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 چکیده

از روش  اسدتگااران ی. سکنندد یم فیرا توص ندهیآ یهاتیبا برجسته نمودن روابط بین روندها و وقایع مختلف، حوادث و موقع وهایسنار

 یهدا از گاینده  یبا طیف استگاارانی. لذا سکنندیکشور استفاده م ایسازمان  کیمطلوب در سطح  ندهیتوسعه آ یبرا ویسنار یایربرنامه

 یهدا روش یمعرف ر،یاخ یهامطلوب خود را انتخاب کنند. در سال ندهیها، آآن یبندو رتبه یابیبا ارز ستیبایکه م ندسروکار دار ندهیآ

بدر   یمبتند  یریگمیتصم و،یسنار یهاموفق روش یریبکارگ رغمیاست. عل شیدر حال افاا یریها بطور چشمگآن یو کاربردها ویسنار

مدورر   میاز مفداه  کید نقش هر  نیشیپ یکردهایرو نی. همچنشودیانجام نم کپارچهیو  مندظامن ندیفرآ کیهمچنان بصورت  وهایسنار

بدا   اسدتگااران یو س افتده ی ریید امروز تغ یایفرض ساده، در دن نیا کهیدرحال کردند؛یم یرا بصورت مجاا بررس وهایسنار یریگدر شکل

 .دارند کارسرو میمفاه نیب یو بازخوردها راتیو تأر دهیچیپ اریروابط بس
. دهدد یبنددی سدناریوها ارا ده مد    ساخت، توسدعه و رتبده   یمند براگام به گام و نظام ندیفرآ کیمقاله،  نیدر ا یشنهادیپ یشناسروش

 یسداز و مددل  یرید گمیمتنوع مورر بر موضدوع تصدم   میمفاه ییتا با شناسا آوردیفراهم م استگاارانیس یبرا یدیامکان جد نیهمچن

ذهدن   تید حاصله و مطلوب جینموده و براساس نتا یریگممکن را اندازه یوهایسنار ییاینقشه، ارر پو کی لبها در قاآن انیم یروابط عل

محاسدبات ندرم بدا عندوان نقشده       نیاز پرکداربردتر  یکد یهدد،،   نید به ا یابیمنظور دست. بهدینما وهایسنار یبندخبرگان، اقدام به رتبه

عدووه،  شدده اسدت. بده    بید ( ترکELECTRE III) ارهیچنددمع  یرید گمیصدم ت یهدا روش نیاز پرکداربردتر  یکد یبدا   یفاز یشناخت

روش  یریبکدارگ  یهدا تیآن، ما جینتا یابیشده است و ضمن ارز یسازادهیپ رانیبازار مسکن ا یارا ه شده در مطالعه واقع یشناسروش

   را برجسته نموده است. یشنهادیپ
  

 .ELECTRE III اره،یچندمع یریگمیتصم ،یبندرتبه و،یسنار یایربرنامه ،یفاز یشناخت یهانقشه واژگان كلیدی:
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 مقدمه -1

شدوند  گیدری تعریدف مدی   ای از روابط علی بعنوان نقدا  تصدمیم  سازی زنجیرهای از وقایع فرضی در آینده هستند که برای شفا،سناریوها مجموعه

(Kahn & Wiener, 1691). روابط بین روندها و وقایع مختلف در آیندده با برجسته نمودن  ابااری ارزشمند هستند که یوهاسنار (Martino, 2002) ،

 .( ,2006Hiltunen)تر سازند و خوقانه یرترپذها را انعطا،و آن شدهآماده  1برای احتماالت ممکن تا کنندیها کمک مبه سازمان

 یندده آ یت مطلدوب بده سدمت وضدع    فعلدی  از وضدعیت واقعدی  کند تا را تعریف می یعمسیری از وقاینده، آ یتوضعریای سناریو با توصیفی از برنامه

 اییوهرا بده شد  ایدن مسدیر    یچیدده تمامی عناصدر پ ، (Pillkahn, 2002) یندهبه سمت آ راهبا تجسم  یوسنار یایربرنامه .(Godet, 2000) نمودحرکت 

 کندد یکمدک مد  هدا  سدازمان توسدعه آیندده مطلدوب واقعدی در     بده  فرآیند این  .(Joseph, 2000)دهد نمایش می اجرامند، جامع و قابل منسجم و نظام

(Saliba, 2006).   
، کاربردهدای آن  (Celeste Amorim Varum & Carla Melo, 2010)های اخیر گیریریای سناریو و جهتبرنامهاخیراً مطالعاتی در زمینه 

مدرور  و  (Burt, 2010; Durance, 2010)ریای سناریو در ادبیات برنامهبیشترین مقاالت ارجاع شده ، (Rigby & Bilodeau, 2001)در دهه اخیر 

 ارا ه شده است.   () ,2012Muhammad Amer, Daim, & Jetterادبیات 

 ,Bradfield, Wright)مشدتر  وجدود دارد    هدای یژگدی از و یاریسناریوها با بسد  یجادا یمختلفی برا یهاکه روش دهدینشان م یاتمرور ادب
Burt, Cairns, & Heijden, 2002; Chermack, Lynham, & Ruona, 2001; Joseph, 2000; C. A. Varum & C. Melo, 

 ;Bradfield et al., 2002) اندد را مدرور کدرده   یوسداخت سدنار   یدات ارا ده شدده در ادب   یهدا مختلف و دستورالعمل یهاروش. برخی مطالعات (2010
Chermack et al., 2001; Keough & Shanahan, 2002) و همکاران . همچنین بیشاپ(Bishop, Hines, & Collins, 2001)   یشنیدا بد 

 .اندها اظهارنظر نمودهروش ینهای اها و ضعفو درباره کاربرد، قوت کردهمطالعه  یوسنار یایربرنامه یبرا یکتکن 12از 

چه که در ایجاد سناریوها اهمیت دارد، یکپارچه کردن عوامل متغیر که رفتار تمامی عوامدل اقتصدادی و سدایر عوامدل شدامل عوامدل کیفدی یدا         آن

یکدی   . ایدن مهدم اخیدراً بدا    ( ,1612Duperrin & Godet)اسدت  دهی آینده مشارکت دارندد، در قالدب یدک چدارچوب یدا نقشده       که در شکل 2ذهنی

 ; ,2002eld et al., fiGoodier, Austin, Soetanto) (، تسهیل شده استFCM) 2های شناختی فازینقشه ،سناریوها توسعه فنونپرکاربردترین 
& Dainty, 2010; Gordon, 1661; Mietzner & Reger, 2002). 

FCMتوسط کاسکو است،  ییافته نقشه شناختکه نسخه توسعه ها(Kosko, 1629) یکرد . در رواندشده معرفیFCM، متندوع   یذهند  یهامدل

موضدوعات   ییشناسدا  یبدرا هدا  بده آن و شدود  ها بهتر نمایان میآن 1دانش ذهنی، دونشو معلولی ساده تسخیر می یعل یهاخبرگان متعدد در قالب نقشه

 یدد جد یارروش بس یک، FCMبراساس  یوتوسعه سنار .(A. Jetter & W. Schweinfort, 2011) کندمیجایگاین کمک  هاییندهو کشف آ یدیکل

 .M)و همچندین   (A. Jetter & W. Schweinfort, 2011)، (Vliet, Kok, & Veldkamp, 2010)نظیدر   یمحققدان فراواند   است کده توسدط  
Amer, 2011; M. Amer, Jetter, & Daim, 2011)  جدا کده   . از آنبادی استفاده شده اسدت در بخش انرژیFCM اسدتفاده   یاز منطدق فداز   هدا

هدا بدا   ترکیدب آن و  یفدی ک ی2هدا داسدتان سدازی  مددل پتانسدیل   FCMبر  یتوسعه سناریو مبتنکنند، لذا را یکپارچه  یفیک یلتحل تواندیو ممایند نمی

 .(Vliet et al., 2010)را دارد  یکم یهامدل
FCM منظور تصدمیمات بهتدر   بهینده توسط خبرگان و مدیران در مورد آی ذهن یهامدلاغلب از تفصیل  یو،سنار یایربرنامهها مشابه بیشتر فنون

هدا  شود که از جملده آن برای اهدا، متنوعی بکار برده می FCMفن ، (Codara, 1662)براساس تحقیق کودارا . (Martelli, 2001)کنند استفاده می

هدای  ای از آیندهبینی دقیق از آینده، محدوده. در اینجا بجای پیش(Papageorgiou, 2011a)گیری اشاره نمود ریای سناریو و تصمیمتوان به برنامهمی

 (Keough & Shanahan, 2002)شود گیرندگان و سیاستگااران فراهم میمحتمل برای تصمیم

بداره  را مطدر  کندد، تفکدر در    ی آیندده هاممکن را شکل دهد، طیف وسیعی از گاینه هاییندهآ یدبا یوسنار یایرکند که برنامهمی شومیکر تشریح

 هدای عندوان گاینده  بده  یوهاسدنار لدذا   .(Schoemaker, 1661, 1662a)غالب و وضع موجود را به چالش بکشد  یترا تحریک کند و ذهنمطلوب  یندهآ

، اغلدب قاداوت   شدود کده آیندده رتصدور مدی    . هنگامی(Fontela & Hingel, 1662) شودمی یفتعر هایاستروندها و س یباز ترک یناش یندهآ محتمل

لدذا   .(Duperrin & Godet, 1612)دهندد  هدای محتمدل روی مدی   وان آیندده تحدت عند   بطدور محتمدل  شخصی تنها وسیله ارزیابی وقایعی است کده  

 ها بسیار حیاتی است.های مطلوب و انتخاب آینده مطلوب از میان آنبندی آیندهبندی سناریوها، رتبهاولویت

                                                 
1 Possible Eventualities 
2 Subjective 
2 Fuzzy Cognitive Maps 
1 Subjective 
2 Storylines 
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هدا اسدت. در ایدن مقالده،     FCMبندی سناریوهای مبتندی بدر   یکپارچه برای ساخت، توسعه و رتبه 1شناسیروشیک ارا ه بنابراین هد، این مقاله، 

بنددی  اقدام بده رتبده   ELECTRE IIIیکپارچه نموده و با روش  FCMچارچوبی یکپارچه ارا ه شده است که نظرات گروهی از خبرگان را در قالب یک 

بنددی  سدازی شدده، بدرای رتبده    ارا ه شده در ایدن مقالده در یدک مطالعده واقعدی پیداده       اسیشنروشنموده است. همچنین  FCMسناریوهای مبتنی بر 

 بدست آمده برای بازار مسکن ایران مورد استفاده قرار گرفته است. FCMسناریوهای شناسایی شده در 
بندی سدناریوهای مبتندی بدر    در بخش دوم مبانی نظری و روش تحقیق پیشنهادی برای رتبهاند. دهی شدهگونه سازمانهای مقاله بدینسایر بخش

FCM  بندی سناریوهای بازار مسکن ایدران بکدار بدرده شدده و نتدایج آن بررسدی       پیشنهادی برای رتبه شناسیروشمقاله،  سومارا ه شده است. در بخش

 .اندبررسی شده است و در بخش پنجم، تحقیقات آتی معرفی شدهچهارم در بخش  گیری مقالهبندی و نتیجهجمعشده است. 

