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 شناسایی راهکارهاي بازاریابی در گردشگري ادبی: مطالعه موردي شهرستان نیشابور

  

  2اسماعیل قادري   1سید ناصر قدمگاهی

  

  رشد مدیریت جهانگردي کارشناسی ا -1

    استادیار مدیریت جهانگردي دانشگاه عالمه طباطبائی  -2

  

  

  چکیده

 يگردشـگر  يهـا خوشـه از  یکـ تـوان ی را مـی  یادبـ  يگردشگریکی از انواع گردشگري، گردشگري ادبی است. 

 ،هـا کتـاب  هـا و مـرتبط داسـتان   فضـاهاي  سـندگان، ینو هاي مربوط بـه مکان ست کهناد راثیم يو گردشگر یفرهنگ

 یو ادبـ  یفرهنگـ  يغنـا  لیبه دل زین رانیا. ردیگیرا در برم ي و مانند آنا رسانه داتیها و تول لمیف ،یادب يهاهجشنوار

بهـره فراوانـی   نـاملموس   راثیـ م نیـ از اتواند میکه  حوزه است نیصاحب نام در ا ياز کشورها یکیخود دارد  درکه 

کننـده اسـت و بسـتري مناسـب بـراي      لحاظ ادبی داراي موقعیتی ممتاز و خیرهببرد و در ایران شهرستان نیشابور از 

آید. لیکن با وجود ظرفیت باال، گردشگري ادبی نیشابور رونق زیادي ندارد. شمار میتوسعه این شاخه از گردشگري به

شـگري ادبـی در   در این پژوهش با استفاده از روش کیفـی و تکنیـک گـروه تمرکـز راهکارهـایی بـراي بازاریـابی گرد       

.هـدایت مسـافران مشـهد بـه     2هـاي تبلیغـاتی   . ایجاد پایگاه1شهرستان نیشابور شناسایی شد که شامل شش دسته 

.طراحـی  5هـاي گردشـگري   .آشنا سازي اهالی نیشـابور بـا ظرفیـت   4هاي ادبی مناسبتی .برگزاري جشنواره3نیشابور 

  ي متناسب با گردشگري ادبی نیشابور است.ها. طراحی بازي6سوغات مرتبط با حوزه ادب نیشابور. 

  

  اریابی گردشگري، نیشابور، خراسانگردشگري ادبی، گردشگري فرهنگی، باز کلیدي: ه هايواژ

  

  

  

  

 

   

                                                             
 رابطنویسنده: sn.ghadamgahi@gmail.com 
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     100                          27سال هفتم، شماره  فصلنامه فضاي گردشگري،

  مقدمه

میالدي، صنعت گردشگري به لحاظ درآمدزایی در کنـار   2020هاي انجام شده تا سال بینی طبق پیش

ترین منابع کسب درآمد براي کشورها شـناخته و بـه  کی از اساسیعنوان یصنعت نفت قرار خواهد گرفت و به

با توجه به این موضوع است که این صنعت بسیار مورد توجـه قـرار   . )1393زاد، (فکري کار گرفته خواهد شد

شان اطالق شـده   معمولی محل زندگی وکار گردشگري به جابجایی موقت مردم به مکانی خارج از است.گرفته

 دهند و براي رفـع نیازهـاي آنهـا    هایی انجام میمقصد، فعالیت که مسافران درمدت اقامت در است به طوري

 از هـایی دور  مکـان  گردش کوتاه مدت مـردم در  شود. انجمن گردشگري بریتانیا، اي فراهم می تسهیالت ویژه

 خـالل اقامـت خـود   در هایی را این مدت فعالیت در گردشگري دانسته است که افراد آنها را محل زندگی وکار

، 1(بیتون هاستجمله این فعالیت هاي دسته جمعی از گردش هاي روزانه یادهند، بازدیدها و گردش انجام می

توانـد طیفـی وسـیع از    کند میعبارت دیگر آنچه گردشگر از آن بازدید میاما موضوع گردشگري و به .)2006

ي گردشـگر  انـواع از  ياریقـرار داده و بسـ   ریتاث را تحت يگردشگر سمیمدرن محصوالت باشد. درحقیقت ایده

اثـرات   زیـ ن یتهمدرناپسـ  . در دوران معاصـر، آراي شـکل گرفتنـد   سمیدر دوران مدرن (مانند گردشگري انبوه)

