
  به چه معناست؟اینگیجمنت اینستاگرام  

اینگیجمنت اینستاگرام یا نرخ تعامل، یکی از فاکتور های مهم برای داشتن یک پیج اینستاگرمی 

ی پیج های بیزینسی این امکان را دارند که با استفاده از داده هایی که اینستاگرام موفق است. همه

 .اینگیجمنت اینستاگرام خود را بسنجنددهد، نرخ  در اختیار آنها قرار می

برای سنجش نرخ تعامل اینستاگرام ابزار های مختلف و روش های گوناگونی وجود دارد که در 

ی مقاله به معرفی آنها خواهیم پرداخت. همچنین در خصوص اهمیت اینگیجمنت اینستاگرام ادامه

مباحثی را مطرح خواهیم کرد. برای آشنایی بیشتر با نرخ  تعامل  نرخ  برای  رقم   ترین  مناسب و

 .تعامل اینستاگرام تا انتهای مقاله همراه ما باشید

 
 

 چیست؟  Engagement rate نرخ تعامل یا

یک عامل مهم برای سنجش میزان موفقیت یک پیج در  Engagement rate نرخ تعامل یا

اینستاگرام است. به میانگین میزان الیک ها، کامنت ها، سیو ها و اشتراک گذاری ها با تعداد 

نرخ تعامل ممکن   ی محاسبهگویند. البته در نحوهفالوور های پیج است، اینگیجمنت اینستاگرام می

الوورها را در نظر گرفت و یا برعکس فقط میزان سیو ها و است صرفا نسبت الیک و کامنت ها با ف

ی اشتراک گذاری ها را با تعداد فالوور ها سنجید. عددی که حاصل این محاسبه است نشان دهنده

مقدار واقعی بودن دنبال کنندگان یک پیج، میزان جذابیت محتوا و مقدار تعاملی است که مخاطب 
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همین دلیل است که اهمیت نرخ تعامل زیاد است. چون معیاری را  است. بهبا آن محتوا برقرار کرده

ی آن دهد تا با استفاده از آن عملکرد یک پیج را چه بعنوان اداره کننده در اختیار کاربران قرار می

 .و چه بعنوان یک مخاطب، سنجید

 
 

 اینگیجمنت اینستاگرام چه اهمیتی دارد؟ 

اینستاگرام اهمیت زیادی دارد. اصلی ترین نکته ای که سبب همانطور که گفتیم اینگیجمنت  

گیری نرخ تعامل یک پیج شود، شناختی است که بعد از اندازهاهمیت اینگیجمنت اینستاگرام می

توانیم بفهمیم محتوایی که به مخاطب ارائه نرخ تعامل، می  شود. بعد از محاسبه یحاصل می

گیرد. تا چه اندازه با پست ها و استوری های ما ارتباط ر میدهیم تا چه حد مورد توجه او قرامی

ایم، کند. آیا بر اساس هدف های کوتاه مدتی که برای پیشرفت پیج خود تعیین کردهبرقرار می

روند ما مثبت و رو به رشد است یا خیر! بطور کلی اینگیجمنت ریت یک دید کلی در خصوص 

گذارد. ضمنا شما عالوه بر اطالع از میزان نرخ ختیارمان میی عملکرد ما بر روی پیجمان در انحوه 

 .توانید نرخ تعامل سایر پیج های اینستاگرامی را بسنجیدی اینستاگرام خود میتعامل صفحه

 



 !ی نرخ تعاملروش های محاسبه

 

تعامل ی نرخ  ی نرخ تعامل در اینستاگرام دو روش وجود دارد. روش اول محاسبهبرای محاسبه

ی اینگیجمنت اینستاگرام بصورت دستی است و روش دوم محاسبه به کمک ابزارهای محاسبه

 .پردازیمبصورت آنالین است. در زیر به توضیح بیشتر هر کدام از این روش ها می

 !ی اینگیجمنت اینستاگرام بصورت دستیروش اول: محاسبه

پردازید؛ چگونه؟ با ی نرخ تعامل پیجتان میمحاسبهدر این روش شما خودتان بصورت دستی به  

دهد. همانطور که پیش از این گفتیم، هایی که اینستاگرام در اختیارتان قرار میاستفاده از داده 

توانید دهد که با استفاده از آنها میاینستاگرام اطالعاتی را در اختیار پیج های بیزینسی قرار می

ب کنید. یک فرمول کلی برای حساب کردن نرخ تعامل وجود دارد؛ اینگیجمنت پیج خود را حسا

تنها کاری که شما باید انجام دهید جایگذاری اعداد در این فرمول است. منظور از این اعداد، تعداد 

باشد. برای درک بهتر موضوع، الزم فالوور، ایمپرشن، ریچ، الیک، کامنت، سیو و اشتراک گذاری می

موارد باال را در فرمول جایگذاری کنیم؛ اما قبل از آن کمی به توضیح هر کدام است تا هر کدام از  

 .ی ابهامی باقی نماندپردازیم تا نقطهاز اصطالحات گفته شده می

• Reach: تعداد بازدید های غیر تکراری توسط کاربران را Reach می گویند. 



• Impression:   می گفته  ایمپرشن  پست  یک  بازدیدهای  تمام  یک به  بازدید  هر  و  شود 

ایمپرشن به حساب می آید. حتی اگر یک کاربر چندین بار یک پست را ببیند با هر بازدید 

 .شوداو به ایمپرشین یک عدد اضافه می  

• Save: تعداد دفعاتی که فالوور های شما یک پست را در Save posts  برای خود سیو

 .کنند

• Share: پس یک  مخاطبین شما  که  دفعاتی  اشتراک تعداد  به  دیگران  با  را  پیجتان  از  ت 

 .اندگذاشته

 :ی اینگیجمنت اینستاگرامفرمول محاسبه

ی نرخ تعامل اینستاگرام وجود دارد. تنها کاری همانطور که گفتیم یک فرمول کلی برای محاسبه

ن ی جایگذاری تفاوت هایی وجود دارد. ممککه شما باید انجام دهید جایگذاری است. اما در نحوه

ی شما بر حسب تعداد فالوور، ایمپرشن و ذخیره شدن پست ها ی جایگذاری و محاسبه  است نحوه

 .متفاوت باشد

 

 

 
 


