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 الممخص
 

 :إلى الدراسة ىذه ىدفت
 المستشفى في الصحية الخدمة جودة أبعاد تقييم. 
 المستشفى تقدميا التي الخدمات وجودة أسعار عن العمالء رضا مستوى عمى التعرف. 
 الصحي القطاع في المريض رضا عمى المؤثرة العوامل عمى التعرف. 
  لممستشفى تجربتو بعد المريض فعل ردة عمى الرضا تأثير سةادر. 
 فعميًا، المقدمة الطبية الخدمة جودة مستوى تجاه بالمستشفى المقيمين المرضى اتجاىات عمى التعرف 

 المرضى توقعات بين التطابق مدى عمى لمتعرف وذلك جانبيم من المتوقعة الطبية الخدمة بجودة ومقارنتيا
 .فعمياً  ليم يقدم ما مع

 كسب وبالتالي المقدمة الخدمة جودة مستوى تحسين عمى تعمل التي والتوصيات النتائج من مجموعة تقديم 
 . المريض رضا

 :التالية الفرضيات اختبار عمى الدراسة ركزت
 المريض رضا عمى المدركة الخدمة لجودة ايجابي معنوي تأثير يوجد. 
 المريض رضا عمى الذىنية لمصورة ايجابي معنوي تأثير يوجد. 
 المريض رضا عمى السعر عن لمرضا ايجابي معنوي تأثير يوجد. 
 المنقولة الكممة عمى المريض لرضا ايجابي معنوي تأثير يوجد. 
 المريض عمييا سيحصل التي القيمة عمى الخدمة لجودة ايجابي معنوي تأثير يوجد. 
 عمييا سيحصل التي القيمة عمى السعر عن لمرضا ايجابي معنوي تأثير يوجد 
 المريض. 
 المريض رضا عمى المريض عمييا سيحصل التي لمقيمة ايجابي معنوي تأثير يوجد. 

 :التالية لمنتائج الدراسة وتوصمت
 المريض رضا عمى المستشفى في المقدمة الخدمة لجودة معنوي تأثير يوجد ال. 
 المريض رضا عمى المستشفى في الذىنية لمصورة ايجابي معنوي تأثير يوجد. 
 المريض رضا عمى المستشفى في السعر عن المريض لرضا ايجابي معنوي تأثير يوجد. 
 المنقولة الكممة عمى المستشفى في المريض لرضا ايجابي معنوي تأثير يوجد. 
 المريض عمييا سيحصل التي القيمة عمى المستشفى في المقدمة الخدمة لجودة معنوي تأثير يوجد ال. 
 المريض عمييا سيحصل التي القيمة عمى المستشفى في السعر عن لمرضا ايجابي معنوي تأثير يوجد. 
 المريض رضا عمى المستشفى في المريض عمييا سيحصل التي لمقيمة ايجابي معنوي تأثير يوجد. 

 
 



  
 

                          
                     

                           
 

Abstract 
 

Introduction: 

The subject of the quality of perceptible service and the patient's satisfaction is 

considered one of the most important subject in the domain of service marketing, 

this is because the quality, at first level, is the dynamic artery which provides the 

hospital with new flowing blood such as, more of advocating patient and more of 

profit, in addition to role of the quality in achieving the competitive feature the 

involved hospital. 

Research Problem: 

1- What are the most effective factors on the patient's satisfaction in the health 

field? 

2- Is there an effect for perceived mental image on the patient's satisfaction? 

3- Is there an effect for the price satisfaction on the patient's satisfaction? 

4- Is there an effect for the perceived quality on the patient's satisfaction? 

5- Is there an effect for the value that patient get it on the patient's satisfaction? 

6- Is there an effect for the patient's satisfaction on the word of mouth? 

Research Purposes: 

1- Knowing the reality of the health service quality that provide in the hospital. 

2- Knowledge the patient satisfaction about prices and service quality that 

hospital provide it. 

3- Knowledge the factors that effect on the patient's satisfaction in the health 

field. 

4- Knowing the effect of the satisfaction on the patient's reaction after he visit the 

hospital. 

 


