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 1الغايل أ حرشاو 

 ملخص 

ىل تدعمي هنسعى يف هذ  فكرة قابلية الكفاءات املعرفية للرتبية والإرشاد والعالج، وابلتايل التأ كيد عىل أ ن الورقة اإ

جياد حلول فعلية ملشالك الاكتساب والتعمل تكيف والاندماج ، وال هممة الس يكولوجيا املعارصة أ صبحت تتجسد يف اإ

عرب التدخل والإرشاد، أ حضت من ال مور بليهتا للرتبية احلياة اليومية. مفسلمة ليونة قدرات الإنسان املعرفية وقا يف

ل دليل واحض عىل ذكل. فال يكفي أ ن  املؤكدة حاليا. وما الربامج واملناجه املتعددة املتوفرة حىت الآن هبذا اخلصوص اإ

 يمتتع الشخص بكفاءات معرفية وقدرات ذهنية عالية ليك ينجح يف حتقيق خمتلف املهام والاكتساابت بسهوةل

فروض أ ن ينجح أ يضا يف التوظيف اجليد لتكل الكفاءات يف ش ىت جمالت احلياة. وهنا تمكن أ مهية وجناعة، بل امل

وفعالية طرق التشخيص املعريف وبرامج الرتبية املعرفية وخاصة عىل مس توى تقومي كفاءات الإنسان املعرفية  

غناء أ داءاته عرب التأ كيد عىل أ ن سبب أ ي  حسني تعلامته واإ وتطويرها مث توعيته بفعالية تعمل الاسرتاتيجيات الالزمة لت 

فشل حممتل ل يرتبط ابلنقص يف القدرة والكفاءة بل ابلعجز يف الاش تغال املعريف واجملهود الشخيص الضعيف أ و 

 الإحساس ابلعجز املكتسب.
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Cognitive education and counseling psychology in the Arab world 
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Abstract 

This work aims to provide evidence to back up the belief that cognitive competences 

are likely to be improved and analyzed, assuming, hence, that modern psychology’s 

task is to find feasible solutions for issues such as acquisition, learning, adaptation 

and integration in everyday life. It is now proven that human cognitive capacity is 

flexible and predisposed to improve by counseling and intervention. This reality is 

confirmed by the the available Programs and methods used to enhance cognitive 

flexibility. It is not sufficient to have high cognitive abilities in order to success in 

achieving different tasks easily and efficiently, but it is necessary also to use these 

capacities in different situations. This fact highlights the importance of cognitive 

diagnostic and programs of cognitive education especially in the evaluation of 

cognitive competences and its development. It contributes also to making aware of 

the efficiency of strategy learning in improving learning and enhancing performance. 

This can be done by asserting that the cause of any failure does not depend on 
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competence deficiency but it could be related to a deficit in cognitive functioning 

and personal weak effort or acquired feeling of deficiency. 
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