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Abstract. Chronic fatigue is a fatigue prolonged over six month, with psychical and 
physical disturbances. The present study investigates two variables (assertiveness, 
social support) that are hypothesized to predispose teenagers to chronic fatigue. Sev-
enty-six participants (23 girls and 53 boys) recruited from the secondary school. Each 
teenager completed the Social Support Scale (Kmiecik-Baran), the Children’s Assertive 
Behavior Scale (Michelson, Wood), and the Cumulative Fatigue Symptoms Question-
naire (Koshugo). ANOVA and Pearson’s were conducted to investigate differences and 
correlation the variables with chronic fatigue. There were no differences in assertive 
scale scores between three groups of participants. Teenagers with high level of chronic 
fatigue had a lowest satisfaction with their social support. Chronic fatigue correlated 
with social support, especially with emotional and evaluative scores. There was no 
significant correlation with assertiveness. Assertiveness correlated with social support, 
especially with emotional and information scores.  

 

Chroniczne zmęczenie u nastolatków jest rozumiane jako nasilone i przeszka-
dzające zmęczenie, trwające przynajmniej przez okres sześciu miesięcy, które 
wpływa na funkcjonowanie psychiczne i fizyczne (Carter i in., 1995). WyróŜnia 
się formy zmęczenia, których mechanizm jest jasno określony, oraz takie,  
w których nie moŜna wskazać jednoznacznego patomechanizmu. Z tego tytułu 
zmęczenie przewlekłe moŜe być określane jako: 1) chorobowe – towarzyszy 
chorobom przewlekłym somatycznym i psychicznym; (2) poinfekcyjne – po-
wstałe w wyniku osłabienia organizmu po infekcji; (3) niewyrównane – 
zmniejszona wydolność organizmu powstała pod wpływem duŜego wysiłku 
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fizycznego; (4) skumulowane – spowodowane nieproporcjonalnie duŜym i dłu-
gotrwałym wysiłkiem, np. nieunormowanym trybem Ŝycia, duŜymi obciąŜe-
niami psychicznymi, niewłaściwymi stosunkami interpersonalnymi, których 
efekty kumulują się w czasie; (5) niewyjaśnione zmęczenie przewlekłe – zmę-
czenie, które nie daje się wytłumaczyć konkretnymi przyczynami.  

Nasiloną formą niewyjaśnionego zmęczenia przewlekłego jest zespół prze-
wlekłego zmęczenia. Ta nazwa występuje głównie w badaniach naukowych. 
Zespół znany jest teŜ w literaturze przedmiotu jako „syndrom chronicznego 
zmęczenia i immunologicznej nieodporności” (chronic fatigue and immune 
dysfunction syndrome, w skrócie CFIDS, USA), „zaburzenie neuroendokrynno- 
-immunologiczne” (neuroendocrine immune disorder, w skrócie NEID, USA, 
2000) (w koncepcji ogólnej) czy „encefalopatia mięśniowa” (ME) (w kontekście 
klinicznej definicji przypadku) (Jason, Eisele, Taylor, 2001). Jest to schorzenie 
o nieznanej etiologii, którego wiodącym objawem jest utrzymujące się przez 
wiele miesięcy zmęczenie z towarzyszącą mu kombinacją róŜnych niespecy-
ficznych objawów. Najnowsze rozumienie zespołu zmęczenia zakłada: (1) czas 
trwania minimum 6 miesięcy; (2) podstawowym objawem jest trwające, nie-
wyjaśnione zmęczenie, które obniŜa poziom aktywności; powysiłkowe osłabie-
nie musi występować z utratą fizycznej lub psychicznej Ŝywotności (wigoru), 
szybką męczliwością mięśniową lub poznawczą a osoba potrzebuje minimum 
24 godziny na odzyskanie sił; (3) zmęczeniu towarzyszą: zaburzenia snu, bóle 
mięśniowe i/ lub stawowe, często takŜe bóle głowy nowego typu i cięŜkości, 
minimum dwa objawy neuropoznawcze oraz przynajmniej po jednym sympto-
mie z następujących kategorii: zaburzenia układu autonomicznego, neuroen-
dokrynnego, immunologicznego (Jason i in., 2005).  

Wśród nastolatków na przewlekłe zmęczenie uskarŜa się – w zaleŜności od 
róŜnych załoŜeń metodologicznych (Kulik, 2010) – od 8,7/100 000 (Gunn i in., 
1993) do 465,7/100 000 (Beverly, 2005; Dobbins i in., 1997; Jones i in., 2004; 
Jordan i in., 1997, 1998; Lloyd i in., 1990), przy czym diagnozę zespołu  
przewlekłego zmęczenia otrzymuje od 2,7/100 000 (Gunn i in., 1993) do 
2,91/100 000 (Jordan i in., 2000). Przewlekłe zmęczenie częściej występuje  
u dziewcząt niŜ u chłopców (Carter i in., 1995; Garralda, 1992; Mears i in., 
2004; Kulik, Szewczyk, 2004), ale dopiero w grupie wiekowej powyŜej 10 roku 
Ŝycia (Beverley, 2005). 

Obok przyczyn biologicznych, pochodzących z róŜnych układów fizjologicz-
nych, w tym głównie immunologicznego, endokrynnego, nerwowego, mięśnio-
wego, czy teŜ czynników biochemicznych wskazuje się równieŜ na uwarunko-
wania psychospołeczne przewlekłego zmęczenia (Kulik, 2010). Wśród tych 
ostatnich wymienia się głównie funkcjonowanie osobowościowe, jakość proce-
sów poznawczych i radzenie sobie ze stresem.  

