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چکیده 
مهمترین رویدادهادرصنعتگردشگریهرکشوراست .اما
مقدارتقاضابرایمحصولیامقصدگردشگریاز 
یها هرگ باآنچهدرعملپیشخواهدآمد 100درصدمطابقتندارد؛همیشه
شبین 
بایدتوجهداشتکهپی 
کارگیریروشهایعلمیونویندر


بینیوجودخواهدداشت.به

وانحرافاتیبینمقادیرواقعیوپیش
فواصل 
آمده،بهمراتببیشازیکتخمینعینی،بهواقعیتن دیکشود.در

شودکهنتایجبه 
دست


بینیسببمی

پیش
گیریتعطیالتکوتاهمدت،فرصتیبرایتوسعةگردشگریدر


هایاخیر،باتغییرالگویتعطیالتوشکل
سال
شهرهاایجادشدهاست.دراینپژوهشتالششدهتانخستچهارنو ازمهمترینانوا گردشگریداخلی
بینیتقاضایهریکاز


بینیمتغیرهایتأثیرگذاردرپیش

شهرتهرانشناساییشودوسپسالگوهاییبرایپیش
بهرهگیریشدهاست.
هاپیشنهادشود.بدینمنظورتاحدممکنازاطالعاتماهانةسالهای1381تا 1394


آن
متغیرمستقلاینپژوهشتعدادگردشگرانداخلیشهرتهرانبهتفکیکچهارنو ازمهمترینانوا گردشگری
داخلی شهر تهران است و متغیرهای وابسته نی براساس روش دلفی فازی و دیماتل فازی انتخاب شدهاند.
یتوان
استکهباترکیبآنهام 

چارچوبالگوترکیبیاز رگرسیون،شبکةعصبیفازیوالگوریتم SVR5
یدهد کهرویکرد
روشها رابا هم مقایسهکرد.نتایجاینپژوهشنشانم 
خطایپیشبینیرااندازهگیریو 

6
ترکیبی رگرسیون و شبکههای عصبی فازی ( ،)ANFISدر مقایسه با سایر روشها ،کمترین خطا را در
پیشبینیگردشگریتفریحیدارندوگردشگریبازدیدازدوستانوبستگان()VFRداخلیورویکردترکیبی

،درمقایسهباسایرروشها،کمترینخطارادرپیشبینیگردشگریپ شکیو

رگرسیونوالگوریتمSVR
تجاری ـ اداریداخلیدارند .

،گردشگریداخلی،پیشبینیتقاضا،شهر

واژههای کلیدی :رگرسیون ،شبکةعصبیفازی،الگوریتمSVR
تهران .
1ـنویسندهمسئول:عضوهیاتعلمیگروهگردشگریدانشکدهمدیریتوحسابداریدانشگاهعالمهطباطبایی()B_farzin@yahoo.com
2ـعضوهیاتعلمیدانشگاهتربیتمدرس 
3ـعضوهیاتعلمیگروهگردشگریدانشکدهمدیریتوحسابداریدانشگاهعالمهطباطبایی 
4ـ عضوهیاتعلمیگروهمدیریتجهانگردیوهتلداریدانشکدهمدیریتدانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانغرب،تهران
5- Support Vector Regression
6- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
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مقدمه
مستقیمبهپیشبینیآیندهبستگی

تصمیماتمدیریتدرتمامسطوحسازمان غالباًمستقیم یا غیر
داردوازاینطریقمیتوانموفقیتیاوضعیتیدرآیندهراتجسمکردوریسکرابهحداقلممکن

رساندیاهرگونهتعدیلوتطبیقدربرنامهایجادکرد(اینسکیپ،1392،ص.)28صنعتگردشگریو

دیگرصنایعیکهدرپیارتقایموفقیتآمی سطحرفاهاقتصادیواجتماعیشهروندیاند،بایدریسک

مهمترینرویدادها در صنعت گردشگری هر کشور می ان تقاضا
تصمیماتشانراکاهشدهند.یکیاز  
برای یکمحصول یا مقصد گردشگری است .البتهتمامی صنایع بهچنین کاهش ریسکی نیازمندند،
ذخیرهبودن،

ویژگیهای صنعت گردشگری (غیرقابل 

اما این نیاز ممکن است بنابر ماهیت و 
فناپذیربودنو،)...بیشتروحادتراز صنایع عرضه کنندة دیگر محصوالت و خدمات باشد Claveria

بینیهاهرگ باآنچهدرعملپیشخواهدآمد100
بایدتوجهداشتکهپیش 

) .)and Torra, 2014
درصدتطابقنخواهندداشت.همیشهفواصلوانحرافاتیبینمقادیرواقعیوپیشبینیوجوددارد،اما

آمدهبهمراتببیش

بینیسببخواهدشدکهنتایجبه 
دست


ونویندرپیش
هایعلمی


استفادهازروش
هایگوناگونیهمچونسریهایزمانی،رگرسیون

ازیکتخمینعینیبهحقیقتن دیکشود  .
روش
و ...برای پیشبینی تقاضای گردشگری وجود دارد .تحقیقات انجامشده درزمینة پیشبینی جریان
بکههایعصبی BPبهره
هایسریهایزمانی 2،ش 

گردشگریعمدتاًازمدلهایاقتصادسنجی  1،
مدل
اند.اینروشهاازنظرزمانیومالیه ینهبرندوبافقدان

بردهوغالباًبرعواملاقتصادیمتمرک بوده
3
اند.همچنین،اینمدلهادرتعیینعواملتأثیر ،ساختارشبکةبهینةمحلیو


فرایندیادگیریمواجه
گراییآنها

بینیدادههایجریانگردشگریباخصوصیاتغیرخطیمشکالتیدارندوسرعتهم


پیش
).ازسویدیگر،باتوجهبهاینکهروند متغیرهایموردبررسیدر

نی کماست(Weng and Li, 2015
تخمیندقیقتری

بینیتابعتقاضایگردشگریدرطیزماندرنوساناست،مدلهایغیرخطی


پیش
از تابع تقاضای گردشگری بهدست میدهند .درواقع روشهای هوشمند روشهایی جدیدترند که با
غولپیکر»را
گرهایرایانهای،حلمسا لب رگواصطالحاً« 


هایشان،بهکمکپردازش

وجودپیچیدگی
امکانپذیر میکنند و اخیراً کاربرد گستردهای در عرصههای گوناگون یافتهاند (منهاج و همکاران،

قانونمحور و
مشتقشده از سیستمهای  

 ،1389ص  .)145در گذشته ،هوش مصنوعی از روشهای 
کهتوجهکنونیبرروشهایابتکاریواکتشافیباجامعیت

برد،درحالی

برنامهری یمنطقیبهره  
می

عصبیوماشینهایبردارپوششی،تمرک یافتهاست( Song

کمتر،ازقبیلمنطقفازیوشبکههای

دهدکهترکیبروشهایگوناگونهوشمندموجبکاهش


حقیقاتنشانمی
.)and Turner, 2006ت
هابرپیشبینی

خطایپیشبینیمیشود(.)Shen and Song, 2011باتوجهبهتمرک اکثرپژوهش

تقاضا در حوزة گردشگری خارجی و کمبود تحقیقات درزمینة تقاضای گردشگری داخلی ،در این
پژوهشتالششدهتمرک برگ ردشگریداخلیوبهتفکیکانوا گوناگونگردشگریدرشهرتهران
1- Econometric Models
2- Time Series Models
3- Impact Factors
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برتقاضایهریکازانوا گردشگریبایکدیگرمتفاوتباشد.

باشد.زیرابهنظرمیرسدوزنعواملمؤثر

کاملتریازعواملتأثیرگذاربرتقاضایگردشگریبهتفکیکچهارنو از
دراینپژوهشبهشناسایی 
مهمترینا نوا گردشگریداخلیشهرتهرانپرداختهشدهکهبنابرنظرخبرگانوآمارگردشگری

تخمینوپیشبینیروندتقاضایگردشگریداخلیشهرتهران

بهمنظور
موجودانتخابشدهاند.سپس 

بهتفکیکانوا انگی ه هایگردشگریداخلیمنتخبدرقالبالگوهایخطیونماییسهروششبکة
بهصورت مج اوترکیبیانتخابشدهومورد
عصبی فازی( 1،)ANFISالگوریتم  SVRورگرسیون 
بررسی قرار گرفته تا مشخص شود کدام روش برای هریک از انوا گردشگری داخلی شهر تهران
پرسشهایزیراست :

کمترینخطارابهدنبالدارد.هدفازاینپژوهشپاسخگوییبه

اخلیشهرتهرانکداماستوآیاتوابعتقاضایجداگانهایدارند؟ 

.1انوا گردشگرید
.2چهارنو مهمگردشگریداخلیشهرتهرانبهترتیباولویتکداماست؟ 
.عواملتأثیرگذاربرتقاضایگردشگریداخلیشهرتهرانبهتفکیکمهمترینانوا گردشگری

3
داخلیاینشهرکداماست؟ 
ایپیشبینیتابعتقاضاازدقتواعتباربیشتریدرتخمینتابعتقاضای

یکازروشه


.کدام
4
گردشگریداخلیشهرتهرانبهتفکیکانوا گردشگریبرخورداراست؟ 

تقاضای گردشگری داخلی و عوامل مؤثر بر آن
گردشگریداخلیمسافرتساکنانمنطقهایخاص(کشور،استان،شهر)استکهفقطداخلهمان

