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چکیده:
با روند رو به رشد جهانی شدن و پررنگتر شدن روابط بینالمللی ،روابط بین فردی با پیشینههای
فرهنگی متفاوت بیش از پیش اهمیت پیدا میکند .لذا این پژوهش جهت بررسی رابطه هوش فرهنگی و
هوش عاطفی راهنمایان تورهای خروجی شهر تهران ،از طریق پرسشنامه به مطالعهی  333راهنمای تور
خروجی پرداخته است .برای این منظور به توزیع پرسشنامهی هوش فرهنگی و هوش عاطفی در میان
جامعهی مورد پژوهش پرداخته شده است .جهت بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش عاطفی از آزمون
تحلیل همبسنگی استفاده شده است و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفته است.
نتایج پژوهش نشان میدهد که هوش فرهنگی راهنمایان تورها در سطح اطمینان  99درصد تأثیر مثبت و
معناداری بر میزان هوش عاطفی آنان دارد .همچنین آزمون فرضیه با استفاده از مدلسازی معادالت
ساختاری بیانگر وجود رابطه علی میان هوش فرهنگی و هوش عاطفی در بین راهنمایان تورها میباشد و 31
درصد از نوسانات هوش عاطفی راهنمایان تورها را میتوان صرفاً با استفاده از متغیر هوش فرهنگی تبیین
کرد .بنابراین با بهبود هوش فرهنگی راهنمایان تورها ،هوش عاطفی آنان افزایش مییابد .راهنمایی که از این
دو مولفه هوشی بهرهمند است ،به عنوان نماینده گروه گردشگرانی که به یک مقصد میروند ،میتواند به
بهبود ارتباط میان گردشگران و جامعهی میزبان کمک کند.
واژگان کلیدی :هوش فرهنگی ،هوش عاطفی ،راهنمایان تورهای خروجی ،گردشگری.
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 2نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ()arghavan_hadinejad@yahoo.com
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مقدمه
سرعت بیش از حد جهانی شدن منجر به تسریع تبادالت فرهنگی و رشد و توسعهی گردشگری
شده است .با روند رو به رشد جهانی شدن کسب و کار ،مدیریت تفاوتهای فرهنگی در دستور کار
بسیاری از شرکتها قرار میگیرد .در میان عوامل بسیاری که میتوانند نقشهایی حیاتی را در
محیطهای چندفرهنگی از حیث درك و تحمل فرهنگهای دیگر ایفا کنند ،هوش فرهنگی یکی از
مهمترین عوامل است .به منظور کاهش عدم اطمینان ناشی از تفاوتهای فرهنگی ،افراد باید از
گوناگونی فرهنگی آگاه بوده و توانایی برقراری ارتباط با افراد بیگانه را تقویت نمایند .به بیان دیگر،
افرادی که خود را با شرایط بهتر تطبیق میدهند ،تفاوتها را راحتتر میپذیرند .این نوع هوش
می تواند به عنوان شاخصی برای توانایی تطابق با ساختار فرهنگی جدید باشد .ارلی و همکاران
مفهوم هوش فرهنگی 1را برای بیان تفاوتهای فردی در برقراری ارتباط بین فرهنگی معرفی کردند
(ارلی )2332 ،2افراد با هوش فره نگی باالتر ،توانایی بیشتری در درك فرهنگهای مختلف داشته و
قادر هستند رفتار خود را با محیط فرهنگی متفاوت تطبیق دهند (ارلی و انگ)2333 ،3
امروزه روان شناسان عالوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی داشتهاند ،هوش
عاطفی 4را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیتهای مختلف قلمداد کرده و معتقدند که این
تفاوتها می تواند بر ارتباطات افراد تاثیر مستقیم گذاشته و کل زندگی افراد را تحتالشعاع قرار دهد.
توانایی افراد در بیان احساسات فردی به طور طبیعی و درك احساسات دیگر افراد که در اطرافشان
قرار دارند ،هوش عاطفی نام دارد (ال 5و همکاران )2334 ،طبق یافتههای مایر 6و سالووی، )1995(7
افراد با هوش عاطفی باال در کنترل احساسات خود در موقعیتهای مختلف ،انعطافپذیری بیشتری
دارند .با تقویت هوش فرهنگی و هوش عاطفی ،افراد قادر خواهند بود تا خود را با محیط کاری،
جامعهی میزبا ن و شرایط عمومی تطبیق دهند .تحقیقات بیانگر این مطلب هستند که ثبات عاطفی
می تواند در محیط بین فرهنگی عدم اطمینان را کاهش دهد (لین 8و همکاران )2312 ،رگ و
همکاران بیان میکنند که مدیران میتوانند با استفاده از آموزشهای فرهنگی ،ابعاد شناختی و
رفتاری هوش فرهنگ ی کارمندان خود را بهبود دهند و از این طریق به آنها در انجام اثربخش
مسئولیتهای برونمرزیاشان کمک کنند (رگ 9و همکاران)2312 ،
راهنمای تور به فردی اطالق میشود که مسئولیت اصلی او هدایت و انتقال اطالعات به
گروههای گردشگران است .عالوه بر این ،راهنمای تور نقش سرگرمسازی افراد و نیز تفسیر جاذبهها
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و آثار را نیز در بر عهده دارد .به این ترتیب دانش زبانی ،دانش بومی و محلی و مهارتهای اجرایی از
جمله توانمندیهایی هستند که در مورد راهنمایان تورها مورد توجه است (جعفری )2333 ،حال
اگر به این وظیفه از زاویهی ارتباطی بنگریم ،درمییابیم که راهنمایان تورهای خروجی در دو فرایند
ارتباطی درگیر هستند ،از یک سو ارتباط راهنما با گروه گردشگران و از سوی دیگر ارتباط راهنما با
جامعهی میزبان .در الگوی ارتباطی ،یک فرستندهی پیام باید بتواند یک مفهوم ذهنی را که به
صورت اندیشه و فکر است ،در قالب عینی و به صورت عالئم و نشانههای غالبا زبانی به مخاطب
