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 قابلیت الیک استوری اینستاگرام به همراه راهنما تصویری 

شما کمکی می کند؟ حتماً   کسب و کار اینترنتی   آیا این قابلیت به   چگونه استوری اینستاگرام را الیک کنیم؟
درباره »الیک استوری اینستاگرام« چیزهایی شنیده اید؛ اما مگر می شود استوری را الیک کرد؟ بله؛ تا  
مدتی پیش الیک کردن فقط به پست ها در فید پروفایل اینستاگرامتان منتهی می شد، اما در حال حاضر  

کنید! در این مقاله   Like ساعته را هم   24ری های  اگر دوست داشته باشید می توانید عرض یک ثانیه استو 
شما را با تعدادی از آپدیت های    الیک جدید استوری اینستاگرام   با ما همراه باشید تا در کنار معرفی آپشن 

 .جدید این رسانه آشنا کنیم

ینه ارسال  حتماً شما هم با ویژگی جدید در اینستاگرام مواجه شدید و در استوری یک آیکون قلب را بین گز
شاهد آپدیت    2022پیام و اشتراک گذاری دیده اید؛ این هم یکی دیگر از حقه های اینستاگرام است! در سال  

 Private)  الیک استوری اینستاگرام  های زیادی در امکانات این اپلیکیشن بودیم و آخرین آپدیت مربوط به 
Story Likes) ت در عرض یک ثانیه با الیک استوری  است. در این روش می توانید بدون ارسال دایرک

 .مخاطبان، عالقه و حمایت خود را نسبت به محتوای پیج آن ها نشان دهید 

اما دلیل این که ما این آپشن اینستاگرام را با عنوان الیک های خصوصی استوری بیان می کنیم به خاطر  
یک می کند تنها خودتان متوجه  مخفی بودن تعداد آن است؛ به این صورت که وقتی کسی استوری شما را ال 

افرادی که   دیگران هم  داده نمی شود و  نمایش  آن  تعداد  اند ولی  آن را پسندیده  می شوید کدام کاربران 
استوری شما را الیک کرده اند نمی بینند. البته این رسانه غافلگیرکننده است و شاید در آینده این قابلیت را  

کنترل کنیم و به اختیار خود نمایش یا عدم نمایش آن را برای مخاطبان    تنظیمات استوری اینستاگرام  هم در 
 !تعیین کنیم 

 ونه انجام می شود؟ الیک استوری اینستاگرام چگ

تغییر کرده است و این    الگوریتم اینستاگرم برای استوری   در آپدیت جدید اینستاگرام همانطور که می دانید 
است. به این صورت که وارد استوری   Private Story Likes  تغییر امکان گذاشتن الیک خصوصی یا 

بین آیکون موشک که مربوط به اشتراک  مخاطب می شوید؛ اگر به پایین سمت راست نگاه کنید می بینید  
گذاری محتوای استوری است و آیکون ارسال دایرکت، یک نماد قلب قرار گرفته که با ضربه زدن روی  

 !آن کار تمام است 

اینطور که به نظر می آید الیک استوری اینستاگرام طرفداران زیادی دارد؛ چون در عرض مدت کوتاهی  
تعبیه شده مورد استقبال و استفاده زیادی قرار گرفته است. بطور خالصه نحوه   الگوریتم اینستاگرام  که در

 :الیک کردن استوری های اینستاگرام بصورت زیر است 

 .ترین نسخه اینستاگرام است اولین قدم در الیک کردن استوری در اینستاگرام آپدیت به جدید   •
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 .در مرحله بعد، پیج مورد نظر خود را سرچ کنید و استوری مورد نظر خود را باز کنید  •
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در سمت راست و پایین استوری مورد نظرتان قلب تو خالی مشاهده می کنید. اگر بر روی آن   •
 .کلیک کنید قرمز رنگ و تو پر می شود 
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 .به این ترتیب شما استوری مورد نظر خود را الیک کرده اید 

 !را از اینجا دریافت کنید  الگوریتم اینستاگرام برای الیک  جدیدترین اخبار 
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  اهمیت الیک استوری اینستاگرام

اینستاگرام    اگر بیشتر اهمیت آن را بشناسید می بینید چقدر در   شاید این آپشن کمی جزئی به نظر برسد؛ اما 
تأثیر دارد. الیک استوری اینستاگرام مواردی را برای کاربر آسان می کند؛ به این شکل که    مارکتینگ 

