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بسیاری از عالقه مندان به گویندگی از من این سؤال تکراری را می پرسند که:
»کجاتستگویندگیمیگیرند؟«

قبل از پاسخ به این سؤال اجازه دهید یک سؤال از شما بپرسم. هدف شما از شرکت در 
تست گویندگی چیست؟

 هدف تست

1. کجای کار قرار دارم؟
اولین هدف تست گویندگی این است که بدانیم کجای کار قرار 
داریم؟ آیا توانایی گوینده شدن را داریم یا خیر؟ چقدر نیاز به کار 
داریم و در کل جایگاه خود را بدانیم و توسط افراد متخصص برای 
ادامه ی راه، راهنمایی شویم. در انتهای کتاب یکی از این تست ها را 

به شما معرفی کردم، آن هم رایگان!

2. تست پذیرش به عنوان کارآموز یا کارمند
دوبالژ،  گروه های  است.  کارمند  یا  کارآموز  به عنوان  پذیرش  تست،  انجام  از  دوم  هدف 
شرکت های با تولید محتوای باال، صداوسیما و ... برای جذب کارآموز یا کارمند، تست برگزار 
می کنند. اگر در این تست پذیرفته شوید، یا استخدام می شوید یا به عنوان کارآموز مدتی را 
در آن مجموعه به کار کردن و آموزش دیدن خواهید پرداخت. احتمال پذیرفته شدن شما 

به عنوان عضوی از آن مجموعه بعد از گذراندن دوره ی کارآموزی هم وجود دارد.

برای شرکت در این تست ها شما نیازمند یادگیری مطالب پایه ای گویندگی هستید و باید 
آمادگی های خاصی داشته باشید تا در این تست ها شرکت کنید، برای مثال لهجه نداشته 
باشید، جهاز صوتی سالمی داشته باشید و از حداقل های گویندگی برخوردار باشید. شرکت 
در این تست ها را در هر حالت توصیه می کنم. البته اگر آموزش دیده باشید، شانس قبولی 

بیش تری دارید.
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3. تست برای شرکت در کالس!
هدف سوم از انجام تست گویندگی، ثبت نام در دوره ی آموزشی 
همان مجموعه است؛ یعنی آموزشگاهی کالس هایی برگزار می کند 
اگر  است.  ورودی  تست  در  قبول شدن  آن ها،  به  ورود  که شرط 
کار آن مجموعه فقط آموزش است، بدانید بالاستثنا همه ی شما 

قبولید! چون دارید برای پول دادن تست می دهید!!!

البته منکر این نیستم که برخی از آموزشگاه ها برای سنجش سطح سواد و ... افراد، این 
تست ها را برگزار می کنند تا بتوانند هنرآموزان را دسته بندی کنند و هر فردی را در دسته ای 
متناسب با توانایی های خودش قرار دهند و آموزش های مناسب آن ها را ارائه کنند، اما اغلب 

آموزشگاه ها این گونه نیستند.

محتوای تست های گویندگی
زمانی که برای تست گویندگی مراجعه می کنید، برای سنجش توانایی های شما، روش های 
مختلفی را استفاده می کنند. این روش های مختلف در دادن متن های متفاوت به شما نمایان 

می شوند:

برخی متن ها برای سنجش سطح سواد ادبی شماست. برای مثال متنی از خواجه عبداهلل 
برای  تست  از  بخشی  به عنوان  را  حافظ  از  شعری  یا  انصاری 
شما در نظر می گیرند. ادای صحیح واژه ها، رعایت وزن شعر و 
خوانش روان و درست از روی متون توسط شما، می تواند شما 

را از این آزمون سربلند بیرون بیاورد.
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شما  اختیار  در  را  سکانسی  هم  دوبله  تست های  مورد  در 
تا به جای آن شخصیت صحبت کنید. در اجرای  قرار می دهند 
دوبله سینک گفتن شما )هماهنگ گفتن با شخصیت(، توانایی 

صدابازیگری و ... را نیز بررسی می کنند.

