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 : סקירה קצרהAPA-בינלאומית של ההפסיכולוגיה המחלקת 

( אישרו את APA, המנהיגים של האגודה הפסיכולוגית האמריקאית )1997לפברואר בשנת  21-ב

פסיכולוגיה בינלאומית", אחרי שנים רבות של תכנון. המטרה העיקרית של המחלקה היא החדשה, " 52מחלקת 

"להמשיך את ההתפתחות והקידום של יחסים בינלאומיים בין פסיכולוגים בתחומים של שיתוף ידע, עידוד ביקורים, 

 . " APAמטרות כלליות של  תרבותי בפרקטיקה הקלינית, ועל מנת לקדם את-עידוד מחקר ופיתוח בין

בכמה דרכים.  APA -הוכיחה פעילות בצורה בלתי רגילה ב 52השנים הראשונות, מחלקת   עשרבמהלך 

 Vaishali) ויישאלי ראבלועכשיו  (Grant Rich) גרנט ריץ'תחת העריכה של ( מתפרסם עלון מעולה 1)

Raval) ,(International Psychology Bulletin) פסיכולוגים מקצועיים  של, המציע מאמרים מקוריים

ריצארד ( ישנו אתר אינטרנט אשר אותו מנהלים 2) .2013הוציאה ג'ורנל משל עצמה ב D52. מחלקת ואחרים

אשר מציע חדשות   www.apa.org/divisions/52( Lucio Forte) לוסיו פורטהו (Richard Velayo) ולאבו

שותפים, לסטודנטים, ל, הארגון וכמה רשימות דיוור לחברי פורום ( ישנו3מעודכנות עבור חברי הארגון. )

שבו חברים ואחרים יכולים  ,כל אוגוסטב APA -בפגישת ארגון התוכנית תוססת  ישנה( 4. )במחקרעובדים ול

( 5מדינות. ) 39-מ מציגים,  120 והשתתפו בו 1998בשנת  התרחש הראשון APA -כנס הלהציג את עבודתם. 

בינלאומי, מנטור, סטודנט  מועמדויות לפרסים השנתיים שלה למצוינות: פסיכולוג תמקבל 52 מחלקת בכל שנת

אפשרות לפעילות אקטיבית ECP( .6 )א מן הכלל, צ, ספר יומחקר על נשים/מגדר, דיסטרציהחוקר, חוקר 

סדרת ספרים ,  ריצארד ולאבואשר מוצעת בכל חודש על ידי  בפרויקטים חשובים ומעורבות לחברי המחלקה

( והרלוד Senel Poyrazli(, סנל פוירזלי )Uwe Gielenתחת העריכה של יו גיאן ) IAPעם מפרסמי  בינלאומיים

 ים לחברים., רשת דוברים והנחות על ספרים ומוצרים נוספ(Harold Takooshianטקושיאן )

, הכוללת את APA -נהנו מתמיכה הפעילה של ראשי ארגון ה 52כבר מהתחלת הפעילות, מחלקת 

היו  52הנשיאים הראשונים של מחלקת  12. ארבעה מתוך (.Raymond D. Fowler) המנכ"ל ריימונד ד. פאולר

 Frank) פרנק פארלי, (Florence Denmark) נשיאים פלורנס דנמרק: כולו APA-נשיאים של ארגון ה

Farley)צ'ארלס ספילברגר , (Charles Spielberger  ,)נורמן אבלס (Norman Abeles) . החטיבה החדשה זאת

הוקמה בשנת  אשר (,CIRP) ליחסים בינלאומיים בפסיכולוגיה APA -ועדת העובדת בשיתוף פעולה הדוק עם ה

חטיבה הבינלאומית להעולם להצטרף  ומרחבי סטודנטים מארה"בלפסיכולוגים ול תמאפשר שהיא, בכך 1944

 .www.div52.orgלפרטים נוספים ראו את אתר המחלקה ולהיות פעילים תמורת תשלום שנתי צנוע. 

 ארגונים בינלאומיים, כל אחד עם משימה ייחודית משלו  מחמישהבולט כאחד  52היום ארגון 

(Stevens & Wedding, 2006): 

2. IAAP (1920 הוא הארגון הבינלאומי לפסיכולוגיה יישומית. מונה כיום )חברים ברחבי העולם, מציעה  2,000

שנתי. -ע(, ואת המפגש הארבApplied Psychology: An International Reviewאת כתב העת הרבעוני )

(www.iaapsy.org.) 

3 .ICP (1941 הוא המועצה הבינלאומית של פסיכולוגים. מונה כיום )חברים ברחבי העולם, מציע  1,500

 (.www.icppsych.tripod.com(, וכנס שנתי )Psychologist Internationalניוזלטר רבעוני )

4 .IACCP  (1972הוא האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה בין )- .חברים, מציעה כתב  800 מונה כיוםתרבותית

 (.www.iaccp.org. )כנס דו שנתיוכן  (,Cultural Psychology-Journal of Cross) חודשיעת דו 

5 .IUPsyS   (1951 ) מדינות חברות )לא חברים  64הוא האיגוד הבינלאומי למדעים פסיכולוגיים. זהו איחוד של

לפסיכולוגיה  שנתי-הארבע ( ומארח כנס(International Journal of Psychologyכתב עת מציע בודדים(, ל

 (.www.iupsys.org. )בינלאומית

Reference:  Stevens, M.J., & Wedding, D. (2006). (Eds.). Psychology: IUPsyS Global Resource 

).www.psycpress.co.ukHove, UK: Psychology Press.  ( CD, 2006. 
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