
  

 

 61 درمان اختالالت صدا

 ناشی از بد استفاده کردن صدا یهایناهنجار

 ،یکمشکالت ارگاناغلب  .باشد دازیادی ممکن است علت بد عملکردی ص یشناختمشکالت فیزیکی و روان     

در دیگر  صورت مفصلبه ،صوتی باشند یهاتیو مشکالت تکنیکی که ممکن است مربوط به شکا یشناختروان

هر طبقه  را در هاآنو  این مشکالت را بشناسندکه پزشکان، است این  نکته مهم .اندها مورد بحث قرار گرفتهفصل

با هم  تر اوقاتموجود در هر سه دسته بیش یهاناهنجاری .بندی کننددسته (و تکنیکی یشناختروان ،ارگانیک)

ی، ناختشروان یهاترس و استرس ،برای مثال اگر مشکل ابتدا یک ناهنجاری در تارهای صوتی است شوند،میدیده 

طور مکرر به (اغلب آگاهانه)جبران اختالل صوتی  برای در تالشطبیعی هستند و هنرمند ممکن است  ییهاواکنش

صورت مثل استفاده بد از صدا به)های تکنیکی عملکردی بد .سازی خود را تغییر دهدآواهای ها و شیوهتکنیک

یک اتولوژپی هاممکن است عامل آغاز کننده باشد و آسیب (نس عضالنیناشی از تِ یا دیسفونیاستفاده بیش از حد 

ز اضطراب شدید و کنترل ضعیف آن نی ،در مقابل .را ایجاد کندمتعاقب آن یشناختروان یهاتار صوتی مثل واکنش

 .رویکردهای درمانی متفاوت است ،در مورد هر مشکل .اصلی مشکالت تکنیکی در حنجره باشددلیل تواند می

راحی کنند ای درمانی طبرنامه تا بتوانند بشناسند یخوبرا به زایماریباید عوامل ب صدااعضای فعال گروه مراقبت از 

 معموالً بهترین کار این .باشدنیز ای بلندمدت جهت حل مشکل ی برنامهحاو ،بر حل بحران اجرای هنرمندکه عالوه

لف و های مختی با تخصصنگروه باید شامل مشاورا. شوند رفعاست که مشکالت موجود طی یک رویکرد تیمی 

 .باشد صداای از کاربران حرفه نهیرای عالقه و دانش ویژه درزمدا

 متخصص گوش و حلق و بینی باید ،با توجه به فراوانی و اهمیت مشکالت ناشی از بد استفاده کردن از صدا     

ک دست آورد و باید با یبرای گفتار و خواندن به داتکنیکی تولید ص یهاتری در خصوص جنبهبیش یهاآموزش

 .و سایر متخصصان همکاری نزدیکی داشته باشدصدا متخصص  ،انبشناس گفتار و زآسیب

 استفاده کردن از صدابد 

ه منجر به هایی کتکنیک ژهیوت کردن یا خوانندگی بهبهای صوتی اغلب ناشی از عادات نامناسب صحشکایت      

های لها به تفضیل در فصو رویکردهای درمانی آن . این مشکالتهستند شوندیاستفاده کردن بیش از حد از صدا م

ناسان گفتار شآسیب ای که توسطههای ویژتکنیک اینمتخصصان حنجره باید با  .بعدی این کتاب بحث شده است

. ندآشنا باش ،شوندیجهت تشخیص و اصالح موارد بد استفاده کردن از صدا استفاده م صدامتخصصان و  و زبان

اگر  ،ودوجبا این .ب باشند که از محدوده تخصصشان جهت استفاده از این دانش تجاوز نکنندپزشکان باید مراق
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عضالنی بیش از حد در زبان را تِنس دیده و خطاهای تکنیکی کوچک مثل  آموزش در خصوص خوانندگی پزشک

