راهنماي تور کيست؟
ساٌّواّ ،وشاُ گشٍُ سفش هي کٌذ ٍ ساتط هياى هسافشاى ٍ ضشکت تشگضاس کٌٌذُ تَس هي تاضذ .ساٌّوا هسافشاى سا تِ
ٌّگام دضَاس ي ّاي ضخصي کوک هي کٌذ ٍ تش اًدام دسست تشًاهِ ّا ٍ کاسّا ًظاست داسد ٍ حساب ٍ کتاب ّضيٌِ ّا
سا اص آغاص تا پاياى ًگاُ هي داسد .دس ايي هطلة کِ تشگشفتِ اص سايت هيشاث ،صٌايع دستي ٍ گشدضگشي هي تاضذ،
اهيشحسيي خعفشي ،يکسشي اص تدشتيات آهَصضي ٍ عولي سا دس صهيٌِ سشپشستي تَس ٍ هذيشيت آى هطشح هي کٌذ .تِ
علت ّوساًي ٍ تذاخل ٍظايف ،خذاساصي ٍ هشصتٌذي دليك هياى اصطالحاتّ ،وشاُ ،ساٌّواي تَس ٍ حتي سشپشست،
دضَاس است  .ساٌّواياى حشفِ اي تَس ،گزساى صًذگي خَد يا تيطتشيي تخص اص آى سا اص ساُ ّوشاّي هسافشيي اًدام هي
دٌّذ .تيطتش آًْا دس کطَسّاي خْاًگشد پزيش صًذگي هي کٌٌذ ٍ دس پي سال ّاي سال کاس ،تا هٌطمِ اي کِ دس آى کاس هي
کٌٌذ تِ خَتي آضٌا ضذُ اًذ .تا ايٌکِ کاس ،هَلعيتي تسياس خَب تشاي سفش ٍ آضٌايي تا هشدهاى تاصُ فشاّن هي آٍسد اها،
هطکالتي ّوچَى اهکاى ّوسفش تَدى تا هسافشاى ًاساصگاس دس تَسّا ،پيص آهذى دضَاسي ّاي پيص تيٌي ًطذُ ٍ تاص
داسًذُ دس کاسّا ٍ تشًاهِ تَس ٍ پياهذّاي ًاضي اص ايي ضيَُ صًذگي کِ تشسٍي سٍاتط ٍ صًذگي ضخصي ّن تاثيش هي
گزاسد ،اص خزاتيت ايي کاس هي کاّذ.

ٍظايف سشپشست تَس
يک تَس ليذس ّش اًذاصُ تَاى اًدام کاسّاي تيطتشي سا داضتِ تاضذ ،اسخوٌذتش خَاّذ تَد .تَس ليذس تايذ ّوَاسُ آهادگي
سٍياسٍيي تا هَاسد اضطشاسي سا داضتِ تاضذٍ .ظايف اٍ هاًٌذ سشکشدُ پيطاٌّگاى ،فشهاًذُ سشتاصاى يا هذيش اداسُ است.
تستِ تِ تَاًوٌذي ٍ کاس آصهَدگي ،يک سشپشست گشٍُ هي تَاًذ تخطي ٍ يا ّوِ ٍظايف ساٌّواي هحلي سا خَد عْذُ
داس ضَد .اگش اٍ تا هحل آضٌا تاضذ هي تَاًذ تشاي تَضيح دادى ديذًي ّا تا ساٌّواي هحلي ّوکاسي کٌذ .داد ٍ ستذ،
ًمطِ ًظشّا ،داستاى ّا ،لطيفِ ّا ٍ تشاًِ ّا آهيضُ اي خَضايٌذ سا پذيذ هي آٍسد .پيص اص عْذُ داس ضذى سشپشستي تَس،
ساٌّوا تايذ تشاي تثليغ تَس ٍ هسافشگيشي تالش کٌذ.

ٍيژگي ّاي ساٌّواي تَس
تش اساسي لاًَى طثيعتّ ،وِ هشدم تشاتش ٍ يکساى آفشيذُ ًطذُ اًذ .تشخي تيض َّش تش اص ديگشاًٌذ ،گشٍّي اص
تٌذسستي تيطتشي تْشُ هٌذًذ ٍ کساًي ًيض اص هَّثت داضتي پيطيٌِ ٍ پس صهيٌِ ّاي کاسي گًَاگَى تشخَسداسًذ .آًچِ
ضوا اص يک ساٌّوا اًتظاس داسيذ آهيضُ اي ّشچِ تيطتش اص تَاًوٌذي ّا ٍ تشخستگي ّا ٍ کوتشيي ضعف ّا ًٍاتَاًي ّا
است.

