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 ١ِذا١ٔخ دساعخ: ِظش فٟ اٌغ١بؽ١١ٓ ٌٍّششذ٠ٓ إٌّٟٙ ا١ٌّضبق

 ػ١غٝٚؽ١ذ ػّشاْ      ربِش     ؽٛعْٛ ِؾّٛد ػٍٝ 

 عبِؼخ اٌف١َٛ ،و١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق  

 الممخص 

بإبراز أٌهٓة الهٓثاؽ الهٍىْ لمهرشدٓف السٓاحٓٓف كضركرة اٚلتزاـ فْ ٌذي الدراسة لقد قاـ الباحث 
كها قاـ . تتعرض الدراسات السابقة فْ هجاؿ ا٘رشاد السٓاحْ لٍذا الهكضكع هف قبؿ بتطبٓقً، حٓث لـ

بدراسة هٓداىٓة تشهؿ اثىٓف هف هسئكلْ كزارة السٓاحة، كبعض الهرشدٓف السٓاحٓٓف، كعددنا هف هسئكلْ 
جاباتٍـ شركات السٓاحة، كتـ سؤالٍـ عدة أسئمة حكؿ الهٓثاؽ الهٍىْ لمهرشدٓف السٓاحٓٓف، كلقد كاىت إ

 هتىكعة هها ساٌـ فْ إثراء الدراسة بالعدٓد هف اٖفكار كأراء الجٓدة.
ا تىهٓة الصكرة الذٌىٓة ا٘ٓجابٓة حكؿ طبٓعة عهؿ الهرشد السٓاحْ، كها قاـ  كلقد حاكؿ الباحث أٓضن

ٓستحٓؿ بتعٓرؼ هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ، كأٌهٓتٍا، كالدكر الحٓكم الذم ٓقكـ بً الهرشد السٓاحْ، كالذم 
ا عف أىكاع الهرشدٓف السٓاحٓٓف فْ هصر هف  بدكىً ىجاح هىظكهة العهؿ السٓاحْ ككؿ، كتحدث أٓضن

 هىظكر عهمْ.
كلقد ذكر الباحث هجهكعة هف اٖسس كالهبادمء اٖخٛقٓة الخاصة بالهرشد السٓاحْ هثؿ الهصداقٓة، 

ِ العادات كالتقالٓد هة، كالحفاظ عمكاٖهاىة التْ تشهؿ الحفاظ عمِ سٛهة السائحٓف كالههتمكات العا
لِ ضركرة ضبط الىفس، كالتعاكف، اٚجتهاعٓة،  كها أشار إلِ أٌهٓة إدارة الكقت كحسف استغٛلً، كا 

 كاٚلتزاـ بالحٓاد الهٍىْ.
 الكممات الدالة:
 -سمكؾ الهرشد السٓاحْ -أخٛؽ الهرشد السٓاحْ -الدلٓؿ السٓاحْ -الهرشد السٓاحْ -الهٓثاؽ الهٍىْ

 ىقابة الهرشدٓف السٓاحٓٓف. -هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ
  مقدمة 

لٓس ٌىاؾ هف ٓجادؿ فْ أٌهٓة العهؿ كضركرتً كقٓهتً لمحٓاة البشٓرة بصكرة عاهة، فٍك أساس ىٍضة 
ا، فىجد أف اٖعهاؿ التْ تتطمب ههارسات  اٖهـ كتقدهٍا كرقٍٓا. كتتهٓز اٖعهاؿ الهٍىٓة عف غٌٓر

ٚن هٍىٓة. فها ٓهٓز العهؿ الهٍىْ عف  كىشاطات تعتهد عمِ حد أدىِ هف الطابع العقمْ ٚ تعتبر أعها
ىظـ جكاىبٍا كأبعادٌا  غٓري هف اٖعهاؿ ٌك كجكد ا٘طار الىظرم الذم ٓكجً اٖعهاؿ الهٍىٓة، ٓك

 (.1984عبد الحهٓد، الحبارم، ) الهختمفة
أك ( 2013هصطفِ، الٓزات، الىجار،  ) كقد كرد تعٓرؼ الهٍىة فْ المغة بأىً "الحذؽ بالخدهة كالعهؿ"

ك العهؿ الذم ٓحتاج إلِ خبرة كهٍارة كحذؽ فْ الههارسة أبادم،  ) عهؿ الرجؿ فْ صىعتً، ٌك
1996). 
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أها تعٓرؼ الهٍىة فْ اٚصطٛح: فقد كرد لٍا العدٓد هف التعٓرفات الهختمفة. هف ذلؾ تعٓرفٍا بأىٍا 
)عبد الحهٓد، الحبارم،  هتٍىٍا الفرد فْ الهٍف العمٓا غالبناهجهكعة هف اٖعهاؿ الهترابطة كالهتهٓزة ٓ

)عبد الحهٓد،  . كقٓؿ أىٍا عهؿ ٓحتاج إلِ أساس هف التعمٓـ كالثقافة هقركىنا بهٍارة خاصة(1984
 .(1984الحبارم، 

 مفيوم الميثاق الميني
ٍا أثىاء ههارسة الهٓثاؽ الهٍىْ ٌك كثٓقة تتضهف هبادلء كقكاعد أساسٓة هتفؽ عمٍٓا ٓجب احتراه

 (.http://www.almaany.com)الهٍىة
 اإلرشاد السياحي

ا٘رشاد ٌك عٛقة دٓىاهٓكٓة تفاعمٓة هٍىٓة كاعٓة بٓف الهرشد كالهسترشد تٍدؼ إلِ هساعدة الهسترشد 
لكْ ٓعرؼ ىفسً كٓفٍـ ذاتً هف خٛؿ ىظرة كمٓة لجكاىب شخصٓتً لٓتهكف هف تحقٓؽ أٌدافً بدقة، 

حؿ هشكٛتً بشكؿ هكضكعْ، بها ٓساعدي عمِ الىهك الشخصْ كالهٍىْ كاتخاذ قرارات ً بىفسً، ٓك
 .(2006)الزغبْ،  كالتربكم كاٚجتهاعْ، كتحقٓؽ التكافؽ كالصحة الىفسٓة

دارة الرحٛت السٓاحٓة، كتىفٓذ البراهج Tourist Guidanceكا٘رشاد السٓاحْ ) ( ٓعىْ: قٓادة كتىظٓـ كا 
هكعة السٓاحٓة، كهرافقتٍـ هىذ كصكلٍـ حتِ هغادرتٍـ، كترتٓب كتسٍٓؿ تىقمٍـ، السٓاحٓة لمسائح أك الهج

كهساعدتٍـ عمِ ههارسة اٖىهاط كاٖىشطة السٓاحٓة الهحددة فْ براهجٍـ، كتكفٓر الهعمكهات 
 .(www.stguide.com) التكضٓحٓة الٛزهة لٍـ

 ٓاـ بتىفٓذ عهؿ ا٘رشاد السٓاحْكهف ا٘رشاد السٓاحْ اشتيؽ اسـ الهرشد السٓاحْ الذم ٓتكلِ الق
(www.stguide.com) . 

بأىً أحد أركاف العهمٓة السٓاحٓة، كالذم ٓتكلِ إدارة كتىظٓـ الرحٛت  كقد عيرؼ الهرشد السٓاحْ
قـك بعهمٓات التكضٓح كالشرح عف هىاطؽ الجذب  السٓاحٓة هف خٛؿ هرافقة الهجهكعات السٓاحٓة، ٓك

ٓاحٓة التْ ٓرافقٍا، كعمًٓ تقع هسئكلٓة الهحافظة عمِ ٌذي الهجهكعة، فٍك السٓاحْ ٖفراد الهجهكعة الس
 .(2006)هقابمة،  السفٓر كالهعمـ كالرسكؿ الىاقؿ لحضارة كثقافة اٖهة

ا الهرشد السٓاحْ بأىً الشخص الذم ٓهارس أعهاؿ إرشاد السٓاح لهختمؼ اٖهاكف  كقد عيرؼ أٓضن
دٌـ بالهعمك  س،  هات عىٍاالسٓاحٓة كاٖثٓرة، كتزٓك  .(2006)عٓك

ا أف الهرشد السٓاحْ: ٌك الذم ٓتكلِ الشرح كا٘رشاد لمسائح فْ أهاكف أثار كالهتاحؼ، أك  كقٓؿ أٓضن
 .(1996)أبك الحسف، الهعارض، فْ هقابؿ أجر

ح كالتسكٓؽ السٓاحْ، هف خٛؿ اٚىطباعات  ا أف الهرشد السٓاحْ: ٓساٌـ فْ عهمٓة الترٓك كقٓؿ أٓضن
ـ ٌذي اٚىطباعات إلِ بٛدٌـ، هها ٓؤدم إلِ ا٘ٓجابٓ ة التْ ٓتركٍا لدل السائحٓف الذٓف ٓىقمكف بدكٌر

 .(2007) العهركسْ، استجٛب الهٓزد هف السائحٓف
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 *أنواع المرشدين السياحيين في مصر
 (General guideالهرشد السٓاحْ العاـ ) -

راد بً الهرشد الذم ٓقكـ بهرافقة الهجهكعات السٓاحٓة شهؿ هجاؿ ٓك قكـ بعهمٓة ا٘رشاد السٓاحْ، ٓك ، ٓك
ٌا دكف استثىاء.عهمً جهٓع ا  لهىاطؽ التْ ٓتٚك

 (Local guideالهرشد السٓاحْ الهحمْ ) -
راد بً الهرشد الذم ٓقتصر عهمً عمِ هرافقة الهجهكعات السٓاحٓة فْ هىطقة أك هكقع سٓاحْ أك  ٓك

 أثرم هحدد.
 (Museum guideالهرشد السٓاحْ الهتحفْ ) -

راد بً الهرشد الذم ٓقتصر عهمً عمِ الشرح داخؿ الهتاحؼ فقط.  ٓك
  (Safari guide)شد السٓاحْ الخاص بسٓاحة السفارمالهر  -

راد بً الهرشد الذم ٓقكـ برحٛت السفارم إلِ الصحراء هثؿ الصحراء الغربٓة، كالكاحات، كرحٛت  ٓك
طمؽ عمِ ٌذا الىكع "السٓاحة ا  لبٓئٓة".كادم الحٓتاف؛ ٓك

  (Silent guide) الهرشد السٓاحْ الصاهت -
دٓة  راد بً الهرشد الذم ٓرافؽ هجهكعات سٓاحٓة ٓتحدث أفرادٌا لغة ىادرة هثؿ المغة الركهاىٓة أكالسٓك ٓك
ككف فْ  أكالككٓرة أكالتركٓة؛ فٓقكـ الهرشد بعهمٓة هساىدة لهف ٓقكـ بالشرح السٓاحْ بٍذي المغات، ٓك

