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الگوریتم  هــای 2021 اینســتاگرام چیســت؟ صفحــه اکســپلور چیســت و چــه کاربــردی 

دارد؟ بــرای رســیدن بــه صفحــه اکســپلور چــه بایــد کــرد؟ اگــر شــما نیــز بــه دنبــال 

پاســخ ایــن ســوال  ها هســتید، خوانــدن ایــن مطلــب بــه شــما پاســخ  هایی ســاده 

ــردی می  دهــد. ــن حــال کارب و در عی

اینســتاگرام یــک شــبکه اجتماعــی بســیار محبــوب و پرطرفــدار اســت کــه بیــش از 

800 میلیــون کاربــر دارد. ایــن مســاله باعــث شــده افــراد زیــادی ایــن شــبکه را بــرای 

ــا الگوریتم  هــای اینســتاگرام و  ــد. آشــنایی ب ــی و کســب درآمــد انتخــاب کنن بازاریاب

ــبکه  ــن ش ــما در ای ــت ش ــرای موفقی ــا ب ــن فاکتوره ــپلور از مهم تری ــه اکس ــیدن ب رس

اجتماعــی اســت.

چرا اینستاگرام؟

همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، اینســتاگرام یکــی از پرطرفدارترین شــبکه های  

اجتماعــی بــوده کــه بــا ســرعتی بســیار بیشــتر از رقبــای خــود در حــال گســترش و 

توســعه در میــان افــراد و کاربــران اســت. طبــق تحقیقــات در حــال حاضــر اینســتاگرام 

بیــش از 800 میلیــون کاربــر دارد کــه حــدود 60 درصــد آن هــا کاربــر فعــال هســتند.

ــی  ــبکه اجتماع ــن ش ــف ای ــات مختل ــوا در صفح ــون محت ــش از 70 میلی ــه بی روزان

ــرای  ــی را ب ــبکه اجتماع ــن ش ــراد ای ــیاری از اف ــود. بس ــته می  ش ــتراک گذاش ــه اش ب
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ــای  ــه روش  ه ــد ب ــب درآم ــان و کس ــود و خدماتش ــی خ ــروش، معرف ــی، ف بازاریاب

ــا روش  هــای مختلــف و  مختلــف انتخــاب کرده  انــد. در صورتــی کــه شــما بتوانیــد ب

آشــنایی بــا الگوریتم  هــای اینســتاگرام جایــگاه مناســبی در ایــن شــبکه اجتماعــی بــه 

دســت آوریــد، می  توانیــد هماننــد بســیاری از افــراد معــروف ماهیانــه بیــش از 10 تــا 

100 میلیــون تومــان درآمــد داشــته باشــید!

 

الگوریتم جدید اینستاگرام در سال 2021 بعد از تولد 11 سالگی

بیــش از 11 ســال از فعالیــت اینســتاگرام در دنیــای مجــازی می  گــذرد و مــا شــاهد آن 

هســتیم کــه هــر ســاله تعــداد کاربــران ایــن شــبکه اجتماعــی نســبت بــه ســال ها و یــا 
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حتــی ماه هــای قبــل جهــش پیــدا کــرده اســت. متناســب بــا ایــن افزایــش کاربــران، 

اینســتاگرام نیــز بــه دنبــال ارتقــای قابلیت هــا و توانایی  هــای خــود اســت تــا کاربــران 

بتواننــد بــه خوبــی صفحــات مــورد عالقه شــان را پیــدا کــرده و محتواهایــی کــه مــی

 خواهنــد را ببیننــد.

ــیار  ــرات بس ــی تغیی ــوش مصنوع ــاس ه ــر اس ــتاگرام ب ــد اینس ــای جدی الگوریتم  ه

زیــادی کــرده تــا در زمــان کوتاه تــری شــما را بــه آن چــه کــه می  خواهیــد برســاند. 

