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االختصارات
ABBREVIATIONS
NL: Neutrosophic logic.
NCS: Neutrosophic crisp set.
NCSS: Neutrosophic crisp sets.
NSS: Neutrosophic sets.
NP: Neutrosophic Probability.
NE: Neutrosophic Expected.
NV: Neutrosophic variance.
EMV: Expected Monetary Value.
NEMV: Neutrosophic Expected Monetary Value.
Indenter: Indeterminacy.

1

قدم فلورنتن سمارانداكه عام  1995منطق النيتروسوفيك كتعميم للمنطق الضبابي وخاصة المنطق
الضبابي الحدسي ،حيث أضاف مكوناً جديدًا لدرجات العضوية والالعضوية وهي درجة الالتحديد وقام بتعريف
هذه المكونات الثالث على شكل مجموعات جزئية (تحوي عنصرين أو أكثر) أو على شكل مجاالت أو ،...الفكرة
الرئيسية لمنطق النيتروسوفيك هي تمييز كل بيان منطقي في ثالثة أبعاد هي الصحة ) (Tبدرجات ،والخطأ )(F
بدرجات ،والالتحديد ) (Iبدرجات .وتجسد فرضية سمارانداكه بأن ال نعفي أي نظرية من المفارقات وأخذ جميع
اآلراء حول قضية ما باالعتبار.
والجوهر األساسي لبحثنا هو تطبيق منطق النيتروسوفيك على جزء من نظرية االحتماالت الكالسيكية وذلك من
خالل تقديم االحتمال الكالسيكي وبعض التوزيعات االحتمالية وفق منطق النيتروسوفيك ومن ثم دراسة أثر استخدام
هذا المنطق على عملية اتخاذ القرار مع المقارنة المستمرة بين المنطق الكالسيكي ومنطق النيتروسوفيك من خالل
الدراسات والنتائج.
تضم األطروحة خمسة فصول موزعة كاآلتي:
الفصل األول :في هذا الفصل نسلط الضوء على مفهوم منطق النيتروسوفيك ونقوم بتعريف المجموعات
النيتروسوفيكية من النوعين الكالسيكي والضبابي باإلضافة إلى عرض لبعض المفاهيم والتعريفات األساسية
المستخدمة في البحث.
الفصل الثاني :تم في هذا الفصل تطبيق منطق النيتروسوفيك على االحتمال الكالسيكي انطالقاً من بناء فضاء
العينة النيتروسوفيكي إلى األحداث النيتروسوفيكية وصوالً إلى تعريف االحتمال الكالسيكي النيتروسوفيكي لهذه
األحداث ،ومن ثم قدمنا بعض خصائص هذا االحتمال إضافة إلى بعض النظريات الهامة المتعلقة فيه وتطرقنا
أيضاً إلى تعريف االحتمال الشرطي وصيغ ة بايز وفق منطق النيتروسوفيك وفي النهاية عرضنا بعض األمثلة
التوضيحية.
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الفصل الثالث :قدمنا في هذا الفصل المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية وهي عبارة عن تعميم للمتغيرات العشوائية
وبينا في هذا الفصل الفرق بين العشوائية والالتحديد ،وقمنا بتصنيف المتغيرات
الكالسيكية وفق منطق النيتروسوفيكّ ،

العشوائية النيتروسوفيكية إلى نوعين متغيرات عشوائية نيتروسوفيكية منقطعة وأخرى مستمرة ،وعرفنا القيمة المتوقعة
للمتغير العشوائي النيتروسوفيكي وكذلك التباين مع عرض لبعض األمثلة التوضيحية.

الفصل الرابع :قمنا في هذا الفصل بتعميم بعض التوزيعات االحتمالية الكالسيكية السيما توزيع بواسون والتوزيع
فوق الهندسي والتوزيع األسي والتوزيع المنتظم المستمر وفق منطق النيتروسوفيك .حيث إن تعميم التوزيعات
االحتمالية نيتروسوفيكياً يمكننا من التعامل مع كافة الحاالت التي تواجهنا في عملنا مع البيانات اإلحصائية مهما
كانت طريقة طرحها ،ونجد أيضاً أن الالتحديد في المسألة كأن يكون وسيط التوزيع معرفاً بطريقة غير محددة في
شكل صريح يؤثر فعلياً على قيمة االحتمال النهائي ،وبالتالي ال يمكننا تجاهل القيم غير المحددة وإبعادها عن
إطار الدراسة (كما في المنطق الكالسيكي) وذلك بهدف الحصول على نتائج أكثر دقة ،ونجد في هذا الفصل أن
التعامل مع التوزيعات االحتمالية في إطار النيتروسوفيك يوفر لنا دراسة شاملة وعامة للمسألة المدروسة بحيث ال
نهمل أي بيانات فقط ألنها غير محددة.
الفصل الخامس :قدمنا في هذا الفصل ع ملية اتخاذ القرار النيتروسوفيكي الذي هو عبارة عن تمديد لعملية اتخاذ
القرار الكالسيكي وذلك باالعتماد على نموذج شجرة الق اررات ،وتم اختيار هذا النموذج ألنه يعد من األساليب
الرياضية القوية التي تستخدم في تحليل العديد من مشكالت صنع القرار ،وسنقدمه بطريقتين :األولى دون احتماالت
والثانية مع االحتماالت النيتروسوفيكية  ،و نتمكن من خالله التوصل إلى القرار األفضل من بين البدائل المتاحة
ألنه يعتمد على بيانات معرفة بشكل أعم و أدق من النموذج الكالسيكي ،حيث نعلم أن عدم كفاية المعلومات إلى
جانب عدم دقتها يعد أحد المعوقات الهامة التي تؤثر فعلياً على فاعلية عملية اتخاذ القرار.
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نعيش في عالم تتسم معرفتنا ألحداثه ووقائعه بالتناقض والغموض والالتحديد ،وتفصح قضايانا عن الصدق
تارة وعن الكذب تارة والحيادية والغموض تارًة أخرى [1] ....فنحن بحاجة لمنطق جديد يعكس حقيقة رؤيتنا النسبية
لهذه الحياة وقصور معرفتنا بها ونحن بحاجة إلى نسق منطقي يالئم معطياتها غير المكتملة ويشبع معالجتنا لها

سواء على مستوى ممارسات الحياة اليومية أم على مستوى الممارسة العلمية بمختلف أشكالها  .ومن هنا البد وأن
ننطلق إلى منطق جديد غير كالسيكي ،كان أول من وضع أسسه الفيلسوف والرياضي األميركي " فلورنتن
سمارانداكه"

 Florentin Smarandacheحيث قدم عام  1995المنطق النيتروسوفيكي Neutrosophic Logic

كتعميم للمنطق الفازي (الضبابي)  Fuzzy Logicوامتداداً لنظرية المجموعات الفازية (الضبابية) Fuzzy Sets Theory
التي قدمها لطفي زاده عام . [2] Lotfi A. Zadeh 1965

وامتدادًا لذلك المنطق قدم أحمد سالمة  [3] A.A.Salamaنظرية المجموعات الكالسيكية النيتروسوفيكية كتعميم
لنظرية المجموعات الكالسيكية وقام بتطوير وإدخال مفاهيم جديدة في مجاالت الرياضيات واالحصاء وعلوم الحاسب
ونظم المعلومات الكالسيكية عن طريق النيتروسوفيك.
والم نطق النيتروسوفيكي هو فرع جديد يدرس أصل وطبيعة ومجال الالتحديد باإلضافة إلى تفاعل كل األطياف
المختلفة التي يتخيلها اإلنسان في قضية ما بحيث يأخذ هذا المنطق بعين االعتبار كل فكرة مع ضدها (نقيضها)
مع طيف الالتحديد.
الفكرة الرئيسية للمنطق النيتروسوفيكي هي تمييز كل بيان منطقي في ثالثة أبعاد  [3] [4] ..هي الصحة ()T
بدرجات و الخطأ ( )Fبدرجات و الالتحديد ( )Iبدرجات ] [5نعبر عنه بالشكل (  ) T , I , Fويضعهم تحت مجال
الدراسة وذلك يعطي وصفاً أكثر دقة لبيانات الظاهرة المدروسة حيث إن ذلك يقلل من درجة العشوائية في البيانات
الذي من شأنه الوصول إلى نتائج عالية الدقة تساهم في اتخاذ أمثل الق اررات المناسبة لدى متخذي القرار.

فمن أجل  Aعنصر ما ،قد يكون فكرة أو صفة أو اقتراح أو نظرية أو ...نعبر عنه في النيتروسوفيك بالشكل
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) (A, neut A, anti Aحيث  anti Aهو الحدث الضد ل . A

][42] [18

بينما  neut Aهو ليس  Aوأيضاً ليس  anti Aوإنما هو حدث غير محدد متعلق ب .A
فمثالً إذا كان  Aيمثل فوز فريق ما فإن  anti Aيمثل خسارته و  neut Aيمثل تعادله مع الفريق اآلخر.
وأيضاً إذا كان  Aيمثل التصويت لمرشح ما فإن  anti Aيمثل التصويت ضد هذا المرشح بينما  neut Aيمثل
عدم التصويت أبداً أو التصويت ببطاقة فارغة أو ببطاقة باطلة.
-

االشتقاق اللفظي ]:[1
النيتروسوفي  Neutro - sophyكلمة مؤلفة م ـ ـ ــن مقطع ـ ـ ــين األول ( Neutroبالفرنسية  ، Neutreوالالتينية
 (Neuterبمعنـ ــى محايد  Neutralوالثاني  sophyوهي كلمة يونانيـ ــة بمعنـ ــى حكمة  Wisdom/Skillومن
ثم يصبح معنـى الكلمـة فـي مجملها << معرفة الفكر المحايد>> .
-

إن المنطق الكالسـيكي يدرس الحالة مع نقيضـها ويتجاهل حالة الالتحديد التي هي كمية صـريحة في المنطق
النيتروسوفيكي وأحد مكوناته ] ،[40الذي يعطينا بالتالي وصفاً أكثر دقة للدراسة وبالتالي الحصول على نتائج
أكثر صحة.

-

نقدم في بحثنا تطبيقاً لمنطق النيتروسوفيك على نظرية االحتماالت الكالسيكية وذلك من خالل تقديم االحتمال
الكالسيكي وبعض التوزيعات االحتمالية وفق منطق النيتروسوفيك ومن ثم دراسة أثر استخدام منطق
النيتروسوفيك على عملية اتخاذ القرار مع المقارنة المستمرة بين المنطق الكالسيكي ومنطق النيتروسوفيك من
خالل الدراسات والنتائج.
وسنالحظ من خالل دراستنا ضمن إطار منطق النيتروسوفيك بأنه ال يهمل أي نتيجة قد نحصل عليها عند
إجراء أي تجربة ،ويقوم بتوسيع البيانات لتشمل كل اآلراء حول قضية ما وسيعطينا بالتالي معلومات أكثر دقة
تساهم في اتخاذ أفضل الق اررات لدى متخذي القرار حيث يبين لنا الرسم التالي العالقة بين البيانات وعملية
اتخاذ القرار.

المعرفة

المعلومات

المعالجة
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مشكلة البحث:

Problem of the Research

ألن عالمنا مليء بالكيانات غير المحددة نحن بحاجة إلى جعل ما هو غير دقيق أكثر دقة ,فظهور الالتحديد في
العديد من التجارب االحتمالية وتجاهله من قبل المنطق الكالسيكي هو أمر لم يعد من الممكن أن نتجاوزه حالياً ,
فلقد وضع تطور العلوم أمام نظرية االحتماالت عدداً كبي اًر من المسائل الجديدة غير المفسرة في إطار النظرية
الكالسيكية وكان البد من العمل على توسيع بيانات الدراسة وتوصيفها بشكل دقيق لتشمل كافة نتائج التجارب التي
نحصل عليها  ،وهنا ظهرت أهمية تطبيق منطق النيتروسوفيك (الذي يأخذ بعين االعتبار جميع الحاالت حتى غير
المحددة منها) على نظرية االحتماالت بشكل عام وعلى التوزيعات االحتمالية بشكل خاص حيث نعلم أهمية دور
هذه التوزيعات في تحديد معالم المجتمع بشكل دقيق  ،وكذلك أيضاً في إطار عملية اتخاذ القرار حيث إن عدم
كفاية المعلومات بجانب عدم دقتها أحد المعوقات الهامة التي تؤثر في فاعلية عملية اتخاذ القرار على جميع
المستويات ،حيث وجود الخبرة ليس باألمر الكافي بل البد من تدعيمها بأحدث المعلومات عن الموقف المحيط
بالمشكلة كتقليل حالة عدم التأكد مثالً عن طريق جمع معلومات إضافية عن المشكلة ،فالقرار ليس مجرد موقف
شاذ يتخذ في لحظة زمنية معينة وإنما يكون وفقآ لمراحل ودراسات نقوم بها قبل اتخاذ القرار .وألن البيانات هي
الحجر األساس واللبنة األولى الذي يبنى عليها القرار فكلما كانت هذه البيانات معرفة بشكل دقيق وشامل كان
القرار الذي نحصل عليه صائباً .وانطالقاً من ذلك نقوم في هذا البحث بتوسيع البيانات المعرفة وفق المنطق
الكالسيكي نيتروسوفيكياً بحيث تتضمن هذه البيانات الحاالت غير المحددة التي يتجاهلها المنطق الكالسيكي والتي
ستدعم مشكلة صنع القرار.

أهمية البحثImportance of the Research :
تكمن أهمية البحث في:
 .1التعري ـ ـ ــف بمنط ـ ـ ــق النيتروس ـ ـ ــوفيك الجدي ـ ـ ــد وف ـ ـ ــتح المج ـ ـ ــال أم ـ ـ ــام الب ـ ـ ــاحثين ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل االختصاص ـ ـ ــات
السـ ـ ــيما فـ ـ ــي الط ـ ـ ــب والفيزيـ ـ ــاء ونظـ ـ ــم المعلوم ـ ـ ــات وعلـ ـ ــوم الحاسـ ـ ــب وغيره ـ ـ ــا لد ارسـ ـ ــة كافـ ـ ــة األفكـ ـ ــار
والوق ـ ــوف عل ـ ــى س ـ ــماتها الموجب ـ ــة والس ـ ــالبة والمحاي ـ ــدة بم ـ ــا يض ـ ــمن مواكب ـ ــة ه ـ ــذا العل ـ ــم الح ـ ــديث بك ـ ــل
تفاصيله.
 .2الد ارس ـ ـ ــة األول ـ ـ ــى م ـ ـ ــن نوعه ـ ـ ــا الت ـ ـ ــي تق ـ ـ ــوم بتطبي ـ ـ ــق المنط ـ ـ ــق النيتروس ـ ـ ــوفيكي الجدي ـ ـ ــد عل ـ ـ ــى نظري ـ ـ ــة
االحتماالت الكالسيكية في الجامعات السورية.
 .3الوص ـ ـ ـ ــول إل ـ ـ ـ ــى آف ـ ـ ـ ــاق جدي ـ ـ ـ ــدة ف ـ ـ ـ ــي نظري ـ ـ ـ ــة االحتم ـ ـ ـ ــاالت ه ـ ـ ـ ــي نظري ـ ـ ـ ــة االحتم ـ ـ ـ ــاالت الكالس ـ ـ ـ ــيكية
النيتروسـ ـ ــوفيكية وضـ ـ ــع أسسـ ـ ــها " أحمـ ـ ــد سـ ـ ــالمة " و" فلـ ـ ــورنتن سـ ـ ــمارانداكه" التـ ـ ــي تنـ ـ ــتج عـ ـ ــن تطبيـ ـ ــق
المنطق النيتروسوفيكي على نظرية االحتماالت الكالسيكية.
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 .4د ارس ـ ـ ـ ــة احتم ـ ـ ـ ــال المجموع ـ ـ ـ ــات النيتروس ـ ـ ـ ــوفيكية الجدي ـ ـ ـ ــدة واس ـ ـ ـ ــتنتاج الخص ـ ـ ـ ــائص له ـ ـ ـ ــذا االحتم ـ ـ ـ ــال
ومقارنته مع االحتمال الكالسيكي.
 .5صياغة بعض التوزيعات االحتمالية وفق هذا المنطق الجديد.
 .6تسـ ـ ــاعد الباحثين وتقدم لهم اسـ ـ ــتفادة كبرى في المسـ ـ ــتقبل في إيجاد خوارزميات جديدة لحل مشـ ـ ــاكل دعم
القرار.

