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 یپزشک یگردشگر یتقاضا ینیب شیپ یبیترک یمدل ساز

شهر تهران یداخل  

 
 4زندی ،ابتهال ؛3دبیر ،علیرضا ؛2افسر ،امیر ؛*1فرزین ،محمد رضا

 چکیده
 

گردشگري و   مقصد  يا محصول  يك براي تقاضا  ميزان كشور،  هر گردشگري  صنعت  در رويدادها مهمترين از يكي.مقدمه:

ستفاده   اما بايد توجه داشت كه فواصل و انحرافاتي بين مقادير واقعي و پيش بيني وجود دارد.  . است  پيش بيني درست آن  ا

صله به مراتب بيش از يك تخمين    از روش شد كه نتايج حا  عيني به حقيقتهاي علمي و نوين در امر پيش بيني، باعث خواهد 

  كند.حاضر نيز همين هدف را در حوزه گردشگري پزشكي دنبال مي نزديك شوند كه مقاله

در مرحله اول عوامل موثر بر تقاضاي گردشگري پزشكي داخلي با استفاده از تكميل پرسش نامه هاي مربوط به       :روش ها

نفر از خبرگااان آشااانااا بااه اين حوزه  و پردازش توسااا  نر  افزار   31روش دلفي فااازي و ديمتاال فااازي توسااا   

MATLAB2017a           ضا و جمع آوري اطل شدن تابع تقا شخص  شدند و پس از م سايي  عات ماهيانه هر يك از عوامل شنا

به  SVRرگرساايون، شاابكه عصاابي فازي و الگوريت   ، سااه مدل پيش بيني 1394تا  1381موثر در بازه زماني سااال هاي 

تابع  در نر  افزار    با ه        MATLABصاااورت م زا و تركيبي براي اين  ندازه گيري و  اجرا و خطاي پيش بيني هريك، ا

    مقايسه شد.

صادي              یافته ها: شامل:  عوامل اقت شكي داخلي  شگري پز ضاي گرد شان داد كه تابع تقا ضر ن )درآمد و  نتايج پژوهش حا

 وجود آلودگي هوا، قيمت محصوالت جايگزين، ياقامت ساتيتاس  متيق(، قيمت خدمات و هزينه زندگي در مقصد،   ثروت افراد

 ها است.آزمايشگاههاو تعداد مراكز پزشكي، بيمارستان، )سفر خارجي(

پيشنهادي نيز مي تواند پيش بيني بهتري نسبت به ساير  SVRگانه و الگوريت  رگرسيون چندتركيبي رويكرد  نتیجه گیری:

بنابراين، پيشنهاد مي شودبه منظور كاهش ميزان روش ها در خصوص پيش بيني گردشگري پزشكي داخلي داشته باشد. 

ريزي هاي اصولي در حوزه تقاضاي گردشگري پزشكي داخلي شهر تهران از اين تابع خطاي پيش بيني جهت ان ا  برنامه 

 تقاضا و مدل پيش بيني استفاده شود.

 پيش بيني تقاضاي گردشگري پزشكي داخلي، تهران، مدل سازي، SVRشبكه عصبي فازي، الگوريت   واژه های کلیدی:

 

   :29/08/97: یینها رشیپذ 14/08/97: ییاصالح نها 27/05/97وصول مقاله 

DOI: 10.29252/jha.21.74.51 
  

                                                 
 ( b_farzin@yahoo.com) مسئولطباطبایی، تهران، ایران؛ نویسنده دانشیار گروه مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری،  دانشگاه عالمه . 1

   انشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراندانشکده مدیریت، د ،استادیار. 2

  اه عالمه طباطبایی، تهران، ایرانمدیریت گردشگری، دانشگاستادیار گروه . 3

 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، ایران. 4
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اکثر تصمیمات مدیریت در تمام سطوح سازمان به طور مستقیم و      

