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بر خرید تجهیزات پزشکی در  مؤثربندي عوامل  اولویت

با استفاده از مدل  هاي منتخب شهر تهران بیمارستان
 مراتبی سلسله تحلیل

 
  3راد محمد مصدق/ علی2/ زهرا چگینی1سوگند تورانی 

  چکیده
  

گیري خرید تجهیزات پزشکی را ضروري نموده است.  هاي علمی در تصمیم ري، استفاده از روشفنّاوهاي  پیشرفت مقدمه:
هـاي منتخـب شـهر تهـران      بر خرید تجهیزات پزشکی در بیمارسـتان  مؤثري ها مؤلفهبندي  پژوهش حاضر با هدف اولویت

  صورت گرفته است.
صورت گرفته است. جامعه پژوهش  1392پیمایشی است که در سال  -پژوهش حاضر کاربردي از نوع توصیفی  کار: روش

) در بالینی و پاراکلینیکی هاي نفر از اعضاي کمیته تجهیزات پزشکی و کاربران تجهیزات پزشکی (شامل مسئولین بخش 645
بررسی قرار گرفتند.  گیري انجام نشد و کلیه جامعه پژوهش مورد در این مطالعه نمونهباشد.  هاي شهر تهران می مارستانبی

ییـد  تأبود،  1/0) که کمتر از =02/0IRکه پایایی آن با استفاده از نرخ ناسازگاري (ها، پرسشنامه بود  ابزار گردآوري داده
هـا از آمـار توصـیفی و تحلیلـی بـا اسـتفاده از        متخصصین استفاده شد. براي تحلیـل داده  نظر ازیید روایی تأشد. جهت 

  استفاده شده است. Expert Choiceو  Excelافزارهاي  نرم
شـده   یبررسـ هاي  بیمارستان درمجموعبود.   87% درمجموعآوري و نرخ پاسخگویی  پرسشنامه جمع 516تعداد  :ها یافته

بر خرید تجهیزات پزشکی بود. معیارهاي خدمات پس از فروش بـا   مؤثراولویت اول  عنوان به 414/0معیار کیفیت با وزن 
  هاي بعدي بودند. اولویت 148/0و معیار قیمت با وزن  160/0، نام و نشان تجاري با وزن 278/0وزن 

 عنـوان  بـه ها توجه زیادي به کیفیت تجهیـزات پزشـکی دارنـد و آن را     نتایج این مطالعه نشان داد بیمارستان گیري: نتیجه
کننـدگان بـه    یکی از عوامل موفقیت ارائـه  عنوان بهتشخیص صحیح  چراکهگیرند.  بخشی از کیفیت ارائه خدمات در نظر می

  اي در آن دارد. رود که استفاده از تجهیزات مناسب نقش عمده شمار می
  خرید، تجهیزات پزشکی، تحلیل سلسله مراتبی، بیمارستان ها: کلیدواژه

  
 :30/03/93وصول مقاله  :20/10/93اصالح نهایی  :15/11/93پذیرش نهایی  

 

                                                
 . دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران1
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ــد      ــانی بای ــی و درم ــدمات تشخیص ــه خ ــراي ارائ ــتان ب بیمارس
نماید. تجهیـزات پزشـکی    ینتأمرا  یازموردنتجهیزات پزشکی 

 ت. تجهیـزا ]1[دهـد  بخش مهمی از منابع بیمارستان را شکل می
دارنـد و   جامعـه  وایمنی در ارتقاءسالمت اي ویژه نقش پزشکی

و  اقتصادبهداشـت نظر از توانـد  مـی  بهینه آن و صحیح مدیریت
در ي ا مالحظـه  قابل شکل به و پژوهش درمان،آموزش پزشکی

هـاي   باشـد. در تمـام بخـش    اثرگـذار ي هـر کشـور  ملی  توسعه
دي و اقتصا ازنظردولتی، خصوصی و تعاونی تجهیزات پزشکی 

خریـد،  . ]2[مدیریتی از اهمیت و توجه خاصی برخوردار است
رسـتان  بیما یـاز موردنتجهیـزات پزشـکی    ینتأمهاي  یکی از راه

