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 تعاليبسمه 

 چکیده

 

 

 به ودمحدو  ثابت يها هگیرنداز  ديیاز رتصو به زیرا ن یوراد بهدادن  شگوروح  جتماعیا توسعهو  وريفنا شگستر 

ست از نوظهورها ؛ستداده ا تغییر بیشتر يهاقابلیت با كمتحر يهاهگیرند عنو ست به نحو نیا يپادک صه ا که  يعر

 ییهایژگیو دی. شااااکنندیم یمعرف اصد عرصهدر  نوین يهايورفنا شگستردر  عطفی نقطهعنوان آن را به یبرخ

 يهایزندگ ياستفاده در زمان دلخواه برا يبه معنا یزمان ریتأخ ای فتیشمیچون تا ییهاتیآسان و قابل يچون کاربر

 مدعا باشند. نیبر ا یگواه ،يشلوغ بشر امروز

 ست سانه نیفرمت نو کی پادک ست که امتداد جد يار سانه راد يدیا سوب م ویاز ر  تواندیکه م يامتداد شود؛یمح

 کند. تیتقو شیازپشیرسانه را ب نیا گاهیجا

 تیانسان در عصر مدرن، دائماً درحال حرکت است و قابل نکهیواسطه اه ها برسانه ارشدنیس جهیمحصول در نت نیا 

 .یسنت يهامکان و زمان رسانه دیفائق آمدن بر ق یعنی ؛شودیم یاو مهم تلق يبرا زین نیح نیدر ا يامصرف رسانه

 دیکاربرپد يمحتوا توانیرا م پادکساات (UGCصااوت )ياحرفه دیاز تول یبه سااطح ازیتفاوت که ن نیدانساات؛ با ا ی 

 دارد. 

 شکل گرفته که مثل د يبرا زین یمتنوع يدرآمد يهامدل ایدن در ست  صو يهابخش گریپادک صوت و ت  ریصنعت 

 از جمله آنهاست. غاتیو تبل ياسپانسر ایحق اشتراك  افتیاست؛ در

 آن درنظر گرفت که  يبرا توانیم یموضااوع يحوزه 20از  شیباالساات که ب اریبساا ییصاانعت تنوع محتوا نیا در

ترس دسقابل رهایدر پادگ داتشانیکه تول ییهزار پادکستر فعال هستند )پادکسترها 700از  شیب ایمطابق آمار در دن

 است.( 

 يمحتوا يدر ارتقا یمهم گاهیجااز شاااده اما در نقطه مقابل  لیتبد یها به چالش بزرگدر پادکسااات يفکر تیمالک 

 برخوردار است.  یبوم

 ها است و هرچند پادکست زبانیم یپادکستر و سه پلتفرم اصل 4200از نظر حجم با حدود  رانیپادکست در ا صنعت

 یفارساا يمحتوا رها،یپادگ نیخودش را حفظ کرده اساات و در ا گاهیاما محتوا جا م،یندار یرانیا ریبازار پادگ نیدر ا

 .شودیعرضه و مصرف م
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 مقدمه

 يهااربزا توسعههمین  هاي نوظهور، ویژگی عصر حاضر موسوم به ارتباطات است.هاي نوین و رسانهپدیدار شدن فناوري

تحت تاثیر قرار داده تباطی ار مختلف يهاعرصهدر را نیز  سانیرعطالا نوین يهاهشیواز  يگیرهبهر ،طالعاتیو ا تباطیار

 هستیم. تباطیار جدید يهاژيتکنولو مغاادر و ظهو شاهد بریم کهري به سر میعصدر از دیگر سو  است.

