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هفته ای چند پست در اینستاگرام بگذاریم؟
later.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی - تیم تحریریه مدیرسبز

باید هفته ای چند بار در اینستاگرام پست بگذارید؟
اگر در رسانه های اجتماعی فعالیت می کنید، شاید گاهی این سوال را از خود بپرسید. 

ما بعد از بررسی 81 میلیون پست )به جز ریلز و آی جی تی وی( به نتایج زیر رسیدیم:

بر اساس تحلیل ما، هرچه در هفته بیشتر پست بگذارید، دسترسی به صفحه شما 

کامنت ها  و  الیک  تعداد  بگذارید،  پست  بیشتر  هرچه  همچنین،  می شود.  بیشتر 

بیشتر می شود. بااین حال، میزان دسترسی و تعامل افراد زیر هر پست با افزایش 

تعداد پست ها تغییر می کند و این تغییر تا حد زیادی به تعداد فالوئرهای هر صفحه 

بستگی دارد.
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برای صفحاتی که کمتر از هزار فالوئر دارند: 14 بار پست گذاشتن در هفته باعث 

بیشترین میزان دسترسی و تعامل در هر پست می شود.

برای صفحاتی که بین هزار تا 250 هزار فالوئر دارند: 14 تا 20 بار پست گذاشتن 

در هفته باعث بیشترین میزان دسترسی به هر پست می شود،  درحالی که پست 

گذاشتن یک بار در هفته باعث بیشترین میزان تعامل می شود.

برای صفحاتی که بیش از 250 هزار فالوئر دارند: یک بار پست گذاشتن در هفته 

باعث بیشترین میزان دسترسی و تعامل در هر پست می شود.

ما پس از بررسی صفحات کوچک تر با 10-1 هزار، 20-10 هزار و 30-20 هزار فالوئر نیز 

به همین نتایج رسیدیم و به همین دلیل صفحاتی با هزار تا 250 هزار فالوئر را در 

یک گروه قرار دادیم.

نرخ دسترسی یک شاخص ارزشمند برای معرفی برند است، درحالی که نرخ تعامل 

نشان می دهد محتوای شما چقدر برای جامعه هدفتان جذاب است. همه دوست 

دارند میزان دسترسی و تعامل هر پست تا حد ممکن باال باشد و برای اثرگذاری 

بیشتر مدام پست می گذارند.

تعداد فالوئرها و فاصله پست گذاری چه اثری بر عملکرد پست ها دارد؟
پست  روز(  در  بار   2( بار   14 هفته ای  وقتی  می کنیم،  نگاه  داده ها  کل  به  وقتی 

می گذاریم، میزان دسترسی و تعامل هر پست به حالت بهینه می رسد.  بااین حال، 

وقتی داده ها را بر اساس تعداد فالوئرها می سنجیم، آمار جالبی به دست می آید.

اگر صفحه تان کمتر از هزار فالوئر دارد، هرچه در هفته بیشتر پست بگذارید، بهتر 

است. هرچه تعداد پست ها در هفته افزایش یابد و فاصله زمانی بین آن ها کمتر 

شود، میزان دسترسی و تعامل هر پست افزایش می یابد و نرخ تعامل 3.1 درصدی 

با یک پست در هفته به 4.9 درصد با 20 پست در هفته می رسد. مثال، اگر یک 
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صفحه 500 فالوئر داشته باشد، با گذاشتن یک پست در هفته میزان تعامل صفحه 

15 است و با گذاشتن 20 پست در هفته این تعامل به 500 می رسد که افزایش 

قابل توجهی است.

تعامل  تا  ندارند  زیادی  فالوئر  کوچک،  این صفحات  که  است  این  دلیلش  شاید 

چشمگیری داشته باشند. در نتیجه، به مخاطبان جدیدی تکیه می کنند که با استفاده 

از هشتگ ها آن ها را پیدا می کنند و زیر پست هایشان الیک و کامنت می گذارند. 

پس با گذاشتن هر پست جدید نرخ دسترسیشان افزایش می یابد.