عوامل مختلفـی بـر فراینـد خریـد تجهیـزات       یطورکل بهاست. 
از:  انـد  عبـارت گذارد. برخـی از ایـن عوامـل     می یرتأثپزشکی 

نیازسنجی، انتخاب مکان نصب دستگاه، نحوه نصـب دسـتگاه،   
. همچنــین  ]3[انتخــاب فروشــنده مناســب و تنظــیم قــرارداد    

، عوامل ]6[، ارزش کاال، تجربه خرید، کیفیت کاال]5،4[قیمت
، فرهنگــی ،، ســازمانیيفنّــاورمــالی و اقتصــادي، عملکــردي، 

از  ]8[) Brand( يتجـار و آگاهی از نـام و نشـان    ]7[راهبردي
  باشند. بر رفتار خرید سازمانی و افراد می مؤثرعوامل 

بنـدي جـایگزینی یـا     هـا جهـت اولویـت    در برخی از بیمارستان
گیـرد:   قـرار مـی   موردتوجهخرید تجهیزات پزشکی، سه معیار 

میزان استفاده از تجهیزات، وجود تجهیزات جایگزین و هزینه 
ــزات  تع ــداري تجهی ــر و نگه ــاب لــوازم و   ]9[می ــت انتخ . جه

اي ارائه شـده اسـت    تجهیزات پزشکی اصول راهنماي هشتگانه
یفیت، قیمت، منابع، اسـتفاده و  از: نیاز، تناسب، ک اند عبارتکه 

بارمصــرف یــا    یــک نگهــداري، مــاده ســازنده تجهیــزات،    
در هـر خریـد    یطـورکل  بـه . ]10[مصرف بودن تجهیزات بار چند

شـود:   ) توصیه مـی Rعاقالنه رعایت پنج اصل (معروف به پنج 
 Right، قیمـت مناسـب (  )Right Qualityکیفیت مطلـوب ( 

Price) ــب ــدار مناس ــب )Right Quantity)، مق ــع مناس ، منب
)Right Source( ) و زمان مناسبRight Time( ]12،11[.  

ــتان  ــکی در بیمارس ــزات پزش ــد تجهی ــور داراي   خری ــاي کش ه
توجهی به این امـر   بی باشد که سازوکارهاي مختص به خود می

. فقـدان مـدارك   ممکن است مشکالتی را به دنبال داشته باشد
المللـی   فنی مربوط به تجهیزات، عدم رعایت استانداردهاي بین

توجهی به نظرات  خرید نامناسب تجهیزات در اثر بی تجهیزات،
و  ]13[کارشناســـان فنـــی و نبـــود لـــوازم و قطعـــات مصـــرفی

مانـدن تجهیـزات بـه دلیـل نداشـتن مهـارت کـار بـا          بالاستفاده
صورت اساس مطالعات . بر این مشکالت است ازجمله ]14[آن

، نبود تجهیزات پزشـکی مناسـب عامـل بـروز خطاهـاي      گرفته
. ]16،15[باشـد  نفر درانگلستان مـی  400پزشکی و مرگ ساالنه 

هـا و   لذا مدیر بیمارستان، مسئولین تجهیـزات پزشـکی و بخـش   
ایــن امـر بایـد از اهمیــت ایـن مقولـه بــراي      یـزان ر برنامـه کلیـه  

  .هاي کشور آگاهی کافی داشته باشند بیمارستان
، ضرورت وجود تکنیکی قـوي کـه   ريفنّاوا توجه به تغییرات ب

ــمیم   ــان را در تص ــد انس ــري  بتوان ــوس   گی ــد محس ــاري نمای ی
در بررسـی  . مدل تحلیل سلسله مراتبی، ابزار مناسـبی  ]17[است

گیـري اسـت و موجـب سـهولت اتخـاذ       بر تصمیم مؤثرعوامل 
  .]18[گردد می  تصمیم

تـرین عامـل در    خرید مناسب و صحیح تجهیزات پزشکی مهم
مدیریت تجهیزات پزشکی اسـت و از مشـکالت عدیـده آتـی     

بـر خریـد    مـؤثر . عدم توجه بـه عوامـل   ]12[نماید پیشگیري می
ــا    ــه خــدمات مناســب بیمارســتان را ب ــزات پزشــکی، ارائ تجهی

