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 Purpose: The purpose of this research was to analyze the 

components of non-verbal education in Islamic teachings 

(hadiths and narrations). 

Materials and methods: This research was among the 

qualitative researches that was conducted using qualitative 

content analysis method with analogical categorization 

system. The field of research included texts related to Islamic 

teachings (hadiths and narrations) using a targeted approach. 

The data collection tool included questionnaires related to the 

concept of non-verbal education in Islamic teachings (hadiths 

and hadiths). In the first stage, texts related to Islamic 

teachings (hadiths and narrations) and sentences related to the 

main purpose of the research were selected. In the second 

stage, the texts were studied and the paragraphs related to the 

research question were selected. In the third stage, the code of 

concepts related to the topic was extracted from each 

paragraph, and in the fourth stage, the extracted concepts were 

placed in the categories of the same concept, and in the fifth 

stage, the appropriate name and title were explained for the 

categories of the same concept, which indicated the main 

category of the research. The method of coding and paragraph 

was used as the unit of analysis to analyze the texts. A total of 

187 codes were grouped into 10 axes. 

Findings: The findings showed that the most significant 

components of non-verbal education in Islamic teachings 

(hadiths and narrations) include honesty, love and respect, 

politeness, example, consultation, contentment, 

companionship, good speech, positive thinking and 

resourcefulness. . 

Conclusion: As a result, people who have warm and sincere 

relationships with others have better mental and physical 

health, and even in case of illness, they are faster than lonely, 

isolated people or people who are dissatisfied with their 

relationships or good relationships. They don't have it with 

others, they get better. 
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 های آموزه در غیرکالمی تربیت ی ها مولفه واکاوی

 (روایات و احادیث) اسالمی

 
 ، 1صادقیان عفت

 اسالمی، دآزا دانشگاه تربیت، و تعلیم فلسفه گروه ،دکتری دانشجوی
 ایران. اصفهان، ،(خوراسگان) اصفهان واحد

 
 ،*2 سعادتمند زهره

 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه درسی، ریزی برنامه گروه ،دانشیار
 ( مسئول نویسنده) ایران اصفهان، ،(خوراسگان) اصفهان

 
 3 براتعلی مریم

 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه درسی، ریزی برنامه گروه ،استادیار
 ایران اصفهان، ،(خوراسگان) اصفهان

 
 چکیده

  تربیت ی ها مولفه واکاوی هدف با حاضر پژوهش: هدف
 .بود( روایات و احادیث) اسالمی های آموزه در غیرکالمی

 با که بود کیفی های پژوهش زمره در پژوهش این :ها روش و مواد
 انجام سیقیا بندی مقوله نظام با کیفی محتوای تحلیل روش از استفاده

 اسالمی های آموزه با مرتبط متون شامل پژوهش حوزه .شد
 ابزار. بود هدفمند رویکرد از استفاده با( روایات و احادیث)

  تربیت مفهوم با مرتبط برداری فیش شامل اطالعات گردآوری
 در. بود( روایات و احادیث) اسالمی های آموزه در غیرکالمی

( روایات و احادیث) اسالمی های آموزه با مرتبط متون اول مرحله
 مرحله در. شدند انتخاب پژوهش اصلی هدف با مرتبط جمالت و

 والس با مرتبط های پاراگراف و گرفتند قرار مطالعه مورد متون دوم
 وعموض با مرتبط مفاهیم کد سوم مرحله در. گردید انتخاب پژوهش

 کدمفاهیم چهارم مرحله در و شد مستخرج پاراگراف هر از
 مرحله در و گرفتند قرار مفهوم هم های دسته در شده استخراج

 بیانگر که مناسب عنوان و نام مفهوم، هم های دسته برای پنجم
 به پارگراف و کدگذاری روش. شدند تبیین بود پژوهش اصلی مقوله
 رد. گردید استفاده متون تحلیل و تجزیه جهت تحلیل، واحد عنوان

 .شدند بندی دسته محور 10 در و همدسته کد 187 مجموع
  تربیت ی ها مولفه ترین شاخص که داد نشان ها یافته :ها یافته

 شامل( روایات و احادیث) اسالمی های آموزه در غیرکالمی
 همنشین، قناعت، مشورت، عبرت، ادب، احترام، و محبت صداقت،
 .باشند می تدبیر و اندیشی مثبت نیک، گفتار
 اب ای صمیمانه و گرم روابط که افرادی نتیجه در :گیری نتیجه
 بهتری جسمانی سالمت از هم و روانی سالمت از هم دارند دیگران

 تنها، افراد از تر سریع نیز بیماری صورت در حتی و برخوردارند
 اب خوبی روابط یا اند ناراضی خود ارتباطات از که افرادی یا منزوی
 .یابند می بهبود ندارند، دیگران

 

 و احادیث اسالمی، های آموزه غیرکالمی،  تربیت :ها کلیدواژه
 روایات

 
 04/05/1400تاریخ دریافت: 
 17/06/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولzo.saadatmand@yahoo.com 

 مقدمه
 ومتدا در کلمی ارتباط یا زبان که بسزایی اهمیت و نقش وجود با

 اذعان باید همه، این با دارد؛ ها انسان ما اجتماعی و فردی حیات
 لکهب شود، نمی کلمی ارتباط به محدود انسانی ارتباطات که نمود
 لمیغیرک های طریق ارتباط از انسانی ارتباطات از چشمگیری بخش

 نسانا که است هایی پیام تمام غیرکلمی، ارتباطات. پذیرد می صورت
 به چهره و حضوری تعاملت در عمدتا و فردی میان ارتباطات در ها

 یا و مستقل ای گونه به زبانی غیر علم و ها نشانه طریق از چهره
. (1دارند ) می ارسال یکدیگر به کلمی های پیام با همراه اغلب
 زا رفتارها معانی و ها کنش از متنوعی طیف غیرکلمی های ارتباط
 نشستن، و رفتن راه نوع تا رخسار، رنگ نوع  نگاه، چهره، حالت
 به یک هر که شود می شامل را اینها نظایر و پوشیدن لباس طرز

