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 مقدمه
 گیرد می نشأت جامعه اعتماد از آن مزایای :است هایی مسئولیت و مزایا شامل حرفه، یک عنوان به ورزشی شناسی روان با مرتبط های فعالیت

 اعتماد از خود نوبه به نیز آن مسؤولیت .است پذیرفته -آن از ناشی اقتدار و -اختصاصی دانشی با و یافته تربیت گروهی عنوان به را ما که

 نماید می خدمت ها آن به که را افرادی سالمت و کرامت که کند فعالیت ای گونه به و نرساند آسیب کسی به حرفه این تا شود می ناشی جامعه

 .کند تضمین

 خود فعاالن و اعضاء برای را ای حرفه اخالق کدهای مسئوالنه خدمات ارائه منظور به المپیک ملی کمیته ورزشی شناسی روان کمیسیون

 بین ای حرفه کدهای ای، حرفه اخالق نظران صاحب آراء از اصول این .نمایند تنظیم آن اساس بر را خود "ای حرفه رفتار" تا است کرده تدوین

روان کمیسیون اعضای تجربیات باألخره و موجود، قوانین و فرهنگ ملی، و جهانی اول طراز مربیان و فن متخصصین نظرات ملی، و المللی

 بدیهی .باشد می زیر رحش به و شده برگرفته المپیک ملی آکادمی ذهنی های مهارت و مشاوره مرکز و المپیک ملی کمیته ورزشی شناسی

 های مهارت مربی یا مشاور، ورزشی، شناس روان عنوان به المپیک ملی کمیته با همکاری بایسته ترین مهم قواعد و اصول این به پایبندی است

 .باشد می ذهنی

 یعموم اصول

 دوستی نوع و نیکوکاری -۱

 پذیری مسئولیت و شناسی وظیفه – 2

 صداقت و امانتداری - 3

  انصاف و عدالت - 4

  افراد منزلت و حقوق به احترام - 5

 دوستی  نوع و نیکوکاری :اول اصل

 آسیب ها آن به و هستند (… و ورزشی، مدیران مربیان، ورزشکاران،) مراجعان به رساندن سود و کردن کمک پی در ورزشی شناسان روان

 در ها آن با که افرادی حقـوق و رفـاه برابـر در را خـود ورزشی شناسـان روان ای،  حرفـه اقـدامات در .زنند نمی عملکردی یا جسمی ذهنی،

 وقتـی .دانند می موظف ،(ها فدراسیون مثال عنوان به حقوقی؛ و حقیقی) پذیرند می تأثیر تعامل این از  که افرادی و هستند ای حرفه تعامل

 همچنین .کنند حـل مسـئوالنه ای شـیوه بـه را تعارضـات این تا کوشند می آید، پیش تعارضی ورزشی شناسان روان تعهـدات بـین

 .باشند آگاه عملکردشان بر خود ذهنی و جسـمی سـالمت اثـر از تـا کنند می سعی ورزشی شناسان روان
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 پذیری مسئولیت و شناسی وظیفه :دوم اصل

 .نمایند مـی برقـرار خود مراجعان با اعتماد با همراه و بخـش اطمینـان ای  رابطـه و دارند مسئولیت جامعه قبال در ورزشی شناسان روان

 دیگـر با نیـاز حـد در و ،دهند می ارجـاع را ها آن دهنـد، مـی مشـاوره انعمراج به خدمات ترین مطلـوب ارائه منظور به وررشی شناسـان روان

  .کننـد مـی همکـاری مؤسسـات و متخصصـان

 صداقت و داری امانت :سوم اصل

 صـداقت و وفـاداری درسـتی، بـرای تالش پی در ها آن .هستند جو حقیقت و صادق، دقیق، خود، های فعالیت تمام در ورزشی شناسان روان

 .کنند نمی دروغگویی یا گری حیله تقلب، کالهبرداری، دزدی، آن در و بوده ورزشی شناسی روان بکارگیری و آمـوزش یادگیری، در

