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Wst p
We wprowadzeniu do omówienia metody pomiaru zachowa agresywnych warto nawi za do poj cia agresji,
gdy zró nicowanie podej cia ró nych badaczy znajduje wyraz w ró norodno ci metod jej pomiaru. Jak dot d nie
powsta a jedna cis a definicja agresji - jednak to, co

czy wszystkie wspó wyst puj ce definicje to klasyfikacja

agresji jako zachowania. Agresj bardzo cz sto wi e si z wrogo ci i z
kwestionariuszy zawiera podskale sprawdzaj ce w

nie te dwa komponenty. Z

negatywne emocje, prowadz ce do agresywnych reakcji. Pomimo, i z

ci (gniewem), dlatego te wiele
, bowiem mo e wywo ywa silne

niejako toruje drog agresji, to nie jest

ona ani konieczna, ani wystarczaj ca do jej wywo ania. Równie , je li chodzi o wrogo

to jej zwi zek z agresj nie

jest bezwyj tkowy i te dwa stany mog wyst powa osobno. Wynika st d wniosek i , pomimo, e agresja w wielu
sytuacjach zaz bia si z gniewem i wrogo ci , to jednak s to zupe nie ró ne, oddzielne konstrukty.
Warto jeszcze wspomnie , i agresja to nie tylko zachowanie skierowane bezpo rednio przeciw innym, ale tak e
przeciwko sobie samemu (autoagresja). Z definicji psychologicznej, agresja to wszystkie dzia ania i zachowania
maj ce na celu wyrz dzenie krzywdy czy szkody. Ogólnie, badacze wyró niaj agresj s own i fizyczn oraz
bezpo redni i po redni . Agresja s owna d y do poni enia drugiego cz owieka a fizyczna skrzywdzenia go,
zadania bólu. Je li chodzi o agresje bezpo redni , to tu agresor jest atwy do zidentyfikowania – rozpoznawalny (np.
uderzenie kogo w twarz). W agresji po redniej nie ma bezpo redniej obecno ci ofiary przy akcie agresji (np.
plotkowanie). W literaturze dotycz cej agresji mo na spotka si równie z rozró nieniem agresji impulsywnej (w
odpowiedzi na prowokacj ) i instrumentalnej (bardziej przemy lanej, agresja jako narz dzie, a nie jako cel sam w
sobie). Wydaje si ,

e brak consensusu, co do jednej obowi zuj cej definicji agresji powoduje,

e wiele

kwestionariuszy nie ró nicuje precyzyjnie agresji fizycznej i s ownej, bezpo redniej i po redniej oraz impulsywnej i
instrumentalnej.2
Agresj

mierzy

mo na na kilka sposobów - za pomoc

metod obserwacyjnych, projekcyjnych oraz

kwestionariuszy opartych na samoopisie. Kwestionariusz Agresji (The Aggression Questionnaire, BPAQ) A.H.
Bussa i M. Perry’ego3 z 1992 roku jest najcz ciej u ywanym narz dziem pomiaru agresji, opartym na samoopisie.
Stanowi on zmodernizowan wersj wcze niejszego narz dzia do pomiaru agresji (Hostility - Guilt Inventory),
opracowanego przez tego Arnolda Bussa i Ann Durkee w 1957 roku4.

Opis Kwestionariusza
Kwestionariusz BPAQ zawiera 29 pyta , zaprojektowanych do pomiaru tendencji agresywnych
(zarówno agresji fizycznej jak i s ownej), a tak e gniewu i wrogo ci. Zadaniem osoby badanej, wype niaj cej
kwestionariusz, jest nadanie rang odpowiedziom na poszczególne pytania, w skali od 1 - „zupe nie do mnie nie
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pasuje” do 5 – „ca kowicie do mnie pasuje”. Odpowiedzi na pytania 9 i 16 punktowane s odwrotnie. W analizie
czynnikowej wyodr bniono cztery czynniki: Agresj Fizyczn PA - dziewi
pozycji, Gniew A - siedem pozycji i Wrogo

pozycji, Agresj S own VA - pi

H - osiem pozycji. Pozycje dotycz ce agresji obejmuj prawie

wy cznie agresj bezpo redni . Czas badania tym kwestionariuszem wynosi oko o 10 minut.
A.H. Buss i M. Perry zwrócili uwag na to, e zarówno fizyczna jak i s owna agresja wskazuj behawioralny
komponent ludzkiego zachowania. Gniew
emocjonalny sk adnik zachowania. Wrogo

czy si

z fizjologicznym pobudzeniem i dlatego odzwierciedla

(uczucia alu, niech ci i niesprawiedliwo ci) reprezentuje kognitywny

komponent zachowania.
Badanie na próbie 1253 studentów (641 kobiet i 612 m czyzn) w wieku od 18 do 20 lat potwierdzi o
wystarczaj

zgodno

wewn trzn skal: PA = 0,85, VA = 0,72, A = 0,83, H = 0,77 oraz Wska nik Ogólny T =

