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Streszczenie 

Współcześnie korzystanie z pomocy psychoterapeutycznej staje się coraz bardziej powszechną formą, po którą sięgają ludzie w sytuacji 
doświadczania trudności i problemów. Jednak istnieje wiele różnych nurtów i form psychoterapii. Do wyboru są: psychoterapia indywidual-
na, par i małżeństw oraz grupowa; psychoterapia krótkotrwała i długotrwała; psychoterapia: psychodynamiczna, poznawczo–behawioralna, 
fenomenologiczno–antropologiczna (inaczej zwana humanistyczno–egzystencjalną) i systemowo–interakcyjna. Osoba nie posiadająca 
wiedzy w tym obszarze może mieć trudności w wyborze odpowiedniej formy dla siebie. Dlatego tak istotnym jest, aby psychoterapeuta 
potrafił dobrać odpowiednią formę pracy do klienta. Wskazówkami, którymi się kierują terapeuci najczęściej jest rodzaj problemu zgłasza-
nego przez pacjenta, jego motywacja i cele, które chce osiągnąć. Powstaje jednak pytanie, na ile istotna jest również kwestia płci pacjenta? 
Odpowiedź na to pytanie jest przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu. Odpowiedź ta będzie poszukiwana w oparciu o współcze-
sną literaturą i doniesienia z badań dotyczących obszaru płci i psychoterapii. Ważnym zagadnieniem, które się tu pojawia jest kwestia tego, 
czy istnieją różnice w zakresie stosowanych mechanizmów obronnych (nad którymi podejmuje się przecież pracę podczas psychoterapii) 
przez kobiety i mężczyzn. Poruszone zostaną różne determinanty, które wpływają na zgłaszanie się kobiet i mężczyzn do tej formy pomocy. 
Podjęta zostanie również próba rozpatrzenia wpływu płci na osiągane efekty w różnych formach i orientacjach psychoterapeutycznych. 
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Summary 

Nowadays, the use of psychotherapeutic assistance is increasingly popular. People use it, when they have problems and difficulties. 
However, there are many different orientations and forms of psychotherapy. You can choose between: individual couple and marriage 
psychotherapy, and the group psychotherapy; short-term and long-term psychotherapy, psychodynamic, cognitive–behavioral, pheno- 
menological–anthropological (otherwise known as humanistic–existential) and system–interactive psychotherapy. When you have no 
knowledge in this area, choosing an appropriate form for you can be difficult. Therefore, it is important, that the psychotherapist should 
be able to choose the appropriate form of psychotherapy to the customer. The kind of reported problem, patient's motivation and patient’s 
goals are important. But, how important is the patient's gender or sex? This article is an attempt to answer this question. In the present 
paper I review contemporary literature and research reports about gender and psychotherapy. It is important, whether there are differ-
ences in the defense mechanisms (they are important during psychotherapy) manifested by women and men. It is imporant, how men and 
women decide to undergo therapy. An attempt will be made to analyze effects of various psychotherapeutic approaches, as related to 
gender of the patients. 

KEY WORDS: woman, man, sex, gender, psychotherapy, defence mechanism, outcome. 
 
 
We współczesnym świecie coraz częściej ludzie poszu-

kują pomocy w rozwiązywaniu swoich życiowych trudno-
ści i problemów w gabinetach psychologicznych i psycho-
terapeutycznych. Dzisiejsze tempo życia oraz liczne obo- 
wiązki w dniu codziennym powodują, iż utrzymujemy 
coraz mniej kontaktów towarzyskich, mamy mniej liczne 
grono przyjaciół, rzadkością są wielopokoleniowe rodziny, 
co niejednokrotnie przyczynia się do tego, iż w chwilach 
trudnych zwracamy się po pomoc do profesjonalistów.  
W odniesieniu jednak do profesjonalnej pomocy psycholo-
gicznej i psychoterapeutycznej zauważyć można olbrzymią 
różnorodność form stosowanych podejść terapeutycznych. 
Osoba, która nie posiada w tym kierunku wykształcenia 
może mieć trudności z rozeznaniem się wśród różnych ofert 

i w konsekwencji z wyborem takiego rodzaju pomocy, 
który będzie dla niej najbardziej adekwatny i korzystny. 
Tym bardziej istotnym staje się zagadnienie profesjonalno-
ści psychoterapeuty i ugruntowanej umiejętności doboru 
odpowiednich form i metod pracy dla zgłaszającego się do 
gabinetu klienta. Decyzja ta jest bardzo złożona, gdyż po-
wodzenie terapii i osiągnięcie celów zakładanych przez 
klienta jest uwarunkowane wieloczynnikowo. Jednym  
z bardziej podstawowych czynników pozostaje niezmien-
nie samo podjęcie decyzji przez klienta o zgłoszeniu się po 
pomoc psychoterapeutyczną oraz jego zaangażowanie się w 
psychoterapię i nawiązanie sojuszu terapeutycznego z psy-
choterapeutą. Bez dobrego spełnienia tych warunków nie 
da się w sposób satysfakcjonujący dla obu stron prowadzić 
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procesu psychoterapeutycznego. Jednak ich zrealizowanie 
jest uwarunkowane wieloczynnikowo. Jednym z takich 
determinantów może być płeć pacjenta. 

