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اینکــه بــرای تولیــد محتــوا فقــط کلمــات کلیــدی را معیــار قــرار دهیــم، آیــا اســتراتژی 
ــه بایــد  ــرای  رشــد ســئو، چگون ــا ببنیــد ب ــه را بخوانیــد ت درســتی اســت؟ ایــن مقال

ــم ــزی کنی ــی را پایه ری ــتراتژی های محتوای اس

ــوگل  ــط گ ــال 2013 توس ــه در س ــت ک ــی اس ــوار، الگوریتم ــرغ مگس خ ــم  م الگوریت
ــد.  ــران کار می کن ــای کارب ــازی پرس و جوه ــر روی بهینه س ــت و ب ــده اس ــی ش معرف
بنابرایــن ســایت ها بــرای بهبــود ســئوی خــود بایــد محتوایــی تولیــد کننــد کــه نیــاز 
کاربــران را برطــرف کنــد. گفتــن ایــن حــرف ســاده اســت، امــا پیاده ســازی آن در عمــل 
ــدی  ــات کلی ــن حرف هــا اســت. بســیاری از متخصصــان ســئو از کلم ــر از ای پیچیده ت
بــرای تعییــن اســتراتژی محتــوا اســتفاده می کننــد و معتقدنــد ایــن کار بــرای بهبــود 
ســئوی ســایت کافــی اســت. مشــکل اینجــا اســت کــه اســتراتژی اســتفاده از کلمــات 
ــد.  ــرف کن ــتجو را برط ــه  جس ــان در نتیج ــی مخاطب ــاز محتوای ــد نی ــدی نمی توان کلی
بــرای اثبــات ایــن موضــوع از مســئول پشــتیبانی یــک شــرکت بپرســید در طــول روز 
چــه ســوال هایی از آن هــا پرســیده می شــود. مطمئــن باشــید کــه بخــش عمــده ای از 

ــود. ــب وکار نمی ش ــا آن کس ــط ب ــدی مرتب ــات کلی ــامل کلم ــوال ها ش س
گاهــی اوقــات محــدود کــردن محتــوا بــه کلمــات کلیــدی بــه ضــرر برنــد اســت، زیــرا 
نمی تــوان محتــوای خــاص و مناســبی بــرای آن تولیــد کــرد. مطمئنــا بــا انجــام ایــن 
کار ترافیــک ســایت بــاال خواهــد رفــت، امــا آیــا ایــن افــراد بعــدا بــه مشــتری برنــد 

ــر؟ ــا خی ــل می شــوند ی تبدی
تغییــر دادن اســتراتژی محتــوا از تمرکــز بــر روی کلمــات کلیــدی بــه ســمت تمرکــز روی 
ــود ســئوی ســایت خواهــد داشــت. البتــه ناگفتــه  ــان، نقــش پررنگــی در بهب مخاطب
نمانــد کــه کلمــات کلیــدی هنــوز بســیار مهــم هســتند اما اگــر بــا شــناخت مخاطبان و 
هــدف قــرار دادن آن هــا همــراه باشــند، نتیجــه  بهتــری خواهنــد داشــت. تولیــد کــردن 
ــرار می دهــد  ــان بیشــتری را هــدف ق ــا مخاطب ــه تنه ــط ن ــوای باکیفیــت و مرتب محت

بلکــه روی بهبــود ســئوی ســایت نیــز تأثیــر می گــذارد.

بیشتر بدانید: فایل صوتی سئو و آشنایی با الگوریتم های گوگل
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اســتراتژی متمرکــز بــر کلمــات کلیــدی چــه فرقــی بــا اســتراتژی متمرکــز بــر 
ــب دارد؟ مخاط

