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  ICF بر مبنای اصول نگيکوچ يمنشور اخالق

  باچهيد

ICF )ن رو، ياز ا. نگ استيدر کوچ يتعال متعهد به حفظ، ارتقا و) نگيکوچ ين الملليون بيفدراسICF ه ياز کل
انتظار دارد به ) انيا دانشجوي ها نگ، معلمان کوچيناظران کوچ، ها منتور کوچها، کوچ(معتبر  يها اعضا و کوچ

طور موثر در ه را ب ICFن  ياديبن يها يستگيصالح بوده و شا: بند بماننديحاضر پا يها و اصول منشور اخالق مولفه
  .کار بندنده خود ب ي حرفه

 ي حاضر جهت ارائهنگ، منشور يون از کوچين فدراسيف ايو تعر ICFن ياديبن ياه ارزش يدر راستا
 ICFو دارندگان مدرک  ICF يه اعضايکل يبرا يرفتار يو استانداردها ييمربوطه، پاسخگو يها دستورالعمل

  :هستند ن منشوريدر ا ICF يت اصول اخالقيشده و آنها ملزم به رعا يطراح

  

  فيتعار: کيفصل 

به حداکثر  يبرا ز است کهيتفکربرانگند خالقانه و يک فراي يط مراجعاننگ شراکت با يکوچ :نگيکوچ •
 . الهام بخش آنهاست ،يا رفهو ح يل فرديرساندن پتانس

در برابر منشور  ييرفته و به پاسخگويپذرا  ICFن ياديبن يها يستگيشا ياجرا ICF کوچ :ICF کوچ •
 . ماند يمتعهد م ICF ياخالق

نگ يد که کوچيآ يبه وجود م يزمان يا نگ حرفهيکوچ ي ک رابطهي :يا نگ حرفهيکوچ ي رابطه •
 .ف کنديهر طرف را تعر يها تيشود که مسوول) از جمله قرارداد( يشامل توافق

، اغلب الزم است نگيکوچ ي ها در رابطه نقش يساز شفاف يدر راستا :نگيکوچ ي ها در رابطه نقش •
ک نفر ي يمال يحامدر اغلب موارد، مراجع و . ز قائل شديتما) اسپانسر( يمال يحام ان مراجع ويکه م

اهداف  يحال، در راستا نيا با. شوند يبه طور مشترک تحت عنوان مراجع اطالق مجه يهستند و در نت
 :کند يف مير تعرين دو نقش را به شکل زيا ICF ،ک نقشيتفک

v شود ياست که کوچ م) يافراد( يمراجع فرد :مراجع.   
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v جهت ا ي/است که بابت و) ندگان آنياز جمله نما( يتيهو )اسپانسر( يمال يحام :يمال يحام
نگ ي، توافقات شروع کوچموارد ي در همه. پردازد ينگ پول ميخدمات کوچ ي ارائه يهماهنگ

در صورت متفاوت  يمال يحامو  مراجع يها تيها و مسوول به صراحت متضمن حقوق، نقشد يبا
   .ن دو شخص باشنديبودن ا

v ک ناظر يا با يثبت نام کرده و  آموزش کوچ ي است که در برنامه يکس" دانشجو" :دانشجو
 يها مهارت ي ا ارتقاء و توسعهينگ يند کوچيفرا يريادگي يبرا منتور کوچا ينگ يکوچ
  . کند ينگ خود کار ميکوچ

 هدف است که به صراحت يا شخصي ينافع خصوصم يدارا ک کوچيکه در آن  يتيموقع :تضاد منافع •
  .دهند ير قرار ميرا تحت تاث يا حرفها يک کوچ ياو به عنوان  يف رسميوظا

  

  ICF يمنشور اخالق ياستانداردها: دو فصل

  :يدر سطح کل يا رفتار حرفه: ۱بخش 

  :ک کوچيه عنوان من، ب

مطابق با منشور  نظارت بر کوچ يها تيمنتور کوچ و فعال، ه تعامالت، از جمله آموزش کوچيلدر ک .۱
 .عمل و رفتار کنم ICF ياخالق

از  يا در صورت وجود هرگونه تخطي/متعهد بوده و کوچ،منتور ا ي کوچ، معلمدر انجام اقدامات مناسب با  .۲
 . رميتماس بگ ICFبا  گران، فورًايا دينجانب ي، شامل ايبه محض آگاه ياحتمال يا تخطي يمنشور اخالق

 ي درباره يکه به آگاه يگرانيها و د کوچ، يمال انيحامها، کارمندان،  گران، از جمله سازمانيبه د .۳
 . آنها بکوشم يکرده و در ارتقاء آگاه يرسان از دارند اطالعين منشور نيه در اح شديرتص يها تيمسوول

ت، ي، قوميتيشات جنسي، شامل سن، نژاد، گرايشغل يها تيدر فعال يرقانونيض غيرگونه تبعدر مقابل ه .۴
 . ستميت بايا معلولي ين، اصالت ملي، ديشات جنسيگرا