دارید،  تیپ  اجرای  توانایی  اگر  از شما می خواهند که  از تست های گویندگی  برخی  در 
آن ها را اجرا کنید. تیپ یعنی تغییر صدای شما برای بیان و 
حاالت دسته ای از افراد خاص: صدای پیرمرد یا بچه، الت یا 
رادیویی  اجرای  برای  مثبت. گاهی  یا  منفی  مدیر، شخصیت 
و  متن  بدون  گویندگی  اجرای  یعنی  را  بداهه گویی شما  هم 
آمادگی قبلیتان را مورد سنجش قرار می دهند. گاهی اوقات 
هردوی این ها را ترکیب می کنند و می گویند که مثاًل با تیپ 

پیرزن، یک مکالمه ی بداهه را اجرا کنید.

این  از گذاشتن  می بینید. هدف  تست  متن  در  را  فراخوان  یا  تبلیغاتی  متن  گاهی یک 
متن ها، سنجش توانایی شما در کنترل انرژی صدا و کشف میزان توانایی بازی با صدایتان 
است. البته همین بخش از تست می تواند گوینده های مناسب تیزر را از دیگران متمایز کند.

در بعضی از تست ها هم متِن نمایشنامه ای را در اختیارتان 
تحلیل  را  صدابازیگری تان  توانایی  میزان  تا  می دهند  قرار 
کنند. شاید از شما بخواهند که مثاًل با صدای کسی که تیر 
خورده، یک مکالمه را اجرا کنید و سپس با صدایتان بالهای 

خاصی را بر سر آن شخصیت بیاورید!
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هرکسی از ظن خود شد یار من...
به هرجایی که برای تست گویندگی مراجعه می کنید، با توجه به نوع فعالیتی که درزمینه ی 
گویندگی دارند، از شما آزمون می گیرند. مثاًل اگر به گروه های دوبالژ مراجعه کنید، معموالً 
از شما صدابازیگری خیلی خوبی می خواهند و کم تر روی مباحث ادبی سخت گیری می کنند.

برای برخی از گروه ها )اغلب گروه های آماتوری( تنها چیزی که مهم است صداست. به 
همین خاطر شما یک متن خیلی ساده را باید اجرا کنید و خبری از متن های پیچیده نیست. 

آن ها فقط دنبال گودزیالها یعنی افرادی که فقط صدای بمی دارند، هستند!

اگر قصد همکاری با ناشرین کتاب های صوتی را دارید، خوانش شما از کتاب ها اهمیت 
پیدا می کند.

در کل هرکسی با توجه به نوع استفاده از گویندگانش از شما تست می گیرد.
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چطور یک تست عالی بدهیم؟
حاال بیایید باهم بررسی کنیم که چطور می توانیم یک تست گویندگی را عالی انجام دهیم:

کارهای جدید ممنوع!
با من  از تست گویندگی شان  برای من پیش آمده که دوستانم یک روز قبل  باری  چند 

تماس می گیرند و می گویند:
»تو رو خدا به من بگو چیکار کنم؟ تمرین کنم؟ پشتک بزنم؟ آفتاب باالنس؟... کاًل رفتم 

اونجا چه خاکی به سرم بریزم؟!!«
تنها توصیه ام به دوستانی که چند روز دیگر تست دارند این است که »خودتان باشید!«. 
دنبال یادگیری چیزهای جدید، آن هم یکی دو روز مانده به تست خود نباشید؛ چون مثل 
فراموش  هم  را  خودش  رفتن  راه  اما  بگیرد  یاد  را  کبک  رفتن  راه  کرد  سعی  که  کالغی 
گویندگی در  تست های  کنید  سعی  می کنید.  خراب  را  تست  و  می روید  هم  شما  کرد، 

بهتریِن خودتان باشید. همین!
اما اگر زمان زیادی برای این کار دارید )مثاًل یک ماه( آن موقع می شود تمریناتی داد تا 

شما را برای آن تست آماده تر کرد.

استرس و اعتمادبه نفس
معموالً افراد مختلف به دو دلیل استرس دارند:

1. اطالعات کافی از نحوه ی تست ندارند یا اطالعاتشان از گویندگی را کم می دانند.
2. خود، صدا یا توانایی های خود را کم می بینند.

