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البرامج السٌاحٌة ، وإدارتها وتنفٌذتنظٌم الرحالت السٌاحٌة ، وقٌادتها تعنً كلمة اإلرشاد السٌاحً،    

تنقلهم  وتسهٌلللسائح أو المجموعة السٌاحٌة ومرافقتهم منذ وصولهم حتى مغادرتهم، وترتٌب 

فً برامجهم وتوفٌر المعلومات واألنشطة السٌاحٌة المحددة  طاألنماعلى ممارسة   ومساعدتهم

 التوضٌحٌة الالزمة لهم. 

رف المرشد السٌاحً بأنه أحد أركان العملٌة السٌاحٌة والذي ٌتولى تنظٌم الرحالت السٌاحٌة وقد ع     

وٌقوم بعملٌات التوضٌح والشرح عن مناطق الجذب  لك بمرافقة المجموعات السٌاحٌةذوإدارتها و

 . وعلٌه تقع مسؤولٌة المحافظة على هذه المجموعة.السٌاحً ألفراد المجموعة السٌاحٌة التً ٌرافقها

حتوي الكتاب على ثمانٌة فصول تطرق المؤلفون فٌها إلى شتى المواضٌع التً تغطً وبشكل وقد ا   

 النحو اآلتً:  وعلىمبسط موضوع اإلرشاد السٌاحً 

تعرٌف اإلرشاد السٌاحً وأهمٌته وأنواعه، فٌما تناول الفصل الثانً التطور  الفصل األولتناول    

 معوقات تطور اإلرشاد السٌاحً.  تناول كما التارٌخً لإلرشاد السٌاحً،

الرابع تطرق بالتفصٌل عنها الفصل الثالث، أما الفصل وعن صفات ومهام وواجبات المرشد السٌاحً    

ارات االتصال السٌاحً، فٌما مهامة، وقد تناولنا مهارات االتصال السٌاحً، والعالقات العفقد تناول 

 العالقات العامة فٌما ٌخص اإلرشاد السٌاحً. موضوع إلىتطرقنا 

إذ  ودوره فً إدارة الرحالت السٌاحٌة،ل الخامس موضوع اإلرشاد السٌاحً وتناول المؤلف فً الفص    

الفصل  أما. دور اإلرشاد السٌاحً فً إنجاح الرحلة السٌاحٌةكما تناول تناول مفهوم الرحلة السٌاحٌة. 

إلى موضوع وثائق ونماذج الفصل اٌضاَ تطرق كما ، تناول موضوع فن التقدٌم والتفسٌرالسادس ف

 إلسعافات األولٌة ا ـرٌف: فتناول بالتفصٌل تعأما الفصل السابع البٌانات لعمل المرشد السٌاحً.

 الرحلة السٌاحٌة.  رض إلٌها السٌاح فً أثناءـووسائل اإلسعافات األولٌة للحاالت التً ٌتع

: إلى علم األخالق وبشكل خاص أخالقٌات مهنة اإلرشاد السٌاحً تطرق الفصل الثامن وأخٌرا    

 فً اإلرشاد السٌاحً. وأهمٌة علم األخالق

إلى إخوتنا األساتذة  نتمنى أن نكون قد وقفنا هللا فً تقدٌم هذا الموضوع بشكل متكامل وأخٌرا

 .المحترمٌن، وأبنائنا الطلبة األعزاء

 

 ((ومن هللا التوفيق))                                               

 

 5102المؤلفون ..                                                                                        

 المقدمة
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 الفصل االول : االرشاد السٌاحً وانواعه                

 

 

 (( اهداف الفصل)) 

 الفصل ستكون قادراً على :  بعد قراءتك عزٌزي الطالب لمضمون هذا

 عموما السٌاحً القطاع فً والعاملٌن خصوصا الطالب ٌفتعر ـ1

  اجل من ماٌقدمه واهمٌه  السٌاحً والمرشد السٌاحً االرشاد مفهوم
 . سٌاحٌةال الرحله نجاح

 على اٌجابا او سلبا التاثٌر فً السٌاحً االرشاد اهمٌة توضٌحـ 2

 دهااقتصا على اثرها وبالتالً سٌاحٌةال الدول فً  سٌاحٌةال التنمٌه
 . القومً

 والتجربه والخبرة المعرفه نقل فً السٌاحً المرشد دور تعرٌف ـ3

 الحسن وتعامله بحرص بمهامه القٌام  اثناء الالئق االنسانً والسلوك
 انواع نوضح اساسه وعلى الرحلة أثناء  السٌاح أنواع مختلف مع

 . السٌاحً والمرشد االرشاد
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 أهمٌتهتعرٌف اإلرشاد السٌاحً و  1-1
ٌعنً قٌادة وتنظٌم وإدارة الرحالت السٌاحٌة، وتنفٌذ البرامج السٌاحً وهو مصطلح حدٌث إذ  اإلرشاد   

وتنظٌم وترتٌب وتسهٌل  فقتهم ورعاٌتهم منذ وصولهم حتى مغادرتهم،االسٌاحٌة للمجموعة السٌاحٌة، ومر

هم وتنقلهم ومساعدتهم على ممارسة األنماط واألنشطة السٌاحٌة المحددة فً برامجهم، وتوفٌر إقامت

السٌاحً اشتق اسم المرشد السٌاحً الذي ٌتولى القٌام  اإلرشادالمعلومات التوضٌحٌة الالزمة للسائحٌن، ومن 

  بشئ من التفصٌل. عمل اإلرشاد السٌاحً، وفٌما ٌأتً سٌتم تعرٌف مفهوم اإلرشاد السٌاحً بتنفٌذ

 السٌاحً اإلرشاد ومفهوم تعرٌف 1ــ1ــ 1

  :نتناوله على شقٌنسالسٌاحً   لكً نوضح معنى ومفهوم اإلرشاد

 .معنى اإلرشاد :األولالشق 

د ــورة لمن ٌرٌد، فكلمه رشـلمشالنصح وا وإسداء لغة: ٌفٌد معنى اإلرشاد فً األصل اللغوي الهداٌة االرشاد

 .واسترشد بمعنى اهتدى وطلب الرشد ،أهداهبمعنى  وأرشده، ي فهو راشدتعنً اهتد ()رشدا

د رش  ست  مساعدة الم  د التً تهدف الى ترش  س  د والم  رش  بٌن الم   المهنٌة الواعٌة العالقةٌوضح  : اصطالحا   اإلرشاد

 .بتحدٌد هدفه بدقة وٌحل مشكلته بشكل موضوعً

 السٌاحة.معنى  الشق الثانً :

 وسٌحانا أي ذهب. رض ٌسٌح سٌاحة سٌوحا وال  ساح فً األٌق :لغة السٌاحة

  ماا الساالم ..)اناه سامً باذلك للعبادة والترهب .وقٌل عن المسٌح ابن مرٌم علٌه األرضالذهاب فً  والسٌاحة

 .األرض بسٌاحته(كان ٌمسح  ألنه

 إذن .و االستطالع والكشف أبا  للتنزه نها التنقل من بلد الى بلد طلعلى أ السٌاحة ترفالمعجم الوسٌط ع   وفً

 و غٌر ذلك.أ ،أو االستطالع ،التنزه وأ ،مطلق الذهاب فً األرض للعبادة :ًه فً اللغة ةالسٌاح

 ةلممارس آخرمكان  إلى من مكان اإلقامة) االنتقال  ومختصرا وهً سنذكر تعرٌفا بسٌطا :اصطالحا السٌاحة

 .(نشاط تروٌحً لمدة ال تزٌد عن سنة

والتواصل االجتماعً بٌن االفراد  ،والترفٌه ،كالتنزه  لسٌاحة المختلفةا غراضألتروٌحً  ٌشمل ن النشاط األ

 بٌنهم. ةمشترك ةدة والعالج فالتروٌح عن النفس سموالتجارة والتسوق والعبا

 (:الشقٌن اإلرشاد والسٌاحة نحصل على )اإلرشاد السٌاحً وبجمع

ومرافقه  السٌاحٌةوتنفٌذ البرامج السٌاحٌة، الرحالت  وإدارة )قٌادة وتنظٌمبأنه  اإلرشاد السٌاحً ٌعرفو

 منذ وصولهم حتى مغادرتهم .( سٌاحٌةال مجموعةالسٌاح او ال

 أشخاص من توجٌهات وداللة نحو شخص آخر أو مجموعة إلىٌقدمه شخص  )هو كل ما بأنه وٌعرف كذلك

بالشكل  وإدارتهاتنظٌم وضبط حركتهم ب كأوفرها تكلفة وذل واقصر و بأسهل إلٌهمكان قصد معٌن والوصول 

 .بأعلى فائدةتكلفه و وبأقلالذي ٌضمن وصولهم بسالم 

 رشاد السٌاحً .لسٌاحً الذي ٌتولى القٌام بعمل اإلرشاد السٌاحً ٌشتق اسم المرشد اومن اإل
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ن السٌاحٌة واإلرشاد للسائح فً األماك والتوجٌه و ذلك الشخص الذي ٌتولى الشرحه :ٌعرف المرشد السٌاحً

 .بل اجروتزوٌدهم بالمعلومات عنها مقا واألثرٌة

 اذن نوضح عناصر ٌجب ان ٌتضمنها عمل المرشد السٌاحً :

 .سٌاحٌةالقٌام بالشرح واالرشاد للسائح سواء كان عربٌا ام اجنبٌا طالما ٌقوم بالرحله ال -1

 واالثرٌه والمتاحف. سٌاحٌةٌتم ذلك فً االماكن ال -2

 ذلك.ٌتقاضى اجرا مقابل  -3

)السٌاح( وتنوع رغباتهم وثقافاتهم البد لمن  سٌاحٌةال مجموعةفراد الولصعوبه العملٌه االرشادٌه وتعدد اهداف ا

وتحقٌق  المختلفةعمال مناسبة تساعده على إنجاز هذه األ ٌمتلك قدرات ومهارات أن السٌاحً باإلرشادٌقوم 

 المختلفه بمهارة وكفاءة . األهداف

التً ٌرافقها وهو الصورة  خص ٌقابل وٌودع المجموعة السٌاحٌةحً هو اول واخر شوالن المرشد السٌا

على خلق رفٌع وٌتحلى بالصبر وله القدرة  ٌكون هذا السفٌر إنلبلده وعلٌه  الحقٌقٌه الممثله لبلده أي انه السفٌر

وبكل  الرحلةناء اث  سٌاحٌةال مجموعةعلى التصرف الصحٌح عند مواجهه مشاكل وصعوبات اثناء قٌادته لل

 لطف وتهذٌب.

 :ثٌره على السٌاحةأرشاد السٌاحً وتاإل ةأهمٌ  2ــ1ــ1

شركات السٌاحه والسفر التً تقوم بتنظٌم الرحالت  وكاالت و متكامل مابٌنالن العمل السٌاحً هو عمل    

 .السٌاحً والمرشدٌن السٌاحٌٌن  قلنع كل الفنادق والمطاعم وشركات الوبٌعها والتنسٌق م

 العملٌةفً التاثٌر على  أهمٌتهوتدرك مدى   اإلرشادٌة تهتم بشكل خاص بالعملٌة سٌاحٌةال والن جمٌع الدول   

تعمل على زٌادة اعداد المجموعات  إنهو  ،األول واالهم السٌاحةوصناعه  القطاع السٌاحًفهدف . السٌاحٌة

ٌجب ان النغفل ان احد اهم االعمال التً ٌتوجب  من خالل الدول التً ٌاتً منها هؤالء السٌاح .ولكن سٌاحٌةال

على الدوله االهتمام بها لعمل سٌاحه منظمه وناجحه هو رفد سوق العمل السٌاحً بالمرشدٌن السٌاحٌٌن 

 . اإلرشاديعملهم  من ممارسة متنوعةالمؤهلٌن والذٌن ٌمتلكون مهارات 

فً داخل  التدرٌب المستمرب وذلكمرشدٌن السٌاحٌٌن االهتمام برفع كفاءة ال سٌاحٌةعلى الدول ال وبالتالً   

لهم مثال تخفٌض اسعار تذاكر خطوط  بإجراءات مشجعة وتحفٌزٌةشمولهم  لىإ البالد وخارجه، باإلضافة

فالمرشد السٌاحً سفٌر بالده بدون اوراق اعتماد والصورة فً  فً الفنادق وغٌرها أو اإلقامةالطٌران المحلً 

 .مرشد السٌاحً مع احد الجوالت السٌاحٌةادناه توضح لقطة لل

 

 توضح المرشد السٌاحً مع احد الوفود السٌاحٌة  1–1الصورة 
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حً الطبٌعٌة والتارٌخٌة والحضارٌة هم عوامل الجذب السٌالمرشد السٌاحً ٌتعرف السائح على أومن خالل ا   

مثل  الرحلة إثناءفً  إلى معلومات عامة ومهمةفً البالد إضافة والثقافات والعادات والتقالٌد السائدة  فً الدولة

الترفٌه  وأماكن  الصحٌة الرعاٌة وأماكن  مكان تصرٌف العملة وسعر العملة الوطنٌة مقابل العملة األجنبٌة

 .وغٌرها ،والمنتزهات ،السٌنما والمسرح : مثل والتسلٌة

مات والتفاصٌل مع تحمل مسؤولٌة تجواله مع علوٌزود السائح بهذه الم إذ عمل المرشد السٌاحً مهم للغاٌةف وإذن

علٌهم  وغٌرها  التعدي أو إلى سرقة الدولة بأمان دونها تعرض المجموعة السٌاحٌةداخل  السٌاحٌة المجموعة

وبالتالً كٌف ٌتصرف المرشد فً هذه الحاالت النها تعكس مدى ارتٌاح او عدم  من األمور السلبٌة والطارئة

مما ٌؤثر على الحاله النفسٌه للسائح وتؤثر على قراره فً البقاء  اٌاما اكثر او السٌاحً ارتٌاح السائح للمرشد 

او القرار بعدم العودة لزٌارة البالد ثانٌة،وٌؤثر على مساهمه السائح فً تشجٌع اهله واصدقائه ومعارفه الرحٌل 

ذه البالد ،كل ذلك ٌساهم فٌه لزٌارة البالد من خالل ماسٌشعر به من امان او اطمئنان ومتعه وراحه فً ه

فً البقاء  ا  ح اٌجابٌٌكون قرار السائ سٌاحٌةال مجموعةعندما ٌكون كفوءا وناجحا فً ادارة الالمرشد السٌاحً 

ة البالد مما له منافع اقتصادٌة اهله واقاربه واصدقائه لزٌار و تكرار زٌارته للبالد او تشجٌعأ أخرى، أٌاما

 :للبالد من مثل القتصاد الوطنً للمجتمع المحلً ولكبٌرة  وثقافٌه عٌةواجتما

 زٌادة الدخل القومً وتنوٌع مصادره ـ1

 . ٌن  نتٌجة مٌزان المدفوعات للدولةوتحس توفٌر العملة االجنبٌة لتلبٌة احتٌاجات عملٌة التنمٌة االستثمارٌةـ 2

 .البلد وتخفٌف مشكلة البطالة ألبناءر فرص عمل ٌتوف ـ3

 وتنمٌه االقالٌم والمناطق النائٌةله فً توزٌع الدخل تحقٌق العداـ 4

اقها من اجل من الرسوم والضرائب بشكل خاص وزٌادة انف إٌراداتهازٌادة ب وذلكزٌادة الدخل الحكومً  ـ5

 تحسٌن البنٌه التحتٌة  للبالد وتحسٌن الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة وغٌرها.

 والقضاء على الفقر. الحٌاة ونوعٌةالفرد  معٌشةتحسٌن مستوى  ـ6

عن عادات وتقالٌد وثقافة  السٌاح إلى االهتمام بتوصٌل رسالةب وذلك وهوٌتها الحفاظ على تراث الشعوب ـ7

واحترامه النها جزء مهم من ماضً وحاضر الشعوب  وفلكلورها وتراثها الشعبً التقلٌدٌةوصناعاتها  الشعوب

فً عمل المرشد  أساساالمستقبل  وهو ٌشكل مرتكزا  لرسم وبالتالً عنصر مهم لالستفادة من تجارب الماضً

 احدى مشاهد االهوار فً جنوب العراق.وتوضح لنا الصورة ادناه  السٌاحً

 

                          

 األهوار جنوب العراق                               2 -1 الصورة                                     
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على ومؤسسات ف إفراداالمجتمع المحلً  على الثقافٌة والبٌئٌةو االجتماعٌة السٌاحةمنافع  إلى وإضافة -8

تزٌد من متانة العالقة  واجتماعً  من تعاون وعالقات سالم  وتقارب ثقافً واقتصادي تزٌد المستوى الدولً 

 . بٌن البلدان السٌاحٌة

ً ٌكون له لك له المرشد السٌاحً وبشكل مدروس ومخططاالهتمام فً عمل  وهذا ٌتطلب من الدول السٌاحٌة   

السائح وقناعته  وان تأثٌره مباشرا على رضا ةجزء مهم فٌها خاص وألنه فً العملٌة السٌاحٌة أثرا  أساسً

 3 -1وكما هو موضح فً الصورة  التً ٌقودها  السٌاحٌة بالخدمات المقدمة له إثناء رحلته ضمن المجموعة

 ادناه.

 

 

 توضح قٌام المرشد السٌاحً بشرح الموقع االثري للسٌاح 3-1 الصورة

 أنواع اإلرشاد السٌاحً 2ــ 1

فهناك  .السٌاح الوافدٌن الى منطقه القصدتنوع وتعدد واختالف  منٌتحقق التنوع فً االرشاد السٌاحً    

غبات مختلفة والبد مغادرة ومجموعة وافدة ولكل مجموعة ثقافة ولغات وخلفٌات ور ةمحلٌ سٌاحٌة مجموعات

وٌحقق أهدافهم وٌلبً  بمهارة وحرص لكً ٌفً بمتطلباتهم من المرشد السٌاحً إن ٌتعاٌش مع الجمٌع

احتٌاجاتهم المتعددة والمتنوعة، وهذا ٌتطلب إن ٌتمٌز المرشد السٌاحً بمهارات وإمكانات متعددة وٌوظفها على 

 ة.اتم وجه وٌلعب دورا مؤثرا فً نجاح الرحلة السٌاحٌ

ؤهله للقٌام بعمل ولذلك ٌجب ان تكون هناك انواع من المرشدٌن السٌاحٌٌن الذٌن ٌمتلكون سمات ومؤهالت ت  

 محددة تمكنهم من تنفٌذ مهامهم بكفاءة. مسؤولٌةمحدد ومكان محدد وتحمل 

 :المرشد السٌاحً وكما ٌأتً وسٌتم ذكر التصنٌفات وانواع

 المرشد السٌاحً المحلً  1ــ2ــ1

منطقه قصد سٌاحً   إلىدائمة  ةأقام الواحد، من منطقة تتحرك داخل البلد ٌل ومرشد لمجموعة سٌاحٌةهو دلو   

هم وتقالٌدهم وان هناك من بداٌتها الى نهاٌتها ٌتحدث لغتهم ومطلع على عادات سٌاحٌة مجموعةوهو ٌرافق 

 .الثقافً والمهنً او العمر وغٌرها  او االختالف على المستوىالرغبات واالحتٌاجات  ناحٌةمن  ةطبسٌفروقا 

ٌة فً البصرة وٌرافق رحلة سٌاحٌة تنظمها هذه سٌاحمرشد المحلً هو دلٌل ٌعمل مع شركة مثال على ال   

 الموصلفً احدى مدن العراق مثال  سٌاحٌةقصد  منطقة إلىها مجموعة من مواطنً البصرة لٌشارك فٌ الشركة

 .مواقع التً ٌتضمنها برنامج الرحلةمناطق والبٌن ال وٌنتقل ما مثال  سامراءاو 
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 سامراء  فًملوٌة ال 5ــ 1 الصورة               ر                              ملكة الحض 4ــ 1 الصورة       

دائمٌن زبائن  السٌاحٌة نون المجموعةوأحٌانا ٌكو ،البصرة إلى وبعد ان ٌنفذ برنامج الرحلة ٌعود بالمجموعة    

ار الطلب على تنفٌذ وبسبب تكر معه وتربطهم عالقات وطٌدة نفسه رشد السٌاحًوبرفقه المللشركة السٌاحٌة 

والموضح صورة كل من ملكة الحضر فً نٌنوى والملوٌة فً وللمواقع السٌاحٌة نفسها  نفسه برنامج الرحلة

  د السٌاحً عارفا بكل تفاصٌل المناطق التً تتضمنها الرحلةصبح المرشحٌث ٌفً اعاله بسامراء 

 السٌاحً الوطنً  المرشد  2ــ2ــ1

وافدة من بلد غٌر بلده حٌث ٌعمل على استقبالهم   مجموعة سٌاحٌة و الدلٌل المسؤول عن قٌادة وتوجٌهه    

 (.للسٌاح األصل)الموطن  األخر بلداخرى فً ال سٌاحٌة ةاو شرك ةبرنامج السٌاحً باالتفاق مع وكالوتنفٌذ ال

أو االثرٌة وقصر االخضٌر احدى  بنان لزٌارة العراق بدافع السٌاحة الدٌنٌةمن ل قادمة سٌاحٌة مجموعة فمثال

 ،وسامراء ،وبلد ،ٌشمل البرنامج )كربالء والنجف، حٌث المواقع االثرٌة المعروفة فً محافظة كربالء المقدسة

لبرنامج السٌاحً وٌنفذ افً بغداد مثال   عراقٌة لوطنً ٌعمل فً شركة سٌاحٌةفالدلٌل السٌاحً ا (والموصل

فً حالة المجموعة  أصعبالسٌاحً  المرشد ومسؤولٌة فً لبنان وتصبح مهمة حٌةسٌا باالتفاق مع شركة

 اللغةوالمٌول  مختلفة  من ناحٌةمن مجتمعات  ألنها  قادمة، على سبٌل المثال السٌاحٌة وافدة من دول أوربٌة

 قانونا.أو اجتماعٌا  مقبولةوالرغبات واالحتٌاجات التً قد تكون مقبول او غٌر 

 

                                

 قصر االخضٌر فً محافظة كربالء  6ــ 1 الصورة                                 
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 المرشد السٌاحً الدولً  3 ــ2 ــ1

وغالبا ما ٌكون  .ةخارجٌ ةسٌاح لى مختلف البلدان فًإمغادرة  ةاحٌسٌ ةالذي ٌقود مجموعهو الدلٌل    

متخصص فً بلد معٌن أو مجموعة بلدان، ولذلك ٌكون ملما بلغة وبظروف وعادات البلد المضٌف وٌكون ملما 

المجموعة السٌاحٌة التً ٌرافقها لحٌن استالم  أمورٌسٌر  أنحتى ٌتسنى له  أٌضابقوانٌنه المعمول بها 

 وعة من الدلٌل الوطنً فً البلد المضٌف وٌمارس دوره هنا مدٌرا  أو قائدا  للمجموعة.المجم

 أوربٌة كأن العراقٌٌن تغادر إلى دولة من لسٌاحً الدولً حٌنما ٌرافق مجموعة سٌاحٌةالمرشد ا ومثال على    

 والتارٌخٌة العرٌقة  الموجودة ثرٌةواألالٌونان أو اٌطالٌا أو اسبانٌا لالطالع على المعالم السٌاحٌة الجمٌلة  تكون

أو ٌرافق مجموعة سٌاحٌة تغادر العراق إلى لبنان، أو مصر،  للتعرف على المعالم السٌاحٌة  .فً هذه الدول

والمدن التارٌخٌة  وحتى زٌارة أماكن الترفٌه والتسلٌة )مدن العاب المشهورة واهم الجواذب الطبٌعٌة واألثرٌة 

 وحدائق ممٌزة(.  مائٌة ومسارح مشهورة 

 المرشد السٌاحً المستكشف  4ــ2ــ1

ٌعتمد على تنفٌذ البرنامج السٌاحً  هكونل للمرشد السٌاحً اسماه بالمكتشف ، أخروهناك من ٌضٌف تصنٌف    

الذي ٌقوم على المغامرة واالستكشاف للوصول إلى فكرة إبداعٌه توفر له قدرا مناسبا من عوامل التأثٌر 

مثل هذا البرنامج السٌاحً  ٌحتاج إلى مرشدٌن والسائح من جمال الطبٌعة وصحة وسالمه البٌئة االٌجابً لدى 

إلى الغابات واألدغال والمناطق الجبلٌة  والكهوف  والمحمٌات الطبٌعٌة   ةكرحل ذوي كفاءة عالٌه فً التنفٌذ ،

 .غٌرهاوار أو الغوص  فً البح

  للدولة الرسمٌةؤسسات سٌاحً مع المالمرشد  لبرنامج  5ــ  2ــ 1

 والضٌوف الرسمٌٌن بناء على تكلٌفالصٌغة الرسمٌة ذات  السٌاحٌةالمجموعات  ةوهو الذي ٌقوم بمرافق      

علٌه ودها فً ضمن برنامج مخصص لهم ٌتفق لمرافقه وف الخارجٌةمن المؤسسات الرسمٌه مثل وزارة  

بمرافقة البابا فرنسٌس لحظة زٌارته لمدٌنة أور فً ، والصورة ادناه توضح قٌام المرشد السٌاحً الطرفان

 محافظة ذي قار فً العراق.

 

 توضح لحظة زٌارة البابا لمدٌنة أور  7ــ1الصورة                                   
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 .عرف معنى االرشاد السٌاحً لغة واصطالحا   1س

 

 التعرٌف. اضمنهً ٌت، ثم اذكر أهم العناصر التالسٌاحًعرف المرشد  2س

 

 اذكر اهمٌة االرشاد السٌاحً على القطاع السٌاحً وتطوره. 3س

 

 المرشدٌن السٌاحٌٌن. أنواع أهمعدد و ؟ٌصنف المرشدٌن السٌاحٌٌن الماذ 4س

 

 السٌاحً المحلً. اذكر ممٌزات الدلٌل والمرشد 5س

 

 .كر ممٌزات المرشد السٌاحً الدولًاذ 6س

 

 احً الوطنً. اذكر ممٌزات المرشد السٌ 7س

 

 فً الدولة.  ةرسمٌ ةوالمرشد المكلف من جه ،اذكر ممٌزات المرشد السٌاحً المكتشف 8س

 

 

 

 

 األولالفصل  أسئلة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ومعوقاتياحي ــالس ادــلإلرش: التطور التاريخي صل الثانيفال         

                          اإلرشاد السياحي وتطور                      

 

الفصل أهداف  

بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل سيكون الطالب قادراً على :   

 

إدراك التطور التاريخي لإلرشاد السياحي . –1  

. اإلرشاد السياحيمعرفة أسس  –2  

. اإلرشاد السياحيفهم مبادئ  –3  

. اإلرشاد السياحيإدراك أهم معوقات تطور  –4  
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     لإلرشاد السياحيالتطور التاريخي  3ــ  4

  راحل التطووور التوواريخيـووـعبوور مواألنشووطة البشوورية  اإلنسووانيةن التطووور اليبيوور الحايوول فووي السوومات إ     

 محطوات، عبور المودن اليبيور  إلو يول و أن إلو  داية استقراره في الجبوال واليهوو من ب لإلنساناالجتماعي و

 اإلرشواد، جعل مفهووم أخرىقليلة  أحيانير  وانفيلت في يث أحيان فيما بينها فيومراحل يثير  وغنية تداخلت 

 يميوون هنوواوموون  .لإلنسووانطووور التوواريخي واالجتموواعي تطووور بموووال  التتالسووياحي ويووور  المرشوود السووياحي 

بشيل خاص في العورا  والودول  اإلرشادظهور ونمو وتطور متسلسلة تعبر عن  مراحل مجموعة عل  الوقو 

. ولعل نفسها (وحضارياً واجتماعياً وسياسياً  إنسانياالفترات التاريخية المتشابهة )بمرت  ليونها ر اوالمجالعربية 

 : يؤتي هذه المرحل ما أهم

 القديم واإلنسانالعصور البدائية مرحلة /  األولىلمرحلة ا 3ــ3ــ4

، بل يان يعتمد عل  عقله في البحث العشب والماء ، أماينمن يدله عل   إل القديم بحاجة  اإلنسانلم يين 

ليي  األماينمن يدله عل  هذه  إل ، وبالتالي يان يحتاج (نفسه  )أي بداية لظهور المرشدأي يان مرشداً ل

 .المعرفة له بهايتحرك في ارض يستطيع أن 

ح له وناي مرشد ومستيش عن  باستمرارالتنقل والترحال ويبحث  إل في ذلك الوقت يحتاج نسان اإلفيان 

ومناط  الييد  ،يي يدله عل  مناط  الشواطا الوفير  بالسمك يتمتع بذياء ويد والذي  األماينعن هذه 

 ويانالخضراء،ذات األعشاب والغابات البوادي ويذلك ، (2ـ  2( و )1ـ 2) ليورتينيما يظهر في ا ،الجيد 

 .ووجهة سيره ليضمن سالمته وأمنه وغذاءه هيعر  طريقالقديم ليي  اإلنسانيجابي عل  إمهم و أثر   للمرشد

 

 اإلنسانحضار  توضح بدايات  1ــ  2 اليور                            

استقرار اإلنسان في وادي الرافدين ووادي النيل عل   اليبير ثراأل األول ظهور الحضارات ويان ل  

 إل جماعات المرتحلة من ميان الجيوش اللاحفة وال إلرشاددليل  إل ظهور الحاجة  إل  أدىمما وغيرها 

 .أخرى دولة إل من دولة وأخرى  إل نة يومن مد ،رخآ



 
36 

                   

 عملية الييد المتبعة في العيور األول  لإلنسان 2ــ  2 اليور                       

والمرشدين  اإلدالءباالستعانة  اإلمبراطورياتيان عل  ملوك هذه  إمبراطوريات إل تطور الدول وبعد    

بل يذلك لتؤشير المناط  الوفير  بييدها  فحسب، لضمان األمن والسالمة أم،ليس لداللة الطري  واالتجاه

                         والقادر  عل  توفير الفسحة والتسلية لقايديها .( الحيوانات والطيور والغلالن فيهايثر  )

 اإلسالمقبل  عصور مامرحلة المرحلة الثانية /  4ــ3ــ 4

فل التجار  من اليمن في جنوب اقو حابيأ ألنهمن دور يبير في هذه المرحلة ييان لإلدالء والمرشد    

 إل وشرقاً  (الشامالشمال ) إل ويوالً  بمية والطاب مروراً غرب الجلير  العربية وهي تتجه شماالً 

 إل من حضرموت في جنوب شر  الجلير  يعودا  والمبينة في الشيل ادناه مير إل العرا  وغرباً 

 ترييا وبالد فارس.  إل العرا  ومنه  إل سواحل خليج عمان والخليج العربي الغربية لتيل 

ة معرفة مخاطر الطري  وتجنبها والداللة احب القوافل آنذاك ومهمته الربيسحاضراً يي المرشدويان     

يان للقافلة من يحميها من الفرسان والمقاتلين ويق  بوجه  إذ، الماء والعشب والراحة مواطن توفرعل  

 ، واليور  ادناه توضح جلء من سير أحدى القوافل.ين عليها من السرا  وقطاع الطر  المعتد

 

 
 اإلسالمالقوافل التجارية ما قبل  هيذا يانت 3ــ  2 اليور 
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 اإلسالميةقيام الدولة العربية مرحلة لمرحلة الثالثة / ا  5 ــ3ــ4

وتباعدت آفاقها لتيل اليين في الشر   اإلسالمية الحني  واتسعت الدولة اإلسالميانتشر الدين  ماحين     

 مأتجارية  أميثرت األسوا  وتعددت المرايل المدنية اليبير  سواء يانت ثقافية  إذوأسبانيا في الغرب و

وتحريت يذلك الجيوش بهد  ، بؤفراد ومجاميع ذات أهدا  عديد  ، استمرت القوافل عل  الحرية دينية

ومن المعرو  بؤن هذه القوافل . األرضفي  بعد نقطة ممينةأ إل الحني  وإيياله  اإلسالمي نشر الدين

ها معرفة لغة ـوفي مقدمت أعل من الساب  وبمهارات  أيثر عدادبؤوالمرشد  المرشد إل والجيوش تحتاج 

يعر   نأمرشد لليان البد   يذلك في هذه الفتر  تطلعينـين والمستيشفــالمس بدأ ظهورف،  البلدان الجديد 

 . تقاليد وعادات المجتمعات المقيود  بغرض القدر  عل  التفاهم والتعامل مع أفرادها

 وليار  المدينة ، مية الميرمة –بيت هللا الحرام  إل وهي الحج  الأحال جديد  يلياً ويذلك ظهرت حرية تر

 ص(.وقبر الرسول محمد )المنور  

، ويان من أهم بة رابعة للسرور والبهجة والمتعةوموايبه أعياداً عظيمة ومناس الحج مواسم تلقد يان    

 إذمية الميرمة  إل ومنها  (بغداد)عايمتها  إل يلها  من بقاع الدولة العربية اإلسالمية أنها تتجهميلاتها 

( الذي أمير الحجيهمنا هنا هو ) ما نأإال (. 4ــ  2) اليور وضحها التي ت ييون الخليفة عل  رأس المويب

ن مسإولية ـه مــمطلوب من د يانت واجباته ومهامه وماــاألمس. فق بيبغة( اليوم لــهو فعلياً وعملياً )دلي

 (قابد الرحلة) اليوم المعاير مرشد ( لما مطلوب منوالطعام ،واإلقامة ،مع فار  ظرو  النقل)داً ـمقاربة ج

معين وترتيبهم في السير والنلول، وان يرف  بهم في  فقد يان عليه جمع الحجيج في ميان معين ووقت

 يدلهم عل  مناط  الماء ومواطن الري، يحرسهم ويرعاهم ، وغيرها منوضح الطر ، أم، ويسلك بهم رالسي

 .مهام

 

 

 اإلسالمالقوافل التجارية بعد ظهور  4 ــ 2 اليور 
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 عصر االستكشافات الجغرافية والعالم الجديدمرحلة المرحلة الرابعة /   6 ــ3ــ4

ر  التي استفادت من تلك ، إال أن التجا األول  اإلسالميةلقد حرك عامل الدين الفتوحات العربية     

، وأبعد وتيديراً( في تلك البقاع البعيد استيراداً  ،والً فتح األسوا  )عرضاً وط إل  ، سعت اآلنالفتوحات

 العالم الجديد الواسع والشاسع األطرا  واليثير منها، وبذلك مهدت الطري  أمام استيشافات جديد  ولظهور

 الخيرات والثروات .  من

 واإوأنش ،اآلبار عل  ُطر  ومسارات القوافلفحفروا ، موا بتسهيل سير التجار لقد اعتن  الخلفاء واهت    

المسلمين تجوب األرض  ، فؤيبحت قوافل العربل والسفن الحربية لحماية السواحلالحيون وبنوا األساطي

. وتمينت هذه القوافل والسفن لوارقهم وتنلل في األنهر اليبير ، وتيعد البحار تمخر عنانوسفنهم 

 ، عبر سوريا والعرا . يج العربن ربط البحر المتوسط بخلواللوار  م

 إل إضافة  بحري( مرشد) لـ الحاجة وقتها( عل  األرض ظهرت لمرشد)ا لـاستمرت الحاجة  وبقدر ما

 المالحين وغيرهم من العاملين عل  السفن .

