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Chapter 10 Behaviorism: The Beginnings 
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Three Waves of Behaviorism 
  WWaavvee  OOnnee  
  RReebbeelllliioonn  

  
  WWaavvee  TTwwoo  

  
  WWaavvee  TThhrreeee  
  CCuurrrreenntt  ffoorrmm  ooff  BBeehhaavviioorr  TThheerraappyy  

John B. Watson (1878-1958) 
  ““GGiivvee  mmee  aa  ddoozzeenn  hheeaalltthhyy  iinnffaannttss,,  wweellll--ffoorrmmeedd,,  aanndd  mmyy  oowwnn  
ssppeecciiffiieedd  wwoorrlldd  ttoo  bbrriinngg  tthheemm  uupp  iinn  aanndd  II''llll  gguuaarraanntteeee  ttoo  ttaakkee  
aannyy  oonnee  aatt  rraannddoomm  aanndd  ttrraaiinn  hhiimm  ttoo  bbeeccoommee  aannyy  ttyyppee  ooff  
ssppeecciiaalliisstt  II  mmiigghhtt  sseelleecctt  ......  rreeggaarrddlleessss  ooff  hhiiss  ttaalleennttss,,  
ppeenncchhaannttss,,  tteennddeenncciieess,,  aabbiilliittiieess,,  vvooccaattiioonnss  aanndd  rraaccee  ooff  hhiiss  
aanncceessttoorrss..””  

John B. Watson 
  OOnnttoollooggyy  ooff  PPssyycchhoollooggyy  
  SSuubbjjeecctt  mmaatttteerr  ooff  ppssyycchhoollooggyy  

  IIss  bbeehhaavviioorr  
  tthhee  aaccttiioonnss  ooff  oorrggaanniissmmss  tthhaatt  ccaann  bbee  ppuubblliiccllyy  oobbsseerrvveedd  
  ccoommpplleetteellyy  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  iittss  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  ccoonnsscciioouussnneessss  

  HHuummaann  ppssyycchhoollooggyy  iiss  nneeiitthheerr  uunniiqquuee  oorr  nneecceessssaarriillyy  ooff  pprriimmaarryy  ccoonncceerrnn  
  OOppeenneedd  ddoooorr  ffoorr  ccoommppaarraattiivvee  ppssyycchhoollooggyy  

John B. Watson  
  CCoonncceeppttiioonn  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss  

  EEaarrllyy  oonn,,  WWaattssoonn  ddiidd  nnoott  ddeennyy  ccoonnsscciioouussnneessss  
  MMeetthhooddoollooggiiccaall  bbeehhaavviioorriissmm  

  WWaattssoonn’’ss  ccoonnvviiccttiioonn  tthhaatt  yyoouu  ccaannnnoott  eexxaammiinnee  ccoonnsscciioouussnneessss  bbeeccaauussee  iitt  hhaadd  nnoott,,  
aanndd  ccoouulldd  nnoott,,  yyiieelldd  rreelliiaabbllee  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ttyyppee  ffoouunndd  iinn  nnaattuurraall  sscciieenncceess  
  BBeeccaauussee  ooff  tthhiiss  ffaaiilluurree,,  bbeehhaavviioorr,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  oobbjjeeccttiivveellyy  oobbsseerrvveedd,,  sshhoouulldd  bbee  tthhee  
ffooccuuss  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  ppssyycchhoollooggyy  

John B. Watson  
  HHoowweevveerr,,  hhee  wwaass  ccrriittiicciizzeedd  ffoorr  tthhiiss  ppoossiittiioonn  
  TThheerreeffoorree,,  WWaattssoonn’’ss  vviieewwss  sshhiifftteedd  ttoo  ddeennyyiinngg  tthhee  vveerryy  eexxiisstteennccee  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss  
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  MMeettaapphhyyssiiccaall  bbeehhaavviioorriissmm  
  TThhee  ppoossiittiioonn  tthhaatt  ccoonnsscciioouussnneessss  ddooeess  nnoott  eexxiisstt;;  iitt  iiss  aann  iilllluussiioonn  
  TThhiiss  iinnccrreeaasseedd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aannttii--bbeehhaavviioorriissttss  