0,80. Szereg pó niejszych bada w grupach m odzie y potwierdzi o wysok zgodno

wewn trzn skal; podobne

wyniki, z wyj tkiem Agresji S ownej ( = 0,50) otrzymano w próbie przest pców. 5 Statystyczna sta

wyników

testu, po powtórzeniu badania w podgrupie 372 studentów w odst pie 9 tygodni, wynosi a: PA = 0,80, VA = 0,76, A
= 0,72, H = 0,72, T = 0,80.
Trafno

teoretyczn

ustalono koreluj c wyniki BPAQ z wynikami testów badaj cych ró ne

komponenty osobowo ci. Wyniki wykaza y brak zale no ci mi dzy emocjonalno ci a behawioralnymi sk adnikami
agresji, (czyli Agresj

Fizyczn

i S own ), i zale no

(Wrogo ) wymiarem agresji. Asertywno
sk onno

pomi dzy afektywnym (Gniewem) a kognitywnym

koreluje silnie z Agresj S own , Gniewem i Wska nikiem Ogólnym a

do rywalizacji ze wszystkimi czterema wymiarami agresji oraz ze Wska nikiem Ogólnym. Autorzy

wychwycili przy badaniu równie interkorelacje czynników ujmuj cych ró ne poziomy agresji. Tak wi c Agresja
Fizyczna silnie koreluje z Agresj S own , umiarkowanie za z Wrogo ci . Gniew koreluje z wszystkimi trzema
wymiarami agresji. Co zaskoczy o Bussa i Perry’ego, to silna korelacja Gniewu z pozosta ymi wymiarami zachowa
agresywnych. Tak wi c ludzie s bardziej sk onni do agresji (zarówno werbalnej i fizycznej), gdy odczuwaj gniew.
Do wiadczenie gniewu pozostawia natomiast poczucie krzywdy, alu, co zaz bia si ze Skal Wrogo ci.
Porównanie rednich w grupach m czyzn i kobiet pokaza o, i m czy ni maj wy szy poziom Agresji
Fizycznej, S ownej, Wrogo ci oraz wy szy Wska nik Ogólny. W przypadku Gniewu - ró nica mi dzy grupami nie
jest istotna statystycznie.

Polskie wersje kwestionariusza
Kwestionariusz Agresji Bussa i Perry’ego zosta przet umaczony na wiele j zyków, w tym s owacki, hiszpa ski,
oski, szwedzki, japo ski i holenderski. Warto

psychometryczna tych wersji jest podobna do warto ci

psychometrycznej oryginalnych skal.
Obszernego omówienia oryginalnej publikacji Bussa i Perry’ego dostarcza praca Stanis awy Tucholskiej z
Katedry Psychologii Klinicznej i Osobowo ci Instytutu Psychologii KUL. 6 Co wi cej, praca ta zawiera, w nie
opublikowanym t umaczeniu Z. Uchnasta, wyniki wst pnych bada
wskazuj ce, e kwestionariusz ten jest „zwi

BPQA w populacji polskiej m odzie y

i zrozumia dla badanych technik samoopisu”, wykazuje wysokie

walory psychometryczne tak e w warunkach polskich i mo e by wykorzystywany zarówno w pracach badawczych,
jaki w praktyce psychologicznej.7
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Tucholska przytacza wyniki badania BPAQ w próbie 182 osób (95 kobiet i 87 m czyzn w wieku 18-24 lata).
Uzyskane w tej próbie wyniki s zbli one do ameryka skich. Podobnie, jak w badaniach ameryka skich, wyst pi a
wspó zale no

mi dzy skalami kwestionariusza, a p ci . Ze wzgl du na trudn dost pno

przytoczymy tu opublikowane przez ni

pracy Tucholskiej

rednie w poszczególnych skalach kwestionariusza. S one bardzo zbli one

do tych, które uzyskali Buss i Perry, badaj c kilka lat wcze niej m odzie ameryka sk . Wydaje si , e dane te by z
pewn ostro no ci stosowane do porówna z wynikami bada klinicznych.
rednie i odchylenia standardowe w Kwestionariuszu Agresji Buss-Perry8