الحیت یک متخصص با ص خود یاربی صدای خواننده باید به م ،صورتنیدر غیر ا ،باید به آن توجه کند گردد،متوجه 

اید ب عضالت شکمیمربوط به  به مشکالت .در رابطه با صوت خوانندگی جهت درمان این مشکل ارجاع داده شود

 ود.شالبته هر نوع علت پزشکی در این رابطه باید اصالح  گردد.گزارش  صدا ربیبه م ،توجه شود و در صورت وجود

درمانی مختلف مربوط به استفاده بد از صدا در صحبت کردن  یهاهیای مهم و توصتاریخچه یهاتر جنبهبیش     

 مسئولیت اعضایروی تر ها بیشتمرکز اصلی این بخش .اندمورد بحث قرار گرفته 9 و 4های و خواندن در فصل

 .تخصص حنجرهم است نهگروه 

و  ورزشی اتفاقات طی کشیدن در فریادبرنامه مثل های فوقاز صدا ناشی از فعالیت استفاده کردند زمانی که ب     

هایی را در خصوص حد و آوازی او توصیه صدایگفتاری بیمار و  صدای پزشک باید در جهت حفاظت از ،است...  

 ندرما ،وجود دارد گفتاری و آوازی او در شرایط عادی تقال صدایاگر در  حالنیا با نماید.ارائه  هاتیمرز این فعال

 .شناس گفتار و زبان واگذار شودیا آسیب صدابیمار باید به یک مربی 

وص ها داشته و پزشکان نباید در خصفواید بسیار خوبی برای خواننده ،گفتاری دایآموزش ص ،در بسیاری از موارد     

اما با برند گفتاری سود می صدایها از تمرینات رسمی تر خوانندهبیشچنین هم .مل کنندأپیشنهاد چنین آموزشی ت

اند و مدام بد استفاده کردن از صدا در حین گفتار بهرهها بیها از این آموزشخواننده اکثرطور شگرفی بهاین وجود، 

 برای ایویژهارزش  ،دهیدشناس گفتار و زبان آموزشآسیب یک .خوردبه چشم می انتر از خواندنشبیش ،هاآن

 .سودمند است نیز صداکار با یک مربی آن،  متعاقب .موالً فقط جلسات اندکی نیاز دارندها دارد و معخواننده

 شناسان گفتار و زبان آسیب

اگرچه  .است صداای بها برای مراقبت از کاربران حرفهمنبعی گران کارکشته،گفتار و زبان  شناسبییک آس     

ختلفی در ها و تجربیات میشینهپ ،شناسان گفتار و زباناما آسیب ،متخصصان حنجره باید مشکل را تشخیص دهند

ای شناسان گفتار و زبان در مورد مراقبت از کاربران حرفهآسیب یهادر حقیقت برنامه .درمان اختالالت صوت دارند

ر و زبان فتاشناسان گآسیب ،بر اینعالوه .پرداخته باشندنای بوده و شاید اصالً به موضوع خوانندگی حرفه ترکم داص

اغلب در یک حیطه خاص هستند و  دارای محدودیت ،خصوصدر این حوزه به های گستردهتجربهبرای کسب 

یا  لکنت ،که در درمان بیمارانی که اختالالتی ازجمله سکته مثال شخصی طوربه .کنندیصورت تخصصی کار مبه

جره متخصص حن .داندیرا نم صداای الزاماً چگونگی مدیریت مطلوب کاربران حرفه ،مهارت دارددارند اختالالت بلع 
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گفتار  شناسبیاز شناخت آس . پسبشناسد را کندکه با او کار می یگفتار و زبان شناسبیباید نقاط قوت و ضعف آس

منظور ار و زبان باید بهگفت شناسبیمتخصص حنجره و آس ،مهارت دارد صداای و زبانی که در درمان کاربران حرفه

یادی که تعداد ز یاتوان از متخصصان حنجرهمی. خویش همکاری نزدیکی داشته باشند ازین مورد یهاتوسعه مهارت