اء ـــوأشهرها آنذاك مين تمينت سفن العرب من االنطال  غرباً من موانا المتوسط الشرقية وأهمها    

ج ـجبل طار  ، وانطلقت الرحالت البحرية من بغداد شرقاً مروراً بخلي إل ين ،ويوالً ــــة الحيـــــإنطايي

يلت وأ. وأن اجتالوا جلير  سيالن جلير  ملقا )ماليليا حالياً( بعدشبه  إل ر العرب ويوالً ـوبح

. ويان التجار يشجعون هذه الرحالت ويدعموها لما بالد اليين إل الرحالت البحرية الطويلة العرب آنذاك 

، بعد أن وعطور الهند ومالبس وحرير اليين تجلبه من توابل ممايانت تحققه لهم من أرباح ومياسب 

وناقلة تجار  العرب  ،وعمان وغيرها ، والبير  ،من دمش  يادر يانت قد غادرت وهي محملة بالسلع ال

 أقي  بقاع العالم المعرو  يومها . إل 

نتاجات رقيها وتقدمها فؤنه قد مهد الطري  أمام  إل أدى  ن اهتمام الخلفاء العباسيين بالتجار  ، بقدر ماإ    

النتاجات الجانبية ظهور نمط جديد من الترحال إال وهو  ل هذهأمو. جانبية ياحبت التجار  وتطورت معها

 إل ييون  سلوك اقرب ماهو د  والشعوب القريبة )ـ  البلدان الجديـلتعر  علطالع واإلد  اـالترحال به

أقيمت للتجار  أيالً  التيالمراف   عد في انتشار هذا السلوك الجديد، وسا(المعاير ح والسياحة االسو

، يضعون بضاعتهم وحيواناتهم األسوا  اليبير للتجار الغرباء والقريبة من  وخاية تلك الفناد  التي يانت

تمهيد  ، فهوالثاني لالهتمام بالتجار  . أما النتاجخييت لهم في أعالهافي داخلها وينامون في طواب  

 إل ويلوا  إذ، اإلعجاب إل ت رحالتهم التي تدعو الذين يثر ( العربن والرحالةالمستيشفي) إمامالسبيل 

ن تلك أيبحت مدوناتهم ميدراً مهماً جداً لمعلومات وافية ع إذ،اـــــعوا أد  الوي  لهـــد البلدان ووضـابع

 .يومنا هذا إل البلدان 

 صناعية والتكنولوجيةعصر النهضة والثورة المرحلة المرحلة الخامسة /  7ــ3ــ4

أن الحال استمر يما في المرحلة  إال،ترحال وتعدد جهاته وتباعد مقايدهأتساع أفا  ال من رغمعل  ال   

حد ما بالنشاط العلمي  إل ، وومقروناً بهمحيوراً بالنشاط التجاري والعسيري ( )الرابعة السابقة

 .ومخاطرهه تيلفت، وميسوراً ألعداد قليلة جداً من المهتمين بالترحال والقادرين عل  تحمل االستيشافي

 ثقافي يبيرو تقدما اجتماعي إل  أدىوهذا لنهضتها  األول األيام في هذه المرحلة  ورباأشهدت  وقد   

لوك الديني ــية والسـرامة الينابســغير الملتلم باليلوك الفردي ـوالس ،يةلـبخيوص النظر  للترويح والتس

 .المتشدد آنذاك
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خاية هواية بوالترويح، و بر  المهتمين والقادرين عل  السياحةتوسيع دا إل قد أدت هذه الثقافة الجديد  و    

يذلك ساعدت الظرو  و. حيور  بالملوك واألمراء والنبالء( التي يانت موأنواع الطيور ،ييد )الثعالب

بية تمثلت ، ميحوبة بعوامل بيبية سلعسوأاالقتيادية الجديد  وبداية الوفر  التي تحققت لشرابح اجتماعية 

، ل متطور  وقليلة اليلفة نسبياً ة بتوافر طر  ووسابط نقابية مرتبط، وأخرى إيجيتضاض المدن وتلوثهااب

 يبير  ساعدت يل هذه العوامل المحفل  للسلوك الترويحي عل  جعل هذا السلوك ميسوراً ومميناً وألعداد

بعد ومقايد أماين ألالناس و من الناس وشجعت هذه الظرو  عل  السفر والترحال وألعداد يبير  نسبياً من

 .والمقايدلطلب عل  الترحال لمختل  األماين ليوايب ا، لمرشد اإلى، مما أظهر الحاجة الملحة اغرب

ام وتبلور مهمة ووظيفة مهمة جدا في تطور السياحة بشيل عالبد من التوق  عند محطة  وهنا    

في منتي  القرن التاسع  استخدمتأال وهي ظهور السفر المنظم والرحالت السياحية الجماعية التي ،المرشد

ل رحلة لمجموعة من وأالذي ابتير هذا النمط من السفر ونفذه في  هو كتوماس يوويان عشر في إنيلترا 

السيد أن . وممين أن يقال م1446من نوعها في التؤريخ المعاير وذلك في يي  عام  األول المهتمين ت عد 

ونظم وولع مطبوعاً سياحياً للمجاميع  ، بل وأعد ،قاد وأرشد إذل دليل سياحي معاير وأيعتبر  يعديوك 

،  ، ثم حول العالم في وقت الح  وبما سمي بالرحالترباوأر ـــ، وعبرباوأ إل ادها من إنيلترا ــالتي ق

تطور مجمل العوامل  . وبسبب ا سمي بـالرحالت السياحية اليبرىلم خراآلوبعدها حول العالم في الوقت 

من يوفر فرية  إل متلايد  الحاجة ال، فقد ظهرت لترحال والسفر الترويحي بشيل خاصالمحفل  للسفر وا

مإسسات قادرين عل   أمأشخاص  إل حاجة أي ال، ()أي توفير رحلة شاملة السفر ليل طالبيها من الناس

طالبيها من السياح  وهيذا  إل وفيرها مجتمعة وت اآلخروضع ميونات الرحلة المتعدد  والمختلفة مع بعضها 

( من جمع المينعون /المنتجونلقد تمين هإالء )وظهر من أطل  عليهم تسمية منتجي الرحالت ومنظميها 

( ورلمها عل  شيل رحلة ياملة تسلية ونله وغيرهاوإطعام، وإيواء، وقل، ـــفرقة )نــــات منفرد  ومتـــميون

المجاميع من  إل  ة، والن هذه الرحالت يانت موجهعما هو سابد من أسعار بسعر منخفضتباع للسابح 

القادر عل   المرشدو ( وجود المرشدةسماتها )وأحد ميوناتها الربيس ، فقد يان من أهمالسياح بشيل غالب

 .رـ  أهدافها بيسـوتحقي دهاـمقاي إل  وإييالهاقياد  هذه المجاميع وضبط تحريها 

واتضحت معالم هذه المهنة  المرشدالسياحي المعاير وهيذا تبلورت يور   المرشدذا ظهر وهيـ    

 دــالعه يم حديثـمن هياح وخاية لـــاريين فيها من الســللمشة وــوشخيت فوابدها وأهميتها للرحلة المنظم

يالطيور المهاجر  مناط  جديد  وغير معروفة ألسراب السياح المنطلقين  إل البعيد  و الرحالت أمبالسفر 

 ، ييفاً وشتاًء.فيلياً وسنوياً 

 

 الثورة اإللكترونية وعصر المعلوماتيةمرحلة المرحلة السادسة /  8ـ ـ3ــ4

وشبية المعلومات إلليترونيات والحاسوب لقد سهلت هذه الثور  الجديد  وهذا العير الغريب عير ا     

 عن أي ميان يرغبون للناس الحيول عل  أية معلومات اهالدولية والبريد اإلليتروني وغيرها من منجلات

 أميلفة بالمال ت أم وهم في د ء بيوتهم وبدون أي مشقة عة فابقة ودقة متناهية وشبه مجانيةً بسر إليهالسفر 

 آنذاكنقل أبعد بقاع  إل أيبحت أيثر أماناً وتيل التي . نقلالدياد ورخص وسابط ال وقد أدى ،بالوقت

 اعيانتشار السفر الجم إل  أدى العالمبعد بقاع أ إل المسافرين  إييالالذي توفره وقدرتها عل   واألمان

 ،ين بعيد  ونابية وفريد  النوعيةأما إل  وتهاجرتسافر  –وليس النخبة فقط  –الماليين من الجماهير ؤيبحتف
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ية اإلرشادي والخدمات السياح المرشدشهدت العقود األخير  من القرن العشرين ثور  في الطلب عل   إذ

 .والتوضيحية

ألعداد الرحالت المنظمة للمجاميع السياحية من مختل   اً ومستمر اً سريع اً تلايدشهدت تلك العقود ف     

العهد بالسفر والترحال والسياحة . فقد وفرت  ييانوا في غالبيتهم حديثالذين ألشخاص ااألعمار والمهن و

في التسلية واللهو  ، والوقت الحر الممين أنفاقهسيةالفابض عن الحاجات األساخل الشخيي دتلك السنين ال

( )الطابر  بشيل أساس المنخفضة واألسعارريع ـفر السـمعها وسابط الس تاجتمع، وحينما والسفر والترحال

 .السفريخص  فيما إمامهمواسعة  أفا  فتحتتوالموضحة يورتها ادناه حيث 

 

 
 

 الوسابط لنقل المسافرين إحدىالنقل الجوي  5ــ  2 اليور  

 

غريبة عما هم  أمأماين بعيد  عن موطنهم األيلي  إل الماليين من الناس الذهاب  بإميان أيبحلقد     

، ويمارسون ون تقاليد وعادات غير مؤلوفة لهمويتبع ،اــــيعرفونه ة الــــــــ، يتحدث أهلها لغيهـــمعتادون عل

 .تقبله من الطعام أمن عل  أيله هم معتادو يؤيلون غير ماو، المعن  والقيمة لهمطقوساً مبهمة 

فر لمجرد الترحال فالبعض يسا – واألهدا  أيبحت الماليين تسافر لمختل  األسباب واألغراضو    

، ورجال ستجمام وقضاء وقت الفرا ، وغيرهم للترويح واالوآخرون يسافرون للتعلم والثقافة ،وتغيير المعتاد

 نجلءاً يبيراً مون ـرون يقضـوالمإتم، ياحة رجال األعمالـلية في سـل والتسـافرون للعمــال يسـاألعم

ليل المستويات المختلفة من السياح  اليثير  ، وغير هذه األشيالقات سفرهم في سياحة المإتمراتوأ

 .الفردي والجماعي –نماط من السفر واأل هتماماتهم وأهدافهم وغاياتهم وليل األشيالوا وباختال  أنواعهم

 سواءً  من قبل وييل سفر  المعدو (6ـ  2)والموضحة باليور  ، اليغير  مأللمجاميع اليبير  وسواًء    

 وألغابات ا إل و، شواطا البحار وأالجبال  إل خارجه،  وأشاملة داخل الوطن  أو لمواقع محدود رحلة 

مرايل اللهو  وألارات المراقد الدينية والم إل ، األريا و أالمدن  إل ووالحيوان،  اتحداب  النبات

قادر عل  الذهاب ال، يالمرشد السياحيان البد من توفير ليل هإالء ف. نماط األخرى، واألواالستجمام

 .اربـبالتج ةـعة وغنيـلية وممتــات وجعل رحلتهم مسـله من غايـون ألجــي  ما يذهبـم وتحقـــود  بهــــوالع

 لمرشد. وهيذا ظهر اتيرار الليار  إل وتإدي  اإلشباعتحق   التي إليجابيةتؤثيرات االذات والممارسات    

مخلص في عمله ال، عرفة باللغات والعادات والتقاليدمال، ومتياملالتعليم ال، وعاليةالثقافة الذو  –المعاير
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له دور يبير ومإثر في تحقي  أهدا  التنمية السياحية وليل و، يتفان  من أجل خدمة مرافقيه الذي ن لهمتقالو

 أطرا  العملية السياحية . 

 

 
 األثريةفي احد المواقع مجموعة سياحية  6ــ  2 اليور 

 

 تطور اإلرشاد السياحي معوقات 4ــ  4

، البد له أن ات ومسإولياتبما مطلوب منه من مهام وواجب المرشد وليي يقومول األفي المبحث مما تقدم     

 تههوتهيب يتحل  بموايفات محدد  وأن ييون قد حيل عل  اإلعداد األياديمي والمهني المناسب لتيوين

ومن ثم نذهب  .ايتسبها أمقع المهنة التي عشقها نتحدث عنه هو وا ما أهمولعل . لمواجهة ما هو مطلوب منه

 (.السياحي اإلرشادمعوقات تطور معوقات تطور هذه المهنة ) إل 

 

 واقع المهنة  3ــ4ــ4

 الوطن العربي وبشيل خاص في دول السياحي وعم  جذورها في اإلرشادقدم مهنة  إل الت تشير هناك دال 

ر السياحي المنظم في هذه المشر  العربي من خالل ما تقدمه هذه الدالالت عن عم  وقدم ظاهر  السف

 .السياحي المرشد إل الحاجة  وبسبب توافره ظهرت، البلدان

يانت السفن الناقلة  إذ، فلسطين إل احي بحري من فرنسا ل شرية نقل سيوأمن مبة سنة تؤسست  أيثرفمنذ   

ل وأوتؤسس في منتي  القرن التاسع عشر  .(م1971لحجاج المقدس ترسو في مدينة عيا حوالي عام )

 ربات ويوفر للحجيج يل ـع الحج بعـمواق إل طينية ــوانا الفلسـينقل الحجاج من المياحي في القدس ــميتب س

العرا  في منتي  عام  إل . وويلت الرحالت السياحية المنظمة ياحية لتسهيل الرحلةالخدمات الفندقية الس

آثار  لها لليار ل رحلة أمفرعاً لها في بغداد ونظمت في وقتها الشريات  إحدىحينما افتتحت  (م1725)

مع إدار  سيك الحديد العراقية في تؤجير عربات ياملة وخاية لسياحها يستغلونها  عاملتوت، مابين النهرين

 .طعام وتبق  معهم طيلة مد  الرحلةفي ترحالهم ويستعملونها للنوم وال
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 النقل النهري في عير الثور  اليناعية 9 ــ 2 اليور 

 

ة سياحية لشرية )توماس يوك( البريطانية عل  وجود حري عد  وتشير نشرات وإعالنات ومراسالت    

ت ـافتتح إذ، وفي مقدمتها المملية المتحد  ،األوربيةالعربية من مختل  الدول  الدول إل منظمة مبير  

اإلسيندرية وي يل من بغداد، ـب لها بحلول العشرينات من القرن الماضي فـة )توماس يوك( مياتـشري

 اهسعيد لتسهيل مهمة خدمات وفعاليات مجاميعالقاهر  ومدينة بورو، القدسوحيفا، وبيروت، و، أسوانو

ة التي تغطي انت تنظم الرحالت اليبير  والشاملخاية وأن هذه الشرية يب، هذه المدن إل السياحية الوافد  

 . أيثر في آن واحد أم،بلدين عربيين

، ِقدم السفر المنظم ورحالت المجاميع يونها محدود عل  الرغم من ، يظهر من هذه األدلة والمإشراتو   

ء ساهموا في تنفيذ هذه دالأ، ويظهر يذلك وجود العربية، إن لم تين يلها بعض دولنا إل السياحية الوافد  

 . األدالء، وِقدم وجود اإلرشادمهنة الداللة و إل لحاجة وعليه ِقدم وجود ا الرحالت 

 إل  سياح يؤتون ثار والتاريخ ألن الطلب يان يذلكمن المهتمين باآل األدالءلقد يان معظم هإالء      

د ـذا التاريخ البعيـواإلطالع عل  الشواخص اآلثارية التي تريها ه،المنطقة للوقو  عل  تاريخها القديم

عل  هذا ر الحال ـ. واستما جعلها قبلة جيد  للمهتمين بذلكمم يةاآلثار، وفي العرا  تيثر الشواخص  ـوالعمي

ل دور  أمنظمـت  إذ، قات متؤخر ون إال في أالسياحييـ األدالءولم يتم ترتيب برامج إلعداد يتم  ولم المنوال 

وريـل البرنامج علـ  المهارات )م 1799را  عام السياحيين فـي العــ داد األدالءتدريبيـة موفقـة إلعـ

ولم .(السلويية وعل  مدى بضعة أيام فقطمـن العلوم  والتاريخيـة مـع بعـض الشيء األثريةوالمعار  

هيبة  تاملتعتتطور هذه الدورات عدداً ونوعاً وموضوعات لحين بداية التسعينات من القرن العشرين حين 

مج أمده وأمانة بغداد في إعداد برنا ،السياحة العراقية مع رابطة مياتب السفر السياحي ودابر  اآلثار والتراث

خاية جوانب السياحة وبار  محاضر  لمختل  العلوم والمهارات والمع (24)  يحتوي عل أسابيعثالثة 

 لحد اآلن .  بؤس به من األدالء يقارب الثالثين دور  تخرج منها عدد ال ، وقد نفذ منها ماوالضيافة
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التعليم السياحي  وجود من رغمعل  الالسياحي فلم يبدأ ) اإلرشادأما التعليم األياديمي المتخيص في     

تح فرع  لإلرشاد السياحي في فتا إال في بداية التسعينات حينُ  ثالثين عاماً(من  أيثرفندقي في العرا  منذ ال

ال دار  السياحة والفناد  في معهد اإلدار  التقني التابع لهيبة المعاهد الفنية ، ولم يتخرج من هذا الفرع إقسم إ

لدينا في العرا   نذير بان إنعلينا  لين، وقل منهم من يمارس المهنة فعلياً واأل، عدد قليل جداً مقارنة بالحاجة

ة السياحة في جامع أستاذالديتور مثن  الحوري  األستاذ منهمفي هذا المجال  أياديميينعلماء ومتخييين 

ديث بما يناسب الذي يرس جل وقته للبحث في هذه المهنة المعقد  والمطلوبة التجديد والتح األردنيةالليتونة 

 ها بالبنان في هذا المجال.يلإوالذي لديه مإلفات يثير  يشار  والحدث والغاية للمنا

إلرشاد با خاياً  ل جامعة عربية تإسس قسماً أم سيندرية في جمهورية مير العربيةوقد تيون جامعة اإل   

ي ـف ألهميتها ومريليتها من منطل  االهتمام باآلثار الميريةإلرشاد السياحي بشيل خاص باعام وبشيل 

 .(األهرامات وملحقاتها وتوابعها)ه من األجانب ـي األيثر رواجاً لقايديـتيوين المنتوج السياح

 اجه المهنة وتعيق تطورهاالتي تو عوقاتالم  4 ــ4ــ4

 : األتي إليها يضا ل، مسماً من المشايل في المبحث األذير ق تم أنبعد   

في  ألخصالسياحي عل  المستوى اإلداري وبا المرشدعدم وجود تحديد دقي  وواضح لواجبات ومهام .1

 الهيبات الرسمية للسياحة.

التجربة والممارسة لمن  محدودية إل ضافة باإل األدالءحداثة قيام مرايل تعليمية جامعية ألعداد وتيوين . 2

 تم إعدادهم من خالل البرامج التدريبية والدورات التطويرية .

قبل عام  لندر  مريل تعليم اللغات ضي  الفرص أمام األغلبية في تطوير معرفتهم باللغات األجنبية، .3

 .بدأت تنتشر هذه المرايل األخير  في السنوات ولين ،2113

 .د  معلوماته لتطوير نفسه ولليا المرشدقلة الحوافل والمغريات أمام . 4

 .الجيد في عمله المرشدالبيرية التي يحتاجها  –الوسابل السمعية  يةمحدود. 5

، المرشدفر  عن المواقع والمقايد السياحية التي تشيل أدوات ووسابل عمل اقلة المعلومات المتو. 6

ضمن  في العالقات العامة واالتيال الجماهيري وعاتضضع  ومحدودية اإلفاد  من مو إل ضافة باإل

 .المناهج الدراسية

 .لقلة االهتمام بالسياحة بشيل عاميانعياس تمام الرسمي والمهني بالداللة قلة االه. 9

 :اآلتيوالتي يمين أن نلخيها في  الداللة،مهنة  وى األفراد العاملين في مشايل ويعوبات عل  مست .4

 .ن في  هذه المهنةيمحدودية العاملأ ــ 

 عل  الخبر  والمعرفة الشخيية المترايمة. نياعتماد العاملب ــ 

 .نيالعاملتقدم السن  بالعديد من هإالء ج ــ 

 .يبرأ خارجية ولوجود عوامل جذبالعديد منهم ترك العمل لعدم وجود محفلات يافية د ــ 
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 المشاكل والصعوبات وتطوير المهنة زاوتجسبل  5 ــ4ــ4

خطط التنمية السياحية وتحقي   إلنجاحوتوفر ما عليها  ،موقعها اليحيح اإلرشاداللة ودليي تؤخذ مهنة ال     

أهدا  أطرا  عملية السياحة سييون من الضروري والحاسم توافر جملة من السبل والييغ لحل المشايل 

 :عل  عد  مستويات منها اليعاب  لاووتج

 المستوى التعليمي   3 ــ5 ــ4ــ4

تتماش  مع الحاجة  بحيثالسياحي وتوسيع القبول فيها  وجوب تطوير ما وجد من برامج دراسية لإلرشاد. 1

 ين.يالسياح للمرشدينالفعلية 

ن العمل أل،لهااوونتجشهاد  البيالوريوس  إل نيل  بحيثاالرتقاء بمستوى هذه البرامج الدراسية . 2

 له ترايم الثقافة والمعرفة. أساسا يتخذي عمل اإلرشاد

في أمفي حقل العمل  أمة سواء في الجامعة يربط البرامج التعليمية النظرية مع برامج تدريبية وتطبيق. 3

 واحتياجاته. ،يليهما و جعل الدراسة موايبة لتطورات حقل العمل

العلوم آلثارية التاريخية والبرامج والحلم التدريبية الميثفة للج خريجي الدراسات ا أسلوباعتماد . 4

 .المإهلين منهم المرشدينسياحيين لسد النقص اليبير في أعداد  يمرشدينلهم للعمل يالسلويية واللغات وتؤه

 

  مستوى حقل العمل   4ــ5ــ4ــ4

د  من خارج ـــلبك المستقبلين لمجاميع السياح الوافأمضرور  قيام منتجي الرحالت ومنظميها وخاية . 1

 ،تطويرية لخريجي الدراسة األياديمية لتوسيع آفا  معرفتهمو، من ترتيب برامج تدريبية ةالعربي الدول

 الوافدين . لسياح ا تعاملهم مع عمل وقبلولياد  قدراتهم قبل لجهم في حقل ال

خاية في وبيستجد  ما بيل المرشدلتلويد  في حقل العمل وحلم ميثفة للتدريبتنظيم برامج تدريبية . 2

 .ايب التطورات والتغيرات المستمر ، وجعله يووسابل وأدوات العمل

ير هيذا مساعدته مالياً في توفب وذلكفي االستلاد  الشخيية والتطور الذاتي  المرشدتحفيل وتشجيع . 3

 مقابل التطوير والتحديث . الميافآتمنحه  وأ، رمياد

 

 

                           

 معبد أبو سمبل ـ في جنوب جمهورية مير العربية 11ــ  2 اليور                         
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 المستوى المهني   5 ــ5 ــ4ــ4

 المرشدينخاية روابط ويالء مياتب السفر والسياحة حير استخدام بعل  الروابط المهنية ذات العالقة و.1

 .ومقدمي الخدمات من تشغيل غيرهم ، ومنع ويالء السفر والسياحة، المعتمدين من قبلها فقط 

التحاد ا وأالعربية  ويالء السفر والسياحة في الدول خاية روابطبو تخييةعل  الروابط المهنية الم.2

وجمعيات  ، ياحةاالتحاد العربي لويالء السفر والس وأ، العربية ويالء السفر والسياحة في الدولالعربي ل

 وضع شروط خاية ومحدد  ودقيقة في هيذا عمل .السياحيين  المرشدين

احيين السي لمرشدينعداد السريع والتيوين المناسب لإلودورات وتنفيذها للمساهمة في ا وضع برامج. 3

 .وبحسب الحاجة الفعلية لها

المجاميع السياحية وضع برامج تطويرية في لغات لالتنسي  مع الجامعات ومعاهد اللغات المتخيية . 4

 .قطار العربيةاأل إل الوافد  

 .ن تإسس جمعيات لهم في هذه الدول، بعد أالعربية السياحيين في الدول لمرشدينحاد لات أمتؤسيس رابطة . 5

واليور  ادناه تبين أحدى المعابد الفرعونية )معبد اليرنك( في جمهورية مير العربية ألحدى الرحالت 

 السياحية.

 

 
 

 في جنوب جمهورية مير العربية معبد اليرنك ــ 11ــ  2 اليور 
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 المستوى الرسمي 4ــ5ــ  4ــ4

 ، جالتهإومإهالته وشروط  المرشدأن تضع الدولة وهيبات السياحة الرسمية تشريعات دقيقة لموايفات . 1

 .باعتمادهايافة وعمله وإللام يافة الجهات ذات العالقة 

تشجيع التعليم السياحي الفندقي بشيل عام  العالي والتعليم التقني عل  الدولة ومن خالل مإسسات التعليم. 2

وحساسية دوره في تقديم المنتوج  المرشدالسياحي أهمية خاية ألهمية  اإلرشادوإيالء برامج ومناهج 

 .يةالسياح المجاميع إل السياحي 

وبث الوعي باتجاه قيام تنظيمات  ،والمحفلات ،الميافآتب وذلكوتحفيلهم  تشجيع العاملين في هذه المهنة. 3

 ،تمر مهنياً مهنية لهم تراقب سلوك العاملين في هذه المهنة وتساعدهم عل  التقدم والرقي والتطوير المس

 . ومعلوماتياً  ،وثقافياً 
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 .في العرا  والدول بمراحل عد  ، عدد هذه المراحل واشرح واحد  منها اإلرشادتطور ونمو  مرّ  1س

 ي :اشرح بدقة يالً مما يؤت  2س

 .  القديم واإلنسانمرحلة العيور البدابية أ . 

 .  اإلسالمقبل  مرحلة عيور ماب . 

 .  مرحلة قيام الدولة العربية اإلسالميةج . 

 مرحلة عير االستيشافات الجغرافية والعالم الجديد . د . 

 مرحلة عير النهضة والثور  اليناعية والتينولوجية . هـ . 

 .  مرحلة الثور  اإلليترونية وعير المعلوماتيةو . 

 ؟السياحي وتعي  تطورها اإلرشاد المشايل التي تواجه مهنة أهمهي  ما  3س

 اإلرشادالعاملين في مهنة الداللة ) اإلفرادالمشايل واليعوبات عل  مستوى  أهمهي  ما 4س

 ؟(السياحي

، السياحي وبالتالي تطويرها اإلرشادواليعوبات في مهنة  ،المشايل لاولتجهنالك سبل  5س

 . اذير هذه السبل واشرح واحد  منها

 وضح يالً مما يؤتي :  6س

 . السياحي عل  المستوى التعليمي اإلرشادالمشايل واليعوبات في مهنة  لاوتجسبل  أ .  

 السياحي عل  مستوى حقل العمل . اإلرشادالمشايل واليعوبات في مهنة  لاوتجسبل ب . 

 . السياحي عل  المستوى المهني اإلرشادالمشايل واليعوبات في مهنة  لاوتجسبل ج . 

 . السياحي عل  المستوى الرسمي اإلرشادالمشايل واليعوبات في مهنة  لاوتجسبل د . 

 أسئلة الفصل الثاني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (( الفصل أهداف)) 

 الفصل ستكون قادراً على :  بعد قراءتك عزٌزي الطالب لمضمون هذا

 التً ٌرتكز علٌها التعرٌف  األساسٌةالعناصر  أهم وبٌان. تعرٌف المرشد السٌاحً 1 1

 ٌتحلى بها المرشد السٌاحً ، سواًء الصفات  أنالصفات الواجب  أهم. توضٌح 2  2

 الصفات العامة . وأالشخصٌة        

 المهارات التً ٌتمتع بها المرشد السٌاحً . وإٌضاح. شرح 3    

 للمهام الواجب على المرشد السٌاحً القٌام بها . إبرازك. 4    

 الواجبات الملقاة على عاتق المرشد السٌاحً . أهم. توضٌح 5    

 

 

 الفصل الثالث : مهام وواجبات المرشد السٌاحً                    
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                      المرشد السٌاحً صفات 1ــ  3

     

الذي دفع العدٌد من  األمر، ٌد فعالٌة صناعة السٌاحة ونجاحهافً تحدهام   للمرشد السٌاحً دور      

، وذلك ٌتمتع بها أو،ٌمتلكها أنلتً ٌجب الكتاب والباحثٌن لدراسة صفات وخصابص المرشد السٌاحً وا

 السٌاحً .  اإلرشادبسبب االرتباط الوثٌق بٌن تلك الصفات ونجاح عملٌة 

 

 صفات المرشد السٌاحً :   1ــ1ــ3

 فٌها وبشكل مبسط قبل الخوض فً الحدٌث عن تلك الصفات والخصابص البد لنا من وقفة نعرف 

 إعمالالشخص الذي ٌمارس ) هؤنب، حٌث ٌمكننا تعرٌف المرشد السٌاحً المرشد السٌاحً مصطلح

  .وتزوٌدهم بالمعلومات عنها( األثرٌةوالسٌاحٌة  األماكنالسٌاح لمختلف  إرشاد

السٌاح بكل ما ٌعلم به عن المعالم السٌاحٌة رشاد إالشخص الذي ٌقوم بعملٌة )هو وهناك تعرٌف آخر 

 . ز بها المنطقة المقصودة بالزٌارة(التً تتمٌ

  بالمرشد السٌاحً:دٌد ما المقصود من العناصر لتح اً نستخلص عدد أنهذٌن التعرٌفٌن ٌمكن ب وباالستعانة

فً  إٌاهمصاحبته بللسابح وذلك  اإلرشادوٌقوم المرشد السٌاحً بالشرح : اإلرشادوالقٌام بالشرح  ــ1

التً ٌزورها وتقدٌم كل المعلومات  األثرٌة األماكنبرحلته السٌاحٌة وهذا الشرح ٌكون متعلقاً  إثناء

 وبلغة ٌفهمها السابح .  ،التارٌخٌة المتاحة

 ،أجنبٌاً  السابح ؤنك أذاعلى العموم  ؤنالش ٌستوي فً هذا:  موجهاً للسائح اإلرشادوٌكون الشرح  أن ــ7

 .ه ٌقوم برحلة سٌاحٌةأنٌاً طالما أو عرب

 األماكنحٌث تكون هذه :  أو المتاحف األثرٌة األماكنوالتوضٌح فً  اإلرشادوٌكون الشرح   أن  ــ3

بح ٌة للسانأو التارٌخٌة أو الدٌ األثرٌة األماكنفً أطار النشاط السٌاحً ، فتقدٌم الشرح والتوضٌح عن 

 . السٌاحً اإلرشاد ٌعد من مهام

لمستطاع اللغة التً ٌفهمها السابح قدر اب اإلرشادالشرح ووتقدٌم ال ٌكون نإٌجب :  اللغة المشتركة  ــ 4

عن المواقع من اجل الحصول على المعلومات المطلوبة والتً تشبع رغبة السابح لما ٌرٌد معرفته 

 . ٌارتهاالتً ٌقوم بز األماكنو

 تمتاز ٌة التً المقومات السٌاح أهمالسٌاحً هو مساعدة السٌاح فً التعرف على  اإلرشادوالهدف من     

حٌة المتوافرة فً المنطقة المزارة ٌة المحافظة على الموارد السٌاهمأل موتنبٌهه، بها مناطق الزٌارة

 السلوك الرشٌد فً التعامل مع تلك الموارد .  تباعإوتوجٌههم نحو 

ٌتحلى بها  أنالصفات الواجب  أهمللحدٌث عن  ناآلبعد هذا التعرٌف المبسط للمرشد السٌاحً ننتقل    

هو كل شا بالنسبة بل  سفٌر لبالده والدلٌل الموثوق به، هو الالمرشد السٌاحً  إذ ٌعد المرشد السٌاحً ، 

 . للسابح والباحث

لما لدٌه من المعرفة والثقافة ما  اإلعمالورجال  ،والمرشد الناجح هو ذلك الشخص المرافق للسٌاح   

 . إلٌهكل استفسار أو سإال ٌوجه  ٌجٌب على أنٌكفً 

 

 : صفات المرشد السٌاحً 7ــ1ــ3

من ذوي االختصاص بعدد من الصفات العامة والشخصٌة  هحلى المرشد السٌاحً كغٌرٌت أنالبد 

 لصفات المرشدسوف نتطرق و فً ادناه إلحد المرشدٌن السٌاحٌن فً جمهورٌة مصر 1ـ  3والصورة 

 اآلتً : ـــ  على النحو
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 الصفات العامة ـ ـ1

 .  إالملغته  إلى إضافة أجنبٌةإجادته لغة  .1

معرفة تامة بالقوانٌن واللوابح وبخاصة تلك التً تتعلق بعمله فً التروٌج والسٌاحة والسفر  .2

 السٌاحً المنظم.  

وأصول المراسم ، باإلضافة إلى اطالعه وفهمه للسلوك  لإلمامه بؤصول التعامل والبروتوكو .3

 اإلنسانً،وكٌفٌة التعامل، والتفاعل مع اآلخرٌن. 

 عد سلوك الشعوب وخاصة تلك التً ٌقدم منها السٌاح الوافدون بشكل مستمر معرفة عادات وتقالٌد وقوا .4

 من خالل الوكالة التً ٌعمل بها، باإلضافة إلى معرفته بقوانٌن المرور. 

 معرفة األماكن المسموح بزٌارتها وتلك غٌر المسموح بزٌارتها لتجنب المشاكل . .5

 

  

 
 

 السٌاحٌٌن المرشدٌنحد أ  1ــ  3 الصورة

 

 الصفات الشخصٌة  ــ7

كل معلم ٌة والثقافٌة والسٌاسٌة عارفاً بٌكون ملماً إلماماً واسعاً بكل قضاٌا البالد وشإونه االقتصاد أن .1

 إلٌهاتارٌخً ، وما تحتوٌه المدابن التارٌخٌة والحدٌثة من الحضارات عبر العصور وكٌفٌة الوصول 

 امة بالطرق والمحطات والمطارات . ومعرفة ت

ٌكون  نأعن المناطق السٌاحٌة المختلفة على شرط  إلٌهه جعن كل سإال ٌو لإلجابةٌكون مستعداً  أن .2

 واألسواق،عمالهموأ أهلهاقرأ عنها ، وتعرف على عادات وتقالٌد  أوقد زار تلك المناطق أو سمع 

 . ودة فٌها، لٌعرف السٌاح بهاالشعبٌة الموج

 . تحلً بروح الدعابة واللباقةة وٌوٌتمتع بقوة الشخصٌ ،بالهدوء المهنة وٌلتزم بآدابٌلتزم  أن  .3

الشخصٌة والحسم فً القرارات والحاالت الطاربة  واألمانة، الحماسة والثقة بالنفس والمرونة  .4

 . وفن التقدٌم والتفسٌر ةواالستثنابٌ

 . اقة المظهر وبساطتهأنل المقبول والمظهر العام والشك  .5

العاملٌن فً مناطق القصد كالموظفٌن فً الكمارك والجوازات تكوٌن عالقات شخصٌة متٌنة مع  .6

 . ن المنظمات والمرافق ذات العالقةوغٌرهم فً نقاط الحدود وغٌرها م
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خصصة فً اجتٌاز دورة مهنٌة مت أو التخصص،ال جفً م أكادٌمٌةٌكون حاصل على شهادة  أن .7

 . للعمل كمرشد سٌاحً األقل

 

 
 السٌاحٌٌن ٌقوم بعملٌة الشرح والتوضٌح للسٌاح حد المرشدٌنأ 2ــ  3 الصورة

 

 مهارات المرشد السٌاحً  3 ــ1ــ3

والعملٌة الحدٌثة العلمٌة  األسالٌبالمرشد الفعال هو الذي ٌستخدم مهاراته وخبراته فً تطبٌق  نإ     

 عند قٌادته للمجامٌع السٌاحٌة ، بحٌث تتناسب مع طبٌعة العمل الذي ٌمارسه . 

