
1 

 
  

www.takbook.com



2 

 

 

  

www.takbook.com



3 

 

 

 آشنایی با شغل راهنمای گردشگری

اگر شما بتوانيد مهارتهاي ارتباطي را كسب كنيد تا با عموم افراد جامعه ارتباط برقرار كنيد و همچنين عالقه داشته باشيد 

تا به همه خدمت كنيد مطمئنا با گذشت زمان عالقه به تاريخ و هنر نيز در شما بيشتر خواهد شد و اين شغل مناسب شما 

 مي باشد. 

بيعي و درباره ميراث ط يتسلط و اطالعات كامل بتوانداست كه  شخصيي تور مسافرتي راهنماي گردشگري يا راهنما

اين اطالعات را به زبان قابل درک براي گردشگران توضيح دهد  بتواند و از اين رو قادر  را كسب كندفرهنگي هر منطقه 

 و يا ترجمه كند. 

هي و آشنايي ويژه اي با خصوصيات فرهنگي و يک راهنماي گردشگري شخصي است كه غالبا آگاو از منظري ديگر 

دست باقليمي و اجتماعي منطقه و نيز درک خاصي از مسائل، مقتضيات، آداب و رسوم و مقررات مرتبط با اين مکان ها 

كه در راهنمايي گردشگران مورد استفاده قرار مي گيرد. راهنماي گردشگري همراه گروه سفر مي كند و  خواهد آورد

 .ختلف مسافران را راهنمايي و اطالعات مورد نياز آنها در سفر را در اختيارشان مي گذارددر شرايط م

متفاوت است. اما در بسياري موارد چون مدير تور وظايف مربوط وظايف و حوزه كاري راهنماي گردشگري با مدير تور 

به راهنماي گردشگري را نيز انجام مي دهد )كه البته از نظر استانداردهاي بين المللي مانعي ندارد(، تفکيک آنها از 

درست  انجام اي او بربر عهده دارد. از ابتدا تا انتها يکديگر سخت مي شود. مدير تور مسئوليت تور و همه مسافران را 

 .كارها و برنامه هاي تور نظارت داشته و مسئوليت مديريت هزينه ها و مخارج تور برعهده اوست

حافظه خوبي در به ياد سپاري اطالعات تاريخي، ا عالقه و تجربه خوبي كه كسب مي كند راهنماي تور مسافرتي ب

مديريت و سازماندهي خوبي داشته و در موارد  مي تواند ب تجربه با كس . اوخواهد داشترويدادها، حقايق، اعداد و ارقام 

لزوم تصميم گيري هاي درستي براي گروه انجام دهد. همچنين داشتن روابط عمومي خوب و ايجاد ارتباط نزديک و 

اي تور اهنمر يک  توام با احترام با مسافران، داشتن ظاهري آراسته و مسئوليت پذيري باال، از ديگر خصوصيات اصلي
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 .است

عاليت فهميشه در دسترس باشد، بنابراين گاهي از صبح زود تا آخر شب مشغول  مي بايستراهنماي گردشگري در سفر  

. حجم كار او در زمان هايي از سال به خصوص تعطيالت بسيار بيشتر است. در بسياري از موارد راهنماي تور مي باشد

كنار آن شغل ديگري نيز دارند. تنها تعدادي از راهنمايان تور هستند كه به  است و در برخي افرادشغلي پاره وقت براي 

 .و از اين راه تمام هزينه هاي زندگي خود را تامين مي كنند مي كنندصورت تمام وقت كار 

راهنماي تور، زندگي خود را عمدتا دركنار مسافران و توريست ها و اغلب در نواحي توريستي سپري مي كند و اغلب 

نده او معموال با آژانس مسافرتي يا برگزاركن ي را كسب مي كند.ر چند منطقه يا كشور داراي مهارت و تجربه هاي مناسبد

 .تور كار مي كند

 

 وظایف راهنمای گردشگری

و راهنماي تور يک نفر هستند، وظايف آنها در برخي موارد با هم تداخل دارد. اينکه در بسياري موارد مدير تور به دليل 

 :با توجه به اين مورد وظايف راهنماي گردشگري عبارتند از 

 گردشگران پيوستن به گروه در شروع سفر، خوشامدگويي و دادن اطالعات مربوط به جزئيات سفر به 