 هندد می انتقال دیگران به را هایی پیام ناخواسته یا خواسته صورت
 می ما درباره دیگران های داوری و ها برداشت گیری شکل مبنای و

  .(2گردند )
 و اسالمی اجتماعی روابط اصیل فرهنگ در درنگ توصیف، این با

 که دهد می نشان دینی، روایات و قرآنی آیات از مهمی بخش بررسی
 از پیش ها قرن اسالمی،  شریعت اخلقی و تربیتی جامع های آموزه
 کنار توجه در دانشمندان، گرفته صورت های پژوهش و ها یافته

 نقش و اهمیت بر داشته، زبانی و کالمی رفتارهای به که شایانی
 نیکی به خلق حسن و رویی گشاده جمله از غیرکالمی رفتارهای

 نهاآ شایسته کارگیری به همچنین و ماهیت تحلیل در و بوده واقف
امروزه   . (3است ) داشته بلیغ تاکید و اهتمام انسانی مناسبات در

ان ها انس ستین دهیکس پوش چیافراد بر ه  یدر زندگ تینقش ترب
 تیدهند. ترب یم را به نسل بعد آموزش یتجارب خود طول زندگ

ه دو باست که از نظر کالم  تیاز ابعاد ترب یکیدارد  یابعاد متفاوت
 یکالم تیترب .(4) شوند یمی بند میتقس یکالم ریو غ یدسته کالم

در قالب  یو تجارب مرب میهست که مفاه یشامل جمالت و عبارات
 یگفته م یتیبه ترب یکالمریغ تیترب. شود یگفته م نیآن  به مخاطب
 امیدر انتقال پ یارتباط یمهارت ها ریاز کالم از سا ریشود که به غ

 شود از جمله حرکات چشم، یاز آن استفاده م نیو آموزش به مخاطب
آهنگ  حالت دست ها و پاها، زبان بدن، صورت،حرکات اجزاء 

 یکالمریارتباطات غ قیمهم از تعامل انسان ها از طر بخش ...صدا و
افراد غالبا انتقال دهنده نوع نگرش  یهست حالت چهره و ژست ها 

 یها و احساسات و عواطف آن ها هست  اگرچه انسان ها بر رو
 ندیگو یسخن نم تیمنطبق بر واقع یکالم خود نظارت دارند و گاه

 نیبر حاالت چهره خود نظارت کنند از ا یتوانند به درست ینم یول
  نندهیخالف سخن خود دارند و ب یگونه مواقع رفتار نیلحاظ در ا

  .(4) برد یم ینبودن گفتار فرد پ یرفتار آنان  به واقع دنیبا د
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 120.. های آموزه در غیرکالمی تربیت ی ها مولفه واکاوی  

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ها و نژادها  تیاز حاالت چهره در تمام مل یاریو بس هیلبخند وگر
گونه  نیا درکهستند و  یکسانی یها امیحامل پ  ایو در سطح دن

 اهگیبه جا امروزه. به دانستن زبان آن قوم و مردم ندارد ازین،ام ها یپ
 قاتیبرده اند و تحق یپ یدر مقابل ارتباط کالم یکالم ریارتباط غ

 نیآن در ارتباطات ب تیو اهم یکالم یدر خصوص رفتارها یدیجد
 ریغ یدر خصوص رفتار ها ییافراد انجام شده است و کتاب ها

 اریربسیو تاث  تیمتفق القول به اهم ینوشته  شده است و همگ یکالم
کتاب  یاشاره کرده اند ول یبا رفتار کالم سهیدر مقا یکالم ریرفتارغ

 نینوشته شده است و هم یکالمریغ تیدر خصوص ترب یکم یها
 .(6) خصوص صورت گرفته است نیدر ا یکم قاتیطور تحق
 متون بررسی که شده ثابت نوین زبانشناسی مباحث در مروزه
 های نشانه از زنجیرهایی که غیرکالمی ارتباطات منظر از مختلف

 و ارتباطی بافت به توجه با متنّوّعی های پیام و ت اس سترده گ
 خوانشی به تواند می شود، می دریافت ها آن از گران تعامل هدف
 برداری پرده آن متعدد معنایی های الیه از و شده منجر متن از ازه ت

 را کریم قرآن متن است درصدد حاضر پژوهش راستا این در. نماید
 مکان زمان، رفتارها، جمله از غیرکالمی ارتباط های نشانه منظر از
 میکال غیر عناصر طریق از خداوند که هایی پیام تا کند بررسی... و
 از بعد اساس برهمین  .(7نماید ) رمزگشایی را نموده منتقل انسان به

 نظریه از استفاده با و ای رشته میان نگاهی با ارتباطات، انواع معرفی
 قرآن متن در یافته بازتاب غیرکالمی ارتباطات ارتباطات، علوم های
 شانن پژوهش های یافته. اند گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد کریم
 واسطه به مختلفی های پیام کریم قرآن آیات در که دهد می

 به...  و شنوایی بویایی، بینایی، آوایی، همانند کالمی غیر ارتباطات
 رد نهفته پیام درکشف ها آن از برداری پرده که شده منتقل آدمی
 می فراهم را آن معانی تکثیر موجبات و داشته بسزایی سهم متن
 ایستب می خداوند، مقصود تر کاملو  بهتر فهم برای بنابراین. نماید
 هب راهیابی برای ها آن از و نمود توجه نیز ارتباطات از دسته این به

   .(7کرد ) استفاده خداوند مراد
. است گرفته قرار اشاره مورد قرآن در کردن نگاه انواع مثال برای
 طَرْفٍ مِن یَنظُرُونَ» آمده که سوره شوری 45ی  آیه در مثال برای
 نهی خداوند که جایی در یا کردن؛ نگاه چشم گوشه از یعنی «خَفِی ّ
 ایَغُضُّو لِّلْمُؤْمِنِینَ قل» که است سوره ی نور فرموده 30در ایه ی  کرده،
 فرو خود نگاه دامنه از که بده فرمان مومنان به ،«أَبْصَارِهِمْ مِنْ

