
 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
 708تا  704، صفحات 89 زمستان، چهارم، شماره سال سوم

704 

 

 

 توسعه علوم پايه در ارتقاي سالمتنقش 
 

 

 *1بين بهروز نيك

 
 

 دهيچك

این علووم اوامر ریااوياف، یي،یوك، اوي ی،      . ییتوسعه محتوا -2 ،توسعه ساختاری -1: توان از دو جهت مورد بررسی قرار داد توسعه وتحول علوم پایه را می

آمووز  در رابهوه بوا     توسعه تحقيقواف و  ،جهان سوم سفانه درأمت. استنانوتکنولوژی  تکنولوژی وهای جدیدی مانند بيو ني، راته های آن و بيولوژی و زیرگروه

چنوين   هو  . مانوده اسوت   اند به ه ين علت، مهالعاف وتحقيقاف در زمينه علووم پایوه باياراوعيا بواقی     خارجی برده علوم پایه، بهره ناچي،ی از منابع داخلی و

هوای آموزاوی و تحقيقواتی در زمينوه      پيشریت ملی نياز به توانایی. اند ثر درهدایت جامعه برخوردار بودهؤعوامر م تری درنفوذ ک  جامعه عل ی و یرهنگی ما از

 -2 ،ح ایوت از تحقيقواف و آمووز  علووم پایوه      هوای درازمودف و   طراحی و تدوین برناموه  -1 .اود علوم پایه دارد که برای این منظور، موارد زیر پيشنهاد می

 .در این بخش گذاری ن علوم پایه و تشویق بخش خصوصی برای سرمایهامعنوی از محقق های مادی و ح ایت -3 ،های کاربردی علوم پایه ز پروژهپشتيبانی ا
 

 پروری سالمت ،سالمت ،علوم پایه :ها كليدواژه

 
 

 
 1اکر 

 

است پایدار که ماتل،م وجود عناصر مختلا از ج له سورمایه    ای توسعه پدیده

 .استمادی است که برای توليد سرمایه اناانی نياز به آموز  مداوم  نی واناا

 :توان از دو جهت مورد بررسی قرار داد توسعه وتحول علوم پایه را می

 توسعه ساختاری .1

 توسعه محتوایی .2

تووان   توسعه وراد ساختاری و تحول آن را طی ساليان مت ادی موی 

 .نشان داد 1و خالصه در اکر  ن ادینصورف  به

اود سه پایه مثلث علووم پایوه در مرحلوه     گونه که مشاهده می ه ان

یي،یك و اي ی بود کوه سو ب بيولووژی نيو، بوه ایون       . نخات ریااياف

 .مج وعه ااایه اد

تحول در راته بيولوژی و راود وسوعت آن منجربوه تقاوي  آن بوه      

 ،بيویي،یوك  ،و سو ب یي،یولووژی  ( آنواتومی  ،پاتولوژی)های اوليه  زیرگروه

هوای   گوروه زیر يواي ی و متعاقباً ميکروبيولوژی، ای ونولووژی، ژنتيوك و  ب

 .ها اد واباته این راته

های  ن به محدوده بيولوژی راتهآپيشریت عل  وتکنولوژی و ورود  با

نانوتکنولوژی وارد عرصه مهالعاف علوم  جدیدی مثر بيوتکنولوژی و

هوای   گوروه زیر با توسعه علوم پایه ودر عين به وجود آمدن .داپایه 

اناسوووی از  مثووور ویووورو )هوووای موجوووود  از راوووتهمتفووواوف 

پی برده اده که ارتباط تنگواتنگی   ، به این مهلب(اناسی ميکروب

بوه دليور ایون عودم     . های علووم پایوه وجوود دارد    بين ت امی راته

بينوي  کوه    مرزبندی دقيق نياز به ه گرایی احاا  اد و امروز می

روز نياز به ه کاری ه ه  وم پایه روزبهبرای توسعه بيشتر محتوای عل

اود وتحقيقاف نيو، نيازمنود ه کواری     های مربوطه بيشتر می راته

و ایوون )هووای مختلووا علوووم پایووه اسووت  تي ووی بيشووتر بووين گووروه

دهنده برگشت مجدد به مبدأ است منتها با روای دیگریعنوی   نشان

 (.با توسعه کارگروهی و تي ی و نه بحرالعلوم بودن
 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 انری تهکاه علوم پ،اگاستاد ای ونولوژی دانش: نویانده مائول. * 1
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با توجه به نقش علوم پایه وتوسعه آن در اناخت عوامر طبيعی و تأثير 