. همچنـان کـه نقـص در هـر     ]13[مشکالتی مواجه خواهد نمود
یک از مراحل تولید، توزیع و یا استفاده از تجهیزات پزشکی، 

. توجــه بــه  گــردد باعــث افــزایش خطاهــاي پزشــکی مــی    
  .]19[کاهد پزشکی از این نقص می استانداردهاي تجهیزات

 و توجه به عواملی چون کیفیت، ارائه خدمات پـس از فـروش  
آمــوزش در هنگــام خریــد از خرابــی تجهیــزات و صــرف      

. همچنین دسترسـی  ]20[هاي مازاد پیشگیري خواهد کرد زینهه
و ارائـه   ]21[به تجهیزات پزشکی مناسب، بر رضایتمندي بیمـار 

اسـت و   اثرگـذار  ]22[هـا  ن مطلوب خدمات و عملکرد بیمارستا
فقدان تسهیالت مناسب مانند وسایل عمل جراحـی و امکانـات   

ــودن دســتگاه  ــه آن، خــراب ب ــوط ب ــد  مرب هــاي تشخیصــی مانن

 مقدمه
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 روش کار 

. ]23[شـود  رادیولوژي و امثال آن باعث افزایش اقامت بیمار می
تحویـل و   ازجملـه عالوه بر آن کیفیت خدمات پس از فروش 

تمندي خریدار، تمایل به خرید نصب مناسب، در افزایش رضای
مثبتـی   یرتـأث توصیه آن فروشنده به دوستان و آشـنایان   مجدد و

  .]24[داشته است
ت و اختیار سازمان در انتخـاب  از سویی به دلیل تنوع محصوال

ــناخت عوامــل       ــول متناســب بــا نیــازش، ش بــر  مــؤثرمحص
هـاي علمـی    گیري در محیط رقابتی و اسـتفاده از روش  تصمیم

و بهداشــتی  مؤسســاتجهــت انتخــاب محصــول و خــدمت در 
در  . پاردشـی ]25[اي برخـوردار اسـت   از اهمیـت ویـژه   درمانی

ترین مشـکالت خریـد   به این نتیجـه رسـید کـه بیشـ     2005سال 
، خریـد  یـاز موردنهـاي   در ارائه گـواهی  یرتأخ: عبارت بودند از

تجهیــزات بــا نــرخ بــاال، خریــد تجهیــزات بــدون نیــاز، خریــد 
ــزات نامناســب  ــین]26[تجهی ــتورم نشــان داد   . همچن گرانداس

هـا   آوري اطالعات سالمت در بسیاري از موقعیـت  ابزارهاي فن
هاي درمانی جدید و  زات جدید، اجراي شیوهمانند خرید تجهی

آوري  ابزارهاي فناست. استفاده از  استفاده قابلهاي مالی  برنامه
گیـري   ابـزاري مناسـب در تصـمیم    عنـوان  بـه اطالعات سالمت 

استانداردها و شـواهد علمـی    بر اساسخرید تجهیزات پزشکی 
  .]27[باشد می

بـر   مـؤثر عوامـل   بنـدي  یـت اولوبنابراین این پژوهش با هـدف  
هاي منتخب شهر تهـران   خرید تجهیزات پزشکی در بیمارستان

صـورت   1392مراتبـی در سـال    سلسـله  با استفاده از مدل تحلیل
  پذیرفت.

  
  

اسـت و   پیمایشـی روش، توصیفی از نوع  ازنظرپژوهش حاضر 
زمانی پژوهشی  ازنظرکاربردي و  پژوهشبر اساس هدف یک 

 شـهر تهـران  بیمارسـتان   42باشـد. ایـن پـژوهش در     مقطعی می
ایـن پـژوهش شـامل     موردمطالعـه جامعـه   صورت گرفته است.

نفر از مدیران، مدیران پرستاري و همچنین اعضاي کمیتـه   645
کلیـه   پزشـکی شـامل   تجهیزات پزشکی و کـاربران تجهیـزات  

باشد. در  می )کیهاي بالینی (پزشکی و پاراکلینی مسئوالن بخش

گیري انجـام نشـده اسـت و کلیـه جامعـه در       این پژوهش نمونه
  پژوهش شرکت داشتند.