انتقال داده و مخاطب نیز آن پیام را پس از دریافت به صورت مفهوم ذهنی در آورده و ادراك کند
(سید جوادین و جلیلیان )1392 ،در نتیجه تأکید بر لزوم تسلط بر زبان مشترك تنها نشان دهندهی
توجه به سالمت صورت عینی پیام است ،حال آنکه در الگوی ارتباطی ،صور ذهنی و معنایی پیام نیز
از اهمیت کمتری برخوردار نیستند .این قالبهای ذهنی نسبت به تفاوتهای فردی ،ذهنی و
فرهنگی بین فرستنده و گیرنده حساس هستند و این موارد در ادراك مؤثر پیام اثرگذار هستند.
درنتیجه در این ف رایندهای ارتباطی میان راهنمایان تورها و مخاطبانشان آنچه که به عنوان عامل
مخل و بازدارنده در مسیر انتقال و ادراك صحیح پیام ،دارای تأثیر است ،تفاوتهای فردی و فرهنگی
و وجود زمینه های فرهنگی متنوع است .به این ترتیب برای راهنمایان تورها عالوه بر تواناییهای
معمول از جمله دانش زبانی ،بهتر است به مهارتهای ادراکی ،ارتباطی و فرهنگی آنها نیز توجه
شود.
از آنجایی که در سالهای گذشته مساله ی درآمد غیر نفتی توجه سیاستمداران را به خود جلب
کرده است ،اهمیت صنعت گردشگری بیش از پیش در میان سیاستگذاران مورد توجه قرار گرفته
است .این صنعت با توجه به پتانسیل باالیی که برای درآمد زایی ،اشتغال و افزایش درآمد ارزی دارد
و نیز به دلیل نشت اقتصادی اندك ،بسیاری از سیاست گذاران را به انتخاب این صنعت به عنوان
جایگزینی برای درآمد نفتی وا داشته است .راهنمایان تورها نیز به عنوان یکی از عرضهکنندگان این
صنعت ،نه تنها خود ارتباطات زیادی هم با گردشگران و هم جامعهی میزبان دارند ،بلکه باید بتوانند
که ارتباط میان این دو جامعه را که عمدتاً دارای زمینههای فرهنگی متفاوتی هستند ،نیز مقدور و
تسهیل کنند .این تحقیق درصدد بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و هوش عاطفی در میان
راهنمایان تورهای خروجی شهر تهران است تا بتوان چالشهای ناشی از تنوع و تفاوت فرهنگی را
کاهش داده و بتوان سریعتر و بهتر در مسیر موفقیت گام برداشت.
مبانی نظری تحقیق
الف :هوش
واژه هوش در زمانهای مختلف به صورتهای مختلفی تعریف شده است( .سالووی و مایر،
 )1993بهصورت کلی هوش ابتدا تحت عنوان ضریب هوشی در رابطه با عملکرد تحصیلی
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دانشآموزان و دانشجویان مطرح شد (کومار 1و دیگران )2338 ،و به صورت یک عامل تکبعدی
جهت تعیین عملکرد تحصیلی مورد استفاده قرار گرفت .بر اساس تحقیق ویگدور 2و گارنر،)1982( 3
عامل ضریب هوشی علیرغم مقبولیت گسترده در زمینهی آکادمیک ،تنها بین پنج الی ده درصد از
عملکرد را در محیطهای دیگر تعیین میکند .در تأیید این امر گلمن )1998( 4اظهار داشت که
هوش سنتی (ضریب هوشی) نمیتواند تعیین کنندهی مناسبی برای موفقیت در سایر زمینههای
زندگی باشد .این عوامل موجب پیدایش تعریف چندبعدی از هوش شدند.
بهصورت کلی ،با وجود تعاریف و طبقهبندیهای مختلف از هوش ،سه نوع هوش بیش از انواع
دیگر در ادبیات مدیریت و سازمانی به چشم میخورند که عبارتند از هوش فرهنگی ،هوش عاطفی و
هوش اجتماعی (ارلی)2332 ،
ب :فرهنگ
فرهنگ واژهای بسیار پرکاربرد و رایج در جامعهی امروزی است و در زمینههایی چون مدیریت،
بهداشت ،روانشناسی ،روابط عمومی و بازاریابی کاربرد دارد .در تعریف واژهی فرهنگ ،کاملترین و
جامعترین تعریف را تایلور( )1871اینگونه ارایه کرده است« :مجموعهای از دانش ،هنر ،عقاید،
ارزشها ،قانون ،رسوم و هر قابلیت و عادتی که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه کسب مینماید».
به عقیدهی بندیکت ،آنچه که باعث پیوند میان انسانها میشود ،فرهنگ ،عقاید و هنجارهای
مشترك بین آنهاست (سمووار 5و همکاران)2339 ،
کروبر 6و پارسونز )1958( 7فرهنگ را به عنوان الگوهایی از ارزشها ،ایدهها و دیگر سیستمهای
نمادین و معنادار در شکلگیری رفتار انسانها تعریف کردهاند .از نطر بارنو ( )1979فرهنگ به معنی
شکلگیری الگوهای کلیشهای از رفتار آموخته شده است که از یک نسل به نسل بعدی منتقل
میشود .در تعریف دیگری که توسطهافستد ارایه شده است ،فرهنگ را برنامهریزی جمعی ذهن بشر
میداند که اعضای یک گروه انسانی را از سایر گروهها متمایز میسازد .تفاوتهای فرهنگی به این
معنی است که هر فرهنگی ارزشهای مختلفی را در خود میگنجاند و همچنین نشانههای فرهنگی
که معانی مختلفی را بیان میکنند ،متفاوت هستند .هنجارهای فرهنگی که رفتارهای فردی و نهادها
را کنترل میکنند ،از فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق میکنند .فرهنگ در کنشهای اجتماعی مشهود
است و بر تحصیالت،تجارت ،فعالیتهای صنعتی و زبان تاًثیر میگذارد (ونگر)2339 ،8
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ج :هوش فرهنگی
مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ارلی و انگ از محققان دانشکده کسب و کار لندن
مطرح شد و در سال  2333توسط دانشگاه استنفورد در کتابی با عنوان «هوش فرهنگی :تبادالت
فردی بین فرهنگها» به چاپ رسید .از نظر آنان هوش فرهنگی که به اختصار  CQگفته میشود،
