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 اینستاگرامی برای موسسات غیرانتفاعی مدرن راهنمایی 01

 

  8102ایلما ایبریسویچ، منتشر شده در سپتامبر 

 بکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریهترجمه: شیما وزوایی، ش

بوک و  اینستاگرام بدون شک ابرقدرت ابزارهای بازاریابی است. در میان تمامی شبکه های اجتماعی، تنها اینستاگرام، فیس

 . اند یک میلیارد کاربر را جذب خود کرده 2810یوتیوب هستند که تا ژوئیه 

ز ریکایی ادرصد کسب و کارهای آم 11در آمریکا رشد اینستاگرام و استفاده تجاری از آن سریع و بی سابقه است. امروز 

 درصد(. 8080) تقریبا دو برابر شده است 2812کنند؛ رقمی که نسبت به سال  اینستاگرام استفاده می

منتشر شد  توسط فورستر 2812ی که سال بر اساس گزارش  ستاگرام به دالیل مختلفی باالست.مهمتر از آن نرخ واکنش این

درصد نرخ واکنش هم باالتر است.  8822درصد است. این نرخ حتی از فیس بوک با  282نرخ متوسط واکنش در اینستاگرام 

 کند. رای بهبود استفاده موسسات غیرانتفاعی از شبکه اینستاگرام ارائه میاین مقاله ده راهنمایی تخصصی ب



برای موسسات غیرانتفاعی مدرنراهنمایی اینستاگرامی  01    

2 
 

 

 چرا استفاده از اینستاگرام؟

 

ه از ها پیچیده نیست. نقاط قوت استفادرای ارتباطات استفاده کنند آنقدرها باید از اینستاگرام ب اینکه چرا سازماندرک 

 اینستاگرام به شرح زیر است:

 کنش  واکنش و برهم .1

ران اینستاگرام عادت دارند که این شبکه را چندین بار در روز چک کنند. به همین دلیل است که در صورت استفاده کارب

تواند به شبکه پویایی از حامیان پر شور، فعال، و با انگیزه   گذاری، این شبکه م تاینستاگرام و توجه به ساعات پس درست از

 دهد. تبدیل شود و حامیان مالی را نیز افزایش 

 مخاطبین جوانتر .2

کند. به همین  جلب می زنان را به خودبه خصوص جامعه اغلب جهانی دارد و شبکه اینستاگرام مخاطبانی جوان، با نگرش 

توانند به راحتی  شان به آنها مربوط است، می هایی مخاطباشان هستند و فعالیت موسسات غیرانتفاعی که چنین جمعیتدلیل 

 ترسی پیدا کنند. و تنها در یک فضای عمومی به آنها دس
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 رسانه تصویری .3

اینستاگرام باید عکس و ویدئو داشته باشد و اصل آن نیز همین است. محتوای تصویری موثرترین محتوا برای ارتباط گرفتن 

حتوای نوشتاری. محتوای تصویری با مخاطب و برانگیختن فکر، احساس، و واکنش آنهاست؛ به خصوص در مقایسه به م

 از قدرتمندترین ابزار جذب حامی مالی است. « قصه گویی غیرانتفاعی»  صه گویی به کار رود.تواند در هنر ق می

 سرعت و زمان واقعی .8

 های ها و گزارش های معمول بازاریابی مانند وبالگهای سنتی گرافیکی، محتوای نوشتاری بلند، و ابزار اینستاگرام روش

دارند که سریع و بالفاصله از اخبار واقعی موسسات غیرانتفاعی با خبر دهد. کاربران عالقه  ساالنه را مورد چالش قرار می

 شوند. 

و اتصال بیشتری با سازمان هرچه بیشتر از زمان واقعی و زنده برای گزارش دهی استفاده کنید، کاربران شما احساس ارتباط 

 کنند.  شما می
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 تواند ارتباطات سازمان غیرانتفاعی شما را بهبود بخشد.  ام میاینها فقط چند نمونه از دالیلی هستند که استفاده از اینستاگر

 

 راهنمایی برای استفاده حداکثری موسسات غیرانتفاعی از اینستاگرام 18

 

 ثبت نام کنید. Instagram Business Toolsحتما در  .1

 .دسترس نیستندهای شخصی در  دهد که در صفحه ارهایی را در اختیار شما قرار میاین کار رایگان است و ابز 

و های مخاطبان  ها، واکنش« استوری»استفاده کنید و میزان بازخورد  توانید از ارزیابی واقعی به عنوان مثال می