ــه درک  ــپس ب ــود و س ــاز می ش ــدف آغ ــان ه ــا مخاطب ــی ب ــتراتژی بازاریاب ــک اس ی
عمیق تــری از مفهــوم و ارزش برنــد ختــم می شــود. اســتفاده از کلمــات کلیــدی بــرای 
ــد  ــری دارن ــه نظ ــد چ ــا برن ــط ب ــای مرتب ــورد موضوع ه ــران در م ــد دیگ ــه ببینی اینک
عالــی عمــل می کنــد، امــا زمانــی کــه بــه درک مخاطــب می رســد، عملکــردش ضعیــف 
ــا  ــن موضــوع، مســیر طــی شــده توســط مخاطــب ت ــر ای ــم بهت ــرای فه می شــود. ب
رســیدن بــه ســایت را در نظــر بگیریــد؛ آیــا جســتجو کــردن تنهــا راهــی اســت کــه 
کاربــران بــرای رســیدن بــه اطالعــات مــورد نظــر خــود اســتفاده می کننــد؟ اگــر بــرای 
بازاریابــی از ایجــاد لیــد و تبلیغــات اســتفاده می کنیــد، بنابرایــن پاســخ منفــی اســت. 
پــس چــرا یــک برنــد بایــد خــودش را بــه کلمــات کلیــدی محــدود کنــد؟ اســتراتژی 
ــخ  ــر پاس ــواالت زی ــه س ــه ب ــت ک ــده اس ــکیل ش ــع تش ــه  جام ــک برنام ــوا از ی محت

می دهــد:
-مخاطبان من چه کسانی هستند؟

-این افراد چه نیازهایی دارند؟
-به دنبال خواندن چه نوع محتوایی هستند؟

-در مورد چه موضوعاتی به صورت آنالین و آفالین صحبت می کنند؟
-برند من چه امکانات خاصی برای آن ها عرضه می کند؟

-چگونه می توان تخصص برند را با نیازهای مشتری هماهنگ کرد؟
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چطور زاویه  مناسب برای تولید محتوا را پیدا کنیم؟
بهتریــن راه بــرای ارتبــاط بــا مخاطــب ایــن اســت کــه بتوانیــد بیــن تخصــص برنــد 
و محتــوای مــورد نیــاز مخاطــب نقطــه  اشــتراک پیــدا کنیــد. بســیاری از متخصصــان 
بــه ایــن روش کــج کــردن محتــوا می گوینــد. در ایــن روش بایــد موضوعــات بیشــتری 
ــف  ــد. تعری ــر دهی ــود تغیی ــل خ ــق می ــا را مطاب ــرار داده و آن ه ــی ق ــورد بررس را م
ــب  ــد. اغل ــر آن باش ــر از ظاه ــیار پیچیده ت ــت بس ــن اس ــد ممک ــک برن ــی ی تخصص
برندهــا ســعی دارنــد بگوینــد کــه محصــول منحصــر بــه فردشــان آن هــا را از دیگــران 
ــوان  ــر نمی ت ــدا شــود دیگ ــازار محصــول مشــابهی پی ــر در ب ــا اگ ــد. ام ــز می کن متمای
ــه ایــن فکــر کرده ایــد کــه  ــا بــه حــال ب ــام آن را منحصــر بــه فــرد گذاشــت. آیــا ت ن

ــد؟ ــز می کن ــد شــما را از دیگــران متمای ــزی برن چــه چی
به عنــوان مثــال یــک شــرکت فعــال در حــوزه  امــور مالــی را تصــور کنیــد. ایــن شــرکت 
ــتری های  ــی آن مش ــرویس های مال ــدام از س ــته و هرک ــددی داش ــوالت متع محص
متفاوتــی دارد. تیــم تولیــد محتــوای ایــن شــرکت بایــد بتوانــد محتوایــی تولیــد کنــد 
ــت  ــن اس ــا ای ــی از راه حل ه ــد. یک ــتفاده باش ــل اس ــتری ها قاب ــام مش ــرای تم ــه ب ک
ــوا  ــان تمــام بخش هــا شناســایی شــده و در مــورد آن محت کــه مشــکل مشــترک می
تولیــد شــود. به عنــوان مثــال بــرای ورود بــه صنعــت خدمــات مالــی از طریــق بیمــه 
ــه  ــات اولی ــروش ســهام(، دانســتن یکســری اصطالحــات و اطالع ــادر )ف ــا اوراق به ی
ــترک در  ــج و مش ــات رای ــد اصطالح ــایت می توان ــن س ــن ای ــت. بنابرای ــروری اس ض
میــان بخش هــای مختلــف را در قالــب چنــد محتــوا توضیــح داده و در ســایت قــرار 

دهــد.