ع بارت است از قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح
به این الگوها (ارلی و انگ)2333 ،
هوش فرهنگی در واقع توانایی بروز عکس العمل متقابل و مؤثر در برابر افرادی است که دارای
پیشینههای فرهنگی متفاوت هستند .هوش فرهنگی نیز مانند سایر گونههای هوش ،از جمله هوش
اجتماعی (توانایی عکس العمل اجتماعی مناسب در برابر دیگران) و هوش عاطفی (توانایی تعدیل و
بهره گیری از شرایط حسی دیگران) ،از سطوح مختلفی تشکیل شده است .هوش فرهنگی افراد را
قادر میسازد که از طریق دانش و آگاهی ،تفاوتهای فرهنگی را تشخیص دهند و بتوانند به درستی
در فرهنگهای متفاوت رفتار کنند (ون داین 1و انگ)2335 ،
هوش فرهنگی دارای چهار بعد است که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد .اول ،بعد فرا
شناختی بدین معنی است که فرد چگونه تجربیات بین فرهنگی را درك میکند .این راهبرد شامل
تدوین استراتژی پیش از برخورد میان فرهنگی ،بررسی مفروضات در حین برخورد و تعدیل
نقشه های ذهنی در صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین است .دوم ،بعد شناختی
بیانگر درك افراد از تشابهات و تفاوتهای فرهنگی است و دانش عمومی و نقشههای ذهنی و
شناختی افراد را از فرهنگهای دیگر نشان میدهد .جنبهی شناختی هوش فرهنگی مشتمل بر
شناخت سیستم های اقتصادی و قانونی ،هنجارهای موجود در تعامالت اجتماعی ،عقاید مذهبی،
ارزشهای زیباییشناختی و زبان فرهنگهای دیگر است .هوش فرهنگی شناختی به فرد اجازه
میدهد اشتراكهای فرهنگی را درك کرده و از آنها در برقراری ارتباط بهره گیرد .سوم ،بعد
انگیزشی نشان دهندهی عالقهی فرد به تجربه کردن فرهنگهای دیگر و ارتباط با افراد از سایر
فرهنگ ها است .این انگیزه شامل ارزش درونی افراد برای تعامالت چند فرهنگی و اعتماد به نفسی
است که به فرد اجازه میدهد که در موقعیتهای فرهنگی مختلف به صورتی اثربخش عمل کند .بر
اساس این بعد از هوش فرهنگی ،افراد تنها زمانی از عهدهی تعاملهای اثربخش فرهنگی برمیآیند
که انگیزش و اعتماد به نفس زیادی داشته و به توانایی خود ایمان و باور دارند .چهارم ،بعد رفتاری
قابلیت و توانایی فرد را در سازگاری با رفتارهای کالمی و غیر کالمی که برای برخورد با فرهنگهای
مختلف مناسب هستند نشان میدهد .رفتار هوش فرهنگی مجموعهای از پاسخهای رفتاری
انعطافپذیر را شامل میشود که در موقعیتهای مختلف به کار میآیند و متناسب با تعاملی خاص
یا موقعیتی ویژه از قابلیت اصالح و تعدیل برخوردارند (نائیجی و عباسعلیزاده)1393 ،
Van Dyne
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د :هوش عاطفی
هوش عاطفی که به اختصار  1EIگفته میشود و معموالً معیار ارزیابی آن را «ضریب هوش
عاطفی» یا  2EQمی نامند ،به توانایی ،ظرفیت یا مهارت ادراك ،سنجش و مدیریت هیجانات خود و
دیگران ،داللت دارد (پارسا )1389 ،ادن 3و همکاران ( )2315به نقل از سالووی و مایر ،هوش عاطفی
را توانایی ارزیابی احساسات خود و دیگران ،تشخیص تفاوت میان آنها و استفاده از این اطالعات
جهت هدایت افکار و رفتار تعریف کردهاند .گلمن ( )1995هوش عاطفی را به عنوان یک توانایی که
افراد را قادر می سازد تا بتوانند به خود انگیزه داده و در شرایط سخت و ناامیدی مصر باشند ،غرایز
خود را کنترل نموده و ارضای آن ها را به تاخیر بیندازند ،حاالت روحی خود را کنترل کرده و مانع از
آثار ناگوار پریشانی در تفکر شوند و امیدوار باشند ،تعریف کرد .در اثری دیگر ،گلمن ( )1998ادعا
داشت که هوش عاطفی باال متشکل از اصرار و سرسختی ،مهارتهای بینفردی قوی و مدیریت بر
خود میباشد که این سه عامل میتوانند در نیل فرد به موفقیت مؤثر باشند.
مایر و سالووی در سال  ،1997مدلی از هوش عاطفی را تدوین کردند که این مدل هوش عاطفی
چهار بعد را شامل میشود .این چهار بعد عبارتند از:
 .1ارزیابی عواطف فردی : 4توانایی فرد برای درك احساسات عمیق خویش و ابراز آنها به صورت
طبیعی.
5
 .2ارزیابی عواطف دیگران  :توانایی فرد برای دریافت و درك عواطف دیگر افراد.
 .3کنترل عواطف : 6توانایی فرد برای کنترل ،ارزیابی ،تنظیم و تغییر سریع احساسات خود.
 .4کاربرد عواطف : 7توانایی فرد جهت مدیریت احساسات خود به شیوهای مثبت و اثربخش در
عملکرد سازنده و فعالیتهای فردی (لی و اك)2312 ،8
ه :هوش فرهنگی و هوش عاطفی
بسیاری از مطالعات انجام شده سعی بر آن دارند تا روایی مفهوم هوش فرهنگی در ارتباط با
سایر مفاهیم هوش یا شخصیت و روایی تعیینکنندهی آن در ارتباط با قضاوت فرهنگی و
تصمیم گیری ،انطباق فرهنگی ،عملکرد شغلی و تطابق بین فرهنگی را به اثبات برسانند( .انگ و
همکاران)2336 ،
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اگرچه تحقیق در مورد روایی سازنده و تعیین کنندهی هوش فرهنگی دارای اهمیت میباشد،
بررسی پیشینه ی هوش فرهنگی برای درك اینکه چرا بعضی از افراد در ارتباط با موقعیتهای
فرهنگی متفاوت بهتر عمل میکنند ،ضروری است .تا کنون پژوهشهای اندکی به بررسی پیشینهی
هوش فرهنگی پرداختهاند .ارلی و انگ ( )2333بر این باورند که شخصیت به عنوان عامل علی هوش
