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Introduction: The pharmaceutical industry is one of the most critical 

industries in the country, and solving its problems is of great importance. In 

the current situation, on the one hand, many sanctions have been imposed on 

the country. On the other hand, with the outbreak of Covid-19, the importance 

of medicine for the country's health system has received more attention. 

Therefore, given the political and economic conditions, the development and 

accurate planning of the government to support the pharmaceutical industry 

must be given priority. Thus, this study examines and explains the role of the 

government and its support for the pharmaceutical industry during the Covid-

19 pandemic by identifying policies to determine their effectiveness and rank. 

Methods: In the present applied-descriptive research, a questionnaire and 

interviews with experts were used. The number of experts participating in this 

study was ten; they were managers of different departments of pharmaceutical 

knowledge-based companies who were selected using purposive, non-random 

sampling method. Causal relationships and the effect of model variables were 

identified using the fuzzy DMATEL technique. Finally, the importance of each 

support was determined using the fuzzy ANP method and Super Decisions 

software. 

Results: Three categories of support policies and eight supports related to the 

influential role of the government in the development of the country's 

pharmaceutical industry were identified. As a result, exemptions were 

recognized as the most influential support policies, including customs 

exemption protections, tax exemptions for pharmaceutical companies, and 

exemptions or deferral of previous loans. 

Conclusion: Drug safety is one of the main goals of development policies, 

and ending dependence on the aid of other countries and self-sufficiency in this 

industry requires the formulation of special protection principles.The 

government can use the results obtained in this study in determining its support 

policies for the pharmaceutical industry in the face of sanctions and Covid-19 

pandemic. 
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-دیووبا ظهور ک گرید یو از سو شدهلیبر کشور تحم یادیز یهامیکه تحر یکنون طیدر شرا مقدمه:

و  یاسیس طیبرخوردار است. با توجه به شرا یشتریب تینظام سالمت کشور از اهم یدارو برا نی، تأم91

دارد.  رراق تیدر اولو ییدارو عیاز صنا تیدولت جهت حما حیو صح قیدق یزیرتوسعه و برنامه ،یاقتصاد

از  هاآن یبندو رتبه یرگذاریتأث زانیم نییدولت و تع یتیحما یهااستیس ییپژوهش به شناسا نیلذا، ا

 است.پرداخته  91-دیکوو یریگو همه هامیتحر طیدر شرا ییدارو عیصنا

تحلیلی انجام شد. ابزار گردآوری داده -پژوهش حاضر از نوع کاربردی با روش توصیفی :هاروش

نفر از مدیران  91کننده در این پژوهش پرسشنامه و راهنمای مصاحبه با خبرگان بود. تعداد خبرگان شرکت

ادفی در گیری غیر تصبنیان دارویی بود که با استفاده از روش نمونههای دانشهای مختلف شرکتبخش

دسترس انتخاب شدند. روابط علی و معلولی متغیرهای مدل با استفاده از روش دیمتل فازی شناسایی شدند. 

 ن شد.افزار سوپر دسیژن تعییای فازی و نرمها با روش تحلیل شبکهدر انتها میزان اهمیت هریک از حمایت

ویی مرتبط با نقش مؤثر دولت در توسعه صنایع دار های حمایتی و هشت حمایتسه دسته سیاست ها:یافته

امل های حمایتی شناخته شد که شترین سیاستعنوان مهمها بهکشور شناسایی شد. گروه حمایت معافیت

عویق های دارویی و معافیت یا تهای مالیاتی الزم برای شرکتمعافیت گمرکی، در نظر گرفتن معافیت

 های قبلی بود.انداختن وام

با سایر  ای است و قطع وابستگیهای توسعهامنیت صنایع دارویی از اهداف اصلی سیاست :گیریجهینت

های حمایتی از سوی دولت نیاز دارد که نتایج مطالعه کشورها و خودکفایی در این صنعت به سیاست

 نماید.کمک  91-گیری کوویدو همهمیتحرها در شرایط بندی این سیاستتواند در اولویتحاضر می

 

  01/11/9011 :مقاله وصول

  91/91/9011 :ییصالح نهاا
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 11/12/9019 :آنالینانتشار
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 91-ی به نام کووید، بیماری جدید1191دسامبر  رد

(COVID-19)، ِمارس، 99در  چین کشف و در ووهان 

ارش مطابق گز .جهانی شناسایی شد ریگعنوان بیماری همهبه

 World Health Organization) تسازمان جهانی بهداش

(WHO))  میلیون نفر  2/1حدود میالدی،  1111آوریل  10تا

در  91-[ اگرچه کووید9] .اندشده 91 -بیماری کووید مبتالبه

 یگر آند هایاست؛ اما گونه دشدهیناپدگیری طول این همه

تر همچون آنفوالنزا ادامه خواهد داشت و به بیماری عادی

مدت و کوتاه راتیتأث ی،ماریباین  [1شود. ]تبدیل می

یی دارو صنعت درطور عمده به و بر بازار سالمت یبلندمدت

 هداشتب آخرین حلقه ارتباطی بین سیستم عنوانبهدارو . دارد

گردد که مدیریت صحیح آن بیماران محسوب می با درمان و

کننده میزان موفقیت نظام سالمت در جهت تأمین تعیین

ممکن است  راتیتأث نیا ییشناسا [0سالمت جامعه است. ]