 

 و روش تحقیق مبانی نظری -2

 شناختی فازی هاینقشه -2-1

سدازی  ای بدرای مددل  های شناختی مطر  شد که قابلیت ویژهاولین بار بعنوان یک نسخة الحاقی و ارتقایافته از نقشه (FCM)شناختی فازی  نقشه

مختلدف و   هدای ینده سدازی در زم طور گسدترده بدرای مددل   ها بهFCM. از (Kosko, 1629) دار داردروابط علی و معلولی و پیچیده میان ارتباطات وزن

 ,Papageorgiou) و ارتباطدات  یپاشدک  زیسدت، یطو کسدب و کدار، محد    یریتمدد  ی،، نظیر مهندس(Aguilar, 2002) شوداستفاده می یمتعدد علم
2012). 

FCM هدا هسدتند   گدره  یدن ا یدان می 2هدا و یال 2هاگرهشامل  دار بوده کهیکی بصورت یک گرا، جهتگراف یشینماها(1629Kosko, ).  هدا  گدره

تواندد  ، هدر مفهدوم مدی   FCMمددل   یدک در  باشدند. مفداهیم مدی  بین ایدن   2روابط ةدهندنشانها تأریرگذار بر موضوع تصمیم و یال 1دهندة مفاهیمنشان

بدرای ترسدیم یدک    . (Xirogiannis & Glykas, 2001) باشدد  یسدتم سایر اجداای س  یاواقعه، عمل، آرمان، هد،، ارزش و  یر،دهنده حالت، متغنشان

FCM روابط بین این مفاهیم در رابطه با موضوع اصلی شناسایی شوند. کافی است مفاهیم و 

هدا بدرای اسدتخرا     از پرسشدنامه  اده: اسدتف (Özesmi & Özesmi, 2001)تواند به تصویر کشیده شدود  لف مییک نقشه شناختی با فنون مخت

 ,Wrightson)بدرای کشدف روابدط در متدون نوشدتاری       9گیدری از تحلیدل محتدوا   بهره، ( ,1619Roberts)خبرگان و ترسیم متغیرها و روابط نظرات 
ه عمیق بدا افدراد مختلدف و خبرگدان     حبو فرآیند مصا (Schneider, Shnaider, Kandel, & Chew, 1662)های کمی ، استفاده از از داده(1619

(Palmquist, 1621) .یکرد برای توسعه وبطورکلی دو رFCM        ها مورد استفاده قرار گرفتده اسدت: رویکدرد مبتندی بدر خبرگدان و رویکدرد محاسدباتی 

(Papageorgiou, 2011b; W. Stach, Kurgan, Pedrycz, & Reformat, 2002) . بیشتر مورد تأکید در این مقاله رویکرد مبتنی بر خبرگان

 .تشریح شده است (Wojciech Stach, Kurgan, & Pedrycz, 2010)که در تحقیق واقع شده 

قددرت  شدود.  ( نشدان داده مدی  ijwیال مربوطده )  1برچسببصورت  jCو  iCفاکتور دو  یانم یرابطه علها قدرت و شدت FCM، در 1مشابه شکل 

روابط بصورت متغیرهای زبانی به فاصله  بستگیهم 1, 1  1مقدار وزن  .شودنگاشت می=ijw 1گر تأریر مثبدت کامدل و  مقددار    یانب-=ijw  یمنفد 

 .شدود گدذاری مدی  عومدت  0ی وجود نداشته باشد، بصورت مقدار رابطه عل یچو اگر ه مین مفهوم معلول استjمین مفهوم علی بر iگر ارر منفی کامل بیان

اسدت.   FCM یهدا گره ت بیندهنده اتصاالنشانشود که نمایش داده می( W) 6یا ماتریس ارتباطات 2بصورت ماتریس مجاورتروابط بین تمامی مفاهیم 

اختصدا  داده شدده بده     هایوزنهای ماتریس، های متوالی بازنمایی شده و خانهها/ ستون، مفاهیم توسط ردیفکندینم ییرزمان تغطول در  W یسماتر

 کند.یم را ذخیره میجفت مفاههر 

 

                                                 
1 Methodology 
2 Nodes 
2 Edges 
1 Concepts 
2 Relationships 
9 Content Analysis 
1 Label 
2 Adjacency Matrix 
6 Connection Matrix 
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 ساده FCMمثالی از یك  ( 1) شکل

 

 ELECTRE III یارهچندمع گیرییمتصم روش -2-2
گیدری  ( برای ارزیابی یدک مسدأله تصدمیم   1699بندی نخستین بار توسط بنایون و همکاران )بعنوان فنون رتبه 1ELECTREهای مجموعه روش

 Teixeira de)هدا متمرکدا اسدت    میدان گاینده  ها بر تحلیل روابدط غلبده   . این روش( ,2011Shofade)( معرفی شده است 2MCDMچندشاخصه )
Almeida, 2001).  روشELECTRE  یرنددگان در ترکیدب   گیمتصم یهایتفعال یلتسهیافته است که سابقه قدرتمندی در سازمان یابیوش ارزریک

شدامل  اندد  یافتده توسدعه   هدا ی از ایدن مجموعده روش  مختلفد  یهدا نسدخه تداکنون   . (W. C. Huang & Chen, 2002)معیارهای کمی و کیفی دارد 

ELECTRE I ،ELECTRE II ،ELECTRE III ،ELECTRE IV  وELECTRE TRI (Wang & Triantaphyllou, 2002). 
های مختلفی کاربرد یافته اسدت. ایدن روش   ترین بوده و در زمینهشدهشناخته ELECTRE III، روش ELECTREهای در بین مجموعه روش

هدا طراحدی شدده    تعیدین نامناسدب آن   و یدا  نامطمئن، مبهم، های نادرستارا ه شده است و با هد، مقابله با داده ELECTRE IIبرای بهبود در روش 

ای از مسایل واقعی در دهده گذشدته بکدار بدرده شدد      این هد، با موفقیت محقق شد و این روش در طیف گسترده ELECTRE IIIروش است. با ارا ه 

(Figueira, Mousseau, & Roy, 2002) تفاوت اصلی بین .ELECTRE II  وELECTRE III هدای مختلدف اسدت.    ها از شاخصده استفاده آن

مدورد   1هدا شبه شاخص ELECTRE IIIای وجود ندارد، اما در روش کند که هیچ حد آستانهاستفاده می 2قیاز معیارهای حقی ELECTRE IIروش 

 .(Wang & Triantaphyllou, 2002)های دوسطحی هستند دارای آستانهگیرند که استفاده قرار می

بدا   2Sو  1Sهدای  شدوند. اگدر گاینده   بندی با هم مقایسده مدی  با استفاده از روابط رتبه III ELECTREدر روش  S1(S,2(های هر جفت از گاینه
 & Giannoulis) توانندد بصدورت زیدر در نظدر گرفتده شدوند:      ها مدی مورد ارزیابی قرار گیرند، سه نوع ترجیحات بین گاینه 2g(S(و  S)2g(معیارهای 

Ishizaka, 2010) 

1) 1S  2وS باشد: 2تفاوتیتر از آستانه بیتفاوت هستند، اگر تفاوت بین عملکرد دو گاینه پایینبی 
S1 𝐼 𝑆2 ↔ |𝑔(S1) − 𝑔(𝑆2)| ≤ 𝑞 (1 )  

 
2) 1S  2بصورت ضعیف برS باشد: 9تفاوتی و آستانه ارجحیتارجحیت دارد، اگر تفاوت عملکرد دو گاینه بین آستانه بی 

S1 𝑄 𝑆2 ↔ 𝑞 < |𝑔(S1) − 𝑔(𝑆2)| ≤ 𝑝 (2 )  
 
2) 1S  2بصورت قوی برS :ارجحیت دارد، اگر تفاوت بین عملکرد دو گاینه باالتر از آستانه ارجحیت باشد 

S1 𝑃 𝑆2 ↔ |𝑔(S1) − 𝑔(𝑆2)| > 𝑝 (2 )  
 

 پیشنهادی   شناسیروش -2-3

شدامل سده    ELECTRE IIIگیدری  با اسدتفاده از روش تصدمیم   FCMبندی سناریوهای مبتنی بر پیشنهادی این مقاله برای رتبه شناسیروش

 نشان داده شده است. 2شود که در شکل بلو  اصلی می
 

                                                 
1 Acronym: ELimination Et Choix Traduisant la REalité (Elimination and Choice Expressing Reality) 
2 Multi Criteria Decision Making 
2 True Criteria 
1 Pseudo Criteria 
2 Indifference Threshold 
9 Preference Threshold 
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 گیری چندمعیارههای تصمیمبا استفاده از روش FCMبندی سناریوهای مبتنی بر برای رتبه روش پیشنهادی ( 2) شکل

 

 ینقشه شناختی فاز: ایجاد 1بلوک 

هدای شدناختی، رویکدرد    تر نیا اشاره شد، رویکرد مورد استفاده در این مقاله بدرای توسدعه نقشده   گونه که پیشهمان. انتخاب خبرگان -1-1گام 

 یهدا تسدخیر مددل  ها با شود و نقشهجاری می پانل خبرگان یقاز طر FCMبر  یمبتن یوسنار یایربرنامهفرآیند مبتنی بر خبرگان است. در این رویکرد، 

. مایت این رویکرد، امکان شناسایی متغیرهای موجود در ذهن خبرگان اعم (Ringland, 2010)شوند ها ساخته میو ترکیب آنذهنی خبرگان مختلف 

 ,Pillkahn)مختلف موجود در ذهن خبرگان اسدت  ادغام رویکردهای واسطه به 1یقو یوهایسناراز ذهن خودآگاه و ناخودآگاه و همچنین تامین ایجاد 
موجدود در  هدای شدناختی   و ترکیب نقشده  ها، مشارکت آنکاموً وابسته به خبرگان مناسبشده، های شناختی نتیجه. در این رویکرد، اعتبار نقشه(2002

هدای  خبرگان بایسدتی از حدوزه  . لذا (Hans-Horst & Jetter, 2002)گیری است های اساسی این روش پیشنهادی برای تصمیمبعنوان پایه آنانن ذه

 & Glenn) های مختلف شکل گیدرد ها در حوزهآن 2و در نتیجه شهود 2ریای سناریو انتخاب شوند تا تصوراتمختلف و ابعاد متنوع موضوع اصلی برنامه
Gordon, 2006). 

