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هاي گونااگون ومتناوا اسات ااه ايا        جامعه جهاني برخوردار از فرهنگ

 ،گوناگوني همراه با تنوا آب و هوايي و جغرافیاايي موجاود درااره زمای     

آداب،  ،باورهاا اي از   فرهناگ ممموعاه  . اند ميشرايط زندگي را دلپذيرتر 

اي از مردم با مرز بندي مشخص به عنوان اشور  سن  و رفتارهاي ممموعه

 ،ي زيساتي اسات ااه متاازر ازعوامال مختلاخ تااريخي       هاا  اد روشؤو م

 ياباد و  ماي تكنولوژيا  تناوا    اقتصادي، اجتمااعي و  ،جغرافیايي، سیاسي

ي هااي فرهنگا   نكته قابل توجه اي  اسات ااه ويیگاي   . قابلیت تغییر دارد

ي مثبات و منفاي بیاان اارد و ايا       ها توان بصورت ارزش ميهرجامعه را 

تواناد ازمثبات باه     مي ،ها از ي  جامعه به جامعه ديگر تفاوت داشته ارزش

به بیان ديگر، ممك  است آنچه اه درفرهناگ  . منفي و بالعكس تغییر يابد

اي ديگر باه عناوان    فرهنگ جامعه ي  جامعه داراي ارزش مثبت است در

ي الكلاي ياا   هاا  مثال نوشیدن نوشابه.   ويیگي با ارزش منفي تلقي شودي

فرهنگ ي  جامعه به عنوان ي  ارزش مثبت و پذيرفته  اشیدن قلیان در

اي ديگر ااري ناپسند پنداشته شود و  شده تلقي شود اما در فرهنگ جامعه

شاود   ماي گاذاري   آنچه باعث اي  ارزش.گذاري شود صورت منفي ارزشه ب

فردي و اجتماعي است ااه عمادتا تحات تاازیر باورهااي ديناي و        اخالق

خاطر تفاوت ارزشي ه مديريت جوامع جهان ب. باشد ميايديولوژي  جامعه 

 (.0-0)آيد ميحساب ه ب هاي فرهنگي امري بسیار دشوار ويیگي

هاي فرهنگي در جوامع مختلخ دنیا تنها  رسد تثبیت ارزش ميبه نظر 

يت موفق جهاني است اه آن هم درگارو تاروي    راه دستیابي به ي  مدير

 .باشد ميمیان اشورهاي جهان  فرهنگ سالمت در

شود ااه   ميطور گسترده به عنوان شرايطي تعريخ  فرهنگ سالمت به

و از طريق تقويات جواماع ساالم     ،سالمت و رفاه مردم شكوفا شده ،در آن

ايت و خصوصاي هاد    ميگیاري عماو   ي تصامیم هاا  جريان ،طور عادالنه هب

يي داشته باشاند  ها اه همه اي  فرصت را دارند تا انتخاب طوري هشود ب مي

 .اه منمر به سب  زندگي سالم شود

شود رفتارهايي در جامعه نهادينه شاود ااه    ميفرهنگ سالمت باعث 

 ،می  ساالمتي جساماني  أمنبعث از رعايت اصول بهداشتي و در راستاي ت

از لحاظ ارزشي در نزد تمام جوامع و معنوي مردم است و  ،اجتماعي ،رواني

 . گردد ميطور يكسان و بطور مثبت تلقي  هب

آداب  ،يید شدهأتوان ممموعه باورهاي ت ميبنابراي  فرهنگ سالمت را 

و رفتارهايي دانست اه براساس قواعد بهداشاتي و در راساتاي تیامی  و    

  ارتقاي سالمتي مردم شكل گرفته است و به عنوان چارچوبي براي ساب 

 .آيد ميزندگي سالم جوامع بحساب 

ايمااد فصال مشاتراي     تروي  فرهنگ سالمت رويكردي مطمای  در 

باشد و موجا    ميهاي موجود دنیا  بسیارعمیق و وسیع بی  تمام فرهنگ

در واقاع  . شاود  ماي رواج عدالت بهداشتي و سب  زندگي سالم در جهاان  

از طرف . استفرهنگ سالمت به مثابه چارچوبي براي سب  زندگي سالم 

 ي گوناگون بار رفتاار  ها زیر ايديولوژيأزر در ااهش تؤديگر عاملي بسیار م

آيد و موج  ايماد نوعي وحدت روياه زيساتي برپاياه     ميحساب ه مردم ب

ست اه مردم جوامع مختلاخ از  ا گردد و اي  درحالي ميتیمی  سالمتي 

لحاظ آداب خوردن، پوشیدن، روابط اجتماعي، و ازدواج در چارچوب قواعد 

 (.4-7)خواهند بودنیز بهداشتي برخورداراز تنوا و ديگرگوني 

 ميتماا   ميبايست با تكیاه بار بااور عماو     ميسازمان بهداشت جهاني 

قاانون   ها به ضرورت حفظ و ارتقاي سالمتي ماردم ااه آن را در   حكومت 

اساسي اشور خود تااید ارده اند، نقش خود را در تروي  فرهنگ سالمت 

المللي بطور جدي ايفا اند تا اره زمای  هرچاه زودتار باه      در جوامع بی 

تر تبديل شود اه سب  زندگي سالم در آن جرياان دارد و   زيستگاهي ام 

بز و سا   ميمردم دنیا بیشتراز پیش در صلح و آرامش زندگي انند و ترسی

 .دلپذير از جريان حیات در اي  سیاره داشته باشند
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