فرهنگی است .به طور مشابه تحقیقات متعددی در زمینهی هوش فرهنگی و شخصیت صورت گرفته
است( .انگ و همکاران2336 ،؛ لی و همکاران)2316 ،
عالوه بر بررسی رابطهی بین هوش فرهنگی و پیشینهی آن مانند شخصیت و تجربهی زندگی در
خارج از کشور ،یافتن عوامل دیگر مرتبط با هوش فرهنگی نیز ضروری است .یکی دیگر از عواملی
که هوش فرهنگی را تحت تأثیر قرار میدهد ،هوش عاطفی است .هوش عاطفی مانند ویژگیهای
شخصیتی که در طول زمان ثابت میمانند ،یک صفت نیست ،بلکه مانند هوش فرهنگی حالتی است
که در طول زمان تغییر مییابد (انگ و همکاران )2336 ،بنابر گفتههای ارلی و انگ (،)2333
تفاوتهای خصلتی فردی به عنوان پیشینه یا تعیین کنندههای تفاوتهای حالتی فردی عمل
میکند .بنابراین ،سخت می توان بیان کرد که هوش عاطفی یک پیشینه یا عامل علی برای هوش
فرهنگی است ،اما با این حال می توان سطحی از ارتباط را میان این دو مفهوم قایل شویم.
اگرچه انگ و همکاران ( )2337بیان کردند که هوش فرهنگی بهصورت مفهومی و تجربی از
هوش عاطفی متمایز است ،اما آنها نقاط افتراق میان ابعاد مشخص هوش عاطفی و وجوه هوش
فرهنگی را مورد کنکاش قرار ندادند .هوش عاطفی در یک بستر تک فرهنگی یک نظریهی معتبر و
اسامند به حساب می آید که شواهد زیادی در باب ارتباط آن با عملکرد فردی ،گروهی و سازمانی
وجود دارد ،اما کماکان قابل توسعه است( .جردن 1و همکاران)2332 ،
هوش فرهنگی از چند جهت با هوش عاطفی فرق دارد .هوش فرهنگی توانایی فرد را در
جمعآوری ،تفسیر و واکنش نسبت به نشانههای اجتماعی غیرمنتظره و عملکرد اثربخش بازتاب
میدهد؛ در حالی که هوش عاطفی با این مسائل ارتباط مستقیم ندارد .در عوض ،هوش عاطفی با
توانایی فرد در ادراك ،وفق دادن ،انطباق ،فهم و پاسخ به حاالت افراد با فرهنگ مشترك سر و کار
دارد (ارلی و انگ2333 ،؛ ارلی و پترسون )2334 ،2از این رو ،افرادی که از سطح باالی هوش
عاطفی در فرهنگ خود برخوردار هستند ،لزوماً در ادراك مفاهیم تعاملی با افراد از سایر فرهنگها
مهارت ندارند .چرا که بسیاری از نشانههای عاطفی و اجتماعی که بوسیلهی افراد در یک فرهنگ
برای تعیین وضعیت عاطفی فردی دیگر به کار میرود ،در فرهنگهای مختلف متفاوت است .هوش
فرهنگی برخالف هوش عاطفی ،مفهومی مستقل از فرهنگ است که میتواند در شرایط بین فرهنگی
نیز به کار رود( .انگ و همکاران)2337 ،
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بر خالف اختصاصات فرهنگی هوش عاطفی ،این مفهوم با هوش فرهنگی فرق دارد ،زیرا هوش
فرهنگی بر تواناییها در تعامالت بینفرهنگی تمرکز دارد ،ویژگیای که در هوش عاطفی لحاظ نشده
است .برای مثال دانستن اینکه با افراد با زمینههای فرهنگی متفاوت چگونه مالقات کنیم ،لزوماً با
هوش عاطفی ارتباط ندارد .آگاهی از باورهای دینی ،رسوم ازدواج و نظامهای اقتصادی و قانونی سایر
فرهنگ ها نیازی به هوش عاطفی ندارد .عالوه بر این ،برخی وجوه هوش عاطفی ارتباطی با عوامل
هوش فرهنگی ندارد .هوش عاطفی عموماً شامل اجزای مهارتهای درون فردی و بین فردی
میشود .برای مثال ،ت وانایی فردی مانند خودآگاهی و خودکنترلی یک فرایند درون فردی هوش
عاطفی است که تحت تأثیر هوش فرهنگی یک فرد قرار نمیگیرد؛ زیرا که این ویژگی با ابعاد فردی
سر و کار دارد .از سویی دیگر ،حوزههای توانایی اجتماعی هوش عاطفی مانند آگاهی اجتماعی و
مدیریت روابط ،جزء مهارتهای بین فردی هستند که ممکن است ارتباطی تنگاتنگ با هوش
فرهنگی داشته باشند .از آنجایی که توانایی اجتماعی همچون آگاهی اجتماعی و مدیریت ارتباطات
بازتابدهنده ی توانایی فرد در برقراری ارتباط با احساسات افراد است ،این عناصر هوش عاطفی
میتواند ارتباط نزدیکی با هوش فرهنگی داشته باشد؛ چرا که هوش فرهنگی برای تعامل با افراد با
زمینههای فرهنگی متفاوت ضروری است( .مون)2313 ،1
هوش فرهنگی و هوش عاطفی در عین تفاوت ،شباهتهایی نیز دارند .شباهت آنها در این است
که هر دو بر مجموعهای از تواناییها تمرکز دارند ،نه بر شیوههای رفتاری .هوش فرهنگی تا حدودی
به هوش عاطفی شباهت دارد ،زیرا افرادی که از هوش فرهنگی باالیی برخوردارند ،در زمینهی بروز و
مدیریت عاطفی نیز از دیگران برتر هستند (ارلی و همکاران )2336 ،راك استال و همکاران در
تحقیقات خود دریافتند که هوش عاطفی پیشبین قویتری برای رهبری بومی اثربخش است و از
سوی دیگر ،هوش فرهنگی برای رهبری برون مرزی اثربخش پیشبین مطمئنتری است .به طور کل
نتایج نشان میدهد که در فضای جهانی شدهی امروز ،هوش فرهنگی یکی از شایستگیهای رهبری
کلیدی به حساب میآید( .راك استال 2و همکاران)2311 ،
پیشینهی تحقیق
با وجود مطالعات فراوان در زمینهی هوش فرهنگی و هوش عاطفی و بررسی روابط آنها با دیگر
مولفهها ،متاسفانه کمتر محققی به مطالعهی این دو مولفه در کنار هم پرداخته است و مبانی نظری
در این زمینه از فقر جدی رنج می برد .یکی از مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته و مورد توجه
بسیاری قرار گرفته است ،پژوهشی است که توسط مون ( )2313انجام شده است .وی در پژوهش