 

منظور استخرا  مفداهیم مدورر و ارتباطدات موجدود     پس از انتخاب خبرگان مناسب، به. فردی یهای شناختی فازنقشه یسازآماده -2-1گام 

شود. در این جلسات از خبرگان سواالت مختلفدی پیرامدون ایدن سدوال     میای با هر یک از خبرگان تشکیل یافتهجلسات مصاحبه ساختبین این مفاهیم، 

. در نتیجده ایدن سدواالت مفداهیم یدا      "کندد  به ذهن شما خطور میعواملی / مفاهیمیم، چه یکنتمرکا میر موضوع اصلی که بهنگامی"شود: پرسیده می

چگونده  عوامدل  / مفداهیم  این"مفاهیم، سواالت زیادی نظیر  ینبعلی و معلولی منظور شناسایی روابط سپس بهشوند. های نقشه شناختی شناسایی میگره

روابدط بدین مفداهیم مشدخص نمایندد. ایدن        1های فازیشود تا وزنشود. در نهایت از خبرگان خواسته میاز خبرگان پرسیده می "گذارند بر هم تأریر می

منظدور  بده توانند با کمک یک پرسشنامه با سهولت بیشتری تعیین شوند. همچندین  ند، میکنها که قوت یا شدت ارتباطات بین مفاهیم را توصیف میوزن

سدپس  و  ( ,.2010Wojciech Stach et al)هدای فدازی از خبرگدان پرسدید     یا درجده  2زبانی گانواژها را در قالب توان آنها، میتسهیل تخمین وزن

هدا،  ها برای آنبه مقادیر عددی تبدیل نمود. البته در خصو  برخی از خبرگان و در صورت پیچیدگی رویه تعریف وزن 1های زبانی را بصورت جدول واژه

                                                 
1 Robust Scenarios 
2 Imaginations 
2 Intuition  
1 Linguistic weight (Sign and Strength of relationship) 
2 Linguistic terms 
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( بده ازای هدر   IFCM) 1یک نقشه شناختی فدازی فدردی  . در نتیجه این گام، نیا استفاده نمود AHP (1620Saaty, )توان از مقایسات زوجی روش می

WIFCMiخبره ساخته شده و ماتریس مجاورت مربوطه )
 .گیرد( شکل می

 

 نگاشت واژگان زبانی به مقادیر عددی ( 1) جدول

 هایوزن

 فازی

 رابطه مثبت

 بسیار قوی

رابطه مثبت 

 قوی

رابطه مثبت 

 متوسط

رابطه مثبت 

 ضعیف
 صفر

رابطه منفی 

 ضعیف

رابطه منفی 

 متوسط

رابطه منفی 

 قوی

رابطه منفی 

 بسیار قوی

مقادیر عددی 

 متناظر
1.0 0.12 0.2 0.22 0 -0.22 -0.2 -0.12 -1.0 

 
 2اجتمداعی  فدازی  نقشه شدناختی شود تا یک ها انجام میIFCMسازی در این گام از روش تحقیق، تجمیع و فشردهها. تجمیع نقشه -3-1گام 

(SFCM ) .کردن مختلفی برای اضافه یهاروشتوافق شده میان تمامی خبرگان نتیجه شودIFCM بده   عبارت دیگر دستیابی خبرگانبه به همدیگر یاها

نگدر دربداره   یک دیددگاه کدل  ترکیب شده و  SFCMبا عنوان  2ینقشه جمع یکدر ها برای تولید ارر مشتر  IFCM، در این گام .وجود داردیک اجماع 

 .  (Kandasamy & Smarandache, 2002)شود میایجاد اصلی موضوع  پیرامونموضوعات تأریرگذار 
رویکدرد  . (Ackermann & Eden, 2001) اسدت  SODAشود، بکار برده می SFCMها و تشکیل IFCMادغام یکی از رویکردهایی که برای 

SODA I تجمیع  مبنایی برایIFCMرویکدرد  کده  ، درحدالی کندد ارا ه میها و ماتریس مجاورت ها با استفاده از اجرای عملیات ریاضی بر روی وزن یال

SODA II ، دهدی  و شدکل  شدناختی  هاینقشهبرای ساختن  1مانند دلفی تصمیم گروهی فنونازSFCM     ی از خبرگدان بطدور مسدتقیم توسدط گروهد 

و  () ,2001Taber, Yager, & Helgason 2های اعتبدار خبرگدان  وزنتوان به روش ، می ISODAهای مرسوم در رویکرد از روشکند. استفاده می
( برای محاسبه مداتریس  1)معادله  بار خبرگانهای اعتوزناشاره نمود. در روش  ( ,2011Antonie Jetter & Willi Schweinfort) 9میانگینروش 

کده در  شود، درحدالی در وزن یا اهمیت خبره مربوطه محاسبه می ICMمجاورت مربو  به هر  ماتریس(، مجموع حاصلارب WSFCMمجاورت تجمیعی )

 شود.حاصل میها ICMهای مجاورت مربو  به ماتریس(، ماتریس مجاورت تجمیعی از میانگین 2روش میانگین )معادله 

WSFCM =∑αi.WIFCMi

N

i=1

   ∶  ∑αi = 1

N

i=1

 (1 )  

WSFCM =
1

𝑁
.∑WIFCMi

N

i=1

 (2 )  

 
یدده بدا تعدداد زیدادی     یک نقشده شدناختی پیچ  نتیجه شده،  SFCMاگر شده. توافقاجتماعی  یشناختی فاز نقشه به دستیابی -4-1گام 

شود تا با اسدتفاده فندون تئدوری گدرا، بده      رود، توش میشمار میبوده و مانعی برای دستیابی به بصیرت بهمشکل که فهم آن یال باشد، بطوریو  مفهوم

ی از هدا )شدامل گروهد   نمدودن زیرگدرا،   یگاینجدا کده در آن   1سازی. استفاده از مفهوم فشرده( ,1662Buede & Ferrell)ها پرداخت سازی آنساده

دو روش  تدوان از راسدتا مدی  . در ایدن ( ,1666Özesmi)شدود  ها مدی سازی نقشه، منجر به ساده2تعداد کمتری مقولهکه به هم متصل هستند( با  مفاهیم

، یدک  1هدای بلدو    . در نهایدت گدام  ( ,2001Özesmi & Özesmi)بهدره بدرد    ،(CID) 1نمودار تفسیر شدناختی  یرنظ، 10و تراکم کیفی 6تراکم کمی

SFCM شود.توافق شده میان تمامی خبرگان نتیجه می 

                                                 
1 Individual Fuzzy Cognitive Map 
2 Social Fuzzy Cognitive Map 
2 Consensus Map 
1 Delphi Method 
2 Expert Credibility Weights 
9 Averaging Multiple FCMs 
1 Condensation 
2 Category 
6 Quantitative Aggregation 
10 Qualitative Aggregation 
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 فازیسازی نقشه شناختی شبیه: 2بلوک 

شدبکه   یدک بصدورت  توان را مینهایی  SFCM ،(Salmeron et al., 2012)براساس مطالعة بردارهای ورودی و خروجی.  تعیین -1-2گام 

هدای  وضدعیت  بابوده و  2فعال یهدر زمان اول ی،ورود یهمتعلق به ال یهاگره نشان داد. (2شکل ) یپنهان و خروج ی،های ورودشامل الیه یککوس یعصب

هایی هستند کده سدناریوهای آیندده را    گرهشامل  یخروجه ی، الیت. در نهادر زمان اولیه هستند 2فعالیرغ یهاگره شاملپنهان  یهال غیرصفر وجود دارند.

   تواند همامان در الیه ورودی و خروجی حاور داشته باشد.کنند. البته یک گره میبرای تجایه و تحلیل ایجاد می

 

 
 FCMهای یك الیه ازمثالی  ( 3) شکل

 

حاضدر در الیده ورودی    هدای گدره یدا   مقداردهی بده مفداهیم  (، بصورت 1ISV، باید بردار اولیه وضعیت )SFCMسازی قبل از اجرای شبیهبنابراین 

های متنوعی را تعریدف نمدود   ISVتوان ریای در قبال سناریوهای مختلف است، میپیشنهادی برنامه شناسیروشجا که یکی از اهدا، تعریف شود. از آن

( را تعیدین  2CDOتصدمیم )  یم خروجد یهامفد را بازنمایی کند. همچنین باید از میان مفاهیم موجود در الیه خروجدی،   (kS) تا تمامی سناریوهای ممکن

 سازند.ریای سناریو را مشخص میها هد، و مقصود اصلی از برنامهDOCکه عملکرد کل نقشه را نمایندگی کند. بطورکلی نحوینمود، به

 

مفاهیم موجود در در  ییرکه تغهستند  بازخورد هایدارای حلقه ینامیکید یهایستمس هاFCM نوعیبه. SFCM پویایی و آموزش -2-2گام 

ISV  شروع مفاهیمتواند یمهای مربو  به بازخوردها قرار داد و تأریر حلقه یررأترا تحت  یگرد مفاهیمممکن است( کنندهISV)   یر قدرار  رأتد را نیا تحدت

 یبا طراحد  SFCMآموزش گونه که در گام پیش نیا تعریف شد، همان .(Papageorgiou, Aggelopoulou, Gemtos, & Nanos, 2012) دهد

 𝑖دهنده مقدار مفهدوم  نشان 𝑎𝑖(0) کهشود، بطوریبصورت زیر نشان داده می مفهوم nبا  FCMوضعیت یک  یهبردار اول .شودوضعیت آغاز می یهبردار اول

𝑡در لحظه  =  :است 0

𝐴(0) = (𝑎1
(0) 𝑎2

(0) … 𝑎𝑛
(0)) (9 )  

𝑡بردار وضعیت در زمان  + شدود.  محاسدبه مدی  تکرارشدونده  بصدورت   یسدی و ضدرب ماتر فرآیند  شود که طی یکمیها گره یدجد یرمقادشامل  1

 :( ,2002Papageorgiou & Stylios)بصورت زیر است  FCM 9استنتا فرآیند بازنمایی ریاضیاتی 

𝐴(𝑡) = 𝑓(𝐴(𝑡−1) + 𝑊𝑆𝐹𝐶𝑀. 𝐴
(𝑡−1)) (1 )  

𝑎𝑖
(𝑡)
= 𝑓

(

 
 
𝑎𝑖
(𝑡−1)

+∑𝑎𝑗
(𝑡−1)

.