 .کنندمی دوری نامشخص و منطقی غیر تعهدات از ورزشی شناسان روان

  انصاف و عدالت :چهارم اصل

 ورزشی شناسان روان راستا این در .ببرند بهره آن از و باشند داشته دسترسی ورزشی شناسی روان حرفه به که دارند حق ورزش اهالی همه

 .بشناسند را شان قابلیت مرزهای و حد و باشند خود های سوگیری متوجه باید

  افراد منزلت و حقوق به احترام :پنجم اصل

 رعایت را افراد سرنوشت تعیین حق و ،گیمحرمان خصوصـی، حـریم و گذارند می احترام افراد همه ارزش و منزلت به ورزشی شناسان روان

 ورزشی، رشته جنسـیت، سـن، براساس که کسانی جمله از) افراد نقشـی و فردی، فرهنگی، های تفاوت به ورزشی شناسان روان .کنند می

 و هستند آگاه (اند متفاوت اقتصادی ـ اجتماعی وضعیت و زبان، ناتوانی، مذهب، ملیت، فرهنگ، قومیـت، نـژاد، خبرگی، استعداد، شهرت،

 .گیرند می نظر در خود مداخالت در را ها آن ها، تفاوت این به احترام ضمن

 ای حرفه اخالق یاستانداردها

 ای، حرفـه خاص شرایط بر تمرکز با که است سلبی و ایجـابی ضـوابط و مقـررات از ای مجموعه شامل ای حرفه اخالق یاستانداردها

 در اسـتانداردها ایـن .کنند می معین رفتارهایی  از اجتناب یا انجـام بـه ملـزم را ذهنی های مهارت مربیان و مشـاوران، ورزشی، نشناسا روان

 :شودمی ارائه بخش ده
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 صالحیت - ۱

 مسئولیت - 2

 ای حرفه روابط - 3

 رازداری - 4

 تفسیر و ارزیابی و سنجش - 5

 شناختی روان های مداخله – 6

 نظارت و کارورزی آموزش، - 7

 انتشار و پژوهش - 8

 عمومی خدمات و تبلیغات - 9

 اخالقی های تعارض فصل و حل - ۱1

 صالحیت - 1

 پردازند می هـایی حیطـه در آمـوزش، و پـژوهش ای، حرفـه خدمات ارائه به ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -۱-۱

 .باشند کرده احراز را ها آن انجام برای الزم صالحیت که

 از است ضروری برخودارند، متفاوتی گاهیدانش پیشینه از ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان اینکه به توجه با -۱-2

 .دهند قرار نظر مد را خود های شایستگی  راهبردها و مداخالت گزینش در و باشند داشته آگاهی خود های محدودیت

 و هبود معتبرکوشا های پژوهش انجام و آموزش، روز، مطالب یادگیری در ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -۱-3

 .گیرند می برعهده خود های توانایی و صـالحیت حفـظ و رشد برای را ای پیگیرانه و پیوسته های تالش

 دریافت معتبـر هـای دانشگاه از که را علمی درجات فقط خود معرفی برای ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -۱-4

 .کنند نمی استفاده دیگر عناوین از و دهند می قرار استفاده مورد اند کرده

 و دیده آموزش ها آن برای که را ای مشاوره و ای مداخله های روش فقط ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -۱-5

 .گیرند می کار به اند کرده پیدا تجربه
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 های محدودیت یا مشکالت کـه هـایی زمینـه یا ها موقعیت در کردن کار از ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -۱-6

 .کنند می اجتنـاب نمایـد، ایجاد اختاللی شان وظایف انجام در هرشکلی به است ممکن ها آن شخصی

 را موضوع و نکرده مداخله را آن در کـار صـالحیت خود که هایی زمینه در ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -۱-7

 .کنند می ارجاع خود صالحیت واجد همکاران به

 تخصصی خدمات شدن فراهم زمان تا بحرانی، و اضطراری های موقعیت در ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -۱-8

 .باشند ندیده خدمات اینگونه برای تخصصی آموزش اگر حتی نمایند؛ می اقدام نیاز مورد خـدمات ارائـه و رسـانی کمک به ، مناسب و کافی