  گيهماهن انجام و برنامه با مطابق …دهي غذا، مکان استراحت و اطمينان يافتن از همه موارد سفر مانند سرويس 

 الزم هاي

 انجام زمانبندي مناسب براي كل سفر 

 كمک به مسافران در مسايل مختلف از جمله موارد مربوط به گذرنامه و… 
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  گردشگرانبازديد در سفر به مورد ارائه توضيحات كلي از مکان ها و محل هاي 

  برنامه هاي مختلف تفريحي و گردشي به افراد تورتدارک ديدن و فروش 

 مشاوره دادن در خصوص مواردي مانند رستوران ها، مغازه ها و مراكز خريد هر منطقه 

  راهنماي تور بايد هميشه براي مشاوره دادن، حل مشکالت و رويارويي با مسايل اضطراري مانند گم شدن

 .باشد دسترس در…گذرنامه يا پول، بيماري و

 مهارت و دانش مورد نیاز شغل راهنمای گردشگری

 توانايي برقراري ارتباط با افراد در هر سن و موقعيتي 

 اعتماد به نفس 

 صبر و مسئوليت پذيري 

 رفتار مودبانه 

  جغرافيا و مکان هاي تاريخي در اين حوزه هاكسب دانش 

 آشنايي با فرهنگ هاي مختلف 

 آشنايي خوب با يک يا چند زبان خارجي 

  از مسايل ايمني در سفر آگاهي داشتن 

 مديريت بحران( توانايي حفظ آرامش در شرايط اضطراري( 

  در برخورد با مشکالت سفر يا مسافرانپذيري داشتن انعطاف 

  گروه مهارت مديريت زمان و سازماندهيداشتن 

  مناسب و آراسته يظاهرداشتن 

  و سريع العمل بودن در انجام كارها  توان بدني خوبداشتن 

 و مخارج تورها هزينه  مالي جهت پرداختمديريت اشتن د 
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 بازاركار و آينده شغلي راهنماي تور گردشگري

سافرتي و گردشگري ، موسسات گردشگري، هتل ها و متل ها استخدام راهنماي گردشگري مي تواند در آژانس هاي م

شود. با كسب تجربه بيشتر مي توانيد به سمت هاي مديريتي برسد. همچنين مي تواند به صورت مستقل با تورهاي شركت 

 .ندك هاي مختلف همکاري كند. با داشتن تجربه و سرمايه الزم مي تواند خود آژانس مسافرتي و گردشگري تاسيس

در خصوص وضعيت بازاركار و استخدام راهنماي گردشگري اطالعات دقيقي در دسترس نمي باشد. بازاركار راهنماي 

تور ارتباط مستقيمي با صنعت گردشگري دارد. در صورتي كه اين صنعت رونق پيدا كند، بازاركار اين شغل نيز بسيار 

 ، بازاركار مناسبي پيش روي عالقه مندان اين شغلنظر اوضاع رو به بهبود است بهتر خواهد شد. در شرايط فعلي كه به 

 .ي توانند با پشتکار و همت و داشتن روابط عمومي باال در اين حرفه فعال باشندمو تعداد زيادي از راهنمايان تور  مي باشد

 البته اين را متذكر گردم كه راهنماي تور بودن يک شغل فصلي مي باشد 

 ر گردشگريميزان درآمد راهنماي تو

آمار دقيقي از ميزان حقوق و درآمد راهنماي تور در دسترس نيست. مشکالت متعددي در حوزه حقوق و درآمد راهنمايان 

تور وجود دارد. راهنمايان توري كه در آژانس هاي مسافرتي مشغول به كار هستند، استخدام رسمي نبوده و حقوق كمي 

سه با راهنماي تور در كشورهاي ديگر، بسيار كمتر است. اكثر راهنمايان يافت مي كنند. نرخ حقوق آنها در مقايرد

www.takbook.com



7 

 

گردشگري به صورت پاره وقت و در زمان هاي اوج سفر به اين كار مشغول بوده و براي امرار معاش خود شغل ديگري 