John B. Watson  
  CCoonncceeppttiioonnss  aabboouutt  bbeehhaavviioorr  

  BBeehhaavviioorr  iiss  aannaallooggoouuss  ttoo  aa  rreefflleexx  
  SSttiimmuulluuss  eelliicciittss  aa  rreessppoonnssee  

  SSttiimmuulluuss::  aannyy  oobbjjeecctt  iinn  tthhee  ggeenneerraall  eennvviirroonnmmeenntt  oorr  aannyy  cchhaannggee  iinn  tthhee  ttiissssuueess  
tthheemmsseellvveess  dduuee  ttoo  tthhee  pphhyyssiioollooggiiccaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  aanniimmaall  
  RReessppoonnssee::  aannyytthhiinngg  tthhee  aanniimmaall  ddooeess  

  LLiinnkkeedd  ssttiimmuulluuss--rreessppoonnssee  aassssoocciiaattiioonn  ttoo  ccoonnddiittiioonniinngg  lliikkee  PPaavvlloovv  ddiidd    

John B. Watson  
  WWaattssoonn’’ss  EEppiisstteemmoollooggyy  
  WWaattssoonn  ssoouugghhtt  ttoo  aannaallyyzzee  bbeehhaavviioorr  iinnttoo  iittss  ccoommppoonneennttss  
  CCrriitteerriioonn  ooff  TTrruutthh  

  NNeevveerr  ggrraapppplleedd  wwiitthh  ““wwhhaatt  iiss  ttrruutthh””  qquueessttiioonn  
  MMoorree  iinntteerreesstteedd  iinn  aappppllyyiinngg  ppssyycchhoollooggyy  ttoo  pprroobblleemmss  ooff  ppeerrssoonnaall  aaddjjuussttmmeenntt  aanndd  ssoocciiaall  
iimmpprroovveemmeenntt  
  TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  pprreeddiiccttiinngg  aanndd  ccoonnttrroolllliinngg  bbeehhaavviioorr  ccaammee  ttoo  bbee  eemmpphhaassiizzeedd  iinn  
pprreeffeerreennccee  ttoo  ccoonnssttrruuccttiinngg  aann  iinntteeggrraatteedd  tthheeoorryy  ooff  ppssyycchhoollooggyy  

John B. Watson 
  MMeetthhooddoollooggiiccaall  AAssssuummppttiioonnss  

  WWaattssoonn’’ss  mmeetthhooddoollooggiiccaall  ppoossiittiioonn  iiss  ggeenneerraallllyy  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  hhiiss  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  
ccoonnttrriibbuuttiioonn  
  SSuucccceessss  ooff  hhiiss  cchhaannggee  iinn  oonnttoollooggyy  ooff  ppssyycchhoollooggyy  ccaammee  aabboouutt  dduuee  ttoo  tthhee  llooggiicc  aanndd  

ccllaarriittyy  ooff  hhiiss  mmeetthhooddoollooggiiccaall  aarrgguummeennttss  
  TThhee  oonnllyy  rreeqquuiirreemmeenntt  tthhaatt  WWaattssoonn  mmaaddee  oonn  ppssyycchhoollooggiiccaall  rreesseeaarrcchh  iiss  tthhaatt  iitt  uussee  

oobbjjeeccttiivvee  mmeetthhooddss  ooff  mmeeaassuurreemmeenntt  
  OObbjjeeccttiivviittyy  ==  eevveennttss,,  iinn  pprriinncciippllee,,  bbee  ppuubblliiccllyy  oobbsseerrvvaabbllee  ((ppeerrcceeiivveedd  bbyy  mmoorree  tthhaann  11  
ppeerrssoonn))  