ستگی دارد و از طریق      ستقیم به حالتی از پیش بینی آینده ب یا غیر م

توان یک موفقیت یا وضتتت یت در      همین پیش بینی استتتت که می 

و از این طریق ریستتتک را به حدامم ممکن  آینده را تجستتتم کرد 

[  1] .ددر برنامه صتتتورت دا  رستتتاند و یا هر گونه ت دیم و تطبیق       

 در موفقیت دنبال به که و ستتایر صتتنای ی گردشتتگری صتتن ت

 شتتهروندی اجتماعی و امتصتتادی رفاه ستتط  ارتقاء به کمک

همان   .دهند کاهش را هامتصتتمی ریستتک که دارند هستتتند، نیاز

 طریق از ریسک  این کاهش برای روش گونه که اشاره شد یک  

ض   درك و تشخیص   [1] .است  آینده محیط و رویدادها تر وا

 هر گردشتتتگری صتتتن ت  در رویدادها   این مهمترین از یکی

شور،  ضا  میزان ک صد  یا محصول  یک برای تقا شگری  مق  گرد

مند   عالمه ریستتکی کاهش به چنین صتتنای  البته، تمامی. استتت

ستن  ست  ممکن نیاز این وجود، این باد. ه  و ماهیت دلیم به که ا

گردشتتتگری)غیر مابم رهیره  های ف الیت و صتتتن تهای ویژگی

 به نستتبت گردشتتگری صتتن ت برای بودن، فناپذیر بودن و...(،

 حادتر و مبرم هدمات، و محصوالت  دیگر کننده عرضه  صنای  

یکی از مهمترین انواع گردشتتتگری در شتتتهر تهران ،  [1] .باشتتتد 

ست که       شکی ا شگری پز درپی   بیماران داهلی سفرهای  بهگرد

اطالق   بیشتر  کیفیت با ارزان تر و هدمات بهتر، متخصصان   یافتن

ند می هدمات   اینشتتتود. می  های انتخابی،  درمان  شتتتامم   توا

 کوچک و بزرگهای جراحی وتخصصی،   های ضروری درمان

 های روتین چکاپ  حتی و باشتتتد  دندانپزشتتتکی های  مرامبت  و

شگری 2]گیرد. می بر در نیز را سالمتی   مداهله با [ این نوع گرد

 چنین نتایج رود می انتظار و دارد ارتباط پزشکی  مسایم  مستقیم 

 پزشکی  باشد. گردشگری   مدت طوالنی و اساسی   هاییمسافرت 

 با متناستتت  میالدی1990 دهه در اش امروزی شتتتکم همانند

 در سالمت  بیمه و هدمات درمان هزینه افزایش مبیم از مواردی

شورهای  س ه  ک شدن  یافته، طوالنی تو ست  تر  حال در افراد فهر

 و های حممهزینه کاهش هدمات پزشکی،  دریافت برای انتظار

 های زیبایی،جراحی برای تقاضا اینترنت، به هوایی، دسترسی نقم

 ت دادشان بر جنگ از ب د که ثروتمندی نسم اغل  شدن سالمند

های  هزینه پرداهت شد، توانایی  افزوده ولد و زاد ازدیاد علت به

شتن  و درمان سافرت  برای آزاد ومت دا های  مرامبت همراهی و م

 [3گرفت. ] شکم پزشکی در اغل  کشورهای پیشرفته جهان

 صتتتن ت اجزای از یکی عنوان امروزه این نوع گردشتتتگری به

شگری  های  هواپیمایی، ف الیت هایشرکت  ها،هتم طریق از گرد

 با صتتتن ت    های مرتبط ستتتاهت   زیر تمام  و تفریحی -رفاهی 

شگری  ست.  ارتباط در گرد شگری  ا شکی  گرد هدمت   یک پز

ست  درمانی ست. به  آن از بخشی  نیز تفری  که ا  محض اینکه ا

 که در گیردمی درمانی روند یک داشتتتن به تصتتمیم یک فرد

هم  و هدمات گردشگری  هم به او شود،  می اجرا دیگری شهر 

[ عوامم بستتیاری بر تقاضتتای این نوع 3دارد. ] نیاز درمانی مرامبت

به نه  آنها را (Lohmanاستتت که لوهمن)گردشتتگری تاثیرگذار 

یمتتت          م متصتتتتادی، هتتای نستتتبی، عوامتتم      زیر گروه )عوامتتم ا

یت  یایی، نگرش     جم  مم جیراف ناستتتی، عوا ماعی   شتتت   -های اجت

ت/  های( جابجایی، دولامتصتتادی نستتبت به گردشتتگری، ) رفیت

ای، ارتباطات و فناوری اطالعات(  مقررات حاکم، ارتباطات رسانه 

های مختلفی به منظور پیش بینی تقاضای  روش [4تقسیم می کند. ]

های سری  توان به روشگردشگری وجود دارد که از آن جمله می

زمانی، رگرسیون وسایر موارد اشاره کرد که تحقیقات انجام شده      

نه  مدل      ی پیشدر زمی تا از  مد یان گردشتتتگری، ع های   بینی جر

های  های ستتری(، مدلEconometric modelsامتصتتادستتنجی)

و...   BPهای عصتتتبی ( شتتتبکهTime Series Models) انیزم 

های مذکور از نظر زمان  [ با این وجود، روش5اند. ]استتتفاده کرده 

بر و با فقدان یک فرآیند یادگیری مواجه         ی مالی هزینه  و بودجه 

مدل    ند. همننین، این  تاثیر)     هستتتت مم   Impactها در ت یین عوا

Factorsای جریان  هبینی دادهپیش ی محلی و( ساهتار شبکه بهینه

سرعت            شکالتی دارند و  صیات غیرهطی م صو شگری با ه گرد

 این به توجه [ از سوی دیگر،  با 5ها نیز پایین است. ] همگرایی آن

متییرهای مورد بررستتتی در پیش بینی تاب  تقاضتتتا   روند که نکته

شگری  سان  در زمان طول در گرد ست،  نو   های غیر هطیمدل ا

 حاصم  را تقاضای گردشگری   تاب  از تریدمیق تخمین توانندمی

روش های جدیدتری هستتتند  ،های هوشتتمندکنند. در وام ، روش

 مقدمه
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یدگی    مک پردازش       که علیرغم پین به ک طه  های های مربو   گر

ای توان حم مستتتابم بزرگ و اصتتتطالحاپ غول پیکر را در      رایانه  

  های مختلفاند و اهیرا کاربرد وستتی ی در عرصتتهاهتیار مرار داده

 [6اند. ]پیدا کرده

صنوعی  هوش گذشته،  در شتق  روش از م ستم    از شده  م های  سی

 توجه که حالی برد درمی بهره منطقی ریزی برنامه و محور مانون

 کمتر جام یت با اکتشتتافی و ابتکاریهای روش روی بر کنونی

  پوششی   بردارهای ماشین  و عصبی های شبکه  فازی، منطق مبیم از
دهد که  [ افزون بر این، تحقیقات نشتتان می7] استتت. یافته تمرکز

های مختلف هوشتتتمند پیش بینی، موج  کاهش       ترکی  روش 

 نشتتتان گرانگر و بیتزشتتتود تا جایی که    هطای پیش بینی نیز می 

 بینی پیش دمت تواند می ترکیبیهای بینی چگونه پیش که دادند

 به مربوط تجربی و سازی شبیه  [ کلمن شواهد 8. ]دهد افزایش را

شاره  اینگونه وی دهد،ارابه می را بینی پیش ترکی  ادبیات می ا

 پیش افزایش دمت به منجر مختلفهای بینی پیش ترکی »کند:

 هیبون در مطال ه های هود    و [ ماکریداکیس  9«. ]شتتتودمی بینی

های  روش ترکی  هنگام بینی پیش که دمت کردند گیرینتیجه

سط  طور به مختلف سبت  متو شتر  های منفردروش به ن ست.    بی ا

[10] 

 مطال ه های اکثریت که هود نشان دادند  مطال ه ترنردر و سانگ 

 تقاضتتتای بینی پیش جهت کمی یهاروش از شتتتده، منتشتتتر

 ت داد ترنر، و ستتانگ مطال ه . دراندکرده استتتفاده گردشتتگری

 در 2006 ستتال تا 2000 ستتال از پس شتتده انجام مطال ه 121

 مرار بررستتی  مورد گردشتتگری تقاضتتای بینی پیش موضتتوع

 زمانیهای ستتریهای تکنیک که اکثر این مطال ه های از گرفتند

 دیگر از نیز مطال ه 11 ،اندکرده استتتتفاده ستتتنجی امتصتتتاد و

یک  که در رده روش  پیشهای  تکن های هوش مصتتتنوعی    بینی 

ست  ستفاده  با گرفته انجام مطال ه های [ از11. ]اندبرده بهره ا  از ا

عنوان   آیو با و مطال ه لو به توانمی مصتتتنوعی هوشهای وشر

 برای ها تقاضای ژاپنی  بینی پیش جهت عصبی  شبکه  مدل یک»

 سه  مقایسه »عنوان  چو با پژوهشی ، [12« ]کنگ هنگ به مسافرت 

شگری های ورودی بینی پیش جهت مختلف رویکرد [  13« ]گرد

 عصتتبی شتتبکه یک طراحی» عنوان همکاران با و ، مطال ه پالمر

صنوعی  شگری  زمانیهای سری  بینی پیش برای م شاره  «گرد  ا

های   روش از نوعی به  یا  کدام  هر ها پژوهش این [14کرد. ]

