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Прочетете текста. Отговорете на въпросите на съответните места. 

1. Бихевиористка теория 

Джон Уотсън. „Психологията, както я вижда бихевиористът“, 1913 
Психологията  на човека не е способна да  изпълни изискванията, които 

се предявяват  към нея като към естествена  наука. Твърдението, че обект 
на  нейното изучаване са  явленията на съзнанието и че интроспекцията е 
единственият пряк метод за получаване на тези факти, е погрешно. Тя се 
оплита в спекулативни въпроси, които, макар и съществени, не се откриват 
с експериментален подход. 

В преследването на отговори на тези въпроси тя се отдалечава все 
повече от проблемите, които засягат жизненоважните човешки интереси. 

Психологията, както я вижда бихевиористът, е чисто обективен 
експериментален клон на естествената наука. Нейната теоретична цел е 
предвиждането и контролът на поведението. Интроспекцията не формира 
нито една съществена част от неговите методи. Научната стойност на 
данните му не зависи от готовността, с която те се поддават на 
интерпретация в термините на съзнанието. Бихевиористът, в своите 
усилия за единна схема на животинската реакция, не признава разделителна 
линия между човек и животно. Човешкото поведение, с цялата му 
изтънченост и сложност, формира само част от бихевиористката схема на 
изследване… 

Всички са съгласни, че поведението на животните може да бъде 
изследвано без позоваване на съзнанието. Позицията, възприета от нас, се 
състои в това, че поведението на човека и поведението на животните 
трябва да се разглеждат в същата плоскост  и като съществени в еднаква 
степен за общото разбиране на поведението. Може да се мине и без 
съзнанието в психологичния смисъл на думата. 

Предлаганият отказ от състоянията на съзнанието като 
самостоятелен обект за изследване унищожава бариерата, която 
съществува между психологията и другите науки. Данните на психологията 
стават функционални корелати на структурата и сами се свеждат до 
обяснение с физико-химични термини. Психологията като наука за 
поведението в крайна сметка иска да пренебрегне някои от действително 
съществуващите проблеми, с които се е занимавала психологията като 
интроспективна наука. 

Джон Уотсън. „Психологията, както я вижда бихевиористът“, 1913 
 

Моите решения 
1. Текстът има следните смислови части: 
А. 
Б. 



В. 
- Няма смислови части. 
 
2. Тезата на текста бих формулирал/а така: 
- 
3. Аргументите на тезата са: 
А.  
Б. 
4. Моите въпроси към текста са: 
А. 
Б. 
5. Моята позиция към текста е: 
- 
 
 
6. Мога да използвам този текст в разбирането на себе си и на другите в реални 

ситуации, например: 
- 
- Не виждам как бих могъл/ла да използвам текста. 
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