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 متوسطه اول دوره آموزاندانش تحصیلی هدایت وضعیت

 تهران شهر پرورش و آموزش

 1نیانظری مرضیه
 زادآ دانشگاه اسالمشهر، واحد تربیتی، علوم گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران اسالمشهر، اسالمی،

  
 *2صفرنواده مریم

 درمان بهداشت وزارت آموزشی معاونت علمی هیت عضو دانشیار،
 (.مسئول نویسنده) ایران تهران، پزشکی، وآموزش

 
 3شفیعی ناهید

 ،اسالمی آزاد دانشگاه اسالمشهر، واحد تریتی، علوم گروه استادیار،
 .ایران اسالمشهر،

 
 4زاده اسمعیل زهره

 ،اسالمی آزاد دانشگاه اسالمشهر، واحد تریتی، علوم گروه استادیار،
 .ایران اسالمشهر،

 
 دهیچک
 آموزاندانش تحصیلی هدایت وضعیت بررسی به پژوهش این در

. است شده پرداخته تهران شهر پرورش و آموزش متوسطه اول دوره
 و آموزش متوسطه اول دوره معلمان را پژوهش آماری جامعه

 ابزار. دادند تشکیل نفر 363 نمونه حجم با تهران شهر پرورش
. بود لیکرت ایدرجه 5 مقیاس در عبارتی 83 پرسشنامه پژوهش

 داد نشان نتایج. بود گروهی تک t آزمون طریق از ها داده تحلیل
 متوسطه اول دوره آموزاندانش تحصیلی هدایت موجود وضعیت
 و هوش هایمولفه به توجه در تهران شهر پرورش و آموزش
 و هاتوانایی. آموزدانش روحیه و رغبت عالقه، انگیزه،. استعداد
 پیشینه. خانواده اقتصاد. لدینوا به جامع اطالعات دادن. هامهارت

 ایحرفه تعهد. متخصص دبیران وجود. لدینوا جتماعیا و فرهنگی
 ایورهمشا تخدما. دبیران مستمر آموزش. صحیح هدایت در دبیران

 ریزیبرنامه حوزه در متخصص از استفاده. بمطلو نشناختیروا و
. تحصیلی نهنمایارا تخصص و نشدا سطح یتقاار. تحصیلی هدایت
 ارائه. آموزدانش تحصیلی سوابق. استعداد و هوش هایتست اجرای

 هدایت. کشور نیازهای گرفتن نظر در. آنالین هایآزمون و مشاوره
 .نیست مناسب کار بازار به توجه. اجبار بدون آموزدانش

 
 .متوسطه اول دوره آموزان،دانش تحصیلی، هدایت: کلیدی هایواژه

 

_________________________________ 
1. Okuma 

 20/08/1401: دریافت تاریخ
 20/11/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولDr.safarnavadeh@gmail.com 

 
 مقدمه

مطرح  آموزش و پرورشنظام  ی که دریکی از اهداف و وظایف مهم
 آموزاندانشجانبه همه و شکوفایی برای رشد بسترسازی مناسب است،

سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش  یهایتربیت انسان به مراتب، و
مختلفی  عواملاست. در این راستا،  آینده در زندگی فردی و اجتماعی
های مختلفی نیز در این ها و فعالیتریزیتاثیرگذار هستند و برنامه

و رسالت  اهداف نوشته شدهری است. ضرو در نظام آموزشی عرصه
ها و محتوای آموزش و پرورش زمانی محقق خواهد شد که برنامه

های دانشها و محدودیترغبتامیال، ها، دروس بر اساس نیازها، توان
 ریز و مشاوربرنامه به این معنا که شده باشد.آموزان تهیه و تدوین 

و برای  «روشیچه »با  را «چه موضوعی»باید بداند که  نظام آموزشی
ه نیاز به راهنمایی و ئل. این مسنمایدتهیه و تنظیم باید  «سنیرده »چه 

 . دارد آموزاندانش هدایت تحصیلی
 رایب که است گسترده اصطالح یک هدایت تحصیلی 1به اعتقاد اوکوما

 آن، و هدف شودمی برده کاربه مدارس برنامه خدمات و هافعالیت
 دستیابی و مناسب هایبرنامه اجرای و ایجاد برای آموزاندانش هدایت