و نتایج هر ستته  اندبرده بهره فازی منطق یا و عصتتبیهای شتتبکه

تحقیق نشتتان داد که استتتفاده از روش های هوش مصتتنوعی میزان  

 یافت مطال ه تنها ولی دهدهطای پیش بینی را بستتیار کاهش می

 پیش جهت فازی عصتبی های شتبکه  ترکیبی روش از که شتده 

ضای  بینی ستفاده  گردشگری  تقا ست  کرده ا  یپرمیان نامه پایان ا

  گردشتتگریهای ورودی فازی-عصتتبی بینی پیش عنوان تحت

 مختلفهای  روش از استتتتفاده  با  را تقاضتتتا  میزان استتتت که 

 مقصتتد برای مصتتنوعی هوش و ستتنجی امتصتتاد کالستتیک،

استتت و نتایج مطال ه مذکور   کرده بینی پیش ژاپن گردشتتگری

های هوش              ی  روش  که ترک ل  استتتتت  نده این مط ید کن تای

وش  ده مجزا از هر رمصتتنوعی هطای پیش بینی را به نستتبت استتتفا

 [15بسیار کاهش می دهد. ]

در میان این مطال ه های، مطال ه هایی که توسط چن و ونگ، پای و  

همکاران و شن و سانگ انجام گرفته است از روش رگرسیون بردار   

برای پیش   (Support Vector Regression(SVRستتاپورت ))

الزم به رکر   [16-18]اند. بینی تقاضتتا گردشتتگری استتتفاده کرده 

ست که   سبت به مدل  SVRا های  در نتایج تجربی، عملکرد بهتری ن

پیش بینی ستتنتی همنون میانگین موثر انتگرالی اتورگرستتیو داشتتته   

ست. آکین در پژوهش هود با عنوان   ارایه یک رویکرد جدید در  »ا

  از طریق«انتخاب مدل به منظور مدل ستتازی تقاضتتای گردشتتگری  

(  SVRبی و رگرسیون بردار ساپورت)  های شبکه عص  ترکی  روش

یه از            داده ARIMAو  به ترک نه  ها ما های گردشتتتگران ورودی 

شان داد        ست که نتایج ن سی کرده ا شورهای مختلف را برر دمت   ک

 [19از دو روش دیگر بیشتر بود. ] SVRبینی روش پیش

به تمرکز اکثر پژوهش     قاضتتتا در حوزه   با توجه    ها بر پیش بینی ت

ضای گردشگری      گردشگری هارجی و  کمبود مطال ه در زمینه تقا

داهلی؛ لذا در پژوهش حاضرس ی شد تمرکز بر گردشگری داهلی  

و  یکی از مهمترین انواع آن ی نی گردشتتگری پزشتتکی باشتتد. در    

همین راستتتا این پژوهش بر آن استتت تا به شتتناستتایی کامم تری از   

ینی  بعوامم تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری پزشکی داهلی و پیش 

ه عصبی   رگرسیون، شبک  میزان هطا با استفاده از سه مدل پیش بینی   

 بپردازد. به صورت مجزا و ترکیبی SVRفازی و الگوریتم 
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در مطال ه حاضتتتر به منظور شتتتناستتتایی عوامم موثر بر تقاضتتتای   

 فازی دلفی روشگردشتتتگری پزشتتتکی داهلی شتتتهر تهران از 

موضتتتوعات    به  نستتتبت  که  نیهبرگا نفر از 31شتتتد.  استتتتفاده 

شگری  شگری و           گرد صاد گرد شکی، امت شگری پز شهری،گرد

از طریق نمونه گیری گلوله برفی   داشتند  کامم آشنایی  شهر تهران 

شته مدیریت جهانگردی، مدیریت      ضای هیات علمی ر و از بین اع

شتتهری، اعضتتای شتتورای شتتهر تهران، دفتر گردشتتگری پزشتتکی  

شاغم در ح     شت، پزشکان  وزه گردشگری پزشکی،     وزارت بهدا

شتتتهرداری تهران و ستتتازمان میراگ فرهنگی، صتتتنای  دستتتتی و    

 ،"کم" کیفی متییرهای طریق از و شتتدند انتخابگردشتتگری 

 آنجا از دند.کر بیان را هود موافقت میزان "زیاد" و "متوستتط"

صیات    دارای هبرگان که ستند،  متفاوت هصو  های رهنیت از ه

 های رهنیت اساس  بر ها گزینه به اگر و برهوردارند نیز متفاوتی

 با ولی است  ارزش فامد متییرها تحلیم شود،  داده پاسخ  متفاوت

 به  یکستتتان رهنیت  با  هبرگان  کیفی، متییرهای  دامنه  ت ریف

 اعداد صورت  به کیفی متییرهای لذا داد.  هواهند پاسخ  سؤالها 

 F=(l,m1,m2,u) ه به صورت ک شدند  ت ریف ای روزنقه فازی

تاب  عضتتتویت    نمایش داده می  قه  اعد اشتتتود.  به  د فازی روزن ای 

 [20: ]شودصورت زیر ت ریف می
 

 
 [20ای ]. تابع عضویت اعداد فازی ذوزنقه1نمودار 

نه         به گزی که  نا  (، 3،4،6،7(، متوستتتط )0،0،2،4)کمبه این م 

 سه  هبرگان، ت یین از پس( اهتصاص یافت.  6،8،10،10زیاد)

 دور در.  شد تکراربرای گردشگری پزشکی  دلفی روش دور

ستی  اول شگری داهلی    بر مؤثر عوامم از فهر ضای گرد به  -تقا

 از ،آن بر عالوه گرفت.  مرار هبرگان اهتیار در -طور کلی

 استتاس بر یا و آنها نظر به که عواملی تا شتتد هواستتته آنها

ضای  آنها تجربه شهر تهران   داهلی ری پزشکی گردشگ  بر تقا

شد و  مؤثرمی تواند  ستند،  فهرست  در با  دور کنند. در بیان نی

ها، دو عامم ت داد پزشتتکان متخصتتص و ت داد بیمارستتتان اول،

شگاه  شکی      آزمای شگری پز شکی به گرد  ضافه اها و مراکز پز

شنهاد  اول دور در که عواملی دوم، دور در شد.    بود شده  پی

 هر برای اول دور در آنها های پاستتخ از ای نستتخه همراه به

 شد.  ارسال هبره

 مورد در هبرگان نظرات به مربوط میانگین ب دی، گام در

 [20زیر محاسبه شد. ] روابط طبق م یار هر اهمیت میزان

 

𝐴𝑖 = (𝑎1
𝑖 , 𝑎2

𝑖 , 𝑎3
𝑖 , 𝑎4

𝑖 )        i=1,2,3,….,n 

m=(𝑎𝑚1
(𝑖)

, 𝑎𝑚2
(𝑖)

, 𝑎𝑚3
(𝑖)

, 𝑎𝑚4
(𝑖)

) 

= (
1

𝑛
∑𝑎1

𝑖 ,
1

𝑛
∑𝑎2

𝑖 ,
1

𝑛
∑𝑎3

𝑖 ,
1

𝑛
∑𝑎4

𝑖 )  

 

 میانگین  Amام و  i هبره دیدگاه   بیانگر  A(i)در روابط فوق 

 است.   هبرگان های دیدگاه

 اهمیت میزان که است شده  هواسته  هبرگان از مرحله این در

بر تقاضای گردشگری پزشکی داهلی شهر       گذار تأثیر عوامم

 انتخاب زیاد و متوستتط کم، های گزینه صتتورت به راتهران 

 محاسبه  ه زیررابط طبق هبرگان از یک هر نظر کنند. اهتالف

می هبرگان از یک هر رابطه این استتاس بر حقیقت درشتتد. 

