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1. Wstęp
Doświadczenie przeszło roku funkcjonowania w cieniu pierwszej globalnej pandemii 

ery mediów społecznościowych i globalnego dostępu do Internetu potwierdziło fakt 
dotyczący tego, jak niezwykle interesującym obiektem badań jest człowiek, zarówno jako 
autonomiczna jednostka oraz jako istota społeczna. Niestety, podczas gdy świat pogrążony 
jest w badaniu zjawisk towarzyszących pandemii Covid-19, innym zagrożeniom i istotnym 
tematom nie poświęca się wystarczającej uwagi. Obecna pandemia zakorzeniła się w naszej 
świadomości tak głęboko, że słysząc hasło „teorie spiskowe” kojarzymy właśnie te związane 
ze szczepieniami lub sterowaniem światową gospodarką przez najbogatszych. Należy jednak 
pamiętać, że teorie spiskowe mogą dotyczyć niemal każdej sfery życia.

Dobrym przykładem jest tu tematyka globalnego ocieplenia. Samo narażenie na 
informacje związane z taką teorią spiskową zmniejsza zachowania prospołeczne i akceptację 
nauki. Takie założenie zostało określone mianem „Efektu konspiracji”, który jak podaje 
Sander van der Linden nie wiąże się z jakąś konkretną teorią spiskową, ale społeczno- 
psychologicznym charakterem i konsekwencjami teoretyzowania spiskowego [van der 
Linden, 2015].

2. Przedstawienie omawianego tekstu
Artykuł „The conspiracy-effect: Exposure to conspiracy theories (about global 

warming) decreases pro-social behavior and science acceptance” autorstwa Sandera van der 
Linden dotyczy tytułowego, wyżej wspomnianego „Efektu konspiracji” [van der Linden, 
2015]. Całość można podzielić na trzy części.

We wstępie autor skupia się na przedstawieniu zagadnienia teorii spiskowych i społecznych 
konsekwencji takiego postrzegania świata

Podstawowym założeniem teorii spiskowych jest to, że wpływowe jednostki, 
organizacje lub grupy dążą do osiągnięcia celów mających bezpośrednio lub pośrednio 
zaszkodzić reszcie społeczeństwa. Co przerażające i zarazem ciekawe, codzienne 
funkcjonowanie z ciężarem spiskowego spoglądania na świat nie jest już rozpatrywane jako 
zagadnienie wyłącznie z zakresu nauk badających zdrowie psychiczne. Van der Linden 
powołując się na badania z 2014 roku zwraca uwagę, że ponad połowa mieszkańców USA 
wierzy w przynajmniej jedną teorię spiskową [Oliver, Wood, 2014].
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Celem omawianego artykułu nie jest rozstrzygnięcie, czy dana teoria jest prawdziwa 
lub nie, ponieważ nie chodzi w tym przypadku o konkretną teorię, ale o społeczno - 
psychologiczne konsekwencje bycia częścią wierzących w teorie spiskowe jako takie. Co 
więcej, wiara w jedną teorię spiskową nie tylko nie wykluczą wiary w inne, d e  wręcz 
zwiększa takie prawdopodobieństwo. Różne teorie nie muszą się ze sobą w żaden sposób 
łączyć lub wzajemnie wspierać. Autor używa tutaj metafory „równi pochyłej”, którą można 
tłumaczyć, że wiara w jedną teorię w prosty sposób powoli popycha nas w ramiona kolejnej.