 د،یـ جد اتیـ و تجرب گردشـگري نـوین   مقاصد يریگ . شکلاستهداشت يدر تنوع محصوالت گردشگر ياریبس

کـه بـا    یاز امـاکن  دیـدار  هـا و همچنـین  مسافرت زهیدر نوع و انگ رییتغ ،يمحصوالت گردشگر نوعت شیافزا

، از مـوثر اسـت  روح کنجکـاو بشـر    يو ارضـا  کیحس نوستالوژ يدر اغنا ایو  در ارتباط بودهخاص  يدادیرو

 انیـ در م .)1393آینـد(گرجی، فراهـانی، رحیمیـان و حسـینی،     شمار مـی به مدرنپست يایبارز دن قیمصاد

 حقیقـت  اسـت. در  یادبـ  ينـوع آن، گردشـگر   نیدتریـ و جد نیاز جـذابتر  یکـ ی يراشکال مختلف گردشـگ 

تـوان  را مـی  یادبـ  يگردشگرشکل کلی، و به دیآیشمار مهب یفرهنگ ياز گردشگر ياشاخه یادب يگردشگر

 سـندگان، ینو هـاي مربـوط بـه    مکـان  ست کـه ناد راثیم يو گردشگر یفرهنگ يگردشگر يهاخوشهاز  یکی

را در بـر   ي و ماننـد آن ا رسـانه  داتیـ ها و تول لمیف ،یادب يهاهجشنوار ،هاها و کتابداستان اب مرتبط فضاهاي

  ).  2014، 2(هوپن، براون و فایال ردیگیم

در ایران با توجه به تعداد باالي ادیبان، شعرا و نویسندگان ظرفیتی باال براي گردشگري ادبی مشـاهده  

اسان از این جهت داراي جایگاهی واالست، چرا کـه زادگـاه ادیبـانی    شود، شهرستان نیشابور در استان خرمی

مانند خیام و عطار و شعراي معاصري همچون رشید کاکاوند اسـت. بـا وجـود تـوان بـالقوه بـاالي ایـن نـوع         

گردشگري در ایران و خاصه در شهر نیشابور، باید به این نکته توجه داشت کـه رواج ایـن نـوع از گردشـگري     

است که بازاریابی مناسبی صورت گرفته و گردشگران را براي گردشگري ادبـی بـه شـهر نیشـابور     نیازمند آن 

این نکته اذعان داشت که بازاریابی ادبی موضوعی جدا از عناصر بازاریابی عمومی خـدمات  جذب نمود. باید به

دانـیم کـه بخشـی از    ی) مـ 2006نیست و این مفاهیم باید بر بستر بازاریابی ادبی بازتعریف شـوند (واتسـون،   

و فروش خـدمات قـرار دارد و هـدف آن     تفرایند بازاریابی در مورد تاکتیک بازاریابی است که در حوزه تبلیغا

). لذا 1393کنندگان را براي استفاده از خدمات ترغیب نماید (ونوس، ابراهیمی و روستا، این است که مصرف

تواند به رونق گردشگري ادبی در این شهرستان نیشابور می راهکارهاي بازاریابی در گردشگري ادبیشناسایی 

ازاي گردشـگران  تواند به افزایش درآمـد محلـی شـود، در حـال حاضـر بـه      منطقه بیانجامد و این موضوع می

                                                             
1 Beeton 
2 Hoppen, Brown, & Fyall 
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رود کـه  ) و انتظار می1393از هزار و هفتصد شغل ایجاد شده است (بزازان و جعفري، ورودي به نیشابور بیش

ري تعداد گردشگران ورودي به نیشابور افزایش یافته و در نتیجه اشتغال مرتبط با این حوزه با توسعه گردشگ

منظور اسـتقرار و رواج گردشـگري ادبـی در شهرسـتان     و نیز درآمد محلی افزایش یابد. لذا اهمیت دارد تا به

شناسایی قـرار گرفتـه   هاي بازاریابی در حوزه گردشگري ادبی که خاص آن منطقه است مورد نیشابور، اولویت

  تا بتوان بر مبناي آن تصمیمات الزم در این حوزه را اتخاذ نمود.