حهؿ ىفس جىسٓة أفراد الهجهكعة السٓاحٓة.الغالب رئٓس الهج  هكعة السٓاحٓة، ٓك
عهؿ هعظهٍـ  جب التىكًٓ إلِ أف أغمب الهرشدٓف السٓاحٓٓف فْ هصر ٓتهتعكف بكفاءة كخبرة عالٓة، ٓك ٓك
هف خٛؿ هدرسة هٍىٓة كاحدة، لكف فْ بعض اٖحٓاف ٓعهؿ بعض الهرشدٓف السٓاحٓٓف فْ إطار هحدد 

ـ إلًٓ هقتضٓ ات البرىاهج السٓاحْ، ٚك ٓىتقص ٌذا هف كفاءتٍـ أك خبرتٍـ أك هٍارتٍـ فقط تضطٌر
ة.   المغٓك

فعمِ سبٓؿ الهثاؿ فإف الهرشدٓف السٓاحٓٓف العاهمٓف بسكؽ السٓاحة الركسْ قد ٓيطمب هىٍـ العهؿ داخؿ 
رشادٌـ خٛؿ ٓزارتٍـ لٌٗراهات كالهتحؼ  إطار سٓاحْ ضٓؽ ٓقتصر عمِ استقباؿ السائحٓف كا 

صرم بالقاٌرة فقط، فٓىدرجكف بذلؾ تحت ىكع الهرشد السٓاحْ الهحمْ كفقنا لمتصىٓؼ السابؽ ٖىكاع اله
الهرشدٓف السٓاحٓٓف فْ هصر، لكىٍـ عهمٓنا ٓتهتعكف بالخبرة كالكفاءة التْ تهكىٍـ هف آداء كافة هٍاـ 

 الهرشد السٓاحْ العاـ. 

                                                           
 التصىٓؼ الهذككر ٌك ىتاج خبرة الباحث فْ هجاؿ ا٘رشاد السٓاحْ. *
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ىاؾ هثاؿ آخر خاص بالهرشدٓف السٓاحٓٓف العاهمٓف  داخؿ الهتاحؼ؛ فهىٍـ هف ٓتهتع بخبرة ككفاءة ٌك
كهٍارات لغكٓة عالٓة، إٚ أف ظركؼ السف هع الظركؼ الصحٓة اضطرتٍـ إلِ اٚقتصار عمِ العهؿ 

 داخؿ إطار الهتاحؼ فقط.
عد ٌذا التىكًٓ هف الكاجبات اٖخٛقٓة الهٍىٓة التْ تحتـ عمِ الباحث إبراز الحقائؽ بهكضكعٓة دكف  ٓك

 ىٓؼ أىكاع الهرشدٓف السٓاحٓٓف.الهساس بتص
، ثـ  كقبؿ ذكر أٌهٓة الهرشد السٓاحْ فْ هصر ٓجب أكٚن ذكر أٌهٓة السٓاحة فْ هصر بشكؿو عاـو

 أٌهٓة الهرشد السٓاحْ.
 أىمية السياحة في مصر

ا جمب فكائد عظٓهة، كها  ٓجب عمٓىا أف ىقبؿ أف السٓاحة ٚ ٌْ ىعهة ٚك ىقهة؛ إىها السٓاحة فْ هقدكٌر
ادة فكائد السٓاحة، ٓ هكىٍا أف تيسفر عف هشكٛت اجتهاعٓة عدٓدة. كالعالـ بأسري لدًٓ خبرة فْ كٓفٓة ٓز

فْ كٓفٓة ا٘قٛؿ هف الهشكٛت اٚجتهاعٓة الىاتجة عىٍا. كها ٓىبغْ  -عمِ اٖقؿ -كبعض الخبرة
 .(2002دىر، ٓرتشْ، هاكىتكش، جٓكل) ٌك هكازىة الفكائد كالىفقات لٛستفادة هف الىتائج -ٌىا -عهمً

جب عمِ طمبة السٓاحة كهدٓٓرٍا التىفٓذٓٓف الفٍـ الكاضح لٕثار ا٘ٓجابٓة كالسمبٓة لمسٓاحة عمِ كفاءة  ٓك
 .(2002هاكىتكش، جٓكلدىر، ٓرتشْ، ) الحٓاة عمِ الهستكل القكهْ كاٖقمٓهْ كالدكلْ

 ة لمسٓاحةا٘ٓجابٓ أثار-
 هبىٓة عمِ تقدٓـ الخدهات فْ هختمؼ الهجاٚت لمسٓاحتكفٓر فرص عهؿ كاسعة، ٖىٍا صىاعة  -

 (.2011)عاتْ، 
تعهؿ السٓاحة عمِ تطكٓر البىٓة اٖساسٓة، كخاصة فْ الهىاطؽ الٓرفٓة، كهف ثـى ارتفاع هستكل  -

فٓة إلِ الهىاطؽ  الدخؿ لٗفراد فْ تمؾ الهجتهعات، هها ٓقمؿ هف الٍجرة الداخمٓة هف الهىاطؽ الٓر
 (.2011، )عاتْ الحضٓرة

ادة إجهالْ الدخؿ القكهْ. -  ٓز
ة اٚقتصادٓة الهتاحة اٖكثر اىسجاهنا كاتساقنا فْ الهىطقة. -  اٚتجاي ىحك اٖىشطة التىهٓك
ادة الدخكؿ الحككهٓة. -  ٓز
 السٓاحة ذات تأثٓر عالْ هتعدد الجكاىب. -
 تكسٓع أفاؽ التعمٓهٓة كالثقافٓة، كتحسٓف هشاعر الثقة بالىفس. -
فْ هستكل أعمِ هف الدخؿ كهستكل أفضؿ هف الهعٓشة.ت -  حسٓف كفاءة الحٓاة هتهثمة ن
 .(2002)هاكىتكش، جٓكلدىر، ٓرتشْ،  تدعٓـ اٚحتفاظ بالتراث كالتقالٓد -

 (2002)هاكىتكش، جٓكلدىر، ٓرتشْ، لمسٓاحة أثار السمبٓة
 تحقٓؽ تىهٓة اقتصادٓة غٓر هتكازىة. -
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 طبٓعٓة، كالتمكث.تغٓٓر البٓئة العضكٓة ال -
 التأثٓر عمِ البٓىة الثقافٓة بها ٓؤدم إلِ: -

 .ادة آثارالجٓرهة، كالدعارة، كالهقاهرة  ٓز
 .ادة الحساسٓة تجاي التغٓرات اٚقتصادٓة كالسٓاسٓة  ٓز
 .إعطاء طابعنا تجارٓنا لمثقافة كالدٓف كالفىكف 

 †أىمية المرشد السياحي
ذم ٓقدهً أثىاء عهمً فْ القطاع السٓاحْ، كتتهثؿ ٌذي اٌٖهٓة تظٍر أٌهٓة الهرشد السٓاحْ فْ الدكر ال

 فْ عدة أهكر، هىٍا: 
ٓتهٓز الهرشد السٓاحْ باٚىفتاح عمِ التجارب كا٘ىجازات الحضآرة الكبرل لمحضارة ا٘ىساىٓة،  -

 فٓىعكس تأثري بتمؾ ا٘ىجازات كالتقىٓات كالخبرات عمِ قٓاهً بدكري فْ العهمٓة السٓاحٓة.
قكـ الهرشد السٓاحْ بتىفٓذ البراهج الهيعىدة لً هف قبؿ الشركات السٓاحٓة، كها ٓقكـ بشرح تآرخ كثقافة ٓ -

البمد الهيزار كحالتً اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة، كٓساعد كذلؾ الهجهكعات السٓاحٓة فْ حاٚت الطكارمء 
 ؽ كالهترجـ فْ ىفس الكقت.هثؿ الحكادث كاٖهراض كسرقة الحقاىب، لذا فٍك ٓعتبر الهتحدث كالهىس

ٓعهؿ الهرشد السٓاحْ بإخٛص ٘ىجاح رحمة السائحٓف، كلكْ ٓككف التقٓرر الخاص بعهمً إٓجابٓنا  -
 لصالح الشركة التابع لٍا، لذا فإف الشركة الجالبة لمسٓاحة تدٓف لمهرشد بالكثٓر هف الفضؿ.

حاكؿ إصٛحٍا بشتِ الطرؽ، كلذا ٓبذؿ الهرشد السٓاحْ جٍدنا كبٓرنا لتٛفْ عٓكب الفىادؽ  - الكثٓرة، ٓك
ا تدٓف لمهرشد السٓاحْ بالكثٓر هف الفضؿ.   فإف الفىادؽ أٓضن

ا لككىً سفٓرنا فكؽ العادة ٘ظٍار الكجً الحسف لبمدي. -  تدٓف الدكلة لمهرشد السٓاحْ أٓضن
ْ السٓا - ا فْ ككىً عصب السٓاحة الثقافٓة، ٌك حة التْ تتطمب تكهف أٌهٓة الهرشد السٓاحْ أٓضن

ٛن لكؿ ها تقع عمًٓ عٓف السائح، لذلؾ ٓستحٓؿ تكاجد السائح دكف رفٓؽ ٓصحبً هىذ أف ٓطأ  ا كتحمٓ شرحن
ككف دارسنا لتآرخ هصر القدٓـ  أرض هصر. فالهرشد السٓاحْ الىاجح ٌك الذم ٓتقف لغة السائح، ٓك

حتِ التآرخ الهعاصر، كدارسنا ٖحكاؿ بأىكاعً الهختمفة كعصكري الهتٛحقة ابتداءن هف العصر الفرعكىْ 
جابتً  هصر السٓاسٓة كاٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة، با٘ضافة لقٓاهً بالشرح الهتخصص دكف ىقصاف، كا 

 الكافٓة الهستفٓضة عف أسئمة السائحٓف بشكؿ ٚ ٓشعر هعً السائح بأم همؿ.
ٓحافظ دائهنا عمِ ابتساهتً  ٓتعرض الهرشد السٓاحْ أثىاء عهمً لمعدٓد هف الضغكط، كهع ذلؾ فٍك -

ف كاىكا هف هثٓرم الهشاكؿ، فٍك ٓبذؿ قصارل جٍدي ٘تهاـ عهمً بىجاح بها  أهاـ السائحٓف، حتِ كا 
حاكؿ حهآتٍـ هف أم هشاكؿ قد ٓتعرضكف لٍا أثىاء رحمتٍـ.  ٓرضْ السائحٓف، ٓك

                                                           
†

 .ِٕٙزُٙ ثشؤْ اٌّظش١٠ٓ اٌغ١بؽ١١ٓ اٌّششذ٠ٓ أساء العزـالع اٌجبؽش ثٗ لبَ اعزج١بْ ٔزبط ٟ٘ اٌّزوٛسح اٌّؼٍِٛبد
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لبمد؛ ٖىً ٓيظٍر لمسائحٓف ٓحافظ الهرشد السٓاحْ عمِ العادات كالتقالٓد الشعبٓة الحسىة الخاصة با -
ا عف  عادات بمدي التْ ٓتكلِ ا٘رشاد فٍٓا، لٓضع بصهة حضآرة كثقافٓة خاصة ببمدي، كٓيبٓف ها ٓهٌٓز

ا هف البمداف.  غٌٓر
ٓساعد الهرشد السٓاحْ فْ تحقٓؽ التىهٓة السٓاحٓة كاٚقتصادٓة لمدكلة هف خٛؿ ها ٓتهتع بً قطاع  -

 عكد بالىفع اٚقتصادم عمِ العاهمٓف بً.ا٘رشاد السٓاحْ هف هزآا ت
ك الذم ٓحْٓ الهاضْ هف  رل الباحث أف الهرشد السٓاحْ ٌك صاىع اٚىطباعات لدل السائحٓف، ٌك ٓك
ا أف  جدٓد هف خٛؿ رسـ صكرة ذٌىٓة هتكاهمة اٖبعاد عف الهكضكع هحؿ الشرح. كها ٓرل الباحث أٓضن

ك الذم ساٌـ فْ اىتشار السفر كظاٌرة الهرشد السٓاحْ ٌك الهككف الرئٓسْ لمرحمة ا لسٓاحٓة، ٌك
 إىساىٓة، فأصبح لً بذلؾ دكر كبٓر فْ تحقٓؽ التىهٓة السٓاحٓة. 

