
Relevancy ؟چیست 

ییک از فاکتورهای مهم رتبه بندی پست ها در اینستاگرام و خییل از شبکه های  :Relevancy جمله

ان مرتبط بودن  ز ان ارتباط یم باشد و در اینستاگرام منظور می  ز اجتمایع یم باشد این مفهوم به معنای می 

 .پست به پست های دیگری که یک شخص خاص با آن تعامل داشته است

ین چالش در این موضوع است،  حال این موضوع که اینستاگرام این مقدار را چگونه محاسبه یم کند بزرگیر

ان مرتبط بودن یک پست به عالیق هر کاربر از تعامالت قبیل وی با دیگر پست  ز اینستاگرام برای برریس می 

بودن  ها برریس یم کند،حال شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه اینستاگرام متوجه مرتبط

 .پست ها به یکدیگر یم شود

ی است یعنز کاربرانز که تعامالت  ک کاربران قابل اندازه گی 
این موضوع خییل ساده با برریس تعامالت مشیر

ک دارند، وقنر اینستاگرام الیک شدن یک پست توسط دویا چند کاربر مختلف را مشاهده یم کند  مشیر

ز آنها یم شود پس اگر  ک بی 
ک داشته اند یک  متوجه عالیق مشیر همه آن کاربران که با شما تعامل مشیر

ز جذاب باشد. حال  پست خاص را الیک کنند، اینستاگرام این احتمال را یم دهد که این پست برای شما نی 

اگر شما آن صفحه که آن پست خاص را منتشر کرده است دنبال کرده باشید آن پست را در رتبه های 

م به شما نمایش یم دهد اما اگر شما ان صفحه خاص را دنبال نکرده باشید باالی صفحه اصیل اینستاگرا

 .آن پست را از طریق صفحه اکسپلور برای شما به نمایش یم گذارد

اتژی تولید محتوا در شبکه های اجتمایع اهمیت باالتری پیدا میکند و  حال با این اوصاف اهمیت اسیر

ز یک خط مشر در انتشار پست ها یم توا  .نند به افزایش نرخ تعامل و رشد صفحه شما کمک کندداشیر

د موارد زیر است:    مهم ترین مواردی که در تقویم محتوانی اینستاگرام قرار یم گی 

ی  .محتوای هر پست: 1 ز یم توانید مشخص کنید که محتوای پسنر که قرار است انتشار دهید چه چی 

 است و یم خواهید در مورد چه موضویع صحبت کنید. 

، عکس، ویدئو و...  .نوع هر محتوا: 2 ز  مشخص کردن فرمت هر محتوا به طور مثال: میر

ز که  هشتگبه کاربر بردن درست از  .هشتگ: 3 ها نقش مهیم در دیده شدن شما در اکسپلور دارد و همی 

ز تعامل پست های شما یم شود. شما وارد اکسپلور شوید باعث با  ال رفیر

مشخص کردن مناسبت ها در تقویم محتوانی برای شما باید خییل مهم باشد، در  .مناسبت ها در تقویم: 4

اک بگذارید.   بعضز مناسبت ها شما باید محتوای خاص آن روز را در قالب پست یا استوری به اشیر

اک گذاری: 5 مشخص کنید، محتواهای  اید یک ساعت دقیق برای منتشر کردن پست ها ب .ساعت اشیر

اک گذاشته شوند. توجه کردن به این موضوع باعث یم  متفاوت یم تواند در ساعت های مختلف به اشیر

اک بگذارند و حتما باید بدانید که هر موضوع محتوا در  شود کاربران شما محتواهای شما را بیشیر به اشیر

 چه ساعنر بهیر است منتشر شود. 
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برای هر محتوا باید تاری    خ انتشار آن مشخص باشد و اینکه هر پست در چه تاریخز منتشر ی    خ انتشار: .تار 5

 شود یم تواند نکته مهیم باشد و باید به آن توجه داشته باشید. 

کرده اید باید حتما مشخص کنید که چه    در تقوییم که تهیه .مشخص شدن مسئول تولید محتوا: 6

چه مسئولینر دارند به طور مثال چه کش قرار است تصویر مناسب ارائه دهد و  تولید محتوا   کسانز در

چه کش قرار است محتوای ویدئو را آماده کند با انجام این کار و مشخص شدن وظیفه هر فرد موجب 

 برقرار ش
ی

ز اعضای تیم هماهنیک  ود و کارها به خونی پیش برود. یم شود بی 

اگر یم خواهید لینیک در کپشن قرار دهید که از طریق آن کاربران به سمت آن  .مشخص کردن لینک ها: 7

 هدایت شوند باید لینک ها در تقویم محتوانی مشخص شود.   صفحه

هدف شما از برای اینکه تقویم محتوانی شما دقیق تر باشد و همینطور  . دسته بندی کردن محتواها: 8

منتشر کردن پست ها مشخص شود یم توانید محتوا ها را دسته بندی کنید و این کار را یم توانید با 

ید و هر پست را با تاری    خ و ساعت مشخص آن  استفاده ابزارها انجام دهید به طور مثال از رنگ ها بکار بیی

 یک رنگ کنید. 

ز یک تقویم محتوانی وظیفه هر فرد مشخص یم شود و با انجام این کار تیم تولید محتوا  با داشیر

ز برنامه ریزی یم توانید بفهمید که هر شخص در چه زمانز قرار  کارهایشان مشخص یم شود. با داشیر

ی برروی کار دارید و یم توانید از  است چه محتوانی تحویل شما بدهد که با این کار شما هم مدیریت بهیر

ید.   رقبای خود پیشر بگی 
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