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  مقدمه  
ز مشكالت شايع مراجعين به بخش هاي مشكالت صوتي ج

 28الت متحده حدود اگوش ، حلق و بيني  است كه در اي
 ميليون نفر روزانه مشكالت صوتي را تجربه مي كنند

.  صدا بعلل متفاوتي مي تواند ايجاد شود گرفتگي. ]1[
  . علل آن را مي توان به سه دسته تقسيم كرد

يش از حد و عدم استفاده نا صحيح از صدا، استفاده ب -1
معموالً بعلت ادم، ندول (تعادل عضالت مرتبط با تكلم 

  )  يا زخم  ايجاد مي شودپصوتي، پولي

آسيب عصب صوتي، (مشكل جسماني و بيماري  -2
 ) پاركينسون

استرس بيش از حد، مشكل (مشكالت عصبي و رواني  -3
در موارد فوق قسمت اول را مي توان  ]2[ )شخصيتي

گرفتگي صدا ناميد كه در شغلهايي ديده شايعترين علت 
. و بلند صحبت مي كنندنرمال حد مي شود كه بيش از 

، يشغلهائي كه در اين دسته قرار مي گيرد معلم
 ، مشاوران شركتها و كارمندان، وكال و يخوانندگ

   . ]1[ انيون هستندروح

  چكيده
   شايعترين مشكالت خوانندگان و مداحان است و روشهاي جلوگيري از آن و صاف كـردن صـدا                  ء صدا جز   گرفتگي :زمينه و هدف  

تعيـين روشـهاي سـنتي جلـوگيري از     "از اينرو اين مطالعه بـا هـدف       . مي تواند در پيشرفت و بهبود صداي افراد بسيار مؤثر باشد          
  . انجام شد"گرفتگي صدا در مداحان شهر اردبيل

پرسشنامه .  نفر بررسي  شدند      43در اين تحقيق كل مداحان اردبيل       . تحقيق حاضر يك بررسي  توصيفي مقطعي است        :رروش كا 
اي كه شامل اطالعاتي چون سن، جنس، مدت مداحي، سابقه گرفتگي صدا و راههاي جلوگيري از گرفتگي آن بود توسط اين افـراد                       

  .از آمار توصيفي استفاده شد و تجزيه و تحليل  SPSSنرم افزار آماري با ا شد و پس از جمع آوري پرسشنامه ها داده هتكميل 
تمـام  .  بـود  1/13 سـال بـا انحـراف معيـار          3/41 ميانگين سني آنها  .  نتايج نشان داد همه افراد مورد بررسي  مرد بودند          :يافته ها 

صافي صـدا اكثـراً در      . ر ماهها مداحي مي كردند    در ساي ) %6/18( نفر   8در ماه رمضان و     ) %9/34( نفر   15مداحان در ماه محرم ،      
گرفتگي صدا را تجربه كـرده بودنـد كـه          ) %7/83( نفر   36). %4/67( و گرفتگي صدا اكثراً در زمستان ديده مي شد        ) %79(تابستان  

رفتگي صدا  استراحت كافي و خوردن غذاي مقوي بهترين راههاي جلوگيري از گ          . دو روز دچار  گرفتگي صدا شده بودند       ) 6/32%(
همچنـين در حـين      . افراد از داروهاي كورتون دار براي رفع مشكل استفاده مي كردنـد           % 1/60در حين گرفتگي صدا      بوده است و  

  .گرفتگي صدا از روش خواندن پست استفاده مي كردند
در . ز سال ديده مـي شـود      گرفتگي صدا در مداحان بيشتر و مهمتر  از افراد عادي است وبيشتر در ماههاي خاصي ا                 :نتيجه گيري 