أهداف البحثObjective of the Research :
تهدف هذه الدراسة إلى:
 -1تقديم وعرض لنظرية المجموعات النيتروسوفيكية من النوعين الكالسيكي والضبابي.
 -2تقديم وتعريف االحتمال النيتروسوفيكي للمجموعات النيتروسوفيكية ودراسة خصائصه.
 -3تعريف المتغيرات العشوائية وفق المنطق النيتروسوفيكي الجديد.
 -4صياغة بعض التوزيعات االحتمالية ودراستها نيتروسوفيكياً.
 -5مقارنة ما تم التوصل إليه من نتائج باستخدام االحتمال النيتروسوفيكي باالحتمال الكالسيكي.
 -6إظهار نتائج استخدام االحتماالت النيتروسوفيكية على عملية اتخاذ القرار.

الدراسات المرجعيةReference Studies :
Introduction to Neutrosophic Statistics [8] (Smarandache. Florentin 2014) -1
يقدم هذا البحث تعريفاً إلحصاء النيتروسوفيك والبيانات النيتروسوفيكية وأيضاً التوزيع التكراري النيتروسوفيك
وطريقة الرسم البياني للبيانات النيتروسوفيكية ،وعرف المجتمع النيتروسوفيكي والعينة النيتروسوفيكية ودرس أيض ًا
االنحدار النيتروسوفيكي وطريقة المربعات الصغرى النيتروسوفيكية ومعامل االرتباط النيتروسوفيكي.
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Definitions Derived from Neutrosophics [9] (Smarandache. Florentin 2001) -2
يتضمن هذا البحث التعاريف األساسية لمنطق النيتروسوفيك والمجموعة النيتروسوفيكية إضافة إلى اثنين
وثالثين تعريفاً جديداً يتعلق بالمجموعة النيتروسوفيكية ،ويقدم تعريفاً مبسط ًا الحتمال النيتروسوفيك وإحصاء
النيتروسوفيك.
[10] (Smarandache. Florentin 2004) -3
A Geometric Interpretation of the Neutrosophic Set, a Generalization of the Intuitionistic
Fuzzy Set
يتم في هذا البحث تقديم تفسير هندسي لمجموعة النيتروسوفيك باستخدام مكعب النيتروسوفيك الذي يساعد في
التمييز بين المفاهيم النسبية والمطلقة ،وأيضاً يتم المقارنة بين المجموعة النيتروسوفيكية والمجموعة الفازية(الضبابية)
الحدسية مع تبيان كيفية تعميم األولى للثانية.
[11] (Broumi. said, Smarandache. Florentin 2013) -4
Correlation Coefficient of Interval Neutrosophic Set
يتم من خالل هذا البحث تعريف مفهوم معامل االرتباط بين المجموعات النيتروسوفيكية واستنتاج صيغته الجديدة
باإلضافة للعديد من األمثلة التوضيحية.
[12] (Salama .Ahmad, Smarandache. Florentin ,Kroumov .Valeri 2014) -5
Neutrosophic Crisp Sets & Neutrosophic Crisp Topological Spaces
يتناول هذا البحث تعريف المجموعات الكالسيكية النيتروسوفيكية والعمليات عليها باإلضافة إلى مفهوم استمرار
المجموعات النيتروسوفيكية وأيضاً تعميم الفضاء الطوبولوجي الكالسيكي إلى النيتروسوفيكي.
[13] (Broumi. said, Deli. Irfan, Smarandache. Florentin 2014) -6
Neutrosophic Refined Relations and their Properties
يتم في هذا البحث عرض العديد من العالقات بين المجموعات النيتروسوفيكية كجداء مجموعتين نيتروسوفيكيتين
والقيمة الدنيا والعظمى للمجموعات النيتروسوفيكية وعمليات التقاطع واالجتماع والتركيب واالنعكاس وغيرها.
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[14] (Bhattacharya .Sukanto, Smarandache. Florentin 2014) -7
To be and not to be – An introduction to Neutrosophy
يتناول هذا البحث تعريف منطق النيتروسوفيك منذ نشأته الفلسفية ومن ثم االنتقال لتفسير مكونات المجموعة
النيتروسوفيكية والعمليات على المجموعات النيتروسوفيكية وتبيان االختالف بين منطق النيتروسوفيك والمنطق
الضبابي الحدسي من خالل عدة نقاط ،ويظهر هذا البحث أيضاً عدة تطبيقات للنيتروسوفيك في الفلسفة والفيزياء.
 [15] ( Smarandache. Florentin 2016) -8مبادئ حساب التفاضل والتكامل النيتروسوفيكي
وحساب التفاضل والتكامل النيتروسوفيكي (النسخة العربية) وهو عبارة عن كتاب مترجم إلى اللغة العربية
من قبل الدكتورة هدى الجميلي – جامعة تلعفر العراق.
يتضمن هذا الكتاب تمهيداً لمفهوم النيتروسوفيك في حساب التفاضل والتكامل ثم العمليات الجبرية على
المجموعات النيتروسوفيكية وتعريف العديد من المفاهيم مثل الدالة الهشة النيتروسوفيكية والالتحديد المتقطع
وغير المتقطع ،تركيب الدوال النيتروسوفيكية ،الدالة النيتروسوفيكية الزوجية والفردية ،الدالة اللوغاريتمية
النيتروسوفيكية ،وشبه االستمرار النيتروسوفيكي ،واالشتقاق النيتروسوفيكي ومن ثم التكامل المحدد وغير
المحدد النيتروسوفيكي.
[16] (Kharal. Athar 2011) -9
A Neutrosophic Multicriteria Decision Making Method
يتناول هذا البحث طريقة لصنع قرار متعدد المعايير باستخدام مجموعات النيتروسوفيك ،إلى جانب دراسة
بعض الخصائص الرياضية الهامة ،ويقوم بعرض األساسيات لنظرية مجموعات النيتروسوفيك لتوفير
مقدمة جيدة من أجل وضع خوارزمية لصنع قرار متعدد المعايير ،ومن ثم يقوم بتطبيق هذه الطريقة عملياً
في مسألة اختيار أعضاء هيئة تدريس في الجامعة.
-10

)[17] (Hanafy .M.I ,Salama.A.A , Mahfouz .M.K 2013
Correlation Coefficients of Neutrosophic Sets by Centroid Method

في هذا البحث تم اقتراح طريقة لحساب معامل االرتباط للمجموعات النيتروسوفيكية ،ومن ثم معرفة قوة العالقة
التي تربط المجموعات النيتروسوفيكية من خالل معامل االرتباط وفيما إذا كانت مرتبطة بشكل إيجابي أو سلبي
باإلضافة لتقديم بعض األـمثلة.
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[18] (Smarandache. Florentin 2012) -11
Foundations of Neutrosophic Logic and Set, and their applications in Science
يعد هذا البحث من األبحاث الشاملة في مجال النيتروسوفيك حيث قدم فيه سمارانداكه تعريف النيتروسوفي وتعريف
وبين الفرق بين منطق النيتروسوفيك والمنطق الضبابي الحدسي
منطق النيتروسوفيك ودالة الكتلة النيتروسوفيكية ّ
كما عرف ضمنه أيضاً األرقام النيتروسوفيكية ومصفوفة النيتروسوفيك ،وقام بتقديم طريقة لتطبيق النيتروسوفيك

على الروبوتات باإلضافة إلى العديد من التطبيقات.
[19] (Hanafy .M.I ,Salama.A.A , Mahfouz .M.K 2012) -12
Correlation of Neutrosophic Data
في هذا البحث تم تعريف البيانات النيتروسوفيكية وتقديم العديد من خصائصها ،وتم مناقشة العالقة بين مجموعات
النيتروسوفيك وأيض ًا صياغة معادلة لمعامل االرتباط بين المجموعات النيتروسوفيكية.
[20] (Georgiev . Kalin 2005) -13
A simplification of the Neutrosophic Sets. Neutrosophic Logic and Intuitionistic Fuzzy
Sets
يبين هذا البحث بعض خصائص المنطق النيتروسوفيكي ويقترح تبسيطاً للمجموعات النيتروسوفيكية إلى مجموعة
جزئية من ، 𝑅3و أيضاً يظهر هذا البحث إمكانية وطريقة تعميم المجموعات الضبابية الحدسية إلى مجموعات
نيتروسوفيكية.
[21] ) Salama. Ahmad, Broumi. Said, Smarandache. Florentin 2014) -14
Some Types of Neutrosophic Crisp Sets and Neutrosophic Crisp Relations
يقوم هذا البحث بتقديم ثالثة تعاريف ألنواع جديدة من المجموعات الكالسيكية النيتروسوفيكية ويقوم بعرض العديد
من الخصائص والعمليات عليها ،تم يعرض العالقة بين المجموعات النيتروسوفيكية ،ولقد عزز هذا البحث نظرية
المجموعات النيتروسوفيكية بشكل جيد.
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[22] (Broumi. Said, Deli. Irfan, Ali. Mumtaz 2014) -15
Neutrosophic Soft Multi-Set Theory and Its Decision Making
يتناول هذا البحث التعريف بمفهوم نظرية المجموعة النيتروسوفيكية المتعددة وإعطاء طريقة لصنع القرار في هذه
الحالة إن البدائل تعرف هنا على شكل مجموعات نيتروسوفيكية (ثالثية) ويتم بطريقة معينة تم طرحها من خالل
هذا البحث معالجة مسألة اتخاذ القرار في هذه الحالة.
[23] (Mondal. Kalyan, Pramanik. Surapati 2015) -16
Neutrosophic Decision Making Model for Clay-Brick Selection in Construction Field
Based on Grey Relational Analysis
يتم من خالل هذا البحث تقديم تطبيق عملي لعملية صنع القرار النيتروسوفيكية المتعددة المعايير ،حيث يعمل
على اختيار نوعية الطوب الطيني لبناء على أساس قرار رياضي مناسب باالعتماد على مجموعات نيتروسوفيكية
مع تحديد األوزان لكل معيار وثم حساب معامل االرتباط النيتروسوفيكي لكل بديل وثم تحديد درجة االرتباط لكل
بديل وترتيب كل بديل طبقاً لدرجة ارتباطه النيتروسوفيكية واختيار البديل ذي درجة االرتباط األعلى.
[24] (Pramanik. Surapati, Smarandache. Florentin 2016) -17
New Trends in Neutrosophic Theory and Applications
اتجاهات جديدة في نظرية النيتروسوفيك وتطبيقاتها ..وهو عبارة عن كتاب يحوي على العديد من األبحاث الهامة
المتعلقة بالنيتروسوفيك في مجال صنع القرار المتعدد المعايير واستخراج البيانات ونظرية االحتمال والتعلم
االلكتروني والرسم البياني والتشخيص الطبي (من خالل تطبيق النيتروسوفيك في المجال الطبي) وفي علم االجتماع
وفي الطوبولوجيا وفي العديد من المجاالت التي تنطوي على معلومات نيتروسوفيكية.
[25] (Patro. Kumar.Santanu, Smarandache. Florentin 2016) -18
The Neutrosophic Statistical Distribution More Problems, More Solutions
يتناول هذا البحث تعريفاً لمفهوم إحصاء النيتروسوفيك ودراسة للتوزيع الثنائي والتوزيع الطبيعي النيتروسوفيك مع
عدد من األمثلة التوضيحية.
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الفرق بين البحث الحالي والدراسات السابقة:
الحظن ـ ــا م ـ ــن خ ـ ــالل الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة أن الب ـ ــاحثين ق ـ ــاموا بتطبيـ ـ ـق منط ـ ــق النيتروس ـ ــوفيك ف ـ ــي اتجاه ـ ــات
علميـ ـ ــة مختلفـ ـ ــة  ،نقـ ـ ــدم فـ ـ ــي هـ ـ ــذا البحـ ـ ــث اتجاه ـ ـ ـاً آخـ ـ ــر حيـ ـ ــث نقـ ـ ــوم بتقـ ـ ــديم تعريـ ـ ــف مفصـ ـ ــل لالحتمـ ـ ــال
النيتروس ــوفيكي ال ــذي ت ــم عرض ــه بش ــكل مبس ــط ف ــي الد ارس ــات الس ــابقة وذل ــك ب ــدءًا م ــن بن ــاء فض ــاء العين ــة
درس ـ ـ ــة
وتعري ـ ـ ــف األح ـ ـ ــداث النيتروس ـ ـ ــوفيكية وصـ ـ ـ ـوالً إل ـ ـ ــى تعري ـ ـ ــف االحتم ـ ـ ــال النيتروس ـ ـ ــوفيكي وم ـ ـ ــن ث ـ ـ ــم ا
خصائصـ ــه بشـ ــكل عـ ــام  ،وأيض ـ ـًا قمنـ ــا بتقـ ــديم نظريـ ــة بـ ــايز النيتروسـ ــوفيكية  ،وعرفنـ ــا المتغي ـ ـرات العش ـ ـوائية
النيتروس ـ ــوفيكية بنوعيه ـ ــا المتقط ـ ــع والمس ـ ــتمر ث ـ ــم درس ـ ــنا بع ـ ــض التوزيع ـ ــات االحتمالي ـ ــة نيتروس ـ ــوفيكيًا الت ـ ــي
ل ـ ــم يـ ـ ـتم التط ـ ــرق له ـ ــا م ـ ــن قب ـ ــل وه ـ ــي ( توزي ـ ــع بواس ـ ــون – التوزي ـ ــع ف ـ ــوق الهندس ـ ــي – التوزي ـ ــع المن ـ ــتظم -
التوزي ــع األسـ ــي) وأخيـ ـ ًار قمنـ ــا بتق ــديم طريقـ ــة جدي ــدة لصـ ــنع القـ ـرار ذي المعيـ ــار الواح ــد اسـ ــتنادًا إل ــى نمـ ــوذج
ش ـ ــجرة القـ ـ ـ اررات ف ـ ــي ح ـ ــال وج ـ ــود احتم ـ ــاالت ث ـ ــم دون وج ـ ــود احتم ـ ــاالت وف ـ ــق منط ـ ــق النيتروس ـ ــوفيك ف ـ ــي
ح ـ ــين أن جمي ـ ــع الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة قام ـ ــت بد ارس ـ ــة ط ـ ــرق لص ـ ــنع القـ ـ ـرار المتع ـ ــدد المع ـ ــايير اعتم ـ ــادًا عل ـ ــى
األوزان للبدائل.
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الفصل األول

تعاريف ومفاهيم أساسية في منطق النيتروسوفيك
Basic Definitions and Concepts in the Neutrosophic logic

ملخص الفصل:
نسلط الضوء يف هذا الفصل على مفهوم منطق النيرتوسوفيك ونقوم بتعريف
اجملموعات النيرتوسوفيكية من النوعني الكالسيكي والضبابي باإلضافة إىل عرض
لبعض املفاهيم والتعريفات األساسية املستخدمة يف البحث.

13

 1-1تمهيد:
نعلم أن في المنطق الكالسيكي ثنائي القيم يأخذ المتغير إحدى القيميتين } {0,1أي } {true, falseفقط  ،لكن مع
مرور الزمن وتطور العلوم تم مالحظة أن الصح والخطأ وحدها ال تكفي من أجل تمثيل كافة األشكال المنطقية  ،فقدم
العالم لطفي زاده عام  1965مفهوم نظرية المجموعات الضبابية ] [2لمواجهة تلك المشاكل  ،ولقد استحوذت هذه
المجموعات اهتماماً كبي اًر من قبل الصينيين واليابانيين فقط ثم في أواخر الثمانينات من القرن العشرين حدثت تطورات
كبيرة وظهرت أفكار عديدة في هذا االختصاص ما دعا الجميع لالهتمام بها  ،والذي يميز المجموعة الضبابية عن
الكالسيكية في أنها تسمح لعنصر ما باالنتماء الجزئي  ،في حين أن العنصر في المجموعة الكالسيكية إما ينتمي لها
أو ال ينتمي بتاتاً ،وبعد ذلك قدم أتاناسوف عام  [26][27] [6] 1983المجموعات الضبابية الحدسية كتعميم للمجموعات
الضبابية  ،حيث أضاف أتاناسوف لتعريف المجموعة الضبابية مكوناً جديداً وهو درجة الالعضوية  ،فالمجموعات
الضبابية تعطي درجة العضوية لعنصر في مجموعة ما (وتكون درجة الالعضوية =  -1درجة العضوية) في حين أن
المجموعات الضبابية الحدسية تعطي درجة العضوية ودرجة الالعضوية كل منها بشكل مستقل عن اآلخر ،والشرط هو
أن مجموع هاتين الدرجتين ليس أكبر من الواحد.