  NNoott  rreessttrriiccttiivvee  ==  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreesseeaarrcchh  mmeetthhooddss  eeaassiillyy  mmeett  iittss  ssttaannddaarrddss  
  VVeerrbbaall  rreeppoorrttss  wweerree  nnoott  oouuttllaawweedd  bbyy  bbeehhaavviioorriissmm,,  bbuutt  vviieewweedd  iinn  aa  ddiiffffeerreenntt  lliigghhtt  

  HHaadd  ttoo  bbee  vveerriiffiieedd  

John B. Watson  
  WWaattssoonn’’ss  TThheeoorryy  
  IInn  ppllaaccee  ooff  aa  hhiigghhllyy  iinntteeggrraatteedd  tthheeoorryy,,  WWaattssoonn  ooffffeerreedd  ssoommee  ssppeecciiffiicc  
hhyyppootthheesseess  aanndd  ssuuppppoorrttiivvee  eevviiddeennccee  
  CCoonnddiittiioonneedd  EEmmoottiioonnaall  RReessppoonnsseess  

  CCrriittiiccaall  ooff  JJaammeess’’  nnoottiioonnss  tthhaatt  eexxppeerriieennccee  ooff  bbooddiillyy  cchhaannggeess  iiss  eemmoottiioonn  
  AArrgguueedd  tthhaatt  ccoonnsscciioouuss  eexxppeerriieennccee  wwaass  nnoott  aann  eesssseennttiiaall  ccoommppoonneenntt  ooff  eemmoottiioonn  
  BBeelliieevveedd  tthhaatt  eemmoottiioonnss  ccoouulldd  bbee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aa  nneeuuttrraall  ssttiimmuulluuss,,  jjuusstt  aass  PPaavvlloovv  hhaadd  
ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhaatt  ssaalliivvaattiioonn  ccoouulldd  bbee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aa  nneeuuttrraall  ssttiimmuulluuss  

  LLiittttllee  AAllbbeerrtt  eexxppeerriimmeennttss  ((ww//RRoossaalliiee  RRaayynneerr))  

John B. Watson & Little Albert 
John B. Watson 

  CCoonncclluuddeedd  iinnffaannttss  hhaavvee  33  iinnnnaattee  eemmoottiioonnaall  rreessppoonnsseess::  ffeeaarr,,  rraaggee,,  aanndd  lloovvee  
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  EEaacchh  eemmoottiioonnaall  rreessppoonnssee  iiss  eevvookkeedd  bbyy  ddiissttiinnccttiivvee  ssttiimmuulluuss  
  FFeeaarr::  ssuuddddeenn  nnooiissee//lloossss  ooff  ssuuppppoorrtt  
  RRaaggee::  pphhyyssiiccaall  rreessttrraaiinntt  
  LLoovvee::  ssttrrookkiinngg  &&  mmaanniippuullaattiinngg  eerrooggeennoouuss  zzoonneess  

  WWaattssoonn  wwaass  ffaauulltteedd  ffoorr  tthhiiss  ccoonncclluussiioonn  aass  tthheerree  wwaass  oonnllyy  11  ccoonnddiittiioonniinngg  ssttuuddyy  ooff  eemmoottiioonnss  
ddoonnee  
  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  iiss  aa  llaannddmmaarrkk  ssttuuddyy    

