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انتشار چند پست در هفته
در فضایاینستـــا گـــرام مناسب است؟
ً
یکــی از مهمتر یــن ســؤاالتی کــه معمــوال در بــارۀ تعــداد پسـتها در روز یــا هفتــه مطــرح
میشــودایــن اســت :طبــق الگوریتمهــای رتبهبنــدی پس ـتها در اینســتاگرام ،آیــا
ارســال پس ـتهای انبــوه در یــک روز یــا هفتــه در بیشــتر یــا کمتــر دیدهشــدن آنهــا
تأثیــر دارد یــا خیــر؟
در جواباین سؤال باید بگویم:
در حقیقــت ،در مرحلــۀ اول ،تعــداد پس ـتها هیــچ تأثیــری در بیشــتر یــا کمتــر
دیدهشــدن آنهــا در اینســتاگرام ندارنــد .طبــق آخر یــن الگوریتــماینســتاگرام ،ایــن
اپلیکشــن هر یــک از پسـتها را بــه صــورت جداگانــه رتبهبنــدی میکنــد و اگــر شــما
چنــد روز یــک بــار پســتی منتشــر کنیــد یــا حتــی چندیــن پســت را در یــک روز منتشــر
کنیــد ،ایــن امــر هیــچ تأثیــری در رتبهبنــدی پس ـتهای شــما در صفحــۀ اصلــی
اینســتاگرام نخواهــد داشــت؛ ولــی نکت ـهای مهــم وجــود دارد :در همیــن الگوریتــم
رتبهبنــدی پس ـتها likelihood ،یکــی از مهمتر یــن فاکتورهاســت .طبــق ایــن
فاکتــور بررســی میشــود کــه هــر کار بــر چن ـد درصـ ِـد پس ـتهای شــما را الیــک کــرده
یــا بــا آنهــا تعامــل داشــته اســت .طبــق همیــن فاکتــور ،ا گــر در طــول روز پسـتهای
ز یــادی منتشــر کنیــد ،امــا همــۀ آنهــا کیفیــت کافــی نداشــته باشــند و تعامــل خوبــی
بــا دنبالکننــدگان برقــرار نکننــد ،بهمــرور زمــان رتبــۀ خــود را در اینســتاگرام از دســت
میدهنــد.
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از طــرف دیگــر ،ا گــر تعــداد پس ـتهایتان خیلــی کــم باشــد ،ایــن موضــوع از نظــر
یشــود کار بــران هــم ب همــرور زمــان تعامــل خــود را بــا شــما کمتــر کننــد؛
روانــی باعــث م 
ز یــرا کار بــران ترجیــح میدهنــد بــا صفحاتــی تعامــل داشــته باشــند کــه بــه صــورت
نهــا در تعامــل اســت.
دوطرفــه بــا آ 
کمشــدن تعامــل پس ـتها بــا مخاطبــان باعــث کاهــش نــرخ تعامــل میشــود
و همانطــور کــه میدانیــد ایــن فاکتــور یکــی از مهمتر یــن عوامــل رتبهبنــدی
پس ـتهای اینســتاگرام اســت.
ً
در نتیجــه ،کیفیــت و کمیــت پسـتها بایــد تعامــل نســبتا خو بــی بــا یکدیگــر داشــته
چیــک باعــث آسیبرســاندن بــه دیگــری نشــود؛ یعنــی ،نــه آنقــدر
باشــند و هی 
پســت منتشــر کنیــم کــه کیفیــت پس ـتها کاهــش پیــدا کنــد ،نــه آنقــدر تعــداد
پس ـتهایمان کــم باشــد کــه نــرخ تعامــل پس ـتها کاهــش پیــدا کنــد.
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اهمیت زمانبندی در
شبکههای اجتمـــاعــی