عتقد الباحث أف كؿ ٌذا الهجٍكد البشرم هف جاىب الهرشد السٓاحْ ٚ ٓقدر عمًٓ إٚ فئة هحدكدة هف  ٓك
ٓؤهف بضركرة الحفاظ عمِ هٍىة الىاس الذٓف ٓتهٓزكف بهكاٌب كهٍارات خاصة. لذلؾ فإف الباحث 

ف  ا٘رشاد السٓاحْ كاٚرتقاء بٍا، كها ٓؤهف بضركرة ترسٓخ الهىظكر الحضارم الكمْ كالشهكلْ فْ تكٓك
الهرشد السٓاحْ؛ فٛبد لمهرشد السٓاحْ هف اٚلتزاـ بهصادر الهعرفة الهتكاهمة التْ تيشكؿ جزءنا هف كاقع 

لككف كالتآرخ كالتجربة كالخبرة كالفطرة كالكجداف كهصادر الهجتهع الهصرم، كالتْ تتضهف العقؿ كا
 ضركٓرة لفٍـ الحٓاة كبىاء حضارة هتكازىة.

كهها سبؽ هف تعٓرؼ بأٌهٓة الهرشد السٓاحْ، ٓتبٓف لىا أف هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ تتضهف هجهكعة 
 أسس كهبادمء ٌاهة خاصة بطبٓعة عهؿ الهرشد السٓاحْ، كهىٍا:

 مق السميمالخاألساس األول: 
ف لهٍىة ا٘رشاد  اٖسس اٖخٛقٓة ٌْ الهبادمء كاٖصكؿ كالقكاعد التْ تقكـ عمٍٓا حٓاة ا٘ىساف. كا 

 .(2006)الفاعكرم،  السٓاحْ أسسنا أخٛقٓة ٓستىد إلٍٓا الهرشد السٓاحْ أثىاء هزاكلتً لٍذي الهٍىة
جب عمِ الهرشد السٓاحْ أف ٓترفع عف كؿ ها ٓخؿ بشرؼ هٍىتً سكا ءن كاف فْ أثىاء هزاكلتً لعهمً أـ ٓك

خارجً؛ فالهرشد السٓاحْ ٓجب أف ٓسمؾ فْ تصرفاتً سمككنا قكٓهنا ٓتهاشِ هع تقدٓر الىاس كاحتراهٍـ 
بد لً أثىاء عهمً فْ القطاع السٓاحْ أف ٓستحضر اٖىظهة كالقكاىٓف اٖخٛقٓة التْ ٓجب أف  لً، ٚك

ً أف ٓبتعد عىٍا، فكها أف لمهرشد حقكقنا ٓجب أف ٓأخذٌا، فإف ٓمتـز بٍا أثىاء عهمً، كتمؾ التْ ٓىبغْ ل
 .(2011)عاتْ،  عمًٓ كاجبات ٓمزهً القٓاـ بٍا، كهف كاجبً أف ٓككف قدكة حسىة أهاـ السائحٓف

رل الباحث أف الهرشدٓف السٓاحٓٓف هىٍـ هف ٓحرص عمِ اٚلتزاـ بأخٛقٓات العهؿ السٓاحْ، كهىٍـ  ٓك
فهف الهصمحة العاهة كضع هٓثاؽ ٓكضح أخٛقٓات هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ،  هف ٚ ٓكترث لٍا. لذلؾ

لٓمتـز بٍا جهٓع العاهمٓف فْ ٌذي الهٍىة، ٖف العهؿ فْ هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ تعتبر بهثابة حهؿ رسالة 
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ا، رفٓعة الشأف، عالٓة الهىزلة، تحظِ باٌتهاـو كاسع، لها لٍا هف تأثٓر عظٓـ عمِ حاضر اٖهة كهستقبمٍ
تجمِ سهك ٌذي الهٍىة فْ هضهكىٍا اٖخٛقْ.  ٓك

 األساس الثاني: الحفاظ عمى استقرار الوطن ووحدتو
ك ٓهثؿ صكرة صادقة لمهثقؼ الهىتهْ إلِ  الهرشد السٓاحْ أهٓف عمِ كٓاف الكطف ككحدتً كاستقراري، ٌك

ا، لٓككف قادرنا عمِ  ف رأم ىاضج هبىْ كطىً، فمذا ٓجب عمًٓ تكسٓع ىطاؽ ثقافتً كتىكٓع هصادٌر تكٓك
 .(2011)عاتْ،  عمِ العمـ كالهعرفة كالخبرة الكاسعة الضركٓرة لقٓادة الهجهكعات السٓاحٓة

 األساس الثالث: األمانة   
لٗهاىة أٌهٓة كبٓرة فْ الحٓاة البشٓرة ٖىٍا تعهؿ عمِ صٓاىة الحقكؽ كحفظ اٖعهاؿ هف التفٓرط 

)الغزالْ، مـ هف اتباع الٍكل، كهف ثـى ترتقْ البٛد باستقاهة أفرادٌاكاٌ٘هاؿ، كبكجكدٌا تستقٓـ الفطرة كتس
2007) . 

كتعتبر اٖهاىة هف أخٛقٓات الهرشد السٓاحْ بالغة اٌٖهٓة، كالتْ ٓمـز لمعاهمٓف بهٍىة ا٘رشاد السٓاحْ 
مؽ اٖهاىة فْ هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ فْ عدة أهكر هىٍا: تهثؿ خي  التخمؽ بٍا. ٓك

 ٓف كعمِ الههتمكات العاهةعمِ سٛهة السائحالحفاظ  -
تتهثؿ أهاىة الهرشد السٓاحْ فْ الهحافظة عمِ كؿ ها ٓقع فْ ىطاؽ هسئكلٓتً كعٍدتً، ككؿ ها ٓتعمؽ 

 .(2006)هقابمة، بعهمً هف ههتمكات الدكلة هف أجٍزة ككسائؿ ىقؿ كهىاطؽ أثٓرة كغٓر ذلؾ
جكرنا هقابؿ عهمٍـ فْ إرشاد السائحٓف كتكجٍٍٓـ، لذا فأم كهف الهعمكـ أف الهرشدٓف السٓاحٓٓف ٓيهىحكف أ

 هحاكلة ٚستغٛؿ ٌذي الهٍىة بأخذ أهكاؿ إضافٓة هف السائحٓف بغٓر كجً حؽ ٓعد إخٛٚن بشرؼ الهٍىة
 .(2011)عاتْ، 

 العهؿ إتقاف -
. فالهرشد تتهثؿ أهاىة الهرشد السٓاحْ فْ هحافظتً عمِ هستكل اٖداء الجٓد أثىاء هزاكلتً لمهٍىة

السٓاحْ عىدها ٓضع ىيصب عٓىًٓ هسئكلٓتً عف أفراد الهجهكعة السٓاحٓة التْ ٓقكدٌا، فإىً ٓؤدم عهمً 
تقاف، هها ٓعزز ثقة السائحٓف فًٓ، كٓعطْ اىطباعنا حضارٓنا عف البمد الهضٓؼ.  بكؿ إخٛص كأهاىة كا 

 الهصداقٓة: -
ْ بٍا ٌك الصدؽ فْ ا٘دٚء بالهعمكهات هف أٌـ اٖخٛؽ التْ ٓجب عمِ الهرشد السٓاحْ التحم

الهتعمقة بتآرخ كحضارة البمد الهىتهْ إلٍٓا كباٖهاكف اٖثٓرة كالسٓاحٓة بٍا؛ فالهصداقٓة فْ الهجاؿ 
مؽ رفٓع ٓحهؿ الهرشد السٓاحْ عمِ أف ٓككف صادقنا فْ تعاهمً هع كؿ اٖطراؼ أثىاء تأدٓة  الهٍىْ خي

رل الباحث أف الهصداقٓة هع السائحٓف ٌاهة جدنا كتؤدم ٚحتراـ كبٓر لمهرشد السٓاحْ هف ًقبىؿ  عهمً، ٓك
السائحٓف، كخاصةن إذا كجد السائح هصداقٓة فْ تىفٓذ البرىاهج السٓاحْ الخاص بً عمِ أرض الكاقع 
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ر  هها ٓشعري بالثقة كالطهأىٓىة تجاي الهرشد السٓاحْ. كلف ٓتـ ذلؾ إٚ إذا قاـ الهرشد السٓاحْ بتطٓك
 عطاؤي لمهعمكهات عف صدؽو كهعرفة.ً كالتزكد هف الهعمكهات اٖثٓرة كالسٓاحٓة لٓككف إقدرات
 

 األساس الرابع: إدارة الوقت
َّٓر كهىظـ هف الخالؽ عز كجؿ، هىذ أف بدأ سبحاىً كتعالِ  الكقت ٚ ٓتحمِ بالصبر، بؿ ٌك هقدر كهسى

تخٓزف، بؿ ٌك سٓرع الىفاذ، فحقً الخمؽ حتِ قٓاـ الساعة.كلمكقت أٌهٓة خاصة ٖىً غٓر قابؿ لم
؛ لذا فإف كٓفٓة  اٚستثهار كالتعظٓـ، ٖف الهرء ٓفقدي سٓرعنا إف لـ ٓكف قادرنا عمِ استخداهً بشكؿو جٓدو
ذا كاىت ٌذي ٌْ  ضبط الكقت تعكس طبٓعة عهؿ الفرد كطٓرقة إدارتً لهختمؼ شئكف حٓاتً كمٍا.كا 

)جاد الرب،  هر ٓصبح أكثر أٌهٓة كخطكرة عمِ هستكل القادةأٌهٓة الكقت بالىسبة لمفرد العادم، فإف اٖ
2015). 

