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20 ایده جذاب برای تولید پادکست
نویسنده: www.restream.io - ترجمه: بنفشه عطرسائی

در دوران ما پادکست ها از هر زمان دیگری محبوب تر هستند و هر هفته برنامه ها 

و پادکست های جدید در اپل پادکست، اسپاتیفای، استیچر و سایر پلتفرم ها ارائه 

می شود. اگر همیشه آرزو داشتید پادکست خود را بسازید، زمان آن فرا رسیده است، 

اما شاید پیدا کردن ایده برای آن دشوار به نظر برسد. از کجا می توانید بفهمید که 

مردم از برنامه تان خوششان خواهد آمد؟ آیا سایر پادکست هایی که در حال حاضر 

در بازار تخصصی شما وجود دارد را دوست دارند؟ پیدا کردن یک ایده خوب برای 

پادکست ساده تر از چیزی است که فکر می کنید. در این راهنما، 20 ایده پادکست 

را معرفی می کنیم که می توانید از آن ها الهام بگیرید و روش طوفان فکری و یافتن 

ایده  های عالی را به شما یاد می دهیم.
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چگونه یک ایده خوب برای پادکست پیدا کنیم
برای برگزاری طوفان فکری و یافتن ایده ای خوب برای پادکست، باید عالیق خود 

را در نظر بگیرید. همچنین به مخاطبان خود و نوع مکالمه ای که می خواهید با 

شنونده داشته باشید فکر کنید. برای پیدا کردن عالقه خود، موارد زیر را در نظر 

بگیرید:

سوالی که در ذهن دارید. آیا سوالی وجود دارد که بخواهید به آن پاسخ دهید؟شاید 

کسی  چطور  یا  درمی آورند  پول  این قدر  استریمرها  بعضی  چرا  بدانید  بخواهید 

می تواند عالوه بر یک شغل تمام وقت، یک فعالیت جانبی موفق هم داشته باشد. 

که  کنید  مطرح  »چطور«  و  »چرا«  سوال های  و  بدهید  بال وپر  خود  کنجکاوی  به 

برایتان جالب است.

موضوعات یا مسائلی که به شدت به آن ها اهمیت می دهید. آیا موضوعاتی مثل 

وجود  موضوعی  است؟آیا  مهم  برایتان  جنسیتی  برابری  یا  آب و هوایی  تغییرات 

از  فهرستی  بگویید؟  و چیزی  بپرسید  کند سوالی  را مجبور  که همیشه شما  دارد 

موضوعاتی تهیه کنید که به شدت به آن ها اهمیت می دهید. شاید یکی از آن ها 

موضوع خوبی برای پادکست باشد.

فردی  بسازید؟شاید  پادکست  می خواهید  چرا  پادکست.  ساختن  برای  دلیلتان 

با دیگران به  اشتراک بگذارید، نه  باشید که ترجیح می دهید پیامتان را شفاهی 

این که پست وبالگی بنویسید. شاید بخواهید مشتریانی به سمت کسب وکار خود 

جذب کنید. کشف انگیزه تان برای ساخت پادکست، در ادامه مسیر به شما کمک 

می کند.

ــان  ــه مخاطبانت ــد، ب ــدا کردی ــاز را پی ــوان پادکست س ــود به عن ــه خ ــی عالق وقت

فکــر کنیــد. چــه کســانی احتمــاال بــه پادکســت شــما گــوش می دهنــد و یــک 

روز معمولــی از زندگیشــان چگونــه اســت؟ آیــا آن هــا هم ســواالتی مشــابه شــما 

دارنــد یــا بــه مســائل موردنظــر شــما اهمیــت می دهنــد؟ تصــور کنیــد بــا یکــی 
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از شــنوندگان خــود گفتگــو می کنیــد. دوســت داریــد دربــاره چــه چیــزی بــا او 

صحبــت کنیــد؟

بعد از فکر کردن به این موارد، احتماال ایده هایی به ذهنتان می رسد. برای جلب توجه 

مخاطبان، سعی کنید موضوع خود را محدودتر کنید. فرض کنید می خواهید یک 

پادکست درباره الیواستریم بسازید، اما الیواستریم مبحث بسیار گسترده ای است. 

پادکست شما کدام بخش آن را پوشش خواهد داد؟

از  گرفتن بخش کوچکی  پادکست، هدف  راه های محدود کردن موضوع  از  یکی 

مخاطبان است. شاید پادکست شما درباره الیواستریم برای گیمرها یا کسب وکارها 

باشد. با محدود کردن موضوع خود، بخشی از مخاطبان عالقه مند به این بحث را 

از دست می دهید، اما در نهایت محتوای ارزشمندتری برای مخاطبان هدف تولید 

می کنید.

 

چه پادکست هایی محبوب تر هستند؟
وقتی موضوع خوبی برای پادکست پیدا کردید، باید ببینید چه قالبی برای شما 

مناسب تر است:

مونولوگ یا تک گویی. یک نمایش یک نفره بسازید و درباره موضوعی اظهارنظر 

کنید و آموزش یا گزارش بدهید.