Społeczne konsekwencje wiary w teorie spiskowe są bardzo istotnym zagadnieniem. 
Stwierdzenie „wiara” jest w tym kontekście jak najbardziej trafne, ponieważ nie ma 
naukowych podstaw do tego, by podzielać poglądy zawarte w teoriach spiskowych 
ujmowanych zgodnie z van der Lindenem. Wiele z tego typu społecznie podzielanych 
przekonań jest nie tylko błędnych, ale również poważnie szkodliwych. Podzielanie ich może 
doprowadzić do wielu nieszczęść. Z podanych przykładów warto wymienić choćby ruchy 
przeciwko stosowaniu szczepionek lub odrzucenie założeń i dorobku nauk o zmianie klimatu. 
Badacz powołując się na dane z 2013 roku wskazuje, że podczas gdy 97% naukowców 
badających zmiany klimatyczne jest zdania, że działalność człowieka wpływa negatywnie na 
zmiany klimatu, ponad 37% mieszkańców USA uznaje zmiany klimatu za wymyślone [Cook, 
Nuccitelli, Green, Richardson, Winkler, Painting, et al., 2013]. Zauważalne publiczne 
odrzucenie ryzyka zmian klimatycznych stwarza poważne bariery do indywidualnego 
i społecznego zaangażowania w problem. Z powodu zbyt małej dostępności danych nie 
można jednoznacznie określić jaki wpływ mają wierzenia w teorie spiskowe na zachowania 
prospołeczne oraz podejmowanie decyzji. W niektórych pracach zarysowuje się jednak 
przypisywanie zwolennikom teorii spiskowych wysokiego poziomu braku społecznego 
zaufania, napastliwości, agresji i prawicowego autorytaryzmu. Jest więc możliwe, że 
konspiracyjne myślenie oddala ludzi od prospołecznych zachowań i przyłączania się do 
ważnych społecznie spraw [van der Linden, 2015].

Druga części artykułu jest poświęcona omówieniu wyników przeprowadzonych badań
Opisywane badanie dotyczy zagadnienia „Efektu konspiracji”, według którego sam 

kontakt z teorią spiskową negatywnie wpływa na częstotliwość zachowań prospołecznych
1 akceptację nauki.

Metodologia
Sander van der Linden opisuje wyniki badania przeprowadzonego na grupie 

316 dorosłych z USA będących pracownikami Amazon Mechanical Turk (Mturk). W badaniu 
wzięło udział 179 kobiet i 131 mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat. Za udział w badaniu 
ochotnicy dostawali $0,50.

Badani zostali podzieleni na trzy grupy: odbiorców treści związanych z teorią 
spiskową, odbiorców treści związanych z działaniami na rzecz ochrony klimatu przed 
szkodliwym wpływem człowieka oraz grupę kontrolną. Treścią dotyczącą teorii spiskowej był
2 minutowy film “The Great Global Warming Swindle” [Durkin, 2007] ukazujący, że 
globalne ocieplenie nie jest prawdą. Druga grupa obejrzał 2 minutowy film ONZ “Raise Your
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Voice about Climate Change” [United Nations, 2009]. Grupę kontrolną poproszono 
o rozwiązanie neutralnej w odbiorze zagadki słownej.
W badaniu zastosowano 5 miar:

• Postrzegana zgoda naukowa
Uczestnicy zostali zapytani, o to jaki ich zdaniem procent klimatologów jest zgodny co do 

tego, że zmiany klimatyczne są spowodowane działalnością człowieka. Wyniki liczono 
w procentach od 0 do 100.

• Zachowania proekologiczne
Badani zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, czy 

podpisaliby osobiście prawdziwą internetową petycję “stop global warming”. Odpowiedzi 
zostały zakodowane jako 1 -  podpisana i 2 -  niepodpisana.

• Intencje prospołeczne
W tym przypadku zadano dwa pytania: 1/ Jak prawdopodobne jest to, że w ciągu 

najbliższych sześciu miesięcy przekażesz darowiznę na cele charytatywne lub na rzeczy 
organizacji charytatywnej? 2/ Jak prawdopodobne jest to, że zgłosisz się jako wolontariusz w 
społeczności lokalnej lub organizacji charytatywnej w ciągu najbliższych szczęściu miesięcy? 
Odpowiedzi zapisywano na skali od 1 (bardzo nieprawdopodobne) do 7 (bardzo 
prawdopodobne).