  :ٌستغنً عنها المرشد السٌاحً ٌمكن تناولها على النحو اآلتً نإوهناك عدد من المهارات التً ال ٌمكن 

 المهارات الذاتٌة : .1

، رات العقلٌة والمبادأة واالبتكارتشمل المهارات الذاتٌة للمرشد السٌاحً على السمات الشخصٌة والقدو

الحٌوٌة  ، حتى ٌتمكن من بثوالنشاط، والقدرة على التحمللقوة، تطلب اطبٌعة العمل السٌاحً تكون ل

 أنٌكون قادراً على ضبط النفس والصبر ، كذلك علٌه  أن( السٌاحٌة ووالنشاط  فً المجموعة )المجامٌع

 .  اإلرادةوقوة بالشعور بالمسإولٌة  ٌتحلى

 :  اإلنسانٌةالمهارات  .7

 أولى، فهً المختلفة اس على مستوٌاتهم وعقولهمالن ، والتعامل معاإلفرادوتعنً فن التعامل مع     

تتطلب فن قٌادة المجامٌع السٌاحٌة  نأل، ة السٌاحٌةنجاح الرحل أساس دالمهام للمرشد السٌاحً بل وتع

 ذا التعامل ٌتم سواء مع السٌاح أموهادناه،  3ـ  3وكما موضح فً الصورة ، باستمرار التعامل مع الناس

ٌكون  أن، وهذه المهمة تتطلب من المرشد السٌاحً كافة منظماته والعاملٌن فٌهابلً مع المجتمع المح

وطبابعه بحٌث ٌستطٌع توجٌه  ذلك السلوك بطرٌقة مدروسة ومحددة  اإلنسانًبالسلوك  اناإلمكملماً قدر 

 . لتفعٌل العملٌة السٌاحٌة ونجاحها، 

مرشد السٌاحً لدٌه القدرة على بناء عالقات طٌبة مع للٌكون  أن اإلنسانٌةوعلى ذلك تتطلب المهارة 

 فراد المجامٌع السٌاحٌة . أ، وذلك من خالل معرفته بمٌول واتجاهات فراد المجامٌع السٌاحٌةأ
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 حد المرشدٌنالشرح والتوضٌح من قبل أ 3ــ  3الشكل 

 

 دراكٌة : إلاالمهارات ــ  3

، جملة واحدة على رإٌة البرنامج السٌاحً بشكل متكامل وهذه المهارة تدل على مقدرة المرشد السٌاحً

ٌكون هناك تصور  أنكذلك ٌجب ولشبكة العالقات المتكاملة فً نجاح الرحلة السٌاحٌة ،  وإدراكهوتفهمه 

هذا المجتمع  بؤوضاعمعرفة واضحة إلى  ضافةباإلالمرشد السٌاحً بالمجتمع المحلً، واضح لعالقة

ووجود تصور مسبق لدٌه   األمورمعرفة المرشد السٌاحً لهذه  نإ، واالجتماعٌةواالقتصادٌة ،التشرٌعٌة

ٌوضح  (1والشكل رقم ). التعامل مع المجتمع المحلً فً اإلنسانٌةٌستطٌع من خالله استخدام مهاراته 

 .لنا مهارات المرشد السٌاحً

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 ٌوضح مهارات المرشد السٌاحً (4ــ  3) الشكل                                   

 

 

 

 

 

 مهارات المرشد السٌاحً

 المهارات اإلدراكٌة

 المهارات اإلنسانٌة

 المهارات الذاتٌة
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 مهام وواجبات المرشد السياحي   7ــ  3

رحالتهم وعلى ضوء  فً السٌاحٌة المرشد السٌاحً لساعات طوٌلة كمرافق للسٌاح والمجامٌع ٌعمل     

فً هذا سنحاول ذلك تقع على عاتقه العدٌد من المهام والواجبات التً البد من القٌام بها على أكمل وجه و

 تلك المهام والواجبات .  إلىالمبحث التطرق 

 المرشد السٌاحً  مهام  1ــ 7ــ3

 جازهاانعدد من المهام الملقاة على عاتق المرشد السٌاحً والتً البد من القٌام بها وتحمل هناك    

السٌاحٌة التً ٌقوم  تجاه المجامٌعباٌفً بما هو مطلوب منه  أنحتى ٌستطٌع ومهنٌة عالٌة  ،وأمانة ،بهمة

ه أن، كما التً ٌعمل فٌها الشركة أهدافذلك تحقٌق و 5ــ  3وكما هو مالحظ فً الصورة ، بمصاحبتها

 أذهانتبقى فً  أنرة ٌمكن صو بؤجملتراث وحضارة بلده  إظهارهب وذلك إلٌهٌخدم وطنه الذي ٌنتمً 

 .  بعض من هذه المهام ما ٌؤتًوفٌ. السٌاح

 المهمة الثقافٌة ــ الحضارٌة  ــ1

موعة السٌاحٌة فً االطالع المج فرادأترتبط هذه المهمة بقدرة المرشد السٌاحً على تحقٌق رغبة    

ولكً ٌقوم المرشد بهذه المهمة على  .)البلد المضٌف(ضارة البلد الذي ٌقومون بزٌارته فة وحعلى ثقا

بها  اإلٌفاءعلى رغبات واهتمامات المجامٌع السٌاحٌة والعمل الجاد على وجه البد له من التعرف  أكمل

المجموعة  وإعالم وٌنبغً لهالمعدة سلفاً ، كما تلك الرغبات مع البرامج والنشاطات  بتوافقوذلك 

 .بالحاضر  الماضً  السٌاحٌة بالتطورات التً ٌشهدها البلد كما اظهر تراثه وحضارته وربط

 

 

 
 

 المرشد السٌاحً مع مجموعة من السٌاح فً إحدى الدول العربٌة 5ــ  3 الصورة

 

 المهمة التعلٌمٌة ــ التثقٌفٌة  ــ7

ٌجد الكثٌر من المرشدٌن السٌاحٌٌن صعوبة فً تنفٌذ هذه المهمة وٌخلطها آخرون بالمهام الثقافٌة ــ     

 أندون ذلك ومن  إلىٌنتبه  أندون ( ٌتعلم من البلد من ، وهذه المهمة تجعل السابح )الزابررٌةالحضا

 . ٌقاومه

المعلومات عن المناطق المقصودةته وتخصصه ٌمتلك الكثٌر من فالمرشد السٌاحً بحكم مهن   
*

 ، بٌنما

ومن  ضوعاتٌختار المناسب من المو أن علٌه ، وهناتوٌات مختلفة من التعلم والثقافةالسٌاح بمس ٌكون

 . ذهن السابح إلىلومة بسهولة وٌسر المع إلٌصالالوسابل والطرق 
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وكما تالحظ عزٌزي الطالب  تباههانٌثٌر اهتمام السابح و أنالسٌاحً وفً الوقت الذي على المرشد     

ن اإلطالة قد كولال ٌطٌل الشرح والتوضٌح إال بالقدر الذي ٌجده ضرورٌاً  أنعلٌه فً الصورة ادناه، 

 . ٌرغب فٌه ه مجبر على سماع أو مشاهدة شا قد الؤنما ٌشعر السابح بحٌن، تسبب ردة فعل مختلف

 

 
 األجنبٌةالدول  إحدىفً  موقع السٌاحً 7ــ  3 الصورة                                 

 المهمة الفنٌة ــ  3

، ومن هذه متالحقة فً أسالٌب صناعة السٌاحةٌتسم العصر الذي نعٌشه بالتغٌرات والتطورات ال   

 أنه جب علٌ؛ لذلك ٌالمعلوماتوكثٌر من المعارف ٌكون ملماً بال ؤنالمرشد السٌاحً ب الزاوٌة ٌتحتم على

 .  واإلبداع، وٌسعى للتجدٌد واالبتكار ٌمتلك الروح البحثٌة دابماً 

جوهر المهمة هذه هو  أن إالمن واجب واحد  أكثركما ٌقع على عاتق المرشد من خالل المهمة الفنٌة 

ٌتعاون  أنفذة فً منطقة القصد وعلى المرشد ضمن البرامج المن فً تطابق الخدمات المقدمة فعلٌاً للسابح

جزء  يأ إلغاء، وهذا ٌعنً عدم حد ممكن أقصى إلىالخدمات  تلك تطابقؤمٌن بد المجموعة على تمع قا

اً وبشكل أفضل وعدم حذف أي جزء دون تنفٌذها الحق من أي فترة تؤجٌلمن البرامج المقررة ، وعدم 

 . المجموعة السٌاحٌة الحذف ألفراد أو ،اإللغاءتوضٌح سبب ( أال بعد سلعة أم ؤن)خدمة ك

 أنكــون لٌقع على عاتق المرشد السٌاحً مراعاة الدقة واحترام الوقت وتوقٌتات برامج الرحلة وكما 

 .وقـت الرحلـة هو وقـت السـابح وملكـه فهو فعلٌاً اشــترى الوقت وسـدد ثمنه مقدمـاً 

 ( .القصد ةة التً ٌقوم بها إلى منطقاي دفع السابح أجور الرحلة السٌاحٌ)
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 مهمة اإلرشاد للمعالم السٌاحٌة البارزة ومتنزهات الحٌاة البرٌة  ــ 4

 ٌاحٌة البارزة فً البلد ــواآلثار الس مالمعال إلىٌاحٌة ــٌقوم المرشد السٌاحً باصطحاب المجموعة الس    

 ها مثالً ) سنة أهمٌبٌن تفاصٌل كافٌة حول المعلم السٌاحً أو الحضاري و أنالمضٌف وهنا البد للمرشد 

  .البناء أو التؤسٌس ومشاهٌر من قاموا ببنابه وتارٌخ المعلم (

ٌقدم  أن لمرشد السٌاحًا معاً فٌجب على اطلب معرفة وحذرات الحٌاة البرٌة فٌتفً محمٌ اإلرشادأما   

المتوقع ات والطٌور انشاإها وتحدٌد فصابل الحٌوأناسم المحمٌة وتارٌخ ها: أهمللسابح معلومات 

وٌوجد عدد من هذه المحمٌات فً بعض الدول  هذا ،فً المحمٌة اتانوكٌفٌة توزٌع الحٌو ،مشاهدتها

 . 9ــ  3و  8ــ  3ربٌة مثالُ جمهورٌة مصر العربٌة ومن صور المحمٌات ما تم ادراجه فً الصورة الع

 

 
 إحدى المحمٌات الحٌوانٌة 8ــ  3 الصورة                                        

 

 
 

 المحمٌات البرٌة إحدى المجامٌع السٌاحٌة تقوم بزٌارة إلحدى 9ــ  3الشكل 
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 واجبات المرشد السياحي  7ــ7ــ3

المعرفة والخبرة والثقافة فب، فً صناعة السٌاحة ه العب الخط األمامًأنٌنظر للمرشد السٌاحً على    

، معتبراً رابعة وفرٌـــدة ةلسٌاحٌة إلى تجربفً تحوٌل الرحلة ا اهمٌسأن والمهارة التً ٌمتلكها ، ٌمكن 

، فالمرشد السٌاحً المثالً هو السٌاحا ـــات ورضـــطباعات وإدراكانــإول الربٌـس عن ــه المســنفـس

 والنشاطات فً العملٌة السٌاحٌة . ومع تطور العملٌة السٌاحٌة أصبح ،ٌوجه العالقات أن تطٌعـمن ٌس

 .المنتج السٌاحً والرحلة السٌاحٌةال ٌتجزأ من  المرشد السٌاحً جزءً 

أن ٌقوم بها على ، والبد د من الواجبات الملقاة على عاتقهللمرشد السٌاحً العدٌ أنمما تقدم نالحظ و  

تخطٌط ، ففً العدٌد من الحاالت ٌقوم منظم الرحالت السٌاحٌة باستشارة المرشد السٌاحً فً أحسن وجه

، أو الطلب من مرشد معٌن مرافقة مجموعة سٌاحٌة معٌنة اعتمادا على حالت والبرامج السٌاحٌةالر

. وكذلك من خالل  التقارٌر الدورٌة التً تحصل علٌها ٌة وخبرة المنظمة التً تتعامل معهسمعته المهن

 . احٌة وبعدهاهم فً أثناء وبعد زٌارتهم للمقاصد )المناطق( السٌفسأنالمنظمة السٌاحٌة من السٌاح 

 هً : ف الواجبات التً ٌقوم بها المرشد السٌاحً أهمأما 

 أوالً: واجبات المرشد قبل وصول المجموعة السٌاحٌة الوافدة 

 تهٌبة قابمة بؤسماء المجموعة السٌاحٌة القادمة وبعدد مناسب من النسخ .  .1

 مثالً االتصال الهاتفً المباشر مع الفنادق وغٌرها من أماكن ،التؤكد من حجوزات اإلقامة شخصٌاً  .2

 اإلقامة، واالحتفاظ بنسخة من برقٌات تثبٌت الحجز لدٌه الستعمالها عند الضرورة .

أو توفٌر  ثالجة لتبرٌد الماء(: )ٌتعلق بالنقل مثال تنفٌذ المنهاج وبخاصة فٌما تهٌبة احتٌاجات .3

ً لخ من المتطلبات التلم تتوفر الثالجة(، مكبر الصوت..... إ إذاالغازٌة المثلجة )المشروبات 

 . ٌستوجبها وتحددها طبٌعة الرحلة

 ، مثل أجور دخول دي المباشراستالم سلفه مالٌة مناسبة لتالفً المصارٌف التً تتطلب الدفع النق .4

 فاق غٌر مخطط له أو طارئ . أن وأي المتاحف واإلكرامٌات

الفندق الذي ستقٌم فٌه  اللقاء األول مع المجموعة زٌارة ةنقط ىإلمن الضرورة وقبل التحرك  .5

  رــفاة ونظافتها وتوــردة والمزدوجــعداد الغرف المفمعرفــة أوزات وــؤكد من الحجــ، والتالمجموعة

مفاتٌح  ةتهٌب إلى باإلضافة أرقام الغرف مقابل األسماء كذلك تهٌبة قابمة الغرف وتؤشٌرو، مستلزماتها

الشركة مرسلة المجموعة االستمارات الخاصة بالفندق وفقاً للمعلومات الواردة من قبل  ملاو الغرف

 السٌاحٌة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المناطق المقصودة: تعنً المناطق التً ٌسعى السائح أو المجموعة السٌاحٌة لزٌارتها مثال المنطقة المقصودة رحلة * 

 ، أو الهند، أو مالٌزٌا.االعراق أو رحلة سٌاحٌة إلى تركٌ لسٌاحٌة إلى شما
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 معها  األولالمجموعة وتحقٌق اللقاء  استقبال: عند ثانٌا

 ، همـة فً نفوسـوالراح ةٌنؤنالطمة كبٌرة فً بث ـٌأهمٌاحٌة ذو ـــالمجموعة الس إفرادمع  األولٌعد اللقاء    

قاء ومن الواجبات الملقاة على عاتقه فً هذه السٌاحً التحضٌر جٌداً لهذا الل ٌتطلب من المرشدلذلك 

 رحلة .لما

 إلرشادهم، (ٌتم تحدٌده خرآ انمك يأ أو، اللقاء ) المطار، أو المٌناء عموق إلىضرورة الوصول  .1

 وتهٌبة كل عوامل الراحة للمجموعة السٌاحٌة . 

المجموعة  فرادأمناسب ٌستطٌع  مكانوفً  ،والشركة المنظمة للمجموعة ه،شركت باسم تهالفرفع  .2

 السٌاحٌة مشاهدتها . 

 جاز المعامالت الرسمٌة .أنالتعرف على المجموعة وقابدها ومساعدتهم فً  .3

 الحافلة .  إلىالتؤكد من عدد المشاركٌن فً المجموعة عند الصعود  .4

 ثانٌةوعدها مرة  ةإلى الحافل، ولصق ملصق الشركة الخاص بذلك علٌها وتؤمٌن نقلها عد الحقابب .5

    ا ــكون لهـٌ أنٌجب فً الشحن  ابح أمــواء بٌد الســافلة ســداخل الح ةــكل حقٌبف. الحافلة إٌداعهاعند 

 . )بطاقة شخصٌة(

 : بـ ٌقوم المرشد  اإلقامة لإلى محوفً الطرٌق  .6

 ــ الترحٌب بالمشاركٌن فً المجموعة . أ

 .  إلٌهمــ تقدٌم نفسه ب 

 . ، ومواقع إقامتهمــ تقدٌم موجز عن منهاجهمج 

اقرب مصرف  أو ،، وكٌفٌة التحوٌل فً المصرف الموجود فً الفندقــ توضٌح العملة الوطنٌة وفباتهاد 

 . اإلقامة لمح إلى

والتقالٌد المغاٌرة لتلك التً ٌحملها السابح الوافد وٌحث المجموعة على  ،ــ تقدٌم شرح مبسط للعاداتهـ 

 احترام هذه العادات والتقالٌد . 

 

 : خالل تنفٌذ منهاج الرحلة ثالثاً 

 تنفٌذه لمنهاج الرحلة السٌاحٌة الواجبات اآلتٌة : إثناءٌترتب على المرشد السٌاحً 

فً حالة الضرورة القصوى وذلك  إالتغٌٌرات  يأ إجراء، وعدم م الدقٌق بمنهاج الرحلة السٌاحٌةااللتزا

 . السٌاحٌة المنظمة للرحلة ةإلى الشركبالرجوع 

 . االلتزام التام بالمواعٌد .1

 . منهاج الرحلة السٌاحٌة فر وسابل واحتٌاجات تنفٌذاوتو تفتٌش الحافلة السٌاحٌة والتؤكد من نظافتها .2

 . عددها لدٌه وتثبٌتن عدد الحقابب التؤكد م .3
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 المصرٌة األثرٌةحد المواقع مجموعة من السٌاح فً أ 11ــ  3 الصورة

 

المرشد السٌاحً عن المواقع السٌاحٌة وعدم تعارضها االلتزام بدقة عرض المعلومات التً ٌعطٌها  .4

 مع المعلومات المثبتة فً مراكز الزوار . 

 وتقبل االرآء .  األسبلةوعدم السخرٌة من  كافة المجموعة السٌاحٌة فرادأالقدرة على استٌعاب  .5

 ههذ إلىالمجموعة وتنبٌه قابد المجموعة  أعضاءمراقبة التصرفات الشاذة لغٌر الملتزمٌن من  .6

 .  هابهاإن ألجلالتصرفات والتعاون معه 

( وتثبٌت المالحظات علٌها من الطلب )الدفع المإجل تثبٌت المصارٌف النقدٌة الٌومٌة ، وتدقٌق قوابم .7

 حٌث موافقتها لالتفاق قبل توقٌعها . 

المختلفة  مراضاألة من المجموعة السٌاحٌكذلك متابعة فحص و، تذاكر العودة وتثبٌتها تؤشٌربعة متا .8

 . الدم( مراضأوبشكل خاصة )

 

 البرنامج وتودٌع المجموعة  انتهاءرابعاً : عند 

 . كافة تسلٌم قابد المجموعة الوثابق والوصوالت المتعلقة به .1

 التؤكد من جوازات السفر .  .2

 المسافرٌن .  أسماءتسجٌل وتثبٌت المغادرة علٌها مع بطاقة  ،من تذاكر السفر وصالحٌتها التؤكد .3

مبالغ متبقٌة بذمتهم  كافة والتؤكد من عدم وجود أي المجموعة فرادإلتدقٌق الحسابات الشخصٌة  .4

 عن الطلبات غٌر المشمولة بالخدمات . قالفند إلى

 .  رالمطا إلىالتؤكد من عدد المسافرٌن قبل مغادرة المجموعة  .5

 .  تانكالمغادرة أٌن ، أو نقطة عة بشكل نهابً قبل مغادرة المطارحتى رحٌل المجمو تظارناال .6

 : األتً كتابة تقرٌر عن المجموعة ٌتضمن .7
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 بالكامل.ــ تقٌٌم للرحلة ولتفاصٌل فعالٌاتها 

 ــ تفاصٌل المجموعة والمنهاج والمالحظات الخاصة بهما. 

 ــ مجموع المصارٌف النقدٌة التً دفعها . 

 ــ التسوٌة الحسابٌة النهابٌة . 

ثناء عمله وهنا أ فً شد السٌاحًالحرجة والخطرة التً ٌواجهها المرهنالك العدٌد من الحاالت و

 للتعامل مع هكذا حاالت وكٌفٌة التغلب علٌها.  األسسعدد من  إدراجا ٌمكنن

 

 

 قٌام المرشد بالشرح والتفسٌر لمجموعة من السٌاح 11ــ  3 الصورة
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 ٌوضح أسس التعامل مع الحاالت الحرجة والخطرة (12ــ  3)الشكل رقم 

 

 

 

 

 ٌواجهها المرشدأسس التعامل مع الحاالت الحرجة والخطرة التً 

 السٌاحً وكٌفٌة التغلب علٌها والتعامل معها

التً من الطبٌعً  التشنجاتالتغلب على بعض 

 .ظهورها على السابح

ت نانوع من ردة الفعل مهما ك إيعدم إظهار 

 .الحالة

الترٌث عند الرد على االستفسارات فً مثل 

 .هذه الحاالت

النفسٌة  أصحاب األشخاصالتركٌز على 

تهم والعمل على ؤنمن حٌث طم ضعفألا

 .راحتهم 

ٌحاول التصرف على  شخص إيكبح جماح 

نوع من قوة  وإظهار، طرٌقته الخاصة

 .الشخصٌة فً ذلك

 .إظهار أكبر قدر ممكن من الثقة بالنفس للسابح

إقناع السابح بقدرته على التغلب على مثل هذه 

 الحاالت 

لسٌاحٌة االقدرة على السٌطرة على المجموعة 

 .والشخصٌة ،والعقلٌة ،بكل الطرق النفسٌة

فر فً جٌب المرشد السٌاحً دفتر اٌتو أنٌجب 

 .الهواتف الهامة على صغٌر ٌحتوي

حكم ــر من التــدر كبٌــٌكون على ق أن

 .بؤعصابه
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 .العناصر التً ٌتضمنها التعرٌف أهمعرف المرشد السٌاحً ، مع ذكر  1س

 . مة التً ٌتصف بها المرشد السٌاحًالصفات العا أهماذكر بالتفصٌل  2س

 للمرشد السٌاحً عدد من الصفات الشخصٌة الواجب التحلً بها ،وضح ذلك.  3س

 ؟ٌتمتع بها المرشد السٌاحً نإٌجب التً  اإلنسانٌةما المقصود بالمهارات  4س

 . تمتع بها المرشد السٌاحً عن غٌرهن ٌأالمهارات الواجب  أهممن خالل الرسم و وضح   5س

 . من تلك المهام بالتفصٌل ، أذكر اثنٌنالملقاة على عاتقهدٌد من المهام للمرشد السٌاحً الع 6س

 أهم، أشرح معها األولسٌاحٌة وتحقٌق اللقاء من واجبات المرشد السٌاحً هو استقبال المجموعة ال 7س

 . تجاه المجموعة السٌاحٌةباالسٌاحً  النقاط التً ٌقوم بها المرشد

، وضح هناك مجموعة من الواجبات الملقاة على عاتق المرشد السٌاحً خالل تنفٌذه لمنهاج الرحلة  8س

 ذلك بالتفصٌل. 

سٌاحً البرنامج ال انتهاءالواجبات التً ٌجب على المرشد السٌاحً القٌام بها عند  أهمهً ما 9س

 .وتودٌعه للمجموعة السٌاحٌة

 .الحرجة والخطرةتعامل مع الحاالت ال أسس أهمما هً  11س

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة الفصل الثالث

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والعالقات العامة : مهارات االتصال السٌاحًصل الرابعالف    ا

 

 

 

 ((الفصل  أهداف ))

 على: بعد قراءتك عزٌزي الطالب لمضمون هذا الفصل ستكون قادراً 

 أهمٌة االتصال السٌاحً وتعرٌفه . . توضٌح 1

 . شرح  مفهوم االتصال السٌاحً . 2

 السٌاحً . اإلرشاد. ماهٌة العالقات العامة فً  3

وواجبات موظف العالقات العامة  ،ومهارات ،. شرح أهم مواصفات 4

 السٌاحً . اإلرشادفً 
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 تعرٌف االتصال السٌاحً وإطرافه 4ــ  4

الن النظام  ؛لم تكن وسابل االتصال بشكل عام وفً المجال السٌاحً بوجه خاص معقدة فً الماضً     

الٌوم  إما، ،وواضحا  منظما  وسهال  وجماعاته  إفراده، واالتصال بٌن كان بسٌطا  االقتصادي واالجتماعً 

باتت  وأنواعها إشكالهاوفً ظل االنفتاح العالمً والتقدم التكنولوجً وانتشار وسابل االتصال بكافة 

الحاجة الملحة  أصبحتوبالتالً فٌما ٌخص المنظمات، تشكل نوعا  من التحدي الداخلً والخارجً 

داخل المنظمة للقٌام فً متالك المهارات والمؤهالت الواجب توافرها فً الموارد البشرٌة تدعً اتس

 القصٌرة والطوٌلة اآلجل .  هاأهدافبدورها لتحقٌق 

امتالك مثل  أصبح فقد فً مجال السٌاحة وكظاهرة الفتة للنظر فً مطلع القرن الحادي والعشرٌن إما

 تلك المهارات شا البد منه لمواكبة التطور التكنولوجً والمعلوماتً الهابل .

 تعرٌف االتصال السٌاحً   4ــ4ــ4

، وٌتم من خاللها تبادل المعلومات فٌما بٌن تصال السٌاحً مباشرة مع الجمهورترتبط عملٌة اال    

 الجمهور والمنظمة المعنٌة .

بٌن المرشــد  ءاآلراو واألفكار ،عملٌة تبادل المعلومات :بأنهوٌمكن تعرٌف االتصال السـٌاحً     

 .  اإلقناع( من خالل وسٌلة اللغة بهدف التأثٌر أو والسابح )بٌن المرسل والمستقبل السٌاحً

 : كننا استخالص اآلتًٌم ومن خالل هذا التعرٌف

 .  واألفكارتبادل المعلومات  .1

مٌع أو المجا ،( وهو المرسل والسابحجود شخص ٌتمثل بالمرشد السٌاحً )الممثل عن المنظمةو .2

 .بالمستقبلالسٌاحٌة المتمثلة 

ً تؤدي دورها فً ، والمتمثلة باللغة والتوجود وسٌلة سواء  كانت مشتركة أم غٌر مشتركة البد من .3

 . اآلخرٌن على التأثٌر

بلغة بٌن المرشد السٌاحً والسابح  واألفكارعملٌة تبادل المعلومات  وهو :االتصال السٌاحً 2ــ4ــ4

 .  اإلقناعأو  ،التأثٌربهدف ( مفهومة من الطرفٌن )بٌن المرسل والمستقبل

والعناصر التً تتم من خاللها عملٌة  طرافاألعملٌة االتصال ال بد من وجود عدد من  إجراءوعند     

 : طرافألاتوضٌح مبسط لتلك  ما ٌأتًاالتصال بنجاح ، وفٌ

           إلٌهمرسل ال إلىالمرشد السٌاحً وهو مصدر الرسالة المطلوب نقلها  ((Sender :المرسل .1

 . المجموعة السٌاحٌة ()

او تسلٌمها  إرسالهاوهً مجموعة الكلمات والرموز والمعانً المطلوب (The letter) : الرسالة  .2

 . المرشد السٌاحً بوساطةٌة للمجموعة السٌاح

لها الرسالة المطلوب توصٌ لنقلوسٌلة االتصال التً تستعمل  وهً  (channel): القناة او الوسٌلة  .3

 . المجموعة السٌاحٌة أفراد إلى

أو متلقً الرسالة أو  إلٌهمأو  إلٌهالمرسل  :وهو ،المجموعة السٌاحٌة ( Receiver )المستقبل   .4

 . إلٌهالرسالة  إٌصاللطرف المطلوب ا

( أي )إدراكهاوهً االستجابة المطلوبة بعد استقبال الرسالة وتفسٌرها  (Feedback)  ٌةالتغذٌة العكس .5

لعملٌة  األساسٌةٌوضح العناصر  1ـ  4 الشكلفٌما ٌأتً و. إلٌهماو  إلٌهمها من قبل المرسل وفه

 االتصال.
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 عملٌة االتصال السٌاحً ٌوضحو (1ــ  4)الشكل رقم           

 عملٌة االتصال السٌاحً :  إجراءعند  اآلتٌة األموروٌنبغً على المرشد السٌاحً مراعاة 

على سؤالٌن هل االتصال ضروري؟  اإلجابةالمرشد السٌاحً بان الغرض من االتصال هو  ٌتأكد أن .1

 االتصال؟ أهدافوما هً 

سبٌن مع ، مما ٌجعل شكل الرسالة ومحتواها متناحٌةرف المرشد السٌاحً المجموعة السٌاٌع أن .2

 .طبٌعة المجموعة السٌاحٌة

ٌضع نفسه فً مركز  أنٌقوم المرشد السٌاحً ببناء رسالته واضعا  المستقبل فً ذهنه وٌمكن  .3

الشخص  إلىتسًء  أنحتى ٌتجنب الكلمات والعبارات التً ٌمكن للرسالة  إعداده ثناءأفً المستقبل 

 . إلٌهالمرسل 

 ، وهذا ٌعتمد جزبٌا  على المحتوى والبٌبة والزمن . أن ٌختار وسٌلة االتصال المناسبة .4

 األوقاتوغٌرها من  ،فً الموقع السٌاحً أو فً الحافلة السٌاحٌة إما، وٌكون اختٌار وقت االتصال .5

 مناسبة للمجموعة السٌاحٌة .  بأنهاالتً ٌشعر 

 االتصال  مهارات  3 ــ4ــ4

هما مهارات االتصال الشفهً ومهارات االتصال ،ونوعٌن إلىٌمكننا هنا تقسٌم مهارات االتصال    

 . التحرٌري 

 مهارات االتصال الشفهً : وتشمل مهارتٌن هما ــ 4

 الرسالة من خالل استخدام الكلمات الشفهٌة من قبل المرسل : وتتم عن طرٌق نقلمهارة التحدث  . أ

 المرشد السٌاحً

 ) المرسل (

 وسٌلة االتصال

 ) اللغة (

 السٌاحٌة المعلومة

 () الرسالة 

 السائح

 ) المستقبل (

 االستجابة

 مهارات 

 االستماع

مهارات 

 اإلرسال

مهارات 

 الكتابة
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تقبل والن مهارة االستماع : وتتم عن طرٌق استقبال الرسالة الكالمٌة وفهم معانٌها من قبل المس . ب

توضح  2ـ  4تماع من مهارات االتصال الشفهً والصورة ت مهارة االسعد، فقد الرسالة المرسلة شفهٌة

 حالة االصغاء بٌن المرشد السٌاحً ومجموعة من السٌاح.

 :وتشمل مهارتٌن هما مهارات االتصال التحرٌري ــ2

 استخدام الكلمات المكتوبة من قبل المرسل .  ساطةمهارة الكتابة : وتتم من خالل نقل الرسالة بو . أ

 ن  ألوبة وفهم معانٌها من قبل المستقبل؛ مهارة القراءة : وتتم عن طرٌق استقبال الرسالة المكتو . ب

 مهارة القراءة من مهارات االتصال التحرٌري .ُعدت الرسالة مكتوبة فقد 

 

 

 االتصال المباشر بٌن المرشد والسٌاح ٌوضح مهارة  2ــ  4 الصورة                          

 تعرٌف العالقـات العامة وأهدافها فً اإلرشاد السٌاحً  2ــ  4

حظٌت بها  األهمٌةتلك  إنالسٌاحً خاصة  واإلرشادالعالقات العامة فً مجال السٌاحة  أهمٌةتزاٌدت    

 . بٌن دول العالم جمٌعا   اإلعالمً واالنفتاحفً عصر تكنولوجٌا االتصال  تأثٌرهاوتنامت قوة 

عامة كمهنة وفن تقوم العالقات ال إنالعالقات العامة بشكل واضح فً المجال السٌاحً على اعتبار تتجسد 
 اإلدارة، وهو مضمون العمل السٌاحً الذي ٌقوم على واإلدارٌة المخططة،اإلعالمٌةبالخدمات 
 الذي ال ٌمكن للمنظمات والدول السٌاحٌة االستغناء عنه .  األمر، واإلعالم والخدماتوالتخطٌط 

 

 السٌاحً  اإلرشادالعالقات العامة فً  4ــ2ــ4

حلقة اتصال لتوجٌه وتنمٌة عالقات المهتمٌن والمنتفعٌن بأنها: تعرف العالقات العامة السٌاحٌة   

الواضحة وتغذٌة كل طرف لآلخر بالمعلومات السٌاحٌة  أكثر،أو  ،بالسٌاحة فً بلد ما أو بٌن بلدٌن

 .فً عدد السواحج عنه زٌادة مما ٌنت ؛العمل على تنمٌة وتحسٌن واستمرار هذه العالقاتوالدقٌقة، و

 أذهانالجهود المبذولة التً تقوم بها المؤسسات السٌاحٌة لتحسٌن صورتها فً  بأنهاكما ٌمكن تعرٌفها 

ستمرة لكسب ودعم التفاهم والصالت القوٌة بٌنهما مع المحاوالت الم ،وكسب ودهم ورضاهم ،السٌاح

 . الثقة ودوام االنسجام
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وهً تحسٌن الصورة وكسب ود ورضا السٌاح  هدافقٌق تلك األوالعالقات العامة تقوم بمهامها لتح   

 تحقٌق ذلك عن طرٌق وسابل التروٌج المختلفة .  إلىتسعى  إذوالصالت القوٌة معه 

المبدعة والمدروسة من قبل المرشد  اإلدارٌةالسٌاحً الجهود  اإلرشادمة فً اتشمل العالقات العو     

المتعلقة بالمواقع  واآلراء واألفكارالسٌاحً فً المؤسسات والشركات السٌاحٌة لنشر الحقابق والمعلومات 

المجموعة السٌاحٌة لتحسٌن  أفرادجسور الصداقة والتفاهم والثقة مع  إقامةالسٌاحٌة بما ٌساعد على 

 اإلرشادولهذا فالعالقات العامة فً ؛ دة كبٌرة فً عدد السابحٌنقٌق زٌاالصورة الذهنٌة عن البلد لتح

عمل لتحقٌق تكامل  وأسلوبهً فلسفة  وإنماٌكلف بها المرشد السٌاحً  إدارٌةالسٌاحً لٌست وظٌفة 

 الصورة التً تظهر علٌها السٌاحة لدى المجموعات السٌاحٌة الوافدة .

 العالقات العامة  أهداف  2ــ2ــ4

ة جمهورها تبعا  لطبٌعة المؤسسة واتساعها ونوعٌ أخرى إلىالعالقات العامة من مؤسسة  أهدافتتنوع   

أهداف المؤسسة العالقات العامة فً مؤسسة تجارٌة تختلف عن  أهدافف، والمجال الذي تعمل فٌه

 . الخدمٌة أو الثقافٌة

ولكنها  الخدمٌة هدافؤللالعام  اإلطارالعالقات العامة ال تخرج عن  أهداف ن  أما فً المؤسسة السٌاحٌة فإ

 : ؤسسات والتً ٌمكن تحدٌدها باآلتًهذه الم أهدافمع طبٌعة عمل و تتالءملها خصوصٌة 

 المؤسسات السٌاحٌة ودورها فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة .  بأهمٌةالتعرٌف  .1

 ثقة الجمهور وتأٌٌده . كسبا  ل أدابها بأسلوباالرتقاء بمستوى الخدمات السٌاحٌة واالهتمام  .2

 . ٌق وسابل وفنون االتصال المتنوعةالتعرٌف بالمنتجات والخدمات التً تقدمها المؤسسة عن طر .3

فً  وهذا الهدف ٌفٌد المؤسسة فً الداخل والخارج اإلعالم أجهزةعالقات مثمرة ومستمرة مع  إقامة .4

 . أثناء المواسم السٌاحٌة وقبلها

ومبادئ العمل السٌاحً  أصولأقامة دورات تثقٌفٌة وتعلٌمٌة للعاملٌن فً السٌاحة وتدرٌبهم على  .5

 وسبل كسب ثقة السٌاح . 

تزوٌد المؤسسة السٌاحٌة بالمتغٌرات الجدٌدة التً تحدث فً عالم السٌاحة من تقنٌات وقرارات  .6

 وتعلٌمات . 

 بة فً السفر والسٌاحة . تهٌبة الرأي العام السٌاحً والعمل على تنشٌط الرغ .7

 صفات الموظف فً العالقات العامة السٌاحٌة  3 ــ2ــ4

 نذكر منها اآلتً :  األساسٌةبعدد من الصفات  ٌتحلى أن موظف فً العالقات العامةلل    

 فر فً الموظف الذياتتو أنوتعد هذه الصفة من أولى واهم الصفات التً ٌجب القدرة على االتصال  .1

 واالتصال وكمـا هـو  األخرى،فً المجاالت  أوٌاحة ـفً مجال الس ٌعمل فً العالقات العامة، سواء

العالقات العامة فً االتصال فً ف ـة وفً هذا المجال تتحدد قدرة الموظـتوٌات مختلفـمعروف له مس

 على النحو اآلتً : 

 ، أي الجمهور الذي تتعامل معه مباشرة . باالتصال بالجمهور: وٌتمثل أ ـ االتصال المباشر باآلخرٌن

الخ  دمات  اإلع  المٌق  دم  س  اطتهاالوس  ٌلة الت  ً بو : وه  ًتص  ال بوس  ابل اإلع  الم الجماهٌرٌ  ةـ   اال ب

 . كافة المؤسسات المختلفة فً القطاعات وأنشطةعن برامج  اإلعالن أو بالبضابعالخاصة 

عد شرطا  من توفر الشخصٌة المحبوبة ٌ إن: ة لدى العاملٌن بالعالقات العامةتوفر الشخصٌة المحبوب .2

ٌامه بعمله ومسؤولٌاته فً العالقات العامة فً المجال السٌاحً والتً تتمثل بقموظف شروط نجاح ال

وسعة  ،واالستقامة ،واالتزان ،باآلخرٌن واإلحساس ،هم شروط تلك الشخصٌة هً الجاذبٌةالٌومٌة وأ

 . ، والتفاؤل وتحمل المسؤولٌةملفً الع واإلخالص،الصدر والذاكرة القوٌة

 



 45 

 

 

  ةالقات العامة في السياحمهارات الموظف في الع  4ــ2ــ4

والجهات المختلفة التً تتطلب بعض المهارات التً  األماكنللموظف فً العالقات العامة عالقة ببعض 

المهارات فً  هذهتتمثل الالزمة للموظف فً العالقات العامة و األمورمن  وإجادتهاٌعد التعرف علٌها 

 : ٌأتًوهً تشمل ما السٌاحٌة وطرق العمل فٌها  باألماكنصالته وعالقاته 

دون التقلٌل من قدراته مع ضرورة  من وفن المحادثة بأصول: ال بد من معرفته ته بالسٌاحعالق .1

 بطبٌعة عمل الضٌوف وكٌفٌة التعامل معهم ومجاملتهم واالحترام المتبادل .  إلمامه

: من الضروري معرفته بطرٌقة عمل الفنادق بصفة عامة مع ضرورة ملٌن فً الفنادقصلته بالعا .2

وكٌفٌة تنفٌذها عند الحاجة ومدتها والوقت المناسب لذلك  ،إلغابهاأو  ،وتأكٌدهابعملٌات الحجز  اإللمام

 ومستوى الفنادق وتنمٌة العالقات الشخصٌة مع العاملٌن فٌه . 

ٌاتها وتقوٌة الصلة عمل أصولومعرفة  ،رورة تنمٌة عالقاته معها:ضصلته بشركات النقل والسٌاحة .3

 . المستمرة بها

والنوادي  ،عالقة مع رجال المطاعم إٌجاد: وهً ضرورة دمات السٌاحٌةالخ بأصحابصلته  .4

ظروف طرق و الى الرٌاضٌة والجهات التً تشترك فً تقدٌم الخدمات السٌاحٌة للسٌاح والتعرف

 . استثمارهااالتصال بهم وطرق 

 

 ة لموظف فً العالقات العامة فً السٌاحواجبات ا 5 ــ2ــ4

مدٌري تبين أحد   3ــ  4الصورة و السٌاحًالبد من قٌام الموظف فً العالقات العامة فً المجال    

 بعدد من الواجبات وااللتزام بها وهً كما ٌأتً: ٌقوم العالقات العامة فً إحدى المؤسسات 

 إلىوصول بغٌة ال إعالمٌة أهدافتوجٌه الجهود والطاقات لتحقٌق  بهامتكاملة ٌتم  إعالمٌةوضع برامج  

 . اهم بٌنهماوخلق الثقة والتف ،السٌاحً المنتوجوتروٌج  ،الجمهور المستهدف

 . اسبا  ٌستهدف جذب انتباه الجمهورج السٌاحً تقدٌما  منوة والنشاط السٌاحً بها والمنتشركتقدٌم ال .1

 . ات السٌاحٌة بهشركوال ،المشوقة والمقنعة للبالدو البهٌة السمعة الطٌبة والصورةبناء  .2

فً داخل البالد  الجمهور المتعامل مع الشركة السٌاحٌة ءاروآمحاولة التعرف عل متطلبات الجهات  .3

 وخارجها . 