 صتتورت در و بستتنجند نظرات میانگین با را هود نظر توانند

 نمایند.  ت دیم را هود مبلی نظرات تمایم

 

=(𝑎𝑚1 − 𝑎1
(𝑖), 𝑎𝑚2 − 𝑎2

(𝑖), 𝑎𝑚3 − 𝑎3
(𝑖), 𝑎𝑚4 − 𝑎4

(𝑖)) 

(
1

𝑛
∑𝑎1

𝑖 − 𝑎1
𝑖 ,

1

𝑛
∑𝑎2

𝑖 − 𝑎2
𝑖 ,

1

𝑛
∑𝑎3

𝑖 − 𝑎3
𝑖 ,

1

𝑛
∑𝑎4

𝑖 − 𝑎4
𝑖 ) 

 

 هاروش
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 و محاستتبه هبرگان نظرات اهتالف فوق رابطه از استتتفاده با

 با هبرگان از یک هر ستتپس شتتد. تنظیم ای پرستتش نامه در

 اعالم را جدید نظرات هود، مبلی نظر مجدد ارزیابی به توجه

 با  ها،  میانگین  اهتالف محاستتتبه    با  مرحله  این در کردند.  

 میزان)رابطه زیر(  فازی اعداد میان فاصتتله روابط از استتتفاده

 که صتتتورتی در.  شتتتود می محاستتتبه هبرگان نظر اجماع

 فازی دلفی فرایند باشتتد، کمتر 2/0 شتتده محاستتبه اهتالف

 [20. ]شود می متومف

 

(Am2, Am1) =|
1

4
 [(𝑎𝑚21 + 𝑎𝑚22 + 𝑎𝑚23 + 𝑎𝑚24) − (𝑎𝑚11 + 𝑎𝑚12 + 𝑎𝑚13 + 𝑎𝑚14)]| 

 

پس از مشتتتخص شتتتدن عوامم موثر، به منظور شتتتناستتتایی عوامم     

تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری پزشکی داهلی شهر تهران و مجزا      

نمودن آنها از عوامم تاثیرپذیر از روش مقایستتتات زوجی دیمتم           

ده شتتد که به منظور پیاده ستتازی این روش پرستتش نامه  فازی استتتفا

مربوط بر اساس عوامم شناسایی شده از بخش دلفی فازی تدوین و      

سات زوجی      صورت مقای مجدد در اهتیار هبرگان مرار گرفت تا به 

هر یک از عوامم از نظر تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری مورد مقایسه مرار  

ش حاضتر در فاز اول را هبرگان   پژوه آماری گیرد. بنابراین، جام ه

خصات   دادند که مش آشنا به صن ت گردشگری شهر تهران تشکیم       

 شناهتی آنان به مرار زیر بود:جم یت

 

 خبرگان گردشگری شهر تهران اندیشهمویژگی های جمعیت شناختی اعضای : 1جدول 

 تعداد گروه متغیر

 میزان تحصیالت

 8 ارشدکارشناسی 

 7 دانشجوی دکتری

 16 دکتری

 سمت شیلی

 12 مدرس دانشگاه

 14 مدیر

 5 کارشناس

 تجربه کاری

 3 سال5کمتر از 

 4 سال 10تا  5بین 

 14 سال 15تا  10بین 

 10 سال 15بیش از 

 
 

پس  از مشتخص شتدن عوامم تاثیرگذار بر تقاضتای گردشتگری      

شهر تهران بر اساس فرمول نویسی های مربوط به       پزشکی داهلی 

و ت یین تاب     MATLAB2017aروش دیمتم فازی در نرم افزار   

سری      ساس این عوامم تاثیرگذار،  ضای آن بر ا   های زمانی اینتقا

از  1394تا  1381ال متییرها به صتتورت ماهیانه و در بازه زمانی ستت 

سازمان های مربوطه و  طریق مطال ه های کتابخانه ای و اینترنتی در 

به نرم   اکستتتممرکز ملی آمار ایران استتتتخرا  و از طریق نرم افزار

شد و به منظور آماده سازی داده ها    MATLAB2017aافزار  داده 

برای آموزش و ارزیابی با تخمین گرها ابتدا هر کدام از متییرها را       

 ( نرمال شد تا تأثیر اعداد بزرگ کاهش یابد.  1با استفاده از رابطه )

 (1رابطه )

𝑠�̃� =
𝑠1−𝑠𝑚𝑖𝑛  

𝑠𝑚𝑎𝑥−𝑠𝑚𝑖𝑛
 

 

 ( Randomizing) پس از مرحله نرمال ستتتازی، تصتتتادفی نمودن  

داده ها انجام شد. نتیجه این مرحله، داشتن مجموعه ای از ورودی ها 

و هروجی ها بود که در آن، دستتتته های ورودی و هروجی دارای      

نظام هاصتتتی نبودند. پس از پایان تصتتتادفی نمودن داده ها، میزان          

اطالعاتی که باید در فرایند آموزش شتتبکه استتتفاده شتتود مشتتخص  

( و trainن استتتاس، بخشتتتی از داده ها برای آموزش ) گردید. بر ای 

( شبکه در نظر گرفته شد. در مطال ه    testبخشی دیگر برای ارزیابی ) 
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درصد مشاهدات برای   70حاضر نیز با توجه به محدودیت داده ها از 

