
قيمت و كيفيت در جهانگردي بين المللي 

 

  

:خالصه مطلب

 

  

در اين مطالعه به بررسي تفاوت قيمت و كيفيت بين مكان هاي تفريحي مديترانه مي پردازيم و كيفيت آژانس هاي 

از اين بررسي درمي يابيم كه با وجود اينكه امكانات ارائه .آن پي بريم  صحتتوريستي را ارزيابي مي كنيم تا به 

شده به جهانگردان بسته به نرخ آن متفاوت است اطالعاتي هست كه در بروشور هاي آژانس ها آمده و كيفيت مازاد 

ايتمندي مسافران اين اطالعات عبارتند از تعداد ستاره هاي آژانس ، توصيف امكانات و ميزان رض.را نشان مي دهد 

.قبلي

 

  

در اين بررسي همچنين به اين مطلب مي رسيم كه نرخ آژانس ها بهترين توصيف كننده كيفيت آن هاست در آخر  

.رامون تفاوت هاي سطح كيفي بين كشورها مي پردازيم يبه بحث پ

 

  

۱

 

مقدمه -

 

  

و پتانسيل رشد بيشتري نيز دارد جهانگردي يكي از بزرگترين صنعت هاي دنيا است كه به سرعت در حال رشد بوده 

بيشتر مردم جهان در خدمت صنعت جهانگردي هستند تا ديگر صنايع ، در بسياري از كشورهاي كوچك منبع اصلي .

با اين وجود در خط فكري اقتصاد ها توجه كمتري به اين صنعت . درآمد ملي بوده و سهم عظيمي در اقتصاد دارند 

اقتصاد دانان تجارت . ن صنعت بيشتر به خدمات مالي توجه دارند تا صنعت خدمات دانان  سازما اقتصاد. مي شود 

.بين المللي نيز توجه كمتري به تجارت در خدمات كه نقش اساسي در صنعت جهانگردي دارد ، دارند 

 

  

در اين تحليل از اطالعات .هدف ما از اين تحقيق روشن كردن ماهيت رقابت در صنعت جهانگردي جهاني است 

.قيمتي و ويژگي هاي بسته هاي تفريحي اياالت پادشاهي و تنوع مكان هاي تفريحي مديترانه اي استفاده مي كنيم

 

  

تورگردانان بسته هاي توري را كه شامل حمل و نقل جا و مقداري غذا است ، مي فروشند گاهي اوقات موارد ارائه 

ود در محل و موقعيت آن و نيز بسياري ، درجه هتل آنها اطالعاتي در مورد امكانات موج. شده اختياري مي شود 

درجه بندي هتل ها به معيارهاي ظاهري و اطالعات حاصل از رضايت . هايشان را در اختيار مشتري قرار مي دهند 

مندي مشتريان قبلي بستگي داشته و در كل كيفيت بهتري نسبت به درجه بندي آژانس هاي ملي دارند ،كه قابل 

رهاي ديگر نيستند يافته هاي ما حاكي از آن است كه قيمت تور بيشتر به درجه بندي هاي كيفي مقايسه با كشو

.تورگردانان بستگي دارد تا درجه بندي هاي ملي 

 

  

.از اين نكته به عنوان شاهدي بر بازار مالي خوب ياد مي كنيم 

 

  


