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علت دیده نشدن یا عدم نمایش پست ها در

اینستاگرام چیست؟

با یک حساب سرانگشتی، اینستاگرام پرکاربردترین شبکه ی اجتماعی

این روزهای ما است. بنابراین طبیعی است که چالش هایی با این
اپلیکیشن محبوب داشته باشیم. به همین خاطر تصمیم داریم تا در این
مقاله، یک چالش و مشکلی که مردم با آن در اینستاگرام روبرو هستند

را بررسی کنیم و آن را حل کنیم.

این مشکل عدم نمایش پست ها در اینستاگرام است، یا زمانیکه وارد

پیج اینستاگرام یک فرد میشویم با اینکه میدانیم پست دارد، هیچ چیز
برای ما نشان داده نمیشود. در این مقاله قرار است که این مشکل را
بررسی کنیم و بهترین راه حل ها را برای رفع این مشکل برای شما بیان

کنیم.
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علت دیده نشدن پست ها در اینستاگرام

خدمات دیجی ممبر : خرید ویو پست اینستاگرام

8 راه حل برای رفع مشکل دیده نشدن پست ها در

اینستاگرام

رفرش نشدن صفحه 

یکی از شکایاتی که تعداد زیادی از کاربران نسبت به اینستاگرام مطرح
می کنند این است که تعداد پست ها صفر نشان داده می شود در حالی

که در واقع این طور نیست.

علت اصلی این مشکل به کم بودن سرعت اینترنت و رفرش نشدن
اینستاگرام باز می گردد. در واقع اینستاگرام برای داشتن بیشترین

بازدهی ممکن، تنها زمانی اقدام به رفرش یا تازه سازی صفحه می کند
که سرعت اینترنت باال باشد.

بهتره راه کار برای این مشکل این است که به یک اتصال اینترنتی با
سرعت باال وصل شوید. اگر انجام این کار برای شما امکان پذیر نیست
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می توانید یک بار اپلیکیشن را به صورت کامال ببندید و سپس دوباره آن
را باز کنید.

در صورتی که مشکل شما برطرف نشد الزم است که یک بار به صورت
کامل از اینستاگرام logout و سپس دوباره وارد شوید. با انجام این کار

مشاهده خواهید کرد که تعداد پست ها به درستی نشان داده خواهد
شد.

ریپورت شدن

ریپورت شدن کلمه ی ترسناکی به نظر می  رسد اما در واقع ممکن است
این اتفاق برای هر کسی که خالف قوانین اینستاگرام عمل کند، رخ

دهد. کارهایی مانند کپی کردن پست های دیگران و انتشار آن ها با نام
خودتان، انتشار عکس سایر افراد، نوشتن کامنت های توهین آمیز به

همراه واژه های رکیک، تهدید کردن بقیه، انتشار محتواهای نادرست و
غیر اخالقی و… از جمله کارهایی هستند که ممکن است در نهایت به
ریپورت شدن شما بیانجامد. هنگامی که چنین اتفاقی رخ دهد، ممکن

است تعداد پست های شما 0 نشان داده شود.

برای جلوگیری از رخ دادن چنین اتفاقی بهتر است که مواردی که در
پاراگراف قبلی به آن ها اشاره کردیم را رعایت کرده و  از قوانین

اینستاگرام یا هر شبکه ی اجتماعی دیگری تبعیت کنید تا دچار مشکلی
به نام ریپورت شدن نشوید.

خدمات دیجی ممبر : خرید کامنت اینستاگرام

بالک شدن توسط پیج مد نظر

گاهی پیش می آید که وارد پیج شخصی می شویم و هیچ پستی از
پست های آن فرد برای ما نشان داده نمی شود.  یکی از دالیل آن این

است که شخص مد نظر شما را بالک کرده است.
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البته بالک شدن می تواند شکل دیگری هم داشته باشد. برای مثال
تعداد پست های شخص مد نظر را برای شما 0 نشان می دهد. برای این

که متوجه شوید که یک شخص شما را بالک کرده است یا نه، نام
کاربری او را با یک پیج دیگر جست و جو کرده و ببیند که آیا آنجا هم

تعداد پست ها 0 است یا نه. اگر 0 نبود به این معنی است که شما را
بالک کرده است.