 درجوامع پيشریته توجه باوياری بوه   ،زندگی روزمره و سالمت جامعه آن بر

متأسفانه در جهان سوم توسعه تحقيقاف و آموز  در رابهوه   .آن اده است

اند بوه ه وين دليور     با علوم پایه بهره ناچي،ی از منابع داخلی و خارجی برده

یعنوی   ؛رو هاوتي   حااور بوا آن روبوه    حاصر آن واعی اسوت کوه درحوال   

 .مهالعاف و تحقيقاف در زمينه علوم پایه باويار اوعيا بواقی مانوده اسوت     

دلير دیگر عقب ماندگی این است که جامعه عل وی و یرهنگوی موا از نفووذ     

بودین ترتيوب بوا     .اند ک تری در عوامر مؤثر در هدایت جامعه برخوردار بوده

توجه به نياز به دو مج وعه نيروی اناانی و سرمایه مادی برای رسويدن بوه   

 :نکاف زیر باید مورد توجه قرار گيرد این هدف

راهبوردی   وری،ی ماتحک  علووم پایوه    پایهبرای عه نياز به یك مج و .1

 .کردن علوم پایه برای توسعه مداوم و طوالنی

که این مج وعه بتوانود در زمينوه    گذاری کایی برای این ارورف سرمایه .2

چنوين اسوتفاده از    آموز  نيوروی اناوانی موورد نيواز وکارآمود و هو       

هوای   اهداف راتهروز برای پيشبرد و پيشریت  های جدید و به تکنولوژی

 .مختلا علوم پایه به پيشریت مناسب برسد

اناساندن نياز جامعه به ایون   در جهتهای مائول  نظر دستگاه جلب .3

 .خصوص درزمينه علوم پایه ح ایت از توسعه تحقيقاف به برایمه  

یکی از ماائر باويار اساسوی و مهو  در    عل ی دسترسی به اطالعاف  .4

توسوعه امکانواف   کوه  طبيعی است  .استپيشبرد تحقيقاف علوم پایه 

ها بوه ه وراه    روز و استفاده از آنعل ی دسترسی به آخرین اطالعاف 

توانود یکوی از    ارتباط هرچه بيشتر با مراک، پيشریته در سهح دنيا می

 .های ک ك به توسعه علوم پایه بااد راه

نيازهوا ی اوليوه بازسوازی یاواها وامکانواف نيو،        نبرای برآورد .5

 .رسد ر میاروری به نظ

در زمينوه توسوعه    Natureمجلوه   2112مقاله جالبی در ا اره ژوئون  

علوم پایه وعوامر مؤثر درآن به چاپ رسيده که به خووبی بوه ایون نکواف     

کند که کشورهای در حال توسعه عالوه بر علوم کاربردی نياز به  اااره می

اود  ه گفته میبه عنوان مثال گا. مهالعه و تحقيق در علوم پایه را ني، دارند

کند و یا چرا  علوم پایه چه دردی را از کشورهای درحال توسعه درمان می

هوای   طوورکلی محروميوت   کشوری که مردمش در محروميت غذایی یا بوه 

کنند نيازی به مهالعه در زمينه یرستادن سفينه به یاا  روزمره زندگی می

اوود و   ن ی حاصر ها دارند و یا تحقيقاف علوم پایه که نتایج زودر  از آن

کننود در چنوين کشوورهایی     یا قابر ل ب نياوت و در نتيجوه یکور موی    

ها  تحقيقاف را بيشتر درجهت کاربردی هدایت کنند به ه ين دلير ه،ینه

اوند و اکثور   های زود بازده سوق داده می ها بيشتر به طرف پروژه ک ك و

ردن در اوند و ه،ینه ک های خارجی ني، به ه ين س ت هدایت می ک ك

صوورتی  در .دهنود  جلوه مینتيجه و هدر دادن منابع  بیرا زمينه علوم پایه 

حوال   ه درچو  تحقيقاف کواربردی در ه وه کشوورها چوه پيشوریته و      که

 .کنود  تر موی  پيشریت زودهنگام پيشریت ک ك به بهبود واع اقتصادی و