 .کمک گرفت یادرباره مراقبت از صوت حرفهنیز اند از خوانندگان را درمان کرده

 تاردرمانیگف .شکمی ارائه شود یهاتیتنفس و حما کنترل ،های حفظ آرامشباید تکنیک ،در درمان یطورکلبه      

ن در خواند یتوجهگفتاری خود ندارد اما با مشکالت قابل دایکه یک خواننده مشکل واضحی در صحتی زمانی

 زیادی به خوانندگی هایرا که سال که افرادی بود خواهد سخت آواز مربیان برای اغلب .مفید است نیزمواجه است 

فتاری گ صدایها معموالً خیلی کم از خوانندهسازند.  متقاعد شانتکنیکی خطاهای اصالح را برایمشغول هستند 

را  داگاه صآرامش و جای ،گفتار و زبان باید بتواند حمایت مناسب شناسبیبنابراین یک آس ،کنندخود محافظت می

کاری از طریق هم یراحتبه ند،ها مهارت یافتدر این تکنیک هاخوانندهکه زمانی .سرعت به او آموزش دهددر گفتار به

ین رویکرد به ا بکار گیرند.خواندن  در شیوهرا  هاتکنیک این ندتوانیم دا،گفتار و زبان و مربی ص شناسبیآس بین

ی و هماهنگی میان جلسات گفتاردرمان ،برای بازیگران .میزان زیادی در تجربیات شخصی نویسنده مفید بوده است

 .مفید است شوندیارائه م داگفتاری که توسط مربی ص دایجلسات آموزش ص ژهیوبازیگری به

اید وابسته ب ،شوندمربی خوانندگی ارائه می و مربی بازیگری ،گفتار و زبان شناسبیاطالعاتی که توسط آس     

آموزش بدی که از سوی یکی از افراد گروه  ،ف اساسی وجود داشته باشداگر اختال .دنهم بوده و در تعارض نباشبه

 .شود باید شناسایی و تغییرات اعمال شودارائه می

 مربیان آواز

آواز ممکن است به میزان زیادی به افراد غیرخواننده مبتال به مشکالت صوتی  یهادرس، مراجعین خاصدر      

 عضالت حنجره و گردن و تمرینات ،کنترل تنفس ،ریوی ت شکمیهای افزایش قدرت عضالتکنیک .کمک کند

رعت اغلب به درمان س ،آواز . دروسشونداستفاده می یبسیار مشابه تمریناتی هستند که در گفتاردرمان ،آرامشی

 .ندگردید و برای تسریع نتیجه بخشی در بعضی بیماران استفاده منبخشمی

 مربی صداتا یک  شوددرخواست می ،ها سروکار دارندطور مکرر با خوانندهاز متخصصان حنجره که به اغلب     

مان همان زاگر خواننده در  ژهیوبه ،دهدمتخصص حنجره را در یک موقعیت نامناسب قرار می ،کاراین کنند. معرفی

نتخاب ادر خصوص الزم  تبحرحیح و توانایی قضاوت ص ،بسیاری از پزشکانتحت درمان باشد. با شخص دیگری 
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اط خود را تغییر دهد محت ربیم ،که یک خوانندهشان برای اینو باید در خصوص پیشنهاد ندارندرا  صدا ربییک م

ن کند آواز را تضمی ربییا کیفیت کار یک مرده و اگرچه هیچ ارگان مشخصی که استانداردها را مشخص ک .باشند

ردی که ف یا ،معلم که عضو هنرستان هنرهای زیبا یا مدرسه موسیقی استیک افرادی مثل  حالنیا با ،وجود ندارد

بودن کار  خوب کنندهنیداشتن این شرایط تضم ،حالنیا با .تر هستندمطمئن ،آواز است ربیانعضو سازمان ملی م

ا تجربه ب تخصص حنجرهم. یک دارای جایگاه و مقام خاصی نیستند ،متخصص ربیاننیست و بسیاری از م ربیآن م

