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OMSCHRIJVING
Sociale psychologie 7e druk is een boek van Elliot Aronson uitgegeven bij Pearson Benelux B.V.. ISBN
9789043019842 De sociale psychologie onderzoekt hoe onze gedachten, gevoelens en gedragingen
worden be nvloed door anderen. In een wereld waarin menselijk gedrag steeds blijft verrassen en
onderzoek totaal anders kan uitpakken dan verwacht, biedt dit boek een stevige basis voor het verder
uitbouwen van je kennis van het vakgebied.Verhalen en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk plaatsen de
theorie in een herkenbare context. Je leert concepten uit de sociale psychologie te relateren aan je
dagelijkse leven en ze daarin toe te passen. De kernvragen, oefeningen en praktijkopdrachten in ieder
hoofdstuk wijzen je op het praktische belang van de leerstof en maken het gemakkelijker om deze te
onthouden.Onderzoek krijgt veel aandacht: deze achtste editie van Sociale psychologie is geactualiseerd en
volgt de laatste ontwikkelingen in theorie en literatuur. Bovendien leggen de auteurs op heldere wijze het
onderzoeksproces uit - hoe theorie n tot onderzoek leiden, hoe onderzoek wordt uitgevoerd, en hoedat
weer tot nieuw onderzoek leidt. In alle hoofdstukken zijn ten slotte meer Nederlandse en Vlaamse
gegevens toegevoegd, zodat de materie beter aansluit bij het referentiekader van de Nederlandse en
Vlaamse lezer.Bij dit boek wordt op www.pearsonxtra.nl veel aanvullend studie- en lesmateriaal
aangeboden, zoals een digitale versie van het boek, meerkeuzevragen, een beeldbank en
verdiepingsmateriaal. Deze uitgave is geschikt voor studenten in het hoger onderwijs die een opleiding
volgen in de sociale wetenschappen en voor iedereen die ge nteresseerd is in het vakgebied van de sociale
psychologie. Elliot Aronson behoort tot de beroemdste sociaal psychologen ter wereld. In 2002 werd hij
verkozen tot een van de honderd meest vooraanstaande psychologen van de twintigste eeuw. Hij is
emeritus hoogleraar aan de University of California, Santa Cruz en bijzonder gasthoogleraar aan Stanford
University. Tim Wilson is hoogleraar psychologie aan de University of Virginia. Robin Akert is
hoogleraar psychologie aan Wellesley College, Massachusetts.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Wilt u inzicht in de oorsprong van het gedrag en handelen van personen en groepen? Wilt u groepen
kunnen beïnvloeden of mensen adviseren op sociaal-psychologisch gebied?
Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Sociale psychologie, geschreven door Pieternel
Dijkstra.
Boeken, blogs en lezingen over psychologie. Zelfkennis & zelfmanagement, inspiratie & emotie, macht &
leiderschap, ego's & menselijke gebreken
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