) 1تَاًايي خزب هسافشاى  :ساٌّواي حشفِ اي يا ّوشاُ تَس ضايذ چٌذاى کاسي تا گشفتي هسافش تشاي تَس ًذاسد.
ساٌّواياى گاّگاّي ّن هي تَاًٌذ هسافشاى سا تِ دًثال خَد تکطاًٌذ  .يک ضشکت تشگضاس کٌٌذُ تَس يا يک دفتش
هسافشتي تش سٍي ًام ٍ اعتثاسات چٌيي کسي حساب تاص هي کٌذ .اخالق خَب ،خَش ٍ تص تا هسافشاى ،ايداد سٍحيِ
دس آًاى ٍ کاسّاي ديگش هي تَاًذ دس خزب هسافش هَثش تاضذ.

) 2ضٌاخت هٌطمِ  :تذيْي است ّش کس تشاي ًخستيي تاس خايي سا تثيٌذ ،تا آى آضٌايي ًذاسد اها تشاي کسي کِ اص
پيص تِ آًدا سّسپاس ضذُ تاضذ ،ايي يک تشتشي تي چَى ٍ چشاست  .يک ساٌّوا تا داضتي ضٌاخت اص هٌطمِ هي تَاًذ تا
تسلط تيطتش ٍ تْتشي ،دستاسُ خارتِ ّا ،اهکاًات هحل ،ضواس سٍصّاي سفش سخي تگَيذ ٍ اظْاسًظش کٌذ ٍ هطکالت
احتوالي سا اص پيص دس ياتذ.

) 3داًستي صتاى هحلي :داضتي يک چٌيي تَاًايي (تِ ٍيژُ تشاي تَسّاي خشٍخي) اص ًياصّاي حشفِ اي است .اها تيطتش
ساٌّواياى گْگاّي ًياصي تِ دادى تَضيحات ًذاسًذ ٍ تِ ايي دليل دس خاّاي ديذًي سشاًدام تِ ايٌدا هي سسٌذ کِ کاس
سا کاهال تِ دست ساٌّواي هحلي تسپاسًذ.

) 4تحصيالت ٍ َّضوٌذي  :ايي دٍ ٍيژگي تَاهاى تا يکذيگشًذ اها ّويطِ چٌيي ًيست .تشخي اص داًص آهَختگاى هي
تَاًٌذ الگَ ٍ ًوًَِ َّضوٌذي تاضٌذ ٍ تسياسي اص هشدهاى َّضوٌذ ضايذ آهَصش ّاي سسوي تاالتش اص دتيشستاى سا
ًذيذُ تاضٌذ ،پس ضوا کسي سا تِ عٌَاى ساٌّوا هي خَاّيذ کِ تيضَّش تاضذ ٍ دس صهاًي کَتاُ تتَاًذ داًستٌي ّا سا فشا
گشفتِ ٍ تِ ياد تسپاسد ٍ سخٌَس خَتي تاضذ .تْتشيي ّوشاّاى تَس کساًي ّستٌذ کِ تٌْا کوي تاَّش تش اص کساًي
تاضٌذ کِ دس خذهتطاى ّستٌذ.

) 5کاسآصهَدگي ٍ سي  :تاص ّن ايي دٍ عاهل دس ّن تٌيذُ ٍ تَاهاى تا يکذيگشًذ ،اها گاّي چٌيي ًيست ،تشخي اص
تضسگساالى گَئي اص تدشتِ ّا دسس ًگشفتِ اًذ ٍ تشخي اص خَاى تشّا گَئي پختِ ٍ تالغ آفشيذُ ضذُ اًذّ .وِ چيض تِ
سي ٍ سال تستگي ًذاسد ،اها چٌذيي تاس هَي خاکستشي هي تَاًذ تِ خلة تَخِ ٍ احتشام کوک کٌذ .تا ايي ّوِ تْتش
است خَاى کاس آهذ داضتِ تاضيذ تا کٌِْ کاسي کِ کاسايي ًذاسد .تا ايٌکِ داضتي تدشتِ هستمين اص سفش تسياس سَدهٌذ
است اها تدشتِ ّاي هذيشيتي دس ديگش صهيٌِ ّا ًيض هي تَاًذ دس ايي صهيٌِ کاسساص تاضذ.