 ICFا ينگ يکوچ ي ، حرفهکوچسم که در مورد آنچه به عنوان يم و بنويرا بگو يزيدر گفتار و نوشتار چ .۵
 .باشد قيو دق حيصح ،کنم يارائه م
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 يمعرف ICF يها ها و اعتبارنامهنامهي، تخصص، تجربه، آموزش، گواهها يستگيشا خود را با يدرسته ب .۶
 .مينما

نجانب اذعان يا. ت داشته باشميمالک يادعا ،و تنها بر مطالب خودارج نهاده گران يها و سهم دبه تالش .۷
 . توسط شخص ثالث خواهد بود يازمند راه حل قانونين ،ن استانداردياز ا يکنم تخط يم

 يا نگ حرفهيا روابط کوچينگ يکرد کوچخود که در عمل يمسائل فرد ييهمواره در جهت شناسا .۸
بالفاصله درخواست  ين مسائليچندر صورت وجود . کنند کوشا باشم يجاد ميا يا خللينجانب تعارض يا

جاب يط ايها و شرا تيکه واقع يا هر زمانيکه آاز را مشخص کنم، ياقدام مورد نداده و  يا کمک حرفه
 .ميا متوقف نماينگ خود را معلق يکند، درست است روابط کوچ يم

ان، يان، دانشجومراجعنگ، يان کوچمراجعمن با  ي در مورد رابطه ين منشور اخالقيدارم که ا يذعان ما .۹
 . کند يز صدق ميها و افراد تحت نظارت ن يِمنت

ق کرده و يمربوطه تحق يموضوع يها دها و دستورالعمل ارچوب استانداره، صداقت و در چيستگيبا شا .۱۰
کرد ين رويبا اق و يد افراد حاضر در تحقييا تاي يقات بنده با موافقت الزاميتحق. ج را گزارش کنمينتا

قدامات ا ي هيکل. محافظت کند يب احتماليگونه آس برابر هر کنندگان در انجام خواهند شد که از شرکت
شود  يق در آن انجام ميکه تحق ين کشوريقوان يانجام خواهند شد که با تمام يا به گونه يقاتيتحق

 . ت داشته باشندمطابق

نگ را حفظ، يکوچ ي شده در طول دوره جاديو ارتباطات ا يکيالکترون يها ليهرگونه سوابق از جمله فا .۱۱
ن و يشده و با قوان ن يتضم يم خصوصيت و حريکه محرمانه بودن، امن يا ، به گونهکنم و نابود ينگهدار

 . داشته باشد يتوافقات مربوطه همخوان

ن شده توسط ييتع ي فقط به روش و اندازه) رهيلفن و غتل، شماره يميا ،رسآد( ICFاز اطالعات تماس  .۱۲
ICF استفاده کنم . 

  تضاد منافع: ۲بخش 

  :کوچک يمن، به عنوان 

پرده فاش کنم  يب را يتضادن يچنبوده و  در منافع آگاه يحتمالا تضاد ايکنم از هرگونه تضاد يتالش م .۱۳
  .ت حذف کنميخود را از موقعشنهاد دهم که يضاد بروز کرد، پو اگر ت



نگيکوچ يمنشور اخالق  
 

 
 

                                                                                                                                                CYFCo.irفردا يريادگيکانون 
4 

 

نگ و يان کوچياد منافع مکرده، مرزها را مشخص کرده و هرگونه تض را شفاف يداخل يها کوچ يها نقش .۱۴
 . قرار دهم ينفعان مورد بحث و بررس يها را با ذ گر نقشيد

ان مراجعا پرداخت بابت مراجعه يان مراجعشده از شخص ثالث که بابت ارجاع  ينيب شيهرگونه پاداش پ .۱۵
 . خود برسانم يمال يحامو  مراجعام را به اطالع  افت کردهيدر

 . نظر از شکل پاداش، احترام بگذارم ، صرفمراجع/کوچبه رابطه  .۱۶

  :نامراجعبا  يا رفتار حرفه: ۳بخش 

  : کوچک يمن، به عنوان 

زش ار ي درباره يمال انيحاما ي يان احتمالمراجعان، مراجعبه  د ندارميآنچه در صحت آن ترد اخالقًا .۱۷
 .ميبگو کوچک يعنوان ه خود ب ا شخصينگ يند کوچيفرا ياحتمال

ت يو ماها يان مالينگ و حاميکوچ مراجعح داده و تالش کنم ي، توضيا در جلسه مقدماتيبا دقت، قبل  .۱۸
ط و الزامات توافق يو هرگونه شرا يمحرمانه بودن، توافقات مال يها تيت و محدودينگ، ماهيکوچ
 . نگ را درک کننديکوچ

ح داشته و ينگ صريخدمات کوچ ي نامهتوافق ،نگيکوچ ي قبل از شروع رابطه يمال انيحامان و مراجعبا  .۱۹
ن حاضر خواهد يطرف ي ها و حقوق همه تيها، مسوول ن توافق شامل نقشيا. ترام بگذارمن توافق احيبه ا
 . بود