  HHaass  iinnfflluueenncceedd  ssuubbsseeqquueenntt  rreesseeaarrcchh  

John B. Watson 
  IInnssttiinnccttss  

  OOrriiggiinnaallllyy,,  WWaattssoonn  pprrooppoosseedd  1111  iinnssttiinnccttss  tthhaatt  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  bbeehhaavviioorrss  
  BBeeggaann  aass  aann  iinntteerraaccttiioonniisstt  
  HHoowweevveerr,,  bbyy  11992255,,  WWaattssoonn  cchhaannggeedd  hhiiss  mmiinndd;;  aarrgguueedd  tthhaatt  iinnssttiinnccttss  aarree  ssoocciiaallllyy  
ccoonnddiittiioonneedd  rreessppoonnsseess  
  EExxttrreemmee  eennvviirroonnmmeennttaalliisstt  ––  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iiss  tthhee  ccaauussee  ooff  aallll  bbeehhaavviioorr  
  WWeenntt  ffuurrtthheerr::  rreeffuusseedd  ttoo  aaddmmiitt  ttoo  hhiiss  ssyysstteemm  aannyy  iinnhheerriitteedd  ccaappaacciittiieess,,  tteemmppeerraammeennttss,,  oorr  
ttaalleennttss  ooff  aannyy  kkiinndd  

John B. Watson 
  HHaabbiittss  

  BBuuiilltt  ooff  ssttiimmuulluuss--rreessppoonnssee  ppaaiirrss  
  SSttiimmuulluuss--rreessppoonnssee  ppaaiirrss  ccaann  bbee  iinnnnaattee  oorr  aaccqquuiirreedd  
  ccoouulldd  bbee  ssiinnggllee--uunniitt  ccoonnnneeccttiioonnss  oorr  ccoouulldd  bbee  aa  cchhaaiinn  ooff  ssuucchh  ccoonnnneeccttiioonnss  

  HHaabbiitt  
  aa  ccoommpplleexx  ssyysstteemm  ooff  rreefflleexxeess  wwhhiicchh  ffuunnccttiioonnss  iinn  aa  sseerriiaall  oorrddeerr  

  CCaann  bbee  eexxpplliicciitt  oorr  iimmpplliicciitt  
  EExxpplliicciitt  ==  cclleeaarrllyy  oobbsseerrvvaabbllee  
  IImmpplliicciitt  ==  hhiiddddeenn  ffrroomm  ddiirreecctt  oobbsseerrvvaattiioonn  bbuutt  nnoonneetthheelleessss  mmaaddee  oobbsseerrvvaabbllee  bbyy  
tteecchhnniiccaall  pprroocceedduurreess  

John B. Watson 
  PPrriinncciippllee  ooff  hhaabbiittss  

  PPrriinncciippllee  ooff  rreecceennccyy  
  tthhee  llaasstt  rreessppoonnssee  mmaaddee  iinn  aa  ssiittuuaattiioonn  iiss  tthhee  mmoosstt  lliikkeellyy  ttoo  ooccccuurr  oonn  tthhee  nneexxtt  
ooccccaassiioonn  

  PPrriinncciippllee  ooff  ffrreeqquueennccyy  
  tthhee  aacctt  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  mmoosstt  ffrreeqquueennttllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  oobbjjeecctt  iiss  tthhee  oonnee  mmoosstt  
lliikkeellyy  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  

  PPrriinncciippllee  ooff  ccoonntteexxtt  
  tthhee  bbeehhaavviioorr  tthhaatt  iiss  eexxhhiibbiitteedd  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  tthhee  oonnee  mmoosstt  cclloosseellyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  
tthhee  ssiittuuaattiioonn  aass    aa  wwhhoollee  

John B. Watson 
  NNeevveerr  ccrriittiiccaallllyy  eevvaalluuaatteedd  hhiiss  pprriinncciipplleess  
  GGaavvee  ccoonnttrraaddiiccttoorryy  pprriinncciipplleess  

  EExxppeerriimmeennttaall  eexxttiinnccttiioonn  
  OOccccuurrss,,  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonniinngg,,  wwhheenn  tthhee  ccoonnddiittiioonneedd  ssttiimmuulluuss  iiss  pprreesseenntteedd  
wwiitthhoouutt  tthhee  uunnccoonnddiittiioonneedd  ssttiimmuulluuss,,  tthhee  ccoonnddiittiioonneedd  rreessppoonnssee  ddeeccrreeaasseess  iinn  
iinntteennssiittyy  uunnttiill  iitt  ffiinnaallllyy  ddiissaappppeeaarrss  
  SShhoouulldd  nnoott  hhaappppeenn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  rreecceennccyy  