 نوانع به را تحصیلی است. هدایت در زندگی بخشرضایت سازگاری به
 یآموزش برنامه یک اند که بایدآموزان دانستهدانش به کمک فرآیند
 برنامه شامل این. کنند پیشرفت آن در و نموده ریزیطرح را مناسب
 پیشرفته، تحصیالت و دوره انتخاب درباره رشته، هاگیریتصمیم

 مختلفی سطوح در که مدرسه در و سازگاری هامهارت یادگیری
کمک کردن به به معنای  تحصیلی (. هدایت1باشد )هستند، می

قوانین های تحصیلی، آگاهی از آموزان در انتخاب دروس یا رشتهدانش
 نمودنمقررات امتحانی، برطرف قوانین و مقررات مدرسه، آگاهی از و 

مشکالت درسی و خالصه هر مسئله و مشکلی است که ممکن است 
 . هدایتآموزان رخ دهددر کالس درس و یا مدرسه برای دانش

 همه و نیست زمانی مقطع یک در رشته انتخاب مختص به تحصیلی
تحول بنیادین نظام  شود. زیرا در سندمی شامل را تحصیلی هایپایه

 تربیتی مشاوره و راهنمایی ش و پرورش کشور به استقرار نظامآموز
 به و زمینه این در معلمان افزایش نقش و اسالمی مبتنی بر مبانی

 ایهپ تمام در تخصصی ایفای وظایف برای متخصص مشاوران کارگیری
 (. 2تحصیلی اشاره شده است ) های

 انتخاب بر تحصیلی هدایت تاثیر ( در پژوهشی به3مالحی کالهی )
 دانش که بود آن نشانگر است. نتایج پرداخته آموزان دانش رشته

 رفیشگ و مثبت تغییرات رشته، انتخاب زمینه در آنها والدین و آموزان
( 4آمده است. زارعی ) پدید آنها در بهبود و تغییر پتانسیل و داشته را

 آموزان دانش ی ا حرفه و شغلی در پژوهشی به موضوعی با عنوان آینده
 جهاست. نتی تحصیلی پرداخته هدایت و مشاوره از آنها پذیری تاثیر و

 فرهنگ به نیاز چیز، همه از بیشتر مطلوب، تحصیلی هدایت که این
 در مناسبی گذاری وسیاست مختلف های رشته مورد در صحیح سازی
واکاوی چارچوب برنامه  ( در پژوهشی به5رحیمی ) .دارد آن مورد

شغلی با تاکید بر بروندادهای یادگیری در مقطع -درسی هدایت تحصیلی
حقیق تاست. نتایج  پرداخته ابتدایی به عنوان یک برنامه درسی مغفول

شغلی در هر یک از -اهداف برنامه درسی هدایت تحصیلیه نشان داد
رنامه، بپایه های تحصیلی مقطع ابتدایی شامل، کشف، کاوش، تمرکز

ریزی، تصمیم گیری و اقدام است که از پایه اول تا پایه ششم در این 
دهد. همچنین بروندادهای یادگیری حاصل از اجرای مقطع را پوشش می

شغلی در مقطع ابتدایی در سه حوزه -برنامه درسی هدایت تحصیلی
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   و همکاران نیا نظری مرضیه  325

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

یادگیری شامل، توسعه خود، اکتشاف شغلی و مدیریت شغلی طبقه بندی 
( در پژوهشی به بررسی مداخالت هدایت 6) 1برگنا. ستشده ا

تحصیلی و تداوم نابرابری ها پرداخته است. نتایج نشان داده است. 
مدرسه با هدایت تحصیلی ممکن است با کاهش شکاف های اطالعاتی 
و با کاهش تأثیر خانواده بر تصمیم گیری دانش آموزان به کاهش 

( در 7) 2کمک کند.آیچیچک نابرابری ها در فرصتهای بازار کار
آموزان دبیرستانی پیرامون کیفیت و پژوهشی به بررسی نظرات دانش

ای بودن خدمات هدایت تحصیلی پرداخته است. نتایج نشان میزان حرفه
آموزان کیفیت خدمات هدایت تحصیلی را داده است برخی از دانش

