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نموذج تطبيقى لدراسة أثر إقتصاديات إنتاج األمصال واللق احات  
 على الصحة والبيئة فى مصر

               [51] 
 (2)مينأحمد أمحمود  -(2)نادر البير فانوس -(5)محمود صالح عبد السميع

(3)محمد براهيمإهبه 
 

جامعة عين  ،رةكلية التجا( 9 جامعة عين شمس، معهد الدراسات والبحوث البيئيةباحث ب (0
  الدم الشركة المصرية لخدمات نقل( 3 شمس

 

 المستخلص
قتصاديات إنتاج األمصال اإعداد نموذج تطبيقى لدراسة أثر  هدفت هذه الدراسة الى

ر األمر الذى يحقق أكبر استفادة لألفراد من توافر مصواللقاحات على الصحة والبيئة فى 
ن والتى توفر الحماية لألفراد، وبهذا فإن مشكلة األمصال واللقاحات وسهولة عملية التحصي

البحث تتمثل فى وجود بعض التحديات التى تعوق عملية إنتاج األمصال واللقاحات والعملية 
التحصينية فى مصر وهذه التحديات تتمثل فى وجود بعض المفاهيم الخاطئة وعدم إدراك 

ائد التحصين فى تقليل األمراض بعض األفراد فى المجتمع بفوائد األمصال واللقاحات وفو 
والقضاء عليها فى بدايتها قبل أن تنتشر وتتحول الى وباء يدمر صحة األفراد داخل المجتمع، 
وتناولت الدراسة مفهوم األمصال واللقاحات والفرق بين كل منهما وذلك لمعرفة مدي تأثير تلك 

ومدي تأثير العملية التحصينية  التحديات على إنتاج األمصال واللقاحات والعملية التحصينية،
واعتمدت .فى تحسين صحة األفراد وتقليل انتشار األمراض وتقليل حاالت األصابة باألمراض

كذلك الدراسة على المنهج التحليلى فى الجانب العملى أعتماًدا على اجابات عينة الدراسة 
توزيعها على األفراد  وعلى بيانات الدراسة التى تمت من خالل استمارة االستقصاء التى تم
استمارة استرد ( 972)العاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات والتى عدد 

استمارة وحيث تعتبر استمارة ( 921)استمارة الصالح منها للتحليل عدد ( 960)منها عدد 
حصائيَا االستقصاء االداة المستخدمة لتحقيق أهداف الدراسة من خالل اختبار الفروض ا

اتجاه ذو داللة إحصائية وقد خلصت الدراسة الى وجود  SPSSباستخدام البرنامج االحصائى 
 يوجد، 1012حول إقتصاديات إنتاج األمصال واللقاحات في مصر وذلك عند مستوي معنوية 

 األمصال وضع علي واللقاحات األمصال إنتاج إلقتصاديات إحصائية داللة ذو تاثير
يوجد تاثير ذو داللة ، 1012 معنوية مستوى عند وذلك مصر في وبيئيا صحيا واللقاحات
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إحصائية إلقتصاديات إنتاج األمصال واللقاحات علي وضع األمصال واللقاحات صحيا وبيئيا 
 1012في مصر وذلك عند مستوى معنوية 

 

 مقدمة
واالجتماعية تعتبر صحة االفراد والمجتمعات هى حالة اكتمال السالمة البدنية والعقلية 

او هى الحالة المتوازنة للكائن الحى والتى ، وليس مجرد غياب او انعدام المرض او العجز
، تتيح له االداء المتناغم والمتكامل لوظائفه الحيوية بهدف الحفاظ على حياته ونموه الطبيعى

ألمصال وللمحافظة على صحة االنسان يجب اتباع اساليب ونظم دقيقة فى استخدام االدوية وا
هو علم يبحث ( Serology)ويعتبر علم األمصال ، واللقاحات بطريقة اكثر امنا واقل تكلفة

او مولدات ضد  (Antibody)فى تكوين بالزما الدم واحتوائه على اجسام مضادة 
(Antigen) وهو عادة ما يشير الى ما اذا كان مصل الدم ، والتفاعالت التى تحدث بينهما

ادة والتى يتم انتاجها بشكل ذاتى فى جسم االنسان عندما يتعرض الى يحتوى على اجسام مض
حدوث عدوى وينتج عن تلك العدوة قيام الخاليا المناعية فى جسم االنسان بانتاج االجسام 

وتعتبر عملية استخدام اللقاحات . المضادة لتقوم بعملية الدفاع عن الجسم ضد مسببات العدوى
فى تحسين وضع الصحة العامة فى المجتمع وذلك من خالل  من اهم التدخالت التى ساهمت

منع االصابة باالمراض االنتقالية وتقليل نسبة العدوى ونسبة الوفيات لكافة شرائح المجتمع 
وكان للتاثيرات االيجابية للتلقيحات وما يتبعها من نتائج بارزة تقف على ، وباالخص االطفال

وكذلك استخدام ، وفير ماء امن وصالح للشربنفس المستوى مع تدخلين مهمين وهما ت
ويعد التحصين من الوسائل التى تهدف الى توفير ، المضادات الحيوية فى مقاومة الجراثيم

مناعة وحماية مسبقة من اخطار االصابة باالمراض وما ينتج عنها من اعراض ومضاعفات 
تحفيز الجهاز المناعى لعملية اما اللقاح فهى مادة تعطى لالنسان بهدف ، قد تؤدى الى الوفاة

التصدى والقضاء على العامل المسبب للمرض او سمومه عند دخوله جسم 
 (.9101القحطانى،(االنسان

ويعتبر المحافظة على صحة الفرد والمجتمع من الهدف الرئيس والتى يتم من خاللها 
والتنمية ، ريةوقد اتضح فى االونة االخيرة ان الثروة البش، بناء مجتمع قوى ومتحضر

، هما وجهان لعملة واحدة فكل منهما يعتمد على االخر وال يجوز التفرقة بينهما، االقتصادية
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والتنمية االقتصادية هدفان متعارضان وان هناك ، ان حماية البيئة ويعتقد بعض االشخاص
ما التنمية انفصاال بين الطبيعة والبشرية ويعتقد البعض اننا ينبغى ان نختار احدى الخيارين ا

والتنمية ، او حماية البيئة ولكن يمكن لالنتاجية العالية والتكنولوجيا الحديثة، االقتصادية
واال تعذر استمرار ،بل يجب ان يتم التوافق بينهما ، ان تتفق مع بيئة صحية، االقتصادية

 .  عملية التنمية
ك أصبحو يشعرون كذل، من الدراية بقضايا البيئة أصبح الناس مؤخرا على قدر كبير

بالصلة بين عمليات االنتاج وانماط االستهالك وبين التكاليف الصحية التى تضر البيئة وقد 
وتهدف (. 9112الزغبى،)ادى هذا األمر الى الحاجة الى أن يكون النمو األقتصادى مستداما

مة هى نظام التنمية المستدامة الى التوافق والتكامل بين البيئة والتنمية من خالل ثالثة أنظ
ويعنى النظام االول القدرة على التكيف مع ، ونظام إجتماعى، ونظام أقتصادى، حيوى للموارد

