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 مقدمه

تحقيق، تدریس ومشغول شدن در پروسه های  پژوهشهای علمی ایجاب مينماید که نوعی از 

توجه به واقعيتهای عينی و پذیرش ، کنترول بر خواستهای فردی، تمرکز باالی خود شناسی 

واقعيتهای انسانی در ميان افرادی که  در این محيط به سر ميبرند به وجود آید. در نتيجه، دست 

عالی را رفتار های اخالقی اندرکاران این محيط،  در تناسب با سایر محيطهای اجتماعی از خود 

 کشورآرمانهای متعالی را در مورد جامعه،  وبه وظایف خود صادقانه برخورد ميکنند  ؛دهندتبارز مي

و مردم در ذهن خود پرورش ميدهند. بنابراین محيط پوهنتونها معموالً نمونه یی از انسان دوستی، 

که ایجاد  به چنين اخالقی، اخالق اکادميک خطاب ميشود آزاد منشی ووطنخواهی جهان مدار ميباشد.

عام به مفهوم توجه به اخالق  به این اساس مهم است.نهایت درجه و مراعات آن در محيطهای علمی 

هدفی است روابط انسانی تأمين و  مناسب  برای ایجاد یک فضای در پوهنتون تعليم و تربيه کلمه 

دنبال  اعم از رهبری، استادان، محصالن و منسوبان اداریپوهنتون که از سوی تمام منسوبان 

در هر جامعه یی   هاوضع گردیده است چه پوهنتوناخالقی هذا روی این دليل طرح پاليسی شود. مي

 و از جمله در افغانستان، در تشکل اخالق عالی انسانی، عالی ترین مرجع  شناخته ميشود. 

 ضرورت و اهمیت پالیسی اخالقی

 های تاثيرات منفی فراوانی را در تمامی عرصه ،جنگ و نا امنی های بيشتر از چهار دهه

 . است وپيامدهای منفی زیادی را سبب شده  وارد ساخته نهاد های تحصيالت عالیجامعه از جمله در 

بی توجهی وظيفه نشناسی، برخورد های سليقوی،  در تعدادی از افراد در شکل ِاین پيامدهای منفی، 

 را   اکادميکهای محيط گاهی ،. چنين رفتار های ناپسندتبارز کرده استو...  اکادميکبه ارزشهای 

و سبب شده  در سطح نازل قرار دادهيفيت درس را کو گردانيده آری از رفتار های عالی انسانی 

ن، بنابرای. کننددنبال  ،ترقی پيشرفت جامعه استکه همانا اهداف خود را  ها نتوانندپوهنتون که  است

طرح پاليسی اخالقی ، یکی از آن جهات  وباید مقابله صورت بگيرد   با این معضل از جهات مختلف

عملکرد و افکار استادان، محصالن کارمندان  ،سلوک، رفتار، کرداربر اثر گزاری مثبت برای

 . اداری و تدریسی است
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 هدف عمومی

رابطه های تأمين تقویت نورمهای اخالقی در وظيفه شناسی،   ؛هدف عمومی پاليسی اخالقی

علم آن وطندوستی، انساندوستی، مبتنی بر اخالق اکادميک که در انکشاف یک محيط  برای انسانی 

    .ميباشد، حقيق علمی انگيزه برای فعاليتهاستپروری و روحيۀ ت

 اهداف خصوصی

 ؛پوهنتون  تقویت نورمهای اخالق عالی در رهبری .1

 ؛استاداندر تقویت نورمهای اخالق عالی   .2

 ری؛کارمندان ادادر تقویت نورمهای اخالق عالی .3

 در محصالن. تقویت نورمهای اخالق عالی .4

 

 

 فصل اول

 پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانیمعیار های اخالق عالی در هیأت رهبری 

 مادۀ اول 

از اهميت فوق العاده زیاد برخوردار است. یک  پوهنتون تعليم و تربيۀ شهيد استاد ربانیرهبری در 

 وظایف و مکلفيتهای  اخالقی زیر را بر عهده دارد:  پوهنتون  ادارۀ سالم در 

را برای همه )استادان، کارمندان و محصالن( محيط امن ، آرام و  پوهنتونهيأت رهبری ،  .1

 مورد اعتماد ميسازد.

