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Có lẽ, khoa học nghiên cứu về nhân cách và hành vi của con người là nghiên cứu thú vị nhất được thực
hiện từ trước đến nay. Tại sao con người lại cư xử như thế? Tại sao lại buồn chán, giận dữ, vui sướng hoặc
lo âu? Những chuẩn mực về hành vi được thiết lập như thế nào và chúng thay đổi ra sao? Những kiểu hành vi kỳ quái được con
người phát triển như thế nào và làm sao để xử lý chúng một cách hiệu quả?
Tâm lý nhân cách là một môn khoa học hấp dẫn, sẽ cung cấp các câu trả lời cho toàn bộ những vấn đề trên, và trong đó

có một số vấn đề chúng ta sẽ được đáp ứng sớm hơn mong đợi. Kiến thức của chúng ta về việc hình thành và phát triển nhân
cách phần lớn dựa trên những học thuyết nhân cách trọng yếu, cũng như các công trình nghiên cứu đã được thực hiện nhằm
mục đích kiểm tra và mở rộng những học thuyết đó. Thông qua hệ thống học thuyết - kể từ khi những quan điểm của Freud lần
đầu tiên được công bố - chúng ta sẽ hiểu được nhiều hơn về nhân cách và hành vi con người.

Các học thuyết tâm lý nhân cách của Nguyễn Thơ Sinh tổng hợp các học thuyết tâm lý nhân cách một cách đơn giản và
dễ hiểu, mang tính liệt kê chứ không chuyên sâu như các sách nghiên cứu kinh điển, thích hợp với những bạn bắt đầu làm quen
với tâm lý học, giúp nắm được những nét cơ bản của tâm lý học nhân cách.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