  WWaattssoonn  sseeeemmeedd  oobblliivviioouuss  ttoo  tthhee  ddiissccrreeppaanncciieess  
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  WWaattssoonn’’ss  tthheeoorryy  ooff  hhaabbiitt  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  hhaass  oonnllyy  hhiissttoorriiccaall  
iinntteerreesstt  ttooddaayy  

John B. Watson 
  PPeerriipphheerraall  TThheeoorryy  ooff  TThhiinnkkiinngg  

  PPrrooppoosseedd  aa  ccoouunntteerr--iinnttuuiittiivvee  tthheeoorryy  ooff  tthhiinnkkiinngg  tthhaatt  rreedduucceedd  tthhoouugghhtt  ttoo  iimmpplliicciitt  mmoottoorr  
bbeehhaavviioorr  
  LLaanngguuaaggee  hhaabbiittss,,  iinnvvoollvviinngg  mmoovveemmeennttss  ooff  tthhee  ttoonngguuee  aanndd  tthhrrooaatt,,  wweerree  aassssiiggnneedd  aa  cceennttrraall  
rroollee  iinn  hhiiss  tthheeoorryy  

  UUsseedd  ddeevveellooppmmeennttaall  iiddeeaass  ttoo  ssuuppppoorrtt  hhiiss  tthheeoorryy  
  AAcckknnoowwlleeddggeedd  tthhaatt  eemmppiirriiccaall  ddaattaa  ssuuppppoorrttiinngg  tthhiiss  tthheeoorryy  wwaass  lliimmiitteedd  
  ssuuffffeerreedd  nnoott  oonnllyy  ffrroomm  llaacckk  ooff  eemmppiirriiccaall  ssuuppppoorrtt  bbuutt  aallssoo  ffrroomm  aann  iinnttrriinnssiicc  aammbbiigguuiittyy  

  PPeerriipphheerraall  eevveennttss  wweerree  eemmpphhaassiizzeedd  ttoo  ssuucchh  aa  ddeeggrreeee  tthhaatt  tthhee  tthheeoorryy  wwaass  iinntteerrpprreetteedd  ttoo  iimmppllyy  
tthhaatt  tthhee  CCNNSS  ppllaayyss  aa  nnoonneesssseennttiiaall  rroollee  iinn  tthhiinnkkiinngg..  

John B. Watson 
  TThhee  EEnndd  ooff  WWaattssoonn  
  IInn  11991199,,  WWaattssoonn  ffeellll  iinn  lloovvee  wwiitthh  RRoossaalliiee  RRaayynneerr  aanndd  wwrroottee  lloovvee  lleetttteerrss  ttoo  hheerr  

  SShhee  iiss  hhaallff  hhiiss  aaggee  
  WWhhiicchh  hhiiss  wwiiffee  ffoouunndd  aanndd  mmaaddee  ppuubblliicc  wwiitthh  aa  ddiivvoorrccee  
  FFiirreedd  ffrroomm  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  

  CCoouulldd  nnoott  ggeett  aannootthheerr  aaccaaddeemmiicc  jjoobb  

John B. Watson 
  BBuutt  tthhaatt’’ss  OOKK;;  WWaattssoonn  wweenntt  iinnttoo  bbuussiinneessss  aanndd  mmaaddee  aa  kkiilllliinngg  bbyy  ccoonnssuullttiinngg  

  JJ  WWaalltteerr  TThhoommppssoonn  aaddvveerrttiissiinngg  aaggeennccyy  
  BBuutt  hhiiss  hheeaarrtt  wwaass  nnoott  iinn  iitt  