 
 مدٌر العالقات العامة فً إحدى المؤسسات  3ــ  4 لصورةا
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 ؟االتصال السٌاحً طرافأ أهمما هً ، وما المقصود باالتصال السٌاحً 1س

 . عملٌة االتصال السٌاحً بالتفصٌل الرسمبوضح  2س

ٌة االتصال، عمل ثناءأمن واجب المرشد السٌاحً مراعاتها التً  األمورهنالك عدد من  3س

 . اذكرها بنقاط محددة

 ، اذكرها مفصال . ال الشفهً على نوعٌن من المهاراتتشتمل مهارات االتص 4س

 ما هً كل من :  5س

 ؟ـ مهارة الكتابة1

 ؟ـ مهارة القراءة2

 ومن الذي ٌقوم بتوجٌهها ولمن ؟ 

 

 . ؟ اشرح ذلكما المقصود بالعالقات السٌاحٌة 6س

 

العالقات  أهدافوهل تختلف عن  ،العالقات العامة فً المجال السٌاحً أهمما هً  7س

 . األخرىالعامة فً المؤسسات 

 

 وضح ذلك بنقاط . ٌتحلى بعدد من الصفات،  نأالعامة  على الموظف فً العالقات 8س

 

ة بمهارات متنوعة ومتعددة تتمثل لموظف فً العالقات العامة فً السٌاحٌتمتع ا 9س

 اشرح بالتفصٌل تلك المهارات .  ،السٌاحٌة وطرق العمل فٌها باألماكن وعالقاته ،بصالته

 

،وضح ة عدد من الواجبات الملقاة على عاتقهالعالقات العامة السٌاحٌللموظف فً  11س

 . ذلك بالتفصٌل

 

 

 

 أسئلة الفصل الرابع 
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 مفهوم الرحلة السياحية. .1
 الرحلة السياحية. إدارة أسلوب .2
 متطلبات تنفيذ الرحلة السياحية. .3
 الرحلة السياحية. إنجاحالسياحي في  اإلرشاددور  .4
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            السياحيةمفهوم الرحلة  1ــ  5
حلةُ     حلُة  ،ِرَحلُ و َرَحالت و  ،ِرْحالتاالنتقال من مكان إلى آخر، والجمع  أوهً االرتحاُل  الرِّ والرِّ

عبارة تستخدم للتودٌع  السعٌدة والرحلة والرحلة هً السفر، والتروٌح عن النفس ،النزهةالسٌاحٌة هً 

ٌَِّبة لمسافر ٌغادر، الة )كثٌركتاب  ِرْحلَةو واألمانً الط فر( ٌصف فٌه الرحَّ  رأى. ما السَّ

حالت أما أدب  ٌَّة التً  الرِّ  فً بالد مختلفة  انطباعات المإلِّف عن رحالته لاوتتنفهو مجموعة اآلثار األدب

ض فٌها لوصف ما ٌراه من عادات وسلوك وأخالق.  وقد ٌتعرَّ

ٌَّة، والرحالت  حالت قبل اإلسالم، وهً الرحالت الحرب ولقد َعَرف العالَم ثالثَة أنواع من الرَّ

ع فً األرض  أوالتجارٌة، والرحالت السفارٌة  الدبلوماسٌة، وكانت الرحالت الحربٌة تهدف إلى التوسُّ

ا، فالحرب لٌس على حساب األمم الضعٌفة؛ بغرض استغالل مواردها، وفْرض سٌادتها والسٌطرة علٌه

ٌَّر اإلسالم مفهوم  حالت للبعد الجغرافً،ولقد غ لب والنَّهب، وافتقدت معظم هذه الرَّ لها هدٌف إالَّ السَّ

لب والنهب، إلى حلة الحربٌة من مفهوم الِقتال من أجل السَّ حٌث  وْضع مفهوم عالمً لفلسفة القتال، الرِّ

  ل أُسًسا واضحة، وأهداًفا مشروعة . جعل للِقتا

ع أكبر أما    ٌْ كمٌة من هدف الرحالت التجارٌة آنذاك فلم ٌخرج عن نِطاق اكتشاِف أسواق جدٌدة، وَب

ت، واكتساب أكبر قدٍر من األموال، ولقد شغلت التجارة الحٌَز األكبر من تفكٌر هإالِء المنتجات والغاّل 

لَِمن ٌؤتً  ، ولتكون دلٌالً اهدوهاالتجار، األمر الذي َشغلهم عن َتْرك أيِّ أثر لوصف تلك البالد التً ش

حتى ال ٌتابعهم أحٌد، وٌنافسهم فً تلك األسواق  لتكتُّم مقصوًدا من ِقَبل التجار،م، ربَّما كان هذا ابهورا

ٌَّر اإلسالم مفهوَم الرحلة التجارٌة من لمال وجمع ا اقتصار هدف التاجر على الَكْسب الجدٌدة. ولقد غ

ٌن اإلسالمً . لٌكوَن التاجُر دا الهدف،فقط، إلى اتِّساع هذا  ا إلى نْشر الدِّ ًٌ  ع

لطة الحاكمة، أما    ٌَّة تصدر بؤمر من السُّ ٌَّة فهً رحلٌة تكلٌف حلة السفار فت  أوالرِّ َمن ٌمثلها، وقد وظَّ

فارة، لنقل الرسابل المتبادلة بٌن دولتٌن،  تكون  بٌن حاكم الدولة وأحد والته، وقد أوالدولة القدٌمة السِّ

سالة شفوًٌة  سالة وتوصٌلهامكتوبة، ولم ٌكن للسفٌر َدوٌر م أوالرِّ  .رسوم غٌر حمل الرِّ

  إدارة الرحلة السٌاحٌة أسلوب 1ــ1ــ5

المنظمة السٌاحٌة كنظام تستمد مواردها فً صورة مدخالت من البٌبة المحٌطة بها لتقدمها من ناحٌة 

 أنكمخرجات فً صورة خدمات سٌاحٌة وفندقٌة. كما قد تتوفر الكثٌر من الفرص التً ٌمكن  أخرى

تتعرض لها  أن المعوقات التً ٌمكن أوتقتنصها المنظمة من البٌبة التً تعمل بها، فضال عن التهدٌدات 

المالبمة  اإلدارٌةالمسبق لها وأعداد االستراتٌجٌات والسٌاسات  اإلداريوهذا ٌتطلب ضرورة االستعداد 

القوى ذات الصلة التً تقع خارج  هًمفهوم البٌبة بصورة شاملة  أنمن الجدٌر بالذكر و  للتعامل معها.

الكٌانات التً تإثر  أوجمٌع المتغٌرات بالقوى ذات الصلة  تلك، وٌقصد بها كافة حدود المنظمة السٌاحٌة
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ة بؤربعة خصابص ٌالسٌاح المإسساتالتً تعمل فٌها وعادة ما تتصف البٌبة  على أداء المنظمة السٌاحٌة.

 وهً: والمبٌنة فً الشكل ادناه Four Ds  (4Ds)اإلنجلٌزٌةباللغة  إلٌهاأساسٌة ٌشار 

 
 ٌطة بالمإسسةٌوضح خصابص البٌبة المح 1ــ  5الشكل رقم 

والخطر غٌر محدد  ،البٌبة التً تحمل هذه الصفات هً بٌبة دابمة التغٌر، فالمصاعب متجددة أن

والتنوع ٌعنً عدم وجود حدود ساكنة، ومن ثم فؤن المنظمات  اإلمام إلىوالحركة فً حد ذاتها تغٌٌر 

البٌبة السٌاحٌة تتؤثر بعدة  أنالتً تبقى ساكنة فً بٌبة دٌنامٌكٌة سوف تفشل ال محالة. وهكذا ٌتبٌن لنا 

كٌانات بٌبٌة مختلفة مثل البٌبة التنافسٌة، البٌبة االقتصادٌة، البٌبة السٌاسٌة، البٌبة الطبٌعٌة، البٌبة 

 التكنولوجٌة والبٌبة االجتماعٌة والثقافٌة. 

لراحة ا وسابلو واإلقامة الخدمات مثل النقل من واسعة الرحلة السٌاحٌة تشكٌلة إدارةوتتضمن    

 والمطاعم الفنادق بٌن الرحالت بالتنسٌق كما ٌقوم منظمو .للسٌاح مكملة أخرى وخدمات والتسلٌة

 األسعار بٌان مع سٌاحٌٌن مرشدٌن وتوفٌر سٌاحٌة متكاملة برامج طرح طرٌق عن النقل وشركات

العام إلدارة الرحلة  اإلطارأما  . السٌاح حاجات إشباع على هذا لٌعمل المحددة للرحلة الزمنٌة مدةوال

 : السٌاحٌة فهو

 وتحدد أنواع .السٌاحٌة والتعرٌف المسبق بالمواقع السٌاحٌة التً ستتم زٌارتها البرامج وتنظٌم إعداد -1
 :  خالل من السٌاحة البرامج

 .( )الدافع الرحلة من الغرض -

  .(عابالت أو، إعمال رجال  (الرحلة إلٌها الموجهة الفبة -

 .)المحلً البلد أو ،للسٌاح المصدرة الدول (السٌاحٌة السوق -

 الداخلً والطلب أو المحلً السٌاحً الطلب إلىذلك ٌقسم الطلب على الرحالت السٌاحٌة لواستنادا    

حً تكاد تنحصر فً لسٌاا للطلب المحددة العوامل نّ إالخارجً، وفً معظم األحوال ف أو العالمً السٌاحً

 وهً :  2ـ  5والموضحة بالشكل  العوامل اآلتٌة

الخطر 
Dangerous 

  

المصاعب 
Difficult 

التنوع 
Divers 

سرعة الحركة 
Dynamic 
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 العوامل المحددة للطلب السٌاحً  2ــ  5الشكل 

 

 السٌاحً الموقع إلى للسٌاح الدابمة اإلقامة موقع من النقل خدمات عملٌات النقل وتتضمن تنظٌم -2
 . وبالعكس

 أو ،والمنتجعاتفً الفنادق  اإلٌواء والمطاعم. وتتضمن تقدٌم خدمات الفنادق فً الحجز تنظٌم ـ3
 . أسعارها وبٌانوجبات  ثالث بواقع والشراب الطعام فضال عن تقدٌم خدمات .الموتٌالت أو ،اتالمخٌم

ومن اجل   الوقت بما ٌحقق الفابدة المرجوة من الزٌارة وإدارةالسٌاحٌة داخل الموقع  تنظٌم الجوالت -4
من ٌمكن بٌانها  األنواعمجموعة من  إلىجٌدة للرحلة السٌاحٌة تصنف الرحالت السٌاحٌة  إدارةتحقٌق 

 آلتً:خالل الشكل ا
 

 
                                 

 الرحالت السٌاحٌة أنواع 3ــ  5الشكل                                   

 

 

سعر صرف 
 العملة

 األسعار
 الدخل

وقت 
 الفراغ

المستوى 
 التعلٌمً

اجراءات 
 الرحلة

الوسائل 
 التسوٌقٌة

أنواع 
 الرحالت

الرحلة 
 الجماعٌة

رحلة 
 بمرافق

 المشاهدات

الرحالت 
 الفردٌة

رحالت ذات 
 غرض

الرحالت 
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 لمسافرٌنا تؤمٌن وثابق إصدارو ،الدخول سماتو السٌاحٌة، الداللة مثل تكمٌلٌة خدمات تقدٌم ــ5

 واألمتعة وغٌرها.

السلٌمة للرحلة السٌاحٌة تعود بالفوابد الكبٌرة على السٌاح التً ٌمكن بٌان  اإلدارة أنمن الجدٌر بالذكر و
 بعضها كما ٌؤتً:

الوفد  أواختٌار مرشد على علم بلغة السٌاح  حٌن للسٌاح، والسٌما اللغة اختالف مشاكل التقلٌل من  .1
  السٌاحً

التعامل  أواالختٌار المسبق بٌن البدابل المتاحة، ب وذلكالتقلٌل من كلفة الرحلة السٌاحٌة على السابح،   .2
 السابح. إلىالمسبق مع األسعار لمختلف الخدمات المقدمة 

 والوقت الجهد فً ، وتحقٌق االقتصاداألمٌن وتحقٌق النقل تٌسٌر عملٌات الحجز فً الفنادق وضمانتها .3
 . الحجز على الحصول سبٌل فً السابح ٌبذله الذي

 . مسبقا واألماكنات فتحدٌد المساب وذلك للسابح تحقٌق األمان  .4
  .المجموعة مع والثقافٌة االجتماعٌة العالقات توطٌد .5

 فً علٌها السٌطرة وكٌفٌة الضخمة باألعداد  السٌاحٌة فتتمثل الرحلة إدارةا هأما المعوقات التً تواجه    
 مرتبط انه إذ الحرٌة من كبٌر بقدر ٌتمتع ال الرحلة المشارك فً أنفضال عن  .والمغادرة التنقالت ثناءأ

 .الرحلة مدٌر قبل منه صنع تم والذي بالرحلة الخاص بالبرنامج وانه مقٌد معها ٌسافر التً بالمجموعة
 : هًفأما العناصر المهمة التً تإخذ بنظر االعتبار لدى مدٌر الرحلة لضمان نجاح الرحلة 

 . والمٌاه ،والمناخ ،األرضالطبٌعٌة للبلد، مثل  المعرفة التامة بالمقومات .1
 الثقافٌة. والثروة والتراث ،والقوى العاملة ،السكان البشرٌة، مثل المعرفة بالمقومات .2
 والخدمات والمرافق العامة والخدمات والتكمٌلٌة، مثل المرافق المساعدة المعرفة بالمقومات .3

 . المتخصصة

 متطلبات تنفٌذ الرحلة السٌاحٌة  2ــ1ــ5
هو تٌسٌر فهم السابح وتقبله لمنطقة القصد وما تحتوٌه من خدمات  عمل المرشد السٌاحً الربٌس إن

ته ومتع ة،تاجه من تسهٌالت تجعل رحلته موفقما ٌح قادرة على تقدٌم وتوفٌر بؤنها وإقناعهومرافق، 
عرف ٌ أنال بد له  ً ٌقوم المرشد بهذا العمل الربٌسواستجمامه ناجحا وانتجاعه كامال، ولك ،متحققة

متاحة ومتحققة فعلٌا، كعرض سٌاحً  وإمكاناتا تحتوٌه من موارد مّ التفاصٌل عن منطقة القصد وع
ٌعرف هذا لعدة  أن من المتمثل بالرحلة السٌاحٌة، وال بد له ت فرعٌة للمنتوج السٌاحً الربٌساوكمكون
منه،  واإلفادةاستعماله واستغالله  إمكانٌةالمعرفة بالشًء ستعنً  أن :ومقاصد، منها وأهداف أسباب

وجه له وقصده، من الت أهدافهمالمستفٌدٌن منه وقاصدٌه وتحقٌق  مامأعرضه  إلىتإدي  أنكذلك ممكن و
ا هو غٌر مّ للسٌاح واالبتعاد ع أحسنهاوتقدٌم  أفضلهاتعنً استغالل  واإلمكانٌاتوالمعرفة بهذه الموارد 

 غٌر قادر على تحقٌق الفابدة المقصودة بالكمٌة والنوعٌة المطلوبتٌن. أومتكامل 

وسٌط بٌن منتج ومستهلك بٌن بابع  يأكمعرفة  منطقة القصد هً ببهذه التفاصٌل  مرشدمعرفة ال إن    

واطالعه على النواقص والسلبٌات  وإبرازهاومشتري بخواص ومزاٌا وفوابد واٌجابٌات ما ٌتوسط فٌه 

فٌما  تنفٌذ الرحلة السٌاحٌة متطلبات  أهمن إوتصحٌحها قبل البٌع. وبشكل عام فمعالجتها  أووتجنبها 

 مرشد السٌاحً ٌمكن بٌانها كما ٌؤتً:ٌخص ال

ما ٌتعامل معه من معطٌات ذات أثر فً تحقٌق الهدف، والمقصود بذلك أٌة معلومات عن بالمعرفة  -1

 أنوجواذب ومشوقات سٌاحٌة باإلمكان  ،وتسهٌالت ،منطقة القصد، وما تحتوٌه من خدمات ومرافق

عهم بجدوى تسخر لخدمة السٌاح الوافدٌن، والتً ال بد لهم من معرفتها واالطالع على تفاصٌلها إلقنا

 الرحلة وصحة قرار شراء الخدمة وقصد هذه المنطقة.

 العملٌة السٌاحٌة فً موقع القصد  طرافأحقوق وواجبات لٌكون مطلعا ومتفهما  أنال بد له كذلك من  -2

 من مقدمً الخدمة السٌاحٌة، إلى السكان المحلٌٌن والسٌاح الوافدٌن، وقادراً على افهام كل طرف السٌاحً
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 وما علٌه حتى ٌضمن االنسجام فً تفاعالتهم مع بعضهم اآلخر فً تحقٌق هدف الرحلة السٌاحٌة.بما له 

المطبوعات  أنواعومختلف  ،والنشرات ،ال بد للمرشد السٌاحً من الحصول على البٌانات والوثابق -3

 ؛ت العامةعلى توظٌف معرفته من خالل االتصال والعالقا بوساطتهاٌقدر  أدواتوالمربٌات، والتً هً 

من التواصل مع المجامٌع الوافدة،وتسخٌرها الطالعهم على ما تكتنزه المنطقة من ثروات ومعطٌات 

وممٌزات قادرة على توفٌر المتعة والبهجة واالستمتاع له، وبالتالً تحقٌق الرضا لدى السابح وشده 

 المنطقة مستقبال. إلىللعودة 

وطرق  االتصال  ،والبٌانات ،والوثابق ،المعرفة والمعلوماتاكتساب ما ٌحتاجه من مهارات، لٌوظف  -4

والعالقات، لٌوظفها سوٌة فً تقدٌم الشروحات والتعلٌقات الكافٌة والمإثرة فً تحقٌق الرضا عن المنتوج 

 المنطقة مستقبال . إلىالسٌاحً المتمثل بالرحلة السٌاحٌة، وعلى وضع بذرة الرغبة لدى السابح بالعودة 

والضرورٌة لمساعدة المرشد السٌاحً على النجاح بعمله كوسٌط وكمرشد  األساستطلبات المتتعدد 

ٌنبغً على لكن هناك مجموعة من الوسابل واألدوات التً  وتكثر، وتتوسع، وتتشعب؛وكموضح وكبابع، 

ة ونقتصر حدٌثنا فً كل عنوان ربٌس عناوٌنحصرها فً بضعة  إلىسنسعى  المرشد السٌاحً معرفتها،

منها من مراجعته  اإلضافًتحدٌد  إلىالمرشد النشط والمتحمس  أمامتاركٌن المجال  أساسعلى ما هو 

 ها .ب متعلقةوتدقٌقه التفاصٌل ال

 الجواذب السٌاحٌة فً منطقة القصدالمعلومات عن  -1

المرشد السٌاحً ٌعمل على وفق جدول محدد ومنهج مثبت مسبقا فً برنامج  أن من  رغمعلى ال

فً  وأصٌلة ،لكن من المفٌد جدا له معرفة ما تحتوٌه المنطقة من عوامل جذب فرٌدة ومتمٌزةوالرحلة، 

ر المناهج المعدة والبرنامج المعتمد، وان ٌضٌف فعالٌات ٌطوتو ٌتمكن من اقتراح لكً ؛البلد والمنطقة

المجموعة التعرف على مورد  أفرادة للبرنامج القابم. وكذلك فان هذه المعرفة مفٌدة لو طلب احد جدٌد

جذب سٌاحً جدٌد وغٌر مدرج فً منهاج الرحلة، فٌستطٌع هو آنذاك تؤكٌد وجود  إلى أو ،سٌاحً معٌن

رٌها بتجدٌد على المجموعة وٌغ هاما ٌقترححٌن. وهذه المعرفة ذات فابدة من عدم وجوده هذا المورد

 الزٌارة مستقبال لالطالع على جواذب غٌر مدرجة فً رحلتهم الحالٌة هذه.

 خارطة التوزٌع السٌاحً  -2

على  السٌاحً قد ٌعتمد ولكن المرشد الخرابط عن المواقع السٌاحٌة موجودة بكثرة، أنبالرغم من 

ما ٌحتوٌه  لىع أضافٌةخارطة تفصٌلٌة للبلد علٌها المواقع والجواذب السٌاحٌة، قد ٌضٌف مفردات 

 وأحسن إلٌهاسبٌل للوصول  وأفضلقربها من الطرق الربٌسة  أوٌمٌز عنصر الجذب، وبعدها  أوالموقع 

لكً  ،وموسم معٌنوهنالك بعض الجواذب ٌكون من المفٌد جدا زٌارتها فً موعد ووقت  وقت لزٌارتها.

 األشجاروالسٌما تلك المكونة من  ؛ٌحصل الزابر على المردود المتوقع من الزٌارة، فبعض الغابات

مٌزها ما ٌهذه الظاهرة الطبٌعٌة و نإ إذ الخرٌف، موسم لزٌارتها هو أفضلٌكون  راقواألالمتساقطة 

 أكثر أوتنظٌم جوالت سٌاحٌة لٌوم  إلًومنتجً السفر المنتظم  ،دفع العدٌد من منظمً الرحالتٌ

 والساحرة. ،وأجوابها الجذابة ،واالستمتاع بؤلوانها ،لمشاهدتها

حتى ٌوم  أوموسم معٌن  األحٌانوبالمقابل فان المراقد الدٌنٌة والمزارات ٌخصص لها فً كثٌر من 

تكون زٌارتها فٌه  (أٌامعدة  أومعٌن لزٌارتها وهناك بعض المزارات التً لها عٌد معٌن ) ٌوم واحد 

خالٌة من الرواد  األماكنتكون هذه  وما عدا ذلك واجتماعٌا وتروٌحٌا،  ،ومحبذة دٌنٌا ،مطلوبة ومفضلة

جولة نافعة  أووالتوقٌتات لتحقٌق زٌارة ناجحة  األماكنهذه المعلومات ستساعده على تحدٌد  أن ،تقرٌبا

 لدى السٌاح من الرضا واالستمتاع. أفضلمردود  إلىوتإدي 

 أصالوفً معظم األحوال فان غالبٌة المرافق والخدمات والتسهٌالت الموجودة فً منطقة القصد موجودة 

دونها ال ٌمكن للمشارٌع من تطور و وأي ،تنمٌة ةألٌ وأساسٌةلكنها ضرورٌة ولخدمة سكانها المحلٌٌن، 

  .تطور أوتنفذ  أنالسٌاحٌة 
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 الرئٌسة وطرق النقلالمداخل  -3

ٌعرف ولو بشكل عام  أن أهدافهال بد للمرشد السٌاحً الناجح، والذي ٌخطط ان ٌوفق فً تحقٌق 

جوٌة  أممنطقة القصد التً ٌعمل فٌها، سواء كانت المداخل بحرٌة )موانا(  إلىمحطات الدخول الربٌسة 

 أنلوب من المرشد السٌاحً وكذلك مط ،محطات الحافالت( أوبرٌة )محطات القطار  أم)مطارات( 

مواقع الحجر  مأ الكماركم أٌعرف الهٌبات الرسمٌة العاملة فً هذه  المداخل سواء كانت الجوازات 

ومراكز الخدمة الطبٌة وغٌرها ذات الفابدة  ،الصحً والخدمات الزراعٌة والبٌطرٌة والبنوك والمصارف

 أومقاسات دولٌة  أنة للبلد ونوعٌتها ال بد له من معرفة الطرق الربٌس كذلكوللمجامٌع السٌاحٌة الوافدة، 

ها  وسٌكون فً كل هذه المحالت من المفٌد جدا فٌ األساسٌةمحلٌة، ومدى توافر الخدمات  أووطنٌة 

 معرفته بالعاملٌن فٌها.

 والقانونٌة اإلدارٌةفة بالجوانب المعر -4

ة واالقضٌة والنواحً هً تشكٌالت من المفٌد معرفتها من قبل المرشد المحافظات والمدن الربٌس

المجموعة  أفراد أوهو  إلٌهٌتعامل معه حٌن حاجته  أنالذي ال بد له  اإلداريالسٌاحً لمعرفة المستوى 

التً ٌصاحبها، كذلك من المفٌد جدا معرفة الجهات القضابٌة ومراكز الشرطة وبعض المحامٌٌن 

انتهاك  أوالمجموعة، مثل التعرض للسرقة  أفراد ألحدٌحدث  إشكال أيلحاجة فً حل للمساعدة حٌن ا

عالقات  توجدنجد من المفٌد  أخرىوغٌرها من المشاكل الممكن حدوثها. ومرة  ،ز علٌهواالتج أوللحقوق 

 بعض العاملٌن فً هذه الدوابر.وطٌبة ومتٌنة بٌن المرشد السٌاحً 

 الجوٌة واألنواءالمناخ  -5

هذه فقرة مهمة ومفٌدة من عدة نواحً، فهً مإثرة فً توقع الجو العام لمنطقة القصد فً موسم ما، 

 كانت جولة ما، وسواء أومالبمة لنزهة ما  األكثرومن ثم تقدٌم النصح ألفراد المجموعة عن المالبس 

الجوالت الٌومٌة  أوفً التخطٌط للرحالت  اللٌل. كذلك تفٌد هذه المعرفة مأساعات النهار  أثناء فً

 ،توافر من معلوماتٌما  إلىواختٌار الجولة المناسبة لمناخ معٌن وبحسب التوقع الشخصً واستنادا 

 وتنبإات مناخٌة. ،وبٌانات

 العبادة وأماكنوالطقوس الدٌنٌة  العادات والتقالٌد -6

والضروري االلتزام ، بل من المهم فحسب من المفٌد معرفتها التً لٌس األخرىالمتطلبات  إحدىهذه 

لكن االستزادة من المعرفة بالتقالٌد والعادات والمرشد السٌاحً هو من البلد،  أنمن  رغمعلى البها. ف

ما  متبادل سوء فهم أيوالقٌم االجتماعٌة السابدة سٌجعله قادرا على النصح والتوجٌه بحٌث ٌمنع حدوث 

 ،الوافدون من بلدان أوما ٌكون السٌاح حٌنٌما ال سوبٌن القادمٌن من السٌاح والمحلٌٌن من السكان، 

 من المفٌد ـ أٌضاًـ معرفة عما هو موجود فً منطقة القصد. و ومتنوعةوخلفٌات مختلفة  ،ومجتمعات

ما بٌن القادمٌن من المدن والمحلٌٌن من  إشكالٌات ةأٌلتفادي  األرٌاف وأهلالفروقات بٌن سكان المدن 

ة فً البلد فهً العبادة لألدٌان الربٌس وأماكنطقوس  ماأحتى وان كانوا من البلد نفسه.  األرٌافسكان 

هذا الحق للسٌاح  أنمفٌدة إلرشاد قاصدٌها من السٌاح الوافدٌن لممارسة طقوسهم الدٌنٌة وال سٌما 

 منصوص علٌه فً البحة حقوق السٌاح.

 ارٌخ والتراث والحضارة والثقافة الت -7

كلما استزاد المرشد السٌاحً من المعلومات عن هذه العناصر والجواذب السٌاحٌة كلما كان 

كما  تجربة مجموعته السٌاحٌة، وكلما زادت فابدته كمرشد ومعلم ومثقف ألفرادها ناءإغفً  أفضلبموقع 

 معرفه ٌتطلب منه تقدٌم معلومات دقٌقه عن المناطق التً ٌعمل فٌها بشكل خاص، ومطلوب منه كذلك

، لٌكون دلٌال قادرا على تنوٌع واإلنسانٌةذات الطبٌعة البشرٌة  والجواذب  ،عامة عن بقٌة المناطق

الخدمة وتوسٌع الفابدة وتعمٌمها، وٌدخل فً هذا المجال معرفة المناطق ومراكز الفن والتراث 
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غٌرها  وأخرىعبٌة والمعارض والمسارح ودور العرض المختلفة والمراكز الفلكلورٌة والصناعات الش

 حسب الموقع والوقت وطبٌعة المنطقةب وإضافتهاالمرشد السٌاحً تحدٌدها  عدٌدة سٌكون بإمكان

 رحلة سٌاحٌة فً أحدى مناطق اآلثار التارٌخٌة القدٌمة .والصورة التالٌة توضح 

  

 
 اآلثار التارٌخٌة القدٌمة حدى مناطقرحلة سٌاحٌة فً أ  4ــ  5 الصورة                 

 

 الموارد الطبٌعٌة وعوامل البٌئة -4

وهذه العناصر متنوعة بتنوع المناخ والتضارٌس والموارد المابٌة والغطاء النباتً والثروة الحٌوانٌة 

والموضحة من خالل الصورة فً ادناه التً تظهر  وغٌرها من مكونات البٌبة الطبٌعٌة وعواملها

فً تمثٌلها لبٌبة  وأصٌلة، وال سٌما تلك التً تمثل ظواهر فرٌدة ومتمٌزة بوضوح بعض الموارد الطبٌعٌة

على خارطته الخاصة لمنطقة  أصالتإشر  أنذات الجمال الطبٌعً الخارق، فهذه ٌجب  أوالمنطقة 

ال و ،فً زٌارات الحقة أو اآلنالهتمام لها وتوفٌر الفرصة لزٌارتها ٌكون بإمكانه توجٌه ا القصد، ولكً

ٌعرف تلك المظاهر والموارد والعناصر والتً تعد ممثلة ونماذج متمٌزة للبٌبة الطبٌعٌة فً  أنبد له 

 ،وٌنابٌع المٌاه ،مطلوبة، مثل عٌون الماء الفوارةضرورٌة  و المنطقة، بحٌث تكون زٌارتها حالة

النادرة ومحمٌات الحٌوانات والنباتات فضال عن مناطق هجرة  األشجار أصنافبعض  أووالشالالت 

 وغٌرها . ،الطٌور الموسمٌة

 

 ظهر الموارد الطبٌعٌة فً البٌبة ٌ  5ــ  5 الصورة                            
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 اصة بالمرافق والخدمات التروٌحٌةالمعلومات الخ -4

المقصود هنا بشكل خاص تلك المرافق والخدمات والتسهٌالت المرتبطة بالتروٌح واالستجمام 

بعٌدا عن  اإلنسانوالتسلٌة والتنزه والرٌاضة وغٌرها من الفعالٌات التً ٌكثر الطلب علٌها حٌنما ٌكون 

خالل عطلته فً من لمتعة ومتفرغا للراحة وا ،المعتادةالتزامات عمله الروتٌنٌة وواجباته البٌتٌة والعابلٌة 

للراحة  الكافًومنطقة القصد السٌاحً،بحٌث ٌتوفر للسابح فً منطقة القصد السٌاحً الوقت الطوٌل 

 .الملل والضجر والرتابة إلىٌإدي عدم ملا الوقت بمثل هذه النشاطات س ألنّ  ؛االستجمامو

هنا تكون المعرفة بوسابل التسلٌة والتروٌح واجبا وضرورة تحتم على المرشد السٌاحً معرفة هذه 

المشاركة فٌها، وعلٌه بالتؤكٌد معرفة  أو إلٌهاوكلفة الدخول  أسعارهاو بل  ،وأنواعهاالمرافق ومحالتها 

هذه المرافق للكبار فهً  أهمٌةالمالبمة لألعمار والجنس والمرحلة الحٌاتٌة العابلٌة، فكما ٌقدر  األنواع

وسواها من جواذب الصغار.  األلعابضرورٌة جدا للصغار، وهنا وجب علٌه معرفة المتنزهات ومدن 

والمناسبة لمن هم فً مقتبل العمر  ،ٌعرف تلك المناسبة للشٌوخ إنعلٌه و ،وحتى المرافق المناسبة للكبار

 التً تجذب العزاب والتً تشد المتزوجٌن.

 ،ٌكون المرشد السٌاحً قادرا على تشخٌص المرافق أنمن متطلبات تنفٌذ الرحلة السٌاحٌة  أن

حسب كل حالة ورحلة ومجموعة سٌاحٌة، وان ٌستفٌد من قابمة وبوالخدمات التروٌحٌة المطلوبة، 

لٌه مجموعته، مما سٌسهل ع أفرادوثقافة ومهن وهواٌات  أعمارالمعلومات الدٌمغرافٌة والتً ستإشر له 

مالبمة وانسجاما مع مجموعته، ومما ٌتٌح له الفرصة  األكثرتحلٌل المرافق والنشاطات التروٌحٌة 

ل حسب حاجاته كوالمجموعة  أفرادالرحلة وٌحقق غاٌات  أهدافالقتراح مرفق معٌن ونشاط محدد ٌخدم 

 .وغاٌاته ،هاتهوتوج

 الرحلة السٌاحٌة إنجاحالسٌاحً فً  اإلرشاددور  2ــ  5

لإلرشاد المفهوم الحدٌث فالسٌاحً، دورا كبٌرا فً عملٌة نجاح الرحلة السٌاحٌة،  اإلرشادٌلعب  

للمجموعة  أو للسابح قٌادة وتنظٌم وإدارة الرحالت السٌاحٌة، وتنفٌذ البرامج السٌاحٌة، هو السٌاحً

ورعاٌتهم منذ وصولهم حتى مغادرتهم، وتنظٌم وترتٌب وتسهٌل تنقلهم وإقامتهم  ،السٌاحٌة، ومرافقتهم

ومساعدتهم على ممارسة األنماط واألنشطة السٌاحٌة المحددة فً برامجهم، وتوفٌر المعلومات 

قٌام بتنفٌذ احً الذي ٌتولى الالتوضٌحٌة الالزمة للسابحٌن. ومن اإلرشاد السٌاحً اشتق اسم المرشد السٌ

واإلرشاد السٌاحً ظاهرة تارٌخٌة قدٌمـة، ارتبط وجودها بالسفر والتنقل، وقد  ،عمل اإلرشاد السٌاحً

قادر على إٌصالهم آالف السنٌن، على اصطحاب دلٌل سفر  حرص الناس فً رحالتهم وتنقالتهم، منذ

 .إلى بغٌتهم بؤمان وسالم

وٌلعب المرشد السٌاحً الناجح دوراً هاماً فً الدعاٌة والتروٌج المباشر للتراث الحضاري والثقافً 

قدرته على إظهار أهمٌة  ووٌتوصل إلى ذلك بتزوٌد السابحٌن بالمعلومات الوافٌة عن بلد هفً بلده، 

 دطرٌقة ترضٌهم. وٌعكسب ثقة السابحٌن والتعامل معهم بوبوجمال وتنوع المنتجات السٌاحٌة فً بلده، 

المرشد السٌاحً هو الدلٌل فً الرحلة السٌاحٌة الترفٌهٌة والثقافٌة، وعلٌه تقع مسإولٌة إنجاح الرحلة 

السٌاحٌة وتقدٌم صورة اٌجابٌة عن وطنه للسابحٌن، وهو كما ذكرنا المصدر الذي ٌزود السابحٌن 

 التً ٌشاهدونها وٌنقل لهم صورة جٌدة عن  بالمعلومات التً ٌحتاجونها عن المناطق والمعالم السٌاحٌة

وال ٌحق للفرد أن ٌكون  ،عٌة التً ٌعٌشها السكان المحلٌٌنالعادات والتقالٌد اإلٌجابٌة والحٌاة االجتما

 ة ــٌاحً، وتمنح هذه الرخصـاد الســمهنة اإلرش لةاومزٌاحٌاً إال إذا كان حاصالً على رخصة ـداً ســمرش

 .فً البلد الذي ٌعمل فٌها أو ،الرسمٌة المخولة فً بلدهالجهة السٌاحٌة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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مهنة اإلرشاد السٌاحً لٌست بالمهمة السهلة، وبقدر المتعة الكبٌرة التً توفرها هذه المهنة  لةاومزإن    

فالمرشد السٌاحً  ،ومتاعب كبٌرة ،وعراقٌل ،ٌواجه صعوباتما للمرشد السٌاحً بقدر ما تجعله غالباً 

، تارة مع السابحٌن وبناء عالقات جدٌدة ،الذي ٌستمتع بالسفر والرحالت والترفٌه واكتساب صداقات

لى بعض من ثقافاتهم وتقالٌدهم وعاداتهم، وتارًة أخرى مع بعض سكان المناطق التً إالذٌن ٌتعرف 

بعض األحٌان. فالسٌاحة فً كثٌر من  ٌقصدها للزٌارة مرافقاً للسابحٌن، ٌجد نفسه عاطالً عن العمل فً

 البلدان لها مواسم معٌنة.

من المعلومات لتمنح السابح كّماً كبٌراً ظهرت تدرٌجٌا لتحل محل مصطلح تعلٌم وذلك  إرشادكلمة  أن  

أفضل  فً بعض األحٌان وكؤنه اإلرشاد ٌبدوتكون صحٌحة ولكنها قد تصٌبه بالملل، و أنالتً ٌمكن 

مصطلح للتعبٌر عن الوظٌفة التً تتعامل مع موضوعات غٌر معروفة لكثٌر من الناس، وهو على 

 الجٌد هو الذي ٌتضمن العناصر اآلتٌة: اإلرشادفان األرجح أقرب ما ٌكون لتعلٌم لغة جدٌدة. لذلك 

 استخدام ألفاظ واضحة. .1

 التؤكد من صحة المعلومات  المقدمة للسٌاح. .2

 على جذب انتباه السٌاح. القدرة .3

 الجٌد فهً: اإلرشادأما المبادئ التً ٌعتمد علٌها 

 أن ال ٌعتمد على سرد المعلومات بطرٌقه مملة. .1

 أن ٌتناسب الشرح مع مستوى السٌاح الثقافً. .2

 أن ٌهدف لتقدٌم معلومات عامة. .3

على المعالم السٌاحٌة  لإلرشاد السٌاحً فتتمثل بمساعده السٌاح فً التعرف أما األهداف الربٌسٌة   

 فضال عن توعٌه السٌاح للحفاظ على الموارد السٌاحٌة.

الكثٌرٌن من  أحالمتعٌش  أنوٌإكد الكثٌر من المختصٌن انه حتى تكون مرشدا سٌاحٌا ناجحا علٌك     

مدٌر الرحلة. حٌث ٌعرف المرشد  أوٌفرق عمل المرشد السٌاحً عن عمل مشرف  السٌاح، وهذا ما

الشخص الذي  هو أومدٌنة ما، أومنطقة  أوبؤنه الشخص الذي ٌقوم باإلرشاد والشرح فً مكان السٌاحً 

ٌقوم غالبا  . وذلك فان المرشد السٌاحً الٌقوم بشرح اآلثار والمعالم التارٌخٌة للسٌاح مقابل اجر معٌن

الترحال، بعكس مدٌر الرحلة الذي ٌعرف فً صناعة السٌاحة والسفر بؤنه الشخص الذي  أوبالسفر 

 ٌسافر مع مجموعة من الناس لمسافات طوٌلة.

فشلها،  أوالسٌاحً ومن خالل المرشد ٌعد أحد األسباب الربٌسٌة لنجاح الرحلة السٌاحٌة  اإلرشاد أن    

والزابر والغرض من الزٌارة والمرشد نفسه، وأحد دور المرشد ٌتنوع طبقا لمكان الزٌارة  أنذلك 

السمات الممٌزة للمرشد المحترف هً قدرته على تنفٌذ قدر كبٌر من الواجبات والوظابف معا فً وقت 

 أن إذالمرشد المحترف،  إلىتعد مرحلة انتقالٌة من المرشد العادي  اإلرشادتطوٌر مهنة  أنواحد. كما 

المستكشف فهو مرشد  أمالرابد والناجح الموجه )المعلم المخلص(، المرشد الحدٌث هو المستكشف ا

ل، وهو الذي ٌقود الطرٌق، وعادة ٌكون له معرفة تامة فً المكان دون تدرٌب وجغرافً فً المقام األ

الدور الحدٌث للمرشد المستكشف قد  أن إذمسبق. ومن األمثلة على ذلك مرشد الجبال ومرشد الصٌد، 

 قابد والوسٌط، فللمرشد صورة داخلٌة وخارجٌة موجهة.دور ال إلىٌرتقً 
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الحضاري وأهمها مثال:  أوٌبٌن للسابح التفاصٌل حول المعلم السٌاحً  أنالمرشد السٌاحً البد من  أن   

فً محمٌات الحٌاة  اإلرشاد أنمشاهٌر من قاموا بالبناء وتارٌخ المعلم. كما  أوالتؤسٌس  أوسنة البناء 

البرٌة ٌتطلب معرفة وحذر معا فالمرشد السٌاحً ٌجب ان ٌقدم للسابح معلومات منها: االسم، الموقع، 

وتارٌخ المحمٌة، وتحدٌد فصابل الحٌوانات الموجودة، والحٌوانات والطٌور المتوقع مشاهدتها وتوزٌع 

الزواٌا واألماكن اللتقاط الصور وفً بعض الحٌوانات فً المحمٌة. فً موقع المعلم ٌبٌن السابح أفضل 

ٌنصح السٌاح بما ٌلزم من أطعمة  أناألحٌان ٌقوم الدلٌل فً عملٌة التصوٌر. ومن واجباته أٌضا 

ومشروبات واختٌار األطعمة المناسبة. واقتراح مسار معٌن لزٌارة المناطق السٌاحٌة البعٌدة حتى فً 

زات الطٌران والقطارات والباصات والفنادق وغٌرها من الرحالت القادمة، واالهتمام بتؤكٌد حجو

لى جنسٌة السٌاح إألي مكان البد للمرشد من التعرف الواجبات. وقبل اصطحاب المرشد السٌاحً 

 هم.إلٌو

هً المكونات المساعدة والمكونات االجتماعٌة والمكونات وة لدور المرشد وهناك أربع مكونات ربٌس   

 :المرشد المثالً فهًومكونات االتصال. أما صفات  ،المتفاعلة

 
 أهم صفات المرشد السٌاحً  6ــ  5الشكل رقم                         

 

متابعة الجدٌد فً مجال المرشد السٌاحً وااللتحاق بدورات فً  :واجبات المرشد السٌاح فهً أهمأما    
.  فضال عن زٌادة أماكن الجذب السٌاحً ،والتؤكد من امن وسالمه السٌاح ،مجال المرشد السٌاحً

المشروبات الروحٌة ومراعاة  لهاوتنوبالمقابل فان على المرشد السٌاحً بعض االلتزامات مثل عدم 
المهنة فً المناطق العسكرٌة فضال عن االبتعاد عن المجادلة فً  لهاومزمبادئ الشرف واألمانة وعدم 

المرشد السٌاحً من كونه ممثال  بهاٌمكن بٌان األدوار المختلفة التً ٌقوم كما  األمور السٌاسٌة والدٌنٌة
سفٌرا لبالده وممثال ٌكون نموذجا مشرفا، و أنٌمثل المرشد بلده، حٌث ٌنبغً علٌه  إذللعالقات العامة، 

عن تساإالتهم فضال عن كونه  واإلجابةكونه معلم ٌقوم بنقل المعلومات للسابحٌن  ، أي:بناء بلدهأل
 مضٌف، وهو فً هذا المجال الرفٌق ذو الحدٌث الممتع والتصرف الحسن.