بــر اســاس ایــن الگوریتم  هــای جدیــد، اینســتاگرام ســعی می  کنــد پســت  هایی را بــه 

شــما نمایــش دهــد کــه شــما بــه آن هــا عالقه منــد هســتید. امــا چگونــه؟ اینســتاگرام 

ــد: ــدی شــما را حــدس بزن ــد عالقه من ــور می  توان ــه 7 فاکت ــا توجــه ب ب

پست  هایی که الیک کرده  اید	 

پست  هایی که ذخیره کرده  اید	 

پست  هایی که به اشتراک می  گذارید	 

ــت 	  ــه کامن ــال پســتی ک ــل داشــته  اید، مث ــا آن تعام ــه ب پســت  های مشــابه  ای ک

می  گذاریــد

ویدئو هایی که تا انتها نگاه می  کنید	 

افرادی که فالو کرده  اید.	 

اینســتاگرام بــر اســاس ایــن مــوارد متوجــه می  شــود کــه شــما بــه چــه موضوعاتــی 

ــق  ــتاگرام طب ــد اینس ــه بدانی ــد ک ــب باش ــان جال ــاید برایت ــتید. ش ــد هس عالقه من
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ــان را  ــدام فالوررهایت ــتر ک ــما بیش ــود ش ــه می  ش ــود متوج ــد خ ــای جدی الگوریتم  ه

ــز  ــت آمی ــقانه و محب ــتیکر های عاش ــای اس ــرای آن ه ــه ب ــرادی ک ــد. اف ــت داری دوس

ــا  ــده دار و ی ــرای آن هــا محتواهایــی خن ــا ب می  فرســتید، آن هــا را منشــن می  کنیــد و ی

ــد داد. ــخیص خواه ــی تش ــه خوب ــتید را ب ــقانه می  فرس عاش

الگوریتم  های اینستاگرام برای پست

ــت  های  ــش دادن پس ــوه نمای ــرای نح ــتاگرام ب ــد اینس ــای جدی ــی از الگوریتم  ه یک

ــور هســتید  ــاد باشــد، شــما مجب ــان زی ــداد فالورهایت ــر تع ــان اســت. اگ فالوورهایت

مــدام صفحــه اینســتاگرام را بررســی کنیــد تــا تمامــی پســت  های فالوورهــای خــود 

ــد. را ببینی

تــا مدت  هــا پیــش نحــوه نمایــش پســت  ها در اینســتاگرام بــر اســاس زمــان بــود. 

یعنــی اگــر شــما در ســاعت 10 آنالیــن می شــدید، پســت  هایی را می  دیــد کــه 

ســاعت 10 یــا یــک ربــع قبــل از آن توســط فالوورهایتــان بــه اشــتراک گذاشــته شــده 

بــود. ممکــن بــود شــما پســتی کــه فالــوور شــما دو ســاعت قبــل به اشــتراک گذاشــته 

ــد. ــت نمی  دی ــرار می  گرف ــای صفحــه ق ــود را چــون در انته ب

ــی  ــور کل ــه ط ــت ب ــاهده پس ــرای مش ــن روش را ب ــتاگرام ای ــد اینس ــم جدی الگوریت

تغییــر داده اســت. ایــن الگوریتــم اوال طبــق عالقه مندی  هــای شــما تشــخیص مــی
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 دهــد کــه شــما بــه محتــوای پســت عالقه منــد هســتید یــا خیــر تــا آن را بــه شــما 

نمایــش دهــد.

دومــا ابتــدا پســت منتشــر شــده را بــه 10 درصــد از فالوورهــای شــما نمایــش مــی

 دهــد. اگــر ایــن پســت توانســت رضایــت دوســتان شــما را بــه دســت آورد. یعنــی 

فالوورهــای شــما آن را الیــک یــا ذخیــره کننــد و یــا بــرای آن کامنــت بگذارنــد، پســت 

ــرای شــما نیــز نمایــش داده می  شــود. ب

 

 

الگوریتم اینستاگرام برای نمایش استوری

الگوریتــم جدیــد اینســتاگرام بــرای نمایــش اســتوری نیــز مشــابه بــا نمایــش پســت
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ــق  ــاد باشــد، اســتوری  هایی طب ــای شــما زی ــداد فالووره ــر تع ــی اگ ــا اســت. یعن  ه

اولویــت بــه شــما نمایــش داده می  شــود کــه شــما بــا آن هــا تعامــل بیشــتری برقــرار 

کــرده باشــید. آن هــا را بیشــتر دیــده باشــید، ریپــالی کــرده باشــید، در نظــر ســنجی

 هــای آن هــا شــرکت کــرده باشــید و غیــره.

