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Tâm lý học là khoa học nghiên cứu các quy luật nảy sinh, vận hành và phát triển của các hiện tượng tâm lý
trong hoạt động đa dạng diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người.
Tâm lý học liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, y học, triết học,… nó được phát triển và ứng
dụng rộng rãi bởi ở đâu có quan hệ giữa người với người, người với máy móc, người với tự nhiên thì ở đó có tâm lý học.
Cuốn sách Tâm lý học đại cương do TS. Nguyễn Thị Vân Hương

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

làm chủ biên, cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về tâm lý

Chương I: Tâm lý học là một khoa học

học, quá trình hình thành và phát triển của khoa học tâm lý cũng như vị
trí của khoa học này trong hệ thống khoa học nghiên cứu về con người;

Chương II: Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý
con người

giúp người đọc hiểu rõ hơn những tác động và ảnh hưởng của cơ sở tự

Chương III: Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức

nhiên, cơ sở xã hội trong sự hình thành và phát triển tâm lý, vận dụng

Chương IV: Hoạt động nhận thức

được các kiến thức vào thực tiễn trong quá trình hoàn thiện nhân cách

Chương V: Trí nhớ

cá nhân.

Chương VI: Nhân cách và sự hình thành nhân cách
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