المرشد السٌاحً هو المواطن والجندي المجهول الذي ٌعمل على نقل الصورة الحضارٌة عن  أن

السابح وشعوره  إحساس إلىبكل صدق ووضوح للسابح األجنبً، هذا باإلضافة  ٌهإلالمجتمع الذي ٌنتمً 

اعة الصادقة عن المواطن والقن ،والمتعة ،أٌضا بالراحة واإلحساس ،باألمن واألمان والطمؤنٌنة

  .والمجتمع

 

 

 ةاللباقة وأجاد
 اللغات االجنبٌة

االلتزام  بالهدوء 
 وعدم التهور

ب ادآبااللتزام 
 المهنة 

التحلً بروح 
 الدعابة

 الشخصٌة  ةقو
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 وتكلم عنها باختصار.، اذكرها اإلسالمأنواع من الرحالت قبل  ةعرف العالم ثالث  1س

 

 ساهم المسلمون فً تنشٌط الرحالت بؤربع رحالت جدٌدة، اذكرها وتكلم عنها باختصار. 2س

  

الرحلة السٌاحٌة تشكٌلة واسعة من الخدمات، اذكر المبادئ العامة إلدارة الرحلة  إدارةتتضمن  3س 

 السٌاحٌة.

 

 ؟السلٌمة للرحلة السٌاحٌة اإلدارةهً الفوابد التً ٌجنٌها السابح من  ما 4س

 

 اذكر المتطلبات األساسٌة لتنفٌذ الرحلة السٌاحٌة. 5س

 

 اذكر الوسابل واألدوات الربٌسة التً ٌنبغً على المرشد السٌاحً معرفتها، وتكلم عنها باختصار. 6س 

 

 السٌاحً الجٌد مجموعة من العناصر والمبادئ واألهداف، اذكرها. اإلرشادٌتضمن  7س

 

 ؟د السٌاحً الجٌد، وما هً واجباتههً صفات المرش ما 8س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة الفصل الخامس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السٌاحً اإلرشادالفصل السادس: فن التقدٌم والتفسٌر والشرح فً          

 

 

 (( الفصل أهداف ))

 الفصل ستكون قادراً على  قراءتك عزٌزي الطالب لمضمون هذا عدب   

 والتفسير.عناصر فن التقديم  -1
 مكونات التقديم والتفسير عند المرشد السياحي. -2
 خدمات النقل. -3
 زيارة المواقع السياحية. -4
 وثائق ونماذج البيانات لعمل المرشد السياحي. -5
 استعمال الوثائق وتدوين البيانات الالزمة لعمل المرشد السياحي. -6
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 عناصر فن التقديم والتفسير  1ـــ  6

،هو جعله قادرا ومهنٌا ،وعملٌا ،علمٌا ،وتأهٌله المرشد السٌاحً لتمكٌن األساسالهدؾ  أن   

ضمن فً السٌاح المرافقٌن له  إلىبشكل مقبول وسهل  وإٌصالهاوناجحا فً تبسٌط المعلومات 

 تهٌبةب إالذلك  له والتفسٌر لها. ولن ٌتم واإلرشادالمجامٌع السٌاحٌة التً ٌقودها، وٌقدم الداللة 

طرق االتصال الجماهٌري  على مطلعا ومتمكناالبلزمة التً تجعله المعلومات والوثابق والبٌانات 

ٌبسط  أن المرشد السٌاحًكما على . ووسابل العبلقات العامة أفكارع وقادرا على التعامل م

ها وٌكٌفها لتنسجم مع قدرات السٌاح وتحقق رؼباتهم وتوفر الفرص إلقناعهم المعلومات وٌهٌب

وخبلل كل  ،لمجموعةاقٌادته  فً إثناءالشروحات والتعلٌقات التً ٌقدمها  باالستعانة  وإرضابهم

 .مرحلة من مراحل الرحلة السٌاحٌة

 

 السٌاحً اإلرشادوالتفسٌر فً عملٌة  ،لشروحاتا ماهٌة 1ــ1ــ0

 أوتقدٌم بالالسٌاحً الذي اصطلح على تسمٌته  المرشدهنا هو عمل بالتقدٌم والتفسٌر المقصود    

عوامل مكونات المنتوج السٌاحً وخبلله  السٌاحً المرشدوالذي ٌستعرض  تعلٌق،ال أوالتفسٌر 

 ولٌس خبلل وقت استجمامه فً المنطقة ،منطقة القصد لبلستمتاع بها إلىالجذب التً جاء السابح 

 لئلٌواءمكوثه فً المكان المخصص  إثناءفً والمنطقة  إلىخبلل مرحلة االنتقال وبل  ،حسبف

 والت السٌاحٌة والزٌارات المحلٌة.وخبلل الج

 

 
 احد المرشدٌن ٌقوم بعملٌة الشرح والتقدٌم   ٌبٌن 1ــ  6الشكل                             

 

شد الربٌس وعامل ال األساستوفره من متعة لقاصدٌها هً السبب  أنالجواذب السٌاحٌة وما ٌمكن  أن   

السابح  أماموإظهارها  إبرازهاوهذا ٌعنً ضرورة  ،السٌاحٌةرحلة بال القٌام الذي ٌجعل السابح ٌقرر

 وإنتاج سعأوتعة كان على حق بشراء الرحلة ومن ثم لتحقٌق رضى اكبر وم بأنهالوافد لتعزٌز قناعاته 

قدرة  أن .ر السابح العودة مستقببل وان ٌحث ؼٌره على مشاركته الزٌارة البلحقةبحٌث ٌقر ،أفضل

 سواء عن ،لدٌه ٌعتمد على المعلومات المتوافرةالمناسب  والتفسٌر التقدٌمالسٌاحً على تقمص  المرشد

عن أم  ،بعضها عن طرٌق السفر والترحال إشباع وكٌفٌة األساسٌة اإلنسانٌةدوافع السفر والحاجات 

 لمطلوبة لتحقٌق التجربة السٌاحٌة.السفر والمرافق والخدمات ا أنواع
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لواجباته ومسؤولٌاته والمهام الملقاة  وإدراكهعلى فهمه  فً تأدٌة دوره قدرة المرشد السٌاحً تعتمدو   

بمدى فهمه  اإٌجابوتتأثر هذه القدرة  ،أهدافهاودوره فً نجاح التجربة السٌاحٌة وفً تحقٌق  ،على عاتقه

 إلىلٌقاته شروحاته وتع إٌصال ًواستٌعابه وقدرته على تسخٌر وسابل االتصال والعبلقات العامة ف

 ،على معرفته وفهمه لحقوق وواجبات السٌاح الذٌن معه هذه القدرة كما تعتمد .وافدٌنمتلقٌها من السٌاح ال

فً هذا الجهد على  المرشد السٌاحًح نجاكذلك وٌعتمد  ،العملٌة السٌاحٌة أطراؾات شبكة وحقوق وواجب

وفره  أوحصل علٌه جاهزا  وما ،عمله أدواتجمعه ونظمه من معلومات وبٌانات ووثابق وؼٌرها من  ما

 فً المتمثلة اتهبواجب ومهارة فً قٌامه بإتقاناعتمادها و ،واألدواتهو ووضعه بنفسه من هذه الوثابق 

وٌبٌن  المجموعة المصاحبٌن له فً الرحلة السٌاحٌة. أفراد إلى المناسبة التعلٌقاتوتقدٌم الشروحات 

 ، العوامل التً تزٌد من قدرة المرشد السٌاحً فً تأدٌة واجباته.اآلتًالشكل 

 

 
 واجباته تأدٌةالعوامل التً تزٌد من قدرة المرشد السٌاحً فً   7ــ  6الشكل       

 

السٌاحً هو تحقٌق الرضا واالستمتاع لدى  المرشدفً عمل  التفسٌروللشروحات  األساسالهدؾ  أن   

بان قٌامه بالرحلة السٌاحٌة كان عمبل موفقا وقد تحقق له ما  إقناعهوبالتالً  ،المنطقة إلىالسابح الوافد 

مقابل المبلػ الذي دفعه لشراء الرحلة على شكل خدمات وتسهٌبلت ومرافق ذات مستوى  إلٌهكان ٌهدؾ 

إن السابح الراضً والمقتنع سٌكون دعاٌة مجانٌة  من الجدٌر بالذكرو ونوعٌة مناسبة ومرضٌة.

 ،بلده وٌستذكر الرحلة والمنطقة التً زارها إلىوموضوعٌة ومحاٌدة وواسعة االنتشار حٌن ٌعود 

السٌما و ؛فٌحدث وٌشجع ؼٌره على زٌارتها وسٌعود هو كذلك ،من العودة ىلواأل  األٌاموالسٌما فً 

بأن هنالك الكثٌر من المؽرٌات والجواذب والمشوقات  إقناعهفً  والتفسٌر الشروحاتما تنجح حٌن

 خبلل زٌارة واحده فقط. أو ،لىواألله االطبلع علٌها فً زٌارته  ٌاحٌة التً لم ٌتسن  الس

تحقٌق الهدؾ المنشود من التقدٌم  ها لنجاح المرشد السٌاحً فًرفاالواجب توأما العناصر األساسٌة 

 : والتفسٌر فٌمكن بٌانها كما ٌأتً والشرح

 

 

 

 

 ادراك الواجبات والمسؤولٌات الملقاة على عاتقه وااللتزام بها

 القدرة على تسخٌر وسائل االتصال، والعالقات العامة فً عمله

 معرفته التامة بحقوق السٌاح وأطراف العملٌة السٌاحٌة

 امتالكه المعلومات والوثائق، والبٌانات ذات العالقة بالرحلة

 قدرته على استخدام المعلومات التً ٌمتلكها بمهارة
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 .ودقة الشروحات التفسٌروضوح  -1

وبإشعار السابح وكأن  ،ومنطقً ،ومنظم ،ٌحقق المرشد السٌاحً الوضوح من خبلل عرض متماسك   

للسابح بأهمٌته وخصوصٌته  إشعارمرة وبهذا  هذا العرض الذي ٌقدم له ألول مرة وٌلقى علٌه؛

دور المرشد السٌاحً ٌقترب من دور  أن وباالعتبار الكبٌر الذي ٌخص به من قبل المرشد السٌاحً.

الفكرة المركزٌة للمادة ومن ثم  فبتحدٌدالمدرس فً شرح دروسه وتوضٌح المادة التً ٌقدمها للطالب، 

مستمعٌه،  إلىفً تقرٌب المادة  واألمثالفاصٌل ، معتمدا على التاألخرالموضوع واحدا بعد  أجزاء لاوتن

ٌستفٌد من المعلومات المقدمة له، ٌجب على المرشد  أنسٌاحا لكً ٌستطٌع السابح  أوطبلبا كانوا 

ٌساعده فً تنظٌمها اعتمادا على قدرة المرشد السٌاحً فً تجمٌع التفاصٌل والمبادئ  أنالسٌاحً 

المنظر  أو كامبلا  ستٌعابها بحٌث ٌتمكن من شرح وتفسٌر المشهدووضعها بشكل ٌسهل تلقٌها وا واألفكار

 الموقع. أو

لتحقٌق الوضوح فً التفسٌر ٌجب على المرشد السٌاحً وقبٌل االنطبلق فً الفعالٌة السٌاحٌة، و   

ة جموعة بتقدٌم موجز للنقاط الربٌسٌستؽل زمن ترحٌبه للم أنزٌارة لموقع معٌن،  مأوسواء كانت جولة 

ابٌر واضحة مستهدفا فعالٌات بكلمات بسٌطة وتع أو حداثأمٌزاتها من  أهمالزٌارة، مؤشرا  أوللجولة 

 المشهد الربٌس أوالجولة  أوموقع الزٌارة  إلىالمطول الذي سٌقدمه عند الوصول  هحدٌثوضع مفاتٌح ل

عة السٌاحٌة عند منطقة مطلة ٌجمع المجمو أنللفعالٌة. ثم وقبٌل الدخول الفعلً لموقع الزٌارة ال بد له 

المجموعة من المعاٌنة الشاملة ثم ٌلج  أفرادالمشروع المقصود بحٌث ٌتمكن  أوالفعالٌة  أوعلى الموقع 

نطبلق كان قد قدمه بشكل موجز فً بداٌة الرحلة خبلل ا عّمامعها الموقع وٌقدم عند الموقع تفاصٌل 

 ذه الطرٌقة التوضٌحٌة. بهموقع الزٌارة  إلىالحافلة 

 والتفسٌر.اعتماد التكامل فً الشرح  -6

اي جزء من  إهمالالسابح وعدم  أمام كامبلا  والمقصود هنا شرح كامل المشهد المطروح والمعروض   

المنظر وٌتفحصه وٌفكر فٌه وٌتأمله  السابح فً الوقت نفسه لكً ٌشاهد أماممع فسح المجال  ،أجزابه

له  المرشد السٌاحًومن ثم تحفٌزه لبلستفسار بهدؾ زٌادة التوضٌح من قبل  ،بهدؾ االستٌعاب والفهم

المنطقة المقصودة مهما كان  أجزاءجمٌع  لاوتنٌعنً لٌس هنا التكامل  أن. ولؽٌره من السٌاح المرافقٌن

فبقدر  ،واألهمٌةكل جزء حقه فً الشرح والتوضٌح  وإعطاء زاءاألجنوعها وطبٌعتها بل الربط بٌن هذه 

فمن المهم كذلك الربط بٌن هذه  ؟وكٌؾ ؟ولماذا ؟ومتى ؟بناٌة تارٌخٌة معٌنة كأن تكون لمن شٌدت أهمٌة

كذلك وال بد  أهمٌةن لحماٌتها وصٌانتها إوضٌح خصوصٌة بٌبة طبٌعٌة معٌنة فت أهمٌةالجوانب وبقدر 

 .للسابح أهمٌتهالتطرق لها وتوضٌح من ا

 والتفسٌر.ضرورة التطابق بٌن المشهد والشروحات  -3

 والتفسٌر التً  الشروحاتو السابح أمامتوافق وتزامن دقٌق بٌن المنظر المعروض  إٌجادوالمطلوب هنا   
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بحٌث  والتفسٌر،ٌكون المرشد السٌاحً حذرا حٌن ٌقدم الشرح  أنٌجب وكما  .ٌقدمها المرشد السٌاحً

وهنا  .بٌن الشرح والمشهد وفقٌ أن :أي ،المجموعة إفرادناظر مرافقٌه من  أمامٌكون الموقع المقصود 

مشهد معٌن ولو لمدة قصٌرة ولحٌن  أوموقع  أمام التوقؾ األحٌانقد ٌكون من الضروري فً بعض 

ٌعتمد  أنمن الضروري على المرشد السٌاحً كذلك و .االنتهاء من تقدٌم الشروحات الخاصة بالموقع

ٌتكلم عن موقع  أنالتنظٌم المسبق والترتٌب الدقٌق للمشاهد المتعاقبة والشروحات المقدمة حتى ٌتفادى 

  ، فٌبدوالناجم عن هذه الفوضى وما تعكسه خطأ عند السابح واإلرباك اإلحراجوٌتحاشى  آخرموقع  أمام

نتابج سلبٌة  ،حصل أن ،وفً هذا ،ؼٌر مهتم به ولٌس مكترثا لرؼباته ومشاعره المرشد السٌاحًكأن و

الحصول علٌه من مجمل فعالٌة  إلىعلى رضا وقناعة السابح وفقدان لدوره التروٌجً والذي نهدؾ 

لمرشد لظمة وتلك المنفذة للرحلة وخسارة وفً هذا خسارة لمنطقة القصد وللوكالة المن والتفسٌر،الشرح 

 السٌاحً كذلك.

 دٌم والتفسٌر عند المرشد السٌاحًمكونات التق 6ــ1ــ0

التً  النافذةمن كونها  والتفسٌر تتأتىعلى تقدٌم الشروحات  المرشد السٌاحًقدرة ومهارة  أهمٌة أن  

 واؤعلى ما جا ،ومن خبلله فٌحصل لهم االطبلع أوعلى السٌاح كأفراد  المرشد السٌاحًٌطل من خبللها 

 ،وتنفٌذ واجباته ،لتأدٌة مهامه المرشد السٌاحًالذي ٌصل من خبلله  المنفذ الربٌس وألنها ،من اجله

وٌنفذ التعلٌق  المرشد السٌاحًقات التً ٌدخل والتعلٌق من كون األ أهمٌةتبرز و ،وتحقٌق مسؤولٌاته

دى ٌتولد ل أنوذلك تحاشٌا للملل والضجر الذي ٌمكن  ،نشاط أوها بفعل بقات ال بد من ملأوهً  ،خبللها

 أهدافهاوجه وٌؤدٌها بالصٌؽة التً تحقق  أفضلبهذه المهمة على  المرشد السٌاحًولكً ٌقوم  .السٌاح

 ٌراعً النقاط اآلتٌة: أنعلٌه 

فً شروحاته  وٌأخذها باالعتبارالمحٌطة بالرحلة السٌاحٌة المؤثرة  الظروؾ إلى النظر بأهمٌة .1

تحدٌد دقٌق وموضوعً  إلىوبذلك ٌصل  ،عٌنه هو فقطالمجموعة ولٌس ب أفرادخبلل عٌون  وتعلٌقاته من

شروحاته ٌدرك حاجة مستمعٌه وقدرة متلقً  أنانه ٌجب  ، كماال من تعلٌقات أوٌقدمه  أنلما ٌجب 

 فلكل مقام مقال. .اوأسلوبنوعا وكما  إلٌهمه بثها لتحدٌد الرسالة الواجب علٌ

ٌختار ما هو  أنوعلٌه  ،د من البٌاناتٌالعدوكم كبٌر من المعلومات  الحرص على الحصول على .2

والكمٌة التً تولد الوضوح والتكامل والصورة المطلوب  والنوعٌةمناسب منها لمجموعته وٌقدمه بالشكل 

 إمكاناتهموان تكون هذه الصورة متكاملة ومتبلبمة مع المجموعة وواضحة لهم ومكٌفة مع  ،نقلها

 .وقدراتهم المهنٌة ومع احتٌاجاتهم ورؼباتهم

 ،االستجمامثم ، اإلٌواء إلى، من النقل ٌةللرحلة السٌاح التدخل فً كل المراحل األساسٌة القدرة على.3

المداخلة وبالشكل والمحتوى المناسبٌن  إلىظهور الحاجة  ندعوكذلك فً المكونات الجزبٌة لكل مرحلة 

 . وفً مكوناتها ومعطٌاتها المتعددة وبحسب الظروؾ المؤثرة فً الرحلة

مكونات التقدٌم والتفسٌر عند المرشد السٌاحً،  أهموتعد خدمات النقل وزٌارة المواقع السٌاحٌة من 

 والتً ٌمكن بٌانها كما ٌأتً:
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 النقل خدماتال: أو

المهمة للرحلة السٌاحٌة هً مرحلة النقل التً تتم بٌن المواقع السٌاحٌة، ومن المراحل األساسٌة    

والقصد بمرحلة النقل هو مدة االنتقال والتنقل خبلل تنفٌذ منهاج الرحلة وبرامجها الٌومٌة فً منطقة 

خبلل هذه المدة المهمة والطوٌلة  المرشد السٌاحًكٌفٌة تعامل  :هو المقصود بخدمات النقل ماأالقصد، 

ٌتم  أنومن الممكن نسبٌا فً بعض األحٌان مع أفراد المجموعة الذٌن تتباٌن عندهم ردود الفعل للسفر. 

من المعلومات واالنطباعات سواء عن  إٌصالهما ٌرٌد المرشد السٌاحً  وصولخبلل هذه المدة تحقق 

 .بالكامل البلد أومنطقة القصد  مأ الشركة المنفذة مأالشركة المنظمة  مأالرحلة 

 رٌزة حب االطبلع الطبٌعًؼ إشباعٌعمل على  أنولكً تكون جهود المرشد السٌاحً مثمرة، علٌه    

ه شروحات لدى السابح، وتزوٌده بمعلومات عن الرحلة وبرنامجها والفعالٌات والبرامج الٌومٌة، وٌقدم ل

ما ٌصادفها على الطرٌق وما ٌحتوٌه من ثروات  أوالمجموعة  إلٌهقل تنتعن طبٌعة المكان الذي س

 ةـ، وما ٌزخر به من حٌاة برٌانًـنسوإري ـوموارد طبٌعٌة متمٌزة وفرٌدة، وما موجود فٌه من تراث بش

ٌجعل  أنوما ٌتعرؾ علٌه من السكان. وبذلك علٌه  وأرٌاؾ، وما ٌمرون به من مدن (حٌوانٌة أونباتٌة ) 

                           زمن االنتقال عنصرا اٌجابٌا للرحلة وداعما لفعالٌاتها وبرامجها.

المجموعة على  أفرادواجب المرشد السٌاحً فً استؽبلل زمن االنتقال لتعرٌؾ  إلىنشٌر  أنكما ال بد   

على  أن إذ بٌنهم. ،بٌةوخلق عبلقات ودٌة واٌجا ،أفرادهاوكسر الحواجز النفسٌة بٌن  اآلخر بعضهم

تكون  أنمختلفٌن ورؼبات متعددة وتوجهات من الممكن  أفرادفً هذه المدة التعامل مع  المرشد السٌاحً

متباٌنة، وتجمٌع هؤالء األفراد حول مفهوم ٌحدده وٌطرحه هو بهدؾ تلبٌة حاجات أفراد المجموعة فً 

ؼرٌزة حب االطبلع لدٌهم كل  إشباعوالتسلٌة فً آن واحد، وعلٌه كذلك  ،والراحة ،المتعة والمشاهدة

 حسب حاجاته واهتماماته.

من خدمات وفعالٌات خبلل  أماكنهملقٌنا نظرة على ما ٌقوم به مقدمو خدمات النقل على اختبلؾ أولو   

 ٌساعدنا على تقدٌم مثل هكذا خدمات على الحافلة السٌاحٌة خبلل عملٌة النقل.  هذه المدة لوجدنا ما

 

 

                  
   

 مختلفة من وسابط النقل البري لنقل المسافرٌن نواعأ  3ــ  6الشكل                   

 

المسافر بالعدٌد من  إشراكوهو  إال ،ٌشؽل هذا الوقت بشكل مركز ومتمٌز ـ  مثبلـ فالناقل الجوي    

الملل. فوجبات الطعام تقدم فً مواعٌدها المعتادة،  أو ٌكون لدٌه الوقت للضجر النشاطات بحٌث ال

 أقبلعفً حاالت التأخٌر فً موعد حتى و حتى بٌن المواعٌد المعتادة، إضافٌةوكذلك تقدم وجبات 

 ما تحلق حٌنٌرة ــه الصوتٌة القصــمداخبلتبلل ـهذا الوقت من خ ؽالــأشقابد الطابرة دور فً ــالطابرة ول
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بحٌرات. والمعلومات التً  أو ،بحار أو ،مدن أو ،الفريدة أوالطابرة فوق موقع من المواقع المتمٌزة 

 ٌقدمها عن االرتفاع الذي تحلق عنده الطابرة والتوقٌتات المحلٌة وحاالت الطقس فً مدٌنة القصد.

 

 
 وسابط نقل المسافرٌن جواا  إحدىالطابرة  4ــ  6الشكل 

 

 ،لمعلومات التً ٌطلبها المسافروللمضٌفٌن والمضٌفات دور فً هذا النشاط وتقدٌم الشروحات وا    

ممكن ال كذلك منو ،على الحجوزات المكملة للرحلة ومفاصلها البلحقة التأكٌدوٌستطٌعون وهم فً الجو 

 أن. كما ؼرفة فندق وؼٌرها من الخدمات التكمٌلٌة للرحلة الجوٌة أوٌتصلوا بالمطار لحجز سٌارة  أن

 أخر أسلوبة الطٌران المعنٌة هو كوالمجبلت والمطبوعات الخاصة بشر التوزٌع المجانً للصحؾ

خبلل السٌنمابٌة  األفبلمفضبل عن عرض  ،فابدةفر على الطابرة وتحقٌق المتعة والوقت المسا إلشؽال

نذكر تسهٌبلت المنام التً تقدمها الطابرات وال سٌما على الرحبلت بعٌدة  أنوال ٌفوتنا  .الرحلة الجوٌة

كل هذه الخدمات تقدمها الخطوط الجوٌة للمسافرٌن على طابراتها بهدؾ تحقٌق المتعة والراحة فالمدى 

 ضجر.ٌبعد الملل وال وأسلوبوقت السفر بشكل  شؽالإوهو  أالوالتسلٌة والمشاهدة وبهدؾ مباشر 

 على القاطرات الحدٌثة، والمتطورة منها أكثروالتسهٌبلت  أفضلوالمشاهدة  فً المقابل فان المتعة،و     

المرشد  أمامفهنالك على القطار مجال واسع  ،روقد تكون اكب ،منها على الطابرات على وجه الخصوص

وهنالك دابما متسع من الوقت  ،لتقدٌم الشروحات والتعلٌقات عن المناطق التً ٌمر بها القطار السٌاحً

حقول وبوادي  أوؼابة متمٌزة  أوشاخص تأرٌخً  أو أثرٌةبناٌة  إلىالمجموعة  أفرادوانتباه  أنظارلجلب 

 إذاعةتعلن من على  أووتقدم بعض هذه الشروحات بشكل خاص لمجموعة سٌاحٌة  ،الناظر أمامواسعة 

 منتشرة وعدٌدة. تلفازٌهمن على شاشات  األفبلم داخلٌة فً صاالت وعربات القطار والتً تعرض فٌها

 ،تطور النقل بالحافبلت وتطورت الخدمات التً تقدم خبلل رحبلته بشكل كبٌرمن جانب آخر فقد     

فالحافبلت ذات الطابقٌن والتً ٌطلق علٌها تسمٌة الحافبلت السٌاحٌة توفر خدمات الطعام والشراب 

السٌنمابٌة  األفبلموبعضها ٌعرض  ،وفرص المشاهدة واالستمتاع لمشاهدة الطبٌعة على امتداد الطرٌق

شاركٌن المسافرٌن من صؽر الحافلة وقلة عدد الم أنكما  .واألؼانًمن على شاشة تلفاز وتقدم الموسٌقى 

 ،لٌس فقط عن الطرٌق ومبلمحه وممٌزاته ،فرصة ذهبٌة لتقدٌم شروحاته مرشدالمجموعة ٌجعل لل أفراد

معظم  أشؽال للمرشد السٌاحً ٌمكن.كما الفعالٌة التالٌة أوبل كذلك عن منهاج الرحلة والمدٌنة فحسب 

 الوقت بٌسر ومتعة ومسرة. زاوتجالوقت بألعاب بسٌطة وفعالٌات جماعٌة تشد السٌاح وتساعدهم على 
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 وسابط النقل  أمامطاقم النقل البري  5ــ  6الشكل                                      

 

 زٌارة المواقع السٌاحٌة ثانٌا:

فً  فإنهاطٌبة،  إضافة اإلٌواءالنقل مفٌدة ،وفً مواقع  إثناءفً كانت الشروحات والتعلٌقات  إذا   

الشؽل الشاؼل خبلل ألّن ت والتنزه مطلوبة وضرورٌة جدا، المواقع السٌاحٌة ومواقع الجوالت والرحبل

قات هو االطبلع والمشاهدة واالستمتاع، وقد تكون هنالك فرصة ألفراد المجموعة للمشاركة وهذه األ

فعلً مع المعطٌات التعامل الستكون فرصة لبلحتكاك المباشر مع السكان المحلٌٌن و هاأنكما والتفاعل. 

 الطبٌعٌة والبشرٌة لمنطقة القصد فً التراث والتقالٌد والعادات للمعتقدات والممارسات الدٌنٌة.

 

 
 وقع السٌاحً الشهٌر تاج محل فً الهندم 6ــ  6الشكل                                  

 

السٌاح حدود حقوقهم المسموح بها  إفهاموسٌكون على المرشد السٌاحً واجب مهم جدا فً       

وتعلٌمهم بوجوب احترام السكان المحلٌٌن  إعبلمهموالتصرؾ والسلوك المقبول وؼٌر المقبول. وعلٌه 

. ومن الممكن واإلنسانًالفوارق االقتصادٌة والثقافٌة، وان ٌحرصوا على التراث الطبٌعً  إظهاروعدم 

المجموعة وتعلٌمها  إلفهامٌجب الشرح والتفسٌر  إذمواقع ومراقد دٌنٌة  إلىتكون هنالك زٌارات  أنجدا 

 منطقة طبٌعٌة  إلىالسلوك المقبول فً هكذا موقع ومرقد دٌنً مقدس. وحٌن تكون الزٌارة  علىوتوعٌتها 
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لحذر من التعامل العشوابً هو فرٌد فٌها وا ما وإبرازومكوناتها  بٌبة المنطقة إلًال بد من التطرق 

 .لتصرؾ بما ٌضمن حماٌتها وصٌانتهامع هذه المكونات بل وضرورة ا والعبث

 إبرازحقبل واسعا من الفرص والخٌارات فً زٌارة المواقع السٌاحٌة  فً إثناءالمرشد السٌاحً سٌجد    

ألنه  ؛ألفراد المجموعةوالمداخلة الموفقة  الشافً والتفسٌرموهبته وقدرته على تقدٌم الشرح المفٌد 

وطبٌعة كل نزهة  سٌتعامل مع مواقع وجواذب وعناصر تتؽٌر ٌومٌا وبحسب جهة كل رحلة ٌومٌة،

 .  ٌة مكانا وزمانا ومكونات وعناصراا نهارٌة ومٌزة كل سهرة لٌلٌة وخصوصٌة كل فعالٌة تروٌح

المتمثلة  ق أهداؾ الرحلة السٌاحٌة،ٌحقتالمسؤولٌة كاملة بشكل كامل ل المرشد السٌاحًولكً ٌفً    

تعلٌمهم وتثقٌفهم،  إلى باإلضافةوجلب البهجة والسرور لهم  ،وإسعادهم ،أفراد المجموعة السٌاحٌة بإمتاع

والتحضٌر المسبق لهذه الشروحات والتعلٌقات قبل موعد تنفٌذها، وان كانت هً  اإلعدادبد من  ؤلف

 ،وتذكر تفاصٌلها قبل انطبلق الحافلة باتجاه منطقة القصد هاتراجعم نمموجودة لدٌه أصبل، فبل بد له 

 أوكانت متحفا  مأ ،كهفا مأجببل  مأسواء كانت ؼابة و ،ثقافٌة مأتارٌخٌة  مأ آثارٌةسواء كانت منطقة 

نفسه لكل هذه المواقع وبحسب جدول  ٌهٌا أن، علٌه ملعبا رٌاضٌا مأصالة مؽلقة  مأجامعة  مأسوقا 

طارئ بصدق  إيٌواجه وٌتعامل مع  أنبحٌث ٌستطٌع  ،والبٌانات ،الزٌارة وان ٌزٌد من المعلومات

 .وموضوعٌة وأمانة

وؼٌرها من المناطق  واألرٌاؾبالسكان المحلٌٌن فً القرى  اللقاءقات فرص وفر خبلل هذه األاتتوكما   

بالتعرٌؾ والتعلٌم وتصبح مطلوبة ومهمة لتحذٌر السٌاح من  والتفسٌرالشرح  أهمٌة زاوتتجوهنا  ،النابٌة

 أوما موجود فً منطقة القصد  إلىالسلبٌة  اإلشارةمشاعر السكان المحلٌٌن من خبلل  إلىاإلساءة  

وسٌكون من المهم جدا والضروري حقا  .األصلٌةاح فً مناطق سكنهم ٌمقارنته مع ما اعتاد علٌه الس

علٌه ،كما هدؾ وألياستؽبلل السكان المحلٌٌن ألي شكل كان  لةاومحالمجموعة من  أفرادٌر ذتح

المحلٌٌن من وانه بقدر ما للسكان  ،بقدر مالهم من حقوق فللسكان المحلٌٌن حقوق كذلك بأنهمتذكٌرهم 

 اآلخرٌنوعلى كل طرؾ احترام حقوق  ،واجبات تجاه السٌاح فعلى السٌاح واجب تجاه السكان المحلٌٌن

 الجمٌع بشكل ناجح . أهداؾوااللتزام بمسؤولٌاته وواجباته تجاههم لكً نحقق 

من هذه  اإلفادةته فً موهبإلظهار مهارته و واسعةفرصة  المرشد السٌاحً أمامسٌكون وأخٌرا    

فرص لٌختار  بحٌث ٌوفر عدة  ،والسٌما خبلل ساعات الوقت الحر ،قات االستجمامأوالمهارات خبلل 

 أنالجمٌع ممكن  أمامفرصة التبضع مثبل  إلىفباإلضافة  ،منها ما ٌناسب السابح وٌبلبم طباعه ورؼباته

فً برامج الرحلة  اإشراكهسبلٌدات عن بعض المناطق التً لم ٌتسنى  أولم قصٌر فٌطرح عرضا ل

ٌقضً هذا الوقت فً ؼرفة  أنموفرا فرصة ألشؽال الوقت الحر لدى من ال ٌرؼب بالتبضع وال ٌرٌد 

ضمن المجموعة فً زٌارة خاصة لحدٌقة فً ألطفال احابه طٌقترح اص أنمكن له كذلك ن الموم .الفندق

 .ومطالبهم  األطفالفرصة التمتع ببعض الوقت دون تحدٌدات  واألمهاتباء آلملعب لكً ٌوفر ل أو

 وتفسٌراته المرشد السٌاحً شروحاتتلخٌص وتركٌز  باإلمكانكل ما تقدم من تفاصٌل  إلى ضافةإلبا   

 اآلتٌة:فً المجاالت  زٌارة الموقع السٌاحًخبلل 
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 التً بمكن ان ٌقدم فٌها المرشد الشرح والتفسٌر األماكن  7ــ  6الشكل                    

 

 

 وٌمكن بٌان تلك المجاالت باختصار وكما ٌأتً:

 فً البٌئات الطبٌعٌة :  -1

وعلى  ،كثٌرا ما تزور المجامٌع السٌاحٌة المواقع والموارد الطبٌعٌة المختلفة فً منطقة القصد 

المساقط المابٌة ومثل الؽابات  ،تلك التً تشكل عناصر جذب وتشوٌق للسٌاح الوافدٌن وجه الخصوص

 .لجمال الطبٌعً المتمٌزة والفرٌدةوؼٌرها من مناطق ا ،واألنهارشواطا البحار والبحٌرات والجبال و

فرة فً اوالممٌزات والخصابص الفرٌدة والسمات النادرة والمتو األنواع إلى اإلشارةال بد للدلٌل هنا من و

السٌاح الوافدٌن بأهمٌة  تذكٌر من ذلك واالهم .الخدمات والتسهٌبلت المتوفرة إلىوكذلك  ،المنطقة

وال سٌما  ؛والحرص فً التعامل مع مكوناتها ،بها وعدم العبث ،وحماٌتها ،الحرص على البٌبة الطبٌعٌة

 .ٌة الهشة والمعرضة بسهولة للتدمٌر من سوء االستعمالالبٌبات الطبٌع

 فً البٌئات المشٌدة القدٌمة : -6

 ٌنبؽً إذ ،ثار الشاخصة والمواقع والنصب التارٌخٌةهنا على المواقع األثرٌة واآل التركٌز وٌتم 

والتفسٌر المناسب لبٌان أهمٌة الموقع  ،والتعلٌقات الوافٌة ،تقدٌم الشروحات المرشد السٌاحًعلى 

بموضح متخصص بالموقع  المرشد السٌاحًٌستعٌن وفً بعض األحٌان، قد ٌكون من المفٌد أن السٌاحً.