صفحه اکسپلور و الگوریتم اینستاگرام برای نمایش آن به کاربران

یکــی دیگــر از الگوریتم  هــای اینســتاگرام بــرای نمایــش محتــوا بــه کاربــران مربــوط 

بــه صفحــه اکســپلور می  شــود. تــا اینجــای کار هــر چیــزی کــه راجــع بــه آن صحبــت 

کردیــم مربــوط بــه فالوورهــای شــما و پســت  هایی بــود کــه آن هــا بــه اشــتراک مــی

 گذاشــتند. امــا صفحــه اکســپلورر کمــی متفــاوت اســت.

صفحــه خانــه یــا فیــد صفحــه اصلی شــما، جایــی اســت کــه پســت  های فالوورهایتان 

ــو  ــت و ج ــه جس ــان صفح ــپلور هم ــه اکس ــود. صفح ــش داده می  ش ــما نمای ــه ش ب

ــد  ــال نکرده  ای ــا را دنب ــه شــما آن ه ــرادی ک ــد پســت  های اف ــه شــما می  توانی اســت ک

ــذار  ــز تاثیرگ ــپلور نی ــر صفحــه اکس ــتاگرام ب ــد اینس ــای جدی ــد. الگوریتم  ه ــز ببینی نی

ــان  ــدام از فالوورهایت ــر ک ــما و ه ــپلور ش ــه اکس ــد صفح ــت بدانی ــب اس ــود. جال ب

متفــاوت اســت. پســت  هایی کــه در ایــن صفحــه بــه شــما نمایــش داده می  شــود، 

دقیقــا بــر اســاس عالقه مندی  هــای شــما اســت. بــرای مثــال اگــر شــما بیــش از هــر 
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پســت دیگــر، پســت  های مربــوط بــه میــکاپ را می  بینیــد، در صفحــه اکســپلور شــما 

ــه شــما نمایــش داده  ــه ب ــن زمین ــر پســت  هایی در همی بیــش از هــر موضــوع دیگ

می  شــود.

 

صفحه اکسپلور، بازاریابی رایگان اما بسیار درآمدزا

اگــر شــما یــک پیــچ کاری داریــد و قصــد کســب درآمــد از طریــق آن را داریــد، بهترین 

و مهم تریــن کاری کــه بایــد انجــام دهیــد، قــرار گرفتــن در صفحــات اکســپلور کاربــران 

ــال  ــرد، احتم ــرار گی ــران ق ــپلور کارب ــه اکس ــما در صفح ــت  های ش ــر پس ــت. اگ اس

ــره  ــردن و غی ــگ ک ــردن، ت ــره ک ــا آن، ذخی ــل ب ــران، تعام ــط کارب ــاهده آن توس مش

بســیار بــاال مــی  رود. زیــرا همــان طــور کــه در بــاال اشــاره شــد، صفحــات مــورد عالقــه 
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هــر کاربــر بــه او نمایــش داده می  شــود، بنابرایــن احتمــال مشــاهده و تعامــل بــا آن 

زیــاد اســت.

راه یافتــن بــه صفحــه اکســپلورر بهتــر از هــر بازاریابــی اســت کــه شــما بــرای انجــام 

آن بایــد هزینه  هــای زیــادی پرداخــت کنیــد. بــرای آن کــه بتوانیــد صفحــه خــود را 

بــه اکســپلور برســانید، ترفندهــای زیــر بــه شــما کمــک بســیار زیــادی می  کنــد.

پیشنهاد ویژه: دوره جامع بازاریابی در اینستاگرام )آپدیت  مرداد 99(

ترفندهایی برای رسیدن به صفحه اینستاگرام

بعــد از آن کــه بــا الگوریتم  هــای جدیــد اینســتاگرام و صفحــه اکســپلور آشــنا شــدید، 

بهتــر اســت بدانیــم از طریــق چــه ترفندهایــی می  توانیــم صفحــه خــود را بــه اکســپلور 

برســانیم. بهتریــن و کاربردی تریــن ایــن ترفندهــا شــامل مــوارد زیــر اســت:

