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هشــتگ ابــزار ســاده ای اســت کــه اســتفاده صحیــح و حساب شــده از آن به خصــوص 
ــدت  ــد به ش ــر می توان ــتاگرام و توییت ــد اینس ــی مانن ــبکه های اجتماع ــی از ش در برخ
ــرای  ــه ب ــان آنچــه ک ــب در جری ــن مطل ــه ای ــا مطالع ــع شــود. ب ــر واق ــد و مؤث کارآم

اســتفاده درســت و تأثیرگــذار از هشــتگ الزم اســت قــرار خواهیــد گرفــت.

اگــر ادعــا کنیــم کــه در ایــن دوره و روزگار، اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم با هشــتگ 
ــه  ــًا ب ــوم لزوم ــک مفه ــا ی ــنایی ب ــا آش ــم؛ ام ــی نگفته ای ــخن گزاف ــد س ــنایی دارن آش
ــا  ــم ت ــاش می کنی ــب ت ــن مطل ــل، در ای ــن دلی ــه همی ــت. ب ــای درک آن نیس معن

آشــنایی شــما بــا کلمــه هشــتگ را بــه درک هــر چــه بیشــتر آن نزدیــک کنیــم. 
 

هشتگ چیست؟
ــه  ــا )metadata( ب ــا دیت ــزودن مت ــرای اف ــی ب ــع روش ــی در واق ــر فن ــتگ از نظ هش
ــردن،  ــدا ک ــا پی ــد ت ــر می کنی ــی منتش ــبکه های اجتماع ــه در ش ــت ک ــی اس محتوای
دنبــال کــردن و درک آن توســط کاربــران و وب ســایت های اجتماعــی آســان تر شــود.
ــه  ــک کلم ــت ی ــن عام ــال ای ــه دنب ــوند و ب ــروع می ش ــت # ش ــا عام ــتگ ها ب هش
یــا مجموعــه ای از کلمــات بــدون فاصلــه یــا عائــم خــاص )مثــل ویرگــول یــا عامــت 
ــی و  ــتگ های فارس ــه هش ــوان ب ــال، می ت ــوان مث ــود. به عن ــول( درج می ش ــل ق نق

انگلیســی #SEO یــا #بازاریابــی اشــاره کــرد.
توجــه داشــته باشــید کــه اســتفاده از حــروف کوچک یا بــزرگ انگلیســی در هشــتگ ها 
ــدارد؛  ــی ن ــا هشــتگ #SEO تفاوت ــاً هشــتگ #seo ب ــد؛ مث ــی ایجــاد نمی کن تفاوت
ــه  ــن کلم ــامل چندی ــه ش ــتگ هایی ک ــی هش ــهولت در خوانای ــرای س ــال ب درعین ح
ــزرگ نوشــت. از  ــا حــرف ب ــن حــرف هــر کلمــه را ب ــوان اولی انگلیســی هســتند می ت
آنجایــی کــه در زبــان فارســی راهــی بــرای تفکیــک کلمــات بــا حــروف بــزرگ نداریــم، 
ــم. به عــاوه  ــن )_( اســتفاده می کنی ــه از یــک عامــت آندرالی ــن هــر کلم معمــوالً بی

ــد. ــتفاده کنی ــود اس ــتگ های خ ــز در هش ــداد نی ــد از اع می توانی
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استفاده از هشتگ از کجا رواج یافت؟
اولیــن بــار هشــتگ توســط یکــی از کارمنــدان ســابق گــوگل بــه نــام کریــس ِمســینا 
ــتگ  ــا هش ــتی را ب ــادی پس ــال 2007 می ــار در س ــن ب ــرای اولی ــد. او ب ــتفاده ش اس
ــه  ــال 2010 وارد واژه نام ــه hashtag در س ــرد. کلم ــال ک ــر ارس #barcamp در توییت

آکســفورد شــد. 
 

چرا از هشتگ استفاده می کنیم؟
اساســًا هشــتگ بــرای کاربــران به عنــوان میانبــری بــرای دســته بنــدی محتــوا مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد و در نتیجــه، پیــدا کــردن مطالــب جدیــد یــا مرتبــط آســان تر 
ــود دارد  ــتگ وج ــتفاده از هش ــرای اس ــم ب ــری ه ــل دیگ ــال دالی ــود. درعین ح می ش