بر  یمبتن یریگمیو تصم یزیررا در برنامه گذاراناستیس

ز ا کرده و ییمرتبط راهنما یهامبارزه با چالش یبرا واهدش

 از یکی [0] .ی نمایدریجلوگها آن مدتیعوارض طوالن

 یبتجر کردیرو ران،یا یداروساز صنعت مشکالت نیترمهم

هزینه  [2. ]است بوده یشهود یابزارها از استفاده و

ه، تحقیق و توسع یهاپروژه شکست باالی نرخ وآور سرسام

زمان  و شدهیزیرضرورت پشتیبانی مالی برنامهدولت را به

 نهیزم نیدولت در ا یمال تی. اگرچه حماداردمیوامحور 

ار ابز نیاز ا حیصح یریگاما بهره ؛است دهیچیپ یامقوله

و انتشار دانش  یسازیتجار ،یفناور ۀبه توسع تواندیم

 هرچند یران،ا مرکزی بانک تحریم [ در6] .نماید کمک

 حوزه یتبه منظور مصون دارو و غذا برای هاییمعافیت

 این ،ینظر یمبان مطابقاما  است، شدهدر نظر گرفته سالمت

تا  [7. ]است بودهمؤثر  درمان و بهداشت بخشبر  هاتحریم

 نیسنگ نهیهزنیز کرونا  یرگیهمه یماریب که در جایی

 هکرد جادیدر جهان ا ییدارو ایعرا بر صن یدالر ونیلیتر

[ به بررسی 1گونیویچ و همکاران ] در این خصوص [1]است. 

 91-شیوع کووید به اروپا اتحادیه مدیریت تصمیمات

 ظورمنبهپرداختند. این مطالعه نشان داد که دولت لهستان، 

 ریتأثتحت  هایی کهو اقتصاد در بخش از اشتغالحمایت 

صنایع دارویی( اقداماتی  ژهیوبه) نده اقرار گرفت 91-کووید

های های مالیاتی، معافیتنظیر به تعویق انداختن پرداخت

 دستمزد پرداخت به احتمالی از شرایط مالیاتی، کمک

 های ترجیحیدیده و ارائه وامآسیب هایشرکت در کارکنان

گرفته است. همچنین، همراه با معافیت از کارمزد را در نظر 

 ،مالیات پرداخت از موقت در سوئد اقداماتی شامل معافیت

 برای ترآسان اجتماعی و ایجاد سازوکاری یهانهیهز

 و سلسبیل است. شدهانجاماستعالجی کارکنان  مرخصی

 ناشی مشکالت و یمال و یکیزیف هایانیجر [91] همکاران

 نزماهم صورتبه را تحریم شرایط در دارو نیتأم زنجیره از

 در هاییچالش باوجود کردند. بررسی رانیا کشور در

 این ها،میتحر دلیل به ارزش زنجیره مختلف هایبخش

 حرکت فرصت، به هاچالش لیتبد با تتوانس مجموعه

و  یزدیا. بزنند رقم ییخودکفا یارتقا ریمس در یریچشمگ

مخاطرات ناشی از واردات اقالم دارویی در  [99]ی عیشف

یبان سیستم پشت شرکت داروسازی فارابی را با استفاده از

رزیابی و ا گیری فازیهای کمّی تصمیمتصمیمِ مبتنی بر مدل

ی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که بندتیاولو

های موقع ارز به شرکتبهنکردن  پرداختمخاطرات مرتبط با 

خارجی، مسیرهای نامطمئن انتقال ارز و  ۀکنندنیتأم

طهماسبی و امین .اندبودهبیشتری  تیاهم دارای ونقلحمل

[ در پژوهشی به بررسی و تحلیل معیارهای 91حامی ]

آوری و پایداری زنجیره تأمین در صنعت داروسازی تاب

 تحلیل ساختاری روابط بینپرداختند و با استفاده از روش 

بندی نمودند. نتایج پژوهش نشان داد معیارها را تعیین و سطح

نفعان، میدان دید که عواملی چون یادگیری، مدیریت ذی

ار(، شده و محیط کهای بکار گرفته)اطالعات کافی از دارایی

آوری در جایگاه صنعت در بازار، جزو عوامل مهم تاب

ر اروسازی هستند که باید بیش از سایی تأمین صنعت دزنجیره

 راتی[ تأث1و همکاران ] یتیآ عوامل بدان توجه شود.

ر دی که کرونا در بخش داروساز بلندمدتی و مدتکوتاه

 راتیث. تأکردند ینیبشیرا پ ی گذاشتهو محل یسطح جهان

 ،نیتقاضا، اصالح قوان ریی، شامل تغ91-کوویدمدت کوتاه

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=191146
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=191146
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=191146
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 هاروش

 اتتباطار در تجه رییو توسعه و تغ قیدر روند تحق راتییتغ

در تائید محصوالت غیر  ریرشد صنعت، تأخ ،نیهمچنبود. 