 (.8است ) موارد این از بکاهند
 موضوع راستای در خارج و داخل در ها پژوهش بررسی با همچنین
 به مستقیم صورت به تحقیقی کشور داخل در که شد مشخص
 اسالمی های آموزه در غیرکالمی  تربیت ی ها مولفه واکاوی

 به تحقیقات از برخی در است نشده پرداخته (روایات و احادیث)
 :اینکه جمله از است شده اشارهای آن به مقدمه در ضمنی صورت
 غیر و کالمی ارتباطات عنوان با پژوهشی در و همکاران  کرمی
روایات بیان نمودند  و کریم قرآن منظر از خانواده در کالمی

 خانوادگی تعامالت و اجتماعی زندگی از ای عمده بخش ارتباطات
 با آشنایی خانواده، زیربنایی نقش دلیل به. دهد می تشکیل را فرد هر

 پژوهش این. یابد می فراوان اهمیت خانوادگی ارتباطات های مؤلفه
 یدگاهد از را خانواده در انسانی ارتباطات تحلیلی و توصیفی روش به

 هدامن خانواده در ارتباطات. است کرده ترسیم روایات و کریم قرآن
 .شود می انجام غیرکالمی و کالمی صورت دو به و دارد ای گسترده

 محبت، اظهار کریمانه، گفتار طریق از سازنده کالمی ارتباطات
 لکانا. دارد خانواده افراد بین قلوب تألیف در مهمی نقش...  و موعظه
 لفمخت ابعاد که است گسترده بسیار هم غیرکالمی ارتباطات های
 و دنبوسی آمیز، محبت نگاه. است شده تبیین روایات در بیشتر آن

 مهمترین از...  و والدین مقابل در خضوع و تواضع فرزندان، نوازش
 نوع جامعترین همچنین. است خانواده در کالمی ارتباط های مؤلفه
 منطق حقیقت در و دارد نام «احسان» خانواده در سازنده ارتباط
 شدن برخوردار برای ها ظرفیت همه از که است این بر اسالم

 در  فیروزی .(9شود ) استفاده مؤثر انسانی ارتباطات از خانواده
 کالس در غیرکالمی ارتباط جایگاه و اهمیت عنوان با پژوهشی
 خود، ی پیشینه و قدمت به توجه با ارتباطات علم نمودند درس بیان

 طور فطری به انسانها. دارد انسان اجتماعی وجود سازی بهینه در سعی
 ینب ارتباط فرآیند دلیل، همین به. دارند اجتماعی زندگی به گرایش
کره  روی بر انسان وجودخود قدمت ی اندازه به       قدمتی انسانها،

 ارتباطات علم های مقوله از آموزشی، یکی ارتباطات. دارد زمین ی
 دانش آموزان و معلمان بین ارتباطات موجود روی بر که است

 هب درس، کالس در آموزان دانش و معلم بین ارتباط. می کند تمرکز
 رتباطا. افتدمی  اتفاق غیرکالمی ارتباط و ارتباط کالمی صورت دو

به  یامپ انتقال برای فرستنده آن، در که است ارتباطی نوع آن کالمی
 نوشتاری صورت به هم و گفتاری صورت به هم کلمات از مخاطب،
 ارتباط از اهمیت، بعد لحاظ از ارتباط نوع این. کند می استفاده

 لشام غیرکالمی ارتباط که صورتی در. گیرد می قرار غیرکالمی
ی م مبادله نیز را آنها خودکالم، بر عالوه افراد که هایی پیام کلیه
 می انجام صورت چند به درس کالس در غیرکالمی ارتباط. کنند
 .(10جوش ) و جنب فیزیکی، نزدیکی، حضور: گیرد

 نقش اسنادی کیفی بررسی عنوان با پژوهشی غالمی و همکاران در
 یانب کودک موفق تربیت در والدین کالمی غیر و کالمی های رفتار

 و مهم نقش والدین و است کودک تربیتی نهاد اولین خانواده نمودند
 غیر و کالمی ابعاد در والدین رفتار. دارند کودکان تربیت در کلیدی
 هک آنجایی از. دارد کودکان رفتار و شخصیت در مهمی تاثیر کالمی
 المیک رفتار از رساتر کودک برای کالمی غیر و عینی رفتار نقش
 درک و والدین عینی های رفتار نقش به بیشتر مقاله این در. است
 گونگیچ طرفی از.است شده پرداخته کودکان توسط رفتار این بیشتر

 و ها واژه از استفاده های شیوه و والدین کالمی رفتار سازماندهی
 قرار توجه مورد هم کودکان با ارتباط در آنها مثبت بیان چگونگی

 اسنادی یکیف روش تحقیق این در شده گرفته بکار روش. است گرفته
 و وخارجی،ترجمه داخلی کتب شامل منابع. است ای کتابخانه
 مورد مستقیم صورت به که است ، داخلی تربیتی مجالت مقاالت
 الگوی رینت اصلی عنوان به والدین کلی بطور. اند گرفته قرار استفاده
 وصبخص و خود رفتار بر تمرکز و هماهنگی با توانند می کودکان
 خود کودکان های رفتار سازماندهی جهت در کالمی غیر رفتارهای

 .(11بردارند) اساسی های گام موفق تربیتی و
 ارتباطات در غیرکالمی رفتارهای عنوان نقش با پژوهشی در رضایی 

 و نقش وجود نمودند با اسالمی بیان روایات و آیات منظر از انسانی
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 و فردی حیات تداوم در کالمی ارتباط یا زبان که بسزایی اهمیت
 ارتباطات که نمود اذعان باید همه، این با دارد؛ ها انسان ما اجتماعی
 از چشمگیری بخش بلکه شود، نمی کالمی ارتباط به محدود انسانی

