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Резултати
Общ резултат от теста

Обща скала "Агресия"   30 40 50 60 70 80 90 100

Установеното чрез теста ниво на агресивност се отклонява значимо от нормата. Изисква се 
по-подробно диагностично изследване и съставянето на план за интервенция. Представеният 
по-долу профил на агресивното поведение предоставя насоки относно целесъобразността на 
различни терапевтични подходи.

Резултати по скали

  Скала Суров резултат Стандартни точки

  Агресия, обусловена от гняв 10.00 66.59

  Защитна агресия 8.00 67.24

  Реактивна агресия 18.00 68.84

  Инструментална агресия 10.00 85.00

  Агресия с цел доминиране 11.00 85.00

  Проактивна агресия 21.00 85.00
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АГРЕСИЯ, 
ОБУСЛОВЕНА ОТ 

ГНЯВ

ЗАЩИТНА 
АГРЕСИЯ

РЕАКТИВНА 
АГРЕСИЯ

ИНСТРУМЕНТАЛНА 
АГРЕСИЯ

АГРЕСИЯ С ЦЕЛ 
ДОМИНИРАНЕ

ПРОАКТИВНА 
АГРЕСИЯ

Иван Тестов понякога има проблеми с контрола на своя яд и раздразнение. Възможно е да 
реагира с агресия, когато преживява фрустрация или бъде провокиран от другите.

Показва защитни нагласи. Възможно е понякога да интерпретира погрешно намеренията и 
поведението на другите като враждебни и насочени срещу него и да реагира с агресия, без 
да има достатъчно основания за това.

Понякога използва агресивни поведения, за да получи нещо, което желае или за да постигне 
своите цели.

Използва агресия, за да доминира в групата. Възможно е да има оплаквания срещу него за 
грубо поведение и упражняване на физически или психичен тормоз.

Препоръка:
Резултатите от DAF показват, че за това изследвано лице са подходящи интервенции, които 
съдържат следните компоненти:

Подобряване на уменията за емоционален и поведенчески контрол и контрол над импулсите.

Участие в упражнения и ролеви игри за справяне с конфликтни ситуации без прибягване до 
агресия.