ــم: ــن آن هــا اشــاره می کنی ــه مهم تری ــه در اینجــا ب ک
• کاربرانــی کــه هشــتگ خاصــی را دنبــال می کننــد حتــی در صورتــی کــه شــما را فالــو 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب ــدا کنن ــوای شــما را پی ــد محت ــاز هــم می توانن نکــرده باشــند ب
ــان  ــد مخاطب ــوب می توانی ــتگ های محب ــوص هش ــتگ و به خص ــتفاده از هش ــا اس ب

بالقــوه خــود را افزایــش بدهیــد.
• بــا اســتفاده از هشــتگ می توانیــد مطالــب و محتــوای خــود را بــه مباحــث مختلفــی 
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کــه در شــبکه های اجتماعــی جریــان دارد اضافــه کنیــد؛ مثــاً اگــر یــک بحــث محبــوب 
در توییتــر جریــان داشــته باشــد و بخواهیــد پاســخی بــه آن اضافــه کنیــد می توانیــد 
هشــتگ مخصــوص آن را در پســت خــود درج کنیــد تــا مطلــب شــما در معــرض دیــد 

افــرادی کــه آن موضــوع را دنبــال می کننــد قــرار بگیــرد.
ــد  ــرای شــبکه های اجتماعــی آســان تر می کنن • هشــتگ ها دســته بنــدی مطالــب را ب
و از ایــن طریــق، عملکــرد جســتجوی آن هــا بهبــود پیــدا کــرده و کارآمدتــر می شــود. 
به عنــوان مثــال، بــا اضافــه کــردن هشــتگ #SEO در توییــت خــود بــه توییتــر نشــان 
می دهیــد کــه مطلــب شــما دربــاره ســئو اســت؛ در نتیجــه، هنگامــی کــه کاربــران در 
ــد  ــر خواه ــج ظاه ــما در نتای ــوای ش ــد محت ــتجو می کنن ــه SEO را جس ــر کلم توییت

شــد.
• مطالعــات و بررســی های مختلــف نشــان می دهــد کــه اســتفاده از هشــتگ باعــث 
افزایــش تعامــل کاربــران می شــود. در ایــن رابطــه در ادامــه بیشــتر توضیــح خواهیــم 

داد.
 

چطور هشتگ های خودمان را ایجاد کنیم؟
ــم  ــا درج عائ ــه ی ــدون فاصل ــان )ب ــورد نظرت ــات م ــت # و کلم ــتفاده از عام ــا اس ب
ــال  ــوان مث ــد. به عن ــاد کنی ــد را ایج ــه می خواهی ــتگی ک ــر هش ــد ه ــاص( می توانی خ

ــتگ_من. #هش
 

چه زمانی یک هشتگ »ترند« می شود؟
ــن  ــت. ای ــورده اس ــتان خ ــه گوش ــتگ ها ب ــدن« هش ــد ش ــاح »ترن ــاالً اصط احتم
اصطــاح بیشــتر بــرای توییتــر بــه کار بــرده می شــود و هنگامــی یــک هشــتگ ترنــد 
می شــود کــه تعــداد زیــادی از مــردم در پیام هــای خــود از آن اســتفاده کــرده باشــند. 
کســب وکارهای مختلــف بــه کــّرات از ایــن خاصیــت هشــتگ ها در راســتای اهــداف 
ــه  ــری ب ــت س ــی اس ــال، کاف ــوان مث ــد. به عن ــرداری کرده ان ــره ب ــود به ــی خ بازاریاب
توییتــر بزنیــد و هشــتگ #justdoit را جســتجو کنیــد تــا ببینیــد کــه شــرکت نایکــی 
)Nike( چگونــه از هشــتگ ها بــرای ترویــج و شناســاندن هــر چــه بیشــتر برنــد خــود 

ــد. ــتفاده می کن اس
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بیشتر بدانید: چگونه استراتژی شبکه های اجتماعی خود را بهبود دهیم؟
 

ابزارهای تحقیق هشتگ
همان طــور کــه بــرای پیــدا کــردن کلمــات کلیــدی مناســب بــه تحقیــق و بررســی نیــاز 
ــق  ــد تحقی ــز بای ــب نی ــف مناس ــتگ های مختل ــف هش ــی و کش ــرای ارزیاب ــد، ب داری
کنیــد تــا بتوانیــد محتــوای خــود را بــه دســت مخاطــب مناســب برســانید. ابزارهــای 
ــه شــما کمــک  ــد در ایــن مســیر ب رایگانــی در بســتر وب موجــود اســت کــه می توان
کنــد؛ درعین حــال بایــد توجــه داشــت کــه بســیاری از ایــن ابزارهــا از زبــان فارســی 
به درســتی یــا کامــاً پشــتیبانی نمی کننــد. در اینجــا بــه برخــی از مهم تریــن ابزارهــای 