 .کرد خواهند متوقف را خـود اقدامات شد، فراهم مناسب تخصصی خدمات که آن محض به موارد گونه این در

 مسئولیت - 2

 مقررات و استانداردها رعایت برای را خود تالش تمامی که هستند موظف ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -2-۱

 حاصل اطمینان خدمتاتشان از صحیح استفاده مورد در و نمـوده مسـئولیت قبـول خـود گفتـار و رفتـار قبال در گرفته، کار به خویش حرفه

 .نمایند

 و هـا اقدام از که افرادی تمامی و مراجعین بهزیستی و رفاه مسئولیت ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -2-2

 را خود تالش تمام و گذاشته احترام کنند می کـار ها آن با که هایی گروه و افراد حقوق به داشته، عهده بر را گیرند می تاثیر ها آن های تصمیم

 .برند می کار به ها آن منافع حفظ جهت در

 ها آن مراجعان، زندگی بر ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان های قضاوت و رفتارها احتمالی آثار واسطه به -2-3

 .اند آگاه کند، ایجاد خللی شان اثرگذاری در است ممکن که سیاسی و سازمانی، اجتماعی، مالی، شخصی، عوامل به نسبت

 اختیار در را خدمات انجام هزینه بارۀ در الزم اطالعـات خدمات ارائه  از قبل ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -2-4

 .آورند می دست به را ها آن آگاهانه توافق و داده قرار مراجعین

 پذیرند می انـد داده انجـام خودشـان کـه را کارهـایی منـافع و اعتبـار تنهـا ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -2-5

 .دننمای می اقدام مجدانه شخصی، تبلیغات از صرفنظر و مراجعان های موفقیت هنگام در خواهی سهم از پرهیز ضمن و
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 مقررات و استانداردها رعایت برای را خود تالش تمامی که هستند موظف ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -2-6

 استفاده صحیح طور به ها آن خدمات از اینکه مورد در و نمـوده مسـئولیت قبـول خـود گفتار و رفتار قبال در و گرفته کار به خویش حرفه

 .نمایند حاصل اطمینان شود

 ای حرفه روابط - 3

 دریافت و مـراجعین بـه نسـبت تبعـیض و عـدالتی بـی هرگونـه از ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-۱

 .کنند می پرهیز خدمات کنندگان

 خطر به را آنان مراجع عملکرد و بهزیستی، سالمت، که عملی هرگونه از ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-2

 .کنند می پرهیز اندازد

 ای حرفه غیر و تجاری ارتباط او، دوستان و همراهان نزدیکان، ،مراجع با ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-3

 یا مراجع به رسیدن آسیب به منجر یا کرده دور ای حرفه اهداف به دستیابی از را ها آن است ممکن چندگانه روابط چراکه کنند؛ نمی برقرار

 .گردد وی استثمار

 صریح مخالفت رانت، جلب و بندی گروه دستمزد، تقسیم هرگونه به نسبت ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-4

 .شود می پیشقدم زمینه این در خود همکاران به صحیح رهنمود ارائه برای و نموده

 و ورزشکار استثمار :مثال عنوان به) عاطفی استفاده سوء مصادیق به نسبت ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-5

 .ورزند می امتناع ها آن از و دارند کامل آگاهی (مستقیم غیر صورت به وی دادن قرار هیجانی فشار تحت

 یا ها فدراسیون رئیس یا باشگاه عامل مدیر با قرارداد عقد :مثال عنوان به) خدمات ارائه برای ثالث شخص درخواست صورت در -3-6

 به و مراجع) طرف دو هر با رابطه ماهیت امر، ابتدای باید ذهنی های مهارت مربیان و ان،مشاور ورزشی، شناسان روان ،(مربی توسط کارگیری به

 های محدودیت همچنین آمده، بدست اطالعات یا شده ارائه خدمات از مندی بهره نحوه شامل توضیحات این نمایند؛ روشن را (گمارنده کار

