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 چکيده
 هايمحیطی شواهد حاکی از آن است فعالیتبا توجه به روند روزافزون مشکالت زیست

-رفتارهاي تخریب به و با این وجود همچنان زیست در ارتباط بودهبشر با اضمحال محیط

با این حال، توجه به  دهند؛می ادامه کنندزندگی می آن در که ايسیاره سالمتی کننده

زیست و در نتیجه درک ابعاد خطرات آن متوجه آلودگی و تجاوز به یکی از حفظ محیط

هاي که یکی از رسالت از آنجازیست است. شناسی محیطنیازهاي متعالی انسان یعنی زیبایی

رو، باشد. از اینمکتب آموزشی ترویج تغییر در دانش، بینش و در نتیجه رفتار روستاییان می

زیست هاي زیبایی محیطتواند بر بهبود ارزشترویج کشاورزي با تأکید بر آموزش می

ا، زیست نقش بسزایی ایفا کند. در این راستروستاییان به عنوان کنشگران اصلی محیط

-هاي زیبایی محیطکشاورزي بر بهبود ارزش ترویج هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه

لیست، مطالعه مقاالت و منابع آوري اطالعات چکاست. ابزار جمع روستاییان زیست

اي بود و از روش تحلیل محتوایی و بررسی اسنادي بهره گرفته شد. گوناگون کتابخانه

هاي گذرانند توجه بیشتري به ارزشهاي ترویجی را میدورهها نشان داد افرادي که یافته

هاي آموزشی با دهند. به عبارتی، ارائه کالسزیست از خود نشان میشناسی محیطزیبایی

شناسی روستاییان گردد؛ که در هاي زیباییتواند موجب تقویت ارزشمحتواي مناسب می

تواند زمینه را براي سایر اقدامات ترویجی این راستا ارتباط بیشتر مروجان با روستاییان می

رو، پیشنهاد کند. از اینزیست بکر و طبیعی فراهم مانند ارایه راهکارهاي حفظ زیبایی محیط

-شود از طریق آگاهی، روستاییان را جهت بروز رفتارهاي زیباپسندانه در حفظ محیطمی

 زیست تشویق کرد.

 زیست، روستاییان.شناسی، محیطزیباییکشاورزي، رفتار  ترویج اژگان کليدي:و
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 مقدمه

عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود  ،زیست موهبتی خداوندي است که از مجموعه موجودات، منابعطبیعت و محیط

در زندگی  مهمینقش ی عیزیست طبطور کلی محیطه و ب هامیوه، گیاهان ،سالمت آب و هوا، درختان .[4] آیدبه وجود می ،زنده وجود دارد

زیست طبیعی از محیط بتواندشود که می محققفقط زمانی  ،سالم یجسمو روح از انسان برخورداري شرط اولیه براي رو، ها دارند. از اینانسان

است،  "محیطی رفتار"آن  نتیجه که محیطی به ارتباط با خود اساسی نیازهاي کردن برطرف براي هاانسان و از آنجا که [5]گردد مند بهره

 اند؛ بهزیست مواجه بودهاساسی چگونگی برقراري ارتباط با دیگران و محیط تصمیم همواره با دو زندگی، طول در دلیل، همین نیازمندند؛ به

زیست و نهایتاً رفتار مطلوب محیطی گذارد و در پی آن تغییر و دگرگونی در محیطزیست، تأثیر میبر محیطاي که روابط آنها دیر یا زود گونه

توان در عدم آگاهی و ضعف محیطی را میزیست. الزم به ذکر است که ریشه بسیاري از مشکالت [1]شود محیطی ایجاد مییا معضالت زیست

ترین راه بشر براي دستیابی به محیطی سالم و قابل زندگی . به همین دلیل، مهمترین و ساده[27]ت فرهنگی بین ارتباط انسان با طبیعت یاف