ال سٌما عندما تكون المجموعة السٌاحٌة ذات اهتمام  ،المقصود لتقدٌم المعلومات المفصلة الدقٌقة األثري

من معلومات  ما تطلبهكون لدٌه القدرة الكافٌة على توفٌر وحٌن ال ت ،اآلثارٌةوتخصص بالثقافة 

 .وشروحات

 فً البٌئات المشٌدة الحدٌثة والمعاصرة : -3

والتجارٌة ومشارٌع الخدمات العامة وؼٌرها  واإلسكانٌةالزراعٌة والصناعٌة  المواقعوالسٌما  

تطوره وتعكس قدراته وتطلعاته ومشارٌعه  إلىعلى حاضر البلد وتشٌر  ل  د  ت التً منجزاتالمن 

 .  وطموحاته المستقبلٌة
 

 

 فً البٌئات الطبٌعٌة 

فً البٌئات المشٌدة 
 القدٌمة 

 داخل المدن
المناخ فً منطقة 

 القصد 

فً البٌئات المشٌدة 
 الحدٌثة والمعاصرة 
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 داخل المدن:  -6

استؽبلل  ٌكون باإلمكان إذ ،هنا داخل الحافلة السٌاحٌة وٌكون معظم عمل المرشد السٌاحً 

 ،ومٌزاتها المعاصرة وأهمٌتها ،حل تطورها التارٌخٌةاالوقت فً اطبلع السٌاح على تارٌخ المدٌنة ومر

 إلىكذلك البد من التطرق  ،زها من نشاطات وحرؾ وصناعات شعبٌة وتراثٌةٌٌم وعن سكانها واهم م

 النصب والتماثٌل والساحات والحدابق وؼٌرها من المعالم الحضرٌة

 المناخ فً منطقة القصد : -6

المعلومات الكافٌة عن ارتفاع المنطقة عن مستوى  من امتبلكالناجح والمقتدر  للمرشد السٌاحًال بد    

الطقس والتباٌن وممٌزاتها المناخٌة ودرجات الحرارة الدنٌا والقصوى وطوبوؼرافٌتها وسطح البحر 

 .وطبعا انعكاس كل هذه المتؽٌرات على نشاطات المجموعة ومنهاج الزٌارة ،الحراري بٌن اللٌل والنهار

 

 البيانات لعمل المرشد السياحيونماذج  وثائق 6ــ  0

مبسط للمعلمات وشارح لها وواضعها فً صٌؽة قابلة للفهم  األمرالمرشد السٌاحً فً حقٌقة  أن   

المعلومات والبٌانات المتوافرة عن البلد ومناطق  لكونالمجموعة،  أفرادواالستٌعاب من قبل  واإلدراك

بل من ق إدراكهاعلمٌة متخصصة، وبذلك ٌكون القصد السٌاحً فٌه هً معلومات فنٌة وذات طبٌعة 

دون تبسٌط وشروحات واستعانة بوسابل من ٌن ومنهم السٌاح صعبا متخصصالناس االعتٌادٌٌن وؼٌر ال

ومعلوماته  إمكاناتهٌضع  أن :لواأل ،الصدد ٌعمل باتجاهٌن مساعدة منها الوثابق والبٌانات وهو فً هذا

ى المجموعة واهتماماتها، وان ٌتكٌؾ مع المستوى واالهتمام، ٌحدد مستو أنفً خدمة المجموعة بعد 

فهو التكٌؾ مع  :االتجاه الثانً أماالمجموعة.  أفراد إلىوٌقدم المعلومة بالشكل والوسٌلة الكفٌلة بإٌصالها 

الذات وتحدٌد الطرٌق الذي ٌسلكه مع نفسه بحٌث ٌستزٌد من المعلومات والبٌانات والوثابق وبشكل 

معلوماته وقدراته الشخصٌة، وٌرتقً  إلىمستمر، فٌطور وٌجدد وٌحدث معلوماته العامة وٌضٌؾ 

وى المسؤولٌات الكبٌرة مست إلىوباستمرار بمعلوماته عن البلد ومنطقة القصد، وٌرتفع وٌسمو كذلك 

 السفر المنظم والرحبلت السٌاحٌة.   أهداؾوالعدٌدة الملقاة على عاتقه فً تحقٌق 

 

 المقصود بالوثائق والبٌانات 1ــ6ــ0

للتعبٌر عن رقً الخدمات  وأدواتووسابل  إمكاناتٌتوفر له من  من خبلل ما ،المرشد السٌاحً أن    

منطقة  أوبلده  إلىالسٌاح الوافدٌن   انتباهوشد هو وحده القادر على نجاح الرحلة السٌاحٌة  ،المقدمة

البٌانات من مختلؾ المصادر والجهات  أساسهً بشكل  واألدوات. هذه الوسابل القصد التً ٌعمل فٌها

 مأومصادرها، وسواء كانت جاهزة لبلستعمال من مصدرها  أنواعهاق على اختبلؾ بوالمؤسسات والوثا

وتركٌبها، ومن خبلل تطوٌر وتحدٌث ما تراكم لدٌه منها بجهوده وعمله الشخصً  إعدادهاٌتولى هو 

 المستند على التجربة المٌدانٌة واالحتكاك المباشر مع السٌاح.

 ،سواء كانت طبٌعٌة ،موارد السٌاحٌةوال اإلمكاناتكل  ٌسخر أنٌستطٌع  الكؾءالمرشد السٌاحً  أن   

 ،وتارٌخ ،البشرٌة من تراث مأ ،مناطق الجمال والتفرد الطبٌعًوالنباتات والحٌوانات البرٌة ومثل المناخ 

االنجازات و ،والحداثة ،واألصالةالموروث الحضاري و اإلنسانًسكانٌة مثل التركٌب  مأ ،ثاروآ

ٌستطٌع االعتماد على مكونات المنتوج فً انجاز عمله بالشكل المطلوب.كما  ،العمرانٌة والثقافٌة

سماتها الممٌزة وخواصها الفرٌدة ونوعٌتها  وإبرازسلع  مأسواء كانت خدمات  ،السٌاحً المعروض

والوسابل  األدواتٌحصل على  أنٌجب  إذ. وهذه كلها ال تتوفر بسهولة وال تأتً من فراغ .الراقٌة
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وفهمها ومن ثم توظٌفها لخدمة عمله وهدفه تحقٌق الرضا  إدراكهاالتً تساعده على  واإلمكانات

 . واالستمتاع لدى السٌاح الوافدٌن خبلل مدة االستجمام التً ٌقضونها فً بلده

 

 ائق والبٌاناتالوث أهمٌة 6ــ6ــ0

 وتجعل ،المرشد السٌاحًتساعد  وأدواتكونها مواد ووسابل  منالوثابق والبٌانات تتجلى  أهمٌةإن     

المجموعة التً  أفرادوتحقٌق ؼاٌات  أهداؾفً خدمة  اإلمكانات ٌستؽل وٌوظؾ كل أنمن الممكن له 

تحدد هذه  وأنواعها إشكالهافالوثابق والبٌانات على مختلؾ  .وٌوفر الداللة لها ،إرشادهاٌعمل على 

وحتى كلفة  إلٌهاتواجدها ومواقع وسبل الوصول  أماكن إلىوتشٌر  ،بالنوع والكم والعدد اإلمكانات

 ت وخصابص كل موقع الخدمة المقدمة فً مواقع الجذب السٌاحً، وتسهل له معرفة مٌزا وإثمانالوصول

التً  واألدواتالوسابل  أهمٌة من رؼمعلى الو؟ ال أموهل هو مناسب لحاجات مجموعته  ،وما متاح فٌه

تأخذ مٌزة  وفً هذه الحالة أنها إالٌعتمدها المرشد السٌاحً فً جمٌع مراحل الرحلة السٌاحٌة 

المرشد ومن ثم فً وضعها فً خدمة عمل  ،كوننا نتعامل معها فً تطبٌق عملً ألساسٌاتها ،وخصوصٌة

بلت السٌاحٌة السفر المنظم والرح أهداؾهو تحقٌق  إال ،بشكل مباشر وبهدؾ محدد ومباشر السٌاحً

 والتنمٌة السٌاحٌة بشكل عام.

البرامج السٌاحٌة، ولكن  إنجاحالنجاح المنشود فً  وأسس أركانحد أاهتمام المرشد السٌاحً  ٌشكل   

ٌعتمد على ما لدى المرشد السٌاحً من معلومات وقدرات ومهارات، ثم على  أنتحقٌق هذا النجاح ال بد 

قابلٌته فً فهم المجموعة التً سٌتعامل معها وفً تحدٌد حاجاتها واهتماماتها وتحدٌد تلك المعلومات 

قدرة على االستجابة لحاجات واهتمامات المجموعة، وبالمقابل  األكثروالقدرات والمهارات الشخصٌة 

فشله فً عمله حتى لو كان  إلىم قدرة المرشد السٌاحً على التعامل مع هذا الموضوع سٌؤدي فان عد

ٌعرؾ  أنووسابل علٌه  أدوات إالهً  البٌانات، الن هذه ما وأدقالوثابق  وأفضلالمعلومات  أحسنٌملك 

 أن. كما ٌجب وطموحاته فً خدمة المجموعة السٌاحٌة الوافدة أهدافهكٌؾ ٌسخرها وٌستفٌد منها لتحقٌق 

اهتمامات المجموعة واختٌار المناسب والمؤثر من المواد  إدراكٌكون المرشد السٌاحً قادرا على 

 المساعدة فً االستجابة لهذه االهتمامات. 

 

 أنواع الوثائق 3 ــ6ــ0

 : الوثابقهناك الكثٌر من الوثابق التً تساعد المرشد السٌاحً فً مهمته لتبسٌط المعلومات، ومن هذه   

 

 
 

 الوثابق المساعدة لعمل المرشد السٌاحً  أنواع  8ــ  6الشكل                         

 

الكتب •
والمؤلفات 

 العلمٌة

الصحف •
 والمجالت

المطبوعات •
 والمطوٌات

كتاب المرشد •
 السٌاحً

الصور 
 الفوتوغرافٌة

 الخرائط

اقراص 
الحاسوب 
 الممغنطة 

المرشد 
السٌاحً 
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ّر ذكرهاوٌمكن بٌان الوثابق   باختصار وكما ٌأتً: التً م 

 :المطبوعات والمطوٌات -1

 واإلعبلنالخاصة العاملة فً مجال التروٌج  أووهً ما تعده هٌبة السٌاحة والمؤسسات العامة     

السٌاحً وبكل أشكالها عن البلد بشكل عام ومناطق الجذب والقصد السٌاحً فٌه. وتأتً أهمٌة  واإلعبلم

وتحتوي على معلومات حدٌثة ومتجددة دابما ألن  ،المطبوع والمطوي كونها تتؽٌر وتتطور باستمرار

ذه مٌزة أخرى فهً خفٌفة صفحتٌن. وه أووهً ؼالبا ما تتكون من صفحة واحدة  ،واطبة إنتاجهاكلفة 

 .واإلدراكسرٌعة القراءة وسهلة الفهم والحمل 

 :المرشد السٌاحً كتاب -2

كثٌرة عن كل موقع سٌاحً  ، ٌحتوي على شروحات وافٌة ومعلوماتوهو كتٌب من عدة صفحات    

 أمامجه السٌاحة والتروٌح فً البلد وعن مكونات المنتج السٌاحً المعروض أو نوعن كل وجه م

مكون محدد من مكونات المنتوج السٌاحً  أو ،السٌاح. وقد ٌكون المرشد المطبوع عن منطقة واحدة

قات متباعدة نوعا ما، أوالمهمة. وألن كلفته أعلى من المطبوع السٌاحً والمطوي، فانه ٌعاد طبعه على 

 الجدٌد له. وإضافةتحدٌثه  للمرشد السٌاحًوٌكون من الضروري 

 :الخرائط -3

 أو ،خرابط طبٌعٌة قد تكونوالمواقع السٌاحٌة، وة بأنواعها، للطرق الربٌستكون  عامةا والخرابط     

للطرق والشوارع الداخلٌة للمدٌنة. والخرابط  أو ،للبلد ككل أو ،محدد إلقلٌم أو ،خرابط سٌاحٌة عامة

فً معرفة  السٌاحً المرشدتفٌد هذه الخرابط و .أكثر ثباتا من المرشد السٌاحً المطبوع وأقل تؽٌرا

 االتجاهات والمسافات ومواقع الجواذب ونقاط التوقؾ واالستراحة، وتخمٌن وقت السفر.

 :الصور الفوتوغرافٌة -4

من الوثابق لبلستعمال الشخصً والتعرؾ على مواقع  للمرشد السٌاحً والمقصود هنا ما ٌتوفر     

تلك التً لم ٌتعامل معها مسبقا بحٌث ٌكون ملما ومطلعا على  أوالقصد السٌاحً والسٌما الجدٌدة منها، 

وهو فً مقر  المرشد ؾ واالطبلععرّ تن تسهبلن ان األداتاته حتى قبل الزٌارة الفعلٌة. هاتالموقع ورؤٌ

 حتى فً سكنه وبشكل مرٌح وبدون عناء الزٌارة التعرٌفٌة. أو ،عمله

 :الكتب والمؤلفات العلمٌة -6

ما درسه  إلىالمتخصصة من العودة دوما  األكادٌمٌةوالسٌما خرٌج الدراسة  المرشد السٌاحًٌستطٌع     

كذلك على  قادرلدٌه من مهارات. وهو  من كتب ودورٌات ومراجع لبلستزادة من المعلومات وتطوٌر ما

 األكادٌمٌةضمن منهاج دراسته فً م ٌكن قد درسه ل المؤلفات المرجعٌة لبلطبلع على ما إلىالرجوع 

لبلطبلع على ثقافة  أوالتوسع فً جؽرافٌة موقع آخر  أوعن موقع معٌن،  ةآثارٌ أوكتفاصٌل تارٌخٌة 

ٌعرؾ عنه الكثٌر وٌرؼب فً تطوٌر معلوماته  وتارٌخ وخصوصٌة مجموعة سٌاحٌة وافدة من بلد ال

ن ٌحتاجو در على تقدٌم ماعن مواطنً ذلك البلد القادمٌن، لٌكون أكثر قدرة على فهمهم وبذلك ٌكون أق

 من خدمات. إلٌه

 :الصحف والمجالت -0

لدى مختلؾ شرابح المجتمع،  امةا ٌسهل فهمها ع بأسلوبمقاالت الصحؾ والتحقٌقات الواردة فٌها  تكتب

منها موضوعا ولؽة.  اإلفادةهنا  المرشد السٌاحًقطعا ستكون مفهومة من قبل السٌاح، وعلى  نهالذا فإ

 ،كلما استجدت حالة إلٌهخاصا مبوبا ومقسما، ٌعود  أرشٌفاٌوجد لنفسه  أن المرشد السٌاحًٌستطٌع كما 

 معلومة. أو
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 :الحاسوب الممغنطة وشبكة المعلومات الدولٌة  أقراص -6

 األقراصالمعاصر  المرشد السٌاحًوالمفٌدة فً عمل  ،والمهمة ،الوثابقٌة المعاصرة األدواتمن      

فهً تقدم المعلومة على شكل صورة  ،بحد ذاتها تشكل وثٌقة كاملة صارت، والتً الممؽنطة واللٌزرٌة

والبٌانات للدلٌل فً  ،المعلومات أفضل إٌصالٌتفاعل الصوت والصورة فً  إذدقٌقة وصوت واضح 

 المرشد السٌاحًهاتٌن الوسٌلتٌن شبكة المعلومات الدولٌة سٌجد  إلىوحٌن نضٌؾ . مكان عمله وسكنه

وحٌن نضٌؾ الجهاز الطباع الملحق  .كم هابل من المعلومات والبٌانات والوثابق المفٌدة لعمله أمامنفسه 

فً وضع ٌحسد  المرشد السٌاحًسنجعل  scannerالحاسوب  إلى ،بالحاسوب وجهاز نقل الصورة

دها وبمنطقة القصد التً دلٌل مطبوع خاص به وبالمجموعة التً ٌرش إنتاجعلٌه من حٌث قدرته على 

 .ٌعمل فٌها

 البٌانات أنواع 6ــ6ــ0

 على ومساعدتهبشكل دقٌق  ،إلتمام عملهالمرشد السٌاحًمهمة ٌحتاجها  أخرى وأداةوهً وسٌلة      

 المرشد السٌاحًالنقل والمرافق و مسؤوللكل من  أهمٌةوذات  أشكالعدة  علىوهً  .النجاح فً مهمته

 ما ٌأتً :  أنواعهاواهم 

  :البحة المشاركٌن فً الرحلة -1

 ( name list)المشاركٌن  أسماءفهً تحتوي على  أطراؾوهذه البلبحة )القابمة( مهمة لعدة 

وٌرشده  ،ٌرافقه المرافقوسٌلة تعرٌفٌة بمن ٌنقله مسؤول النقل و األساسوهً فً  ،فً الرحلة السٌاحٌة

 وٌسكنه العاملون فً الفندق. ،المرشد السٌاحً

 :البحة الجوازات  -2

المرشد المرافق ومسؤول النقل و إلىتتوفر منها نسخ كافٌة إلعطابها  أنوهذه مهمة جدا وٌجب    

 أو ،ن ترفق معها سمة الدخولأرة الجوازات فً الدخول والخروج ووداب ،الفندق وإدارة ،السٌاحً

 كانت جماعٌة . أن ،التأشٌرة

  :البحة توزٌع الؽرؾ -3

المجموعة ومقابل كل اسم رقم الؽرفة التً خصصت  أفراد أسماءوهذه القابمة ٌؤشر علٌها مرة ثانٌة    

البحة الجوازات إلضافة ارقام  أوالمشاركٌن  أسماءاستعمال البحة  وباإلمكانله والتً ٌقٌم فٌها فعلٌا . 

 .المرشد السٌاحًراق الواجب حملها من قبل والؽرؾ للتقلٌل من األ

 :البحة المعلومات الدٌمؽرافٌة  -4

 –وهً قابمة المعلومات الشخصٌة، وهً قابمة تحتوي على جملة من المعلومات االقتصادٌة    

من البٌانات المفٌدة جدا فً عمل هً والمجموعة ولٌس االسم فقط. أفرادالسلوكٌة عن  –االجتماعٌة 

ل وقفة أوالمجموعة فً  أفراد إلىبنفسه ثم ٌقدمها  إعدادهاوالتً ال بد له فً الؽالب من  السٌاحًالمرشد 

لبلسم  أعمدةتحتوي القابمة على  . كمامنطقة القصد فً الحافلة إلىرحلة الذهاب  فً إثناء أو ،استراحة

التحصٌل  على نوع المهنة وكما تحتوي القابمة ، وأعمارهمالمرافقٌن  واألطفالجٌة والعمر والحالة الزو

فابدة هذه االستمارة وما ٌحتوٌها من  نإ. اٌات والنشاطات المفضلة والمحببةالهوووالتخصص الدراسً 

ٌحدد النشاطات المرؼوبة  أناالطبلع علٌها  المرشد السٌاحًما ٌستطٌع حٌنستظهر  ،بٌانات ومعلومات

وقد ٌستطٌع من وجود  ،ٌختزل من فعالٌات ونشاطات أوٌضٌؾ  أنوالفعالٌات المحببة وٌقرر ما ٌجب 

ولو حفبل بسٌطا  فٌهٌاخبلل الرحلة من كان هناك من سٌكون عٌد مٌبلده  أنٌحدد  أنتارٌخ الوالدة 

ما ٌجنٌه مقابل هذا العمل هو التقدٌر  أنطفبل ( وسٌجد  مأرجبل  أممفاجبا لهذا الشخص )سواء كان امرأة 

 وعة .المجم أفرادمن  واإلعجاب
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 :لرحلةالتقرٌر الختامً عن ا -5

من ثانٌهما: تقرٌر الرحلة النهابٌة ف .ٌوضع لتسجٌل المبلحظات الٌومٌة :لهماأو ،ٌقع فً شكلٌنو   

 المرشد السٌاحًوالمرافق تقرٌر الرحلة النهابً الذي ٌستعمله  المرشد السٌاحًالتقارٌر الٌومٌة ٌعد 

المنظمة للرحلة بتفاصٌل ما تم فً  الشركةوالمرافق لموافاة  ،المستقبلة والمنفذة للبرنامج الشركة إلعبلم

تنفٌذ برامج الرحلة  فً إثناءالمشاكل التً ظهرت  زاوتجالرحلة ونقاط القوة والضعؾ وسبل 

 والمقترحات التطوٌرٌة للمنتوج.

 فً استعمال الوثائق والبٌانات. إرشادات 6ــ6ــ0

هذا الكم من الوثابق والبٌانات والمعلومات، سٌتوجه نحو استعمالها  للمرشد السٌاحًتوفر ٌ أنبعد 

ولكً ٌضمن المرشد السٌاحً تعامبل .أهدافهسٌضعها فً خدمة عمله والمساعدة فً تحقٌق وفعلٌا 

منها فً عمله وٌجعلها وسٌلة لتحقٌق أهداؾ  فابدةموضوعٌا وصادقا مع البٌانات والوثابق، وٌحقق أعلى 

 السٌاحة لبلده، علٌه القٌام بما ٌأتً:

 ٌكون رابدا بأفكاره وبأسلوب تقدٌم هذه األفكار. أنخاص به ومتمٌز، وعلٌه  أسلوب إٌجاد -1

وعن  ،ووثابق، والبحث المستمر عن مصادر جدٌدة ،وبٌانات ،لدٌه من معلومات تجدٌد وتحدٌث ما ـ2

 تجد من تطورات فً مجال عمله ومناطق القصد التً ٌتعامل معها.كل ما ٌس

 استنفار واستحضار واستعمال كل طاقاته وقدراته الذهنٌة والجسدٌة.ـ 3

سب منهاج الرحلة لدٌه من معلومات وحفظها، وان ٌحمل معه ما ٌحتاجه فقط وبح الحرص على ماـ  4

 ومكانها وزمانها

واستخدام كل ما ٌستجد من  األداءالحرص الدابم على التطوٌر الدابم ألسلوب العمل وتحسٌن كفاءة  ـ5

 والعملٌة والمهنٌة. األكادٌمٌةوسابل معدات، واالستزادة من المعرفة 

عمله مع اهتمامات ورؼبات  أسلوبالحرص باستمرار وبصدق على التكٌؾ مع المجموعة وتكٌٌؾ  ـ6

 حوله من خبلل عٌونهم ولٌس من خبلل نظره فقط. ظر وٌتفحص ماٌن أن، بعد أفرادها

التً  األخبلقٌةٌتذكر المسؤولٌة  أنٌتعامل مع المجموعة بصدق من خبلل المعلومة المقدمة، وعلٌه ـ 7

ٌتحملها تجاههم، والتً تتمثل بتقدٌم صورة كاملة وشاملة وصادقة، من خبلل بٌانات  أنٌجب 

 .إلٌهاوشروحات ومعلومات صادقة ونزٌهة وأصٌلة عن بلده والمنطقة التً ٌصل 

ل اهتماماته ومنحها كل أوااللتزام الكامل بالعمل وبالمهنة أخبلقٌا ومهنٌا وعلمٌا وعملٌا، وجعلها ـ 8

ه بعمله عالٌا، كلما كان أداؤه ه، وكلما كان التزامه بأخبلقٌات المهنة واحترامه لها وفخرطاقاته وقدرات

أطراؾ العملٌة  أهداؾأصٌبل ومتمٌزا ورابعا، وبذلك ٌكسب رضا المجموعة وٌساعد على تحقٌق  عملهل

 جمٌعاا. السٌاحٌة

األفضل فً  واألسلوبنفسه هو القادر ولوحده من تحدٌد الطرٌقة المثلى  المرشد السٌاحً أنوبرؼم 

 :زهااوتج وأسالٌبسنشٌر الى الصعوبات التً ٌمكن ان تواجهه فً التنفٌذ  فإننااستعمال هذه المواد 

فً كسب انتباه أفراد المجموعة السٌاحٌة وشد انتباههم والمحافظة علٌه فً مستوى عال  الصعوبةـ 1

 أنذهن أفراد المجموعة، وألن الذهن ممكن  إلىما فً البٌانات والوثابق من معلومات  إٌصاللتحقٌق 

ٌستعمل أكثر  أن المرشد السٌاحًجذابا، فعلى  أوٌكون الموضوع شٌقا  ما الحٌن ٌشرد بسهولة والسٌما

رته وأفضل مدخل اعتمادا على خب أسلوبوصوال ألحسن  زاوٌةمن  أكثرمن مدخل وٌتحرك من خبلل 

 وكٌاسته فً التعامل مع اآلخرٌن وسبر نفوسهم.  ومقدرته

فً تكوٌن الصورة النهابٌة للمنتوج  األخربسبب كثرة وتعدد الجواذب السٌاحٌة وتداخلها مع بعضها  -2

 .من هذه الجواذب والمعطٌات هو األكثر أيالسٌاح سٌكون من الصعب تحدٌد  أمامالسٌاحً المعروض 
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 إٌجادالجٌد هو القادر على  المرشد السٌاحً أنجاتهم. الح وإشباعاشدا الهتمام أفراد المجموعة   -3

 أفرادتوافرت له المعلومات عن اهتمامات  أذا إالٌمكن  ، وهذا الوتحدٌد الجو العام المناسب والمبلبم

االهتمامات  أكثرٌختار مدخبل محددا بحٌث ٌركز على  أنالمجموعة ومٌولهم ورؼباتهم، فٌستطٌع آنذاك 

المجموعة  أفراد أشعارٌنتقل وبسرعة وبدون  أنشمولٌة. وعند مبلحظته لفتور فً االهتمام والتقبل ٌجب 

المرشد على  أناهتمامات المجموعة. ضمن موضوع آخر من المواضٌع التً كان قد حددها مسبقا  إلى

 أنٌشده موضوع ما والبد  أنواسعة البد  أو ،ومهما كانت ثقافته محدودة اإلنسانبان  ةعرفم السٌاحً

 .بأخرى أوٌكون مهتما بما ٌقال له بطرٌقة 

من القادمٌن من للمجامٌع السٌاحٌة، والسٌما  المرشد السٌاحًبسبب تكرار الشروحات التً ٌقدمها  ــ  4

ممكن الن ، مالتفسٌر نفسه أسلوبعلى وبسبب تعوده  ؛والؽرباء كلٌا عن البلد ،األجانبومن  ،خارج البلد

 واألمورٌصاب بالروتٌنٌة فً عمله وٌصبح ؼٌر قادر على التعامل مع المستجدات  أن للمرشد السٌاحً

 فً إثناءٌكون دابما ٌقظا ومتحفزا ومستعدا ألي مفاجبات قد تبرز  أنولمعالجة هذه الحالة علٌه  ؛المفاجبة

 ٌكون لبقا وسرٌع أنكما ٌجب معقدة،  ألمورشروحات  مأقٌامه بعمله، سواء كانت مبلحظات بسٌطة 

ظاهرة  أوومعالجة أي مداخلة  ،وكٌاسة ،وحكمة ،ولٌاقة ،البدٌهة وقادرا على تجمٌع كل ما لدٌه بمهارة

 .مفاجبة وخارجة عن االعتٌادٌة خبلل تنفٌذه للمنهاج
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تعتمد قدرة المرشد السٌاحً فً تأدٌة دوره فً نجاح الرحلة السٌاحٌة وتحقٌق أهدافها على  1س

 مجموعة من العوامل، اذكرها وتكلم عنها باختصار.

 ؟دقة الشروحات لدى المرشد السٌاحًهو المقصود بوضوح التفسٌر و ما 2س

التطابق بٌن المشهد والشروحات والتفسٌر ضروري لنجاح عمل  أنناقش العبارة التً تقول "  3س

 المرشد السٌاحً".

 ،النقاط مجموعة منلكً ٌقوم المرشد السٌاحً بمهمة التقدٌم والتفسٌر على أتم وجه، علٌه مراعاة  4س

 اذكرها باختصار.

جاالت معٌنة، م علىٌركز المرشد السٌاحً فً تفسٌراته وشروحاته خبلل زٌارة الموقع السٌاحً  5س

 اذكرها وتكلم عنها باختصار.

 ؟وما أهمٌتها لعمل المرشد السٌاحًهو المقصود بالوثابق والبٌانات،  ما 6س

 اذكرها باختصار. ؟هً أنواع الوثابق التً تساعد المرشد السٌاحً فً مهمته لتبسٌط المعلومات ما 7س

 عمله، وتكلم عنها باختصار.اذكر أنواع البٌانات التً ٌحتاجها المرشد السٌاحً فً  8س

 التً هً السمات التً ٌتصؾ بها المرشد السٌاحً، والتً لها عبلقة بالوثابق والبٌانات ما 9س

 ؟لتً تزٌد من كفاءته فً أداء عملهٌعتمدها، وا

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة الفصل السادس



 

                                  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 ((أهداف الفصل ))

      على : لهضهوى هذا الفصل ستكوى قادراً  تعد قراءتك عزٌزي الطالب   

 

 ضعريف جإلسعحف جألوليس.  .1

 فهم وسحتل جإلسعحف جألوليس.  .2

 في جلسيحـ حمعرفس جإلسعحفحش جألوليس لذعض جلقحالش جلضي يضعرض له .3

 جلرقلس جلسيحقيس . أغنحء

 أغنحء جلسيحـ ضطذيق جإلسعحفحش جألوليس لذعض جلقحالش جلضي يضعرض لهح .4

 جلسيحقيس. جلرقلس

      

    
  

 

       

   
 

 األولٌة اإلسعافاتالفصل الساتع  : 
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                         ةتعرٌف اإلسعافات األولٌ   1ــ  7

 

كسر  أو نزيف، أو وقد ضعرض لؾرـ، جقد جلسيحـ جلذين معك  أمحمرقلس سيحقيس قد ضؾد نفسك وأنش في    

؟ وهل سضقف عحؾزج عن ضقديم ذعض ، فهل فكرش محذج سيكون ضصرفك، أو لنوذحش مرض محصدمس

على جلرغم ، جلمنحسخ. لضلقي جلعالؼ يضم نقله ئلى أقرخ مسضشفى أو عيحدز طذيس لجلضي قد ضنقذ قيحضه  جإلسعحفحش

يؾخ على ولهذج ف ؛ضنقذ قيحز جإلنسحنقد ئال أنهح  ؛أو قحلس ،مؤقش ألي أزمس ح  عالؾ جألوليس جإلسعحفحش من كون

يس من ل ئذ ،خووسحتلهح وكيفيس جلضعحمل مع جلمصح ،جألوليس جإلسعحفحش مذحدبكل شخص منح جلضعرف على 

كس ضسططيع لصكيجليس وألج سعحفحشإلحفذلمصحذين ذ جنقحف وئسعحئفي  نسهم لكيجء خررنكون وري أن لضرج

لكػير منح ض جقيع يطعر. ولكػيرينز جمسحعدع ولوقوجعظيمس من ر خطحأفي منع  ذح  سرن ضكوولكػير جضكقيق 

رز سيحل صوومحمنح قرل ألطي جلكحلس ف جسعحئ كيفيسعن ز لخررجلقليل من جلدينح ن يكوأن تس نطمنى رطحش لكحال

                                                    ؼ .لعالجضعيق ش في مضحعفحخ لمصحجيوقع ف لطصرء جسون فان ألقيحجلكػير من جفي ف وإلسعحج

 األولٌة اإلسعافاتهً  ها  1ــ1ــ7

قرل  ئليه ضقديمهح خلنحقلين للمصحأو ج ،دظلكحن جين في مكحدلموؾوجد جلطي يمكن لألفرجءجش جإلؾرج :هي    

 .جلمسضشفىلى ئ ئيصحله

على رخ فحلطدج لذ نألقيحجمن  لكغيرجفي ش لموز وجلكيحجلفحصل ذين هي جش إلسعحفحج هذهن قد ضكوو    

 ضقدم محألنهح أول  ،ليوألف جإلسعحجفي ن سحسيحجن أس عنصرلسرعجضحفس لعحمل ذحإللسليم ف جلطصرج

لمسعف ن جيكوأن يؿد ولمسطشفى جلى ئقطى نقله  زمسحعدو ،عنحيس مفحؾة منض لمريض ذمرأو ج ،خللمصح

 .لهن لعوجعلى ضقديم رز لقدوجذحلػقس خ للمصحء إليكحوجلسليم ن جلمطزف جلطصرجعلى رز لقدجله ولرديهس جسريع 

لمفحؾثس قطى ض جلمرش جنوذحأو  ،وـمإقطس للؿرو ،يسرفوو ،ليسأوعنحيس وعحيس ر هيليس وألش جإلسعحفحج نئ 

 .  لمطخصصسجلطريس جلرعحيس جضقديم  م يط

 ،جلمسحَعدز جلفوريس جلضي ضقدم ئلى من ألم ذه مرض مفحؾة :ذأنهح جألوليس جإلسعحفحش نعرف أنوعليه يمكن   

و قذل أن ضصل له جلخدمس جالسعحفيس  ،على أي من جلضؾهيزجش جلطذيسدون جالعضمحد من  ،ئصحذسأو 

                                                                             أو أن يضم معحلؾضه من قذل جلطذيخ. ،جلمضخصصس

جلعنحيس جلفوريس وجلطحرتس جلضي يضلقحهح أقد ضقحيح جلقوجدظ أو  ذأنهح جألوليس جإلسعحفحش كمح عرفش     

                  . جألمرجض جلمفحؾتس من خالل جسضغالل جإلمكحنيحش جلمضحقس قضى يمكن جلقصول على رعحيس طذيس كحملس
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، أن أيدي قحدرز سضعمل على مسحعدضهشعر ذي قينمحمتن للشخص جلمصحخ وجلمط جلمهدبجألغر  أنهحكمح 

  جدنحه قحالش مخضلفس من جالسعحفحش جالوليس. 1 - 7وضوضف جلصور 

 

 

 

 جألوليس جإلسعحفمن قحالش ضوضف  1ــ  7 صور

 

ذغرض مقحولس لمصحخ  ومؤقضس ضقدم في ذعض جألقيحن ،وفوريس ،عنحيس طذيس أوليسذأنهح  أيضحوعرفش   

ذسيطس ئلى وقش وصول جلمسحعدز ئلى أفضل وضع صقي ممكن ذأدوجش أو مهحرجش عالؾيس  ذه جلوصول

 . جلطذيس

ويسامى ضؤدي ئلى ئنقحذ قياحز جلمصاحخ،  قدعذحرز عن مؾموعس خطوجش طذيس ذسيطس ولكنهح  غحلذح  وهي     

لاي  ذقحؾاس ئلاى مهاحرجش أو ضقنياحش ، وجلمسعف (جلُمسِعف) ذـ جلشخص جلذي يقوم ذعمليس جإلسعحف جألولي

 .يكفيه جلضدرخ على مهحرجش جلقيحم ذحإلسعحف من خالل جسضعمحل جلقد جألدنى من جلمعدجش ئذطذيس عحليس، 

جلطحلاخ فاي هاذه جلمرقلاس  ئرذاحكذغياس عادم  ريفاحشعدز لكن سنكضفي ذمح عرضنح مان ضع ريفحشوهنحلك ضع   

ضقديم ن عل وؤمسلجمن ، وجألولااي جإلسااعحف أهاادجفماان  لمااح عرضاانحه ذحإلضااحفسساانوؾز هنااح و .جلدرجساايس

 .وصفحضه( )جلُمسِعف جألوليسعحف ـعمليس جإلسخص جلذي يقوم ذـوجلشوجلغرض منهح، ، ليسوألش جإلسعحفحج

  األولٌةأهداف اإلسعاف   2ــ1ــ7

   -: هيأسحسيس و ضضلخص جألهدجف جألسحسيس لإلسعحف جألولي ذغالغس نقحط    
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 .  وئنقحذه ،جلمصحخ قيحزجلمقحفظس على  .1    

  .عن مصدر جألذى أو مكحن جلقحدظ مصحخ، كاذعحد جلجإلصحذسأو  ،سذخ جلقحدغس ئيقحف .2    

  .ضعزيز جلشفحء من خالل ضوفير جلعالؼ جألولي لإلصحذس  .3    

 لٍةوألت اإلسعافااعٌد تقدٌن ل وؤلوساهي أــ   

 مل ذح ذطريقس صكيكس على عرمدن يكو ط أنليس ذشروألش جإلسعحفحجخدمس م يقدأن شخص أي يسططيع       

   -يس :جالضفي جلقحالش ليس وألش جإلسعحفحجلى ء ئللؿوجيطم وليس وألجءجش جإلؾرجهذه مغل 

  . لكرؾسج جلقحالش فيمح يخص لكوذلطريد د جؾور وضعذ .1  

 . لطري جللطدخل ؼ غحنويس ال ضكطحض لمرجنوذس أو إلصحذس ن جضكو قينمح. 2  

   -: لٍةوألت اإلسعافااهي تقدٌن ف لهدا.  ب 

 .إلعحقسـ أو جلؿرش جعيحجلكد من ضدج. 1  

 ؾس.لكرش جلكحالجفي ز لكيحجضدعيم . 2  

  .آلخرينجفي ز لمسحعدن وجلعوروـ جضنميس . 3  

 ل في مؿحن يكوط أن ال يشطر غير مضخصص شخص هوليس وألش جإلسعحفحجذطقديم م يقوي لذج شخص. جل4  

وكمح نالقظ قحالش  خلمصحأو جلمريض ز جقيحذ نقحئلطي ضمكنه من ش جلمعلومحجفر لديه جنمح ضطوئولطد ج       

 وكيفيس جيقحف جلنزيف عند قدوغهح من خالل جلصور جدنحه.ضضميد جلؾروـ 

 
 

 لكيفيس ضمحد جلؾروـقحالش   2ــ  7صور ال
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  لٍةوألت اإلسعافااهي ض لغرا  3 ــ1ــ7

 أو ،جإلغمحء أو ،جالخضنحق أو جلقرق، أو فحؾتس كحلنزف،م ئصحذسر ــن خطـم شخص جلمصحخلذ جنقحئ -1

 .ألم معين  ئزجلسجلغرق أو 

 

 ضف جقدى قحالش جالسعحفحش جالوليسضو 3ــ  7 جلصورز                                  

 

 هحضضميدومن غم  هحذططهيرم فـورج  حـلقيوـ وجرـلؿظ جوـل ضلــمػش مضحعفحوظ ع قدـل على منـلعمج - 2

ـس خ جلمقحولــفيؾ ـ  ال  ـمغ ي ـي جلعمود جلفقرـر فـفي قحلس جلكس محأ. جلقطن(و)جلشحش،  لمعقمسرجش جذحلغيح

 . لنقل ء جغنحأ في هظهر نيغم دـعولمريض جل ـذنقجلفحتقس  جلعنحيسمن خالل شلل وظ منع قدعلـى 

 .جقرخ مسضشفى  ئلىوسيلس نقل منحسذس لنقل جلمصحخ ضهيثس  - 3

          

 
                                

 وضف ئقدى قحالش ضمحد جلؾروـض 4ــ  7 جلصورز                                
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 الهسعف 4 ــ1ــ7

ون للمصحخ قضى ـيسضطيع ضقديم جلعو ،جألوليس جإلسعحفحشهو شخص لديه ئلمحم ذمذحدب و :ضعريف جلمسعف .1

 . يضلقى جلعنحيس جلطذيس جلكحملس

  جلمسعف: صفحش . 2

 .أ.  سريع جلذديهس   

 .وقدرز على جلضصرف جلمضزن جلسليم له خذرز خ.  

 . قس ، وجلقدرز على ضقديم جلعون لهجلغ وئعطحتهمقحولس ضهدتس جلمصحخ  ؼ.  

