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Резюме. Целта на изследването е да се адаптира за условията на българския език и култура въпросникът за изследване на саморегулацията SRQ (Brown, Miller, & Lawendowski, 1999). Анализът
на психометричните характеристики на българската версия на SRQ е извършен по данни от онлайн тестирането на 319 изследвани лица – 122 мъже и 197 жени, – на възраст 17–74 г. Приложен
е експлораторен факторен анализ, корелационен анализ, анализ на вътрешната консистентност,
тест на Колмогоров-Смирнов, описателна статистика, еднофакторен и двуфакторен дисперсионен анализ. Представяме съкратена версия на скалата след отпадане на 21 айтема с ниско факторно тегло. Обособява се един фактор, какъвто е случаят и при валидизационното изследване
на авторите. Вътрешната консистентност на скалата е много висока (α = 0.94). Установена
е много висока корелация между бала, получен по съкратения вариант на скалата SR-42, и този
по оригиналния вариант с 63 айтема – r = 0.95, – т.е., премахването на айтемите с ниско факторно тегло не е свързано със загуба на ценна информация. Предлаганата съкратена версия на
скалата за изследване на саморегулацията се характеризира с добри психометрични показатели
и адекватно съответства на оригиналната версия, което позволява да се използва като надежден инструмент за диагностика на уменията за саморегулация. Приложима е в психологическите
изследвания на саморегулацията, на личността, в консултативната практика, като специално
препоръчваме прилагането й за изследване на зависимости и хранителни нарушения.
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