گاه انتشــار پس ـت در ســاعتی خــاص ســبب میشــود نــرخ تعامــل مخاطبــان بــا آن
پســت نســبتبه پسـتهای منتشرشــده در ســایر ســاعات شــبانهروز بیشــتر باشــد.
ً
احتمــاال ایــن مــورد بــرای شــما هــم پی ـش آمــده اســت .بــا توجــه بــه نــوع مخاطبــان
شــما ســاعات مختلفــی از شــبانهروز میتوانــد زمــان مناســبی بــرای منتشــرکردن
پس ـتهایتان باشــد.
در ادامه ،بهترین ســاعات انتشــار پســت در اینســتاگرام را برای شــما شــرح میدهم.
ً
البتــهایــن ســاعتها لزومــا در بــارۀ تمــام صفحههــا صــدق نمیکننــد و شــما بایــد بــا
توجــه بــه نــوع مخاطبانتــان ســاعت طالیــی صفحــۀ خودتــان را پیــدا کنیــد.
اول صبح (ساعت  8الی  10صبح)
در ســاعات اولیــه روز ،بیشــتر مــردم صفحــۀاینســتاگرام خــود را چــک میکننــد .بــه
همیــن دلیــل ،ایــن بــازۀ زمانــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
بعدازظهر (ساعت  16:30الی )19
ایــن بــازۀ زمانــی مر بــوط بــه پایــان ســاعت کاری اســت .از ایــن رو ،احتمــال زیــادی
وجــود دارد کــه پس ـتها مــورد توجــه کار بــران قــرار بگیرنــد.
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نیمهشب (ساعت  22الی  1بامداد)
در آخر یــن ســاعات شــب و پیــش از خــواب ،بهطــور معمــول ،مــردم عــادت دارنــد
ســری بــه شــبکههای اجتماعــی بزننــد .بــه همیــن دلیــل ،ایــن بــازۀ زمانــی نیــز از
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
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چگــــونه پستهــای زمـــانبنــدیشده را
در اینستا گرام منتشر کنیم؟

ت زمانبندیشده چیست؟
منظور از پس 
یشــده پس ـتهایی هســتند کــه
 Scheduled postیــا همــان پس ـتهای زمانبند 
نهــا را بارگــذاری میکنیــد و آن اپلیکیشــن
شــما از طر یــق اپلیکیشــنی خــاص آ 
پس ـتها را در ســاعت دلخــواه ،بــه صــورت خــودکار ،منتشــر میکنــد.
ً
حتمــا بــرای شــما هــم پیــش آمــده کــه بعضــی رو زهــا بــه دالیلــی گوناگــون ،همچــون
دسترســی نداشــتن بــهاینترنــت ،نتوانیــد ســر موعــد مقــرر پســت خــود را منتشــر کنید؛
امــا اپلیکیشـنهای مر بــوط بــه زمانبنــدی بــه شــما کمــک میکننــد پسـتهای مــد
نظــر خــود را از قبــل بارگــذاری کنیــد تــا ســر موعــد مقــرر بــه صــورت خــودکار منتشــر
شــوند.
نحوۀ زمانبندیکردن پستها در اینستاگرام
ن
همانطــور کــه میدانیــد انجــامدادنایــن کار در حــال حاضــر از طریــق اپلیکیش ـ 
اینســتاگرام امکانپذیــر نیســت؛ امــا شــما میتوانیــد از طر یــق ســرویسهای
گونا گــون ایــن کار را بهآســانی انجــام دهیــد Hootsuite .یکــی از بهتریــن گزینههــا
بــرای انجــامدادن ایــن کار اســت کــه عالو هبــر اینســتاگرام بــرای زمانبنــدی در
شــبکههای اجتماعــی دیگــری مثــل توئیتــر نیــز کار بــرد دارد.
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مراحل زمانبندی پستها در اینستاگرام
بــرای اســتفاده از  Hootsuiteو بــا هــدف انتشــار پس ـتهای زمانبندیشــده،
مراحــل ز یــر را دنبــال کنیــد.
•در ابتــدا ،بایــد اپلیکیشــن  Hootsuiteرا از فروشــگاههای رســمیمثل اپاســتور
یا پلیاســتور 1دانلود و نصــب کنیــد.
•پــس از نصــب اپلیکیشــن ،بــرای ثبتنــام ،بایــد از طر یــق Sign up via email
اقــدام کنیــد.

1. Play stor

84

میثم فردوس

•در ایــن مرحلــه ،از طر یــق  Connect instagramوارد صفحــۀ اینســتاگرام خــود
شــوید.

•ا گــر بــا پیغــام بــاال رو بـهرو شــدید ،بایــد صفحــه خــود را بــهصفحــۀ تجــاری تبدیــل
کنیــد تــاایــن مشــکل حــل شــود؛ ســپس  im readyرا لمــس کنیــد.

