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Özet 

 İnsanoğlunun yaşam kurgusu günümüzde yoğun olarak ev ve iş ikilemine 
odaklanmıştır. Daima korunmaya çalışılan bu iki kurumun doyumsuz beklentileri 
bireyin aklında hep dönüp durmaktadır. Birbirine rakip beklentiler arasında uyum 
sağlanamadığında ise iş-aile/aile-iş çatışması doğmaktadır. İş ve aile arasındaki 
gerilimin diğer insanlarla iyi ilişkiler kurma becerisini güçlü kılan sosyal zeka ile idare 
edilip  edilemeyeceği ise merak konusudur. Araştırmanın amacı, sosyal zekayı örgütsel 
bağlamda ele almak ve sosyal zekanın iş-aile/aile-iş çatışmasını azaltıcı bir rol üstlenip 
üstlenmediğini ortaya koymaktır. Elde edilen bulgularda sosyal zekanın ve sosyal 
zekayı oluşturan tüm boyutların aile-iş çatışması ile negatif yönlü ve anlamlı ilişkili 
olduğu ve sosyal zekanın aile-iş çatışmasını azaltıcı rol sergilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sosyal zeka, iş-aile çatışması, aile-iş çatışması.      
Abstract 

 In today, life fiction of humanbeing has intensively focused on work and home 
dilemma. Greedy expectations of these two institution (which are always tried to be 
protected) are always in the mind of the individual. If harmony between competing 
expectations cannot be achieved, work-family/family-work conflict arises. It is 
wondered that whether or not the tension between work and family can be managed 
with social intelligence, in which it makes strong the ability of establishing good 
relations with other people. The aim of this study is examining social intelligence in 
organizational context and exhibiting whether or not social intelligence takes a 
reducing role for work-family/family-work conflict. Findings of the study suggest that 
social intelligence and its all dimensions have negatively and significantly related with 
family-work conflict and social intelligence takes a role in reducing family-work 
conflict. 
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