) 6هْاست دس کوک ّاي ًخستيي  :ساٌّواي تَس دس پزيشفتي هسَليت ّاي پضضکي تايذ تسياس َّضياس تاضذ .هْاست
ّايي ّوچَى تٌفس هصٌَعيً ،دات غشيك ،کوک ّاي ًخستيي پيطشفتِ کوک تسياس تا اسصضي دس سّثشي تَس است.

) 7پشداختي تِ خضئيات  :هْاست ّاي ساصهاًي اغلة دست کن گشفتِ هي ضًَذ ،تِ ٍيژُ دس صهيٌِ سّثشي تَس کِ تيطتش
تش فشّيختگي تاکيذ هي ضَد .تا ايي ّوِ ،کسي سا ًياص داسيذ کِ تِ آيٌذُ تيٌذيطذ ،پيص تش سا تٌگشد ٍ تشاي آيٌذُ
تصوين تگيشد .کسي کِ توْيذات الصم تشاي اخشاي تَس سا اص پيص فشاّن ساصد ٍ ّش سٍص آى سا تاصتيٌي کٌذ ،کسي کِ
تتَاًذ ثثتي سٍضي ،کاهل ٍ دليك تشاي ّوِ سٍيذادّاي سفش فشاّن آٍسد.

خصَصيات ضخصي ساٌّواي تَس
تيطتش هذيشاى تشاي اًتخاب ،گضيٌص ٍ اسصياتي ساٌّواياى يا تشگضاسکٌٌذگاى تَس تِ خصَصيات صيش تَخِ ٍيژُ اي داسًذ:

) ً1يشٍهٌذي ٍ هصون تَدى  :يک ساٌّواي تَس تايذ تَاًايي سّثشي سا داضتِ تاضذ .يعٌي تتَاًذ هذيشيت کٌذ ٍ تصوين
تگيشد .ايي کاس تِ دسد کساًي کِ داساي ضخصيتي دٍدل ،تي ثثات ،تشسَ ٍ کوشٍ ّستٌذ ًوي خَسد.

) 2ديذ هثثت  :ساٌّوا تايذ آدهي خَضثيي تاضذ يا دست کن ايٌگًَِ خَد سا ًطاى دّذ .ايي خَضثيٌي تايذ هسشي تاضذ.
ساٌّواي هٌفي تاف هايِ دسدسش ٍ گشفتاسي است ،تا ايي ّوِ ساٌّواي تَس ًثايذ دچاس خَش تيٌي تيص اص اًذاصُ تاضذ.

) 3صيشکي ٍ خَش سشصتاًي  :يک ّوشاُ تَس ّن تايذ سياستوذاس تاضذ ّن تا هسافشاى گشٍُ ٍ ّن تا کاسکٌاىّ ،تل ّا،
سستَساى ّا ،ضشکت ّاي حول ًٍمل ٍ ساًٌذگاى ،سٍضي سياستوذاساًِ داضتِ تاضذٍ .ي ًثايذ تِ ضايعات تَخِ کٌذ ،تِ
اعتواد طشف ّاي خَد تايذ اسج تگزاسد ٍ تِ حساسيت ّاي آًْا تَخِ کٌذ.

) 4صذالت ٍ ٍفاداسي  :فضيلتي کِ ّش ساٌّواي تَس تايذ داضتِ تاضذ صذالت ٍ پاي تٌذي تِ اصَلّ ،ن دس تشاتش
هسافشاى ٍ ّن ساصهاًي کِ تشاي آى کاس هي کٌذ است .دس ايي کاس ّوِ چيض تايذ آضکاس تاضذ ٍ ّيچگًَِ پٌْاى کاسي ٍ
حساب ساصي ًثايذ ٍخَد داضتِ تاضذ  .ساٌّوا ًثايذ دست تِ کاسّايي تضًذ کِ تِ ساصهاى ٍ کاسفشهاي اٍ ضشتِ ٍ لطوِ
ٍاسد ضَد .دس صهاى ّاي حساس ٍ تحشاًي تايذ تشخَسد ٍي تا هسافشاى ٍ کاسفشها يکساى تاضذ ٍ اص ّيچ يک اص آًاى دس
تشاتش ديگشي خاًثذاسي ًکٌذ.