85

�س�و�ار ای�س�ا��ا�ی

پــس از ورود ،در ایــن مرحلــه ،بــا لمسکــردن دکمــۀ ســبز در گوشــۀ پاییــن و ســمت
راســت صفحــه میتوانیــد پســت خــود را زمانبنــدی کنیــد.

سپس محتوا (عکس یا فیلم) و متن کپشن را وارد کنید.
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در ایــن مرحلــه ،بــرای زمانبنــدی پســت ،گزینــۀ  Custom Scheduleرا انتخــاب
کنیــد.

حال تاریخی را که برای زمانبندی این پست مد نظر شماست وارد کنید.
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• ســپس ســاعت دقیــق مــورد نظــر خــود را وارد کنیــد .دقــت کنیــد کــه پســت رأس
ســاعت نوشتهشــده در صفحــۀ شــما منتشــر میشــود.

•اکنــون پســت شــما بهخو بــی زمانبنــدی شــده اســت و شــما بــا خیــال راحــت
میتوانیــد منتظــر انتشــار خــودکار پســتتان در زمــان دلخــواه باشــید.
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یکــی از نــکات مهــم در مبحــ� زمانبنــدی پســتها ایــن
اســت کــه بــه هــر اپلیکیشــنی اعتمــاد نکنیــد و ایــن اپلیکیشــن
را فقــط از فروشــگاههای رســمی دریافــت کنیــد؛ زیــرا ایــن
قبیــل اپلیکیشــنها بــه اطالعــات صفحــۀ شــما دسترســی
خواهنــد داشــت؛ بنابرایــن در انتخــاب خــود نهایــت دقــت را
بــهکار ببریــد.
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چگونه میتوانیم در اینستا گرام
تیک آبی 1بگیریم؟
تیک آبیاینستاگرام چیست؟
 Verified badgeیــا تیــک آبــی اینســتاگرام نشــانی اســت کــه در بعضــی
ن میدهــد کــه
صفحههــای اینســتاگرام دیــده میشــود .ایــن عالمــت نشــا 
اینســتاگرام اعتبــار آن صفحــه را بهعنــوان یــک شــخصیت عمومــی ،مشــهور یــا
یــک نــام تجــاری تأییــد میکنــد .در ایــن حالــت ،اینســتاگرام تضمیــن میکنــد
ً
کــه ایــن صفحــه متعلــق بــه خــود شــخص یــا برنــد مــد نظــر اســت و شــما دقیقــا
در حــال دنبالکــردن همــان شــخص یــا برنــد مــورد نظــر هســتید .بدیــن ترتیــب،
یبــودن صفحــه باقــی نمیمانــد.
هیچگونــه جــای شــکی بــرای تقلب 
تصورات اشتباه دربارۀ تیک آبیاینستا گرام
برخــی تصــور میکننــد تیــک آبــی بــدان معناســت کــه اینســتاگرام کیفیــت
یــا ســطح آن صفحــه را تأییــد میکنــد؛ یــا کســانی ک ـه ایــن نشــان را دریافــت
یهــای جدیــدی ب ـ ه اینستاگرامشــان اضافــه میشــود؛ امــاایــن
میکننــد ،ویژگ 
تصــورات از پایــه اشــتباهاند و اینگونــه نیســت.
تیک آبی اینستاگرام به چه صفحاتی تعلق میگیرد؟
طبق گفتۀ مدیراناینستاگرام ،تیک آبی اینستاگرام فقط به صفحههایی تعلق
ی و برندهــای
میگیــرد کــه متعلــق بــه اشــخاص مشــهور ،شــخصیتهای عمومـ 