التغيرات االنتاجية البيولوجية للموارد لعملية التخليق واالنتاج لتكوين الموارد األقتصادية بطريقة 
الة االجتماعية لجميع اما النظام األجتماعى فيعنى توفير العد. منظمة وليس جائرة األستخدام 

وأخيرآ النظام األقتصادى وهو يعنى القدرة على تحقيق حالة التوازن بين ، فئات المجتمع
االستهالك واالنتاج لتحقيق التنمية المنشودة التى تهدف الى التحسين المستمر فى نوعية 

 (.9112الزغبى،)الحياة 
 

 الدراسةمشكلة  
عالمية أال أن ما يقرب من ثلث سكان العالم رغم التقدم الموجود فى مجال الصحة ال

أو انخفاض  اسعارهايفتقر الى سبل الحصول على األمصال واللقاحات اما بسبب ارتفاع 
المستوى المعيشى وتدنى الدخول لمعظم افراد المجتمع أو عدم توافرها طبقا للموقع الجغرافى 

 .طق الريفية النائية الذى يتعزر معه وصول هذه األمصال والطعوم الى بعض المنا
ويواجه العالم اليوم مشكلة اساسية حيث شهدت السنوات االخيرة زيادة سريعة فى التطور 
التكنولوجى حول العالم مما يعنى زيادة قدرة االفراد على معرفة أسباب المشكالت وكيفية 

بالفعل  وبخالف ذلك فقد تدهورت، التغلب عليها بشكل اسرع مما كان عليه الوضع قبل سابق
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الحالة الصحية لكثير من االفراد فى المجتمعات النامية وذلك لتدنى نسبة دخول اآلفراد وعدم 
قدرة االفراد على مواكبة الزيادة السريعة فى اسعار األمصال واللقاحات وذلك نظرا للقرارات 

يادة غير االخيرة التى اتخذتها الحكومة لتحرير سعر الصرف للعمالت االجنبية مما نتج عنه ز 
والذى ادى الى زيادة كافة المواد الخامة المستخدمة ، مسبوقة فى سعر صرف الدوالر االمريكى

جه صناعة األمصال واللقاحات ومما سبق نستنتج بعض التحديات التى توا، فى عملية االنتاج
 :وهى

 تدنى النظم الصحية المقدمة للمواطنين  -5
 رآ لضعف مستوى الدخل بين افراد المجتمعصعوبة الحصول على األمصال واللقاحات نظ -2
 ارتفاع اسعار األمصال واللقاحات نتيجة لتحرير سعر الصرف  -3

فبالرغم مما حققته هذه . لألمصال واللقاحات تأثير إيجابى فعال على الصحة العامة 
اللقاحات من انقاذ حياة المالين من البشر إال أن هناك ماليين أخرون من البشر ما زالوا 

بل وأن ، تون سنويا فى مختلف أنحاء العالم بسبب أمراض ليس من الصعب الوقاية منهايمو 
 (.9102نجم،) اللقاحات الواقية منها متواجدة

ولكن فى ظل عالم تسوده العولمة واالحتكار البد من ضرورة توفير اللقاحات الالزمة 
م تداعيات العولمة فى حيث يشكل الحصول على اللقاحات والطعوم فى الدول النامية أحد أه

ألن وضع القيود المتعلقة بالملكية الفكرية ضمن اتفاقيات منظمة ، مجال الرعاية الصحية
التجارة الدولية فيما يخص براءات اختراع اللقاحات مما سيؤدى الى رفع تكلفتها وصعوبة 

جه الحصول عليها ومع التغيرات التى طرأت على الصعيد العالمى والتحديات التى توا
شهدت السنوات االخيرة مجموعة من التغيرات التى أثرت على صناعة ، التحصينات واللقاحات

ومنها جمهورية مصر العربية من اهمها قيام الحكومة  األمصال واللقاحات فى بعض الدول
باالتجاه نحو عملية الخصخصة باعتبارها خطوة نحو تحقيق التنمية االقتصادية وتقليل 

ية الحكومة ومن بين المنشات الحكومية فى الدول النامية التى تم تحويلها الضغط على ميزان
الشركة )وهى الهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وقد تم صدور قرار بتحويلها الى 

والتى تتبع قطاع االعمال العام وتواجه الدولة ( القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات 
 (9119،بلقاسم صبرى) همهاأديات من المصرية عدد من التح
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عدم قيام الحكومة بدعم شركات قطاع أالعمال وذلك لعدم تحميل موازنة الدولة بأعباء  -
 .اضافية 

 . انخفاض رؤوس االموال المستثمرة فى مجال انتاج األمصال واللقاحات -
وحظر تقليد بعد تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية  ارتفاع تكاليف التكنولوجيا المستوردة -

 .اى سلعة او منتج 
 ارتفاع اسعار استيراد المواد الخام الخاصة باالنتاج وذلك بسبب تحرير سعر الصرف -

 (9102نجم،)
وفى ، ومع ارتفاع معدالت التلوث البيئى التى باتت تهدد صحة اإلنسان بصورة عامة

فة االعتماد المنطقة العربية بصفة أساسية وفى مصر بصفة خاصة آلنتشار الصناعات كثي
وعدم مراعاة قواعد السالمة البيئية ،عالوة على غياب ، على الطاقة بجانب الصناعات الرديئة

الثقافة البيئية لدي قطاعات واسعة من مجتمعاتنا العربية وهنا يأتى دور الحكومة فى نشر 
الوعى البيئى وتسهيل االجراءات فى تاسيس المشروعات والغاء الجمارك على المعدات 
المستخدمة فى عملية انتاج األمصال واللقاحات وصياغة القوانين المنظمة للنشاطات 
االقتصادية فى مجال تصنيع األمصال واللقاحات واالدوية و من جانب اخر يجب مشاركة 
المجتمع والمؤسسات الحكومية فى الدعم المعرفى والمساندة وتعميق برامج التثقيف المجتمعى 

لتساعد على الحد من انتشار  تطعيمات التى تقوم بها وزارة الصحةحول برامج وحمالت ال
 (9109عبد الودود،)االمراض

وعلى الرغم من نجاح األمصال واللقاحات فى الوقاية من االمراض ومكافحتها فانها ال 
تزل لديها القدرة على المساهمة على نطاق أوسع من ذلك فى تحسين الحالة الصحية لالفراد 

حيث انه يمكن تطوير منظومة تصنيع األمصال واللقاحات وذلك باالهتمام بعملية والمجتمعات 
البحث العلمى فى مجال تصنيع اللقاحات واالستفادة من الخبرات العالمية من بعض الدول 

ومن األمصال الجديدة التى يتم العمل عليها فى االونة االخيرة هى ، المتقدمة فى هذا المجال
والمعروفة ايضا باسم فرط ( االتجاهات الجديدة ألمراض الحساسية : ووىلقاحات الحمض الن) 
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الحساسية وهو ان الجهاز المناعى حساس لبعض البروتينات االجنبية التى عادة ما تكون غير 
كما يوجد عدة انواع اخرى ، ((peng,Yuan zheng 2016ضارة فى معظم الناس االخرى