 رهیدر زنج ییحرکت به سمت خودکفا مرتبط با کووید،

روند مصرف محصوالت بازار  راتییدارو و تغ دیتأمین و تول

 مدتیطوالن راتیعنوان تأثبهی سالمت در کنار معضل اخالق

تأثیر  یچگونگ [90]ا و شارم تالیم شد. مطرح 91-کووید

 را یبهداشت یهابر بازده سهام بخش مراقبت 91-کووید

طور به 91-کووید وعیش دادنشان  جینتاند که کرد یبررس

بر  د.گذاریبخش تأثیر م نیبر عملکرد سهام ا یتوجهقابل

ه باورند ک نیبر ا گذارانهیسرما اساس نتایج این پژوهش،

-دکووی ریگهمه یماریاز ب ییو دارو یبهداشت یهاشرکت

 یبرا یسازآماده منظوربه رای؛ زبردخواهند سود  91

 یراب، ندهیدر آ ندیو هرگونه اتفاق ناخوشا فعلی یریگهمه

 ییوانات و در نتیجهکنند یم یگذارهیو توسعه سرما قیتحق

شهبازی و  .دیابیم شیها افزاآن یمالو گردش  یاتیعمل

 تقاضای بر ارز نرخ افزایش بررسی تأثیر[ به 90اسدی ]

 پزشکی در ایران با تجهیزات و دارویی محصوالت واردات

ها پرداختند. بنابر نتایج کرانه آزمون رهیافت از استفاده

 واردات تقاضای بر مؤثر عوامل از ارز پژوهش، نرخ

 بلندمدت و مدتکوتاه در دارویی و پزشکی محصوالت

 نرخ افزایش مقابل در دارویی یعصنا از حمایتو عدم است

 تهدید ضمن و داده کاهششدت به را هاآن واردات ارز،

 اندازد.می خطر به را جامعه سالمت دارویی، صنایع بقای

تعیین رابطه بین  باهدفپژوهشی را  [92واعظ و درسه ]

اجتناب از مالیات و خطر سقوط قیمت سهام در سطح 

های غیر دارویی آن با شرکت های دارویی و مقایسهشرکت

در این پژوهش نشان داد که  آمدهدستبهانجام دادند. نتایج 

مالیات بر درآمد خود را کاهش داده  اندتالشها در شرکت

های . همچنین، این اقدامات در شرکتندازندیبیا به تعویق 

ها بوده است و برای آن ممکن دارویی بیشتر از سایر شرکت

ایی مانند فرار مالیاتی و مدیریت سود استفاده است از راهکاره

ظاهر تجارت کاالهای ضروری که به دولت آمریکا نمایند.

 ؛را از تحریم معاف کرده است شودیمشامل اقالم دارویی نیز 

ز معامله ای، المللنیدارویی و مؤسسات بانکی ب یهاشرکتاما 

 بیمه، بانک و میتحردرواقع با  .کنندیبا ایران خودداری م

-مینمختل  صرفاً دولت و ساختار سیاسی ،ونقل جهانیحمل

شود؛ بلکه با ایجاد اختالل در واردات دارو، از سالمت مردم 

قوق بشر و حشده  سوءاستفادهبرای دستیابی به اهداف سیاسی 

در دوران  کهییازآنجا [7]شود. میبه طرق مختلف نقض 

و دارو اهمیتی ، موضوعات سالمت 91-پاندمی کووید

یافته است، دولت باید با تمرکز بیشتری جهت  شیازپشیب

این پژوهش با حمایت از صنایع دارویی گام بردارد. لذا، 

یرپذیری و ی، تأثرگذاریتأثها و تعیین میزان شناسایی سیاست

 از تیحماها، به تبیین نقش دولت در اهمیت هریک از آن

گیری و همه هامیتحرصنایع دارویی در شرایط وجود 

 پرداخته است. 91-کووید

 

 -یفیتوص بود که با روش یکاربرد نوعپژوهش حاضر از 

. ابزار گردآوری داده شدانجام یصورت مقطعبهتحلیلی 

 اتنظر دریافت جهت راهنمای مصاحبه بود که و پرسشنامه

این خبرگان دارای شرایط تحصیالت . خبرگان استفاده شد

 91حداقل کارشناسی ارشد مرتبط با حوزه سالمت و حداقل 

والت ی تولید محصهاشرکتسال سابقه فعالیت مدیریتی در 

صورت دارویی بودند. افراد شرکت کننده در پژوهش به

ه حداقل کی در دسترس انتخاب شدند تصادفریغنمونه گیری 

 حاضر به انجام پژوهشر طول را داشته و د یخبرگ طیشرا

شرط دسترس، نخبگان بهدر  یریگدر نمونه. اندبوده یهمکار

 یتبر اساس راح شدهنییتع یخبرگ طیدارا بودن حداقل شرا

که به آن  شوندیها، انتخاب مبه آن یدسترس ینسب

[ در خصوص 96،97] .ندیگو زیهدفمند ن ییاقتضا یریگنمونه

 محور نیز، بر اساسهای خبرهکفایت تعداد خبرگان در روش

. در این الزم را دارد تکفای نفر ده [ حدود91] نظر ساعتی

نفر  91ها خبره شناسایی شدند که از میان آن 92راستا ابتدا 

 مصاحبهابتدا  در حاضر به همکاری در طول پژوهش بودند.

