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 21في   السنوي ھا اجتماعوافق  قادة جمعیة علم األمریكیة  خال ل ‘بعد سنوات طویلة من الدراسة و التخطیط 
علم النفس الدولي." تم ذلك انطالقا من ھدف عام  وأساسي  /52"شعبة   جدید باسم علي إنشاء فرع 1997فبرایر 

الدولیة  بین علماء النفس في كل أنحاء العالم وتطویرھا بحیث تشمل التوسع واالمتداد  بالعالقات مضمونھ "
المشاركة  في المعرفة،  وتبادل الزیارات بین الدول، وتشجیع البحث العلمي الحضاري  والممارسة  اإلكینیكیة 

 وتطویرھا بما یدعم  األھداف العامة  لجمعیة علم النفس األمریكیة."

من أھدافھا لتصبح  من أنشط  السنوات العشر األولي من إنشائھا أن تحقق  كثیراوقد أمكن لھذه الشعبة  خالل  
تنشر مجلة )  1(، فھي:  السیكلوجیة  علي الساحة العلمیةفي علم النفس الدولي  حضوراالنفسیة  التخصصات

  فیشاليثم   Grant Rich  جرانت ریتشرأ س تحریرھا التي ی بعنوان "مجلة  علم النفس الدولیة" معروفة علمیة 
 عن علم النفس في العالم  وبأقالموتختص بنشر البحوث والمقاالت العلمیة األصیلة   Vaishali Raval ریفال

 2013 وقامت الشعبة  بإنشاء مجلة علمیة أخري سنة  وغیرھم.ن  علي المستوي العالمي علماء النفس المعروفی
ت  الشعبة كذلك موقعا خاصا لھا  بعنوان أنشأ) 2(التزال تواصل النشر في مجاالت تخصصھا

www.div52.org ،   یتشارد فیالیوتحت إشراف} Richard Velayo  جي یون  ومن بعده في الوقت الحالي
) 3.  ویختص ھذا الموقع بنشر أخبار  الجمعیة و نشاطات األعضاء  العلمیة واالجتماعیة.  ( Ji-yeon Lee   لي

تقدم أیضا برنامجا  حیا خالل االجتماع السنوي للجمعیة النفسیة األمریكیة في شھر أغسطس من كل عام، حیث 
ففي العام  االول من إنشائھا ري. یقدم أعضاء الجمعیة  النفسیة  العامة لیقدموا بحوثھم ونشاطاتھم العلمیة األخ

تقبل  الشعبة أیضا  الترشیحات    )4(دولة.   39باحثا  مثلوا   120قدمت  الشعبة  1998وكان ذلك في سنة 
التمیز بما فیھا:  جائزة عالم النفس العالمي،  اإلشراف والتوجیھ،  جائزة  البحث  ولجوائز االعترافات  العلمیة  

،  سلسلة  Richard Velayo والجنس، النشرة النفسیة الشھریة  بإشراف ریتشارد فیالیو للطالب، بحوث المرأة/
 ھارولد تاكوشیانو  Senel Poyrazli سینیل بویرازليو  Uwe Gielen یوي جیلینالكتاب الدولي بإشراف 

Harold Takooshian,اتھا ، شبكة المتحدث النفسي، ثم  تقدم الشعبة أیضا  الكتب المنشورة في تخصص
 بأسعار مخفضة . ومنجزاتھم العلمیة األخري  أعضائھا مؤلفات و
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منذ إنشائھا بالدعم اإلیجابي من قادة جمعیة علم النفس األمریكیة  بما فیھم  رئیس مجلس  52قوبلت شعبة 
أصبح أربعة   12الدولیة  ال 52ومن بین رؤ ساء شعبة   .Raymond D. Fowlerند فاولر موریإدارتھا 

 Frank ,و فرانك فارلي  Florence Denmarkمنھم رؤساء للجمعیة النفسیة األم وھم:  فلورنس دنمارك 
Farley  تشارلز سبیلبرجر ،Charles Spielberger   ونورمال أبیلیز  ، Norman Abeles. 