وهو مرض ( لقاحات نقص المناعة البشرية )ا منها من األمصال واللقاحات يتم العمل عليه
األزمة لمحاربة هذا  اجراء الدراسات اخطير يهدد عدد كبير من األشخاص سنويا ويتم حالي

 (.Bahar Ramezanpour 2016)روس الخطيريالف
صحة وكيفة يمكن تطويره للمحافظة على ( لونزا ــــــاألنف)وكذلك لقاح 

 (.2016BaharRamezanpour)االفراد
وسوف تتناول الدراسة اقتصاديات انتاج األمصال واللقاحات فى مصر متمثلة فى 
الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وهل يمكن توفير امصال وطعوم باسعار 
تتناسب مع مستوى الدخل المنخفض لعدد كبير من افراد المجتمع وكيفية المحافظة على 

على الثروة البشرية كركيزة اساسية وهدف رئيسى من اهداف التنمية  االفراد وكيفية المحافظة
حيث ان االستثمار فى القدرة البشرية والمحافظة عليها وتحصينها ضد األمراض ، المستدامة

مما سبق  .من اهم انواع االستثمار التى ترتكز عليه جميع الدول المتقدمة فى الوقت الحالى 
ثل فى وجود صعوبة فى توفير األمصال واللقاحات وتحقيق نستنتج ان مشكلة الدراسة تتم

وتحرير  االكتفاء الذاتى منها وذلك فى ضوء ما تشهده البالد من ارتفاع مستمر فى االسعار
 سعر الصرف 

 الدراسةأسئلة  
 :الى األجابة على سوال جوهرى وهوتسعى الدراسة 

حات علي وضع األمصال إلقتصاديات إنتاج األمصال واللقا ما مدى وجود تاثير  -0
 ؟1012واللقاحات صحيا وبيئيا في مصر وذلك عند مستوى معنوية 

 :نهاتمد منه عدة اسئلة فرعية ومويس
فى مصر وذلك عند  مصال واللقاحاتحول إقتصاديات إنتاج األ تاثير وجود مدى ما -0

 ؟1012مستوى معنوية 
فى مصر وذلك عند  صحيا وبيئيامصال واللقاحات حول وضع األ تاثير وجود مدى ما -9

 ؟ 1012مستوى معنوية 
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 الدراسةأهداف  
 :لى تحقيق عدة أهداف ومنهاإالبحث يهدف 

 واللقاحات األمصال وضع علي واللقاحات األمصال إنتاج إقتصاديات تاثير على التعرف -0
 1012 معنوية مستوى عند وذلك مصر في وبيئيا صحيا

 مستوى عند ج األمصال واللقاحات فى مصر وذلكالتعرف على تأثير إقتصاديات إنتا -9
 1012 معنوية

 عند وذلك. التعرف على تأثير وضع األمصال واللقاحات على الصحة والبيئة فى مصر -3
 1012 معنوية مستوى

 

 الدراسةفروض  
 وضع علي واللقاحات األمصال إنتاج إلقتصاديات إحصائية داللة ذو تاثير ال يوجد -0

 1012 معنوية مستوى عند وذلك مصر في وبيئيا صحيا واللقاحات األمصال
 مصر فى واللقاحات األمصال إنتاج إقتصاديات حول إحصائية داللة ذو اتجاه يوجد ال -9

 1012 معنوية مستوي عند وذلك
 عند وذلك مصر فى واللقاحات األمصال وضع حول إحصائية داللة ذو اتجاه يوجد ال -3

 1012 معنوية مستوي
 الدراسةحدود  

تم اختيار تلك الفترة نظرًا  9108وحتى عام  9111تبدأ الدراسة من عام  :د الزمنيةالحدو 
 لتوافر قد كبير من البيانات عن األمصال واللقاحات عن تلك الفترة 

الشركة القابضة )يتم التطبيق على جمهورية مصر العربية متمثلة فى  :الحدود المكانية
 (Vacsera للمستحضرات الحيوية واللقاحات
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 الدراسةمنهج  
 واألسلوب الوصفى األسلوب على يعتمد الذى اإلستقرائى المنهج على الدراسة تعتمد
 إلى باإلضافة التاريخى التحليلى المنهج يعزز بما اإلقتصادية المتغيرات وعرض التحليلى
 والطعوم اللقاحات وصناعة التطعيمات عن البيانات بعرض تهتم التى الحالة دراسة طريقة
 توصيات وضع إلى للوصول البيانات وتفسير تحليل ثم ومن، البحث قيد المشكلة يدوتحد

 :وهى هامة ركائز على منهجيته فى عموما – يركز والبحث.  البحث أهداف لتحقيق مالئمة
 البحث عملية فى الالزمة والمعلومات البيانات تجميع خالل من يتم :استقرائية دراسة
 . واألجنبية العربية المراجع من موعةبمج باالستعانة وذلك وتحليل
 القابضة والشركة، الصحة الى وزارة التوجه طريق عن ذلك يتم :ميدانية دراسة

 اإلحصائية بالبيانات اإلستعانة وكذلك، التابعة والشركات واللقاحات الحيوية للمستحضرات
 . المختلفة الوثائق أو المنشورة وغير المنشورة

 

 الدراسةهمية  أ
الى دراسة اقتصاديات انتاج األمصال واللقاحات وأثرها على الصحة  الدراسةهمية رجع أت

وذلك باعتبار ان مجال التطعيمات من اهم المجاالت الصحية التى يجب ، والبيئة فى مصر
ودراسة الدور الفعال التى تقوم به التطعيمات من درع واقى لحماية ، التطرق اليها ودراستها
مع وتقليل عدد الوفيات الناتج عن االمراض التى يمكن تجنبها باسخدام االفراد داخل المجت

 . ودراسة اهم التحديات التى تعوق ازدهار هذه الصناعة، التطعيمات واألمصال االزمة
 الدراسة مصطلحات

بأنها عبارة عن األجسام المضادة الجاهزة التى تم تحضيرها األمصال تعرف : األمصال -5
والتى تؤدى مفعولها فور ، هى مضادات سموم جاهزة التحضير أو،               ً وتجهيزها معملي ا

ً  وقد سميت أمصاال  ، ويستمر هذا المفعول لفترة قصيرة، إعطائها              Serums  ألنها تحضر
رباب )ثم بعد ذلك يتم نقلها عن طريق الحقن العضلى أو الوريدى، من مصل عائل آخر

 .(9102فتحى نجم 
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تقوم بعمل تحسين المناعة  biological productsهى منتجات بيولوجية  :اللقاحات -2
وتحتوى اللقاحات التقليدية على أجزاء من الميكروبات أو ميكروبات . ضد مرض معين 

عندما يتم تلقيح الشخص بهذه ، أو إضعافها بحيث ال تسبب المرض كاملة تم قتلها
جهاز  المستحضرات يواجه الجهاز المناعى هذه النسخ غير الضارة للجراثيم ثم يقوم

