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Резюме. Статията представя изследване нивата на възприет стрес и стратегиите за справяне
с него по време на първия локдаун по повод разпространващата се инфекция от COVID-19 в Бъл
гария. Проучването беше проведено чрез изследване на населението, използващо онлайн въпрос
ници чрез софтуер за социални медии- KwikSurveys. Периодите на провеждане на двете вълни на
изследване по време на първия локдаун са 22-28 март 2020 г. (695 и.л.) и 25 април – 2 май 2020 г.
(456 и.л.). Посочените резултати се вместват в парадигмата, очертана от Лазарус. Методи
те, които са използвани включват въпросникът за конструктивно мислене (Constructive Thinking
Inventory, Epstein, 1998, българска адаптация Карастоянов, 2018) и въпросникът за възприет
стрес (Perceived Stress Scale, Cohen, Kamarck, Mermelstein,1983, българска адаптация Карастоя
нов, Христова, 2000). Данните от изследването за отрицателна корелационна зависимост меж
ду конструктивното мислене и възприетия стрес показват, че въпросникът за конструктивно
мислене може да бъде добър предиктор на равнището на преживения стрес по време на криза.
По-честото използване на емоционалния и поведенческия копинг като двата най-важни компо
нента на конструктивното мислене, изразяващи способността за справяне с вътрешния свят на
чувствата и външния свят на събитията, и по-рядкото използване на компонентите на деструк
тивното мислене (напр. лично суеверно мислене) са свързани с преживяване на по-ниски равнища
на стрес.
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