های  درصدی بررسی کنید. همچینین دکمه د به صورت آماری ووهای خ ها و استوری کنندگان را با پست دنبال

 از خواهند شد. و ساعات کاری برای استفاد شما ب Contactتماس 

 

 .پروفایل شما باید به چشم بیاید .2

پروفایل شما باید عکسی باشد که از لحاظ تصویری به چشم بیاید و بازنمای سازمان شما باشد. لزومی ندارد که 

حواستان باشد که عکس به راحتی هم در موبایل و هم در کامپیوترهای  حتما از لوگوی سازمان استفاده کنید.

 باشد.  شخصی قابل تشخیص
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که سازمان شما از آن استفاده  توضیح پروفایل شما باید جذاب و غیر کلیشه ای باشد و لحن آن همان لحنی باشد

 کلمات جالب استفاده کنید. کند. به آن حسِ برندتان را بدهید و از  می

مپین سازمان شما همیشه در بیو پروفایلتان لینکی جدید داشته باشید. این لینک یا به قسمت حمایت مالی و ک

توانید به آن لینک ارجاع  گذارید می وقتی که پست یا استوری می . بازگردد و یا به مطلبی در وب سایت سازمانتان

 بدهید. 

 
 

 .استراتژی اینستاگرامی داشته باشید .3

ژی استرات آیا استراتژی اینستاگرامی شما باهای اصلی و کوتاه مدت سازمان غیرانتفاعی شما چه هستند؟  هدف

 خوان است؟ های شما هم دیگر شبکه

کند؟ آیا چند نفر اجازه  تصمیم بگیرید که اکانت شما دست چه کسی باشد. آیا یک نفر آن را مدیریت می

 شان حرکت کنند. توانند به سادگی بین اکانت بیزینس و اکانت شخصی گذاری دارند؟ یادتان باشد افراد می پست

کنندگان، یا تعداد افرادی که از طریق لینک بیو  گیری فکر کنید. مثال تعداد دنبال زهو در پایان، به اهداف قابل اندا

 شوند.  سایتتان وارد می شما به وب
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 .ها چه شکلی باشد تان و شمایل دور عکس خواهید صفحه تصمیم بگیرید می .8

هایی با  در آن عکساند که  ای به شدت تصویری است و کاربران آن هرچه بیشتر عادت کرده اینستاگرام شبکه

 کیفیت و جذاب ببینند. 

بگذارید که افراد بخواهند نسبت به  یها با کیفیت باشند باید حواستان باشد عکس خواهید عکس عالوه بر اینکه می

 آن واکنش دهند، نه اینکه فقط آن را الیک و در کامنت از آن تمجید کنند. 

از هر »هایی با تِم و هدف مشخص بگذارد، تا اینکه  عکسام دهند اینستاگر یادتان باشد که مخاطبان ترجیح می

 «دری یک عکس بگذارد.

از  ها استفاده کنید. اگر مهارت بیشتری دارید سعی کنید از یک نوع ویرایش گرافیکی و تِم مشابه برای عکس

VSCO  و یاLightroom باشد که تان محدود است، مثال حواستان  های گرافیکی استفاده کنید. اگر مهارت

 خوان باشند.  ها هم همیشه از یک نوع کادر بندی و یک فییلتر مشخص استفاده کنید. سعی کنید عکس

و افراد  های مدیر عامل گویه البته این توصیه به این معنی نیست که محتوای شما متنوع نباشد. حتما از گزین

 عکس از کارهای خوب انجام شده توسط همکاران موسسه استفاده کنید. و ، جذاب

 ها توجه کنید و سعی کنید این هماهنگی را حفظ کنید.  ها و همچنین فاصله میان پست مان و تعداد پستبه ز

 هایتان را به شدت افزایش دهند: توانند کیفیت پست افزارهایی که می برخی از نرم

 Snapseed 

 VSCO 

 Canva 

 Instaquote 

افزارها و ابزارهای زیادی هستند  رام برایتان سخت است، نرمهای اینستاگ بندی و استانداردسازی پست کنید زمان اگر فکر می

 ها را آماده کنید تا در زمان معین خودشان پست شوند. به عنوان مثال: توانید از قبل پست که با کمک آنها می

Buffer 

Hootsuite 

Sprout Social 
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 .کپشن )توضیح زیر عکس( قوی بنویسید .5