پست و محتوایی متناسب با عالقه کاربران خود منتشر کنید

شــما بــه عنــوان ادمیــن یــک صفحــه از اینســتاگرام بایــد بتوانیــد میــزان عالقه منــدی 

ــت  های  ــا پس ــا آن ه ــب ب ــخیص داده و متناس ــود را تش ــت  های خ ــه پس ــران ب کارب

بعــدی خــود را منتشــر کنیــد.
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ــه مراقبت  هــای طبیعــی از پوســت و  ــوط ب ــال اگــر شــما یــک صفحــه مرب ــرای مث ب

ــی  ــک  های خانگ ــه ماس ــوط ب ــت  های مرب ــه پس ــوید ک ــه می  ش ــد، متوج ــو داری م

پوســت و مــو بیــش از پســت  های دیگرتــان الیــک و کامنــت گرفتــه و مثــال معرفــی 

ــا تعامــل زیــادی روبــه رو نشــده اســت. بــرای  دســتگاه  های پــاک ســازی پوســت ب

آن کــه بتوانیــد بــه صفحــه اکســپلور راه پیــدا کنیــد، بایــد متناســب بــا عالقه منــدی 

کاربــران خــود پســت  هایی مربــوط بــه ماســک  های خانگــی جدیدتــر منتشــر کنیــد.

 

تعامل کاربران با خودتان را باال ببرید

ــا و  ــره کردن  ه ــا و ذخی ــا، کامنت  ه ــداد الیک  ه ــا شــما تع ــر ب ــل کارب ــور از تعام منظ

ــن تعامل  هــا بیشــتر  ــران شــما اســت. هــر چــه تعــداد ای ــه اشــتراک گــذاری کارب ب

باشــد، احتمــال وارد شــدن شــما بــه صفحــه اکســپلور بیشــتر خواهــد شــد. ادمیــن

9



الگوریتم های اینستاگرام + 14 گام تا رسیدن به اکسپلور

www.modireweb.com

 هــای صفحــات پرطرفــدار از راهکارهــای مختلفــی بــرای افزایــش ایــن تعامل اســتفاده 

می  کننــد. بــرای مثــال بــرای کاربــران خــود جوایــز و قرعــه کشــی  هایی در نظــر مــی 

ــتر  ــت بیش ــداد کامن ــک و تع ــی  ها را الی ــه کش ــن قرع ــرکت در ای ــرط ش ــد و ش گیرن

ــد. ــرار می  دهن ق

تعامل شما با کاربر

ــا شــما نیســت.  ــران ب تعامــل در صفحــه اینســتاگرام تنهــا محــدود بــه تعامــل کارب

ــران خــود  ــا کارب ــردی و ســازنده  ای ب ــه شــکل کارب ــد ب ــد بتوانی ــز بای ــه شــما نی بلک

ــد،  ــالی کنی ــا را ریپ ــد کامنت  هــای آن ه ــن کار می  توانی ــرای ای ــد. ب ــرار کنی ــاط برق ارتب

فالوورهــای فعــال خــود را منشــن کنیــد، پاســخ ریپــالی آن هــا را بدهیــد و ســعی کنیــد 

تعامــل بــا کاربــران دو طرفــه باشــد.
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انتشار پست  های جدید را به تعویق نیاندازید

درســت اســت کــه زمــان در الگوریتم  هــای جدیــد اینســتاگرام نقــش تعییــن کننــده 

نــدارد، امــا طبیعــی اســت کــه پســتی کــه شــما یــک هفتــه پیــش منتشــر کــرده 

ــب و پســت  های  ــر روز مطال ــه ه ــرد ک ــرار می  گی ــرادی ق ــر از پســت اف ــد، پایین ت ای

جدیــد بــه اشــتراک می  گذارنــد. بنابرایــن ســعی کنیــد کــه هــر روز بــه تعــداد کافــی 

پســت  های مناســب و جــذاب در صفحــه خــود قــرار دهیــد تــا شــانس قــرار گرفتــن 

در صفحــه اکســپلور را از دســت ندهیــد.