میشوند(ضیاییوتراب
جابهجا  
صورتمیگیرد؛مانندایرانیانیکهدرداخلشهرهایایران 

منطقه 
نیازبهمسافرتبرایتفریحواستفادهازمرخصیهایسالیانهوتعطیالتمعموالًبا

احمدی .)1392،
سطح درآمد ،سطح آموزش ،تعداد جمعیت ،درصد شهرنشینی ،طول مدت تعطیالت و اوقات فراغت
ارتباطدارد.درانتخابشهریاکشورمحلاقامتنی عواملیماننده ینةرفتوبرگشت،ه ینةهتل،
خوردوخوراكوه ینةخریدمؤثراست(فرجیرادوآقاجانی .)1388،درمتوناقتصادگردشگریبه
ینالمللی،توجهکمتریشدهکهعلتآن
تقاضایگردشگریداخلی،درمقایسهباتقاضایگردشگریب 
یفیتتر بازگردد
ممکن است به اهمیت اقتصادی باالتر ،دادههای در دسترس بیشتر و باک 
کهبنابرنظرکراچوریچی («)1999تقاضایداخلیمؤثر


).درحالی
(Athanasopoulos et al., 2014
بهعالوه،
یآورد .
کمبودهایایستاراجبران می کندوموجباتنوآوریوپیشرفتدرمنطقهرافراهمم 

بهخوبیپایهگذاریشدهباشد،تقاضایخارجیاف ایشبیشتریدارد»و
یکهگردشگریداخلی 
هنگام 
ینالمللی به درآمدزایی مقصد
گردشگری داخلی در بسیاری از مقاصد بسیار بیشتر از گردشگری ب 
کند.برایمثال،ه ینهکرد گردشگرانتفریحیداخلیاسترالیاعموماًچهارتاپنجبرابربیشتر


کمکمی
2
ینالمللیاست.بنابراستداللاسکلمان (،)2002درترکیهترویجگردشگری
ازه ینهکردگردشگرانب 
منطقهایراایجادکردهاست،زیرا

متوازنتر 

مناسبتر بودهوتوسعة

داخلیبرایپایداریاجتماعی
1-Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
2- Seckelmann
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یهگذاری
ینالمللی را ندارد؛ مشکالتی چون سرما 
«گردشگری داخلی مشکالت گردشگری انبوه ب 
هایفصلی،مشکالتناشیازتفاوتهایفرهنگی».همچنینموجب


خارجی،خروجسرمایه،مهاجرت
ومانعازخروجارزمیشود) .(Forbes et al., 2014ایننو گردشگریازطریق

تقویتاشتغالبومی 

توزیعدرآمدملیکمکشایانیبهموازنةاقتصادیمیکند( .)Mustafa, 2012
کنندةتقاضایگردشگریمؤلفههاییاستکهدرهرجامعهموجبکاهش


یعواملتعیین
بهطورکل

یااف ایشحجمتقاضایافرادآنجامعهبرایتعطیالتومسافرتمیشود( Burkart and Medelik,
 .)1981از اواخر دهة  ،1960مطالعات تجربی گستردهای برای بسط و گسترش درك مشخصی از
یینکنندة تقاضای گردشگری صورت گرفته است .از مجمو این مؤلفهها میتوان دلیل
عوامل تع 
دریکجامعهوپایینبودنآندرجامعةدیگرراتوضیحداد.لوهمناین

باالبودنمیلبهگردشگری1
عواملرادرنهموردخالصهمیکند( :)Lohmann, 2004
.1عواملاقتصادی؛ 
.قیمتهاینسبی؛ 

2
.عواملجمعیتشناسی؛ 

3
.4عواملجغرافیایی؛ 
.نگرشهایاجتماعی ـ اقتصادیدربارةگردشگری؛ 

5
های)جابهجایی؛ 


(.ظرفیت
6
.7دولت/مقرراتحاکم؛ 
.ارتباطاترسانهای؛ 

8
.9ارتباطاتوفنّاوریاطالعات .
درسالهایاخیر،باتغییرالگوی تعطیالتوشکلگیریتعطیالتکوتاهمدت،شهرهافرصتیبرای

دستآوردنیااف ایشسهم
رشدوتوسعةگردشگرییافتهاند.بههمینعلتمقصدهایشهری،برایبه 
خوددراینبازار،بایکدیگروهمچنینباسایرانوا مقصدهامانندمقصدهایروستاییوتفرجگاههارقابت
بهویژه براساس انوا 
آنها  ،
میکنند ) .(Pearce, 2001بنابراین ،شهرها و پیشبینی تقاضای گردشگری  
،اهمیتخاصیدارد؛زیرابرایهریکازانوا گردشگریعواملمؤثرفرقخواهد

آنها
گوناگونگردشگری 
نبرنامههای

داشتوبابررسیاینعواملمیتوانازآنبرایتعیینقیمتمحصوالتوخدمات،تدوی

برآن،در
راهبردیبرایبازاریابیوتبلیغاتیاتخصیصمنابعمالی،انسانیوطبیعیاستفادهکرد.عالوه 
زمان تصمیمگیری دربارة تخصیص منابع برای ساختارهای زیربنایی ،ایجاد هتلها ،تفرجگاهها یا ارا ة
خدماتالزم،بایدتعدادگردشگرانورودیوخدماتموردنیازآنهارامدنظرقرارداد .

گردشگری داخلی شهر تهران
شهرتهران،بامساحت 730کیلومترمربعوجمعیتیمعادل11میلیونو700ه ارنفر،ب رگترین
1- Propensity to Participate in Tourism
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ترینکالنشهرها


توانآنرایکیازمهم
شهرخاورمیانهوشان دهمینشهرپرجمعیتدنیااست  1
ومی
درنظر گرفت .تهران ،پایتختی با بیش از دویست سال قدمت ،نهتنها مرک سیاسی و تجاری اداری
کشور است ،بلکه مرک تفریحی و ورزشی و مرک علمی و تحقیقاتی کشور نی بهشمار میرود که
درصورت فراهم بودن تسهیالت ،خدمات و تأسیسات زیربنایی گردشگری و اِعمال مدیریت اثربخش
براین،تهران
عالوه 
شدنبهیکیازقطبهایگردشگریشهریرادارد .

مقصدگردشگری،قابلیتت 
بدیل
ویژگیهایی دارد که باعث میشود در ردههای باالی گردشگری در کشور قرار گیرد .برخی از این

هاعبارتانداز :


ویژگی
ـمحلتالقیخطوطاصلیارتباطیزمینیوهواییملیوبینالمللیکشور؛ 
ـمهمترینکانونتولیدوعرضةانوا محصوالتفرهنگی،هنریوورزشی؛

ـمهمترینمرک سفرهایتجاری،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،هنریوورزشی؛

ترینحوزةگردشگریساالنه،نیمساالنهوآخرهفته؛


ـمهم
ـبرخوردارترینمنطقهبهلحاظتأسیسات،تجهی اتوتسهیالتگردشگریکشور(دارای1030

مهمانپذیرو)...؛

دفترخدماتمسافرتی90،هتل34،هتلآپارتمانو113
هایترازاولکشور؛

ـمهمترینمرک موزه

ـیکیازبرجستهترینمناطقتبلورمعماریتاریخیومدرنکشور؛

هاوورزشگاههایزمستانیکشور؛


ترینکانونتفرجگاه

ـمهم
ـب رگترینمنطقةگردشگرفرستوگردشگرپذیرکشور؛
ـمهمتریندروازةورودیبهایرانو(...ضیاییوعباسپور .)1390،


جدول  :1تعداد گردشگران داخلی ورودی به شهر تهران به تفکیک اهداف سفر؛ منبع :مرکز ملی آمار
دوره
بهار 91
تابستان
91
بهار 92
تابستان
92
بهار 93
تابستان
93

گردش و
566.840

227.866

97.860

403.985

2.813.179

701.370

167.631

27.921

571.641

155.534

81.490

234.397

3.453.610

796.791

110.679

26.603

370.232

92.280

57.631

59.180

2.422.572

317.823

64.860

10.731

670.392

115.805

98.181

200.435

2.782.260

415.803

54.993

25.948

470.308

111.841

118.482

106.112

2.830.501

514.116

101.376

23.303

345.273

125.461

103.398

112.276

2.358.402

474.740

77.343

23.467

تفریح

کسبوکار

سایر
اهداف

زیارت

دیدار دوستان

درمان

خرید

آموزش

و بستگان


1- www.wikipedia.com
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تمامی این ویژگیها موجب میشود شهر تهران در برخی از انوا انگی ههای گردشگری نظیر
)و...برجستهباشد.همانگونهکهاشاره

گردشگریتجاری،سالمت،بازدیدازدوستانوبستگان(VFR
یهریکازاینانوا گردشگریبایکدیگرمتفاوتباشد،
نظرمیرسدوزنعواملمؤثربرتقاضا 


شد،به
روشناساییعواملتأثیرگذاربرمهمترینانوا گردشگریداخلیشهرتهرانوپیشبینیمی ان


ازاین
نظرمیرسد،زیراسبب

تقاضابرایهریکازاینانوا گردشگریبهشیوةنوین(ترکیبی)ضروریبه

تربرایگردشگریتهرانمیشود .