  AAnndd  hhee  wwrroottee  tthhee  mmaannuuaall  iinn  tthhee  11992200’’ss  ffoorr  cchhiilldd  rreeaarriinngg  
  TThhee  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCaarree  ooff  tthhee  IInnffaanntt  aanndd  CChhiilldd  ((11992288))  
    AAllssoo  aapppplliieedd  pprriinncciipplleess  ttoo  tthhee  rraaiissiinngg  ooff  hhiiss  oowwnn  kkiiddss  

  NNoott  ttoooo  wweellll  
  MMaarriieettttee  HHaarrttlleeyy  BBrreeaakkiinngg  tthhee  SSiilleennccee  ((11999900))  

John B. Watson 
  RRoossaalliiee  RRaayynneerr  ddiieedd  iinn  11993355  aatt  tthhee  aaggee  ooff  3377  
  RReecceeiivveedd  aann  aawwaarrdd  ffrroomm  tthhee  AAPPAA  iinn  11995577,,  wwhhiicchh  hhee  hhaadd  hhiiss  ssoonn  aacccceepptt  ffoorr  hhiimm  
aass  hhee  ddiidd  nnoott  wwaanntt  ttoo  bbee  sseeeenn  bbeeiinngg  eemmoottiioonnaall  
  PPrriioorr  ttoo  hhiiss  ddeeaatthh  iinn  11995588,,  hhee  bbuurrnneedd  aallll  ooff  hhiiss  mmaannuussccrriippttss,,  lleetttteerrss,,  aanndd  nnootteess,,  
rreeffuussiinngg  ttoo  lleeaavvee  tthheemm  ttoo  hhiissttoorryy    

Other Behaviorist of the Time 
  NNoott  eevveerryyoonnee  aacccceepptteedd  WWaattssoonn’’ss  bbeehhaavviioorriissmm  
  NNoott  eevveenn  eevveerryyoonnee  wwhhoo  ccaalllleedd  tthheemmsseellvveess  aa  bbeehhaavviioorriisstt  aacccceepptteedd  WWaattssoonn’’ss  
ppoossiittiioonn  
  SSoommee  ddeevveellooppeedd  tthheeiirr  oowwnn  bbeehhaavviioorraall  ppssyycchhoollooggiieess  

  EEddwwiinn  BB..  HHoolltt  ((11887733--11994466))  
  DDiissaaggrreeeedd  wwiitthh  WWaattssoonn’’ss  rreejjeeccttiioonn  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss  aanndd  mmeennttaall  pphheennoommeennaa  
  HHoolltt  bbeelliieevveedd  iinn  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  eennvviirroonnmmeenntt  oovveerr  iinnssttiinncctt  
  HHoowweevveerr,,  hhee  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  lleeaarrnniinngg  ccoouulldd  ooccccuurr  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  iinnnneerr  
mmoottiivvaattiioonn  
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  DDiidd  nnoott  rreedduuccee  ttoo  ssttiimmuulluuss--rreessppoonnssee  cchhaaiinnss  

Other Behaviorist of the Time 
  KKaarrll  LLaasshhlleeyy  ((11889900--11995588))  

  SSttuuddeenntt  ooff  WWaattssoonn’’ss  
  UUpphheelldd  mmeecchhaanniissttiicc  ttrraaddiittiioonn  ooff  ppssyycchhoollooggyy  
  AAddvvooccaattee  ooff  WWaattssoonn’’ss  bbeehhaavviioorriissmm  
  RReesseeaarrcchh  oonn  bbrraaiinn  mmeecchhaanniissmmss  iinn  rraattss  cchhaalllleennggeedd  oonnee  ooff  WWaattssoonn’’ss  bbaassiicc  ppooiinnttss  

  TTwwoo  pprriinncciipplleess  
  LLaaww  ooff  mmaassss  aaccttiioonn  

  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  lleeaarrnniinngg  iiss  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  iinnttaacctt  mmaassss  ooff  tthhee  ccoorrtteexx;;  tthhee  mmoorree  ccoorrttiiccaall  ttiissssuuee  
aavvaaiillaabbllee,,  tthhee  bbeetttteerr  tthhee  lleeaarrnniinngg  