 .را ارائه خواهد نمود معموالً نظرات معتبرتری

بهی از که آیا مشکالت مشانمایند بررسی  نموده ورا ثبت  انهر یک از بیمارانش دایص ربیباید نام م انپزشک     

د که نسی کنچنین باید بررهم هاآن خیر.دهد یا رخ میربی بد استفاده کردن از صدا مجدداً در شاگردان هر م

سرماخوردگی  مثل ارگانیکی شاگردان کدام مربی معموالً مشکالت تکنیکی کمی دارند و فقط در مواقعی که بیماری

بنابراین  ،وندش ندولارگانیکی مثل  یهابیتوانند باعث ایجاد آسمیمشکالت تکنیکی  .کنندیدارند به او مراجعه م

ور ویژه طدقت و بهکار آن مربی باید به ،شاگردان یک مربی مشاهده گرددل در میان ودنکه شیوع باالیی از زمانی

 لیمیبا پزشک ب هنرجویانشانکه در مورد مشورت  ربیانیم خصوصطور خاص در باید به انپزشک .بررسی شود

 جویهنر صدایدر  یاکنندههر عامل مختلافرادی هستند که با شنیدن  دابهترین مربیان ص .دنهستند نگران باش

ها خواننده از صدایطور جدی به حفاظت ای که بهمتخصص حنجره .دهندمتخصص حنجره ارجاع  ، او را بهخود

با هر  هجلس دویا  یک برگزاری .متقبل شودنیز را  آواز ربیانباید زحمت مالقات و صحبت با م ،دهدعالقه نشان می

 رو آواز نربیابا متر کم ،عمالً یک متخصص حنجره بود.خواهد  کنندهدهد و کمکنیز بینش عمیقی به او می ربیم

باید در ن . اواختالالت صوت باشد به خصوص درباره مبتالیانبه مطمئن و پیگیرکه فردی مگر آن رو خواهد شدهب

ها کسانی هستند که هنوز آموزش اگر این خواننده ژهیوبه ،تأمل کند دهیدها به این همکاران آموزشارجاع خواننده

نیاز  اهآن ،وجود نیا با .مقاومت نشان دهند داهای دروس صطور خاص نسبت به توصیهممکن است به یا انددهیند

تواند به یک خواننده آموزش خوب میمربی صدای باید به این نکته اشاره شود که یک . آموزش دارند بهمبرمی 

 .دیده بهبود بخشدصورت آموزشخود را بدون شنیده شدن به صدایخود محافظت کند و  صدایونه از دهد که چگ

 یسازمثل هر فرآیند ورزشی نیازمند گرم کردن و آماده نیزداند که خواندن نویسنده اشاره به این نکته را مفید می     

ی کننده توپطور که هیچ پرتابهمان .آن بماندشده و در  بزرگ میدانخواهد وارد یک برای هر شخصی است که می

باید ای هم نهیچ خواننده ،تواند بدون یک مربی پرتاب و زمانی برای گرم کردن به میدان برودنمی بالسیدر ب
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غل داشته عنوان یک شخوانندگی را به ،آواز و بدون تمرینات قدرتی و چابکی مناسب ربیتالش کند که بدون یک م

 .صورت رویکردی مؤثر و خوشایند در آمده استاین رویکرد به .باشد

 صدامربیان 

 کنندیمعموالً در تئاترها کار مها آن .هستنددا از ص مراقبتجدیدترین متخصصان در گروه  ،تئاتر صدایمربیان       

ردان با شاگ ممکن است نیزها آن ،معلمان آوازمانند  .بازیگران هستند صدایبهبود و حفاظت از  ،آموزش و مسئول

 ،ها هیچ گواهینامه یا مدرک رسمی ندارندآن آواز،مانند معلمان  چنینهم .یا هنرپیشگان مشهور کار کنند تجربهیب