بعد از انتشار پست تا یک ساعت، آن را ویرایش نکنید

بعــد از آن کــه شــما پســتی را در صفحــه خــود منتشــر کنیــد، اینســتاگرام حــدود یــک 

ســاعت اول آن را بررســی می  کنــد. اگــر شــما بعــد از انتشــار یــک پســت بالفاصلــه آن 

را حــذف و یــا ویرایــش کنیــد، شــانس بررســی آن توســط اینســتاگرام و دادن رتبــه 

ــاال بــه آن بــه شــدت کاهــش پیــدا می  کنــد. بنابرایــن قبــل از انتشــار هــر پســت  ب

همــه چیــز آن را بررســی کــرده تــا بعــدا نیــازی بــه ویرایــش یــا حــذف پیــدا نکنــد.
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از هشتگ استفاده کنید

ــش  ــردن و نمای ــدا ک ــرای پی ــتاگرام ب ــه در اینس ــتند ک ــی هس ــتگ  ها فاکتورهای هش

ــر صفحــه  ــرای مثــال یــک کارب پســت  های مرتبــط مــورد اســتفاده قــرار می  گیــرد. ب

ــال طــرز تهیــه  ــه دنب خاصــی کــه آمــوزش آشــپزی داشــته باشــد را نمی  شناســد و ب

ــارت  ــتاگرام عب ــوی اینس ــت و ج ــمت جس ــد در قس ــت، می  توان ــی اس ــک گردوی کی

#کیــک گردویــی را ســرچ کــرده تــا صفحاتــی کــه در آن هــا پســتی بــا ایــن هشــتگ 

ــه او نمایــش داده شــود. وجــود دارد ب

بنابرایــن اگــر شــما بتوانیــد بــه صــورت اصولــی و مناســب از هشــتگ اســتفاده کنیــد 

هــم تعــداد بازدیدکننــدگان صفحــه خــود را بــاال بــرده و هــم می  توانیــد بــه صفحــه 

اکســپلور افــراد عالقه منــد بــه ایــن موضــوع قــرار بگیریــد.
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نکتــه مهــم اســتفاده اصولــی از هشــتگ گــذاری اســت. بــرای هــر پســت شــما مــی

ــرای هــر  ــول و مناســب ب ــل قب ــا 30 هشــتگ قــرار دهیــد، امــا تعــداد قاب  توانیــد ت

ــرای  ــتگ  ها ب ــد از هش ــش از ح ــتفاده بی ــت. اس ــدد اس ــا 10 ع ــر 8 ت ــت حداکث پس

ــذارد. ــی نمی  گ ــر مثبت ــچ تاثی ــک ســئوی ســیاه محســوب شــده و هی اینســتاگرام ی

نکتــه دوم آن کــه حتمــا هشــتگ شــما متناســب بــا موضــوع پســتی کــه بــه اشــتراک 

ــدا  ــتاگرام و پی ــوی اینس ــت و ج ــی در جس ــر کاف ــد تاثی ــا بتوان ــد ت ــد باش می  گذاری

کــردن آن توســط کاربــران بگــذارد.

مقالــه مرتبــط: هشــتگ چیســت و چگونــه بهتریــن هشــتگ را در شــبکه های 

ــازیم؟ ــی بس اجتماع

محتوایی انتخاب کنید که مخاطب زمان بیشتری روی آن صرف کند

هماننــد ســئوی صفحــات گــوگل زمانــی کــه کاربــران در صفحــه شــما باقــی می  ماننــد 

نیــز یــک فاکتــور موثــر بــرای امتیازدهــی اینســتاگرام شــمرده می   شــود. اگــر کاربــران 

بعــد از مشــاهده پســت شــما بالفاصلــه صفحــه شــما را تــرک کننــد، اینســتاگرام تصور 

ــن  ــوده اســت. بنابرای ــردی نب ــا کارب ــر جــذاب و ی ــرای کارب ــه آن پســت ب ــد ک می  کن

ســعی کنیــد محتواهایــی جــذاب داشــته باشــید تــا کاربــران زمــان بیشــتری را روی 

آن صــرف کننــد. اســتفاده از ویدئــو بــه جــای عکــس یــک راهــکار بســیار ســاده و در 
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عیــن حــال کاربــردی اســت کــه می  توانــد مــدت زمــان مانــدن کاربــر در صفحــه شــما 

را تــا حــد بســیار زیــادی افزایــش دهــد.