سنورد فيما يلي تعريف المجموعة الضبابية والمجموعة الضبابية الحدسية:

المجموعة الضبابيةFuzzy Set [28] :
لتكن  Xمجموعة محددة غير خالية ،المجموعة الضبابية  Aمن  Xلها الشكل :
)(1.1

}]𝐴 = { (𝑥, µ𝐴 (𝑥)); 𝑥 ∈ 𝑋 &µ𝐴 (𝑥) ∈ [0 ,1

حيث الدالة :

]µ𝐴 : 𝑋 → [0,1

تمثل درجة عضوية العنصر  (𝑥 ∈ 𝑋 ( xفي المجموعة . A
إذا كان µ𝐴 (𝑥0 ) = 1

عندها نقول 𝑥0 :ينتمي إلى . A

14

عندها نقول 𝑥1 :ال ينتمي إلى . A

إذا كان µ𝐴 (𝑥1 ) = 0
إذا كان µ𝐴 (𝑥2 ) = 0.6

عندها نقول :قيمة عضوية  𝑥2في  Aهي .0.6

وعندما يكون دائماً يساوي الصفر أو الواحد نحصل على المجموعة الكالسيكية في .X

المجموعة الضبابية الحدسيةIntuitionistic Fuzzy Set [29] :
لتكن  Xمجموعة محددة غير خالية ،المجموعة الضبابية الحدسية  Aمن  Xلها الشكل :
)(2.1

}]𝐴 = { (𝑥 , µ𝐴 (𝑥) , 𝑉𝐴 (𝑥)); 𝑥 ∈ 𝑋 &µ𝐴 (𝑥) ∈ [0 ,1] &𝑉𝐴 (𝑥) ∈ [0 ,1

حيث الدوال :

]µ𝐴 : 𝑋 → [0,1
]𝑉𝐴 : 𝑋 → [0,1

تعرف بالترتيب درجة العضوية ودرجة الالعضوية للعنصر  xفي المجموعة  ، Aويكون:
)(3.1

0 ≤ µ𝐴 (𝑥) + 𝑉𝐴 (𝑥) ≤ 1

عندها
)(4.1
تدعى درجة التردد ل  xفي  ، Aمع

) )𝑥( 𝐴𝑉 π𝐴 (𝑥) = 1 − ( µ𝐴 (𝑥) +
0 ≤ π𝐴 (𝑥) ≤ 1

 وفي عام  1995قدم الفيلسوف والرياضي األميركي فلورنتن سمارانداكه المنطق النيتروسوفيكي ][7] [58
كتعميم للمنطق الضبابي وخاصة المنطق الضبابي الحدسي حيث أضاف مكوناً جديداً لدرجات العضوية
والالعضوية وهي درجة الالتحديد ،وكل مكون من هذه المكونات الثالث يعرف على شكل مجموعات
جزئية تحوي عنصرين أو أكثر أو على شكل مجاالت أو ..بدالً من أن يكون عبارة عن عدد فقط.

15

حيث إن فرضية سمارانداكه ] [40تقول  :ال نعفي أي نظرية من المفارقات ونأخذ جميع اآلراء حول
قضية ما بعين االعتبار ،ولقد قدم سمارانداكه ] [30] [31] [32وسالمة][33] [34] [35] [36] [59
] [37المفاهيم األساسية لمجموعة النيتروسوفيك  ،وعمل العديد من الباحثين على مفهوم المجموعة
النيتروسوفيكية ودرسوا العديد من العمليات عليها مثل  Bhowmikو  Palفي ] [38] [39وغيرهم .
وميزة اسـ ـ ـ ــتخدام منطق النيتروسـ ـ ـ ــوفيك ] [40أنه يميز بين الحقيقة النسـ ـ ـ ــبية (أي الحقيقة في عالم واحد)
واحتمــالهــا هو  1والحقيقــة المطلقــة ( أي الحقيقــة في كــل العوالم الممكنــة ) واحتمــالهــا هو  1+حيــث
 ، 1+ > 1وبالمثل ميز بين الخطأ النسبي احتماله  0والخطأ المطلق احتماله 0

−

حيث . −0 < 0

نستطيع أن نعبر عن ذلك بالشكل:
, 1+ = 1 + ε

0=0−ε

−

حيث  εعدد موجب صغير جداً .
 وفي منطق النيتروسوفيك ] [40مجموع المكونات ) (T,I,Fليس بالضرورة يساوي الواحد كما في المنطق
الكالسيكي والضبابي ولكن قد يكون أي عدد بين  3+و  −0وهذا الذي يسمح لمنطق النيتروسوفيك أن
يكون قاد اًر على التعامل مع المفارقات (المتناقضات) أي القضايا التي تكون صحيحة وخاطئة في نفس
الوقت والتي ال يستطيع المنطق الضبابي التعامل معها ألن مجموع المكونات يجب أن يساوي الواحد.
 وفي منطق النيتروسوفيك يتم وصف كل متغير منطقي  xعلى شكل ثالثية ) x (t,i,fحيث :
 :tدرجة الحقيقة  :f ،درجة الخطأ  :i ،درجة الالتحديد

][40

بحيث:
 .1في الحالة الخاصة عندما يكون  t + i + f = 1عندها يحافظ المنطق النيتروسوفيكي على اتساقه
مع المنطق الكالسيكي والمنطق الضبابي .
 .2في حالة المعلومات غير المكتملة عن المتغير عندها . t + i + f < 1
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 .3في حالة المعلومات المتناقضة عن نفس المتغير عندها . t + i + f > 1

 وبشكل عام أكثر عرف سمارانداكه مكونات النيتروسوفيك بالشكل[40] :

 2-1مكونات النيتروسوفيكNeutrosophic Components :
ليكن  T , I , Fمجموعات جزئية حقيقية معيارية أو غير معيارية من المجال غير المعياري
[  ] −0 , 1+مع
𝑓𝑛𝑖𝑡 = 𝑇 , inf

𝑝𝑢𝑠𝑡 = 𝑇 sup

𝑓𝑛𝑖𝑖 = 𝐼 , inf

𝑝𝑢𝑠𝑖 = 𝐼 sup

𝑓𝑛𝑖𝑓 = 𝐹 inf

,

𝑝𝑢𝑠𝑓 = 𝐹 sup

ويكون:
𝑛𝑠𝑢𝑝 = 𝑡𝑠𝑢𝑝 + 𝑖𝑠𝑢𝑝 + 𝑓𝑠𝑢𝑝 ≤ 3+
𝑛𝑖𝑛𝑓 = 𝑡𝑖𝑛𝑓 + 𝑖𝑖𝑛𝑓 + 𝑓𝑖𝑛𝑓 ≥ −0
وبالتالي:
0 ≤ inf(𝑛) ≤ sup(𝑛) ≤ 3+

−

وهذه المجموعات  T , I , Fليست بالضرورة أن تكون مجاالت ،ربما تكون أي مجموعات جزئية  ،وقد تكون
هذه المجموعات مستمرة أو مت قطعة ،مكونة من عنصر واحد أو أكثر  ،منتهية  ،معدودة أو غير معدودة  ،اجتماع
أو تقاطع مجموعات جزئية . .........،
وألن هناك أنواعاً ونسباً من الحقيقة والخطأ والالتحديد ،نستطيع تقسيم

 Tإلى مكونات جزئية وهي

} 𝑚𝑇  {𝑇1 , 𝑇2 , … … ,وكذلك نقسم  Iإلى مكونات جزئية }  {I1 , I2 , … … , Irوكذلك  Fإلى } 𝑝𝐹 {𝐹1 , 𝐹2 , … … ,
بحيث إن (حجم العينة)

m+r+p=n

17

وبالتالي يكون:
)(5.1

) (T, I, F) = (T1 , T2 , … … , Tm ; I1 , I2 , … … , Ir ; F1 , F2 , … … , Fp

 إن الغموض وعدم دقة المعلومات سواء في معرفة الحقيقة أو الالتحديد أو الخطأ هو السبب في أخذ
المكونات  T, I, Fعلى شكل مجموعات جزئية.
فمثالً إذا كان لدينا اقتراح " أحمد شخص ذكي " فنجد أن:

][40

بالنسبة لرئيسه في العمل يكون )(0.60 , 0.67 , 0.35
بالنسبة إلى السكرتير يكون )(0.30 , 0.20 , 0.50
بالنسبة لنفسه يكون ) (0.10 , 0.25 , 0.80وهكذا . .............
فنالحظ من خالل هذا المثال بأن المتغير هو " أحمد شخص ذكي " هذا المتغير صحيح في عدد من
الحاالت وبالنسبة لعدد من األشخاص أي تم إعطاء نسبة ذكائه من عدة أشخاص بدرجات وأنه غير ذكي
بدرجات ودرجة ذكاء غير محددة بدرجات أيضاً وهكذا ...
 نعلم من قوانين اإلحصـ ـ ــاء أنه في حالة أخذ العينات اإلحصـ ـ ــائية إلجراء د ارسـ ـ ــات اسـ ـ ــتقصـ ـ ــائية كإجراء
اس ـ ـ ـ ـ ــتطالع للرأي العام حيث يكون لدينا خياران ممكنان يوجد دائماً خطأ في المعاينة كأن يكون x %
للجواب األول و  y%للجواب الثاني مع هامش خطأ  ( ± 𝑘%ويكون بش ـ ـ ــكل عام  ) x+y=100هذا
الخطأ قد يكون عبارة عن مكون الالتحديد في منطق النيتروسوفيك .
فمن أجل الثالثية ) (t , i , fمع  t+f=1نفسر كالتالي :
تكون القيم الموافقة للحقيقة تقع ضمن المجال ] . [t-i , t+i
والقيم الموافقة لغير الحقيقة (الخطأ) تقع ضمن المجال ]  [f-i , f+iمع }𝑓 . 𝑖 ≤ min{𝑡,
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على سبيل المثال :تم إجراء استطالع و كانت النتائج بأن  45%من األشخاص الذين شملهم المسح موافقون
على اإلجراء الذي سيقوم به رئيس العمل وكان هناك  ± 5%هامش خطأ في أثناء المسح  ،نعبر عن ذلك
نيتروسوفيكياً بالشكل )(0.45 , 0.05 , 0.55
وبالتالي تكون القيم الصحيحة ) (Tلألشخاص الموافقين على اإلجراء الذي سيقوم به رئيس العمل من بين
األشخاص المشمولين في المسح تقع ضمن المجال ][t-i , t+i ]= [ 0.40 , 0.50

 3-1تعريف منطق النيتروسوفيك[40] :

Definition of Neutrosophic Logic

المنطق الذي يكون فيه كل مسألة (قضية) لها نسبة من الحقيقة في مجموعة جزئية  Tونسبة من الالتحديد
في مجموعة جزئية  Iونسبة من الخطأ في مجموعة جزئية  Fيدعى منطق النيتروسوفيك.

 4-1تعريف المجموعة الكالسيكية النيتروسوفيكية[3] :
Definition of Neutrosophic Crisp Set
ليكن لدينا  Xمجموعة محددة غير خالية ،و  Aمجموعة من  Xتكتب على شكل ثالثية ) (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3
بحيث إن مكونات هذه الثالثية هي مجموعات جزئية على  ( Xبحيث  𝐴3يمثل الحدث الضد أو المناقض
ل  𝐴1أو يمثل وجهة نظر مختلفة و  𝐴2يمثل حدث غير محدد) عندئذ ندعو  Aمجموعة كالسيكية
نيتروسوفيكية ونرمز لها بالرمز ) (NCSونعبر عنها بالشكل :
) 𝐴 = (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3
وكل مجموعة كالسيكية في  Xتملك هذا الشكل هي مجموعة كالسيكية نيتروسوفيكية.
مالحظة :ننوه بأننا عندما نذكر  Xمجموعة محددة غير خالية ،ونعرف عليها مجموعات كالسيكية نيتروسوفيكية
عندها نقصد بأن  Xهي مجموعة نيتروسوفيكية.
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 1-4-1أنواع المجموعة الكالسيكية النيتروسوفيكية:

Types of the Neutrosophic Crisp Set

بفرض  Aمجموعة كالسيكية نيتروسوفيكية نعبر عنها بالشكل :
عندها نميز األنواع التالية:

) 𝐴 = (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3

][59] [3

 -1المجموعة الكالسيكية النيتروسوفيكية من النوع األول:
بحيث يكون
&

∅ = 𝐴2 ∩ 𝐴3

∅ = 𝐴1 ∩ 𝐴3

&

∅ = 𝐴1 ∩ 𝐴2

ونرمز لها لالختصار ).(NCS-1
 -2المجموعة الكالسيكية النيتروسوفيكية من النوع الثاني:
بحيث يكون:
∅ = 𝐴2 ∩ 𝐴3

&

∅ = 𝐴1 ∩ 𝐴3

&

∅ = 𝐴1 ∩ 𝐴2

وأيضاً

𝑋 = 𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ 𝐴3
ونرمز لها لالختصار ).(NCS-2
 -3المجموعة الكالسيكية النيتروسوفيكية من النوع الثالث:
بحيث يكون:
𝑋 = 𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ 𝐴3

&

ونرمز لها لالختصار ). (NCS-3
 أمثلة على سبيل التوضيح:
إذا كانت  Aمجموعة كالسيكية نيتروسوفيكية وكان لدينا:
 X(0.5 , 0.2 , 0.3 ) -1عنصر من A

∅ = 𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ 𝐴3
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الذي يعني أن هناك احتماالً  %50لوجود  xفي  Aو  30 %لعدم وجود Xفي  Aو 20%
غير محدد ( أي ال نعلم تماماً إذا  Xينتمي إلى  Aأو ال ).
 Y(0 , 0 ,1) -2عنص ًار من A
الذي يعني أن Y :بالتأكيد ليس في .A
 -3بشكل عام:
) }  𝑥 ( [0.2 , 0.3] , [0.40, 0.45] ∪ [0.50 , 0.51] , {0.20 , 0.24 , 0.28من .A
الذي يعني أن :احتمال وجود  xفي  Aيتراوح بين  20%إلى .30%
واحتمال عدم وجود  xفي  Aهو  20%أو  24%أو . 28%
واحتمال الالتحديد (أي ال نعلم إذا  xينتمي إلى  Aأو ال) هو بين  40%إلى  45%أو بين
 50%إلى . 51%

 2-4-1بعض التعاريف ألنواع مختلفة من المجموعات الكالسيكية النيتروسوفيكية:
 -1تعريف المجموعة الكالسيكية النيتروسوفيكية الخالية:
نرمز لها بالرمز 𝑁∅ وتعرف كأربعة أنواع :
 )aالنوع األول

)𝑋 ∅𝑁1 = (∅, ∅,

 )bالنوع الثاني

)𝑋 ∅𝑁2 = (∅, 𝑋,

 )cالنوع الثالث

)∅ ∅𝑁3 = (∅, 𝑋,

 )dالنوع الرابع

)∅ ∅𝑁4 = (∅, ∅,

 -2تعريف المجموعة الكالسيكية النيتروسوفيكية األكيدة:
نرمز لها بالرمز 𝑁𝑋 وتعرف كأربعة أنواع :
 )aالنوع األول

)∅ 𝑋𝑁1 = (𝑋, ∅,

 )bالنوع الثاني

)∅ 𝑋𝑁2 = (𝑋, 𝑋,

 )cالنوع الثالث

)𝑋 𝑋𝑁3 = (𝑋, ∅,

 )dالنوع الرابع

)𝑋 𝑋𝑁4 = (𝑋, 𝑋,

][3] [21] [59
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 -3تعريف متمم المجموعة الكالسيكية النيتروسوفيكية:
Definition of the complementary of the Neutrosophic Crisp Set
لتكن )  A = (A1 , A2 , A3مجموعة كالسيكية نيتروسوفيكية من  ، Xعندها نعرف المتمم للمجموعة
 Aالذي نرمز له بالرمز  Acكثالثة أنواع كالتالي:
) Ac = (Ac 1 , Ac 2 , Ac 3
أو
) Ac = (A3 , A2 , A1
أو
) Ac = (A3 , Ac 2 , A1