Celem niniejszego artykułu jest próba przeanalizo-
wania różnic między kobietami i mężczyznami w zakre-
sie poszukiwania profesjonalnych form pomocy psycho-
logicznej i psychoterapeutycznej, jej rodzaju, częstości  
i skuteczności. Dokonując przeglądu literatury i badań 
poszukiwane będą odpowiedzi na następujące pytania: 
Czy kobiety i mężczyźni różnią się pod względem czę-
stotliwości korzystania z profesjonalnej pomocy psycho-
logicznej? Czy różnią się w zakresie zgłaszanych pro-
blemów? Czy występują różnice między mężczyznami  
i kobietami w zakresie stosowanych form radzenia so-
bie? Czy skuteczność pomocy udzielanej kobiecie i męż- 
czyźnie jest zależna od stosowanej formy terapii? 

 
 
Współczesne formy i orientacje w psychoterapii 
 
Psychoterapia współcześnie określana jest jako „specja-

listyczna metoda polegająca na celowym, świadomym  
i programowym oddziaływaniu psychologicznym w celu 
usunięcia lub zmniejszenia zaburzeń zachowania i objawów 
somatycznych oraz ich psychospołecznych przyczyn” [1]. 
Proces psychoterapii jest więc oparty na relacji terapeuta – 
klient i ma na celu wprowadzenie zmian w życiu jednostki 
skutkujących poprawą jej samopoczucia, a także wzro-
stem efektywności funkcjonowania w rozmaitych dzie-
dzinach życia [2]. W gabinecie psychoterapeutycznym 
można znaleźć pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trud-
ności, które utrudniają ludziom czerpanie satysfakcji  
i radości z życia [4]. Współcześnie wyróżnić można cztery 
podstawowe orientacje psychoterapeutyczne: orientacja 
psychodynamiczna, orientacja poznawczo–behawioralna, 
orientacja fenomenologiczno–antropologiczna (inaczej 
zwana humanistyczno–egzystencjalną) i orientacja syste-
mowo–interakcyjna. 

 
 
Orientacja psychodynamiczna 
 
Orientacja ta zakorzeniona jest w teorii psychoanali-

tycznej, a warunkiem osiągania celów przez klientów jest 
uświadamianie sobie własnych ukrytych motywów oraz 
mechanizmów leżących u podłoża doświadczanych pro-
blemów, co stanowi tzw. „wgląd” [2]. I tak odkrycie nie-
świadomych przeżyć, odreagowanie ich i „wgląd” prowadzić 
mają do tzw. „korektywnego emocjonalnego doświadcze- 
nia” [1]. Główne techniki stosowane w tej orientacji to: 
interpretacja oraz wyjaśnianie genezy zgłaszanych obja-
wów i dolegliwości. Podstawowym założeniem jest tu bo- 
wiem upatrywanie źródła aktualnie przeżywanych przez 
klienta trudności w jego dzieciństwie (a dokładnie we wcze-
snodziecięcych doświadczeniach o charakterze urazowym 
w relacji z rodzicami) [2]. 

Orientacja poznawczo–behawioralna 
 
Orientacja ta wywodzi się z podejścia behawiorystycz-

nego, którego podstawowe założenie traktuje zachowanie 
człowieka jako czynność wyuczoną, a rozwój człowieka 
odnosi do teorii uczenia się i zdobywania doświadczenia, 
głównie w interakcji z ludźmi i grupą. Współcześnie popu-
larnymi metodami behawioralnymi są techniki relaksacyjne 
oraz modelowanie. Wraz z rozwojem nauki, w tym i psy-
choterapii zauważono, iż w rozwoju człowieka i jego ucze-
niu się ważną rolę spełniają jego struktury poznawcze, 
przekonania, systemy przekonań i pamięć doświadczeń 
społecznych [1]. Osiągnięcie celów w tym podejściu psy-
choterapeutycznym uzależnione jest od korekty dezadapta-
cyjnych treści myślenia o sobie samym i świecie, które 
klient odkrywa (są one najczęściej nieświadome i nieracjo-
nalne) podczas terapii. 

 
 
Orientacja fenomenologiczno–antropologiczna  
(humanistyczno–egzystencjalna) 
 
Na tę orientację składają się obecnie: systemy egzy-

stencjalne, terapia Rogersa oraz terapia Gestalt. Podsta-
wowe założenia tego nurtu odnoszą się do celów procesu 
psychoterapii, którym jest stworzenie takich warunków, 
które ułatwią ludziom z zaburzeniami i problemami 
swobodny rozwój, samorealizację i pełne urzeczywist-
nienie swojej niepowtarzalnej egzystencji [1]. W najpo-
pularniejszej w tej chwil w tym nurcie – terapii Gestalt, 
terapeuta za pomocą empatycznego dialogu z klientem  
i odpowiednich technik pomaga mu osiągnąć głębsze 
zrozumienie siebie (własnych myśli, uczuć, potrzeb, 
wartości i kontaktu ze swoim ciałem), które ma dopro-
wadzić do integracji poszczególnych części „Ja” klienta 
w harmonijną całość [2]. 

 
 
Orientacja systemowo–interakcyjna 
 
Orientacja ta swoimi źródłami teoretycznymi sięga 

ogólnej teorii systemów, a jej podstawowym założeniem 
jest to, iż nie sposób analizować zachowania osoby w ode-
rwaniu od jej środowiska, gdyż jednostka zawsze wchodzi 
w skład większego sytemu, m.in. rodzinnego. Źródłem 
zaburzeń klienta są według tego podejścia zaburzone sto-
sunki interpersonalne z ludźmi, więc problemy zgłaszane 
przez daną osobę w trakcie terapii analizowane są w kon-
tekście wszystkich uwarunkowań mających udział w ich 
powstawaniu i podtrzymywaniu, a terapeuci pracują z ca-
łym systemem rodzinnym [2, 1]. 