و درنهایت می ترسند که به خاطر موارد باال در این تست پذیرفته نشوند.
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اگر اطالعاتتان نسبت به تست گویندگی کم است، همین چند موردی که برایتان می نویسم، 
اطالعاتتان را به اندازه ای باال می برد که بدون استرس در تست شرکت کنید. کمبود اطالعاتتان 

در مورد گویندگی را با مطالعه و شرکت در کارگاه ها و کالس های گویندگی رفع کنید.
البته، باید بگویم که کمی استرس حتماً کمک کننده است اما اگر زیاد شود، تأثیری منفی 
روی اجرا شما خواهد داشت. پس پیش از اجرای خود، نفس عمیقی بکشید و باقدرت وارد 
اتاق ضبط شوید. این را بدانید که قبول شدن یا رد شدن در این تست ها، به معنای واقعی، 
این تست نشد،  باشید،  نتیجه بی تفاوت  به  از داشته های شما کم نمی کند! نسبت  چیزی 
بی تفاوتِی  این  البته  می کنید.  کم  استرستان  از  کلی  مطمئناً  تفکر،  باهمین  بعدی!  تست 

نسبت به نتیجه، نباید باعث بی خیالی شما حین انجام تست شود!

امان از صداهای درون کله تان!
یکی از عواملی که باعث تپق زدن، استرس و در کل بدبختی ما می شود، همین صداهای 
درون سِر ماست. این صداهای درون سِر شما دائماً می گویند که »تو نمی تونی، میری گند 
می زنی، صدات به درد نمی خوره، مال این حرفا نیستی و ...«. وقتی که زمان اجرا می رسد، 
بخشی از مغز شما درگیر همین صدای درون سرتان است. فرض کنید یک نفر کنار گوش 
شما دائماً به شما این حرف ها را بزند و شما هم هم زمان باید از روی یک متن بخوانید. به 

نظر شما نتیجه اش چه می شود؟ تپق زدن، خراب کردن و درنهایت رد شدن در تست.
پس صداهای درون سرتان را خاموش کنید. آن ها را کنترل کنید چراکه اگر شما آن ها را 

کنترل نکنید، آن ها هستند که کنترل اجرای شما را در دست می گیرند.

حتمًا نیازی به تیپ گفتن نیست
اگر تیپ خاصی بلد نیستید یا کاًل توانایی تیپ گفتن ندارید، خیلی نگران نباشید. داشتن 
تیپ های مختلف و اجرای آن ها در تست های گویندگی برای شما یک مزیت است اما جزء 
ضروریات تست گویندگی نیست. بسیاری از کسانی که جزء صداهای ماندگار ایران هستند، 

تیپ خاصی ندارند.
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در ضمن، اگر تیپی را تابه حال اجرا نکرده اید، به فکر اجرای آن در تست گویندگی تان با 
این استدالل که »حاال اجرا کنیم ببینیم چی میشه« نباشید!

اجرا بدون یک بار خواندن متن، ممنوع!
به  توجه  با  را  مختلف  بخش های  و  بخوانید  متن  روی  از  دور  یک  حتماً  اجرا،  از  پیش 
آموزش هایتان عالمت گذاری کنید تا آکسان گذاری صحیح، جای مکث ها و نوع هر اجرا را به 
دست بیاورید. قبل از تست باید به آگاهی خوبی نسبت به متنی که می خواهید اجرا کنید، 

رسیده باشید.

ضبط در استودیو
که  بگویم  باید  کنم؟  اجرا  میکروفون  پشت  مثاًل چطور  فنی هستید،  مسائل  نگران  اگر 
نیازی به نگرانی نیست. صدابردار می آید و میکروفون را برای شما تنظیم می کند. فقط تاکید 

می کنم که به میکروفون استودیو دست نزنید.
حین ضبط هم کافی ست سرتان را به اطراف نچرخانید، لباس و زیورآالتتان و حتی برگه ی 

دستتان صدا ندهند. دیگر همه چیز حل است.