 3-4-1بعض التعاريف للعالقات والعمليات بين المجموعات الكالسيكية النيتروسوفيكية[3] :
][21
 -1تعريف عالقة االحتواء بين مجموعتين نيتروسوفيكيتين:
The relationship of Containment between two Neutrosophic sets
لتكن  Xمجموعة غير خالية ،ولدينا  A,Bمجموعات كالسيكية نيتروسوفيكية من  Xلهما الشكل:
) 𝐴 = (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3
) 𝐵 = (𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3
عندها نستطيع أن نعرف العالقة 𝐵 ⊆ 𝐴 كنوعين :
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النوع األول:
𝐴1 ⊆ 𝐵1 , 𝐴2 ⊆ 𝐵2 , 𝐴3 ⊇ 𝐵3

𝐵⊆𝐴

⇔

النوع الثاني:
𝐴1 ⊆ 𝐵1 , 𝐴2 ⊇ 𝐵2 , 𝐴3 ⊇ 𝐵3

⇔

𝐵⊆𝐴

 -2تعريف عالقتي التقاطع واالجتماع لمجموعتين نيتروسوفيكيتين:
The relationships of Intersection and union of two Neutrosophic sets
لتكن  Xمجموعة غير خالية ،ولدينا  A,Bمجموعات كالسيكية نيتروسوفيكية من  Xلهما الشكل:
) 𝐴 = (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3
) 𝐵 = (𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3
عندها يكون:
 -1عالقة التقاطع )𝐵 ∩ 𝐴 ) نستطيع أن نعرفها كنوعين :
النوع األول:
) 𝐴 ∩ 𝐵 = ( 𝐴1 ∩ 𝐵1 , 𝐴2 ∩ 𝐵2 , 𝐴3 ∪ 𝐵3
النوع الثاني:
) 𝐴 ∩ 𝐵 = ( 𝐴1 ∩ 𝐵1 , 𝐴2 ∪ 𝐵2 , 𝐴3 ∪ 𝐵3
 -2عالقة االجتماع )𝐵 ∪ 𝐴( أيضاً نعرفها كنوعين :
النوع األول:
) 𝐴 ∪ 𝐵 = ( 𝐴1 ∪ 𝐵1 , 𝐴2 ∪ 𝐵2 , 𝐴3 ∩ 𝐵3
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النوع الثاني:
) 𝐴 ∪ 𝐵 = ( 𝐴1 ∪ 𝐵1 , 𝐴2 ∩ 𝐵2 , 𝐴3 ∩ 𝐵3

مالحظات[3] :
 -1من أجل أي مجموعة كالسيكية نيتروسوفيكية  Aمن  Xيكون:
𝑁𝑋 ⊆ 𝐴

,

𝐴 ⊆ 𝑁∅

 -2من أجل  A,Bمجموعات كالسيكية نيتروسوفيكية في  Xيكون لدينا ما يلي محققاً
(A ∩ B)c = Ac ∪ Bc
(A ∪ B)c = Ac ∩ Bc

 -3نستطيع بسهولة تعميم عمليات التقاطع واالجتماع في التعريف 3-4-1

السابق على عائلة من

المجموعات الجزئية الكالسيكية النيتروسوفيكية كالتالي:
لتكن }𝐽 ∈ 𝑗  { 𝐴𝑗 ,عائلة من المجموعات الجزئية الكالسيكية النيتروسوفيكية في  Xعندها :
 ∩ 𝐴𝑗 )aنعرفه كنوعين:
النوع األول:
) ∩ Aj = ( ∩ Aj1 , ∩ Aj2 , ∪ Aj3
النوع الثاني:
) ∩ Aj = ( ∩ Aj1 , ∪ Aj2 , ∪ Aj3
 ∪ 𝐴𝑗 )aنعرفه أيضاً كنوعين:
النوع األول:
) ∪ Aj = ( ∪ Aj1 , ∪ Aj2 , ∩ Aj3
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النوع الثاني:
) ∪ Aj = (∪ Aj1 , ∩ Aj2 , ∩ Aj3
 -4ناتج ضرب مجموعتين كالسيكيتين نيتروسوفيكيتين  A , Bهو من جديد مجموعة كالسيكية
نيتروسوفيكية 𝐵 × 𝐴 تعطى بالشكل :
)(6.1

) A × B = (A1 × B1 , A2 × B2 , A3 × B3

 4-4-1تعريف المجموعات الكالسيكية النيتروسوفيكية الخالية واألكيدة وفق أنواع المجموعات[3] :
 -1تعريف المجموعة الكالسيكية النيتروسوفيكية الخالية واألكيدة من النوع األول:
لتكن  Xمجموعة غير خالية ،ولدينا ) 𝐴 = (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3

مجموعة كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع

األول ) (NCS -1في  Xعندها  ∅𝑁 1و  𝑋𝑁 1نعرفهم كالتالي:
 ∅𝑁 1 -1نعرفها كثالثة أنواع:
النوع األول

)𝑋 ∅𝑁 11 = (∅, ∅,

النوع الثاني

)∅ ∅𝑁 21 = (∅, 𝑋,

النوع الثالث

)∅ ∅𝑁31 = (∅, ∅,

 𝑋𝑁 1 -2تعرف كنوع واحد فقط :
)∅ 𝑋𝑁 1 = (𝑋 , ∅,

 -2تعريف المجموعة الكالسيكية النيتروسوفيكية الخالية واألكيدة من النوع الثاني:
من أجل  Aمجموعة كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع الثاني )، (NCS-2عندها  ∅𝑁 2و  𝑋𝑁 2نعرفهما
كالتالي:
 ∅𝑁 2 -1نعرفها كنوعين:
النوع األول

)𝑋 ∅𝑁1 2 = (∅, ∅,

النوع الثاني

)∅ ∅𝑁 22 = (∅, 𝑋,
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 𝑋𝑁 2 -2تعرف كنوع واحد فقط
)∅ 𝑋𝑁 32 = (𝑋 , ∅,

 -3تعريف المجموعة الكالسيكية النيتروسوفيكية الخالية واألكيدة من النوع الثالث:
من أجل  Aمجموعة كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع الثالث )، (NCS-3عندها  ∅𝑁 3و  𝑋𝑁 3نعرفهما
كالتالي:
 ∅𝑁 3 -1نعرفها كثالثة أنواع:
النوع األول

)𝑋 ∅𝑁 13 = (∅, ∅,

النوع الثاني

)∅ ∅𝑁 23 = (∅, 𝑋,

النوع الثالث

)𝑋 ∅𝑁 33 = (∅, 𝑋,

 𝑋𝑁 3 -2نعرفها كثالثة أنواع:
النوع األول

)∅ 𝑋𝑁 13 = (𝑋, ∅,

النوع الثاني

)∅ 𝑋𝑁 23 = (𝑋, 𝑋,

النوع الثالث

)𝑋 𝑋𝑁 33 = (𝑋, ∅,

 -4مثال[3] :
بفرض لدينا المجموعة  Xمعرفة بالشكل:
}𝑓 𝑋 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒,
عندها نجد أن:
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-1
)}𝑓{ 𝐴 = ( {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 }, {𝑒},
)} 𝑑 𝐷 = ( {𝑎, 𝑏}, {𝑒, 𝑐 }, {𝑓,
كل من  Aو  Dيمثل مجموعة كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع األول ) (NCS-1وأيضاً ( )NCS-2وأيضاً
).) NCS-3
-2
)}𝑒{ 𝐵 = ( {𝑎, 𝑏, 𝑐 }, {𝑑 },
تمثل  Bمجموعة كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع األول ) (NCS-1ولكنها ليست ) (NCS-2و كذلك ليست
).(NCS-3
-3
)}𝑎 𝐶 = ( {𝑎, 𝑏}, {𝑐, 𝑑 }, {𝑒, 𝑓,
تمثل  Cمجموعة كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع الثالث ) (NCS-3ولكنها ليست ) (NCS-2وكذلك
ليست ).(NCS-1

 5-4-1تعريف صورة المجموعة الكالسيكية النيتروسوفيكية[3] :
ليكن لدينا )  𝐴 = (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3هي  NCSفي  ،Xولدينا أيضاً )  𝐵 = (𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3هي  NCSفي Y
( حيث كل من  Xو  Yتمثل مجموعة محددة غير خالية) ولدينا الدالة  fمعرفة بالشكل :
)(7.1

𝑌 → 𝑋 𝑓:

عندها:
 -1صورة  Aبالنسبة ل  fنرمز لها بالرمز ) f(Aهي  NCSفي  ، Yوتعرف بالشكل:
)(8.1

) ) 𝑓 (𝐴) = ( 𝑓 (𝐴1 ) , 𝑓 (𝐴2 ) , 𝑓 (𝐴3
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 -2صورة  Bبالنسبة ل  fنرمز لها بالرمز )𝐵(  f −1هي  NCSفي  ، Xوتعرف بالشكل:
)(9.1

) ) f −1 (𝐵) = ( f −1 (𝐵1 ) , f −1 (𝐵2 ) , f −1 (𝐵3

 5-1المجموعات النيتروسوفيكية[3] [42]:

Neutrosophic Sets

سنعرض فيما يلي بعض التعاريف للمفاهيم األساسية للمجموعة النيتروسوفيكية والعالقات والعمليات بين المجموعات
النيتروسوفيكية ]( [3] [31] [32] [53] [59حيث أن المجموعات النيتروسوفيكية هي تعميم المجموعات الضبابية،
والمجموعات الكالسيكية النيتروسوفيكية هي تعميم المجموعات الكالسيكية).

 1-5-1تعريف المجموعة النيتروسوفيكية:

Definition of Neutrosophic Set

لتكن  Xمجموعة محددة غير خالية ،ولتكن  Aمجموعة نيتروسوفيكية (نرمز لها لالختصار  )NSلها الشكل:
)(10.1

) 𝑋 ∈ 𝑥 ;)𝑥( 𝐴𝑣 𝐴 = {( µ𝐴 (𝑥) , 𝑘𝐴 (𝑥) ,

حيث )𝑥( 𝐴 µو )𝑥( 𝐴𝑘 و )𝑥( 𝐴𝑣 هي دوال تمثل على الترتيب دالة درجة العضوية ودرجة الالتحديد ودرجة
الالعضوية للمجموعة . A
بحيث أن:
)(11.1

0 ≤ µ𝐴 (𝑥) , 𝑘𝐴 (𝑥) , 𝑣𝐴 (𝑥) ≤ 1+

−

و
)(12.1

لكل 𝐴 ∈ 𝑥 .

0 ≤ µ𝐴 (𝑥) + 𝑘𝐴 (𝑥) + 𝑣𝐴 (𝑥) ≤ 3+

−
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 2-5-1تعريف المجموعة الخالية واألكيدة النيتروسوفيكية:
من أجل  Xمجموعة غير خالية سنعرف المجموعات النيتروسوفيكية 𝑁 0و 𝑁 1في  Xكالتالي:
 0𝑁 -1نستطيع أن نعرفها بأربعة أنواع:
}𝑋 ∈ 𝑥 ; )0𝑁1 = { (0,0,1
}𝑋 ∈ 𝑥 ; )0𝑁2 = { (0,1,1
}𝑋 ∈ 𝑥 ; )0𝑁3 = { (0,1,0
}𝑋 ∈ 𝑥 ; )0𝑁4 = { (0,0,0

 1𝑁 -2نعرفها كأربعة أنواع أيضاً:
}𝑋 ∈ 𝑥 ; )1𝑁1 = { (1,0,0
}𝑋 ∈ 𝑥 ; )1𝑁2 = { (1,0,1
}𝑋 ∈ 𝑥 ; )1𝑁3 = { (1,1,0
}𝑋 ∈ 𝑥 ; )1𝑁4 = { (1,1,1

 3-5-1تعريف متمم المجموعة النيتروسوفيكية:
بفرض  Xمجموعة غير خالية ،ولدينا }𝑋 ∈ 𝑥 ;))𝑥( 𝐴𝑣  𝐴 = {( µ𝐴 (𝑥) , 𝑘𝐴 (𝑥) ,مجموعة
نيتروسوفيكية في  ، Xعندئذ متتم  Aنعرفه كثالثة أنواع كالتالي ونرمز له بالرمز )C(A
النوع األول

) )𝑥( 𝐴𝑣 𝐶1 (𝐴) = ( (1 − µ𝐴 (𝑥)) , (1 − 𝑘𝐴 (𝑥)) , (1 −

النوع الثاني

) )𝑥( 𝐴𝐶2 (𝐴) = ( 𝑣𝐴 (𝑥) , 𝑘𝐴 (𝑥) , µ

النوع الثالث

) )𝑥( 𝐴𝐶3 (𝐴) = ( 𝑣𝐴 (𝑥) , (1 − 𝑘𝐴 (𝑥)) , µ
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 4-5-1تعريف عالقتي التقاطع واالجتماع لمجموعتين نيتروسوفيكيتين:
لتكن  Xمجموعة محددة غير خالية ،ولتكن  Aو  Bمجموعات نيتروسوفيكية لها الشكل:
) )𝑥( 𝐴𝑣 𝐴 = ( µ𝐴 (𝑥) , 𝑘𝐴 (𝑥) ,
) )𝑥( 𝐵𝑣 𝐵 = ( µ𝐵 (𝑥) , 𝑘𝐵 (𝑥) ,
حيث 𝑋 ∈ 𝑥 ،عندها نعرف العالقات التالية:
 (𝐴 ∩ 𝐵) -1يعرف بثالثة أنواع:
النوع األول
) )A ∩ B = ( µA (x). µB (x) , k A (x). k B (x) , vA (x). vB (x

النوع الثاني
) )A ∩ B = ( µA (x) ∧ µB (x) , k A (x) ∧ k B (x) , vA (x) ∨ vB (x

النوع الثالث
) )A ∩ B = ( µA (x) ∧ µB (x) , k A (x) ∨ k B (x) , vA (x) ∨ vB (x

 (𝐴 ∪ 𝐵) -2نعرفه كنوعين:
النوع األول
) )A ∪ B = ( µA (x) ∨ µB (x) , k A (x) ∨ k B (x) , vA (x) ∧ vB (x
النوع الثاني
) )A ∪ B = ( µA (x) ∨ µB (x) , k A (x) ∧ k B (x) , vA (x) ∧ vB (x
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 5-5-1تعريف تعميم عمليات التقاطع واالجتماع على عائلة من المجموعات النيتروسوفيكية:
نستطيع تعميم عمليات التقاطع واالجتماع على عائلة من المجموعات النيتروسوفيكية  ،ليكن }𝐽 ∈ 𝑗 {𝐴𝑗 ,
عائلة من  NSSفي  Xعندها :
 ) ∩ Aj ) ; j ∈ J -1نستطيع تعريفه كنوعين حيث : x ∈ X
النوع األول
) )𝑥( 𝑗𝐴𝑣 ∨∩ 𝐴𝑗 = ( ∧ µ𝐴𝑗 (𝑥) ,∧ 𝑘𝐴𝑗 (𝑥) ,
النوع الثاني
) )𝑥( 𝑗𝐴𝑣 ∨ ∩ 𝐴𝑗 = ( ∧ µ𝐴𝑗 (𝑥) ,∨ 𝑘𝐴𝑗 (𝑥) ,
 (∪ 𝐴𝑗 ) , 𝑗 ∈ 𝐽 -1نستطيع تعريفه كنوعين حيث 𝑋 ∈ 𝑥 :
النوع األول
) )𝑥( 𝑗𝐴𝑣 ∧∪ 𝐴𝑗 = ( ∨ µ𝐴𝑗 (𝑥) ,∨ 𝑘𝐴𝑗 (𝑥) ,
النوع الثاني
) )𝑥( 𝑗𝐴𝑣 ∧ ∪ 𝐴𝑗 = ( ∨ µ𝐴𝑗 (𝑥) ,∧ 𝑘𝐴𝑗 (𝑥) ,