پرایویت بودن اکانت

ممکن است شما دلتان بخواهد که پست های یک شخص را ببینید اما
وقتی که وارد صفحه ی وی می شوید، هیچ پستی به شما نشان داده

نمی شود. در چنین مواقعی می توان احتمال داد که اکانت شخص مورد
نظر پرایویت باشد. در واقع هر اکانت در اینستاگرام می تواند به 2

حالت باشد: پابلیک (عمومی) و پرایویت (خصوصی).

هنگامی که یک پیج در حالت پابلیک باشد، محتویات و پست های آن
توسط همه افراد قابل مشاهده است. اما وقتی که پیج در حالت

پرایویت باشد فقط افرادی که آن شخص را فالو کرده اند می توانند
پست ها را مشاهده کنند.

راه حل این مشکل این است که شخص مورد نظر را فالو کنید و سپس

منتظر بمانید تا فالوی شما را اکسپت یا پذیرش کند. بعد از این اتفاق
می توانید پست های شخص مد نظر خود را مشاهده کنید.

استفاده بیش از حد از هشتگ  ها

اینستاگرام برای قرار دادن هشتگ ها محدودیت هایی را قرار داده

است. برای مثال شما در هر پست می توانید تا 30 هشتگ استفاده
کنید. بنابراین اگر از این تعداد بیشتر باشد، ممکن است پست شما

نشان داده نشود.

بنابراین حتما به تعداد هشتگ هایی که استفاده می کنید توجه داشته
باشید. خوب است بدانید که زیاد بودن تعداد آن نمی تواند تضمین



کننده ی بیشتر دیده شدن شما باشد بلکه میزان ارتباط این هشتگ ها با
موضوع پست می تواند تاثیر بسیار بیشتری داشته باشد.

(mute) بی صدا کردن یک کاربر

اگر شما یک صفحه را دنبال می کنید اما پست هایی که توسط آن

منتشر می شود را نمی بینید، احتماال آن پیج را میوت کرده اید. میوت
کردن به این معنی است که هر فعالیتی که در آن پیج انجام شود، شما

از آن بی خبر خواهید بود. کافی است که پیج مد نظر را آنمیوت کنید تا
مشکل برطرف شده و پست ها برایتان نمایش داده شود.

کم بودن حافظه

همانطور که می دانید اینستاگرام برنامه ای است که برای ارائه تجربه ی
کاربری بهتر به کاربرانش بخش قابل توجهی از اطالعات را کش می کند.

به این معنی که برنامه ای که از گوگل پلی دریافت می کنید حدود 40
مگابایت حجم دارد اما بعد از مدتی خواهید دید که برنامه بیش از 300

مگابایت حافظه را اشغال کرده است.

علت آن هم چیزی نیست جز این که بخش قابل توجهی از محتوا کش
شده است. حاال اگر میزان حافظه ی تلفن همراه شما به اندازه ی کافی

نباشد، ممکن است که با خطاها یا مشکالتی مانند عدم نمایش و
دانلود پست ها مواجه شوید.

کم بودن سرعت اینترنت

هنگامی که سرعت اینترنت کم باشد، اینستاگرام خود را رفرش را
نخواهد کرد. در نتیجه هنگامی که یک شخص در پیج خود پستی

منتشر می کند، برای شما نشان داده نمی  شود و حتی اگر خودتام هم
پستی را منتشر کنید، تعداد پست ها را صفر نشان خواهد داد. در

نتیجه در چنین مواقعی بهتر است که به یک شبکه ی دیگر وصل شوید
و دوباره چک کنید.



به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

مقاله آموزشی : کاهش مصرف اینترنت اینستاگرام
فقط با 2 حرکت ساده

سخن پایانی

اینستاگرام هم مانند هر برنامه ی نرم افزاری دیگری ممکن است که

شامل باگ ها و خطاهایی باشد که کامال طبیعی است. ممکن است به
خاطر خطاهای داخلی خود اینستاگرام یا کم بودن سرعت اینترنت یا
حافظه ی تلفن همراه، پست  ها نمایش داده نمیشود. اما گاهی این

اتفاق مربوط به اتفاقاتی مانند بالک شدن یا ریپورت شدن است و باید
به دنبال راهی برای رفع آن باشید.

برای خواندن افالین این مقاله pdf را دانلود کنید.

سواالت پرتکرار درمورد علت دیده نشدن یا عدم نمایش

پست ها در اینستاگرام

چرا در بخش اکسپلور اینستاگرام پست کسانی که فالوو نکردم را میبنم ؟ +

چرا پست های جدید را در اینستاگرام مشاهده نمیکنم؟ +
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