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Abstract 
2TThis studyaimed to investigate the relationship between 
rationality and irrationality ideas and thinking styles to 
the final section of the secondary students developed so 
has to answer the following questions: 2T 
2TWe used descriptive approacha linking2T, 2Tapplied the 
study sample was selected at random strong(1812T) 
2Tstudents and student test was use drational thoughts and 
irrational Suleiman Rihani(1985) and the list of thinking 
to Sternberg and methods Wagner Sternberg & Wagner, 
1991))translation AbuHashimadd to 2T 
2TResults of the studyare as follows: 2T 
2T1-There is nocorrelation between the rationalan 
dirrational ideas and ways of thinking to the final section 
of the students of the secondary phase. 2T 
2T2-There are statistically signifi cant differences between 
the means cores of students on a scaleirrational thoughts 
and average students with the same premise2T.  
2T3.There were nostatistically significant differences in 
ideas of rationality and irrationality due to the 
variablesex differences(2Tmale / female) 2Twith the same 
students 2T.  
2T4.There are nostatistically significant differences in 
ideas of rationality and irrationality attributed to 
differences in specialization( 2Tscientific 2T/literary2T) 2Twith the 
same students 2T.  
2T5.There are nostatistically significant differences in 
ways of thinkingdue to the variablesex 2T 
2T(2TMale / female) 2Twith the same students 2T.  
2T6.There are nostatistically significant différence esin 
thinking stylesdue to the variable Specialization2T 
2T(2TScientific 2T/literary2T) 2Tthe same students 
2TKeywords   : :rational ideas 2T, 2Tirrationalideas 2T, 2Tthinking2T, 
2Tthinking styles 2T. 
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 ملخص
 هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني األفكار العقالنية و الالعقالنية هدفت

وأساليب التفكري لدى طالب القسم النهائي للطور الثانوي لذا قامت لإلجابة على  
 :التساؤالت التالية

طبقت الدراسة على عينة مت اختيارها بطريقة عشوائي  رتباطي،إلاستخدمنا املنهج الوصفي ا
 و طالبة  مت استخدام اختبار  اً طالب) 181(قوامها  

)1(P)1985،األفكار العقالنية و الالعقالنية لسليمان الرحياين
P  و قائمة أساليب التفكري

 لسرتنربغ و واجنر
P

 (2)
PSternberg & Wagner,1991 نتائج الدراسة كالتايل  كانت: 

ال توجد عالقة ارتباطية بني األفكار العقالنية و الالعقالنية و أساليب التفكري لدى . 1
 .طالب القسم النهائي للطور الثانوي

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطلبة على مقياس . 2
 .لدى نفس الطالب األفكار الالعقالنية و املتوسط الفرضي 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األفكار العقالنية و الالعقالنية تعزى ملتغري  .3

 .نفس الطالبلدى ) إناث  / ذكور(اجلنس
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األفكار العقالنية و الالعقالنية تعزى ملتغري  .4

 .نفس الطالبلدى )  أديب  /علمي (التخصص 
 لة إحصائية يف أساليب التفكري تعزى ملتغريال توجد فروق ذات دال.5

  اجلنس
 .نفس الطالبلدى ) إناث  / ذكور(
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أساليب التفكري تعزى ملتغري التخصص .6
 .نفس الطالب) أديب /علمي (

 ة ، التفكري، أساليب األفكار العقالنية ،األفكار  الالعقالني:الكلمات المفتاحية
 .التفكري
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