 6-1تعريف لبعض العالقات المنطقية في منطق النيتروسوفيك[40] :
ليكن )  (𝑡1 , 𝑖1 , 𝑓1و )  (𝑡2 , 𝑖2 , 𝑓2مجموعات من  NLحيث مجموع العناصر في الثالثية هو الواحد تعرف
العالقات المنطقية )¬  ( ∧ ,∨ ,بالشكل التالي:
) 1- ¬(𝑡1 , 𝑖1 , 𝑓1 ) = (𝑓1 , 𝑖1 , 𝑡1
) } 2- (𝑡1 , 𝑖1 , 𝑓1 ) ∧ (𝑡2 , 𝑖2 , 𝑓2 ) = ( 𝑡 = min{𝑡1 , 𝑡2 } , 𝑖 = 1 − (𝑡 + 𝑓) , 𝑓 = max{𝑓1 , 𝑓2
) } 3- (𝑡1 , 𝑖1 , 𝑓1 ) ∨ (𝑡2 , 𝑖2 , 𝑓2 ) = ( 𝑡 = max{𝑡1 , 𝑡2 } , 𝑖 = 1 − (𝑡 + 𝑓) , 𝑓 = min{𝑓1 , 𝑓2
نرمز لمجموعة هذه العالقات بالرمز . NL1
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نتيجة من التعريف السابق:
إذا كان } 𝑛𝐴  {𝐴1 , 𝐴2 , … . ,مجموعة مجموعات من ، NL1عندها يكون:
)𝐴1 ∨ 𝐴2 ∨ … .∨ 𝐴𝑛 = (t, i, f
حيث:
} 𝑛𝑡 𝑡 = max{𝑡1 , 𝑡2 , … . ,
} 𝑛𝑓 𝑓 = min{𝑓1 , 𝑓2 , … . ,
) 𝑓 𝑖 = 1 − (𝑡 +
ويكون:
)𝐴1 ∧ 𝐴2 ∧ … .∧ 𝐴𝑛 = (t, i, f
حيث:

} 𝑛𝑡 𝑡 = m𝑖𝑛{𝑡1 , 𝑡2 , … . ,
} 𝑛𝑓 𝑓 = m𝑎𝑥 {𝑓1 , 𝑓2 , … . ,
) 𝑓 𝑖 = 1 − (𝑡 +

 7-1مقارنة مجموعتين نيتروسوفيكيتين من[3] : NL1
ليكن )  (𝑡1 , 𝑖1 , 𝑓1و )  (𝑡2 , 𝑖2 , 𝑓2مجموعات من  ،NL1عندها يكون:
إذا كان أحد الشرطين محقق:
-1

𝑡1 < 𝑡2

-2

𝑓1 < 𝑓2 & 𝑡1 = 𝑡2

) (𝑡1 , 𝑖1 , 𝑓1 ) < (𝑡2 , 𝑖2 , 𝑓2
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 بعض التعاريف للمفاهيم الواردة في البحث:

 8-1تعريف قياس النيتروسوفيك[41] :

Neutrosophic measurement

ليكن  Xفضاء نيتروسوفيكي و  Ʃهي  – σالجبر النيتروسوفيكي على  – σ) Xالجبر النيتروسوفيكي يعرف بنفس
طريقة  – σالجبر الكالسيكي مع فرق أن المجموعة  Xالمعرف عليها تحوي بعض الالتحديد) نعرف قياس
النيتروسوفيك  Vمن أجل مجموعة نيتروسوفيكية  Aحيث 𝑋 ⊆ 𝐴  𝐴 ∈ Ʃ ,بالشكل:
𝑉: 𝑋 → 𝑅3

)(13.1

) )𝐴 𝑖𝑡𝑛𝑎 (𝑚 𝑉 (𝐴) = ( 𝑚(𝐴) , 𝑚(𝑛𝑒𝑢𝑡 𝐴) ,
)𝐴 𝑖𝑡𝑛𝑎( هو الحدث الضد ل  Aو )𝐴 𝑡𝑢𝑒𝑛( هو حدث الالتحديد بالنسبة إلى .A

حيث:

)𝐴(𝑚  :تعني قياس الجزء المحدد من .A
)𝐴 𝑡𝑢𝑒𝑛(𝑚  :تعني قياس الجزء غير المحدد من .A
)𝐴 𝑖𝑡𝑛𝑎 (𝑚  :تعني قياس الجزء المحدد الضد ل .A
مالحظات:
 -1فضاء قياس النيتروسوفيك هو عبارة عن الثالثية ) .( X , Ʃ , V
 -2من أجل 𝑚(𝑛𝑒𝑢𝑡 𝐴) = 0

و  𝑚( 𝑎𝑛𝑡𝑖 𝐴) = 0نعود من قياس النيتروسوفيك إلى القياس

الكالسيكي.

مثال:
 -1اذا كان لدينا سطح ) )5 × 5متر مربع فيه شقوق ) (0.1 × 0.2متر مربع عندها
)V (surface) = (24.98 , 0.02 , 0
حيث  Vقياس النيتروسوفيك للسطح.
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 -2حجر نرد فيه وجهين قد مسحا عندها:
)V (dice) = (4 , 2 , 0
حيث  Vقياس النيتروسوفيك لعدد األوجه الصحيحة لحجر النرد.

 9 -1تعريف العدد اإلحصائي النيتروسوفيكي[41] :
Definition of Neutrosophic Statistical Number
يعرف العدد االحصائي النيتروسوفيكي  Nبالشكل:
N=d+i

حيث  : dالجزء المحدد و  : iالجزء غير المحدد

مثال:
 -1إذا كنا ال نعلم بالضبط مقدار  ، qفقط نعلم أن ] 𝑞 ∈ [ 0.8 , 0.9عندها q= 0.8+ i
حيث  0.8هو الجزء المحدد من  qو ] 𝑖 ∈ [ 0 , 0.1الجزء غير المحدد من .q
 -2إذا كان لدينا

] 𝑟 ∈ [ −6, −4عندها

r = -6 +i

حيث ) (-6هو الجزء المحدد من  rو ] 𝑖 ∈ [ 0 , 2هو الجزء غير المحدد من .r

 10-1تعريف تكامل النيتروسوفيك[41] :
Definition of Neutrosophic Integration
باستخدام قياس النيتروسوفيك نعرف تكامل النيتروسوفيك لدالة  fبالشكل:
)(14.1

𝑣𝑑 𝑓 𝑋∫

حيث  Xفضاء القياس النيتروسوفيكي ،ويتم أخذ التكامل بالنسبة لقياس النيتروسوفيك .V
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ويمكن أن يحدث الالتحديد بعدة طرق:
 -1فيما يتعلق بقيمة الدالة المكاملة .f
 -2فيما يتعلق بالحد األعلى أو الحد األدنى للتكامل.
 -3فيما يتعلق بالفضاء وقياسه.
الحالة):(1
الالتحديد يتعلق بقيمة الدالة:
ليكن لدينا

𝑅 → ]𝑏 𝑓𝑁 : [𝑎,

 ،دالة النيتروسوفيك تعرف بالشكل:

)(15.1
) 𝑥( 𝑔

)𝑥(𝑖 𝑓𝑁 (𝑥) = 𝑔(𝑥) +

الجزء المحدد من )𝑥( 𝑁𝑓 و )𝑥(𝑖 الجزء غير المحدد من )𝑥( 𝑁𝑓 .

حيث تكتب من أجل كل  xفي ] . [a ,b
ويكون:

𝑖 (𝑥) ∈ [0 , ℎ(𝑥)] ; ℎ(𝑥) ≥ 0

لذلك قيم الدالة )𝑥( 𝑁𝑓 تكون قيم تقريبية أي:
] )𝑥(𝑓𝑁 (𝑥) ∈ [ 𝑔(𝑥) , 𝑔(𝑥) + ℎ

Y
)g(x)+h(x

)𝑥( 𝑁𝑓
)g(x

X

b

a

0

الشكل ) (1-1يمثل حالة الالتحديد المتعلق بقيمة الدالة المكاملة
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وتكامل النيتروسوفيك يكون:
𝑏

)(16.1

𝑏

𝑏

𝑥𝑑 )𝑥(𝑖 𝑎∫ ∫𝑎 𝑓𝑁 (𝑥) 𝑑𝑣 = ∫𝑎 𝑔(𝑥) 𝑑𝑥 +

الحالة):(2
الالتحديد يتعلق بالحد األدنى:
بفرض أننا نريد أن نكامل الدالة

𝑅 → 𝑋  𝑓:على المجال ] [a,bمن  ،Xلكننا غير متأكدين من الحد األدنى

 aحيث بفرض أن الحد األدنى  aيملك جزءاً محدداً )  (𝑎1وجزءاً غير محدد )𝜀( أي:
حيث على سبيل المثال

𝜀 𝑎 = 𝑎1 +

]ε ∈ [0 , 0.1

Y

)f(x

X

b

0
𝟏 𝑎1 𝒂𝟏 + 𝟎.

الشكل ) (2-1يمثل حالة الالتحديد المتعلق بالحد األدنى للتكامل
حيث:
𝑏

)(17.1

𝑏

∫𝑎 𝑓 (𝑥)𝑑𝑣 = ∫𝑎 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥 − 𝑖1

حيث الالتحديد  𝑖1ينتمي إلى المجال
] 𝑥𝑑)𝑥( 𝑓

𝑎 +0.1

𝑖1 ∈ [ 0 , ∫𝑎 1
1
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أو بطريقة أخرى:

𝑓 (𝑥)𝑑𝑥 + 𝑖2

)(18.1

] 𝑥𝑑)𝑥(𝑓

𝑏
1 +0.1

𝑏

𝑎∫ = 𝑣𝑑)𝑥( 𝑓 𝑎∫

𝑎 +0.1

𝑖2 ∈ [ 0 , ∫𝑎 1
1

 11-1القياسات العددية النيتروسوفيكية[8] :
The Neutrosophic Numerical Measurements
نعبر عن األعداد النيتروسوفيكية بالشكل  a + bIحيث  aو  bأعداد حقيقية و  Iهو الالتحديد
مع

I. 0 = 0

و I2 = I

 ليكن لدينا األعداد النيتروسوفيكية التالية:
6 + 7I

−2 − 4I , − 1 + 0I , 3 + 5I ,

 لنحسب المتوسط:

I = 1.5 + 2I

𝒊)𝑰𝒃(∑ ∑ 𝒂𝒊 +
𝒏

−4+0+5+7
4

+

−2−1+3+6
4

=

= 𝑵𝑴

)(−2−4I )+(−1+0I )+( 3+5I)+(6+7I
4

=

 لنحسب الوسيط:

I = 1 + 2.5 I

0+5
2

+

−1+3
2

=

)(−1+0I )+( 3+5I

 لنحسب االنحراف عن المتوسط لألعداد النيتروسوفيكية التي لدينا:
(−2 − 4 I) − 𝑴𝑵 = (−2 − 4 I) − (1.5 + 2 I) = −3.5 − 6 I

2
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(−1 + 0 I) − 𝑴𝑵 = (−1 + 0 I) − (1.5 + 2 I) = −2.5 − 2 I
( 3 + 5 I) − 𝑴𝑵 = (3 + 5 I) − (1.5 + 2 I) = 1.5 + 3 I
( 6 + 7 I) − 𝑴𝑵 = (6 + 7 I) − (1.5 + 2 I) = 4.5 + 5 I
لنربع اآلن االنحرافات:
(−3.5 − 6 I)2 = (−3.5)2 + 2(−3.5)(−6 I) + (−6 I)2 = 12.25 + 42 I + 36 I2
= 12.25 + 42 I + 36 I = 12.25 + 78 I
وبنفس الطريقة نجد:
(−2.5 − 2 I)2 = 6.25 + 14 I
(1.5 + 3 I)2 = 2.25 + 18 I
(4.5 + 5 I)2 = 20.25 + 70 I
 لنحسب اآلن االنحراف المعياري:
∑( (𝒂𝒊 +(𝑏𝐼)𝑖 )−𝑴𝑵 )2
𝑛

= √10.25 + 45 I

√=𝑆

)(12.25+78 I )+(6.25+14 I)+(2.25+18 I)+(20.25+70 I
4

√=𝑆

حتى نحسب الجذر التربيعي لعدد نيتروسوفيكي نساوي النتيجة ل  𝑥 + 𝑦 Iونحدد  xو  yكالتالي:
√10.25 + 45 I = 𝑥 + 𝑦 I
نربع الطرفين:
10.25 + 45 I = 𝑥 2 + (2𝑥𝑦 + 𝑦 2 ) I
وبالتالي:
𝑥 2 = 10.25 ⇒ 𝑥 = 3.20
45 = 2𝑥𝑦 + 𝑦 2 = 2(3.20)𝑦 + 𝑦 2 ⇒ 𝑦 = 0.64
وبالتالي االنحراف المعياري لألعداد النيتروسوفيكية التي لدينا هو:

3.20 + 0.64 I
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-

نالحظ أن العدد ) (3.20هو االنحراف المعياري الكالسيكي للجزء المحدد من األعداد النيتروسوفيكية السابقة
) ،(-2,-1,3,6ولكن ) (0.64هو ليس االنحراف المعياري الكالسيكي للجزء غير المحدد من األعداد
النيتروسوفيكية ) ،(-4,0,5,7االنحراف المعياري الكالسيكي لهذه األعداد عن المتوسط  2هو :

= 4.30

(−4−2)2 +(0−2)2 +(5−2)2 +(7−2)2
4

√

 12-1األرقام العشوائية النيتروسوفيكيةThe Neutrosophic Random numbers [8]:
هي سلسلة من األرقام والالتحديدات التي تحدث بشكل عشوائي مع احتماالت وقوع متساوية ،إن وقوع
عدد أو التحديد ليس دليل على األرقام أو الالتحديدات التي سبقته وكذلك ال يتوقع األرقام أو الالتحديدات
التي سوف تتبعه.
مثال:
إذا كان لدينا إحدى عشرة كرة في صندوق ما مرقمة من  0إلى  ، 9ولدينا أيض ًا كرة قد تم مسح الرقم
عنها ،تم سحب كرة بشكل متكرر وإعادتها للصندوق فتولد لدينا التسلسل العشوائي التالي:
2,9,9,I,0,7,1,3,1,I,8
حيث  Iهو الكرة غير المحددة .
-

نستطيع تمكين أجهزة الحاسوب لتوليد أرقام عشوائية نيتروسوفيكية باستخدام نفس الخوارزميات الكالسيكية
لألرقام العشوائية الكالسيكية ولكن مع إضافة واحد أو أكثر من حاالت الالتحديد مع فرص متساوية لحدوث
أي منهم.
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مالحظات[41] :
 .1لحالة الالتحديد نوعان:
 )aالنوع األول :التحديد بسبب الفضاء المادي (على سبيل المثال السطح الذي نرمي عليه حجر النرد
يحوي شقوق أو.).........