شد.        30آموزش و  ستفاده  صدیق ا صد آن برای ت در ادامه برنامه   در

یتم  فازی،  الگور -نویسی برای هر یک از  روش های شبکه عصبی    

SVR    سیون در نرم افزار شد و   MATLAB2017aو رگر انجام 

های این نرم افزار برای ستتناریوهای منتخ  پیش  در نهایت هروجی

   .بینی تفسیر گردید

های عملکرد برای این تفستتتیر         یار تداول، از برهی م  به طور م

س  سایم پیش   تفاده میا ه بینی، م یارها اغل  مربوط بشود. برای م

بینی شده و هروجی مطلوب وام ی  های پیشهطای بین هروجی

یک الگوی ورودی     ید برای  عه   Pاستتتتت. فری کن )از مجمو

و   pd، هروجی وام ی pZبینی شتتده ، هروجی پیشP)الگوهای 

. جدول استتت dمیانگین مقدار هروجی وام ی در تمامی الگوها 

شتتتماره یک برهی از م یارهای عملکرد متداول برای مستتتایم          

دهد. ستته مورد اول از هانواده محاستتبات   بینی را نشتتان میپیش

میتتانگین هطتتای استتتتتتانتتدارد شتتتتامتتم مرب  میتتانگین هطتتای   

، و مرب   (RMSE)، مرب  مجذور میانگین هطا(MSE)استاندارد 

باشد. هطاها   می  (NMSE)میانگین هطای استاندارد نرمال شده   

برای جریمتته کردن هطتتاهتتای بزرگ و برای هنثی کردن اثر 

ضتتری   2Rاند. ها به توان دو رستتیدهمقادیر مثبت و منفی تفاوت

با    باط دارد و   NMSEت یین استتتتت و  .  2R-NMSE= 1ارت

ق دهنده تطاببین صتفر تا یک استت و مقدار یک نشتان    2Rمقدار

دهنده عملکردی  که مقدار صفر نشان  هاست، در حالی کامم داده

به  dتوان از استتتفاده میانگین مقدار هروجی وام ی استتت که می

ها انتظار داشتتتت. دو م یار ب دی شتتتامم         بینیعنوان مبنای پیش 

صد هطا    و میانگین مدرمطل (MAE)میانگین مدرمطلق هطا ق در

(MAPE)   در مورد هطای مطلق می باشتتد. از آنجا که هر یک

د،  کن از م یارهای ارزیابی عملکرد، جنبه هاصتتتی را ارزیابی می      

برای ارزیابی عملکرد شبکه از هر شش م یار باال استفاده شد و با 

آمده از سناریوها، مقایسه یک روش   دست توجه به نرخ هطای به

  دیگر ممکن گردید. ستتپس نتایج بررستتی هایبینی با روشپیش

شتتد تا مدل بهینه برای پیش بینی تقاضتتای گردشتتگری پزشتتکی  

 داهلی شهر تهران به دست آمد.
 

معیار ارزیابی عملکرد متداول برای مسایل پیش بینی :2جدول   

 MSEمرب  میانگین هطای استاندارد 
∑ (dp − zp)2𝑝

𝑝−1

𝑝
 

√ (PMSEمیانگین هطا )مرب  مجذور 
∑ (dp − zp)2𝑝

𝑝−1

𝑝
 

 (NMSE)مرب  میانگین هطای استاندارد نرمال شده
∑ (dp − zp)2𝑝

𝑝−1

∑ (dp − dp⃑⃑⃑⃑ )
2𝑝

𝑝−1

 

 -2R 1ضری  ت یین
∑ (dp−zp)2

𝑝
𝑝−1

∑ (dp−dp⃑⃑⃑⃑  ⃑)
2𝑝

𝑝−1

 

 (MAEمیانگین مدر مطلق هطا )
∑ |𝑑𝑝 − 𝑧𝑝|𝑝

𝑝−1

𝑝
 

100 (MAPEمیانگین مدر مطلق درصد هطا)

𝑝
×

∑ |𝑑𝑝 − 𝑧𝑝|𝑝
𝑝−1

𝑝
 

 

 بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سواالت زیر است:

لی شهر داهپزشکیعوامم تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری.  1

 تهران کدامند؟

کدامیک از روش های پیش بینی تاب  تقاضا می تواند از دمت . 2

 و اعتبار بیشتری در تخمین تاب  تقاضای گردشگری پزشکی

 داهلی شهر تهران برهوردار باشد؟

که در راستای پاسخ به سواالت فوق از روش های زیر بهره 

 گرفته شد که به طور مختصر اشاره می شود:

 را آن بار  اولین که  دیمتم  فازی: تکنیک   دیمتم  روش -

ارابه  1972 تا 1926 های ستتال بین در امریکایی دانشتتمندان

شی  کرد، سابم  برای رو ساس  تکنیک این بود. پینیده م  برا

 با را مستتابم که مادر استتت بود شتتده ستتاهته گراف تئوری
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 وارد دیمتم تکنیک بر که عیبی اما کند حم ستتاده روش

 موج  اطمینان عدم شتترایط در ی نی تصتتمیم گیری استتت؛

[ در این تئوری دانش ضمنی  21شد. ]  فازی دیمتم روش ارابه

های افراد به صتتتورت متییرهای کالمی تشتتتری      و مضتتتاوت

 های افراد کهشتتود. از متییرهای کالمی برای بیان مضتتاوت می

[ در وام ، تکنیک دیمتم 22شتتتود. ]مبهم هستتتتند استتتتفاده می

گیری بر پایه مقایستتته زوجی های تصتتتمیمفازی از انواع روش

مندی از مضاوت هبرگان در استخرا  ا بهرهاست. این تکنیک ب

ه از به آنها، با استفاد  نظام مندعوامم یک سیستم و ساهتاردهی    

ها، ساهتار سلسله مراتبی از عوامم موجود    اصول تئوری گراف 

در سستم را با روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابم، عناصر     

روابط  ای که شتتتدت اثرآورد به گونهمذکور را به دستتتت می

 [21کند. ]مذکور را به صورت امتیازی عددی م ین می

صبی  شبکه  - شبکه  – ع شکم  ای، الیه ای پنج فازی:   از مت

صال  های کمان و هاگره شماره   بود.  ها دهنده گره ات نمودار 

 ورودی، دو با فازی- عصتبی  شتبکه  م ماری از نمایشتی  دو

ست  دو و هروجی یک  میزان اول )ورودی( الیه در. مانون ا

کاربر   توستتتط فازی مختلف های بازه به ورودی هر ت لق

 در گره هر به ورودی مقادیر ضتترب شتتود. با می مشتتخص

 ستتوم الیه آید. در می بدستتت دوم الیه وزن در یکدیگر،

 چهارم، الیه گیرد. می انجام wi))  هامانون  محاستتبه عمم

جام  از که  wi)) موانین نستتتبی استتتت. وزن موانین الیه   ان

 fi (wi) حاصم  الیه این به ورودی های پیام روی بر عملیات
 آن هدف که است   (f) شبکه  هروجی آهر الیه .شود  می

 و شتبکه  از آمده دستت  به هروجی اهتالف نمودن حدامم

 [23است. ] هروجی وام ی

 [23. ]فازی -.ساختار شبکه عصبی2نمودار 

دل شود که م ااکنون با طی مراحم باال یک شبکه تولید می

 رایکه در ادامه این م ماری ب سیستم استنتا  فازی سوگنو است
 

گردشگری پزشکی داهلی شهر تهران رسم شده است: 

 گردشگری پزشکی ANFIS های عصبی فازیشبکهساختار : 3نمودار 

  الیه

 انطباقی
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تحلیم رگرسیون یک فرایند آماری   چند متییره: رگرسیون    -

. این روش شتتتتامتم  استتتتتبرای تخمین روابط بین متییرهتا  

برای مدل سازی و تحلیم متییرهای هاص   بسیاری  هایتکنیک

فرد استتت ومتی که تمرکز روی روابط بین متییر  ه و منحصتتر ب

لیم  تحبه عالوه،  وابستتتته و یک یا چند متییر مستتتتقم باشتتتد.         