باشد. زیبایی فضا و محیط زندگی، شرایط بهتري المللی میهاي بینگیاهی )با کمیت و کیفیت مناسب( مطابق با شاخصبرخورداري از پوشش

گی روستایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. زیبایی آرامش را به دنبال دارد و آرامش ایجاد آورد. محیط زندرا براي زندگی انسان فراهم می

پذیري است که به واسطه زیست طبیعی در روستا، یکی از ابعاد حساس و آسیبکننده خالقیت و توسعه فکري است. از این منظر، محیط

باشد و نباید حفاظت از آن را به حال خودش رها کرد؛ ها، بسیار حائز اهمیت مینزدیکی فعالیت انسان و تأثیرات مخرب برخی از این فعالیت

هاي ملی، خود روستاییان نیز به عنوان زیست روستا یکی از موضوعات مهمی است که عالوه بر ضرورت توجه به آن در برنامهچرا که محیط

. با توجه به این که زیبایی فضا و محیط زندگی، شرایط [2]ه باشند اي به آن داشتباید توجه ویژهزیست طبیعی، میکنشگران اصلی محیط

آورد، محیط زندگی روستایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. زیبایی آرامش را به دنبال دارد و آرامش بهتري را براي زندگی انسان فراهم می

اري )بصري( به عنوان یکی از موارد مهم آلودگی، مانعی مهم بر سر ایجاد کننده خالقیت و توسعه فکري است. با این حال، امروزه آلودگی دید

شود. این موضوع از ابعاد و زوایاي مختلف قابل بررسی است، که با توجه به ارتباط تنگاتنگ انسان با طبیعت و رفتارهاي راه توسعه قلمداد می

ارتباط با طبیعت، یک گام مهم براي دالیل چگونگی درک مردم و کنش دهند، مطالعه پیرامون زیست را تحت تأثیر قرار میانسانی که محیط

زیست طبیعی روستاییان به عنوان یکی از مهمترین کنشگران فعال شناختی محیطدر این راستا، درک رفتار زیبایی. [15]باشد با طبیعت می

یکی از اجزاي به عنوان اریخ بشریت، زیبایی همواره ول تطدر گردد. در عرصه منابع طبیعی، گامی مهم در تحقق هدف فوق، قلمداد می

شناختی به عنوان یک نیاز شناسی و به تبع آن بروز رفتارهاي زیبایی. در حالی که زیبایی، زیباییناپذیر نیازهاي انسان مطرح بوده استجدایی

مناطق زیست در محیطن کمتر مورد توجه بوده است. هاي روستایی در ایرابراي افراد جامعه مطرح است، لیکن تمرکز بر آن بویژه در محیط

به عنوان  پذیردثیراتی که از طبیعت میأت گذارد واثرات مستقیمی که بر طبیعت می، به واسطه نزدیکی بیشتر به طبیعتتوان را میروستایی 

هاي عه انسانی بویژه روستاییان که با محرومیت. در این میان، بسیاري از افراد جام[2]پذیر در روستاها در نظر گرفت یکی از ابعاد آسیب

شناختی زیست، هنوز به سطوح باالیی از درک زیباییهاي محیطاند، با توجه به پیامدهاي ناشی از آلودگیبیشتري در رابطه با خدمات مواجه

شناسی زیباییرسد. ی بعید به نظر میزیستی از آنها کمو انتظار بروز رفتارهاي زیباشناختی و زیباسازي محیط محیطی نرسیدهزیست

اندازها ها، چشمها، دریاها، باتالقها، رودخانهها، دشتها، مراتع، کوهگیري ارزشی فرد در قبال جنگلزیست طبیعی عبارت است از، جهتمحیط

ها به طبیعت کامالً فراتر از حوزه دهد که انسان. که تاکنون بخش قابل توجهی از تحقیقات نشان می[11]و غیره به لحاظ زیبایی آنها 