اصولی
برنامهری یدقیقترو

کهمالحظهمی شود،بیشترینگردشگرداخلیشهرتهرانازنو بازدیدازدوستانو

همانگونه 

بستگانوسپسبهترتیبپ شکیوتفریحیاست.درنمودار،1چهارنو ازمهمترینانوا گردشگری

داخلیشهرتهرانارا هشدهاست .

7000000
6000000
5000000
VFR

4000000

گردشگریتجاری-اداری
3000000

گردشگریتفریحی
گردشگریپ شکی

2000000
1000000
0
بهاروتابستان93

بهاروتابستان92

بهاروتابستان91

نمودار  :1تعداد گردشگران داخلی ورودی به شهر تهران به تفکیک اهداف سفر؛ منبع :مرکز آمار ایران

پیشینة پژوهش
تمرک بیشترپژوهش هایداخلیبرتخمینتابعتقاضایگردشگرانخارجیاستکهبهایرانوارد
بهعالوه درتحقیقاتپیشینغالباًروشهای
شدهاندوکمتربهگردشگریداخلیپرداخته شده است  .

؛کاوه یان1381،؛رسولی1381،؛خسروآبادی،
اقتصادسنجیبهکاررفته(نوری1375،؛موسایی 1379،
)وکمترازهوشمصنوعیاستفادهشده

،غالمیپور1390،

؛الیاسپور1385،؛صفایی1386،

1385
است .دراینخصوص فقط در پژوهشهای عبدی آالدزگه ( )1382و اکبرپور ( )1390از روشهای
روشهای
یشبینی تقاضای گردشگری استفاده شده است .در هر دو مطالعه  
هوش مصنوعی برای پ 
یشبینیتقاضای
بهصورتجداگانهبرایپ 
عصبی،شبکههایعصبیفازیورگرسیونفازی 

شبکههای

تاکنونمطالعهایدرایرانیافتهنشدهکهبهترکیب

گردشگریخارجیبهکاررفتهاستومتأسفانه 
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روشهای پیش بینی در حوزة گردشگری داخلی و به تفکیک انوا گردشگری پرداخته باشد .در

های خارجی نی  ،مطالعات بسیاری درخصوص تقاضای گردشگری ـ چه داخلی و چه
پژوهش 

ینالمللی ـوجوددارد؛امانکتةمهمدراینمطالعاتتغییررویکردوواردکردنمتغیرهایجدیددر
ب 
آبوهوا ( ;Arbel and Revid, 2001; Köber et al., 2016
یکهعواملینظیر 
بهطور 
تابعتقاضااست ،
 ،)Jaume and Aon, 2015میراث فرهنگی ( ،)Patuelli et al., 2013جمعیت ( ;Diamond, 2000
اضافهشدهاستواینتابعازحالتتابعیصرفاًاقتصادیخارج
)Romilly et al., 2009بهتابعتقاضا 
شدهوعواملغیراقتصادینی درآنواردشدهیااینتابعتقاضابهتفکیکنو خاصیاانوا خاصیاز
گردشگریمنطقهطراحیوبررسیشدهاست( Hamal, 2007; Athanasopoulos and Hyndman,
; .) Yang et al, 2014; Vetitnev et al., 20152008; Massidda and Etzo, 2012; Can, 2013
بهلحاظ روش و تکنیک نی سانگ و ترنر ( )2006به این نتیجه رسیدند که در  121مطالعة

یشبینیتقاضایگردشگری،غالباًازروشهای
درسالهای 2000تا،2006درموضو پ 

انجامشده 

یشبینیکهدر
هازدیگرروشهایپ 

یاستفادهکردهاندوفقط11مطالع

سریهایزمانیواقتصادسنج

بااستفادهازروشهایهوش

انجامگرفته 
هایهوشمصنوعیاستبهرهبردهاند.ازمطالعات 


ردةروش
یشبینی
یکمدلشبکةعصبیبهمنظورپ 

میتوانبهمطالعاتالووآیو)1999(1باعنوان«
مصنوعی  
هنگکنگ» ،مطالعة چو ( )2003با عنوان «مقایسة سه رویکرد
تقاضای ژاپنیها برای مسافرت به  
یشبینیورودیهایگردشگری»ومطالعةپالمروهمکاران()2006باعنوان«طراحی
گوناگونبرایپ 
بینیسریهایزمانیگردشگری»اشارهکرد.اینتحقیقاتهرکدام

شبکةعصبیمصنوعیبرایپ 
یش
،اماتنهامطالعةیافتهشدهکهبه

فازیبهرهبردهاند

شبکههایعصبی یامنطق
یازروشهای  

بهنوع

یاننامةدکتر
یشبینیتقاضایگردشگریانجامشده،پا 
روشترکیبیشبکههایعصبیفازیبرایپ 

فازیورودیهایگردشگری»استکهمی انتقاضارا

یشبینیعصبی ـ
یپرمیان)2005(2باعنوان«پ 

بااستفادهازروشهایگوناگونکالسیک،اقتصادسنجیوهوشمصنوعیبرایمقصدگردشگریژاپن

یشبینیکردهاست.چنوونگ(،)2007پایوهمکاران ()2006وشن()2011درمطالعاتخوداز
پ 
بینیتقاضایگردشگریاستفادهکردهاند.شایانذکر

روشرگرسیونبردارساپورت()SVRبرایپ 
یش
یشبینیسنتیهمچونمیانگین
است SVRدرنتایجتجربیعملکردبهتریدرمقایسهبامدلهایپ 
مؤثر  انتگرالیاتورگرسیونداشتهاست.بههمینمنظور ،در اینپژوهشسعیشدهتاروششبکة
بینیتقاضایمهمترین

بهصورت مج اوترکیبی،برایپیش
عصبیفازی،الگوریتم SVRورگرسیون ،
انوا گردشگریداخلیشهرتهرانمورد بررسیقرارگیرد.نمودار 2چارچوبنظریاینپژوهشرا
یدهد .
نشانم 


1-Law and Au
2- Yepremian
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نمودار  :2چارچوب نظری پژوهش



روش کلی پژوهش
جهتگیری در چارچوب تحقیقات کاربردی قرار میگیرد ،زیرا نتایج آن در
این پژوهش ازنظر  
برنامهری یوگر دشگری،همبرایسطوحملیوهمبرای
هدفگذاریوبرنامةاجراییمسا لیچون 

سطوحسازمانی،مؤثراست.شیوةگردآوریاطالعاتتوصیفیازنو همبستگیاست.دراینپژوهش،
پس از مصاحبه با خبرگان به روش گلوله برفی و تعیین انوا گردشگری داخلی شهر تهران و
آنها،چهارنو ازمهمتریناینانوا شناساییشده است.سپس،بامرورجامعادبیات
اولویتبندی 

تحقیق و بررسی اسناد و مدارك و نظرخواهی از خبرگان آشنا به گردشگری شهر تهران ،عوامل
تأثیرگذار  برتقاضایگردشگریداخلیشهرتهرانبهتفکیکهریکازانوا گردشگریداخلیاین
شهر،پسازغربالگری،بهروشدیماتلفازیاستخراجشدهاست.برایاجرایروشدیماتلفازی
پرسش نامةمربوطتدوینودراختیارخبرگاناینحوزهقرارگرفتهاست.بنابراینجامعةآماریاین

پژوهشدرفازاولراخبرگانآشنابهصنعتگردشگریشهرتهرانتشکیلمیدهد.پسازتعدیل

تعداداینمتغیرهاتوسطخبرگانومشخصشدنمتغیرهایمستقلدرهریکازنهزیرگروه (عوامل

شناسی،عواملجغرافیایی،نگرشهایاجتماعی ـ اقتصادی


هاینسبی،عواملجمعیت

اقتصادی،قیمت
دربارة گردشگری( ،ظرفیتهای) جابهجایی ،دولت /مقررات حاکم ،ارتباطات رسانهای ،ارتباطات و
فنّاوریاطالعات)تأثیرگذار برمتغیروابستهکههمانتعدادگردشگرانداخلیورودیبهشهرتهران
ـ به تفکیک چهار نو از مهمترین انوا گردشگری داخلی این شهر ـ است و تعیین تابع تقاضای
هریک از انوا گردشگری داخلی شهر تهران ،سریهای زمانی این متغیرها ازطریق مطالعات
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جعبهاب ارهای
نرماف ار  MATLABو 
نرماف ار  Spssبه 
کتابخانهایواینترنتیاستخراجشدهوازطریق 

روشهای شبکة عصبی ـ فازی ،الگوریتم  SVRو رگرسیون داده میشود.
تعبیهشده برای هریک از  
نرماف ار برای سناریوهای منتخب پیشبینی این روشها تفسیر میشود.
خروجیهای این  