 نهاد تحصيالت عالی، متعهد به تطبيق اصل مجازات و مکافات بوده، از آن حمایت مينماید. .2

هاي گوناگون  فساد های عاري از  وبا توظيف اشخاص امين ، دلسوز  ،ونپوهنتهيأت رهبري   .3

 گامی در راستای پيشرفت نهاد ميگذارد. فساد اخالقي  وفساد اداري  چون

 پخش مينماید.درسطوح مختلف را  ارزشهاي اخالقي  ،پوهنتونهيأت رهبري  .4

 و از جا دادن آن در پابند بوده ارزشهاي اخالقي و استمرار به آن به  ، پوهنتونهيأت رهبری  .5

 حمایت مينماید. اتفورم تقرر ، ترفيع و امتياز

، محصالن استادان ، هر نوع انحراف ازمعيار های پذیرفته شدۀ اخالقی  پوهنتونرهبری    .6

 ميدهد. مورد پيگرد قانوني قرار وکارمندان را 
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با درنظرداشت سلسله مراتب، جهت تقویت معيار های اخالقی ميان  ، پوهنتونرهبری  .7

 هر دورۀ تحصيلی آنها را ازدر آغاز محصالن و متوجه ساختن آنها به مسؤوليتهای شان ، 

عایت و احترام ر آگاه ساخته و تعهد ایشان را در مورد نهاد تحصيالت عالی،قوانين و مقررات 

 .ميگيردآن 

به رعایت "پاليسی منع تبعيض، آزار و اذیت جنسی در تهاد های متعهد پوهنتون، رهبری  .8

 تحصيالت عالی"  بوده کسی را که خالف آن عمل مينماید، مورد حمایت قرار نميدهد.

 مادۀ دوم

، توجه به اصول و ضوابط اخالقی و حمایت از آن  است.  پوهنتونیکی از وظایف اساسی رهبری 

ادارۀ سالم، اداره یی است اصول و ضوابط اخالقی را جدی ميگيرد و به آن عطف توجه مينماید. 

در حالی  که خود متعهد به اصول و ضوابط اخالقی است، استادان، کارمندان و  پوهنتونرهبری 

داً مراعات نمایند. رهبری پوهنتون تالش مينماید تا مراعات محصالن را نيز مکلف ميداند تا آن را ج

اصول و ضوابط اخالقی، جزئی خصوصيت وجودی دست اندرکاران } استادان، کارمندان و 

 محصالن{ گردد وایشان، با افتخار در جهت تطبيق آن به عنوان یک مسلمان ميکوشند. 

 مادۀ سوم

ل نميکند و در جهت زدودن خود کامه گی تالش ، خود کامه گی هيچکس را تحم پوهنتونرهبری 

مينماید و خواهان آنست که نهاد های اکادميک برای همه، فضای مملواز محبت، صميميت، اخالق، 

 تربيت، علم و دانش واعتماد باشد.

 مادۀ چهارم 

تخطی هيأت رهبری، از مواردی که در باال ذکر شد، مطابق قانون، مقررات و لوایح تحصيالت 

 مورد بازپرس قرار ميگيرد. عالی

 فصل دوم

 معیار های اخالق عالی  دراستادان

 پنجممادۀ 

استادان، یکی از رأسهای مهم دیگر در پوهنتون، به شمار ميرود. استادان به عنوان منور ترین قشر 

 جامعه، اخالق عالی اکادميک را از خود تبارز ميدهند که به برخی از انها در زیر اشاره ميگردد:  

بخشی از اخالق اکادميک برای استاد  تعهد مسلكي و حرمت گذاري به معيارهاي مسلكي .1

  شمرده ميشود.
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  ،كه استاد فاقد این ارزشها باشد در صورتيرد، ، اخالص و اخالق مسلكي دااتقو ،استاد  .2

وتدریس وي در قسمت تغيير مثبت محصالن تأثير گذار نبوده ومحصالن نميتوانند از  تعليم

 .د ببرندآن سو

پيماید می گي نایذیر این مسير را ه خست ۀآموزش عالقه داشته وباروحيو  به تدریس استاد  .3

زیرا خشم و  ؛پرهيزدميصدرداشته و از دلتنگي و خشونت جداً  ۀراستا سعاین وهم در 

شخصيت او را خدشه دار  ميدهد وگاهي  را در مسير غير مطلوب سوق استادخشونت 

 .ميسازد

زیرا این چيزي است كه محصالن  ؛نماید مياستاد در تدریس خویش هميشه حقيقت را بازگو  .4

 .كاهدنمياز ارزش آن  ،مطالب علمي یۀدارند و هيچگاه در ارا را انتظار آن

 .دهدميخویش قرار  سرلوحۀ کارقانونمند بوده ، اهداف عالي داشته و وقت شناسي را  ،استاد .5

ارزیابي دقيق انجام از محصالن خویش باشد و هميشه ميپيشه استاد عدالت پسند و عدالت  .6

 ميدهد و ارزش مقام خود را با ارزیابی غير علمی زیر سوال نميبرد. 

