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Can we bring the natural environment into the art classroom? Can natural 

sound foster creativity? 
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Abstract 
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العالقة بين البيئة الطبيعية وفوائدها المحتملة على البيئة التعليمية )فصول  تبحث عنهذه الدراسة 

وقامت الدراسة  اإلبداع؟هل يمكن للبيئة الطبيعية تعزيز  التالي: التساؤلالدارسة وتتناول . الفني(

طالبات المرحلة المتوسطة في التعليم  تحفيز اإلبداع عندعلى معرفة دور االصوات الطبيعية على 

ويستعرض البحث إدماج البيئة  السعودية.المملكة العربية  جدة،في  سنة( 15إلى  12)العام 

مع الفصول الدراسية الفنية لتحفيز أداء الطالبات االبداعي. حيث أشارت البحوث في مجال  الطبيعية

والبيئة قضاء بعض الوقت في الطبيعة  ونفسيا منعلم النفس البيئي إلى أن االنسان يستفيد ماديا 

اصر . ولذلك من المهم لفت انتباه المتخصصين في البيئة التعليمية من االستفادة من عنالخارجية

الفني( على سبيل المثال األصوات الطبيعية  )فصول الدراسيةالبيئة الطبيعية داخل الفصول 

 .مساعدة في التعلم ووسيلة لتعزيز اإلبداع ة(. كأدا)أصوات العصافير/ البحر
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This paper explores the relationship between the natural world and its 

potential benefits to the art classroom environment. In particular, it 

considers the following research question: Can natural sound foster 

creativity? The study investigates the role of natural sound on creative 

ability in girls’ intermediate schools (12 to 15 years) in Jeddah, Saudi 

Arabia. It reviews the benefit of incorporating the natural environment in 

the art classroom to stimulate student’s creative performance on art tasks. 

Research from the area of environmental psychology suggests that humans 

will benefit both physically and psychologically from spending time in 

nature and the outside environment. This paper encourages the attention of 

art educators to consider bringing the outdoor natural environment and in 

particular, natural sounds inside the art classroom. The contribution to new 

knowledge in this study will be in the development of advice for all 

participants working within and related to the field of education and in 

particular art education, to promote the use of natural sound in the 

classroom as a learning aid and a means of fostering creativity. 
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