𝑛

𝑗=1

𝑗≠𝑖

𝑤𝑗𝑖

)

 
 

 (2 )  

هدای  نیا درایده  𝑤𝑗𝑖سازی، همان ماتریس مجاورت پس از تجمیع و فشرده WSFCM، (𝑡)بردار مقادیر مفاهیم در مرحله  𝐴(𝑡)های باال، در معادله

𝑎𝑖این ماتریس و 
(𝑡)  که مقدار مفهوم𝐶𝑖  در مرحله(𝑡)  است. همچنین𝑓 است که پس از هدر بدار   ( 2یا تابع آستانه 2سازیفشرده)یا تابع  1سازیفعال تابع

                                                                                                                                                                      
1 Cognitive Interpretation Diagram 
2 Activated Nodes 
2 Non-Activated Nodes 
1 Initial State Vector 
2 Decision Output Concept 
9 Inference Process 
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 & Bueno) اندد سدازی مختلفدی معرفدی شدده    در تحقیقدات مختلدف توابدع فعدال     گدردد. عمل ضرب بعنوان یک آستانه در بردار خروجدی اعمدال مدی   
2006Salmeron, ). اسدتفاده   1تانژاندت هایپربولیدک  سدازی  شود، از تدابع فعدال  فشرده  [1,1−]ة زبا بهنتیجه عملیات ضرب خواهیم در اینجا چون می

 کنیم:می

f(x) =
ex − e−x

ex + e−x
 (6 )  

 

( بده  𝐴(𝑡)بدردار وضدعیت )  کده  رسدد  به پایان مدی  یزماندر گام قبلی  SFCMاستنتا  و  آموزشفرآیند نتایج سناریوها.  شناسایی -3-2گام 

فرایندد  عبدارت دیگدر   بده  .است SFCM هایگرهمقادیر در ( kS)سناریوهای مختلف ارر دهنده نشان یینهاوضعیت بردار  ،یده باشد. در این زمانربات رس

عندوان  را بده  یخروجد  میکند و مقادیر مفاهورودی دریافت نموده، استنتا  می سناریوهای تعریف شده بر روی مفاهیمهای موردنیاز را از سازی، دادهشبیه

  .(Papageorgiou, 2011) دهدمیسناریوها ارا ه نتیجه 

نقطده   جدذب  یدا  2ماند که الگوی پنهدان ها رابت میتواند به دو صورت باشد. حالت اول مدل در الگوی رابتی از مقدار گرهشر  توقف این فرایند می

بردار وضعیت را بدرای هدر چرخده تولیدد کندد کده       مختلف مقادیر یا بطور پیوسته نتایج  FCMدهد که یگر زمانی روی مید حالت .شودنامیده می 9رابت

 ( ,2002Wojciech Stach, Kurgan, & Pedrycz)معرو، است.  1شود و به چرخة محدودتعداد تکرار مشخصی نگه داشته می وضعیت در

 

 ELECTRE IIIروش با استفاده از  یوهاسنار یبندرتبه: 3بلوک 
کده بدا    وجدود دارد  2گاینده  k، همدواره  گیدری با با یک مسأله تصدمیم شدن مواجه  به هنگاممسأله و تعریف پارامترها.  سازیآماده -1-3گام 

بده پایدان    یزمدان در گدام قبلدی    SFCM آمدوزش فرآیند که تشریح شد، هنگامی 2طور که در گام آخر بلو  شوند. همانارزیابی می 6معیار nاستفاده از 

( است. لدذا اگدر بخدواهیم    kSازای سناریوهای مختلف )موجود در نقشه شناختی بهدهنده مقادیر نهایی مفاهیم ( نشان𝐴(𝑡)یی )نهاوضعیت بردار رسد، می

SFCM    شددودگیددری بددازتعریف  بعنددوان یددک مسددأله تصددمیم ،k      سددناریوهای تعریددف شددده بددرای آمددوزش( گاینددهSFCM بصددورت )S =

{Sk|(k = 1,2, … , k)}  کدده بددا اسددتفاده از شددود گرفتدده مددیدر نظددرn  مقددادیر مفدداهیم( معیددارSFCM  بصددورت )در بددردار وضددعیت نهدداییG =

{gi|(i = 1,2, … , n)} هر یدک  شدهسازی سیگمو ید استفاده های شناختی از تابع فعالجا که به هنگام توسعه نقشهگیرند. از آنمورد ارزیابی قرار می ،

ام در قبدال  kملکرد گاینه یدا سدناریوی   دهنده عنشان gi(Sk)که شوند؛ بطوریتعریف می Sهای از معیارها بصورت توابع حقیقی بر روی مجموعه گاینه

 شود:گیری بصورت زیر تعریف میاست. بنابراین ماتریس تصمیم iمعیار یا مفهوم 

(10 )   

gi … g1   

(
g1(S1) ⋯ gi(Sk)
⋮ ⋱ ⋮

gi(Sk) ⋯ gi(Sk)
) 

S1
⋮
Sk

 D = 

( و p(، آستانه ارجحیدت ) qتفاوتی )بیتر نیا عنوان شد، سه پارامتر شامل آستانه گونه که پیش(، همانDگیری )سازی ماتریس تصمیمپس از آماده
تدوان میداان اهمیدت هدر معیدار را      . همچنین می(Marzouk, 2011)برقرار باشد  v≥p≥qشوند، بطوریکه ( برای کلیه معیارها تعریف میvآستانه وتو )

,𝜔1}ترتیب بصورت بصورت ضرایب وزنی به 𝜔2, … , 𝜔𝑛}  هدا ارا ده شدده اسدت )نظیدر      های مختلفدی نیدا بدرای تعیدین ایدن وزن     که روش نمودتعریف

(Simos, 1660) ،(Mousseau, 1662) و(Rogers & Bruen, 1662))جا که اهمیت معیارها یدا مفداهیم در تعیدین بردارهدای وضدعیت      ؛ اما از آن

 شود.های یکسانی برای تمامی معیارها درنظر گرفته میسازی قرار داده شده، معموالً وزناولیه و نتیجه شبیه

 

                                                                                                                                                                      
1 Activation Function 
2 Squashing Function 
2 Threshold  Function 
1 Hyperbolic Tangent Function 
2 Hidden pattern 
9 Fixed-point attractor 
1 Limit cycle 
2 Alternative 
6 Attribute 
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هدای  معادلهبا استفاده از  C(A,B)بصورت  1در این گام ابتدا شاخص هماهنگیمحاسبه شاخص هماهنگی و شاخص ناهماهنگی.  -2-3گام 

باشد، این ادعا درسدت   =1Cدهد. اگر را نشان می "(2S S 1Sبرتر است ) 2Sبر  1Sسناریوی "شود. شاخص هماهنگی درستی ادعای تعریف می 12و  11

 ادعا نادرست خواهد بود.  باشد،  C=0است و اگر 

C(S1, S2) =
1

ω
∑ ωi
n
i=1 ci(S1, S2)         (Where ω = ∑ ωi

n
i=1 ) (11 )  

ci(S1, S2) =

{
 
 

 
 1 if gi(S2) − gi(S1) ≤ qi
0 if gi(S2) − gi(S1) ≥ pi
pi(gi(S1)) + gi(S1) − gi(S2)

pi(gi(S1)) − qi(gi(S1))
درغیراینصورت

 (12 )  

آسدتانه   ipو  iتفداوتی در معیدار   آستانه بدی  i ،iqبراساس معیار  Sعملکرد سناریوی  ig(S)تعداد معیارها،  nام، iوزن معیار  iwهای باال، در معادله

 باشد.می iارجحیت گاینه در معیار 

بدر   1S"( باشدد، ادعدای  ivباالتر از آستانه وتو ) iبراساس معیار  2Sو  1Sاگر تفاوت عملکرد بین سناریوهای کند که بررسی می 2شاخص ناهماهنگی

2S ( 2برتر استS S 1S)"  2(بطور کامل رد شود. شاخص ناهماهنگی بصورت,S1SD(  شود.تعریف می 12معادله در 

di(S1, S2) =

{
 
 

 
 0 if gi(S2) − gi(S1) ≤ pi
1 if gi(S2) − gi(S1) ≥ vi
gi(S2) − (gi(S1) + pi)

pi − qi
درغیراینصورت

 (12 )  

Leyva-) باشدد. می iآستانه وتو برای معیار  ivو  iآستانه ارجحیت گاینه در معیار  i ،ipبراساس معیار  Sعملکرد سناریوی  ig(S)در معادله باال، 
Lopez & Fernandez-Gonzalez, 2002) 

 

 درجه اعتبار. محاسبه  -3-3گام 

اعتبار نشدان  درجه شود. محاسبه می 11بصورت معادله  2اعتبار، درجه (12 ناهماهنگی )معادله شاخص و( 12)معادله  هماهنگیشاخص  با توجه به

اعتبدار بدا    درجه، در تمامی معیارها باشد ناهماهنگی شاخص باالتر یا مساوی با هماهنگی شاخص یا خیر. اگر ارجحیت درست است فرضیهکه آیا  دهدمی

ارتبدا    دریافتده  کداهش  اعتبار بدا شداخص همداهنگی    ناهماهنگی باشد، لذا درجه شاخص تر ازپایین هماهنگی شاخص برابر است. اگر شاخص هماهنگی

 شود.ها تعیین میناهماهنگی اهمیت مستقیم با

S(S1, S2) = {

C(S1, S2) if di(S1, S2) ≤ ci(S1, S2) ∀i

C(S1, S2).∏
(1− di(S1, S2))

(1− ci(S1, S2))j∈J(S1,S2)
otherwise

 (11 )  

هدای  برقرار اسدت. در پایدان ایدن گدام، درجده      S1S) > C(2,S1S(iD,2(ها شود که در آنشامل مجموعه معیارهایی می )S1SJ,2(در معادله باال، 

 شوند.آوری میاعتبار در یک ماتریس اعتبار جمع
 

 سناریوها.  بندیرتبه -4-3گام 

 2Z1Z= Zهدا بصدورت   بندی نهایی گاینده محاسبه شده و رتبه 2و صعودی 1با استفاده از دو رویه ناولی 2Zو  1Zبندی رتبهدو پیش ،در این گام

 شامل مراحل زیر است: 1Z. رویه ناولی برای محاسبه ( ,2002Belton & Stewart)آید بدست می

 تعیین حداکثر مقدار شاخص اعتبار بصورتmax = max  S(S1, S2)  
  تعیین

∗ = max − (0.3− 0.11) 
  محاسبهλ-strength ها در این مجموعه که با استفاده از ها معادل تعداد گاینهازای هر یک از گاینهبه = ∗    ایدن گایندهλ-preferred 

 است.