     هـاي بازاریـابی در بخـش    با توجه به آنچه گفته شـد، هـدف اساسـی ایـن پـژوهش شناسـایی اولویـت       

  هاي بازاریابی در حوزه گردشگري ادبی شهر نیشابور است.تکنیک

  

 مبانی نظري پژوهش

 مـرگ و  یاست که بـا زنـدگ   بناهاییها و از مکان دیدار، حوزه گردشگري ادبی دشگرانگر یاصل زهیانگ

بسـت،  کالتـی و خوشـه  است (کیـاکجوري، توسـلی  مرتبط  آثار ایشان ایو  نرمندانه ایشاعران و  سندگان،ینو

 نیه آثار امندان بهرا که از خوانندگان و عالق یگردشگران ادب هاست کهمکان نیجاذبه ا قت،ی. در حق)1391

، کـه الهـام   هنرمنـدان  مـرگ با محل تولـد و   کیاز نزد کند تابه سفر می بیشاعران و هنرمندان هستند ترغ

ـ  گـاه یاحترام به جا يادا يبراو یا ) 1392(صفاري،  بوده، آشنا شوند شانیها و آثار و نوشته عرهابخش ش  یادب

) و یا با بازدیـد از مکـانی کـه    2001 3(هربرت، کنند یهنرمندان سفر م نیا ابودی يها آنها، به آرامگاه و محل

کنند تا خود را در میان اتفاقات آن روایـت تصـور کننـد    داده است تالش میبخشی از یک داستان در آن رخ 

و  کیحـس نوسـتالوژ   ياغناگونه که اشاره شد در راستاي این نوع از گردشگري، همان). 2004، 4(اوموندسن

  امروز است.  بشر روح کنجکاو  يارضا

روم  يامپراتـور  در دورانو حـداقل   شیهـا پـ  قـرن  تـوان در ی را مـی ادب يگردشگر ریشۀ ،یبه طور کل

بایـد در قـرن هجـدهم    مـدرن را   یادبـ  يسـرآغاز گردشـگر  اما  )2002، 5جستجو کرد (اندرسون و رابینسون

بـاال   یو طبقـات اجتمـاع   ختهیاز افراد فره یگردشگران ادب شتری، بآن زمانر که د )2006، 6دانست (واتسون

از  داریـ گـردد کـه بـه قصـد د     یبرمـ  یدانشـمندان  يبه سفرها ،یادب گردشگري شهیرو به دیگرسخن اند.  بوده

 لیتحصـ  یگردشـگران  ی،ادب و گردشگران کردند سفر می مشهور سندگانیو آثار نو یمرتبط با زندگ يها مکان

 یطبقات اجتمـاع  ریبا سا سهیدر مقای مصرف متفاوت يالگوبودند که  باال یفرهنگ هیسرما با ختهیکرده و فره

دارد، امـا  قرن دو  قدمتاي بهپیشینه یادب ریمشاه يهااز آرامگاه دیکه بازد ). هرچند2001داشتند (هربرت، 

در ). چـرا کـه   1393(گرجی و همکاران،  مدرن دانستازاده عصر پس دیرا با يامروز وهیبه ش یادب يگردشگر

دهد و تنها در اختیار طبقـات بـاالي   گردشگري ادبی تمامی طبقات اجتماعی را پوشش می ،نگرش پسامدرن

حـائز اهمیـت    یادبـ  يگردشـگر  اصـد مق تیریدر مد یادب يهاحفظ اصالت مکانهمچنین  اجتماعی نیست.

هـاي تغییرنیافتـه توسـط مدرنیتـه     ). اصالت مفهومی ناظر به سـنت 2001، 7گردد (فاوکت و کرماكتلقی می

آید و چون این گردشـگران خواهـان آن هسـتند کـه     شمار میاي اساسی در گردشگران ادبی بهست و انگیزها

                                                             
3 Herbert 
4 Ommundsen 
5 Anderson & Robinson 
6 Watson 
7 Fawcett & Cormack 
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     102                          27سال هفتم، شماره  فصلنامه فضاي گردشگري،

وجه حقیقی و راستین حیات و محل الهامات نویسنده و شاعر را مشاهده کنند، اصالت به مفهومی اساسی در 

 .  )2009، 8انتخاب مقاصد گردشگري براي گردشگران ادبی تبدیل شده است (هونگیان

چند لحاظ داراي مزیت از میان انواع گردشگري که ظرفیت آن در ایران وجود دارد؛ گردشگري ادبی به

تواند جذابیتی دوچندان براي فعاالن عرصـه گردشـگري داشـته باشـد.     آید و میشمار مینسبی براي ایران به

  ترین این مزایا به شرح زیر است:  مهم

را بـه عنـوان    یادبـ  يآن از جملـه گردشـگر   يهـا خوشـه و  ینگفره يگردشگر نظرانصاحباز  ياریبس .1