 .امين مي كنندنيز دارند. تعداد اندكي هستند كه تنها از راه شغل راهنماي گردشگري، هزينه هاي زندگي خود را ت

 ميزان درآمد اين شغل در برخي از كشورهاي جهان

 .دالر بوده است ۳۰.۸۰۰، ۲۰۱۳درآمد ساالنه اين شغل در سال  – آمريکا

 .دالر )قبل از كسر ماليات( مي باشد ۴۱.۵۰۰متوسط درآمد ساالنه اين شغل – استراليا

دالر مي  ۳۰.۵۰۰دالر و براي افراد با تجربه ۲۳.۰۰۰كار حدودمتوسط درآمد ساالنه اين شغل براي افراد تازه  – انگلستان

 .باشد مي متفاوت مختلف، هاي شركت در درآمدها  باشد. البته

 

 شخصيت هاي مناسب اين شغل راهنماي گردشگري

نيازها، خواسته ها، عاليق. مهارت ها، ارزش ها و شخصيت هاي اشخاص همه با هم متفاوت اند. اگر دو نفر داراي گونه 

كه به نظر يکي جالب است ممکن است براي ديگري ابدا جالب نباشد و حتي اولي از شخصيتي واحدي نباشند، كاري 

آن بدش آيد. متخصصان امور شغلي از مدت ها قبل به اين نتيجه رسيده اند كه بعضي ها در انجام دادن بعضي كارها موفق 

 ي كه انجام مي شود با استعداد و توانمندي هاي فرد به خوبي باهم هماهنگي كنند، بنابراين بسيار مفيد است كارتر عمل م

ع انساني و بباشد با اين وصف يافتن ابزاري كه بتوان تيپ شخصيتي افراد را شناسايي كرد براي مديران و كارشناسان منا

پاسخي بود بدين نيازها اين آزمون كه يکي از معروفترين و پركاربرد ترين  MBTIي يابد. آزمون استخدامي ضرورت م

 هاي روانشناسي و شناخت شخصيت است،آزمون 

را بيشتر پسنديده  ن كاراما طي تحقيقاتي كه صورت گرفته تيپ هاي شخصيتي كه برا اين شغل معرفي مي شوند، عموما اي

 و رضايت شغلي بيشتري در آن داشته اند 
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ESFJ:  اين تيپ شخصيتي از كارهاي خدماتي لذت مي برد و دوست دارد با مردم در تماس باشد و به آن ها كمک كند

 او در زمان سختي فردي قابل اعتماد است.

ESTP: ، رهاي نشاط آور است. او به اكنون بها مي دهد و ميخواهد با ديگران تفريح و كااين تيپ شخصيتي عاشق هيجان

 سروكار داشته باشد. 

  شخصت شناسي و تيپ راهنمايان گردشگري مي توانيد كتاب فانوس گردشگري با عنوان چگونه جهت مطالعه

 را مطالعه كنيد ؟ به نوشته ليلي مرزبان راهنماي گردشگري حرفه اي در زمان خود باشيم 

 

 شرایط اخالقی

  با نشاط 

  ،مندمسئوليت پذير و عالقهمنضبط 

 كاري و با پشتکار باال 
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 روابط عمومي باال 

 توانايي انجام كار تيمي 

 شرایط عمومی راهنمای تور 

  و سريع العمل بودن در انجام كارها داراي قواي جسماني مناسب 

  داراي كارت راهنماي تور از ميراث فرهنگي يا گواهينامه بلد محلي براي تورهاي داخلي 

 سال ۴۰تا  ۲۰بين  مناسب سن 

 و تمام وقت  پاره وقت 

 روابط عمومي باال 

 راهنمای گردشگری :جنسیت 

سنگين،  ي. البته بهتره كه تورهاي دشوار مثل طبيعت گردي هابستگي به توان جسمي و نوع تفکر و عقايد شما دارد