درنهایت 
لپیشبینی،

عملکردبرایاینتفسیراستفادهمیشود .برایمسا

بهطورمتداول،ازبرخیمعیارهای 

بینی شدهوخروجیمطلوبواقعیاست.فرض
هایپیش 


معیارهابیشترمربوطبهخطایبینخروجی
بینیشده،Zpخروجیواقعی
،خروجیپیش 

کنیدبراییکالگویورودی( Pازمجموعهالگوهای(P
 dpومیانگینمقدارخروجیواقعیدرتمامیالگوها dاست.برخیازمعیارهایعملکردمتداولبرای
مسا ل پیشبینی در جدول  2ارا ه شده است .سه مورد اول از خانوادة محاسبات میانگین خطای
استانداردند :مربع میانگین خطای استاندارد ) ،(MSEمربع مجذور میانگین خطا ) (RMSEو مربع
رمالشده ) .(NMSEخطاها برای جریمهکردن خطاهای ب رگ و
میانگین خطای استاندارد ن 
 2
خنثیکردن اثر مقادیر مثبت و منفی تفاوتها به توان دو رسیدهاند R  .ضریب تعیین است و با
 NMSEارتباط دارد و  .NMSE=1-R2مقدار  R2بین صفر تا یک است که مقدار یک نشاندهندة
تطابق کامل دادههاست ،درحالیکه مقدار صفر نشاندهندة عملکردی است که میتوان از استفادة
بینیها انتظار داشت .دو معیار بعدی دربارة
بهعنوان مبنای پیش 
میانگین مقدار خروجی واقعی   d
خطایمطلقاند:میانگینقدرمطلقخطا)(MAEومیانگینقدرمطلقدرصدخطا).(MAPEازآنجاکه

جنبةخاصیراارزیابیمیکند،برایارزیابیعملکردشبکهازهر

هریکازمعیارهایارزیابیعملکرد 
دستآمده ازسناریوها،مقایسةیکروش
به 
ششمعیارباالاستفادهشدهاست.باتوجهبهنرخخطای 
بینیباروش هایدیگرممکنخواهدشدوسپسنتایجبررسیخواهدشدتامدل بهینهبرای


پیش
بهدستآید .
هریکازانوا گردشگریداخلیشهرتهران 

جدول  :2معیار ارزیابی عملکرد متداول برای مسائل پیشبینی
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تجزیه و تحلیل دادهها
درمرحلةاولپژوهشالزمبودچهارنو ازمهمترینانوا گردشگریداخلیازبینانوا گردشگری
داخلیشهرتهرانانتخابشود.بههمینمنظور،باتوجهبهآمارمنتشرشدةمرک ملیآماروهمچنین
نظرپان دهتنازخبرگانحوزةگردشگریشهرتهران،چهارنو ازمهمترینانوا گردشگریداخلی
شهرتهران،براساسآزمونفریدمن،بهترتیباولویتبهقرارمندرجدرجدول3استخراجشدهاست :


جدول  :3نتایج آزمون فریدمن بهمنظور تعیین مهمترین انواع گردشگری داخلی شهر تهران
هدف از سفر به شهر تهران

رتبة میانگین

تفریح

5.50

بازدیدازدوستانوبستگان

6.30

زیارت

2.33

درمان

5.43

خرید

4.03

آموزش

4.43

تجارت

6.30

سایر

1.67

Test Statisticsa
15
77.016
7
.000

N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

a. Friedman Test

منبع :محاسبات محقق

تعیین عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران
در این پژوهش ،با هدف کسب نظر خبرگان دربارة می ان موافقتشان با عوامل مؤثر بر تقاضای
نرو،
استفاده شده است.ازای 

گردشگریچهارنو ازمهمترینانوا داخلیشهرتهران ،ازروش دلفی 
خبرگانی که باگردشگری شهری،اقتصادگردشگریوشهرتهران آشنایی کامل داشتندانتخاب شده
کردهاند .ازآنجاکه
وازطریق متغیرهای کیفی «کم»« ،متوسط»و«زیاد» می ان موافقت خود را بیان  
تهایمتفاوتی نی برخوردارند و اگر به گ ینههابراساس
خبرگان خصوصیات متفاوتیدارند ،از ذهنی 
تهای متفاوت پاسخ داده شود ،تج یهوتحلیل متغیرها فاقد ارزش است .اما با تعریف دامنة
ذهنی 
نرو متغیرهای کیفی
سؤالها پاسخ خواهند داد .ازای 
متغیرهای کیفی ،خبرگان با ذهنیت یکسان به  
میشود :کم (،)2،4،0،0متوسط()3،4،6،7وزیاد()6،8،10،10
ذوزنقهایتعریف  

بهصورت اعداد فازی 

( .)Chang, 1998
نکتة  مهمدراجرایروشدلفیاندازةپانلخبرگاناست.درخصوصاندازةپانلموردنیازبرای
دلفیسنتیودلفیفازیاتفاق نظروجودندارد.امااندازةمعمولپانلخبرگانبین8تاCavalli-(12
)Sforza and Ortolano, 1984یابین10تا18نفراست(.) Okoli and Pawlowski, 2004دراین
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پژوهش ،اعضای پانل خبرگان گروهی از استادان ،مدیران و کارشناسان گردشگری در کشورند که
براساسچهارویژگیدانش،تجربه ،تمایلوزمانکافیبرایشرکتدرمراحلدلفیوهمچنینل وم
داشتننگرشیجامعازعواملمؤثربرتقاضایگردشگریداخلیشهرتهرانبهتفکیکچهارنو مهم
گیریقضاوتیوگلولهبرفیشناساییوانتخاب


بااستفادهازروشنمونه
گردشگریداخلیاینشهر 
شدهاند .در جدول  ،4ویژگیهای جمعیتشناختی  31نفر از اعضای پانل خبرگان دلفی ارا ه شده

هایهرمرحلهبهصورتحضوریودرمواردیکهامکان

ناعضایپانل،پرسش 
نامه

است.پسازتعیی
دسترسیبهخبرگانوجودنداشتبهشیوةالکترونیکیتوزیعوجمعآوریشدهاست .

جدول  :4ویژگیهای جمعیتشناختی اعضای پانل خبرگان گردشگری شهر تهران
متغیر

می انتحصیالت 

سمتشغلی 

تجربةکاری 

گروه

تعداد

کارشناسیارشد 


8

دانشجویدکتری 

7

دکتری 

 16

مدرسدانشگاه 

 12

مدیر 

 14

کارشناس 

5

کمتراز5سال 

3

بین5تا10سال 

4

بین10تا15سال 

 14

بیشاز15سال 

 10

منبع :محاسبات محقق

پس از تعیین خبرگان،چهار نوبت روشدلفیبرایگردشگریتجاری ـ اداریوسهنوبتبرای
علتناقصبودن

هودرمرحلةبعدعواملیکهمتغیرهایمستقلآن 
هابه

سایرانوا گردشگریتکرارشد
اطالعات وجود نداشت یا قابلمحاسبه نبود حذف شده  است .درنهایت هفت عامل اصلی برای
گردشگریتجاریـ اداری،هفتعاملاصلیبرایگردشگریبازدیدازدوستانوبستگان،نهعامل
اصلیبرایگردشگریپ شکیونهعاملاصلیبرایگردشگریتفریحیانتخابشده کهدرجدول5
مشاهدهمیشود .

نتایجنهاییحاصلازدلفیفازیازطریقپرسشنامةدیماتلدراختیارخبرگانقرارگرفتهاست.

درنهایت خروجی دیماتل فازی برای هریک از انوا گردشگری داخلی شهر تهران به قرار جدول 6
است .
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جدول  :5عوامل دارای بیشترین فراوانی در نظر خبرگان پس از غربالگری
عوامل دارای بیشترین فراوانی در نظر خبرگان پس از غربالگری

نوع گردشگری

گردشگری
تجاری ـ اداری


عواملاقتصادی،قیمتحملونقل،قیمتخدماتوه ینةزندگیدرمقصد،قیمت

تأسیساتاقامتی،قیمتمحصوالتجایگ ین(سفرخارجیوداخلی)،تعداد
نمایشگاههایبرگ ارشده

گردشگریبازدید
ازدوستانو
بستگان

عواملاقتصادی،قیمتحملونقل،قیمتخدماتوه ینةزندگیدرمقصد،قیمت

تأسیساتاقامتی،تعدادتعطیالترسمی،آلودگیهوا،نرخمهاجرت

گردشگری
پ شکی

عواملاقتصادی،قیمتحملونقل،قیمتخدماتوه ینةزندگیدرمقصد،قیمت

تأسیساتاقامتی،تعدادتعطیالترسمی،آلودگیهوا،قیمتمحصوالتجایگ ین
بیمارستانهاو

(سفرخارجی)،تعداد پ شکان متخصص،تعداد مراک پ شکی،
آزمایشگاهها


گردشگری
تفریحی

عواملاقتصادی،قیمتحملونقل،قیمتخدماتوه ینةزندگیدرمقصد،قیمت

تأسیساتاقامتی،تعطیالترسمی،آلودگیهوا،قیمتمحصوالتجایگ ین(سفر
موزههایتهران
خارجیوداخلی)،قیمت بلیت 

منبع :محاسبات محقق


هایتابعتقاضارادرهریکازانوا گردشگری


گفتنیاستعواملخروجیدیماتلفازیورودی
داخلیشهرتهرانتشکیلمی دهد.البتهبهغیرازاینموارد،متغیرساختگیماهرمضانبرایتمامی

انوا گردشگریداخلیدرتابعتقاضادرنظرگرفتهشدهوباروشدیماتلفازیوبهرهگیریازنظر
صورتامتیازعددیبهدستآمدهاست.در


گذاریمتقابلعناصربه
خبرگانروابطتأثیرپذیریوتأثیر
اینپژوهش،برایتدوینتابعهریکازانوا گردشگریوجمعآوریاطالعاتمربوطبههرمتغیر،
فقط به تأثیرگذاری متقابل عناصر نیاز بوده است .می ان تأثیر هریک از عوامل مؤثر بر تقاضای
بهتفکیکمهم ترینانوا گردشگریبرروییکدیگرباتوجهبه نظر

گردشگری داخلیشهرتهران 
خبرگانمشخصشدهاست .

