
BADANIE 
Ekspozycja na teorie spiskowe dotyczące pandemii COVID-19 
a zachowania prospołeczne  

CEL 
Celem badań było sprawdzenie związku między ekspozycją na 
teorie spiskowe dotyczące pandemii COVID-19 a zachowaniami 
prospołecznymi. Sprawdzono także, jaką rolę w tym mechanizmie 
odgrywają: wiara w sprawiedliwy świat, postrzegane ryzyko zaka-
żenia się koronawirusem oraz emocje związane z pandemią.

METODA
W dwóch eksperymentach wzięło udział łącznie 280 osób. Bada-
nie odbyło się online za pomocą platformy Answeo. Osoby badane 
zostały podzielone losowo na trzy grupy: jedna z grup ekspery-
mentalnych czytała wyjaśnienie pochodzenia koronawirusa wska-
zujące na to, że został on celowo wyhodowany w laboratorium, 
druga grupa eksperymentalna czytała wyjaśnienie wskazujące na 
to, że pandemia COVID-19 jest w istocie kłamstwem, zaś trzecia 
grupa – kontrolna – czytała naukowe wyjaśnienie pochodzenia 
koronawirusa. Następnie poproszono osoby badane o podjęcie 
decyzji, czy chcą zrezygnować z całości lub części wynagrodzenia 
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Czy ekspozycja na teorie spiskowe dotyczące pandemii COVID-19 wpływa na zachowania prospołeczne?

Wyjaśnienie tego niespodziewanego rezultatu wymaga dalszych 
badań. Warto jednak zwrócić uwagę, że okazało się także, że 
ekspozycja na teorie spiskowe wzmaga deklarowany poziom 
lęku. Być może zatem część osób badanych traktuje zachowania 
prospołeczne jak sposób na poradzenie sobie z lękiem.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ
Artykuł naukowy na temat tego badania dopiero powstaje. Jeśli chcesz przeczytać o wpływie teorii spiskowych na zachowania prospołeczne 
na przykładzie zmian klimatycznych, polecamy artykuł Sandera van der Lindena:  https://www.researchgate.net/publication/281069550_The_
conspiracy-effect_Exposure_to_conspiracy_theories_about_global_warming_decreases_pro-social_behavior_and_science_acceptance.

WYNIKI
Efekt okazał się odwrotny niż się spodziewano. Eksperyment 2. pokazał, że osoby, które czytały 
wyjaśnienie spiskowe pochodzenia koronawirusa, były nieco bardziej skłonne przekazać wyna-
grodzenie na zbiórkę niż osoby, które czytały wyjaśnienie naukowe. 
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