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Na fali „mody” behawioralnej pojawił się 
także neologizm: behawiorystyka. Być może 
utworzenie tego terminu miało na celu od-
dzielenie grubą linią nauki o behawiorze 
od behawioryzmu (wciąż pojawiającego się 
w złym kontekście). Nie ma on jednak od-
zwierciedlenia w literaturze. Kierunek o tej 
nazwie utworzony został na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Lublinie i umożliwia po-
znanie mechanizmów odpowiedzialnych za 
występowanie określonego rodzaju zacho-
wania, związków między bodźcami a reak-
cjami. Na ich podstawie można przewidywać 
zachowanie w określonych sytuacjach ze 
wskazaniem tych, które wywołały dane za-
chowanie (w tym również niepożądane lub 
niebezpieczne z możliwością jego eliminacji) 
oraz powiązać warunki dobrostanu zwierząt 
różnych gatunków i grup użytkowych z ich 
potrzebami emocjonalnymi (psychicznymi) 
w aspekcie zachowań typowych dla gatunku. 
(http://www.up.lublin.pl/behawiorystyka/). 
Tak więc, termin ten jest bardzo bliski szero-
ko rozumianej etologii i zoopsychologii, któ-
rych głównym trzonem jest behawior, czyli 
zachowanie się zwierząt.

terapii zachowań w celu poradzenia sobie z 
daną sytuacją (http://psz.praca.gov.pl/).

Wśród metod psychoterapii ludzi może-
my wyróżnić terapię poznawczo-behawioral-
ną, która zajmuje się problemami i trudno-
ściami „tu i teraz”. Nie skupia się na przyczy-
nach problemów ani na uprzednio pojawiają-
cych się objawach, zaś poszukuje sposobów 
poprawienia stanu świadomości pacjenta 
w chwili obecnej. Ogranicza się do badania 
konkretnej sytuacji oraz wynikających z niej 
myśli, zachowań, odczuć emocjonalnych i 
reakcji fizjologicznych (www.rcpsych.ac.uk). 
Odnosząc się do zwierząt, analogicznie moż-
na przytoczyć kolejny termin: behawiorysta. 
Tu słowo „behawiorysta” nabiera nowego 
znaczenia. Nie jest to bowiem przedstawiciel 
XX-wiecznego behawioryzmu, a przedsta-
wiciel biologicznych nauk behawioralnych. 
Często spotykane jest sformułowanie „beha-
wiorysta” w odniesieniu do zawodu, którego 
zadaniem jest terapia zaburzeń zachowania 
się zwierząt, najczęściej określonych gatun-
ków (psów, kotów, koni) lub przedstawicieli 
rzadziej hodowanych gromad. Podobnie jak 
w terapii poznawczo-behawioralnej, beha-
wiorysta skupia się na korygowaniu zacho-
wań patologicznych.

BEHAWIORYZM I BEHAWIOR- MYŚL FILOZOFICZNA I BADANIA PRZYRODNICZE”

Streszczenie

Behawior i behawioryzm to pojęcia często uży-
wane zamiennie, co jest błędem. Celem niniejszego 
artykułu jest szczegółowe wyjaśnienie obydwu pojęć 
oraz wskazanie związku między nimi. Zarówno po-
jęcie „behawior”, jak i „behawioryzm” odnoszą się 
do zachowania. Behawior jest złożonym systemem 
zachowań zwierzęcia w odpowiedzi na sygnały do-
cierające ze środowiska zewnętrznego lub z wnętrza 
organizmu, zaś behawioryzm odnosi się do bardzo 
silnie rozwiniętego kierunku w psychologii, opie-
rającego się na przyczynowo- skutkowej obserwacji 

zachowania ograniczającej się do eksperymentalnej 
i obiektywnie mierzalnej analizy. Wyróżniamy beha-
wioryzm metodologiczny (Watsona) oraz radykalny 
(Skinnera), a także behawioryzm filozoficzny, okre-
ślany także mianem logicznego. Nauka zajmująca się 
behawiorem to etologia. Opisuje ona różne formy 
zachowań, zarówno tych wrodzonych jak i nabytych, 
poprzez obserwację przede wszystkim w warunkach 
naturalnych, ale i eksperymentalnych. Behawior mo-
żemy podzielić na: stereotypowy (wrodzony), in-
stynktowy (motywowany) oraz nabyty.

BEHAVIORISM AND BEHVIOR: PHILOSOPHY AND BEHAVIORAL METHODS

Summary

Behavior and behaviorism are concepts often 
used interchangeably, which is wrong. The aim of 
this article is a detailed explanation of both con-
cepts and   relationship between them. Both terms 
“behavior” and “behaviorism” refer to the behav-
ior. However, the first means a system of complex 
behavior of an animal in the response to signals 
from external environment or from the body in-
terior. While the other one refers to the very 
strongly developed   branch of psychology based 

on cause-and- effect  behavioral observations limit-
ed to the experimental and objectively measurable 
analysis. There are  distinguished methodological 
behaviorism (Watson), radical behaviorism (Skin-
ner), and philosophical behaviorism, also called 
logical. Science concerned with the behavior, 
named ethology, describes various forms of inborn 
and acquired behavior observed  primarily in na-
ture, and also in an experimental space.