ــم: ــق هشــتگ اشــاره می کنی تحقی
ــی  ــتگ ها و بررس ــردن هش ــدا ک ــرای پی ــگان ب ــزار رای ــک اب • Hashtagify.me ی
محبوبیــت آن هاســت. ایــن ابــزار اطاعــات آمــاری مختلفــی را در رابطــه با هشــتگ ها 
ــز پیشــنهاد  ــان را نی ــا هشــتگ انتخابی ت نمایــش می دهــد و گزینه هــای متناســب ب
می دهــد. پشــتیبانی ایــن ابــزار از زبــان فارســی نســبت بــه ســایر ابزارهــای رایــگان 

ــت. ــر اس مطلوب ت
• RiteTag نیــز یــک ابــزار جســتجوی هشــتگ بــرای فیس بــوک و توییتــر اســت کــه 
ــزار از  ــن اب ــان را نشــان می دهــد. متأســفانه ای عملکــرد جــاری هشــتگ مــورد نظرت

ــد. ــتیبانی نمی کن ــتی پش ــی به درس ــان فارس زب
ــه  ــتگ ها را ب ــت هش ــدرت و محبوبی ــه ق ــت ک ــری اس ــزار دیگ • SocialMention اب
ــزار به طورکلــی  همــراه اطاعــات آمــاری کاربــردی دیگــری نمایــش می دهــد. ایــن اب

ــد. ــتیبانی نمی کن ــی پش ــان فارس از زب
در کنــار ایــن ابزارهــا، اســتراتژی ســاده تری هــم بــرای پیــدا کــردن هشــتگ ها وجــود 
دارد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه بــه ســراغ کاربرانــی می رویــد کــه حــوزه فعالیتشــان بــا شــما 
ــد.  ــتفاده می کنن ــتگ هایی اس ــه هش ــه از چ ــد ک ــا ببینی ــت دارد ت ــا قراب ــباهت ی ش
ایــن یــک روش کاربــردی و آســان بــرای پیــدا کــردن هشــتگ های ارزشــمندی اســت 

کــه چــه بســا از طریــق ابزارهــا و روش هــای معمــول کشــف شــدنی نیســتند.
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تدوین استراتژی هشتگ
ــزی و  ــه ری ــه برنام ــاز ب ــود نی ــام می ش ــی انج ــتای بازاریاب ــه در راس ــی ک ــر اقدام ه
داشــتن اســتراتژی دارد و طبیعتــًا بهــره بــرداری از هشــتگ در ایــن مســیر نیــز از ایــن 

قاعــده مســتثنا نیســت. 
ــه تناســب هشــتگ ها  ــرای اســتفاده از هشــتگ ب ــن اســتراتژی های خــود ب در تدوی
بــا مخاطبانــی کــه بــه دنبــال جــذب آن هــا هســتید توجــه داشــته باشــید؛ هــر چــه 
مخاطــب شــما متناســب تر باشــد، محتــوا بیشــتر مــورد پســندش واقــع می شــود و 

در نتیجــه، هــدف شــما از انتشــار آن محتــوا بیشــتر محقــق خواهــد شــد.
ــده  ــه دی ــد ب ــز می توان ــان متناســب( نی ــوب )و همچن اســتفاده از هشــتگ های محب
ــتگ  ــد هش ــاوه، می توانی ــد. به ع ــک کن ــما کم ــب ش ــتر مطل ــه بیش ــر چ ــده ه ش
مخصــوص برنــد خــود را نیــز بســازید. هشــتگ برنــد هشــتگی اســت کــه مخصوصــًا 
بــرای برنــد خودتــان می ســازید؛ البتــه لزومــی نــدارد کــه ایــن هشــتگ حتمــًا حــاوی 
ــرای  ــتگ #ImLovinIt ب ــه هش ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــد. به عن ــما باش ــد ش ــام برن ن
رســتوران های زنجیــره ای مــک دونالــد اشــاره کــرد. بــه همیــن ترتیــب می توانیــد برای 
محصــوالت و خدمــات خــود نیــز هشــتگ بســازید )مثــاً GalaxyS8# سامســونگ(. 
ــد، ســاختن  ــد اجــرا کنی ــرای اســتفاده از هشــتگ می توانی ــه ب ــری ک اســتراتژی دیگ
ــال، در  ــوان مث ــت. به عن ــان اس ــای بازاریابی ت ــرای کمپین ه ــوص ب ــتگ مخص هش
ــه  ــبیه ب ــتگی ش ــد از هش ــتانه می توانی ــر دوس ــای بش ــتفاده از کمپین ه ــورت اس ص