• Ideologia polityczna
Uczestnicy zostali poproszeni o umieszczenie tego, jak ogólnie postrzegają siebie na skali 

od 1 (bardzo konserwatywny) poprzez 4 (umiarkowany) do 7 (bardzo liberalny).
• Weryfikacja manipulacji

Respondentów zapytano, do jakiego stopnia zgadzają się z następującym stwierdzeniem: 
„globalne ocieplenie jest oszustwem”. Odpowiedzi udzielano poprzez wybranie jednego 
z numerów od 1 (bardzo się nie zgadzam) do 7 (bardzo się zgadzam).

Wyniki
Autor zaprezentował wyniki badania dla każdej z 5 miar:

• Weryfikacja manipulacji
Jak można było się spodziewać, oglądający film o teorii spiskowej znacznie częściej zgadzali 
się ze stwierdzeniem, że „globalne ocieplenie jest oszustwem” (M = 3.80) niż przedstawiciele 
z grupy kontrolnej (M = 3.03). Potwierdziło się również to, że odpowiedzi były zależne od 
oglądanego wcześniej filmu.

• Postrzegana zgoda naukowa
Osoby, które obejrzały film bagatelizujący kwestię globalnego ocieplenia wskazywało na 
znacznie niższy odsetek (M = 61.32) klimatologów potwierdzających, że działalność 
człowieka ma tu szkodliwy wpływ niż wśród grupy kontrolnej (M = 70.01) i oglądających 
film ONZ (M = 72.44).

• Zachowania proekologiczne
Zaledwie mniej niż 23% osób, które oglądały treści związane z teorią spiskową zgodziło się 
podpisać petycję. W grupie kontrolnej rezultatem było 34%, a wśród osób przekonywanych, 
że ocieplenie klimatu jest ważną kwestią 43%.
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• Intencje prospołeczne
Wyniki pokazały, że osoby wystawione na oddziaływanie filmu promującego teorię spiskową 
rzadziej (M = 4.0) wykazywały intencje prospołeczne od osób oglądających drugi film (M = 
3.64).

• Ideologia polityczna
Ideologia okazała się być dobrym prognostykiem prospołecznych zachowań z silnym 
negatywnym efektem dla konserwatystów. Konserwatyści w znacznie większym stopniu (M 
= 3.87) niż liberałowie (M = 2.18) byli skłonni do stwierdzenia, że globalne ocieplenie jest 
oszustwem.

Na zakończenie artykułu autor przedstawia krótkie podsumowanie
Sander van der Linden zwraca uwag na to, że bezpośredni kontakt z teoriami 

spiskowymi (w tym przypadku o globalnym ociepleniu) może wystarczyć do znacznego 
ograniczenia poglądów i podejmowania decyzji prośrodowiskowych. Oddziaływanie teorii 
spiskowej zmniejsza również zaufanie do wyników naukowych badań i opinii naukowców. 
Ponadto samo zetknięcie się z teorią spiskową wystarczy, by obniżyć ogólne prospołeczne 
tendencje. Autor zauważa, że choć teorie spiskowe są popularne wśród wszystkich opcji 
politycznych to najbardziej podatni są na nie prawicowi, konserwatywni Republikanie. 
W porównaniu do liberałów konserwatyści byli w większym stopniu przekonani, że globalne 
ocieplenie jest oszustwem i jednocześnie znacznie mniej skłonni do podpisania wyżej 
wspomnianej petycji [van der Linden, 2015].

3. Zalety
Zdecydowaną zaletą i największym novum artykułu, nie tylko dla psychologii, ale 

również nauki jako takiej, jest opracowanie terminy „Efekt konspiracji” (The conspiracy- 
effect), czyli zjawiska występującego w sytuacji, w której kontakt z teorią spiskową 
zmniejsza zachowania prospołeczne i akceptację nauki. Choć Sander van der Linden 
w artykule nie wspomina, by to pojęcie i jego definicja były jego autorskim tworem, próżno 
szukać takiego hasła w opracowaniach innych badaczy.