  .دياستفاده از داروهاي كورتون دار و خواندن پست درمان مطلوب بدست مي آ بود و باكوتاه اكثر افراد مدت گرفتگي صدا 
 پيشگيريسنتي، روشگرفتگي صدا، مداحان :واژه هاي كليدي
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خوانندگان و مداحان دومين گروه شايع داراي مشكالت 
بعلت نقش مهم صوت و . متحده هستندصوتي در اياالت 

آواز خواني در اين دسته و اينكه زندگي آنها از اين راه 
تأمين مي شود حفظ كيفيت صدا و جلوگيري از گرفتگي 

خصوصاً در موارد خاصي كه بمدت چند روز بايد ، آن
 -همچون محرم در ايران -به امر خوانندگي بپردازد

  . چالش مهمي براي اين دسته است
روزه، روشها ي دارو درماني چون استفاده از ام

ولي . ]3[كورتيكواستروئيدها به كمك آنها آمده است 
عالوه بر آن روشهاي سنتي از دير باز براي اين امر 
وجود دارد كه آگاهي از آنها و جمع بندي اين روشها 
مي تواند چهار چوب مشخصي براي جلوگيري از 

 اهميت موضوع با توجه به. گرفتگي صدا بدست دهد
هدف از تحقيق حاضر بررسي روشهاي سنتي جلوگيري 

   .بوداز گرفتگي صدا در مداحان شهرستان اردبيل 
  

   روش كار
 هجري شمسي و 1380تحقيق حاضر در بهار و تابستان 

 43در سطح شهرستان اردبيل انجام شد در اين تحقيق 
مورد بررسي قرار گرفتند ) كل مداحان( مداح اردبيلي

از تصويب طرح پرسشنامه اي تهيه شد كه بايد پس 
پرسشنامه تهيه . توسط مداحان شهر پاسخ داده مي شد

 25شده عالوه بر مشخصات پاسخ دهندگان داراي 
مورد بررسي به مدت يكسال سئوال بود و موارد زير 

مدت مداحي، سابقه و طول مدت . قرار گرفته بود
صدا و صاف گرفتگي صدا، راههاي جلوگيري از گرفتگي 

كردن آن، تأثير فصول سال در گرفتگي صدا و صافي 
آن، رابطه سيگار و گرفتگي صدا و استفاده از صدا در 

  . هنگام سرماخوردگي
سپس دو تن . پس از تهيه و تكميل، پرسشنامه تكثير شد

از مداحان شهر بعنوان پرسشگر توسط مجري طرح 
ن روش پر كرد آموزش داده شده و به اهميت طرح و

بعد از آن آدرس مداحان . پرسشنامه آگاه شدند
اردبيل بدست آورده شد و با مراجعه به مداحان 

نرم افزار با سپس داده ها گرديد تكميل پرسشنامه 
  .شدتجزيه و تحليل  يفيآمار توصو با  SPSS يآمار

    يافته ها
 نفر بودند كه 43تعداد كل شركت كنندگان در تحقيق 

 24 -44 سني  در گروه آنان%58 .همگي مرد بودند
 سال 3/41±1/13ن سن آنها يانگيم.  داشتند قرارسال
 داراي شغل دوم بودند مداحان  )8/48(% نفر 21 .بود
 5رانندگي و ) 5(%، يك نفر شعل ديگر ) 71(% نفر 15كه 

شغل آزاد را بعنوان شغل دوم انتخاب كرده ) 24(%نفر 
و شغل آزاد  يمداحان كارمند% 9/34 شغل اول. بودند

در ميان شركت كنندگان در . آنان محصل بود% 6/11 و
بيش از بيست سال سابقه ) 2/42(% نفر 19تحقيق 
 نفر 6 سال و 10-15) 2/30(% نفر 13و داشتند مداحي 

كمتر از پنج سال ) 6/11(% نفر 5سال و  10-5) 14(%
تمام شركت كنندگان . داشتندسابقه اشتغال به اين كار 

در ) 9/34(% نفر 15ر ماه محرم و صفر و د)  نفر43(
در ) 6/18(% نفر 8ماه رمضان نيز مداحي مي كردند و 

