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Trong cuộc sống, chúng ta luôn ứng xử như những nhà tâm lý học nghiệp dư khi nêu ý kiến về các
hiện tượng phức tạp của tâm trí con người, khi chúng ta bày tỏ quan điểm tại sao mình lại hành xử như vậy hay
tại sao người khác lại suy nghĩ như vậy... Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi với cùng một sự việc, mỗi người lại có
một cách suy nghĩ và ứng xử khác nhau. Lúc đó, tâm lý học sẽ phát huy vai trò của nó trong nhận thức của chúng ta.
Dẫn luận về tâm lý học của Gillian Butler và Freda McManus là cuốn sách nhập môn, cung cấp kiến thức cô đọng, dễ hiểu
về tâm lý học cả về phương diện lý thuyết và quan điểm thực chứng để hiểu, lý giải những hành vi và những tiến trình tâm thần
của con người.
Nội dung cuốn sách gồm 10 chương:
1. Tâm lí học là gì? Nghiên cứu như thế nào?

6. Liệu có một hình thái định sẵn? Tâm lý học phát triển

2. Điều gì đi vào não? Tri giác

7. Có thể phân loại con người không? Những khác biệt cá nhân

3. Điều gì ở lại trong não? Học hỏi và ghi nhớ

8. Điều gì xảy ra khi có chuyện bất ổn? Tâm lý học bất thường

4. Làm thế nào chúng ta sử dụng những thứ ở trong não? Suy nghĩ, lý
luận và truyền đạt

9. Chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào? Tâm lý học xã hội

5. Tại sao chúng ta làm những gì đang làm? Động cơ và cảm xúc

10. Ứng dụng của tâm lý học

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