 )bالنوع الثاني :التحديد بسبب عناصر الفضاء المادي (على سبيل المثال أن يكون هناك عيب في
حجر النرد كأن يكون أحد سطوحه قد مسح الرقم عنه أو أوراق االقتراع غير واضحة أو .).........
 .2لقد عمل العديد من الباحثين على تطبيق منطق النيتروس ـ ـ ـ ـ ــوفيك في مختلف أنواع العلوم الس ـ ـ ـ ـ ــيما في الفيزياء
واإلحصـ ـ ــاء والطوبولوجيا وعلوم الحاسـ ـ ــب وغيرها ] . [43] [44] [46] [48] [49] [54] [56] [57وأيض ـ ـ ـاً تم
استخدام لغة البرمجة (سي شارب  )C#في تطوير برامج الجداول االلكترونية للتمكن من إجراء العمليات المختلفة
على النوع الجديد من البيانات النيتروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيكية ] ،[45] [47] [52بالتالي نجد أنه من الممكن تطبيق منطق
النيتروسوفيك في أي مجال إنساني أو علمي حيث يجد الالتحديد لنفسه مكاناً.
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الفصل الثان

االحتمال الكالسيكي وخصائصه وفق منطق النيتروسوفيك
The classical probability and its proprieties due to Neutrosophic logic

ملخص الفصل:
نعرض يف هذا الفصل تطبيق منطق النيرتوسوفيك على االحتمال الكالسيكي
انطالقاً من بناء فضاء العينة النيرتوسوفيكي إىل األحداث النيرتوسوفيكية وصو ًال
إىل تعريف االحتمال الكالسيكي النيرتوسوفيكي ،ومن ثم نقدم بعض خصائص
هذا االحتمال إضافة إىل بعض النظريات اهلامة املتعلقة فيه ،ونتطرق أيضاً إىل
تعريف االحتمال الشرطي ونظرية بايز وفق منطق النيرتوسوفيك باإلضافة لعرض
بعض األمثلة التوضيحية اهلامة.
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 1-2التجارب العشوائية النيتروسوفيكNeutrosophic Random Experiments :
نعلم أهمية التجارب في حياتنا العلمية السيما في مجاالت العلوم والهندسة فالتجريب مفيد في االستخدام ،وبافتراض

أن إجراء التجارب تحت شروط متقاربة سوف يعطي نتائج متساوية إلى ٍ
حد ما ،في هذه الظروف سوف نكون

قادرين على تحديد قيم المتغيرات التي تؤثر على نتائج التجربة .وعلى أي حال في بعض التجارب ال نتمكن من
تحديد قيم بعض المتغيرات وبالتالي سوف تتغير النتائج من إجراء تجربة إلى أخرى مع أن معظم الشروط تظل كما
هي توصف هذه التجارب بالتجارب العشوائية ،وعندما نحصل في التجربة على نتيجة غير محددة (التحديد) ونأخذ
ونعترف بهذه النتيجة نكون قد حصلنا على تجربة نيتروسوفيكية.
مثال:
عند رمي حجر نرد على سطح يحوي شقوق ،فإننا سنحصل من خالل هذه التجربة على أحد النتائج
التالية:
} {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , i
حيث  iتمثل الحصول على نتيجة غير محددة (كأن يقع حجر النرد داخل الشق على حافته).
ندعو مثل هذه التجربة بتجربة عشوائية نيتروسوفيكية.
 2-2فضاء العينة واألحداث وفق النيتروسوفيكSample Spaces and Events due to Neutrosophic :

المجموعة ( Xمثالً) المؤلفة من كل النتائج الممكنة لتجربة عشوائية يطلق عليها اسم فضاء العينة .وعندما تتضمن هذه
النتائج نتيجة حصولنا على الالتحديد فعندها ندعو  Xفضاء عينة نيتروسوفيكي.
والحدث :هو مجموعة جزئية (  Aمثالً) من فضاء العينة  ، Xأي أنه مجموعة من النتائج الممكنة .
ومجموعات النيتروسوفيك من فضاء العينة  Xالتي تشكلت بواسطة كل التجميعات المختلفة (التي ربما تتضمن الالتحديد
أو ال تتضمنه) من النتائج الممكنة تدعى أحداث النيتروسوفيك.
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 3-2مفهوم احتمال النيتروسوفيكThe concept of Neutrosophic probability :
نحن نعلم أن االحتمال هو مقياس إلمكانية وقوع حدث معين ،ولقد قدم سمارانداكه االحتمال التجريبي
النيتروسوفيكي وهو تعميم لالحتمال التجريبي الكالسيكي بالشكل التالي [4] :

)

عدد مرات عدم وقوع الحدث𝐴
العدد االجمالي من التجارب

,

عدد مرات وقوع الالتحديد
العدد االجمالي من التجارب

,

عدد مرات وقوع الحدث 𝐴
العدد االجمالي من التجارب

(

فإذا كان لدينا الحدث النيتروسوفيكي ) 𝟑𝑨  𝑨 = (𝑨𝟏 , 𝑨𝟐 ,فإننا نأخذ االحتمال النيتروسوفيكي
(نرمز له بالرمز  )NPلهذا الحدث بالشكل التالي[53] :
)(1.2

) 𝑭 𝑵𝑷(𝑨) = ( 𝑷(𝑨𝟏 ) , 𝑷(𝑨𝟐 ) , 𝑷(𝑨𝟑 ) ) = (𝑻 , 𝑰 ,

بحيث أن ) 𝟏𝑨(𝑷 =  𝑃1يمثل احتمال وقوع الحدث A
) 𝟐𝑨(𝑷 = 𝑃2

يمثل احتمال وقوع الالتحديد

) 𝟑𝑨(𝑷 =  𝑃3يمثل احتمال عدم وقوع الحدث A
وحسب تعريف االحتمال الكالسيكي فإن:
)(2.2

0 ≤ 𝑷𝟏 , 𝑷𝟐 , 𝑷𝟑 ≤ 1

وبالتالي نعرف احتمال النيتروسوفيك بالشكل:
)(3.2

𝑁𝑃: 𝑋 → [0,1]3

حيث  Xفضاء عينة نيتروسوفيكي.
الفضاء الجزئي من المجموعة الشاملة والذي يملك احتمال نيتروسوفيكي من أجل كل من مجموعاته الجزئية
ندعوه فضاء احتمالي كالسيكي نيتروسوفيكي.
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مالحظات:
 -1إذا أردنا أن نعبر عن ميزة منطق النيتروسوفيك  -التي ذكرناها سابقاً  -بأنه يستطيع التمييز بين الحقيقة
النسبية والحقيقية المطلقة وكذلك الخطأ النسبي والخطأ المطلق ،بصيغة األحداث نقول:

][41

المنطق النيتروسوفيكي يستطيع أن يميز بين الحدث األكيد بالمطلق (أي الحدث األكيد في كل الحاالت
الممكنة وقيمته االحتمالية هي  )1+والحدث األكيد النسبي ( أي الحدث األكيد في حالة واحدة على األقل
وليس في كل الحاالت احتماله هو  ) 1حيث أن . 1 < 1+
وبشكل مشابه نميز بين الحدث المستحيل بالمطلق (الحدث المستحيل في كل الحاالت الممكنة قيمته
االحتمالية هي 𝟎 ) −والحدث المستحيل النسبي ( الحدث المستحيل في حالة واحدة على األقل وليس في
كل الحاالت احتماله هو  ( 0حيث أن . −𝟎 < 0
𝟎=0−ε

−

&

1+ = 1 + ε

حيث  εعدد موجب صغير جداً .
وبالتالي تعرف المكونات )  (T , I , Fعلى المجال غير المعياري [ . ]− 𝟎, 𝟏+
 -2من أجل ) 𝟑𝑨  𝑨 = (𝑨𝟏 , 𝑨𝟐 ,حدث كالسيكي نيتروسوفيكي عندها يكون [4] :
)(4.2

𝟎 ≤ 𝑷(𝑨𝟏 ) + 𝑷(𝑨𝟐 ) + 𝑷(𝑨𝟑 ) ≤ 3+

−

 1-3-2مسلمات االحتمال النيتروسوفيكيThe Axioms of Neutrosophic probability :
 -1احتمال الحدث الكالسيكي النيتروسوفيكي

)  𝐴 = (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3يكتب بالشكل[4]:

) ) NP(A) = ( P(A1 ) , P(A2 ) , P(A3
بحيث أن:

𝟎 ≤ 0 ≤ 𝑃(𝐴1 ) ≤ 1 ≤ 𝟏+

−

𝟎 ≤ 0 ≤ 𝑃(𝐴2 ) ≤ 1 ≤ 𝟏+
𝟎 ≤ 0 ≤ 𝑃(𝐴3 ) ≤ 1 ≤ 𝟏+

−

−
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 -2من أجل  A1 , A2 , … … ..أحداث نيتروسوفيكية متنافية يكون :
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑁𝑃( A1 ∪ A2 ∪ … … ) = ( P (A1 ∪ A2 ∪ … … … . ) , P(iA1 ∪A2 ∪… ) , p(A
= ) ) … ∪ 1 ∪ A2
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
( P(A1 ) + P(A2 ) + ⋯ … . . , P(iA ∪A ∪… ) , p(A
) ) … ∪ 1 ∪ A2
2

1

 2-3-2بعض المالحظات الهامة المتعلقة باالحتمال النيتروسوفيكي:
مالحظة ) [4] :) 1-2
إذا كان لدينا  A, Bحدثين نيتروسوفيكيين ولدينا 𝐵 ⊆ 𝐴 عندئذ يكون :
النوع األول:
) , P(A3 ) ≥ P(B3

) , P(A2 ) ≤ P(B2

) NP(A) ≤ NP(B) ; P(A1 ) ≤ P(B1

النوع الثاني:
) , P(A2 ) ≥ P(B2

) , P(A3 ) ≥ P(B3

) NP(A) ≤ NP(B) ; P(A1 ) ≤ P(B1

مالحظة ) [4] :) 2-2
احتمال الحدث المستحيل (الخالي) النيتروسوفيك نرمز له بالشكل ) 𝑁∅( 𝑃𝑁
ونعرفه كأربعة أنواع:
النوع األول:
𝑁𝑁𝑃 (∅𝑁 ) = (𝑃(∅), 𝑃(∅), 𝑃(∅)) = (0,0,0) = 0
النوع الثاني:
)𝑁𝑃 (∅𝑁 ) = (𝑃(∅), 𝑃(∅), 𝑃(𝑋 )) = (0,0,1
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النوع الثالث:
)𝑁𝑃 (∅𝑁 ) = (𝑃(∅), 𝑃(𝑋 ), 𝑃(∅)) = (0,1,0
النوع الرابع:
)𝑁𝑃 (∅𝑁 ) = (𝑃(∅), 𝑃(𝑋 ), 𝑃(𝑋 )) = (0,1,1

مالحظة ) [4] :) 3-2
احتمال الحدث الشامل (األكيد) النيتروسوفيك نرمز له بالرمز ) 𝑁𝑋( 𝑃𝑁
ونميز أربعة أنواع:
النوع األول:
𝑁𝑁𝑃 (𝑋𝑁 ) = (𝑃(𝑋 ) , 𝑃(𝑋 ) , 𝑃(𝑋 )) = (1,1,1) = 1
النوع الثاني:
)𝑁𝑃 (𝑋𝑁 ) = (𝑃(𝑋 ) , 𝑃(𝑋 ) , 𝑃(∅)) = (1,1,0
النوع الثالث:
)𝑁𝑃 (𝑋𝑁 ) = (𝑃(𝑋 ) , 𝑃(∅) , 𝑃(∅)) = (1,0,0
النوع الرابع:
)𝑁𝑃 (𝑋𝑁 ) = (𝑃(𝑋 ) , 𝑃(∅) , 𝑃(𝑋 )) = (1,0,1
مالحظة ) [4] :) 4-2
إذا كان الحدث  Acيمثل متمم الحدث  Aفإن احتمال هذا الحدث يعطى وفق األنواع الثالثة التالية :
بحيث ) Ac = (Ac1 , Ac2 , Ac3
النوع األول:
) ) 𝑁𝑃 (𝐴c ) = (𝑃(Ac1 ) , 𝑃(Ac2 ) , 𝑃(Ac3 )) = ( 1 − 𝑝(𝐴1 ) , 1 − 𝑝(𝐴2 ) , 1 − 𝑝(𝐴3
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النوع الثاني:
) ) 𝑁𝑃 (𝐴c ) = ( 𝑃(𝐴3 ) , 𝑃(𝐴2 ) , 𝑃(𝐴1
النوع الثالث:
) ) 𝑁𝑃 (𝐴c ) = ( 𝑃(𝐴3 ) , 𝑃(Ac2 ) , 𝑃(𝐴1

مالحظة ) [4]:) 5-2
من أجل  A, Bحدثين نيتروسوفيكيين
) A = (A1 , A2 , A3
) B = (B1 , B2 , B3
عندها يكون احتمال التقاطع لهذين الحدثين يعطى بالشكل:
) ) NP(A ∩ B) = ( P(A1 ∩ B1 ) , P(A2 ∩ B2 ) , P(A3 ∪ B3
أو
) ) NP(A ∩ B) = ( P(A1 ∩ B1 ) , P(A2 ∪ B2 ) , P(A3 ∪ B3
وأيضاً من أجل األحداث النيتروسوفيكية

 A , B , Cيكون :

) ) NP(A ∩ B ∩ C) = ( P(A1 ∩ B1 ∩ C1 ) , P(A2 ∩ B2 ∩ C2 ) , P(A3 ∪ B3 ∪ C3

أو
) ) NP(A ∩ B ∩ C) = ( P(A1 ∩ B1 ∩ C1 ) , P(A2 ∪ B2 ∪ C2 ) , P(A3 ∪ B3 ∪ C3

ويمكن التعميم على  nمن األحداث النيتروسوفيكية.
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مالحظة )[4] :) 6-2
تحت نفس الفرضيات السابقة في النظرية ) ) 5-2يكون احتمال االجتماع لحدثين نيتروسوفيكيين بالشكل :
) ) NP(A ∪ B) = ( P(A1 ∪ B1 ) , P(A2 ∪ B2 ) , P(A3 ∩ B3
أو
) ) NP(A ∪ B) = ( P(A1 ∪ B1 ) , P(A2 ∩ B2 ) , P(A3 ∩ B3
مالحظة ):)7-2
إذا كان لدينا الحدث النيتروسوفيكي  Aالذي هو عبارة عن :
𝑛𝐴 ∪𝐴 = 𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ … … … .
حيث :

𝐴𝑖 = (𝐴𝑖1 , 𝐴𝑖2 , 𝐴𝑖3 ) ; 𝑖 = 1,2,3

وكانت األحداث النيتروسوفيكية  𝐴1 , A2 , … … , Anمتنافية عندها الحدث النيتروسوفيكي A
نكتبه بالشكل:
)) (𝐴 = ((𝐴11 , 𝐴12 , 𝐴13 ) ∪ (𝐴21 , 𝐴22 , 𝐴23 ) ∪ … … . .∪ (𝐴𝑛1 , 𝐴𝑛2 , 𝐴𝑛3
ويكون:
) 𝑛𝐴( 𝑃𝑁 𝑁𝑃(𝐴) = 𝑁𝑃(𝐴1 ) + 𝑁𝑃(𝐴2 ) + ⋯ … +
مالحظة ):) 8-2
إذا كان لدينا  Aحدث نيتروسوفيكي و  Acمتمم هذا الحدث على المجموعة الشاملة  Xعندها
𝑋 = A ∪ 𝐴c
وبالتالي:
) 𝑁𝑋(𝑃𝑁 = ) 𝑁𝑃 (𝐴) + 𝑁𝑃(𝐴c
و ) 𝑁𝑋(𝑃𝑁 من الممكن أن يكون أي نوع من األنواع األربعة التي عرفناها سابقاً في المالحظة ) .) 3-2
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 4-2االحتمال الشرطي النيتروسوفيكNeutrosophic Conditional Probability :
إذا كان لدينا الحدثين النيتروسوفيكيين  Aو B
) A = (A1 , A2 , A3
) B = (B1 , B2 , B3
عندئذ يعرف االحتمال الشرطي النيتروسوفيكي لوقوع الحدث  Aبشرط وقوع الحدث  Bبالشكل:
) )𝐵| 𝑁𝑃(𝐴|𝐵) = ( 𝑃(𝐴|𝐵) , 𝑃(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝐴|𝐵 ) , 𝑃(𝐴c

)(5.2

)𝐵∩ 𝑝(𝐴c

)

)𝐵(𝑃

, 𝑃(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝐴|𝐵 ) ,

)𝐵∩𝐴(𝑝
)𝐵(𝑃

( =

بشرط 𝑃(𝐵) > 0𝑁 :
والذي نكتبه أيضاً بالشكل:

)(6.2

) 𝑃(𝐴3 ∩𝐵3

)

) 𝑃(𝐵3

,

) 𝑃(𝐴2 ∩𝐵2
) 𝑃(𝐵2

,

) 𝑃(𝐴1 ∩𝐵1
) 𝑃(𝐵1

( = )𝐵|𝑁𝑃(A

ومنه نستنتج أن )NP(A|B) ≠ NP(B|A
االحتمال الشرطي لمتمم الحدث النيتروسوفيكي  𝐴cمشروط بوقوع الحدث  Bنميزه باألنواع
التالية:
النوع األول:

)

) 𝑃(𝐴1 ∩𝐵3
) 𝑃(𝐵3

,

) 𝑃(𝐴𝑐2 ∩𝐵2
) 𝑃(𝐵2

,

) 𝑃(𝐴3 ∩𝐵1
) 𝑃(𝐵1

( = )𝐵| 𝑁𝑃(𝐴c

النوع الثاني:

)

) 𝑃(𝐴1 ∩𝐵3
) 𝑃(𝐵3

,

) 𝑃(𝐴2 ∩𝐵2
) 𝑃(𝐵2

,

) 𝑃(𝐴3 ∩𝐵1
) 𝑃(𝐵1

( = )𝐵| 𝑁𝑃(𝐴c

قاعدة الضرب في االحتمال الشرطي النيتروسوفيكي:
)(7.2

) ) NP(B ∩ A) = ( P(A1 ). P(B1 |A1 ) , P(A2 ). P(B2 |A2 ) , P(A3 ) . P(B3c |A3
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 5-2األحداث النيتروسوفيكية المستقلةThe Independent Neutrosophic Events :
نقول عن الحدثين النيتروسوفيكيين  A , Bإنهما مستقالن إذا كان وقوع أي منهما ال يؤثر في وقوع اآلخر
وعندها يكون االحتمال الشرطي النيتروسوفيكي للحدث  Aشرط وقوع الحدث  Bيساوي إلى االحتمال
النيتروسوفيكي ل . A
ونستطيع التحقق من استقالل  A , Bإذا تحقق أحد الشروط اآلتية :
)𝐴(𝑃𝑁 = )𝐵|𝐴(𝑃𝑁
)𝐵(𝑃𝑁 = )𝐴| 𝐵(𝑃𝑁
)𝐵(𝑃𝑁 𝑁𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ) = 𝑁𝑃(𝐴).
(نستطيع التحقق من صحة الشروط السابقة بسهولة باالعتماد على االحتمال الشرطي الكالسيكي)
وبشكل مكافئ :إذا كان الحدثين النيتروسوفيكيين  A , Bمستقلين فإن :
Ac
A

مستقل عن B
مستقل عن

 Acمستقل عن

Bc
Bc

(وضوح ًا من تعريف الحدث المتمم في النظرية ( ،)4-2ومن تعريف استقالل األحداث الكالسيكية).