بـا اشـکال    سـه یدر مقا شناسند و معتقدند کـه یم ایرانحاکم بر  طیبا شرا يشکل گردشگر نیسازگارتر

از جملـه   یفرهنگـ  ياساس، اشکال متنوع گردشگر نی. برامواجه است يبا موانع کمتر ،گردشگري گرید

رونـق   يبـرا  یو راه یخروج از بن بست کنون يمطلوب برا يانهیان گزتوان به عنو را می یادب يگردشگر

  .  )1396(اسدي و بیات،  مطرح ساخت رانیدر ا يبه توسعه صنعت گردشگر یبخش

 نیـ صـاحب نـام در ا   ياز کشورها یکیدارد  راثیکه با خود به م یو ادب یفرهنگ يغنا لیبه دل زین رانیا .2

عبـارت  ). و به1393بهره فراوانی ببرد (گرجی و همکاران، املموس ن راثیم نیاز اتواند میکه  حوزه است

شـرق برخـوردار اسـت کـه      یدر حـوزه تمـدن   يابرجسته گاهیاز جا ران،یا یادب راثیم يها تیجذابدیگر 

 جـذاب اسـت   یفرهنگـ  يمنـدان بـه گردشـگر    عالقه ژهیبه و انیجهان يآن، برا يها بلیتاز قا يریگ بهره

  ).  1391 (کیاکجوري و همکاران،

بـه عنـوان ابـزار     ،ي و فوائد مادي ماحصل از آنبخش گردشگر وسعهعالوه بر کمک به تگردشگري ادبی  .3

 يگردشـگر عبـارت دیگـر   ) و بـه 2014، 9آفرین است (بل و اوکلـی ی نقشفرهنگ یپلماسیقدرت نرم و د

ر جوامـع ایفـا مـی   به دیگـ  و ملت کشور کی بزرگان یدر شناساندن و حفظ آثار ادب ییسزاهنقش ب ،یادب

 و آنـان بـوده   ملمـوس  ریـ غ یفرهنگـ  راثیـ م وجز قتیکه در حق کند و هر کشور با معرفی بزرگان خود

اقدام به اجـراي دیپلماسـی فرهنگـی مـی    جوامع  گریبه د دهدن را تشکیل میآنا یتیهو بخشی از پیکره

  ).1392نماید (صفاري، 

کننده است. این شهرستان که وقعیتی ممتاز و خیرهدر ایران شهرستان نیشابور از لحاظ ادبی داراي م

از شمال و شرق به ارتفاعات بینالود، از جنوب به ؛ است استان خراسان رضوي	هاي یکی از شهرستان

. نیشابور از شود تن تربت حیدریه و از غرب به کویر سبزوار ختم میارتفاعات کوه سرخ کاشمر و چهل

عبارت دیگر جز خیام و عطار نیشابوري که شهرتی ر ایران بوده است. بهسنگی ددیرباز زادگاه ادباي گران

اند. نیشابور زادگاه اي در آن دیار زاده شدهها ادیب و شاعر با شهرت محلی و منطقهجهانی دارند، ده

الدین نیشابوري (قرن دوازدهم هـ.ق) ادبایی همچون عمیدالملک کندري (قرن یازدهم هـ.ق) رضی

ي (قرن پانزدهم هـ.ق) ادیب نیشابوري (قرن نوزدهم هـ.ق) بوده و در دوران معاصر نیز کاتبی ترشیز

اند  جهان گشودهدر آن دیار دیده به …شعرایی مشهور همچون رشید کاکاوند، حیدر یغما، امید مجد و

است. گر توان بالقوه و ظرفیت باالي نیشابور براي جذب گردشگران ادبی که این حجم از اهل ادب نشان

) و 2)، آرامگاه خیام (شکل 1هایی مانند آرامگاه عطار (شکل همچنین باید توجه داشت که وجود آرامگاه

                                                             
8 Hongyan 
9 Bell & Oakley 
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) و خانه پدري شعراي معاصر مانند کاکاوند، بستري مناسب براي این گونه 3آرامگاه حیدر یغما (شکل 

  است.گردشگري را ایجاد نموده

  

 
ه عطار نیشابوري. آرامگا1شکل    

. آرامگاه خیام نیشابوري2شکل   

 
. آرامگاه حیدر یغما3شکل   

 
 آیدشمار میایران بهگردشگري ادبی و تمامی مباحث مرتبط با آن، شاخه نوظهوري در گردشگري 