  . ماههاي ديگر نيز از صداي خود استفاده مي كردند
تأثير فصول مخصوص در گرفتگي يا صافي صدا نيز در 
تحقيق مورد توجه قرار گرفت كه در مورد گرفتگي 

 در فصل از پاسخ دهندگان) 4/67(% نفر 29صدا 
در ) 4/4(% نفر 2در فصل بهار، ) 3/9(% نفر 4زمستان، 

در تابستان دچار گرفتگي صدا ) 3/2(%پائيز و يك نفر 
 نفر 13شده اند و در مورد فصل صاف شدن صدا 

) 7(% نفر 3در تابستان، ) 6/18(% نفر 21بهار، ) 2/30(%
زمستان را بعنوان فصل صافي ) 3/2(%پائيز و يك نفر 

  . اب كردندصدا انتخ
گرفتگي ) 7/83(% نفر 36از شركت كنندگان در طرح، 

باالي ده  ) 3/2( %صدا را تجربه كرده بودند كه يك نفر 
پنج ) 3/28(% نفر 10يك هفته، ) 6/25(% نفر 11روز، 

دو روز دچار گرفتگي صدا بوده ) 6/32(% نفر 14روز و 
به پزشك ) 32(% نفر 14اند و در هنگام گرفتگي صدا 

خود درماني مي ) 8/55(% نفر 24جعه مي كرده اند، مرا
  . اقدام خاصي نمي كرده اند) 5/11(% نفر 5كرده و 
 روش براي صاف كردن صدا مورد استفاده 6مداحان 

دادند كه خوردن غذاي مقوي و استراحت مي قرار 
 تغذيه 2جدول . )1جدول (آنها بود مورد كافي بيشترين 

داروهاي  4و  3ل  جدو.مداحان را مشخص مي كند
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  هنگام استفاده بيش از حد صدا و  رامصرفي مداحان
از % 1/60 دهدكه ي صدا نشان ميدرمان گرفتگ

    داروهاي كورتون دار بدون تجويز پزشك استفاده 
  . مي كردند

توزيع مداحان بر حسب نظر آنها در مورد تأثير انواع روشها . 1جدول 
  براي صاف شدن صدا

ف
ردي

 

 درصد تعداد دن صداروش صاف كر

 7 3 استفاده از آب جوش 1

 7/4 2 پرهيز از ترشيجات و شيريني 2

 6/25 11 خوردن غذاي مقوي 3

 3/16 7 ورزش 4

 21 9 استراحت كافي 5

 3/9 4 طبيعيگياهان استفاده از  6
  

از شركت ) 5/46(% نفر 20در هنگام گرفتگي صدا 
ا ز ) 5/53(% نفر 23كنندگان مداحي مي كردند  و  

اگر ) 4/67(% نفر 29از مداحان . اينكار امتناع مي كردند
مجبور به استفاده از حنجره خود در موقع 

مي انجام درماني سرماخوردگي مي شدند اقدام خاص 
    ). 3جدول (دادند 
   توزيع فراواني مداحان بر حسب تغذيه بخصوص. 2جدول 
 درصد  تعداد  رژيم غذائي رديف

 42 18 اهاي چربي دار پرهيز از غذ 1

 35 15 پرهيز از ترشيجات 2

 6/32 14 پرهيز از سرخ كردني ها  3

 1/65 28 استفاده از غذاهاي طبيعي 4

 35 15 استفاده از شير 5

 28 12 استفاده از ميوه جات 6

  
فراواني مداحان بر حسب استفاده از داروي خاص در موقع . 3جدول 

  استفاده بيش از حد از صدا
 درصد تعداد نوع دارو ديفر

 23/32 10 برم هگزين 1

 1/60 18 دارو هاي كورتن دار 2

 3/3 1 پني سيلين 3

 3/3 1 اكسپكتورانت 4

 3/3 1 گياهي 5

 3/3 1 تقويتي 6

 3/3 1 درنولننا 7

 3/3 1 يپسين آلفا كيموتر 8

توزيع فراواني مداحان بر حسب نظر آنها در مورد نوع اقدام . 4جدول 
  در موقع گرفتگي صدا براي استفاده از حنجره

