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Στις 21 Φεβρουαρίου 1997, οι ηγέτες της Αµερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης ενέκριναν το νέο τµήµα 52, 
«Διεθνής Ψυχολογία,» µετά από σχεδιασµό πολλών χρόνων. Aποστολή του τµήµατος είναι η «περαιτέρω ανάπτυξη 
και πρόοδος των διεθνών σχέσεων µεταξύ των ψυχολόγων στους τοµείς της διάχυσης της γνώσης, στην 
ενθάρρυνση επισκέψεων, στην ενθάρρυνση της διαπολιτισµικής έρευνας και ανάπτυξης της κλινικής πρακτικής, 
και στην προώθηση των γενικών στόχων του APA.»  
 
Κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 ετών, το τµήµα 52 αποδείχτηκε ιδιαίτερα ενεργό όσον αφορά το APA, µε 
διάφορους τρόπους. (1) δηµοσιεύει ένα θαυµάσιο περιοδικό µε την ονοµασία“Διεθνές Δελτίο Ψυχολογίας”, (πλέον) 
τώρα κάτω από την επίβλεψη του συντάκτη Senel Poyrazli, µε πρωτότυπα άρθρα για την ψυχολογία από όλο τον 
κόσµο, που γράφονται από κορυφαίους ψυχολόγους και άλλους συγγραφείς. (2) διαµόρφωσε έναν ιστοχώρο κάτω 
από την επίβλεψη των webmasters Richard Velayo και Shay Mann, www.internationalpsychology.net, το οποίο 
προσφέρει  ενηµέρωση στα µέλη. (3) προσφέρει ένα εντυπωσιακό πρόγραµµα στο APA κάθε Αύγουστο, όπου τα 
µέλη και άλλοι συγγραφείς µπορούν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Στο πρωταρχικό πρόγραµµα  του 
τµήµατος στο APA το 1998, το τµήµα είχε 120 παρουσιαστές από 39 εθνικότητες (χώρες). (4) Το τµήµα δέχεται 
υποψηφιότητες για ετήσια βραβεία αριστείας στους παρακάτω τοµείς: διεθνής ψυχολόγος, µέντορας, φοιτητική 
έρευνα, έρευνα για τις γυναίκες/γένος, και συγγραφή σηµαντικού βιβλίου. (5) Το τµήµα προσφέρει στα µέλη του 
ενεργό συµµετοχή σε σηµαντικά προγράµµατα, ένα δίκτυο 70 διεθνών συνδέσµων, ένα µηνιαίο listserv από τον 
Richard Velayo, µια νέα διεθνή σειρά βιβλίων µε τον εκδοτικό οίκο Psychology Press υπό τη συντακτική 
επίβλεψη των Uwe Gielen και Harold Takooshian, δίκτυο οµιλητών, και εκπτώσεις για την αγορά βιβλίων ή 
άλλων προϊόντων για όλα τα µέλη. 
 
Από την αρχή, το τµήµα 52 έτυχε της ενεργού υποστήριξης των ηγετών του APA, συµπεριλαµβανοµένου του 
Διευθύνοντος Συµβούλου Raymond D. Fowler. Τέσσερις από τους πρώτους 12 Προέδρους του τµήµατος 52 
διετέλεσαν Πρόεδροι του APA (σηµειωµένοι µε αστερίσκο * εδώ): Πρόεδροι Ernst Beier, Florence Denmark,* 
Gloria Gottsegen, Frank Farley,* Charles Spielberger, * Harold Takooshian, Richard Velayo, Norman Abeles, * 
Joy Κ. Rice, Michael J. Stevens, Uwe P. Gielen, Lynn H. Collins. Το τµήµα λειτουργεί σε στενή συνεργασία µε την 
Επιτροπή του APA  για τις  Διεθνείς Σχέσεις στην Ψυχολογία (CIRP), η οποία συγκροτήθηκε το 1944, 
επιτρέποντας σε ψυχολόγους και σπουδαστές από τις ΗΠΑ και ολόκληρο τον κόσµο, να εγγραφούν και να γίνουν 
ενεργά µέλη του τµήµατος Διεθνής Ψυχολογίας έναντι µέτριας ετήσιας αµοιβής. Για το 2010 το κόστος ήταν $15 
για τους σπουδαστές, και $30 για τους επαγγελµατίες. Για παραπάνω πληροφορίες, ελέγξτε τον ιστοχώρο του 
τµήµατος 52,www.internationalpsychology.net.  
 
Σήµερα, το Τµήµα 52 αποτελεί τον έναν από έξι διεθνείς οργανισµούς ψυχολόγων, που ο καθένας έχει τη δική του 
αποστολή (Stevens & Wedding, 2006):  

1. IAAP (που συγκροτήθηκε το 1920) είναι η Διεθνής Ένωση Εφαρµοσµένης Ψυχολογίας. Αυτήν την 
περίοδο έχει 2.000 µέλη παγκοσµίως, προσφέρει ένα τριµηνιαίο περιοδικό (Εφαρµοσµένη Ψυχολογία: 
Μια Διεθνής Ανασκόπηση), και οργανώνει ένα συνέδριο κάθε τέσσερα χρόνια. (www.iaapsy.org) 

2. ICP (1941) είναι το Διεθνές Συµβούλιο Ψυχολόγων. Αυτήν την περίοδο έχει 800 µέλη παγκοσµίως, 
προσφέρει ένα τριµηνιαίο ενηµερωτικό δελτίο (Διεθνής Ψυχολόγος), και ένα ετήσιο συνέδριο. 
(www.icppsych.tripod.com).  

3. IACCP (1972) είναι η Διεθνής Ένωση για τη Διαπολιτισµική Ψυχολογία. Αυτήν την περίοδο αριθµεί 800 
µέλη, προσφέρει το διµηνιαίο Περιοδικό της Διαπολιτισµικής Ψυχολογίας, και συνεδριάζει κάθε δύο 
χρόνια. (www.iaccp.org).  

4. IUPsyS (1951) είναι η Διεθνής Ένωση των Ψυχολογικών Επιστηµών. Είναι µια ένωση 64 χωρών µελών 
(χωρίς ατοµικές συµµετοχές), δηµοσιεύει το Διεθνές Περιοδικό της Ψυχολογίας, και διοργανώνει ένα 
διεθνές συνέδριο ψυχολογίας κάθε τέσσερα χρόνια. (www.iupsys.org).  

5. IPSO (1999) είναι ο Διεθνής Οργανισµός Σπουδαστών Ψυχολογίας, µια αναδυόµενη καινούργια οµάδα 
που την συγκροτούν σπουδαστές από πολλά έθνη. (www.psychologystudents.org). 
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