آشنا  ودن خط و زبان فارسی، وجود ادبا و شعراي نامهایی چون دیرینه ب رغم برخورداري از پتانسیل است و به

طور یادگارهاي به جاي مانده از آنها، این شاخه از گردشگري هنوز در  هاي گذشته و حال و همین در دوره

اي که توجه به آن ضروري است،  . نکتهمورد توجه قرار نگرفته استابتداي راه قرار دارد و آنگونه که باید 

تواند تضمینی براي  هاي گردشگري نمی عنوان ظرفیت وجود منابع به تنهاردشگري ادبی، اینکه در حوزه گ

رونق این شاخه از گردشگري باشد؛ بلکه شناخت مبانی گردشگري ادبی حائز اهمیت است، است تا از طریق 

فته و آن بتوان نسبت به شناسایی بازار گردشگري و تعریف تورهاي ادبی با توجه به نیازسنجی صورت گر

ریزي و ). در حقیقت مدیریت بازاریابی ناظر به فرایندي از برنامه1396(کریمی،  بندي بازار اقدام کرد تقسیم

ها، کاالها و خدمات است که موجب تبادل رضایت گذاري، ترفیع، توزیع ایدهارزیابی مفاهیمی مانند قیمت

  است:). و شامل موارد زیر 1389گردد (پیرس، فردي و سازمانی می

 هاي بازارو تحلیل فرصتتجزیه  .1

 تحقیق و انتخاب بازارهاي هدف .2

 ریابیتوسعه راهبردهاي بازا .3

 هاي بازاریابیریزي تاکتیکبرنامه .4

 هاي بازاریابیاجرا و کنترل تالش .5

 تهمانگونه که اشاره شد، بخشی از فرایند بازاریابی در مورد تاکتیک بازاریابی است که در حوزه تبلیغا

گردد (ونوس، کنندگان به استفاده از خدمات اجرا میخدمات قرار دارد و با هدف ترغیب مصرفو فروش 

هاي ). در این پژوهش نیز براي ترغیب گردشگران به گردشگري ادبی، اولویت1393ابراهیمی و روستا، 

  بازاریابی در حوزه گردشگري ادبی شهرستان نیشابور مورد پژوهش قرار گرفته است.
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  عملی پژوهش پیشینه

ویژه گردشگري ادبی آن شهرستان بههاي زیادي در حوزه گردشگري شهرستان نیشابور و بهپژوهش

) در پژوهش خود به پتانسیل گردشگري شرق خراسان (من1393انجام نرسیده است. صیامیان و همکاران (

شده، اقدام به بررسی توصیف جمله نیشابور) پرداختند و با پیشنهاد مسیرهاي گردشگري ادبی در منطقه یاد

هایی که مرتبط با مقاصد گردشگري ادبی باشد نمودند و آن مقاصد را از نظر وسعت، فاصله و نظایر آن مکان

) در پژوهش خود ضمن برشمردن اهمیت گردشگري ادبی در 1392تشریح نمودند. همچنین صفاري (

ترین عامل عدم را مهم ریزي اصول این نوع برنامهگیري از ریزي راهبردي و بهرهبرنامهشهرستان نیشابور، 

راهبردهاي مدیریتی اصلی براي  SWOT تحلیلرشد گردشگري ادبی در نیشابور دانسته و با استفاده از 

هاي فرهنگی، ) طی پژوهشی، جاذبه1389را بیان نموده است. ضیایی و داغستانی ( توسعه گردشگري

ها را ) آنAHPسی قرار داده و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (تاریخی شهرستان نیشابور را مورد برر

توان در سه سطح دستهها را میبندي نمودند، نتایج پژوهشی آنان حاکی از آن بود که این جاذبهاولویت

هاي گردشگري ادبی مانند آرامگاه شعراي بزرگی چون خیام و عطار در دسته بندي نمود که برخی از جاذبه

  قرار دارند.یکم 

  

  محدوده مورد پژوهش

استان خراسان 	هاي یکی از شهرستانمحدوده این پژوهش شهرستان نیشابور است. این شهرستان که 

تن تربت از شمال و شرق به ارتفاعات بینالود، از جنوب به ارتفاعات کوه سرخ کاشمر و چهل؛ است رضوي

شرق  يلومتریک 770). این شهرستان در4ماره (شکل ششود حیدریه و از غرب به کویر سبزوار ختم می