مقاله مرتبط: بهینه سازی محتوای وبالگ با 8 نکته که باید بدانید

 
آیا تولید محتوای مرتبط محدودیت است؟

ــدی  ــات کلی ــی کلم ــردن از برخ ــتفاده نک ــد اس ــر کنی ــان فک ــا خودت ــت ب ــن اس ممک
پرطرفــدار در ســایت، بــه ایــن دلیــل کــه بــا موضــوع ســایت مرتبــط نیســتند باعــث از 
ــادی  ــدی زی ــات کلی ــا کلم ــود ســئو می شــوند. مطمئن ــن فرصت هــای بهب دســت رفت
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ــایت را  ــک س ــد ترافی ــا می توانی ــورد آن ه ــوا در م ــد محت ــا تولی ــه ب ــد ک ــود دارن وج
افزایــش دهیــد امــا اگــر ایــن محتــوا مخاطبــان مــورد نظــر شــما را هــدف قــرار ندهــد 
و بــا موضــوع برنــد همخوانــی نداشــته باشــد، نــرخ تبدیلــش بســیار پاییــن خواهــد 
ــه مشــتری  ــدگان ســایت ب ــه بازدیدکنن ــن اســت ک ــوا ای ــد محت ــود. هــدف از تولی ب
برنــد تبدیــل شــوند. بنابرایــن بــاال بــردن نــرخ تبدیــل بایــد اولیــن اولویــت در نظــر 

گرفتــه شــود.

چگونه استراتژی تولید محتوا بسازیم؟

1. اهداف را مشخص کنید
از پایــان شــروع کنیــد. هدفتــان از تولیــد محتــوا چیســت؟ آیــا می خواهیــد تعــداد 
بازدیــد ســایت را بــاال ببریــد؟ آیــا می خواهیــد فــروش محصــوالت را افزایــش دهیــد؟ 
آیــا قصــد داریــد تعــداد مشــترکین خبرنامــه را بــاال ببریــد؟ ابتــدا اهــداف خودتــان را 
یادداشــت کنیــد. ایــن کار بــه شــما اجــازه می دهــد نــوع محتــوای مــورد نظــر خــود را 
مشــخص کنیــد و بــرای فراخوانــی بــه اقدام هــا)call to action( بهتــر تصمیم گیــری 

. کنید
به عنــوان مثــال اگــر قصــد داریــد تعــداد بازدیدهــای ســایت را بــاال ببریــد، محتــوای 
ــد. امــا همــه   ــه دهی ــد خــود ارائ ــری از برن ــد کــرده و چشــم انداز بهت انحصــاری تولی
ــا  ــه اقدام ه ــی ب ــد. فراخوان ــرار ندهی ــر ق ــار کارب ــوا در اختی ــک محت ــات را در ی اطالع
ــتر  ــات بیش ــدن اطالع ــرای خوان ــود ب ــور ش ــر مجب ــه کارب ــد ک ــی کنی ــوری طراح را ط
ــال  ــوان مث ــد. به عن ــود را وارد کن ــاس خ ــات تم ــا اطالع ــود& ی ــو ش ــایت عض در س
ــد دارد  ــد، قص ــت می کن ــین فعالی ــروش ماش ــد و ف ــه  خری ــه در زمین ــب و کاری ک کس
ــه تولیــد  ــازی ب ــد. ایــن ســایت نی ــه مشــتری تبدیــل کن ــدگان ســایت را ب بازدیدکنن
محتــوای انحصــاری ندارنــد امــا بایــد بــه ســواالت عمومــی کاربــران در مــورد فرآینــد 
ــانی در  ــل انس ــش عوام ــد نق ــن بای ــد. همچنی ــخ ده ــین پاس ــروش ماش ــد و ف خری
معامــالت خــود را توضیــح داده و اعتمــاد مشــتری ها را افزایــش دهــد. اعتمادســازی 

ــرد. ــاال می ب ــروش را ب ــزان ف ــت و می ــم اس ــیار مه ــب وکارهایی بس ــن کس در چنی
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2. مخاطبان هدف و مشکالت اصلی آن ها را پیدا کنید

ــورد  ــود م ــوای خ ــا محت ــد ب ــرادی را می خواهی ــه اف ــد چ ــد ببینی ــه  دوم بای در مرحل
ــد  ــا نیســتید و می توانی ــرای انجــام ایــن کار تنه ــد. خوشــبختانه ب ــرار دهی خطــاب ق
بــرای شناســایی مشــکالت مخاطبــان از بخش هــای مختلــف شــرکت کمــک بگیریــد:

خدمات پس از فروش	 
فروش	 
پشتیبانی فنی	 
مدیریت محصوالت	 
بازاریابی محصوالت	 
بازاریابی شبکه های اجتماعی	 

کارمندانــی کــه در ایــن بخش هــا کار می کننــد بیشــتر از ســایر کارمنــدان بــا 
ــی  ــه  اصل ــد و بپرســید دغدغ ــت کنی ــا آن هــا صحب ــاط هســتند. ب مشــتری ها در ارتب
مشــتری ها چیســت. ســپس ببینیــد چگونــه می توانیــد بــا تولیــد محتــوای مناســب 
ــز  ــان نی ــد خودت ــد. بخشــی از تحقیقــات را می توانی ــه ســواالت آن هــا پاســخ دهی ب
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ــتجو  ــا جس ــی و فروم ه ــبکه های اجتماع ــه در ش ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــام دهی انج
کنیــد و در گروه هایــی کــه بــا کســب و کار شــما مرتبــط هســتند عضــو شــوید. کاربــران 
معمــوال در ایــن گروه هــا مشــکالت خــود را بــا دیگــران مطــرح می کننــد. می توانیــد 
ــوا در ســایت  ــب محت ــد و پاســخ ســواالت را در قال ــده بگیری ــا ای از ســوال های آن ه
ــا  ــرار دهیــد ت ــوا را در فروم هــا ق خــود منتشــر کنیــد. ســپس می توانیــد لینــک محت

آمــار بازدیــد ســایت بــاال بــرود.

مقاله مرتبط: سه اشتباه در بازاریابی محتوایی و روش جلوگیری از آن ها

3. تخصص تجاری برند خود را تعیین کنید
فعالیــت برنــد را دقیق تــر بررســی کنیــد و ببینیــد چــه چیــزی شــما را ســایر برندهــا 
ــد  ــز برن ــل تمای ــد دلی ــی نمی توان ــه تنهای ــک محصــول ب ــا ی ــد. مطمئن ــز می کن متمای
از رقبــا باشــد. بــرای تشــخیص دلیــل تمایــز بــه تخصــص کارمنــدان و نحــوه  توســعه  
ــه  ــل کننده ب ــگاه اول کس ــاید در ن ــه ش ــی ک ــی جزئیات ــد. حت ــر کنی ــز فک ــول نی محص
نظــر برســند، می تواننــد بســیار ارزشــمند باشــند. به عنــوان مثــال مارکــوس شــریدان 
)Marcus Sheridan( یکــی از افــرادی اســت کــه از تخصص هــای خــود بــرای 
ــاختن  ــا س ــه ب ــب و کار او در رابط ــت. کس ــرده اس ــتفاده ک ــت اس ــه موفقی ــیدن ب رس
اســتخر اســت و اســتخرهای فایبرگلــس تخصــص او بــه شــمار می رونــد. او در وبــالگ 
خــود بــه تمامــی ســوال های مرتبــط بــا ایــن نــوع اســتخرها پاســخ داده اســت و در 
ــا  ــس در دنی ــوان یکــی از پیشــگامان صنعــت اســتخرهای فایبرگل حــال حاضــر به عن
شــناخته می شــود. مطمئنــا اســتخرهای فایبرگلــس موضــوع پرطرفــداری بــرای دنبــال 
کــردن نیســتند، امــا مخاطبــان ایــن نــوع محتــوا دقیقــا همــان مخاطبــان هــدف برند 
ــال ایــن نــوع  ــه دنب ــردن اطالعــات عمومــی ب ــاال ب ــرای ب هســتند. هیــچ شــخصی ب
محتــوا نیســت و افــرادی کــه اســتخرهای فایبرگلــس را در اینترنــت جســتجو می کننــد 

دقیقــا همــان افــرادی هســتند کــه می تواننــد بــه مشــتری تبدیــل شــوند.
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4. موضوع محتوا را مشخص کنید
مــوارد گفتــه شــده در گام هــای دوم و ســوم را در نظــر بگیریــد و موضــوع مــورد نظــر 