با تیییر        به  رگرستتتیون  ته  فهم اینکه چگونه مقدار متییر وابستتت

با ثابت بودن دیگر متییرهای           هرکدام از متییرهای مستتتتقم و 

 [24نماید. ] کمک می، کندمستقم تیییر می

ه به صتتورت گستتترده برای پیش بینی استتتفاد تحلیم رگرستتیون

شده است. تحلیم رگرسیون همننین برای شناهت ارتباط میان   

ست           شده ا ستفاده  شکم این روابط ا سته و  ستقم و واب  .متییر م

[24] 

در ابتدا الزم استتت م نادار بودن رگرستتیون برای گردشتتگری  

. سنجیده شود Fپزشکی داهلی شهر تهران با استفاده از آزمون 

ی بینی تقاضای گردشگر  سپس از روش رگرسیون جهت پیش  

پزشکی داهلی شهر تهران استفاده گردد، که فرمول آن به مرار    

 زیر است:

 
 

 
: 𝑞 . ت داد پارامتر ها 𝑥    پارامتر های ورودی 

 : 𝑝 . ت داد نمونه ها∶ 𝜀 .)انحراف م یار هروجی از میانگین کم هروجی ها ) توزی  نرمال با میانگین صفر 

   𝑦 .) برابر هروجی )ت داد گردشگران: 

 

هت پیش       ناداری رگرستتتیون ج نابراین، برای آزمون م  نی بیب

 Fاز آزمون  تقاضتتای گرشتتگری پزشتتکی داهلی شتتهر تهران 

 استفاده شد. 

ست. بنابراین، می  05/0که مقدار م نی داری نیز کمتر از  توان ا

بینی تقاضتتتای گردشتتتگری   از روش رگرستتتیون جهت پیش 

 پزشکی داهلی شهر تهران استفاده نمود. 

این روش  )رگرستتتیون بردار پشتتتتیبتتان(:  SVRالگوریتم  -

ای همستتتتقیماپ از نظریه یادگیری آماری ویپنیک  به نام ماشتتتین    

شتیبا  شین       (SVMن )بردار پ ست. ما شده ا ستخرا   های بردار ا

ب دها    [25روند .] بندی به کار می   پشتتتتیبان برای مستتتابم طبقه    

ا هالگوریتم آنها برای کار با مستتتابم رگرستتتیون با تخمین داده

توستتت ه یافت. این الگوریتم جدید رگرستتتیون بردار پشتتتتیبان  

(SVR[ .نامیده شد )26] 

SVR   گسترده ای مورد استفاده مرار   در سال های اهیر به طور

 گرفته و مدل موثری در پیش بینی تقاضا گردشگری است. 

 

 

 فازی دلفی روش دور ستته  و اجرای هبرگان ت یین از پس

صاد برای گردشگری پزشکی،    نقم، وحمم یمتم ی،عوامم امت

 یستتتاتتأستتت یمتدر مقصتتتد، م یزندگ ینههدمات و هز یمتم

الت محصو یمتهوا، م یآلودگ ی،رسم یالتت داد ت ط ی،امامت

(، ت داد پزشتتتکان متخصتتتص، ت داد ی)ستتتفر هارج یگزینجا

 ها  به عنوان عواممیشتتگاهو آزما هایمارستتتانب ی،مراکز پزشتتک

ساس اردشگری پزشکی داهلی شهر تهران برموثر بر تقاضای گ

نامه روش دلفی فازی          با استتتتفاده از پرستتتش  نظر هبرگان و 

تاکید بسیاری   7و  4در این میان هبرگان شماره  شناسایی شد.    

لت و وضتتت  مقررات از طریق آن و همننین       مم دو عا بر دو 

و هروجی نهایی عوامم    ت داد پزشتتتکان متخصتتتص داشتتتتند    

تاثیرگذار بر تقاضتای گردشتگری پزشتکی داهلی شتهر تهران     

پس از مقایستتات زوجی به روش دیمتم فازی توستتط هبرگان 

 ت.در جدول سه آمده اس

لچند عملیات نظیر نرما پس از نماد گذاری  و تشکیم ماتریس

ستتازی، دیفازی کردن  و تشتتکیم ماتریس ارتباطات در نهایت 

برای هر عامم نشتتتانگر میزان      (D) جم  عناصتتتر هر ستتتطر  

سایر عامم  ست و     تاثیرگذاری آن عامم بر  ستم ا سی جم   های 

ستون    صر  شانگر میزان تاثیر  (R) عنا  پذری آنبرای هر عامم ن

 عامم از سایر عامم های سیستم است.

 یافته ها

(2رابطه)  
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 نمادگذاری عوامل موثر بر گردشگری پزشکی داخلی شهر تهران  :3جدول

 عوامل موثر نماد نوع گردشگری

 گردشگری  پزشکی داهلی شهر تهران

C1 درآمد و ثروت افراد(یعوامم امتصاد( 

C2 حمم و نقم متیم 

C3 در مقصد یزندگ نهیهدمات و هز متیم 

C4 یامامت ساتیتاس متیم 

C5 یرسم التیت داد ت ط 

C6 هوا یوجود آلودگ 

C7 (ی)سفر هارجنیگزیمحصوالت جا متمی 

C8 هاشگاهیها  و آزمامارستانیب ،مراکز پزشکی ت داد 

C9 پزشکان متخصص ت داد 

 

 ماتریس محاسبه مقادیر اثرگذاری و اثرپذیری عوامل موثر بر گردشگری پزشکی داخلی شهر تهران :4جدول

C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  

35354/2 56614/2 35912/2 20957/2 16901/2 09731/2 18884/2 00405/2 42466/2 D 
56548/2 08734/2 22798/2 16307/2 65613/2 08807/2 07788/2 25838/2 22792/2 R 
91902/4 65249/4 5971/4 37264/4 82514/4 18529/4 26672/4 26243/4 66258/4 D+R 
2119/0- 4788/0 12114/0 0465/0 4871/0- 00924/0 11097/0 2543/0- 18675/0 D-R 

 

بدستتتتت آمده برای        یه مقادیر  نابراین، کل  D-Rو   D+Rب

فازی بودند که      که مقدار آن همیشتتتته مثبت     D+Rاعداد 

بوده و وزن یا اهمیت آن عامم در ستتیستتتم را نشتتان داد و  

D-R          گذار مط ی و در غیر تاثیر مم  عا بت بود  که اگر مث

این صتتورت تاثیرپذیر مط ی استتت که از آن با نام نستتبت  

تاثیرپذیری در سیستم یاد می شود. در جدول فوق )شماره     

ی قاضای گردشگری پزشک   ( عوامم تاثیرگذار مط ی بر  ت5

 داهلی در شهر تهران عبارتند از: 

