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Wstęp

Każda praca polega na wykonywaniu w określonym środowisku pewnych zadań, 
które będą obciążać w różnym stopniu zasoby fi zyczne, emocjonalne oraz poznaw-
cze jednostki. Ze względu na wielość i różnorodność czynników, z jakimi na co 
dzień styka się przeciętna pielęgniarka, a szczególnie ich emocjonalnie obciążający 
charakter, jej praca jest pod tym względem wyjątkowa. Kontakt z cierpiącym czło-
wiekiem, czasami z jego śmiercią, wysoka odpowiedzialność zawodowa, a ponadto: 
niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, brak odpowiedniego wyposażenia stanowi-
ska pracy, złożona struktura organizacyjna, praca zmianowa i wiele innych – każ-
dy czynnik z osobna, jak i wszystkie razem powodują, że zawód ten można bez 
wątpienia zaliczyć do profesji „stresogennych”, o czym też świadczy duża liczba 
badań prowadzonych pod tym kątem wśród pielęgniarek niemal na całym świecie. 
Badacze, chcąc poznać zarówno przyczyny stresu związanego z pracą, jak i wy-
nikające z tego negatywne konsekwencje, skupiają się przede wszystkim na czyn-
nikach, które potencjalnie mogą go wywołać, jednak w wielu badaniach uwzględ-
nia się również czynniki mogące przeciwdziałać jego niepożądanym skutkom. Do 
najczęściej branych pod uwagę należy wsparcie społeczne, które oprócz wymagań 
pracy i kontroli jako kolejny wymiar znalazło miejsce w popularnym wśród badaczy 
modelu Karaska (1990). Czynniki, które mogą zapobiegać niepożądanym skutkom 
stresu, określane są także jako zasoby (patrz: teoria zachowania zasobów Hobfolla 
1993; model wymagań-zasobów pracy Demerouti i in. 2001) lub czynniki, które 
uzupełniają energię jednostki (Genaidy i in. 2000). 

Negatywne konsekwencje stresu mogą mieć charakter zarówno organizacyjny 
(np. spadek efektywności i wydajności, absencja), społeczny (pogorszenie relacji 
z osobami z najbliższego otoczenia jednostki) lub być natury psychicznej (wypa-
lenie zawodowe, zmęczenie psychiczne), czy psychosomatycznej (wrzody, dolegli-
wości mięśniowo-szkieletowe). Jeden z wymienionych skutków działania stresu – 
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zmęczenie, stosunkowo słabo zbadane ma gruncie polskim, jest tematem niniejszej 
pracy. Chcąc ustalić również czynniki, które mogłyby zapobiegać zmęczeniu, do 
badań włączono również charakterystyki pracy o charakterze mobilizującym.

Zdefi niowanie terminu „zmęczenie” przysparza badaczom wiele trudności, gdyż 
jak to ujął polski fi zjolog Stanisław Kozłowski: zmęczenie jako jednorodne zja-
wisko biologiczne o jednym podłożu i jednym mechanizmie rozwoju nie istnieje 
(1986,  s. 100). Dlatego ze względu na ograniczone ramy niniejszej pracy samo poję-
cie zmęczenia nie zostanie poddane głębszej analizie. 