 عنو به ودمحدو  ثابت يها هگیرنداز  ديیاز رتصو بهنیز را  یوراد بهدادن  شگوروح  جتماعیا توسعهو  وريفنا شگستر

؛ پادکست از نوظهورهاي این عرصه است به نحوي که برخی آن ستداده ا تغییر بیشتر يهاقابلیت با كمتحر يهاهگیرند

به ید ویژگیمعرفی می اصد عرصهدر  نوین يهايورفنا شگستر در عطفی نقطهعنوان را  هایی چون کاربري کنند. شاااا

هاي شاالوغ بشاار به معناي اسااتفاده در زمان دلخواه براي زندگی شاایفت یا تأخیر زمانیتایمهایی چون آسااان و قابلیت

ند. باشااا عا  مد  یژگیو کستدپا مانند يجدیدي سانهر يهایژگیاز و گاهیآ ايبردر این بین  امروزي، گواهی بر این 

 مرور شود: نیز اجماالسنتی  جمعی يسانههار با مقایسهدر  جدید يسانههار

 

ف عالئق مصرو ستها اخو، هازبا نیاد را خوو فیایی نمی شناسند ایت جغرودمحدو فاصله 
هد دتطبیق می ن، ناآمحل فیزیکی ن صرف نظر از کنندگا

اي ها به غیر حرفه اي غیرحرفه از یعنی ، فقی پخش می شوند انها ت در آطالعاار وخباا
یگر د

هستندي ها قوردخوزبا

میشونده خیرذیجیتالی رت دبه صوت طالعاا

کاهش می یابد  ر ینترنت بسیاروي انیکی ولکتررت اصوه بر نتشااهزینه 

ن در آن دخیل و مهم استعالئق مخاطبامخاطب محور بوده و 

ند  انیافته ن مازیک نظم منطقی خطی سات، در طالعااست و اغیرخطی ا محتو

استیش ایرف و وتصرو خل ن از دمصو، حمتزکم ده و ها ساردخوزبا

مهیاستهمه جانبه و سیع ورنتشان امکاو ایی تمرکززدا

فی داردنعطااقابل ب چورچا
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 تعریف پادکست:

س صوتی یا پادپخش یات پادک شار مجموعه ،تدوین  سانه دیجیتال هايپرونده اي ازانت ست که توزیع آن در ر با  اینترنت ا

 و دریافت قابل دیجیتال موسایقیکننده و توسا  کاربران معموالً بر روي یک پخش گیردصاورت می خوراك اساتفاده از

 . محبوبیت و گسترش یافت 2004 سال در محتوا ارائه روش این. است پخش

ست  واژه ستینگ 1پادآي  هايواژه آمیزيهم از پادک ستپدید آ  2و برادک سرواژه هر چند عده مده ا ست را  اي نیز پادک

 .3دانندمی Demand Narrowcasting)-(Personal Onکلمات

 بدین نیز را واژه این لغوي تعریف لغتنامه این. اساات نامیده 2005 سااالرا برترین واژه  پادکساات واژه آکساافوردنامه واژه

هاي شخصی پخش صدا براي دستگاه بارگیري ضب  شده و جهتاي رادیویی یا مشابه که دیجیتالی برنامه» :آورده شکل

 .«شوددر اینترنت گذاشته می

هاي پادکست یا پادپخش یکی از روشطور آمده است: در لغت نامه اینترنتی ویکی پویا هم در توضیح کلمه پادکست این

شار پرونده بر روي اینترنت و نام عمومی نوعی برنامه ست آوایی انت س  که ا  نندهک پخش یک سوي به معموالً کاربران تو

سیقی شده،د بپاعموماً یک آي و دیجیتال مو ساخته  صوتی  شکل یک فایل  ستفاده از اینترنت بر روي رایانه هاي  ه  با ا

 .شودهاي دیجیتال پیاده میپخش کنندهخانگی و یا 

براي و  از روزانه تا ماهانه باشاانده، ساااعت 3خبري، تا یک مصاااحبه عمیق  رویداددقیقه از یک  1توانند ها میپادکساات

خانگی  هايرایانه روي شود و براستفاده می خدمات وب که ازکنند استفاده میهاي خبرخوان دریافت آن، معموالً از برنامه

 سازي است. هاي موسیقی دیجیتال قابل پیادهندهکنیا پخش

ها در زمان و مکان دلخواه هاي دیجیتالی موجود در اینترنت و پخش آنپادکساات راهی آسااان براي دسااتیابی به برنامه