 
Obecnie jednak najczęściej psychoterapeuci w swo-

jej pracy łączą zasady, koncepcje i metody wywodzące 
się z różnych szkół psychoterapeutycznych i określają 
się jako psychoterapeuci integratywni. Często występu-
jącym podziałem jest również rozróżnienie na terapię 
wspierającą i terapię interpretacyjną: 
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1. Terapia wspierająca, to rodzaj pracy terapeutyczno–
psychologicznej związany z edukacją, poradnictwem, 
udzielaniem wsparcia z naciskiem na mocne strony 
danej osoby i jej talenty. Terapeuta wspierający pra-
cuje dyrektywnie, wyznacza kierunek i wskazówki 
do pracy, koncentruje się na zewnętrznych czynni-
kach mających wpływ na trudności klienta, pomaga 
mu rozwijać strategie adaptacyjne i rozwiązywać 
problemy. Kwestia lęku i proces regresji są w tym 
procesie minimalizowane. 

2. Terapia interpretacyjna, opiera się na ciągłym naci-
sku na to, aby pacjent mówił i eksplorował swoje 
trudne stany emocjonalne oraz na interpretacji we-
wnętrznych konfliktów. Terapeuta powstrzymuje się 
tu od dyrektywności, czy udzielania wsparcia i da-
wania gratyfikacji, w swojej aktywności jest po-
wściągliwy i skupia się na analizie procesów przenie-
sieniowych [3]. 

W obrębie tych nurtów wyróżnia się także: 
– psychoterapię indywidualną polegającą na pracy 

terapeutycznej opartej na relacji terapeuta – klient 
– psychoterapię par i małżeństw polegającej na pracy 

psychoterapeutycznej psychoterapeuty i pary/małżeńs- 
twa 

– psychoterapię grupową polegającą na tym, iż klienci 
są członkami grupy psychoterapeutycznej prowadzo-
nej przez psychoterapeutę grupowego. 
Klient może jednocześnie uczestniczyć w procesie 

psychoterapii indywidualnej i psychoterapii pary, czy też 
psychoterapii indywidualnej i psychoterapii grupowej. 

Ponadto poza podstawowymi orientacjami psychotera-
peutycznymi wyróżnić można dwie podstawowe formy 
psychoterapii, ze względu na czas jej trwania: psychoterapię 
indywidualną krótkoterminową i psychoterapię indywidu-
alną długoterminową: 
– psychoterapia indywidualna krótkoterminowa – prze- 

znaczona jest dla osób chcących przyjrzeć się kon-
kretnej sytuacji w swoim życiu i uzyskać pomoc w 
znalezieniu sposobu poradzenia sobie z nią lub pod-
jąć jakąś ważną dla siebie decyzję; zazwyczaj ta for-
ma terapii obejmuje 10 do 12 spotkań 

– psychoterapia indywidualna długoterminowa – prze-
znaczona jest dla osób chcących lepiej poznać siebie, 
przyjrzeć się gruntownie swojemu życiu i wprowa-
dzić zmiany w sposobie swojego funkcjonowania, 
tak by móc żyć lepiej, pełniej i szczęśliwiej; ta forma 
terapii (w zależności od orientacji psychoterapeu-
tycznej) trwa około dwóch lat, a spotkania odbywają 
się raz w tygodniu [4]. 
 
 
Różnice w stosowaniu mechanizmów obronnych 
przez kobiety i mężczyzn 
 
Przystępując do rozważania różnic w prowadzeniu, 

metodach, zapotrzebowaniu i efektach psychoterapii 
między kobietami i mężczyznami, nie sposób nie zacząć 
od przybliżenia tematu różnic w zakresie stosowania 

mechanizmów obronnych przez kobiety i mężczyzn. 
Badania wykazują bowiem, iż mężczyźni i kobiety róż-
nią się w zakresie stosowanych przez siebie mechani-
zmów obronnych [5, 6]. Zagadnienie to jest bardzo istot-
ne, gdyż elementem sprawności klinicznej terapeuty jest 
nie tylko umiejętność dostosowania rodzaju terapii do 
problemu zgłaszanego przez klienta, ale również do jego 
cech osobistych [7]. Współczesne badania wykazują 
bowiem, iż mężczyźni i kobiety inaczej reagują na tera-
pie wspomagające i interpretacyjne [3, 8]. 

Jednak ta tematyka badawcza nie jest jeszcze szeroko 
rozpoznana. Jednymi z pierwszych badań dotyczących 
różnic w stosowaniu mechanizmów obronnych między 
kobietami a mężczyznami były badania Cramera [9], które 
dowiodły, iż kobiety częściej stosują mechanizmy związane 
z internalizacją (m.in. zaprzeczanie i identyfikację), nato-
miast mężczyźni – mechanizmy związane z eksternalizacją 
(m.in. projekcję). Inne badania, wykazały podobną zależ-
ność u mężczyzn, jednak u kobiet zauważono również 
tendencje do stosowania altruizmu [10]. Kolejne badania 
wykazały jeszcze, iż mężczyźni mają większą tendencję, 
niż kobiety do stosowania stłumienia, izolacji, zaprzecza-
nia, omnipotencji, dewaluacji i rozszczepienia [6]. Można 
zauważyć, iż większość badań wykazuje zwiększoną ten-
dencję u mężczyzn do posługiwania się nieadaptacyjnymi 
mechanizmami obronnymi [6]. Pojawiające się jednak 
różnice w wynikach często są tłumaczone użyciem różnych 
narzędzi pomiarowych, dlatego też zespół badawczy Pe-
tralgia, Thygesen, Lecours, Drapeau [7] przeprowadził 
szerokie badania w tej tematyce przy użyciu kwestionariu-
sza DSQ-60, w którym mechanizmy obronne uszeregowa-
ne są następująco: 
1. działanie (udzielanie pomocy i odrzucanie skargi, bierna 