 بنیاندانش هایمختلف شرکت هایبخش یراننفر از مد 91با 

 هایحمایت و حمایتی هاییاستجهت استخراج س ییدارو

پس از دریافت رضایت  .شد انجام روییدا یعمدنظر از صنا

ها، شوندگان در خصوص استفاده از نظرات آنمصاحبه
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حد  صورت گرفته تا در یریها به روش تفسمصاحبه لیتحل

 های نهفته در متن نوشتاری مصاحبه آشکار شود.امکان، پیام

 ها، پرسشنامههای حمایتی و حمایتپس از تعیین سیاست

های حمایت و شدهیعتوز خبره 91 همان ینب لیکرت طیف

نظرات را کسب کرده  درصد 61امتیازی بیش از  کهمهم 

 یهاتهرشدر  یاریدانشه شناسایی شدند. سه نفر خبره با درج

د. در کردن دیتائها را روایی پرسشنامه آمار و عیصنا یمهندس

 اهۀ زوجی حمایتسیمقا منظوربهۀ دیگری پرسشنامادامه 

نسبت به یکدیگر طراحی شد تا با تحلیل امتیازهای اختصاص 

 Decision) ، با استفاده از روش ترکیبی دیمتلشدهداده

Making Trial And Evaluation (DEMATEL))  و فرایند

  (Analytical Network Process(ANP)) یاشبکهتحلیل 

ی و شناسای های حمایتیسیاستو  هاتیحما نیؤثرترفازی م

 . هریک تعیین شد تیاهممیزان تأثیر و 

 روش دیمتل فازی

 در که دادند ارائه [91] فونتال و گابوس ابتدادیمتل را  روش

 یهاسیاز ماتر صراعن نیبۀ رابط شدت یریگاندازه یبرا آن

. از اینرو، به مقایسه میان دو شودیم استفادهی زوج ۀسیمقا

شود. در عامل )شاخص یا معیار( مقایسه زوجی گفته می

ا هایی بگیری، این مقایسات در ماتریسهای تصمیمروش

گیرد که شامل عوامل های مشابه انجام میسطر و ستون

ی هاداده ابهام در نی درنظرگرفتبرا شونده هستند.مقایسه

 توسعه رای فاز دیمتل روش [11] وو و نیل ،یزوج ساتیمقا

ی زوج ۀسیمقای هاسیماتر دری فاز ریمقاد از آن در و داده

عناصر،  نسبی بین تیمنظور تعیین اهمبه کردند. استفاده

بانی ی زرهایمتغبا استفاده از  هاشاخصمقایسات زوجی بین 

 نیاانجام شد. اعداد فازی مثلثی مورد استفاده، متناظر با 

. عدد است شده داده شینما کیدر جدول  یزبان یرهایمتغ

از  یکی (Triangular Fuzzy Number(TFN))ی مثلث یفاز

صورت به یقیاست که با سه عدد حق یانواع اعداد فاز

F=(l,m,u) به  ینوع از اعداد فاز نی. اشودیداده م شینما

 وم هستندمرس اریبس ،که دارند ییباال یمحاسبات ییعلت کارا

 .ساده و قابل فهم است اریبس ،نوع از اعداد نیمحاسبات با ا و

به نمرات  یفاز یهاداده لیدر ادامه با استفاده از روش تبد

و پس از  ودشیم لیتشکی قطع میقتروابط مس سیماتر ی،قطع

 هر ظرنآمده بر اساس دستبه یهاسیاز ماتر گرفتن نیگیانم

ه مطابق رابط .شودیم زهینرمال و جادیا یینها سیماتر خبره

 n و است شده نرمال یروابط کل سیماتر یهاهیدرا ijT یک

 .باشدیم متلید روش در موجود یهاشاخص تعداد

 )رابطه یک(

111 12

221 22

1 2

   

   

   

n

n

n n nn

TT T

TT T

T

T T T

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 در پرسشنامه دیمتل و اعداد شدهاستفادهی زبانی رهایمتغ: 9جدول 

 [19] ی متناظرفاز

 عدد فازی متناظر مقادیر متغیر زبانی

 (72،9،9/1) ادیزبسیار  تأثیر

 (2/1، 72/1، 9) ادیز تأثیر

 (12/1، 2/1، 72/1) کم تأثیر

 (1، 12/1، 2/1) کمبسیار  تأثیر

 (1، 1، 12/1) تأثیربدون 

 دو با توجه به رابطه( R) ها( و ستونDمجموع سطرها )

به ترتیب نمایانگر میزان  Rو  Dشد که مقادیر محاسبه 

 ری، مقادسسپ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای هر عامل بودند.