 شناسان روان گردد، چندگانه روابط ایجاد به منجر ثالث شخص با ارتباط چنانچه این بر هعالو .است بودن محرمانه و رازداری اصل به مربوط

 مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان طرف همه و کرده مشخص را خود سوگیری ،ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی،

 و حل ای حرفه اخالق منشور این دادن قرار نظر مد با را موقعیت پسس دهند، می قرار امور جریان در مناسب طور به را ها ذهنی های مهارت

 .کنند می فصل
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 غیر های پاداش سایر و خدمات، هدایا، پذیرفتن از خود، خدمات قبال در ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-7

 ممکن فرآیند این که چرا ؛(کنند نمی تهاتر) کنند می امتناع خود پژوهش در کنندگان شرکت  و کارورزان، دانشجویان، مراجعین، از نقدی

 .کند ایجاد انحراف و استثمار، اختالف، است

 گیرند؛ قرار قدردانی مورد ها آن های سازمان یا مراجعین از ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان که هنگامی  :۱تبصره

 شده ارائه خدمات دستمزد عنوان به هدیه آن  که نمایند حاصل اطمینان و کرده تامل موقعیت با پاداش تناسب خصوص در دارند وظیفه

 .شود نمی مطرح

 مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان بین مجازی ارتباط برقراری و نوین مداخالتی های راه رواج و ولوژینتک پیشرفت به توجه با -3-8

 ارتباط مزایای و معایب ارائه ضمن باید شناس روان مجازی، ارتباطی های راه از یک هر گزینش صورت در مراجعین، با ذهنی های مهارت

  .نماید کسب را مراجع رضایت محرمانگی، های محدودیت و خطرات بیان همچنین مجازی،

 و آگاهی جهت مقتضی اقدامات باید ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان مجازی، خدمات ارائه صورت در -3-9

 .دهند انجام را مشاوره از جلسه هر در را مراجع واقعی هویت از اطمینان

 از آگـاهی صـورت در و نکـرده تاییـد را استفاده سو یا اذیت و آزار هرگونه ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-۱1

 کمیسیون به اطالع طریق از لزوم صورت در و آنان به دادن تـذکر طریق از آن از جلوگیری به نسبت خود، همکاران اخالق خالف های فعالیت

 .نمایند می اقدام المپیک ملی کمیته ورزشی شناسی روان

 و خدمات کنندگان دریافت با ای حرفه غیر ارتباط هرگونه ایجاد از ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-۱۱

 .نمایند می اجتناب کنند، می فعالیت ها آن نظر تحت که کارکنانی

 مالی مسائل واسطه به را ها آن های سازمان یا خود مراجعان ندارند اجازه ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-۱2

 .نمایند فاش ها هزینه پرداخت عدم دلیل به را ها آن اطالعات یا داده قرار استثمار مورد

 تعیین شان مراجعان آینده موفقیت بر مبتنی را خود الزحمه حق نباید ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-۱3

 (.نیستند مشروط قرارداد انعقاد به مجاز) نمایند

 مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان ،آید وجـود بـه ای حرفـه نقـش ایفـای و شخصـی منـافع بـین تعارضـی کـه مـواقعی در -3-۱4

 .نمایند می اجتناب ای حرفه نقش پذیرش از ذهنی های مهارت
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 .کنند یم اجتناب خود ای حرفه روابط از استفاده سوء هرگونه از ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-۱5

 حوزه در محرمانـه اطالعـات از محافظت منظور به را احتیاطی های اقدام ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-۱6

 .نمایند می اعمال خود ای حرفه های فعالیت

 نیـاز مـورد حـدود در صـرفاً پژوهش و مداخله تشـخیص، ارزیـابی، بـرای ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-۱7

 غیر موارد در قرارداد مبلغ :مثال عنوان به) کنجکاوی از ناشی یا اضـافی اطالعـات دریافـت هرگونـه از و پرداختـه اطالعـات آوری جمـع بـه

 .نمایند می اجتنـاب (یضرور

 سوء امکـان کـه کننـد می عمل صورتی به اطالعات گزارش و ثبت در ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-۱8