agresja, acting out) 
2. poważne zniekształcenia obrazu (identyfikacja pro-

jekcyjna, rozszczepienie siebie/innych) 
3. wyparcie (fantazjowanie, racjonalizacja, projekcja, za-

przeczanie) 
4. drobne zniekształcenia obrazu (dewaluacja siebie/innych, 

idealizacja siebie/innych, omnipotencja) 
5. mechanizmy obronne neurotyczne (przemieszczenie, 

formowanie reakcji, dysocjacja, represja) 
6. mechanizmy obronne obsesyjne (podejmowanie czyn-

ności nie przynoszących efektu, intelektualizacja, izo-
lowanie się od emocji) 

7. mechanizmy obronne adaptacyjne (stłumienie, subli-
macja, samoobserwacja, samopotwierdzanie, humor, 
antycypacja, altruizm, współpraca). 
Podział ten uwzględnia wszystkie mechanizmy 

obronne wymieniane w Klasyfikacji DSM IV. 
Ponadto skala ta wyróżnia trzy style obronne: 
1. styl wyobrażeń zniekształcających, który zawiera udzie-

lanie pomocy i odrzucanie skargi, rozszczepienie sie-
bie/innych, projekcję, identyfikację projekcyjną i sta-
nowi najmniej dojrzały styl obronny; 

2. styl związany z regulacją afektu, który zawiera intelek-
tualizację, dysocjację, izolację, fantazjowanie i stano-
wi umiarkowany poziom funkcjonowania 
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3. styl adaptacyjny, który zawiera sublimację, samoobser-
wację, humor, antycypację, samopotwierdzanie i jest za-
liczany do dojrzałego poziomu funkcjonowania. 
Wyniki potwierdziły tezę, iż płeć odgrywa istotną rolę 

w rodzaju stosowanych mechanizmów obronnych. I tak 
mężczyźni częściej wykazują się stylem związanym z regu-
lacją afektu i adaptacyjnym stylem niż kobiety. Jednocze-
śnie w odniesieniu do poszczególnych grup mechanizmów 
obronnych okazało się, iż mężczyźni wykazują wyższą 
tendencję niż kobiety, do używania mechanizmów z grupy 
obsesyjnych, drobnych zniekształceń obrazu i wyparcia.  
W analizie natomiast poszczególnych mechanizmów obron-
nych okazało się, iż mężczyźni częściej niż kobiety urucha- 
miają takie mechanizmy, jak: stłumienie, sublimację, dewa-
luację innych, omnipotencję, fantazjowanie, intelektualizację, 
rozszczepienie siebie i izolację od emocji. Kobiety wykazują 
wyższą tendencję niż mężczyźni do współpracy [7]. Analizu-
jąc jednak powyższe wyniki, mimo iż mężczyźni częściej 
niż kobiety używają mechanizmów adaptacyjnych, to ich 
ogólne funkcjonowanie nie jest bardziej dojrzałe niż kobiet. 
Wysunięto wniosek, iż mimo stwierdzenia różnic w zakre-
sie rodzaju stosowanych mechanizmów obronnych, kobiety 
i mężczyźni funkcjonują ogólnie na podobnym poziomie. 
Zaobserwowane różnice mogą stanowić konsekwencję 
odmiennych wzorców socjalizacji kobiet i mężczyzn. Zro-
zumienie tych szczegółowych różnic w zakresie stosowa-
nych mechanizmów obronnych przez kobiety i mężczyzn, 
może pomóc terapeutom w lepszym dostosowaniu sposobu 
pracy do klienta i w zawarciu silniejszego sojuszu terapeu-
tycznego. 

 
 
Znaczenie płci dla poszukiwania pomocy psychote-
rapeutycznej 
 
Podejmując próbę przyglądnięcia się znaczeniu płci dla 

przebiegu procesu psychoterapii, niemożliwym jest pomi-
nięcie pewnego dylematu. Otóż jak wykazują wszelkie 
przeprowadzane statystyki, mężczyźni zdecydowanie rza-
dziej wybierają pomoc psychologiczną, bądź psychotera-
peutyczną niż kobiety [11]. Dane te rozpatruje się wielo-
czynnikowo. Jednym z przyczyn takiej tendencji może być 
generalna powściągliwość mężczyzn w szukaniu pomocy  
i korzystaniu ze służby zdrowia. Jak pokazują statystyki w 
różnych krajach, okazuje się, że mężczyźni są mniej skłonni 
odbywać wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu, jak i u 
lekarzy specjalistów. Zdecydowanie rzadziej niż kobiety, 
korzystają z różnych badań i programów profilaktycznych. 
Najczęściej płeć męska decyduje się na wizytę u specjalisty 
medycznego w sytuacji absolutnej konieczności. Przez 
absolutną konieczność rozumieć tu można sytuację do-
świadczania dużego bólu i ciężkiej choroby, które w zna-
czącym stopniu uniemożliwiają normalne funkcjonowanie  
i wypełnianie dotychczasowych ról społecznych. Mężczyź-
ni traktują zwrócenie się o pomoc jako oznakę swojej sła-
bości i nieporadności, w rezultacie czego wolą rozwijać 
destrukcyjne metody radzenia sobie niż przyznać się do 
własnych trudności i skorzystać z pomocy [12]. 