ستگاه ست در همه د ست. پادک ست و از آن تحت ناما شنیدن ا سیقی دیجیتال قابل  ست»هاي هاي پخش مو   و« بالگ کَ

 .شودنیز یاد می« بِالگآدیو »

ستر اغلب پادکست لیدکنندهتو ست دانلود سایتشود. گرچه وبنامیده می (podcaster) پادک سترها ممکن ا هاي پادک

سایر فرمت (streaming) یافتنمستقیم یا جریان صداي دیجیتال با محتواي خود را هم عرضه کنند، پادکست از  هاي 

شدن خود ستفاده از نرمقابلیت آن براي دانلود  را دارد،  Atom یا RSS هایی مانندافزاري که توانایی خواندن فیدکار با ا

 .شودمشخص می

 های پادکستینگ:ویژگی

کند. اما از ارسااال پرونده اسااتفاده می اینترنت روي بر ايرسااانه محتویاتهاي دیگر ارائه پادکسااتینگ نیز مانند روش

 :هاستبا این روشپادکستینگ داراي چند تفاوت عمده 

                                                           
1 .iPod 

2 .broadcasting 
 به معنی ارسال به صورت کالن به کار رفته است  broadcastingمعنی ارسال محدود در مقابلبه    NarrowCastingواژه. 3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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سایر روش .1 صوتی که به روشپادکستینگ بر خالف  کنند، کار می Push Technology هاي ارائه محتواي 

کننده بر اساس تقاضاي مشخص خود، مصرف ،یعنی در این روش است Pull Technology  بر اساس روش

سی دارد و مانند رادیو، مطالب به او تحویل داده نم ستر ساس نیاز شود بلکه او آنیبه محتواي وب د ها را بر ا

 .گیردخود تحویل می

در  کند وهاي پخش غیر از رایانه نیز استفاده میکننده محتواي مورد نظر را توس  دستگاهدر این روش، مصرف .2

ستفاده، لزوماً نیازي به دسترسی به کامپیوتر نیست. معموالً دستگاه ها را روي توان پادپخشهایی که میزمان ا

شنید، همان دستگاهآن سیار کوچک و قابل حمل هستند. هاي پخش موسیقی دیجیتال هستند ها  که عموماً ب

 د.استفاده از محتواي صوتی خواهد بودر نتیجه کاربر در هر زمان و مکانی قادر به 

سایر  .3 ستفاده خواهد بود در حالی که در  محتوا پس از دریافت از اینترنت، بدون نیاز به ارتباط با اینترنت، قابل ا

 .براي استفاده از محتوا وجود داردها، نیاز به حفظ ارتباط اینترنتی روش

شنیدن محدوده  .4 شنیدن هر بخش از محتوا، جلو و عقب بردن آن،   سایر و محتوا از خاصدر این روش، امکان 

 هک حالی در دهد گوش را محتوا تواندمی بخواهد که بار تعداد هر به کاربر. اساات ممکن کاربر طرف از هاکنترل

 .، چنین امکانی به خودي خود وجود نداردرادیو اینترنتی در

به انواع محتویات نیسااات و با تنظیم هاي مختلف براي دساااترسااای گاهدر این روش، نیازي به مراجعه به وب .5

افزار و افزودن نشااانی پادپخش موردنظر به فهرساات، کپی محتوا به رایانه و در نهایت به دسااتگاه پخش آن نرم

صوتی به ستگاه پخش مختواي  شه آخرین و جدیدترین اطالعات را در د شده و کاربر همی طور اتوماتیک انجام 

 .خود خواهد داشت

 نها:آ دبررکاو  کستدپا اعنوا

 هاکستدپا وزهمر. انده ادکر اپید همي یگرد يهادکررکاو  رفمصاو  هگرفت فاصلهسااارگرمی  صرفا دهستفااز ا ها کستدپا