بورداری   بهوره  این علوم پایه است کوه زمينوه را بورای مهالعواف و     طبيعتاً

نباید یرامو  کرد که ماائر دیگری غير از  ا ناً ،کند ماده میآکاربردی 

ازج له عوامور  که نيازهای روزمره و ای،ایش توان اقتصادی ه  وجود دارد 

 ازتووان   اندازنود موی   جوامع را به خهر می ها و متعدد که موجودیت اناان

توا عوامور مخورب طبيعوی یوا اپيودمی        یایتوه  جهوش هوای   ظهور ویرو 

هوا نفور را در معورط خهور قورار       های خهرناک که جان ميليوون   اریبي

بور ایون مودعا    های مخرب نام برد که  سونامی ها و لرزه یا زمين دهند و می

 .اواهدی هاتند ها و مثال

پب عالوه بر نياز به دانشی که ارز  اقتصادی دارد نياز بوه دانوش و   

جهان هاتی به این  ال پاسخ بدهد که چراؤعلومی ه  داری  که به این س

اصلی ماائر ذکر اده چگونه و محر یا علر  و بااد میصورتی که هات 

اینجاست که نياز به تحقيق وتوسعه ر زمينه علوم پایه اوروری   وکجاست

ی ني، مائله بر ه ين روال قابر طرح است یعنی کپ،ا در. سدر نظر میه ب

( نگر ی جامعهکپ،ا) اف کاربردیعمهال های رایج و عالوه بر درمان بي اری

عوامور   ملکولی در زمينه علور و  نياز به تحقيقاف پایه و ،که اروری است

 و اسوت غيرقابور انکوار    تیهوا نيو، اورور    مدن بي اریآوجود ه مؤثر در ب

تحقيقاف  پيشریت مهالعاف ملکولی و طور که ذکر اد این توسعه و ه ان

کند خواهد بوود   یپایه است که پاسخگوی ماائلی که در دراز مدف بروز م

هو  بوه    نآکوه طبيعوی اسوت    )تا برطرف کوردن یقوم ماوائر روزموره     

ینده آالف کمشتنهایی  بهن آتوجه به   ولی مال اً( خود اروری است خودی

 .را حر نخواهد کرد

موالی در   ها هدایت و هدی ند کردن منوابع اناوانی و   ااید یکی از راه

بوا اهوداف    ییهوا  ين پوروژه که تعادلی بو  طوری هببااد جهت تقاي  منابع 

مدف ایجاد اود تا در نتيجه علوم پایه توسوعه بيشوتری    کوتاه بلندمدف و

 .از این محروميت خارج اود یایته و

قبلی مهالعاف اخير تواثير توسوعه وتحقيوق در     عالوه برخالف تصور هب

 .نددنشان دا را بر راد اقتصادی کامالً نآاثر  علوم پایه و

 ن دانشووگاه سووي ون بوليووواراتوسووم محققوومهالعوواف انجووام اووده 

Simon Bolivar  توليود در   توسوعه علووم پایوه و    تاثير ه،ینه در پيشوریت و

تر در جوامع در حال توسعه را نشان  زمينه علوم پایه و راد اقتصادی سریع

پایوه اوناخت علووم کواربردی حاصور       کنند که اسوا  و  و بيان می هداد

 .استتحقيقاف علوم پایه 

  هتوان گفت علوم پایه در کشورهای در حال توسعه ب خالصه میطور  هب

ه عدم بازدهی اقتصادی یوری مظلوم واقع اده ب ن وآبر بودن  ینه،دلير ه

مد خالص به تحقيقاف آدرصد از در 1ه ين دلير در این کشورها ک تر از 

هوای اختصواص یایتوه بوه      اکثر بودجه در علوم پایه تخصيص یایته است و

که حتوی   طوری هبوده ب علوم پایه به ندرف بيش از صد ه،ار دالرتحقيقاف 

خوابختانه ایون   .کند زمایشگاهی را ن یآر ومواد اوليه یکفایت خرید وسا
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درک بهتر اه يت تحقيقاف در علووم پایوه در حوال     واعيت با اناخت و

