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Резюме: В статията са представени резултатите от изследване на ученици І – V-ти клас
(N = 153), в което наред с други методики е приложен въпросникът „Силни страни и трудности“
- родителска форма. Въз основа на преглед на съществуващите изследвания с тази методика в
други страни е направен сравнителен анализ и получените резултати са съотнесени с някои от
тях. С помощта на експлораторен анализ е потвърдена 5-факторната структура на въпросника, аналогично на оригиналната английска версия. Получените стойности на коефициента за вътрешна съгласуваност по отделните скали и за общата скала (Cronbach’s a = .705) за трудности
са удовлетворителни. Показаните средни стойности на въпросника се доближават до тези на
английската извадка, като се наблюдава слаба тенденция към малко по-високи средни стойности
както по общия бал, така и по баловете на повечето скали. Представени са и граничните прагове
на стойностите на общата оценка както за цялата извадка, така и за отделните възрастови
групи. Въпреки неголямата извадка, получените данни могат да бъдат използвани за по-нататъшното валидизиране на родителската форма на въпросника и да потвърдят използването му
като добър скирининг инструмент в нашата страна.
Ключови думи: емоционални и поведенчески проблеми; деца и подрастващи; факторна структура
на „Силни страни и трудности“; вътрешна консистентност.
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