Do najwaŜniejszych czynników osobowościowych sprzyjających rozwojowi 
przewlekłego zmęczenia zalicza się następujące: (1) zapotrzebowanie na sty-
mulację (niska emocjonalna stabilność, niska ekstrawersja, niska siła pobu-
dzenia i hamowania, słaba ruchliwość procesów nerwowych), wysoka autono-
mia, zachowania typu A (de Gucht i in., 2003; Kulik, Szewczyk, 2008; Michiel-
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sen i in., 2003); (2) niska zdolność do samoukierunkowania i wraŜliwość (Jiang 
i in., 2003; Wessely, 1993) – połączone z tendencją do reagowania nasilonymi 
negatywnymi emocjami w sytuacjach problemowych (Fischler, 1997; Gar-
ralda, 1996); (3) przekonania na temat choroby i chorowania (Fry, Martin, 
1996; Petrie i in., 1995; Van Damme i in., 2006) – wraz z koncepcją przedłu-
Ŝającego się odpoczynku w sytuacji chorowania (Wright, Cottrell, 1997); (4) 
orientacja na osiągnięcia i perfekcjonizm (Fry, Martin, 1996), koncentracja na 
błędach, mało realistyczne, a bardziej Ŝyczeniowe, wysokie dysfunkcjonalne 
standardy samowychowania (Magnusson i in., 1996), dotyczące warunków 
akceptacji siebie i innych oraz skłaniające do oceny osiągnięć, postępów – 
takŜe w leczeniu – na zasadzie „wszystko albo nic”; intensywny i wyczerpujący 
tryb Ŝycia związany z własnymi ambicjami oraz nieumiejętnością odmawiania 
innym, alienacją od własnych przekonań i wartości (Kulik, 2010; Rotholz, 
2006; Ware, Kleinman, 1992).  

Istotne znaczenie ma równieŜ trudność w adekwatnej percepcji wysiłku, 
prowadząca do niezgodności między obiektywną i subiektywną oceną poziomu 
aktywności oraz do nadinterpretacji bodźców (Richards, 2000). U osób z prze-
wlekłym zmęczeniem występują takŜe zakłócenia w przetwarzaniu informacji 
i funkcjonowaniu uwagi (DeLuca i in., 2004) prowadzące do efektu przełado-
wania informacyjnego. Tyszkowa (1986) określa takie zjawisko przeciąŜeniem 
czynności umysłowych.  

Innym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi zmęczenia przewlekłego, istot-
nym takŜe dla nastolatków, jest specyficzny sposób radzenia sobie z trudno-
ściami. Polega on z jednej strony na koncentracji na sobie i na swoich emo-
cjach oraz na dąŜeniu do obniŜenia nieprzyjemnego napięcia emocjonalnego,  
z drugiej strony – na zaprzestaniu jakiejkolwiek aktywności fizycznej, po-
znawczej, np. przez unikanie myślenia o problemach (Kulik, Szewczyk, 2003), 
czy aktywności społecznej, np. przez unikanie społecznych stresorów, tj. od-
rzucenie ze względu na niejednoznaczne diagnozy, obawy i niepewność co do 
moŜliwości aktywności i realizacji planów (Nater i in., 2006; Surway i in., 
1995; Taillefer i in., 2002), odwoływanie się do myślenia magicznego i ocze-
kiwanie wsparcia społecznego (Afari i in., 2000; Blakely i in., 1991).  

Specyficzny sposób funkcjonowania osobowościowego i poznawczego wska-
zuje m.in. na trudności w obszarze relacji interpersonalnych występujące  
u nastolatków z przewlekłym zmęczeniem. Z jednej strony pogorszenie tych 
relacji jest cechą charakterystyczną, a nawet elementem diagnostycznym ze-
społu przewlekłego zmęczenia, czyli niejako wynika z nasilenia zmęczenia,  
z drugiej strony – jakość relacji jest czynnikiem predestynującym do rozwoju 
przewlekłego zmęczenia i wykazuje związek z działaniem poprzedzającym: 
agresją czy rezygnacją z własnych potrzeb. Osoby, u których występują za-
chowania typu dominująca afiliacja czy submisyjna wrogość, wydają się szcze-
gólnie naraŜone na przewlekłe zmęczenie. Są to ustosunkowania obarczone 
duŜymi skutkami emocjonalnego przeciąŜenia, z jednej strony wskutek nad-
miaru zaangaŜowania, z drugiej wskutek konieczności tłumienia emocjonal-
nego pobudzenia. Cechą wspólną obu tych postaw jest m.in. nieumiejętność 
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poszanowania granic ja–inni w relacji interpersonalnej. To zaś naleŜy równieŜ 
do podstawowych charakterystyk asertywności.  

Asertywność bowiem to „zespół zachowań o charakterze interpersonal-
nym, które umoŜliwiają jednostce funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób 
zgodny z własnymi poglądami, pozwalając jej bezpośrednio, stanowczo i uczci-
wie wyraŜać siebie – swoje emocje, postawy, Ŝyczenia, opinie i prawa – w kon-
taktach międzyludzkich, przy równoczesnym poszanowaniu praw drugiego 
człowieka” (Krój-Fijewska, 1993). Osoby nieasertywne odznaczają się m.in. 
tendencjami introwertywnymi, nasileniem niezrównowaŜenia emocjonalnego, 
niepokoju i lęku, większą wraŜliwością i zaleŜnością emocjonalną od otoczenia 
(Oleś, 1998). Stąd moŜna przypuszczać, Ŝe nastolatki zmęczone przewlekle to 
osoby, które nie umieją bronić swoich praw z poszanowaniem praw innych 
osób w taki sposób, Ŝe albo są podporządkowane, albo agresywne, czyli odzna-
czają się brakiem asertywności lub niską asertywnością.  