W odniesieniu do sięgania przez mężczyzn do pomocy 
psychoterapeutycznej zauważyć należy jeszcze jeden ważny 
aspekt. Poradnictwo psychologiczne i pomoc psychoterapeu-
tyczna często w ocenie społecznej wiąże się z takimi cecha-
mi, jak: ekspresja emocjonalna, bliskość i intymność, słabość 
charakteru, które raczej są przypisywane kobietom, co może 
dodatkowo utrudniać mężczyznom sięganie po profesjonalną 
pomoc psychologiczno–psychoterapeutyczną. Jednak jesz-
cze istotniejszą przeszkodą w tym zakresie, bywa fakt, iż 
mężczyzn psychoterapeutów jest zdecydowanie mniej niż 
kobiet psychoterapeutek, co tym bardziej może podtrzy-
mywać obraz psychoterapii jako obszar aktywności kobie-
cej i nie stwarza warunków do modelowania i wzmacniania 
chęci mężczyzn do korzystania z tej formy pomocy [13]. 
Mężczyźni bowiem niejednokrotnie nie chcą pokazywać 
kobietom swojego słabszego oblicza i przyznawać się do 
trudności, ani tym bardziej stawać w relacji z kobietą, w 
pozycji osoby potrzebującej pomocy, a nie jej udzielającej. 

Powyższe czynniki wchodzą ze sobą w interakcje, co 
niestety działa na niekorzyść mężczyzn potrzebujących 
form pomocy psychoterapeutycznej, gdyż społeczny 
obraz męskości związany z siłą, brakiem emocjonalności 
i niechęcią do szukania pomocy i jej udostępniania po-
woduje powstawanie alternatywnych form pomocy opar-
tych bardziej na modelach poznawczych, które w prze-
ciwieństwie do tradycyjnych form psychoterapii nie 
opierają się na emocjonalnym dialogu i intymnym spo-
tkaniu z drugim człowiekiem [12]. Przykładem takiej 
formy pomocy może być coaching, który dotyczy szcze-
gólnie pomocy w zakresie trudności związanych z pracą 
zawodową. Jest to ostatnio bardzo popularny sposób 
pracy, którego klientami w 85% są właśnie mężczyźni [14]. 
Coaching jest oparty na racjonalności myślenia i nastawie-
niu zadaniowym, co jest bardziej kompatybilne z obrazem 
męskości dominującym w społeczeństwie. Jednak warto tu 
zadać pytanie, czy promowanie unikania emocjonalnej 
wrażliwości i ekspresji emocjonalnej, nie przyczynia się do 
obniżenia psychicznego i fizycznego poczucia dobrostanu? 

Rozpatrzywszy powyżej różne czynniki, które mogą 
przyczyniać się do podjęcia decyzji przez mężczyzn o psy-
choterapii, należy wspomnieć również o uwarunkowaniach 
kolejnego kroku ku psychoterapii. Każdy proces terapii, po 
to, aby był skuteczny, musi opierać się najpierw na stwo-
rzeniu silnej relacji terapeutycznej i przymierza terapeu-
tycznego terapeuty z pacjentem. Aby jednak ten proces miał 
miejsce niezbędne jest nawiązanie emocjonalnego i psycho-
logicznego kontaktu, co niejednokrotnie jest związane  
z ujawnianiem wrażliwej i emocjonalnej części siebie przez 
klienta, której to wielu mężczyzn wstydzi się pokazywać 
innym, szczególnie obcym ludziom [12]. Dlatego też bar-
dzo istotne znaczenie ma tu zrozumienie przez psychotera-
peutę tej trudności i okazanie zrozumienia i wsparcia pa-
cjentowi – mężczyźnie przełamującemu swój wstyd. 
Przykładem może tu być ograniczenie ze strony terapeuty 
(przynajmniej w początkowych fazach terapii) pytań: „Jak 
się pan czuje?”. Szczególnie, iż mężczyźni w procesie 
socjalizacji nie są uczeni mówienia o swoich uczuciach, 
nazywania emocji i koncentrowania na nich swojej uwagi. 



Kobieta i mężczyzna w procesie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej – czy płeć ma znaczenie? 43

Dlatego też, zmniejszenie ilości tego typu pytań, przynajm-
niej w początkowym etapie terapii, może zapobiec wycofa-
niu się z procesu terapii spowodowanego poczuciem wła-
snej niekompetencji w tym zakresie i poczuciem nie- 
adekwatności. 

Inny problem może wynikać z kwestii ważnej dla męż-
czyzn – „potrzeby kontroli i dominacji”, szczególnie jeśli 
psychoterapeuta jest również mężczyzną [12]. Postuluje się 
wówczas, aby zaznaczyć jako jeden z wyraźnych tematów 
do pracy obszar płci i poczucia męskości. Jest to ważne, 
gdyż z jednej strony mężczyźnie nie tylko jest trudno oka-
zać swoje słabości i trudności przy terapeucie – kobiecie, 
ale również przy mężczyźni, przy którym to często ujaw-
niają się tendencje rywalizacyjne. Natomiast w sytuacji, 
kiedy klientem jest mężczyzna a psychoterapeutą kobieta, 
bardzo istotnym tematem, który pojawia się silnie, choć 
często nieświadomie ze strony pacjenta, jest kwestia relacji 
seksualnej, flirtu i uwodzenia. Kobieta psychoterapeuta 
musi tu kontrolować własne reakcje, aby nie odpowiedzieć 
na ukryte (m.in. seksualne) potrzeby klientów mężczyzn.  