 6-2قانون االحتمال الكلي وصيغة بايز وفق منطق النيتروسوفيك:
The law of total probability and Bayes formula due to Neutrosophic logic

قانون االحتمال الكلي النيتروسوفيكThe law of Neutrosophic total probability :
 -1لدينا فضاء العينة المكون من األحداث الشاملة النيتروسوفيكية A1 , A2 … . . , An

A1 ∪ A2 ∪ … .∪ An = X N
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((A11 , A12 , A13 ) ∪ (A21 , A22 , A23 ) ∪ … … . .∪ (An1 , An2 , An3 )) = X N
 -2األحداث الشاملة النيتروسوفيكية متنافية مثنى مثنى فيما بينها:
Ai ∩ Aj = ∅ ∀ i ≠ j
 -3الحدث النيتروسوفيكي  Bيمثل صفة مشتركة في جميع األحداث النيتروسوفيكية A1 , A2 … . . , An

𝐴n

.....................................
......
.............................
..

𝐴𝑛 ∩ B

الشكل )(1-2

𝐴2
𝐴2 ∩ B

𝐴1
𝐴1 ∩ B

يفسر معنى أن الحدث النيتروسوفيكي  Bيمثل صفة مشتركة في جميع األحداث النيتروسوفيكية 𝐧𝐀 𝐀𝟏 , 𝐀𝟐 … . . ,

نأخذ االحتمال النيتروسوفيكي لهذه األحداث
) NP(A1 ) , NP(A2 ) , … . . , NP(An
من الشكل ( )1-2نالحظ أن:
)𝑁𝑃(𝐵) = 𝑁𝑃(𝐴1 ∩ B) + 𝑁𝑃(𝐴2 ∩ B) + ⋯ … + 𝑁𝑃 (𝐴n ∩ B
ومن قاعدة الضرب في االحتمال الشرطي النيتروسوفيكي ،العالقة ):(7.2
)NP(B ∩ Ai ) = ( P(Ai 1 ). P(B1 \Ai 1 ) , P(Ai 2 ). P(B2 \Ai 2 ) , P(Ai 3 ). P(𝐵3𝑐 \Ai 3 ) ) (8.2

وبالتالي:
𝑁𝑃(𝐵) = (𝑝(𝐴11 ). 𝑃(B1 \𝐴11 ), 𝑝(𝐴12 ). 𝑃(B2 \𝐴12 ), 𝑝(𝐴13 ). 𝑃(𝐵𝑐3 \𝐴13 ) +
) +( 𝑝(𝐴21 ). 𝑃(B1 \𝐴21 ), 𝑝(𝐴22 ). 𝑃(B2 \𝐴22 ), 𝑝(𝐴23 ). 𝑃(𝐵𝑐3 \𝐴23
)(9.2

) + ⋯ + (𝑝(𝐴𝑛1 ). 𝑃(B1 \𝐴𝑛1 ), 𝑝(𝐴𝑛2 ). 𝑃(B2 \𝐴𝑛2 ), 𝑝(𝐴𝑛3 ). 𝑃(𝐵3𝑐 \𝐴𝑛3

XN

B
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صيغة بايز بطريقة النيتروسوفيك:

Bays formula by Neutrosophic

باالستفادة من الشكل ) (1-2السابق:
االحتمال الكلي النيتروسوفيكي
نظرية بايز

احتمال وقوع الصفة المشتركة B

بشرط حدوث الحدث النيتروسوفيكي  Bما احتمال كونها من 𝐴i

(تم اختيار عنصر من  Bما احتمال أن يكون من )𝐴i
تحت نفس الفرضيات السابقة التي وضعناها في تعريف قانون االحتمال الكلي النيتروسوفيكي نصل إلى قانون
بايز بالصيغة التالية:
)(10.2

)

) P(B3 \Aci3 )p(Aci3
) p(B3

,

) P(B2 \Ai2 )p(Ai2
) p(B2

,

) P(B1 \Ai1 )p(Ai1
) p(B1

( = )𝑁𝑃(𝐴i \B

أمثلة:
.I

(مثال عن حالة التحديد بسبب الفضاء المادي)
بفرض لدينا تجربة إلقاء حجر نرد ،وفضاء العينة النيتروسوفيكي بالشكل:
} X={1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , i
حيث  iتمثل نتيجة الحصول على الالتحديد.
ولدينا احتمال الحصول على الالتحديد يساوي إلى  ،0.10عندئذ لنحسب االحتماالت التالية:
-1

))

1−0.10
6

(, 0.10 , 5

1−0.10
6

( = )NP(1

) = ( 0.15 , 0.10 , 0.75 ) = 𝑁𝑃 ( 2 ) = ⋯ … = 𝑁𝑃( 6

-2
) )NP (1c ) = ( P(2,3,4,5,6 ) , 0.10 , P(1

) = ( 5 (0.15) , 0.10 , 0.15 ) = ( 0.75 , 0.10 , 0.15
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-3
) ) 𝑁𝑃(1 𝑜𝑟 2 ) = ( 𝑝(1) + 𝑝(2) , 0.10 , 𝑝(3,4,5,6
))= ( 2(0.15) , 0.10 , 4(0.15
) = ( 0.30 , 0.10 , 0.60
-ولكن حين يكون لدينا

} A= {1,2,3فعندها يكون:

}B= {2,3,4,5

) ) 𝒄𝐵 𝑑𝑛𝑎 𝒄𝐴 (𝑃 𝑁𝑃( 𝐴 𝑜𝑟 𝐵 ) = 𝑁𝑃( 𝐴 ∪ 𝐵 ) = ( 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) , 0.10 ,

))= ( 3(0.15) + 4(0.15) − 2(0.15) , 0.10 , 𝑃(6

) = ( 0.75 , 0.10 , 𝑃(6) ) = (0.75 , 0.10 , 0.15
-4
) 𝑐}𝑁𝑃 ({1,2,3}) = (𝑃{1,2,3} , 0.10 , 𝑃{1,2,3
) )= ( 𝑝(1) + 𝑝(2) + 𝑝(3) , 0.10 , 𝑝(4) + 𝑝(5) + 𝑝(6
)= (0.15 + 0.15 + 0.15 , 0.10 , 0.15 + 0.15 + 0.15
) = ( 0.45 , 0.10 , 0,45
.II

( مثال عن حالة التحديد بسبب عناصر الفضاء) بفرض أنه لدينا جرة تحوي:
 5بطاقات تحمل الرمز A

 3بطاقات تحمل الرمز  Bو  2من البطاقات غير

و

محددتين (ممسوح الرمز من عليها ) .
إذا كان

 Aيمثل حدث الحصول على البطاقة  Aمن الجرة
 Bيمثل حدث الحصول على البطاقة  Bمن الجرة

عندها:
)
)

3
10
5
10

,
,

2
10
2
10

,
,

5
10
3
10

( = )𝐴( 𝑃𝑁

( = )𝐵( 𝑃𝑁
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إذا سحبت بطاقة  Bمن الجرة عندئذ يكون:
2

5

2

) 𝑁𝑃 ( 𝐴\𝐵) = ( 9 , 9 , 9

إذا سحبت بطاقة  Aمن الجرة عندئذ يكون:
)

4
9

,

2
9

,

3
9

( = )𝐴\𝐵(𝑃𝑁

نظرية بايز بطريقة النيتروسوفيك لمثالنا تكون بالشكل:
))𝐵\ 𝑐𝐴 (𝑃 𝑁𝑃(𝐴\𝐵) = ( 𝑃(𝐴\𝐵 ), 𝑃(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐴\𝐵 ),
) )𝐵(𝑃 , 𝑃(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐴\𝐵 ) ,
2

2

9

9

) , ,
.III

5
9

( = ) ) 𝐵( 𝑃 ,

(مثال يبين حاالت وأنواع الالتحديد في التقاطع واالجتماع)

ليكن لدينا المجموعة  Xالمعرفة بالشكل } X = {a ,b ,c ,d
ولدينا:
)}A= ({a, b}, {c}, {d
)}B= ({a}, {c}, {d, b
مجموعتين كالسيكيتين نيتروسوفيكيتين من النوع األول على X
ولدينا:
)}𝑈1 = ({a, b}, {c, d}, {a, d
)}𝑈2 = ({a, b, 𝑐 }, {c}, {d
مجموعتين كالسيكيتين نيتروسوفيك من النوع الثالث على .X

)𝐴(𝑃𝑃(𝐵\𝐴).
)𝐵(𝑃
2
9

5

,

(=

)3 (10
)9 (3
10

(=
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عندها يكون بالنسبة لمجموعات النوع األول:
-1

النوع األول للتقاطع:
)}𝑏 𝐴 ∩ 𝐵 = ( {𝑎}, {𝑐 }, {𝑑,
) 𝑁𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = ( 0.25 , 0.25 , 0.50
النوع الثاني للتقاطع:
)}𝑏 𝐴 ∩ 𝐵 = ( {𝑎}, {𝑐 }, {𝑑,
) 𝑁𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = ( 0.25 , 0.25 , 0.50

-2

النوع األول لالجتماع:
)} 𝑑{ 𝐴 ∪ 𝐵 = ( {𝑎, 𝑏}, {𝑐 },
) 𝑁𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = ( 0.50 , 0.25 , 0.25
النوع الثاني لالجتماع:
)} 𝑑{ 𝐴 ∪ 𝐵 = ( {𝑎, 𝑏}, {𝑐 },
) 𝑁𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = ( 0.50 , 0.25 , 0.25

-3

النوع األول للمتمم:
)} 𝑐 𝐴c = (𝐴𝑐1 , 𝐴𝑐2 , 𝐴𝑐3 ) = ( ({𝑐, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏,
) 𝑁𝑃( 𝐴c ) = ( 0.50 , 0.75 , 0.75
النوع الثاني للمتمم:
)}𝑏 𝐴c = (𝐴3 , 𝐴2 , 𝐴1 ) = (({𝑑 }, {𝑐 }, {𝑎,
) 𝑁𝑃( 𝐴c ) = ( 0.25 , 0.25 , 0.50
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النوع الثالث للمتمم:
)}𝑏 𝐴c = (𝐴3 , 𝐴𝑐2 , 𝐴1 ) = ({𝑑 }, {𝑎, 𝑏, 𝑑 }, {𝑎,
) 𝑁𝑃( 𝐴c ) = ( 0.25 , 0.75 , 0.50
-4

النوع األول للمتمم:
)}𝑏 𝐵c = (𝐵𝑐1 , 𝐵𝑐2 , 𝐵𝑐3 ) = ({𝑏, 𝑐, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏, 𝑑 }, {𝑎,
) 𝑁𝑃( 𝐵c ) = ( 0.75 , 0.75 , 0.50
النوع الثاني للمتمم:
)}𝑎{ 𝐵c = (𝐵3 , 𝐵2 , 𝐵1 ) = ({𝑏, 𝑑 }, {𝑐 },
)𝑁𝑃( 𝐵c ) = ( 0.50 , 0.25 , 0.25
النوع الثالث للمتمم:
)}𝑎{ 𝐵c = (𝐵3 , 𝐵𝑐2 , 𝐵1 ) = ({𝑏, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏, 𝑑 },
)𝑁𝑃( 𝐵c ) = ( 0.50 , 0.75 , 0.25

بالنسبة لمجموعات النوع الثالث يكون:
-5

النوع األول لالجتماع:
)} 𝑑{ 𝑈1 ∪ U2 = ({ 𝑎, 𝑏, 𝑐 }, { 𝑐, 𝑑 },
) 𝑁𝑃(𝑈1 ∪ U2 ) = ( 0.75 , 0.50 , 0.25
النوع الثاني لالجتماع:
)} 𝑑{ 𝑈1 ∪ U2 = ({ 𝑎, 𝑏, 𝑐 }, { 𝑐 },
) 𝑁𝑃(𝑈1 ∪ U2 ) = ( 0.75 , 0.25 , 0.25

-6

النوع األول للتقاطع:
)} 𝑑 𝑈1 ∩ U2 = ({ 𝑎, 𝑏}, { 𝑐 }, {𝑎,
) 𝑁𝑃(𝑈1 ∩ U2 ) = ( 0.50 , 0.25 , 0.50
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النوع الثاني للتقاطع:
)} 𝑑 𝑈1 ∩ U2 = ({ 𝑎, 𝑏}, { 𝑐, 𝑑 }, {𝑎,
) 𝑁𝑃(𝑈1 ∩ U2 ) = ( 0.50 , 0.50 , 0.50

-7

النوع األول للمتمم:
)} 𝑐 𝑈1c = ({𝑐, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏}, {𝑏,
) 𝑁𝑃 (𝑈1c ) = (0.50 , 0.50 , 0.50
النوع الثاني للمتمم:
)}𝑏 𝑈1c = ({𝑎, 𝑑 }, {𝑐, 𝑑 }, {𝑎,
) 𝑁𝑃 (𝑈1c ) = (0.50 , 0.50 , 0.50
النوع الثالث للمتمم:
)} 𝑑 𝑈1c = ({𝑎, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏}, {𝑎,
) 𝑁𝑃 (𝑈1c ) = (0.50 , 0.50 , 0.50

-8

النوع األول للمتمم:
)} 𝑐 𝑈2c = ({𝑑 }, {𝑎, 𝑏, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏,
) 𝑁𝑃 (𝑈2c ) = (0.25 , 0.75 , 0.75
النوع الثاني للمتمم:
)} 𝑐 𝑈2c = ({𝑑 }, {𝑐 }, {𝑎, 𝑏,
) 𝑁𝑃 (𝑈2c ) = (0.25 , 0.25 , 0.75
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النوع الثالث للمتمم:
)} 𝑐 𝑈2c = ({𝑑 }, {𝑎, 𝑏, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏,
) 𝑁𝑃 (𝑈2c ) = (0.25 , 0.75 , 0.75
-9
)𝑁𝑃 (𝐴) =(0.50, 0.25, 0.25
)𝑁𝑃 (𝐵) = (0.25 , 0.25 , 0.50
)𝑁𝑃 (𝑈1 ) =(0.50, 0.50, 0.50
)𝑁𝑃 (𝑈2 ) =(0.75, 0.25, 0.25
)𝑁𝑃 (𝑈1𝑐 ) =(0.50, 0.50, 0.50
)𝑁𝑃 (𝑈2𝑐 ) =(0.25, 0.75, 0.75
-10
)}(𝐴 ∩ 𝐵)c = ({b, c, d}, {a, b, d}, {a, c
) 𝑁𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)c = (0.75 , 0.75 , 0.50
-11
)} 𝑐 𝐴𝑐 ∩ 𝐵𝑐 = ( {𝑐, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏,
) 𝑁𝑃 (𝐴𝑐 ∩ 𝐵𝑐 ) = ( 0.50 , 0.75 , 0.75
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𝐴𝑐 ∪ 𝐵𝑐 = ({𝑐, 𝑑, 𝑏}, {𝑎, 𝑏, 𝑑 }, {𝑎, 𝑐 })
NP( 𝐴𝑐 ∪ 𝐵𝑐 ) = ( 0.75 , 0.75 , 0.50 )
-12
𝐴 ∗ 𝐵 = {(𝑎, 𝑎), (𝑏, 𝑎)}, {(𝑐, 𝑐 )}, {(𝑑, 𝑑 ), (𝑑, 𝑏)}
𝑁𝑃(𝐴 ∗ 𝐵) = (