 .باشد نداشته وجود آن از استفاده

 به وی سازمان یا مراجع از خود خدمات هزینه جای به که نیستند مجاز ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -3-۱9

 .نمایند دریافت تبلیغ یا نامه رضایت یا نامه  توصیه طریقی هر

 رازداری -0

 های سازمان یا مراجع از اطالعاتی خود، ای حرفه فعالیت هنگام است ممکن ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -4-۱

 .بود نخواهند شخصی منافع برای اطالعات این از برداری بهره به مجاز ها آن نمایند؛ کسب مراجعان

 :کنند نقض را رازداری توانند می زیر موارد در صرفاً ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -4-2

 نیندازد خطر به را مراجع منافع اطالعـات افشـای اینکـه به مشروط او، قانونی قیم یا مراجع رضایت و درخواست به بنا. 

 دیگران ای مراجع برای جانی خطر وجود 

 ایدز مانند کشنده مسری بیماری 

 تمـام ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان قانونی مراجع حکم 2-4 بند اساس بر روان رازداری نقض موارد در :۱تبصره

 الزم که آن ضمن ،داشت خواهند نگاه ممکـن حـداقل در را  اطالعات افشای و نمود خواهند مراجعان منافع حفظ جهت در را خـود تـالش

 .گیرد قـرار اطالعـات افشـای جریـان در المقـدور حتـی مراجـع است
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 حتی را موضوع ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان باال، موارد اساس بر رازداری نقض به نیاز صورت در :2تبصره

  .رسانند می المپیک ملی کمیته شناسی روان یونکمیس اطالع به رهنمود کسب و اطالع جهت االمکان

 و ننموده استثمار را ها آن نکرده، خیانت خود همکار و مراجع اعتماد به ،ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -4-3

 .نمایند می تشویق مراجع حق در تبعیض عدم و عدالت رعایت و وفاداری به را آنان حتی

 تفسیر و ارزیابی، و سنجش - 5

 و نیـاز بـا متناسب و هدفمند صورت به معتبر شناختی روان های آزمون از ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -5-۱

 .کنند می استفاده تحقیق و مشاوره راهنمایی، درمان، تشخیص، چارچوب در صرفاً

 در را وی شناس، روان تحقیقی هدف از مراجع اطالع بدون نیستد مجاز ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان :۱تبصره

 .نمایند اجرا مداخله طرح از بخشی پوشش

 یـا قـانونی قیم ،ـعمراج کتبـی درخواسـت بـه تنها را ها آزمون نتایج ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -5-2

 یا مراجع به آسیب باعث کار این انجام دهند تشـخیص کـه مـواردی در مگـر دهنـد، مـی قرار ها آن اختیار در مراجع، منافع عایتر با دادگاه،

 .شود ها آزمون نتایج از سوءاستفاده

 مـورد هـا آزمـون نتـایج تـا گیرنـد مـی کـار به را الزم های احتیاط ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -5-3

 .نگیرد قرار سوءتعبیر یا سوءاستفاده

 شناختی روان های مداخله – 6

 مداخله هرگونـه از قبـل را وی قـانونی قـیم یـا مراجـع، آگاهانـه رضـایت ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -6-۱

 .نمایند می کسب شناختی روان

 ایـن باشند، کارورزی یا آموزش دوره گذراندن حال در ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان که مواردی در -6-2

 .رسانند می مراجع اطالع به آگاهانه رضایت گـرفتن از قبـل را وضعیت

 و نمـوده بایگـانی ایمـن کـامالً شکلی به را عانمراج اطالعات و پرونده ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -6-3

 .کنند می حفظ مداخله خاتمة از بعد سال 5 برای حداقل را پرونده سوابق کلیـه



  کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران

 سمرامنامۀ اخالقی روان شناسی ورزشی کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران

 شناسان روان باشد، مانده قانونی سن به وی رسیدن تا سال 5 از بیش چنانچه است، نرسیده قانونی سن به مراجع که مواردی در :۱تبصره