                                                 
1 Concordance Index 
2 Discordance Index 
2 Degree Of Credibility 
1 Descending Distillation 
2 Ascending Distillation 
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  محاسبهλ-weakness هدا در ایدن مجموعده کده بدا اسدتفاده از       ها معادل تعداد گاینده ازای هر یک از گاینهبه = ∗     بدر ایدن گایندهλ-
preferred .هستند 

 ها با استفاده از ت تمامی گاینهمحاسبه صوحیλ-strength   منهای λ- weakness 
 1ی که دارای بیشترین صوحیت هستند، هایمجموعه گاینهD شودنامیده می. 
  1اگرD  1بر روی مجموعه  قدرآنبیش از یک گاینه را شامل شود، رویهD  بنددی شدوند، سدپس بدا     هدا دسدته  تا تمدامی گاینده  شود میتکرار

 بندی شوند.ها نیا دستهتا سایر گاینهشود میقدر تکرار آناین فرآیند . شودادامه داده می 1Dصلی منهای مجموعه ا
یی که دارای کمتدرین صدوحیت   هامشابه رویه ناولی است، با این تفاوت که در دو مرحله آخر گاینه 2Zبندی رتبهرویه صعودی برای محاسبه پیش

Zآیدد:  بدسدت مدی   2Zو  1Zهدای  بنددی رتبده گیدری از پدیش  هدا بدا میدانگین   بنددی نهدایی گاینده   . در نهایت، توالی و رتبده شوندمیانتخاب هستند،  =

½(Z1 + Z2). (Buchanan, Sheppard, & Vanderpooten, 1666) 

 

 بندی سناریوهای بازار مسکن ایرانرتبه -3

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فنداوری   و ارتبا  تنگاتنگی با سایر عواملبوده های اقتصاد هر کشور ترین بخشترین و عمدهیکی از مهمبازار مسکن 

ناخدالص   یدسهم تول %2که های کلیدی اقتصادی دارد، بطوریبازار مسکن ایران نیا تأریر قابل توجهی بر شاخص .(H. Huang & Tang, 2012) دارد

قیمدت مسدکن   متوسدط  طالعده آمدار   م. (1261. یکوسرشدت ن)دهدد  یرا به خود اختصا  مد ایران رابت  هاییهسهم سرما %20سهم اشتغال و  %11 ی،مل

سدهم مسدکن در   . بعندوان مثدال   سال است 10در طول این مسکن  نوسانات شدید و تورم زیاد قیمتدهنده نشان 1260تا  1220از  شهرهای بارگ ایران

درصددی را تجربده کدرده     1200ها رشدد  و قیمت مسکن در طول این سال (CBI, 1261) افاایش یافتهدرصد  11به درصد  29 ایرانی ازسبد خانوارهای 

های متندوع بدر روی آن   توان یک سیستم سازگار پیچیده در نظر گرفت که عوامل مختلف و از جنبه. بنابراین بازار مسکن ایران را می(SCI, 1262)است 

 یدج رافندون  فاده از اباارها و با است یرانبازار مسکن ا ینیب یشپدالیل ذکر شده،  بنابردهند. تأریرگذار بوده و بطور غیرخطی این بازار را تحت تأریر قرار می

هدا و مشدکوت ناشدی از    نارضدایتی همچنین  .با استفاده از تجایه و تحلیل سناریو به مطالعه آینده این بازار پرداختو الزم است مشکل و غیرمطمئن بوده 

بنددی ایدن سدناریوها و انتخداب     ای مختلدف آن، رتبده  تر این بازار، ارزیدابی سدناریوه  نوسان قیمت در جامعه، سیاستگااران مسکن را وادار به مطالعه دقیق

 روشدی ، اما وجود بینی قیمت آن انجام شده استترتیب تحقیقات فراوانی در بازار مسکن و پیشبدینبهترین سناریو برای مدیریت آینده بازار نموده است. 

سدازی کدرده و درنهایدت بدا اسدتفاده از      سازی نمدوده، سدناریوهای مختلدف را شدبیه    ها را مدلجامع که بتواند مفاهیم و رابط غیرخطی و پیچیده بین آن

 بندی این سناریوها بپردازد، بعنوان شکا، تحقیقاتی وجود داشت.رویکردی یکپارچه به رتبه

در یدک کداربرد واقعدی بکدار گرفتده شدده اسدت. ایدن          FCMبندی سناریوهای مبتنی بدر  برای رتبه ارا ه شده شناسیروش، از مقاله بخش یندر ا

بندی سناریوهای محتمل آینده قیمت مسکن در ایران بکار گرفته شده و نتایج آن مورد تجایه و تحلیل واقع شده اسدت.  در شناسایی و رتبه شناسیروش

تنی بر ذهن خبرگان ساخته شده، سپس سناریوهای محتمدل بدرای بدازار آتدی انتخداب شدده و از طریدق        بازار مسکن ایران مب SFCMمنظور ابتدا بدین

SFCM سازی شدند و در نهایت سناریوهای منتخب با استفاده از روش شبیهELECTRE III اند.  بندی گشتهرتبه 

 

 ی بازار مسکن ایراننقشه شناختی فاز یجاد: ا1بلوک  -3-1

منظور از یازده خبره بازار مسکن ایدران بدرای مشدارکت در    پیشنهادی، ابتدا خبرگان مناسب برای تحقیق انتخاب شدند. بدین شناسیروشبراساس 

های اجتماعی مسکن، سده نفدر از کارشناسدان    این تحقیق انتخاب شدند. این خبرگان با ترکیب چهار نفر متخصص اقتصاد مسکن، دو نفر متخصص حوزه

 ها از منظرهای مختلف شکل گیرد.انتخاب شدند تا تصورات آن ارشد وزارت راه و شهرسازیدر بخش مسکن و دو نفر از کارشناسانگذاری خبره سرمایه

سدواالت   . در ایدن جلسدات،  دقیقه به طول انجامیدد  200ای با هر یک از خبرگان تشکیل شد که بطور متوسط یافتهجلسات مصاحبه ساختسپس 

ده شد تا به بهترین وجه مدل بازار مسکن ایران را توصیف نمایند و مفاهیم و ارتباطات بدین مفداهیم در ایدن سیسدتم را معدین      مختلفی از هر خبره پرسی

بدازار چده    یدن در ا یمدت مدثرر بدر رفتدار رشدد ق    و عوامدل   یممفداه  ینترمهم"ترین سواالتی که از خبرگان پرسیده شد، عبارتند از برخی از کلیدیکنند. 

از منظدر هدر یدک از    بدازار   یدن مدورر بدر ا   یدیکل مفاهیم یجه،نت در. " دهددر اینده روی می یرانبازار مسکن امورر بر  یدیکل ییراته تغچ" و " هستند

هدای  درجده برای تعیین درجه ارتبا  بدین متغیرهدا از   ، هاIFCM ین. در ایافتتوسعه  ازای هر خبرهبه IFCM یازدهو شناسایی شدند  یخوببهخبرگان 

شدده  ماتریس مجاورت بازنمدایی  قالب در و توسط خبرگان تشریح شده  1گاه فازیآن-قواعد اگر با استفاده ازنیا  ارتبا  بین مفاهیمهر استفاده شد، نی بیا

 است.  

نقشده، توافدق    سدازی سداده با هم ترکیب شدند. سپس ضمن تحلیدل و  IFCMو فن میانگین یازده  SODA Iگیری از رویکرد در گام بعد، با بهره

 26مفهدوم و   21شدامل   نتیجده شدده،   SFCMتوسدعه یافدت.    1بصدورت شدکل    SFCMها حاصل شد و یک خبرگان بر روی متغیرها و رابط میان آن

                                                 
1 Fuzzy if-then rules 
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بدا رند     مورر بر قیمت مسکن ایران است. در این نقشه، روابط مثبتتجمیع محتوای ذهن خبرگان در زمینه مفاهیم ارتباطات بین این مفاهیم مربو  به 

هدای  اینده (، شدامل ه 1C) قیمت مسدکن جا که چهار مفهوم تأریرگذار بر روی اند. همچنین از آنهای قرما رن  متمایا شدهمشکی و روابط منفی با کمان

راسداس  ( هسدتند، سدایر مفداهیم موجدود در نقشده، ب     2C) مسدکن  عرضده و ( 1C) ایتقاضدای سدرمایه  (، 2C) مسکن تقاضای مصرفی(، 2C) تولید مسکن

اند. مداتریس مجداورت مربدو  بده ارتباطدات      های نارنجی، آبی، صورتی و سبا متمایا شدهترتیب با رن و به شدهبندی وابستگی به این چهار مفهوم دسته

 تعریف شده است. 2در جدول نیا  SFCMفهرست مفاهیم نقشه نهایی و  شدهارا ه  1در پیوست بین مفاهیم، 

 

 ی بازار مسکن ایرانسازی نقشه شناختی فاز: شبیه2 بلوک -3-2

( شناسدایی شدوند.   ISVبردارهای اولیه وضدعیت ) بایست میقیمت مسکن ایران،  SFCMسازی منظور شبیهپیشنهادی و به شناسیروشبراساس 

 ها بصورت سه سناریوی زیر تعریف شد.  ISVفکری و مشارکت خبرگان تحقیق، با هملذا 

 1I-  مسکنهای تأریرگذار بر کاهش قیمت تمامی حوزهسیاستگااری در  با: شرایط مناسب 1بینانهخوشسناریوی. 
 2I-  مسکن.های تأریرگذار بر افاایش قیمت تمامی حوزه: شرایط نامناسب بصورت سیاستگااری در 2بینانهبدسناریوی 

 2I- .سناریوی کامل: در نظر گرفتن تمامی مفاهیم موجود در نقشه 

سدپس   مقدداردهی شدده و بده سدایر مفداهیم مقددار صدفر اختصدا  داده شدد.          2جددول  بصدورت   SFCMبه مفاهیم موجود در عبارت دیگر، به

تکدرار سدناریوهای آیندده     20( انجام پذیرفت. پس از 6سازی تانژانت هایپربولیک )معادله و بکارگیری تابع فعال 2و  1های با از معادله FCMسازی شبیه

 شناسایی شدند. 2جدول قیمت در بازار مسکن ایران بصورت 
  

 
 ( توسعه یافته برای بازار مسکن ایرانSFCMنقشه شناختی فازی اجتماعی ) ( 4) شکل

 

 

 

 

 

                                                 
1 Optimistic Scenario 
2 Pessimistic Scenario 
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 توسعه یافته برای بازار مسکن ایران در سناریوهای مختلف SFCMسازی رهای وضعیت اولیه و نتایج شبیهبردا ( 2) جدول

 (iCمفاهیم )
 سازیسناریوها و نتایج شبیه  بردارهای وضعیت اولیه 

 1I 2I 3I  1S 2S 3S 

1C 0.612 0.261 0.922-  1 0 0  قیمت مسکن 

2C 0.621 0.612 0.211-  1 0 0  های تولید مسکنهاینه 

2C 0.620 0.121- 0.211  1 0 0  تقاضای مصرفی 

1C 0.622 0.610 0.192-  1 0 0  ایتقاضای سرمایه 

2C 0.611 0.620 0.116-  1 0 0  عرضه مسکن 

9C 0.112 0.266 0.269-  1 1 0  بازده موردانتظار در بخش مسکن 

1C 0.196 0.102- 0.102  1 0 0.2  گذاری در بخش مسکنهای سرمایههاینه 

2C 0.661 0.696 0.696-  1 0 0.22  گذاری بخش مسکنحجم سرمایه 

6C 0.611 0.261- 0.261  1 0.22- 0.12  بازده موردانتظار از بازارهای جایگاین 

10C 0.292 0.121- 0.121  1 0.22- 0.22  درآمدهای نفتی 

11C 0.121 0.121- 0.121  1 0.22- 1  میاان وام در دسترس 

12C 0.606 0.102 0.961-  1 0.2 0.2-  تورم 

12C 0.226- 0.699- 0.692  1 0 0.2  توان واقعی خرید 

11C 0.221 0.222 0.222-  1 0 0.22  تعداد خانوارهای شهری 

12C 0.690 0.612 0.612-  1 0 0  موجودی مسکن 

19C 0.222- 0.221 0.262-  1 0.22 0.2-  نرخ استهو  مسکن 

11C 0.612 0.622 0.622-  1 0 0.2  درآمد خانوار 
12C 0.629 0.611 0.619-  1 0.2 0  هاینه خانوار 

16C 0.229 0.122 0.111-  1 1 0  قیمت زمین 
20C 0.212 0.692 0.691-  1 0 0.12  های کلنگیعرضه خانه 