. کند یشهر عبور م نیاز ا يا و جاده یلیر یالملل نیب ریغرب مشهد واقع شده و مس يلومتریک 127تهران و 

آباد و تربت  قوچان، کدکن، عشق روزه،یکاشمر، ف يبا شهرها یمحل يها جاده قیاز طر نیهمچن شابورین

بخش مرکزي به مرکزیت شهر نیشابور، سروالیت به مرکزیت چکنه،  و شامل پنج ارتباط دارد هیدریح

  ).5آباد است(شکل شماره جلگه به مرکزیت عشقمرکزیت قدمگاه و میانزبرخان به
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  شابور. تقسیمات کشوري شهرستان نی5شکل   . جایگاه نیشابور در استان خراسان رضوي4شکل 

 

  

 

  روش پژوهش

      بنديهاي کیفی طبقهاین پژوهش از نوع کاربردي بوده و از لحاظ روش تحقیق در رده پژوهش

 یفیگروه تمرکز، یک روش کبوده است.  10کار رفته در این پژوهش استفاده از گروه تمرکزگردد. روش بهمی

مباحثه  يبر مبنا ) و1393، 11یشر و کوزنتیسترین روش کیفی در دنیاي بازرگانی است(بلک، فبوده و شایع

گفتگو در  يبرا هکاربرد دارد ک یروش زمان نیا بنا شده است. شده فیتعر شیاز پ ینیعناو يبر رو یگروه

نظرات مختلف آنها در مورد  نقطه يآور جمع کار با نیواقع شود ا دیکارشناسان مف اتیها و نظر مورد قضاوت

 یروش به عنوان یک مذاکره گروه نی. اردیگ یصورت م لیو تحل هیجزت نیخاص تحت پوشش ا نیعناو

 انیکند و جریم تیتبع افتهی ار ساخت  يا پرسشنامه يتوسط یک داور است که از یک الگو ياشده تیهدا

که امکان ارائه  کند یاعضاء احراز م نیمباحثه یک تعامل مثبت ب نیبخشد. ایمذاکره را سهولت م

 يآور جمع يهاکیتکن گرید ،یها و به طور کلهمباحث گریبا د سهیدر مقا دیها و عقادهیتر اهقدرتمندان

است (بیگدلی، از کارشناسان  یگروه تمرکز، حضور یک گروه تعامل یاصل مؤلفهدهد.  دست می هاطالعات را ب

1386.(   

تعداد غالباً در در این پژوهش گروه تمرکز ایجاد شده متشکل از هشت نفر تشکیل شده بود که این 

). این گروه متشکل از متخصصان، 1393شود (بلک، فیشر و کوزینتس، هاي گروه تمرکز توصیه میپژوهش

در بود.  12قضاوتی صورتبه، آنان يریگ نمونه  وهیشنظران و فعاالن حوزه گردشگري در نیشابور بود که صاحب

که براي ارائه اطالعات مورد نیاز در بهترین موقعیت  شوندگیري، افرادي براي نمونه انتخاب میاین نوع نمونه

از آن  ییها جنبه ای یموضوع تحت بررس  نهیکند که در زم یتماس برقرار م يمحقق با افراد و لذا قرار دارند

                                                             
10 Focus Group method 
11 Belk, Fischer & Kozients 
12 Judgmental sampling 
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در سه جلسه که هرکدام  افراد گروه تمرکز در این پژوهش .اشندب یاطالعات و شناخت مناسب و کاف يدارا

طول انجامید مشارکت نمودند. اعضاي گروه درباب اینکه چگونگی بازاریابی گردشگري ت بهدر حدود سه ساع

ادبی در شهر نیشابور بحث نمودند. پرسشنامه مذاکره گروهی استفاده شده در این پژوهش از نوع 

ث نمودند. باره بح  کنندگان به سواالتی واحد پاسخ داده و در آن ساختاریافته بوده که در آن تمامی مشارکت 

هاي آنان در هر جلسه پیاده شده و کدگذاري شد. در این کدگذاري از شیوه کدگذاري پیشنهادي متن گفته

) واحد کدگذاري گروه تمرکز 1394( 14) استفاده شد و بنا بر روش توصیه شده مورگان2012( 13ماکسول

ره کدها، کدهاي ایجاد شده دسته(نه افراد آن) انتخاب شد. پس از کدگذاري توسط ارزیابان و مرور چندبا

هاي حاصله توصیف و در یک طرح دیداري هایی کلی نظام گرفتند و در انتها مقولهبندي شده و تحت مقوله

  ترسیم شدند.