برای صفحاتی که بین هزار تا 250 هزار فالوئر دارند، نرخ دسترسی به هر پست 

با افزایش تعداد پست ها بیشتر می شود، اما نرخ تعامل کاهش چشمگیری پیدا 

می کند. شاید دلیل آن خستگی کاربران، افت کیفیت محتوا با افزایش حجم محتوا 

یا نمایش فقط جدیدترین پست ها به کاربران توسط الگوریتم اینستاگرام باشد.

برای صفحاتی با بیش از 250 هزار فالوئر، هرچه تعداد پست ها در هفته بیشتر باشد، 

نرخ اشتراک و تعامل در هر پست به طور قابل توجهی کاهش می یابد. کاهش نرخ 

دسترسی به این دلیل است که این صفحات بزرگ کمتر به هشتگ ها به عنوان منبع 

اصلی ایجاد دسترسی تکیه می کنند. در عوض، آن ها برای ایجاد دسترسی بیشتر و 

ویروسی کردن محتوای صفحه به جامعه مخاطبان و فالوئرها تکیه می کنند. پس، 

هرچه تعداد پست های این صفحات در هفته بیشتر باشد، نرخ تعامل در هر پست 

به شدت کاهش می یابد. همچنین، شاید صفحات بزرگ برای تعامل با مخاطبان 

و  تعامل  برای  و  هستند  جذاب  و  غیررسمی  استوری ها  کنند.  تکیه  استوری  به 

ارتباط سازی روزانه مناسب می باشند.
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تعداد پست های هفتگی چه اثری بر تعداد فالوئرها دارد؟
بر اساس تحلیل بیش از 917 هزار صفحه، صفحاتی که در هفته پست های بیشتری 

تعداد  بین  رابطه همبستگی  یک  و  دارند  بیشتری  فالوئرهای  معموال  می گذارند، 

پست ها و تعداد فالوئرها وجود دارد. بااین حال، شاید دلیل آن نوع و محتوای 

صفحاتی باشد که بیشتر پست می گذارند. مثال، یک اینفلوئنسر حرفه ای یا برند 

معروف بیشتر از یک کاربر معمولی در هفته پست می گذارد، زیرا حضور در اینستاگرام 

برای آن ها یک شغل تمام وقت است، نه یک تفریح جانبی پاره وقت.

پس، هر چند وقت یک بار باید در اینستاگرام پست بگذارید؟
همه چیز به اهدافتان بستگی دارد. اگر هدفتان جلب مخاطبان جدید است، پست 

گذاشتن مداوم در اینستاگرام و استفاده از یک استراتژی موثر هشتگ گذاری ایده 

خوبی است، به ویژه اگر کمتر از 250 هزار فالوئر دارید.

زیر  به روش  باید  بهترین نرخ دسترسی در هر پست،  برای  طبق تحلیل های ما، 

پست بگذارید:

اگر کمتر از هزار فالوئر دارید: 14 بار در هفته

اگر هزار تا 250 هزار فالوئر دارید: 14 تا 20 بار در هفته

اگر بیش از 250 هزار فالوئر دارید: 1 بار در هفته

اگر هدفتان افزایش نرخ تعامل است، باید به روش زیر پست بگذارید:

اگر کمتر از هزار فالوئر دارید: 14 بار در هفته

اگر بیش از هزار فالوئر دارید: 1 بار در هفته

بااین حال، سعی کنید زیاد درگیر اعداد و ارقام نشوید. محافظت از سالمت روانتان 

و تولید محتوای باکیفیت که ارزش واقعی برای مخاطبان داشته باشد، از کمیت 

مهم تر است. یادتان باشد هیچ رویکرد یکسان مناسب همه برای پست گذاری در 

https://modiresabz.com


5

اینستاگرام وجود ندارد. فقط باید از این داده ها بینشی کسب کنید و آن ها را در 

صفحه تان امتحان کنید تا روش مناسب خودتان را پیدا کنید.
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