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من جامعة  "فارس كمال نظمي"في المؤتمر الدكتور  وقد شارك

 الحرمان"ببحث جرى عرضه في ملصق علمي عنوانه  بغداد،

النسبي والهوية االجتماعية وسلوك االحتجاج لدى العاطلين عن 

على مدى نهار كامل، ، ضمن معرض الملصقات "العمل في العراق

بعرض بحثه ومناقشته شفوياً مع زوار المعرض من باحثين  امإذ ق

ومهتمين، وقد جرى االتفاق مع بعضهم على تنسيق العمل البحثي 

 Cross-Culturalثقافية  -المشترك الحقاً إلجراء دراسات ميدانية عبر

في سياق  وقضايا اخرى مقاربة، تتناول القضية التي طرحها البوستر

 . ومجتمعات متنوعةنة بين ثقافات المقار

ي ف تأسست األوربية لعلم النفس االجتماعي الجمعيةويذكر أن 

في ايطاليا، لتطوير البحث العلمي في مجاالت علم النفس  م1963العام 

االجتماعي في أوربا من جهة، ولتعزيز التعاون بين باحثي اوربا 

 مؤتمراً )18(وعقدت الجمعية . العالم من جهة أخرىقارات  وبقية 

دورياً منذ ذلك الحين حتى اليوم، في عدة بلدان أوربية هي فرنسا 

وبلجيكا والمانيا وانجلترا وهولندا وبلغاريا وهنغاريا والبرتغال والنمسا 

ويصدر عن الجمعية خمس مجالت دورية متخصصة في  .وكرواتيا

المجلة األوربية لعلم النفس "ميادين علم النفس االجتماعي، أبرزها 

 .European Journal of Social Psychology" عياالجتما

االجتماعي عقد المؤتمر السادس عشر للجمعية األوربية لعلم النفس  

 )960(تقديم  ، جرى خاللهم2011تموز  )16-12(ة في ستوكهولم للمد

عشرات الجامعات باحثاً ينتمون لعالماً و) 1200(فيها اشترك بحثاً علمياً 

بلداً، ضمن ندوات  )40(اكز البحوث والجمعيات النفسية من ومر

Symposia  وجلسات مناقشةThematic Sessions  ومعارض ملصقات

على نحو متزامن ولمدة  توزعت على أيام المؤتمر Posters) ربوست(

عن %) 40(ويمثل عدد هذه البحوث زيادة مقدارها  .عشر ساعات يومياً

في الذي انعقد ) الخامس عشر(البحوث المقدمة في المؤتمر السابق 

  .م2008كرواتيا 

متشعبة، منها قضايا  نفسية غطت البحوث موضوعات ومجاالت

ومشكالت الجندر واألقليات  ،تماعيةتمييز والوصمة االجالتعصب وال

وموضوعات االتجاهات والقيم  والبيئة، وسيكولوجية التسويق واإلعالن،

واإلدراك االجتماعي والمقايسة االجتماعية  والمعتقدات واألفكار النمطية

الهوية االجتماعي والدمج االجتماعي و واالستبعاد االجتماعي والالشعور

والعدالة والمصالحة والسلطة  والسلوك الجمعي حتجاجعية واالاالجتما

 يولوجيا والصحة النفسية والرفاهيةوالقيادة والثقة االجتماعية وااليد

واتخاذ القرار والمسافة االجتماعية واإلبداع والمسؤولية األخالقية 

وسلوك والعدوان  وتقدير الذات وتنظيم الذات واالنفعاالت الجمعية

  .والتفاوض، وعلم األعصاب االجتماعي المساعدة
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