Skala

Kobiety

czy ni

M

SD

M

SD

Agresja Fizyczna

18,9

5,7

22.9***

6,4

Agresja S owna

14,5

2,9

15.7**

3,0

Gniew

19,2

4,9

19.1

4,6

Wrogo

21,8

4,7

23.6*

5,1

Ogó em

74,3

13,4

81.4***

14,8

* P< 0,01, ** P< 0,005, *** P< 0,0001

Ze wzgl du na zwi kszaj ce si zapotrzebowanie na narz dzia badaj ce agresj , Instytut „Amity” wyst pi do
Autorów BPQA o wyra enie zgody na opracowanie i udost pnienie polskiej wersji Kwestionariusza Agresji. Dzi ki
pozytywnej odpowiedzi, mo liwy jest obecnie szeroki dost p do tego kwestionariusza. T umaczenie z j zyka
angielskiego na j zyk polski wykonano bardzo starannie. Dla zabezpieczenia trafno ci wykonano tak e powtórne
umaczenie pierwszej wersji polskiej na j zyk angielski i porównano z orygina em. T umaczenie to wykona a dr
Barbara Mroziak z Zak adu Psychologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pozwoli o ono na
dokonanie ostatecznych poprawek, tak, aby wersja polska ca kowicie odpowiada a orygina owi. B dziemy przy tym
wdzi czni za wszelkie uwagi na ten temat. Mamy nadziej , e publikacja BPQA w wersji Amity spotka si z
pozytywnym przyj ciem i zaowocuje dalszymi badaniami nad agresj .
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KWESTIONARIUSZ AGRESJI BUSS-PERRY( Wersja Amity1)
Instrukcja:
ywaj c poni szej pi ciopunktowej skali wska , w jakim stopniu ka de z poni szych stwierdze
pasuje lub nie pasuje do Ciebie. Swoje odpowiedzi umie w kwadratach, które znajduj si przy ka dym
stwierdzeniu wstawiaj c w nie odpowiedni cyfr :
1 – zupe nie do mnie nie pasuje
2 – troch do mnie nie pasuje
3 – trudno powiedzie
4 – troch do mnie pasuje
5 – ca kowicie do mnie pasuje
Niektórzy z moich kolegów uwa aj , e jestem „w gor cej wodzie k pany”.
1.
A
2.

Gdybym musia u

przemocy, eby chroni moje prawa – zrobi to.

3.

Kiedy ludzie s dla mnie szczególnie mili – zastanawiam si , czego ode mnie chc .

H

4.

Mówi otwarcie moim przyjacio om, je eli nie zgadzam si z nimi.

VA

5.

Czasem bywam tak rozdra niony, e niszcz jakie rzeczy.

PA

6.
7.

Kiedy inni nie zgadzaj si ze mn , nie mog si powstrzyma , aby si nie posprzecza .
Nie wiem, dlaczego czasem jestem tak bardzo zawzi ty.

VA
H

8.

Bywaj chwile, e nie potrafi zapanowa nad ch ci , eby kogo nie uderzy .

PA

9.

* Jestem osob bardzo zrównowa on .

A

10.

Jestem podejrzliwy wobec obcych, którzy zachowuj si bardzo przyja nie.

H

11.

Wzbudzam l k u ludzi, których znam.

PA

atwo si w ciekam, ale równie szybko si uspokajam.

12.

PA

A

13.

Kiedy kto mnie prowokuje, mog go uderzy .

14.

Kiedy ludzie mnie z oszcz , mówi im, co o nich my

15.

Czasami p kam z zazdro ci.

H

16.

* Nie jestem w stanie wyobrazi sobie, eby kogokolwiek uderzy .

PA

17.

Czasami czuj , e wszystko jest przeciwko mnie.

H

18.

Mam trudno ci, eby zapanowa nad swoj z

A

19.

Kiedy jestem zawiedziony, denerwuj si .

A

20.

Czasem czuj , e ludzie miej si ze mnie za moimi plecami.

H

21.

Cz sto nie zgadzam si z innymi lud mi.

VA

22.

Je eli kto mnie uderzy, oddaj mu.

PA

23.

Czasem czuj si jak beczka prochu – gotowa eby wybuchn .

A

24.

Wydaje mi si , e inni ludzie maj na ogó wi cej szcz cia ode mnie.

H

PA
.

ci .

ludzie, którzy dra ni mnie do tego stopnia, e dochodzi do r koczynów.

25.

VA

PA

26.

Wiem, e „przyjaciele” obmawiaj mnie za moimi plecami.

H

27.

Moi znajomi mówi , e jestem troch k ótliwy.

VA

28.

Czasami unosz si gniewem bez wyra nego powodu.

A

Wdaj si w bójki troch cz ciej, ni przeci tna osoba.

PA

29.
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Obliczanie wyników:
Odpowiedzi w dwóch pozycjach kwestionariusza oznaczonych gwiazdkami nale y liczy odwrotnie.
Skala agresji sk ada si z czterech czynników:
Agresja Fizyczna (PA),
Agresja S owna (VA),
Gniew (A),
Wrogo

(H).

Ogólny wynik jest sum

wyników uzyskanych przez osob

badan

w zakresie poszczególnych

czynników.
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