 باشه آقايانفک اين تورهاست مديريتش بر عهده كوهنوردي و... كه بروز چالش جزء الين

 :تور لیدری دورس تخصصی دوره 

 شناخت اماكن تاريخي ايران .۱

 معماري ايران و جهان .۲

 آشنايي با تاريخ سياسي اجتماعي ايران .۳

  فرهنگ و اقوام ايران زمين .۴

 آشنايي با ميراث فرهنگي و هنرهاي سنتي ايران .۵

 خوانيجغرافياي جهانگردي ايران و نقشه  .6

 شناخت موزه هاي ايران .7

 شناخت صنعت گردشگري .۸

 شناخت روحيات ملل .9

 اكوتوريسم و طبيعت گردي .۱۰

 فنون و مهارت هاي تورگرداني .۱۱

 زبان تخصصي .۱۲

 بهداشت سفر و كمک هاي اوليه .۱۳

 آموزش عملي )اجراي تور( .۱۴

 الگوهاي رفتاري .۱۵
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 :دوره تور لیدری دوم ) زبان تخصصی ( زبان 

 ي گردد. مروي كارت شما قيد  بريک زبان انتخاب كنيد كه در  راهنماي گردشگري مي بايستكارت دريافت شما براي 

شما  اما به طور معمول زبان دآژانس ها اين زبان مالک باش بعضي ازدر  است ممکنكه اين زبان به عنوان زبان تخصصي 

ه ما چي باشه. بعدن در هر آژانسي با يچيزيه كه در اون زبان تخصص داريد. زياد درگير اين نباشيد كه زبان كارت ش

 .تست ساده ميفهمن در چه زباني چقدر تخصص داريد

اما انتخاب زبان در پروسه گرفتن كارت تاثير زيادي داره. اگر زبان غير فارسي انتخاب كنيد مصاحبه بايد بديد و قبول 

جربه دردسرهاي خاص خودش را داره اما طبق ت بشيد. اگر فارسي انتخاب كنيد بايد مقاله بديد و پذيرفته بشه. هر كدوم

 .اي كه من داشتم راحت ترينش همون زبان انگليسي هست به شرط اينکه كمي بلد باشيد حرف بزنيد

 

 دوره های مختلف تور لیدری 

 دارد.وجود م كارت مجزايي كه هر كدا "راهنمايان كوهستان"و   "فرهنگي"و  "طبيعت گردي"نوع دوره  ۳

 گرفتن کارت تور لیدری چقدر طول می کشد؟
ن مراحل قانوني جهت دريافت گواهينامه گذراندامتحان جامع و مصاحبه و و بعد از  دماه طول ميکش 6دوره ها حدود 

 مي توانيد كارت را دريافت كنيدآزمايش و... مثل 

 

 معایب و مزایای کارت لیدری : 
داشتن كارت به معناي اين مي باشد كه شما مجوز تورگرداني را داريد و ووروديه ها براي شما پرداخت نمي شود در 

صورتي كه از نيروي هاي انتظامي يا پليس توريست يا بازرسين انجمن ها از شما مجوز خواستن مي توانيد كارت خود را 

 و نداشتن كار يعني اينکه شما تورليدر غير مجاز هستيد نشان دهيد 
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ي را به گردن نمي اندازن ولي اينکار صحيح نيست شما چه بعنوان اخيرا نيز مد شده است كه حرفه  اي ها كارت ليدر

رادي را به گردن بياندازيد تا موجب سوء زن افليدر حرفه اي و يا آماتور بهتر پرستيژ قانوني خود را حفظ كنيد و كارت 

 كه دارند شما را مي بييند و صحبت را شما مي شنوند نباشد

 
 آغاز کار تورلیدری : 

ن و اينکه كدام مسير را كار كنيم باتوجه به نوع عالقه اگر قراره بعنوان راهنماي با مراجعه به آژانس هاي تور گردا

گردشگري تورهاي داخلي را كار كنيم بايد خودمان را با عتماد به نفس باال و راهنماي تور با كيفيت معرفي كنيد و اينکه 

 سراغ مجري هاي توري برويد كه تورهاي داخلي را اجرا مي كنند 

اي تورهاي ورودي از سراغ كارگزاران و مجريان تورهاي ورودي برويم  و با كمي جستجو با دوستان قديمي همچنين بر

با مراجعه به آژانس ها و زبان دوم باعث مي شود و ... مي توانيد اين نوع مجريان را پيدا كنيد و با آنها وارد مذاكره شويد 

 خواهند شد و مسيري را مي توانيم فعاليت كنيم فرستادهمراه مدير تور تورهاي خروجي ايراني هاي مقيم ايران هستند را ه

 كه عالقه مند هستيم . 