D + R  وD-R با  توانیرا مD  وR محاسبه کرد .D + R 

 انگرینما D-Rو  ستمیدر کل س iفاکتور  تیدرجه اهم انگرینما

 .کندیکمک م ستمیبه س iاست که فاکتور  یاثرات خالص

 .شد جامان اکسل افزارنرم از استفاده با متلید روش محاسبات

1 (رابطه دو)

1

n

iji

n

ijj

D T

R T












 

 ( فازیANPی )اشبکهتحلیل 

 یریگمیتصم یهاروش از یکی یفاز ANP روش

 است (Multi Attribute Decision Making) چندشاخصه

 ای ارهایمع آن در اما ؛استفازی  AHP روش همانند که

 با و ندهست رابطه ای یوابستگ یدارا هانهیگز ای وزیرمعیارها 

 ،توجه به جدول دو با ابتدا[ 11] .است رابطه در یفاز طیمح

 از سپشده و  لیتبد یمثلث یبه اعداد فاز یفاز یرهایمتغ

 یسبن ژهیاز روش بردار و ،یزوج ساتیمقا سیماتر لیتشک

سه  بطهابا استفاده از ر ،یمثلث یصورت اعداد فازها بهشاخص



مدیریت سالمت نشریه

 

 

 1، شماره25، دوره 1401 هارب

27 

 هایافته

بردار  ب،یبه ترت 𝜆𝑚𝑎𝑥و  W، سه رابطه در. شوندیمحاسبه م

)یسهستند. ماتر سیماتر ژهیو مقدار و ژهیو )CFCS x 

با  کهاست  x یزوج سهیمقا سیشده ماتر یرفازیغ شکل

به  یقطع ازاتیبه امت یفاز یهاداده لیاستفاده از روش تبد

 .دیآیدست م

] (رابطه سه) ( ) max. ]. 0CFCS x l W  
 

و اعداد  ANPدر پرسشنامه  شدهاستفادهی زبانی رهایمتغ: 1جدول 

 [10] ی متناظرفاز

 عدد فازی متناظر مقادیر متغیر زبانی

 (9،9،9) یکسان

 (1،0،0) ترمهماندکی 

 (0، 2، 6) ترمهم

 (6، 7، 1) ترمهمبسیار 

 (1، 1، 1) ترمهم داًیاک

) مقادیر میانی بین دو سطح 1, , 1)ij x      

1 اعداد مثلثی مقابل 1 1
( , , )

1 1
ij x

  


 

 

 اسبراس زین یناسازگار مقدار ،یزوج ۀسیمقا یهاسیماتر در

 یزوج سهیمقا ینرخ سازگار شد که یبررس چهار رابطه

(CR ،)یزوج سیماتر یسازگار نرخ میتقس از (CI بر نرخ )

( به RI) یکامالً تصادف یزوج سهیمقا یهاسیماتر یسازگار

؛ باشد 9/1 یاومس ایتر کوچک CRاگر مقدار  آید.می دست

 کامالً یزوج سهیمقا سیگرفت که ماتر جهینت توانمی

 مشخص سیماتر ابعاد به توجه با زین RIبوده و  سازگار

 یسازگار زانیاست که م یشاخص ی. نرخ ناسازگارشودیم

را  یزوج ساتیها و مقایابیخبرگان به ارز یهاپاسخ

با کمک شاخص نرخ  گریدعبارتبه .کندیم یریگاندازه

و و دبهدو یهاسهیمقا نیبرد که ب یتوان پیم یناسازگار

 .ریخ ایوجود دارد  یما سازگار یهادر پرسشنامه یزوج

 (رابطه چهار)
max

1

n
CI

n

 



 

 

تیحمانوع  و های حمایتیسیاست ینسباز محاسبه وزن  پس

 لیتشک هاآن نیب یداخل روابط اساس ، ابر ماتریسی برها

ه شد مشخص دیمتل فازی با استفاده از روش شود کهمی

 یهاتیلووبا واردکردن ا هیاول سیابرماتر بنابراین، است.

 یهاستون در ،یفاز ANPو  دیمتلبا استفاده از  شدهنییتع

نرمال  یکل روابط سی. با استفاده از ماترشودیم لیمرتبط تشک

رمال با ن ،. سپسشودیم لیناموزون تشک سیابرماتر ،شده

 ت،ی. درنهادیآیموزون به دست م سیابرماتر س،یکردن ماتر

ا اوزان ت ابدییم شیافزا تینهایموزون به توان ب سیابرماتر

نوع و  های حمایتیسیاست ییوزن نها وباشد  شدههمگرا 

 روش نیا یاختصاصافزار نرم [10]. شود مشخص هاتیحما

 یکه تمام است (Super Decisions)دسیژن سوپر افزار نرم

افزار انجام خواهد نرم نیدر ا ANPمراحل و محاسبات روش 

 گرفت.