تهٓز الكقت بعدة خصائص، هف أٌهٍا ها ٓمْ:  ٓك
 الكقت ٓسٓر لٗهاـ بشكؿ هتتابع. -
 الكقت ٚ ٓهكف تخٓزىً، ٚك ٓهكف شراء الهٓزد هىً. -
مىؾ بطبعً، فٛ ٓهكف استرجاع ها هضِ هىً أبدنا. -  الكقت هستٍى
ـ لٍذي الىعهة كحسف استعهالٍا فٓها الىاس هتس - اككف فْ ىعهة الكقت، لكىٍـ هتفاكتكف كثٓرنا فْ تقدٌٓر

 .(2015)جاد الرب،  ٓىفع
رل الباحث أف إدارة الكقت لٍا أٌهٓة كبٓرة عىد الهرشد السٓاحْ، ٖىً إذا أحسف استغٛؿ الكقت فإف  ٓك

ٓجعمً هستعدنا لهكاجٍة أم هكاقؼ هفاجئة  ذلؾ ٓساعدي فْ تحقٓؽ أٌدافً كفْ تقمٓؿ هتاعب العهؿ، كها
 هحرجة.

ىها تختمؼ طٓرقة إدارة الهرشد  كالكقت الهتاح لمهرشد السٓاحْ ٌك ىفس الكقت الهتاح لباقْ الىاس، كا 
السٓاحْ الىاجح لكقتً عف غٓري، هف حٓث ترشٓد استعهاؿ الكقت كتعظٓهً. كلذلؾ ٓهكىىا القكؿ بأف 

ا فىٓنا بالدرجة اٖكلِ ٖىً ٓرتبط بسمكؾ الفرد.هفٍـك إدارة الكقت ٓعتبر هفٍك   هن
ىاؾ أسباب كثٓرة كهتىكعة تؤدم إلِ ضٓاع الكقت كعدـ اٚستفادة هىً، كهف بٓىٍا أسباب شخصٓة  ٌك

 .(2015)جاد الرب، كىفسٓة، كأسباب بٓئٓة
: اٖسباب الشخصٓة كالىفسٓة  أكٚن

 كالتعكد، كهىٍا: قد تككف اٖسباب الشخصٓة كالىفسٓة ىابعة هف التربٓة
 الٛهباٚة كعدـ اٚكتراث بأٌهٓة الكقت كهكرد أساسْ لٙىساف. -
 ضعؼ القٓـ كالعقائد الخاصة بتعظٓـ أٌهٓة الكقت عىد بعض اٖفراد. -
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فشؿ ا٘ىساف فْ حٓاتً الخاصة أك العاهة قد ٓشجعً عمِ غض الطرؼ عف أٌهٓة الكقت ككٓفٓة  -
 استثهاري.

 العائمٓة غٓر الهىضبطة قد تدفع اٖفراد إلِ إٌدار أكقاتٍـ فٓها ٚ ٓىفع.التركٓبة اٖسٓرة ك  -
عدـ حرص بعض اٖفراد عمِ الترتٓب كالىظاـ فْ حٓاتٍـ الخاصة، كسٓادة ركح العشكائٓة كاٚتكالٓة  -

 لدٍٓـ.
 ثاىٓنا: اٖسباب البٓئٓة

 عدـ اىتظاـ حركة الهركر خاصة فْ أكقات الذركة. -
ة كاٖهطار كالٓراح بشكؿ هفاجْء.تغٓر الظركؼ ال -  جٓك

ٛن هف الهرشدٓف السٓاحٓٓف كالهىظهات كالشركات السٓاحٓة  كالباحث ٓرل أف حسف إدارة الكقت ٓساعد ك
عمِ تحقٓؽ الهٓزد هف الىجاح، كها تعتبر خطة إدارة الكقت هف اٖدكات كاٖسالٓب التْ ٓستخدهٍا 

هجاؿ عهمً، كذلؾ فإف الكقت ٓعتبر هف أٌـ الهكارد  الهرشد السٓاحْ لتحقٓؽ التهٓز التىافسْ فْ
 اٚقتصادٓة لمقطاع السٓاحْ بها فًٓ هف أفراد كهىظهات.

 األساس الخامس: ضبط النفس
ٛن ٓعبر بً عف "قكة ا٘رادة كعٓف كهاؿ العقؿ"، كالبعد عف الطٓش  هف الهعمكـ أف ضبط الىفس ٓعد دلٓ

ك كالرعكىة، كتعبٓر عف الحكهة فْ هعالجة ه ا، ٌك شكٛت الحٓاة، كاهتحاف عبادة فْ ٌذي الحٓاة أٓضن
 .(1999)جىبكة، ثهرة هف ثهرات الرضا باهلل تعالِ

كلٛلتزاـ بخمؽ ضبط الىفس أٌهٓة كبٓرة فْ هجاؿ هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ باعتباري هف أٌـ السهات التْ 
طراؼ هف خٛؿ هجاٌدة الىفس، ٓتكجب عمِ العاهمٓف فْ ذلؾ الهجاؿ هراعتٍا أثىاء عهمٍـ هع جهٓع اٖ

ككبح جهاحٍا، كالسٓطرة عمٍٓا. كهف الهعركؼ أف طبٓعة العهؿ فْ هجاؿ ا٘رشاد السٓاحْ تستمـز 
التعاهؿ هع فئات عدٓدة هف السائحٓف تتفاكت طبائعٍـ هف ىاحٓة المغة التربٓة كالثقافة كالهستكل العمهِ، 

ْ بالصبر كضبط الىفس فْ تعاهمً هع ٌذي الفئات لذلؾ كاف هف الكاجب عمِ الهرشد السٓاحْ التحم
 .(1999)جىبكة، الهختمفة

ا أف طبٓعة عهؿ الهرشد السٓاحْ تفرض عمًٓ اٚتصاؿ بأفراد الهجهكعة السٓاحٓة،  كهف الهعمكـ أٓضن
عتبر ٌذا اهتحاف لمهرشد  ككؿ فرد فْ ٌذي الهجهكعة ٓحتاج إلِ أسمكب خاص فْ التعاهؿ هعً، ٓك

ٚن لهشاكمً السٓاحْ فٓها ٓ تعمؽ بقدرتً عمِ ضبط الىفس أثىاء ههارسة عهمً، بحٓث ٚ ٓترؾ هجا
الخاصة أك ٖعباء الحٓاة كضغكطٍا أف تؤثر سمبنا عمِ سمككً كتعاهمً هع السائحٓف؛ فكاجب الهٍىة 

 ٓيحتـ عمًٓ الفصؿ بٓف حٓاتً الخاصة كعهمً فْ هجاؿ ا٘رشاد السٓاحْ.
ىاؾ حقٓقة ٌاهة ٓجب اٚىتبا ْ أف العاهمٓف بهٍىة ا٘رشاد السٓاحْ بشره هعرضٓف لمخطأ ٌك ي لٍا، ٌك

كالغضب، هثؿ باقْ أفراد الهجتهع ٖىٍـ جزء ٚ ٓتجزأ هىً، كها أف هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ لٓست بالهٍىة 
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ا ٌذي الهٍىة، إٚ أف العاهمٓف بٍا تكاجٍٍـ الكثٓر هف الصعكبات  السٍمة؛ فبقدر الهتعة التْ تكفٌر
اقٓؿ، فكاف التحمْ بالصبر كسعة الصدر كاٚلتزاـ بالهكضكعٓة هف أٌـ سهات الهرشد السٓاحْٓ كالعر 

ت الهختمفة التْ ٓطرحٍا أفراد الهجهكعة السٓاحٓة.  الىاجح، خاصةن عىد ا٘جابة عمِ التساٚؤ
 األساس السادس: التعاون والحياد الميني 

 التعاكف  -
عاهمٓف بقطاع السٓاحة بىشاط هعٓف ٓتككف هف هجهكعة هف الهقصكد بالتعاكف ٌىا ٌك قٓاـ بعض ال
. فالتعاكف ٓككف بإظٍار التجاكب الفعاؿ، لمقٓاـ (1999)عٛقْ، اٖفراد ٓسعكف فًٓ لتحقٓؽ ٌدؼ هشترؾ

 بدكر هعٓف فْ العهؿ الهشترؾ هع الجهاعة، هف أجؿ الكصكؿ إلِ ٌدؼ هحدد هتفؽ عمًٓ.
الحرص الكبٓر عمِ إبداء ركح التعاكف هع زهٛئً العاهمٓف فْ  كلذلؾ فإف الهرشد السٓاحْ ٓتعٓف عمًٓ

 هجاؿ السٓاحة فْ كؿ ها ٓخدـ الهصمحة العاهة كالخاصة لقطاع السٓاحة الهصٓرة.
بذؿ  فْ هجاؿ ا٘رشاد السٓاحْ ٓعهؿ الهرشد السٓاحْ بشكؿ هستهر لتقدٓـ العكف لمكفكد السٓاحٓة، ٓك

شهؿ ذلؾ العهؿ الهٓداىْ؛ فهٍىة ا٘رشاد السٓاحْ العدٓد هف الجٍكد الهتكاصمة هف أجؿ  ذلؾ الٍدؼ، ٓك
 هف أكثر الهٍف القائهة عمِ التعاكف كالتضاهف. 