Innym rodzajem trudności w relacjach interpersonalnych, choć powiąza-
nym z asertywnością, jest ambiwalentna postawa wobec zaangaŜowania  
w relacje społeczne i problemy z adekwatną komunikacją. Tymczasem są to 
podstawowe elementy konstytuujące wsparcie społeczne. Jest ono rozumiane 
jako rodzaj interakcji społecznej, która charakteryzuje się tym, Ŝe jest inicjo-
wana w trudnych, problemowych sytuacjach przez jedną lub obie strony, mię-
dzy którymi występuje przepływ informacji, emocji, instrumentów działania 
bądź dóbr materialnych. Powszechnie przyjmuje się, Ŝe osoby spodziewają się, 
iŜ wsparcie otrzymane od innych ludzi poprawi ich samopoczucie (zapobiegnie 
wystąpieniu stresorów, obniŜy ich nasilenie lub osłabi negatywne oddziaływa-
nie stresu) i skuteczność w przezwycięŜaniu stresu (Łosiak, 2008). Uczestnic-
two w grupie samo w sobie moŜe być traktowane równieŜ jako wsparcie kryzy-
sowe (jednostka silna siłą grupy) (Terelak, 2001, s. 416).  

U osób z przewlekłym zmęczeniem nasilenie radzenia sobie ze stresem 
przez „oglądanie się na innych” pozostaje w sprzeczności z poziomem doświad-
czanego wsparcia. Badania dorosłych z przewlekłym zmęczeniem, prowadzone 
przez Prinsa i współpracowników (2004), pokazują, Ŝe osoby te ujawniają nie-
dostatek w zakresie otrzymywanych relacji pomocowych, ale jednocześnie 
udział w grupach wsparcia nie prowadzi, z medycznego punktu widzenia, do 
poprawy ich kondycji fizycznej. Wspomniani badacze akcentują tu podsta-
wową rolę negatywnych interakcji, których nasilenie w tej grupie jest wyŜsze 
niŜ wśród porównywanych grup osób zdrowych i pacjentów onkologicznych. 
Podobne zjawiska obserwowane są w badaniach dotyczących nastolatków, 
prowadzonych przez Kulik (2010). Nastolatki ujawniają trudności w kontak-
tach interpersonalnych, rezygnację z wysiłku w dąŜeniu do nawiązywania 
relacji, manifestują niezaleŜność, a jednocześnie uległość, wyraŜającą goto-
wość do nawiązywania kontaktów społecznych, które zapewniałyby im pomoc  
i ochronę. Obserwuje się takŜe róŜnice związane z płcią – dziewczęta charakte-
ryzuje większe natęŜenie odpowiedzialności za innych i poświęcanie się dla ich 
dobra, a dla chłopców bardziej charakterystyczne jest dąŜenie do kompromisu.  
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Równocześnie brak wsparcia społecznego jest traktowany przez wielu ba-
daczy zjawiska przewlekłego zmęczenia jako jedna z zasadniczych przyczyn 
narastania zmęczenia wśród członków populacji (Ax i in., 2001; Deale, Wes-
sely, 2001; Lim i in., 2003). ZauwaŜono, Ŝe w okresie poprzedzającym wystą-
pienie objawów przewlekłego zmęczenia osoby zmęczone częściej niŜ osoby 
zdrowe doświadczały nasilenia stresowych wydarzeń Ŝyciowych przy jednocze-
śnie mniejszym wsparciu, jakkolwiek sam poziom wsparcia społecznego nie 
okazał się istotnym czynnikiem wyjaśniającym przewlekłe zmęczenie (Mayer, 
2000). Predyktorami większego zmęczenia zarówno w kontekście jego cięŜko-
ści, jak i odczuwanego dyskomfortu są według innych badań (Chalder, Wil-
liams, 1997): (1) niezadowolenie z otrzymywanej pomocy (m.in. z powodu 
trudności w komunikacji symptomów) i / lub (2) niewłaściwe wsparcie (nie-
pewne reakcje otoczenia na zachowania związane z chorobą, np. wyręczanie, 
koncentracja na symptomach zmęczenia, wzmacnianie zapotrzebowania na 
opiekę). Czynniki te opóźniają takŜe powrót do pełni sprawności fizycznej  
i zdrowia (Lim i in., 2003).  

Podsumowując, asertywność jest sposobem konstruktywnego przystoso-
wania się do stawianych wymagań społecznych, wyraŜa takŜe zdolność do 
realizacji dąŜeń osobistych i prospołecznych, w tym dawania i poszukiwania 
wsparcia społecznego. Wsparcie zaś jest rodzajem interakcji społecznych 
istotnych w radzeniu sobie ze stresem. Jednocześnie zauwaŜa się, Ŝe rola 
wsparcia społecznego u osób z przewlekłym zmęczeniem nie jest jednoznaczna. 
Wsparcie społeczne nasila lub zmniejsza dynamikę objawów przewlekłego 
zmęczenia.  