ــد.  ــر اســتفاده کنی #نه_به_فق
در تمامــی اســتراتژی های خــود بــرای بهــره بــرداری از هشــتگ از اســتفاده از 
هشــتگ های بیــش از حــد معمولــی و کلــی خــودداری کنیــد. اساســًا حتــی اگــر ایــن 
حــس در شــما بــه وجــود بیایــد کــه مخاطبــان کمتــری پیــدا خواهیــد کــرد بــاز هــم 
ــه  ــر ب ــاص، منحص ــتگ های خ ــکان دارد از هش ــه ام ــی ک ــا جای ــه ت ــت ک ــر اس بهت
ــه  ــدی ک ــال، برن ــوان مث ــد. به عن ــتفاده کنی ــی اس ــاد ماندن ــه ی ــال، ب ــرد و درعین ح ف
ــای  ــد به ج ــرار می ده ــدف ق ــده اند را ه ــد ش ــب فرزن ــی صاح ــه به تازگ ــرادی ک اف
اســتفاده از #والدیــن، #پــدر یــا #مــادر )کــه خیلــی کلــی هســتند( بهتــر اســت کــه 
ــد کــه  ــد اســتفاده کن ــا #پدرجدی ــوزاد، #قدم_نورســیده ی ــد #ن از هشــتگ هایی مانن

ــد. ــرار می دهن ــدف ق ــر را ه ــورد نظ ــب م ــر مخاط دقیق ت
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ــه  ــه ب ــد توج ــرار بدهی ــر ق ــد نظ ــد م ــتگ بای ــتفاده از هش ــه در اس ــری ک ــه دیگ نکت
امــای هشــتگ اســت. دقــت کنیــد کــه جابجــا شــدن حتــی یــک حــرف در هشــتگ 
ــردن  ــده ک ــذا از پیچی ــی ایجــاد شــود؛ ل ــه هشــتگ کامــاً متفاوت باعــث می شــود ک
ــه اســتفاده از هشــتگ شــما  ــران دیگــری کــه ب ــا کارب هشــتگ ها خــودداری کنیــد ت
ــد. به عــاوه همان طــور کــه  ــا به زحمــت نیفتن ــد دچــار اشــتباه نشــوند ی ــت دارن رغب
قبــاً ذکــر شــد، بــرای جداســازی کلمــات در مــورد هشــتگ های انگلیســی اســتفاده از 
ــرای عبارت هــای فارســی اســتفاده از آندرالیــن در مواقــع مقتضــی  حــروف بــزرگ و ب

را فرامــوش نکنیــد.
 

 
در ایــن قســمت بــه برخــی از ســایر اصــول مهمــی کــه در اســتراتژی های خــود بــرای 

اســتفاده از هشــتگ بایــد مــد نظــر قــرار بدهیــد اشــاره می کنیــم:
• بــرای کلمــات درون متــن نیــز هشــتگ بگذاریــد؛ بــه عبــارت دیگــر، همــه هشــتگ ها 
را در انتهــای پســت تلنبــار نکنیــد. البتــه بایــد از هشــتگ کردن همــه کلمات خــودداری 

کــرده و بــه یــک یــا دو هشــتگ در متــن بســنده کنید.
• از هشــتگ های محبــوب اســتفاده کنیــد. اســتفاده از هشــتگ های معــروف 
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به خصــوص در پلتفرم هایــی ماننــد توییتــر بــه دیــده شــدن هــر چــه بیشــتر شــما و 
ــد. ــک می کن ــان کم برندت

• از هشــتگ های بیــش از حــد طوالنــی اســتفاده نکنیــد. خوانــدن و درک هشــتگ های 
طوالنــی و همچنیــن اســتفاده از آن هــا دشــوار اســت و معمــوالً مردم ســر خــود را برای 
درک ایــن چنیــن هشــتگ هایی بــه درد نمی آورنــد. چنانچــه احســاس می کنیــد کــه 
بایــد از بیشــتر از چنــد کلمــه در هشــتگ خــود اســتفاده کنیــد، بهتــر اســت کــه آن را 

بــه صورت یــک متــن معمولــی بنویســید.
• پیچیدگــی و ابهــام ایجــاد نکنیــد. توجــه داشــته باشــید کــه اســتفاده از اســتعاره ها 
و کنایه هایــی کــه همــه کاربــران وب بــا آن هــا آشــنایی ندارنــد می توانــد باعــث شــود 