بـر خریـد تجهیـزات     مؤثرعوامل  بندي یتاولوبررسی  منظور به
ــنامه ــا  پزشکی،پرسشـ ــؤال 24اي بـ ــار و   سـ ــار معیـ  14در چهـ

 با توجه به نتیجهمقایسات زوجی استفاده شد. صورت بهزیرمعیار
، مهـم ، خیلـی   کامالًمهمهاي  تواند شامل پاسخ که میها  مقایسه

 9و  7، 5، 3، 1اعـداد  یا یکسان باشد به ترتیب   مهم ، کمی مهم
  شود. انتساب داده می

بـاون    نحوه طراحی این پرسشـنامه اقتباسـی اسـت از پرسشـنامه    
)Bowen  لـو ( ) و چـین سـونگChien - tsung Lu از (

ارائـه شـده    2004سـال   ) کـه در Nebraskaدانشگاه نبرسکا (
ــت درنها. ]28[اســت ــهی ــور ب ــان از روایــی وســیله    منظ اطمین
پرسشنامه در بین تعـدادي از مهندسـین تجهیـزات    گیري، اندازه

 ییـد تأگردید و روایی آن  نظر، توزیع پزشکی و اساتید صاحب
ــایی ــنامه شــد. پای ــت    پرسش ــل جه ــه عوام ــراي مقایس ــه ب اي ک

روش بندي طراحی شده است تا حد زیـادي بـه اعتبـار     اولویت
AHP پایـایی   هـا  . در ایـن پـژوهش  ]29[گروهی وابسته است

شـود کـه در حالـت     ده میابزار بر اساس نرخ ناسازگاري سنجی
تـوان گفـت    باشـد مـی   1/0کلی اگر نرخ ناسازگاري کمتـر از  

ــت و    ــوردار اسـ ــازگاري الزم برخـ ــی از سـ ــاتریس گروهـ مـ
ــازگاري  ــبتاًناس ــل نس ــول قاب ــرخ    قب ــژوهش ن ــن پ ــت. در ای اس

؛ اسـت  1/0بـه دسـت آمـد کـه کمتـر از       02/0ناسازگاري کل 
بـار بـاالیی برخـوردار    از پایایی و اعت مورداستفادهبنابراین ابزار 

  است.
ــهدر ایــن پــژوهش  ــل  تحلیــلمنظور ب آمــاري از دو روش تحلی

نیـز از   مـؤثر بنـدي عوامـل    توصیفی و استنباطی و براي اولویت
ــت. در روش     ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــله مراتب ــل سلس ــدل تحلی م

 از جملــههــاي آمــاري توصــیفی  توصــیفی بــا اســتفاده از روش
 هـا  سـؤال آماري هر یک از نمودارهاي و جدول توزیع فراوانی

جداگانــه  طــور بــهدر پرسشــنامه  یموردبررســهــاي  یــا موضــوع
ــل اســتنباطی     ــت. در روش تحلی ــده اس ــل ش ــور بــه تحلی  منظ

بر خرید تجهیزات پزشـکی، از مـدل    مؤثربندي عوامل  اولویت
جهـت   Expert Choiceافـزار   نـرم تحلیل سلسـله مراتبـی و   
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استفاده شد. چـارچوب مفهـومی    ها مؤلفهتعیین وزن هریک از 
  آمده است. )1(در شکل  مراتب سلسله

  
  

منتخـب    بیمارسـتان  42پرسشنامه در  650در این پژوهش تعداد 
، تعـداد  شـده  يآور جمـع پرسشـنامه   550توزیع شد. از مجموع 

صـحیح و   طـور  بـه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت کـه   516

بـود   % 87درمجمـوع کامل تکمیل شده بودند. نرخ پاسخگویی 
هـا   آندرصـد   8/30،6/11، 19، 6/38که از این تعداد به ترتیب 

هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران،  در بیمارستان
ــازمان   ــتی و س ــأمشهیدبهش ــد.    ینت ــل ش ــاعی تکمی  %45اجتم

هـا زن   % آن5/58سـال سـن داشـتند.     30تـا   21پاسخگویان بین 
ســال  10تـا   5بـین   %37داراي مـدرك لیســانس و   %68بـوده و  

 سابقه خدمت بودند.