يتذكر الجسم الجراثيم بحيث فى . فى المقابل  المناعة بإزالتها بسرعة من جسم اإلنسان
وقت الحق فى الحياة عندما يصادف الجراثيم الخبيثة الحية الحقيقية قد يكون جهاز 
المناعة قادر على محاربة تلك الجراثيم بناء على الذاكرة المحتجزة ضد جرثومة 

 (.9101 انيجابر سالم القحط)معينة
تعرف البيئة بانها الوسط أو المجال الكائن الذى يعيش فيه اإلنسان بما يضمه من  :البيئة -3

 (.9113شوقى السيد ) ضواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤير فيها
تعرف البيئة أيضا بأنها المحيط الذى يشمل كل األشياء الحية وغير الحية والتفاعالت 

ت على اختالف أوضاعها، ولها مفهومًا ال متناهيًا نتيجة هذه بينها ونتائج هذه التفاعال
 (0222أبو خلف، باسمة عرفات عبد الرحمن )األوضاع 

الصحة هي الحالة المتوازنة للكائن الحي والتي تتيح له األداء المتناغم  :الصحة -4
منظمة الصحة )والمتكامل لوظائفه الحيوية بهدف الحفاظ على حياته ونموه الطبيعي

 (9101عالمية ال
 

 الدراسات السابقة
نموذج اقتصادى قياسى مقترح لقياس أثر التغطية التحصينية "  2154دراسة نجم ، -5

حديثى الوالدة والرضع واالقل من خمس )باللقاحات فى تخفيض معدل وفيات األطفال 
 التغطية أثر على الضوء إلقاء وهدفت الدراسة الى "فى جمهورية مصر العربية ( سنوات 

 خمس من واألقل والرضع الوالدة حديثى األطفال وفيات معدل على باللقاحات التحصينية
 التى النتائج همأ ومن 9109 الى 0282 عام منذ العربية مصر جمهورية فى سنوات
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 فى التغيرات وتشرح تفسر الثالثة النماذج فى المستقلة المتغيرات أن الدراسة اليها توصلت
 بنسب مصر فى سنوات خمس من واألقل والرضع الوالدة ثىحدي األطفال وفيات معدل
 للنموذج تقريبا% 78، الثانى للنموذج تقريبا% 77، األول للنموذج تقريبا% 76 بلغت
 .الثالث

العولمة ودورها فى توافر اللقاحات واألمصال واتاحتها للدول " 2154دراسة نجم ، -2
 خالل من، عليها قامت التى فروضال خطا أو صحة اختبار الى الدراسة وهدفت"النامية 
 اللقاحات على التأثير فى العولمة دور ودراسة، وأنواعها واألمصال اللقاحات تعريف
 التفاقية والسلبية اإليجابية االثار أهم دراسة خالل من النامية الدول فى فى واتاحتها
 فى مهم دور واألمصال للقاحات الدراسة اليها توصلت التى النتائج اهم ومن .التريبس
 وشلل الجدرى مرض على القضاء فى ساعدت حيث، القدم منذ األمراض من الوقاية
 اللقاحات تختلف . باللقاحات منها الوقاية يمكن التى األمراض من وغيرها األطفال
 منتجات وليست( دقيق حية كائنات) بيولوجية منتجات باعتبارها األدوية عن والطعوم
 اللقاح إنتاج عملية أن حيث وتكلفة تعقيدا أكثر وفاعلية جودة لبتتط(  كاألدوية) كيمائية
 لشعوب واألمصال اللقاحات توفير فى سلبية انعكاسات للعولمة .الفنية المعرفة" على تعتمد
 التجارة منظمة اتفاقيات ضمن الفكرية بالملكية المتعلقة القيود وضع ألن، النامية الدول
 ارتفاع الى سيؤدى، واللقاحات واألمصال األدوية اعاختر  براءات يخص ما فى الدولية
 . الفقيرة النامية الدول فى إتاحتها وصعوبة تكلفتها

تنمية مستدامة تراعى الصحة :االقتصاد األخضر "  :2152الودود، عبد دراسة -3
زيادة الوعى لدى األفراد وزيادة الوعى البيئى لديهم وكيفية  وهدفت الدراسة الى" والبيئة
ظة على البيئة بما يعود على صحة االفراد فى المجتمع وكيفية تحقيق االمن القومى المحاف

بتوفير مياه نظيفة وأن االمن القومى ال يتحقق بالخيار العسكرى فقط انما األمن القومى 
فى التعريف الشامل األن هو قدرة الدولة على تأمين استمرار مصادر قوتها في كل 

جال األقتصادى لمواجهة المخاطر التى تهددها ،وتامين المجاالت، بما فى ذلك الم
هم النتائج التى توصلت أومن . متطلبات الحياة االساسية ألبنائها فى الحاضر والمستقبل

 .يجب زيادة وتعميق برامج التثقيف المجتمعى حول األنشطة النظيفة بيئيااليها الدراسة 
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عبر تسهيل االجراءات فى تأسيس  قيام الحكومة بمساندة مشروعات االقتصاد األخضر
 .والغاء الجمارك عن مستلزمات هذه الصناعة ، مثل تلك المشروعات

 ( Bahar, Ramezanpour 2016 (دراسة -4
Cross-Sect oral Perspectives of Market Implementation of the 

MVA Platform for Influenza Vaccines: Regulatory, Industry and 

Academia 

األنفلونزا  التى توضيح ومعرفة التطورات الحديثة والنهج الجديد فى مجال لقاح هدفت الدراسة
وعلى الرغم من ان لقاحات األنفلونزا السنوية الحالية فعالة نسبيا ضد عدوى ، والتطورات

وة على وعال، وهذه اللقاحات ال توفر الحماية ضد األنفلونزا الجائحة والناشئة، األنفلونزا الوبائية
ذلك ال يزال ضمان توفير اللقاحات بشكل كافى وفى الوقت المناسب يشكل تحديا كبيرا بسبب 

عم امكانية تطوير اللقاحات  وقد اظهرت نتائج الدراسةعدة قيود منها حقوة الملكية الفكرية 
 .التى تحفز الحماية ضد الميكروبات 

  Venkateswarlu,Chamcha) (2016دراسة  -1
Current Scenario and Future Prospects of HIV Vaccines  

التى يمكن من خاللها السيطرة على فيروس التى توضيح ومعرفة دور اللقاحات  تهدف الدراسة
نقص المناعة والدور الفعال الذى يقوم به التطعيم وكانت الجهود الرامية للوقاية من هذا 

جهود قامت بخفض العدوى الجديدة التى فيروس نقص المناعة البشرية متفائلة ألن هذه ال
 . 9102سنة  009الى  9102مليون شخص سنة  9تحدث سنويآ من 

  ((Peng,YuanZheng2016دراسة  -6
DNA Vaccines: The New Directions to Allergic Diseases 