آموزان در که در مدرسه ارائه می دهند ناکافی می دانند. نظرات دانش
ای بودن خدمات هدایت تحصیلی از نظر مورد کیفیت و میزان حرفه

 متغیرهای جنسیت و نوع مدرسه متفاوت بوده است. 
بسیار  دوره متوسطه از اهمیت هدایت تحصیلی به ویژه در

آموزان این مقطع تحصیلی افرادی پر برخوردار است؛ زیرا دانش باالیی
ای در آنها وجود دارد، که استعدادهای نهفته از انرژی و خالق بوده و

باید هر کدام از این استعدادها از طریق نظام آموزشی کشف شده و 
آموز را در پی عالیق و استعدادی که دارد، تشویق و هدایت دانش
( 8) 3را انتخاب نماید. به اذعان کیویوا صحیح  تا راه درست و نمود

های روانی و ان دهنده چالشای وجود دارد که نششواهد فزاینده
های گسترده برای آموزان مدارس است. علیرغم فراخواناجتماعی دانش

ها ارائه خدمات مشاوره، راهنمایی و هدایت تحصیلی در مدارس، تالش
برای گسترش این خدمات پراکنده و مدارس دچار کمبود منابع کافی 

شی مرتفع نشوند، ها اگر در نظام آموزدر این حوزه هستند. این چالش
با افرادی در جامعه مواجه خواهیم بود که شور زندگی نداشته و عمال 
توانایی انجام وظایف شغلی خود را در آینده نخواهند داشت. نظام 
آموزشی فقط کمیت را در نظر گرفته وتوجهی به کیفیت آموزشی 
مربوطه نداشته است. اگر واقعا بتوان مثل کشور های پیشرفته هدایت 
تحصیلی را به شکل درست وموثر اجرا کرد می تواند در توسعه 

پژوهش(.  14وپیشرفت کشور نقش بسزایی ایفا کند )مصاحبه شماره 
های آموزشی دنیا، در نظام آموزشی به طور کلی، بدون توجه به نظام

 اجرای ضرورت تشخیص از قرن است که نیم از کشور ایران بیش
آمیز گذرد. اما اجرای موفقیتس میدر مدار تحصیلی هدایت برنامه

ها، موانع و مشکالتی مواجه است و این برنامه همچنان با محدودیت
حتی مدلی استاندارد و جامع در حوزه هدایت تحصیلی وجود ندارد و 

برند و معلمان های اندک موجود نیز، راه به جایی نمیهمان مدل
 تحصیلی تتوانند هدایهمچنان سردرگم هستند که چگونه می

آموزان را به درستی انجام دهند و اساسا آنها را به سمت عالیق و دانش
شان سوق دهند. بر این مبنا در این مطالعه محقق به دنبال هایتوانایی

 متوسطه اول آموزان دورهدانش تحصیلی تعیین وضعیت موجود هدایت
 تهران است. شهر پرورش و آموزش

 

 مواد و روش ها
از نوع  توصیفیتحقیق طرح هدف این تحقیق از نوع کاربردی است. 

 متوسطه اول پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را معلمان دوره
نفر( تشکیل دادند که  6550شهر تهران )به تعداد  پرورش و آموزش

گیری این افراد به صورت خوشه ای و طبقه ای بود. بر این روش نمونه
 غرب و مرکز شرق، جنوب، شمال، منطقه نجپ به شهر تهران اساس
 و آموزش متوسطه اول و از هر منطقه مدارسی از دوره شده تقسیم

 و معلمان این شده ای انتخابشهر تهران به صورت طبقه پرورش
شدند. حجم نمونه این  گرفته در نظر نمونه افراد به عنوان مدارس

به  پرسشنامهنفر برآورد شد. از  363قسمت از طریق فرمول کوکران 
ای درجه 5عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شد این پرسشنامه در مقیاس 

( بود. برای تعیین درجه اعتبار الگوی 5-4-3-2-1لیکرت )نمرات 
زان ه شد تا میهدایت تحصیلی این پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار داد

های شناسایی شده از نظر آنها نیز ها  شاخصمقبولیت ابعاد و مولفه
پرسشنامه مورد  CVI4مورد بررسی قرار گیرد. روایی محتوایی 

بررسی قرار گرفت و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ آزمون شد که 
تک  tنتایج مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها از طریق آزمون 

 گروهی بود.