 نیزو  مالی يهاارشگزو  فنی هايشزمو، آتتبلیغا تولید تااول  شب نمایشاز  که شوندمی دیجاا متنوعی افهدا ايبر

 د.شومی شاملرا  هامصاحبهو  ها طالعیها

 شد. قائل يبند تقسیم گونهدو انتو می هاکستدپا ايبر

 

 

در این گروه می   توان : هندزساس ساابر. لفا
ومانیزسا، سته شخصیدسه را در کستها دپا

.دکري تقسیم بنداي سانهر

ا باتوجه به محتورا کستها دپا:  امحتوس ساابر. ب
مذهبی  -تبلیغاتی -سیاسی ي کستهادبه پاان می تو

، بی، ادفرهنگی-سرگرمی و تفریحی ، شیزموآ
.کردي علمی تقسیم بندي و هنر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
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 .دکر يبند تقسیماي  سانهر و مانیزسا، شخصی ستهد سهرا در  هاکستدپاتوان می : در این گروههندزسا سساالف. برا

، اريیدد يهاسانهر ايبر قیبیر ها کستدپا هرچند ذکر این نکته الزم اسااات که اي سانهر يهاتکسدپادر خصاااوص 

 تبدیل با ربا لیناو ايبر زیتران ان  و رو سی، سی بی بیاز جمله  هایی سانهر ولی، شوندمی بمحسو رينوشتاو  اريشنید

 کمک باو  کنند دهستفاا فیقر یک نهمچو قیبر یناز ا نددکر سعی کستدپا به دخو تحلیلیو  يخبر مختلفبخش هاي 

   .کنند پاو  ستد دخو ايبر يبیشتر نمخاطبا بهاز آن  گرفتن

 تفریحی، شیزموآ مذهبی - تبلیغاتی - سیاسی يکستهادپا به انتومی امحتو به باتوجهرا  هاکستد: پاامحتو سساا. برب

 کرد.  يبند تقسیم علمیو  يهنر ،بیاد ،فرهنگی - سرگرمیو 

. شوندمی نیز ريبسیا رخباا منبع هگا که هستند زيمجا يفضا يجد يکستهادپا جملهاز  وزهمرا :سیاسی يها کستد.  پا1

و  هااکاندید، حکومتی تمقاما به ترسانآ سترسید باعث نستهاتو جدید سانهر ین، ا پیشرفته يهارکشودر  لمثا انعنو به

و  یجوتر ايبراي سیلهو ندامیتو وريفنا ینا میکنند رتصو هارکشو ینا ارانسیاستمد یگرد يسواز شوند.  سیاسی احزاب

   .باشد اپاگاندوپرو  سیاسی تتبلیغا شامل تطالعاا شاعها

. میگوئیم" کست نانو" میشوند تولیدانگیزه هاي تجاري  با که ییکستهادپا کستینگ(: به )نانو تبلیغاتی يکستهاد. پا2

 يهاکستدپا ئهارا طریق از مرا ینا که ستا مددرآ کسبو  ديقتصاا يهاهنگیز، اکستهادپا عنو ینا ساختاز  فهد

  .دگیرمی رتصو نشنوندگا کوچک هايهوگر ايبر تبلیغاتی

 هایستژتکنولو سایرو  ننشگاهیادا يسواز  ديیاز تمایل که يورفنا یک انعنو به کستینگدشی: پازموآ يکستهاد. پا3

و  هاهنشگادا رخباا ئهارانشگاهی دا هايتکسدپا فمصرو  دبررکا ترینعمومی ست.ا هشد معرفیدارد  دجوآن و به نسبت

 يهاخبرنامه ايبر مکمل شیرو انعنو به که ستآر اس اس ا فید زا هکنند دهستفاا ننشجویاو دا انمندرکا به هاهنشکددا

 شود.استفاده می ممرسو يکاغذ

 يهااداريعزو  دعیاا سخنرانی، .ندرومی رکا به نیز مذهب به خدمت يستارا در وزهمرا هاکستدمذهبی: پا يهاکستد. پا4