اكتشاف لقاح جديد يساعد على تقليل العناء على مرضى الحساسية وتقوم  تهدف الدراسة الى
لدراسة على تطوير واجراء ابحاث على هذا اللقاح وعمل استراتجية جديدة لعالج أمراض ا

الحساسية ويتم حاليا إجراء التجارب العالجية لهذا التطعيم الوقائى حتى يتم اثبات سالمة 
زالة الخاليا مثل مضادات الهيستامين                                                                           التطعيم عالجات لمنع عمل وسطاء التحسس وا 
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يبينيفرينيتك، طريقة أخرى أكثر فائدة لبعض أنواع الحساسية التي يمكن                       والسكريات القشرية وا  
 .أن تؤدي إلى تغيير المسار الطبيعي ألمراض الحساسية

نجد ان أغلب الدراسات السابقة قد ركزت  :سات السابقةأوجه الخالف بين هذه الدراسة والدرا
، ول المتقدمة فى هذا المجالعلى المقارنة بين انتاج األمصال واللقاحات فى مصر وبعض الد

وعليه فان هذه الدراسة تتطرق الى موضوع هام يتعلق بصحة االفراد والفوائد التى تعود على 
البيئة والمجتمع من عدم انتشار األمراض والمساهمة فى دراسة التحديات التى تواجه صناعة 

جودة عالية وتكلفة  األمصال واللقاحات فى مصر ومدى أمكانية توفير أمصال وللقاحات ذات
  .منخفضة 

 

 أجراءات الدراسة
 9108الكتب والمجالت والمقاالت العلمية ،والدراسات السابقة، واجريت الدراسة فى عام  -
تبرز المؤشرات الصحية والبيئية من ( استمارة االستبيان)استخدام وسائل جمع البيانات  -

 .هذه الدراسةاقتصاديات انتاج االمصال واللقاحات التى تركز عليها 
 .تحليل البيانات وتقيمها والتركيز على نقاط القوة والضعف لالستفادة منها -
على اسلوب قائمة االستبيان فى جمع البيانات الالزمة  الباحثيناعتمد : سلوب جمع البياناتأ

 :عداد قائمة استبيان تتضمنإب الباحثينالختبار فروض الدراسة حيث قام 
 سيم استمارة االستبيان الى ثالثة اجزاء وهى تم تق: محاور االستبيان

االسم، طبيعة العمل، الخبرة فى المجال، السن، الدرجة العلمية، مفاهيم اساسية عن  -
 الدراسة 

 يناقش هذا المحور إقتصاديات إنتاج األمصال واللقاحات فى مصر  :المحور االول -
  فى مصر صحيا وبيئيا األمصال واللقاحاتوضع  يناقش هذا المحور :المحور الثانى -

الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية التطبيق على  يشمل مجتمع الدراسة: مجتمع الدراسة
 .في مصر واللقاحات

 تمتالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية  وعلى الدراسة عينةاشتملت  :الدراسة عينة
 القابضة بالشركة العاملين داألفرا على توزيعها تم التى االستقصاء استمارة خالل من الدراسة
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 استمارة( 960) عدد منها استرد استمارة( 972) هاعدد واللقاحات الحيوية للمستحضرات
وتم اختيار المسئولون  %20,21،بنسبة استجابة  استمارة( 921) عدد للتحليل منها الصالح

توزيع  (0)عن مصنع انتاج االمصال ومراكز التطعيمات بالشركةوسوف يوضح الجدول رقم 
 عينة الدراسة

                        جدول توزيع عينة الدراسة
 :(5)جدول رقم

 نسبة االستجابة عدد القوائم الصالحة للتحليل عدد القوائم المستلمة عدد القوائم المسلمة
275 261 250 90.91% 

 كما الدراسة هذه في اإلحصائية المفاهيم بعض ستخداما تم: اإلحصائي أسلوب التحليل
 :يلي

 وذلك الدراسة أبعاد عبارات من عبارة لكل النسبية األهمية حساب تم :لنسبيةا األهمية -5
 حساب ويتم الدراسة أبعاد من بعد كل داخل( المتغيرات) العبارات أهم ترتيب بهدف
 :اآلتية العالقة خالل من النسبية األهمية

 (و× ت )مج     = النسبية األهمية
 *و× ن         
 استجابة لكل قابلالم التكرار=  ت حيث

 استجابة لكل المقابلة الدرجة=  و
 (2) استجابة درجة أكبر* = و
 الدراسة عينة إجمالي=  ن
يتم باستخدام إحصاءة ، اختبار االشارة هو اختبار فروض ال معلمي :ختبار االشارةا -2

جد ام ال يو  –أو + ومنه نتمكن من معرفة هل هناك اتجاه عام ، وليكسون للعينة الواحدة
 . داخل مجتمع( محايدة)اتجاه معين 

تستخدم بصفة عامة مقايس ليكرت لمعرفة االتجاه العام ألراء : مقياس ليكرت الخماسي -3
و في ( المعروفة بسلم ليكرت)المستجبين لإلجابة على اسئلة الرفض و القبول المتدرجة 
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المقياس ثنائي القطب  ثم ظهر( موافق أوغير موافق)البداية كان يستخدم المقياس الثنائي 
ليصل ( غير موافق  –محايد  –موافق )فتطور من مقياس ليكرت الثالثي ( سلم ليكارت)

 .الرباعي و الخماسي حتي وصل لمقياس ليكرت التسيعي
تستخدم الموثوقية إلجراء إختبار الثبات ألسئلة االستبيان : الموثوقيه ومعامل الصدق -4

و تتراوح ، تخدام إحد معامالت الثبات مثل ألفا كرونباخساب المستخدمة في جمع البيانات
قيم الفا كرونباخ بين الصفر و الواحد و كلما إرتفعت قيم معامل الثبات و أقتربت من 

أما معامل الصدق فهو يساوي جذر معامل ، الواحد دل ذلك على زيادة الثبات في البيانات
ه و يتراوح قيمته أيضا بين الصفر و الثبات و يدل على أن المقياس يقيس ما وضع لقياس

 .الواحد و كلما إقترب من الواحد دل ذلك على زيادة صدق المقياس 
ختبار يتم الحكم منه علي معنوية نموذج االنحدار الذي ا: ختبارمعنوية نموذج االنحدارا -1

يؤثر علي متغير أخر ( أو أكثر)يصف الظاهرة محل الدراسة التي تختص بمتغير مستقل 
ويمكن الحكم بمعنوية االنحدار عند رفض الفرض العدمي لصالح الفرض البديل، ، ابعت

 .والفرض العدمي يفترض دائما ان نموذج االنحدار غير معنوي
 

 للبيانات  اإلحصائيالتحليل  
دخالها للح اآللي، تم استخدام البرنامج اإلحصائي  بسا                                       بعد ترميز وتفريغ البيانات وا 

(SPSS )ليل اإلحصائي لبيانات الدراسة التطبيقية على النحو التاليفي إجراء التح: 
 الموثوقية ومعامل الصدق :     أوال  

 التوزيع التكراري واألهمية النسبية و إتجاه مقياس ليكرت الخماسي :ثانيا
 اختبارات الفروض :ثالثا

