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عند  الناقدالتفكير اإلبداعي و و( تغيير أشكال وترتيب الطاوالت والمقاعد()الفنيفصول ) التعليمية

في جدة ، المملكة العربية ( سنة  19-12) المتوسطة للمرحلة ، في مدارس البنات  الطلبة

 لتعزيز أجابيا   التاثير على الطلبةهل من الممكن  : قد تناول البحث السؤال التالي و. السعودية 

بعض والتغيير في ,عمليات التفكير اإلبداعي والنقدي من خالل السيطرة  وخاطرة المسلوك 

؟ وكان الغرض من هذه الدراسة استكشاف أشكال التغيير في الفصول  عناصر البيئة التعليمية
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This study explores the relationships between the art classroom environment 

and students’ creative and critical thinking, in girls’ intermediate schools (12-

15 years) in Jeddah, Saudi Arabia. It addresses the following research 

question: Is it possible to facilitate a positive influence on students’ risk-

taking behaviours to enhance creative and critical thinking processes through 

control of art classroom environment? The purpose of this study was to 

explore forms of change in art classrooms that may enhance student risk 

taking in the development of their creative and critical thinking processes. I 

have investigated art classroom environments in girls’ intermediate schools in 

Jeddah, Saudi Arabia through initially a contextual review and by use of a 

fieldwork test to enable a broader discussion of influences which is contained 

in this thesis. The research findings obtained by questionnaire, observations 

and evaluation of students’ marks revealed that student risk taking in the 

development of their creative and critical thinking processes increased when 

comparing pre-implementation and post-implementation changes in each test 

group within the cohort at the selected schools.  
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