. ردپذی می صورت غیرکالمی های ارتباط طریق از انسانی ارتباطات
 اتارتباط در ها انسان که است هایی پیام تمام غیرکالمی، ارتباطات

 طریق از چهره به چهره و حضوری تعامالت در عمدتا و فردی میان
 اب همراه اغلب یا و مستقل ای گونه به زبانی غیر عالئم و ها نشانه
 یغیرکالم های ارتباط. دارند می ارسال یکدیگر به کالمی های پیام
 نوع چهره، حاالت از رفتارها معانی و ها کنش از متنوعی طیف
 و دنپوشی لباس طرز نشستن، و رفتن راه نوع تا رخسار، رنگ نگاه،
 یا خواسته صورت به یک هر که شود می شامل را اینها نظایر

 یریگ شکل مبنای و دهند می انتقال دیگران به را هایی پیام ناخواسته
 این با. گردند می ما درباره دیگران های داوری و ها برداشت
 بررسی و اسالم اجتماعی روابط اصیل فرهنگ در درنگ توصیف،

 آموزه که دهد می نشان دینی، روایات و قرآنی آیات از مهمی بخش
 اه یافته از پیش ها قرن اسالم، شریعت اخالقی و تربیتی جامع های
 هک شایانی کنارتوجه در دانشمندان، گرفته صورت های پژوهش و
 رفتارهای نقش و اهمیت بر داشته، زبانی و کالمی رفتارهای به

 و بوده واقف نیکی به خلق حسن و رویی گشاده جمله از غیرکالمی
 مناسبات در آنها شایسته کارگیری به همچنین و ماهیت تحلیل در

 همکاران و 1اسچنک. (12) است داشته بلیغ تاکید و اهتمام انسانی
 محرک هایی از استفاده با کودکان عنوان روابط با پژوهشی در

 زبان یا بدن زبان نمودند بیان و غیرکالمی در آموزش کالمی
 مورد آگاهانه راآن معلمان اگر که است قوی وسیله غیرکالمی

 برقرار آموزاندانش با مؤثری رابطه توانندمی دهند قرار استفاده
 لکهب ایستندنمی کالس جلوی دانش انتقال برای فقط معلمان. کنند
 این خواهندمی چگونه که دهند نشان باید انسان یک عنوانبه آنها
 موثری نقش آموزاندانش موفقیت در معلمان. کنند منتقل را دانش
 لانتقا در دارند تبحر غیرکالمی ارتباط ایجاد در که آنهایی. دارند
 قابل آموزاندانش برای آنها درس زیرا ترند؛موفق هم خود دانش
 را آموزاندانش توجه غیرکالمی زبان با معلمان این. است ترفهم
 وجودبه انگیزه شنونده در و کنندمی جلب بیشتر مطالب فهم برای
آورند می وجدبه هم را حوصلهبی آموزاندانش حتی و آورندمی
 انواع گیری اندازه عنوان با پژوهشی در  2فرناندز -بارینتوس .(13)

 بر (چندگانه غیرکالمی، مقابل در کالمی عمومی،) هوش مختلف
 یک در متوسطه آموزان دانش  مطالعه عادات و تحصیلی عملکرد
 شهو مختلف انواع گیری اندازه نمود موسیقی بیان تلفیقی مرکز

 لیتحصی عملکرد بر (چندگانه غیرکالمی، مقابل در کالمی عمومی،)
 تلفیقی مرکز یک در متوسطه آموزان دانش  مطالعه عادات و

  (.14) استموسیقی بسیار موثر 
یی دیگر در باب اهمیت و ضرورت پژوهش می بایست بیان سو از

ی رفتارهای غیرکالمی غالباً اطالعات ارزشمندی درباره» نمود که
گذارند و نقش مهمی در بسیاری احساسات دیگران در اختیار ما می

از اشکال تعامل اجتماعی از قبیل جذابیت فردی، نفوذ اجتماعی، 
_________________________________ 

1 - Schenk 

 الم نیزاس که است دلیل همین به« کندمی ایفا …رسانی و کمک
بر توجه ویژه به روابط غیرکالمی تأکید دارد به آن اندازه که امام 
علی )ع( داشتن روابط غیرکالمی سازنده در ارتباط با افراد را نشانه 

نماید آنجا داند و هر انسان مؤمنی را به داشتن آن دعوت میایمان می
ان انس قَلْبِهِ؛ فِی حُزْنُهُ وَ وَجْهِهِ فِی بِشْرُهُ اَلْمُؤْمِنُ» فرماید:که بیان می
از « اش در چهره و اندوهش در درون قلب اوست.باایمان شادی

 ندانفرز با والدین ارتباط در روابط نوع این بر اسالم که روست این
دارد و استفاده از آن را در مسیر تربیت صحیح فرزندان  تأکید نیز

 منحصر ارتباطی، هایشیوه و ابزارها (.15) داندوری میالزم و ضر
 ملشا نیز را غیرکالمی موارد و نیستند کالمی هایشیوه و ابزارها در
 لماتک از استفاده سالم، ارتباط برقراری برای است الزم گاه. شوندمی
. دنمو استفاده نیز متناسب رفتارهای و بدن زبان از و داد کاهش را

 به فرزندانمان برای را هاپیام از دنیایی ما، رفتارهای و چهره حاالت
 ارتباط. باشیم برده کار به را کالمی ما آنکهبی آورندمی ارمغان

 به یزن ارتباط کالمیِ بُعد یکنندهتقویت و مؤید نوعی به غیرکالمی
مولفه  ین پژوهش درصدد است در خصوص  واکاوی. ارودمی شمار
و  ثیاحاد از منظر یاسالم یدر آموزه ها یکالمریغ تیترب یها
 یکالمریغ تیترب ی، مولفه هاپرداختهبه موضوع  یاسالم اتیروا

 گاهینقش و جاو کند  یشناسائ یاسالم اتیو روا ثیرا در احاد
  نیهمچن .مشخص کند تیرا در ترب یکالم ریغ تیترب یمولفه ها