Wydaje się, Ŝe duŜe znaczenie moŜe mieć asertywność. MoŜna przypusz-
czać, Ŝe istotny wpływ na poziom wsparcia ma poziom asertywności. Nie-
umiejętność zachowań asertywnych zakłóca relację społeczną, tym samym 
problematyczne staje się otrzymywanie wsparcia. Brak asertywności więc 
odgrywa wobec przewlekłego zmęczenia dwojaką rolę. Po pierwsze – bezpo-
średnio (sprzyja kumulowaniu reakcji lękowych i powstawaniu symptomów 
somatycznych), po drugie – pośrednio (sprzyja nasileniu zmęczenia przez ob-
niŜanie poziomu wsparcia społecznego).  

Opisane wyŜej zaleŜności między przewlekłym zmęczeniem a wsparciem 
społecznym opierają się głównie na wynikach uzyskanych w badaniu osób 
dorosłych. Brak jest oddzielnego studium poświęconego tym zagadnieniom  
w kontekście rozwojowym, co – jak się wydaje – wynika po części z trudności 
w przebijaniu się tez o występowaniu przewlekłego zmęczenia wśród dzieci  
i młodzieŜy w literaturze podmiotu.  

Celem prezentowanych badań jest próba weryfikacji tych zaleŜności  
w okresie rozwojowym, w szczególności ocena poziomu asertywności i wspar-
cia społecznego u nastolatków z przewlekłym zmęczeniem, oraz określenie 
związku między tymi zmiennymi. ZałoŜono, Ŝe: 

1) nastolatki przewlekle zmęczone w porównaniu z rówieśnikami są mniej 
asertywne i otrzymują mniej wsparcia społecznego;  
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2) niski poziom asertywności wiąŜe się z nasileniem przewlekłego zmęcze-
nia i z niskim poziomem wsparcia społecznego; 

3) niski poziom wsparcia społecznego wiąŜe się z nasileniem przewlekłego 
zmęczenia.  

Poczynione załoŜenia poddano weryfikacji empirycznej w grupie nastolatków. 

METODA 

Osoby badane i przebieg bada ń 

Do badań wybrano losowo jedną ze szkół gimnazjalnych w duŜym mieście.  
W szkole z kaŜdego poziomu nauczania (warstwy) wytypowano jedną klasę. 
Badania przeprowadzono grupowo podczas zajęć lekcyjnych. Aby zachować 
anonimowość i zwiększyć komfort wypełniania testów, podczas badania nie 
był obecny nauczyciel prowadzący lekcję.  

Łącznie przebadano 83 uczniów. Z powodu błędów odrzucono siedem ze-
stawów testów. Do dalszych analiz zakwalifikowano wyniki 76 osób. Badaną 
grupę stanowiły 33 dziewczęta (43,4%) i 43 chłopców (56,6%) w wieku 14-16 
lat, z czego 14 osób miało 14 lat, 39 – 15 lat, a 23 – 16 lat. Średnia wieku  
w grupie wynosiła: M = 15,12. 

Zastosowane narz ędzia 

Przewlekłe zmęczenie. Uczniowie wypełniali Kwestionariusz do badania 
zmęczenia R. Kosugo, w adaptacji Kulik i Szewczyk (2005). Jest to narzędzie 
pozwalające określić poziom przewlekłego zmęczenia i nasilenie poszczegól-
nych jego objawów: poczucie ogólnego zmęczenia, osłabienie witalności, prze-
ciąŜenie psychiczne, symptomy somatyczne, niepokój, zniechęcenie nauką  
i szkołą. Metoda składa się z 59 twierdzeń, do których badani ustosunkowują 
się, wybierając jedną z moŜliwych odpowiedzi: „nigdy”, „czasem”, „często”. Od-
powiedziom tym przypisane są odpowiednio wartości 0, 1, 2. Wyniki z po-
szczególnych twierdzeń sumuje się według stosownego klucza. Im wyŜszy wy-
nik, tym większe nasilenie objawów przewlekłego zmęczenia. Zakres moŜli-
wych wyników w wyniku ogólnym wynosi 0-118 punktów. Wynik ogólny, 
mieszczący się w granicach 0-29, wskazuje na brak lub niskie zmęczenie, wy-
nik w granicach 30-59 oznacza zmęczenie przeciętne, wynik powyŜej 59 punk-
tów wskazuje na wysoki poziom przewlekłego zmęczenia. Metoda ma zado-
walające wskaźniki psychometryczne (Kulik, Szewczyk, 2005). 
Asertywność. Do określenia nasilenia zachowań asertywnych w grupie osób 
badanych zastosowana została Skala Zachowań Asertywnych dla Dzieci 
(CABS) L. Michelsona, R. Wooda, w adaptacji M. Oleś (1998). Narzędzie 
składa się z 27 stwierdzeń, przedstawiających róŜne (trudne, problematyczne) 
sytuacje społeczne. Zadaniem osoby badanej jest wybór jednej z pięciu moŜli-
wych odpowiedzi, które pokazują róŜne sposoby zachowania. Autorzy wyróŜ-
niają pięć kategorii zachowań: zachowanie asertywne (0 punktów), zachowa-
nie agresywne (+1 punkt), zachowanie bardzo agresywne (+2 punkty), zacho-
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wanie submisyjne (-1 punkt), zachowanie bardzo submisyjne (-2 punkty). Na-
rzędzie pozwala na obliczenie wskaźnika asertywności (suma wartości bez-
względnych w całej skali) i nasilenia zachowań nieasertywnych w postaci 
agresji (suma wartości +) i submisji (suma wartości -). Im wyŜszy wynik  
w całej skali, tym niŜszy poziom asertywności. Im wyŜsze wyniki w skalach 
agresji i submisji, tym wyŜszy wskaźnik zachowań nieasertywnych. Skala 
spełnia podstawowe wymagania psychometryczne (Oleś, 1998).  
Wsparcie społeczne. Badani uczniowie wypełniali Skalę Wsparcia Społecz-
nego K. Kmiecik-Baran (1995). Narzędzie słuŜy do badania rodzaju (wsparcie 
informacyjne – udzielanie rad i informacji, które mogą pomóc; wsparcie in-
strumentalne – konkretna pomoc; wsparcie wartościujące – udzielanie komu-
nikatów o znaczącej roli osoby; wsparcie emocjonalne – potwierdzanie, Ŝe 
osoba jest lubiana) i siły wsparcia, otrzymywanego od określonych osób (grup 
wsparcia typu: rodzice, rodzeństwo, koledzy, przyjaciele itp.). Badani nasto-
latkowie określali na skali słuszności kaŜde z 24 stwierdzeń w odniesieniu do 
swojej sytuacji Ŝyciowej (bez rozróŜniania róŜnych grup społecznych) poprzez 
wybieranie jednej z następujących odpowiedzi: „tak”, „raczej tak”, „czasami 
tak, czasami nie”, „raczej nie”, „nie”. Twierdzenia pozytywne mają punktację 
odpowiednio od 1 do 5. W przypadku twierdzeń negatywnych punktacja jest 
odwrócona. Wyniki z poszczególnych twierdzeń sumuje się. Im wyŜszy wynik, 
tym mniejszy poziom wsparcia społecznego oraz poszczególnych jego rodzajów. 
Skala dobrze róŜnicuje młodzieŜ otrzymującą i nieotrzymującą wsparcia spo-
łecznego (Kmiecik-Baran, 1995). Trafność tak zastosowanej skali (jako cało-
ściowej oceny swojej sytuacji), mierzona za pomocą współczynnika Spear-
mana-Browna, wynosi od 0,61 do 0,84, a rzetelność, mierzona za pomocą  
α Cronbacha, waha się od 0,59 do 0,74. Wskaźniki są porównywalne z danymi 
uzyskanymi w badaniu cała skalą (Kmiecik-Baran, 1995). 