ر يو غ يکيزيف ، که بر تعامالتحاکم مطابق با فرهنگق و يواضح، دق يمرزهان ييو تع يت آگاهيولمسو .۲۰
 . رميرا برعهده بگحاکم است  يمال انيحاما يان مراجعان من و ياز آن، م

ا افراد تحت يها  يان، ِمنتيا دانشجوي يمال انيحاما يان مراجعا عاشقانه با ي يجنس ي از هرگونه رابطه .۲۱
ن شامل پرسنل يان طرفيم ياحتمال يت جنسيميبعالوه، احتمال هرگونه صم. زمينظارت خود بپره

 يا لغو اشتغال براين موضوع يحل و فصل ا ياران را هشدار داده و اقدام الزم برايا دستي/و يبانيپشت
 . رميش بگيرا در پ يط امن کليک محي ي ارائه

ند، منوط به انجام توافقات، ين فراياز ا يا نگ در هر نقطهيکوچ ي فسخ رابطه يان برامراجعبه حقوق  .۲۲
نگ آگاه يکوچ ي از رابطه يافتير در ارزش درييهرگونه تغ يها ن، نسبت به نشانهيهمچن. م بگذارماحترا
 . بمانم
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افت خواهد يدر يخدمات بهتر ،گريا منابع دي کوچک يتوسط  يمال يحاما ي مراجعن باورم که ياگر بر ا .۲۳
گر افراد يکنم از خدمات د بيخود را ترغ مراجع ،ازيب کنم و در صورت نيکار ترغ نيآنها را به ا کرد
 . استفاده کند يا حرفه

 يم شخصيحر/يگ حفظ محرمانه: ۴بخش 

  :کوچک يمن، به عنوان 

ت کنم، يخود رعا يمال انيحامان و مراجعاطالعات  ي هين سطوح محرمانه بودن را در مورد کليدتريشد .۲۴
 .که قانون من را ملزم به افشا کند مگر آن

داشته  يمال يحامو  مراجع، کوچن ينگ بيتبادل اطالعات کوچ ي نحوه ي ح دربارهيتوافق واضح و صر .۲۵
 . باشم

، ي، دانشجو، منتيمال يحامو  مراجع، با ا معلمينگ ي، ناظر کوچکوچ، منتور کوچدر زمان کار به عنوان  .۲۶
، توافق ت نکردياطالعات را رعا يگ محرمانهتوان  يکه تحت آن م يطيشرا ي ا افراد تحت نظارت دربارهي

ه؛ احتمال خطر يا احضاريک دادگاه معتبر ي، منوط به حکم يرقانونيت غيمانند فعال( ح داشته باشميصر
ا ي، ي، دانشجو، منتيمال يحامو  مراجعابم که ينان يو اطم) رهيگران، غيخود و د يبرا يسک احتماليا ري

. ن حدود حفظ محرمانه بودن موافق هستنديبا ا يصورت کتبه افراد تحت نظارت داوطلبانه و آگاهانه ب
د مقامات يکند با يط باال صدق مياز شرا يکير باشم ن باويمنطق و استدالل بر ا يکه از رو يدر صورت

 . ان قرار دهميمربوطه را در جر

، شماره ICF ينند بخواهم به منشور اخالقک يانم کمک ممراجعاز  يبانيکه با من در پشت ياز همه افراد .۲۷
ن منشور ياز ا يگريو هر بخش د يشخصم يحفظ محرمانه بودن و حر يا، استاندارده۴، بخش ۲۶

 . بند بماننديکه قابل اجراست پا ياخالق

  مداوم ي توسعه: ۵بخش 

  :کوچک يمن، به عنوان 

 . مانم يخود متعهد م يا حرفه يها وسته در مهارتيشرفت مداوم و پيپ از بهيبه ن .۲۸
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  ICF يتعهد اخالق: سه فصل

 انيحامان و مراجع يو قانون يم که به الزامات اخالقينما يم ديي، اذعان داشته و تاICF کوچک يمن، به عنوان 
 ICF يشوم منشور اخالق يمن متعهد م. احترام بگذارم يکل طوره نگ خود، همکاران و عموم مردم بيکوچ يمال

 ا بر آنها نظارتيکنم  ينگ ميدهم، منتور ي، درس منمک يم کوچکه  ين استانداردها را با کسانيت کرده و ايرا رعا
  . اده کنميپ ،دارم

د خود يطبق صالحد ICFموافقت دارم کنم،  يتخط ICF ياز منشور اخالق يا بخشي ين تعهد اخالقياگر از ا
بابت هرگونه  ICFمن در قبال  ييرم که پاسخگويپذ يبه عالوه، م. مسوول بداند ،ين تخطيه خاطر انجانب را بيا

   .خواهد بودمن  ICF يها ا اعتبارنامهي/و ICFت يت از عضوياز جمله محروم ييها ميشامل تحر ،يتخط

 :منبع

https://www.coachfederation.org/about/ethics.aspx?ItemNumber=854  
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