 :تناول الباحثين كل عنصر من العناصر السابقة بشيء من التفصيل كما يلييو 
حساب موثوقية االستبيان من خالل معامل الفا  تم :موثوقية و معامل الصدقال: أوال

كرونباخ لكل محور من محاور الدراسة على حدي و لكل الدراسة ككل و تم أيضا حساب 
 : معامل الصدق كما هو موضح بالجدول االتي
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 : (2)جدول رقم
 معامل الصدق الذاتى معامل الفا كرونباخ عدد المفردات المحور
 0.985 0.972 9 االول
 0.991 0.984 9 الثاني

 0.994 0.989 18 الدراسة ككل

 SPSSمن أعداد الباحثين من مخرجات برنامج  :المصدر
من الجدول السابق يتضح ان قيم معامالت الفا كرونباخ مرتفعة مما يعكس مدي ثبات و 
أيضا ان قيم و ، مةفي كل الدراسة بصفة عات في كل محور من محاور الدراسة و البيانا

 . معامالت صدق المفردات مرتفعة مما يعكس مصداقية المقياس
حساب معامالت ويمكننا استخدام مقياس أخر للصدق يسمي بصدق االتساق عن طريق 

كل بعد من ابعاد المقياس باستخدام معامل ارتباط و  للمقياساالرتباط بين الدرجة الكلية 
 (. الطبيعي للتوزيع الفرعية محاورال خضوع لعدم نظرا وذلك)سبيرمان

 : (3)جدول رقم
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط مع الدرجة الكلية للمقياس االبعاد م
 1011 *0.998 المحور االول 0
 1011 *0.982 المحور الثاني 9
 ( 1012)دال عند مستوى * 

 SPSSمن أعداد الباحثين من مخرجات برنامج  :المصدر
 الجمالي الكلية الدرجة بين االرتباط معامالت جميع أن: السابق لجدولا من يتضح

 على يدل مما، 1012 يساوي إحصائية داللة مستوي عند معنوية المقياس وابعاد المقياس
 .المقياس ابعاد جميع صدق
 :التوزيع التكراري واألهمية النسبية :ثانيا

إقتصاديات إنتاج األمصال حول  عبارات 2يحتوي المحور االول على  :المحور االول
تجاه مقياس ليكرت  التوزيع التكراري واألهمية النسبيةو قد تم حساب ، واللقاحات في مصر                     وا 
 .لكل عبارة على حدي
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 :(4)جدول رقم
 همية النسبيةاأل العبارة

% 
المتوسط 

 المرجح
االنحراف 
 المعياري

اتجاه 
 ليكرت

تسبب تحرير سعر الصرف فى رفع  -0
 موافق 1.24 3.82 76.32 .مصال واللقاحات فى مصراسعار اال

تسبب تحرير سعر الصرف فى قلة توافر -9
 موافق 1.11 4.02 80.32 .بعض انواع اللقاحات فى المراكز الصحية

اثر تحرير سعر الصرف على العملية  -3
 موافق 0.81 4.19 83.76 .التحصينية فى مصر

يعد تحرير سعر الصرف سبب اساسي  -2
اختفاء بعض انواع التطعيمات فى 

 .واالمصال فى مصر
 موافق 1.14 4.18 83.68

يعد تحرير سعر الصرف من التحديات  -2
الرئيسية التى تواجه العملية التحصينية فى 

 .مصر
 موافق 0.58 4.19 83.84

تسبب تحرير سعر الصرف فى عدم -6
استطاعة بعض االشخاص فى الحصول 

 .على التطعيمات االختيارية
85.28 4.26 1.08 

موافق 
 جدا

تساعد عملية التحصين اإلجبارية فى  -7
تقليل العبء المادى على المواطن فى 

 .الحصول على التطعيم
 موافق 0.87 3.7 74.08

يفترض على الحكومة اضافة عدد من  -8
التطعيمات االختيارية الى التطعيمات 
االجبارية لتوفيرها للفرد بدون مقابل لحمايته 

 .بعض األمراضمن 
93.28 4.66 0.77 

موافق 
 جدا

تسعى مصر متمثلة فى الشركة القابضة  -2
 (Vacsera  ) على توفير االمصال

 .واللقاحات بجودة عالية وتكلفة منخفضة
 موافق 0.85 3.74 74.72

 موافق 2018المتوسط المرجح إلجمالي المحور االول هو 
 SPSSنامج من أعداد الباحثين من مخرجات بر  :المصدر
من الجدول السابق ان اتجاه اراء عينة الدراسة هو الموافقة على إقتصاديات إنتاج  ويتضح

 .األمصال واللقاحات في مصر
وضع األمصال واللقاحات صحيا عبارات حول  2يحتوي المحور االول على : المحور الثاني
تجاه مقياس ليكرت لكل  ةالتوزيع التكراري واألهمية النسبيو قد تم حساب ، وبيئيا في مصر                         وا 
 عبارة على حدي
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 :(1)جدول رقم
 االهمية النسبية العبارة

% 
المتوسط 

 المرجح
االنحراف 
 المعياري

اتجاه 
 ليكرت

يعانى المجتمع المصرى عدد من  -00
التحديات التى تواجه العملية التحصينية 

 .فى مصر
 موافق 1.12 3.76 75.12

اجه يحتمل تقليل التحديات التى تو -09
العملية التحصينية وذلك بنشر الوعى 

 .وازالة المفاهيم الخاطئة بين االفراد
 موافق 0.92 3.96 79.2

تعد المفاهيم الخاطئة عن  -03
االمصال واللقاحات من المعوقات التى 

 .تعوق العملية التحصينية فى مصر
 موافق 1.08 3.84 76.88

يساعد زيادة الوعي بين االفراد  -02
 1.08 4.26 85.28 .ار عملية التحصينعلى إنتش

موافق 
 جدا

يحتمل تقليل التحديات التى تواجه  -02
العملية التحصينية وذلك بزيادة الوعى 

 .باهمية وفوائد االمصال واللقاحات
 موافق 0.89 3.76 75.28

تساعد عملية التحصين فى تقليق  -06
 1.06 4.46 89.2 .إنتشار األمراض بين االفراد

موافق 
 داج

يعانى المجتمع المصرى من كثرة  -07
وفيات األفراد وخاصة األطفال نتيجة قلة 

 .التطعيمات واالمصال
 موافق 1.19 3.43 68.56

يقل انتشار األمراض عند زيادة  -08
 1.19 4.38 87.6 .عدد حمالت التطعيمات االجبارية

موافق 
 جدا

يقل عدد الوفيات بين االفراد  -02
ند زيادة عدد االفراد ع(وخاصة االطفال)

 .الذين يتم تطعيمهم
 موافق 1.03 3.9 77.92

 موافق 3027المتوسط المرجح إلجمالي المحور الثانى هو 
 SPSSمن أعداد الباحثين من مخرجات برنامج  :المصدر

 األمصال وضع على الموافقة هو الدراسة عينة اراء اتجاه ان السابق الجدول من ويتضح
 .مصر في بيئياو  صحيا واللقاحات