WYNIKI 

Tabela 1 zawiera informacje o średnich wynikach zmiennych (asertywność, 
wsparcie społeczne i przewlekłe zmęczenie) w badanej grupie nastolatków.  

Wynik średni uzyskany przez całą grupę badanych w Kwestionariuszu do 
badania zmęczenia wskazuje na umiarkowany poziom zmęczenia. W badanej 
grupie nastolatków 20 osób nie odczuwało zmęczenia lub zmęczenie było ni-
skie, 41 osób doświadczało umiarkowanego zmęczenia, a 15 osób ujawniło wy-
soki poziom zmęczenia. Płeć ani wiek nie róŜnicują nasilenia zmęczenia prze-
wlekłego i poziomu otrzymywanego wsparcia społecznego w badanej grupie. 
Wynik średni w Skali Zachowań Asertywnych dla Dzieci jest podobny we 
wszystkich grupach wiekowych. Wystąpiły róŜnice związane z płcią: chłopcy 
uzyskują wyŜsze wyniki, co wskazuje na ich mniejszą asertywność. 
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Tabela 1.  
Rozkład wyników średnich (M, SD) uzyskanych w Kwestionariuszu do 
badania zmęczenia, w Skali Zachowań Asertywnych dla Dzieci oraz w Skali 

Wsparcia Społecznego w zaleŜności od płci i wieku badanych  

Zmęczenie Asertywność 
Wsparcie 
 społeczne 

 Zmienne  
testowane 

 
Zmienne  
socjodemograficzne 

N 

M SD M SD M SD 

Cała grupa 76 44,21 21,07 20,12 7,81 51,80 16,32 

Płeć 

M 43 41,60 22,11 22,16 8,23 53,02 17,97 

K 33 47,61 19,45 17,45 6,43 50,21 13,99 

t -1,235 2,712 0,742 

p< n.i. 0,01 n.i. 

Wiek w latach 

14 14 43,14 13,20 17,07 8,26 50,21 13,79 

15 39 46,31 23,83 20,46 6,61 51,31 16,40 

16 23 41,30 20,34 21,39 9,19 53,61 18,05 

F 0,423 1,423 0,220 

p< n.i. n.i. n.i. 

 
 
Tabela 2 prezentuje wyniki średnie, odchylenia i poziomy istotności mię-

dzy grupami nastolatków o róŜnym nasileniu poziomu przewlekłego zmęcze-
nia w zakresie asertywności i wsparcia społecznego. 

Nie wystąpiły istotne statystycznie róŜnice między skalami określającymi 
ogólny wynik w zakresie asertywności, jak i w zakresie dwóch typów zacho-
wań nieasertywnych (submisja i dominacja) między grupami o róŜnym natęŜe-
niu zmęczenia przewlekłego. Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe zachowania inter-
personalne umoŜliwiające funkcjonowanie w grupie w sposób zgodny z włas-
nymi przekonaniami są wśród nastolatków podobne bez względu na poziom 
przewlekłego zmęczenia. 
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Tabela 2.  
Wyniki średnie (M, SD) uzyskane w Skali Zachowań Asertywnych dla Dzieci 
oraz w Skali Wsparcia Społecznego w zaleŜności od poziomu zmęczenia 

przewlekłego 

Zmęczenie 
niskie (1) 

Zmęczenie 
umiarkowane (2) 

Zmęczenie  
wysokie (3) RóŜnice 

 Poziom 
 zmęczenia 

Zmienne M SD M SD M SD F p 

Asertywność  
– wynik ogólny 19,65 09,42 19,32 06,84 22,93 07,88 1,233* n.i. 