خود ،رابطه بین چهار بعد هوش فرهنگی و ابعاد هوش عاطفی را مورد آزمون قرار داد که در این
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پژوهش ،مدل هوش فرهنگی انگ و همکاران ( )2334و مدل هوش عاطفی بویاتزیس و گلمن
( ) 2332را مورد بررسی قرار داد .نتایج این مطالعه نکات ارزشمندی را ارائه کرده است؛ من جمله
اینکه تمایز و روایی هوش فرهنگی در مقایسه با هوش عاطفی به اثبات رسید .تحلیل نتایج تحقیق
نشان می دهد که در بین ابعاد مختلف هوش عاطفی ،آنهایی که با توانایی اجتماعی (آگاهی
اجتماعی و مدیریت ارتباطات) مرتبط هستند ،بیشتر از مواردی که با توانایی فردی ارتباط دارند،
هوش فرهنگی را توضیح میدهند .در نهایت ،نتایج تعیینکنندهها که ابعاد مشخص هوش عاطفی با
ابعاد مشخص هوش فرهنگی مرتبطاند را تأیید کرد .بعد خودآگاهی با بعد فراشناختی هوش
فرهنگی رابطه ی مثبت دارد ،زیرا افرادی که خودآگاهی باالیی دارند ،قادرند احساسات خود و
دیگران را بشناسند ،قوتها و ضعفهای خود را تشخیص دهند و برای دریافت بازخور و دیدگاههای
جدید راجع به خودشان تمایل دارند .بعد خودمدیریتی با سه بعد هوش فرهنگی به جز بعد انگیزشی
هوش فرهنگی رابطه دارد .این پژوهش بیان می کند ممکن است افراد در فرهنگ خودشان از نظر
خود مدیریتی در سطح باالیی قرار داشته باشند ،اما این بدان معنا نیست که فرد در انطباق رفتار
خود و مدیریت احساس خود و دیگران در زمینهی فرهنگی متفاوت موفق عمل کنند .نتایج این
پژوهش همچنین نشان میدهد که بعد خودمدیریتی رابطهی مثبتی با بعد فراشناختی هوش
فرهنگی دارد .به عالوه بعد خودمدیریتی رابطهی مثبتی با بعد شناختی هوش فرهنگی دارد .نتایج
تحقیق رابطهی مثبت میان آگاهی اجتماعی و ابعاد فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری هوش فرهنگی را
تا حدودی تأیید میکند .همانطور که انتظار میرفت ،آگاهی اجتماعی به جز بعد فراشناختی رابطهی
مثبتی با ابعاد انگیزشی و رفتاری هوش فرهنگی دارد .این پژوهش بیان میکند افرادی که در
فرهنگ خودشان از نظر آگاهی اجتماعی در سطح باالیی قرار دارند ،لزوماً در تفسیر عواطف افراد یا
نشانههای غیرکالمی و درك نشانههای برقراری ارتباط با افراد بیگانه موفق نیستند .در پایان ،نتایج
بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بعد مدیریت ارتباطات با سه بعد هوش فرهنگی به جز بعد
شناختی رابطهی مثبت دارد .از آنجایی که بعد شناختی هوش فرهنگی به شناخت فرد از ارزشها،
رسوم ،سنت ،فعالیتها و آیینهای دیگر فرهنگها اشاره دارد ،بعد مدیریت ارتباطات در یک فرهنگ
خاص با بعد شناختی هوش فرهنگی رابطهای ندارد ،حتی اگر پیچیدهترین و باالترین سطوح توانایی
را از میان چهار توانایی هوش عاطفی را بطلبد.
چارچوب کالن نظری
با توجه به مطالب بیان شده ،این پژوهش به دنبال بررسی معناداری رابطه دو مولفهی هوش
فرهنگی و هوش عاطفی در میان راهنمایان تورهای خروجی است.
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و نحوه گردآوری دادهها نیز به صورت پرسشنامهای است
در نتیجه روش تحقیق مورداستفاده ،پژوهش پیمایشی  -توصیفی است.
به منظور بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،به منظور
بررسی رابطه معنی داری میان متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون و در نهایت به منظور بررسی
رابطه علّی میان متغیرهای فرضیه از روش معادالت ساختاری استفاده شده است.
الف :جامعهی آماری و نمونه
جامعه ی مورد مطالعه ،راهنمایان تورهای خروجی شهر تهران هستند .با توجه به نظر خبرگان و
مصاحبه با رئیس انجمن صنفی تورگردانان شهر تهران ،از آنجایی که تعداد این افراد بیش از چهار
هزار نفر است در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه راهنمایان گشتهای گردشگری از فرمول
نمونهگیری از جامعهی نامحدود استفاده میشود که با جایگذاری اعداد در این فرمول عدد  384نفر
به دست میآید.
()1
با توجه به اینکه تعدادی از پرسشنامهها بازگشت داده نمیشود و هم چنین ممکن است تعدادی
از پرسشنامهها به طور کامل پاسخ داده نشوند ،تعداد  433پرسشنامه توزیع شد که در نهایت 333
پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت.
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ب :ابزار سنجش و روایی و پایایی
اطالعات مربوط به هوش فرهنگی با مقیاس هوش فرهنگی ) 1(CQSبدست آمده است.
یک ابزار سنجش  23سوالی است که قابلیتهای هوش فرهنگی را میسنجد .جهت ارزیابی هوش
عاطفی پاسخدهندگان از پرسشنامه  16عاملی ونگ و ال ( )2332استفاده شده است .روایی محتوایی
پرسش نامه به کمک اساتید راهنما و مشاور ،و همچنین روایی سازه به کمک تحلیل عاملی تأییدی
انجام شده است .پایایی پرسشنامه نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .مقدار
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرها و برای پرسشنامه تحقیق به ترتیب در جدول زیر آمده
است .با توجه به اینکه مقادیرمذکور ،ازحداقل قابل قبول ( ) 3/7بیشتر است ،پایایی هر دو مورد
تایید قرار می گیرد.
CQS