 الحٓاد الهٍىْ -
ٓهكىىا القكؿ بأف أصؿ الحٓاد فْ هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ ٓتهثؿ فْ تعاهؿ الهرشد السٓاحْ هع السائحٓف 

، كبىاءن عمِ خبرة الباحث أك الجىس. فعمِ سبٓؿ الهثاؿبهساكاة كاهمة، كبدكف تهٓٓز عمِ أساس المغة 
ٓات فْ هجاؿ ا٘رشاد السٓاحْ،  ٌىاؾ اختٛؼ كبٓر بٓف طبٓعة الهجهكعات السٓاحٓة القادهة هف الٚك

الهتحدة اٖهٓركٓة كتمؾ القادهة هف ٌكلىدا؛ فىجد أغمب الهرشدٓف السٓاحٓٓف الهصٓرٓف، الىاطقٓف بالمغة 
عهمٍـ، ٓفضمكف العهؿ هع الهجهكعات السٓاحٓة اٖهٓركٓة أكثر هف الٍكلىدٓة لعدة ا٘ىجمٓٓزة أثىاء 

أسباب هىٍا أف السائح اٖهٓركْ ٓتهٓز بالهرح، كالتفاعؿ هع الهرشد السٓاحْ، ككثرة الهشتٓرات، 
عد ٌذا التفضٓؿ إحدل صكر عدـ  ا؛ ٓك كاٚستعداد لمقٓاـ برحٛت إضافٓة، كعدـ إثارة الهشاكؿ كغٌٓر

حٓاد الهٍىْ. لذا ٓتكجب عمِ الهرشد السٓاحْ أداء عهمً بإتقاف كبٛ تهٓٓز فْ الهعاهمة عمِ أساس ال
لِ  ذا ٌك الحٓاد الهٍىْ الذم ٓؤدم إلِ بثِّ الطهأىٓىة فْ ىفكس السائحٓف، كا  جىسٓة السائحٓٓف، ٌك

 ارتباطٍـ بهرشدٌـ بعٛقة كطٓدة.
 األساس السابع: المسئولية المينية

الهسئكلٓة ٌك أكلِ خطكات الىجاح فْ أم عهؿ ٓيكمؼ بً ا٘ىساف. ككمها ازداد استشعار  إف استشعار
 ا٘ىساف لمهسئكلٓة زادت إىتاجٓتً، كصار هحبكبنا ههف حكلً.

كلذا فعمِ الهرشد السٓاحْ أف ٓستشعر حجـ الهسئكلٓة اٚجتهاعٓة كاٖخٛقٓة الهمقاة عمِ عاتقً أثىاء 
رشادات، قبؿ ككىً هسئكٚن عف أفراد  تأدٓة عهمً، لككىً هسئكٚن  عها ٓصدر عىً هف أقكاؿ كأفعاؿ كا 
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ٛن هع السائحٓف، كاٖكثر تفاعٛن هعٍـ هف خٛؿ تكجًٍٓ  الهجهكعة السٓاحٓة، ٖىً الشخص اٖكثر تعاه
رشادي لٍـ.   كا 

ـ لتحقٓؽ فٓجب عمِ الهرشد السٓاحْ أف ٓمتـز بتحهؿ أعباء العهؿ الهككؿ إلًٓ، كأف ٓكفر كؿ ها ٓمز 
الغآات التْ خرج السائح هف بمدي ٖجمٍا. كذلؾ فإف الهرشد السٓاحْ هسئكؿه عف تقدٓـ الهعمكهات 
الصحٓحة عف تآرخ بمدي، كعف هىاطؽ الجذب السٓاحْ فٍٓا.ككها ٓتحتـ عمِ الهرشد السٓاحْ الشعكر 

هعٍا، فإف لدًٓ كذلؾ هسئكلٓات  بالهسئكلٓة اٖخٛقٓة كالهٍىٓة تجاي أفراد الهجهكعة السٓاحٓة التْ ٓعهؿ
أخرل تجاي كطىً كدٓىً. فأها الهسئكلٓة تجاي الكطف فتتهثؿ فْ ضركرة ىقمً لصكرة إٓجابٓة هشرفة عف 

 كطىً. كأها الهسئكلٓة الدٓىٓة فتظٍر فْ أٌهٓة ابتعادي عف عف كؿ ها ٓيغضب اهلل هف أقكاؿ كأفعاؿ.
رل الباحث أف جهٓع ٌذي الهسئكلٓات هرتبطة  بالسمكؾ الشخصْ لمهرشد السٓاحْ، كبإٓهاىً الكاهؿ ٓك

 كبالتزاهً بهٓثاؽ شرؼ هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ.
 ميثاق شرف مينة اإلرشاد السياحي:

عمِ الرغـ هف قٓاـ عدد هف الباحثٓف بكتابة بعض اٖبحاث الخاصة باٖخٛؽ فْ هجاؿ ا٘رشاد 
خراجٍا بالشكؿ العمهْ الٛئؽ، إٚ السٓاحْ، كهع كاهؿ التقدٓر لمجٍد الهبذكؿ فْ كتابة  ٌذي اٖبحاث كا 

أف الباحث لـ ٓجد بٓىٍا أٓة دراسات خاصة بهٓثاؽ هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ، كذلؾ عمِ الرغـ هف اٌٖهٓة 
البالغة لٍذا الهكضكع. كلذا فقد قاـ الباحث بعهؿ دراسة هٓداىٓة ٚستطٛع آراء العاهمٓف بالقطاع 

ا٘رشاد السٓاحْ، كقاـ بتحمٓؿ ىتائج دراستً الهٓداىٓة لعمٍا تهثؿ ىكاة ٖبحاث  السٓاحْ بشأف هٓثاؽ هٍىة
 قادهة أكسع حكؿ ٌذا الهكضكع.

كلقد قاهت ىقابة الهرشدٓف السٓاحٓٓف باقتراح بعض الهبادمء الخاصة بهٓثاؽ شرؼ هٍىة ا٘رشاد 
ئحة آداب الهٍىة.كتهثِّؿ ٚئحة تق الٓد كآداب الهٍىة جزءنا هف الٛئحة السٓاحْ، كالتْ ٓفرضٍا القاىكف ٚك

ْ تشتهؿ عمِ عدة هكاد، هىٍا ها ٓمْ  :‡الداخمٓة لمىقابة، ٌك
راعْ الدقة كاٖهاىة فْ تصرفاتً، بها  - ٓجب عمِ الهرشد السٓاحْ أف ٓحافظ عمِ سمككً كهظٍري، ٓك

 ٓتٛئـ هع كراهتً ككراهة الهٍىة، حٓث أىً ٓيهثِّؿ كاجٍةن حضآرةن أهاـ السائح.
تضهف  - ٓجب عمِ الهرشد السٓاحْ أف ٓحافظ عمِ عٛقتً بزهٛء هٍىتً هف الهرشدٓف السٓاحٓٓف، ٓك

 ذلؾ حسف هعاهمتٍـ، كعدـ السعْ لٛستئثار بعهمٍـ لدل الشركات السٓاحٓة اٖخرل.
ئحتٍا الد - اخمٓة، ٓجب عمِ الهرشد السٓاحْ التعاكف هع الىقابة فْ تىفٓذ أٌدافٍا كأحكاهٍا القاىكىٓة ٚك

 ككذلؾ اٚلتزاـ بالقسـ الهىصكص عمًٓ فْ ٌذي الٛئحة.

                                                           
‡

 .2114 ػبَ اٌغ١بؽ١١ٓ اٌّششذ٠ٓ ٔمبثخ اداسح ِغٍظ ِٓ ِمذَ ِمزشػ
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ا اٚلتزاـ بالقرارات التْ تصدر عف هجمس إدارة الىقابة كالجهعٓة  - ٓجب عمِ الهرشد السٓاحْ أٓضن
العهكهٓة لٍا، سكاءن بهقاطعة شركة هف الشركات السٓاحٓة كعدـ التعاهؿ هعٍا، أك بعدـ التعاهؿ هع 

 دـ هساعدتٍـ بأم صكرة هف الصكر.أدعٓاء الهٍىة كع
تىص  121هف القاىكف رقـ  84كفْ حالة هخالفة بعض بىكد القاىكف أك هٓثاؽ شرؼ الهٍىة، فإف هادة 

عمِ أف الهرشد السٓاحْ الذم ٓخالؼ الكاجبات الهىصكص عمٍٓا فْ القاىكف، أك الٛئحة الداخمٓة 
الكاجب فْ هزاكلة الهٍىة، أك ٓظٍر بهظٍر هف لمىقابة، أك ٚئحة آداب الهٍىة، أك ٓخرج عف هقتضِ 

ٛن هىافٓنا ٔدابٍا، أك ٓيمحؽ ضررنا هادٓنا أك أدبٓنا بالىقابة، تتـ  شأىٍا ا٘ضرار بكراهتٍا، أك ٓأتْ عه
هحاسبتً تأدٓبٓنا هف خٛؿ إحالتً إلِ هجمس تأدٓب بقرار هف هجمس الىقابة، أك هجمس الىقابة الفرعٓة، 

هعً بهعرفة هف ٓكمفً هجمس إدارة الىقابة بذلؾ، كالذم ٓككف ههثِّٛن لٛتٍاـ أهاـ  بعد أف ٓتـ التحقٓؽ
 .§هف القاىكف سابؽ الذكر 85هجمس التأدٓب، كفقنا لمهادة 

تشكؿ هجمس التأدٓب هف عضك بإدارة الفتكل الهختصة بهجمس الدكلة ٚ تقؿ درجتً عف هستشار  ٓك
ـ الهجمس. كتىص  هساعد عمِ اٖقؿ رئٓسنا، كككٓؿ الىقابة، كثٛثة هف أعضاء هجمس إدارة الىقابة ٓختاٌر

ا إٚ بحضكر جهٓع  121هف القاىكف  86الهادة  عمِ أف اىعقاد هجمس التأدٓب ٚ ٓككف صحٓحن
 .**أعضائً

جكز لهجمس التأدٓب أف ٓكقع عقكبات تبدأ هف التىبًٓ كا٘ىذار، كقد تصؿ إلِ شطب اسـ الهرشد  ٓك
هف القاىكف  87جدكؿ الىقابة، دكف الهساس بهعاشً الهستىحؽ، كذلؾ كفقنا لمهادة  السٓاحْ الهيعاقىب هف

 .††السابؽ
 َقَسم المرشد السياحي:

بٓة لحدٓثْ لمهرشدٓف حدٓثْ التخرج، كذلؾ  كاىت ىقابة الهرشدٓف السٓاحٓٓف قد قاهت بعقد دكرات تدٓر
. كفْ ىٍآة هحاضرات 5/7/2003ْ بعد قرار الجهعٓة العهكهٓة لمهرشدٓف السٓاحٓٓف التْ اىعقدت ف

ك: بٓة بأداء قىسىـ الهرشد السٓاحْ، ٌك بٓة ٓقكـ الهرشد السٓاحْ الذم اجتاز الدكرة التدٓر  الدكرة التدٓر
أقسـ باهلل العظٓـ أف أهارس هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ باٖهاىة كالشرؼ، كأف أحافظ عمِ تقالٓدٌا ككراهتٍا، "

هٓثاؽ الىقابة، كأعهؿ عمِ تحقٓؽ أٌدافٍا، كهحافظنا عمِ كراهة هصر كأف أحتـر القكاىٓف كالمكائح ك 
 .‡‡"كأهىٍا القكهْ