لذا، در این . ابدیدست  یکالمریغ تیترب یها وهیش به روش ها و
ر د غیرکالمی  تربیت ی ها مولفهاست که  نیا یسوال اساسپژوهش 
 کدامند؟( روایات و احادیث) اسالمی های آموزه

 
 مواد و روش ها

 روش از استفاده با که است کیفی پژوهش های زمره در این پژوهش
 هحوز. شد ی انجاماسیق یبند مقوله نظام با یفیک یمحتوا لیتحل

 و احادیث) اسالمی های آموزه با مرتبط متون شامل پژوهش
 اتاطالع یگردآور ابزار. بود هدفمند رویکرد از استفاده با (روایات

 های هآموز در غیرکالمی  تربیت مفهوممرتبط با شامل فیش برداری 
با  مرتبطون مت اول مرحله در بود. (روایات و احادیث) اسالمی
 هدف با مرتبط جمالت و (روایات و احادیث) اسالمی های آموزه
 قرار مطالعه مورد متون دوم مرحله در .شدند انتخاب پژوهش یاصل

 در. دیگرد انتخاب وهشژپ سوال با مرتبط یها پاراگراف و گرفتند
 مستخرج پاراگراف هر از موضوع با مرتبط میکدمفاه ومس مرحله

 هم یها دسته در شده استخراج میکدمفاه چهارم مرحله درو  شد
 امن مفهوم، هم یها دستهی برا پنجم مرحله در و گرفتند قرار مفهوم

 .نددش نییتب است پژوهش یاصل مقوله انگریب که مناسب عنوان و
 و هیتجز جهت ل،یتحل واحد عنوان به پارگرافو  کدگذاری روش
 10 در و همدسته کد 187 مجموع در. دیگرد استفادهمتون  لیتحل

 شدند.  بندی دسته محور
 

 ها یافته

2 - Barrientos-Fernández 
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 122.. های آموزه در غیرکالمی تربیت ی ها مولفه واکاوی  

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 تتربی ی ها مولفه کاوش به ابتدا در پژوهش سوال به پاسخ برای
 جمالت و (روایات و احادیث) اسالمی های آموزه در غیرکالمی

 بوطهمر های پاراگراف از سپس پرداخته شد، تحقیق سوال با مرتبط
 187 بخش این در .گردید استخراج باز کدگذاری روش با مفاهیم کد

 مقوله 10 در 1 در جدول های پاراگراف از شده استخراج کدمفهوم
 .شود داده بحث به بیشتری نظم تا گردیدند همدسته محوری

 

 

 (ع) علی حضرت هایآموزه در اندیشیمثبت مفهوم شده همدسته مفاهیم 1 جدول
 شده نیگزیجا میمفاه شده دسته هم میمفاه کد
 عقل بر ادب یفزون ازیامت -1
 .انسان تیشخص یرو رادبیتاث -9
 . است انسان یآبرو و شرافت باعث ادب -70
 یآدم خاندان بر ادب لتیفض -71
 . است هالکت و رنج باعث ادب نداشتن -80
 . است ادب آموختن به یخانوادگ شرافت -104
 . است یبرتر باعث ادب -106
 .است یسخت تحمل جهینت ادب -113
 .است ادب ازمندین خرد و عقل -123
 .است ادب پدران راثیم نیبهتر -130
 ادب با انسان یارزشمند -133
 .است ادب به عقل یآراستگ -157
 .است ادب عقل نتیز -158
 .پوشاند یم را خاندان یزشت کوین ادب -159
 .است ادب انسان ییبایز و نتیز -160
  .است نو یورهایز آداب -162
 .است یزبان بد باعث یادب یب -165
  زین ی گرید بر پسندد ینم برخود آنچه هر ادب با شخص -166
 .پسندد ینم

 .است خوب اخالق باعث کوین ادب -170
 یآدم خاندان به نسبت ادب یبرتر -180
 .شود یم یادیز یها یبد باعث اندک ادب -196
 وادب عقل مگر یآدم خاندان و حسب یریپذ انیپا -210
 پروردگار از ترس و ادب شدن افزون سبب دانش شیافزا -212

 .شودی م
 .است شرفتیپ باعث یزندگ در ادب کردن شهیپ -220
 .رود یم ثروت و ماند یم ادب ثروت نه است ادب پدران راثیم نیبهتر -229
 .رسد ینم یسرور و استیر به ندارد ادب که یکس -244
 انسان خاندان و نسب به نسبت ادب یبرتر -253
 . ستین  ادب  مانند یراثیم چیه -259
 .شود هالک و گرفتار ندارد ادب که یکس -261
 .است انسان حسب برابر ادب -268
 .است یآدم عقل ادب درخت شهیر -271
 .است زهیپاک و نو یها لباس مانند ادب -272
 .است ادب انسان یژگیو و یخو نیبهتر -273
 .است یسودمند باعث ادب با عقل شدن نیقر -274
  گرانید یبرا چه آن از کردن یدور ادب یها نشانه از -281
 .ینپسند هم خود یبرا یپسند ینم

 .است نقره و طال به  داشتن ازین از شیب تیترب و ادب به انسان یازمندین -285
 .است اندک شیها یبد مودب انسان -303

 
 

 ادب
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 .دینپسند گرانید یبرا یندار دوست خود یبرا که را یزیچ که است همان ادب -312
 .ستین ادب از باالتر یافتخار -320
 روزگار از یآموز عبرت -3
 نیشیپ ملل و اقوام از گرفتن عبرت -41
 . است یخوشبخت و یرستگار آموختن عبرت دهیفا -44
 ایدن از گرفتن عبرت -68
 است. بوده دراز یآرزوها انینیشیپ هالکت سبب -119
 .نده انجام را آن یگرید ناپسند یخو مشاهده با -225
 خیتار ازگرفتن  عبرت -265
 خیتارمطالعه تاریخ  ازگرفتن  عبرت -322
 خیتار از عبرت -445
 .دیریبگ عبرت گذشتگان خیتار در مطالعه با -446
 گذشتگان از عبرت.یزندگ در آنان اتیتجرب افتنیدر و گذشتگان خیتار در احتیس و ریس -464