 

های دولت از صنایع دارویی در این پژوهش، حمایت

در ها ترین حمایتشناسایی شد و پس از تحلیل نتایج، مهم

 91 -دویواگیر همچون کو یهایماریو بروز ب میتحر طیشرا

 هایبخش رانیده نفر از مد انیمها مشخص شد. پرسشنامه

منظور هب که شدعیتوز ییدارو انبنیدانش هایمختلف شرکت

 لیحلت ییدارو عیدولت از صنا یتیحما یهااستیس ییشناسا

 کی کلش در کنندهشرکت خبرگان مشخصات. شد ریو تفس

 .است شده داده شینما

 بر حسب کننده در پژوهش: مشخصات خبرگان شرکت9شکل 

 سابقه و میزان تحصیالت

ای هحمایتو های حمایتی سیاست نییتع منظوربهدر ادامه 

یی، پس از مصاحبه با خبرگان و بررسی دارو عیاز صنادولت 

در شرایط  ی فعالالمللنیبهای در مورد نیازهای شرکت

ترین عوامل حمایتی انتخاب و ، مهم91-کوویدپاندمی 

 ها، تأمین اعتبارها وصورت مفهومی در سه طبقه معافیتبه

1

9

1

0

0

2

6

ده تا پانزده سال بیش از پانزده سال

داد
تع

میزان سابقه

کارشناسی ارشد دکتری
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حلیل ها که با تبندی شدند. این سیاستهای خرید دستهمشوق

ون اول اند، در دو ستها و بنابر نظر خبرگان تعیین شدهمصاحبه

ین تعی منظوربهجدول سه نشان داده شده است. همچنین، 

ی یا ریرپذیتأثها و محاسبه میزان روابط بین حمایت

ی از روش دیمتل فازی استفاده شد که نتایج این رگذاریتأث

روش در جدول سه ارائه شده است.
 ها و نتایج محاسبات روش دیمتل فازیبندی حمایت: دسته0جدول 

 D R D-R D+R تیحمانوع   یتیحما سیاست

 هاتیمعاف

 s 719/7 627/7 100/1 021/92)1(ایجاد معافیت گمرکی 

 s 701/7 171/7 021/1 192/92)2(ی دارویی هاالزم برای شرکت ی مالیاتیهاتیدر نظر گرفتن معاف

 s 911/7 029/6 676/1 211/90)3( ییکرونای قبلی با توجه به شرایط جدید هاواممعافیت یا تعویق انداختن 

 اعتبارها نیتأم

 s 119/6 172/7 910/1- 127/90)4(اند هیی که در برهه زمانی کرونا تعدیل نیرو نداشتهاشرکتاعتبار برای  نیتأم

 s 111/2 110/7 112/1- 210/91)5(توسعه ی تحقیق و هانهیهزگرفتن بخشی از برعهده

 s 071/6 160/7 210/1- 201/90)6( ییدارومواد اولیه  نیتأمدولتی برای -اعتبار ارزی نیتأم

 دیخری هامشوق
 s  110/6 121/7 127/1- 100/90)7(داننکارم تجهیزات و امکانات الزم برای تخصیص

 s 707/6 110/6 117/1- 269/90)8(محصوالت خرید تضمینی 
  

 یاتیمال یهاتیدر نظر گرفتن معاف"، سهجدول  نتایج بر اساس

 D ردارا بودن بیشترین مقدابا  "ییدارو یهاشرکت یالزم برا

نیز  "یگمرک تیمعاف جادیا" و  حمایت نیرگذارتریتأثجزو 

عیین حمایت ت نیرتریرپذیتأث عنوانبه  Rدارای بیشترین مقدار

که در آن  دهدیمدل روابط معنادار را نشان م دو شکلشد. 

در محور  (D-R) ریو مقاد یمحور افق در( D+R) ریمقاد

 مایتح نوع و اثر متقابل هر تیقرارگرفته است. موقع یعمود

  .است شده مشخص (R-D ،D+R) در مختصات

 
ها بر اساس روش دیمتل فازی: نتایج محاسبه میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری حمایت1شکل   

 یو امکانات الزم برا زاتیتجه صیتخص" یهاتیحما

 هیاد اولمو نیتأم یبرا یدولت-یاعتبار ارز نیتأم"، "کارمندان

و  قیتحق یهانهیاز هز یبخش گرفتنبرعهده" و "ییدارو

 ریسا و معلول R-Dشدن مقدار  یمنف لیبه دل "توسعه

با توجه به شکل دو  .شوندیم محسوب علت هاتیحما

 "یکگمر تیمعاف جادیا"که حمایت  توان نتیجه گرفتمی

(1s) ر دارای بیشترین مقداD+R بیشترین ارتباط را با  و است

 تنگرفبرعهده". همچنین، حمایت دیگر عوامل سیستم دارد

S1

S2
S3

S4

S5

S6

S7

S8

-۲.۵

-۲.۰

-۱.۵

-۱.۰

-۰.۵

۰.۰

۰.۵

۱.۰

۱.۵

۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ D
+R

D
-R
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( دارای کمترین 5s) "و توسعه قیتحق یهانهیاز هز بخشی