 يضمضع ذحلؾرأز، وجلشؾحعس جلفحتقس. أند.   

 :وليحش جلمسعفؤمس .3

 :ضيذحآل ليحش جلمسعفؤومكن قصر مسي    

 .(جلخ ،جخضنحق أو غرق ، أو  قرق ،) جإلصحذسمقحولس معرفس نوع  . أ

 .يشعر جلمصحخ  ذحلخوف كي ال؛ لمنع جلضؾمهر وجلضزجقم قول جلمصحخ . خ

 للخطر. هعرض نفسيدون أن من  جلوضع  يقوم جلمسعف ذضقييمؼ . 

 ضشخيص جلقحلس جلضي يشكو منهح جلمصحخ.د. 

 لإلصحذس أو لإلصحذحش.ضقديم جلمعحلؾس جلفوريس جلمنحسذس  هـ .

 .سريع ؾدج   أولي إلسعحف فذعضهم يقضحؼ ،في عالؼ جلمصحذين جألولويسمرجعحز و. 

 قسخ قحلضه.ذأو لمنزله  ،جلعمل ذسرعس وقرص على نقل جلمصحخ ئلى جلمسضشفىز. 

   لمعلومحش سلم جلمصحخ ئلى سيحرز جإلسعحف أو جلمسضشفى مع ضقديم جيُ مح قين ؤوليس جلمسعفضنضهي مسـ . 

  .فيمح ذعدئلى من يضولى جألمر     

 

 نقل جلمصحخ ذسيحرز جالسعحفعمليس وضف ض 5 ــ 7جلصورز 
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 جقضيحؾحش جلمسعف. 4

ذعض و ،شمسكنحو ز،رـمطهجد وـمو ،رجشغيحو  س،ـذطأر: على ى ضكطووليس وألش جإلسعحفحجققيذس     

ضوضف ققيذس  6ـ  7، وجلصورز وقفحزجش ،ومقص ، ومالقط ،وجلشحش جلمعقم ،وجلقطن جلمعقم لؿرحترج

 جالسعحفحش جالوليس .

 

 جالقضيحؾحش جلوجؾخ ضوجفرهح لدى جلمسعف 6ــ  7 جلصورز                         

 

    : -هاتتاعإ الهسعف الشخصلتً ٌجة علً الٌصائح ا أها أهمــ 

ص ـخـلشن جلك ألوذ ؛ســليوألش جعحفحــذحإلسم لقيحجد ـذعر وــــلفجي ـح علـهـص منـــلطخلجم ــيطزجش وحـس قفــلر - أ

أو  ،مفطوقسوـ ؾرأو  قيء)لمخطلفس جلؿسم جتل جوــس أو ،خلمصحجص ـلشخدم جس للمس ـعرضن يكوف ـلمسعج

م ضغيير ـيط ؛ لذجدجشلضمحجر ــد ضغييــعن، أو سـلملوغخ جحـلمصجلطقحطه لمالذس جفي قحلس (. أو سـمخحطي سـغشيأ

  .قد فقطخ وجمع مصح ، وؾعلهح للضعحملآخر خ وذين مصحزجش لقفحجهذه مػل 

  .زجشلقفحج لطخلص منجذعد ز مرحشري أليدجل غس - خ

 .لفموجألنف ج لمقحفظس علىلع وجق قنح جرضدجء  - ؼ

من   ذدفالى خرم أؾسحأيس م أو ألدجمن جش لعين لرعض قطرجضعرضص ئذج مح ، ألعينجلوقحيس رز نظحجم سطخدج - د

  (Saline).  (سحالين) لملف ل جذمكلوء أو ذحلمحر لفوج لىعغسلهح 

ذعد ر وـلفج على هذج جللذح  جلخحص ن ـملطخلص جم ـيطأن  علىلمالذس جس ـحيلكمص خح  لرح رضدجءج هـ ـ

  .ليسوألش جإلسعحفحجمن  نضهحءالج

  يء.شي ألض لطعرجلوؾه ذعد ي وجأليدجسل يطم غ - و



 

73 

خ حـليس للمصأوعنحيس أو  ،سـعحيرذأيس م لقيحج قين ضذحعهحئد ـلطي يؿجليس وألجلكمحيس جسحتل و هي آنفح  ؾحء  محو   

ى دـقأو ئ ،خلمصحجص ــلشخدم جس ــلم ئلىف ـلمسعجص ــلشخض جرــضع ي قحلــســفلكن وض . ـلمريأو ج

ي ـلطدجش جحـشرإلجض ـذع ـيضح أـ ك فهنح، ذإلنقحجس ـي عمليـلمسطخدمس فدوجش جألجد ـقأس ـلم، أو مـلؿسجتل جسو

   يأضي: منهح مح ،وظدـلكجس ـمكطملش حـصحذئس ــيأع ـل مـمللطعحن حـذلكسجي ـح فـضعهود ـيؿ

لطعحمل جقرل خ ولمصحجلطعحمل مع جغسلهح ذعد  يؿد ئذ، تل جأليس سوض لطعرجعند ر لفوج لىعي أليدجغسل  .1

جش دوألجم جخدــسطجذعد و ذعد خلعهح زجش وحــلقفججء ضدجرلمفطوقس قطى عند ج وـ لؿرجس ـعند لمو جـ يضأـ معه 

عولٍة غسل االٌدي لنا توضح  7ــ  7 جلصورز ى،ألخردوجش جألجمن  هحغيرو ..لمقصط أو جلملقجلملوغس مػل ج

             تعد التخلص هن القفازات

 

             القفازاتغسل االٌدي تعد التخلص هن عولٍة وضح ت 7ــ  7 جلصورز                        

لمس وكذلك ضؾنخ   -لالصقس ش جلعدسحجء جضدجر - جلمحكيحؼجم سطخدج - لطدخينج -خ لشرج - كلألجضؿند  .2

 .شؾدوى ئن ولعدل جنطقحجلعين قطى ال يطم أو جألنف ج

 

 أثًاء الرحلة السٌاحٌةفً حاالت التً ٌتعرض لها السٌاح األولٌة لل اإلسعافاتوسائل   2ــ  7

 جإلسعحفحشوجلقحالش جلضي ضسضدعي ضقديم  جإلصحذحشمخضلف  ئلىقد يضعرض أعضحء جلمؾحميع جلسيحقيس     

، وفي هذه جلقحلس الذد من ضوجفر ذعض جإلمكحنجلخطر عن جلشخص جلمصحخ قدر  إلذعحدجلسريعس  جألوليس

وعس، ذحإلضحفس ئلى جإلسعحفحش جألوليس مع وؾود صيدليس ذسيطس، ومضنجلموجد وجلمعدجش جلضروريس لقحالش 

ذلك الذد من جإلقحطس ذحلعديد من جلطرق جلرتيسس إلنقحذ جألشخحص جلمصحذين كقحالش جلغرق أو جلقريق ، أو 

 ضعرضهم للدغحش جألفحعي وجلعقحرخ وغيرهح من جلزوجقف أو جلقيوجنحش جلمفضرسس.

ي ــف في جلمنزل أو جألوليسعحفحش ــضفحظ ذصيدليس صغيرز لإلســجالق نئ :عاف األولىــلوازم اإلس  1ــ2ــ7

 ققيذس جألدوجش جألسحسيس جلضي ينصف ذأن ضكون في أهموجن من م وضروري، مهجلسيحرز أو مكحن جلعمل أمر 

   -مح يأضي :وجلموضقس صورز منهح جدنحه جلذيش أو جلسيحرز  فيجإلسعحف 

 وقطن طذي . جإلقؾحم، وأشرطس طذيس مخضلفس  ضمحدجش معقمس ذأقؾحم مخضلفس .1
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 . حلعنق لقمل جلذرجعذأو  ،عصحذحش مغلغس جلشكل لضغذيش جلضمحدجش .2

 . لعالؼ مشحكل جلؾلد وقروق جلشم  وجللسعحش ؛دهون جلكحالمين .3

 ( ذحرجسيضحمولأو  ،جألسذرين) :مغل ،قذوخ مسكنس .4

 مقيح  قرجري . ئلى ذحإلضحفس ودذحذي  جلضغذيش ،ملقط ومقص .5

 والصقحش ؾروـ . ،ومعقمحش مضنوعس ،مقلول مطهر .6

 

 

 يوضف لوجزم جالسعحف جالوليس  8ــ  7صورز                               

 لٍةوألت اإلسعافاافً ت ساسٍاأ   2ــ2ــ7

  -هي :وليس وألجش ذحإلسعحفحم لقيحجلعمل ذهح عند وجعحمس يؿد معرفطهح ش سحسيحوأعد جقو هنحلك   

 ( .لمسعف جنه ذأمن قوله و ،خلمصحج يعرف أنؾخ يو) م ألمحجلى م ئيطقدأن لمسعف جعلى  .1

رفع ـيوس ــي ذحلػقـيوقدب حـلهجف ـعـلمسف جضصرن أل ؛وءدوهرعس ــعف ذسـلمسف جرـيطصأن د ـيؿ .2

  . خلمصحش جمعنويح ن ـم

  ) . لموقفجذأفضل طريقس لمعحلؿس  ): ءشيأي ذعمل ء لردجيفكر قرل أن ف ـلمسعجعلى .3

ل حــقطمجػل ـم ،خحــلمصز جحـى قيـعلوحضه ـخطر على قيد وـؾم وف من عدـلمسعج كديطأأن د ـيؿ .4

ذنقل در يرحأن ر فعليه ــخطد وـؾولمسعف جظ ــالقوئذج ، همح دؾون ومكحي ــفر نهيحأو ج ،جنفؾحروظ دـق

  . لى موقع سليمر ئل قذـذكخ لمصحج

 :مػل)  ،صــلطشخيجسه في عمليس جوـقجم دـذحسطخخ حـلمصجص قحلس ـطشخيذم وـيقأن ف ــلمسعجعلى  .5

 ،مـيطأل كحن محئذج  ال  أوله جإــي ذسـعجلوخ جلمصحجص قحلس ـيم ضشخـيطو ، (مـلشوج ،عالسطمحوجر ـلنظج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%84
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   .غير طريعي في ؾسمهء شيد قد ذوؾويعط كحنئذج يسأله  أن أو ،لكذفكص يضم وأللم د جؾون وحـن مكـعو

  :ــلطحليسر جألموجمن  كدذحلطأللمصحخ لكيويس جلوظحتف جلى ف ئطعرلج لمسعفج على .6

، غحـلدمش جحــؾلطو ،يـلشريحنجر ــس ذحلطوضـإلصحذجع ـق مــر يطفــألقمجد ـلؿلج فلون  -د :ـلؿلن جوـل*   

زرق ألن جوـللوج ،س ـلقلريجس ـلذذكوجس ـلؿلطوج ، مدـلجص ـنقف ولنزد جوـؾوعلى ل دـد يـلشحقن جوــللوج

  .قالخطنحوج وكسؾينألجعلى نقص ل دـي

  .عدمه منلطنفس د جؾوويؿد مالقظس  -لطنفس :ج *  

                      .  لسرحضين جلشريحن جلرقرس مكحجي ـفف، كنحهس ـلم يك فاذج غ ـلرسجد ـض عنـلنرجظ ـيالق -لنرض :ج *  

 .غير منطظمسأم منطظمس  هل هي ، ويطم ضسؿيلهحولدقيقس جفي ش لنرضحد جظ عدـيالقو

ج أولؿسم ذحن جيكو فقد: لؿسمجرز جؾس قردر *    مه.عد منق لطعرد جؾوويالقظ و ،سحخن حرد 

جلذي يقضحؼ ئلى  جلمصحخس ـذسرعد ودــيكأن  لمسعفج خ علىــيؾ ،خمن مصح كغرد أوـؾود ــعن .7 

 :آلضيسجليس وألجش جعندتذ ذحلخطوم يقوو ،ال أو جلعنحيس

 : آلضيكح ء إلغمحجسطفحقس جضع ومى عليه في لمغخ جلمصحجضع و -أ  

  . ذؿحند ؾسمهخ لمصحجعح ذرجضوضع         *

  .لمسعفجعلى ؾحنره ذحضؿحه خ لمصحجر جيد*        

  . لؿسمجقحتمس مع  جويسزمكدغح  ،أ لرجألعلى ذحضؿحه رجع جلذجيسكد *        

  . لؿسمجيس قحتمس مع جولفخذ ذزجقطى يصرف  ،أ لرجلعليح ذحضؿحه جلرؾل جضسكد *        

  .ودزممدك ضطرولقدمين ج لسفلي ذحضؿحه رجع جلذجيسكد         *

     لوضع جفي خ لمصحجزن جلى قفظ ضوئلوضع ج ذجـهدي إـي، كذسلرجلسفلى قليال عند جلرؾل جضػنى *        

 . ملدء أو جذحلقيجء لهوى جمؿرجد نسدجممح يمنع  ؛لؿندجلى ئموؾهح أ  لرن جيكو ئذخ لمطلوج

  .لصنحعيجلطنفس جء جؾرئ سحطسلطنفس ذودز جعحئ -خ 

  . ملدف جلطككم في نزج -ؼ 

 ذإلًقاا تأساسٌا 3ــ 2ــ7

 ز .ه ؾيدرذصوو ،تيس مفطوقس جلهوجش جلممرجعلى ظ لكفحج-  1

 .  لطريعيجلطنفس جلمكحفظس على ج ـ 2

    .لدمويسورز جلدوجلقلد جمن سالمس  كدلطأجـ  3

      التًفـــس االصطًاعً 3 ــ2ــ7

  هو جلمسعف.وخر آئنسحن  سحطسضشغيل جلؾهحز جلضنفسي جلمضوقف ذوعمليس هو    
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  طرق التًفس االصطًاعً  .1

 : (فم لفم )قتلة الحٌاة -أ    

د أن يغلق أنف ـى فم جلمصحخ مذحشرز ذعـع جلهوجء لرتضي جلمصحخ من فم جلمسعف ئلـي ئعطحء أو دفـوه  

، ونالقظ كيفيس جلقيحم ذعمليس دخول جلهوجء ئلى جلرتضين لضسهيلجلمصحخ مع مالقظس جرضفحع صدر جلمصحخ 

 قذلس جلقيحز وجلموضقس في جلصورز جدنحه.

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 وضف عمليس قذلس جلقيحز آلقد جلمصحذينض 9ــ  7 صورز                              

  :فم ألًف -ب 

ضم ن فم جلمساعف ئلاى أناف جلمصاحخ ذعاد أن ياـل رتضي جلمصحخ مـي عمليس ئعطحء أو دفع جلهوجء دجخـه   

ي جلفام، ـع كذيار ونازف فاـحخ، مغل قطاـق ذفم جلمصـوؾود عحت ـسوضسضعمل هذه جلطريقس في قحل، هـغلق فم

  ، وكمح موضف ذحلصورز جدنحه.أو جسضنشحق غحز سحم ،حدز كيميحتيسل مأو وؾود قروق في جلفم نضيؾس جسضعمح

 

 

 

 

 

 

 نوع أخر من طرق جلضنف  جالصطنحعي وضفض 11 ــ 7 جلصورز                               
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  :فم لفم وأًف - ج

حخ ـف جلمصـم وأنـلف جلمسعفم ـن فـي جلمصحخ مـل رتضـدجخ ئلىوجء ـع جلهـحء أو دفـي ئعطـوه   

 .ضعمل لألطفحل ذسذخ صغر وؾه جلطفلوضس  ،مذحشرز

  :طرٌقة ًٌلسوى - د

 جلمصحخ ، وجلمصحخ ملقى على ذطنه أو في قحلس جلغرق. ويوضعس جلعمود جلفقريـذ في قحلس ئصحذـضنف   

 ه على أقد جلؾحنذين.ـــع وضع رأسـش وؾه، مـه ويضم وضع يديه ضقـعلى ذطن

، غم نرفع جلمصحخ ( غوجن 5) وـ جلكضف قضى نضغط جلرتضين لمدزـل عظمضيغم نضغط على ظهره على 

 .غم ضكرر جلعمليس،  قليال  قضى ضمأل جلرتضين

 :طرٌقة سلفستر - هـ

ويوضع جلمصحخ  .ال ضسمف ذضقديم جلضنف  جالصطنحعيضنفذ في قحلس أن يكون فم جلمصحخ وأنفه في قحلس      

على يديه ويكون ؾحلسح  خلف رأسه، وضسضخدم  جلمسعف دره ويضغطـع يدجه على صـعلى ظهره وضوض

 في قحالش جلقوجمل. 

  :طرٌقة شفرد - و  

أن يكون ؾحلسح  فوق منطقس  جلمسعفلكن وضع  نفسهح حلطريقسوذ  ،في طريقس سلفسضر نفسه سذخلضنفذ ل   

 جلوسط للمصحخ ووؾهه لرأ  جلمصحخ. 

 :طرٌقة ستوها - ز

 . جلمصحخ عمل له فضقس في منطقس جلقنؾرز وذقحؾس ئلى ضنف في قحلس أن يكون  ضنفذ    

 والًتض  ،التأكد هى التًفس 4ــ2ــ7

 ممح ئذج كحن يعحني من نزيف كسور أم ال، وفي قحل( د ـضأك) س وقوع قحدظ لشخص مح، ـفي قحل. 1

 .ضأكدك من ذلك جطلخ جلمسحعدز

وكمح موضف في جلصاورز جدناحه  جالسضردجدس يوضع ، يوضع جلمريض في ورـود كسـدم وؾـفي قحلس ع. 2

خ ـؾحنجللف جلوؾه ئلى  ن طريقـ، ع  ذسهولسـ، فهو فيهح يسضطيع أن يضنف جلوعي فحقد ) سيوضعوهذه هي 

، غام مضقيـاـمس عـس فضذقاى فاي وضاـس وجلرؾال جلغحنياـل ذحالضؾاحه نفساه، أماح جلاذرجع جلغحنياـوجلرؾ وغني جلذرجع

في جدنحه ضوضف وضعيس جالسضردجد للمصاحخ ، وجلصورز    في كل دقيقســ  جلنذض وجلضأكد من جلضنفـضقس

 ذقحلس فقد جلوعي.
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 وضعيس جالسضردجدوضف ض 11ــ  7 جلصورز                                 

مااح  يءـى شااـع سااحقيه علااـوذرفااره ـظهاا علااى ذوضااعهور جإلغمااحء ـن شعااـي يفيااق مااـص جلوجعااـشخااجل.3

 .وعيه ردشؾعه على جلكالم قضى يسضوكصندوق مغال . 

 .يس جلهوجء خحل حلكيؾخ جلضأكد من أن جلمصحخ يضنف ، وأن مس. 4

جلضانف   ض، وئذج كاحن جلناذض مضوقفاح ، فيؾاخ جللؾاوء ئلاى جإلساعحف عان طرياقـيؾخ جلضأكاد مان جلنذا. 5

 . جلطذيعي ه ويعود جلضنف فقحنئلى أن يسضأنف جلقلخ خسضمر ضجالصطنحعي وجلضدليك جلقلذي، و

 ن ضقسا ـخ وجساضمرجرهح، ولكاـي فاي جلعناق يعطاى صاورز وجضاقس عان خفقاس جلقلاـجلشريحن جلسذحضا. 6

غحنيس عان  جلنذض يكحد يكون مضعذرج  في رسغ شخص مصحخ، أمح لون وملم  ؾلد جلمصحخ، فهمح ئشحرز

فيذهش لونهمح، وئذج ضوقف جلقلاخ  رمحدي وضنضحذه ذرودز، أمح جلشفضحنيميل لون جلؾلد ئلى جل ئذضوقف جلقلخ، 

 .فيقضحؼ ئلى ضدليك فوري

 خ أنـيؾوهنح   .على صدر جلمصحخ وأمحم جلفم وجألنف جلمسعـف دـوضع يض : ضأكد من جلضنف جل .7

  .يضطلخ جلعون جلطذي

 

 من قحلس جالغمحءعمليس جفحقس جلمصحخ ل 12ــ  7جلصورز                           
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 عمليس فقص جلمصحخ من قذل جلمسعف 13ــ  7 جلصورز                      

، أمح نذض  جلقنكجويضي جلهوجتيس وز ي جلرقذس ذين جلقصذسـأقوى نذض ضؾده ف :ضـن وؾود جلنذـم جلضأكد .8

  .جلرسغ فمن جلعسير جالهضدجء ئليه

 

 جلضققق من جلنذض كيفيس وضفض 14ــ  7 جلصورز

 

  واءـرى الهـهج ــًة ها فـإزال  5 ـ2ـ7

 ق جلضنف  منيـيء جلذي يعـئزجلس جلش خـفيؾ حخ، ـص جلمصـ  للشخــرى جلضنفـدجد مؾـــس جنسـي قحلـف    

 جلخطحفذع ـأصوذ رىـد جألخــذحلي ح  نيـضعــسومحم، ـح  ذحإلذهــوئذقحء جلفم مفضوق ،حلس جلرأ  ئلى نحقيســجلفم ذام

من لعخ جالطفحل لعذس  حعيس، أوـنحن صنـأسأو  م من طعحم،ـد ذحلفـإلزجلس مح يمكن أن يوؾ (ـذحذس)جلس

   .ئلى ذلك ممح يمكن أن يسد منفذ جلذلعوم ومحجلصغيرز 

جنعادجم جلاضقكم فاي عضاالش من مح يقدظ هو ي لذلك ـر جلعلمـف يضردد كغيرج وجلضفسيـمصطل -ذلع جللسحن:

، وضرمااز جلصااورز جدنااحه لعمليااس جزجلااس كحفااس سااد مؾاارى جلهااوجءويلااق ممااح يسااذخ سااقوط جللسااحن للخلااف جلق

 معوقحش جلضنف  القد جلمصحذين.
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 عمليس جزجلس معوقحش جلضنف وضف ض 15ــ  7 جلصورز                            

 

  الًزٌف   6 ــ2ــ7

  -:همح  هو خروؼ غير طذيعي للدم عن مسحره ) جألوعيس جلدمويس ( وينقسم ئلى قسمين    

         جلنزيف جلخحرؾي .1   

        جلنزيف جلدجخلي .2   

 أًــواع الًـزٌـف ــ1

 -:ئلى جألنوجع جآلضيس، يصنف جلنزف قسخ نوع جلوعحء جلدموي جلمصحخ    

   .جلنزف جلشريحني.1

   .ريديجلنزف جلو .2

  .جلنزف جلشعري .3
 

 

 

 :للتعامل مع النزيف الخارجي األولية اإلسعافاتــ 

  Riceوقف الًزٌف حسب قاًوى . 1

  . جلرجقس أو وضع جلمصحخ في وضع مريف له ويسهل جلضعحمل مع جلنزيف مع طمأنس جلمصحخ نفسيح  ــ  أ

 .  : ويوؾد طريقضين للضغط ضغط مذحشر وغير مذحشر جلضغطخ ــ 

 .  رفع جلعضو جلمصحخؼ ــ 

 على جلؾرـ. كمحدجش غلؽوضع ــ  د

 . Tourniquet   جلنزيف عن طريق رذحط جلمفضحـ جعمد ئلى ئيقحف ،ف جلنزيفضوقئذج لم يــ  هـ

جلمفقود ض ــلضعوي ( Ringer lactate )س ـل جلالزمـحء جلمقحليـحخ إلعطــللمص(   Cannula ) شــغذــ  و

 . وئعطحء جلعالؾحش وريديح  أو لنقل جلدم ،جلسوجتل من
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 .ضدفتس جلمصحخ ذغطحءــ  ز
 

 كٌفٌة التعاهل هع الًزٌف الداخلً  ــ2

 .وجلنذض ،وجلضنف  ،مالقظس مؾرى جلهوجء. أ

 .(جلخ… ،جألنفأو ، جألذنلدم من أي فضقس من جلؾسم )جلسمحـ ذخروؼ ج. خ  

 ى مكحن جإلصحذس لضخفيف جأللم ولضسحعد على ئيقحف جلنزيف ذضقلص جألوعيسـع كمحدجش غلؽ علـوض. ؼ  

   جلمقيطس ذمكحن جإلصحذس. جلدمويس      

 .سرعس جلنقل ئلى جلمسضشفى. د

 ووضع جلمصحخ في وضع جلصدمس.  ،  Shockمالقظس عالمحش جلصدمس. هـ

  .وجلمقحفظس علي درؾس جلقرجرز ،ذطحنيس للضدفتسذلف جلمصحخ . و

 
 

 

 

 

 

 

  جروح الصدر الًافـذة  ــ 3

 ،ويقمي أيضح جلكذد ،وجألوعيس جلدمويس جلكذرى ،وجلصدر ،جلقفص جلصدري وكمح نعلم ذقمحيس جلقلخ يقوم      

ئصحذس جلصدر من جألمحم أو من جلخلف  يضغير جلضغط دجخل جلصدر و يؤدي ئلى  سوفى قحل ،وجلطقحل

 . جنكمحش جلرتس في جلؾهس جلمصحذس قضى لو لم ضغقخ

 :  الهعالجة واإلسعافــ 

 . د جلؾرـ مذحشرز ذرجقس جليد أو ذيد جلمصحخ ئذج أمكنس . 1

ضكون جلرتس جلسليمس أعلى نحقيس في ع جلمصحخ في وضع نصف جلؾلو  وجسند  رأسه وكضفيه على أن ـض .2

 . جلؾسم

 . ن جلمصحخ نفسيح  أطم .3

ق وضع ـالصس رذحط ـش جلؾرـ ذوجسطـس من جلذالسضيك وغذـع فوقهح قطعـحش وضـن جلشـس مـع قطعـض. 4

 . جلمصحخ في وضع مريف

 . ق وضع جلمصحخ في وضع مريفـالص

 ومن مدى جالسضؾحذس.  ،ومن جلنذض ،ومن سرعس جلضنف  ،ضققق من  وقف جلنزيف. 5

 جلمصحخ وعيه جفضف مسلك جلهوجء وضققق من ضنفسه وجعمل على ئنعحشه. جنفي قحل فقد. 6

 غم جنقله ئلى جلمسضشفى. ،ضع جلمصحخ في وضع جإلفحقس. 7

  

 الًزٌف الشدٌد  ــ  4

أو  ،جلشاقوخو ، ) ضغيار مساضوى جلاوعي :فقاد ضقادظ جلصادمس مغال ح  ومؤلما ح  جلنزيف يمكان أن يكاون مقزنا  

وقاف جلنزياف فاحن قلاخ جلماريض سايضوقف ، كماح أن جلنزياف فاي ضئذج لم يجلضعرق جلذحرد ( و ، أوضسرع جلضنف 

 .على جلضنف   جندخول جلهوجء و يؤغر حنجلوؾه وجلعنق قد يمنع
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 للجرح والًزٌف  األولٌةالتداتٌر االسعافٌة  ــ5

   -:جآلضيهدفك كن يل،  جلؾرـئذج لم يوؾد أي ؾسم غريخ ضمن  

  وقف جلنزيف 

  منع قدوظ جلصدمس 

  منع ضلوظ جلؾرـ 

  نقل جلمصحخ ذسرعس ئلى جلمسضشفى 

قاظ عزيازي ، وكماح ضال، وهذج يضققق ذحلضاغط علاى جلؾارـ ف جلنزيف ذأسرع مح يمكنـيؾخ أن يضم وق     

عشرين دقيقس ذكل قوز، وجسضمر في  ضغط ذأصذعك مدزذقيظ ض عمليس وقف جلنزيف،جلطحلخ في جلصور جدنحه 

   .جلنزيف جلضغط ئن لم يضوقف

 -وفيمح يأضي معحلؾحش للؾروـ :

 

 جضغط ذأصحذعك لوقف جلضدفق: ؾرـ جلصغيرجل - 1

 

 

 

وضف عمليس وقف جلنزفض 16ــ  7 جلصورز  

  .وجضغط ذقوز كي يضوقف جلنزيف ،جسضعمل فوطس نظيفس: لؾرـ جلكذيرج -2
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 جلضغط لوقف جلنزفعمليس  17ــ  7 جلصورز      

 :األًفًزٌف  ــ 6 

  .وضنف  من فمك ى وعحء قضى ينزل جلدم فيه،ـى جألمحم علـ  ذرأسك منقنيح  ئلـجؾل ،فـئذج نزف جألن .1

 وقف جلنزيافـيضا مـر دقاحتق. فاان لاـن عشاـاـل عـن أسافله لمادز ال ضقاـي جألنف ماـط ذقوز على كال ؾحنذـجضغ. 2

  .ظهرك، ويسضقسن وضع كي  من جلغلؽ على ؾسر جألنفضطؾع على أ

 دج  رأسه ـنحس ييسضلق أن جألفضلمن  ونـد يكـه، وقـى عليمـنزف أنفه ذأنه سيغي محقينقد يشعر كذير جلسن  .3

 جلنزف جسضرـ نصف سحعس  ضوقفمح حء، ومضى ـى وعـي علـذرأ  منقن ؾلــو ، وهذج أفضل من جل ذحلوسحتد

 .أو جلضمخيط طوجل يومين ،أخرى وضؾنخ جلعط 

   .جلالزم أو ئذج جسضمر أكغر من نصف سحعس فال غنى عن طذيخ يقوم ذحلعالؼ ،ئذج ضكرر جلنزف .4

 

 عمليس جنقنحء جلرج  لوقف عمليس جلنزف من جالنف 18ــ  7 جلصورز

 :الكسور  7ــ2ــ7

 أو أكغر. ؾزأينهو جنقسحم مفحؾة في أقد جلعظحم ئلى 

 :واإلسعافالهعالجة ــ 1
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 خطر. ه فيئال ئذج كحنش قيحض ،حدظ قذل نقلهيؾخ جلضعحمل مع جلمصحخ في مكحن جلق -1

 .يؾخ ضغذيش جلمنطقس جلمصحذس ؾيدج   -2

 ولف جلمكحن مع جلؾذيرز. ،ضع جلؾذيرز -3

 في كسور جلمنطقس جلعلويس يؾخ ضعليق جلطرف جلمصحخ مع جلؾذع ذعد جلضغذيش. -4

 جلطرف جلمصحخ ذحلطرف جلسليم.في منطقس جلطرف جلسفلي رذط عليك  -5

 وذلك للقد من جلنزف وجلضورم. ؛لطرف جلمصحخ ئلى أعلى ئذج ضمكنشيؾخ رفع ج -6

 

 

 

 

 

 كيفيس ضغذيش جلكسور يوضف  19ــ  7  لصورزج         

  :كسور الظهر والعهود الفقريــ 2

 .جلمصحخ ضقريكعدم  -1

 .ضغذيش جلمصحخ ضغذيضح ؾيدج -2

 .ألعلىئلى ججألسفل  جلؾسم من جسضخدجم جلرذحط جلمغلظ قول -3

 .ىغم جنقله ئلى جلمسضشف ،غم جسضخدم نقحلس خحصس  لنقل جلمصحخ -4

 وضظهر جلصورز جدنحه عمليس كيفيس ضغذيش جلمصحخ ذكسر في جلعمود جلفقري ذحقدى جلرقالش جلسيحقيس.  

 

 

 

 

 

 

 

 ذكسر في جلعمود جلفقري ضوضف عمليس ضغذيش جلمصحخ 21ــ  7 جلصورز                      
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   :الحـــــروق  7 ــ2ــ7

 درؾس ذخحر أو ،م نضيؾس ضعرضهح  لضأغير درؾحش قرجرز عحليسـس جلؾسـي أنسؾـضلف فذأنه  ف جلقرقرـعي  

 21 -7 ، وجلصورزسوظحتفهح جلرتيسل جنهحرهح ممح يؤدي ئلى فقدـوغي ،أو ئشعحعحش ،أو موجد كيمحويس ،عحليس

  .ضوضف لنح قروق من جلدرؾس جلغحنيس

 

 

 قحلس قروق يد من جلدرؾس جلغحنيسيوضف  21ــ  7 جلصورز                           

  :الهعالجة واإلسعافــ 

 .ضذدأ فورج في وقش قدوظ جلقرقجلعنحيس  ذحلمصحخ يؾخ أن  .1

 .وضع محء ذحرد على  مكحن جلقرق لمدز ال ضقل عن جلعشر دقحتق .2

 .أو جلمالذ  ،أو جألقذيس ،أو جألقزمس ،جألسحور وجلخوجضمأو  ،جنزع ذلطف كل جلمؾوهرجش .3

 .حلؾلد قضى وصول جلمسضشفى خوفح من ضلف جلمكحنذجضرك جلمالذ  جلملضصقس  .4

 .كي ال يضعرض جلمكحن للضلوظ وجاللضهحخل ،جلفقحعحشال ضفقأ  .5

 .نقل جلمصحخ ئلى جلمسضشفى(، ووعمل جلقلخ ،وجلنذض،وجلضغط  ،جلضنف )مرجقذس جلعالمحش جلقيويس  .6

   :التسهم 7ــ 2ــ7

 . ذسذخ مفعولهح ضرر مؤقش أو دجتم  ئلىضؤدي  جإلنسحنضدخل ؾسم  محدز أيس هوجلسم 

  :طرق دخول السهومــ 1

 ،جلمخدرجشو ،حمس مغل جألدويســموجد سلؾهحز جلهضمي ذوجسطس أكل أو شرخ عن طريق ج .1

  .جلموجد جلكيمحويسو ،موجد جلضنظيفو ،جألغذيس جلفحسدزو

 ،وجلغحزجش جلقرذيس جلسحمس ،جالسضنشحق لذعض جلغحزجش جلسحمس سحطسذو عن طريق جلؾهحز جلضنفسي .2

 وعوجدم جلمصحنع جلكذرى. ،وجألذخرز جلكيمحويس
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 ،أو لدغ ذعض جلقشرجش ،أو جلعض نضيؾس عضحش ذعض جلقيوجنحش ،عن طريق جلققن دجخل جلؾلد .3

 . أو ققن جلسموم ،أو جلزوجقف

 

 

 ئقدى  قحالش جلضسمم لدى جألطفحل 22ــ  7جلصورز                                  

 

 
 لسعحش ذذحذس جلرمحل قدى إل 23ــ  7 جلصورز

أو جلمذيدجش  ،ضالم  رذجذ جلموجد جلسحمس كمذيدجش جلذذحخو ،عن طريق جالمضصحص من خالل جلؾلد .4

 .أو ذعض جلفطريحش ،أو ذعض جلنذحضحش جلسحمس ،جلقشريس
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  :الهعالجة واإلسعافــ 

 . جسأل جلمصحخ ذسرعس عمح قدظ خوفح من فقدجن جلوعي. 1

 . جلقرق على جلفم فيؾخ ئعطحء جلمصحخ جلقليخ وجلمحءفي قحل وؾود عالمحش . 2

 .حشفي قحلس فقدجن جلوعي قم ذعمليس جإلنع. 3

 . كي ال نزيد من قحلس جلمصحخء لنصف ذحلضقيضأو جلقلوي  فال  ،س جلضسمم جلقمضيفي قحل. 4

ُ  أنوجع أكغر وهو وسنقوم عزيزي جلطحلخ ذضوضيف جلضسمم جلغذجتي    ،وجلمعحلؾحش ،جلضسمم شيوعح

 .ذحألدويسسنوضف جلمقصود ذحلضسمم  كمحو، جلالزمس له جإلسعحفحشو

 

 ؛أو جلطهي ذشكل غير صقيف ،أو عند جلضخزين ،يقدظ عند ضلوظ جلطعحم ذحلؾرجغيم :جلغذجتيالتسهم ــ 2

لمونيال جلسحوجلؾرجغيم ، طعحم وضفرز جلسمومومن أهم هذه جلؾرجغيم هي جلؾرجغيم جلعنقوديس جلضي ضضكحغر في جل

وجلصورز ضوضف لنح نوع  ن طريق سوء جلنظحفس وجلطذخمهذج يمكن أن يكون ، وضضكحغر في جألمعحء جلضي

 من جنوجع جلطعحم جلملوظ .