 اند.  هم شدهروز بیشتر از دیروز مها هر کس و ویدئو است، اما کپشناگرچه اینستاگرام بیشتر مکانی برای ع

اند را بیشتر  بیشتری برانگیخته  هایی که واکنش ها مهم هستند؟ الگوریتم اینستاگرام طوری طراحی شده که پست چرا کپشن

ها از عناصری هستند که کیفیت یک پست با  کند. کپشن تلقی می« کیفیت باال»آورد و آن را پست دارای  و سریعتر باال می

 شوند.  آن سنجیده می

باید هرچه بیشتر از روش سعی و خطا استفاده کنید تا روشی  ندارد. ی کپشن نوشتن وجوددر واقع هیچ قانونی طالیی برا

کن است توضیحات کوتاه، دهند. مم ه آن واکنش بهتر و بیشتری نشان تان ب برای کپشن نویسی پیدا کنید که مخاطبین

کاراکتر  2288ها باشند. )هر کپشن باید کمتر از  تر یکی از این راه عمیق یها نویسی، و متن های بلند، تلخ یا شیرین قصه

 (داشته باشد
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 چند راهنمایی کوتاه:

 به کنش ترغیب کنید. مثال روی لینک بیو کلیک کنند، کمک مالی کوچک کنند، سوال  را کنندگان دنبال

 بدهند، دوستی را تگ کنند، هشتگ خاصی را اضافه کنند و ... جواب

  خط اول را به مخاطب  8یا  3کپشن خود را با اطالعات خیلی کوتاه و خیلی مهم شروع کنید. چون اینستاگرام

 دهد و باید آنها را با همان چند جمله اول جذب کنید که بخواهند بقیه متن را بخوانند.  نشان می

  های مناسب استفاده کنید.  مرتبط را تگ کنید، و حتما از هشتگحتما کاربران 

 

 

 های اینستاگرامی استفاده کنید.  از استوری .2

روزه و  ها از نوع محتواهای یک د. استورینکن های اینستاگرامی استفاده می میلیون نفر از استوری  388هرروز بیش از 

« اعتبار»های غیرانتفاعی  ها برای سازمان نقش اصلی استوریچت و سکوهای مشابه.  زودگذر هستند، درست مانند اسنپ

% افراد اعتبار یک سازمان را عنصر 02دهد که  نشان می 2811بخشیدن به سازمان است. نتایج از پژوهش جهانی در سال 

 دانند.  اصلی برای حمایت از آن سازمان می
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 ها برای موارد زیر استفاده کنید: از استوری

 کنندگان بالبه روز کردن دن -

 های سازمان فعالیت« پشت صحنه»به اشتراک گذاشتن  -

 مسابقه و نظرخواهی -

 خبررسانی سریع به دنبال کنندگان -

 بهتر است که روزانه و حتی روزی دو بار از استوری استفاده کند.  با اندازه متوسط برای یک سازمان

 

ینستاگرامی درست مانند هر روش گویی ا گویی هستند. برای قصه ها همچنینن سکوی بسیار مناسبی برای قصه استوری

 گویی از شروع، نقطه اوج، گره اصلی، پایان، و دلیل استفاده کنید.  قصه

 

« ایی از آن سوی دنیاه قصه»هایش برای تعریف کردن قصه هفت زن در هفت روز با نام  در استوری Careمثال سازمان 

 .استفاده کرد
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 ها استفاده کنید.  از پتانسیل کامل استوری .1

 دهند. از این امکانات به طور متنوع و مداوم استفاده کنید. امکاناتی مانند: ها امکانات زیادی را در اختیار شما قرار می توریاس

 اضافه کردن هشتگ به استوری -

 اضافه کردن مکان و استیکر )برچسب( -

 نظرسنجی -

 اضافه کردن لینک -

 استفاده از انیمیشن کوتاه )جیف( -

 ها گذاری پست اشتراک -

 هایی که در آن به شما اشاره شده است گذاری پست راکاشت -

 اضافه کردن موسیقی به استوری -

 استفاده از بومرنگ -

برای تاکید و تبلیغ اطالعات سازمان، رویدادها، و  ن مکانها بهتری ها استفاده کنید. هایالیت از هایالیت فراموش نکنید

 تان هستند.  های سازمان کمپین

 

 .یدها را فراموش نکن هشتگ .0

لیدی هستند که به ها کلمات ک ها برای موفقیت سازمان شما مهم هستند. هشتگ درست مانند توئیتر، استفاده از هشتگ