Asertywność  
– submisja 10,00 04,13 10,59 04,67 11,47 04,66 0,450* n.i. 

Asertywność  
– dominacja 09,70 08,48 08,78 05,93 11,47 04,50 0,954* n.i. 

Wsparcie  
społeczne  
– wynik ogólny 

49,75 15,71 53,32 13,63 60,00 15,21 2,170* n.i. 

Wsparcie 
informacyjne 12,45 05,30 12,49 03,59 14,27 04,54 1,056* n.i. 

Wsparcie  
instrumentalne 12,50 04,94 13,85 4,7 14,47 03,27 0,929* n.i. 

Wsparcie  
wartościujące 12,95 05,20 13,85 04,07 16,13 05,26 2,121* n.i. 

Wsparcie  
emocjonalne 11,85 03,42 13,12 03,81 15,13 04,36 3,168* 3>1 

* p<0,05 
 
 
Przy ocenie zmiennej wsparcia społecznego stwierdza się znaczący efekt 

grupowy w skali wsparcia emocjonalnego w formie wsparcia emocjonalnego 
(F(2,73) = 3,168, p<0,05). Badani charakteryzujący się wysokim poziomem 
zmęczenia przewlekłego ujawniają znacznie wyŜszy poziom w Skali Wsparcia 
Społecznego, rozumianego jako wsparcie emocjonalne, w porównaniu z pozo-
stałymi grupami. Oznacza to, Ŝe doświadczają oni znacząco mniejszego wspar-
cia emocjonalnego, otrzymują mniej komunikatów o tym, Ŝe są lubiani przez 
osoby znaczące, aniŜeli nastolatki z umiarkowanym i niskim zmęczeniem. 

Wyniki w skali asertywności i skali wsparcia społecznego zostały skorelo-
wane z wynikami w skali zmęczenia. Analizy przeprowadzono oddzielnie dla 
dziewcząt i chłopców ze względu na istotne róŜnice w Skali Zachowań Aser-
tywnych dla Dzieci L. Michelsona, R. Wooda. Tabela 3 pokazuje poziomy ko-
relacji między zmiennymi. 
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Tabela 3.  
Korelacje r Pearsona między wynikami w Skali Zachowań Asertywnych dla 
Dzieci L. Michelsona i R. Wooda, w Skali Wsparcia Społecznego K. Kmiecik- 

-Baran oraz w Kwestionariuszu do badania zmęczenia R. Kosugo z uwzględ-
nieniem płci badanych 

Zmienne 
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n
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Chłopcy 

Asertyw-
ność  n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 0,31* 0,43** n.i. n.i. n.i. 

Wsparcie 
społeczne  0,31* 0,30* n.i. n.i. n.i. n.i. 0,41** 

     

Wsparcie 
informa-
cyjne 

n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 
     

Wsparcie 
instrumen-
talne 

n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 0,30* 
     

Wsparcie 
wartościują-
ce 

0,43** 0,36* 0,37* n.i. 0,33* 0,41** 0,52** 
     

Wsparcie 
emocjo-
nalne 

0,35* 0,38* n.i. n.i. n.i. n.i. 0,42** 
     

Dziewczęta 

Asertyw-
ność  n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 0,51** n.i. n.i. n.i. 

Wsparcie 
społeczne  n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

     

Wsparcie 
informa-
cyjne 

0,37** 0,39* n.i. n.i. n.i. n.i. 0,40* 
     

Wsparcie 
instrumen-
talne 

n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 
     

Wsparcie 
wartościują-
ce 

n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 
     

Wsparcie 
emocjo-
nalne 

n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 
     

**p<0,01; * p<0,05 
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Chłopcy. Na podstawie tabeli 3 moŜna stwierdzić, Ŝe korelacje między zmę-
czeniem przewlekłym a asertywnością są nieistotne. Ogólny wskaźnik aser-
tywności koreluje umiarkowanie z ogólnym poziomem wsparcia społecznego 
(r(43) = 0,31, p<0,05) i wsparciem informacyjnym (r(43) = 0,43, p<0,01). Uzy-
skane wyniki pokazują, Ŝe asertywność u chłopców nie wiąŜe się bezpośrednio 
z przewlekłym zmęczeniem oraz Ŝe im niŜszy poziom asertywności, tym niŜszy 
poziom wsparcia społecznego, zwłaszcza w formie wsparcia informacyjnego.  

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika takŜe, Ŝe dla przewlekłego zmę- 
czenia istotne – jakkolwiek umiarkowane – są korelacje z ogólnym poziomem 
wsparcia społecznego (r(43) = 0,31, p<0,05), wsparciem wartościującym  
(r(43) = 0,43, p<0,01) i wsparciem emocjonalnym (r(43) = 0,35, p<0,05). Istnie-
ją równieŜ korelacje między poszczególnymi grupami objawów przewlekłego 
zmęczenia a wsparciem społecznym i jego formami. Najbardziej znaczące 
(0,32<r<0,52) są związki między wsparciem wartościującym a poszczególnymi 
objawami zmęczenia przewlekłego, z wyjątkiem przeciąŜenia psychicznego. 
Spośród wymiarów zmęczenia najwięcej istotnych związków ze wsparciem 
społecznym ujawnia zniechęcenie nauką i szkołą.   