 روایی و پایایی پرسشنامه. 1جدول 
 آلفای کرونباخ CVI تحصیلی های هدایتمولفه

 76/0 82/0 هوش و استعداد

 75/0 81/0 آموز، رغبت و روحیه دانشعالقهانگیزه، 

 80/0 83/0 هاو مهارت هاتوانایی

 73/0 82/0 لدینوا دادن اطالعات جامع به

 71/0 80/0 خانواده اقتصاد

 73/0 84/0 لدینواجتماعی و اپیشینه فرهنگی 

 74/0 82/0 وجود دبیران متخصص

 77/0 85/0 ای دبیران در هدایت صحیحتعهد حرفه

 79/0 83/0 آموزش مستمر دبیران

 73/0 80/0 بنشناختی مطلوو روا ایورهمشات خدما

 80/0 81/0 ریزی هدایت تحصیلیاستفاده از متخصص در حوزه برنامه

 75/0 84/0 تحصیلین هنمایاراتخصص و نش داسطح ی تقاار

 78/0 82/0 های هوش و استعداداجرای تست

 73/0 85/0 آموزسوابق تحصیلی دانش

 70/0 80/0 آنالینهای ارائه مشاوره و آزمون

 72/0 82/0 کشور در نظر گرفتن نیازهای

 74/0 83/0 آموز بدون اجبارهدایت دانش

 76/0 81/0 توجه به بازار کار

_________________________________ 
1. Borgna 

2. Ayçiçek 

3. Kiweewa 

4 Content Validity Index 
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 یافته ها
 تحصیلی وضعیت موجود هدایت
 3میانگین جامعه 

میانگین  تحصیلی های هدایتمولفه
 نمونه

انحراف 
 استاندارد

 میزان
t 

درجه 
 معناداری آزادی

 008. 362 2.658- 1.05167 2.8533 هوش و استعداد
 020. 362 2.342- 1.04993 2.8709 آموز، رغبت و روحیه دانشعالقهانگیزه، 

 122. 362 1.551- 1.26378 2.8972 هاو مهارت هاتوانایی
 056. 362 1.915- 86075. 2.9135 لدینوا دادن اطالعات جامع به

 025. 362 2.247- 96360. 2.8864 خانواده اقتصاد
 002. 362 3.160- 1.35095 2.7759 لدینواجتماعی و اپیشینه فرهنگی 

 000. 362 5.106- 95085. 2.7452 وجود دبیران متخصص
 021. 362 2.323- 1.33295 2.8375 ای دبیران در هدایت صحیحتعهد حرفه

 000. 362 6.223- 1.07533 2.6488 مستمر دبیرانآموزش 
 000. 362 4.855- 1.13076 2.7118 بنشناختی مطلوو روا ایورهمشات خدما

 033. 362 2.143- 1.31794 2.8518 ریزی هدایت تحصیلیاستفاده از متخصص در حوزه برنامه
 000. 362 9.043- 93638. 2.5556 تحصیلین هنمایاراتخصص و نش داسطح ی تقاار

 003. 362 3.001- 1.06690 2.8320 های هوش و استعداداجرای تست
 000. 362 4.782- 1.01517 2.7452 آموزسوابق تحصیلی دانش

 004. 362 2.926- 1.05387 2.8382 های آنالینارائه مشاوره و آزمون
 000. 362 4.859- 1.00892 2.7427 کشور در نظر گرفتن نیازهای

 000. 362 7.257- 96331. 2.6331 آموز بدون اجباردانشهدایت 
 000. 362 10.690- 92205. 2.4826 توجه به بازار کار

 با توجه به جدول باال میزان میانگین در تمام مولفه های هدایت
نیز در تمام مولفه  t( کمتر است میزان 3تحصیلی از میانگین جامعه )

تحصیلی منفی بوده و از مقدار جدول بحرانی که در سطح  های هدایت
است کمتر است بنابراین اینطور نتیجه گرفته  1.96برابر با  05/0
 اول آموزان دورهدانش تحصیلی شود: وضعیت موجود هدایتمی