تغيير است ولی هنوز تا رسيدن به واوعيت مهلووب راه درازی در پويش    

 در ایون زمينوه و   دلير نياز بوه ایجواد تشوکيالف ماوتقر     ه ينه ب .است

 و گونه که ذکر اود در جهوت نشوان دادن نيواز     های الزم ه ان ه اهنگی

انودرکاران   دسوت  ن وخصووص بوه ماوئوال    هاه يت این نوع تحقيقواف بو  

 .اروری است در کشور  تخصيص بودجه

اروع  ی در این زمينهیها بعای ازکشورها از ج له اندون،ی یعاليت در

ن نوه بورای   آکوه بودجوه    است (Fund-raisings) اده است و آن ایجاد یك

مهالعواف علووم پایوه تخصويص داده      بورای مهالعاف کاربردی بلکه یقوم  

بااود   زودها هنووز   حاصر این یعاليت در موردگيری  ااید نتيجه .اود می

ييوراف  تواند تغ توان اميدوار بود که تکيه بر مهالعاف علوم پایه می ولی می

 درمان ع وومی و  بهداات و توسعه علوم پایه و اساسی در جهت حرکت و

 .ارتقای سالمت دااته بااد

توانود   ااید تحقيقاف علوم پایه نتواند نتيجه یوری و زودر  بدهد ولی می

  ی است بوه موا بدهود و   یحال تغييراف دا تری از جهانی که در اناخت ع يق

کيود  أت ن تکيه وآ ری،ان سراسر دنيا بر که برنامه دهد اطالعاتی را به ما می نهایتاً

 .که قلب ت نده اقتصاد نوین خواهد بود بينی کرد پيشتوان  می دارند و

 :استنکته اروری  ایندر خات ه ذکر 

تحقيقاتی در زمينه علووم   های آموزای و پيشریت ملی نياز به توانایی

تحقيقواتی در ایون    هوای  های مختلفی برای بازسازی گوروه  راه پایه دارد و

 .زمينه وجود دارد

یك برنامه درازمدف و متعهد به انجام ه راه با پشتيبانی مالی  بایددولت  .1

ریو،ی   موز  علوم پایوه بورای پایوه   آ ک ك ماتقي  به تحقيقاف و برای

کوار   Problem driven researchهدی ند در جهت تحقيقواف را در دسوتور   

 .قرار دهد

 بردی در زمينه علوم پایههای کار ح ایت از پروژه .2

ن علووم پایوه و تشوویق بخوش     اهای مادی ومعنوی از محققو  ح ایت .3

دلير عدم پرداخت ه زیرا ب .گذاری در این زمينه خصوصی برای سرمایه

 ن زبوده و اه چنين اورایم نوا مناسوب کواری محققو      حقوق کایی و

ه زموده حاار به ه کاری با مراک، عل ی نياوتند و در نتيجوه بو   آکار

یوا   هوای دیگور و   طورف بخوش  ه بو  ،تحقيقواف  برایر عدم انگي،ه دلي

 .اوند مهاجرف سوق داده می

های احت الی  حر ده و راهکریکری برای حر این معار  بایدن مائوال

 ...(انگي،ای و  های غيرنقدی ک ك) را بيابند

 

Role of Development of Basic Sciences in Health Promotion 
 

Behrouz Nikbin*1 

 

Abstract 
Development of basic sciences can be assessed in two parts: 1- Structural development 2- Content development. 

These sciences include mathematics, physics, chemistry, biology and its subgroups, and also new fields such as 

biotechnology and nanotechnology. Unfortunately, in the third world, development of research and education in 

basic sciences has a small share in domestic and foreign resources, therefore, studies and research in this field have 

remained very weak. Also, our scientific and cultural members have little influence on effective factors for leadership 

of the community. Educational and research abilities in the field of basic sciences are required for national 

improvement, therefore the following items should be pursued:. 1- Designing and compiling long-term programs and 

supporting research and education of basic sciences. 2- Supporting  applied basic science projects.  3- Supporting  

basic science researchers and encouraging the private sector to invest in this field. 
 
Keywords: Basic Sciences, Hygiene, Health Promotion 
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