 1944قات الدولیة التابعة للجمعیة النفسیة األمریكیة التي تشكلت سنة تعمل الشعبة بشكل وثیق بلجنة  العال
بحیث تسمح لعلماء النفس  والطالب من  الوالیات المتحدة األمریكیة  ومن مختلف الدول  باالنضمام  لشعبة  

(للحصول علي معلومات وافیة لیصبوا او یصبحن أعضاء نشطون في مقابل اشتراكات سنویة زھیدة.   52
 .www.div52.org   ذا اِلشأن .. أنظر: موقع الشعبةبھ

  :موقعا متمیزا بصفتھا  52تحتل الیوم شعبة 

 :  لكل منھا رسالتھا الخاصة   (Stevens & Wedding, 2006)من أحد  ستة ھیئات متمیزة ھیئة  .1
 ,International Association of Applied Psychologyجمعیة  علم النفس التطبیقي الدولیة  .2

IAAP    عضو من مختلف دول العالم،  وتنشر  مجلة ربع سنویة  2000، و تضم اآلن 1920التي تشكلت
 .www.iaapsy.orgبعنوان  علم  النفس التطبقي:  منظور عالمي 

ویصل عدد أعضائھ International Council of Psychologists, ICP النفس العالمي اءمجلس علم .3
 International مجلة ربع سنویة بعنوان  علم النفس عنھ عضو من مختلف دول العالم، وتصدر  800اآلن 

Psychologist  ومؤتمر سنوي.   ، ربع سنویةwww.icppsych.tripod.com 
 International Association for Cross-Culturalالجمعیة النفسیة الدولیة لعلم النفس الحضاري   .4

Psychology, IACCP.  عضو من مختلف دول العالم، وتصدر  800. تضم  اآلن 1972وقد أنشأت عام
كل شھرین وتعقد    Journal of Cross-Cultural Psychology مجلة  علم النفس الحضاريعنھا 

 .)www.iaccp.orgمؤتمرا علمیا كل عامین
 ,International Union of Psychological Sciences, IUPsyS    االتحاد العالمي للعلوم النفسیة. .5

دولة  (عضویة االتحاد غیر مسموحة   64جمعیة  واتحاد من  64ویمثل  أعضاؤه 1951عام  الذي تم إنشاؤه 
 International Journal of مجلة  علم النفس  الدولیةللألفراد.) ینشر االتحاد العالمي للعلوم النفسیة  

Psychologyویشرف علي استضافة اجتماعات  المجلس التي تعقد كل أربعة سنوات . 
).gwww.iupsys.or( 

  .IPSO   International Psychology Student Organization. منظمة  طالب علم النفس الدولیة6

في علم النفس عبر مختلف دول العالم  نشطاء الجماعات الطالبیةبفضل   1999وقد أنشأت عام   

(www.psychologystudents.org). 

Reference:  Stevens, M.J., & Wedding, D. (2006). (Eds.). Psychology: IUPsyS Global 
Resource CD, 2006. Hove, UK: Psychology Press.  (www.psycpress.co.uk). 

http://www.div52.org/
http://www.iaapsy.org/
http://www.icppsych.tripod.com/
http://www.iaccp.org/
http://www.iupsys.org/
http://www.psychologystudents.org/
http://www.psycpress.co.uk/


** Based on an original overview of APA Division 52 prepared in 2008 by its 
outreach officers:  

John D. Hogan, Rivka Bertisch Meir, Mercedes A. McCormick, Harold Takooshian. 

Translators wanted: Can you translate into another language this month this one-page 
overview of the APA Division of International Psychology, to circulate to colleagues 
globally? If so, contact Anjhula at winsuccess@aol.com.  Please insert your name as 
the first author here, and your email for any questions. As of 2014, this currently 
appears in 20+ languages, at http://div52.org/about-us/a-brief-history-of-division-52/ 
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