Zmęczenie można podzielić według różnych kryteriów (patrz: Golec 2002), jed-
nak w literaturze przedmiotu najczęściej można spotkać się z podziałem na zmę-
czenie fi zyczne i psychiczne. Analiza czynnikowa na pozycjach Skali do Badania 
Zmęczenia w badaniach Yang i Wu (2005) potwierdziła różnicowanie przez osoby 
badane tych dwóch typów zmęczenia. Przyczyną zmęczenia fi zycznego (bardzo 
ogólnie) będzie wyczerpywanie rezerw glikogenowych mięśni (Kozłowski 1986). 
W przypadku zmęczenia umysłowego ustalenie przyczyn na poziomie fi zjologii 
stanowi dla badaczy poważniejszy problem, dlatego większość z nich będzie się 
skupiać na jego objawach, choć i tutaj nie ma pełnej zgodności. Niektóre wymienia-
ne symptomy zmęczenia psychicznego przypominają objawy syndromu wypalenia 
zawodowego, stresu czy też stanów subdepresyjnych. Z reguły jednak zmęczenie 
psychiczne jest sprowadzane do obniżenia sprawności funkcjonowania w zakresie 
zasobów, takich jak pamięć, poziom uwagi, spostrzeganie, motywacja, które wyko-
rzystywane są w realizacji danych czynności (Marek 2000; Żarczyński, Noworol 
1991). Szczególnym przypadkiem zmęczenia jest syndrom zmęczenia chronicznego, 
który oznacza stan osłabienia, trwający powyżej 6 miesięcy, nieustępujący po od-
poczynku, nasilający się po minimalnym wysiłku fi zycznym i powodujący znaczne 
ograniczenie aktywności w sferze zawodowej, edukacyjnej, społecznej i osobistej 
(Fukuda i in. 1994; Devanur, Kerr 2006; van Geelen i in. 2007). Za przyczyny zmę-
czenia chronicznego uznaje się zakłócenia na linii podwzgórze–przysadka mózgo-
wa–nadnercza, zmiany w układzie odpornościowym, infekcje wirusowe czy stres 
psychiczny, aczkolwiek wyniki badań w tym przedmiocie nie są jednoznaczne. 
Zmęczeniu chronicznemu mogą towarzyszyć problemy z pamięcią i koncentracją, 
bóle gardła i głowy, apatia, bezsenność oraz dolegliwości mięśniowo-szkieletowe 
(Fukuda i in. 1994). „Zespół zmęczenia skumulowanego”, termin wprowadzony 
przez Rokuro Kosugo (1982), wiąże się z bardzo podobnymi objawami, autor nie 
zaznacza jedynie okresu ich trwania.

Do tej pory w Polsce przeprowadzono niewiele badań dotyczących zmęczenia 
o charakterze psychicznym i jego związku z czynnikami pracy, co będzie celem 
niniejszej pracy. Ze względu na różnorodność i stresogenność środowiska pracy 
badania przeprowadzono w grupie zawodowej pielęgniarek. Weryfi kacji poddano 
następujące hipotezy:

1. Czynniki obciążające występujące w pracy pielęgniarek zarówno o charakte-
rze fi zycznym, społecznym, jak i organizacyjnym mają związek z występo-
waniem zespołu skumulowanego zmęczenia.
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2. Czynniki mobilizujące występujące w pracy pielęgniarek o charakterze spo-
łecznym, organizacyjnym, ekonomicznym i indywidualnego rozwoju wpły-
wają buforowo na zespół skumulowanego zmęczenia. 

3. Zespół skumulowanego zmęczenia powiązany jest z wiekiem.

Metoda 

Opis próby

W badaniu wzięło udział 237 pielęgniarek z czterech szpitali z jednego dużego mia-
sta w Polsce. Badane kobiety pracowały na 14 różnych oddziałach, m.in.: chirurgicz-
nym 59, co stanowi 24,89% próby, wewnętrznym – 35 (14,76%), na intensywnej te-
rapii – 32 (13,50%) i kardiologii – 29 (12,23%). Kolejne 75 osób, czyli 31,64% próby 
pracowało na innych 10 oddziałach, natomiast 7 osób nie podało, na jakim oddziale 
lub w jakiej jednostce szpitala pracuje. Typowa badana miała około 35,5 roku (SD = 7,5), 
w danym szpitalu pracowała od około 12 lat (SD = 8,7), a na danym stanowisku – 
10,2 roku (SD = 8,45). Średnia długość zatrudnienia wyniosła 13,7 (SD = 8,4).

Opis narzędzi badawczych

W badaniu wykorzystano dwa kwestionariusze: zmodyfi kowaną wersję Skali Cha-
rakterystyk Zawodowych (DS-94 Work Characteristic Survey) autorstwa Genaidy’ego 
i Karwowskiego oraz Kwestionariusz do badania Zespołu Skumulowanego Zmę-
czenia (CFI – Cumulative Fatigue Index) autorstwa Rokuro Kosugo. 