جدول  :6ماتریس مقادیر اثرگذاری و اثرپذیری عوامل موثر بر تقاضای چهار نوع گردشگری داخلی منتخب
شهر تهران
A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

 3.70355  3.5409  3.4035  3.81026  3.71879  3.41645  4.08695

D

R

 3.66891  3.6168  3.51078  3.84341  3.62571  3.87851  3.41539
 D+R  7.37246  7.15772  6.91428  7.65367  7.2236  7.29496  7.50235
 D-R 0.03464  0.0759-  0.1073-  0.0332-  0.0278-  0.4621- 0.67156
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 B1
 B2
 B3
 B4
 B5
 B6
 B7
 B8
 B9
 D  2.60792 1.97201 2.16784 2.33784 2.40423 2.46856 2.58025 2.13623 1.81912
گردشگری
 R  1.66017 2.55769 2.14964  2.3342  2.32808  2.573  2.34845 1.91142 2.63137
  D+Rتفریحی
 4.26809  4.5297  4.31749 4.67204  4.7323  5.04156  4.9287  4.04765 4.45049
 D-R  0.94776 0.5857-  0.0182  0.00364 0.07615 0.1044- 0.23178 0.22482 0.8122

 C1
 C2
 C3
 C4
 C5
 C6
 C7
 C8
 C9
 D  2.42426 2.00405 2.18884 2.09731 2.16901 2.20957 2.35912 2.56614 2.35354
  Rگردشگری
 2.23792 2.25838 2.07788 2.08807 2.65613 2.16307 2.23798 2.08734 2.56548
  D+Rپزشکی
 4.66258  4.26243 4.26672 4.18539 4.82514 4.37264  4.5971  4.65349 4.91902
 D-R 0.18675 0.2543- 0.11097 0.00924  0.4871- 0.0465 0.12114 0.4788  0.2119

 D1
 D2
 D3
 D4
 D5
 D6
 D7

D
گردشگری
 2.45466  2.04356  2.1541  2.45009  2.68173  2.48932  2.20398

R
 2.45491  2.4534  2.33541  2.11779  2.39371  2.40727  2.31496
اداری-

D+R
 4.90957  4.49696  4.48951  4.56788  5.07543  4.89659  4.51893
تجاری
 D-R  0.0002-  0.4098-  0.1813- 0.33229 0.28802
0.8205
 0.111-



گردشگری
VFR

B9

B8

B7

B6

B5

B4

B3

B2



B1

2.60792 1.97201 2.16784 2.33784 2.40423 2.46856 2.58025 2.13623 1.81912

D

1.66017 2.55769 2.14964

R

4.26809

D+R

0.94776 -0.5857

D-R

2.42466 2.00405 2.18884 2.09731 2.16901 2.20957 2.35912 2.56614 2.35354

D

2.23792 2.25838 2.07788 2.08807 2.65613 2.16307 2.23798 2.08734 2.56548

R

4.66258 4.26243 4.26672 4.18539 4.82514 4.37264 4.5971 4.65349 4.91902

D+R

0.18675 -0.2543 0.11097 0.00924 -0.4871 0.0465 0.12114 0.4788 -0.2119

D-R

2.573 2.34845 1.91142 2.63137
4.9287 4.04765 4.45049

2.3342 2.32808

4.7323 5.04156

4.5297 4.31749 4.67204

0.0182 0.00364 0.07615 -0.1044 0.23179 0.22482 -0.8122
C9

C8

C7

C6

C5

C4



C3

C2

C1

گردشگری
تفریحی


گردشگری
پزشکی



گردشگری
تجاری ـ اد
اری

منبع :محاسبات محقق
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اعدادفازیاند.مقدار D+Rهمیشهمثبت

دستآمدهبرای D+Rو D-R
بنابراینتمامیمقادیربه 

استووزنیااهمیتآن عاملدرسیستمرانشانمیدهد D-R.اگرمثبتباشدعاملتأثیرگذار
قطعیودرغیراین  صورتتأثیرپذیرقطعیاستکهازآنبانامنسبتتأثیرپذیریدرسیستم یاد
می شود .عوامل تأثیرگذار قطعی به تفکیک هریک از چهار نو گردشگری داخلی منتخب به قرار

جدول7است :

جدول  :7خروجی نهایی دیماتل فازی برای هریک از انواع گردشگری داخلی شهر تهران

گردشگریپ شکی 

:C1عواملاقتصادی(درآمدوثروتافراد)
:C3قیمتخدماتوه ینةزندگیدرمقصد 
:C4قیمتتأسیساتاقامتی 
:C6وجودآلودگیهوا
:C7قیمتمحصوالتجایگ ین(سفرخارجی) 
:C8تعدادمراک پ شکی،بیمارستانهاوآزمایشگاهها 

گردشگریتفریحی 

:B1عواملاقتصادی(درآمدوثروتافراد)
:B3قیمتخدماتوه ینةزندگیدرمقصد 
B4قیمتتأسیساتاقامتی 
:B5تعدادتعطیالترسمی 
:B7قیمتمحصوالتجایگ ین(سفرخارجی) 
:B8قیمتمحصوالتجایگ ین(سفرداخلی) 

گردشگریVFR

گردشگری
تجاری ـ اداری 

:A1عواملاقتصادی(درآمدوثروتافراد)
:A7نرخمهاجرت 
:D4قیمتتأسیساتاقامتی
:تعدادنمایشگاههایبرگ ارشده 

D5
:D6قیمتمحصوالتجایگ ین(سفرداخلی) 

منبع :محاسبات محقق

این ترتیب،سهپرسشفرعیاولپژوهشپاسخدادهشدهومشخصشدهچهارنو مهمترین
به 

انوا گردشگری داخلی شهر تهران بهترتیب دیدار دوستان و بستگان ،گردشگری تجاری ـ اداری،
تفریحیوپ شکیاستوهرکدامتابعتقاضایگردشگریداخلیمتفاوتیدارند .
بهویژهبهتفکیکانوا گردشگری،
باتوجهبهمشکالتمتعدددرحوزةآمارگردشگریداخلی ،
است.بهمنظور

دادههایمفقودشده 
کاربردهایواقعیباآنبرخوردمیشود 

مسئلهایکهمعموالً در 

نمونههایموجودمتوسطگیریشدهودر
حلاینمشکلدراینپژوهش،برایهرویژگیمیانگین 
بهمنظور آمادهسازی دادهها برای آموزش و ارزیابی با
جاهای خالی قرار داده شده است .در ادامه  ،
نرمالسازی،
گرها،ابتداهریکازمتغیرهانرمالشدهاندتاتأثیراعدادب رگکاهشیابد.پساز 


تخمین
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یهاست
یازورودیهاوخروج 

مجموعها

دادههاانجاممیشود.نتیجةاینمرحلهداشتن
تصادفیکردن 1

دادهها،می اناطالعاتیکهبایددرفرایند
کهداراینظامخاصینیستند.پسازپایانتصادفیکردن 

آموزش شبکه استفاده شود مشخص میشود .برایناساس ،بخشی از دادهها برای آموزش ( )trainو
بکهدرنظرگرفتهمیشود.دراینمطالعهنی ،باتوجهبهمحدودیت

بخشیدیگربرایارزیابی()testش
دادهها،از 70درصدمشاهدات( 118مشاهده)برایآموزشو 30درصد( 50مشاهده)برایتصدیق

استفادهشدهاست .

