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Резюме: Емпирично изследване, проведено от Департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека при БАН в периода март - май 2020 г., проучва реакциите на
стрес и справянето с него в условията на разпространяваща се инфекция от коронавирус. Това
е една нова и непозната за нас ситуация, която ни предизвиква и притеснява с неизвестността
и несигурността си. Една от личностните характеристики, разглеждана като фактор за индивидуалното поведение в такава ситуация, е толерантността към неопределеност (Стойчева 2003). Статията разглежда теоретичните и методологически основания за включването на
тази променлива в проведеното изследване и анализира връзката на индивидуалните различия в
толерантността – нетолерантността към неопределеност с начина, по който българите преживяват ситуацията на разпространяваща се инфекция от коронавирус. По-нетолерантните
към неопределеност индивиди преживяват по-висока тревожност, но не възприемат опасността
от заразяване с коронавирус като по-голяма. Според тях въведените в държавата мерки са поадекватни и те повече ги спазват, както мерките за безопасност за избягване на заразяването с
коронавирус, така и мерките за безопасност за неразпространяването на зараза от коронавирус.
Тези резултати се вписват в предложения теоретичен модел на нетолерантното към неопределеност поведение „заплаха - безпомощност - несправяне“ (Стойчева 2003).
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