. در آستانه هزاره جدید، بخش عظیمی از [17]دهند توان استرس و خستگی روانی را مرتفع کرد، اهمیت میشناسی که در آن میزیبایی

لحاظ جهانی و چه خصوصی  زیست چه ازهاي زندگی، گام فراتر نهاده است تا با مسائل مربوط به کیفیت محیطجهان غرب از توجه به استاندارد

باید رفع شوند، هنوز بتوان به محیطی، اقتصادي و نظامی بر سر راه که میو یکم شاید با وجود مشکالت زیسترو شود. در قرن بیست روبه

ابل قبول هاي طبیعی با کیفیت قکیفیت زندگی توجه کرد و در عین حال به مردم کمک نمود تا از استانداردهاي خوب زندگی در محیط

توان آنها را در سه گروه زیست وجود دارد که میبه طور کلی از نظر تاریخی، رویکردهاي متفاوتی نسبت به محیط. [23]مند شوند بهره

برداري فوري از منابع طبیعی است. در این رویکرد، نگاه انسان که رویکرد بهره 1"محوري محض و سختانسان"ـ رویکرد 1بندي کرد. دسته

زیست سالم که به عنوان یکی از مصادیق رسد حق داشتن محیطزیست، فقط براي رفع نیاز و بهره اقتصادي از آن است و به نظر میمحیط به

ـ رویکرد 2محوري محض انگاشت؛ توان از مصادیق رویکرد انسانآید را میشمار میسوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی به مقوله

آورد که باید مانند همه اشکال زندگی و بدون توجه شمار میعنوان بخشی از محیط بهف رویکرد قبلی، انسان را به که برخال 2"محوريانسان"

عدالت "ـ رویکرد 3گیرد و اي که براي انسان دارد، مورد پشتیبانی قرار گیرد. در این رویکرد، انسان در کنار سایر موجودات قرار میبه بهره

                                                           
1. Anthropocentrism Approach 
2. Egocentrism Approach 
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هاي کنونی و آینده بشریت و زیست، عدالت میان نسلمندي از محیطها در تقسیم بهرهجنبه عدالت میان انسان که بر سه 3"محیطیزیست

 واسطه زیست و نه بهزیست تنها به خاطر خود محیطرو، در این رویکرد احترام به محیطها تأکید دارد. از اینعدالت بین انسان و دیگر گونه

هاي ارتباط با طبیعت پیرامون، درک بصري و زیبایی دیداري آن است، . امروزه، یکی از راه[19]گیرد رت میسودي که براي انسان دارد، صو

انداز )منظر( شناختی از چشمشناسی دیداري به یک ضرورت تبدیل شده است؛ بویژه براي ارزیابی ارزش زیباییارزیابی زیباییبه طوري که 

 .[26]شود حفاظت و نگهداري از محیط اطراف محسوب میروستایی، این امر به عنوان بخشی از 

کند، ظت نمیزیست حفازیست است که در آن کنشگر، اگر از محیطمحیطی، رفتار مثبت در برابر محیطبه لحاظ نظري، رفتار زیست

ي نظري است، اما اهمیت اکه مسأله ینزیست به دالیل متعدد عالوه بر ارساند. تبیین رفتارهاي افراد در قبال محیطحداقل به آن آسیبی نمی

مانند ضرورت کاهش  تواند خود را در قالب رفتارهاي گوناگونیمحیطی روستاییان میکاربردي زیادي دارد. به لحاظ عملیاتی، رفتار زیست

گرفتن از رفتارهاي مناسب و ف با الهام هاي مصرمحیطی مناسب، تغییر شیوههاي مهم به کمک پیش گرفتن رفتارهاي زیستبرخی آالینده

ي نیروي نیاز . اهمیت دستیابی به این اهداف رفتار[7]محیطی و حوزه مصرف انرژي نشان دهد ارتباط بسیار مهم بین رفتارهاي زیست