 

لوکیشن یا موقعیت مکانی پست خود را فعال کنید

ــد،  ــران کن ــپلور کارب ــه اکس ــما را وارد صفح ــد ش ــه می  توان ــی ک ــر ترفندهای از دیگ

ــه  ــبت ب ــتاگرام نس ــت. اینس ــی اس ــت مکان ــان موقعی ــا هم ــن ی ــتفاده از لوکیش اس

موقعیــت مکانــی حســاس بــوده و ســعی می  کنــد پســت  هایی را بــه کاربــران نشــان 

ــرای  ــد. ب ــرار دارن ــه آن ق ــا نزدیــک ب ــی و ی ــه در همــان موقعیــت جغرافیای دهــد ک

مثــال اگــر شــما موقعیــت جغرافیایــی پســت خــود را بــرج میــالد یــا بــاغ گل  هــای 

ــدوده  ــن مح ــه در ای ــی ک ــه کاربران ــت ب ــن پس ــه ای ــال اینک ــد، احتم ــان بزنی اصفه

ــاال مــی  رود. ــد نمایــش داده شــود، ب ــرار دارن ــی ق جغرافیای

ــد.  ــد ش ــک خواه ــن  های فی ــه لوکیش ــال متوج ــتاگرام کام ــه اینس ــم آن ک ــه مه نکت

یعنــی اگــر شــما در موقعیــت جغرافیایــی کــه آن را زده  ایــد، نباشــید، اینســتاگرام آن 
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ــاز منفــی  ــه صفحــه شــما امتی ــوان یــک ســئوی ســیاه ب ــه عن را تشــخیص داده و ب

ــد داد. خواه

از الیو استفاده کنید

ــد  ــرده و می  توان ــاال ب ــا ســایت شــما را ب ــران ب از دیگــر ترفندهایــی کــه تعامــل کارب

دروازه ورود شــما بــه صفحــه اکســپلور کاربــران باشــد، برگــزاری الیــو اســت. اگــر شــما 

بــه تعــداد کافــی در هــر هفتــه الیــو داشــته باشــید و تعــداد قابــل توجهــی از کاربــران 

ــه  ــک صفح ــما را ی ــه ش ــتاگرام صفح ــند، اینس ــته باش ــور داش ــما حض ــه ش در صفح

مفیــد و جــذاب بــرای کاربــران تشــخیص داده و بــا بــردن آن بــه صفحــه اکســپلور 

ــد. ــز از محتواهــای آن اســتفاده کنن می  خواهــد افــراد دیگــر نی

از کاربران خود بخواهید نوتیفیکشن پست  های شما را فعال کنند

ــد،  ــردی باش ــذاب و کارب ــی ج ــدازه کاف ــه ان ــران ب ــرای کارب ــما ب ــت  های ش ــر پس اگ

کاربــران منتظــر خواهنــد مانــد تــا بالفاصلــه بعــد از انتشــار پســت شــما آن را ببیننــد. 

بــرای ایــن کار کاربــران نوتیفیکیشــن پســت  های شــما را فعــال می  کننــد تــا بالفاصلــه 

ــت  های  ــد از پس ــن کار می  توانی ــرای ای ــوند. ب ــه ش ــردن آن متوج ــود ک ــد از آپل بع

ســریالی اســتفاده کــرده تــا کاربــران منتظــر پســت  های بعــدی و نتیجــه کار بماننــد.
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اگــر تعــداد قابــل توجهــی از فالوورهــای شــما ایــن کار را انجــام دهنــد، اینســتاگرام 

ــه  ــوده و در نتیجــه ب ــد ب ــران مفی ــرای کارب ــب شــما ب تشــخیص می  دهــد کــه مطال

آن امتیــاز باالیــی می  دهــد. هــر چــه رتبــه و جایــگاه شــما از نظــر اینســتاگرام باالتــر 

باشــد، شــانس شــما بــرای ورود بــه صفحــه اکســپلور باالتــر مــی  رود.

