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بھترین زمان برای پست گذاشتن در اینستاگرام

aynaz نوامبر 24, 2022آموزش اینستاگرام 

5/5 - (1 امتیاز)

ضروری است پست را زمانی بگذارید کھ تعامل خوبی از کاربران دریافت کنید؛ زیرا بھبود نرخ تعامل یک

فاکتور موثر در ارتقاء پیج اینستاگرام محسوب می شود. مناسب ترین زمان اشتراک پست بھ پارامترھای متعددی

بستگی دارد،

مثالً این کھ در چھ حوزه ای فعالیت می کنید، یا دنبال کنندگان پیجتان بھ چھ نوع محتوایی عالقھ مند ھستند. قصد

داریم کھ در این نوشتار شما را بھترین زمان پست گذاشتن در اینستاگرام آشنا کنیم، پس لطفاً این مقالھ را تا انتھا

مطالعھ نمایید.

از نظر الگوریتم ھای اینستاگرام یکی از معیارھای موفق بودن یک پیج، ری اکشنی است کھ فالوورھا نسبت بھ

پست ھای منتشر شده نشان می دھند. ھنگامی کھ محتوایی را با دنبال کنندگان خود بھ اشتراک می گذارید، دقیقا در

ھمان لحظھ بھ ھمھ کاربران نشان داده نمی شود.

بلکھ نخست تعدادی از کاربران می توانند آن را ببینند و در صورتی کھ واکنش فالوورھا مطلوب باشد، پس از آن

برای افراد دیگر نیز بھ نمایش در می آید.

حال فرض کنید کھ محتوا را ھنگامی انتشار دھید کھ درصد زیادی از فالوئرھا خوابند یا مشغول فعالیت ھای

روزمره ھستند، در این صورت بدون شک  از رقبایتان عقب می مانید.

برعکس این قضیھ ھنگامی اتفاق می افتد کھ بھترین زمان پست گذاشتن در اینستاگرام را انتخاب می کنید و موفق

می شوید بازخورد خوبی از افراد بگیرید. در این شرایط بھ احتمال زیاد محتوا در صفحھ نتایج جستجو باال می آید

و شانس بیشتری برای رتبھ بندی در ھشتگ ھا پیدا می کند.

نھ تنھا در ایران  بلکھ در اقصی نقاط جھان تعطیالت رسمی از جملھ زمان ھای طالیی ھستند کھ می توانید برای

انتشار محتوا روی آن ھا حساب کنید. بھ طور کلی برای تعیین کردن بھترین زمان انتشار محتوا در اینستاگرام

باید بھ این موارد توجھ کنید:

چرا باید محتوا را در زمان مناسب بھ اشتراک بگذارید؟

چگونھ بھترین زمان انتشار پست را تشخیص دھید؟
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ھمان طور کھ می دانید واکنش دنبال کنندگان نسبت بھ پست ھا در ساعات ابتدایی انتشار، در ارتقاء پیج اھمیت

بسیار زیادی دارد. بنابراین اگر بتوانید ساعاتی را کھ فالوورھا اکانت اینستاگرام خود را چک  می کنند و آنالین

ھستند، بیابید، نرخ تعامل پیج تا حد زیادی بھبود می یابد.

بھ این منظور باید دنبال کنندگان خود را بشناسید و بدانید کھ بیشتر آن ھا را بانوان خانھ دار تشکیل می دھند؟ دانش

آموزان؟ کارمندان؟ یا غیره. برای مثال اگر بخش عمده ای از مخاطبان جزء کارمندان ھستند، ساعات بعد از

تعطیلی اداره بھترین زمان پست گذاشتن در اینستاگرام است؛ زیرا این افراد تایم آزاد برای چک کردن اکانت

خود را دارند.

جسارت بھ خرج دھید و ساعات و ایام مختلف ھفتھ را برای اشتراک گذاری محتوا امتحان کنید و ببینید کھ کدام

مواقع بھترین نتیجھ را در پی دارد. حتی می توانید یک نظرسنجی راه بیندازید و از خود فالوورھا بپرسید کھ

بیشتر در چھ زمانی آنالین ھستند و تمایل دارند کھ اکانت خود را چک نمایند.

زمان انتشار پست را با توجھ بھ موضوع صفحھ کاری خود تعیین کنید. مثالً اگر یک پیج آموزشی دارید، قطعا

اشتراک گذاری یک ویدیوی آموزش در آخر شب کھ اکثر افراد از کار روزمره خستھ ھستند، نتیجھ مثبتی

برایتان در پی نخواھد داشت.

برای این کھ ذھن بازتری بھترین زمان انتشار محتوا در اینستاگرام پیدا کنید، بازه ھای زمانی را در طول یک

روز مورد بررسی قرار می دھیم.

      ساعت ٧ الی ٩ صبح: بھ دلیل وابستگی کاربران بھ تلفن ھمراھشان، اغلب افراد پس از بیدار شدن

از خواب گوشی خود را چک می کنند. پس می توانید روی این بازه زمانی برنامھ ریزی نمایید.

      ساعت ١١ صبح تا ٢ بعد از ظھر: این بازه زمانی بھترین زمان برای منتشر کردن پست ھای

تصویری است. کاربران معموال در این تایم بھ استراحت و صرف ناھار می پردازند و احتمال بیشتری

وجود دارد کھ بھ اکانت خود سر بزنند، اما ممکن است کھ وقت کافی برای تماشای محتوای ویدیویی

نداشتھ باشند.

      ساعت ۵ تا ٧ عصر: در این بازه زمانی بیشتر مردم از فعالیت ھای روزمره خود فارغ شده و بھ

استراحت می پردازند. توصیھ می شود کھ برای این موقع از روز پست ھای فان و سرگرمی را بھ اشتراک

بگذارید.

