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العالقات بين البيئة  جزء من بحث أساسي  حيث أنها تتطرق للكشف عن( 2)هذه الدراسة 

، في مدارس  الناقد عند الطلبةبداعي والتفكير اإل و( والعروض الجدارية()فصول الفني) التعليمية

و قد تناول . السعودية في جدة ، المملكة العربية ( سنة  19-12) المتوسطة للمرحلة البنات 

عمليات  والمخاطرة التاثير على الطلبة أجابيا  لتعزيز سلوك هل من الممكن :  البحث السؤال التالي

؟ وكان بعض عناصر البيئة التعليمية والتغيير في ,التفكير اإلبداعي والنقدي من خالل السيطرة 

ية في الفصول الدراسية الفن مختلفة للعروض الجداريةالغرض من هذه الدراسة استكشاف أشكال 

جمع تم لقد و . ناقدياتها اإلبداعية و التفكير العملحفز الطلبة على سلوك المخاطرة و اللتي قد تو ا

 .قبل و بعد التنفيذدرجات الطلبة تقييم و  لمالحظاتوا تاالستبيانا المعلومات عن طريق
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This study explores the relationship between the art classroom 

environment and students’ creative and critical thinking in girls’ 

intermediate schools (students aged 12–15 years old) in Jeddah, Saudi 

Arabia. It addresses the following research question: By manipulating 

the art classroom environment, is it possible to positively influence 

students’ risk-taking behaviour in order to enhance their creative and 

critical thinking processes? In this paper, I will focus on one part of my 

research: how art classroom wall displays can affect students’ risk-

taking behaviour and enhance their creative and critical thinking 
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