Na podstawie prezentowanych danych moŜna stwierdzić, Ŝe im mniej 
wsparcia społecznego otrzymują chłopcy, zwłaszcza w formie wsparcia emo-
cjonalnego i wartościującego, tym większe mają natęŜenie zmęczenia przewle-
kłego – głównie w postaci złego samopoczucia i poczucia wyczerpania aktyw-
nością. Ponadto im niŜsze doświadczane wsparcie wartościujące, tym większe 
osłabienie witalności, obniŜenie poziomu energetycznego, nasilenie objawów 
fizjologicznych, lęk, tendencje do zamartwiania się i poczucia mniejszej warto-
ści. Największe znaczenie u chłopców ma wsparcie społeczne dla kontaktów 
rówieśniczych i z nauczycielami oraz dla zaangaŜowania w naukę. Im mniej-
sze wsparcie społeczne, tym większe zniechęcenie. 
Dziewczęta. Na podstawie tabeli 3 moŜna stwierdzić brak istotnych zaleŜ-
ności między asertywnością a przewlekłym zmęczeniem oraz umiarkowaną za-
leŜność między asertywnością a wsparciem informacyjnym (r(33) = 0,51, p<0,01). 
W zaleŜności między wsparciem społecznym a przewlekłym zmęczeniem 
stwierdza się umiarkowane znaczenie wsparcia informacyjnego dla przewle-
kłego zmęczenia (r(33) = 0,37, p<0,05), zwłaszcza w postaci złego samopoczucia 
(r(33) = 0,39, p<0,05) oraz zniechęcenia nauką i szkołą (r(33) = 0,40, p<0,05). 

MoŜna więc powiedzieć, Ŝe im mniej asertywne są dziewczęta, tym mniej 
potrzebnych informacji otrzymują od innych, a takŜe im mniej otrzymują in-
formacji, tym bardziej są zmęczone, mają większe poczucie wyczerpania po-
dejmowaną aktywnością i trudniej radzą sobie z relacjami rówieśniczymi  
i sytuacjami szkolnymi. Niska asertywność nie wiąŜe się bezpośrednio z na-
sileniem zmęczenia przewlekłego. 

Podsumowując analizę wyników moŜna stwierdzić, Ŝe przyjęty na począt-
ku model zaleŜności między przewlekłym zmęczeniem, asertywnością i wspar-
ciem społecznym potwierdził się w części. Istnieje bezpośrednia zaleŜność 
między asertywnością a wsparciem społecznym oraz między wsparciem spo-
łecznym a przewlekłym zmęczeniem. Nie stwierdza się takiego związku mię-
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dzy asertywnością a przewlekłym zmęczeniem. Zarówno dla chłopców, jak  
i dziewcząt asertywność przyczynia się do otrzymywania lepszego dostępu do 
potrzebnych w Ŝyciu informacji. U dziewcząt wsparcie informacyjne pełni rolę 
bufora w obniŜaniu zmęczenia. Dla chłopców istotnym buforem jest wsparcie 
wartościujące i emocjonalne.  

DYSKUSJA 

Prezentowane badania dotyczą zaleŜności między asertywnością, wsparciem 
społecznym a przewlekłym zmęczeniem u nastolatków. Zaskakujący jest brak 
róŜnic w poziomie zachowań asertywnych między „zmęczonymi” nastolatkami 
a nastolatkami, u których nie stwierdza się przewlekłego zmęczenia oraz brak 
związku między asertywnością a przewlekłym zmęczeniem. Wydaje się, Ŝe na 
uzyskane wyniki moŜna spojrzeć przez pryzmat aprobaty społecznej i wy-
miaru kontroli w kontaktach interpersonalnych. 

Literatura dostarcza przykłady badań, z których wynika, Ŝe brak umiejęt-
ności zachowania się w stosunku do innych w sposób respektujący własne 
przekonania i dąŜenia jest przyczyną przewlekłego zmęczenia (Rotholz, 2006). 
Rotholz odwołuje się tu do popularnej współcześnie mentalności eat or be 
eaten, zgodnie z którą człowiek dąŜy do satysfakcjonującego Ŝycia, ale saty-
sfakcja zaleŜy od kontekstu społecznego i często wymusza rezygnację z włas-
nego zdania. Według Oleś (1998) osoba asertywna to osoba dobrze przysto-
sowana do norm społecznych, które jednak są mocno uwarunkowane spo-
łecznie i zmienne. Brak stałych wzorców i akcentowanie własnych praw w śro-
dowisku nastolatków moŜe być więc przyczyną dezorientacji i psychicznej za-
leŜności od otoczenia. Stąd poszukiwanie wiarygodnych źródeł informacji 
(wsparcia informacyjnego), dzięki którym nastolatek moŜe podejmować odpo-
wiednie decyzje. Wydaje się, Ŝe waŜnym elementem mogłaby być w tym 
kontekście podatność na aprobatę społeczną. Okres dorastania jest szczególnie 
waŜkim etapem kształtowania się relacji społecznych i wraŜliwości na akce-
ptację społeczną z jednej strony, a z drugiej – na poszukiwanie swojego miejs-
ca w społeczeństwie. Brak róŜnic w nasileniu asertywności między nasto-
latkami z niskim i nasilonym zmęczeniem przewlekłym moŜe oznaczać, Ŝe 
zarówno jedni, jak i drudzy mają zbliŜone umiejętności w poprawnym wyra-
Ŝaniu swojej autonomii.  