) 5اعتوادتِ ًفس ٍ لاطعيت :يک ساٌّوا تْتش است داساي اعتوادتِ ًفس ٍ غشٍس تَدُ ٍ کوي ّن هٌيت داضتِ تاضذ.
ٌّگاهي کِ کاسهٌذ ّتل تاکيذ هي کٌذ کِ اتاق يک تختِ ًذاسين ،ساٌّوا تايذ ساصش ًاپزيش تَدُ ٍ ًثايذ کَتاُ تيايذ ،دس
پاسخ ٍي تايذ تگَيذ« :تگَ سئيست تيايذ ».ايي تِ هعٌاي دادصدىً ،اسضاگفتي يا سفتاسخطي ًيست .ايي کاس ًوايص
ًيشٍّاي دسًٍي ،سشسختي ٍ ساصش ًاپزيشي است ٍ تِ هعٌاي ايي است کِ ساٌّوا تشسٍي حمَق هسافشاًص پافطاسي
هي کٌذ.

) 6آساهص دس سفتاس  :حتي دس ٌّگام ًگشاًي ًيض تايذ لثخٌذ اطويٌاى تخص تش لة داضت .تْتشيي ساٌّواياى ّيچگاُ
حتي دس دسٍى خَد ًثايذ تشساى تاضٌذ .آًْا تايذ دس تحشاى ّا خًَسشد تَدُ ٍ دس تشاتش هَاسد اظطشاسي تِ صٍدي ٍاکٌص
تايستِ ًطاى دٌّذ ٌّ .گاهي کِ دس تْذيذ هخاطشات تضسگ ّستٌذ تايذ تَاى آى سا داضتِ تاضٌذ کِ تِ دسستي ٍ سٍضٌي
تيٌذيطٌذ ٍ دس ايٌگًَِ سٍيذادّا تايذ تذٍى تشس تا سيٌِ سپش تِ هياى هعشکِ تشًٍذ ٍ تا هطکالت سٍتشٍ ضًَذ ايي کاس تِ
گشٍُ آساهص خَّذ داد.

) 7ضخصيت گشم ٍ پشضَس ٍ :يژگي ّاي پيص گفتِ تِ ٌّگام کاستشد کن ٍ تيص استطي هاتاًِ تِ ًظش هي سسٌذ .دس ّش
ساٌّواي تَس تايذ کوي ّن سفتاس افسش فشهاًذُ ٍخَد داضتِ تاضذ .تا ايي تفاٍت کِ هسافشاى ،يک گشٍُ آصاد ٍ
خَضگزساى ّستٌذ ٍ ًِ يک دستِ سشتاص .ساٌّواي تَس ٌّگاهي کِ سّثشي خَد سا اعوال هي کٌذ تايذ گطادُ سٍ تاضذ ٍ
ًطاى دّذ کِ آهادُ لثخٌذ صدى است ٍ سفتاسي پشضَس ٍ دٍستاًِ داضتِ تاضذ.

) 8آساستگي ٍ پيشاستگي  :هسافشاى تَس هي تَاًٌذ تا سش ٍ ٍضعي ًاهشتة يا آضفتِ ديذُ ضًَذ اها سشپشست گشٍُ
ّوَاسُ تايذ داساي ظاّشي آساستِ تاضذ .ايي آساستگي ٍ ضاداتي تش اعتثاس ٍ التذاس اٍ هي افضايذ ٍ سشهطمي تشاي
ديگشاى خَاّذ تَد .يک ّوشاُ گشٍُ ضلختِ تشاي خَدش ،کاسفشها ،اسصش ٍ هَفميت تَس ،اثش تذ ٍ ًاخَضايٌذي خَاّذ
داضت.

) 9تٌذسستي  :ايي تذيي هعٌا ًيست کِ سشپشست تَس اص آغاص سٍص ٍسصش ّاي سٌگيي تکٌذ .اها تايذ تٌذسست تاضذ ،اص
ًاتَاًي تذًي دس سًح ًثاضذ ٍ اص تٌيِ خَب تشخَسداس تاضذ .حتي ٌّگاهي کِ احساس تيواسي هي کٌذ تايذ تِ گًَِ اي
سفتاس کٌذ کِ گَياي سشصًذگي ٍ تَاًوٌذي تاضذ ٍ تِ ٌّگام تيواسي ّا ًثايذ تگزاسد کِ تيواسي تشاٍ چيشُ ضَد.