رسمی است و یک نهاد که نظام ترویج  از آنجاکند و تر میتر و قويمانند ترویج کشاورزي را ملموس "ايفرارشته"گري مطالعات مداخله

هاي هدف و هم با بخش رسمی، عبارت دیگر هم با بخش غیررسمی مانند روستاییان و گروهاي )رسمی و غیررسمی( دارد و به ماهیت دوگانه

دف، هاي هسو براي گروه کنند؛ از یکاي ایفا میوزارت جهاد کشاورزي در ارتباط است. مروجان نیز به تبع این رابطه دوگانه، نقش دوگانه

دهند و از سوي دیگر مسائل محیط روستا یا گروه هدف خود را به منظور ایجاد تغییرات رفتاري مطلوب ارائه می هاي مورد نیاز را بهآموزش

ردم در جامعه م. ترویج یک نیاز حیاتی در جامعه و امري سازنده است که بدون شک باید با مشارکت [9]کنند نهادهاي رسمی منتقل می

نده تغییر رفتار کنشود. در ترویج کشاورزي هدف این است که سازمان ترویج به صورت عام و مروج به صورت خاص به عنوان بازسازيتقویت 

تواند زیست میرسانی کارشناسان و مدیران بخش دولتی در مورد رفتارهاي زیبایی محیطاز طرف دیگر، آموزش و اطالعروستاییان عمل کنند. 

زي و منابع طبیعی، هاي نظام ترویج کشاوردر این راستا، یکی از رسالتاي براي دستیابی به آن محسوب شود. که کنندهعنوان تسهیلبه 

زیست طبیعی شناسی روستاییان به عنوان یکی از مهمترین عوامل انسانی دخیل در تعامل با محیطگري در دانش، نگرش و رفتار زیباییمداخله

در حقیقت آن چه  .باشدهاي ترویج کشاورزي میهاي مروجان در این عرصه یکی از ضرورتدیدگاه، اهداف و صالحیترو، تعیین است. از این

وستاییان براي رگیري ترویج تلقی شود گویاي طبیعت و سرشت انسان بویژه تواند پایه بینش ساختن و شکلبین مروجین مشترک است و می

 .[9]باشد تدارک زندگی بهتر می

وردها ممکن زیست دارند. این برخهر جامعه، برحسب شرایط و مقتضیات خاص اجتماعی و فرهنگی برخورد متفاوتی با محیط افراد

میشه با طبیعت پیرامونش رو، بشر ه. از این[8]زیست یا به عکس، کامالً مثبت و به سود آن یا حتی خنثی باشد است کامالً منفی و علیه محیط

ـ 1مرحله تقسیم کرد.  توان آن را به سهو می [22]گردد هاي ذهنی ارتباط با جهان طبیعی برمیاین ارتباط به احساسدر تعامل بوده است. 

و اگر  دهدبانجام  دخل و تصرفی در طبیعتهیچ  توانستنمیمقهور طبیعت بود و  کامالً دوره تسلط طبیعت بر انسان: در این دوره، انسان

این زسازي این تغییرات را داشت. زیست توان باکننده نبود و محیطداشت، خیلی شدید و دگرگونیعت میتصرف جزئی و اندکی هم بر طب

حله به وجود آمدن خود به چند مرحله مانند غارنشینی، روستانشینی، ایجاد شهرهاي کوچک و بزرگ و مر و دوره با آفرینش انسان شروع شد

هاي کوچک و انهبه صنایع ماشینی و کارخ ،عتیمقهور طببشر  ،دوره نیدر اطبیعت: ن بر تسلط انساـ 2گردید؛ تقسیم  هاي نخستینتمدن

خریب و نابودي طبیعت ترو، بزرگ مجهز گردید. انسان این دوران براي افزایش تولیدات خود به منابع بیشتري از طبیعت احتیاج داشت. از این

که اهمیت انسان نسبت  زیست، آلودگی را نیز سبب گردید. در این دوره بودریب محیطرویه خود عالوه بر تخرا در پیش گرفت و با تصرفات بی