  

  
  بر خرید تجهیزات پزشکی مؤثر: درخت سلسله مراتبی عوامل 1 شکل

  
بـر خریـد تجهیـزات پزشـکی شـامل چهـار معیـار         مؤثرعوامل 

  ).1زیر معیار بود(جدول  14و 
    کیفیـت دسـتگاه  «کـه  معیـار اسـت   زیرکیفیت شـامل سـه« 

ــا «ین و تــر مهــم عنــوان بــه 407/0نهــایی بــا وزن  راحتــی کــار ب
ــتگاه ــایی   »دس ــا وزن نه ــه 274/0ب ــوان ب ــم عن ــتاهم ک ــرین ی  ت

بـــــر خریـــــد تجهیـــــزات پزشـــــکی     مـــــؤثر عامـــــل 
  ):007/0IRهستند.(
   ــار ــامل چه ــت ش ــه  زیرقیم ــت ک ــار اس ــایین  «معی ــت پ قیم

ــایی »دســتگاه ــا وزن نه ــه 280/0ب ــوان ب ــم عن ــر مه ــار ت ین و معی
ــدي « ــت نقـ ــراي پرداخـ ــف بـ ــایی  »تخفیـ ــا وزن نهـ  204/0بـ

بــر خریــد تجهیــزات  مــؤثرعامــل تــرین  یــتاهم کــم عنــوان بــه
  ):02/0IRپزشکی هستند.(

     ــار ــامل چه ــروش ش ــس از ف ــدمات پ ــت  زیرخ ــار اس معی
 عنـــوان بـــه 293/0بــا وزن نهـــایی   »مهـــارت مهندســـین«کــه  
ــر مهــم ــه مهندســین «ین و ت ــایی  »دسترســی ب ــا وزن نه  228/0ب

بــر خریــد تجهیــزات  مــؤثرعامــل  تــرین یــتاهم کــم عنــوان بــه
  ):02/0IRپزشکی هستند.(

      معیــار اســت کــه    زیرنــام و نشــان تجــاري شــامل ســه
ــد « ــدمت برن ــایی   »ق ــا وزن نه ــه376/0ب ــوا ب ــم نعن ــر مه ین و ت
ــایی  »شـــــهرت برنـــــد« ــا وزن نهـــ ــوان بـــــه277/0بـــ  عنـــ

ــرین یــتاهم کــم ــد تجهیــزات پزشــکی  مــؤثرعامــل  ت بــر خری
 ):009/0IR(هستند.

  

 یافته ها



 

 

همکارانسوگند تورانی و   
مت

سال
ت 

یری
مد

13
94

؛
18)

59(
 

59 

  
 هاي منتخب شهر تهران بر خرید تجهیزات پزشکی دربیمارستان مؤثربندي عوامل  : اولویت1 جدول

ــازگاري    اولویت  وزن نهایی  معیارزیر  معیار ــرخ ناسـ نـ
)IR(  

ت 
ـــ

فیـ
کی )

41
4

/0(  

  1  407/0 رعایت کیفیت دستگاه
  3  274/0  راحتی کار با دستگاه  007/0

  2  318/0  کیفیت برونداد دستگاه

یق
ت

م
 )

14
8

/0(  

  1  280/0 پایین بودن قیمت دستگاه

  3  254/0  پایین بودن قیمت قطعات یدکی  02/0
  2  262/0  فروش اعتباري و اقساطی

  4  204/0 تخفیف براي پرداخت نقدي

از 
س 

ت پ
دما

خ
ش

رو
ف

 )
27

8
/0(  

  4  228/0  دسترسی به مهندسین

  1  293/0  مهارت مهندسین  02/0
  2  244/0  ین قطعات یدکیتأم

  3  235/0  تجهیزات جایگزین

ن  
شـا

و ن
ام 

ن
ي 

ــار
جــ

ت )
16

0
/0(  

  1  376/0 قدمت برند
  3  277/0  شهرت نام تجاري  009/0

  2  346/0  خاستگاه برندکشور 
  

ــتان   ــایج در بیمارس ــه نت ــل از مقایس ــایج حاص ــب   نت ــاي منتخ ه
  آمده است. )3(و  )2( تهران به تفکیک درجدول