) 10حساسيت  :گزضتِ اص تشًاهِ سيضي تشاي هسيشّا ٍ سدياتي يا هَاسد اضطشاسي ،ساٌّوا ّوَاسُ تايذ حاالت هسافشاى
سا صيش ًظش داضتِ ٍ ٍاکٌص ّاي ضخصيتي آًْا سا پيص تيٌي کٌذ ٍ تفکش آًْا سا تخَاًذ ٍ تِ ضکايات آًْا تَخِ کٌذ.
خستگي آًْا سا اسصياتي کٌذ ٍ اسثاب آسايص ٍ آساهص هسافشاى تٌْا ٍ ًگشاى سا فشاّن کٌذ .ساٌّوا تايذ کوي ّن
سٍاًطٌاس تاضذ ٍ ًسثت تِ هسافشاى ٍ حالت ّاي آًاى تسياس َّضياس تاضذ.

) 11اًعطاف پزيشي ٍ ًشهص  :تشخي اص هشدم ٌّگاهي کِ سٍال عادي کاسّا دس خطش تِ ّن خَسدى لشاس هي گيشد
دستپاچِ ٍ سشاسيوِ هي ضًَذ ايي کاس تيطتش تشاي تشًاهِ سيضاى خطک ًٍشهص ًاپزيش سٍي هي دّذ کِ خَاّاى آًٌذ
کِ ّوِ چيض هشتة ٍ تي کن ٍ کاست تاضذ .اصل لذيوي هَسفي دليما تشاي تَس ّن هصذاق داسد (اگش لشاس است چيضي
خشاب تطَد خشاب خَاّذ ضذ) .تشًاهِ سيضي احتوال پذيذ آهذى دسدسشّاي تضسگ سا کاّص هي دّذ اها پاسُ اي
تغييشات گشيضًاپزيش ّستٌذ .دس سفش چيضّايي ّوچَى خشاتي ٍسايل حول ٍ ًمل ،آضفتگي ٍسايل استثاطات ٍ پيام
سساًي ،هسافشاى ًاساصگاس ٍ دسد سش آفشيي يا تيواسي ّا ،تالياي طثيعي ،تاخيش ٍسايل تشاتشي ٍٍ ...خَد داسد .پس
ساٌّواي تَس تايذ تِ سشعت ٍ تا حضَس رّي چاسُ ساصي کٌذ .تايذ تَاى آى سا داضتِ تاضذ تا ّشگاُ ضشايط ٍاداس هي
کٌذ ،تشًاهِ سا تغييش دّذ.

) 12فذاکاسي  :چًَاى ديگش اصَل سّثشي يک ّوشاُ تَس تايذ ّوَاسُ آهادُ تاضذ تا تِ خاطش سفاُ گشٍُ اص آسايص خَد
چطن پَضي کٌذ .يک ليذس تايذ پس اص ّوِ تخَسد ،تٌَضذ ٍ تياسايذ.

) 13آيٌذُ ًگشي ّ :وچٌاى کِ ًشهص پزيشي فضيلتي تايستِ است يک ّوشاُ تَس کاسداى تايذ ّوِ چيضّاي ًادسست ٍ
دضَاسي ساص سا اص پيص دسياتذ ٍ تکَضذ اص سٍي دادى آًْا پيطگيشي ًوايذ .ايي تِ هعٌاي گفتگَّاي گستشدُ تا ساًٌذُ
اتَتَس ٍ کاسکٌاى کطتي ،گفتگَّاي تلفٌي پيص اص آغاص تَس ،تشسسي اهکاًات پيص اص تِ دست گشفتي سّثشي گشٍُ هي
تاضذ.

)  14تَاًوٌذي تشاي پذيذآٍسدى دٍستي ّاي پايذاس  :يک ساٌّواي تَس کاسآصهَدُ ايي تَاًايي سا داسد کِ هسافشاى سا تِ
ّن ًضديک کٌذ .دس پاياى يک تَس خَب ،تيطتش هسافشاى گشٍُ دٍست ًذاسًذ اص ّن خذا ضًَذ ٍ پس اص آى ًيض تا ّن
تسياس دس تواس خَاٌّذ تَد.
گردآوري وتنظيم:مریم قرائتی