 .نمایند حفظ قانونی سن به ها آن رسیدن تا را وی پرونده سوابق کلیه باید ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی،

 وارد باشـد، داشـته تعـارض هـا آن ای حرفـه نقـش با که روابطی در ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -6-4

 .شوند نمی

 یا اتمام از سـال 2 حـداقل آنکـه مگـر کننـد، نمی ازدواج خود مراجعان با ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -6-5

 .باشد گذشته ها آن مداخله توقّف

 آنان از یکـی شـاهد عنوان به کنند، می کار فدراسیون یا تیم یک با که وقتی ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -6-6

 .دهند نمی شهادت انضباطی کمیته یا دادگاه در دیگری علیه بر

 نظارت و کارورزی آموزش، - 7

 گیرند می عهـده بـر را کـارورزی و کـارآموزی آموزشـی، هـای برنامه تنها ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -7-۱

 .باشند داشته ها آن اجرای برای را الزم تجربه و دانش که

 ارائـه ای مشاوره خـدمات خـود کارورزان و کارآموزان دانشجویان، به ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -7-2

  .دهند می ارجـاع شـرایط واجـد متخصصـین بـه را آنـان لـزوم صـورت در و دهنـد نمـی

 دانشــجویان، بــا را اجتمــاعی و ای حرفــه اخالقــی، مرزهــای ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -7-3

 .کنند می اجتناب شود، می سوءاستفاده بـه منجـر کـه ای رابطـه نـوع هـر از و نمـوده رعایـت و مشخص خود، کارورزان و کارآموزان

 و کارآموزان دانشـجویان، حرمـت حفظ با کارورزی، و آموزش ورهد طول در ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -7-4

  .کنند می خودداری ها آن شخصی زندگی های حیطه به ورود از کارورزان،

 انتشار و پژوهش - 8

 و ای حرفـه اخـالق اصـول علمی، اصول با خود پژوهش بودن منطبق از ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -8-۱

 .کنند می حاصل اطمینان آن درسـت اجـرای
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 و بوده داوطلبانـه شـناختی روان تحقیـق هرگونـه در شرکت که پذیرند می ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -8-2

 .باشد داشته پی در منفی تبعات هیچگونه نباید افراد همکاری به تمایل عدم

 شرکت و ها آزمودنی به مربوط اطالعات تمامی که کنند می حاصل اطمینان ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -8-3

 غیر کنندگان شرکت شناسایی که شود می ارائه و تهیه ای گونـه بـه تحقیق گزارش و شده نگهداری محرمانه صورت به پژوهش در کنندگان

 .باشد ممکن

 هـای یافتـه از اسـتفاده سـوء گونـه هـر از داننـد مـی خـود وظیفـه ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -8-4

 .نمایند جلوگیری تحقیقاتی

 عمومی خدمات و تبلیغات - 9

 شایستگی تجربـه، آموزش، خصوص در جعلی و کذب اظهارات هرگونه از ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -9-۱

 منتشر کتب خدمات، موفقیت درجه یا بالینی یا علمی هـای پایه خدمات، انجمنی، یا سازمانی های وابستگی مدارك، تحصیلی، درجات ها،

 .کنند می اجتنـاب خـود پژوهشـی کشفیات و شده

 هر به ها آن تبلیغ برای ها آن های سازمان یا مراجعین از درخواست به مجاز ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -9-2

 و عواقب به نسبت را ها آن اند موظف ورزشی شناسان روان کار، این به مراجعین شخصی تمایل صورت در و نیستند گذاری صحه جمله از طریق

 .نمایند آگاه عمل، این مثبت و منفی پیامدهای

 با ارتباط از برداری بهره به مجاز شخصی، منافع به دستیابی و تبلیغ برای ذهنی های مهارت انمربی و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -9-3

 .نیستند (… و مربیان، ورزشکاران،) خود مراجعان

 و تلویزیون رادیـو، اینترنـت، هـا، روزنامـه مجـالت، کتـاب، طریـق از کـه ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -9-4

 اظهارات که نکته این تضمین برای کافی دقت و توجه کننـد، مـی ارائـه توصـیه یـا پیشنهاد مردم عموم برای جمعی، ارتباط ابزارهای دیگر

 :نمایند می مبذول را باشـد زیـر شـرایط واجـد شـده ارائـه

 باشد ها آن ی حرفه های تجربه و شناختی روان روزآمد دانش برپایه. 