 درصد تعداد نوع اقدام رديف

 4/33 9 استفاده از آمپول و دارو 1

 8/14 4 استفاده از گياهان دارويي 2

 5/18 5 استفاده از غذاهاي طبيعي 3

 37 10 استفاده از نوع مداحي پست 4

  
  بحث 

 سال 35سن اكثر افراد شركت كننده در طرح باالي 
 ياراست كه باال بودن ميانگين سني نوحه خوانان ب

 استفاده بيشتر از روشها و تجارب در آنان جهتتجربه 
است و حدود كمك كننده جلوگيري از گرفتگي صدا 

غول شمه امر مداحي بنيمي از افراد بيش از بيست سال 
   . استبودند كه اين مورد نيز تائيدي بر نكته فوق 

 محرم و صفر به امر  يماههادر تمام نوحه خوانان شهر 
زيرا اين . مداحي مشغول بودند كه اين امر طبيعي  است

دو ماه، زمان عزاداري شيعيان براي ساالر شهيدان امام 
است و مداحي در اين ماهها در مساجد و ) ع(حسين 

به همين . تكايا و هيئتهاي عزاداري صورت مي گيرد
ي به حنجره علت مداحان در اين دو ماه استرس زياد

وارد مي كنند و ميزان گرفتگي صدا و مراجعه براي حل 
پس متخصصان امر . اين مشكل در اين دو ماه باالست

در اين ايام بايد آماده پاسخگويي و درمان صحيح اين 
در ماه رمضان نيز بعلت مجالسي كه بعد از . افراد باشند

خصوصاً شبهاي قدر  -افطار در مساجد برگزار مي شود
تا حدودي گرفتگي صدا و  -شهادت امير المومنينو 

البته حدوداً . مشكالت بعدي براي مداحان پيش مي آيد
يك سوم مداحان در اين زمان به مداحي مشغولند و در 
بقيه سال نيز اين ميزان بسيار كمتر از حالتهاي فوق 

  . است
 مداحان ديده شد در تحقيق 7/83%گرفتگي صدا در 
و همكاران بين خوانندگان نشان  1 تاپانجام شده توسط

 افراد مشكل صوتي را تجربه كرده بودند 50%داد كه 
 20%در حاليكه در افراد عادي اين مقدار كمتر از . ]4[

                                                 
1 Tepe 
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ش از ي بييزان در معلمان سطوح ابتداين ميا. ]1[بود 
و در خوانندگان % 64كا ي آمريد آوازخواني، در اسات90%
يزان باالي گرفتگي صدا در علت م. ]5[بوده است % 33

مداحان استفاده پيش از حد از صدا و فشار بر روي 
    حنجره است كه باعث ادم و در نتيجه گرفتگي صدا 

همچنين با باال رفتن سن، مداحان با  مشكالت . مي شود
نيز  تاپ صوتي بيشتري مواجه مي شدند كه در تحقيق

 و 1مريل يدر بررس. ]4[همين نتيجه بدست آمد 
ت ي صدا در جمعيوع طول عمر گرفتگيز شيهمكاران ن

ش ي سال با افزا40 يبوده و در افراد باال% 9/29 يعموم
ن اختالف از يشتر شده و اي صدا بيزان گرفتگيسن م

  . ]6[  دار بوده استيز معني نيلحاظ آمار
 بررسي تاثير سرما، گرما و ساير فاكتورهاي فصل نشان 

 صدا در فصل زمستان مي دهد كه بيشترين گرفتگي
كه محتمل ترين علت آن ) 4/67(%ديده مي شود 