بررسی روشهای پیشبینی و سناریوهای پژوهش برای پیشبینی تقاضای چهار نوع از
مهمترین انواع گردشگری داخلی شهر تهران
روشهایمتفاوتی
برایپیشبینیتقاضایچهارنو ازمهمترینانوا گردشگریداخلیشهرتهران ،

وجود دارد که میتوان آنها را به سه دستة کلی روشهای کالسیک ،هوش مصنوعی و ترکیبی
بندیکرد.بنابرایندرتحلیلپیشبینیتقاضایچهارنو ازمهمترینانوا گردشگریداخلی

تقس 
یم
شهرتهرانششسناریوموردبررسیقرارگرفت :
پیش بینی تقاضای گردشگری داخلی دیدار از دوستان و بستگان شهر تهران با
سناریوی   :1
رویکردرگرسیونچندمتغیره .
تحلیل رگرسیون فرایندی آماری برای تخمین روابط بین متغیرهاست .این روش شامل
وتحلیلمتغیرهایخاصومنحصربهفرداست ،وقتیکه تمرک 

تکنیکهای بسیاری برایمدلسازی 

روابطبینمتغیروابستهویکیاچندمتغیرمستقلباشد.بهعالوه تحلیلرگرسیونکمکمیکند

بر 
ایمستقلوباثابتبودندیگر

تادریابیمکه  چگونهمقدارمتغیروابستهباتغییرهرکدامازمتغیره
متغیرهایمستقلتغییرمیکند(الوانی .)1378،
در ابتدا الزم است معناداری رگرسیون برای هریک از چهار نو از مهمترین انوا گردشگری
داخلی شهر تهران با آزمون  Fسنجیده شود .سپس از روش رگرسیون برای پیشبینی تقاضای
گردشگریبازدیدازدوستانوبستگانشهرتهراناستفادهمیشود(رابطة .)1
رابطة )1



 𝑝𝜀 𝑦𝑝 = 𝜇11 𝑥1 + 𝜇22 𝑥2 + ⋯ 𝜇𝑝𝑞 𝑥𝑞 +

تعدادپارامترها:𝑥.پارامترهایورودی 

𝑞:
یانگینکلخروجیها(توزیعنرمالبامیانگین

تعدادنمونهها ∶ 𝜀.انحرافمعیارخروجیازم

𝑝:
صفر).
𝑦:برابرخروجی(تعدادگردشگران) .
مقدارمعنیداریبرایهرچهارنو ازمهمترینانوا گردشگریداخلیشهرتهراننی کمتراز
 0/05است .بنابراین میتوان از روش رگرسیون برای پیشبینی تقاضای گردشگری شهر تهران به
1- Randomizing
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تفکیکچهارنو ازمهمترینانوا گردشگریآناستفادهکرد .
شبکههایعصبی ـ فازی .
پیشبینیتقاضایگردشگریداخلیشهرتهرانبارویکرد 
سناریوی  :2

گردشگری اداری -تجاری

گردشگری تفریحی

ةگرههاست.در
اتصالدهند 
کمانهای 
ایمتشکلازگرههاو 

یپنجال 
یه

شبکها
شبکةعصبی ـ فازی 
زیرامشخصمیکند.باضرب

بازههایمختلففا
الیةاول(ورودی)،کاربرمی انتعلقهرورودیبه 
یآید .در الیةسومعمل محاسبة
بهدست م 
مقادیرورودیبههرگره دریکدیگر،وزندرالیةدوم 
یگیرد.الیةچهارمالیةقوانیناست.وزننسبیقوانین( (wiازانجامعملیاتبر
قانونها ( (wiانجامم 

یشود .الیةآخرخروجیشبکه) (fاستکههدف
یامهایورودیبهاینالیهحاصل( )wi fiم 
رویپ 
دستآمده ازشبکهوخروجیواقعیاست(فهیمیفردوهمکاران،
به 
آنحداقلکردناختالفخروجی 

تولیدمیشودکهمعادلسیستماستنتاجفازیسوگنواست.این

باطیمراحلباالشبکهای 

 .)1390
معماریبرایهریکازانوا گردشگریداخلیشهرتهرانرسمشدهاست(نمودار .)3
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نمودار :3ساختار شبکههای عصبی فازی برای چهار نوع از مهمترین انواع گردشگری داخلی شهر تهران

پیشبینیتقاضایگردشگریداخلیشهرتهرانبااستفادهازالگوریتم .SVR
سناریوی  :3
)

این روش مستقیماً از نظریة یادگیری آماری وَپنیک به نام ماشینهای بردار پشتیبان ( SVM
استخراج شده است .ماشینهای بردار پشتیبان برای مسا ل طبقهبندی بهکار میروند ( Vapnik,
نباتخمیندادههاتوسعهیافت.اینالگوریتم

آنهابرایکاربامسا لرگرسیو
.)1995بعدهاالگوریتم 
گستردهای

درسالهایاخیرمورداستفادة

 SVR
جدیدرگرسیونبردارپشتیبان()SVRنامیدهشد .
یشبینیتقاضایگردشگریاست .
قرارگرفتهومدلمؤثریدرپ 
پیشبینی تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران با استفاده از ترکیب رویکرد
سناریوی   :4
رگرسیونوالگوریتم .SVR
در روش ترکیب رویکرد رگرسیون و الگوریتم  ،SVRابتدا با روش رگرسیون ویژگیهای برتر
گردشگریچهارنو ازمهمترینانوا گردشگری داخلیشهر تهرانانتخابمیشودوسپسبرای
ارزیابی به الگوریتم  SVRداده میشود .شایان ذکر است که وقتی از روش رگرسیون برای انتخاب
یرمجموعهازویژگیهاکهدقتباالتر

ویژگیاستفادهشود،باقراردادنیکسریمحدودیت،بهترینز
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وکمترینتعدادویژگیرا دارندبرایهریکازانوا گردشگریداخلی شهرتهرانانتخابمیشود
(جدول .)8

جدول  :8ویژگیهای منتخب در هریک از انواع گردشگری داخلی شهر تهران با استفاده از روش رگرسیون
چندمتغیره
نوع گردشگری

ویژگیهای منتخب در هریک از انواع گردشگری داخلی شهر تهران با
استفاده از روش رگرسیون

گردشگریپ شکی 

شاخصبهایهتلورستوراندرتهران،ه ینههایدرماندرایران
تعدادبیمارستانهاومراک پ شکیتهران،آلودگیهوا

(دالر)،
(تعدادروزها)،ماهرمضان

گردشگریتفریحی 

شاخصبهایهتلورستوراندرتهران،تعطیالترسمی(تعداد
روزها)،ماهرمضان

دیدارازدوستانو
بستگان

ماهرمضان

گردشگریتجاری-
اداری 

تعدادنمایشگاههایبرگ ارشده،ماهرمضان

منبع :محاسبات محقق


پیشبینی تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران با استفاده از ترکیب رویکرد
سناریوی   :5
شبکههایعصبیفازی .
رگرسیونو 
شبکهها یعصبیفازی،ابتداباروشرگرسیونبرایهریک
در روش ترکیبرویکردرگرسیونو 
انتخابمیشود،سپسبرایارزیابیبه

ازچهارنو گردشگریداخلیشهرتهرانویژگیهای برتر 
شبکههایعصبیفازیدادهمیشود(جدول .)8

پیشبینیتقاضایگردشگریداخلیشهرتهرانبااستفادهازترکیبالگوریتمSVR
سناریوی  :6
شبکههایعصبیفازی .
و 
بینیکننده استفاده میشوند ،ترکیب این دو روش با
بهمن لة پیش 
ازآنجاکه هر دو روش فوق  
دادههایارزیابی(جدول)9وخطای
یکدیگراصولیواجرایینیست.درانتها،باتوجهبهنتایجاعمال 
شبکههایعصبیفازی،درمقایسهباسایر
حاصل،مشخصمیشودکهرویکردترکیبیرگرسیونو 

روشهای فوق ،استفاده از رویکرد
روشها ،خطای کمتری دارند .بنابراین بهنظر میرسد ،از بین  

شبکهها ی عصبی فازیِ پیشنهادی ،نسبت به سایر روشها ،پیشبینی بهتری
ترکیبی رگرسیون و  
درخصوصگردشگریداخلیبازدیدازدوستانوبستگانداشتهباشد .
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گردشگری تجاری

گردشگری بازدید از دوستان و بستگان

گردشگری تفریحی

گردشگری پزشکی

جدول  :9مقایسة روشها و شاخصهای خطا
2

سناریوها

MAPE

MAE

R

رگرسیون

0.20815

0.000208

0.968491

0.031509

رویکردشبکههایعصبی

فازی

0.009134

9.13E-05

0.993918

0.006082

0.007791

الگوریتمSVR

0.019093

0.000191

0.967631

0.032369

0.017927

0.000323

رویکرد ترکیبیرگرسیون
والگوریتمSVR

0.007253

7.25E-05

0.995803

0.004197

0.006473

4.19E -05

رویکردترکیبیرگرسیون
وشبکههایعصبیفازی

0.032139

0.000321

0.911459

0.088541

0.029715

0.000883

رگرسیون

0.00352

3.52E-05

0.999807

0.000193

0.004147

1.72E-05

رویکردشبکههایعصبی

فازی

0.003261

3.26E-05

0.999836

0.000164

0.003821

1.46E-05

الگوریتمSVR

0.048529

0.000485

0.972236

0.027764

0.049769

0.002477

رویکرد ترکیبیرگرسیون
والگوریتمSVR

0.003064

3.06E-05

0.999839

0.000161

0.003781

1.43E-05

رویکردترکیبیرگرسیون
وشبکههایعصبیفازی

0.003183

3.18E-05

0.999859

0.000141

0.003549

1.26E05-

رگرسیون

0.049325

0.000493

0.974588

0.025412

0.042249

0.001785

رویکردشبکههایعصبی

فازی

0.043579

0.000436

0.980144

0.019856

0.037349

0.001395

الگوریتمSVR

0.274595

0.002746

0.127158

0.872842

0.247621

0.061316

رویکرد ترکیبیرگرسیون
والگوریتمSVR

0.00328

0.999823 3.28E-05

0.000177

0.003521

E-051.24

رویکردترکیبیرگرسیون
وشبکههایعصبیفازی

0.002779

2.7E-05

0.999876

0.000124

0.002956

06E-8.74

رگرسیون

0.002903

2.9E-05

0.987775

0.012225

0.002555

6.53E-06

رویکردشبکههایعصبی

فازی

0.000494

4.94E-06

0.99948

0.00052

5.27E-04

2.78E-07

الگوریتمSVR

0.035256

0.000353

0.96897

0.03103

0.060704

0.003685

رویکرد ترکیبیرگرسیون
والگوریتمSVR

0.000353

3.53E06-

0.999744

0.000256

3.67E-

1.36E-07

043.67E-04

1.36E-07

رویکردترکیبیرگرسیون
وشبکههایعصبیفازی

0.000925

9.25E-06

0.998561

0.001439

8.76E-04
8.76E-04

7.69E-07

منبع :محاسبات محقق
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NMSE

RMSE

MSE

0.017720

0.000314
6.07E-05
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گردشگری VFR