کــه هشــتگ شــما بی ربــط بــه نظــر برســد.
ــب وکارهای  ــی کس ــد. گاه ــه نکنی ــود اضاف ــت خ ــه پس ــط را ب ــتگ های بی رب • هش
ــه ســراغ هشــتگ های  ــا هــدف جلــب توجــه تعــداد بیشــتری از مــردم ب ــف ب مختل
محبوبــی می رونــد کــه هیــچ ربطــی به پســت مربوطــه یا حــوزه فعالیــت آن ها نــدارد. 
ــه پســت و کســب وکار شــما  ــد باعــث شــود ک ــک در کوتاه مــدت می توان ــن تاکتی ای
بیشــتر در معــرض دیــد قــرار بگیــرد؛ امــا در نهایــت باعــث ناامیــدی کاربرانــی می شــود 
کــه بــه دنبــال اطاعــات متفاوتــی بوده انــد و چــه بســا پیــام شــما را به عنــوان اســپم 
عامت گــذاری کننــد. در ایــن صــورت وضعیــت نامطلوبــی بــرای شــما ایجــاد خواهــد 
شــد؛ بنابرایــن فقــط از هشــتگ هایی اســتفاده کنیــد کــه کاربــر در صــورت مشــاهده 
پســت شــما از طریــق آن هــا احســاس کنــد کــه بــا اطاعــات متناســب و ســودمندی 

مواجــه شــده اســت.
• دیگــران را بــرای اســتفاده از هشــتگ های خودتــان ترغیــب کنیــد. تشــویق مخاطبان 
ــه  ــد و گســترش دامن ــام برن ــرای اســتفاده از هشــتگ های شــرکت باعــث ترویــج ن ب
ــال،  ــوان مث ــد. به عن ــد ش ــد خواه ــتریان جدی ــران و مش ــه کارب ــما ب ــی ش دسترس
ــه  ــک زمین ــه در ی ــه ای ک ــا تجرب ــر ی ــا نظ ــد ت ــود بخواهی ــان خ ــد از مخاطب می توانی
خــاص داشــته اند را بــا یــک هشــتگ منحصــر بــه فــرد ارســال کننــد. از ایــن طریــق 

ــل بیشــتری داشــته باشــید. ــو و تعام ــان خــود گفتگ ــا مخاطب ــد ب می توانی
ــج  ــتگ ها را تروی ــتفاده از هش ــز اس ــود نی ــی خ ــتراتژی های بازاریاب ــا و اس • در ابزاره
ــیار  ــد بس ــی می توان ــف بازاریاب ــای مختل ــتگ در کمپین ه ــتفاده از هش ــد. اس کنی
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ــی و  ــه ایــن منظــور از اســتفاده از هشــتگ در تبلیغــات تلویزیون ثمربخــش باشــد. ب
ــی غافــل نشــوید. چاپــی و ســایر ابزارهــای بازاریاب

ــر  ــد. اگ ــاری نکنی ــتگ ها پافش ــد در هش ــام برن ــتفاده از ن ــرای اس ــد ب ــش از ح • بی
هشــتگ هوشــمندانه و طبیعــی بــه نظــر برســد ضرورتــی بــرای گنجانــدن نــام برنــد 
در آن وجــود نخواهــد داشــت. تــا زمانــی کــه برنــد بــرای ترویــج اســتفاده از هشــتگ 
ــور بــه مــذاق مخاطــب خــوش می آیــد، پیونــد بیــن  تــاش می کنــد و هشــتگ مزب

هشــتگ و برنــد برقــرار خواهــد مانــد.
ــری از  ــد. به منظــور جلوگی • از تکــرار یــک هشــتگ در همــه پســت ها خــودداری کنی
تکــرار و از دســت رفتــن دنبــال کنندگانتــان در شــبکه های اجتماعــی بایــد بــه محتــوای 
ــی اســتفاده  ــوا از هشــتگ های متفاوت ــا محت ــه تناســب ب ــوع ببخشــید و ب خــود تن
ــه  ــت ک ــب وکارتان اس ــوص کس ــتگ مخص ــده، هش ــن قاع ــتثنای ای ــا اس ــد. تنه کنی