C1)عوامم امتصادی )درآمد و ثروت افراد : 

C3میمت هدمات و هزینه زندگی در مقصد : 

C4 :یامامت ساتیتاس متیم 

 C6وجود آلودگی هوا : 

C7)میمت محصوالت جایگزین )سفر هارجی : 

C8هاآزمایشگاهها و : ت داد مراکز پزشکی، بیمارستان 

همننین بر استتتاس عوامم شتتتناستتتایی شتتتده فوق که تاب   

تقاضتتتای نهایی بر استتتاس آن شتتتکم گرفت، موارد زیر با 

مشتتتورت با استتتاتید و هبرگان به عنوان ورودی های نرم       

های      ل  برای ستتتتال  از مراکز  1394الی  1381افزار مت

نه برای هریک از          یا ماه به صتتتورت حتی االمکان  مختلف 

اال جم  آوری شتتد. الزم به رکر استتت متییر شتتش عامم ب

 در نظر گرفته شد. موهومی ماه رمضان نیز به عنوان متییر

به مشتتتکالت مت دد در حوزه آمار گردشتتتگری         با توجه 

شگری  سئله ا  ،داهلی به ویژه به تفکیک انواع گرد ی که م

شده      سئله داده های مفقود  شود م م موال با آن برهورد می 

در پژوهش حاضتتتر، برای حم این     استتتت به همین منظور  

مشکم برای هر ویژگی میانگین نمونه های موجود متوسط   

 گیری شد و درون جاهای هالی مرار داده شد.

در ادامه به منظور تحلیم پیش بینی تقاضتتتای گردشتتتگری 

پزشکی داهلی شهر تهران، شش سناریو مورد بررسی مرار      

 گرفت:

ی داهلی زشکپیش بینی تقاضای گردشگری پ یک: سناریو

 شهر تهران با رویکرد رگرسیون چندگانه

شکی داهلی      سناریو دو:   شگری پز ضای گر پیش بینی تقا

  (ANFISشهر تهران با رویکرد شبکه های عصبی فازی)
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سه:     شکی داهلی      سناریو  شگری پز ضای گر پیش بینی تقا

  SVRشهر تهران با استفاده از الگوریتم 

پیش بینی تقاضای گرشگری پزشکی داهلی     چهار: سناریو 

شتتتهر تهران با استتتتفاده از ترکی  رویکرد رگرستتتیون و   

   SVRالگوریتم 

ی  رویکرد رگرستتتیون و الگوریتم   در روش   SVRترک

های برتر گردشتتتگری       با روش رگرستتتیون، ویژگی  تدا  اب

پزشکی شهر تهران را انتخاب کرده و سپس جهت ارزیابی    

شتتتد. الزم به رکر استتتت، هنگامی داده  SVRبه الگوریتم 

شود،      ستفاده  سیون برای انتخاب ویژگی ا که از روش رگر

با مرار دادن یک ستتری محدودیت بهترین زیر مجموعه از 

باالتر و کمترین ت داد ویژگی        که دارای دمت  ها  ویژگی 

شتود که این  ند برای گردشتگری پزشتکی انتخاب می  هستت 

، رستتتتوران در تهرانشتتتاهص بهای هتم و  ویژگی ها شتتتامم

ها و مراکز  ت داد بیمارستتتتان    ، های درمان در ایران)دالر(  هزینه 

و ماه رمضتتتان می آلودگی هوا)ت داد روزها(، پزشتتتکی تهران

 باشد.

پیش بینی تقاضتتای گرشتتگری داهلی شتتهر   پنج:  ستتناریو

تهران با استفاده از ترکی  رویکرد رگرسیون و شبکه های  

بی فتتازی)   کرد        در روش(: ANFISعصتتتت ی کیتت  رو تر

نیز از ( ANFISهای عصتتتبی فازی)رگرستتتیون و شتتتبکه 

 استتتفادههای برتر انتخاب شتتده در ستتناریو چهار   ویژگی

 شد.

پیش بینی تقاضتتای گرشتتگری داهلی شتتهر شتتش:  ستتناریو

های و  شتتبکه SVRتهران با استتتفاده از ترکی  الگوریتم 

(: از آنجایی که هر دو روش فوق به ANFISعصبی فازی)

عنوان پیش بینی کننده استتتفاده می شتتوند لذا ترکی  این  

 دو روش با یکدیگر اصولی نبوده و اجرایی نیست.

هروجی برنامه نویستتتی پنج ستتتناریو که باال به  پنج جدول

شان می دهد که با توجه به نتایج اعم     شد را ن شاره  ل اآنها ا

های ارزیابی  و هطای حاصتتتم، مشتتتخص شتتتد که         داده

بی         ترکی تم        رویکرد  لگوری یون و ا دارای  SVRرگرستتتت

سایر روش ها است. بنابراین، به     سه با  کمترین هطا در مقای

این مدل نظر می رستتد از بین روش های فوق  استتتفاده از  

 می تواند پیش بینی بهتری نستتبت به ستتایر روشپیش بینی 

ها در هصوص پیش بینی گردشگری پزشکی داهلی داشته 

 باشد.

 

 نتایج آزمون روش های مختلف بر تقاضای گردشگری پزشکی داخلی شهر تهران )داده های ارزیابی( :5جدول 

MSE RMSE NMSE R2 
MAE MAPE سناریو ها 

ی
ی پزشک

گردشگر
 

 رگرسیون 0/020815 0/000208 0/968491 0/031509 0/17720 0/000314

6/07E 05-  0/007791 0/006082 0/993918 9/13E 05-  0/009134 
های عصبی رویکرد شبکه

 (ANFISفازی)

 SVRالگوریتم  0/019093 0/000191 0/967631 0/032369 0/017927 0/000323

4/19E 05-  0/006473 0/004197 0/995803 7/25E 05-  0/007253 
ترکیبی رگرسیون و  رویکرد

 SVRالگوریتم 

0/000883 0/029715 0/088541 0/911459 0/000321 0/032139 
رویکرد ترکیبی رگرسیون و 

 (ANFISهای عصبی فازی)شبکه

 

و هروجی نهایی مطال ه حاضتتر برای گردشتتگری پزشتتکی 

 داهلی شهر تهران به مرار زیر است:
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 : خروجی نهایی این تحقیق برای گردشگری  پزشکی داخلی شهر تهران4نمودار 

 

 

 