داستان. با تعریف منظره های صوتی داستانی بگویید و شنوندگان را جذب کنید.

اجازه  و  کنید  انتخاب  را  کنید، موضوعی  پیدا  آزاد. یک میزبان مشترک  گفتگوی 

دهید گفتگو به طور طبیعی پیش رود.

مصاحبه. شخص دیگری را به برنامه دعوت کنید و از او درباره تجربیات، تخصصش 

یا هر مورد دیگری بپرسید که برای شنوندگان مهم و ارزشمند است.
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ایده پادکست
1. پرسش و پاسخ

از شنوندگان بخواهید قبل از برنامه سواالت خود را بنویسند و برایتان ارسال کنند، 

سپس در یک پادکست به آن ها پاسخ دهید. حتی می توانید هرچند وقت یک بار 

الیو پرسش و پاسخ برگزار کرده و برنامه  تان را تبلیغ کنید. 

برای حفظ این روند در مدت طوالنی، سعی کنید در هر قسمت از برنامه فقط یک 

سوال مهم بپرسید و به آن پاسخ دهید.

2. موضوعات ماوراء الطبیعه
مردم عاشق کاوش در موضوعات عجیب، ترسناک یا غیرقابل توضیح هستند. یک 

پادکست ماوراء الطبیعه بسازید و به عمق این ماجراها بروید. در هر قسمت یک 

ماجرای جدید و متفاوت را بررسی کنید.

3. جنایات واقعی
پادکست های جنایی به قلب جنایت یا حادثه ای می روند که واقعا رخ داده است 

و آن را با جزئیات تجزیه وتحلیل می کنند. مردم عاشق شنیدن داستان های جنایی 

هیجان انگیز هستند، به خصوص اگر واقعی باشد.

4. امور مالی شخصی
امور مالی شخصی موضوعی پرطرفدار برای پادکست است، زیرا همه مردم گاهی 

با مدیریت پول و درآمدشان مشکل دارند. 

با بررسی امور مالی والدین مجرد، مهاجران مقیم خارج از کشور یا سایر گروه های 

هدف، برنامه خود را خاص تر کنید.

5. مراقبه 
آرام  تا  به شنوندگان کمک کنید  برای مراقبه  هستند.  پادکست ها رسانه ای عالی 
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شوند و برنامه های مراقبه ای برای موضوعات یا احساسات مختلف مانند خشم، 

استرس، غم، قدردانی و غیره تهیه کنید.

6. کودکانه
را در  این نوع پادکست  به پادکست گوش می دهند! شما می توانید  بچه ها هم 

قالب آموزشی تهیه کنید تا مکمل تکالیف مدرسه شان باشد یا سرگرم کننده باشد و 

آرامشان کند. اگر پادکست کودکانه می سازید، حتما گروه سنی خاصی را هدف قرار 

دهید. مثال، 9 ساله ها از محتوای مربوط به 14 ساله ها لذت نمی برند.

7. پخش در زمان خاص
یک  مثل  می شوند؛  منتشر  هفته  یا  روز  از  خاصی  زمان های  در  پادکست ها  این 

پادکست کوتاه اخبار صبحگاهی یا پادکست انگیزشی هفتگی که دوشنبه ها منتشر 

را  ربط دهید، تهیه آن  از هفته  به زمان خاصی  را  پادکست  انتشار  اگر  می شود. 

فراموش نمی  کنید، اما باید موضوع مناسبی هم برای آن پیدا کنید.

8. برنامه ریزی رویدادها
این  به  اگر در پادکست خود  بنابراین  بزرگی است،  رویداد ها صنعت  برنامه ریزی 

موضوع بپردازید، مطمئنا شنوندگان زیادی را جذب می کنید. می توانید درباره روش 

زنده در  برگزاری رویدادهای  یا اخبار  برنامه ریزی رویدادهای خاص صحبت کنید 

دوران کرونا و روش های جدید را پوشش دهید.

9. زندگی جایگزین
زندگی جایگزین معانی زیادی دارد. شاید پادکست شما درباره زندگی مینیمالیستی، 

انجام  را به صورت دیجیتال و سیار  )افرادی که همه کارهایشان  عشایر دیجیتال 

می دهند( یا هر چیز متفاوت دیگری باشد. می توانید در مورد زندگی خود صحبت 

کنید یا با دیگران در مورد سبک زندگی جایگزینشان مصاحبه کنید.
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10. نصیحت روز
بدهید.  ارزشمندی  توصیه   یا  انگیزه  به شنوندگان  کوتاه  پادکست  با یک  روز  هر 

آن صحبت  نتیجه  و  زندگی خودتان  در  توصیه  این  از  استفاده  درباره  می توانید 

کنید. از شنوندگان هم بخواهید توصیه های خود را بنویسند و به این ترتیب بیشتر 

با شما تعامل  کنند.