سرماي هوا است و در بهار و تابستان صافي صدا در 
وجود داشته گه گرما موثرترين ) 79(%بيشتر افراد 

پس مي توان گفت كه . فاكتور در اين مورد بوده است
گرما يك عامل موثر در صافي صدا است و براي اين 

ن گرم نگه داشتن دماي حنجره و جلوگيري افراد مي توا
از سوي . از برخورد هواي سرد با حنجره را توصيه كرد

ديگر خشكي هوا نيز مي تواند بر روي صوت تأثير  گذا 
زيرا باعث كاهش . شته كيفيت صدا را كاهش دهد

در زمستان عالوه  و ]7[ فعاليت طنابهاي صوتي مي شود
ند علت ديگري براي بر سرما، هوا خشك بوده و مي توا
و  2روي يدر بررس. بيشتر بودن گرفتگي صدا باشد

ت ي صدا در جمعين علت گرفتگيز مهمتريهمكاران ن
، مواجهه با ي فوقاني تنفسيكا عفونتهايبالغ كشور امر

گار و الكل يفالكس و مصرف سي، رييايمي مواد شيبرخ
  . ].8[ بوده است

م بودن تعداد در مورد تأثير سيگار بر روي صدا بعلت ك
افراد سيگاري و نبودن آمار دقيق نمي توان نظر خاصي 

 سيگار  3 جونسدر تحقيق حاضر بيان كرد ولي در تحقيق

                                                 
1 Merrill 
2 Roy 
3 Jones 

يكي از عوامل تأثير گذار بر صوت است كه باعث كاهش 
  . ]9[ كيفيت صدا مي شود

در مورد راههاي جلوگيري از گرفتگي صدا استراحت 
بهترين روش حان را مداكافي و خوردن غذاي مقوي 

نيز استراحت را عامل مهمي  4 بالينگرته بودند كهسدان
 ].10[در رفع گرفتگي صدا معرفي كرده است 

اما خوردن غذاي مقوي را مي توان عاملي دانست كه 
باعث سالمت كلي فرد شده و سالمت حنجره نيز 

  . بعنوان قسمتي از بدن با سالمت كلي فرد مرتبط است
براي جلوگيري از گرفتگي صدا و رفع دارو هايي كه از 

آن بكار مي رود كورتيكواستروئيد ها بيشترين استفاده 
در .  افراد از آن استفاده مي كردند1/60%را دارد كه 

نيز تاثير كورتون بر گرفتگي  6 و ميشرا5 ايوبتحقيق
  .]12و11[ ه استصدا مشخص شد

همچنين روش استفاده از مداحي پست يا عدم اعمال 
 زياد به حنجره نيز از راههاي معمول مداحان براي فشار

جلوگيري از بدتر شدن وضعيت حنجره در حين 
با اين كار حنجره زياد تحت فشار . گرفتگي صدا بود

  . نبوده و مداحان نيز مي توانستند مداحي كنند
 آسان يري مداح با روش نمونه گ43 ين مطالعه رويا

 با حجم يه ا شود مطالعيه ميتوص. انجام شده است
 صدا و يوع گرفتگيزان شيرد تا ميشتر انجام گينمونه ب
   . قتر مشخص گرددين بطور دقآ كنترل ي سنتيروشها

 
  نتيجه گيري 

       بيشتر افراد در فصل زمستان دچار گرفتگي صدا 
 36. شدند و صافي صدا اكثراً در فصل تابستان ديده شد

در كه بيشتر د كردنگرفتگي صدا را تجربه ) 7/83(%نفر 
افراد دو روز دچار فصل زمستان بوده و بيشتر اين 

در  )8/55(%بيشتر افراد ) 6/32(%گرفتگي صدا شدند 
  . كردنداستفاده خود درماني از زمان گرفتگي صدا 

                                                 
4 Ballenger 
5 Ayoube 
6 Mishera 
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