وقتی شما استوری افراد محبوب را می بینید و دوست دارید با ارسال دایرکت و پیام مستقیم اشتیاق خود را  
ی پیج نشان دهید، می توانید در مدت زمان خیلی کوتاه تر با یک الیک از محتوا حمایت کنید.  به محتوا 

 !ارسال دایرکت های زیاد، باکس پیام طرف را شلوغ می کند و ممکن است هیچ وقت متوجه پیام شما نشود 

ش بینی می شود  عالوه بر این الیک استوری اینستاگرام مزایای دیگری هم به دنبال دارد؛ اینطور که پی 
آپشن الیک خصوصی می تواند در اکسپلور کردن و رتبه بندی باالی پیج شما در اینستاگرام تأثیر بسزایی  

کاربران با محتوای پیج می شود و   افزایش تعامل   داشته باشد. همچنین این قابلیت باعث افزایش درگیری و
 .پیام رسانی را تقویت می کند 

 مشکل الیک استوری اینستاگرام

احتماالً تعدادی از افراد از دسترسی نداشتن به آپشن »الیک جدید استوری اینستاگرام« ناراضی هستند؛  
یتم خود اضافه می کند بعضی از اکانت ها  این طبیعی است که وقتی اینستاگرام یک قابلیت جدید به الگور 

ممکن است با باگ های موقت روبه رو شوند. اگر شما هم با این مشکل مواجه شده اید شاید هنوز در  
منطقه شما این آپشن در دسترس نیست ولی نگران نباشید؛ راهکارهای زیر به شما کمک می کند تا هرچه  

 :اهر شود زودتر الیک استوری اینستاگرام برایتان ظ

 ارتقای نسخه اینستاگرام 

در ابتدا توصیه می کنیم برنامه اینستاگرام خود را آپدیت کنید؛ معموالً با به روزرسانی این مشکل برطرف  
را دانلود کنید. با نصب نسخه    2022گوگل پلی یا اپ استور بروید و آخرین نسخه اینستاگرام   می شود. به 

 .ی اینستاگرام برایتان نمایش داده می شود جدید روی سیستم، آپشن الیک استور

 لوگ آت و الگین شدن در اکانت

اگر با به روزرسانی اکانت اینستاگرامی خود باز هم به الیک خصوصی استوری دسترسی نداشتید الزم  
است حساب خود را لوگ آت کرده و مجدد الگین شوید. اگر باز هم این مشکل برایتان حل نشد به سایت  

 .ل اقدام کنید رسمی اینستاگرام بروید و برایشان مشکالتان را گزارش دهدید و برای رفع آن با ایمی

 از کجا بفهمیم کدام افراد استوری ما را دیدند و الیک کردند؟ 

یک ایده نوپا است؛ یعنی هنوز    الیک جدید استوری اینستاگرام  همانطور که باالتر هم اشاره کردیم قابلیت 
مثل الیک پست ها پیشرفته نشده و تعداد الیک های استوری در صفحه نمایش ثبت نمی شود. از طرفی  
دیگران نمی فهمند چه تعداد از مخاطبان استوری ما را الیک کرده اند؛ فقط می توانیم از طریق تنظیمات  

 .الیک شده است استوری چک کنیم استوری ما به وسیله کدام افراد 
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که متوجه شوید چه کسانی   این  برای  است. همیشه  آسان  خیلی  اینستاگرام  استوری  تعداد الیک  بررسی 
استوری شما را بازدید کرده اند، داخل استوری در پایین و سمت چپ روی اسامی ضربه می زنید. اگر با  

شده بود بدانید این افراد استوری شما    نام تعدادی از کاربران روبه رو شدید که یک قلب در کنار آن تعبیه
 !را الیک کرده اند؛ به همین راحتی 

     سخن پایانی 

آموختید و با کاربرد و اهمیت آن آشنا شدید. الیک   «Private Story Likes» در این مطلب درمورد 
یک آپشن نوپا در این پلتفرم محسوب می شود. واقعاً جالب است که در عرض    اینستاگرام   جدید استوری 

چند ثانیه بتوانیم به تعداد زیادی از استوری های مورد عالقه خود واکنش نشان دهیم و طرف مقابل هم از  
طر شلوغی  حمایت ما مطلع شود. ارسال دایرکت هم می تواند وقت گیر باشد هم شاید طرف هیچ وقت به خا

باکس پیام ها موفق نشود دایرکت ما را بخواند؛ پس چه بهتر با یک الیک استوری اینستاگرام عالقه خود  
 !را بهینه نشان دهیم 
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