 عبرت

 .است مودت و  مهر جادیا باعث محبت و مهر -5
 کودک داشتن دوست -10
 . کند یم محبت فرزندش به که  یا بنده مقابل در خداوندو مهربانی   رحم -12
 فرزند دنیبوس برابر در ثواب -29

 فرزند کردن شاد یازا در امتیق در یشاد -30
 فرزندان داشتن یگرام-47
 کوین آداب آموزش و کودکان داشتن یدراثرگرام خداوند آمرزش -49
 کودکان به یمهربان و ترحم -55
 . کارهاست نیبرتر از کودکان داشتن دوست -72
 مقام و هرسمت وبا مکان و درهرزمان کودک احساسات به توجه -91
 فرزندان در یبرابر و مواسات تیرعا -97
 فرزندان نیب یورز مهر در نشدن قائل ضیتبع -105
 فرزند دنیبوس در مومن یبرا یا درجه -178
 انسان یقلب محبت در  شهیر فرزند دنیبوس -187
 فرزندان به گذاشتن احترام -191
 .کند یم خوشحال را او و نگرد یم فرزندش به محبت با که یپدر به بنده کردن آزاد اجر -223
 .است یمحبت یب از یبدزبان -335
 است خانواده به آنان نیمهربانتر خداوند درنزد انسان نیمحبوبتر -343
 .شود یم خدا یخوشحال موجب مومن کردن خوشحال -440
 تیترب در مالطفت -473

 
 
 

 محبت و احترام
 
 
 
 

 .کند مخالفت گرانید نظر با کردن ازمشورت پس که است یکس انتظار در یسردرگم و رتیح -6
 .است کردن مشورت در یاله قیتوف و برکت -33
  خردمند افراد با مشورت -34

 . دهند یم مشورت یدرست به خردمند افراد -35
 جاهل انسان با مشورت بودن خطرناک -43
 کار در یروزیپ صورت در مشورت به عمل اثر در شدن ستوده -53
 یکار در شکست درصورت مشورت به ازعمل پس انسان تیمعذور -54
 کردن درمشورت دلسوز و عاقل شخص به اعتماد -56
 عاقل شخص مشاوره کاربستن به در مخالفت در هالکت و سقوط -57
 . جوان یبازو زور از کهنسال انسان کی نظر و دهیا یبرتر -69
 گرانید با گرفتن مشورت در  خود یخطاها به افتنی یآگاه -90
 .است صداقت با و اوامانتدار اتیخصوص که کن مشورت یمشاور با -96
 یفکر یها بست بن به دنیرس صورت در خردمندان شهیاند از یرویپ -102

 
 

 مشورت
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 .است نکردن مشورت جهینت یمانیپش -108

 کردن مشورت یپ در خردمندانه اهداف به شدن نائل -109

 مشورت گرانید با که است یکس آن از نظر و یرا نیبهتر -110
 .کند یم

 . اشتباه و خطا از شدن ،مصون کردن مشورت جهینت -111

 .است یوتقو یرخواهیخ حس تجربه، نش،یوب علم م،یسل عقل مشاور، یها یژگیو -112
 .هاست آن نیتر تجربه با مشاور نیبهتر -114
 طماع و صیحر انسان با نکردن مشورت -116
  یریگ میتصم از قبل کردن مشورت-155
 .است انسان یپشتگرم باعث کردن مشورت -164
 .میریگ یم اریاخت در را گرانید اتینظر کردن مشورت در -169
 .ابدی ینم خود مشکل حل یبرا یراه خود عقل با انسان که یمواقع در عاقل مشاور کی اتینظر از یرویپ -230
 .بود نخواهد مشورت مانند یبانیپشت چیه -260
 .است گرانید به دادن مشورت عقل نعمت از یسپاسگزار یها نشانه از -296
 بزرگان و نظران صاحب عقول در مشارکت یعنی مشورت -424
 .است یحدود یدارا کردن مشورت -441
 .ستین ضامن را کار تیموفق و است خود یرا درباره تالش حداکثر مشاور فهیوظ -459
 .کند ینم ضرر کردن مشورت با یکس چیه -460

 
 
 
 

 قناعت ییکوین -7
 .کردن اسراف با همراه ثروت ازی درزندگ وقناعت یزیر برنامه یبرتر -127
 .است قناعت محصول نفس عزت -328

 یزندگ در قناعت -331

 .است یدار شتنیخو موجب قناعت -332
 .طلبد یم بلند همت قناعت به یبندیپا -333
 .انتهاست یب یثروت قناعت -338
 .ستیتوانگر موجب قناعت -339
 .است گنج قناعت -351
 .است ریناپذ یریس ندارد قناعت که یکس -382

 
 قناعت

 
 

 .انسان بر بد نیهمنش ریتاث -19
 . است نعمت کین نیهمنش -21

 .است یبدبخت بد نیهمنش -22
 خوب افراد به شدن کینزد و بدان از یدور -46
  خدا ادی به را ما دارشید که است خوب یباکسی نیهمنش -61
 .اندازد یم

 . دیفزایب ما دانش بر گفتارش که است خوب یکس با ینیهمنش -62
 . کند بیترغ آخرت به را ما رفتارش که است خوب یکس با ینیهمنش -63
 .است ادب انسان نیوهمنش بانیپشت نیبهتر -141
 .شود یم جان یزگیپاک ، کوین ادب ، دانش یافزون موجب دانشمندان با ینیهمنش -205
 .ماند نمى سالم کند همنشینى بد دوست با که هر -247
 .است کردن سالم و یکوکارین و ،احسان گذشت ، یاخالق خوش ، یآدم با مردم یدوست عوامل از -290
 ادب از بهره یب افراد با یدوست نشدن قیعم -336
 دوستان تعداد شیافزا -357
 یابیدوست   دوست افتنی در یقدرتمند -358
 .دیاندازیب یدوست و صلح مردم انیم سخن با -395
 ی رمنفیتاث بد نیوهمنش رمثبتیتاث برانسان خوب نیهمنش -412