 بندی محتوایتان استفاده کنید.  ها برای دسته کنند شما را پیدا کنند. همچنین حتما از هشتگ افراد کمک می
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درصد برهمکنش  1282 طهایی که هشتگ ندارند به طور متوس تهایی که هشتگ دارند در مقایسه با پس یادتان باشد پست

 کنند.  بیشتری دریافت می

تان هم  کنندگان های متفاوت سازمان درست کنید و از دنبال ها و کمپین های متفاوت برای فعالیت لیستی از هشتگ -

 بخواهید که با دالیل متفاوت از آنها استفاده کنند. 

 38تی از توان ح استفاده کنیم هنوز مورد بحث است. برخی معتقدند که میت از چند هشتگ اینکه در هر پس -

ها آن را تبلیغی کرده و به  گویند که استفاده زیاد از هشتگ هشتگ مختلف زیر هر پست استفاده کرد. و برخی می

ه اندازه کافی ب 11اند که هر پستی با تعداد هشتگ کمتر از  ها نشان داده آیند. البته برخی پژوهش نظر اسپم می

 گیرد.  واکنش نمی

 های محبوب و نامحبوب استفاده کنید.  از ترکیب متنوعی از هشتگ -

های دیگر  های افراد و سازمان به طور مداوم و همینطور زیر پست هایی که سازمان خودتان خلق کرده از هشتگ -

 استفاده کنید. 

 ه کنید تا هربار مجبور با تایپ کردن آنها نباشید. در موبایل خود ذخیرها درست کنید و آن را  لیستی از هشتگ -

 

 کنندگان خود ارتباط داشته باشد  با دنبال .9

کنندگان شما  های خود خالقیت نشان دهید، دنبال های شما جذاب باشد و هرچقدر هم در استوری هرچقدر هم که پست

 . دکنندگان خود ارتباط برقرار کنی اطبان و دنبالمخاده کنید و با می پتانسیل آن استفیابد مگر اینکه از تما افزایش نمی
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 ارتباط مستقیم بهترین راه است. 

 ها و ویدئوهای خود پاسخ دهید.  های زیر عکس به تمامی کامنت -

 ها تگ کنید.  ها و هم در کپشن های دیگر را هم در عکس اکانت -

 ها از پرسش و پاسخ و نظرسنجی استفاده کنید.  در استوری -

 هایشان تشکر کنید.  دگان خود به طور مستقیم به خاطر حمایتکنن از دنبال -

 .به طور متداوم پست بگذارید -

 .از ویدئوهای الیو استفاده کنید و قبل از آن اطالع رسانی کنید -

 ها استفاده کنید.  های خود حتما از هشتگ برای کمپین -

این  هابرایشان نظر بگذارید. این کار به آن های آنها را الیک زده تان سر بزنید و عکس های مخاطبین حتما به اکانت -

 بوده و شما آنها را به رسمیت شناختید.  مندارزش دهد که کارشان حس را می

 

استفاده کنید.   - UGC -توانید از محتوای تولید شده توسط کاربران کنندگان این است که می دنبال فایده دیگر ارتباط با

دهد و  به اشتراک بگذارید. این کار اعتبار و اعتماد شما را میان مخاطبان افزایش میها و ویدئوهای آنها را  توانید پست می

 کنند.  مردم بیشتر به سازمان غیرانتفاعی شما اعتماد می
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 ها استفاده کنید.  CTAاز  .18

CTA ید. کنند که حضورتان در شبکه اجتماعی را به یک فعالیت اجتماعی تبدیل کن ها )فراخوان برای اقدام( کمک می 

، سایت سعی کنید در هر چند پست و استوری حداقل یک فرخوان برای اهدا کمک مالی، بازدید از لینک خبر و مطلب در وب

 نظر دادن و ... استفاده کنید. 

 

کنید و ببینید که مخاطبین شما کدام وقت به چند وقت بررسی و ارزیابی  هایتان را هر چند در نهایت یادتان باشد که پست

 اند.  اند و به کدام پاسخ بیشتر داده ها را پسندیده اتژیاستر

ای نیستید اصال نترسید، یادتان باشد مثل هر مهارتی این مهارت نیز اکتسابی و قابل یاد گرفتن است  باز حرفه اگر اینستاگرام

 و فضا در آن برای خالقیت بسیار وجود دارد. 
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