوبااعتمادبهنفسصحبت

کردننیازبهتمریندارد.

بهشماپیشنهادمیکنمکهحتماازدیگرمطالباینوبسایتاستفاده

کنیدتابهمرورزماندرصحبتکردنپیشرفتکنید.

جالباستکهبدانیدوقتیبهخاطرتقویتنبودنحنجرهمانیا

خجالتیاهرچیزدیگر،وقتیصدایمانمیلرزد،طرفمقابلتصور

نمیکندکهبهایندالیلصدایمانمیلرزد.

مخاطبانماتصورمیکنندکهمااعتمادبهنفسنداریمیااینکهمابه

صحبتهایماناطمیناننداریمیاقصدداریمکهچیزیراازآنهاپنهان

کنیم.
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جمع بندی

درایننوشتهباعنوانعلتلرزشصداوجلوگیریازلرزشصدابیان

کردمکهعلتلرزشصدابهصورتکلیمیتوانداینمواردباشند:

تقویتوتربیتنشدنصداوحنجره◄

اعتمادبهنفسپایینیااطمیناننداشتنبهصحبتهایمان◄

باهمهرکدامازاینعواملرابررسیکردیموبراساسنیازیکسری

راهکارهارابیانکردم.

درمورداعتمادبهنفسدرهنگامصحبتکردنچیزیکهبسیارمهم

هست،ایناستکهآنقدربایدتمرینصحبتکردنراانجامدهیمتا

بتوانیمهرموضوعیرابااطمینانواعتمادکاملبیانکنیموازطرفی

همبتوانیماینحساطمینانرابهمخاطبخودمانمنتقلکنیم.

روزگارتان زیبا و در پناه خدا باشید

امیر مصطفی
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