عیین پس از ت ها دارد.و ارتباط نسبت به سایر حمایت تأثیر

ی و یا رگذاریتأثروابط بین معیارها و محاسبه میزان 

از این  هرکدامها، میزان اهمیت )وزن( ی حمایتریرپذیتأث

 انجام از پس. برآورد شد ANPعوامل با استفاده از روش 

 لیتشک وتوسط خبرگان  هاحمایت انیم یزوج ساتیمقا

 هاحمایت یزوج سهیمقا سیماتر x یزوج سهیمقا سیماتر

 بهه س رابطه از استفاده باها آن ی)نسبت به هدف( و وزن نسب

ابرماتریس اولیه با استفاده از نتایج روش  ادامه در. آمد دست

 حاسبهو مموزون  سیسوپرماتر جادیااز  پس دیمتل تشکیل و

 ردمشخص شد.  یکل ۀرابط، ماتریس سوپرماتریس حد دار

های سیاست ییوزن نها س،یماتر ییپس از همگرا انتها

ان نش چهاردر جدول  شده که نییتع هاتیحمانوع و  حمایتی

معادل چهار، رابطه  براساس یناسازگار نرخ .داده شده است

است،  9/1از  کمتر . از آنجا که این مقدارمحاسبه شد 129/1

گرفت که قضاوت خبرگان سازگار است و  جهینت توانیم

 ها وجود دارد.اوزان با استفاده از آن نییتع تیلقاب

 فازی ANPروش  بر اساسها و نوع حمایت یتیحما هایسیاستو رتبه  تیاهم: 0جدول 

 رتبه وزن تیحمانوع  وزن یتیحما سیاست

 1c( 201/1( هاتیمعاف

 s 910/1 9)1(ایجاد معافیت گمرکی 

 s 962/1 0)2(دارویی  هاالزم برای شرکت ی مالیاتیهاتیگرفتن معافدر نظر 

 s 919/1 1)3( ییکرونای قبلی با توجه به شرایط جدید هاواممعافیت یا تعویق انداختن 

 c 061/1)2(اعتبارها  نیتأم

 s 921/1 0)4(اند هیی که در برهه زمانی کرونا تعدیل نیرو نداشتهاشرکتاعتبار برای  نیتأم

 s 916/1 2)5(توسعه ی تحقیق و هانهیهزگرفتن بخشی از برعهده

 s 112/1 6)6( ییدارومواد اولیه  نیتأمدولتی برای -اعتبار ارزی نیتأم

 3c( 119/1( دیخری هامشوق
 s  162/1 7)7(داننتجهیزات و امکانات الزم برای کارم تخصیص

 s 116/1 1)8(محصوالت خرید تضمینی 
 

نشان  چهارکه در جدول  آمدهدستبههای با توجه به وزن

( با کسب بیش 1c) هاتیمعافحمایتی  داده شده است، سیاست

درصد مجموع وزنی، بیشترین اهمیت را نسبت به سایر  21از 

اعتبارها  نیتأمداشتند. سیاست حمایتی  های حمایتیسیاست

(2c و سیاست حمایتی )دیخر یهامشوق (3c به ترتیب در ،)