  TThhee  pprriinncciippllee  ooff  eeqquuiippootteennttiiaalliittyy  
  oonnee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoorrtteexx  iiss  eesssseennttiiaallllyy  eeqquuaall  ttoo  aannootthheerr  iinn  tteerrmmss  ooff  iittss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  lleeaarrnniinngg  

Other Behaviorist of the Time 
  RReesseeaarrcchh  wwaass  oonn  mmeemmoorryy  

  ttrriieedd  ttoo  ffiinndd  wwhheerree  tthhee  mmeemmoorryy  eennggrraamm--aa  nneeuurroollooggiiccaall  ttrraaccee  ooff  tthhee  lleeaarrnniinngg  eexxppeerriieennccee--wwaass  llooccaatteedd  
  EExxppeecctteedd  hhiiss  rreesseeaarrcchh  ttoo  lleeaadd  hhiimm  ttoo  ssppeecciiffiicc  sseennssoorryy  aanndd  mmoottoorr  cceenntteerrss  iinn  tthhee  cceerreebbrraall  ccoorrtteexx  

aass  wweellll  aass  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  sseennssoorryy  aanndd  mmoottoorr  ssyysstteemmss  
  FFiinnddiinnggss  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhee  bbrraaiinn  ppllaayyss  aa  mmoorree  aaccttiivvee  rroollee  iinn  lleeaarrnniinngg  tthhaann  wwhhaatt  WWaattssoonn  

wwoouulldd  hhaavvee  aacccceepptteedd  

Criticism of Behaviorism 
  WWiilllliiaamm  MMccDDoouuggaallll  
  EEnngglliisshh  ppssyycchhoollooggiisstt  
  IInnssttiinncctt  tthheeoorryy  ooff  bbeehhaavviioorr  
  SSoocciiaall  ppssyycchhoollooggiisstt  
  SSuuppppoorrtteedd  ffrreeee  wwiillll,,  NNoorrddiicc  ssuuppeerriioorriittyy,,  ppssyycchhiicc  rreesseeaarrcchh  
  CCrriittiicciizzeedd  bbeehhaavviioorriissmm  
  HHaatteedd  bbyy  mmiilllliioonnss  

Watson McDougall Debate 
  FFeebbrruuaarryy  55,,  11992244  aatt  tthhee  PPssyycchhoollooggyy  CClluubb  iinn  WWaasshhiinnggttoonn  DD..CC..  
  11,,000000  aatttteennddeedd  
  AArrgguummeennttss  ppuubblliisshheedd  jjooiinnttllyy  iinn  TThhee  BBaattttllee  ooff  BBeehhaavviioorriissmm  
  MMccDDoouuggaallll  wwoonn  tthhee  ddeebbaattee  
  HHiiss  ppoossiittiioonn::  

  BBootthh  bbeehhaavviioorr  aanndd  ccoonnsscciioouussnneessss  aarree  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ppssyycchhoollooggyy  

Watson McDougall Debate 
  WWaattssoonn  wwoonn  tthhee  llooyyaallttyy  ooff  AAmmeerriiccaannss  
  MMccDDoouuggaallll  pprreeddiicctteedd  qquuiicckk  ddeemmiissee  ffoorr  bbeehhaavviioorriissmm  
  BBooyy,,  wwaass  hhee  wwrroonngg……  

Watson’s Contributions 
  BBiiggggeesstt::  
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  MMeetthhooddoollooggyy  ooff  ppssyycchhoollooggyy  bbeeccoommeess  mmoorree  oobbjjeeccttiivvee  
  AAllssoo::  
  MMoovveess  ffiieelldd  bbeeyyoonndd  ccoonnsscciioouussnneessss  
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