 ستا يهلند کاتولیک کشیش یک، "گوهن فن یکررودرپد"اساات.  هاکستدپا ینا يهابرنامه ايبراي یه ستماد مذهبی

 2006 لسادر  نتیکااو از وا کستدپا؛ ستا لخوشحا "کستدگا" انعنو به جدید 2005 سانهر در موفقیتشاز  که

 توجهدوم  پلژان  پپا گذشتدر نمواپیر يهاادخدو ر تحساسااي از ا محرمانه همناظر به دکروادار  را ديیاز نشنوندگا

  .کنند

 هکنند مسرگرو  تفریحی يکستهاد. پا5

 ديیاز ادفرا لستقباا ردمو، نددار پوشانی هم يتاحد خیرا ستهد با که کستهادپا ینا بیو اد فرهنگی يها کستد. پا6

 .ستا تموضوعا سایر از بیشتر نهاآ ادتعد گفت انبتو شایدو  هستند

 ست.داده ا ننشا شخوروي  جدید سانهر ینا به که ستا يهازهحو یگراز د تموضوعااین علمی:  يکستهادپا .7



 

7 

 

 یوو راد کستدپا وتتفا

 طریقاز  مپیا رنتشاا در که قانونی حلامر. ستا هزینه کمو  سریع، نسا، آیوهاراد نسبت به در یک قاعده کلی پادکسااات

 .یدافزا می رکا سرعت به ینو ا اردند دجوو کستدپا، در دشو طی باید یوراد

 مزیتی ینو ا نبینند قرمزها خ  رفشا تحت را دخو کستهادپا دمیشو باعث اجموا رنتشاا نیناقواز  کستینگدپا دنهابور

 دازدبپر، هدامیخو نچهآ نبیا به، گستر نجها تباطیار شبکهاز  دهستفاا با کستدپا دمیشو باعث که ستا

دارد  سترسید مرجح ايمحتو به دخو مشخص يتقاضا سساابر هکنند فمصر، یوراد فبرخال کستینگدپا  در ینابر وهعال

روش  ینا . درمیکند یافتدر دخو زنیا سساابر را نهااو آ بلکه ،باشد هشالخود غیر مطالب هشنوند نیست رمجبو یگرو د

 ندامیتو هکنندفمصرروش،  ینا درنیسااات.  تمحتویا اعنوا به سترسید ايبر مختلف يسایتهاوب  به جعهامر به زينیا

 دهستفاو آن را ا یافته سترسید نظرردمو ايمحتو به د،پايآ مانند مشخصی پخش يستگاههاد با تنهاو  کامپیوتر بغیا در

 نیست.مکانی ا چنین یوراد که حالی، دردبشنو باشد مایل که ازهنداهر بهرا  امحتو از بخش هر ندامیتوفرد  .کند

 دهسا سیلهو چند شتندا رختیاا با تنها کستدپادر  لیو استسیعیو نسبتا تمکاناا به زنیا یوییراد برنامه یک ساخت ايبر 

ید کرد کستدپا یک نامیتو ینترنتو ا  یجیرتد کاهش شاهد ما تا هددمی هم ستد به ستد زاتمتیاا ینا همه. تول

 توسعه يهارکشودر  ینا که باشیم رمحووب  يها سانهر هیژو بهو  ینترنتا به نهاآ دیکرو رو سنتی يیوهاراد نمخاطبا

 ست.ا تر سملمو،  ندرداربرخو ینترنتاز ا دهستفاو ا داريبر هبهر ايبر مناسبی يهاساخت یرو ز تمکانااز ا که یافته

 کاربرد پادکست در روابط عمومی الکترونیک

ست به دلیل ماهیت تعاملی و .1 شدن میتواند همچون وبالگ و یا  پادک شی  سایت هابخشسفار ان امک هاي تعاملی وب 

 .مخاطبان را برقرار سازد برقراري ارتباط موثر بین سازمان شما و

ست بر تکنولوژي .2 سریع Rss به دلیل متکی بودن پادک شار محتوا در رواب  عمومی ترین راه، این ابزار یکی از  هاي انت

