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Аналіз триангулярного зв’язку між балансом роботи та особистого життя, рисами характеру
та евдемоністичним благополуччям
Метою статті є аналіз зв’язку між рисами характеру, балансом роботи та особистого життя та
евдемоністичним благополуччям людей у секторі освіти. Зроблено припущення про позитивний зв’язок п’яти
основних рис характеру з різними складовими балансу роботи та особистого життя та позитивний зв’язок цих
складових з різними складовими евдемоністичного благополуччя. Дані було зібрано під час структурованого
опитування 504 викладачів бізнес-шкіл у національному столичному регіоні у Індії та проаналізовано з
використанням моделювання структурними рівняннями. Результати дослідження свідчать про вплив п’яти
основних рис характеру на усі складові балансу роботи та особистого життя, як наслідок, вони є важливими
прогностичними показниками. Також вони свідчать про значний вплив змішування роботи і таких аспектів
балансу роботи і особистого життя як особисте життя та здоров’я на евдемоністичне благополуччя. В той час
як змішування роботи та особистого життя і такий аспект балансу роботи і особистого життя як посилення їх
зв’язку мають значний вплив на деякі аспекти балансу роботи і особистого життя. Результати дослідження
мають практичне значення у диспозиції посадових обов’язків, розробці політики підтримки, культури
дотримання балансу роботи і особистого життя та евдемоністичного підходу для покращення результатів
діяльності людей та організацій. У статті відображено баланс роботи та особистого життя у новому
соціокультурному контексті і описано можливу роль балансу роботи та особистого життя у зв’язках між
рисами характеру та евдемоністичним благополуччям.
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Анализ триангулярной связи между балансом работы и личной жизни, чертами характера и
эвдемонистическим благополучием
Целью статьи является анализ связи между чертами характера, балансом работы и личной жизни и
эвдемонистическим благополучием людей в секторе образования. Сделано предположение о позитивной
связи пяти основных черт характера с различными составляющими баланса работы и личной жизни и
позитивной связи данных составляющих с различными составляющими эвдемонистического благополучия.
Данные были собраны во время структурированного опроса 504 преподавателей бизнес-школ в национальном
столичном регионе в Индии и проанализированы с использованием моделирования структурными
уравнениями. Результаты исследования свидетельствуют о влиянии пяти основных черт характера на все
составляющие баланса работы и личной жизни, как следствие, они являются важными прогностичными
показателями. Также они свидетельствуют о значительном влиянии смешивания работы и таких аспектов
баланса работы и личной жизни как личная жизнь и здоровье на эвдемонистическое благополучие. В то время
как смешивание работы и личной жизни и такой аспект баланса работы и личной жизни как усиление их связи
имеют значительное влияние на некоторые аспекты баланса работы и личной жизни. Результаты
исследования имеют практическое значение в диспозиции должностных обязанностей, разработке политики
поддержки, культуры соблюдения баланса работы и личной жизни и эвдемонистического подхода для
улучшения результатов деятельности людей и организаций. В статье отображен баланс работы и личной
жизни в новом социокультурном контексте и описана возможная роль баланса работы и личной жизни в
связях между чертами характера и эвдемонистическим благополучием.
Ключевые слова: эвдемонистическое благополучие, баланс работы и личной жизни, пять основных черт
характера, моделирование структурными уравнениями
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