21C 0.226 0.621 0.621-  1 0 0.2-  های خالیتعداد خانه 

22C 0.611 0.612 0.612-  1 0 0.2  دستماد نیروی کار 

22C 0.619 0.612 0.606-  1 0.2 0  هاینه مصالح 

21C 0.292 0.121- 0.121  1 0.22- 0.22  های اخذ مجوزهاهاینه 

 

 یوهای بازار مسکن ایرانسنار یبند: رتبه3 بلوک -3-3

 ELECTREگیدری چنددمعیاره   را برای بکارگیری روش تصمیم SFCMسازی پیشنهادی، ابتدا باید نتایج حاصل از شبیه شناسیروشبراساس 
III مفهوم موجود در  21سازی نمود. آمادهSFCM گرفتده  گیری در نظدر  شده بعنوان معیارهای مسأله تصمیمسناریوی نتیجه 2ها و نهایی بعنوان گاینه

قابدل بازنویسدی اسدت. سدپس عدووه بدر جدنس         2جددول  ( بصورت gi(Sk)) iام در قبال معیار یا مفهوم kکرد گاینه یا سناریوی . بنابراین عملشوندمی

مفهوم بدا   21( برای تمامی v( و آستانه وتو )p(، آستانه ارجحیت )qتفاوتی )، سه پارامتر شامل آستانه بیباشد جنس سود یا هاینهتواند از که میمعیارها 

و رویده   ISVاند. الزم به ذکر است بدا توجده بده ندوع مسدأله، موحظدات در نظدر گرفتده شدده در          ارا ه شده 2جدول ان تعیین شدند که در کمک خبرگ

 اند.، وزن معیارها یا مفاهیم بطور یکسان تعریف شدهSFCMسازی شبیه
شدود. نتیجده مداتریس همداهنگی و مداتریس      های هماهنگی و ناهماهنگی محاسبه شده و درجه اعتبار میان سناریوها تعیین مدی در ادامه، شاخص

دهدد.  نتیجده مدی   2بندی نهایی سناریوها بصدورت شدکل   ی و رتبهو صعود یناول بندیرتبهیشپنشان داده شده است. در نهایت،  2و  1اعتبار در جداول 

 تفاوت بوده و همامان از سناریوی بدبینانه ارجح هستند.بینانه و سناریوی کامل نسبت به هم بیاساس نتیجه بدست آمده، سناریوی خوشبر
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 یرانبازار مسکن ا یوهایسناربرای  ELECTRE IIIگیری و پارامترهای ماتریس تصمیم ( 3) جدول

 ها گزینه

 (iC)مفاهیم: 

 ELECTRE IIIپارامترهای روش   (kSمعیارها )سناریوها:  

 1S 2S 3S  q p v 
جنننننننس 

 معیارها

1C  -0.922 0.261 0.612  0.2 1.9 1.6 هاینه 
2C  -0.211 0.612 0.621  0.2 1.1 1.6 هاینه 

2C  0.211 -0.121 0.620  0.1 0.6 1.2 سود 

1C  -0.192 0.610 0.622  0.1 0.1 1.1 هاینه 

2C  -0.116 0.620 0.611  0.2 0.2 1.6 سود 

9C  -0.269 0.266 0.112  0.2 0.6 1.2 هاینه 

1C  0.102 -0.102 0.196  0.2 0.6 1.1 سود 

2C  -0.696 0.696 0.661  0.1 0.6 2.0 هاینه 

6C  0.261 -0.261 0.611  0.2 1.2 1.6 سود 

10C  0.121 -0.121 0.292  0.2 0.9 1.1 هاینه 

11C  0.121 -0.121 0.121  0.1 0.2 1.2 سود 

12C  -0.961 0.102 0.606  0.2 0.6 1.1 هاینه 

12C  0.692 -0.699 -0.226  0.1 0.9 2.0 سود 

11C  -0.222 0.222 0.221  0.2 1.0 1.2 هاینه 

12C  -0.612 0.612 0.690  0.2 0.6 2.0 سود 

19C  -0.262 0.221 -0.222  0.2 0.1 1.2 هاینه 

11C  -0.622 0.622 0.612  0.2 0.6 1.1 هاینه 

12C  -0.619 0.611 0.629  0.2 0.6 2.0 هاینه 

16C  -0.111 0.122 0.229  0.1 0.2 1.2 هاینه 

20C  -0.691 0.692 0.212  1.2 1.2 2.0 سود 

21C  -0.621 0.621 0.226  0.2 1.0 1.6 هاینه 

22C  -0.612 0.612 0.611  0.2 0.6 1.6 هاینه 

22C  -0.606 0.612 0.619  0.2 0.2 1.6 هاینه 

21C  0.121 -0.121 0.292  0.1 0.2 1.2 هاینه 

 

C(Si, Sj) = (
1.00 0.212
0.211 1.00

0.222
0.121

0.111 0.621 1.00
) S(Si, Sj) = (

1.00 0.211
0.000 1.00

0.111
0.000

0.000 0.621 1.00
) 

 شدهماتریس اعتبار نتیجه ( 5) جدول شدهماتریس هماهنگی نتیجه ( 4) جدول
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 بندی نهایی سناریوهای بازار مسکن ایرانی و رتبهو صعود ینزول بندیرتبهیشپ ( 5) شکل

 

 گیریو نتیجه بندیجمع -4

حرکدت   یت مطلدوب بده سدمت وضدع    فعلدی  از وضعیت واقعیکند تا را تعریف می یعمسیری از وقاینده، آمند از ریای سناریو با توصیفی نظامبرنامه

ریدای سدناریوها را درقالدب یدک     ( هسدتند کده توسدعه و برنامده    FCMهای شناختی فدازی ) شهنق ،سناریوها توسعه فنونپرکاربردترین اخیراً یکی  یم.کن

ریدای سدناریو و   تدوان بده برنامده   هدا مدی  شدود کده از جملده آن   ها برای اهدا، متنوعی بکار بدرده مدی  FCMدهند. بطورکلی چارچوب یا نقشه انجام می

شدود. لدذا جهدت شناسدایی آیندده      مطدر  مدی   ی آیندههااز گاینه یطیفگرفته و ممکن شکل  هاییندهآریای سناریو گیری اشاره نمود. در برنامهتصمیم

بصورت مجداا و  گیری سناریوها را مفاهیم مورر در شکلاز نقش هر یک  پیشینرویکردهای  های مطلوب نمود.بندی آیندهبایست اقدام به رتبهمطلوب می

 یابد.نیای واقعی این فرض ساده به روابط پیچیده و تأریرات و بازخوردهای بین مفاهیم تغییر میکه در دد؛ درحالیکردنایاوله بررسی می

 یدابی ارز، از یدک سدو قابلیدت انجدام یدک      ELECTREهدای  مجموعده روش اندد.  گیری چندمعیاره متنوعی ارا ه شدههای تصمیمبطور کلی روش

یرندگان در ترکیب معیارهای کمدی و کیفدی   گیمتصم یهایتفعال یلتسهاز سوی دیگر نقش کلیدی در  ها را دارا است ویافته از سناریوها یا گاینهسازمان

بدا  تواندد  هدا بدوده و مدی   تدرین و پرکداربردترین روش  شدده شناخته ELECTRE III، روش ELECTREهای تواند ایفا کند. در بین مجموعه روشمی

 .مقابله کندها تعیین نامناسب آن و یا نامطمئن، مبهم، های نادرستداده

شدده در   معرفدی  روش. ارا ده شدد  ها FCMبندی سناریوهای مبتنی بر ساخت، توسعه و رتبهیکپارچه برای  شناسیروشاین مقاله یک  دربنابراین 

شدوند و در نهایدت بدا    ق ساخته میها به ازای هر یک از خبرگان تحقیIFCMشامل سه بلو  اصلی است. در بلو  اول تشریح شده که چگونه  ،این مقاله

توان با استفاده از پویدایی  شوند. در بلو  دوم نشان داده شده که چگونه میمورد توافق تمامی خبرگان نگاشت می SFCMهم ادغام شده و بصورت یک 

FCM    خدوبی مشدخص شدده کده چگونده نتدایج       ه، سناریوهای مختلف را آموزش داد و نتایج آن را مورد تجایه و تحلیل قرار داد. در بلدو  سدوم نیدا بد

تشریح شدده   FCMبندی سناریوهای مبتنی بر های رتبهشود و گامسازی میآماده ELECTRE IIIبندی توسط روش برای رتبه SFCMسازی شبیه

 است.

بدرای   شناسدی روش. این و مورد ارزیابی )اعتبارسنجی( قرار گرفت سازیدر یک مطالعه واقعی پیادهشده  یمعرف شناسیروش ،در بخش بعدی مقاله

 SFCMیدک   ،بندی سناریوهای آتی قیمت بازار مسکن ایران مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعده، بدا مشدارکت یدازده خبدره     ساخت، توسعه و رتبه

بنددی  سازی و رتبهبینانه، بدبینانه و کامل برای بازار مسکن ایران شبیهسازی شد و براساس این نقشه، سه سناریوی خوشیال مدل 26مفهوم و  21شامل 

نتدایج   تفاوت بوده و همامان از سناریوی بدبینانده ارجدح هسدتند.   بینانه و سناریوی کامل نسبت به هم بیدهنده آن است سناریوی خوششد. نتایج نشان

 .استشده در این مقاله را ها شناسیروشدهنده ارزشمند بودن این مطالعه واقعی، نشان

هدا  هدا متعددد هسدتند و بیشدتر ایدن مایدت      FCMبندی سناریوهای مبتنی بر ساخت، توسعه و رتبهبرای یکپارچه  شناسیروشتوسعه  هایمایت

ین تحقیق بدیش  افرآیند که در  معرفی شده شناسیروشهای کلیدی است. مایت ELECTRE IIIگیری ها و روش تصمیمFCMگرفته از ماایای بهره

 :انددر ادامه فهرست شده ،از همه برجسته بودند

 کمی یا کیفی، قطعی یا غیرقطعی، شفا، یا مبهم و ... در قالب یک نقشهاعم از سازی مفاهیم مختلف توانایی مدل 
 و بازخوردهدای بدین ایدن     سدازی ارتباطدات  سازی و سداده توانایی تسخیر ذهن پیچیده خبرگان و واکشی مفاهیم کلیدی مورر بر موضوع مدل

 مفاهیم در قالب یک نقشه شناختی
 خبرگانموجود در ذهن خودآگاه و حتی ناخودآگاه و خرد  یاتمند تجربنظام یآورجمع   
 در قالب یک نقشه و امکان بحث و اجماع خبرگان متنوع بر روی یک موضوع خا  نظرات خبرگان یعتجم تسهیل در 
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 یجمجددد نتدا   سدازی یهچدارچوب و سدهولت در شدب    یباال یریپذانعطا، یتقابلسازی سناریوهای مختلف و متنوع و عدم محدودیت در شبیه 

 هاو ارتباطات آن یرهامتغ یبازنگر
 سازی بندی سناریوها و استفاده مستقیم از نتایج شبیهسهولت در رتبهFCM  بعنوان ورودی روشELECTRE III 
 بندی سناریوهای مبتنی بر پیشنهادی برای ساخت، توسعه و رتبه شناسیروشبرد قابلیت کارFCM      هدا بدرای موضدوعات، مسدایل، بازارهدا و