چرا رد شدم؟
اگر رد  اما  بروید و حال کنید!  باشد.  قبول شدید که مبارکتان  اگر در تست گویندگی 

شدید، آیا این رد شدن دلیلی بر ناتوانی شماست؟
نوع  یا  از صدا  به طیف خاصی  نیاز  کارآموز می گیرد،  خیر! گاهی مجموعه ای که  لزوماً 
خاصی از توانایی اجرا دارند و شخصی با نوع صدا یا توانایی های شما را در بین همکاران خود 
دارند. پس نیازی به جذب شما ندارند وگرنه شما را بد نمی دانند، فقط به شما نیازی ندارند.

شاید بخواهید دلیل رد شدنتان در تست را بدانید. توصیه می کنم از مجموعه ای که رد 
شدید، دلیل رد شدنتان را هم بپرسید. با این که یک جورایی مطمئنم اگر با شخصی که 
تست شما را بررسی کرده صحبت نکنید، سایر افراد آن مجموعه یا جواب سرباال به شما 
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می دهند یا مشتی پرت وپال را تحویلتان! اما به نظرم ارزش یک بار تالش کردن را دارد.
گاهی اوقات در تستتان از شما ایرادی می گیرند. لطفاً زود ناامید نشوید. شاید ایرادی که 

به شما گرفتند را بتوانید با یک ماه تمرین منظم رفع کنید.

از رد شدن نترسید
به یکی از هنرآموزانم توصیه کردم که در فالن تست کارآموزی شرکت کن. یک ماه بعد 
از او پرسیدم که نتیجه ی تست چه شد؟ در کمال تعجب پاسخ داد که: شرکت نکردم! دلیل 

را جویا شدم، گفت »از رد شدن می ترسم، به همین خاطر کاًل تست ندادم!«
بگذارید با شما روراست باشم. در این کار قرار است بارهای بار نه بشنوید، بارها در تست ها 
رد شوید، بارها در انجام پروژه ها شکست بخورید. اگر صاحب این دیدگاه هستید که »به 
دیگر  و  ببندید  را  کتاب  این  فایل  همین االن  نمی کنید«  اقدام  شنیدن  نه  از  ترس  خاطر 

سراغش نیایید. قید گویندگی را هم برای همیشه بزنید!

شرکت نکردن در تست، آن هم به دلیل ترس از رد شدن، مثل آن است که از ترس زمین 
خوردن، هیچ وقت راه نروید. آیا منطقی است؟ به هیچ وجه. جنبه ی رد شدن را داشته باشید!

موفقیت در هر زمینه ای پوسِت کلفتی می خواهد که در مقابل ضربه های »نه« دیگران، 
شما را مقاوم کند.
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یک فرصت استثنایی!
مطالبی که خواندید از کتاب »بزرگراه گویندگی« نوشته ی »علی حاجی پور« بود.

شما با تهیه ی این کتاب، به عنوان هدیه می توانید در یک تستصدایرایگانگویندگی 
شرکت کنید. پس از خرید کتاب و  دریافت راهنمای شرکت در تست گویندگی، شما تست 

خود را برای ما ارسال می کنید.
در کم تر از یک هفته در یک صوتاختصاصی برای شما تمام ویژگی های صدا و اجرای 
شما را مثل جنس صدا، بیان، لحن، بازی با صدا و ... به شما خواهیم گفت، زمینه های کاری 

گویندگی متناسب با شما را معرفی خواهیم کرد و...
یکهدیهیویژههمبرایشماخواهیمداشت!
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چه کسی تست شما را بررسی خواهد کرد؟
تست شما توسط علیحاجیپور بررسی خواهد شد.

و  گویندگی«  »بزرگراه کتاب  نویسنده ی  او 
نفت«  »منهای  تلویزیونی  برنامه های  گوینده ی 
 »3 »رادیکال  دو(،  )شبکه  »رایانما«  سه(،  )شبکه 
)شبکه سه( و ده ها برنامه ی تلویزیونی، بازی های 

رایانه ای، فیلم سینمایی و مستند است.

گویندگی  مدرس  گویندگان،  آکادمی  مدیر  او 
زیادی  گویندگان  به  و  است  گویندگی  بازاریابی  و 
را  خود  کسب وکار  بتوانند  تا  است  کرده  کمک 

گسترش دهند.

برای تهیه ی کتاب »بزرگراهگویندگی« به آدرس زیر بروید:

Acgo.ir/B    
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