 یاسازمان حداقل نشانه دارند. عضویت در این 1صداملی با عنوان انجمن مربیان گفتار و  یها سازمانآن ،وجودنیا با

مهارت  قطع طوربه نیزاگرچه مطمئناً عضویت در این سازمان  .است حیطهکننده از مطالعه جدی و کار در این دلگرم

 3سیل روبینلو ،2نی رافلوب مانند شناخته شدهدای اخیر تعداد کمی از مربیان ص یهادر سال .کندآنان را تضمین نمی

یماران این ب .ی که آسیب تارهای صوتی دارند را کسب کردندتجربیاتی در خصوص کار با بیماران ،4و شارون فرد

گروه فرد به اضافه شدن شارون  .شدند ها ارجاع دادهبه آن و ساتالوف 5جیمزویلیور توسط متخصصان حنجره مثل 

فتار و شناسان گمنظور همکاری با آسیبدر یک مرکز پزشکی به دااولین باری بود که یک مربی ص ،1994سال در 

ها در این خصوص ما را متقاعد کرد که اضافه تجربه آن. استخدام شد دهیدبیآسصوت  یبخشزبان در جهت توان

یافت. ادامه  امری بسیار ارزشمند است و این همکاری برای مدت زمان طوالنی صدا یدرمان شدن وی به گروه

ونه که در گهمان. بسیار سخت است دهیدبیصوت آس تمراقب نهیکسب آموزش درزم صدا، ربیانمانند مه متأسفانه

 ادامه دارد. همچنانبرای این مشکل  یحلتالش برای یافتن راه ،فصل بعد توضیح داده شده است

 داحفاظت از ص

 .دخوانندگان باش صدایهای صوتی باید هدف همه متخصصان درگیر در مراقبت از ردیکجلوگیری از بد عمل     

ها یتخصوص در طی فعالفریاد زدن به .د باید از کودکی تشویق شوندندار صدا نقشهای خوبی که در سالمت عادت

                                                           
1 - VASIA 

2 - Bonnie Raphael 
3 - Lucille Rubin 

4 - Sharon Freed 

5 - Wilbur James 

 



 

 

 

 
 

 

 06 درباره بد استفاده کردن از صدا یامقدمه :دوم فصل

ظور یادگیری منباید به ،پیوندندسرود می هایای که به گروهبا آینده جوانان خواننده .گردد عو اتفاقات ورزشی باید من

ا بازیگری باید تحت یمند به خوانندگی نوجوانان عالقه .تحت آموزش قرار گیرند ،1لُمباردهای جبرانی شیوه

 و برای انجام کارهای خوانندگی مناسب با گرفتهاستفاده کردن از صدا قرار  بد جلوگیری ازبرای های الزم آموزش

  .مورد حمایت قرار گیرند شانیسن و صدا

ی طور طبیعی و بدون هیچ فشاری که ناششود تا به اجازه داده داادامه یابد و به ص نیزتا بعد از بلوغ  بایدآموزش      

منظم ضروری است و اجتناب  یهانیآموزش و تمر .پرورش یابد ،از موعد مناسب استپیش پرا های اُاز اجرای نقش

و ی اتومیکآموزش خواننده در مورد تغییرات آن .قرار گیرد دیسیگار باید خیلی زود مورد تأک ژهیوها بهاز محرک

ه کهای صوتی را بشناسد و تجزیه و تحلیل نماید و زمانیعملکردیبد تا دهدیبه او اجازه م مؤثر بر صدا هورمونی

ار و گفت شناسبیآس ،همکاری بین متخصص حنجره .ها اقدام کندهوشمندانه در جهت جبران آن ،افتداتفاق می

 نماید.میخواننده فراهم  صدایاظت از برای تربیت و حفرا محیط مناسبی  ،آواز ربیمعلم بازیگری و م ،زبان

  

                                                           
1 - Lombard 

 