در پژوهش حاضتتر، ابتدا تاب  تقاضتتای گردشتتگری پزشتتکی   

ستفاده از روش       ساس نظر هبرگان و با ا شهر تهران بر ا داهلی 

عوامم شتتامم های دلفی فازی و دیمتم فازی طراحی شتتد که 

نه          امتصتتتتادی مات و هزی هد مت  مد و ثروت افراد(، می )درآ

ی، وجود آلودگی امامت ستتاتیتاستت متیمزندگی در مقصتتد، 

سفر هارجی(، ت داد مراکز   میمت محصوالت جایگزین هوا،  (

ن ها بود. سپس بر اساس همی  هاو آزمایشگاه پزشکی، بیمارستان  

زشکی بینی ت داد گردشگران پتاب  مدل ترکیبی و مجزای پیش

شبکه عصبی فازی،       ستفاده از  شهر تهران با ا داهلی ورودی به 

سیون و الگوریتم   شد و از لحاظ م ی  SVRرگر ارهای طراحی 

( MAPE, MAE, NMSE, RMSE, MSE)2R ,عملکرد 

با          حاضتتتر  ته اجرای پژوهش  فت. الب قایستتتته مرار گر مورد م

محدودیت هایی همراه بود. چراکه، آمار گردشتتتگران داهلی      

سترس بود و هر کدام از داده ها از     سیار نامص و مقط ی در د ب

ستازمان هاصتی تهیه شتد. نتایج نشتان داد که رویکرد ترکیبی     

پیشتتتنهادی می تواند پیش بینی    SVRگرستتتیون و الگوریتم ر

ها در هصتتتوص پیش بینی        به ستتتتایر روش  بت  بهتری نستتت

گردشگری پزشکی داهلی داشته باشد. این نتیجه ی نی استفاده     

قاضتتتتای گردشتتتگری،    از رویکرد ترکیبی برای پیش بینی ت

تصتتدیق کننده بستتیاری از مطال ه های گذشتتته از جمله مطال ه 

همکاران و آکین که از رویکرد ترکیبی رگرسیون   های پای و

استفاده کرده اند و همننین مطال ه های چو   SVRو الگوریتم 

سایر روش      و یپرمان که در رابطه صبی با  شبکه ع ها با ترکی  

باشتتد. در این راستتتا پیشتتنهادهای زیر ارایه می بوده استتت، می

 شود:

  های  مدل زمان مدل پیشتتتنهادی این تحقیق با     مقایستتته هم

سنجی و     صاد صنوعی سایر روش امت تواند می های هوش م

 تر کند.ها را روشنوض یت مدرت عملکرد این مدل

  ش آنگاه فازی برای یک سیستم پی   _در ت یین موانین اگر

امتصادی  می توان با توجه به شاهص های ANFIS بینی

 بحث 

 گردشگری پزشکی

 شاخص بهای هتل و رستوران در تهران

 قیمت های جاری)هزار ریال( درآمد سرانه به

 هزینه های درمان در آلمان)دالر(

 هزینه های درمان در ایران )دالر(

 تعداد بیمارستان ها و مراکز درمانی تهران

 آلودگی هوا )تعداد روزها(

 متوسط نرخ هتل در تهران هر نفر)ریال(

 ماه رمضان

 

 SVRرویکرد ترکیبی رگرسیون و الگوریتم 

تقاضامتغیرهای تابع   

 مدل پیش بینی موثر
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ستخرا  و    ستفاده از نظریات هبرگان ا بازار، موانینی را با ا

 سازی استفاده نمود.مدلدر 

  ضای گردشگری داهلی  رفتار از آنجایی که هطی  غیر تقا

مدل های فازی استتاستتأ جزء مدل های غیر هطی و  استتت

هستتتند و در تمامی مدل ها نیز بیش از یک متییر مستتتقم  

ش پیپیشتتنهاد می شتتود در   می گیرد،مورد استتتفاده مرار 

شگری از   بینی  ضای گرد یمکه روش های غیر هطی  تقا

 بیشتر استفاده شود. تواند هطای برآورد را کاهش دهد

  بینی گردشتتتگری آتی، چنتتاننتته پیش هتتایپژوهشدر

ستان    از تنها یک شهر تهران ورودی به   به عنوان شهر یا ا

تانی       یا استتت ثال شتتتهری  که بیشتتتترین میزان ورودی    م

انجام شتتتود مابلیت  ،دارد شتتتهر تهران گردشتتتگری را به

 هواهد یافت.  کاربردی تحقیق افزایش

        بینی    توانتتد برای پیش     این متتدل محض نیستتتتت و می

نی بیپیش شامم موضوعات مختلف در حوزه گردشگری   

ضا برای م کننده، پیشفروش و رفتار مصرف  راکز بینی تقا

رف بینی میزان مصهای گردشگری، پیشامامتی و یا جاربه

ون مواد غذایی  نری همگمناب  ورودی صتتتن ت گردشتتت   

ها و مراکز   های انرژی برای جاربه   یا حامم    ها و رستتتتوران

 کاربرد داشته باشد.  امامتی

 

 

 مقاله از نوع زیست پزشکی نمی باشد.کد اخالق: 

این پایان نامه از جایی حمایت مالی نشتتتده           حمایت مالی:    

 است.

نویسندگان ا هار داشتند که تضاد مناف ی وجود     تضاد منافع: 

 .ندارد

این مقاله حاصتتم بخشتتی از پایان نامه با   قدردانی: تشکککر و

هر بینی تقاضای گردشگری داهلی ش   مدل ترکیبی پیش»عنوان

المه عدکتری رشته مدیریت گردشگری دانشگاه مقط   «تهران

  است. 1397طباطبایی در سال 
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Farzin, Mohammad Reza 1*; Afsar, Amir 2; Dabir, Alireza 3; Zandi, Ebtehal4. 

 Abstract 

 
Introduction: One of the most important events in the tourism industry of each country is the 

demand for a product or destination and its true prediction of tourism. It should be noted that there 

are distances and deviations between actual values and predictions. The use of modern scientific and 

forecasting methods will make the results far more than an objective estimate and closer to the truth; 

this article pursues the same goal in the field of medical tourism . 

Methods: In the first step, factors affecting the demand for domestic medical tourism in Tehran 

were identified by 31 experts using Fuzzy Delphi and Dematel Fuzzy methods. The factors were 

then processed by MATLAB2017a software. After determining the demand function, and collecting 

monthly data of each effective factor from 2001 to 2015, three regression prediction models, a fuzzy 

neural network, and SVR algorithm were implemented using MATLAB software to measure and 

compare forecast errors . 

 Results: The demand function for domestic medical tourism included: economic factors (individual 

income and wealth), service prices and cost of living in the destination, the cost of accommodation 

facilities, air pollution, and the price of alternative products (foreign travel), the number of medical 

centers, hospitals and laboratories . 

Conclusion: The proposed hybrid approach for regression and SVR algorithm can make a better 

prediction compared with the other methods of forecasting domestic medical tourism. Therefore, it 

is recommended to use the demand function and forecasting model to lower the forecast error while 

planning for domestic medical tourism demand in Tehran. 

Keywords: Regression, Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), Support Vector 

Regression (SVR) Algorithm, Forecasting of Domestic Medical Tourism Demand 
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