 
 
Znaczenie płci dla procesu psychoterapii 
 
Analizując efektywność procesu psychoterapii można 

brać pod uwagę wiele różnorodnych czynników, m.in. 
osobę terapeuty, orientację psychoterapeutyczną, według 
której dany terapeuta pracuje, techniki jakie stosuje, oso-
bowość klienta i rodzaj zgłaszanych przez niego proble-
mów, jakość relacji terapeutycznej stworzonej przez tera-
peutę i klienta oraz jego płeć. Ten ostatni czynnik jest 
bardzo istotny z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest to, 
iż płeć klienta jest jedną z pierwszych cech, które spostrze-
ga terapeuta (świadomie i nieświadomie) w pierwszych 
momentach relacji z pacjentem. Czynnik ten przecież w 
każdym człowieku wyzwala różne sposoby spostrzegania  
i zachowania się społecznego. Po drugie wiele obszarów 
naszego życia jest związanych z aspektem naszej płci bio-
logicznej i psychicznej. Tak więc wydaje się iż, płeć musi 
również mieć wpływ na proces psychoterapii. 

Kategoria płci dla wielu wydaje się tematem oczywi-
stym, w którym niewiele zostało do powiedzenia. Jednak 
jeśli przyjrzeć się temu obszarowi bliżej, okazuje się nie 
być takim oczywistym. O ile płeć biologiczna jest postrze-
gana dość jednoznacznie, jako zdeterminowana genetycznie 
i określana na podstawie narządów płciowych męskich  
i żeńskich, o tyle definiowanie płci psychologicznej jest już 
związane z większą różnorodnością czynników. Powstaje tu 
wiele pytań, jak choćby: jak dana osoba czuje się ze swoją 
płcią biologiczną? Jaki wpływ na to poczucie i identyfikację 
ma otoczenie, społeczeństwo, kultura? Płeć psychiczna jest 
związana z poznawczymi przekonaniami ukształtowanymi 
w toku interakcji społecznych i przez struktury władzy [15]. 
Duże znaczenie dla jej ukształtowania mają również: edu-
kacja, styl socjalizacji, sugestie wysyłane przez rodziców, 
rodzinę i grupę rówieśniczą. Społeczeństwo wysuwa wobec 
kobiet i mężczyzn różne oczekiwania, regulacje i zasady. 
Badacze procesu psychoterapii zaczęli więc zastanawiać się 

czy podobne zjawisko występuje również w procesie psy-
choterapii? Dodatkowymi przesłankami do podjęcia takich 
rozważań i badań były obserwacje związane z niepokojem, 
czy proces psychoterapii nie jest oparty na cechach związa-
nych bardziej z kobietami niż mężczyznami. Przykładem 
jest tu określenie „dobry pacjent”, które jest używane wo-
bec klientów, którzy są bardziej skłonni przyznawać się do 
doświadczanych problemów, ujawniają siebie i wyrażają 
swoje emocje oraz wykazują pozytywne nastawienie do 
współpracy z inną osobą (np. terapeutą) [3]. Charakterysty-
ka ta wydaje się być bardziej bliska kobietom, niż mężczy-
znom. Niektórzy badacze nawet sugerują, iż terapeuci pre-
ferują klientów – kobiety, gdyż są one bardziej podatne na 
proces psychoterapii [16]. Ponadto jak pokazują statystyki, 
kobiety częściej poszukują psychoterapii i wchodzą w rolę 
pacjentów [17]. Te dane skłaniają do zastanowienia się, czy 
kobiety i mężczyźni w ten sam sposób korzystają z psycho-
terapii? I czy osiągają w niej podobne rezultaty i korzyści? 
W związku z tym podjęto różne badania. Przykładowo 
Kaplan i Stiver [18, 19] stwierdzili, iż kobiety preferują być 
wysłuchanymi i zrozumianymi, co bardziej odpowiada tra- 
dycyjnym modelom terapii, niż przykładowo terapii inter-
pretacyjnej. Ponadto według tych badaczy, kobiety chętniej 
uczestniczą w relacji, która jest oparta na empatii, przywią-
zaniu i wyrażaniu emocji przez obie strony relacji, co jest 
bardziej charakterystyczne dla terapii wspierającej. Terapia 
wspierająca ma również w tym kontekście być bardziej 
korzystna dla kobiet, gdyż zwraca ich uwagę na okoliczno-
ści zewnętrzne, co ma zmniejszać tendencję do samoobwi-
niania się kobiet, zachęca do rozwiązywania problemów  
i oddziałuje poprzez udzielanie gratyfikacji [20]. 

Natomiast mężczyzn uważa się za osoby chcące za-
chować niezależność, odróżniać się od innych oraz za-
chowywać wobec nich dystans, co według badaczy ma 
wpływać na ich preferencję do wybierania terapii opartej 
na relacji zdystansowanej i zachowującej niezależność, 
co jest bardziej charakterystyczne dla interpretacyjnych 
form terapii [21, 22]. Jednocześnie powstał również 
pogląd, iż niektóre aspekty psychoterapii mogą przyno-
sić mężczyznom więcej korzyści, gdyż, mimo iż męż-
czyźni często używają w swoich sposobach radzenia 
sobie wyparcia, bądź zaprzeczania swoim emocjom, to 
tym bardziej pomoc im w rozeznaniu się w swoich sta-
nach emocjonalnych może ułatwiać zmianę [23]. Terapia 
interpretacyjna, z jej koncentracją na nieprzyjemnych 
emocjach i konfliktach intrapsychicznych, ma szansę 
pomóc mężczyznom nabyć nowe umiejętności radzenia 
sobie z ich problemami oraz rozszerzyć zakres doświad-
czania ekspresji i kontroli własnych emocji. 