 تهران مناسب نیست. شهر پرورش و آموزش متوسطه
 

 گیرینتیجه
از نوع تک  tتحلیل داده های مربوط به این سوال از طریق آزمون 

مولفه(  18های موثر )گروه اینطور نشان داد که وضعیت موجود مولفه
 پرورش و آموزش متوسطه اول آموزان دورهدانش تحصیلی بر هدایت

تهران مناسب نیست. همسو با مورد مطرح شده می توان به  شهر
( 10( اشاره کرد. در مصاحبه با خبرگان )9ی )آبادنوش یثانومطالعات 

 یاساس محفوظات ذهن مشاوران صرفا برنیز آنها بر این نظر بودند 
 یکنند محفوظات ذهن یدانش آموزان و درآمد مشاغل انتخاب رشته م

. در تحلیل یافته کنند یدانش آموزان و درآمد مشاغل انتخاب رشته م
در دوره متوسطه، یکی از  نتخاب رشتهفوق باید بیان داشت که ا

های مهم و اثرگذار در طول زندگی است؛ انتخابی که جهت انتخاب
ان آموزای دانشهای زندگی شغلی و حرفهبسیاری از اتفاقات و فعالیت

کند. مسأله هدایت تحصیلی از مسائل مهم آموزش و را تعیین می
که اول این:باشد و از دو جهت حائز اهمیت استپرورش کشور می

پیشرفت کشور، محتاج نیروی انسانی کارآمد است و تدارک این 
نیروی انسانی، مرهون شناسایی و هدایت استعدادهای تحصیلی و شغلی 

باشد. دوم این که هر یک از آحاد جامعه جهت حرکت در مسیر می
کمال فردی، کسب آرامش روانی و رضایت شغلی، در تعیین حرفه 

باشند؛ به عنوان نمونه، در ضرورت و می شان محتاج هدایتتخصصی
اهمیت ساماندهی هدایت تحصیلی، همین بس که در قانون برنامه سوم 

نظر قرار توسعه و قانون برنامه پنجم بحث هدایت تحصیلی مطمح
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری  18گرفته است )بند د ماده 

رشته صحیح است و  آموزان مرهون انتخابآینده دانش( اسالمی ایران
آموزان به طرز متوازن تر باشد و تحصیل دانشهرچه این انتخاب دقیق

بع مشکالت ناشی از بیکاری طهای مختلف صورت گیرد، بالدر رشته
. همانطور که محققانی مثل گرین کاهدکردگان جامعه فرو میتحصیل
نمایی آموزان نیاز به مشاوره، راه( اشاره کردند همه دانش11و کیز )

و هدایت تحصیلی مناسب دارند و موفقیت برنامه هدایت تحصیلی 
(. طبق 8آموزان است )مستلزم ادغام موثر و تمرکز بر توسعه دانش

آموزان تا حد زیادی تحت مطالعات گذشته عملکرد و انگیزه دانش
 اجرای (. حاصل12تاثیر هدایت تحصیلی هوشمندانه آنها است )

 تپیشرف بر توجهی قابل تأثیر تحصیلی، یتهدا برنامه در اصالحات
(. اما از آنجایی که طبق نتایج تحقیق 11است ) داشته کودکان تحصیلی

 متوسطه اول آموزان دورهدانش تحصیلی حاضر وضعیت موجود هدایت
تهران مناسب نیست، نیاز است تا راهکارهای  شهر پرورش و آموزش

که  متوسطه اول دورهآموزان دانش تحصیلی اصولی در حوزه هدایت
نیاز شدیدی به مشاوره و هدایت در امر تحصیل دارند، در نظر قرار 

 گرفته و در عمل به کار گرفته شوند.
 