Amerykańska wersja Skali Charakterystyk Zawodowych została opracowana 
przez Genaidy’ego i Karwowskiego na podstawie wcześniej stworzonej przez tychże 
autorów klasyfi kacji czynników pracy (2000). Po przeprowadzeniu badania pilota-
żowego kwestionariusz w polskiej adaptacji został zmodyfi kowany przez Jaworek 
(2007), tak aby w większym stopniu przystawał do specyfi ki pracy pielęgniarek pra-
cujących w Polsce. Następnie dokonano analizy czynnikowej, w której wyniku uzy-
skano osiem czynników – cztery o charakterze obciążającym i cztery – mobilizują-
cym. Szczegółowa procedura oraz rezultaty analiz zostały przedstawione i opisane 
w pracy Jaworek (2007). Czynniki obciążające, na które składa się 50 pozycji, zostały 
kolejno nazwane: Fizyczne środowisko pracy (12 pozycji), Społeczno-organizacyjny 
czynnik obciążający (11), Obciążający czynnik poznawczy (12) oraz Obciążający 
czynnik zawodowy (15). Natomiast czynniki mobilizujące złożone w sumie z 32 po-
zycji określono jako: Mobilizujący czynnik organizacyjny (7), Mobilizujący czyn-
nik ekonomiczny i indywidualnego rozwoju (9), Mobilizujący czynnik społeczny 
(12) oraz Zakres kontroli (4). Osoba badana może się ustosunkować do każdego 
stwierdzenia, w zależności od skali, odpowiadając na pytanie, w jakim stopniu dany 
czynnik stanowi obciążenie lub wpływa mobilizująco i pozytywnie, zaznaczając 
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odpowiedź na sześciostopniowej skali od: „nie występuje” lub „nie dotyczy” (w do-
myśle – dany czynnik) do „bardzo wysokim” (w domyśle – stopniu). 

Kwestionariusz do badania Zespołu Skumulowanego Zmęczenia w polskiej adap-
tacji Marka, Noworola i Żarczyńskiego (1987) składa się z 59 stwierdzeń opisujących 
stan emocjonalny (np. „Mam obniżony nastrój”), fi zyczny (np. „Ostatnio chudnę”), 
wolicjonalny („Nie mam ochoty robić nawet tego, co lubię”) czy odnoszące się do sfe-
ry poznawczej („Jest mi trudno zebrać myśli”). Na każde ze stwierdzeń osoba badana 
może się ustosunkować, zaznaczając odpowiedź TAK lub NIE (w domyśle – doty-
czy). Kwestionariusz obejmuje sześć podskal, które mierzą odpowiednio: A – zmę-
czenie ogólne (15 pozycji), B – obniżoną witalność (11), C – przeciążenie psychiczne 
(10), D – zmęczenie fi zyczne (8), E – niepokój (6) oraz F – obniżone morale (9). 

Szczegóły własności psychometrycznych poszczególnych podskal Skali Chara-
kterystyk Zawodowych oraz Kwestionariusza do badania Zespołu Skumulowanego 
Zmęczenia zawiera tabela 1. 

T a b e l a  1. Średnie odchylenia standardowe i współczynniki rzetelności dla podskal 
Kwestionariusza do badania Zespołu Skumulowanego Zmęczenia i Skali Charakterystyk 

Zawodowych

Podskale Średnia Odchylenie 
standardowe

Alpha 
Cronbacha

Skala Charakterystyk Zawodowych

Fizyczne środowisko pracy 27,49 14,76 0,92

Społeczno-organizacyjny czynnik obciążający 23,33 12,12 0,90

Obciążający czynnik poznawczy 27,28 12,54 0,92

Obciążający czynnik zawodowy 57,83 11,6 0,87

Mobilizujący czynnik organizacyjny 25,22 5,34 0,84

Mobilizujący czynnik społeczny 47,75 8,52 0,90

Mobilizujący czynnik ekonomiczny 
i indywidualnego rozwoju 26,7 9,96 0,88

Zakres kontroli 8,42 5,27 0,78

Kwestionariusz do badania Zespołu Skumulowanego Zmęczenia

Zmęczenie ogólne 6,72 3,43 0,80

Obniżona witalność 2,55 2,16 0,72

Przeciążenie psychiczne 3,17 2,41 0,73

Zmęczenie fi zyczne 1,93 1,59 0,52

Niepokój 1,91 1,49 0,54

Spadek morale 0,98 1,46 0,67
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Procedura badawcza

Badania prowadzono w czterech szpitalach jednego z największych miast w Polsce. Po 
akceptacji dyrektora każdego szpitala i wstępnej rozmowie z przełożoną pielęgniarką 
pozostawiano kwestionariusze oddziałowym do rozdania. W jednym przypadku ba-
dająca została poproszona o przedstawienie celu swoich badań na cotygodniowym ze-
braniu oddziałowych. Badanie miało charakter kwestionariuszowy, było anonimowe, 
a udział całkowicie dobrowolny i bez żadnej gratyfi kacji. Następnie systematycznie 
co dwa tygodnie zestawy były zbierane, aż do braku zwrotów. Nie ustalono żadnych 
kryteriów co do danych demografi cznych badanych poza jednym wyjątkiem – bada-
niu miały podlegać jedynie kobiety ze względu na znikomą liczbę mężczyzn pracują-
cych w tym zawodzie. Z 310 kwestionariuszy pozostawionych w szpitalach zwróco-
no – 254, co stanowi 81,93%, z czego 237, ze względu na niekompletne wypełnienie 
lub wypełnienie nasuwające wątpliwości, ostatecznie uwzględniono przy analizie sta-
tystycznej wyników. Badania prowadzono od 15 lipca do 15 grudnia 2004 roku. 

