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De la cercetare la practică în psihologia modernă

Celor care, an după an, mi-au dat puterea și încrederea de care am
avut nevoie pentru a merge mai departe.
Cu gratitudine și dragoste, pentru Marilena, Teodora și Loras
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De la cercetare la practică în psihologia modernă

INTRODUCERE

Societatea modernă se dezvoltă într-un ritm tot mai alert, pe zi ce trece,
motiv pentru vare viața de zi cu zi, cu conotațiile ei personale, sociale,
profesionale, economice, etc. devine tot mai complicată și mai greu de
gestionat de către fiecare dintre noi, iar acest efort necesită resurse tot mai
numeroase și mai costisitoare, uneori chiar exorbitante.
În aceste condiții, nu este deloc de mirare faptul că științele axate pe
asigurarea sănătății, a stării generale de bine a omului modern ori a
grupurilor socio-profesionale se multiplică și se diversifică, astfel încât
preocupările acestora se întretaie frecvent și se susțin reciproc, generând noi
abordări, noi curente și oportunități de cercetare, toate având în centrul
atenției omul și comunitățile umane.
Digitalizarea universului nostru cotidian aduce tot mai multe provocări
științifice și metodologice, în egală măsură pentru lumea academică și
pentru practicieni, oportunitățile de cercetare și intervenție devenind practic
nelimitate.
Iată, așadar, contextul general în care avem cu toții șansa de a lucra, de a
profesa, contribuind la cunoașterea noilor realități specific umane și la
dezvoltarea unor metode și instrumente noi de evaluare și de intervenție
psihologică, socială, medicală, educațională, spre beneficiul indivizilor și
comunităților în care trăim și profesăm.

9

Marius Milcu
Iar explorarea acestor noi orizonturi și oportunități de cercetare și
intervenție ne motivează pentru a pune laolaltă resursele de care dispunem,
colegii pe care avem șansa să îi avem împrejurul nostru, studenții care ne
molipsesc cu entuziasmul și tinerețea lor.
Marius Milcu,
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Centrul de Cercetări Psihologice
Asociația pentru Studii Calitative și Interculturale în Psihologie Sibiu

10