جدول :1مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ

تحقیق

3/86

متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

هوش فرهنگی

3/81

تطابق میان فرهنگی

3/79

هوش عاطفی

3/88

منبع :تحقیق حاضر

نتایج تحقیق
 .1ویژگیهای جمعیت شناختی
در این پژوهش 2/4 ،درصد از پاسخ دهندگان دارای سنی کمتر از  25سال 64/8 ،درصد آنان
دارای سن  26تا  35سال 21/5 ،درصد آنان دارای سن  36تا  45سال و  11/2درصد دارای سن
بیشتر از  45سال هستند 48 ،درصد از پاسخ دهندگان مرد و  52درصد از آنان را زن تشکیل
میدهد .در گروه نمونه راهنمایان گشتهای مورد مطالعه ،تعداد  99نفر دارای تحصیالت دیپلم و
فوق دیپلم 176 ،دارای تحصیالت کارشناسی میباشند ،تعداد  55نفر دارای تحصیالت فوق لیسانس
و باالتر میباشند ،بیشتر راهنمایان گشتها در گروه نمونه دارای تحصیالت لیسانس میباشند.
 25/8درصد پاسخ دهندگان سابقه  1تا  5سال 43/9 ،درصد از آنها دارای سابقه بین  5تا  13سال،
 15/5درصد دارای سابقه بین  13تا  23سال و  7/6درصد از آنها دارای سابقه بیشتر از  23سال
( 25نفر) میباشند و  24نفر هم به این سوال پاسخ ندادهاند 63 .درصد از پاسخ دهندگانی که در
این تحقیق شرکت کردهاند ،مجرد و  33درصد از آنان را افراد متأهل تشکیل میدهند و  14نفر به
این سوال جوابی ندادهاند.