Wyniki

Celem sprawdzenia postawionych na wstępie hipotez przeprowadzono analizy regre-
sji wielokrotnej z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS for Windows w wer-
sji 14.0. W kolejnych sześciu równaniach regresji zmiennymi objaśnianymi, jako cha-
rakterystykami zespołu skumulowanego zmęczenia według Rokuro Kosugo, były: 
zmęczenie ogólne, obniżona witalność, przeciążenie psychiczne, zmęczenie fi zyczne, 
niepokój i obniżone morale. Do wszystkich równań jako zmienne niezależne wpro-
wadzono osiem czynników pracy, zarówno o charakterze obciążającym, tj. Fizyczne 
środowisko pracy, Społeczno-organizacyjny czynnik obciążający, Obciążający czyn-
nik poznawczy oraz Obciążający czynnik zawodowy, jak i mobilizującym, czyli 
Mobilizujący czynnik organizacyjny, Mobilizujący czynnik ekonomiczny i indywi-
dualnego rozwoju, Mobilizujący czynnik społeczny oraz Zakres kontroli. Dodatkowo 
do modeli włączono zmienną wieku. W tabeli 2 przedstawiono wyniki analiz, poka-
zując jedynie zmienne istotne statystycznie lub na granicy trendu.

T a b e l a  2. Wiek i czynniki pracy jako predyktory zespołu skumulowanego zmęczenia – wyni-
ki analizy regresji wielokrotnej (**p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001)

Zmienne objaśniane Zmienne
objaśniające F R² Błąd

standardowy β p

Zmęczenie ogólne 8,19*** 0,21

OCZ 0,028 0,27 0,000

MCER 0,023 –0,17 0,010

Wiek 0,027 0,24 0,000
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Obniżona witalność 5,4*** 0,14

OCP 0,12 0,12 0,082

MCO 0,03 –0,15 0,034

MCER 0,01 –0,17 0,018

Wiek 0,02 0,23 0,000

Przeciążenie psychiczne 5,2*** 0,14

OCZ 0,021 0,14 0,065

OCP 0,014 0,13 0,066

MCER 0,017 –0,12 0,08

Wiek 0,02 0,15 0,013

Zmęczenie fi zyczne 1,65 0,02

Niepokój 3,35** 0,08

SOCO 0,01 0,20 0,014

MCO 0,02 –0,20 0,006

MCER 0,01 –0,13 0,073

Wiek 0,01 0,13 0,046

Spadek morale 8,5*** 0,22

FŚP 0,00 0,27 0,000

SOCO 0,01 0,25 0,001

MCS 0,01 –0,19 0,005

Wiek 0,01 0,15 0,013

Objaśnienia skrótów:
FŚP – Fizyczne środowisko pracy
SOCO – Społeczno-organizacyjny czynnik obciążający
OCP – Obciążający czynnik poznawczy
OCZ – Obciążający czynnik zawodowy
MCO – Mobilizujący czynnik organizacyjny
MCS – Mobilizujący czynnik społeczny
MCER – Mobilizujący czynnik ekonomiczny i indywidualnego rozwoju
ZK – Zakres kontroli