ــد. ــتفاده کنی ــت ها اس ــه پس ــد از آن در هم می توانی
ــه  ــید؛ ب ــته باش ــه داش ــد توج ــتفاده می کنی ــتگ اس ــه در آن از هش ــی ک ــه پلتفرم • ب
عبــارت دیگــر، دقــت کنیــد کــه اســتفاده از هشــتگ در تمامــی شــبکه های اجتماعــی 
ــک  ــج ی ــق نتای ــر طب ــال، ب ــوان مث ــت. به عن ــد نیس ــر و کارآم ــدازه مؤث ــک ان ــه ی ب
بررســی، توییتــر و اینســتاگرام بیشــترین قابلیــت و تمرکــز را بــر هشــتگ داشــته اند. 
فیس بــوک بــرای کاربردی تــر کــردن هشــتگ ها تــاش کــرده، امــا به طورکلــی 
جســتجوی هشــتگ ها فقــط پســت های عمومــی و پســت های دوســتان و آشــنایان 

ــد. ــش می ده ــر را نمای کارب

بیشــتر بخوانیــد: چگونــه بــا اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی ســایت خــود را ســئو 
کنیــم؟

 

استفاده از هشتگ در پلتفرم های مختلف
در ابتــدا توییتــر در اســتفاده از سیســتم هشــتگ پیشــگام شــد و پــس از آن اغلــب 
شــبکه های اجتماعــی دیگــر نیــز تــاش کردنــد تــا از قافلــه عقــب نماننــد؛ درعین حــال، 
ــاوت  ــدازه ای متف ــا ان ــه دیگــری ت ــرم از هشــتگ نســبت ب نحــوه اســتفاده هــر پلتف
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اســت. در ایــن قســمت به طــور خاصــه بــه نکاتــی در مــورد اســتفاده از هشــتگ در 
ــم. ــاره می کنی ــف اش ــی مختل ــبکه های اجتماع ش

 
1. استفاده از هشتگ در توییتر

ــا  ــف ی ــاره موضوعــات و مســائل مختل ــاز گفتگــو درب ــرای آغ ــر از هشــتگ ب در توییت
مشــارکت در بحث هــای جــاری اســتفاده می شــود. چنانچــه پروفایــل شــما عمومــی 
باشــد )نــه خصوصــی( همــه می تواننــد پســت هایی کــه در آن هــا از هشــتگ اســتفاده 

ــد.  ــدا کنن ــد را پی کرده ای
توجــه داشــته باشــید کــه بــر طبــق نتایــج بررســی های مختلفــی کــه انجــام گرفتــه، 
توییت هایــی کــه در آن هــا فقــط از یــک هشــتگ اســتفاده شــده بیشــترین میــزان 
تعامــل دریافــت می کننــد؛ امــا بــا افزایــش هشــتگ ها بــه ارقــام بیشــتر از دو از میــزان 
تعامــل کاســته می شــود. احتمــاالً ایــن وضعیــت بــه ایــن خاطــر اتفــاق می افتــد کــه 
ــا  ــط ربات ه ــه توس ــد ک ــباهت دارن ــت هایی ش ــه پس ــتر ب ــی بیش ــن توییت های چنی

ــوند. ــاد می ش ایج
 

بــرای پیــدا کــردن هشــتگ ها در توییتــر می توانیــد از نــوار جســتجوی ایــن پلتفــرم 
ــا  ــد؛ ی ــک کنی ــود دارد کلی ــت ها وج ــه در پس ــتگ هایی ک ــد؛ روی هش ــتفاده کنی اس

ــه نماییــد. ــد شــده مراجع ــه قســمت هشــتگ های ترن ــه ب اینک
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2. استفاده از هشتگ در اینستاگرام
ــک  ــد در ی ــابهی دارن ــتگ مش ــه هش ــی ک ــر و فیلم های ــه تصاوی ــتاگرام هم در اینس
مجموعــه قــرار می گیرنــد کــه امــکان فالــو کــردن آن وجــود دارد. اســتفاده از هشــتگ 
در اینســتاگرام بــا محوریــت کشــف محتــوای جدیــد و پیــدا کــردن کاربــران و صفحات 
ــط  ــتر در محی ــر بیش ــق، کارب ــن طری ــا از ای ــرد ت ــام می گی ــد انج ــتاگرامی جدی اینس
ایــن پلتفــرم فعالیــت کنــد. یــک بررســی نشــان داد کــه میــزان تعامــل پســت هایی 
کــه حداقــل حــاوی یــک هشــتگ هســتند نســبت بــه آن هایــی کــه هیــچ هشــتگی 