بدین صورت که با مشترك شدن افراد عالقه مند در بخش پادکست وب سایت شما، به محض تولید  ؛الکترونیک است

 .گیردصدها مشترك عالقه مند قرار می پادکست جدید، به طور اتوماتیک آن فایل صوتی در اختیار ده ها و

 .امکان پذیر است هایی از مصاحبه هاي مطبوعاتی مقامات مسئول سازمان از طریق ساخت پادکستانتشار بخش .3

تبلیغات  هاي اجرا شده در حوزه سازمانی وها ، موزیک ها و تئاترها و نمایشبسیاري از برنامه هاي سازمانی، مناسبت .4

 .بازرگانی از طریق پادکست قابل انتشار هستند

ست، میهایی که بخشی از خدمات آنسازمان .5 کست براي انتشار توانند از تکنولوژي پادها مبتنی بر داده هاي صوتی ا

 .ها استفاده کننداین داده

ها، مقاالت، دکلمه ها، یا ساااخنرانی بزرگان با مخاطبان، با به امکان برقراري ارتباط موثر از طریق ارائه ساااخنرانی .6

 .کارگیري تکنولوژي پادکست وجود دارد

 .هاي نشر الکترونیک در سازمان باشدتواند جایگزین پروژهپادکست می .7

 .تواند به مثابه یک رادیوي اینترنتی، در خدمت سازمان و رواب  عمومی آن باشدپادکست می .8
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سازمان که قبال  .9 سئوالن مختلف  صاحبه هاي رادیویی و مطبوعاتی م شار متن کامل م تهیه گزارش هاي رادیویی یا انت

 .انجام شده از طریق پادکست امکان پذیر است

الکترونیک را از حیطه رسااانه هاي مکتوب فراتر برده و ژورنالیساام  پادکساات دایره فعالیت رسااانه اي رواب  عمومی .10

 کند.رادیویی را به تجربیات کارگزاران رواب  عمومی اضافه می

 

 بندیجمع

تواند جایگاه شود؛ امتدادي که میرادیو محسوب میرسانه که امتداد جدیدي از  اي استپادکست یک فرمت نوین رسانه

سانه را  صول در نتیجه  .ازپیش تقویت کندبیشاین ر سانهاین مح شدن ر سطه اینکهه ب هاسیار صر مدرن، وا سان در ع  ان

سانهدائماً درحال حرکت  صرف ر ست و قابلیت م یعنی فائق آمدن بر قید مکان و  ؛شوداي در این حین نیز مهم تلقی میا

صوتی دانست؛ با این تفاوت که نیاز به سطحی  )UGC( توان محتواي کاربرپدیدپادکست را می هاي سنتی.زمان رسانه

صنعت شکل گرفته که مثل دیگر بخش براي پادکستمتنوعی نیز  هاي درآمديدر دنیا مدل. اي دارداز تولید حرفه هاي 

 از جمله آنهاست.اسپانسري و تبلیغات  یادریافت حق اشتراك ؛ صوت و تصویر است

سیار  صنعت تنوع محتوایی ب ستدر این  ضوعی میحوزه 20بیش از  که باال که مطابق  درنظر گرفت آنتوان براي ي مو

ستر فعال  700در دنیا بیش از  آمار ستند )هزار پادک شان در پادگیرها قابله سترهایی که تولیدات ستپادک سترس ا ( .د

 ارتقاي محتواي بومیجایگاه مهمی در به چالش بزرگی تبدیل شاااده اما در نقطه مقابل  هامالکیت فکري در پادکسااات

ست. ست در ایران صنعت  برخوردار ا ست 4200ز نظر حجم با حدود اپادک صلی میزبان پادک سه پلتفرم ا ستر و  ها پادک

محتواي  ،در این پادگیرهاو پادگیر ایرانی نداریم، اما محتوا جایگاه خودش را حفظ کرده است در این بازار  است و هرچند

  شود.مصرف میعرضه و فارسی 
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