Analiza regresji wykazała, że we wszystkich równaniach, poza tym, które okaza-
ło się nieistotne statystycznie, istotnym predyktorem był wiek (współczynniki β wa-
hają się od 0,13 do 0,23). W przypadku zmęczenia ogólnego ponadto zaobserwowano 
związek z Obciążającym czynnikiem zawodowym (β = 0,27) oraz Mobilizującym 
czynnikiem ekonomicznym i indywidualnego rozwoju (β = –0,17). Z kolei obniżo-
na witalność może być związana z obciążeniem zasobów poznawczych (β = 0,12; 
p = 0,082), Mobilizującym czynnikiem organizacyjnym (β = –0,15) i ekonomicz-
nym oraz indywidualnego rozwoju (β = –0,17). Analiza wykazała bardzo słabą za-
leżność pomiędzy przeciążeniem psychicznym oraz Obciążającym czynnikiem za-
wodowym (β = 0,14; p = 0,065), obciążeniem poznawczym (β = 0,13; p = 0,066) oraz 
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Mobilizującym czynnikiem ekonomicznym i indywidualnego rozwoju (β = –0,12; 
p  = 0,08). Zaobserwowano również zależność pomiędzy niepokojem oraz Społeczno-
-organizacyjnym czynnikiem obciążającym (β = 0,20), Mobilizującym czynnikiem 
organizacyjnym (β = –0,20) oraz Mobilizującym czynnikiem ekonomicznym i in-
dywidualnego rozwoju (β = –0,13; p = 0,073). Z kolei predyktorami obniżonego mo-
rale u badanych pielęgniarek okazały się: Fizyczne środowisko pracy (β = 0,27), 
Społeczno-organizacyjny czynnik obciążający (β = 0,25) oraz Mobilizujący czyn-
nik społeczny (β = –0,19). W żadnym równaniu zmienna mobilizująca – zakres kon-
troli nie uzyskała zwyczajowo przyjętego poziomu istotności i nie znalazła się choć-
by na tzw. granicy trendu. Poszczególne modele wyjaśniły od 8 do 22% wariancji 
zmiennej zależnej. Równanie ze zmienną objaśnianą zmęczenie fi zyczne okazało się 
nieistotne statystycznie. 

Dyskusja wyników

Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że istnieje pewna zależność pomię-
dzy obciążającymi i mobilizującymi czynnikami pracy oraz wiekiem a zespołem 
skumulowanego zmęczenia w badanej próbie pielęgniarek szpitalnych. 

Najlepszym predyktorem zespołu skumulowanego zmęczenia u badanych pielę-
gniarek okazał się wiek. Im starsze pielęgniarki, tym bardziej narażone są w szczegól-
ności na zmęczenie ogólne i obniżoną witalność. Wynik ten z jednej strony nie zaska-
kuje, z drugiej nie jest już taki oczywisty w świetle wyników innych badań. Niektóre 
badania wykazały, że pielęgniarki z większym doświadczeniem zawodowym cieszą 
się lepszym zdrowiem psychicznym w porównaniu z grupą niepielęgniarek w tym sa-
mym wieku (Letvak 2005), a młodsze z kolei w większym stopniu czują się zestre-
sowane niż ich starsze koleżanki z pracy (Lee, Wang 2002; Sveinsdóttir i in. 2006). 
Również w badaniu Winwood i in. (2006) odnotowano wyższy poziom zmęczenia 
wśród młodszych pielęgniarek, co jednak przypisano odmiennym i korzystniejszym 
warunkom pracy starszych sióstr (mniej pracy na nocnych zmianach, większy zakres 
kontroli itp.).

Wzrost ryzyka wystąpienia zmęczenia ogólnego i przeciążenia psychicznego 
może być natomiast spowodowany u badanych pielęgniarek obciążeniem czyn-
nikiem zawodowym, czyli wszystkimi negatywnymi charakterystykami zawodu 
pielęgniarskiego, które stanowią o jego specyfi ce – kontakt z cierpieniem drugie-
go człowieka, ryzyko zarażenia od pacjentów, kontakt z wydzielinami, odchodami 
itp. Jednak w przypadku przeciążenia psychicznego należy podkreślić, że wszystkie 
zmienne poza wiekiem znajdują się na granicy trendu. Badania Beisert (2004) prze-
prowadzone również wśród pielęgniarek wykazały, że ten sam czynnik – wyma-
gania wynikające ze specyfi ki zawodu, przez mechanizm obniżania skuteczności 
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zawodowej wpływa na wzrost wypalenia zawodowego, w szczególności na wyczer-
panie emocjonalne1. 