ندارنــد 12.6 درصــد بیشــتر اســت. 
ــی را  ــا عبارت ــه کلمــه ی ــردن هشــتگ ها در اینســتاگرام کافــی اســت ک ــدا ک ــرای پی ب
ــر روی هشــتگی کــه در زیــر  ــوار جســتجوی ایــن پلتفــرم وارد کــرده یــا اینکــه ب در ن
یــک پســت قــرار دارد کلیــک کنیــد. بــا کلیــک بــر روی هــر هشــتگ وارد صفحــه ای که 
می شــوید کــه حــاوی همــه تصاویــر و ویدئوهایــی اســت کــه آن هشــتگ در کپشــن 
ــک  ــاوه ی ــپ عامــت هشــتگ )#( در پســت هایتان به ع ــا تای آن هــا وجــود دارد. ب
حــرف، اینســتاگرام بــا توجــه بــه هشــتگ هایی کــه اســتفاده کرده ایــد و محبوب تریــن 
هشــتگ ها بــه شــما پیشــنهاداتی می دهــد کــه بــا لمــس هــر یــک می توانیــد آن را 

بــه پســت خــود اضافــه کنیــد. 
ــام  ــتاگرام انج ــتگ در اینس ــداد هش ــن تع ــن بهتری ــرای تعیی ــی ب ــات مختلف مطالع
ــه  ــر چ ــی ه ــا به طورکل ــاوت اســت؛ ام ــری متف ــا دیگ ــدام ب ــر ک ــج ه ــه نتای ــده ک ش
ــا  ــتری را ب ــل بیش ــد، تعام ــتفاده کنی ــرم اس ــن پلتف ــتری در ای ــتگ های بیش از هش
پســت های خــود شــاهد خواهیــد بــود. درعین حــال، معمــوالً بــا افزایــش هشــتگ ها 

ــود. ــته می ش ــل کاس ــزان تعام ــدد، از می ــتر از 10 ع ــه بیش ب
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اینســتاگرام بــه شــما اجــازه می دهــد تــا حداکثــر 30 هشــتگ را در کپشــن تصاویــر 
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــه ب ــم ک ــا پیشــنهاد می کنی ــد؛ ام ــا در کامنت هــای خــود درج کنی ی
ــا توجــه بــه مخاطبــان خاصتــان  تعــداد هشــتگ مناســب، گزینه هــای مختلفــی را ب

امتحــان کنیــد.
 

3. استفاده از هشتگ در فیس بوک
ــی اســت،  ــر پروفایل هــای کاربرانشــان عموم ــه اکث ــر و اینســتاگرام ک برخــاف توییت
ــن  ــرار دارد؛ بنابرای ــی ق ــت خصوص ــوک در حال ــران فیس ب ــیاری از کارب ــل بس پروفای
ــرای  ــد ب ــه کار می برن ــود ب ــت های خ ــردم در پس ــیاری از م ــه بس ــتگ هایی ک هش
عمــوم مــردم قابــل مشــاهده نیســت و لــذا فقــط در دســترس افــرادی قــرار دارد کــه 
اجــازه دسترســی بــه پروفایــل کاربــر اســتفاده کننــده از هشــتگ را دارنــد. بــه همیــن 
ــق  ــه اینفلوئنســرها و برندهــا تعل ــوک ب ــی فیس ب ــل، بیشــتر هشــتگ های عموم دلی

دارد.
ــد از نــوار  ــز می توانی ــف در فیس بــوک نی بــرای پیــدا کــردن هشــتگ های مختل
جســتجو اســتفاده کنیــد یــا اینکــه روی هشــتگی کــه در یــک پســت درج شــده کلیــک 

کنیــد. 
بــرای اســتفاده از هشــتگ در فیس بــوک تعــداد هشــتگ ها را بــه یــک یــا دو هشــتگ 
در هــر پســت محــدود کنیــد. ضمنــًا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه هشــتگ هایی کــه 

بیــش از 10 کاراکتــر دارنــد تعامــل بهتــری را دریافــت می کننــد.
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4. استفاده از هشتگ در لینکدین
ــه اســتفاده  ــه ب ــدار اســت ک ــی پرطرف ــن شــبکه های اجتماع ــی از آخری ــن یک لینکدی
از هشــتگ روی آورد. توجــه داشــته باشــید کــه از آنجایــی کــه لینکدیــن یــک شــبکه 
ــب آن  ــتگی در مطال ــر هش ــتفاده از ه ــت، اس ــه ای اس ــی و حرف ــی تخصص اجتماع

ــد.  ــته باش ــا شایس ــب ی ــد متناس نمی توان
ــوار  ــتگ در ن ــراه عامــت هش ــه هم ــرف ب ــد ح ــا چن ــر ی ــورد نظ ــتگ م ــا درج هش ب
جســتجو یــا کلیــک بــر روی یــک هشــتگ فهرســتی از مطالبــی کــه حــاوی آن هشــتگ 
ــن در هــر  ــرای لینکدی ــد. تعــداد هشــتگ توصیه شــده ب هســتند را مشــاهده می کنی

پســت، دو عــدد اســت.
 