 باشد ها  آن تخصص و ها  صالحیت چارچوب رد. 
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 سمرامنامۀ اخالقی روان شناسی ورزشی کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران

 باشد منطبق مشاوران و شناسان روان ی حرفه اخالق کدهای با. 

 است شده برقرار مخاطبان با ای حرفه رابطه که باشد نداشته برآن داللت. 

 خصوص در افـراد و هـا گـروه ها، انجمن جمعی، های رسانه که مواردی در ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -9-5

 آن تصحیح برای مقتضی نحو به و وقت اسرع در دهند، می ارائـه را نادرسـتی اطالعـات هـا آن اظهارات و خدمات ها، توانایی تخصص، مدارك،

 .نمایند می اقدام

 خود تخصصـی خدمات تبلیغ برای سازمانی یا افراد فرد، از ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان که هنگامی -9-6

 برعهده را آن مسئولیت و نموده نظارت تبلیغـات فراینـد بـر نمـوده، حاصـل اطمینـان شده ارائه مطالب صحت از کنند، می استفاده

 .گیرند می

 و روزآمدی مـوثربـودن، کارآمـدی، بـه نسـبت عمـومی های آموزش ارائه در ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -9-7

 .یابند می اطمینان ها آموزش این صحت

 اخالقی های تعارض فصل و حل - 11

 بررسی ضمن ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان آید، می وجود به اخالقی اصل چند یا دو بین تعارضی وقتی -۱1-۱

 با نشود، حل تعارض چنانچه .نمایند می مذکور تعـارض حـل صـرف را خود تالش تمام ممکن، های حل راه و موقعیت دقیق ارزیابی و

 فرد برای را منفی پیامد کمترین و مثبت پیامد بیشترین که گزینند می بر را حلی راه ای، حرفه اخـالق ضـوابط رعایـت به خود تعهد یادآوری

 .باشد داشته پذیرند می تاثیر آن از که افرادی یا

 داشته وجود تعارض قانون و ای حرفه اخالق ضوابط بین که مواردی در ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -۱1-2

 نباشد، حل قابل تعارض این که صورتی در ای، حرفه اخالق ضوابط رعایت و تعارض حل برای منطقی های اقدام گرفتن پیش در از پس باشد،

 .هستند قانون عایتر به ملزم

 آن توسط که سازمانی مقررات و ای حرفه اخالق ضوابط بین که صورتی در ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان -۱1-3

 .نمود خواهند پیروی ای حرفه اخالق ازضوابط بیاید، پیش تعارضی (خاص فدراسیونی یا باشگاه مثال عنوان به) اند شده گمارده کار به



  کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران

 سمرامنامۀ اخالقی روان شناسی ورزشی کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران

 ضوابط  هـا آن همکـاران از یکـی کـه نماینـد حاصل اطالع ذهنی های مهارت مربیان و مشاوران، ورزشی، شناسان روان که صورتی در -۱1-4

 یجلوگیر تخلّف ادامه از همکار آن به تذکر با که کرد خواهنـد سـعی ابتـدا اسـت، کـرده عمل آن برخالف و گرفته نادیده را ای حرفه اخالق

 .داد خواهند اطالع المپیک ملی کمیته شناسی روان کمیسیون به را مراتب نشود، واقع مـوثر اقـدام این که صورتی در .نمایند

 کمیته ورزشی شناسی روان کمیسیون با را الزم های همکاری متخلفین، های پرونده به رسیدگی جریان در مشاوران و شناسانروان -۱1-5

  .نمود خواهند المپیک ملی