هاي روزافزون زمین، دگیشاهد این مدعا نیز، آلو مضر براي این کره خاکی افزایش پیدا کرد. کنندهزیست با توجه به عالیم تهدیدهبه محیط

ها یابند، کویرها و بیابانفزایش میها و انواع امراض اشود، سرطانتر میبه روز نازک و نازکباشد، الیه اُزن روز دریا، رودخانه، هوا و اتمسفر می

 برداري بهینه از طبیعت و نظامهاي براي بهرگسترده هايکند. لذا در سرتاسر جهان، تالشهاي طبیعت کاهش پیدا مییافته و زیباییگسترش

تعادل در روابط  عدم جادیباعث ا ستیزطیرفتار انسان در مح ،در واقع. [3]محیط صورت گرفت بخشیدن و قانونمند کردن رابطه انسان با 

وره تعامل انسان با طبیعت: ـ د3است و  انسان همسو بوده یبا روند تکامل ستیزطیرابطه انسان و مح رو،از این شده است. طیسازنده مح ياجزا

ا بعضی از تایجاد شده در دوره دوم منجر شد  محیطیهاي زیستگسترش آلودگی؛ به طوري که طبیعت است با عصر همزیستیاین دوره، 

. در تعامالت بین این سه نوع [10]زیست بپردازند کشورهاي پیشرفته و صنعتی به اقداماتی براي جلوگیري از تخریب هر چه بیشتر محیط

 زیست طبیعی بیشترین تغییرات را در این تعامالت پذیرا بوده است.ه محیطگفت ک توانمیزیست، انسان در طول تاریخ با محیط رابطه
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باشد، خواه  زیست است؛ خواه حفاظت از مناطق بکر و طبیعت وحشیزیست، انگیزه مهمی براي حفاظت از محیطمحیط شناسیزیبایی

چشمگیري هویدا  نحوزیست به توجه به زیبایی محیطحفاظت از مناطق روستایی در برابر گسترش بیشتر یا مخالفت با قطع درختان حومه. 

بینی کرده زیست را پیشو نشاط افراد طرفدار محیط ، رفتار و شاديارتباطات ذهنی با طبیعت، همواره نگرش در هاي فردي. تفاوت[13]است 

محیطی است و ر زیستساز نگرش و رفتا، زمینهاند که ارتباط با طبیعتبه طوري که در علوم اجتماعی، پژوهشگران پیشنهاد کرده [28]است 

-ر زمینه رفتارهاي زیبایی. متأسفانه د[15]گردد زیست طبیعی به عنوان بخشی از خودشان برمیاین ارتباط به چگونگی درک افراد از محیط

وجه به نقش توده است. اهمیت هاي ترویجی و یا مرتبط نبودن آنها همیشه به عنوان یک معضل مطرح بزیست کمبود آموزششناسی محیط

اهد بسیار زیادي اي که در حال حاضر شومکاتب آموزشی نظیر ترویج و آموزش کشاورزي در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است. به گونه

نتایج مینه . در این ز[14]محیطی باید راهبردهاي فنی و اجتماعی ـ رفتاري با هم ترکیب شوند وجود دارد که براي حل مشکالت زیست

 انییروستا دگاهیاز د یستیزطیمح یشناسییبایمؤثر بر نگرش ز يهامؤلفه لیتحل( در تحقیقی با عنوان 1393زاده و بیژنی )مطالعات ولی

 یشناسییبایز نگرشي بین داریمعن رابطهشناسی را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که متغیر نگرش زیبایی اندوآبیشهرستان م

 ینیبشیپ يراب ییتوانا نیشتریب يدارا یطیمحستیدانش ز و بود طیمح و اخالق و تی، معنویشناسییبایدانش ز يرهایبا متغ یطیمحستیز