 

 دستمزد تورلیدر: 

درامد تور ليدر طبق تعرفه اي است كه از طرف  كانون راهنمايان ايران مبصوب مي شود ولي از آنجايي كه بخش 

 وند مجريان با نرخ پايين تري با راهنمايان وارد مذاكره مي ش برخي از خصوصي است 
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 ویژگی های یک راهنمای تور ایده آل

تور ندارد. راهنمايان   راهنماي حرفه اي يا همراه تور شايد چندان كاري با گرفتن مسافر براي :توانايي جذب مسافران

 شانند. يک شركت برگزار كننده تور يا يک دفتر مسافرتي بر رويگاهگاهي هم مي توانند مسافران را به دنبال خود بک

 رهايكا و آنان در روحيه ايجاد مسافران، با بش و  نام و اعتبارات چنين كسي حساب باز مي كند. اخالق خوب، خوش

 .ر جذب مسافر موثر باشدد تواند مي ديگر

  
يش به اما براي كسي كه از پ  را ببيند، با آن آشنايي نداردبديهي است هر كس براي نخستين بار جايي  :شناخت منطقه

آنجا رهسپار شده باشد، اين يک برتري بي چون و چراست. يک راهنما با داشتن شناخت از منطقه مي تواند با تسلط بيشتر 

از  مالي راو بهتري، درباره جاذبه ها، امکانات محل، شمار روزهاي سفر سخن بگويد و اظهارنظر كند و مشکالت احت

 .پيش در يابد

  
حرفه اي است. اما بيشتر   داشتن يک چنين توانايي )به ويژه براي تورهاي خروجي( از نيازهاي :دانستن زبان محلي

راهنمايان گهگاهي نيازي به دادن توضيحات ندارند و به اين دليل در جاهاي ديدني سرانجام به اينجا مي رسند كه كار را 

 .كامال به دست راهنماي محلي بسپارند

  
وانند دانش آموختگان مي ت  اين دو ويژگي توامان با يکديگرند اما هميشه چنين نيست. برخي از :تحصيالت و هوشمندي

الگو و نمونه هوشمندي باشند و بسياري از مردمان هوشمند شايد آموزش هاي رسمي باالتر از دبيرستان را نديده باشند، 

پس شما كسي را به عنوان راهنما مي خواهيد كه تيزهوش باشد و در زماني كوتاه بتواند دانستني ها را فرا گرفته و به ياد 

ور خوبي باشد. بهترين همراهان تور كساني هستند كه تنها كمي باهوش تر از كساني باشند كه در خدمتشان بسپارد و سخن

 .هستند
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الن نيست، برخي از بزرگسا  باز هم اين دو عامل در هم تنيده و توامان با يکديگرند، اما گاهي چنين :كارآزمودگي و سن

 از جوان ترها گوئي پخته و بالغ آفريده شده اند. همه چيز به سن و سال بستگيگوئي از تجربه ها درس نگرفته اند و برخي 

ندارد، اما چندين تار موي خاكستري مي تواند به جلب توجه و احترام كمک كند. با اين همه بهتر است جوان كار آمد 

اما تجربه هاي  يار سودمند استداشته باشيد تا كهنه كاري كه كارايي ندارد. با اينکه داشتن تجربه مستقيم از سفر بس

 .مديريتي در ديگر زمينه ها نيز مي تواند در اين زمينه كارساز باشد

 

 هوشيار باشد. مهارت هايي  راهنماي تور در پذيرفتن مسوليت هاي پزشکي بايد بسيار :مهارت در كمک هاي نخستين

 .بسيار با ارزشي در رهبري تور است همچون تنفس مصنوعي، نجات غريق، كمک هاي نخستين پيشرفته كمک

  
ر رهبري تور كه بيشتر ب  مهارت هاي سازماني اغلب دست كم گرفته مي شوند، به ويژه در زمينه :پرداختن به جزئيات

فرهيختگي تاكيد مي شود. با اين همه، كسي را نياز داريد كه به آينده بينديشد، پيش تر را بنگرد و براي آينده تصميم 

