
  לחץ ושחיקה לפני ואחרי חופשה והעברתם בין בני זוג
 

  –עבודת גמר לתואר מוסמך במדעי הניהול  
Msc.התנהגות ארגונית  

 

 
 קצירת

   
של (  Crossoverטרת המחקר הייתה לבחון  את השפעת חופשה מהעבודה על העברה ) מ

 לחצי עבודה ושחיקה בין בני זוג.

לחצים ומתחים בקרב בני זוג העובדים במקצועות מחקרים קודמים  נמצאה העברה של ב

מדגמים בומצבים המאופיינים על ידי לחץ גבוה. כמו כן נחקר תהליך העברה לאורך זמן 

לחצים חזקים ומתונים. על מנת לקבוע האם עליות  קטנים וחלוציים, ובתנאים של

קים במחקר וירידות בלחץ אכן משפיעות על האינטנסיביות של תהליך ההעברה, אנו בוד

 הנוכחי, במדגם גדול יחסית, העברת לחץ ושחיקה בין בני זוג לפני ואחרי חופשה. 

שפעת החופשה על לחץ ושחיקה של כל אחד מבני הוקד נוסף של המחקר היה בדיקת מ

 הזוג ומיתונה על ידי שביעות רצון מהחופשה ותחושת שליטה.

בני/בנות  זוגם;  149כז הארץ ו עובדים/ות מנהליים במוסד אקדמי במר 262מדגם כלל ה

 משיבים/ות. 411סה"כ השתתפו במחקר 

ף שנת הלמודים ומשתתפים מלאו שאלונים שלוש פעמים : בפעם הראשונה בסה

ימים,  ובפעם השלישית  9יה מיד אחרי חופשת סוכות,  שארכה יהאקדמית, בפעם השנ

 לכנבדקים  שענו על  423שלושה שבועות לאחר החזרה מחופשה  זו.  הניתוח  נערך על 

 זוגות.   79לושת השאלונים ובתוכם ש

י זוג אוששה נכי ההשערה המרכזית בדבר העברת לחץ ושחיקה בין ב הממצאים עולהמ

ברובה.  נמצאה עדות להעברה דו כיוונית של שחיקה בין בני הזוג בשלושת מועדי המדידה  

ת הזוג. בהתאם למצופה נראה ועדות חלקית להעברת לחץ מהעובדים/ות לשחיקת בני/בנו

כי נשים מושפעות  מתהליך ההעברה יותר מהגברים. ההעברה מגברים לנשים הייתה 

אשר מנשים לגברים. ההשערה בדבר הבדלים בעוצמת ההעברה בין מ בעוצמה חזקה יותר

המועדים  לא אוששה אולם, התוצאות בחלקן  מחזקות ממצאים חלוציים קודמים לגבי 

 ת העברה בהתאם לשינויים בעומס העבודה במועדים השונים.  שינויים בעוצמ

ית. נמצא קהשערה בדבר השפעת החופשה על הפחתת לחצי עבודה ושחיקה אוששה חלה

הבדל מובהק בין רמות לחץ מהעדר מאפייני עבודה חיוביים  לפני החופשה ואחריה. לא 

כך  מספר הסברים נמצאו הבדלים מובהקים בשחיקה בין המועדים. בדיון, מוצעים ל

 הנוגעים, בין השאר, למגבלות כלי המדידה. 

 

מספק עדות נוספת , חקר זה מאשש את התיאוריה בדבר העברת לחץ ומתח בין בני זוגמ

לרגישותן הרבה יותר של נשים, בהשוואה לגברים, להעברה מבן הזוג, ומוסיף מידע על 

 חוזק העברה בין בני זוג  בהקשר לעוצמת הלחץ.

 

 

 



Abstract 

 
The goal of the present study was to examine the influence of vacation from work on 

the crossover of stress and burnout between spouses. 

Crossover has been found in previous studies among employees in high stress professions and 

situations. Longitudinal studies of the crossover process have been carried out in small, pilot 

samples, and the effects of of high and moderate levels of stress have been investigated. In 

order to determine whether level of stress influences the intensity of the crossover process, the 

present study investigated the crossover of job stress and burnout in a fluctuating stress 

context, namely before and after a vacation, on a relatively wide sample of couples. Another 

focus of the study was the impact of vacation on stress and strain and the moderating effects 

of satisfaction from vacation and sense of control.  

The sample consisted of 411 participants, 262 of them administrative personnel at an 

academic institution in the centre of Israel and 149 their spouses. Participants were 

assessed on three separate occasions: first, at the end of the academic year; second, 

immediately after the 9-day Succot vacation, and third, three weeks after their return 

from this vacation. The data analysis was conducted on 234 participants who 

answered all three questionnaires;  among them  were 79 couples.  

The main hypothesis about crossover of stress and burnout was mostly confirmed. 

Results show a bi-directional crossover of  burnout between spouses on all three 

occasions and a partial evidence of crossover of employee’s job stress to spouse's 

burnout.  

As expected, women were affected more than men by the  crossover process. It seems 

that the crossover from men to women was higher in intensity than from women to 

men. The hypothesized difference in intensity of crossover on the different occasions 

was not confirmed. Nevertheless, the results strengthen earlier pioneer findings 

pertaining to changes in the intensity of the crossover with fluctuations in stress and 

burout. The hypothesized effect of vacation on ameliorating job stress and burnout 

was partly substantiated. A significant difference was found between the levels of 

stress attributable to lack of positive work characteristics before the vacation and after 

it. No significant differences were found in burnout levels for the different occasions. 

A number of explanations for these results are offered in the discussion, focussing, 

inter alia, on the limitations of the measurement tools. 

 



 

This research constitutes further evidence of crossover of stress and burnout between 

spouses. It corroborates previous findings about women's higher sensitivity to the 

crossover process, as compared to men, and adds information about the relationship 

between the intensity of the crossover process and fluctuations in the stressfulness of 

the work situation.  

 