 .است یستیزطیمح یشناسییباینگرش ز

بررسی ترجیحات عمومی مردم نسبت به مناظر روستایی با بررسی متغیرهاي  شناسی منظر،زیبایی( در تحقیقی با عنوان 2011) 4هالی

 به تفاوتیبی و کشاورزي تولیدکنندگی بودن، چندکارکردي کشاورزي، سابقه بودن، شهري یا روستایی اجتماعی، طبقه جنسیت، سن،

ترین اولویت را نتایج نشان داد که عموم مردم قوي پرداخت. افراد روستایی شناختیزیبایی ترجیحات بر مؤثر عوامل عنوان به زیستمحیط

-در تحقیقی با عنوان جهت( نیز 2011) 5یورگنسندهند. براي مناظر با آب به عنوان صفت غالب که پیرو مناظر فرهنگی است اهمیت می

تأثیر شناسی در، اساس بیولوژیکی و فرهنگی، که تا چه حد زیباییشناسی، به بررسی این هاي زیباییانداز پژوهشهاي آینده در چشمگیري

محیطی با هم در رقابت منظر و زیستشناسی خوشباشد به این نتیجه رسید که زیباییهاي زندگی مؤثر میهاي فردي و حتی تجربهتفاوت

 6. کالموس و ایجمنل بیان استشناسی منظر قابهاي مختلفی از تجربه زیباییفرد هستند و روشنیستند و هر کدام به نوبه خود منحصربه

زیست و یافتن موانع رفتارهاي طرفدار ( به نقل از فیفکا و کسل در تحقیقی با عنوان خأل ذهنی، چرایی برخورد مردم با محیط2002)

انگیزه براي "، "رفتاردرک پیامدهاي "هاي گرایانه را در قالب چارچوبی ارائه دادند که عاملزیستهاي مؤثر بر رفتار محیطزیست، عاملمحیط

-به صورت مستقیم بر رفتار زیست "گرایانهزیستپذیري اقدام محیطامکان"و  "محیطیهاي زیستها و ارزش، نگرش"محیطیرفتار زیست

 محیطی به صورت غیرمستقیم بر آن تأثیراز طریق تأثیر بر نگرش و ارزش زیست "محیطیدانش زیست"گذارند و عامل محیطی تأثیر می

محیطی دارد به صورت غیرمستقیم بر بار رفتار نیز، از تأثیر مستقیمی که روي نگرش و ارزش زیستگذارد. در این میان درک عواقب زیانمی

 گرایانه تأثیر دارد.زیستروي رفتار محیط

 

 تحقيق روش 
ت و منابع تحلیل محتوایی و مطالعه مقاالپژوهش حاضر از لحاظ ماهیت تحقیق، تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و در آن از روش 

استفاده شده  روستاییان زیستهاي زیبایی محیطکشاورزي بر بهبود ارزش ترویج اي به روش اسنادي در جهت تبیین جایگاهگوناگون کتابخانه

 است.

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه
و کمتر در  دلیل دوري از شهرها و زندگی صنعتی، حفظ کردهکه محیط روستاها تا حدودي زیبایی طبیعی خود را به  با توجه به این

هاي کشاورزي و مناظر طبیعی با توجه به عواملی مانند اند؛ اما، گاهی عدم توجه روستاییان به زیبایی زمینهاي محیطی بودهمعرض آلودگی

شده تا به باعث و سازهاي غیراستاندارد و غیره هاي نامناسب مدیریت زمین و مرتع، استفاده نامناسب از ادوات کشاورزي، ساخت شیوه

محیطی روستاییان وجود هایی که براي مطالعه بر روي رفتارهاي زیسترو، به دلیل محدودیتاز ایناندازهاي طبیعی آسیب وارد شود. چشم

هاي روستایی نشان منظر نیز در محیط. در این راستا، مطالعات در زمینه ترجیحات [24] توان چارچوب نظري مناسبی ارائه کرددارد نمی