گردشگری اداری -تجاری

گردشگری تفریحی

رسیونوشبکههایعصبیفازی،در

،نتایجنشانمیدهدکهرویکردترکیبیرگ

براساسجدول9
مقایسه با سایر روشها ،درخصوص پیشبینی گردشگری تفریحی و گردشگری داخلی بازدید از
دوستانوبستگان کمترینخطارادارد.همچنین،رویکردترکیبیرگرسیونوالگوریتم ،SVRدر
مقایسه با سایر روشها ،درخصوص پیشبینی گردشگری پ شکی و تجاری ـ اداری داخلی دارای
کمترینخطااست .
نمودار4نی ،کهبراساسدادههایواقعیترسیمشده،مبیّنهمیننتیجهاست .
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نمودار  :4نتایج آزمون روشهای مختلف بر تقاضای چهار نوع از مهمترین گردشگری داخلی شهر تهران
(دادههای واقعی)


یشود که هریک از انوا گردشگری داخلی شهر تهران تابع تقاضای مج ای
بنابراین مشخص م 
خودراداردوروشپیش بینیبهینهبرایهریکنی متفاوتاست.خروجینهاییاینپژوهشبرای

هریکازچهارنو ازمهمترینانوا گردشگریداخلیشهرتهرانبهقرارنمودار5است :



نمودار  :5خروجی نهایی پژوهش برای چهار نوع از مهمترین انواع گردشگری داخلی شهر تهران
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نتیجهگیری و پیشنهادها









دراینپژوهش،مدلترکیبیومج ایپیشبینیتعدادهریکازانوا گردشگریداخلیشهرتهرانبا
استفادهازشبکةعصبیفازی،رگرسیونوالگوریتم SVRطراحیشدهوازلحاظمعیارهایعملکرد
)باهممقایسهشدهاند.نتیجهنشانمیدهدکهرویکرد

(R2,MAPE, MAE, NMSE, RMSE, MSE
رگرسیون چندمتغیره دارای کمترین خطا درخصوص پیشبینی گردشگری پ شکی داخلی ،رویکرد
ترکیبی رگرسیون و شبکههای عصبی فازی دارای کمترین خطا درخصوص پیشبینی گردشگری
تفریحی،و VFRداخلیورویکردترکیبیرگرسیونوالگوریتمSVRدارایکمترینخطادرخصوص
پیشبینیگردشگریتجاری ـ اداریداخلیاست.برایآزمونیاتثبیتنتایجوهمچنین کمکبه

مندبهموضوعاتپیشبینیدرحوزة گردشگری،پیشنهادهایی منتجازاینمطالعه

پژوهشگران 
عالقه
همیشود :

درذیلارا
براساساطالعاتمرک آمارایران،چهارنو ازمهمترینانوا گردشگریداخلیشهرتهرانبـهترتیـب
بازدیدازدوستانوبستگان،گردشـگریتجـاری ــ اداری،تفریحـیوپ شـکیاسـت.ضـروریاسـت
درخصوصهریکازاینگردشگریهاونیازسنجیآنهااقداماتالزمصورتگیـرد.رونـدگردشـگری
هااست.ازاینروضروریاستتمهیداتیبـرایجـذب


ةکاهشرشدهریکازاینگردشگری
نشاندهند
هرچهبیشترگردشگرانداخلیبهشهرتهراناندیشیدهشود.باتوجهبهاینکهرتبةاولبااختالفزیاد
بهگردشگرید یدارازدوستانوبستگانتعلقداردوبرایایننو گردشگری،بیشترازاقامت،وجـود
مراک تفریحوسرگرمیدراولویتاست،الزماستسرمایهگـذاریبیشـتریدرخصـوصفعالیـتهـای
تفریحیوسرگرمیشهرتهرانصورتگیرد .
روشهاینـوینپـیشبینـیبـهدور
برخالفبسیاریازبازارهایمهم،بازارگردشگریداخلیازعرصة 
پیشبینیمناسبتقاضایگردشگریداخلیتأثیراتمهمیدرسیاسـتگـذاریو
ماندهاست.ازآنجاکه 
برنامهری یهایاقتصادیدارد،بهمنظورکمکبهبرنامـهریـ انوسیاسـتگـذارانپیشـنهادمـیشـود

هاینوینپیشبینیدرحـوزةگردشـگریداخلـیبـهکـارگرفتـهوتوسـعهدادهشـودوامکـان


روش
بینیدقیقترمتغیرهایگردشگریداخلیفراهمآید؛بهطوریکهتاحدامکاندادههایگـمشـدة


پیش
کمتریوجودداشتهباشد.
همزمانمدلپیشنهادیاینپـژوهشبـامـدلهـایاقتصادسـنجیوسـایرروشهـایهـوش
مقایسة 
میسازد.
هاراروشنتر 


وضعیتقدرتعملکرداینمدل
مصنوعی
آنگاهفازیبـراییـکسیسـتمپـیشبینـیعصـبیفـازی،مـیتـوانبـاتوجـهبـه
درتعیینقوانیناگر ـ 
خبرگاناستخراجودرمدلسازیاستفادهکرد.

شاخصهایاقتصادیبازارقوانینیرابااستفادهازآرای

دلهـایفـازیاساسـأجـ ومـدلهـای
ازآنجاکهرفتارتقاضایگردشگریداخلـیغیرخطـیاسـتومـ 
ندودرتمامیمدلهانی بیشازیـکمتغیـرمسـتقلبـهکـارمـیرود،پیشـنهادمـیشـوددر

غیرخطیا
میدهـدبیشـتراسـتفاده
روشهایغیرخطیکهخطایبرآوردراکاهش 
پیشبینیتقاضایگردشگریاز 

شود.
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درتحقیقاتآتی،چنانچهپیشبینیگردشگریورودیبهشهرتهراندرخصـوصفقـطیـکشـهریـا

استانانجامشود ـ مثالًشهریااستانیکهبیشترینمی انورودیگردشگریرابهشهرتهـراندارد ــ
قابلیتکاربردیپژوهشاف ایشخواهدیافت.
اینمدلمحـضنیسـتوبـرایپـیشبینـیموضـوعاتمختلـفدرحـوزةگردشـگریکـاربرددارد؛
بینیفروشورفتارمصرفکننده،پـیشبینـیتقاضـابـرایمراکـ اقـامتییـا


یلپیش
موضوعاتیازقب
هایگردشگری،پیشبینیمی انمصرفمنابعورودیصنعتگردشگریهمچـونمـوادغـذایی


جاذبه
هایانرژیبرایجاذبههاومراک اقامتی .


هایاحامل

رستوران
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منابع
یاننامة
یگردشگریورودیایران(رویکردشبکههایعصبی-فازی).پا 

).پیشبینیتقاضا

اکبرپور،تقی(1390
کارشناسیارشد،دانشگاهعالمهطباطبا ی،دانشکدةمدیریتوحسابداری.

الوانی،مهدی،میرشفیعی،نصراهلل(.)1378مدیریتتولید.مشهد:انتشاراتآستانقدسرضوی.
نامةکاشناسیارشد،دانشگاه


یگردشگریخارجیدرایران.،پایان
الیاسپور،بهنام(.)1385برآوردتابعتقاضا

شهیدبهشتی،دانشکدةعلوماقتصادیوسیاسی.
برنامهری ی و توسعة
برنامهری ی گردشگری رویکردی یکپارچه و پایدار به  
اینسکیپ ،ادوارد (  .)1392
حسنپوروسعیدداغستانی،تهران:مهکامه.
گردشگری.ترجمةمحمود 
خسروآبادی ،محمد ( .)1385تخمین تابع تقاضای گردشگری خارجی ایران طی دورة  1344-1383و ارا ة
هایگسترشصنعتگردشگریایران(بااستفادهازاستراتژیهایتوسعةگردشگریدرمال ی،


استراتژی
سیستمها.

یارشد،دانشگاهصنعتیاصفهان،دانشکدةصنایعو
یاننامةکارشناس 
سنگاپورومصر).پا 
یارشد،دانشگاه
).تخمینتابعتقاضایگردشگریورودیبهایران.پایاننامةکارشناس 

رسولی،اسماعیل(1381
عالمهطباطبا ی،دانشکدةاقتصاد .
شهابالدین ( .) 1386برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از دادههای سالهای -1384

صفایی ،
کاشناسیارشد،دانشگاهرازی،دانشکدةعلوماجتماعی،گروهاقتصاد.

