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Cuốn sách Lịch sử tâm lý học của tác giả B.R. Hergenhahn là một công trình nghiên cứu đem đến một

cái nhìn bao quát, thấu đáo, và có tính học thuật cao về Tâm lý học - từ những cội nguồn triết học xa xưa cho
đến những mối quan tâm hiện nay.
Từ những giấc mơ từng làm cho những người cổ sơ băn khoăn, các triết gia Hy Lạp đã xây dựng những lý thuyết tỉ mỉ công
phu nhằm giải thích ký ức và tri giác của con người. Cho đến thế kỷ XIX, Tâm lý học chính thức được coi là một khoa học.

Trong cuốn sách “Lịch sử Tâm lý học”, giáo sư B.R.Hergenhahn chứng minh rằng phần lớn những mối quan tâm của
các nhà tâm lý học hiện thời đều là những biểu thị của các chủ đề vốn từng là thành phần của tâm lý học trong hàng trăm thậm chí là hàng ngàn năm nay.
Cuốn sách gồm 21 chương, bắt đầu với các triết gia lớn của Hy lạp, vì các giải thích của họ về hành vi con người và các
quy trình tư tưởng là các giải thích luôn có sự phản ứng của các nhà triết học và tâm lý học từ thời đó đến nay; các nền triết
học của các phái hoài nghi, khinh bạc, khoái lạc, khắc kỷ, Kitô giáo; chỉ ra khởi đầu của khoa học và triết học cận đại, duy
nghiệm luận, duy cảm luận và thực chứng luận; những phát triển ban đầu trong sinh lý học và sự xuất hiện của tâm lý học

thực nghiệm và rất nhiều khía cạnh khác của tâm lý, phân tâm học...
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