 الدراسة الميدانية األولى

                                                           
§

 .1983 ٌغٕخ 121 سلُ ِظش فٟ اٌغ١بؽٟ اإلسشبد لبْٔٛ
**

 .اٌغبثك اٌّشعغ
††

 .اٌغبثك اٌّشعغ
‡‡
 . 2114 عٕخ اٌغ١بؽ١١ٓ اٌّششذ٠ٓ ٔمبثخ اداسح ِغٍظ ِٓ ِمذَ ِمزشػ 
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لقد قاـ الباحث بعهؿ استبٓاف ٚستطٛع آراء هجهكعة هف الهرشدٓف السٓاحٓٓف فٓها ٓخص الهٓثاؽ 
هرشدنا  45رائٍـ بحكالْ الٍـ عف آهرشد السٓاحْ. كٓيقدر عدد الهرشدٓف السٓاحٓٓف الذٓف تـ سؤ الهٍىٓمم
 ، كلقد تـ سؤالٍـ اٖسئمة التالٓة:سٓاحٓنا

 ها ٌْ أٌـ الهشكٛت اٖدبٓة كاٖخٛقٓة كا٘دآرة التْ تٍدد هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ فْ هصر؟ -1
 كتمخصت إجابات ٌذا السؤاؿ فٓها ٓمْ:

 عدـ اتحاد الهرشدٓف السٓاحٓٓف. -
ْ كزارة السٓاحة كتحكهٍا فْ قطاع الهرشدٓف السٓاحٓٓف بها ٓؤدم لضٓاع الىظاـ ا٘دارم الهتهثؿ ف -

 حقكقٍـ.
قاىكف الهرشدٓف السٓاحٓٓف الذم ٓكبؿ الجهعٓة العهكهٓة لمهرشدٓف السٓاحٓٓف أثىاء اٚىتخابات، كذلؾ  -

ؿ % هف عدد الهرشدٓف الذٓف لٍـ حؽ التصكٓت، هها ٓيعد تعجٓزنا ٓهىع اكتها50بالىَّص عمِ حضكر 
 الىصاب القاىكىْ، كبالتالْ عدـ إكهاؿ اٚىتخابات.

عدـ كجكد ٚئحة هىضبطة لتىظٓـ هٍىة عٓرقة كهٍىة ا٘رشاد السٓاحْ التْ ٚ تجد هف ٓهثمٍا، فْ  -
 ظؿ قاىكف هٍمٍؿ ٓتىصؿ هىً الجهٓع كقت اٖزهات.

د ٓضبط عهؿ الهرشدٓف السٓاحٓٓف هع شركات السٓاحة. -  عدـ كجكد ىظاـ هكحَّ
السمكؾ السْء الذم ٓقـك بً بعض الهرشدٓف السٓاحٓٓف لمحصكؿ عمِ عهؿ هف الشركات السٓاحٓة،  -

حٓث ٓقكـ الهرشد السٓاحْ بدفع رشاكم لهسئكؿ السٓاحة بالشركة لٓأخذ عهؿ زهٓمً، ككذلؾ هكافقة 
 بعض الهرشدٓف السٓاحٓٓف عمِ الحصكؿ عمِ أجر هتدىْ هف الشركات السٓاحٓة.

الذم ٓقـك بً بعض الهرشدٓف السٓاحٓٓف الجدد هع السائحٓف هف جاىب، كهع أقراىٍـ  السمكؾ السْء -
كزهٛئٍـ هف جاىب آخر، كهف ذلؾ عدـ احتراهٍـ لهبدأ اٖقدهٓة كغٓري هف أصكؿ الهٍىة، هها ٓؤدم 

 لتٍمٍؿ الهٍىة أخٛقٓنا.
الشركات السٓاحٓة، كذلؾ هف  عدـ كجكد ىقابة قكٓة لمهرشدٓف السٓاحٓٓف قادرة عمِ اىتزاع حقكقٍـ هف -

ة كٓاف الىقابة أهاـ  خٛؿ اقتراح حمكؿ ٌٖـ هشكٛتٍـ، كتغٓٓر القكاىٓف لصالحٍـ ، إلِ جاىب تقٓك
 الدكلة. كلف ٓتحقؽ ذلؾ إٚ باٚتحاد كاٚلتزاـ بالهبادمء كاٖخٛؽ. 

ا إٚ تحكؿ ىقابة الهرشدٓف السٓاحٓٓف إلِ هجرد هىفذ لسٓاسات الحككهة، فمـ ٓعد ٓ - سعِ أعضاٌؤ
لٛحتفاظ بهىاصبٍـ أطكؿ فترة ههكىة، كصاركا غٓر هٍتهٓف بهصالح الهرشدٓف السٓاحٓٓف إٚ أكقات 

 اٚىتخابات.
 كجكد هكظفٓف فْ كزارة السٓاحة ٚ ٓتهتعكف بالخبرة الكافٓة ٘دارة هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ. -
شرح كا٘رشاد كالىصح كالتكجًٓ لمسائحٓف، تجاكز بعض الهرشدٓف السٓاحٓٓف حدكد عهمٍـ الهختص بال -

ا.  كاٚىخراط فْ الرقص هع السائحٓف فْ حفٛت الهراكب الىٓمٓة كغٌٓر
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ة فْ كزارة السٓاحة، هف أبىاء هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ، تدٓر قطاع  - عدـ كجكد إدارة هحترفة قٓك
ذا أهر هعٓب فْ حؽ الحككهة.  الهرشدٓف السٓاحٓٓف، ٌك

 دٓف السٓاحٓٓف دكف الهستكل اٖخٛقْ كالهٍىْ هها ٓؤثر سمبنا عمِ هستقبؿ الهٍىة.كجكد بعض الهرش -
ا. - ٌر  عدـ سعْ كزارة السٓاحة لكضع براهج فعالة لمىٍكض بهٍىة ا٘رشاد السٓاحْ كتطٓك
 ضعؼ أجكر الهرشدٓف السٓاحٓٓف. -
ٓظٍرهعظـ الهرشدٓف  العٛقة غٓرالهتكازىة بٓف الهرشدٓف السٓاحٓٓف كالشركات السٓاحٓة ،حٓث -

السٓاحٓٓف فْ صكرة هعصكبْ العٓىٓف الذٓف ٓرضكف بالفتات الذم تعطًٓ لٍـ الشركات السٓاحٓة، كذلؾ 
عمِ الرغـ هف أف الهرشد السٓاحْ الهصرم ٓتهتع بالعمـ كالمغة كاٖداء الههٓزالذم ٓهكىً هف إظٍار 

 عىاصر القكة فْ شخصٓتً أهاـ الشركات السٓاحٓة.
 ات عدٓدة تتدخؿ فْ هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ، كتؤثر عمٍٓا تأثٓرنا سمبٓنا.ٌىاؾ جٍ -
عدـ كجكد رؤٓة كاضحة لدل هتخذم القرار لتعظٓـ دكر الهرشد السٓاحْ، كاٚستفادة هف خبراتً  -

 الهتراكهة.
غٓاب الجاىب التدٓربْ العهمْ الهتهثؿ فْ ا٘عداد الجٓد لمهرشد السٓاحْ قبؿ ههارسة الهٍىة،  -
 تشجٓعً عمِ استخداـ الهٍارات التْ تعمهٍا أثىاء ههارسة العهؿ بصكرة فعمٓة.ك 
 الهشكمة ا٘دآرة الهتهثمة فْ إلزاـ الهرشد السٓاحْ بتجدٓد ترخٓص هزاكلة الهٍىة كؿ خهس سىكات. -
رشاد غٓاب دكر الجاهعات كالكمٓات السٓاحٓة فٓها ٓتعمؽ بالتأٌٓؿ التربكم كاٖخٛقْ لطٛب أقساـ ا٘ -

ـ ذلؾ لمعهؿ كفقنا  السٓاحْ هها ٓؤدم لتخرج الطٛب بدكف هعرفة اٖسس ا٘خٛقٓة لمهٍىة، فٓضطٌر
 لمهىظكر اٖخٛقْ الخاص بٍـ.

سٓطرة غرفة شركات السٓاحة كتحكهٍا فْ أجر الهرشد السٓاحْ دكف الخضكع لرقابة الهحآدة هف  -
 قبؿ كزارة السٓاحة.

 الباحث تعمٓؽ-
رل الباحث أف الهٓثاؽ اٖخٛقْ لهٍىة ا٘رشاد السٓاحْ ٓستهد بىكدي اٖساسٓة هف الصفات الىابعة  ٓك

هف الهرشد السٓاحْ ىفسً. كهف أٌـ أسباب الهشاكؿ اٖخٛقٓة التْ تعاىْ هىٍا هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ 
ٌذا عدـ كجكد تسمسؿ كظٓفْ، أك اىضباط هٍىْ، كعدـ احتراـ هبدأ اٖقدهٓة الهٍىٓة؛ فمك تـ غرس 

الهبدأ فْ خٓرجْ الكمٓات كالهعاٌد السٓاحٓة، كترسٓخً فْ ىفكسٍـ، كها ٌك الحاؿ فْ التسمسؿ القٓادم 
ا هف ٌٓئات  فْ القكات الهسمحة، أك التسمسؿ الهٍىْ ٖعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ الجاهعات، أك فْ غٌٓر

الحالْ ٓرل الهرشدكف الدكلة الهختمفة، لكاف ذلؾ أفضؿ كأهثؿ لمهرشد السٓاحْ. كلكف فْ الكقت 
ـ هف الهرشدٓف القداهِ أصحاب الخبرات الهتراكهة  السٓاحٓكف الجدد أىفسٍـ عمِ قدـ الهساكاة هع غٌٓر
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ذا هف أسكأ الهشكٛت اٖخٛقٓة التْ تعاىْ هىٍا هٍىة  التْ قد تصؿ إلِ أكثر هف ثٛثٓف عاهنا، ٌك
 ا٘رشاد السٓاحْ.

 فْ هصر؟ الهٍىٓممهرشدٓف السٓاحٓٓفٓثاؽ ها ٌْ أبرز الهعآٓر الهقترحة لمه -2
 كقد تمخصت إجابات ٌذا السؤاؿ فٓها ٓمْ:

أٌـ الهعآٓرتتهثؿ فْ الصدؽ، كاٖهاىة، كاٚتفاؽ عمِ هكقؼ هكحد كهٓثاؽ شرؼ فْ التعاهؿ هع  -
 زهٛء الهٍىة، كعدـ تفضٓؿ الهصالح الشخصٓة.

كاٌتهاـ الدكلة بالهرشد السٓاحْ باعتباري هككىنا كضع هعآٓر لتىظٓـ عٛقة الهرشد السٓاحْ بالدكلة،  -
 أساسٓنا لمقكة الىاعهة لمبٛد، فٓجب تدٓربً هف خٛؿ دكرات سٓاسٓة كأهىٓة هتقدهة.

