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Nghiên cứu về sự phát triển của con người là một ngành khoa học vừa phức tạp, nhưng cũng vừa
hấp dẫn. Phức tạp vì nó luôn phải tiếp cận với nhiều môn học cần thiết để mô tả và giải thích con người
thay đổi ra sao qua dòng thời gian chảy không ngừng. Hấp dẫn vì con người đến nay vẫn là một “ẩn số” mà mọi khoa học

đều muốn tìm hiểu sâu, nghiên cứu tường tận, bởi mọi giải đáp đưa ra đến nay vẫn chưa đầy đủ, thỏa đáng.
Khoa học nghiên cứu sự phát triển con người phản ánh tính độc đáo và phức tạp của mỗi người và kinh nghiệm của
mỗi người, cũng như sự phổ biến và các mẫu thường gặp ở con người. Trong tư cách một ngành khoa học, sự phát triển

con người được hình thành vững chắc trong lý thuyết và nghiên cứu cũng như tìm hiểu hành vi con người.
Cuốn sách “Nghiên Cứu Về Sự Phát Triển Con Người” gồm 15 chương. Lấy Tâm sinh học xã hội làm chủ đề quán
xuyến, mô tả thật chi tiết trong Chương 1, rồi sau đó kết hợp với các thuyết về phát triển khác. 14 chương còn lại chia thành
4 phần, cung cấp một cách bao quát, có cập nhật về nghiên cứu lý thuyết, giải thích toàn diện và dễ hiểu về sự phát triển
suốt quãng đời con người, từ lúc phụ thai cho đến tuổi già và cái chết.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

