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Mediapsychologie 3e druk is een boek van Ard Heuvelman uitgegeven bij Boom Lemma Uitgevers. ISBN
9789059317116 In onze moderne informatiesamenleving worden wij omringd door media.
Mediapsychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de invloed van media op mensen. Deze geheel
herziene en geactualiseerde derde druk biedt een heldere en beknopte kennismaking met dit betrekkelijk
jonge vakgebied. In twaalf hoofdstukken worden het domein van de mediapsychologie, de
wetenschappelijke methode en een aantal psychologische processen behandeld die een belangrijke rol
spelen bij de invloed van media op ons denken, onze gevoelens en ons handelen. Mediapsychologie is
verplichte kost voor iedereen die inzicht wil krijgen in de werking van media. Ard Heuvelman is docent
Psychologie van de traditionele en nieuwe media aan de Universiteit Twente. Bob Fennis is als hoogleraar
Consumentengedrag verbonden aan de Vakgroep Marketing van de Rijksuniversiteit Groningen. Oscar
Peters is zakelijk directeur van het gedragswetenschappelijk onderzoeksinstituut IBR van de Universiteit
Twente.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Op deze site zal ik waarnemingen delen, op de manier zoals ik mediapsychologie zie: Observeren,
Analyseren en Interpreteren. Vanaf deze plaats op het web, in ...

Mediapsychologie direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij managementboeken-kopen.nl. Onderdeel
van Boeken.com

Media psychology as a field of study, derives from disciplines such as sociology, anthropology,
neuroscience, political science, computer science, communications, and ...
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