رد. كسي كه تمهيدات الزم براي اجراي تور را از پيش فراهم سازد و هر روز آن را بازبيني كند، كسي كه بتواند ثبتي بگي

 .روشن، كامل و دقيق براي همه رويدادهاي سفر فراهم آورد

  

www.takbook.com



14 

 

 
 خصوصیات شخصی راهنمای تور

 :راهنمايان يا برگزاركنندگان تور به خصوصيات زير توجه ويژه اي دارندبيشتر مديران براي انتخاب، گزينش و ارزيابي 

  
م بگيرد. مديريت كند و تصمي  يک راهنماي تور بايد توانايي رهبري را داشته باشد. يعني بتواند :نيرومندي و مصمم بودن

 .خورداين كار به درد كساني كه داراي شخصيتي دودل، بي ثبات، ترسو و كمرو هستند نمي 

  
راهنما بايد آدمي خوشبين باشد يا دست كم اينگونه خود را نشان دهد. اين خوشبيني بايد مسري باشد. راهنماي  :ديد مثبت

 .منفي باف مايه دردسر و گرفتاري است، با اين همه راهنماي تور نبايد دچار خوش بيني بيش از اندازه باشد

  
با كاركنان، هتل ها،   تور هم بايد سياستمدار باشد هم با مسافران گروه و هميک همراه  :زيركي و خوش سرزباني

رستوران ها، شركت هاي حمل ونقل و رانندگان، روشي سياستمدارانه داشته باشد. وي نبايد به شايعات توجه كند، به 

 .اعتماد طرف هاي خود بايد ارج بگذارد و به حساسيت هاي آنها توجه كند

  
فضيلتي كه هر راهنماي تور بايد داشته باشد صداقت و پاي بندي به اصول، هم در برابر مسافران و  :وفاداريصداقت و 

هم سازماني كه براي آن كار مي كند است. در اين كار همه چيز بايد آشکار باشد و هيچگونه پنهان كاري و حساب 

زند كه به سازمان و كارفرماي او ضربه و لطمه وارد شود. سازي نبايد وجود داشته باشد. راهنما نبايد دست به كارهايي ب

در زمان هاي حساس و بحراني بايد برخورد وي با مسافران و كارفرما يکسان باشد و از هيچ يک از آنان در برابر ديگري 

 .جانبداري نکند

  
كمي هم منيت داشته باشد. هنگامي يک راهنما بهتر است داراي اعتمادبه نفس و غرور بوده و :اعتمادبه نفس و قاطعيت

كه كارمند هتل تاكيد مي كند كه اتاق يک تخته نداريم، راهنما بايد سازش ناپذير بوده و نبايد كوتاه بيايد، در پاسخ وي 
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اين به معناي دادزدن، ناسزاگفتن يا رفتارخشن نيست. اين كار نمايش نيروهاي دروني، « بگو رئيست بيايد.»بايد بگويد: 

 .تي و سازش ناپذيري است و به معناي اين است كه راهنما برروي حقوق مسافرانش پافشاري مي كندسرسخ

  
حتي در  راهنمايان هيچگاه  حتي در هنگام نگراني نيز بايد لبخند اطمينان بخش بر لب داشت. بهترين :آرامش در رفتار

بوده و در برابر موارد اظطراري به زودي واكنش بايسته نشان  درون خود نبايد ترسان باشند. آنها بايد در بحران ها خونسرد

دهند. هنگامي كه در تهديد مخاطرات بزرگ هستند بايد توان آن را داشته باشند كه به درستي و روشني بينديشند و در 

ه گروه آرامش ب اينگونه رويدادها بايد بدون ترس با سينه سپر به ميان معركه بروند و با مشکالت روبرو شوند اين كار

 .خوهد داد

  
ر هر نظر مي رسند. د  ويژگي هاي پيش گفته به هنگام كاربرد كم و بيش ارتشي مابانه به :شخصيت گرم و پرشور

راهنماي تور بايد كمي هم رفتار افسر فرمانده وجود داشته باشد. با اين تفاوت كه مسافران، يک گروه آزاد و خوشگذران 

هستند و نه يک دسته سرباز. راهنماي تور هنگامي كه رهبري خود را اعمال مي كند بايد گشاده رو باشد و نشان دهد كه 