  

  هاي پژوهشیافته

. ایجاد 1هاي زیر را شناسایی نمود: هاي پژوهش ماحصل گفتگو و مباحثه گروه تمرکز عاملیافته

.آشنا 4هاي ادبی مناسبتی .برگزاري جشنواره3.هدایت مسافران مشهد به نیشابور 2اتی هاي تبلیغپایگاه

. طراحی 6.طراحی سوغات مرتبط با حوزه ادب نیشابور. 5هاي گردشگري سازي اهالی نیشابور با ظرفیت

  ها به قرار زیر است:هاي متناسب با گردشگري ادبی نیشابور که شرح هرکدام از یافتهبازي

هاي اطالع رسانی مختلف که در : استفاده از بستر اینترنت و ایجاد پایگاههاي تبلیغاتیپایگاه ایجاد

تصویر بکشد و خورد نام ادباي نیشابور باشد و استفاده از تصاویر با کیفیت که زیبایی مزار شعرا را به

ن را ایجاد کند از جمله گیري از شعر آنان در تصویرسازي و همچنین امکان تور مجازي براي کاربرا بهره

تواند راهکارهاي بازریابی گردشگري ادبی در نیشابور شناسایی شد چرا که این نوع ارتباط با نیشابور می

 کاربران را به مراجعه حضوري به آن دیار راغب سازد.

: در بسیاري از مواقع زائران و گردشگران مشهد تنها به حضور هدایت مسافران مشهد به نیشابور

توان با تبلیغات شهري در مشهد و یا قرار دادن بروشورهاي تبلیغاتی در کنند و میهمان شهر اکتفا می در

سراها و زائرسراها مسافران را به بازدید از نیشابور ترغیب کرد. این موضوع حائز اهمیت است ها، میهمانهتل

مایل نداشته باشند که سفر معنوي آنان با که بسیاري از زوار مشهد شاید تنها به قصد زیارت آمده باشند و ت

کاري دیگر آمیخته شود. اما آگاه سازي آنان از مقام معنوي شعرایی مانند عطار در بروشورهاي ارائه شده می

  شان راغب سازد.تواند دافعه آنان را کم کرده و آنان را به افزایش فضاي سفر معنوي

فروردین و روز خیام در  25هاي مانند روز عطار در : مناسبتهاي ادبی مناسبتیبرگزاري جشنواره

تر و با تواند در ابعادي وسیعشود میاردیبهشت که رویدادهایی مانند جشنواره در آن روز برگزار می 28

هاي موسیقی و تئاتر با محوریت ها به محل اجراي کنسرتتبلیغاتی حجیم برگزار شود و این جشنواره

هاي ادبی مانند زادروز رشیدکاکاوند یا افراد بدل شود. همچنین از دیگر ظرفیت ها و سرگذشت اینداستان

هاي ادبی امید مجد و دیگر بزرگان اهل ادب آن دیار استفاده نمود و روزهاي بیشتري را به جشنواره

ه است ک اختصاص داد به شکلی که در تمامی طول سال، نیشابور میزبان اهل ادب و گردشگران باشد. بدیهی

                                                             
13 Maxwell 
14 Morgan 
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توان با  با توجه به بافت مذهبی خراسان، انتخاب شعرا و نویسندگان باید با توجه به شرایط باشد و نیز می

هاي اجتماعی  نظر هستند دافعه دعوت از برخی سخنرانان که هم در مسائل مذهبی و هم ادبی صاحب

  موجود در این زمینه را کاهش داد. 

: یکی از مشکالت موجود در شهرستان عدم گردشگريهاي آشنا سازي اهالی نیشابور با ظرفیت

هاي آنان و تاریخ ادبی آنان است که نمیها و آرامگاهآشنایی اهالی نیشابور با بزرگان ادب آن دیار و زادگاه

اند، راهنمایی کنند. ارائه اطالعات به اهالی توانند گردشگرانی را که بدون تور به نیشابور مسافرت کرده

ستفاده از این ظرفیت براي راهنمایی گردشگران که منجر به احساس رضایت بیشتر از گردشگري نیشابور و ا

  تواند در بازاریابی گردشگردي ادبی نیشابور مفید واقع شود.هایی است که میشود از شیوهآنان می

 : وجود سوغات مرتبط با حوزه ادبی نیشابور هم ازطراحی سوغات مرتبط با حوزه ادب نیشابور