)Tumblr( 5. استفاده از هشتگ در تامبلر
در هنــگام گذاشــتن پســت در تامبلــر، در قســمت پاییــن کادری کــه مطلــب را در آن 
ــه آن  ــر را ب ــورد نظ ــای م ــد تگ ه ــه می توانی ــود دارد ک ــی وج ــد بخش وارد می کنی
ــای  ــه تگ ه ــتگ را ب ــت هش ــودکار عام ــور خ ــه به ط ــر در ادام ــد. تامبل ــه کنی اضاف

ــد. ــه می کن ــما اضاف ش

بیشتر بخوانید: 10 روش ثابت شده افزایش درآمد از طریق شبکه های اجتماعی
 

6. استفاده از هشتگ در پینترست
ــه  ــید ک ــته باش ــت داش ــه دق ــن نکت ــه ای ــت ب ــتگ در پینترس ــاد هش ــگام ایج در هن
ــکان  ــاوه، ام ــتند. به ع ــک هس ــل کلی ــت قاب ــر پس ــح ه ــط در توضی ــتگ ها فق هش
جســتجوی هشــتگ ها در پینترســت وجــود نــدارد و لــذا بــرای پیــدا کــردن محتــوای 
مــورد نظــر بایــد بــه جســتجوی کلمــات کلیــدی اکتفــا کنیــد. معمــوالً توصیه می شــود 

کــه بــرای هــر پســت از بیشــتر از 3 هشــتگ اســتفاده نشــود.
 

7. استفاده از هشتگ در یوتیوب
ــج  ــا رای ــای ویدئوه ــت ه ــمت کامن ــتر در قس ــوب بیش ــتگ در یوتی ــتفاده از هش اس
اســت. کاربــران می تواننــد بــه نظــرات خــود هشــتگ اضافــه کننــد کــه کلیــک بــر روی 
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ــوان  ــه عن ــد ک ــت می کن ــی هدای ــه فهرســتی از ویدئوهای ــر را ب ــن هشــتگ ها کارب ای
آن هــا حــاوی آن هشــتگ اســت. درعین حــال، از آنجایــی کــه اســتفاده از هشــتگ در 
یوتیــوب زیــاد رایــج نیســت شــاید بهتــر باشــد کــه بیشــتر بــر روی اســتراتژی هایی 

بــا محوریــت کلمــات کلیــدی تمرکــز کنیــد.
 

8. استفاده از هشتگ در تلگرام
کاربــرد هشــتگ در تلگــرام بــا شــبکه های اجتماعــی دیگــر متفــاوت اســت. در تلگــرام 
ــتفاده  ــا( اس ــا )و گروه ه ــوای کانال ه ــدی محت ــته بن ــرای دس ــط ب ــتگ فق از هش
ــت های  ــدی پس ــات کلی ــی کلم ــال تلگرام ــر کان ــه مدی ــب ک ــن ترتی ــه ای ــود؛ ب می ش
خــود را بــا عامــت هشــتگ مشــخص می کنــد و شــما بــا کلیــک بــر روی هــر کــدام 
ــاال  ــش ب ــراه دو فل ــه هم ــال را ب ــات اســتفاده از آن در کل کان ــداد دفع ــد تع می توانی
ــه  ــد ب ــود می توانی ــر می ش ــه ظاه ــی ک ــق دو فلش ــد. از طری ــاهده کنی ــن مش و پایی

هشــتگ قبلــی یــا بعــدی برویــد. 
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حرف آخر
هشــتگ ابــزار سهل االســتفاده و کارآمــدی اســت کــه در صورتــی کــه از آن به درســتی 
ــال،  ــد. درعین ح ــته باش ــترده ای را دربرداش ــای گس ــد مزای ــود می توان ــتفاده ش اس
اســتفاده صحیــح از هشــتگ مســتلزم داشــتن آگاهــی و توجــه بــه نکاتــی اســت کــه 
در ایــن مطلــب تــاش کردیــم تــا بخــش عمــده ای از آن هــا را پوشــش بدهیــم. حــاال 
ــن قدم هــای  ــد اولی ــه کســب کرده ای ــه دانشــی ک ــا توجــه ب ــه ب وقــت آن رســیده ک
ــی  ــداف بازاریاب ــتای اه ــتگ در راس ــتفاده از هش ــور اس ــد و به منظ ــی را برداری عملیات

بــرای کســب وکار خــود برنامــه ریــزی کنیــد. 
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