رابطه برادري ، دوستي ،  با اداره، همکاران مسلکی، اداری و محصالن  رابطه استاد .7

چون غرور ، تكبر ،  باشد و از تمام اخالق سوميبر اصل صميميت استوار  بوده ،برابري 

، انواع تعصب} سمتی، قومی، نژادی، جنسی و...{و سوء استفاده های يیحسد و زشت خو

منفور بوده  مورد  و دینی اجتماعي زیرا این صفات در دیدگاه اخالق ؛نمایدميپرهيز  اخالقی

 .نكوهش شدید قرار گرفته است

ترام متقابل داشته واز آنچه كه ني بر احتاخالقي وانساني مب ۀاستاد هميشه بادیگران روی .8

 ) همکاران و محصالن( است چون استهزاء ، تمسخر و توهين دیگران منافي شأن وي

 .نمایدمياجتناب 

به  طور مداوم از سفارشات نيك و سازنده خویشه مطالب درسي ، ب یۀاستاد در ضمن ارا .9

ابل و انسان دوستي بر اخالق حسنه، تواضع ، احترام متق هميشه نورزیده،دریغ  محصالن 

 .نمایدميتأكيد 

استاد در هنگام تربيت وسازنده گي احساسات وعواطف را كنار گذاشته واز همان روشهاي .  10

 .نماید كه منجر به تحقق هدف ميگرددميوآموزشي استفاده  تربيتي

 ميباشده مند قعال محصالنشفقيت ويشرفت ومپبوده ، به  مهرباندلسوز و درجه استاد نهایت .11

 .بردميكار ه راستا تشویق و ترغيب را نيز ب ودر این
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 نماد خواهداز این طریق مي چه وی وجود دارد،هماهنگي  استادميان حرف و عمل .  .12

هماهنگی ميان حرف عدم وجود  . او معتقد استیك شخصيت عظيم انساني را به نمایش بگذارد

را ترور نا خود آگاه شخصيت كه این عمل  ميسازد انحطاط شخصيت را مساعد و عمل، زمينۀ

 .مينامندخودي 

به یک استاد ذیري از ارزشمندیهاي مهم یك استاد به شمار ميرود و پانتقاد پذیري وانعطاف  .13

 .داشته باشدميهميشه براي آن آماده گي ذهني و روحي ، معتقد بوده  نتایج ثمر بار آن

ه رسالتش كه همانا تربيت وسازندهميشه در مسير برکرسی پيامبران تکيه زده است لذا استاد   .14

صبر و حوصله مندي  وشادابي را از دست نداده و با گي است ، استقامت داشته ، نشاط وطراوت

 .بردميوجيبه دیني وانساني اش را به پيش  ،شایاني

 استاد هميشه در قسمت حل مشكالت محصالن خویش آماده بوده واز هيچ نوع همكاري كه به .15

 .ورزدميانجامد دریغ نمي ش مؤفقيت شاگران

مبتكر وخالق بوده و در چوكات كاري خویش نوآوري داشته ومداوم شاگردان را از  ،استاد .16

 .فزایدمی ابهره مند ساخته و بر دانش ایشان و بدرد بخور  مفيد  ،جدید  معلومات

داشته ميراز دار محصالنش بوده و در این راستا هميشه اعتماد محصالنش را باخود ، استاد .17

 .باشد

پاسداري  این اصلهااز  هميشه یو .به شمار ميرود استاد و معلمروح معنوي  ،وفاداري وصداقت  .18

 .نمایدمی هيچگاه از آن تنزل ن، نموده

 .دهدميرا یكسان مورد نوازش قرار  ۀ محصالنتبعيض را كنار گذاشته وهم استاد پيوسته  .19

باشد، زیرا سخنان ميداراي عفت زبان وقلم ، در مقام رهبری قرار دارد. به همين اساس استاد .20

یكایك آنها را ميشمارند وبر شخصيت استاد  ، طرف مقابل،عمل بوده او براي دیگران سرمشق

 .قضاوت ميكنند

شان را  اشتباهات نموده،واز آنها استقبال  ميگذارداستاد به نظریات ودیدگاه هاي محصالن ارج  .21