 .های مختلفزمینه
 

 تحقیقات آتی -5

 ارا ه شده در این مقاله مورد استفاده قرار گیرند: شناسیروشو توسعه  جهت تحقیقات آتید نتوانپیشنهادات زیر می

گیدری چنددمعیاره اسدتفاده نمدود و نتدایج آن      هدای تصدمیم  از سدایر روش  ELECTRE IIIگیری توان بجای روش تصمیممی، 2در بلو   -1

 مقایسه نمود. شناسیروشها را با نتایج حاصل از این روش
هدای  که بکارگیری روشلیها استفاده شد، درحاشبکه عصبی ساده برای اموزش و پویایی نقشهبا استفاده از  FCMسازی ، از شبیه2در بلو   -2

د در سدرعت و دقدت نتیجده    ند توان( میGAهای فراابتکاری نظیر الگوریتم ژنتیک )و همچنین الگوریتم DHL ،AHLخودکار متنوعی نظیر 

 سناریوها تأریر داشته باشد.
بهبدود   تدر استفاده از خبرگان بیشدتر و متندوع  با تواند میشده در مطالعه واقعی بازار مسکن ایران، ارا ه شناسیروشنتایج حاصل از بکارگیری  -2

هدا و تجربیدات   ها مبتنی بر خبرگان بدوده اسدت، اضدافه شددن خبرگدان بدا تخصدص       FCMجا که رویکرد این مقاله در بکارگیری یابد. از آن

 یدی داشته باشد.در بهبود نتایج تحقیق نقش کل نتیجه دهد وتر و با قابلیت اطمینان بهتری های کاملFCM تر ممکن استمتنوع
  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 

16 
 

 مراجع:
 

[1 ] CBI( .1261 .)"تهدران: باندک مرکدای جمهدوری اسدومی      "های مختلدف های ساختمانی در مناطق شهری استانگاارش بررسی آماری فعالیت .

 .ایران
[2 ] SCI( .1262 .)"مرکدا آمدار ایدران   . تهدران:  "سداختمان و مسدکن   -یزمدان  هدای یسدر  -هاو سامانه هایگاهآمار بخش ساختمان و مسکن ایران پا 

.http://www.amar.org.ir)( 
در  ریگدذا یهسرما یهایاستراتژ یشهما یندومارا ه شده در . "یهای آترفتار بازار مسکن در سال از چشم انداز یلیتحل"(. 1261. ن. )نیکوسرشت [ 2]

  .تهران ،مطو و ارز و سها مسکن، یبازارها یبرا 1261سال 
 
[1]  Ackermann, F., & Eden, C. (2001). SODA - The Principles. In J. Rosenhead & J. Mingers (Eds.), Rational 

Analysis for a Problematic World: Problem Structuring Methods for Complexity, Uncertainty and Conflict 
(2nd edition ed., Vol. 2, pp. 21-12). London: Wiley. 

[2]  Aguilar, J. (2002). A Survey About Fuzzy Cognitive Maps Papers (Invited Paper). International Journal of 
Computational Cognition, 2(2), 21-22.  

[9]  Amer, M. (2011). Development of fuzzy cognitive map (FCM) based scenarios Technology Management in 
the Energy Smart World (pp. 1-12): Portland International Center for Management of Engineering and 
Technology (PICMET). 

[1]  Amer, M., Daim, T. U., & Jetter, A. (2012). A review of scenario planning. Futures, 19(February 2012), 22–
10. doi: 10.1019/j.futures.2012.10.002 

[2]  Amer, M., Jetter, A. J., & Daim, T. U. (2011). Development of fuzzy cognitive map (FCM) based scenarios 
for wind energy. International Journal of Energy Sector Management, 2(1), 291-221.  

[6]  Belton, V., & Stewart, T. J. (2002). Multiple  criteria  decision  analysis:  An  integrated approach. Boston: 
Kluwer Academic Publishers. 

[10]  Bishop, P., Hines, A., & Collins, T. (2001). The current state of scenario development: an overview of 
techniques. Foresight, 6(2001), 2–22.  

[11]  Bradfield, R., Wright, G., Burt, G., Cairns, G., & Heijden, K. V. D. (2002). The origins and evolution of 
scenario techniques in long range business planning. Futures, 21(2), 162-212.  

[12]  Buchanan, J. T., Sheppard, P. J., & Vanderpooten, D. (1666). Project ranking using ELECTRE III: 
Department of Management Systems, University of Waikato. 

[12]  Buede, D. M., & Ferrell, D. O. (1662). Convergence in problem solving: a prelude to quantitative analysis. 
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), 22(2), 119-192.  

[11]  Bueno, S., & Salmeron, J. L. (2006). Benchmarking main activation functions in fuzzy cognitive maps. 
Expert Systems with Applications: An International Journal, 29(2), 2221-2226. doi: 
10.1019/j.eswa.2002.09.012 

[12]  Burt, G. (2010). Revisiting and extending our understanding of Pierre Wack’s the gentle art of re-
perceiving. Technological Forecasting and Social Change, 11(6), 1119-1121.  

[19]  Chermack, T. J., Lynham, S. A., & Ruona, W. E. A. (2001). A review of scenario planning literature. 
Futures Research Quarterly, 11(2), 1-21.  

[11]  Codara, L. (1662). Le mappe cognitive. Roma: Carrocci Editore. 
[12]  Comes, T., Hiete, M., Wijngaards, N., & Schultmann, F. (2011). Decision maps: A framework for multi-

criteria decision support under severe uncertainty. Decision Support Systems, 22(2011), 102-112.  
[16]  Comes, T., Wijngaards, N., & Walle, B. V. d. (2011). Exploring the future: Runtime scenario selection for 

complex and time-bound decisions. Technological Forecasting and Social Change. doi: 
10.1019/j.techfore.2011.02.006 

http://www.amar.org.ir)/
www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 

17 
 

[20]  Duperrin, J. C., & Godet, M. (1612). SMIC-11, A method for constructing and ranking scenarios. Futures, 
1(1), 202-212.  

[21]  Durance, P. (2010). Reciprocal influences in future thinking between Europe and the USA. Technological 
Forecasting and Social Change, 11(6), 1196–1112.  

[22]  field, R. B., Wright, G., Burt, G., Cairns, G., Heijden, K. V. D., & (2002). The origins and evolution of 
scenario techniques in long range business planning. Futures, 21(2), 162-212.  

[22]  Figueira, J., Mousseau, V., & Roy, B. (2002). ELECTRE  Methods. In J.  Figueira, S. Greco & M. Ehrgott 
(Eds.), Multiple criteria decision analysis, state of the art surveys: Springer. 

[21]  Fontela, E., & Hingel, A. (1662). Scenarios on economic and social cohesion in Europe. Futures, 22(2), 
126-121.  

[22]  Gershuny, J. (1619). The Choice of Scenario. Futures.  
[29]  Giannoulis, C., & Ishizaka, A. (2010). A Web-based Decision Support System with ELECTRE III for a 

Personalised Ranking of British Universities. Decision Support Systems, 12(2), 122–161.  
[21]  Glenn, J. C., & Gordon, T. J. (2006). Chapter 22 : Genius Forecasting, Intuition, and Vision Futures 

Research Methodology (2.0 ed.): The Millennium Project, With support from the Rochefeller Foundation. 
[22]  Godet, M. (2000). Forefront: how to be rigorous with scenario planning. Foresight, 2(2000), 2-6.  
[26]  Goodier, C., Austin, S., Soetanto, R., & Dainty, A. (2010). Causal mapping and scenario building with 

multiple organizations. Futures, 12(2), 216-226.  
[20]  Gordon, T. J. (1661, 12.02.11). Trend impact analysis. Futures Research Methodology. from 

http://test.scripts.psu.edu/students/d/j/djz2011/nc2if/02-Trend%20Impact%20Analysis.pdf 
[21]  Hans-Horst, S., & Jetter, A. J. M. (2002). Integrating Market and Technological Knowledge in the Fuzzy 

Front End: An FCM-Based Action Support System. International Journal of Technology Management, 
29(2-9), 211-226.  

[22]  Hiltunen, E. (2006). Scenarios: process and outcome. Journal of Futures Studies, 12(2), 121–122.  
[22]  Huang, H., & Tang, Y. (2012). Residential land use regulation and the US housing price cycle between 

2000 and 2006. Journal of Urban Economics, 11(2012), 62–66.  
[21]  Huang, W. C., & Chen, C. H. (2002). Using the ELECTRE II method to apply and analyze the 

differentiation theory. Paper presented at the Eastern Asia Society for Transportation Studies. 
[22]  Hwang, C. L., & Yoon, K. (1621). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. 

Berlin/Heidelberg/New-York: Springer Verlag. 
[29]  Jetter, A., & Schweinfort, W. (2011). Building Scenarios with Fuzzy Cognitive Maps: An Exploratory 

Study of Solar Energy. Futures, 12, 22–99.  
[21]  Jetter, A., & Schweinfort, W. (2011). Building scenarios with Fuzzy Cognitive Maps: an exploratory study 

of solar energy. Futures, 12(1), 22-99.  
[22]  Joseph, C. F. (2000). Scenario planning. Technological Forecasting and Social Change, 92(1), 112-122.  
[26]  Kahn, H., & Wiener, A. J. (1691). The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three 

Years. New York: The Macmillan. 
[10]  Kandasamy, W. B. V., & Smarandache, F. (2002). Fuzzy Cognitive Maps and Neutrosophic Cognitive 

Maps. Madras, Chennai, India: Indian Institute of Technology. 
[11]  Keough, S. M., & Shanahan, K. J. (2002). Scenario planning: toward a more complete model for practice. 

Advances in Developing Human Resources, 10(2002), 199-112.  
[12]  Kosko, B. (1629). Fuzzy Cognitive Maps. International Journal of Man-Machine Studies, 92-12.  
[12]  Leyva-Lopez, J. C., & Fernandez-Gonzalez, E. (2002). A new method for group decision support based on 

ELECTRE III methodology. European Journal of Operational Research, 112(1), 11-21.  

http://test.scripts.psu.edu/students/d/j/djz5014/nc2if/08-Trend%20Impact%20Analysis.pdf
www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 

18 
 

[11]  Martelli, A. (2001). Scenario building and scenario planning: state of the art and prospects of evolution. 
Futures Research Quarterly, 11(1), 21-10.  

[12]  Martino, J. P. (2002). A review of selected recent advances in technological forecasting. Technological 
Forecasting and Social Change, 10(2), 116-122.  

[19]  Marzouk, M. M. (2011). ELECTRE  III  Model  for  Value  Engineering  Applications. Automation  in 
Construction, 20(2), 269-900.  

[11]  Mietzner, D., & Reger, G. (2002). Advantages and disadvantages of scenario approaches for strategic 
foresight. International Journal of Technology Intelligence and Planning, 1(2), 220–226.  

[12]  Morgan, M. G., & Henrion, M. (1660). Uncertainty: A Guide to Dealing with Uncertainty in Quantitative 
Risk and Policy Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. 