ــاس ــر اس ــدول(ب ــتان)2ج ــگاه   در بیمارس ــه دانش ــته ب ــاي وابس ه
 عنـوان  بـه کیفیـت   ،پزشـکی تهـران، ایـران و شهیدبهشـتی     علوم

ــزات     ــد تجهیـ ــمیم خریـ ــر تصـ ــذاري بـ ــت اول اثرگـ اولویـ
ــی ــتان پزشــکی م ــه ســازمان   باشــد. در بیمارس ــاي تابع ــأمه  ینت

ــاعی ــروش   ،اجتم ــس از ف ــدمات پ ــهخ ــوان ب ــت اول  عن اولوی
  باشد. می

  
 شهر تهران هاي بیمارستان به تفکیکبر خرید تجهیزات پزشکی  مؤثربندي عوامل  : اولویت2 جدول

  برند  خدمات پس از فروش  قیمت  کیفیت  سازمان

  173/0  261/0  141/0  424/0  علوم پزشکی تهران
  157/0  341/0  142/0  360/0  علوم پزشکی ایران

  135/0  248/0  128/0  488/0  علوم پزشکی شهیدبهشتی
  182/0  304/0  271/0  243/0  تأمین اجتماعی

  
  

بنـــدي معیارهـــاي    مقایســـه اولویـــت   )3جـــدول  (مطـــابق  
ــه  دهــد در بیمارســتان گیــري نشــان مــی تصــمیم هــاي وابســته ب

ــوم ــگاه علــ ــز   دانشــ ــتی و نیــ ــران، شهیدبهشــ ــکی تهــ پزشــ
رعایــت  «،اجتمــاعی ینتــأمهــاي تابعــه ســازمان    بیمارســتان

بــــر  یرتــــأثاولویــــت اول اهمیــــت در  »کیفیــــت دســــتگاه
هـاي وابسـته بـه     نباشـند. در بیمارسـتا   گیري خریـد مـی   تصمیم

ــران     ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــد «دانش ــدمت برن ــم »ق تــرین  مه
 باشد. اولویت می
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 شهر تهران هاي منتخب بیمارستان به تفکیکبر خرید تجهیزات پزشکی  مؤثر بندي معیارهاي :اولویت3جدول

ی علوم پزشک  معیار
  تهران

ی علوم پزشک
  ایران

  یعلوم پزشک
  یبهشت یدشه

ین تأم
  اجتماعی

  409/0  372/0  365/0  457/0 رعایت کیفیت دستگاه
  328/0  314/0  254/0  237/0  راحتی کار با دستگاه

  262/0  313/0  381/0  306/0  کیفیت برونداد دستگاه
  339/0  286/0  256/0  271/0 پایین بودن قیمت دستگاه

  244/0  284/0  25/0  242/0  پایین بودن قیمت قطعات یدکی
  225/0  251/0  304/0  226/0  فروش اعتباري و اقساطی

  192/0  179/0  215/0  261/0 تخفیف براي پرداخت نقدي
  244/0  258/0  245/0  194/0  دسترسی به مهندسین

  298/0  280/0  298/0  299/0  مهارت مهندسین
  269/0  240/0  233/0  244/0  قطعات یدکی نیتأم

  189/0  223/0  224/0  263/0  تجهیزات جایگزین
  386/0  408/0  409/0  331/0  قدمت برند

  279/0  266/0  237/0  308/0  شهرت نام تجاري
  335/0  326/0  353/0  361/0  کشور خاستگاه برند

  
  
 

  

هـاي   بیمارسـتان  درمجمـوع نشـان داد   حاضر هاي پژوهش یافته
منتخب شهر تهران از بین عوامل کیفیت، قیمت، خدمات پـس  

 عنـوان  بـه ) :414/0Lاز فروش و برند، کیفیـت (بـا وزن نهـایی    
 عنـوان  بـه ) :148/0Lعامـل و قیمـت (بـا وزن نهـایی      ینتر مهم
بر خرید تجهیزات پزشکی بـود. در   مؤثرعامل  ترین یتاهم کم

عامل  ینتر مهم عنوان به فیتیک نیز و همکاران يبهادرپژوهش 
یـت عامـل اثرگـذار بـر رفتـار خریـد       اهم کـم  عنـوان  بهیمت و ق

که از این حیث با نتـایج مطالعـه    ]30[کننده شناخته شد مصرف
 یفیـت ک یان نیـز پورعبـداله  حاضر همخـوانی دارد. در پـژوهش  

که منطبـق بـا    ]31[یزات بودتجه یددر خر مؤثرعامل  ینتر مهم
هاي پژوهش حاضر است. در مطالعه پورعبدالهیان برنـد و   یافته

ترین معیـار شـناخته    اهمیت کم عنوان بهحاضر قیمت در مطالعه 
  شد.