  



 وآخرون محمود صالح عبد السميع
 

 344 9102يونيه ، ولربعون، الجزء األألوا لسادسا المجلد

 :الفروض اختبارات: ثالثا
 تم، الطبيعي للتوزيع تخضع االستبيان عبارات أن ختبارا إجل من: التوفيق جودة إختبارات -أ

 هو كما االستبيان عبارات لجميع سميرنوف لكلموجروف التوفيق جودة اختبار استخدام
 :التالي الجدول في موضح

 :(6)رقم جدول
 نتيجة االختبار P-Value وف سميرنوفكلموجر  أحصاءة العبارة

 غير معنوي 1011 *10990 المحور االول
 غير معنوي 1011 *10972 المحور الثاني
 غير معنوي 1011 *10939 إجمالي االستبيان

 SPSSمن أعداد الباحثين من مخرجات برنامج  :المصدر
الفرض البديل القائل لصالح ، انه نستطيع رفض الفرضي العدمي :ويتضح من الجدول السابق

أن البيانات ال تخضع للتوزيع الطبيعي وذلك لجميع عبارات االستبيان عند مستوي معنوية 
1012 

كما )في ظل عدم خضوع العبارات والمحاور الرئيسية للتوزيع الطبيعي  :ختبار االشارةا -ب
تخدام تم اس( 2هو موضح باستخدام اختبارات جودة التوفيق للتوزيع الطبيعي ملحق 

 :االحصاء الالمعلمي وبالتحديد اختبار االشارة لبحث الفروض التالية
حول إقتصاديات إنتاج األمصال واللقاحات ذو داللة إحصائية اتجاه ال يوجد  :الفرض األول

 1012وذلك عند مستوي معنوية  في مصر
صحيا وبيئيا  ال يوجد اتجاه ذو داللة إحصائية حول وضع األمصال واللقاحات :الثانيالفرض 

 1012في مصر وذلك عند مستوي معنوية 
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 :نتائج اختبارات الفروض للمحور االول  :الفرض األول: والأ
 :(7)جدول رقم

ال يوجد اتجاه ذو داللة إحصائية حول إقتصاديات إنتاج األمصال 
 1011واللقاحات في مصر وذلك عند مستوي معنوية 

P –
value 

 اإلشارة االتجاه
حرير سعر الصرف فى رفع اسعار االمصال واللقاحات تسبب ت -0

 موجبة معنوي 1011 .فى مصر
تسبب تحرير سعر الصرف فى قلة توافر بعض انواع اللقاحات -9

 موجبة معنوي 1011 .فى المراكز الصحية
 موجبة معنوي 10197 .اثر تحرير سعر الصرف على العملية التحصينية فى مصر -3
رف سبب اساسي فى اختفاء بعض انواع يعد تحرير سعر الص -2

 موجبة معنوي 1011 .التطعيمات واالمصال فى مصر
يعد تحرير سعر الصرف من التحديات الرئيسية التى تواجه  -2

 موجبة معنوي 1011 .العملية التحصينية فى مصر
تسبب تحرير سعر الصرف فى عدم استطاعة بعض  -6

 موجبة معنوي 1011 .تياريةاالشخاص فى الحصول على التطعيمات االخ
تساعد عملية التحصين اإلجبارية فى تقليل العبء المادى على  -7

 موجبة معنوي 1011 .المواطن فى الحصول على التطعيم
يفترض على الحكومة اضافة عدد من التطعيمات االختيارية  -8

الى التطعيمات االجبارية لتوفيرها للفرد بدون مقابل لحمايته من 
 .مراضبعض األ

 موجبة معنوي 1011

على (  Vacsera) تسعى مصر متمثلة فى الشركة القابضة  -2
 موجبة معنوي 1011 .توفير االمصال واللقاحات بجودة عالية وتكلفة منخفضة

 موجبة معنوي 1011 اجمالي المحور األول
 SPSSمن أعداد الباحثين من مخرجات برنامج  :المصدر

مي القائل إنه ال يوجد اتجاه ذو داللة إحصائية حول مما سبق نرفض الفرض العد
وهو اتجاه ، 1012إقتصاديات إنتاج األمصال واللقاحات في مصر وذلك عند مستوي معنوية 

 ( . بالموافقة كما هو موضح سابقا في مقياس ليكرت)ايجابي 
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 :نتائج اختبارات الفروض للمحور الثاني  :الفرض الثاني: ثانيا
 :(8)جدول رقم

ال يوجد اتجاه ذو داللة إحصائية حول وضع األمصال واللقاحات 
 1011صحيا وبيئيا في مصر وذلك عند مستوي معنوية 

P–
value 

 اإلشارة االتجاه
يعانى المجتمع المصرى عدد من التحديات التى تواجه  -00

 موجبة معنوي 1011 .العملية التحصينية فى مصر
اجه العملية التحصينية وذلك يحتمل تقليل التحديات التى تو -09

 موجبة معنوي 1011 .بنشر الوعى وازالة المفاهيم الخاطئة بين االفراد
تعد المفاهيم الخاطئة عن االمصال واللقاحات من المعوقات  -03

 موجبة معنوي 1011 .التى تعوق العملية التحصينية فى مصر
 موجبة معنوي 1011 .التحصينيساعد زيادة الوعي بين االفراد على إنتشار عملية  -02
يحتمل تقليل التحديات التى تواجه العملية التحصينية وذلك  -02

 موجبة معنوي 1011 .بزيادة الوعى باهمية وفوائد االمصال واللقاحات
تساعد عملية التحصين فى تقليق إنتشار األمراض بين  -06

 موجبة معنوي 1011 .االفراد
كثرة وفيات األفراد وخاصة  يعانى المجتمع المصرى من -07

 موجبة معنوي 1011 .األطفال نتيجة قلة التطعيمات واالمصال
يقل انتشار األمراض عند زيادة عدد حمالت التطعيمات  -08

 موجبة معنوي 1011 .االجبارية
عند زيادة (وخاصة االطفال)يقل عدد الوفيات بين االفراد  -02

 موجبة معنوي 1011 .عدد االفراد الذين يتم تطعيمهم
 موجبة معنوي 1011 اجمالي المحور الثاني

 SPSSمن أعداد الباحثين من مخرجات برنامج  :المصدر
مما سبق نرفض الفرض العدمي القائل إنه ال يوجد اتجاه ذو داللة إحصائية حول وضع 

وهو اتجاه ، 1012األمصال واللقاحات صحيا وبيئيا في مصر وذلك عند مستوي معنوية 
 ( . بالموافقة كما هو موضح سابقا في مقياس ليكرت)بي ايجا

 :إختبار معنوية االنحدار -جـ
ال يوجد تاثير ذو داللة إحصائية إلقتصاديات إنتاج األمصال واللقاحات  :الفرض الرئيسي

 1012علي وضع األمصال واللقاحات صحيا وبيئيا في مصر وذلك عند مستوى معنوية 
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 :ئيسي نتائج اختبار الفرض الر 
 (9)جدول رقم

