
 نستاگرامیا یعوامل مؤثر در فالپ شدن پست هاشناخت فالپ به چه معناست؟ + 

میباشید حتما با واژه ی فالپ مواجه شده اید ، اما ممکن  اگرامتسبا سابقه در اینکاربران اگر از

غریبه و نا آشنا باشد ما قصد داریم در این مقاله به است بسیاری از افراد این عبارت برایشان 

 اژه و عوامل موثر برآن بپردازیم.باما همراه باشید.بررسی این و

، بطور خالصه و مختصر فالپ به معنی جریمه شدن پیج های متخلف در اینستاگرام میباشد 

 پیج هایی که قوانین وضع شده در اینستاگرام را نقض نموده و آنها را نادیده میگیرند.

 اما در عمل فالپ به چه شکل است و در بستر اینستاگرام چه اتفاقی برایش می افتد؟

افت پیدا میکند و شکست آن میباشد، و به عبارتی فالپ شدن پست در اینستاگرام به منظور 

همین امر سبب میشود برای تعداد محدودی از کاربران نمایش داده شود و نسبت به پست 

تعداد کمتری از ویو، الیک، کامنت و... مواجعه میشود و بطور کلی تعامل آن پست های دیگر با 

 نسبت به سایر پست های دیگر به میزان قابل توجهی پایین می آید.

 

که چرا پست ها ممکن و سوالی که ممکن است تا اینجای مطالعه مقاله پیس بیاید این است 

 است با فالپ رو به رو شوند؟

این مسئله اشاره کردیم،  د بهاز ابتدا مقاله را بادقت مطالعه کرده باشی در پاسخ باید بگوییم اگر

رای بانی برای یک پست ممکن اتفاق بیفتد که در آن پیج قوانین وضع شده فالپ زم



فته باشند ازاین رو پست ها با شکست یا همان یا آنها را نادیده گر اینستاگرام رعایت نشده باشد

 فالپ رو به رو میشوند.

 وش های جلوگیری از فالپ شدن در اینستاگرام را میدانید؟ر

که در اینستاگرام اشخاصی که کار تولید محتوا انجام میدهند، بالگرها  قطعا تا به حال دیده اید

فالوورها و  ری ها و پست هایشان ازجذب کرده ند در استو و کسانی که فالوورهای زیادی را

ند و آنرا با دوستانشان به که پست را ضمن الیک کردن ذخیره کن میخواهندکاربرانشان 

و اصلی دور ماندن از خطر فالپ شدن در  اشتراک بگذارند، این یکی از راهکارهای مهم

ا با انجام این نکات تعاملی از ازطرف فالوورهای پیجتان ازخطر فالپ دور ،لذ اینستاگرام است

 خواهید ماند.

 

روی تعمل کاربران با رسانه های به اشتراک گذاشته شده در پیج روش های مؤثر و مثبت بر 

 های ما کام اند؟

ت ها میتوانند داشته کاربران با پستعامل  که تأثیر بسزایی بر روی در ادامه مقاله روش هایی

 باشند را مورد بررسی قرار میدهیم.

 

 

 

 



 مناسب و تأثیرگذار استفاده کنید:ی از کپشن ها .1

 

به روز نیز بل توجه در اینستاگرام بوده و روز لی ازنکاتی مهم و قاکپشن نویسی مناسب و اصو

  در حال افزایش اهمیت میباشد.

 رد؟چگونه میشود با کپشن از فالپ شدن پست جلوگیری ک

لمات مناسب و با کپشن نویسی از فالپ شدن پست جلوگیری کنید الزم از ک یخواهیداز م

ط و تعامل برقرار کنید در نتیجه خود ارتبا ه از آنها با مخاطبینستفادجذاب استفاده کرده و باا 

 ی تعامل برقرار کردن با مخاطبین از خطر فالپ دور خواهید ماند.

 انجام دهید: به صورت منظم و برنامه ریزی شده تولید محتوا .2

هر گروه از پیج های  ایهمانگونه که در وبالگ های قبل در وبسایت فالووان اشاره کردیم بر

ای ص شده ای را برای انتشار پست هاینستاگرام الزم است که ساعات و تایم های مشخ

 ید.رید وآنها را به صورت زمانبدی شده منتشر کنخود در نظر بگی

 اینکار چه تأثیری خواهد داشت؟

الپ شدن آن پست هرچه کاربران بیشتری پست منتشر شده در پیج شمارا ببینند خطر ف

 نیز پیج های منظم را کمتر جریمه میکندازطرف اینستاگرام نیز کمتر میشود و اینستاگرام 

عالوه براینکه تعداد زیادتری از  سبب میشوند دی شدهانبنهمچنین پست های زم  

ز میشود. و نکته ی نند ، اینستاگرام نیز متوجه منظم بودن شما نیفالوورهایتان پست را میبی



اینستاگرام راهی است برای رفتن به  بر اساس الگوریتم هایاست که این مورد  اینقابل توجه 

 اکسپلور اینستاگرام.

 


