
Gdy w relacji matki z dzieckiem pojawia się 

choroba nowotworowa
Specyfika reprezentacji dziecka chorego onkologicznie u matki

ABSTRAKT
Choroba nowotworowa dziecka jest sytuacją kryzysową, która może wiązać się z odmiennymi 

warunkami rozwoju dziecka niż w przypadku dzieci zdrowych. Ważnym elementem rozwoju 

dziecka jest jego relacja z matką, która zależy od reprezentacji dziecka tworzonej przez matkę. 

Przeprowadzono badanie z udziałem 30 matek dzieci chorych onkologicznie i 25 matek dzieci 

zdrowych w celu zbadania, czy istnieją różnice w reprezentacji dzieci tworzonych przez matki z 

tych dwóch grup.

Wykazano różnice w reprezentacjach dzieci pomiędzy matkami z obu grup. Kobiety, których

córki lub synowie zmagali się z chorobą nowotworową rzadziej niż matki ich zdrowych

rówieśników opisywały swoje dzieci jako niezależne, a wśród potrzeb swoich dzieci rzadziej

wymieniały jedzenie i uznanie innych. Uzyskane wyniki zarysowują specyfikę obrazu

dziecka u matki w sytuacji leczenia onkologicznego i problemów, które mogą się pojawić w

rozwoju dziecka.

OSOBY BADANE
Uczestnikami badania było 30 kobiet w wieku 21-54 lat (M=38,93, SD=8,71), których córki

lub synowie byli w trakcie leczenia onkologicznego. Grupę kontrolną dobrano według wieku

matki oraz wieku i płci chorego dziecka. W tej grupie znalazło się 25 kobiet w wieku 23-56

lat (M=38,04, SD=8,27). Badanie przeprowadzono w 2019 roku.

METODA BADANIA
➔W badaniu wykorzystano kwestionariusz własnej konstrukcji zawierający pytania o

elementy reprezentacji dziecka u matki takie jak osobowość dziecka, jego potrzeby i

zainteresowania.

➔Kobiety biorące udział w badaniu, w każdym pytaniu wybierały pozycje z listy

odpowiedzi, które ich zdaniem trafnie opisywały ich dziecko.

➔Listy odpowiedzi stworzono na podstawie Polskiej Listy Przymiotnikowej (Szarota,

1995), teorii Abrahama Maslowa (Maslow, 1943) oraz opisowych pozycji

Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji zamienionych następnie na pojedyncze

słowa lub wyrazy określające dane zainteresowanie (Matczak, Jaworowska,

Ciechanowicz, Zalewska, Stańczak, 2006).

➔Trafność pozycji na listach oceniło 12 sędziów kompetentnych. Do ostatecznej wersji

ankiety zakwalifikowano tylko te, które przynajmniej 9 na 12 sędziów (75%) oceniło jako

odpowiadające konstruktom osobowości, potrzeb, preferencji i stosunku

emocjonalnego.

➔Kontrolowano również wiek matek, liczbę dzieci, wiek dziecka i kolejność jego urodzenia

oraz obecność lub brak wsparcia innych osób w opiece nad dzieckiem.

WYBRANE WYNIKI

W celu sprawdzenia, czy istnieją istotne statystycznie różnice między grupami dla

zmiennych: osobowość dziecka, potrzeby dziecka, zainteresowania dziecka opisanych na

skalach nominalnych wykonano testy Chi kwadrat i obliczono korelacje V-Kramera.

Wykazano różnice w reprezentacjach dzieci pomiędzy matkami z obu grup. Kobiety,

których córki lub synowie zmagali się z chorobą nowotworową rzadziej niż matki ich

zdrowych rówieśników opisywały swoje dzieci jako niezależne (Chi kwadrat=5,11, p<0,05),

a wśród potrzeb swoich dzieci rzadziej wymieniały jedzenie (Chi kwadrat=13,99, p<0,001)

i uznanie innych (Chi kwadrat=9,63, p<0,01).
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KONKLUZJE
Uzyskane wyniki częściowo są zgodne z wynikami dotychczasowych badań, w których matki 

dzieci często chorujących rzadziej opisywały swoich synów i córki jako niezależnych niż 

matki ich zdrowych rówieśników (Schier, 2005, Radoszewska, 2011), ale wnoszą też nowe 

treści dotyczące potrzeb dzieci, wśród których matki rzadziej wymieniają jedzenie i uznanie 

innych niż ma to miejsce w przypadku dzieci zdrowych.

Uzyskane rezultaty zarysowują specyfikę obrazu dziecka u matki w sytuacji leczenia 

onkologicznego i problemów, które mogą się pojawić w rozwoju dziecka. Dostrzeganie 

niezależności dziecka jest ważnym czynnikiem w procesie separacji – indywiduacji, który 

może być utrudniony w sytuacji choroby, gdy dziecko wymaga stałej opieki rodziców i 

personelu medycznego, a sama matka ma trudności w dostrzeżeniu przejawów autonomii 

dziecka. Warto również zwrócić uwagę, na ile realnie potrzeby jedzenia i uznania innych u 

dzieci są mniejsze w sytuacji choroby i leczenia szpitalnego, a na ile ten element 

reprezentacji u matek wymaga aktualizacji, by mogły one lepiej odpowiadać na potrzeby 

swoich dzieci.  

WPROWADZENIE
Choroba nowotworowa dziecka wiąże się z zagrożeniem życia i koniecznością 

wprowadzenia istotnych zmian w codziennym funkcjonowaniu chorego i jego rodziny 

(Grzankowska, Ślesińska-Sowińska, 2016). Jest to sytuacja kryzysowa, w której warunki 

rozwoju dziecka mogą być odmienne niż w przypadku jego zdrowych rówieśników. Wynika 

to zarówno z przeżyć samego dziecka (Grzankowska, Ślesińska-Sowińska, 2016, Kuty-

Pachecka, Stefańska, 2014), jak i możliwego wpływu choroby na relację z matką i  tworzoną 

przez nią reprezentację dziecka, która zdaniem Daniela Sterna (1991, 1995) i Mileny 

Grackiej-Tomaszewskiej (2006, 2014) jest ważnym elementem relacji matka – dziecko i ma 

związek z dalszym rozwojem dziecka.
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