بــرای تولیــد محتــوا را مشــخص کنیــد.
5. لیستی از عنوان مطالب تهیه کنید

حــال کــه موضــوع اصلــی محتــوای ســایت مشــخص شــده، زمــان آن رســیده اســت 
ــی  ــان فکــری یعن ــد. طوف ــدازی کنی ــان فکــری راه ان ــن، طوف ــرای تعییــن عناوی ــه ب ک
هــر موضوعــی کــه بــه ذهنتــان می رســد را یادداشــت کــرده و ســپس از میــان آن هــا 
ــال  ــه دنب ــان ب ــه مخاطب ــد ک ــون می دانی ــد. اکن ــاب کنی ــا را انتخ ــن گزینه ه بهتری
ــوع محتوایــی هســتند پــس می توانیــد از ســایر اعضــای شــرکت در  خوانــدن چــه ن
بخــش فــروش، مدیریــت محصــول و خدمــات مشــتری بخواهیــد کــه شــما را یــاری 
کننــد. تنهــا چیــزی کــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه موضــوع اصلــی ســایت را بــه 

طــور واضــح بــرای آن هــا تعریــف کنیــد.

بیشتر بدانید: چطور محتوایی بنویسیم که افراد واقعًا آن را بخوانند
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6. در مورد کلمات کلیدی تحقیق کنید
ــرده  ــه ک ــورد نظــر تهی ــن م ــد توانســته باشــید لیســتی از عناوی ــه بای ــن مرحل ــا ای ت
باشــید. حــال نوبــت آن اســت کــه بهتریــن و پرطرفدارتریــن کلمــات کلیــدی مرتبــط با 
هــر عنــوان را پیــدا کنیــد. ابزارهــای زیــادی بــرای انجــام ایــن کار وجــود دارنــد کــه در 

ــم: ــا می پردازی ــن آن ه ــورد از معروف تری ــد م ــی چن ــه معرف ــه ب ادام
Moz Keyword Explorer: اســتفاده از امکانــات عمومــی ایــن ابــزار رایــگان اســت 
ــا  ــود. ب ــت ش ــه پرداخ ــد هزین ــر آن بای ــای حرفه ای ت ــه بخش ه ــی ب ــرای دسترس و ب
اســتفاده از ایــن ابــزار می توانیــد کلمــات کلیــدی مرتبــط بــا موضــوع محتــوا را پیــدا 

کنیــد.
Keywordtool.io: ایــن ابــزار رایــگان بــوده و تنهــا ابــزاری اســت کــه بــا اســتفاده از 
موتــور جســتجو، کلمــه  کلیــدی ارائــه می دهــد. اگــر بــه دنبــال پیــدا کــردن کلمــات 
ــیار  ــزار بس ــن اب ــتید، ای ــن هس ــگاه های اپلیکیش ــا فروش ــوب ی ــرای یوتی ــدی ب کلی

کاربــردی اســت.
Ubersuggest.io: اســتفاده از ایــن ابــزار نیــز رایــگان اســت. تنهــا کافــی اســت یــک 
کلمــه ی کلیــدی تایــپ کنیــد تــا کلمــات کلیــدی مرتبــط را بــه ترتیــب حــروف الفبــا 

بــه شــما ارائــه دهــد.
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7. تقویم ویرایشی بسازید
بعــد از پیــدا کــردن کلمــات کلیــدی مــورد نظــر نوبــت بــه ســاختن تقویــم ویرایشــی 
محتــوا می رســد. تقویم هــای ویرایشــی یــک برنامه ریــزی منظــم بــرای تولیــد محتــوا 
هســتند. تنهــا نکتــه ای کــه در تنظیــم تقویــم بایــد بــه یــاد داشــته باشــید ایــن اســت 
ــه ی  ــران وظیف ــده دیگ ــر در آین ــا اگ ــد ت ــدی هــدف را مشــخص کنی ــات کلی ــه کلم ک
توســعه ی محتــوا را بــر عهــده گرفتنــد بتواننــد رونــد تولیــد محتــوای ســایت را اجــرا 
 Content Marketing Instituteو HubSpot ــی ــم ویرایش ــای تقوی ــد. قالب ه کنن

بــه رایــگان در اینترنــت وجــود دارنــد و منابــع خوبــی نیــز هســتند.

