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  سخن سردبير
  

  اخالق يكميته  تشكيل
يكي از مهم ترين زير بناهاي پژوهش در همه نظام هاي  همانگونه كه در بخشنامه ها تاكيد شده است،

رعايت اصول و قواعد اخالق در پژوهش است و رعايت اين استانداردها تمام مراحل  علمي استاندارد،
انجام يك تحقيق از طراحي پژوهش در قالب يك پروپوزال تحقيقاتي، اجراي پژوهش در قالب هايي 

در  .را در برمي گيردانتشار نتايج تحقيق در قالب مقاالت پژوهشي  اتاز جمله كارآزمايي هاي باليني و 
سسات علمي از جمله دانشگاهها و ورعايت استانداردهاي اخالقي، حداقل انتظاري است كه م اين ميان،

اعتبار علمي و  ،چرا كه مي توانند داشته باشندسازمانهاي حمايت كننده از تحقيقات، از پژوهشگران 
  . سسات به شدت به رعايت اين هنجارهاي اخالقي وابسته استوك اين محيثيت آكادمي

تالش مي كنند  ،سسات علمي كه از اعتبار بااليي برخوردارند با سرمايه گذاري چند اليهموكشورها و 
تا ميزان تخلفات پژوهشي را در محدوده تحت نظارت خود به حداقل رسانده و از اين طريق از اعتبار 

» محيط پژوهشي منزه و پيراسته « از عوايد يك   در كنار اين اقدام،و  كنندفظت علمي خويش محا
رعايت استاندارهاي اخالق در پژوهش گرانبهاترين سرمايه نمادين هر اطمينان داريم . برخوردار باشند

علمي و دانشگاهي خواهد بود كه از طريق جلب اعتماد پژوهشگران موجب رشد شاخص  ي سسهوم
ن موسسه از جمله تعداد ارجاعات به مقاالت منتشر شده توسط پژوهشگران وابسته و نيز هاي علمي آ

  .جذب سرمايه هاي انساني و اقتصادي خواهد شد
فارغ از دولتي (مرتبط با روان شناسي در دانشگاههاي مهم ايران  يپژوهش ها ،اين در حالي است كه
اين موضوع به علت  !ه ي اخالق انجام مي شودبدون نظارت و تصويب كميت) يا غير دولتي بودن آنها

روان شناسي به علوم انساني يا علوم كذا از يك طرف و عدم تربيت باليني نگاه ناشايست تعلق رشته ي 
با . التزام به رعايت كدهاي اخالقي استتصميم گيران و مدعيان اين رشته و حتي سرسري گرفتن 

پژوهشگران وليت و تعهد اخالقي واحساس مس  تقوا، صول،تضمين كننده رعايت اين ا تاكيد بر اينكه
است، به عنوان يك روان شناس، فارغ از نگاههاي واقعيت گريز و جناحي و حتي فصلي، ضمن اعالم 
خطر، همه ي همكاران روان شناس و مشاور و شوراهاي پژوهشي و آموزشي مرتبط با پژوهش هاي 

  . ي اخالق فرا مي خوانمروان شناسي و مشاوره را به تشكيل كميته 
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