Kolejną zaletą jest klarowne przestawienia wszystkich kroków towarzyszących 
przygotowaniom do przeprowadzenia badania, jak i opisu samego badania. Dzięki temu może 
zostać bez problemu przeprowadzone na potrzeby innego zjawiska, któremu towarzyszy 
teoria spiskowa.

Zaletą też jest teoretyczne wprowadzenie do tematyki teorii spiskowych i ich 
społecznego znaczenia. Podanie statystyk, jak dotycząca tego, że ponad połowa mieszkańców 
USA wierzy w przynajmniej jedną teorię spiskową może być zatrważająca, ale pokazuje 
szerszy społeczny kontekst całego badania.

4. Wady
Zarówno badania, jak i ich interpretację przedstawiono w jasny i przejrzysty sposób. 

Biorąc pod uwagę, że badania zostały przeprowadzone na grupie pracowników jednej firmy 
Amazon Mechanical Turk (Mturk) zdaje się, że Sander van der Linden mógł pokusić się
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0 zbadanie wpływu i znaczenia jeszcze jednej teorii spiskowej. Ciekawym byłoby również 
zapytanie na zakończenie badania o postawy względem różnych kwestii będących często 
przedmiotem teorii spiskowych. Potwierdziłoby to, że autorowi rzeczywiście zależało na 
przedstawieniu szerszego społecznego kontekstu, a nie analizie i omówieniu wyników badań 
jednej konkretnej teorii spiskowej.

Powyższe wiąże się z tym, że nie można odrzucić prawdopodobieństwa nie 
występowania „Efektu konspiracji” w przypadku innych teorii spiskowych. Być może 
w samej tematyce globalnego ocieplenia jest coś potęgującego w odbiorcach emocje. Nie 
można wykluczyć również tego, że sami badani są w jakiś sposób przeciwni naukowym 
dowodom na to, że człowiek w znaczącym stopniu wpływa na negatywne procesy zachodzące 
w przyrodzie.

Podczas samego badania można było pokusić się o większą liczbę pytań 
nakierowanych na działania prospołeczne. Zabrakło poruszenia zagadnień dotyczących 
pomocy osobom bezpośrednio o nią proszących. Przekazywanie darowizn lub działania 
charytatywne nie w przypadku każdej osoby będą dobrym wyznacznikiem postaw. Część 
badanych może dla zasady nie dzielić się pieniędzmi z potrzebującymi uważając, że każdy 
jest kowalem własnego losu lub będąc zdania, że to aparat państwa powinien świadczyć 
pomoc w tym zakresie. Można było doprecyzować również wysokość datków na cele 
charytatywne, zamiast skupiać się wyłącznie na samym fakcie podzielenia się własnymi 
pieniędzmi z innymi osobami.

5. Podsumowanie
„Efekt konspiracji” w ujęciu Dra Sandera van der Linden jest niezwykle interesującą 

koncepcją i punktem wyjściowym zarówno do przeprowadzania eksperymentów, jak
1 badania materiałów zastanych. Tym bardziej, że podstawowe założenie jest bardzo proste -  
kontakt z teorią spiskową zmniejsza zachowania prospołeczne i akceptację nauki. Omawiany 
artykuł „The conspiracy-effect: Exposure to conspiracy theories (about global warming) 
decreases pro-soci^ behavior and science acceptance” przedstawia tematykę, która 
w związku z trwającą od początku 2020 roku pandemią Covid-19 jest aktualna, jak jeszcze 
nigdy wcześniej. Mimo wskazanych powyżej kwestii, które można było zrealizować w inny 
sposób, tekst autorstwa van der Linden jest dobrym punktem wyjścia dla osób 
zainteresowanych tematyką teorii spiskowych w nauce.
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