بیشتر بخوانید: چه محتوایی را در وب سایتمان قرار دهیم؟

8. برای سنجش موفقیت روش مناسب تعریف کنید
ــال  ــه دنب ــد ب ــت و بای ــو نیس ــوا جوابگ ــد محت ــتراتژی تولی ــک اس ــات ی ــی اوق گاه
موضوع هــای دیگــری بــرای تولیــد محتــوا بــود. بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه تیــم 
ــرای  ــال ب ــوان مث ــنجد. به عن ــتراتژی را بس ــک اس ــت ی ــد موفقی ــوا بتوان ــد محت تولی
ــد  ــزان ترافیــک ســایت و تعــداد فــروش را در نظــر بگیری مــدت زمــان مشــخص می
ــد  ــداد بازدی ــد تع ــن می توانی ــر. همچنی ــا خی ــت ی ــته اس ــدی داش ــا رش ــد آی و ببینی
از هــر محتــوا را بــه صــورت جداگانــه بررســی کنیــد و ببینیــد کــدام مطالــب بیشــتر 
مــورد توجــه مراجعه کننــدگان بــه ســایت قــرار گرفتــه اســت و در آینــده محتواهــای 

ــا آن موضــوع تولیــد کنیــد. بیشــتری در رابطــه ب
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9. محتوا تولید کنید
ــد و  ــدا کرده ای ــنایی پی ــوا آش ــد محت ــروری تولی ــکات ض ــام ن ــا تم ــما ب ــون ش اکن
ــوا را در ذهــن داشــته باشــید و کلمــات  ــد وارد عمــل شــوید. موضــوع محت می توانی
کلیــدی آن را جســتجو کنیــد، اطالعــات مــورد نظــر را جمــع آوری کنیــد و بــا اســتفاده 

ــوا تولیــد کنیــد. از کمــی خالقیــت محت
ــی دوره   ــن گواه ــوه  گرفت ــورد نح ــد در م ــد می خواهی ــور کنی ــال تص ــوان مث به عن
آمــوزش بازاریابــی مطلــب بنویســید. ایــن گواهــی بســیار پرطرفــدار اســت و ماهانــه 
بیــش از چهــار هــزار بــار جســتجو می شــود. عناویــن زیــر نمونه هایــی از اســتفاده از 

کلمــات کلیــدی مرتبــط بــرای تولیــد محتــوا هســتند:
-چگونه گواهی دوره  بازاریابی را کسب کنیم؟

-پیش نیازهای گرفتن گواهی دوره  بازاریابی چیست؟
-امتحان گواهی دوره  بازاریابی به چه صورت است؟ 

-نمره قبولی در آزمون گواهی دوره  بازاریابی چند است؟
-نکات عمومی در رابطه با گواهی دوره  بازاریابی

در مــورد هرکــدام از ایــن کلمــات کلیــدی محتــوای کامــل تهیــه کنیــد و در ســایت قــرار 
دهیــد. ایــن عبــارات بــه طــور مرتــب در اینترنــت جســتجو می شــوند و اگــر ســایت 
شــما در نتیجــه  جســتجو ظاهــر شــود، ترافیــک ســایت بــاال خواهــد رفــت. هرقــدر 
ســئوی ســایت بهتــر باشــد امــکان اینکــه ســایت در صفحــه  نخســت نتایــج جســتجو 

نمایــش داده شــود بیشــتر اســت.
فرامــوش نکنیــد کــه بعــد از تولیــد و انتشــار محتــوا بایــد عملکــرد آن را تحــت نظــر 
داشــته باشــید. ابزارهــای مدیریتــی الزم را نصــب کنیــد و عملکــرد محتــوا را بعــد از 
گذشــت یــک هفتــه بررســی کنیــد. اگــر بعــد از گذشــت چنــد مــاه تغییــر چشــمگیری 
ــید  ــته باش ــاد داش ــه ی ــد. ب ــر دهی ــود را تغیی ــتراتژی خ ــد اس ــد بای ــاهده نکردی مش
کــه مهم تریــن مرحلــه در ســاختن اســتراتژی، تعییــن موضــوع محتــوا اســت. شــاید 
کمــی ســخت بــه نظــر برســد کــه  بخواهیــد همــه  کارهــا را دوبــاره از ابتــدا آغــاز کنیــد 

امــا مطمئنــا بعــد از مشــاهده  نتایــج آن شــگفت زده خواهیــد شــد.
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