پایاننامة
 .1359
ضیایی،محمودوتراباحمدی،مژگان (.)1392شناختصنعتگردشگریبارویکردسیستمی.تهران:نشر
علوماجتماعی.
ضیایی ،محمود و عباسپور ،نیلوفر (« .)1390ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید
شگراندرونمرزی».فصلنامةگردشگریوتوسعه،دورة،1شمارة.1ص.96-76

گرد
).پیشبینیتقاضایگردشگریخارجیبااستفادهازشبکةعصبیورگرسیون

عبدیآالدزگه،ابراهیم(1382
،دانشگاهصنعتیاصفهان،دانشکدةصنایعوسیستمها.

یارشد
یاننامةکارشناس 
فازی.پا 
تخمینتابعتقاضایگردشگریدراستانهایمنتخب.استادراهنماهوشنگمؤمنی

غالمیپور ،لیال(.)1390

یاننامةکارشناسیارشد،دانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرک .
وصالیان،پا 
طبقهبندی آن».

فرجیراد،عبدالرضاوآقاجانی،سعید(«.)1388تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین
فصلنامةجغرافیاییسرزمین،علمی ـ تحقیقی ،سال ششم ،شمارة،23صص.62-48

مقایسةتوانپیشبینیمدلعصبی -فازی

یمیفرد،محمد،ساالرپور،ماشاءهلل،صبوحی،محمود(«.)1390
فه 
فصلنامةاقتصاد
تخممرغ» .
بامدلشبکةعصبیوخودرگرسیونی،ARIMAمطالعةموردیقیمتهفتگی 
کشاورزیوتوسعه،سالنوزدهم،شمارة،74ص.145-138
ینالمللی ایران طی سالهای .1350-1375
کاوه یان ،نسترن ( .)1381برآورد تابع تقاضای گردشگری ب 
یارشد،دانشگاهشهیدبهشتی،دانشکدةعلوماقتصادیوسیاسی.
پایاننامةکارشناس 

تقیزاده،محمد(«. )1389پیشبینی
منهاج ،محمدباقر ،کاظمی ،عالیه ،شکوری گنجوی ،حامد ،مهرگان،محمدرضا و 
تقاضای انرژیبخش حملونقل با استفاده از شبکههای عصبی:مطالعة موردی در ایران» .مجلة مدرس علوم انسانی،
دورة چهاردهم ،شمارة .2صص.186-172
تحقیقنامةبازرگانی،دورة،8شمارة

فصلنامة
موسایی،میثم(«.)1383تخمینتابعتقاضایتوریسمبهایران» .
 ،23ص.225-224

273

 98  بهار، شمارة یکم،سال هشتم

.فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه

دانشگاه،یارشد
 پایاننامةکارشناس
  .1348-72برآوردتابعتقاضایگردشگریدرایران.)1375(مهناز،نوری

 .دانشکدةعلوماقتصادیواجتماعی،ال هرا
Arbel, A. and Revid, A. (2001). “On recreation demand: A time series approach”.
22(3/4), pp. 7-20.
Athanasopoulos, G., Deng, M., Li, G. and Song, H. (2014). “Modeling substitution
between domestic and outbound tourism in Australia: A system-of-equations
approach”. Journal of Tourism Management. 45, pp 159-170
Athanasopoulos, G. and Hyndman R. (2008). “Modeling and Forecasting Australian
domestic”. Journal of Tourism Management, 33(3) .pp. 415-423.
Burkart, A. J. and Medelik, S. (1981). Tourism: Past, Present and Future, 2nd
edn.Oxford.
Can, V. (2013). Modeling tourism demand, travel mode choice and destination loyalty, a
dissertation for the degree of Philosophies Doctor, Faculty of Biosciences, Fisheries
and Economics, Troms University Business School.
Cavalli-Sforza, V. and Ortolano, L. (1984). “Delphi forecasts of land-use–transportation
interactions”. Journal of Transportation Engineering, 110(3), 324-339.
Chang, P-T. (1998). “The fuzzy Delphi method via fuzzy statistics and membership
function fitting and application to the human resources”. Fuzzy Sets and Systems, 112,
432-456.
Chen, K-Y. and Wang, C-H. (2007). “Support vector regression with genetic algorithms
in forecasting tourism demand”. Journal of Tourism Management, 28, 215–216.
Cho, V. (2003). “A comparison of three different approaches to tourist arrival
forecasting”. Journal of Tourism Management, vol. 24, 323–330.
Claveria, O. and Torra, A. (2014). “Forecasting Tourism Demand to Catalonia: Neural
Networks vs. Time Series Models”. Economic Modeling, 36, pp. 220-228.
Crouch, G. I. and Ritchie, J. B. (1999). “Tourism, competitiveness, and societal
prosperity”. Journal of Business Research, 44(3), 137-152.
Diamond, J. (2000). Tourism role in economics development, the case Re-examines
economic development and Cultural Change, 25(3), 539-553.
Forbes, K., Berthur, M. and Sebastian, V. (2014). “Pricing and domestic tourism
performance in Zimbabwe”. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure
3(2), pp. 1-12.
Hamal, K. (2007). “Modeling domestic holiday tourism demand in Australia: problems
and solutions”. Asia Pacific Journal of Tourism Research, vol. 1 no. 2, pp. 35-46.
Jaume, R. and Aon, W. (2015). “The Use of Tourism Demand Models in the Estimation
of the Impact of Climate Change on Tourism”. Special Issue, 26,1 ,pp 4-20.
Köber, J., Prettenthaler, F. and Neil Bird, D. (2016). “Modeling climate change impacts
on tourism demand: A comparative study from Sardinia (Italy) and Cap Bon
(Tunisia)”. Journal of Science of The Total Environment, vol. 543, Part B, pp 1039–
1053.
Law, R. and Au, N. (1999). “A Neural network model to forecast Japanese demand for
travel to Hong Kong”. Journal of Tourism Management. no. 20, pp. 89-97.
Lohmann, M. (2004). “New Demand Factors in Tourism Paper presented to the European
Tourism Forum. Budapest, Hungary, October 14, 2004.
Massidda, C. and Etzo, I. (2012). “The Determinants of Italian Domestic Tourism: A
Panel Data Analysis”. Journal of Tourism Management, 33(3) .pp. 415-423.
Mustafa M. H. (2012). “Improving the contribution of domestic tourism to the economy
of Jordan”. Asian Social Science. 8(2), pp. 49-61.

274

مدل ترکیبی پیشبینی تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران

محمدرضا فرزین و همکاران

Okoli, C. and Pawlowski, S. (2004). “The Delphi method as a research tool: an example,
design considerations and applications”. Information & Management, 42(1), 15-29.
Pai, P. F., Hong, W. C., Chang, P. T. and Chen, C. T. (2006). “The application of support
vector machines to forecast tourist arrivals in Barbados: an empirical study”.
International Journal of Management, 23, 375–385.
Palmer, A., Jose, Montano, J. and Sese, A. (2006). “Designing an artiﬁcial neural
network for forecasting tourism time series”. Journal of Tourism Management. vol.
27, 781-790.
Patuelli, R. Mussoni, M. and Candela, G.(2013). “The effects of World Heritage Sites on
domestic tourism: a spatial interaction model for Italy”. Journal of Geographical
Systems, 15(3), pp. 369-402.
Pearce, D. G. (2001). Towards a Regional Analysis of Tourism in Southeast Asia. In: P.,
Teo, T. C., Chang, K. C., Ho (Eds.) Interconnected Worlds: Tourism in Southeast
Asia. Oxford, Pergamum.
Romilly P. Liu, X. and Song. H. (2009). “Economic and social determinant of
international Tourism spending: A panel data analysis”. Tourism Analysis. 18(2), pp.
389-412.
Shen, S., Li, G. and Song, H. (2011). “Combination forecasts of international tourism
demand”. Annals of Tourism Research, 38, 72–89.
Song, H. and Turner, L. (2006). “Tourism demand forecasting”. In L. Dwyer and P.
Forsyth (Eds.), International Handbook on the Economics of Tourism. Cheltenham:
Edward Elgar.
Vapnik, V. (1995). The Nature of Statistical Learning Theory. New York: SpringerVerlag.
Vetitnev, A., Kopyirin, A., Kiseleva, A. (2015). “System dynamics modeling and
forecasting health tourism demand: the case of Russian resorts”. Journal of Current
Issues in Tourism,32(3), pp. 618-623.
Weng, G. and Li, L. (2015). “Study of Tourism Flow Forecasting Based on a Seasonally
Adjusted Particle Swarm Optimization-support Vector Regression Model.” Journal
Of Information & Computational Science, 12(7), 2747-2757.
Yang,y, Liu, Z. and Qi, Q. (2014) “Domestic tourism demand of urban and rural
residents in China: Does relative income matter?”. Journal of Tourism Management,
vol. 40, pp. 193–202.
Yepremian...G, (2005). “Forcasting Tourism Demand in Japon”. International Journal of
Forcasting, vol 12, pp. 447-475.



275