 .گذارد یم

 
 
 

 همنشین
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 . دارد یم یگرام را انسان که یدوست به یکینزد و خوار را انسان که یدوست از یدور -471
 .است عاقل با ینیهمنش سبب جاهل انسان با ارتباط قطع -482
 خوب نیهمنش انتخاب -483
 خوب نیهمنش ریتاث -484
 . هستند انسان سپر مشکالت در و انسان کمک آرامش خوب دوستان -485
 .نکن یدوست خود دوست دشمن با -496
 بسب اعتناست یب که یکس به لیم اظهار و .شود یم دوست بهره از کاستن باعث دوست به یلیم یب اظهار -522
  . است انسان یخوار

 
 

 .است ممکن داشتن صداقت  با عقل شدن کامل -50
 . است انسان یاهیروس باعث یدروغگوئ -76
 .است انسان یدیروسپ باعث صداقت  -77
 .است شوم یدروغگوئ و مبارک یراست و صدق -78
 .است ادب و اخالق نیباتریز ییراستگو -177
 و نیما یدارامانت در و داریپا یاله دستورات و نماز بر صادق، گفتارش در که است یکس بندگان نیمحبوبتر -211

 .باشد درستکار
 .است امان در انسان یشخص نیچن از یآدم. است ییراستگو ،یامانتدار ، ایح مومن صفات از -434
 .پندارد یم راست ، شیخویی راستگو اساس بر را  یگرید دروغ  که است یکس یواقع یراستگو -515

 صداقت

 کین گفتار با یخوشبخت مالزمت -51
 .باشد شده خدا ادی آن در که است یسخن سودآور سخن -58
 . دارد دوست را خدا دیگو یم که است یسخن سالم سخن -59
 .پردازد یم مردم مسخره به که است یسخن پژمرده سخن -60
 گفتار یادیز داشتن نگه و مال یادیز انفاق -67
 . است یروز و ثروت شیافزا باعث کین گفتار-82

 . شود یم مرگ ریتاخ باعث کین گفتار-83

 .است بهشت به ورود و خانواده در تیمحبوب باعث کین گفتار -84
 کین گفتار با طرفداران شدن ادیز -92
 گفتن سخن موقع به -94
 ییخو نرم به زبان دادن عادت-151
 . شوند یم بدخواهان  شدن اندک و دوستداران شدن ادیز ، باعث دادن سالم و ییگو نرم -153
 .است زبان داشتن نگه صدقه نیبهتر -179
 کین گفتار با انسان تیمعروف -182
 .زشت کردار و زشت گفتار  به خود به ندادن اجازه -197
 .است کین گفتار اثر در کوین سخن دنیشن -200
 . گردد مى پشیمان نکند مهار را گفتارخود که هر -248
 یم سبب را هیفروما یها انسان شدن جمع و فیشر یها انسان کردن دور باعث ، زشت سخنان راندن زبان بر -368
 .شود
 .است باطل بر سکوت از بهتر حق به راجع سخن -370
 . ماند یم سالم سکوت از و برد یم سود گفتن سخن از مومن -371
 .است انسان شر موجب هودهیب گفتار -469

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتار نیک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اساس و هیپا یب یها گمان از یدور -52
 مردم به ظن سوء از یخوددار -79
 انیاطراف سخن برابر در یشیاند مثبت -88
 نزدن بد فال و  یشیاند مثبت -107
 .است جان یراحت باعث ینیب خوش -406
 زدن کوین فال -451

 مثبت اندیشی

 تدبیر .است یندارید ی نشانه یزندگ در  یزیر برنامه رویتدب -115
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 .است دهیپسند صفات از امور در ریتدب و  یزیر برنامه -117
 کارها در یشیاند دور و کارها در اطیاحت -121
 .است ترسناک اقدام از بهتر یگمراه در رتیح هنگام یریگ میتصم از یخوددار -122
 .است مهم یدرزندگ یزیر برنامه نقش -126
 .کردن اسراف با همراه ثروت از یزندگ در قناعت و یزیر برنامه یبرتر -127
  کار جوانب کردن روشن و یشیاند دور و تامل -131
 کار در یشیاند دور و و تامل از پس کار انجام در تیقاطع -132
 دهینسنج اقدام تیممنوع -135
 یزیر برنامه با راه در دنینلغز -136
 .است یشیدوراند هیسا در یروزیپ -217
 .دیآ یم دست به دنیسنج و دنیشیاند با  اطیاحت و یشیدوراند -218
 . است انسان بانیپشت نیبزرگتر یشیدوراند و اطیاحت -266
 .است یشیدوراند کردن رها شجاعت، دشمن -391
 .است یشیدوراند خرد قتیحق -431
 امر جوانب سنجش و یبررس -443

 مورد در پژوهش سوال به پاسخ مورد در محتوا تحلیل دستاورد
 های آموزه در غیرکالمی تربیت ی ها مولفه واکاوی ماحصل
 محوری مفهوم 10 کدمفهوم و 187در ( روایات و احادیث) اسالمی

 همنشین، قناعت، مشورت، عبرت، ادب، احترام، و محبت صداقت،)
 .شد بندی طبقه( تدبیر و اندیشی مثبت نیک، گفتار

 

 نتیجه گیری
 تربیت غیرکالمی ی ها مولفه واکاوی پژوهش این اجرای از هدف
 پژوهش حاضر در. بود (روایات و احادیث) اسالمی های آموزه در

شدند. یافته ها  بندی دسته محور 10 در و کدهمدسته 187 مجموع
 آموزه در غیرکالمی  تربیت ی ها مولفه ترین نشان داد که شاخص

 احترام، و صداقت، محبتشامل ( روایات و احادیث) اسالمی های
شی اندی نیک، مثبت مشورت، قناعت، همنشین، گفتار عبرت، ادب،