شناسی باید ضرورت توجه به رفتار زیباییرو، می. از این[16]باشد انداز تا حد قابل توجهی وابسته به رفتار روستاییان میدهد کیفیت چشممی
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نیاز به نقش ترویج کشاورزي بیش از زیست را براي عموم جامعه بویژه روستاییان به یک نیاز محسوس تبدیل کرد و در این جاست که محیط

 گیرد.پیش مورد توجه قرار می

تمایلی به پذیرش رفتارهاي زیباپسندانه کننده خدمات ترویجی بوده و پا دریافتاز طرفی با توجه به این که در کشور ما، روستاییان خرده 

زیست هاي مروجین در جهت حفظ زیبایی محیطشود و سپس با آموزش باید ابتدا نیازهاي اولیه و اساسی آنها تأمینلذا می محیطی ندارندزیست

هاي ترویجی و باور و اعتقاد قلبی آنها به تغییر رفتارهاي در دورهروستاییان این امر نیز از طریق مشارکت  اي شود؛روستاییان توجه ویژهبه نقش 

 رواز این. [21]هاي فنی نیازمند است ها به بودجه کافی و مهارتدورهگردد. با این حال سیستم ترویج براي برگزاري زیباپسندانه محقق می

هاي ترویجی سازي، عدم تمرکز و بهبود هزینه را براي اصالح و بهبود سیستم( راهبردهاي مختلفی از جمله خصوصی2001و همکاران ) 7ریورا

توان به ارزش کارکرد نیروهاي مولد منابع طبیعی رسید. از ها میسازي در روستاهاي آگاهاز طریق ترویج و آموزش برنامهپیشنهاد کردند. 

تواند به عنوان یک زیست میهاي زیبایی محیطرو ترویج کشاورزي به عنوان یکی از بازوهاي قدرتمند توسعه روستایی جهت تقویت ارزشاین

اآگاهی اصولی و فنی آموزشگران و مروجان کشاورزي از عامل نیرومند عمل کند. با توجه به این که یکی از مشکالت عمده ترویج ایران ن

. چرا که [6]گیرد هاي فنی انجام باشد لذا عمل تغییر رفتار بایستی از طریق مروجین آشنا به مهارتچگونگی تغییر رفتار روستاییان می

روستاییان جهت حفظ زیبایی فضاي سبز خواهد هاي ترویجی نقش مهمی در تغییر رفتار استفاده صحیح و کارآمد از تجارب و رسالت برنامه

هاي ترویجی و آموزش روي نهاد ترویج کشاورزي قرار دهد تا به فعالیتتواند راهبرد مناسبی را پیشداشت. در نتیجه دستیابی به این مهم، می

شناسی روستاییان نسبت به رفتار زیبایی هاي نوینی در زمینهآور اطالعات و ارزشروستاییان جهت بهبود زیبایی محیط همت گمارد؛ و پیام

-هاي زیستسازي روستاییان به ارزشرو جهت آگاهمحیطی گردد. از اینساز حل بحران زیستتواند زمینهزیست باشد و در نتیجه میمحیط

رسانی در زمینه د و از طریق اطالعها و مروجین ترویجی صرفاً به نشر اطالعات نپردازنشود رسانهپیشنهاد میمحیطی از طریق ترویج کشاورزي 

ها براي هاي رادیویی و محلی، همکاري با شهرداري جهت تشویق خانودههاي گروهی، نصب بیلبوردها، پوستر، نشریه، برگزاري برنامهمشارکت

دوره و کالس براي کودکان  هاي تلویزیونی استان، هماهنگی با آموزش و پرورش از طریق برگزاريزیست، همکاري با شبکهحفظ زیبایی محیط

رو دستیابی به این مهم از ها براي زنان روستایی، بایستی مروجین به شیوه مشارکتی عمل کنند. از اینو برگزاري یکسري نهادها و تشکل

 باشد.پذیر میطریق جلب اعتماد روستاییان امکان
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