كضع هعآٓرلتىظٓـ عهؿ الهرشد السٓاحْ كعٛقتً بهىظكهة السٓاحة ككؿ، ابتداءن هف عٛقتً بهىظـ  -
ا بالهىدكب الهسئكؿ عف استقباؿ السائحٓف، با٘ضافة البراهج السٓاحٓة فْ شركات السٓاحة، هركرن 

لمسائقٓف، كأفراد شرطة السٓاحة، كغفراء الهعابد، كاىتٍاءن بالباعة الجائمٓف. فٓجب كضع ٚئحة هىظهة 
 لعهؿ الهرشد السٓاحْ، كعٛقتً بهختمؼ أطراؼ الهىظكهة السٓاحٓة فْ هصر.

ار، إلِ جاىب الصدؽ كاٖهاىة، ٌْ الهظٍر الٛئؽ، هف أٌـ الهعآٓر التْ ٓجب أخذٌا بعٓف اٚعتب -
فٛ ٓجب ارتداء هٛبس غٓر هٛئهة هثؿ "الشكرت" أك "الشبشب" أثىاء العهؿ، ككذلؾ عدـ التدخٓف أثىاء 

 " خاص بالهرشد السٓاحْ.IDالعهؿ، هع اٚلتزاـ بتعمٓؽ "
ا عدـ التدىْ فْ التعاهؿ هع الشركات الس - ٓاحٓة طمبنا لمعهؿ، ككذلؾ إظٍار هف الهعآٓر الٍاهة أٓضن

 اٚحتراـ لزهٛء الهٍىة، كضبط الىفس أثىاء العهؿ.
ٓجب عمِ الهرشد السٓاحْ إعداد ىفسً لغكٓنا بشكؿ جٓد حتِ ٓهكىً ههارسة العهؿ برأس هرفكع  -

ا اٚستعاىة بتجارب دكؿ  ذا هف أساسٓات أخٛؽ الهٍىة؛ كٓهكف أٓضن كبشهكخ، كأٚ ٓفرط فْ حقً، ٌك
 رل بشأف الهٓثاؽ اٖخٛقْ لهٍىة ا٘رشاد السٓاحْ.أخ
ا اٚحتراـ الهتبادؿ كالتكاصؿ الجٓد هع الزهٛء. -  هف الهعآٓر الٍاهة أٓضن
ا ا٘عداد الثقافْ كالقاىكىْ كالمغكم لٓصبح الهرشد السٓاحْ الهصرم  - هف الهعآٓر اٖخٛقٓة أٓضن

ا أخٛقٓنا فْ ذاتً.  ىهكذجن
ا هراعاة السٛهة الىفسٓة كاٖهاىة الهٍىٓة لمهرشد السٓاحْ، كذلؾ بتدٓربً كهف الهعآٓر الٍ - اهة أٓضن

 ىفسٓنا كأخٛقٓنا قبؿ ههارسة العهؿ.
 تعمٓؽ الباحث-

رل الباحث أف هف أٌـ هعآٓر الهٓثاؽ اٖخٛقْ لمهرشد السٓاحْ الصدؽ، كاٖهاىة، كالشرؼ فْ  ٓك
هع السائحٓف، ككذلؾ عدـ التحدث فْ أهكر سٓاسٓة  التعاهؿ، كعدـ التحدث فْ أهكر دٓىٓة شائكة
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ا الترفع عف أم أفعاؿ هسٓئة لمسهعة أك الشرؼ، كفْ الىٍآة فإف ترابط الهرشدٓف  جدلٓة، كها ٓجب أٓضن
 السٓاحٓٓف ٓعٓىٍـ عمِ الحصكؿ عمِ حقكقٍـ الهسمكبة.

 الدراسة الميدانية الثانية
بعض هدٓرم كأصحاب الشركات السٓاحٓة فٓها ٓخص  لقد قاـ الباحث بعهؿ استبٓاف ٚستطٛع آراء

، كٓيقدرعدد هسئكلْ الشركات السٓاحٓة الذٓف تـ سؤالٍـ عف ٓف فْ هصرالسٓاحٓ ٓفهرشدالهٍىٓممالهٓثاؽ 
، كلقد تـ سؤالٍـ اٖسئمة التالٓة: 15آرائٍـ بحكالْ   هسئكٚن

 بالهرشدٓف السٓاحٓٓف؟ ها ٌْ أبرز الهشكٛت التْ تكاجٍٍا شركات السٓاحة فْ عٛقتٍا -1
 كقد تمخصت هعظـ إجابات هسئكلْ الشركات السٓاحٓة عف ٌذا السؤاؿ فٓها ٓمْ:

ٌىاؾ احتراـ كاهؿ هف الشركات السٓاحٓة لمهرشدٓف السٓاحٓٓف الذٓف ٓتعاهمكف بشفافٓة كأهاىة كالتزاـ  -
ىاؾ ب عض الهرشدٓف السٓاحٓٓف فْ تىفٓذ العهؿ الهطمكب هها ٓؤدم لىجاح العهؿ، كعمِ الجاىب أخٌر

ء  قكهكف باستقطاب ٌٚؤ الذٓف ٓقكهكف بهصاحبة هسئكلْ كرؤساء الهجهكعات السٓاحٓة اٖجاىب، ٓك
السائحٓف كالعهؿ هعٍـ لحسابٍـ الخاص بدكف عمـ الشركة الهحمٓة داخؿ هصر، ككثٓرنا ها تحدث ٌذي 

 .الههارسات السمبٓة هع السائحٓف القادهٓف هف الٓاباف كشرؽ آسٓا
قٓاـ بعض الهرشدٓف السٓاحٓٓف بطرح سعر هتدىْ لمبرىاهج السٓاحْ كعرضً عمِ الشركة اٖجىبٓة  -

بالخارج لهىافسة الشركة الهحمٓة الهىظهة لمعهؿ، كتٍدٓد عهمٍا، بالحصكؿ عمِ السائحٓف لحسابٍـ 
 الخاص.

ته - ـ الهٍىْ عمِ الكجً اٖكهؿ، ٓك ثؿ ذلؾ فْ عدـ عدـ قٓاـ بعض الهرشدٓف السٓاحٓٓف بدكٌر
اٚىضباط فْ الهكاعٓد، كالضغط عمِ السائحٓف هف أجؿ شراء هىتجات ٚ ٓرغبكف فْ شرائٍا، كالتحرؾ 

 بالسائحٓف إلِ أهاكف غٓر هدرىجة بالبرىاهج السٓاحْ هها ٓسبب هشكٛت لمشركة.
 ؟حٓٓفلمهرشدٓف السٓاالذم تقترحً الشركات السٓاحٓة  الهٍىْها ٌْ أبرز هعآٓر الهٓثاؽ  -2

كاف ٌىاؾ شبً اتفاؽ بٓف هسئكلْ الشركات السٓاحٓة حكؿ إجابة ٌذا السؤاؿ، كقد تمخصت ا٘جابة  فٓها 
 ٓمْ:
 اٚحتراـ -
 أف تككف شخصٓة الهرشد السٓاحْ هساعدة لىجاح العهؿ الذم تقكـ بً الشركة السٓاحٓة. -
 أهاىة الهعمكهات كىقمٍا لمسائحٓف دكف تٓزٓؼ. -
فْ آداء العهؿ هف قبؿ الهرشد السٓاحْ ٓؤثر إٓجابٓنا عمِ ىجاح عهؿ الشركة الجٍد الهبذكؿ  -

 السٓاحٓة.
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الهصداقٓة فْ التعاهؿ هع الشركة السٓاحٓة، كاٚلتزاـ بىقؿ كافة الهعمكهات عف السائحٓف لمشركة  -
ا لمهرشد السٓاحْ كأهاىة أٓضن  ا لٓقـك السٓاحٓة، ٖف السائحٓف أهاىة لدل الشركة التِ تسمهٍـ بدكٌر

 بإرشادٌـ؛ فٓجب حفظ اٖهاىة كصٓاىتٍا.
 عدـ التطرؽ لمحدٓث فْ أهكر دٓىٓة أك سٓاسٓة جدلٓة أك شائكة. -
 تعمٓؽ الباحث-

ٓرل الباحث أف عٛقة الهرشد السٓاحْ بالشركة السٓاحٓة تعتبر عهمٓنا عٛقة عرض كطمب، كلكف فْ 
لهرشد هع الشركة لعدة هرات، فتىهك ثقة هسئكلْ هعظـ اٖحٓاف تتحكؿ لعٛقة شخصٓة بعد تكرار عهؿ ا

ذي العٛقة الشخصٓة  الشركة فْ الهرشد السٓاحْ ىظرنا ٖهاىتً كصدقً كأدائً العهمْ كالمغكم الهتهٓز؛ ٌك
 الخاصة ٌْ التْ أثبتت ىجاحٍا فٓها ٓخص التعاهؿ بٓف الهرشدٓف كالشركات.

العهؿ السٓاحْ، فْ شركات السٓاحة، الذٓف  كعمِ الجاىب أخر، ٌىاؾ بعض الهسئكلٓف عف تىفٓذ 
ٓىظركف لمعٛقة هع الهرشد لسٓاحْ بهىظكر هادم بحت؛ فإذا كاف الهرشد سببنا فْ الكثٓر هف هشتٓرات 
ىا تتحكؿ  ٚ فالعكس صحٓح. ٌك السائحٓف التْ تعكد ىسبة هف أرباحٍا لمشركة، فإىً ٓصٓر هرحبنا بً، كا 

احْ هىدكبنا لمهبٓعات لصالح الشركة، كلٓس هسئكٚن عف تىفٓذ عهؿ العٛقة إلِ أف ٓصٓر الهرشد السٓ
أثرم كحضارم كتآرخْ كأهىْ كسٓاسْ ٌاـ ٓعكس صكرة بٛدي فْ الخارج عمِ أحسف حاؿ، هها ٓؤدم 

ادة عدد السائحٓف الكافدٓف لبمدي فْ الهستقبؿ.  لٓز
ٓاحْ بالشركة بحٓث ٓككف لكؿ كبىاءن عمِ ها سبؽ، ٚبد هف كضع هعآٓر لتحدٓد عٛقة الهرشد الس

تـ تغمٓظ العقكبة  ىص عمٍٓا القاىكف، ٓك هىٍها حقكؽ، كعمِ كؿ هىٍها كاجبات ٓجب اٚلتزاـ بتىفٓذٌا، ٓك
 عمِ هف ٓخالؼ ٌذي الضكابط كالهعآٓر، كذلؾ لٛرتقاء بالعهؿ السٓاحْ فْ بٛدىا.