 های کاربردیپیشنهاد
ان بررسی و مورد درمان قرار آموزدانشرفتاری  -مشکالت سازشی 

 گیرد
 به آنها محول شود آموز وظایفیدانش روحیات به با توجه

 ان توجه شودآموزدانش یارزش نظامبه 
های مختلف توجه آموز در حوزههای دانشبه مهارت ها و توانمندی

 شود
در جهت  سال هفتم یآموزان از ابتدادانشلدین وا هیتوج نسبت به

 هدایت تحصیلی اقدام شود
 یاساس محفوظات ذهن انتخاب رشته بروالدین در مورد عدم 

 شوند هیتوج آموزان و درآمد مشاغلدانش
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   و همکاران نیا نظری مرضیه  327

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

راهنمایی  تا آموز ابتداییدانش عالیق و استعدادها دبیران در تعیین
 کمک کنند

سطح اطالعات همکاران  های آموزشی جهت ارتقایاه و دوره گکار
 شود برگزار مطابق با شرایط روز

 آموزان به مناسب ترین شاخه تحصیلی هدایت شونددانش
آموزان مورد ی دانشمهارت مشاور در توجه به مسائل عاطفی و روان

 توجه قرار گیرد
استعداد  و جهت سنجش نوین های کاربردی و روش از ابزارهای

 آموزان استفاده شوددانش
به طور ماهانه و پایان سال در هر مقطع تحصیلی استعدادسنجی صورت 

 گیرد
جامعه و  نیازهای بر مبنای تحصیلی های رشته به آموزاندانش هدایت
 صورت گیرد ای کشورتوسعه هایسیاست

 
References 
1. Strang, R., & Morris, G. (2017). 
Guidance in the classroom. New York, 

MacMillan. 
2. Navidi, Ahad (2017). Academic 
guidance in Iran's education system: practical 
experiences and sustainable challenges. 
Scientific-Research Quarterly of Education 
and Training, 34, 1, 9-34. 

3. Malahi Kolahi, Masoumeh (1401). The 
effect of academic guidance on the choice of 
majors of 9th high school students. The 
fourth national conference of professional 
research in psychology and counseling with a 
teacher's perspective approach. 

4. Zarei, Shahnaz (1401). Career and 
professional future of students and their 
effectiveness of counseling and academic 
guidance. The 12th International Conference 
on Psychology, Counseling and Educational 
Sciences. 

5. Rahimi, Behrouz; Hakimzadeh, Rezvan 
(1400). Analyzing the curriculum framework 
of academic-career guidance with emphasis 
on learning outcomes in elementary school: 
as a neglected curriculum. Papers of the 
national conference of professional research 

in psychology and counseling with an 
approach from the teacher's point of view, 
Minab. 
6. Borgna, Camilla (2022). Old habits die 
hard? School guidance interventions and the 
persistence of inequalities. Research in Social 

Stratification and Mobility, 81, October 
2022, 100728 
7. Ayçiçek, Burak (2020). Investigation of 
the Students' Opinions on Vocational 
Guidance Services Conducted at High 
Schools. International Online Journal of 

Education and Teaching, 7(3), 827-842. 

8. Kiweewa, John M.; Knettel, Brandon A.; 
Luke, Melissa M. (2018). Incorporating 
Comprehensive Counseling and Guidance 
Models into School Curricula in Sub-Saharan 
Africa. International Journal for the 

Advancement of Counseling, 40(2), 133-147. 
9. Secondary Noushabadi, Mehdi (2019). 
Evaluation of the process of academic 
guidance of students in the first year of high 
school in the new educational system from 
the point of view of academic advisors of 

schools in Kashan, Aran and Bidgol cities. 
Master's thesis. Kashan University, Faculty 
of Humanities. 
10. Interview with experts (1401). Interview 
for the implementation of the doctoral 
dissertation project entitled Designing the 

model of academic guidance for the students 
of the first year of secondary education 
(Tehran case study) under the guidance of Dr. 
Maryam Safarnavadeh. Islamic Azad 
University, Islamshahr branch. 
11. Garcia-Perez, J., Hidalgo, M. (2017). No 

student left behind? Evidence from the 
Program for School Guidance in Spain. 
Economics of Education Review, 60, 97-111. 
12. Mimis, Mohamed; El Hajji, Mohamed; 
Essaady, Youssef; Oueld Guejdi, Abdellah; 
Douzi, Hassan; Mammass, Driss (2019). A 

Framework for Smart Academic Guidance 
Using Educational Data Mining. Education 
and Information Technologies, 24(2), 1379-
1393 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1646-en.html
http://www.tcpdf.org