 

 

 ذحلؾرجغيم يوضف طذق من جلطعحم جلملوظ 24ــ  7 لصورزج                             
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  :الهعالجة واإلسعافــ 

 .جلسوجتل ئعطحء جلمصحخ  كميس من -1

 . أو عول غسٍل للوعدة ٌوكن هساعدة الوصاب على التقً -2

 . والراحة النفسٍة ،وعدم الحركة ،توفٍر الراحة -3

 نقله إلى الوستشفى لعول الالزم وإعطائه العالج الالزم. ـ 4

 من أهم هذه و ،أو جلعقحقير جلسحمس ،ضقدظ هذه جلقحلس عند ضنحول كميس كذيرز من جلدوجء التسهم تالدواء ــ 3

ويمكننح في هذه جلقحلس جعطحء كميس من جلسوجتل  ،وغيرهح ،جألسذرينو ،جلمنذهحش، وهي جلمخدرجش :جلعقحقير

 في جدنحه.  26ـ  7 للشخص جلمصحخ كحسعحف جولي وكمح موضف ذحلصورز

 

 

 

 يوضف جقد جألطفحل وهو يضنحول جلدوجء ذطريقس خحطتس 25ــ  7جلصورز 

 

 ئعطحء جلطفل كميس من جلسوجتل في قحلس جلضسمم 26ــ  7 جلصورز                        
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 :ضرتة الشهس 18 ــ2ــ7

سذخ عدم فض ؛ضكـون جلريف سحكنـس محقين سذحلرطـوذقحله خطيـرز ضقـدظ في جألؾوجء جلقحرز جلمشذعس  وهي  

  .ضذخر جلعرق لخفض قرجرز جلؾسموضعطل ميكحنيكيس  ،قـدجن جلقرجرزقـدرز جلؾسم على ف

  :طـرٌقة اإلسعافــ 

 .وخلع مالذسـه ،د جلمصحخ في مكحن ذحردمــ .1

 . أو ذـحرد قليال   ،ضرطـيخ ؾسـد جلمصحخ ذمحء فحضـر .2

 

 

 

 لضرذس جلشم  جألطفحلقد ضعرض أيوضف  27ــ  7 جلصورز                       

 

 . أو مروقـس كهـرذحتيـس ،ضهـويس ؾسده ذـوجسطس جليـد. 3

  . جسـضدعحء جلمسـحعدز جلطذيـس ذسـرعس. 4

 : لسعة العقارب واألفاعً 11ــ2ــ7

لكنهح ذشكل عحم قحلس طحرتس خطيرز يؾخ جلضعحمل  ،رخ وجألفحعيقسخ نوع جلعقحذوضخضلف خطورضهح     

ولرذمح  ،عضالش جلمريض يمكن للسم شلّ  ئذمعهح على جلفور. ضشكل ذعض أنوجع جللسعحش خطرج  مميضح  

  .ممح يؤدي ئلى ضوقف جلنف  ،جلقؾحخ جلقحؾزعضلس  يصل جلسم ئلى شلّ 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2
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 ج  يكون قؾمه صغيرلقؾم جلعقرخ ، وقد  س، وال أهميجألفعىلعقرخ أكغر ُسميه من لسعس لدغس ج دوضع   

 28ــ  7الصورة   ،جألعصحخقليل جلدم وئقدجظ شلل في سم جلعقرخ يعمل على ضف ،ولكن سميضه عحليس

 . رخحجلعقئقدى يذين ضعرض شخص للدغس 

 

 

 للدغس جلعقرخ شخص ضعرض يذين 28ــ  7 جلصورز                                 

  :طرٌقة اإلسعافــ 

ضمغل ذاعطحء من جلؾسم، كمح ض جلسمومقحولس ئخرجؼ  ،يضم ئسعحف جلقحلس عذر وقف جنضشحر جلسم في جلؾسم   

 :يأضي مح في ئسعحف ضقحيح لسعس جلعقحرخ وجألفحعي ئضذحعهحمن جلخطوجش جلوجؾخ و ،جلضريحق جلخحص ذحلسم

قد  أدنىوضقليل قركس وخوف وجنفعحل جلمصحخ ئلى  ،سم من جللدغس11رذط جلعضو جلمصحخ على ذعد . 1

 .ممكن

كمح يمكن عصر ، مكن هر  غوم ووضعه على مكحن جللدغس، وكذلك يئخرجؼ أكذر كميس من جلسموم .2

 .مكحن جإلصحذس إلخرجؼ جلدم جلملوظ، ويفضل جؾضنحخ جلشفط ذحلفم خشيس جنضقحل جلسم ئلى جلمسعف

 .وضضميده ذمقلول جلذيرمنغنحش ،جلذوضحسيوم ذيرمنغنحش  ذذلورجشضدليك مكحن جللدغس  .3

يغطى  في جلدم. جلسميعطى جلمصحخ شرجذح سحخنح منعشح مع أكذر كميس ممكنس من جلمحء لضخفيف ضركيز  .4

 .على جلفور ئسعحفأو وقدز  ،ويرسل ئلى جقرخ مسضشفى جلضعرقؾيدج ألقدجظ 

 .جالقضيحط لكي ال ينضقـل جلسـم ئلى جلمسعفيؾخ أخـذ . 5

وأي علخ ضكون قريذس منه  ،مع ئرسحل عينحش من جلقيء ؛نقل جلمصحخ ئلى جلمسضشفي ذسـرعس يضوؾخ. 6

 .ليضم فقصهـح في جلمسضشفى

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82
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   -عرف مح يأضي : 1  

ضرذس جلشم                 -4    جلنزيف       -3قرق            جل -2جلضنف  جالصطنحعي              -1     

  .جلمسعف -7جلصدمس            -6               جألوليس جإلسعحفحش -5     

  -ذمح ينحسذهح : يسجآلضجلفرجغحش  أمأل  2  

.  ..................... -..   ب ................... -قسوٍن هوا   أ إلىٌنقسن النسٌف  ــ  1         

. ....... -....... ج -....... ب -أ  إلىٌصنف النسف حسة نوع الوعاء الدهوي الوصاب  ــ 2           

. .....................جلضسمم ذحلدوجء يقدظ عند ........... – 3                    

.................         -..............  خ  -: أ  كحآلضيجلمصحخ ذضرذس جلشم   ئسعحفطريقس ئن   – 4        

  .......................    -د    ....................... -ؼ                         

.يعمل على .................... ، الن سم جلعقرخ جألفعىسميس من لسعس  أكغرلدغس جلعقرخ  – 5                          

.يأضي محم لكل جألولي وجإلسعحفجلمعحلؾس  هي مح  3   

جلضسمم جلغذجتي؟ -أ               ؟كسور جلظهر وجلعمود جلفقري  -ؼ      ؟وجألفحعيلسعس جلعقحرخ  -خ         

       ؟جلصدمس –و                   ؟     جلكسور -هـ   ؟             جلضسمم –د            

؟جألوليس جإلسعحفحش ئلىهي جلقحالش جلضي يضم فيهح جللؾوء  مح  4    

؟جألوليس جإلسعحفحشمح جلهدف من ضقديم   5    

؟جألوليس جإلسعحفحشمح جلغرض من   6    

؟فللؾرـ وجلنز جألوليسعحفيس هي جلضدجذير جالس مح  7    

؟جألوليس جإلسعحفحشضقضويهح ققيذس  أند جلضي يؾخ ججلمو أهمهي  مح  8    

جالصطنحعي، غم جشرـ وجقدز منهح ؟ عدد طرق جلضنف   9    

؟جألنفهي جلخطوجش جلضي يؾخ جلضعحمل ذهح مع نزف  مح  11    

  جإلنسحن؟ؾسم  ئلىطرق دخول جلسموم هي  مح  11  

     ؟مهحم جلمسعف أهمهي  مح 12  

 ئلة الفصل الساتعـــأس
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  ؟كيف يضم جلضعحمل مع ؾروـ جلصدر جلنحفذز 13  

كر هذه جلقوجعد ، جذجألوليس حإلسعحفحشعحمس يؾخ معرفضهح وجلعمل ذهح عند جلقيحم ذ وأسحسيحشهنحلك قوجعد  14  

. حلضفصيلذ وجألسحسيحش  

.جألولجلغحني لكل من جلعذحرجش جلموؾودز في جلعمود جخضر جلعذحرز جلمنحسذس من جلعمود  15    

 األولالعهود  العهود الثاًً                             

  طريقس سلفسضر .أن يكون جلمصحخ عمل له فضقس في منطقس جلقنؾرز وذقحؾس ئلى ضنف ضنفذ في قحلس 

جلمصحخ ذعد    ن فم جلمسعف ئلى أنف ـل رتضي جلمصحخ مـهي عمليس ئعطحء أو دفع جلهوجء دجخ

ع كذير ـحخ، مغل قطـفم جلمصفي ق ـوؾود عحت ـسوضسضعمل هذه جلطريقس في قحل، ه ـغلق فمضم أن ي

 ، أو وؾود قروق في جلفم نضيؾس جسضعمحل محدز كيميحتيس أو جسضنشحق غحز سحم . جلفمي ـونزف ف

 لفم   طريقس فم

 قذلس جلقيحز ()

ضنفذ في قحلس أن يكون فم جلمصحخ وأنفه في قحلس ال ضسمف ذضقديم جلضنف  جالصطنحعي . ويوضع 

ويكون ؾحلسح  خلف جلمسعف على يديه  دره ويضغطـع يدجه على صـجلمصحخ على ظهره وضوض

 .، وضسضخدم في قحالش جلقوجمل رأسه

فم لفم طريقس 

  وأنف

 

. ويوضع  س جلعمود جلفقري ، وجلمصحخ ملقى على ذطنه أو في قحلس جلغرقـذ في قحلس ئصحذـضنف

. غم  ه على أقد جلؾحنذينـع وضع رأسـ، م هش وؾهـه ويضم وضع يديه ضقـجلمصحخ على ذطن

، غم نرفع ( غوجن 5)وـ جلكضف قضى نضغط جلرتضين لمدز ـمضي لى ظهره على عظـط علـنضغ

 . غم ضكرر جلعمليس، جلمصحخ قليال  قضى ضمأل جلرتضين

 طريقس سضومح

ضنفذ في قحلس أن يكون فم جلمصحخ وأنفه في قحلس ال ضسمف ذضقديم جلضنف  جالصطنحعي . ويوضع 

وضاع  ، ويكاونجلمساعف علاى يدياه  دره ويضاغطـع يادجه علاى صاـجلمصحخ على ظهره وضوضا

 .ؾحلسح  فوق منطقس جلوسط للمصحخ ووؾهه لرأ  جلمصحخ جلمسعف

 

  فم ألنفطريقس 

د أن ـى فام جلمصاحخ مذحشارز ذعاـع جلهوجء لرتضي جلمصحخ من فم جلمساعف ئلاـي ئعطحء أو دفـوه

 .رتضينيغلق أنف جلمصحخ مع مالقظس جرضفحع صدر جلمصحخ دليال  على دخول جلهوجء ئلى جل

  طريقس نيلسون

حخ ـف جلمصاـم وأناـم جلمسعف لفـن فـي جلمصحخ مـل رتضـدجخجلى وجء ـع جلهـحء أو دفـي ئعطـوه

 .ضعمل لألطفحل ذسذخ صغر وؾه جلطفل، وضسمذحشرز

 

  طريقس شفرد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السٌاحً اإلرشادمهنة  أخالقٌاتالفصل الثامن :

 

 

 (( الفصل أهداف ))

 الفصل ستكون قادراً على :  بعد قراءتك عزٌزي الطالب لمضمون هذا

والتً  نالسٌاحٌٌ مهنة المرشدٌن بأخالقٌاتااللتزام  كٌفٌة ــ1

 معٌار خاصةبو الحسنة جمٌعاً، المعاٌٌر فٌهم فراتوت أنٌجب 

 .السٌاح مع التعامل وحسن اإلخالص

 بأخالقٌات  التمسك على السٌاحً القطاع العاملٌن فً حفزــ  2

 السٌاحٌة. والعملٌة ،السٌاح على أثر من لما لها ؛المهنةهذه 

 بها واالرتقاء ،مهنتهو ،لرسالتهالمرشد السٌاحً  انتماء تعزٌزــ 3
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                                تعرٌف علم األخالق وخصائصها  0ــ  8

من هنا كان  ،السٌاحً اإلرشادشروط ممارسه مهنة  أهموحسن السٌرة والسلوك من األخالق  أن     

 اإلرشادٌةوالحضاري فً مهنته  اإلنسانًلٌؤدي دوره  ٌتأهل أنالسٌاحً  اإلرشادعلى العامل فً مجال 

 المهنة.  بأعباءللقٌام  من الناحٌة األخالقٌة أو األدبٌة ٌكون صالحا أنوالبد 

 (.41)سورة القلم :اآلٌة على خلق عظٌم " لك ن  قال تعالى فً كتابه الكرٌم "وإ

و غٌر ذلك  ومتناسقةمن هٌئه مستحبه  اإلنسانفً خلق  األخالق تدل على الصفات الطبٌعٌةو     

االنحراف عن جادة  أو ،فً السلوك واالستقامةوانعكاسها على سلوك الفرد وعاداته واتجاهاته كالتدٌن 

 .السٌاحً  اإلرشادفً مهنة  وأهم خصائصهاألخالق دراسة تعرٌف علم  وسٌتم الصواب 

 األخالقتعرٌف علم  0ــ0ــ8

 للتمٌٌز مابٌن الخٌر والشر"  دراسة السلوك والدوافع اإلنسانٌة" ٌبحث فً األخالقوعلم    

 والمروءة والطبع"                                          واألخالق فً اللغة تعنً "الخلق والسجٌة

لٌكون عمله خٌرا ،وٌتجنب الشر فتكون  إتباعها اإلنسانٌهتم بكل القواعد التً على األخالق علم ف   

 . اإلمكانعٌدة بقدر حٌاته س

الٌونان والرومان  فالسفةالتً شغلت فكر العدٌد من  اإلنسانٌةالعلوم  أقدممن األخالق وعلم      

 والمسلمٌن.

فترشدها لسبٌل  دوما لرفعة اإلنسانٌةتدعو  إذ الضوء الذي ٌبدد ظلمة المجتمع البشرياألخالق وتعد     

 وتحذرها من االنحراف واالنحدار فً طرٌق الشر والضالل. والفضٌلةالخلق والخٌر 

ولمن والسلوك عن كثب، األخالق علم  إلىنتعرف  السٌاحٌة اإلرشادٌة العملٌةما نتحدث عن حٌنو

تجعله قادر على التفاعل مع  أخالقٌة وسلوكٌةٌتحلى بمؤهالت  أنالسٌاحً ٌجب  اإلرشادٌمارس مهنه 

وجه وعلى  أكملومساعدتهم على  ،وأذواقهم ورغباتهموكٌاتهم  وجنسٌاتهم وسل ،السٌاح بمختلف ثقافاتهم

 .المستوٌات أعلى

المجتمع المتصلٌن بها  أفرادمع بقٌه  لك المهنةمهنه تنظم عالقات العاملٌن بت ةأٌ أخالقٌاتوالن     

 والمتعاملٌن معهم.

كمننا حننددها  التننزام الموظننف بواجباتننه الوظٌفٌننة )هننً المهنننة أخالقٌننات أن :مننن هنننا نسننتطٌع القننولو    

 . العمل وقواعده بصورة مباشرة بأسسالموظف متقٌدا  دالقانون ،فٌع

أن ٌعمنل بهنا  التنً ٌجنب األسنس والضنوابط  األخالقٌنةالسنٌاحً هنً كنل  اإلرشنادمهنة  أخالقٌات أما   

والمنؤثرة  ةالنتنائ  االٌجابٌن بأفضنلللخنرو    أثناء مزاولته هذه المهننة فًلسٌاحً ٌستند علٌها المرشد او

 .ابأكمله  السٌاحٌة العملٌةعلى  النهاٌةً ف
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 تخدمهاـٌس التً لوكٌةــالس عاٌٌرـالم من مجموعة  :بأنها ٌاحًـالس اإلرشاد مهنة أخالقٌاتفتعرف     

  ،اإلدارة، وتستخدمها لوظائفهم أدائهم أثناء فً وك القوٌمالسل إلىالسٌاحٌون كمرجع ٌرشدهم  ونالمرشد

 . حٌٌناالمجموعات السٌاحٌة للحكم على التزام المرشدٌن السٌوأفراد 

علنى المرشند السنٌاحً التمسنك بهنا والعمنل التنً ٌجنب  واألسنس: مجموعنة القواعند بأنهنا أٌضناوعرفت 

 ه قادر على بمقتضاها ، لٌكون ناجحاً فً تعامله مع المجموعات السٌاحٌة ، وناجحاً فً مهنته ما دام ان

 وشركات الطٌران والفنادق .  ،ثقة المتعاملٌن معه من الشركات السٌاحٌة اكتساب

 السٌاحً اإلرشادمهنة  أخالقٌات خصائص 2ــ0ــ8

  األخرى المرشد السٌاحً بالثقافات اهتمام:  األولىالخاصٌة 

التً تحملها ٌمتلك المرشد السٌاحً ثقافة تختلف بشكل كبٌر نوعا ما عن الثقافات والتقالٌد والعادات    

، إلٌهٌحترم تلك الثقافات الوافدة  أنهنا  على المرشد السٌاحً و، ز بها المجامٌع السٌاحٌة الوافدةوتتمٌ

 . احترام حق المجتمع فٌما ٌتعلق بهنً فهذا ٌع

لمختلفة فً صناعة ، واستٌعاب الثقافات اماً باحترام استقاللٌتهم الذاتٌةٌتضمن حك اآلخرٌناحترام  أن

العالم بما ٌحملونه معهم من حضارات  أنحاءمن مختلف  األفرادأصبح التقاء  . حٌثالسفر والسٌاحة

 . للبشرالمختلفة من الضروري فهم الثقافات والمعتقدات  أصبحذلك  ألجل ،طبٌعٌاً  أمراوثقافات متباٌنة 

السٌاحً ومن هذا المنطلق هو بحاجة الى استٌعاب وفهم تلك الثقافات بحكم طبٌعة عمله التً فالمرشد 

، وهنا ومعتقداتهموعاداتهم  ،وثقافاتهم ،تعتمد على االحتكاك المباشر بالسائحٌن على اختالف جنسٌاتهم

ٌ  ) التعامل معها عوبةتكمن أهمٌة تلك الحضارات وص ً بدراسة الجوانب د السٌاحلزم المرشلذلك 

قٌم ، وٌشمل ذلك الاألخرىكبٌر فً استٌعاب وفهم الثقافات  أثر، والتً ٌكون لها المختلفة للبشر

المتعارف علٌها بٌن  األخالقٌةالتفاهم وتعزٌز القٌم  أنلذلك نالحظ . والمعتقدات والسلوك والشخصٌة(

 اإلرشادكل هذا ٌشكل أساساً لمهنة  واألخالقٌةالدٌنٌة لى التسامح واحترام تنوع العقائد إباإلضافة الناس 

 اإلرشادوالثقافٌة من لوازم العمل فً مهنة  ،، لذا فان مراعاة التقالٌد والعادات االجتماعٌةالسٌاحً

 السٌاحً . 

 الخاصٌة الثانٌة : عناٌة المرشد بالتراث السٌاحً ووعٌه به 

ا الشعب ــ خٌر  أبناءالوعً بالتراث واالهتمام به على مستوى الجماهٌر العرٌضة من  دٌع   دِل عم  م 

واآلثار  ،شعب هو الذي ٌمتلك الوعً بالتراثالأو خٌر  ،، وخٌر أمةالتحضر عند الشعب إلٌهوصل 

 . وال ٌفرط فٌه ،األجدادوٌقدر تراث 

 وإدراكهالسٌاحً  اإلرشادأثناء مزاولته لمهنة  فً ٌستشعر الوعً بالتراث أنعلى المرشد السٌاحً لذلك 

جذور الحضارات القدٌمة قوٌة ، وٌجب أن تبقى هن من ال ماضً له ال خٌر فً حاضربشكل تام فإ

 ، وال ٌغٌب عن وعً المرشد السٌاحً فهم الحقٌقة التً تقول التً نبتت فٌها األرضونابضة بالحٌوٌة فً 

  .والعرٌقة ،أساس هذه القاعدة الحضارٌة الراسخة األعلىتبنى  أنأن صٌاغة وبناء الحاضر ال ٌمكن 
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السٌاحً فمتى  اإلرشادفً العمل فً مهنة هو نقطة البداٌة  وأهمٌتهالوعً بتراث الوطن  ن  ومن هنا فإ   

 ،، فالتنمٌةاتهوعلى ممتلكما كان المرشد السٌاحً واعٌاً بتراث وطنه كان محافظاً علٌه وعلى معالمه 

ووعً بتراث المنطقة التً  ،كان هناك اهتمام وعناٌة أذا إالوبناء حضارة ال ٌقومان  ،وبناء االقتصاد

 .  إلٌهاٌرشد 

  والتارٌخٌةالسٌاحٌة  باألماكنالخاصٌة الثالثة : أجادة المعرفة 

ال الفع   اإلرشاد، ومن هنا فان من غٌره اإلنسان انٌمٌز انأن اكتساب المعرفة والبحث عنها أمر   

ب السٌاحٌة التً ٌتمٌز لجذاماكن أل األثرٌةن ٌرتبط بمعرفة المرشد السٌاحً للمعلومات والناجح ال بد وأ

احٌة سواء كانت ، وان ٌكون على سعة من االطالع فٌما ٌخص مجال مهنته السٌبها بلده من غٌره

رحلة سٌاحٌة أن ٌكون لها جدول  ةفً أٌن من المعروف ، لذلك كاحضارٌة أم تارٌخٌة معلومات ثقافٌة أم

ٌكون على  أن األخالقٌةالمرشد السٌاحً فمن سمات  ،مثبت سابقاً ٌتضمن برام  الرحلة محدد ومنها 

 أن، كما األصلٌة فٌها من عوامل الجذب الفرٌدة والمتمٌزة اإلرشادالتً ٌتولى  معرفة بما تحتوٌه المنطقة

. وهذه على مورد سٌاحً معٌن المجموعة السٌاحٌة التعرف إفراد و طلب احدمفٌدة فٌما ل معرفته

، لذلك فكلما حثها على تجدٌد الزٌارة مستقبالً المعرفة تفٌده كذلك فً اقتراحه على المجموعة السٌاحٌة وٌ

 ده زادت راث التابع لبلــوالت ةــوالتارٌخٌٌاحٌة ــالس األماكنزادت معرفة ومعلومات المرشد السٌاحً عن 

 . السٌاحٌة من خالل تلك المعلومات المجامٌع ـ أٌضاـ  وأفاد، فائدته ومعلوماته عن منقطة القصد

 حٌوٌة الضمٌر لدى المرشد السٌاحً ة الذاتٌة وبالرقا الخاصٌة الرابعة : 

 الخارجٌة فٌحكم له أو علٌه  اإلنسان إعمالالوازع الداخلً الذي ٌراقب من الداخل  :هو معنى الضمٌر،  

فٌمن هم تحت  (سبحانه وتعالى) السٌاحً على تقوى هللا اإلرشادٌقوم العمل فً مجال مهنة  أنلذلك ال بد 

 األماكنٌدي المرشد السٌاحً من المجامٌع السٌاحٌة فً توجٌههم سلٌماً وٌبعدهم عما ٌعٌق تنقلهم فً 

، فتنمٌة الرقابة الذاتٌة لدى وتصرفاته أفعالهمن مراقبة  له د، كما ال بالسٌاحًالجذب  وأماكنالسٌاحٌة 

ٌراعً المصلحة الوطنٌة قبل  ألنه ،الوطنً الحسقٌامه بعمله سبب فً تعزٌز أثناء فً المرشد السٌاحً

 المصلحة الشخصٌة. 

 علم األخالقبخصوص  العالمٌة السٌاحةلمنظمه  العالمٌة المدونة 2ــ 8

 ال األخالقٌكون المرشد السٌاحً على خلق وان هذه  أنانه من المهم  األولىتعلمنا من الفقرة      

كان  ذو خلق حسن وأدى عمله  فإذا .اإلرشادٌة العملٌة أثناء فً ٌقوم به من خالل ما إالتقٌم  والتعرف 

التً  السٌاحٌة المجموعةدح من قبل تفٌمالمهنة المطلوبة  بأخالقأي تحلى  وإخالصوحرص  بأمانة ودقة

 من خالل  فٌرـثلها كسـكونه ٌملمعة بلده ــعلى سو ،ٌاحٌةـوالس، اإلرشادٌة العملٌة فً إٌجاباوٌؤثر  ٌقودها

م  ووصف  وان فعل العكسي اإلرشادعمله  وعلى  السٌاحٌةفٌؤثر على مجموعته  خالقًاألغٌر بسلوكه ذ 

 منظمة السٌاحة العالمٌة فاهتمت   ؛سمعة البلد فًوبالتالً  الرحلةالتً نظمت  السٌاحٌة الشركة سمعة

 .السٌاحً اإلرشادمهنة  بأخالقٌات
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 بها المرشد السٌاحً :حلى التً ٌت األخالق 0ــ2ــ8

السٌاحٌة، وٌعً  على المرشد السٌاحً أن ٌتحلى باألخالقٌات التً تحقق أهداف العملٌة اإلرشادٌة   

 أهمٌتها.

العاملٌن  لكون ؛وإنسانٌتها ،بجمالها األخرىالسٌاحً تتمٌز عن غٌرها من المهن  اإلرشادوالن مهنة     

 نصحهم السٌاح الوافدٌن بزٌارة المناطقوذلك من خالل  ،وأنبلها، اإلعمال بأفضلٌقومون  المهنة فً هذه

من  أخرى ىإلفً االنتقال من منطقه  المكثفةجهودهم وبذلهم ل ،ومساعدتهم إعانتهم،فً البالد و السٌاحٌة

 لمرجوة من زٌارتهم لمنطقه القصد.ا األهدافتحقٌق  ألجل وإفادتهم إرشادهمجل أ

  وهً كاآلتً: ،السٌاحً اإلرشادعند ممارسته  خاصةٌتحلى بأخالق  أنولذلك على المرشد السٌاحً 

 :                   السٌاحً اإلرشادالتحلً بالذوق الحضاري فً مهنة  -0

مٌزان الرقً فً  وان السلوك الحضاري هو ،فً معامله الناس هو صاحب ذوق رفٌع تأدبأي من 

 . ومحبتهم السٌاحٌة المجموعةحترام لكسب ا شد السٌاحً بهذه األخالقٌةولو تحلى المر ،األمم

 السٌاحً : اإلرشادفً مهنة  بالمسؤولٌةالشعور  -2

، قربا واحتكاكا األكثر ألنه ،عمله أثناء فً التً ٌواجهها المسؤولٌةٌدرك حجم  أن على المرشد السٌاحً

 وان  وتراث بلده، وثقافةعن حضارة  ٌنقله من صورة اٌجابٌة ومشرقة، من خالل ما ،وتفاعال مع السٌاح

 .ةوأخالقٌ ،ةودٌنٌ اجتماعٌة فالمسؤولٌةعنقه فً  أمانةكلهم  السٌاحٌة المجموعة أفراد

 : بالمعلومات اإلدالءالتحلً بخلق الصدق فً  -3

 المعلومات  وإعطاءرح ــعمله فً الش ةعند مزاول ،ٌتحلى بخلق الصدق أنسٌاحً ـد الــعلى المرش أي:

 .   وتراث المنطقة المقصودة فً الرحلة ،األماكن السٌاحٌة وعن تارٌخ وحضارةللسٌاح عن   ،الصحٌحة

 :السٌاحً اإلرشادفً مهنة  التحلً بخلق األمانة -4

 والتقصٌر بواجباته  اإلهمالوعدم  العمل أداءوفً  ، ممتلكات القطاع السٌاحً على األمانة :أي

 . اتجاه السٌاح

 السٌاحً : اإلرشادمهنة  ةالصبر على مزاول -5

وعلى المرشد السٌاحً التعامل مع فئات عدة من السٌاح ٌختلفون  شاقة وصعبة اإلرشادالن مهنة    

ٌتحلى بالصبر فً التعامل مع  إنوحتى  فً لغتهم لذلك ٌجب  ومستوٌاتهم العلمٌة ،وثقافاتهم بأطباعهم

  اإلرشادٌة العملٌة أثناءفً السٌاح وضبط النفس 

 :   األخرى المجموعة السٌاحٌةون مع االتع - 6

 رغبات السٌاح. وٌحقق المؤسسة السٌاحٌة أهدافقق حلتعاون والعمل الجماعً المشترك تاف

 .ةالسٌاحٌ المجموعةد افرأالمساواة فً التعامل  مع كل  -7
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 :األخالق لعالمٌة لمنظمة السٌاحة العالمٌة ومبادئا المدونة 2ــ2ــ8

ن الجمعٌننة العامننة لمنظمننة الصننادر مننA/RES/406 (XIII)بموجننب القننرار  المدونننة تننم اعتمنناد      

تمبر( سنب)أٌلنول 22 المدة من، سانتٌاغو، تشٌلًالثة عشرة التً عقدت فً السٌاحة العالمٌة فً دورتها الث

. هذا و قد أقرتنه الجمعٌنة العامنة ل منم المتحندة، فنً تنشنٌط السنٌاحة م1111أكتوبر(تشرٌن األول ) 1ــ 

واالحترام العالمً  ،وتنمٌتها، من أجل المساهمة فً التنمٌة االقتصادٌة والتفاهم الدولً والسالم والرفاهٌة

دون تمٌٌنز منن حٌنث العنرق أو الجننس أو منن وتوفٌرهنا للجمٌنع  ،حرٌنات األساسنٌةوال ،لحقوق اإلنسنان

 اللغة أو الدٌن.

هذا النه  تقع على جمٌع أصحاب المصلحة فنً تنمٌنة السنٌاحة منن وإذ نأخذ فً االعتبار وعلى وفق     

والعناملٌن فنً هنذا القطناع، والمنظمنات  ،ومؤسسنات أعمنال ،سلطات وطنٌة وإقلٌمٌة ومحلٌنة، ومشنارٌع

، وكننذلك المجتمعننات المحلٌننة كافننة السننٌاحة إلننى صننناعةأنننواع الهٌئننات التننً تنتمننً وغٌننر الحكومٌننة، 

، مسننؤولٌات متباٌنننة وإن كانننت مترابطنة، مننن حٌننث التنمٌننة مة، ووسننائل اإلعننالم والسننٌاح أنفسنهالمضنٌف

منننهم سٌسننهم فننً تحقٌننق هننذا الهنندف،  وواجبننات كننل قوالمجتمعٌننة للسننٌاحة؛ وأن تنندوٌن حقننو ،الفردٌننة

والتزاما منا باألهداف التً تسعى منظمة السٌاحة العالمٌة لتحقٌقها منذ اعتماد جمعٌتها العامة المنعقدة فً 

اب المصنلحة حقٌقٌنة بنٌن أصنح فٌما ٌتعلق بإٌجاد شراكة (12)د 364 للقرار م،1112اسطنبول فً سنة 

القطنناعٌن العننام والخنناص، وحرصنناً علننى التوسننع فننً مثننل هننذه الشننراكة وهننذا فننً التنمٌننة السننٌاحٌة فننً 

التعاون بانفتاح وتوازن، لٌشمل العالقات بٌن الدول المصدرة والمسنتقبلة وصنناعاتها السنٌاحٌة، ومتابعنة 

دوننة السنٌاحٌة المعتمندة فنً صنوفٌا عنن السنٌاحة العالمٌنة، والم م1190لما نص علٌه إعالن مانٌال لعام 

 برعاٌة منظمة السٌاحة العالمٌة.م 1195عام 

 

 الشعار الرئٌس للمدونة العالمٌة المعتمدة من قبل منظمة السٌاحة العالمٌة 1 – 9الشكل         
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فإننا نؤمن بضرورة استكمال هنذه الصنكوك بمجموعنة منن المبنادز الالزمنة لتفسنٌرها  ؛وتأسٌساً لما تقدم

وتطبٌقها، بحٌث ٌستطٌع أصحاب المصلحة فً التنمٌة السٌاحٌة االلتزام بها فً سلوكهم فً مطلنع القنرن 

، روالتصنٌفات التً تنطبنق علنى السنف اترٌفنستخدم فً نطاق الصك الحالً التعالحادي والعشرٌن، وإذ 

وبصفة خاصة مفهوم "الزائر" و"السائح" و"السٌاحة" التً أخذ بها المؤتمر الدولً المنعقد فً أوتاوا فنً 

، والتنً أقرتهنا لجننة اإلحصناءات التابعنة ل منم المتحندة فنً 1111 (ٌونٌنوحزٌنران ) 29ـ  24من مدة ال

 :اآلتً األخالقٌخص  ومن أهم مبادئها فٌمادورتها السابعة والعشرٌن . 

 : إسهام السٌاحة فً التفاهم واالحترام المتبادل بٌن الشعوب والمجتمعات  األول المبدأ

إلى التسامح واحترام تنوع  قٌة المتعارف علٌها بٌن البشر، باإلضافةٌشكل التفاهم وتعزٌز القٌم األخال .1

صنحاب المصنلحة فنً لها، لنذا ٌنبغنً علنى أ واألخالقٌة، أساساً للسٌاحة ونتٌجة ،والفلسفٌة ،العقائد الدٌنٌة

، بما فٌها كافة لشعوبلوالثقافٌة  ،والعادات االجتماعٌة ،التنمٌة السٌاحٌة وللسائحٌن أنفسهم مراعاة التقالٌد

 واالعتراف بقٌمتها. ،والسكان األصلٌٌن ،األقلٌات

قالٌم والدول المضٌفة وٌحترم ٌنبغً القٌام باألنشطة السٌاحٌة على نحو ٌنسجم مع خصائص وتقالٌد األ .2

 وعاداتها. ،وأعرافها ،قوانٌنها

 السنائحٌن النذٌن ٌنزورونهم إلنىتعنرف ة والمشتغلٌن بالسنٌاحة محلٌناً الٌنبغً على المجتمعات المضٌف .3

 تغلٌن ــم وتدرٌب المشــأن تعلٌــهم، علماً بــوتوقعات ،وأذواقهم ،الٌب حٌاتهمــأس لىامهم والتعرف إحتروا

 بالسٌاحة ٌسهم فً حسن استقبال السائحٌن على النحو الالئق بهم.

وعلٌهنا أن تنولً اهتمامناً خاصنناً   وممتلكناتهم،  ،والزائننرٌن  ،علنى السنلطات العامنة حماٌنة السنائحٌن. 4

لسالمة السائحٌن األجانب بحكم وضعهم الذي ٌسهل فٌه تعرضهم للخطر، وأن تسهل لهم استخدام وسائل 

، وأن تنندٌن بشنندة أٌننة هنناالحصننول علننى المعلومننات والوقاٌننة واألمننن والتننأمٌن والمسنناعدة التننً ٌحتاجون

ا والمعاقبة علٌها بشدة، علنى ه،  أو المشتغلٌن فٌاحةهجمات أو اعتداءات أو عملٌات خطف أو تهدٌد للسٌ

أو لعناصننر التننراث  ، أي تخرٌننب متعمنند للمرافننق السننٌاحٌةفٌمننا ٌخننص وكننذلك   قننوانٌن الوطنٌننة،وفننق ال

 الثقافً أو الطبٌعً.

علنى  ي فعنل إجرامنً،  أو فعنل ٌعند إجرامٌناً أثناء سنفرهم عندم ارتكناب أفً على السائحٌن والزائرٌن  .5

 السكان ك استفزازي ٌشعرن إتباع أي سلوعلٌهم  أن ٌمتنعوا م قوانٌن الدولة التً ٌزورونها، وٌنبغًوفق 

أو ضنار أو ٌحتمنل أن ٌحندث أضنراراً بالبٌئنة المحلٌنة، واالمتنناع عنن كنل أننواع  ، ن انه عدائًالمحلٌٌ 

ة أو المحظننورة بمقتضننى أو المنتجننات والمننواد الخطننر ، أو اآلثننار ، أو األسننلحة  ،االتجننار بالممنوعننات

 التشرٌعات الوطنٌة.

لننى خصننائص النندول التننً ٌعتزمننون وقبننل المغننادرة، مسننؤولٌة التعننرف إعلننى السننائحٌن والزائننرٌن،  .6

  ان ــار  مكــفرهم إلى خـواألمنٌة التً تكون عند س ،كما ٌجب علٌهم مراعاة المخاطر الصحٌة زٌارتها،
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 بطرٌقة تمكنهم من تقلٌل تلك المخاطر إلى حدها األدنى.إقامتهم المعتاد، والتصرف تجاهها 

  وبالجماعات بالنفس،  : السٌاحة كأداة لالرتقاءالثانً  المبدأ

 وننه مندخالً إلنى الثقافنة والطبٌعنة؛ك، بالراحنة واالسنتجمام والرٌاضنة ولٌرتبط النشاط السٌاحً، عنادة .1

على المستوى الفردي  نفسوسٌلة متمٌزة لالرتقاء بال ٌنبغً أن ٌراعى فً التخطٌط له وممارسته على أنه

، والتسامح ،والجماعً؛ وعند ممارسة هذا النشاط بعقلٌة متفتحة تصبح السٌاحة عنصراً ال مثٌل له للتعلم

 والتنوع فٌما بٌنها. ،والثقافات ،لى االختالفات القائمة بٌن الشعوبوالتعرف إ

المسناواة بنٌن الرجنل والمنرأة وتعزٌنز حقنوق اإلنسنان وبخاصنة ٌنبغً أن تراعنً األنشنطة السنٌاحٌة  .2

الحقوق الفردٌة للمجموعات األكثر قابلٌة للتعرض ل خطار وبصفة خاصة األطفنال والشنٌوو والمعناقٌن 

 واألقلٌات العرقٌة والسكان األصلٌٌن.

، وٌعند إنكناراً لهنا ٌتعارض استغالل اإلنسان بأي شكل من األشكال، ، مع األهداف األساسٌة للسنٌاحة .3

قنانون الندولً، محاربنة هنذا االسنتغالل بكنل قنوة منن علنى وفنق ال خاصة )استغالل األطفنال(، وٌنبغنًبو

خالل التعاون بنٌن جمٌنع الندول المعنٌنة، وأن تعاقنب علٌنه التشنرٌعات الوطنٌنة لكنل منن الندول المضنٌفة 

 لخار .حدثت فً ا ه األعمال حتى لو كانت قدوالدول التً ٌنتمً إلٌها مرتكبو هذ

والتبنادل الثقنافً واللغنوي منن أشنكال السنفر  ،وألغنراض التعلنٌم ،والصحٌة ،السفر ل غراض الدٌنٌة .4

 المفٌدة على نحو خاص، وهً جدٌرة بالتشجٌع.

ٌنبغً أٌضناً التشنجٌع علنى أن تتضنمن المنناه  التعلٌمٌنة بٌانناً بأهمٌنة منا ٌتبادلنه السنائحون وبجندوى  .5

 .، فضال عن بٌان مخاطرهاصادٌاً واجتماعٌاً وثقافٌاً السٌاحة اقت

 :: التقٌد بمبادئ المدونة العالمٌة آلداب السٌاحة الثالث المبدأ

الخناص، التعناون علنى  لسٌاحٌة، سواء من القطناع العنام أمأصحاب المصلحة فً التنمٌة اٌنبغً على  .1

 العمل بهذه المبادز ومراقبة تطبٌقها الفعال.

أصحاب المصلحة فً التنمٌة السٌاحٌة االعتراف بندور المؤسسنات الدولٌنة وعلنى رأسنها ٌنبغً على  .2

 ،والتنمٌننة السننٌاحٌٌن ،منظمننة السننٌاحة العالمٌننة، وكننذلك المنظمننات غٌننر الحكومٌننة ذات الصننلة بننالتروٌ 

 وحماٌة حقوق اإلنسان والبٌئة والصحة مع مراعاة المبادز العامة للقانون الدولً.

ن عننزمهم إحالننة أٌننة منازعننات تنشننأ منن أصننحاب المصننالح المننذكورٌن أن ٌبرهنننوا علننىٌنبغننً علننى  .3

ة آلداب أو تفسننٌر المدونننة العالمٌننة آلداب السننٌاحة إلننى هٌئننة محاٌنندة تتمثننل فننً "اللجنننة العالمٌنن ،تطبٌننق

 وفٌق بٌنهم .السٌاحة " للت
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 ؟األخالقهو تعرٌف  ما 1س

 ؟ٌجب ان ٌستوعبها المرشد السٌاحًالتً  أهم الخصائص األخالقٌةماهً  2س 

 ؟امةلى سمعة البلد الذي ٌمثله عفً نجاح عمل المرشد السٌاحً   خصوصا وع األخالق أهمٌة ما 3س

هنته  إلنجاح مبها المرشد السٌاحً عند مزاولته حلى تٌأن التً  ٌجب  المبادز األخالقٌة أهماذكر  4س

 .ٌةاإلرشاد العملٌة

 .السٌاحة العالمٌةادرة من منظمة والص األخالقفً  أهم مبادز المدونة العالمٌة اذكر 5س
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