1. verified badge
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تجــاری باشــند .هــدف از ایــن نشــانهگذاریایــن اســت کــه مــردم بتواننــد صفحــۀ
اصلــی را از صفحــات غیرواقعــی و جعلــی یــا بــه اصطــاح فیــک تشــخیص بدهنــد
و در دام اینگونــه صفحههــا نیفتنــد.
چه فاکتورهایی در دریافت تیک آبی در اینستاگرام مؤثر است؟
بــا توجــه بــه گفت ههــای مدیــران اینســتاگرام ،دریافــت تیــک آبــی اقدامــی اســت
یشــود؛ همچنیــن دو فاکتــور
کــه در اغلــب مــوارد بــه صــورت دســتی انجــام م 
 Authenticityبــه معنــی اعتبــار و لینکهــای ورودی بــه صفحــۀ شــما ،از جملــه
معیارهــای بررســی تیــک آبــی بــرای اینســتاگرام بهشــمار میآینــد.
برای دریافت تیک آبیاینستاگرام باید چه کارهایی انجام دهیم؟
ا گــر شــما مدیــر صفح ـهای در اینســتاگرام هســتید و اعتقــاد دار یــد ایــن صفحــه
شــرایط گفت هشــده را بــرای دریافــت تیــک آبــی دارد ،بایــد یــک یــا چندیــن فعالیــت
ز یــر را انجــام دهیــد؛ همچنیــن دقــت کنیــد کــه گرفتــن تیــک آبــی در اینســتاگرام بــه
صــورت دســتی و غیــر اتوماتیــک انجــام میشــود .در نتیجــه ،احتمــال دارد بعــد از
انجــامدادنایــن مراحــل نیــز مــدت ز یــادی طــول بکشــد تــا صفحــۀ شــما از طــرف
اینســتاگرام تأییــد شــود.
•ا گــر شــما وبســایتی معتبــر هســتید یــا بیننــدگان ز یــاد و رتبــۀ بــاال داریــد ،لینــک
صفحــۀاینســتاگرام خــود را در وبســایتتان قــرار دهیــد.
•ا گــر در شــبکههای اجتماعــی دیگــر ماننــد فیسبــوک ،یوتیــوب و توئیتــر
صفح ـهای دار یــد ،بــرای دریافــت تیــک آبــی بــرای آن اقــدام کنیــد .بــرای دریافــت
تیــک آبــی در ایــن شــبکههای اجتماعــی ،عبارتهــای ز یــر را جس ـتوجو کنیــد:
 دریافــت تیــک آبــی توئیتــر دریافت تیک آبی فیسبوک -دریافت تیک آبی یوتیوب.
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•ا گــر در ویکیپدیــا 1صفحــۀ اختصاصــی دار یــد ،لینــک صفحــۀاینســتاگرامتان
را در آنجــا قــرار دهیــد.
•در صفحــۀ خــود ،نــام و نامخانوادگــی کامــل خــود را هماننــد نــام پاســپورت درج
کنیــد.
•از گذاشــتن لینــک شــبکههای اجتماعــی دیگــر ماننــد تلگــرام در قســمت
بیوگرافــی خــودداری کنیــد.
•عکس صفحۀ کاربری شما باید به صورت کامل و واضح باشد.
•از بازدیدکننــدگان پسـتهایتان درخواســت کنیــد کــه در قســمت نظــرات ،چنــد
کامنــت بــه ز بــان انگلیســی بــرای شــما بنویســند.
•در پایــان ،بــه قســمت  Request verification ،Account ،Settingبرویــد و
مشــخصات خواستهشــده را تکمیــل کنیــد .بهیــاد داشــته باشــید پاســپورت تنهــا
مــدرک شناســایی اســت کــه اینســتاگرام از ایرانیهــا قبــول میکنــد؛ بنابرایــن تصویــر
پاســپورت خــود را در قســمت مشخصشــده آپلــود کنیــد.
چند نکتۀ مهم:
ً
ً
•حتمــا نــام و نامخانوادگــی کامــا مطابــق پاســپورت و بــدون غلــط دیکتــهای
باشــد؛ همچنیــن قســمتی از نــام و نامخانوادگــی را کوتــاه یــا حــذف نکنیــد .اگــر
اینســتاگرام درخواســت شــما را رد کــرد ،بهســرعت درخواســت مجــدد ارســال نکنیــد
و کمــی بیشــتر روی عملکــرد صفحــۀ خــود تمرکــز کنیــد .ســپس بــا اطمینــان بیشــتر
درخواســتتان را تکــرار کنیــد .درخواســت دادنهــای بیشازحــد و رد شــدنهای
پیاپــی امتیــازی منفــی بــرای اکانــت شــما بهحســاب میآینــد.

1. Wikipedia
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