11. حیوانات خانگی
آیا کسی پیدا می شود که حیوانات خانگی را دوست نداشته باشد؟ یک پادکست 

درباره نکات و توصیه های مراقبت از یک حیوان خانگی بسازید. می توانید حیوانات 

یا در مورد حیوانات خانگی  را پوشش دهید  خانگی معمولی مانند گربه  و سگ 

عجیب مانند مارمولک ، موش ، پرندگان یا حتی روتیل صحبت کنید!

12. فهرست ده مورد برتر
همه به فهرست ده مورد برتر در هر زمینه ای عالقه دارند و این پادکست در هر 

حوزه ای بسیار محبوب است. می توانید درباره ده مورد برتر در حوزه  های مختلف 

این که  یا  دهید  پوشش  را  متفاوتی  کامال  و هر هفته موضوع  بسازید  پادکست 

فهرست های مختلف در یک حوزه خاص تهیه کنید.

13. کوچینگ )مربی گری(
پادکست های کوچینگ مانند پادکست توصیه روز هستند، اما محتوای غنی تری 

کنید  انتخاب  فردی  بهبود  یا  دیجیتال  بازاریابی  مثل  تخصصی  بازار  یک  دارند. 

یک  برای ساختن  دهید.  ارائه  زمینه  آن  در  را  نکات خود  بهترین  و  توصیه ها  و 

پادکست کوچینگ موفق، از شنوندگان بخواهید سواالت یا مشکالت خود را برای 

شما ارسال کنند تا بتوانید در برنامه درباره آن ها صحبت کنید.

 

https://modiresabz.com


7

14. موضوعی که چیز زیادی درباره اش نمی دانید
برای ساختن پادکست در هر موردی، الزم نیست در آن متخصص باشید! موضوعی 

را انتخاب کنید که اطالعات زیادی درباره آن ندارید اما دوست دارید بیشتر درباره اش 

بدانید و همراه با شنوندگان خودتان هم مطالب بیشتری در این مسیر یاد بگیرید.

15. مستند
پادکست های مستند شامل چندین مصاحبه هستند و حتی شاید آن ها را در محل 

و فی البداهه ضبط کنید. آن ها بسیار شبیه مستندهای معمولی هستند، اما فقط 

صدا دارند.

16. آموزش مهارت
یک  بگذارید؟  اشتراک  به  دیگران  با  بتوانید  که  دارید  استعدادی  یا  مهارت  آیا 

پادکست آموزشی تهیه کنید و در آن روش استفاده از یک ابزار، تکمیل یک فرآیند 

یا کسب یک مهارت را به شنوندگان آموزش  دهید.

17. نقد کتاب، فیلم، آلبوم موسیقی
است.  راحت  ساختنشان  و  هستند  محبوب  بسیار  بررسی  و  نقد  پادکست های 

می توانید کتاب ها، فیلم ها یا آلبوم های یک ژانر خاص را انتخاب کنید و هر هفته 

یک مورد جدید را بررسی کنید. پادکست ها همچنین قالبی عالی برای ایجاد باشگاه 

کتاب هستند که در آن شما و یک یا دو مهمان می توانید با هم درباره کتابی بحث 

کنید.

18. استندآپ کمدی
را توسعه دهید و  برنامه های کمدی  از خنداندن مردم لذت می برید؟ بعضی  آیا 

آن ها را در پادکست خود اجرا کنید. همچنین می توانید یک سری پادکست کمدی 

تهیه کنید.
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19. پادکست سفر
در هر قسمت این پادکست، شنوندگان را به سفری جدید ببرید. درباره تجربیات 

سفر خود صحبت کنید یا با مسافران دیگر مصاحبه کنید. ارائه نکات و ترفندهای 

سفر نیز موضوع خوبی برای پادکست است. می توانید روی یک کشور یا منطقه 

خاص از جهان تمرکز کنید یا کل کره زمین را پوشش دهید.

20. پادکست محلی
آیا در شهر یا منطقه ای زندگی می کنید که می خواهید افراد مطالب بیشتری درباره 

آن بدانند؟ یک پادکست در مورد تمام رویدادها، اخبار و ویژگی های عجیب شهر 

خود بسازید. با این کار شنوندگان محلی از آنچه در منطقه سکونتشان روی می دهد 

آگاه می شوند و شنوندگان غیر محلی هم از آشنایی با مکانی جدید لذت می برند.

در نهایت این که ساخت یک پادکست جدید، هیجان انگیز و چالش برانگیز است. 

خیلی نگران یافتن ایده نباشید، زیرا موضوعات بسیار زیادی وجود دارد! کمی فکر 

کنید، تحقیق کنید و موضوع پادکستی پیدا کنید که برایتان جذاب باشد. اگر از این 

روش استفاده کنید، همیشه برای تولید قسمت های جدید انگیزه دارید.
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