[16]  Mousseau, V. (1662). Eliciting information concerning the relative importance of criteria. In Y. Pardalos, C. 
Siskos & C. Zopounidis (Eds.), Advances in Multicriteria analysis: Kluwer Academic Publishers. 

[20]  Özesmi, U. (1666, 22–22 June 1666). Modeling ecosystems from local perspectives: fuzzy cognitive maps of 
the Kizilirmak Delta wetlands in Turkey. Paper presented at the 1666 World Conference on Natural 
Resource Modelling, Halifax, NS, Canada. 

[21]  Özesmi, U., & Özesmi, S. (2001). Ecological models based on people’s knowledge: a multi-step fuzzy 
cognitive mapping approach. Ecological Modelling, 119, 12-91.  

[22]  Palmquist, R. B. (1621). Estimating the Demand for the Characteristics of Housing. The Review of 
Economics and Statistics, 99(2), 261-101  

[22]  Papageorgiou, E. I. (2011). A review study of FCMs applications during the last decade. Paper presented at 
the IEEE International Conference of Fuzzy Systems (FUZZ IEEE), Taipei, Taiwan. 

[21]  Papageorgiou, E. I. (2012). Learning algorithms for Fuzzy Cognitive Maps - a review study. IEEE 
Transactions on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Part C 12(2), 120-192.  

[22]  Papageorgiou, E. I. (2011a). Fuzzy Cognitive Maps for Applied Sciences and Engineering. Greece: 
Informatics & Computer Technology Department, Technological Educational Institute of Lamia. 

[29]  Papageorgiou, E. I. (2011b). Fuzzy Cognitive Maps for Applied Sciences and Engineering - From 
Fundamentals to Extensions and Learning Algorithms. Intelligent Systems Reference Library, 21.  

[21]  Papageorgiou, E. I., Aggelopoulou, K. D., Gemtos, T. A., & Nanos, G. D. (2012). Yield prediction in apples 
using Fuzzy Cognitive Map learning approach. Computers and Electronics in Agriculture, 61(2012), 16-26.  

[22]  Papageorgiou, E. I., & Stylios, C. D. (2002). Fuzzy Cognitive Maps. In W. Pedrycz, A. Skowron & V. 
Kreinovich (Eds.), Handbook of Granular Computing (pp. 122-112): John Wiley & Sons, Ltd. 

[26]  Pillkahn, U. (2002). Using Trends and Scenarios as Tools for Strategy Development. Erlangen, Germany: 
Publicis Corporate Publishing. 

[90]  Rigby, D., & Bilodeau, B. (2001). Selecting management tools wisely. Harvard Business Review, 22(12), 
20-22.  

[91]  Ringland, G. (2010). The role of scenarios in strategic foresight. Technologic al Forecasting and Social 
Change, 11(2010), 1162-1162.  

[92]  Roberts, F. S. (1619). The questionnaire method. In R. Axelrod (Ed.), Structure of Decision: The Cognitive 
Maps of Political Elites (pp. 222–212). Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 

[92]  Rogers, M., & Bruen, M. (1662). A new system  for weighting environmental criteria for use within 
ELECTRE III. European Journal of Operational Research, 101(2), 222-292.  

[91]  Saaty, T. L. (1620). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation: 
McGraw-Hill. 

[92]  Saliba, G. (2006). Windows for the mind: the use of scenario planning for enhancing decision-making and 
managing uncertainty. Journal of Futures Studies, 12(2), 122–122.  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 

19 
 

[99]  Salmeron, J. L., Vidal, R., & Mena, A. (2012). Ranking fuzzy cognitive map based scenarios with TOPSIS. 
Expert Systems with Applications, 26, 2112–2120.  

[91]  Schnaars, S. P. (1621). How to develop and use scenarios. Long Range Planning, 20(1621), 102-111.  
[92]  Schneider, M., Shnaider, E., Kandel, A., & Chew, G. (1662). Automatic construction of FCMs. Fuzzy Sets 

and Systems, 62(1662), 191-112.  
[96]  Schoemaker, P. J. H. (1661). When and how to use scenario planning: a heuristic approach with illustration. 

Journal of Forecasting, 10(9), 216-291.  
[10]  Schoemaker, P. J. H. (1662a). Multiple scenario development: its conceptual and behavioral foundation. 

Strategic Management Journal, 11(2), 162–212.  
[11]  Schoemaker, P. J. H. (1662b). Multiple scenario development: its conceptual and behavioral foundation. 

Strategic Management Journal, 11(1662), 162-212.  
[12]  Schoemaker, P. J. H. (1662). Scenario planning: a tool for strategic thinking. Sloan Management Review, 

29(2), 22-10.  
[12]  Schwartz, P. (1669). The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. New York: 

Currency Doubleday. 
[11]  Shaw, M. J., & Fox, M. S. (1662). Distributed artificial intelligence for group decision support: integration 

of problem solving, coordination, and learning. Decision Support Systems, 6(1662), 216-291.  
[12]  Shofade, O. J. S. (2011). Considering Hierarchical Structure of Criteria in ELECTRE Decision Aiding 

Methods. (Master Thesis), University of  Rovira and Virgili.    
[19]  Simos, J. (1660). Evaluerl’impactsurl’environnement:  Une  approach  eoriginal  eparl’analyse multicritere 

et la negociation. Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. 
[11]  Stach, W., Kurgan, L., & Pedrycz, W. (2002). A Survey of Fuzzy Cognitive Map Learning Methods. In P. 

Grzegorzewski, M. Krawczak & S. Zadrozny (Eds.), Issues in Soft Computing: Theory and Applications 
(pp. 11-21): Exit. 

[12]  Stach, W., Kurgan, L., & Pedrycz, W. (2010). Fuzzy Cognitive Maps: Advances in Theory, Methodologies, 
Tools and Applications. In M. Glykas (Ed.), Expert-Based and Computational Methods for Developing 
Fuzzy Cognitive Maps (Vol. 211, pp. 22-11). Studies in Fuzziness and Soft Computing: Springer. 

[16]  Stach, W., Kurgan, L., Pedrycz, W., & Reformat, M. (2002). Genetic Learning of Fuzzy Cognitive Maps. 
Fuzzy Sets and Systems, 122(2), 211-101.  

[20]  Taber, R., Yager, R. R., & Helgason, C. M. (2001). Quantization Effects on the Equilibrium Behavior of 
Combined Fuzzy Cognitive Maps. International journal of intelligent systems, 22(2), 121.  

[21]  Teixeira de Almeida, A. (2001). Multicriteria decision model for outsourcing contracts selection based on 
utility function and ELECTRE method. Computers & Operations Research, 21(12), 2296-2211.  

[22]  Varum, C. A., & Melo, C. (2010). Directions in scena rio planning litera ture – A review of the past 
decades. Futures, 12(2010), 222–296.  

[22]  Varum, C. A., & Melo, C. (2010). Directions in scenario planning literature. A review of the past decades. 
Futures, 12(1), 222–296.  

[21]  Vliet, M. v., Kok, K., & Veldkamp, T. (2010). Linking stakeholders and modelers in scenario studies: the 
use of Fuzzy Cognitive Maps as a communication and learning tool. Futures, 12(1), 1-11.  

[22]  Wang, X., & Triantaphyllou, E. (2002). Ranking irregularities when evaluating alternatives by using some 
ELECTRE methods. Omega, 29, 12-92.  

[29]  Wright, G., & Goodwin, P. (2006). Decision making and planning under low levels of predictability: 
enhancing the scenario method. International Journal of Forecasting, 22(2006), 212-222.  

[21]  Wrightson, M. T. (1619). The documentary coding method. In R. Axelrod (Ed.), Structure of Decision: The 
Cognitive Maps of Political Elites (pp. 261–222). Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 

21 
 

[22]  Xirogiannis, G., & Glykas, M. (2001). Fuzzy cognitive maps in business analysis and performance-driven 
change. IEEE Transactions on Engineering Management, 21(2), 221-221.  

 
  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 

21 
 

 ( توسعه یافته برای بازار مسکن ایرانSFCMماتریس مجاورت مربوط به نقشه شناختی فازی اجتماعی ) -1پیوست 

  C1 C2 C3 C4 C1 C6 C7 C8 C9 C1

0 
C1

1 
C1

2 C13 C1

4 C11 C16 C1

7 
C1

8 C19 C2

0 C21 C2

2 
C2

3 
C2

4 

C1 0000 000

0 0000 0000 0001 0089 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
003

8 
-

0091 
000

0 0000 0000 000

0 
007

0 0099 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 

C2 0011 000

0 0000 0000 0000 -
0044 

000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 

C3 0016 000

0 0000 0011 0000 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 0000 000

0 
-

0001 
000

0 
000

0 
000

0 

C4 0091 000

0 0000 0000 0000 0000 000

0 0074 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 0000 000

0 0061 000

0 
000

0 
000

0 

C1 -
0063 

000

0 0000 0000 0000 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0091 0000 000

0 
000

0 
-

0044 
000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 

C6 0000 000

0 0000 0091 0063 0000 000

0 0091 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 0000 008

3 0000 000

0 
000

0 
000

0 

C7 0000 000

0 0000 0000 0000 -
0029 

000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 

C8 0000 000

0 0000 0000 0091 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 

C9 0000 000

0 0000 -
0018 0000 0000 000

0 
-

0019 
000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
C1

0 0000 000

0 0000 0000 0000 0000 000

0 0063 001

6 
000

0 
009

9 
008

8 0000 000

0 0000 0000 002

0 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

1 
000

0 
C1

1 0000 000

0 0000 0000 0000 0000 000

0 0071 006

1 
000

0 
000

0 
000

0 0069 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
C1

2 0000 000

0 0000 0000 0000 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
008

8 0000 000

0 0000 009

4 
009

1 
000

0 
C1

3 0000 000

0 1000 0000 0000 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
C1

4 0000 000

0 0063 0000 0000 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
C1

1 
-

0001 
000

0 
-

0016 0000 0000 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
C1

6 0000 000

0 0000 0000 0000 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 
-

0028 0000 000

0 
000

0 0000 007

3 0000 000

0 
000

0 
000

0 
C1

7 0000 000

0 0061 0000 0000 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0071 003

8 0000 0000 000

0 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
C1

8 0000 000

0 0000 0000 0000 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 
-

0038 
000

0 0000 0000 000

1 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
C1

9 0000 008

1 0000 0000 0000 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
C2

0 0000 000

0 0000 0000 0040 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 
-

0019 
000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
C2

1 0000 000

0 0000 0000 -
0066 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
C2

2 0000 003

0 0000 0000 0000 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 008

0 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
C2

3 0000 004

4 0000 0000 0000 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 0000 000

0 
000

0 0000 000

0 0000 000

0 
000

0 
000

0 
C2

4 0000 001

9 0000 0000 0000 0000 008

9 0000 000

0 
000

0 
000

0 
000

0 0000 000

0 0000 -
0011 

000

0 
000

0 0000 000

0 
-

0031 
000

0 
000

0 
000

0 
 

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