 سالم اصالح ميکند.نظریات  یۀارا با

تا بتواند خالءهاي   ميباشددرك و تشخيص نقاط ضعف و قوت محصالن  دارای قدرت استاد  .22

 .را به اسرع وقت تكميل نموده و توازن در آموزش را به وجود بياورد موجود

؛ زیرا همۀ انسانها یکسان نيستند و در رفتار، گفتار، نمایدميتفاوت هاي فردي را رعایت استاد   .23

 .... از هم متفاوت اندبرخورد ها، یاد گيری و
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، از مشكالت شان خود را آگاه نمودهداشته ، استاد هميشه با محصالن خویش احساس همدردي  .24

 .نمایدميهمكاري مانند یک پدر و مادر رهنمایی وایشان را  ،درقسمت حل آن

 مادۀ ششم

تحصيالت عالی تخطی استادان ، از مواردی که در باال ذکر شد، مطابق قانون، مقررات و لوایح 

 مورد بازپرس قرار ميگيرد.

 

 فصل سوم 

 معیار های اخالق عالی درکارمندان اداری  

 

 مادۀ هفتم 

اخالق اداری، امانت داری، خدمت گذاری، مسؤوليت پذیری، انظباط، پيگيری در امور، محبت، 

و تربيۀ شهيد  برده باری، عدالت وخوش رفتاری از اصلهای مهم در اخالق اداری در پوهنتون تعليم

نکات زیر از الزمه  استاد ربانی به شمار ميرود و یک کارمند اداری آراسته به این صفات است.

 عالی در کارمندان اداری یک نهاد تحصيالت عالی به شمار ميرود:اخالق های  معيار های 

، گيه رعایت كامل شئون اسالمي و عرفي جامعه مانند پوشش مناسب ، حفظ متانت ، آراست .1

  .اجتناب ازهر گونه رفتارهاي ضد اخالقي و غيره

 .حفظ آرامش در محيط كاريی  وپذیر مسؤوليت ،وقت شناسي  .2

 .حفظ اطالعات و اسناد اداري ،رازداري  .3

 .به موقع و منظم در محل كار رعایت نظم و انضباط كاري، حضور .4

 .ممكن و با كيفيت مطلوبو انجام امور آنها در كوتاه ترین زمان  برخورد مناسب با مراجعين.  .5

 .سرعت عمل و دقت در پيگيري امور محوله .6

گي در آموزش و افزایش معلومات شغلي و اجتماعي و استفاده بهتر از دانش ، ه اهتمام هميش .7

 .نظرات وتجربيات خود و دیگران در جهت بهبود انجام وظایف

 .كمك به سایر همكاران به موازات رعایت حریم كاري یكدیگر .8

 د با جبين گشاده.ن انتقاد و پيشنهاپذیرفت .9

 .حفظ و نگهداري تجهيزات اداري و رعایت اصل صرفه جویي .10
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ن ، كامپيوتر ، امكانات وفيليپرهيز از استفاده شخصي و غير اداري از اموال اداري مانند ت .11

شبكه وپرهيز از انجام هرگونه امور غير اداري در وقت اداري و اخذ مجوز براي حضور 

 اداري.در ساعت  ير كاريدر جلسات غ

 .مربوطه آمران كامل با  هماهنگي .12

پایبندي به مفاد قرارداد شغلي و اجتناب از هرگونه چانه زني در مورد مزایاي شغلي فراتر  .13

 .از قرارداد وقانون

 .گي براي اعزام به ماموریت داخلي و خارجي در صورت لزومه آماد .14

 .صورت لزومگي براي حضور در ساعت غير اداري در ه آماد .15

 .)اضافه كاري)مربوطه براي حضور خارج از وقت اداري در محل كار آمر هماهنگي با  .16

مراعات اصل صداقت در انجام الیحه وظایف مربوطه از اصل های مهم دیگر یک  .17

 کارمند اداری به شمار ميرود. 

 مادۀ هشتم

مقررات و لوایح تحصيالت تخطی کارمندان اداری، از مواردی که در باال ذکر شد، مطابق قانون، 

 عالی و مقرره طرز سلوک کارمندان خدمات ملکی مورد بازپرس قرار ميگيرد.

