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Bu çalışma kapsamında, sosyal zeka ve stresle başa çıkma tarzı konuları ele alınmıştır.
Emek yoğun olarak bilinen ve insanlarla etkileşimin yoğun olduğu turist rehberliği
mesleğinin çalışma şartları oldukça zordur. Turist rehberi, hem rehberlik ettiği grupla hem
de diğer turizm paydaşları ile etkili iletişim kurmak, sorunları çözmek, onları memnun
etmek zorundadır. Bu durum, turist rehberlerinin sıklıkla stres faktörleri ile başa çıkmasını
gerektirmektedir. Her birey stresle başa çıkabilmek için farklı yaklaşımlar
benimseyebilmektedir. Sosyal zeka, kişileri anlama ve onlarla işbirliği yapabilme
yeteneğidir. Turist rehberliği mesleğinde stresli durumların üstesinden gelebilmek için
sosyal zeka yeteneğinin önemli bir araç olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma
kapsamında NHBVÜ Turizm Rehberliği bölümünde öğrenim gören 118 öğrenci üzerinde
sosyal zeka ile stresle başa çıkma tarzı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacı ile bir
araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal zekanın alt boyutları ve stresle başa
çıkma tarzları arasında anlamlı ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır. Literatürde sosyal zeka ve
stresle başa çıkma değişkenlerinin birlikte ele alındığı sınırlı sayıda araştırma olduğu için
bu çalışmanın alan yazına bir ölçüde de olsa bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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In this study, issues of social intelligence and coping with stress were discussed. Working
conditions of the tourist guidance profession, which is known to be labor intensive and
where interaction with people is intense, is quite difficult. The tourist guide has to
communicate effectively, solve problems and provide satisfaction them both with the group
they guide and with other tourism stakeholders. This requires tourist guides to often deal
with stressors. Each individual can adopt different approaches to cope with stress. Social
intelligence is the ability to understand people and collaborate with them. Social
intelligence is thought to be an important tool to overcome stressful situations in the tourist
guidance profession. In this context, a study was conducted on 118 students studying at
NHBVU Tourism Guidance Department in order to reveal the relationship between social
intelligence and coping with stress. As a result of the research, it has been revealed that
there are significant relationships between sub-dimensions of social intelligence and styles
of coping with stress. It is thought that this study will contribute to the literature to a certain
extent, since there is a limited number of studies in the literature that deal with the variables
of social intelligence and coping with stress discussed together.
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