Cultural Quotient Scale

1
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 .2ویژگیهای متغیرهای اصلی
الف .هوش فرهنگی
با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه هوش فرهنگی از  3/63باالتر هستند ،قابل
قبول تلقی میگردد که حاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه تحقیق است .جهت آزمون نرمال بودن
توزیع دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است .برای متغیر هوش فرهنگی ،مقدار
سطح معنی داری برابر  3/329و بزرگتر از مقدار  3/35میباشد ،پس نتیجه میگیریم متغیر هوش
فرهنگی نرمال میباشد.
ب .هوش عاطفی
همچنین آزمون آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه هوش عاطفی نیز قابل قبول تلقی
میگرددکه حاکی از پایایی پرسشنامه است .با توجه به نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،برای
متغیر هوش عاطفی مقدار سطح معنی داری برابر  3/384و بزرگتر از مقدار  3/35میباشد ،لذا
نتیجه میگیریم متغیر هوش عاطفی نرمال میباشد.
به دلیل نرمال بودن توزیع دادههای متغیرها از آزمونهای پارامتریک استفاده شده است و از
آزمون همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی ،و از معادالت ساختاری به
منظور آزمون فرضیه و بررسی رابطه علی بین متغیرها استفاده گردیده است.
تحلیل دادهها
آزمون فرضیه
الف :همبستگی پیرسون
در این پژوهش به منظور بررسی معنیداری رابطه میان متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده شده است .طبق جدول زیر ،بین هوش فرهنگی و هوش عاطفی ()Sig<3/31 ،r=3/43
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .با توجه به معناداری رابطهها در سطح  99درصد اطمینان
میتوانیم بیان کنیم که رابطه بین متغیرها معنادار و فرضیه تائید میشود .در رابطه بین هوش
عاطفی و هوش فرهنگی روشن می شود که راهنمایان توری که از هوش عاطفی باالتری برخوردار
هستند ،می توانند ارتباط بهتری با محیط فرهنگی کشور مقصد برقرار کنند .وجود توأماً هوش
فرهنگی و هوش عاطفی به راهنمایان تورها توان بهتر انجام دادن کارشان را میدهد .این امر برای
مدیریت آژانس های مسافرتی بسیار حائز اهمیت است ،زیرا عالوه بر اینکه مشتریان راضیتری به
دست میآورند و سود بیشتری کسب میکنند ،جایگاه و چشم انداز مناسبی هم برای آژانس خود
ایجاد می کنند .از سوی دیگر ،گردشگران را باید سفیران فرهنگی کشور مبدأ دانست و هر چه ارتباط
بین آنها و جامعهی میزبان سازندهتر و منطقیتر باشد ،میتوان بیشتر امید داشت تا در بلند مدت و
در سطح کالن ،پیوندهای محکمتری میان دو جامعه ایجادشود .در این بین راهنمایان تورها ،با توجه
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به اینکه یکی از مهمترین عوامل ایجاد و تسهیل ارتباط میان گردشگران و جامعهی میزبان هستند،
در صورت بهره مندی از هوش فرهنگی و هوش عاطفی مطلوب ،قادر خواهند بود در تحقق این
پیوندها ایفای نقش کنند.
جدول  .4همبستگی پیرسون متغیر هوش فرهنگی و هوش عاطفی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

 .1هوش فرهنگی

3/98

3/43

 .4هوش عاطفی

3/93

3/53

*معناداری در سطح اطمینان 35درصد

4

1
1
**

1

3/43

**معناداری در سطح اطمینان  33درصد

منبع :تحقیق حاضر

ب :نتایج حاصل از معادالت ساختاری
جهت بررسی رابطه علّی میان دو متغیر از معادالت ساختاری استفاده شده است .این آزمون
نشان میدهد که آیا متغیر وابسته تحت تاثیر متغیر مستقل هست یا خیر .همانطور که در جدول
زیر نشان داده میشود ،طبق آمارهی  ،tمتغیر هوش فرهنگی در سطح اطمینان  99درصد بر هوش
عاطفی تأثیر مثبت و معناداری دارد و رابطه این دو متغیر با هم خطی و از نوع مستقیم میباشد.
بنابراین با بهبود و تغییر هوش فرهنگی راهنمایان تورها ،هوش عاطفی آنان افزایش مییابد .مقدار
ضریب همبستگی چندگانه( )R2نیز برابر با  3/31شده است .بر این اساس متغیر هوش فرهنگی
توانسته است 31 ،درصد از تغییرات در متغیر هوش عاطفی راهنمایان تورها را پیش بینی کند.
جدول  .9خالصه یافتههای حاصل از آزمون فرضیه به کمک معادالت ساختاری
فرضیهی پژوهش

ضریب مسیر

ضریب همبستگی چندگانه ()R2

آمارهی t

نتیجه فرضیه

فرضیه1

3/56

3/31

**4/65

رد نمیشود

*معناداری در سطح اطمینان 35درصد

**معناداری در سطح اطمینان  99درصد

منبع :یافتههای تحقیق

برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش و هم چنین تحلیل و برازش مدل پژوهش از مدل معادالت
ساختاری و شاخصهای نکوئی برازش نرم افزار لیزرل استفاده شده است .از طریق این نرم افزار
میتوانیم قابل قبول بودن مدلهای نظری را درجامعههای خاص آزمون نمود .مدل مفهومی این
پژوهش شامل کلیه متغیرهای مستقل و وابسته ،و ارتباط بین متغیرهای هوش فرهنگی و هوش
هیجانی میباشد .نتایج تحلیل عاملی مدل مفهومی تحقیق مندرج در اشکال ( 1و  )2نشان میدهد
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که تمامی شاخصهای مربوط به هوش فرهنگی و هوش هیجانی مقادیرقدرمطلق تی (بیشتر از
 )1/96و بار عاملی (بیشتر از )3/5مورد قبولی برخوردارند و برای آنها شاخص مناسبی محسوب
میشوند .هم چنین مقدار  P valueبزرگتر از 3/35میباشد که مدل را تایید میکند.

