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  :توصيات الدراسة

ضوء النتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسة فإن الباحث يوصي بجملة من التوصيات في     

 :هذه التوصيات اآلتي نالرتقاء بتنمية مهارات التفكير عالي الرتبة، وموالمقترحات التي قد تسهم في ا

      أن تتضمن البرامج اإلثرائية المختلفة والمعدة للطلبة الموهوبين في المراحل التعليمية أحد  

إستراتيجيات عادات العقل المختلفة لتنمية التفكير عالي الرتبة لديهم وتعميق شعورهم اإليجابي 

 .لفاعلةبذاتهم ا

التفكير عالي الرتبة إلى العمل على إيجاد  ضرورة اهتمام الباحثين المهتمين بتطوير تعليم مهارات 

العقل، وإعداد دليل للمعلمين، يمكن الرجوٍ إليه عند استخدام األدلة  عادات برامج تدريبية تقوم على

 مع الطلبة الموهوبين  الرتبة عالي التفكير في تعلم وتعليم مهارات

على  القائمة  تدريب المشرفين التربويين، والمعلمين على التطبيقات العملية الستخدام طريقة التعلم 

عتماد البرامج التدريبية، وعقد إالعقل، وتقويمها داخل الغرفة الصفية، وذلك من خالل  عادات

 .الندوات والورش الفنية المتخصصة في هذا المجال

العقل داخل الغرفة  عادات على القائمة ستخدام البرامج التدريبيةحث معلمي الطلبة الموهوبين على ا 

 . الصفية،  في مختلف المباحث الدراسية

تضمين المناهج الدراسية وكتبها الخاصة بالطلبة الموهوبين، وحدات تعليمية يتم تعليمها باستخدام  

دام تلك الطريقة في تعلمهم في العقل، ليفيد منها الطلبة ويتمكنوا من استخ عادات على البرنامج القائم

 .مختلف المباحث الدراسية

إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة تتناول مهارات تفكير أخرى، وفي صفوف أخرى، الختبار  

 .     العقل، في تلك الموضوعات، وعلى متغيرات تابعة عديدة عادات على القائمة فاعلية البرامج
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