 

  فصل چهارم

 معیار های اخالق عالی درمحصالن

 مادۀ نهم

محصالن به عنوان قشر جوان، پر تحرک، آگاه و بيدار درتمام جامعه بخصوص در نهادهای 

پوهنتون تعليم و تربيۀ تحصيالت عالی از ارزش خاصی برخوردار است. وظيفۀ اصلی و اساسی 

نيز تعليم و تربيه همين قشر و تقدیم آنها به جامعه است.  این قشر در محيط  شهيد استاد ربانی

 ارندۀ صفات زیر می باشد:اکادميک د

فرد واقع بين است یعني هيچگاه خودرا با  محصل آگاه و آراسته با اخالق نهاد های علمی، .1

درك اوضاع واحوال شرایط مملكت خودرا عيار  وباه بدبيني ومنفي گرایي دچار بدبختي نكرد

 .ميسازد

 .نمایدميدرانتخاب وپوشيدن لباس خویش توجه . 2

 .باشدبين مي  روشن و برده بار. 3
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 .نمایدميرا مراعا ت فردی و محيطی نظافت . 4

 ميگذارد.ن احترام آبوده وبه  نهاد تحصيلیپابند وتابع قوانين . 5

اعم از هيات رهبری ، استادان، کارمندان و سایر محصالن،  تمام پرسونل ، به دب بوده ؤم. 6

 .ميباشداحترام قایل 

 .نمایدميخودداري  علمیمحيط زار دیگران در آازاذیت و. 7

 .باشدميليت نموده ودلسوز به خود وهم قطارانش ؤواحساس مس . 8

 .توجه ميداشته باشد نهاد تحصيلیوسایل در زاروبدرحفظ ونگهداشت ا.  9

 .سازدميراسته آزیور دانش  خویش را با، موزش نموده آ ۀتعهد به پروس .10

و سایر امکانات نهاد تحصيلی  درسيساعات ، وسایل درسي ، كتابخانه صنف،  از.  11

 .نمایدمياعظمي سالم و  ۀاستفاد

موزش سهم آ ۀخوب به استاد وهم صنفانش بوده وبه صورت فعال در پروس ۀشنوند. 12 

 .گيردمي

گردد ودرزمان معين صنف را ترك مي حاضربه درس وقت  سرپابند حاضري بوده و.  13

 مينماید.

 ابط نيكور از ، استادان، کارمندان اداریاشته باهم صنفاناحترام به نظریات دیگران د.  14

 .باشدميبرخوردار  اجتماعي 

 .باشدميهمكارخوب اداره ، استادان وهم صنفانش .  13

 .باشدميسهل انگار وبي تفاوت ن رعایت قوانين و مقررات نهاد تحصيلی خویش، در . 14

 .كوشدميدربلند بردن ظرفيت ودانش مسلكي خویش .15

مل حت، دیگرمحصالن خودداري نموده درامور اجتماعي با و بی نظمی خودخواهي. از 16

 .بخشدميتقویت  وحوصله مندي را درخود

 .دهدميانجام  و در زمان معين را به درستي  خویش وقت ارزش داده كارهاي. به 17

ی .  از صنف و از محيط نهاد تحصيلی به صورت آشکار و پنهان بهره برداری سياس18

 نميکند.

مجهز با وسایل مورد نيازدرسی ) کتاب، کتابچه، قلم  تحصيالت عالی،یك محصل  . مانند19

 د.گردميداخل صنف و...( 

 از هرگونه تعصبات قومی، نژادی، مذهبی، جنسيتی، سمتی و... جداً ميپرهيزد.  .20



12   
 

 مادۀ دهم

تخطی محصالن، از مواردی که در باال ذکر شد، مطابق قانون، مقررات و لوایح تحصيالت عالی  

 مورد بازپرس قرار ميگيرد. 

 

 منابع

مارۀ فوق . جریدۀ رسمی. شقانون تحصيالت عالی افغانستان(. 1394وزارت عدليه.) .1

 . 1195العاده. شمارۀ مسلسل 

 موسسات تحصيالت عالیالیحۀ فعاليتهای اکادميک اعضای کادر علمی  .2

 الیحۀ نظم و دسپلين .3

 معيارهای یازده گانۀ ارتقای کيفيت. .4

 سروی نظریات استادان، محصالن و کارمندان اداری موسسات تحصيالت عالی .5

 

بند توسط  67و ماده  دهدر  به منظور رشد این اصل مهم، ، پوهنتوندر پاليسی اخالقی 

 1397ر10ر30ثبت پروتوکول شماره)       ( مورخ   ترتيب گردیده پوهنتون، ارتقای کيفيت  مرکز

 شورای علمی پوهنتون گردید.

  

 

 