      ساعت ٩ تا ١٢ شب: اکثر کاربران اینستاگرام در فاصلھ ساعت ٩ تا ١٢ شب تایم آزاد دارند و

سری بھ اینستاگرام خود می زنند. پس اگر می خواھید بیشترین تعداد الیک، کامنت، شیر و ویو را دریافت

کنید، این بازه بھترین زمان پست گذاشتن در اینستاگرام است.

١-فالوورھا چھ زمانی در اینستاگرام آنالین ھستند؟

٢-از آزمون و خطا استفاده کنید

٣-موضوع پیج را مد نظر قرار دھید

بررسی ساعات مختلف روز برای اشتراک گذاری محتوا
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اینستاگرام قابلیتی بھ نام insight را در اختیار صاحبان پیج ھای کاری قرار داده، تا توسط آن بتوانند نحوه

عملکرد خود و واکنش فالوورھا را آنالیز نمایند. برای پیدا کردن مناسب ترین زمان انتشار پست این ابزار بھ

کارتان می آید؛ زیرا اطالعات بسیار مفیدی را درباره فالوورھا در اختیارتان می گذارد.

برای مثال می توانید بفھمید کھ دنبال کنندگان شما چھ ساعاتی از روز اکانت اینستاگرام خود را چک می کنند و یا

جنسیت آن ھا چیست. یا اگر تمایل داشتھ باشید کھ در مورد تایم آنالین بودن مخاطبان اطالعاتی کسب کنید،

کافیست از طریق بخش insight  روی گزینھ Audience ضربھ بزنید.

بھترین زمان پست گذاشتن در اینستاگرام تا حدود زیادی بھ موضوع پیج وابستھ است. در ادامھ موقع مناسب

برای اشتراک گذاری محتوا در تعدادی از حوزه ھای کاری بیان شده است.

o       پیج ھای گردشگری و توریستی

 بھترین ساعات انتشار محتوا در طول روز 9 صبح تا 13 ظھر است. ھمچنین روزھای قبل از ایام تعطیالت

بھترین نتیجھ را دربر خواھد داشت.

o       صفحاتی با موضوع طنز و سرگرمی

عالی ترین موقع برای اشتراک گذاری پست ساعت 12 ظھر تا ٣ بعد از ظھر است. از بین ایام ھفتھ نیز

روزھای  شنبھ، سھ شنبھ و پنجشنبھ پیشنھاد می شود.

o       پیج ھایی درباره غذا

بھترین موقع حوالی ١٢ ظھر است. در مورد ایام ھفتھ نیز روزھای تعطیل را انتخاب کنید.

o       فروشگاه ھای اینستاگرامی

مناسب ترین اوقات انتشار پست ١٢ ظھر است و از بین روزھای ھفتھ سھ شنبھ و ھمچنین اواخر ھفتھ بھترین

گزینھ است.

o       صفحات مربوط بھ موسسات خیریھ

بازه زمانی ٧ تا ٨ صبح و ھمچنین ۶ تا ٧ عصر مفیدترین ساعات ھستند. بھترین روزھا نیز سھ شنبھ،

چھارشنبھ و پنجشنبھ می باشند.

o       پیج ھای ورزشی

از بین ساعات روز حوالی ٩ صبح  و از بین ایام ھفتھ نیز روزھای تعطیل، پنجشنبھ و جمعھ توصیھ می شود.

o       صفحات اینستاگرامی آموزشی

ساعات ١١تا ١ظھر و ھمچنین ۴ تا ۶ بعد از ظھر مناسبترین زمان ھستند. بھترین روزھا نیز ایام  آخر ھفتھ

می باشد.

o       پیج ھایی در زمینھ آرایشی و بھداشتی

1تا ٣ بعد از ظھر و ٩ تا ١٠ شب بھترین ساعات ھستند و از بین روزھای ھفتھ نیز روی چھارشنبھ، پنجشنبھ و

جمعھ مانور دھید.

o       اکانت ھایی با موضوع  فناوری اطالعات و تکنولوژی

بازه زمانی ١٢تا ٢ ظھر و روزھای وسط ھفتھ مثل یکشنبھ، دوشنبھ، سھ شنبھ، چھارشنبھ بھترین مواقع ھستند.

نتیجھ گیری

یکی از عواملی کھ باعث موفقیت و رشد پیج اینستاگرام شما می شود، میزان تعاملی است کھ کاربران نسبت بھ

insight  مناسب ترین ابزار برای تشخیص زمان پست گذاشتن

بھترین زمان انتشار پست بھ تفکیک موضوع پیج



١،  ١٠:٢٣۴٠١/٩/٣ بھترین زمان برای پست گذاشتن در اینستاگرام

https://bankfollower.com/?p=6812&preview=true 4/5

محتوا نشان می دھند. با دانستن بھترین زمان پست گذاشتن در اینستاگرام می توانید تعداد الیک، کامنت و بازدید

اکانت کاری خود را بھ طور قابل مالحظھ ای افزایش دھید. و حتی با خرید الیک اینستاگرام از سایت بانک

فالوور بھ افزایش میزان الیک ھای خود سرعت دھید. و بھ این منظور الزم است کھ شناخت خوبی از فالوورھا

داشتھ باشید و بدانید کھ در چھ ساعاتی بیشترین میزان فعالیت را در اینستاگرام دارند.

اشتراک در توییتر اشتراک در فیسبوک 

سواالت متداول زمان پست گذاشتن در اینستاگرام

چطور می توانم بھترین زمان برای اشتراک گذاری پست اینستاگرام را بفھمم؟ +

بھترین موقع برای انتشار پست ھای سرگرمی چھ زمانی است؟ +
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