 .و رفتاري پرشور و دوستانه داشته باشدآماده لبخند زدن است 

  
ه اما سرپرست گروه هموار  مسافران تور مي توانند با سر و وضعي نامرتب يا آشفته ديده شوند :آراستگي و پيراستگي

 دبايد داراي ظاهري آراسته باشد. اين آراستگي و شادابي بر اعتبار و اقتدار او مي افزايد و سرمشقي براي ديگران خواه

 .بود. يک همراه گروه شلخته براي خودش، كارفرما، ارزش و موفقيت تور، اثر بد و ناخوشايندي خواهد داشت

  
، از ناتواني تندرست باشد  اين بدين معنا نيست كه سرپرست تور از آغاز روز ورزش هاي سنگين بکند. اما بايد :تندرستي

شد. حتي هنگامي كه احساس بيماري مي كند بايد به گونه اي رفتار كند بدني در رنج نباشد و از بنيه خوب برخوردار با

 .كه گوياي سرزندگي و توانمندي باشد و به هنگام بيماري ها نبايد بگذارد كه بيماري براو چيره شود

  
ر مسافران را زي بايد حاالت  گذشته از برنامه ريزي براي مسيرها و رديابي يا موارد اضطراري، راهنما همواره :حساسيت

نظر داشته و واكنش هاي شخصيتي آنها را پيش بيني كند و تفکر آنها را بخواند و به شکايات آنها توجه كند. خستگي 

آنها را ارزيابي كند و اسباب آسايش و آرامش مسافران تنها و نگران را فراهم كند. راهنما بايد كمي هم روانشناس باشد 

 .هاي آنان بسيار هوشيار باشدو نسبت به مسافران و حالت 

  
قرار مي گيرد دستپاچه و   برخي از مردم هنگامي كه روال عادي كارها در خطر به هم خوردن :انعطاف پذيري و نرمش

سراسيمه مي شوند اين كار بيشتر براي برنامه ريزان خشک ونرمش ناپذير روي مي دهد كه خواهان آنند كه همه چيز 

است باشد. اصل قديمي مورفي دقيقا براي تور هم مصداق دارد )اگر قرار است چيزي خراب بشود مرتب و بي كم و ك

خراب خواهد شد(. برنامه ريزي احتمال پديد آمدن دردسرهاي بزرگ را كاهش مي دهد اما پاره اي تغييرات گريزناپذير 

ازگار باطات و پيام رساني، مسافران ناسهستند. در سفر چيزهايي همچون خرابي وسايل حمل و نقل، آشفتگي وسايل ارت
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و درد سر آفرين يا بيماري ها، بالياي طبيعي، تاخير وسايل ترابري و... وجود دارد. پس راهنماي تور بايد به سرعت و با 

 .حضور ذهن چاره سازي كند. بايد توان آن را داشته باشد تا هرگاه شرايط وادار مي كند، برنامه را تغيير دهد

  
 از آسايش خود چشم  چونان ديگر اصول رهبري يک همراه تور بايد همواره آماده باشد تا به خاطر رفاه گروه :فداكاري

 .پوشي كند. يک ليدر بايد پس از همه بخورد، بنوشد و بياسايد

  
دشواري  نادرست و همچنان كه نرمش پذيري فضيلتي بايسته است يک همراه تور كاردان بايد همه چيزهاي :آينده نگري

ساز را از پيش دريابد و بکوشد از روي دادن آنها پيشگيري نمايد. اين به معناي گفتگوهاي گسترده با راننده اتوبوس و 

 .كاركنان كشتي، گفتگوهاي تلفني پيش از آغاز تور، بررسي امکانات پيش از به دست گرفتن رهبري گروه مي باشد

  
كه مسافران را به هم   يک راهنماي تور كارآزموده اين توانايي را دارد :دوستي هاي پايدار توانمندي براي پديدآوردن

نزديک كند. در پايان يک تور خوب، بيشتر مسافران گروه دوست ندارند از هم جدا شوند و پس از آن نيز با هم بسيار 

 .در تماس خواهند بود. بيشتر آنها در تورهاي بعدي باهم سفر خواهند كرد

 

 پایان
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