 و این یافته ها همسو با نتایج پژوهش های کرمی .باشند می و تدبیر
 و  ، اسچنک(11) همکاران و ، غالمی(10) ، فیروزی(9) همکاران
می باشد که هر کدام  و (14) فرناندز -و بارینتوس (13) همکاران

 های آموزه در غیرکالمی  تربیت ی ها در پژوهش هایشان بر مولفه
تاکید داشته اند. در تبیین این یافته می  ( روایات و احادیث) اسالمی

 ارهاییرفت از دسته آن از تربیت کارکرد از ای عمده بخش توان گفت
 و«خاموش»،«پنهان»،«غیرکالمی» صورت به که گیرد می شکل

 های اثرگذاری از اندکی بخش تنها و شود می گر جلوه «نامحسوس»
 تکرار و زبان، نصیحت طریق از ناپایدار بسیار سطح از هم تربیتی،آن

 الوهع موثر و موفق ارتباطی داشتن برای .شود حاصل می کالمی پیام
 و کالمی غیر ارتباطات به زیادی توجه باید کالمی ارتباطات بر

 خواهد کمک شما به مهارت این چراکه باشید داشته خود بدن زبان
 یدکن منتقل خود مخاطب به خواهیدمی که را آنچه بتوانید تا کرد
 نیز را مقابلتان طرف اهداف و کالم معنای احساسات، آن کنار در و

 ینا غیرکالمی ارتباطات مهارت داشتن صورت در. کنید درک بهتر
 مختلف هایحیطه در بتوانید تا گرددمی فراهم شما برای امکان
 و خانواده اعضای با ارتباط یابی،دوست ازدواج، شغل، مانند زندگی

 سمیج بهداشت افزایش به مسئله این و کنید عمل دیگران از بهتر... 
 منفی هیجانات هرگونه از و کرد خواهد کمک نیز شما روانی و

 که آنجایی از. ماند خواهید دور به اضطراب و استرس مانند
 اتدارد. ارتباط روزمره زندگی در بسیاری نقش غیرکالمی ارتباطات

 را فرد هر خانوادگی تعامالت و اجتماعی زندگی از ایعمده بخش
 هایهمؤلف با آشنایی خانواده، زیربنایی نقش دلیل به. دهدمی تشکیل

 روش به پژوهش این. یابدمی فراوان اهمیت خانوادگی ارتباطات
 رآنق دیدگاه از را خانواده در انسانی ارتباطات تحلیلی و توصیفی
 دامنه خانواده در ارتباطات. است کرده ترسیم روایات و کریم

. شودمی انجام غیرکالمی و کالمی صورت دو به و دارد ایگسترده
 محبت، اظهار کریمانه، گفتار طریق از سازنده کالمی ارتباطات
. دارد خانواده افراد بین قلوب تألیف در مهمی نقش...  و موعظه
 ادابع که است گسترده بسیار هم غیرکالمی ارتباطات هایکانال

 ز،آمیمحبت نگاه. است شده تبیین روایات در بیشتر آن مختلف
 زا...  و والدین مقابل در خضوع و تواضع فرزندان، نوازش و بوسیدن
 همچنین. است خانواده در کالمی ارتباط هایمؤلفه مهمترین
 در و دارد نام «احسان» خانواده در سازنده ارتباط نوع جامعترین
 برای هاظرفیت همه از که است این بر اسالم منطق حقیقت

 یشب .شود استفاده مؤثر انسانی ارتباطات از خانواده شدن برخوردار
 می منتقل غیرکالمی ارتباطات طریق از انسانها پیام درصد 70 از

 یم مخاطبان به گفتار و کالم طریق از ها پیام درصد 30 تنها و شود
 حرکات حاالت، یا و بدن زبان همان کالمی، غیر ارتباطات. رسد
 وسیله ترین بخش اثر که است انسان های اندام و پاها است، چشم
 که است آن در چهره به چهره ارتباطات مزیت. است پیام انتقال
 قیممست غیر یا و کالمی ارتباطات از رساتر و تر دقیق پیام انتقال
 دست حالت مردمک و صورت حاالت در دقت با توان می و .است

. ردب پی گوینده پیام بودن جعلی یا درستی به صدا آهنگ پاهای و
 لانتقا که است بشر طبیعت در خداوند شگردهای از هم این واقع در
 اگر و گیرد می صورت کالمی غیر و کالمی صورت دو به پیام

 و بوده منطبق هم بر روش دو اینباشد،  صادق خود پیام در گوینده
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سویی  از .شود می منتقل تمام شفافیت و انرژی و قدرت با پیام انتقال
 اجتماعی ارتباطات و روابط وجود روانی، سالمت های نشانه از یکی
 منبع دیگر های انسان با صمیمی و گرم روابط وجودچنین. است
 رویارویی هنگام به. است انسانی هر آسایش و راحتی اعتماد، ایمنی،

 صمیمی، دوستان وجود زندگی، سخت در مواقع و مشکالت با
 .شدبخ می اعتماد و ایمنی انسان به دلسوز آشنایانی و گرم ای خانواده

 و گرم روابط که افرادی اند داده نشان مختلف های هش پژو
 سالمت از هم و روانی سالمت از هم دارند دیگران با ای صمیمانه
 رت سریع نیز بیماری صورت در حتی و برخوردارند بهتری جسمانی

 یا اند ناراضی خود ارتباطات از که افرادی یا منزوی تنها، افراد از
 . یابند می بهبود ندارند، دیگران با خوبی روابط

 اب مرتبط مراکز و مدیران ریزان، برنامه گردد می پیشنهاد پایان در
 در رو پیش موانع و راهکارها ابعاد، تمامی تربیت و تعلیم حوزه
 (روایات و احادیث) اسالمی های آموزه در غیرکالمی تربیت حوزه

 در و دهند قرار مدنظر است مانده مغفول درسی کتب در که را
 . ورزند اهتمام ها مؤلفه این آموزش
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