Badania przeprowadzone w odniesieniu do pacjentów 
psychiatrycznych, z których wielu miało zdiagnozowaną 
depresję, wykazały, iż mężczyźni uczestniczący w terapii 
interpretacyjnej osiągnęli klinicznie istotne i realne zmiany 
w zakresie objawów depresyjnych w 100%, natomiast męż- 
czyźni uczestniczący w terapii wspierającej w 40%. Nato-
miast kobiety podobne zmiany uzyskały w 62% podczas 
terapii wspierającej, natomiast podczas terapii interpreta-
cyjnej w 32% [24]. 
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Można na tej podstawie wysnuć wniosek, iż dopaso-
wanie odpowiedniej relacji terapeutycznej do płci klien-
ta, w oparciu o powyższe dane może być ważną zmienną 
przyczyniającą się do rozwoju wstępnego zaufania i chęci 
do pracy terapeutycznej klienta. Ta zależność może mieć 
duże znaczenie zwłaszcza w formie terapii krótkotrwałej 
[3]. Klienci w procesie psychoterapii mają szansę pracować 
nad trudnymi tematami w swoim życiu i angażować się w 
rozwój nowych strategii radzenia sobie. Dla kobiet oznacza 
to większe skupienie się na rozwiązywaniu problemów, co 
ma wpływać na zaniechanie dotychczasowych strategii, 
które doprowadziły do rozwoju depresji. Natomiast męż-
czyźni mogą zwiększać zakres swojej emocjonalnej świa-
domości i kontroli nad emocjami. W obu przypadkach 
przyczynia się to do uzyskiwania lepszych rezultatów z psy- 
choterapii. Podobne wnioski uzyskano w odniesieniu do 
klientów, którymi byli wdowcy i wdowy po stracie swojego 
partnera [25]. 

 
 
Znaczenie płci w doborze terapii indywidualnej  
a grupowej 
 
Odpowiednie dopasowanie nurtu terapeutycznego nie 

jest jedyną decyzją, która stoi przed pacjentem i psychotera-
peutą. Równie ważnym jest rozstrzygnięcie kwestii, czy dla 
danego klienta bardziej pomocna będzie terapia indywidual-
na, czy grupowa. Istnieją przesłanki, by twierdzić, iż terapie: 
grupowa i indywidualna mają różny wpływ na klientów  
i doświadczane przez nich zmiany w zależności od ich płci 
[26]. Przykładowo sugeruje się, iż kobiety mogą mniej ko-
rzystać z procesu terapii grupowej, w której jednocześnie 
uczestniczą zarówno mężczyźni, jak i kobiety, gdyż subtel-
nie hamują się one w wyrażaniu siebie, gdy są otoczone 
mężczyznami [27]. Ponadto zauważa się, iż kobiety w takiej 
sytuacji oddają więcej przestrzeni mężczyznom, przez co 
jako grupa bardziej skupiają się na problemach omawianych 
przez mężczyzn i koncentrują swoją energię na próbie udzie-
lania pomocy im w rozwiązaniu ich problemów. Z trudno-
ścią tą mierzą się najczęściej uczestniczki grup, które mają 
obniżone poczucie własnej wartości oraz gdy uczestniczek 
kobiet jest w danej grupie mniej niż mężczyzn. 

W odniesieniu zaś do mężczyzn, zaobserwowano, iż 
korzystają oni w mniejszym zakresie z terapii grupowej, 
gdyż są słabiej niż kobiety wyposażeni w umiejętność 
uczestniczenia w głębokich relacjach interpersonalnych  
i dzielenia swojej intymności z innymi, a tym bardziej w 
grupie [28]. W sytuacjach dzielenia się swoimi emocjami 
i pracy nad nimi zdarza się, iż najbardziej pracują nad 
zmianą kobiety, a mężczyźni zostają w roli obserwato-
rów. Jednocześnie dzięki takiemu doświadczeniu mają 
szansę nauczyć się czegokolwiek o ekspresji emocji. 

Wiele badań nad skutecznością terapii grupowej po-
kazuje jednak, iż kobiety odnoszą znacząco wyższe efekty 
w terapii grupowej niż mężczyźni, niezależnie od tego czy 
jest to terapia interpretacyjna, czy wspierająca [26]. Ten-
dencja ta wyjaśniana jest tym, iż dla męskiego obrazu 
samego siebie istotne są takie wartości, jak: niezależ-

ność, wyróżnianie się i separowanie od innych [29]. 
Wartości te stoją niejednokrotnie w odczuciu mężczyzn 
w sprzeczności do procesu przywiązania między uczest-
nikami terapii grupowej, co w konsekwencji wywołuje 
duży lęk przed naruszeniem ich granic [28]. W związku 
z powyższym mężczyźni nie angażują się w procesy 
grupowe, zachowują się względem swoich stanów emo-
cjonalnych restrykcyjnie oraz uruchamiają współzawod-
nictwo. Zaobserwowano również, iż mężczyźni są w 
stanie zaangażować się w proces grupowy dopiero, gdy 
jest odpowiednia ilość innych mężczyzn w danej grupie, 
co zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa i udzielanego 
sobie wzajemnie wsparcia [28]. Jeśli liczba ta jest nie-
wystarczająca mężczyźni czują się wyalienowani (pozo-
stają na marginesie grupy, nie angażując się w relacje  
z innymi członkami grupy), stają się podatni na zranienie 
i doświadczają poczucia przytłoczenia grupą, co unie-
możliwia im pełne uczestniczenie. W związku z powyż-
szym sugeruje się, iż mężczyźni powinni znacznie częś- 
ciej korzystać z grup męskich, niż z grup tworzonych  
z osób obu płci [30]. 