عنوان یک مقصد یک سو وجهی تبلیغی داشته و گردشگران با همراه بردن آن به گسترش نام نیشابور به

آورد که در نتیجه آن امکان اي خوشایند براي آنان فراهم می کنند و هم خاطره گردشگري ادبی کمک می

هایی مانند تندیس غاتدهد. هدایا و سوابازگشت گردشگر به محل برگزاري رویداد گردشگري را افزایش می

شرت، جاکلیدي و یا تابلوهاي کوچک و بزرگ و مانند آن هاي آنان، لیوان، تیاهل ادب نیشابور و یا آرامگاه

توان در این حوزه مورد هایشان، از جمله هدایایی است که می منقش به شعر یا تصاویر شعرا و آرامگاه

  استفاده قرار گیرد.

هاي ساده کامپیوتري که براي : ساخت بازيگردشگري ادبی نیشابور هاي متناسب باطراحی بازي

کودکان و نوجوانان است که طی آن بتوانند با قدم زدن مجازي در شهر نیشابور بناهاي مرتبط را شناسایی 

 گذاري مناسبی براي جذب گردشگران ادبی در نیشابور باشد.تواند سرمایهکنند و امتیاز کسب کنند می

  به نمایش گذاشت. 6توان در شکل سایی شده را میعوامل شنا

  

 
  هاي شناسایی شده در بازاریابی گردشگري ادبی شهرستان نیشابور. اولویت6شکل 

  

  گیريبندي و نتیجهجمع

 شابوریدر ن امیخو  عطار آرامگاهچون  یاماکن ادب شاعران و ادباي سرشناس و وجود از يرخوردارب

ابعاد جهانی،  در ممتاز یتیموقع در یادب يگردشگري و خاصه شهر به لحاظ گردشگر نیا است شده سبب

هاي  اولویت

بازاریابی در 

گردشگري ادبی 

نیشابور

هاي  طراحی بازي

متناسب با گردشگري 

ادبی نیشابور

طراحی سوغات مرتبط 

با حوزه ادب نیشابور

آشنا سازي اهالی 

هاي  نیشابور با ظرفیت

گردشگري

هاي  برگزاري جشنواره

ادبی مناسبتی

هدایت مسافران مشهد 

به نیشابور

هاي  ایجاد پایگاه

تبلیغاتی
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اما این مهم نیازمند . مقصدي جذاب براي گردشگران ادبی باشدتواند یو م قرار گیرد اي و ملیمنطقه

شتر شناساند. نتایج این استفاده از فنون بازاریابی مختلفی است تا بتوان این منطقه را به گردشگران هرچه بی

کردن افکار و آثار و معرفی بناها نیا یخیو قدمت تار یو سنت یشناساندن فرهنگ غنپژوهش نشان داد که 

یق تبلیغات محیطی و مجازي، استفاده از توان مردمی براي هدایت گردشگران، از طر این نویسندگان و شعرا

 بالرا به دن ستیاز جذب تور ییتواند آمار باال می مرتبط هاي ادبی، طراحی بازي و سوغاتبرگزاري جشنواره

این موضوع بسیار حائز اهمیت است که توان بالقوه شهرستان نیشابور، بازار هدفی بسیار عالی داشته باشد. 

براي جذب گردشگران است، اما براي استفاده از این توان و ارائه مطلوب خدمات گردشگري ادبی به 

هاي مرتبط بهره برد. به هاي بازاریابی شناسایی شده در این پژوهش و پژوهشاز تکنیکبایست مخاطبان می

شهر  ي ادبیگردشگر در حوزه زیر هاي پژوهشیشنهادیپگیري هرچه بیشتر از این موقعیت منظور بهره

  شود: ارائه می شابورین

هاي مقصد به مکان ها و مسیرهاي دسترسیگاهشناسایی مشکالت زیرساخت گردشگري، مانند اقامت .1

 .گردشگري ادبی نیشابور

 .شناسایی راهکارهاي جذب سرمایه در صنعت گردشگري ادبی نیشابور .2

 .هاي طراحی رویدادهاي گردشگري ادبی در شهرستان نیشابورشناسایی شرایط و ویژگی .3

 .چگونگی آموزش اهالی بومی نیشابور به منظور استفاده از توان مردمی براي جذب مخاطب .4

 هاي ادبی نیشابور به مخاطبان.اي براي شناساندن ویژگیهاي رایانهنگی طراحی بازيچگو .5
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