هاي پژوهش گراونـد و همکـاران از بـین چهـار      بر اساس یافته
متغیر اثرگذار بـر تصـمیم خریـد مشـتري کـه شـامل کیفیـت،        

اولویـت اول   عنوان بهکیفیت  ،شود قیمت، تبلیغات و توزیع می
اولویت دوم، تصمیم خریـد مشـتري را تغییـر     عنوان بهو قیمت 

دهند. این مطالعه نشان داد که قیمت پایین محصـول ممکـن    می
مندي خرید یک مشتري شود اما در مـورد   است باعث رضایت

دهــد، ایجــاد رضــایت  اي کــه بــه کیفیــت اهمیـت مــی  مشـتري 
اد وقتـی کیفیـت   هاي مطالعه دیگري نشان د . یافته]32[کند نمی

شـود، خریـدار تمایـل بیشـتري بـه       محصولی خاص تضمین می
  .]33[خرید آن محصول دارد

رابزارهاي ارزیـابی فنـاوري   هاي پـژوهش گاونـد   بر اساس یافته
شـود و شـکاف    گیري می سالمت موجب بهبود کیفیت تصمیم

مثبتـی در خریـد    یرتـأث نماید و  اطالعاتی مدیران را برطرف می
ــکی دارد ــزات پزش ــاي  ]34[تجهی ــتفاده از ابزاره ــین اس . همچن

هــا ماننــد  در بســیاري از موقعیـت  آوري اطالعــات سـالمت  فـن 
هـاي درمـانی جدیـد و     خرید تجهیـزات جدیـد، اجـراي شـیوه    

ابـزاري مناسـب در    عنوان بهاست و  استفاده قابلهاي مالی  برنامه
اسـتانداردها و   بر اساسگیري خرید تجهیزات پزشکی  تصمیم

نیز در مطالعه خـود نشـان داد    تینگ. ]27[باشد شواهد علمی می

 بحث و نتیجه گیري
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ریزي خطی در  و برنامه AHPهاي علمی چون  استفاده از روش
 یرتـأث کننده و میزان بهینه سـفارش   گیري انتخاب عرضه تصمیم

 .]35[مثبتی دارد

ـ   يمـؤثر داد برنـد عامـل    نشـان » بیان«  طالعههاي م یافته  اربـر رفت
از کشـور سـازنده    يمشـتر  یذهنـ  یرتصـو  چراکـه اسـت   یدخر

محصـول   یفیـت دربـاره ک  يمشـتر  یادراك کلـ  کننده منعکس
در انتخـاب محصـول اثرگـذار     يمشـتر  یحـات است و بـر ترج 

 یفیـت ک یـک، در بلژ یگـري مطالعـه د  هاي یافتهطبق  .]36[است
 یـد بر قصـد خر  یتوجه قابلیرتأثو نحوه ارتباطات  شده ادراك

سـطح   یننشان داد ب یگرد يها یافته ینهمچن. ]37[دارد یانمشتر
و  یـف با برنـد، تخف  یدخر يها برا آن یلو تما یدارانخردانش 

  .]38[وجود دارد يارد یاز فروشنده ارتباط معن یرذهنیتصو
ــان ــی  طور همـ ــان مـ ــر نشـ ــژوهش حاضـ ــایج پـ ــه نتـ ــد  کـ دهـ

متعـددي بـر خریـد تجهیـزات پزشـکی اثرگذارنـد        يهـا  مؤلفه
بنــدي نتــایج  هــا و نیــز تلفیــق و جمــع کــه تعیــین و بررســی آن

ــی ــاه      بررس ــی و گ ــد تخصص ــک فراین ــاالرا ی ــاب ک ــا انتخ ه
نمایـد. در ایـن میـان توجـه ناکـافی بـه موضـوعات         پیچیده می