Ponadto wiele badań dowodzi też, iż powodem dla 
których to kobiety mogą więcej skorzystać z terapii gru-
powej może być rodzaj socjalizacji, który bardziej niż w 
przypadku mężczyzn u kobiet koncentruje się na zacho-
waniach wspierających, ekspresji emocji i kooperacji [31]. 
Tendencja kobiet do dzielenia swojej uwagi, czasu i ak-
centowanie troski w stosunku do innych ułatwia pracę 
interpersonalną w grupie. Dodatkowo okazuje się, że ko- 
biety są w stanie bardziej i szybciej angażować się emo-
cjonalnie w relacje niż mężczyźni, co przyczynia się do 
osiągania przez nich lepszych efektów w krótkotermino-
wej terapii grupowej [32]. Kobiety w rezultacie nawiązują 
szybciej relacje z innymi członkami grupy i szybciej za-
czynają pracować w grupie. Jednocześnie relacje ukształ-
towane w takiej grupie są dla kobiet wartościowsze niż dla 
mężczyzn, gdyż wzmacniają one obraz siebie zbudowany 
przez kobietę [22].  

 
 
Podsumowanie 
 
Reasumując powyższe rozważania uważam, że moż-

na w tym miejscu odwołać się do zdania wyrażonego 
przez Helenę Sęk [1], iż: „Praktyczne umiejętności psy-
choterapeutyczne, gwarantujące stosowanie psychotera-
pii jako specjalistycznej metody leczenia, nie oznaczają 
tylko znajomości i przyswojenia sobie metod lub szcze-
gółowych form terapii (…), choć to także niezwykle 
istotne. Psychoterapia staje się metodą prawdziwie spe-
cjalistyczną dopiero wówczas, gdy terapeuta opanuje 
całkowicie umiejętność wyboru spośród znanych i dobo-
ru odpowiednich metod i procedur, umożliwiających 
rozpoznanie problemów i zaburzeń pacjenta, jego aktu-
alnego stanu i stopniowych zmian w toku leczenia. Ta 
umiejętność gwarantuje świadomy, adekwatny dobór 
metod do zakładanych celów, plastyczne i planowe sto-
sowanie terapii, a nie improwizowaną lub rutynową jej 
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formę”. Po analizie doniesień z literatury i współcze-
snych badań z całą pewnością dodać tu można również 
umiejętność doboru odpowiednich form i metod psycho-
terapeutycznych do płci klienta. 

Wniosek ten jest w świetle przedstawionych faktów 
bardzo istotny, gdyż kobiety i mężczyźni: 
– różnią się między sobą w zakresie stosowanych me-

chanizmów obronnych, których analiza jest ważną 
częścią procesu psychoterapii 

– różnią się między sobą preferencjami co do typu 
relacji pomagającej 

– mają inne zasoby, które są przydatne do odnoszenia 
korzyści terapeutycznych w różnych formach i ty-
pach psychoterapii.  
Jednocześnie kobiety i mężczyźni różnią się wyma-

ganiami co do relacji terapeutycznej, które muszą być 
spełnione, żeby mogli oni w pełni zaangażować się w 
pracę nad sobą. I tak: 
1. Kobiety oczekują relacji opartej na współpracy i oso-

bistym zaangażowaniu obu stron, natomiast męż-
czyźni preferują relację bardziej neutralną [19], w 
której mogą zachować własne poczucie niezależności 
i siły [33]. 

2. Kobiety korzystają często z psychoterapii poprzez na-
bywanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz 
zwiększenie swojej świadomości o doświadczanych 
wpływach zewnętrznych i uzyskują wsparcie [18]. 

3. Mężczyźni w psychoterapii najczęściej zwiększają 
swoją świadomość uczuciową [33]. 

4. Terapeuta zapewniając relację terapeutyczną zgodną  
z preferencjami mężczyzn i kobiet ułatwia zbudowa-
nie zaufania i wzmacnia gotowość do pracy nad sobą, 
co jest warunkiem niezbędnym do tego, aby klient 
mógł zaangażować się w rozwiązywanie swoich trud-
ności i uczyć się nowych kompetencji w zakresie ra-
dzenia sobie. 

5. Terapia grupowa jest formą psychoterapii z której 
więcej korzystają kobiety. 

6. Terapia grupowa może być dla mężczyzn mniej ko-
rzystną formą pomocy, gdyż wykazują oni większe 
trudności niż kobiety w radzeniu sobie z bliskimi rela-
cjami interpersonalnymi w grupie. Jednocześnie z regu-
ły uczestnicy grupy płci męskiej pozostają w znacznej 
mniejszości, co utrudnia procesy wzajemnego dopaso-
wywania się. 

7. Mężczyźni mogą więcej skorzystać z terapii grupo-
wej wówczas, gdy grupa jest pod względem płci ho-
mogeniczna, a nie heterogeniczna. 
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