Podobnie za jeden z moŜliwych czynników narastania zmęczenia, uzna-
wana jest niewłaściwa kontrola zachowań na wymiarze submisj-dominacji. 
Przewlekłe zmęczenie u nastolatków współwystępuje z ustosunkowaniem za-
równo dominującym, jak i submisyjnym, ale o charakterze pozytywnym. W ba-
daniach Kulik (2010) „zmęczone” nastolatki w relacjach z innymi prezentują 
uległość – aŜ do wycofania i społecznej izolacji, uwaŜając siebie za „słabych, 
bezwartościowych” – a takŜe wrogość i „zimny dystans” z uwagi na brak 
zaufania do innych. Z tych badań wynika, Ŝe im mniej u nastolatków poczucia 
kompetencji, syntonii uczuciowej i gotowości do nawiązywania kontaktów 
społecznych, tym większe zmęczenie (Kulik, 2010). Badania nad asertywno-
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ścią w kontekście ustosunkowań interpersonalnych prowadzone przez Maje-
wicza (1998) ukazują, Ŝe asertywność pozytywnie koreluje z zachowaniami  
o charakterze przyjaznej dominacji, zwłaszcza w kontekście wspólnego dąŜe-
nia do realizacji celu, oraz negatywnie z wrogą submisją. Podobnie w bada-
niach Kulik (2010) nastolatki z przewlekłym zmęczeniem w kontaktach z in-
nymi ujawniają tendencje do podporządkowywania się z negatywnym nasta-
wieniem emocjonalnym – zarówno względem siebie, jak i wobec innych.  

Według Oleś (1998) asertywność wiąŜe się m.in. z gotowością do współ-
działania bez emocjonalnej zaleŜności od otoczenia. W przyjętych załoŜeniach 
odwołano się do badań, z których wynika, Ŝe u nastolatków z przewlekłym 
zmęczeniem nasilone są nieprawidłowe wzorce emocjonalne, zwłaszcza o cha-
rakterze agresywnym (Kulik, Szewczyk, 2003). Na tej podstawie moŜna sfor-
mułować tezę, Ŝe nie tyle zachowania o charakterze dominacji lub submisji 
wiąŜą się z przewlekłym zmęczeniem, ile towarzyszące im negatywne usto-
sunkowanie emocjonalne. 

Nastolatki z przewlekłym zmęczeniem doświadczają, Ŝe są mniej lubiane 
przez innych. Istotną rolę w rozwoju przewlekłego zmęczenia odgrywa niskie 
wsparcie społeczne, głównie brak dostatecznego potwierdzenia znaczenia  
i waŜności osoby dla innych oraz doświadczenia bycia kochanym przez innych. 
Niezaspokojenie tych potrzeb szczególnie ujawnia się w obszarze relacji ró-
wieśniczych i zaangaŜowania w naukę szkolną, w doświadczaniu złego sa-
mopoczucia i wyczerpania, nasileniu dolegliwości somatycznych oraz lęku  
i zamartwianiu się. Z badań Kulik (2010) dotyczących poczucia własnej war-
tości u nastolatków z przewlekłym zmęczeniem wynika, Ŝe zmęczone nasto-
latki czują się mniej lubiane i akceptowane w rodzinie i w towarzystwie, niŜej 
oceniają swoje znaczenie i sukcesy, zwłaszcza w kontekście szkoły. Przytoczo-
ne badania wskazują na zaleŜność od otoczenia jako istotny czynnik w rozwoju 
przewlekłego zmęczenia. 

Zniechęcenie nauką i szkołą wzrasta wraz ze zmniejszaniem się doświad-
czania konkretnych form pomocy i otrzymywania potrzebnych informacji.  
Z kolei brak wsparcia przez udzielanie informacji potrzebnych do poradzenia 
sobie z sytuacją jest tym większy, im bardziej osoba nie potrafi wyraŜać 
swoich opinii, okazując przy tym szacunek dla siebie i innych w kontaktach 
interpersonalnych.  

Podsumowując, nastolatek, który nie potrafi wyraŜać własnych przekonań 
i wartości w sposób przyjazny dla siebie i innych, nie otrzymuje potrzebnych 
informacji, by dobrze sobie radzić. Wymiana dóbr między nastolatkiem a oto-
czeniem społecznym lub brak takiej wymiany odbywa się w ramach wyznaczo-
nych społecznie. Granice społeczne podlegają zmianom w szybkim tempie. 
Taka sytuacja wymaga od nastolatka ciągłego, dynamicznego balansowania 
między tendencją do rozwoju własnej indywidualności a zaleŜnością od ocen  
i opinii innych (u chłopców) oraz „oglądaniem się” na innych w poszukiwaniu 
informacji, które są potrzebne do radzenia sobie (dziewczęta). Przewlekłe 
zmęczenie wydaje się w tym kontekście wynikiem braku lub niedostatecznego 
opanowania tej umiejętności. Dane z literatury wskazują na trzy elementy, 
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które mogą mieć znaczenie w tym procesie, a które wynikają z osobowościowej 
charakterystyki osób z przewlekłym zmęczeniem: wysoka autonomia (de 
Gucht i in., 2003), niska zdolność do samoukierunkowania (Jiang i in., 2003), 
Ŝyczeniowe standardy samowychowania (Magnusson i in., 1996).  

Badania nie wykazały bezpośredniego związku między asertywnością  
a przewlekłym zmęczeniem. Umiejętności do wyraŜania swojego zdania i za-
chowania zgodnie z własnymi standardami wydają się nie mieć istotnego zna-
czenia prozdrowotnego w profilaktyce przewlekłego zmęczenia u nastolatków.  
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