مطـرح در انتخــاب کــاال بــه دلیــل ســطح محــدود اطالعــات و  
ــامیـــا تخصـــص و کارشناســـی  ــه را  شـــده انجـ در ایـــن زمینـ

ــه ــا  صــورت ب ــأثو تحــت  يبعــد تــکمحــدود و ی عــواملی  یرت
ــنده،     ــات فروش ــد، تبلیغ ــت خری ــر قیم ــارنظی ــه  كم کارخان

ــاي    ــی پارامتره ــز برخ ــازنده و نی ــروريغس ــی یرض ــد م  .نمای
ــع    ــل جم ــه دلی ــه ب ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــب  ای ــدي نامناس بن

ــی    داده ــوع بررس ــین ن ــل از هم ــایج حاص ــق نت ــا تلفی ــ ه ــز ه ا نی
ــه ــا خطــاي  انجــام نشــده اســت و تصــمیم  یدرســت ب گیــري را ب

  نماید. می توأممضاعف 
کارآمــد،  نتــایج حاصــل از اســتفاده از تجهیــزات پزشــکی    

افــزایش ســـطح ســـالمت جامعــه، رشـــد اقتصـــادي، بهبـــود   
ــی    ــامی م ــاعی، سیاســی و نظ ــرایط اجتم ــد ش  رو، یــنازا، باش

ــزات پزشــکی کــه  ــد تجهی ــه ســرآغاز رســیدن  ینــوع بــهخری ب
اهــداف ذکــر شــده اســت، امــري بســیار مهــم و حســاس        

بــا دقــت نظــر و کارشناســی کامــل   بایســت باشــد کــه مــی مــی
  صورت پذیرد.

  
  
 يهـا  مولفـه "نامه تحت عنـوان   یاناز پا یمقاله حاصل بخش ینا

منتخب شهر  هاي یمارستاندر ب یپزشک یزاتتجه یدموثر بر خر
: مراتبـی  سلسـله  یـل ها با استفاده از تحل آن بندي یتتهران و اولو

ــد  "1392 ــ 525و ک ــد یم ــا حماباش ــتکه ب ــوم   ی ــگاه عل دانش
اجـرا شـده اسـت.     نتهـرا  یدرمـان  یو خدمات بهداشت یپزشک
و  یرانهمکـاران بـه خصـوص مـد     یاز زحمات تمـام  ینهمچن

پرسشـنامه   یـل منتخب تهران کـه در تکم  هاي یمارستانپرسنل ب
  .گردد یم یند، قدردانمشارکت نمود یمانهصم

 تشکر و قدردانی
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Prioritizing Factors Influencing Medical Equipment 
Purchase in Selected Hospitals in Tehran Using Analytic 

Hierarchy Process Model 
 
 
 
 
 

   TouraniS1\ CheginiZ2\MosadeghradAM3 

Abstract 
 
Introduction: Technological advances made necessary the use of scientific methods in the 
purchase decision. The present study Prioritization Factors affecting the purchase of medical 
equipment has been done at selected hospitals in Tehran. 
Methods: The present study is a descriptive cross-sectional study conducted in 2014. About 645 
members of the medical equipment committee and medical equipment users (including clinical and 
Para-clinical administrators) in a number of hospitals in Tehran were selected using census method. 
For data gathering questionnaire was used that its Validity has been proved by experts and its 
reliability as due to the inconsistency ratio of questionnaires which was less than (0.1) was proved. 
Then, the collected data was analyzed using AHP model, and Expert choice 11 software. 
(Responsiveness rate was 87%). 
Results: Four determinants were influencing the purchase of medical equipment among which 
"quality" was the most influential determinant with the highest geometric mean (0.414) and "price" 
was the least influential one with the lowest geometric mean (0.148).Also the after sale (0.278) and 
brand (0.160) are the next priority after the quality. 
Conclusion: The results showed Health care organizations have great attention to quality of 
medical equipment consider it as part of quality of service. Correct diagnosis is one of the success 
factors for health care providers that use the appropriate equipment plays a major role in it. 
Key words: Purchasing, Medical Equipment, Analytic Hierarchy Process, Hospital 
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