Obciążenie fi zycznym i społecznym środowiskiem pracy może z kolei wpływać 
u pielęgniarek na spadek morale. Jednocześnie w pewnym stopniu zapobiegnie mu 
wsparcie i uznanie dla wykonywanej pracy płynące ze strony współpracowników, 
przełożonych czy pacjentów. Rola czynników społecznych i ich wpływ na motywa-
cję jednostki do pracy wydają się oczywiste. Im większe poczucie akceptacji ze strony 
osób z otoczenia pracy i ich wsparcie, tym większa ochota przebywania w tak przy-
jaznym społecznie środowisku. Badania wskazują, że wsparcie koleżanek i kolegów 
z pracy wiąże się z niższym poziomem stresu, lęku, depresji, absencji chorobowej 
i skłonności do porzucenia pracy czy wypalenia zawodowego (Quine 1998; Baba i in. 
1999; Sveinsdóttir i in. 2006). Podobne znaczenie, jeśli chodzi o motywację ma fi -
zyczne środowisko pracy. Miejsce, które nie jest wyposażone w odpowiedni, spraw-
nie działający sprzęt, a wręcz przeciwnie – przestarzały i awaryjny, a sam budynek, 
w którym się pracuje, również jest stary, nieergonomiczny i dawno nieodnawiany, nie 
będzie dodawać energii i chęci do pracy. Niestety, niekorzystne warunki pracy, to co-
dzienność dla większości pielęgniarek w Polsce.

Wyniki niniejszego badania wskazują również, że istotnym czynnikiem zwią-
zanym z czterema z sześciu podskal mierzących zespół skumulowanego zmęczenia 
jest mobilizujący czynnik ekonomiczny i indywidualnego rozwoju (choć w przy-
padku niepokoju i przeciążenia psychicznego istotność statystyczna znajduje się na 
granicy trendu). Niesatysfakcjonująca pensja czy brak lub ograniczone możliwości 
podnoszenia swoich kwalifi kacji wpływa na jednostkę demotywująco, frustruje 
i może oddziaływać negatywnie na jej samoocenę. W badaniu McGrath i in. (2003) 
aż 52% badanych irlandzkich pielęgniarek stwierdziło, że podwyższenie pensji mo-
głoby zmniejszyć stres, jaki odczuwają w pracy, natomiast w podłużnym badaniu 
na próbie pielęgniarek z Tajlandii w istocie taką zależność zaobserwowano (Tyson, 
Pongruengphant 2003).

Natomiast na zmniejszenie niepokoju i podwyższenie poziomu energii w badanej 
grupie mogą mieć wpływ czynniki organizacyjne, związane z możliwością kontroli 
nad wykonywaniem swojej pracy i wpływu na nią. Badania wskazują, że poczucie 
kontroli, drugi wymiar modelu Karaska (1990) i jeden z często badanych czynników 
w pracy, jest związany z satysfakcją z pracy (Finn 2001; Greenglass, Burke 1999), 
czy wpływa niwelująco na wypalenie zawodowe (Beisert 2004). Należy jednak za-
znaczyć, że procent wariancji wyjaśnianej przez zmienne niezależne w równaniu ze 
zmienną zależną – niepokój jest stosunkowo niski.

Jedyny czynnik, który okazał się nie mieć związku z zespołem skumulowanego 
zmęczenia, to Zakres kontroli. Kontrola w tym przypadku odnosi się do możliwo-
ści wpływania na ogólną politykę i sposób działania szpitala, a nie do bezpośred-
niego wpływu na własną pracę, jak w Mobilizującym czynniku organizacyjnym. 
Być może należałoby go rozpatrywać w grupie pielęgniarek, którym przypisano 

1  W badaniach Jaworek (2007) zaobserwowano dość wysoką korelację pomiędzy zespołem 
zmęczenia skumulowanego a wyczerpaniem emocjonalnym na poziomie r = 0,67.
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pewien zakres władzy, jak pielęgniarki koordynujące czy przełożone, co pozwo-
liłoby stwierdzić, czy ten czynnik ma znaczenie, jeśli chodzi o wzrost zmęczenia 
skumulowanego.

Poprzeczny charakter badań oraz korzystanie z kwestionariuszowych metod 
badawczych sprawia, że uzyskane wyniki należy interpretować z dużą ostrożnoś-
cią i traktować je bardziej jako punkt wyjścia do prowadzenia dalszych badań nad 
zmęczeniem i jego związku z czynnikami związanymi z pracą. W pewnym stopniu 
dopracowania wymaga Kwestionariusz do badania Skumulowanego Zmęczenia, 
szczególnie podskale: Zmęczenie fi zyczne oraz Niepokój, które uzyskały niezbyt 
satysfakcjonujące współczynniki rzetelności. Ponadto należy zwrócić uwagę na 
umiarkowany i niski procent wyjaśnionej wariancji przez zmienne niezależne, co 
oznacza, iż zespół skumulowanego zmęczenia w dużym stopniu zależy od innych 
czynników, które nie zostały uwzględnione w badaniu.
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