ال يوجد تاثير ذو داللة إحصائية 
إلقتصاديات إنتاج األمصال 
واللقاحات علي وضع األمصال 
واللقاحات صحيا وبيئيا في مصر 

 1012وذلك عند مستوى معنوية 

معامل 
 االنحدار

 معامل التحديد
R2  إحصاءةF P–value 

00033 10289 67220803 1011 

 SPSSحثين من مخرجات برنامج من أعداد البا :المصدر

 
مما سبق نرفض الفرض العدمي القائل إنه ال يوجد تاثير ذو داللة إحصائية إلقتصاديات 
إنتاج األمصال واللقاحات علي وضع األمصال واللقاحات صحيا وبيئيا في مصر وذلك عند 

%  28091ويتضح ايضا ان مقدار جودة توفيق نموذج االنحدارهو ، 1012مستوى معنوية 
 وهي قيمة مرتفعة كما هو موضح في الشكل التالي
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إقتصاديات إنتاج األمصال واللقاحات  تاثير ويمكن كتابة النموذج الرياضي الذي يمثل
(X )علي وضع األمصال واللقاحات صحيا وبيئيا في مصر(Y) ( 2المصدر ملحق رقم ) كما

 :يلي
Yi= - 0.656 + 1.133 Xi + ei 

يمكن مالحظة ان ثابت االنحدار يصف وضع االمصال واللقاحات  ومن النموذج السابق
ومن جهة ، اي انه يحتاج إلي مزيد من التحسين( بالسالب بمقدار طفيف)صحيا وبيئيا حاليا 

يزيد تحسن وضع  أخري في حالة زيادة إقتصاديات إنتاج األمصال واللقاحات بمقدار الوحدة
 00033بمقدار األمصال واللقاحات صحيا وبيئيا في مصر 

 

 الدراسة نتائج
 علي واللقاحات األمصال إنتاج إقتصاديات فى ضوء تحليل بيانات الدراسة ودراسة تاثير

 .مصر فقد توصلت الدراسة للنتائج التالية  في وبيئيا صحيا واللقاحات األمصال وضع
ة إحصائية ذو داللاتجاه تناول الباحث من خالل إختبار الفرض األول القائل أنه ال يوجد  -0

 1012وذلك عند مستوي معنوية  حول إقتصاديات إنتاج األمصال واللقاحات في مصر
 إنتاج إقتصاديات حول إحصائية داللة وتمكن الباحث من إثبات انه يوجد اتجاه ذو

 .مصر في واللقاحات األمصال
ة إحصائية ذو داللاتجاه تناول الباحث من خالل إختبار الفرض الثانى القائل أنه ال يوجد   -9

 1012 معنوية مستوي عند وذلك مصر في وبيئيا صحيا واللقاحات األمصال وضع حول
 األمصال وضع حول إحصائية داللة ذو يوجد اتجاه انه إثبات من الباحث وتمكن

 .مصر في وبيئيا صحيا واللقاحات
 يةإحصائ داللة ذو تاثير يوجد الرئيسى أنه ال تناول الباحث من خالل إختبار الفرض -3

 في وبيئيا صحيا واللقاحات األمصال وضع علي واللقاحات األمصال إنتاج إلقتصاديات
 داللة ذو تاثير إثبات أنه يوجد من الباحث وتمكن 1012 معنوية مستوى عند وذلك مصر

 صحيا واللقاحات األمصال وضع علي واللقاحات األمصال إنتاج إلقتصاديات إحصائية
 .مصر في وبيئيا
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( كائنات حية دقيقة )ال واللقاحات عن األدوية باعتبارها منتجات بيولوجية تختلف األمص -2
 .مما يتطلب جودة وفاعلية ودقة عالية ( كاألدوية)وليست منتجات كيميائية 

مما تسبب فى فرض ، نتيجة تحرير سعر الصرف، أرتفاع اسعار األمصال واللقاحات -2
 .حصول على األمصال واللقاحات أعباء إضافية على بعض األفراد وعدم قدرتهم فى ال

االستثمار فى األمصال واللقاحات يعد من التدخالت الصحية األكثر فاعلية من حيث  -6
التكلفة حيث يساعد التطعيم فى خفض معدل اإلصابات والوفيات وخاصة فى األطفال 

 . بفاعلية وآمان
 

 توصيات الدراسة
 :توصل الباحثون الى مجموعة من التوصيات وهى

 ة االهتمام بوضع األمصال واللقاحات فى مصر بشكل أكثر من المتواجد حاليا منضرور   -0
 .حيث توافر األمصال واللقاحات بجودة عالية وتكلفة منخفضة

 .ضرورة االهتمام بتطوير الخدمات الصحية المجانية المقدمة األفراد -9
يث أن فقدان الفهم ح، زيادة التوعية بين األفراد عن أهمية التطعيمات باللقاحات المختلفة -3

حول أهمية األمصال واللقاحات ،والمفاهيم الخاطئة لدى بعض األفراد أحد أهم العوائق 
 .أمام العملية التحصينية فى مصر

وذلك باضافة بعض التطعيمات األختيارية ، ضرورة زيادة الجهد المبزول من قبل الحكومة -2
اخل المجتمع مما يساعد لى تقليل راد دالى قائمة التطعيمات اإلجبارية لتوفير الحماية لألف

 (Rota ، والروتاPCVالمكورات الرئوية )نتشار األمراض مثل ا
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ABSTRACT 

The aim of this study is to prepare an applied model for the study 

of the effect of the economics of vaccine production on health and 

environment in Egypt, which will achieve the greatest benefit for 

individuals from the availability of serums and vaccines and the ease of 

immunization process that provides protection For the individuals. 

Which impede the production of serums, vaccines and immunization in 

Egypt . These challenges are the presence of some misconceptions and 

the lack of awareness of some individuals in the community of the 

benefits of serums, vaccines and the benefits of immunization in 

reducing diseases and eradicating them in the beginning before they 

spread and turn into an epidemic. Destroyed The study examined the 

concept of serums, vaccines and the difference between each of them in 

order to know the impact of these challenges on the production of 

vaccines, immunization and immunization process, and the impact of 

the immunization process in improving the health of individuals and 

reducing the spread of diseases and reduce the cases of infections. The 

study was also based on the analytical method in the practical side 

based on the answers of the sample of the study and on the study data 

which was obtained through the survey questionnaire which was 

distributed to the personnel working in the Holding Company for 
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Biologics and Vaccines (275) 261). The valid questionnaire for the 

analysis is (250) questionnaire. The survey form is the tool used to 

achieve the objectives of the study by means of the statistical test of the 

tests using the statistical program SPSS The study found that there is a 

statistically significant trend in the economics of serums production and 

vaccines in Egypt at a significant level of 0.05. There is a statistically 

significant effect of the production of serums and vaccines on the status 

of serums and vaccines in health and environment in Egypt at a 

significant level of 0.05 There is a statistically significant effect for the 

economics of serums production and vaccines on the status of serums 

and vaccines in the health and environment in Egypt at a significant 

level 0.05                  

 

 

 