ایجاد معافیت های دوم و سوم قرار گرفته است. جایگاه

ی هاوام، معافیت یا تعویق انداختن 910/1با وزن  گمرکی

در و  919/1با وزن  ییکروناقبلی با توجه به شرایط جدید 

یی دارو یهاالزم برای شرکت ی مالیاتیهاتینظر گرفتن معاف

 ها محسوب شدند.ترین حمایتاز مهم 962/1با وزن 

 
 91-کووید گیریهمهجهان پیرامون در دوران تحوالت تغییر و 

عت است. صن انکاررقابلیغآن بر صنایع مختلف  تأثیرو 

ترین صنایع در این دوران است که نقش دارویی یکی از مهم

پژوهش به  نیانماید. بسزایی در پیشگیری این پاندمی ایفا می

 عیآن از صنا یهاتینقش دولت و حما نییو تب یبررس

در دوران  هااز حمایت کیهر  تیاهم نییو تع ییدارو

 وشراستفاده از با  ابتدا .است پرداخته 91-گیری کوویدهمه

 و میزان شدهشناساییها رابطۀ بین حمایت ی،فاز دیمتل

 جیتانها مشخص شد. با توجه به ی آنریرپذیتأثی و رگذاریتأث

 یراالزم ب یاتیمال یهاتیدر نظر گرفتن معاف آمدهدستبه

ایجاد  و حمایت نیرگذارتریتأث عنوانیی بهدارو یهاشرکت

 یی شدند.شناسا حمایت نیرتریرپذیتأث ی جزوگمرک تیمعاف

فازی  ANPبا روش  هااز حمایت کیهر تیاهم سپس، میزان

ایتی حم ه، سیاستآمددستبهآمد. بر اساس نتایج  به دست

ترین هماند که مها بیشترین اهمیت را داشتهمربوط به معافیت

ایجاد معافیت گمرکی، معافیت یا تعویق های آن نوع حمایت

قبلی با توجه به شرایط جدید کرونایی و در های انداختن وام

دارویی  هایهای مالیاتی الزم برای شرکتنظر گرفتن معافیت

دو کشور لهستان و سوئد برای حمایت از صنایع  .بوده است

 نیتأمهای مالیاتی و ، سیاست91-تحت تأثیر پاندمی کووید

 از این نظر با نتایج پژوهش کهگرفتند  در نظراعتبارات را 

 بحث
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 مالحظات اخالقی

 هاییاضر همخوانی دارد. همچنین، در این کشورها سیاستح

ای ههمچون کمک به پرداخت دستمزد کارکنان در شرکت

تر برای مرخصی استعالجی های آساندیده و روشآسیب

آمده در پژوهش دستتوجه شده است که طبق نتایج به

[ مطالعه 1اند. ]اهمیت چندانی نداشته هاحاضر، این سیاست

[ با نتایج پژوهش حاضر 92واعظ و درسه ] توسط شدهانجام

ها همسو بوده حمایتی مالیات از نظر میزان اهمیت سیاست

 پژوهش شهبازی و اسدی . همچنین، نتایج این پژوهش بااست

[ نیز از حیث اهمیت حمایت صنایع دارویی از منظر 90]

 رد.ت داها مطابقآن ازیموردنارز  نیتأمهای وارداتی و سیاست

ایجاد امنیت غذایی و دارویی یکی از اهداف اصلی 

 منظوربههای توسعه در جوامع مختلف است. سیاست

خودکفایی در این زمینه نیاز به طرح اصول حمایتی ویژه 

های ی کشورکشور در زمره قرار نگرفتن منظوربهوجود دارد. 

ا در سطح ت افتهیگسترشجهان سوم، باید صنعت و تولید آن 

های ی در شرایط بحرانی مانند جنگ، تحریمالمللنیب

سته تولید غنی باشد تا واب ازنظرگیر های همهاقتصادی، بیماری

 با اتخاذ باید دولت ،لذا به کمک سایر کشورها نباشد.

 یر اجراب قیو نظارت دق یتیحما ریتداب های مناسب،سیاست

آمده دستبه جینتا .کندرا هموار  دیتول شیافزا ریمس ،نیقوان

حمایتی  سیاست تیاهم زانیم ازپژوهش نشان  نیدر ا

 یهاتیحما یتمام نیکه در بطوریبه .دارد هاتیمعاف

 قیوتع ای تیمعاف ،یگمرک تیمعاف امکان شدهییشناسا

و در  ییکرونا دیجد طیشرا به توجه با یقبل یهاوام انداختن

 ییدارو یهاشرکت یالزم برا یاتیمال یهاتینظر گرفتن معاف

 هایسیاستاول تا سوم  یهاگاهیجا در به ترتیب اهمیت

این در حالی است که دولت  .اندها قرار داشتهی معافیتتیحما

-استیسدر این پژوهش در  آمدهدستبهبندی با رعایت رتبه

تواند گام بزرگی در جهت خودکفایی در های خود، می

. رونق تولید، رشد منابع ارزی، صنعت تولید دارو بردارد

اشتغال و درآمد و ارتقای رفاه اقتصادی را به همراه دارد و 

تواند در دوران که می ردیگیدر برمزنجیره کاملی را 

 ازمفید واقع شوند.  91-های اقتصادی و پاندمی کوویدتحریم

عدم دسترسی به  به توانیم پژوهش نیا یهاتیمحدود

صنعت دارویی در دولت و تغییرات گذاران حوزه سیاست

روزانه شرایط اقتصادی کشور اشاره نمود که نیاز به 

شود که دارد. پیشنهاد می پویا در این حوزه ماتیتصم

های حمایتی در سطح کالن کشوری در نظر سیاست

ها مایتح راتیتأثسازی پویا و با استفاده از مدل شدهگرفته

های آینده بررسی شود. همچنین، با در نظر گرفتن در سال

 آورتابین چابک و تأم یرهزنجتوان ها میاین حمایت تأثیر

صنعت  ی، گریباننیبشیپرقابلیغهای طراحی نمود که بحران

 را نگیرد و موجب ایجاد وابستگی به سایر کشورها نشود.

 

این مطالعه حاصل : ی اخالقیهالدستورالعمرعایت 

ه ازجمل یمالحظات اخالق یتمامباشد، پژوهشی مستقل می

به  و استرعایت شده شرط امانت و صداقت 

ی هاکنندگان اطمینان خاطر داده شد که دادهمشارکت

در اختیار  و خواهد ماند باقیافراد محرمانه  تیو هو پژوهش

 نخواهد گرفت. قرار گرانید

این پژوهش بدون حمایت مالی سازمان یا : حمایت مالی

 نهاد خاص انجام شده است.

گونه در انجام پژوهش حاضر، نویسندگان هیچ: تضاد منافع
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