 

پست  های خود را در زمان مناسب منتشر کنید

ــود  ــیاری وج ــز بس ــای آنالی ــز ابزاره ــتاگرام نی ــب و کار در اینس ــت کس ــرای موفقی ب

ــران خــود را بررســی کــرده  ــار کارب ــا اســتفاده از آن هــا رفت دارد کــه شــما می  توانیــد ب

و متناســب بــا آن هــا اقــدام کنیــد. یکــی از فاکتورهــای مهــم در ایــن ابزارهــای آنالیــز، 

بررســی بــازه زمانــی اســت کــه کاربــران وارد اینســتاگرام می   شــوند. اگــر شــما زمــان 
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انتشــار پســت  های خــود را در زمان  هایــی قــرار دهیــد کــه کاربــران بیشــتری آنالیــن 

ــه  ــریع تر ب ــرده و س ــر ب ــود را باالت ــت  های خ ــی پس ــادی کارای ــد زی ــا ح ــتند، ت هس

صفحــه اکســپلور وارد خواهیــد شــد.

اینفلوئنسرها و افراد معروف در حوزه فعالیت خود را تگ کنید

ــه صفحــه  ــر ورود شــما ب ــادی ب ــر زی ــد تاثی ــه می  توان ــردی ک ــات کارب ــر اقدام از دیگ

ــروف و اینفلوئنســرها در  ــراد مع ــردن اف ــگ ک اکســپلور اینســتاگرام داشــته باشــد، ت

ــد و در  ــو کنی ــراد را فال ــن اف ــد صفحــات ای حــوزه کاری خــود اســت. شــما می  توانی

پســت  های خــود آن را تــگ کنیــد. ایــن مســاله باعــث می  شــود پســت شــما بــرای 

افــراد بیشــتری نمایــش داده شــود.

استفاده از CTA و یا اقدام به انجام کار

اقــدام بــه انجــام کار یــک ترفنــد کاربــردی در صفحــات اینترنــت و موتورهــای جســت 

و جــو اســت بــرای آن کــه کاربــران را دقیقــا بــه ســمت کاری کــه می  خواهیــد ســوق 

دهــد. ایــن ترفنــد در اینســتاگرام نیــز می  توانــد تــا حــد زیــادی منجــر بــه موفقیــت 

شــما شــده و شــانس ورود بــه صفحــه اکســپلور را بــاال ببــرد. بــرای انجــام ایــن ترفنــد 

بــا کاربــران خــود تعــارف نکنیــد! ســعی کنیــد مســتقیما بــه آن هــا بگوئیــد بــه دنبــال 

چــه هســتید و از آن هــا چــه می  خواهیــد.
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مطلب مرتبط: Call to Action یا فراخوان به عمل چیست؟

از محتوای وایرال شده دوباره استفاده کنید

محتــوا و پســت وایــرال شــده پســتی اســت کــه در مقایســه بــا پســت  های دیگرتــان 

بــه شــدت مــورد توجــه و بازدیــد قــرار گرفتــه اســت. یکــی از ترفندهــای ســاده و کــم 

ــت  ــدد پس ــار مج ــپلور انتش ــه اکس ــه صفح ــال ورود ب ــش احتم ــرای افزای ــر ب دردس

وایــرال شــده بعــد از گذشــت چنــد هفتــه تــا چنــد مــاه اســت. شــما همچنیــن مــی 

توانیــد کمــی تغییــر در پســت ایجــاد کــرده و مجــددا آن را منتشــر کنیــد.

پیشنهاد ویژه: چگونه یک ویدیوی وایرال بسازیم؟

جمع بندی

ــان  ــدار در جه ــر طرف ــی پ ــبکه های اجتماع ــی از ش ــتاگرام یک ــر اینس ــال حاض در ح

اســت کــه افــراد بســیاری از آن بــرای کســب درآمــد اســتفاده می  کننــد. در ســال 2021 

اینســتاگرام الگوریتم  هــای جدیــدی بــرای اســتفاده بهینــه و ورود بــه صفحــه اکســپلورر 

معرفــی کــرده کــه بیــش از هــر چیــز بــر هــوش مصنوعــی و شناســایی عالقه منــدی 

ــی  ــی م ــتفاده از ترفندهای ــا و اس ــن الگوریتم  ه ــناخت ای ــا ش ــه دارد. ب ــران تکی کارب

ــی  ــای میلیون ــانده و درآمده ــتاگرام رس ــپلور اینس ــه اکس ــود را ب ــه خ ــد صفح توانی

داشــته باشــید.
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