Chi-Square=46.37, df=17, P-value=0.00000, RMSEA=0.071

شکل  .1مدل تحقیق در حالت ضرایب استاندارد
منبع :تحقیق حاضر

Chi-Square=46.37, df=17, P-value=0.00000, RMSEA=0.071

شکل  .4مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب
منبع :تحقیق حاضر
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بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطهی میان هوش فرهنگی و هوش عاطفی در میان
راهنمایان تورهای خروجی شهر تهران است .براساس نتایج آزمون فرضیه میتوان بیان نمود که
هوش فرهنگی راهنمایان تورها در سطح اطمینان  99درصد تأثیر مثبت و معناداری بر میزان هوش
عاطفی آنان دارد .همچنین آزمون فرضیه با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری بیانگر وجود
رابطه علی میان هوش فرهنگی و هوش عاطفی در بین راهنمایان تورها میباشد .نتایج این بررسی
نشان میدهد که  31درصد از نوسانات هوش عاطفی راهنمایان تورها را میتوان صرفاً با استفاده از
متغیر هوش فرهنگی تبیین کرد .کسانی که شناخت صحیحتری نسبت به محیط خود دارند بهتر
می توانند با آن ارتباط برقرار کنند و کنترل و هدایت متغیرهای محیطی برای آنان آسانتر میباشد.
این امر در هوش فرهنگی و بالطبع رابطه آن با هوش عاطفی که تمرکز اصلی اش بر احساسات افراد
میباشد نمود مییابد .این نتیجه با نتایج تحقیقات مون ( )2313مطابقت دارد .مون ( )2313در
پژوهش خود ،رابطه بین چهار بعد هوش فرهنگی و ابعاد هوش عاطفی را مورد آزمون قرار داد که در
این پژوهش ،مدل هوش فرهنگی انگ و همکاران ( )2334و مدل هوش عاطفی بویاتزیس و گلمن
( )2332را مورد بررسی قرار داد .در پژوهش مون ( ، )2313وی رابطه بین چهار بعد هوش فرهنگی
و ابعاد هوش عاطفی را مورد آزمون قرار داد.
اگرچه تاکنون تحقیقات مختلفی در زمینه هوش فرهنگی و هوش عاطفی انجام شده است ،اما
مطالعهی هوش فرهنگی در گردشگری کمتر مورد توجه قرار گرفته است .این تحقیق با بررسی
رابطه میان این دو مولفه ،درصدد ارائه نوعی نگاه جدید به مفاهیم انتزاعی همچون هوش و پرداختن
به این دو نوع هوش و اهمیت آن در روابط بین فرهنگی بخصوص در صنعت گردشگری است .این
پژوهش نشان می دهد با ارتقا هوش فرهنگی ،هوش عاطفی افراد نیز افزایش یافته و چنین افرادی
قادر به درك بهتر فرهنگ دیگر ،برقراری ارتباط بهتر با ساکنان آن و در نتیجه توانایی درك بهتر
احساسات خود و دیگری و مدیریت بهتر آن را دارند که این مهم به بهبود روابط در صنعت
گردشگری و در نتیجه ارتقا آن کمک شایانی میکند .بنابراین در صنعتی که در آن ارتباطات ،به
خصوص از نوع بین فرهنگی آن بسیار اهمیت دارد ،از سیاستگذاران و صاحبان کسب و کارهای
فعال در آن انتظار می رود که نسبت به عواملی که بر سالمت و کیفیت روابط اثرگذار است حساس
بوده و در گزینش و آموزش سرمایههای انسانی خود ،به این موارد توجه داشته باشند.
محدودیتهای تحقیق و پیشنهادها برای تحقیقات آتی
این تحقیق نیز مانند دیگر تحقیقات خالی از محدودیت نیست .یکی از محدودیتهای اصلی این
تحقیق عدم وجود منابع داخلی کافی و عدم آشنایی بعضی از راهنمایان تورها به مفاهیم ابعاد
گوناگون هوش فرهنگی است .یافتههای پژوهش محدود به دورههای زمانی جمعآوری اطالعات است
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و با تغییر شرایط و زمان نتایج پژوهش میتواند تغییر یابد .جمع آوری دادهها از راهنمایان تورها
مسافرتی که همیشه در سفر هستند و حتی از آژانسهای مسافرتی که در سطح شهر پراکنده
هستند مشکل می بود .باید خاطر نشان کرد که این تحقیق در شهر تهران انجام شده و قابل تعمیم
به سایر شهرها نیست.
محققان میتوانند در پژوهشهای آینده به موضوعاتی همچون ویژگیهای شخصیتی راهنمایان
تورها در بررسی هوش فرهنگی و هوش عاطفی آنان؛ بررسی تأثیر متغیرهای توصیفی و جمعیت
شناختی بر هوش فرهنگی راهنمایان تورها؛ نقش هوش فرهنگی بر متغیرهایی همچون نوآوری و
خالقیت کارکنان که نیازمند انطباق سریع ذهن با محیط پیرامونی هستند؛ بررسی تأثیر سبکهای
مختلف مدیریت و تصمیمگیری در تقویت هوش فرهنگی و هوش عاطفی کارکنان؛ بررسی
ویژگیهای سفر از جمله مدت سفر ،مسافت طی شده تعداد مسافرینی که با راهنمای تور سفر
میکند ،بررسی نقش هوش عاطفی و هوش فرهنگی بر متغیرهایی مانند وفاداری مشتریان به
آژانسهای مسافرتی و یا تصویر سازمان بپردازند.
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