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Резюме. Сто години след пандемията от Испански грип светът се изправи пред нова подобна
заплаха в лицето на COVID-19. За това време са се променили драстично културата, техниката,
медицината, организацията на много общества, появил се е Интернет, информация и знания са
по-лесно достъпни отвсякога. Дали обаче хората са постигнали по-дълбока промяна на начините,
по които реагират, когато са поставени в ситуация на животозастрашаваща опасност? Дали
подхождат по-разумно и критично или разчитат на стари и стереотипно утвърдени подходи?
Подобни въпроси са актуални не само за България. Двата представени инструмента са използ
вани в големия международен проект „COVID-19, личност и качество на живот: Подсилване на
Аз-а по време на пандемия”. Те са създадени с цел да измерят някои погрешни схващания, сред
които равнищата на наивистични и конспиративни вярвания относно COVID-19, и да опишат
типични поведения, свързани с превенция и социална подкрепа. Скàлите „Наивистични вярвания
относно Ковид-19“ и „Конспиративни вярвания относно Ковид-19“ са част от по-голям въпрос
ник за погрешни схващания, който не е използван в цялост в международния проект поради някои
специфики на останалите скàли и потенциални междукултурни несъвместимости. Айтемите
от скалите за специфични поведения, свързани с COVID-19, са използвани без съдържателни
промени, но в българската версия се установява различна факторна структура. Адаптираните
общо 5 скàли имат добри психометрични показатели, потвърждават се очакваните връзки със
съдържателно свързани конструкти. Получените резултати дават солидни доказателства, че
инструментите са надеждни, валидни и подходящи и адекватни за употреба в българската со
цио-културна среда.
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