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Przedmowa 
do wydania drugiego 

 
 Celem książki jest dostarczenie osobom zainteresowanym psychologią ogólnej wiedzy 
z zakresu tej dyscypliny nauki. Rozpoczynamy od zarysu głównych szkół w psychologii od 
czasów, kiedy była ona gałęzią filozofii, do jej wyodrębnienia się jako niezależnej nauki. 
Rozdział 2 przedstawia różne podejścia (kierunki) teoretyczne, które wyznaczają obecny 
kształt teorii i praktyki psychologicznej. 
 W rozdziale 3 omawiamy sporne zagadnienia w psychologii, jak: dziedziczność czy 
środowisko, redukcjonizm, wolna wola i determinizm. Rozdział 4 poświęcony jest 
kontrowersjom w badaniach psychologicznych, w tym stosowaniu metody naukowej i 
stronniczości w badaniach psychologicznych. Problemy etyczne w psychologii 
przedstawiamy w rozdziale 5, natomiast w rozdziale 6 analizujemy pewne kontrowersyjne 
zastosowania badań psychologicznych, jak reklama, propaganda i sztuka wojenna. W 
rozdziale 7 dokonujemy przeglądu dróg zawodowych dostępnych dla psychologów. 
 Staraliśmy się przedstawić treść książki w sposób prosty i klarowny, w formie 
zwięzłych podrozdziałów. Oczywiście istnieje cienka granica między jasnością i zwięzłością 
a nadmiernym uproszczeniem i niedokładnością. Nie szczędziliśmy wysiłków, aby uniknąć 
tych ostatnich. Psychologia jest nauką bogatą i zróżnicowaną, zawiera wiele złożonych pojęć. 
Nie wszystko w niej da się opisać skrótowo, toteż na końcu każdego rozdziału podaliśmy 
propozycje stosownych lektur uzupełniających1. 
 Dla samodzielnych czytelników zamieściliśmy, na początku każdego rozdziału, wykaz 
umiejętności, które powinni zdobyć po przestudiowaniu go, a każdy podrozdział kończymy 
pytaniami kontrolnymi, które pozwolą czytelnikom ocenić stopień przyswojenia zawartych w 
nim treści. Zalecamy lekturę po jednym rozdziale i dwukrotną próbę odpowiedzi na pytania 
kontrolne – po zakończeniu lektury i przed przystąpieniem do następnego rozdziału. 
 Mamy nadzieję, że książka ta spełni oczekiwania czytelników, a także będzie 
przyjemna w lekturze oraz pożyteczna w studiowaniu psychologii. Może być ona przydatna 
zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaznajomionych z problematyką 
psychologiczną. 
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1 Podajemy również propozycje literatury uzupełniającej w języku polskim (przyp. tłum.). 
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