 الدراسة الميدانية الثالثة
، فْ كزارة السٓاحة، بكؿو هف السٓد اٖستاذ  2019/ 4/ 10ء الهكافؽ لقد اجتهع الباحث فْ ٓكـ اٖربعاك 

ككٓؿ كزارة السٓاحة كهسئكؿ قطاع الهرشدٓف السٓاحٓٓف، كالسٓد اٖستاذ هدٓر عاـ ا٘دارة العاهة 
بالهٓثاؽ الهٍىْ لمهرشدٓف السٓاحٓٓف، لمهرشدٓف السٓاحٓٓف، كقاـ الباحث بسؤالٍها بعض اٖسئمة الهتعمقة 

 كاف هف بٓف ٌذي اٖسئمة ها ٓمْ:كقد 
 هف ًقبؿ كزارة السٓاحة؟ بالهرشدٓف السٓاحٓٓفخاص  هٍىٌْؿ ٓكجد هٓثاؽ  -1

هحدد خاص بالهرشدٓف السٓاحٓٓف، كلكف  هٍىْككاىت ا٘جابة: أىً ٚ ٓكجد لدل كزارة السٓاحة هٓثاؽ 
لسىة  121، طبقنا لمقاىكف رقـ ٓتـ إعطاء هحاضرات خاصة بالقكاىٓف كالضكابط اٖخٛقٓة لهٍىة ا٘رشاد

، لتعٓرؼ الهرشدٓف السٓاحٓٓف الجدد بحقكقٍـ ككاجباتٍـ كاٖخٛقٓات التْ ٓجب اٚتزاـ بٍا كفقنا 1983
هف قاىكف الهرشدٓف السٓاحٓٓف، كالتْ تشترط التزاـ الهرشد السٓاحْ بآداب كتقالٓد  15لمهادة رقـ 

فْ اٖهكر السٓاسٓة كالدٓىٓة، كاٚكتفاء بإظٍار الجكاىب كأخٛقٓات الهٍىة، كالهتهثمة فْ عدـ الخكض 
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ا٘ٓجابٓة أك السمبٓة دكف الخكض فْ التفاصٓؿ، كدكف إبداء اٖراء الشخصٓة، كاٌٚتهاـ بالهظٍر العاـ 
 كالسمكؾ الجٓد هع السائحٓف كالزهٛء كرجاؿ اٖهف.

 فْ هصر؟ شدٓف السٓاحٓٓفلمهر الذم تقترحً الكزارة الهٍىٓها ٌْ أبرز هعآٓر الهٓثاؽ  -2
هف ًقبؿ كزارة السٓاحة، كلكف بصكرة غٓر رسهٓة،  الهٍىْككاىت ا٘جابة: أف ٌىاؾ هعآٓر لمهٓثاؽ ا

 ، كهف بٓف ٌذي الهعآٓر الهقترىحة:كبدكف تحدٓد تفاصٓؿ لٍذا الهٓثاؽ
 عدـ الزج باسـ الهرشد السٓاحْ فْ القضآا أك الدعاكم القضائٓة التْ تهس الشرؼ. -
 عدـ العهؿ بهكجب ترخٓص هىتٍِ الهدة، كعدـ اصطحاب هجهكعتٓف سٓاحٓتٓف فْ كقت كاحد. -
أٌهٓة اتباع الهرشدٓف السٓاحٓٓف لمتعمٓهات اٖهىٓة، هع أٌهٓة اتصاؼ الكزارة كشرطة السٓاحة  -

 بالهركىة الهطمكبة لمتعاهؿ هع الهرشدٓف السٓاحٓٓف. 
تعاد عف السمككٓات الهشٓىة هثؿ التحرش كالسرقة كالتحدث بأسمكب اٌٚتهاـ بالسمككٓات الحهٓدة، كاٚب -

 غٓر ٚئؽ هع لجاف التفتٓش الخاصة بالكزارة، أك أم جٍات أهىٓة، أك هسئكلْ الىقابة العاهة. 
التزهت الكزارة بالتفتٓش عمِ عهؿ الهرشد السٓاحْ لٛطهئىاف عمِ حسف سٓر العهؿ  22كفقنا لمهادة  -

كلذلؾ تـ إٓفاد لجاف لمتفتٓش عمِ أعهاؿ الهرشدٓف السٓاحٓٓف بكافة الهىاطؽ اٖثٓرة كضبط الهخالفات، 
 كالسٓاحٓة بالقاٌرة كالهحافظات.

 الباحث تعمٓؽ-
 ٚ ٓكجد هٓثاؽ أخٛقْ رسهْ هعمف هف ًقبؿ كزارة السٓاحة خاص بهٍىة ا٘رشاد السٓاحْ.

 النتائج
إلِ تىظٓـ العدٓد هف الرحٛت السٓاحٓة لٓزارة  لقد أدل تىكع الحضارات كتتابعٍا عمِ أرض هصر -

 أبرز هعالـ ٌذي الحضارات.
 تيهثؿ هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ فْ هصر هىظكهة كبٓرة همٓئة بالهعارؼ كالخبرات. -
ٓعتبر الهرشد السٓاحْ الهصرم هف أقكل الهرشدٓف السٓاحٓٓف عمِ هستكل العالـ ٘لهاهً بجاىب  -

رجع ذلؾ إلِ العهؽ الحضارم الذم تتهتع بً هصر.كبٓر هف التآرخ كأثار   الهصٓرة، ٓك
ٓتهتع الهرشد السٓاحْ الهصرم بشخصٓة ههٓزة قادرة عمِ التكاصؿ هع السائحٓف عمِ اختٛؼ  -

 ثقافاتٍـ.
 هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ لٍا أسس أخٛقٓة ٓستىد إلٍٓا الهرشد السٓاحْ أثىاء هزاكلتً لمهٍىة. -
لسٓاحْ أف ٓترفع عف كؿ ها ٓخؿ بشرؼ الهٍىة، سكاءن فْ أثىاء هزاكلتً لعهمً أـ ٓجب عمِ الهرشد ا -

 خارجً، كعمًٓ كذلؾ اٚلتزاـ بالىظـ كالقكاىٓف اٖخٛقٓة أثىاء عهمً.
ك ٓهثؿ صكرة صادقة لمهثقؼ الهىتهْ  - الهرشد السٓاحْ أهٓف عمِ كٓاف الكطف ككحدتً كاستقراري، ٌك

 لكطىً الهحب لً.
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هف أٌـ أخٛقٓات الهرشد السٓاحْ، كتتهثؿ فْ الحفاظ عمِ ههتمكات الدكلة، كفْ أداء العهؿ اٖهاىة  -
 بإتقاف، هع التحمْ بالهصداقٓة.

تعتبر إدارة الكقت هف أٌـ استراتٓجٓات الهىافسة العالهٓة حٓث ٓمعب الكقت دكرنا ٌاهنا فْ ىجاح أك  -
 فشؿ عهؿ الهرشد السٓاحْ.

 أف تككف عهمٓة فىٓة أكثر هف ككىٍا عهمٓة عمهٓة.تهٓؿ إدارة الكقت إلِ  -
 هعظـ الهرشدٓف السٓاحٓٓف ٓدٓركف الكقت الهخصص لٍـ فْ البرىاهج السٓاحْ بتهٓز كاضح. -
اٚلتزاـ بخمؽ ضبط الىفس فْ هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ هف أٌـ اٖهكر التْ ٓتكجب عمِ العاهمٓف فْ  -

 ذلؾ الهجاؿ هراعاتٍا.
السٓاحْ الشعكر بحجـ الهسئكلٓة الهمقاة عمِ عاتقً أثىاء تأدٓة عهمً ىظرنا لككىً  ٓجب عمِ الهرشد -

ٛن هع السائحٓف.  الشخص اٖكثر تعاه
ئحة آداب الهٍىة التْ ٓفرضٍا القاىكف. -  ٓجب تفعٓؿ هٓثاؽ شرؼ الهٍىة ٚك

 

Abstract 

The researcher has highlighted, in this study, the importance of the professional charter of 

tourist guides, and the necessity of abiding by its articles;taking into consideration that no 

previous study in the field of tourist guidance has ever tackled such important issue. 

The researcher has also made three field studies including two officials of the ministry of 

tourism, some owners and managers of tourist companies and a number of tourist guides 

who were asked some questions about the professional charter of tourist guides. The answers 

to those questions were various enough to enrich the research with many good ideas and 

opinions. 

Moreover, the researcher triedto develop a positive mental image about the nature of the 

tourist guidance profession. He also mentioned the definition of the profession of tourist 

guidance, its importance, and the vital role played by tourist guides, which contributes to the 

success of the tourism sector as a whole. In addition, he wrote about the different types of 

tourist guides from a practical perspective. 

The researcher has also mentioned a number of ethics closely related to the tourist guidance 

profession, such as credibility and honesty which requires preserving state property and 

respecting social customs and traditions.Additionally, the researcher has stressed the 

importance of time management, and has also pointed to some other important ethical traits 

of tourist guides such as patience in times of profession hardships, cooperation with work 

mates, and professional neutrality.  

 

Key words 

Professional charter- Tourist guides- Tourist guide behavior - Tourist guidance profession - 

Tourist Guides Syndicate. 

 المراجع            
 ( القاهكس الهحٓط، الجزء الثاىْ، دار إحٓاء التراث العربْ، بٓركت.1996أبادم، الفٓركز )
 (لساف العرب، دار الصادر، بٓركت.1968ابف هىظكر،  )



 جامعة الفٌوم،  –كلٌة السٌاحة  والفنادق  تصدرها - (IJHTH)الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة مجلةال

 2019 رسبتمب( 2، العدد )(13)المجلد 
  

21 
 

 فْ التشٓرعات الفىدقٓة كالسٓاحٓة، دار الكتب القاىكىٓة. ( الكجٓز1996أبك الحسف، أساهة )
 أهٓف، كلٓد؛ حجازم، هحهد؛ هدخؿ إلِ أعهاؿ شركات السٓاحة كككاٚت السفر، هطبعة عٛء الدٓف، القاٌرة.

 ( اٚتجاٌات الهعاصرة فْ إدارة اٖعهاؿ، القاٌرة.2015جاد الرب، سٓد )
 هٓة كأسسٍا، الهجمد اٖكؿ، دار القمـ، دهشؽ.( اٖخٛؽ ا٘س1999ٛجىبكة، عبد الرحهف )

رم، هحهد )  ( أخٛقىا، دار الفجر ا٘سٛهٓة، الهدٓىة الهىكرة.2004الجٌك
 ( تطبٓقات ىظـ الهعمكهات السٓاحٓة.2006الزغبْ، هحهد )
بف سعكد،  ( أخٛقٓات هٍىة ا٘رشاد السٓاحْ، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، جاهعة ا٘هاـ هحهد2011عاتْ، عبٓر )

 السعكدٓة.
 (  أخٛقٓات الهٍىة، دار الفكر لمىشر  كالتكٓزع، عىهَّاف.1984عبد الحهٓد، رشٓد؛ الحبارم، هحهكد )

 ( أخٛقٓات ا٘دارة: دراسة تحمٓمٓة لمكظائؼ كالقرارات ا٘دآرة، هكتبة دار جدة.1999عٛقْ، هدىْ )
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