2
16

,

1
16

,

2
16

)

𝐵 ∗ 𝐴 = ({(𝑎, 𝑎), (𝑎, 𝑏)}, {𝑐, 𝑐 }, {(𝑑, 𝑑 ), (𝑏, 𝑑 )}
2

𝑁𝑃(𝐵 ∗ 𝐴) = (

16

,

1
16

,

2
16

)

𝐴 ∗ 𝑈1 = {(𝑎, 𝑎), (𝑎, 𝑏), (𝑏, 𝑎 ), (𝑏, 𝑏)}, {(𝑐, 𝑐 ), (𝑐, 𝑑 )}, {(𝑑, 𝑎), (𝑑, 𝑑 )}
4

𝑁𝑃(𝐴 ∗ 𝑈1 ) = ( ,

2

2

, )

16 16 16

U1 ∗ U2 =
({(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c)}, {(c, c), (d, c)}, {(a, d), (d, d)}
NP (

6

U1 ∗ U2 ) = ( ,

2

2

, )

16 16 16
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الفصل الثالث

المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية
Neutrosophic Random Variables

ملخص الفصل:
نقدم يف هذا الفصل املتغريات العشوائية النيرتوسوفيكية وهي عبارة عن تعميم
للمتغريات العشوائية الكالسيكية وفق منطق النيرتوسوفيك ،حيث نبني الفرق بني
العشوائية والالحتديد ،ونصنف املتغريات العشوائية النيرتوسوفيكية إىل نوعني
متغريات عشوائية نيرتوسوفيكية منقطعة وأخرى مستمرة ،ونعرف القيمة املتوقعة
للمتغري العشوائي النيرتوسوفيكي وكذلك التباين مع عرض لبعض األمثلة
التوضيحية.
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1- 3

مقدمة:

عرضنا في الفصل السابق بعض مفاهيم االحتماالت والتجارب العشوائية وفق منطق النيتروسوفيك .لكن في
كثير من األحيان نرغب في التعامل مع قيم عددية مرتبطة بنقاط العينة للتجربة العشوائية بدالً من التعامل مع
نقاط العينة نفسها إذ إن نقاط العينة أو النتائج الممكنة للتجربة العشوائية تكون في بعض األحيان عبارة عن
صفات أو مسميات يصعب التعامل معها رياضياً .وفي هذه الحالة فإننا نقوم بتحويل هذه القيم الوصفية إلى
قيم عددية حقيقية تسمى قيم المتغير العشوائي ،فاآللة المستخدمة لتحويل عناصر فضاء العينة للتجربة العشوائية
إلى قيم عددية حقيقية هي ما يسمى بالمتغير العشوائي.
فالمتغيرات العشوائية تستخدم للتعبير عن نتائج التجربة العشوائية وعن الحوادث بقيم عددية بدالً من مسميات
أو ص ــفات وذلك في إطار المنطق الكالس ــيكي بحيث إن المتغير العشـ ـوائي يتغير بس ــبب العشـ ـوائية ،أما في
المنطق النيتروس ـ ـ ــوفيكي فإن المتغير العشـ ـ ـ ـوائي يتغير بس ـ ـ ــبب العشـ ـ ـ ـوائية والالتحديد وعندها ندعوه بالمتغير
العشـ ـ ـ ـوائي النيتروس ـ ـ ــوفيكي بحيث أنه يأخذ قيم تمثل نتائج التجارب العشـ ـ ـ ـوائية متض ـ ـ ــمنة الالتحديد ،أي أننا
نستطيع أن نقول :إن المتغير العشوائي النيتروسوفيكي هو متغير يمكن أن يملك الالتحديد كنتيجة.
والبد من ذكر أن الالتحديد يختلف عن العشوائية بحيث أن الالتحديد يعود ظهوره إلى عيوب في بناء الفضاء
المادي الخاص بالتجربة العشوائية.
-

وفي المنطق النيتروسوفيكي كما في المنطق الكالسيكي يمكن تصنيف المتغيرات العشوائية
النيتروسوفيكية إلى نوعين:
 .1متغيرات عشوائية نيتروسوفيكية منقطعة (منفصلة)
Discrete Neutrosophic Random Variables
 .2متغيرات عشوائية نيتروسوفيكية مستمرة (متصلة)
Continuous Neutrosophic Random Variables

 2-3المتغير العشوائي النيتروسوفيكي:

Neutrosophic Random Variable

المتغير العشوائي النيتروسوفيكي هو متغير عشوائي يملك بعض الالتحديد ،بفرض أن  Xفضاء العينة لتجربة
عشوائية نيتروسوفيكية فالمتغير العشوائي النيتروسوفيكي  ( Zمثالً) هو دالة معرفة على فضاء العينة  ، Xبحيث
قد يكون الالتحديد في منطلق الدالة أو مستقرها .
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مالحظات:
 -1إن المتغير العشوائي النيتروسوفيكي  Zيعطي قيمة حقيقية وحيدة أو ال تحديد لكل عنصر من عناصر
فضاء العينة .X
 -2إن المتغير العشوائي النيتروسوفيكي  Zإما يمثل قيمة نتيجة الالتحديد أو يمثل تطبيق مجاله فضاء
العينة  Xومجاله المقابل هو مجموعة األعداد الحقيقية  ،Rأي أن:
Z∶X →R∪I
 -3إذا كانت 𝑋 ∈ 𝑤 نقطة عينة فإن صورتها تحت تأثير المتغير النيتروسوفيكي  Zهي ) Z(wوهي إما
ال تحديد أو قيمة حقيقية :

W.

R

)Z(W

x

الشكل ) (1-3يمثل صورة نقطة من عينة تحت تأثير المتغير النيتروسوفيكي

𝑧

𝑅 ∈ ) 𝑤( 𝑧 → 𝑤
أو
z

w → z(w) ∈ I
( حيث  Iمجموعة الالتحديدات الممكنة )
 -4إن المجموعة:
)(1.3

} 𝑋 ∈ 𝑤 or 𝑧 ∈ 𝑅 ∶ 𝑧(𝑤) = 𝑧 ,

𝐼 ∈ 𝑧 { = ) 𝑋( 𝑍

هي مدى التطبيق  Zوتسمى مجموعة القيم الممكنة للمتغير العشوائي النيتروسوفيكي .Z

62

وهي مجموعة جزئية من مجموعة األعداد الحقيقية مضافاً إليها مجموعة الالتحديدات الممكنة
أي أن:
)(2.3

Z(X) ⊆ R + I

 1-2-3المتغير العشوائي النيتروسوفيكي المنقطع (المنفصل):
Discrete Neutrosophic Random Variable
يكون المتغير العشوائي النيتروسوفيكي  Zمتغي ًار عشوائي ًا متقطعاً إذا كانت مجموعة القيم الممكنة ) 𝑋(𝑍
مجموعة منقطعة ( أو قابلة للعد ).
مالحظة :المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية تكون إما:
محدودة :تمثل عدد منته من النتائج الممكنة والالتحديد الممكن.
أو ال محدودة :تمثل عدد غير منته من النتائج الممكنة أو الالتحديد الممكن.
والمتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية الالمحدودة تكون إما قابلة للعد أو غير قابلة للعد.

 -1دالة الكتلة االحتمالية للمتغير العشوائي النيتروسوفيكي المتقطع:
Probability Mass Function
تعريف  :إذا كان  Zمتغير عشوائي نيتروسوفيكي متقطع مجموعة القيم الممكنة له منتهية أو غير منتهية فإن
دالة الكتلة االحتمالية للمتغير العشوائي النيتروسوفيكي  Zوالتي نرمز لها بالرمز )𝑧( 𝑧𝑓
تعرف كما يلي:
)(3.3

)𝑋(𝑍 ∈ 𝑧 ;
في ما عدا ذلك ;

خواص دالة الكتلة االحتمالية:
إن دالة الكتلة االحتمالية )𝑧 = 𝑍( 𝑃𝑁 = )𝑧( 𝑍𝑓 تحقق مايلي :

)𝑧 = 𝑍(𝑃𝑁
𝑁0

{ = )𝑧( 𝑍𝑓
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0 ≤ 𝑝1 , 𝑝2 , 𝑝3 ≤ 1

;

)) 1- 𝑓𝑍 (𝑧) = 𝑁𝑃 (𝑧) = ( 𝑝(𝑧1 ), 𝑝(𝑧2 ), 𝑝(𝑧3

𝑁2- ∑∀ 𝑧 𝑓𝑍 (𝑧) = ∑ 𝑁𝑃(𝑧) = ∑( 𝑝(𝑧1 ), 𝑝(𝑧2 ), 𝑝(𝑧3 )) = (1,1,1) = 1

 -2التوقع (المتوسط) والتباين للمتغير العشوائي النيتروسوفيكي المنقطع:
Expected Value (Mean) and Variance of A Discrete Neutrosophic Random
Variable
ليكن لدينا  Xفضاء احتمالي نيتروسوفيكي متقطع مع القيم 𝑟𝑥  𝑥1 , 𝑥2 , … … ,وفرص وقوعها على الترتيب هو
𝑟𝑝  𝑝1 , 𝑝2 , … … ,مع الالتحديدات ، I1 , I2 , … … , ISعندها القيمة المتوقعة النيتروسوفيكية نرمز لها ب NE
وتعطى بالشكل :
)(4.3

𝑘𝐼 𝑘𝑚 𝑁𝐸 = ∑𝑟𝑗=1 𝑛𝑗 𝑝𝑗 + ∑𝑠𝑘=1

حيث 𝑗𝑛 هي النتائج العددية المقابلة لالحتماالت 𝑗𝑝

وذلك 𝑗∀

و 𝑘𝑚 هي النتائج العددية المقابلة الحتمال وقوع الالتحديد 𝑘𝐼 وذلك 𝑘 ∀
-

تحت نفس الفرضيات السابقة وباالعتماد على خواص التباين الكالسيكي نستطيع أن نعرف التباين
للمتغير العشوائي النيتروسوفيكي المنقطع والذي نرمز له بالرمز  NVبالشكل:
)(5.3

𝑁𝑉 = (∑𝑟𝑗=1 𝑛𝑗 2 𝑝𝑗 + ∑𝑠𝑘=1 𝑚𝑘 2 𝐼𝑘 ) − (𝑁𝐸 )2

مثال (:)1
بفرض أنه لدينا صندوق يحوي  5بطاقات تحمل الرمز  #و

 3بطاقات تحمل الرمز &

و2

من البطاقات ممسوح الرمز عنها (غير محددة) ،وكانت النتائج العددية لرهان مجموعة أشخاص الستخراج
البطاقة  #هو خسارة  200دوالر والستخراج البطاقة & هو كسب  300دوالر بينما الستخراج بطاقة غير
محددة هو خسارة  100دوالر .فما هي القيمة المتوقعة النيتروسوفيكية والتباين؟
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القيمة المتوقعة النيتروسوفيكية:
2

3

5

10

10

10

𝑁𝐸 = −2 . ( ) + 3 . ( ) − 1. ( ) = −0.30 $
التباين:
2

3

5

10

10

10

𝑁𝑉 = ( (−2)2 ( ) + (3)2 ( ) + (−1)2 ( ) ) − (−0.30)2
= 4,9 − 0.09 = 4.81
أمثلة عن المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية المنقطعة:
جميع األمثلة مثل (تجربة رمي حجر النرد على سطح غير مستوي ،أو رمي حجر النرد على سطح مستوي لكن
اثنين مثالً من سطح النرد قد مسحا ،رمي قطعة نقود على أرض تحوي شقوقاً ،الجرة التي تحوي على بطاقات كتب
على بعض منها وبعضها اآلخر بقي دون تحديد ،وكذلك في لعبة كرة القدم قد نحصل على نتيجة فوز فريق معين
أو خسارته أو تعادله مع الفريق اآلخر (خيار التعادل ال يقدمه المنطق الكالسيكي)).
جميع األمثلة التي تم ذكرها قد تقدم لنا في إحدى نتائج التجربة نتيجة التحديد ،فنالحظ بأننا أمام أمثلة عن متغيرات
عشوائية نيتروسوفيكية متقطعة.
وكمثال(:)1
تقارير مركز األرصاد الجوية بينت أن هناك احتمال لسقوط األمطار غداً بنسبة  ،0.46ولكن ذلك ال يعني أبدًا
بأن احتمال عدم سقوط األمطار هو  0.54ألن هناك عوامل أخرى للطقس قد تؤثر فيه لم تذكرها تقارير األرصاد
الجوية مثالً غائم أو ضبابي أو غير ذلك..
وبالتالي إذا فرضنا على سبيل المثال أن فرصة أن يكون الجو غداً صحواً (أي ليس هناك أمطار) هو 0.45
فنالحظ أن:
1 − 0.46 − 0.45 = 0.09
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لذلك احتمال النيتروسوفيك يكون:
)𝑁𝑃(𝐴) = ( 0.46 , 0.09 , 0.45
حيث الحدث  Aيمثل فرصة سقوط المطر.
ومن هذا المثال نالحظ أن مجموعة النتائج الممكنة للطقس غداً (ممطر -غائم – صحو  )...........هي
مجموعة متقطعة.
 2-2-3المتغير العشوائي النيتروسوفيكي المستمر (المتصل):
Continuous Neutrosophic Random Variable
هو متغير عشوائي مجموعة القيم والالتحديدات الممكنة له هي عبارة عن مجال أو اجتماع عدد من المجاالت.
مالحظة:
يمكن تعريف المتغير العشوائي النيتروسوفيكي المستمر اعتماداً على تعريف تكامل النيتروسوفيك )(10-1
كالتالي:
من أجل أي متغير عشوائي نيتروسوفيكي مستمر  zيوجد دالة يرمز لها بالرمز )𝑧( 𝑁𝑓
تدعى دالة الكثافة االحتمالية ،نجد من خاللها احتماالت الحوادث المعبر عنها بواسطة المتغير العشوائي
النيتروسوفيكي .Z
)(6.3

𝑏

𝑧𝑑 )𝑧( 𝑁𝑓 𝑎∫ = ) 𝑏 < 𝑧 < 𝑎( 𝑃𝑁

حيـ ــث نـ ــدرس التكامـ ــل وفـ ــق حال ـ ـة الالتحديـ ــد التـ ــي لـ ــدينا ،س ـ ـواء كـ ــان الالتحديـ ــد متعلـ ــق بالدالـ ــة أو متعلـــق بالحـ ــد
األعلى (أو األدنى) للتكامل كما رأينا في الفصل األول.
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 3-3أمثلة:
مثال (:)1
ليكن لدينا القرص الدوار التالي:

ͦ90

ͦ360

ͦ180

ͦ270

فضاء العينة المستمر هو ]𝑋 = [0 , 360
وبفرض أن القرص الدوار قد تم مسحه بين ͦ 270و ͦ،360عندها إذا توقف القرص في أي نقطة من هذه
المساحة لن نكون قادرين على قراءة الرقم وعندها نحصل على نتيجة غير محددة (التحديد)
1
4

-

= )𝑟𝑒𝑡𝑒𝑑𝑛𝑖( 𝑃𝑁

لنوجد احتمال توقف القرص بين  90و : 100

نالحظ أنه لدينا متغير عشوائي نيتروسوفيكي مستمر

)][90 , 100
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ 𝑝 𝑁𝑃([ 90 , 100]) = ( 𝑝 [90 , 100] , 𝑝(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟),
)

260
360

,

90
360

,

10

(=

360
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مثال (:)2
ليكن لدينا قطعة نقدية (عملة) نظامية تملك وجهين ( Hصورة) و  ( Tكتابة) ،رميت على سطح غير منتظم
يحوي شقوق  ،ولنفرض أن فرصة أن نحصل على عملة عالقة في شق ما على السطح ( أي الحصول على
حالة التحديد  ) Iهو :
P (I) = 0.02
وألن العملة التي لدينا متوازنة فبالتالي احتمال الحصول على صورة أو كتابة هو احتمال متساوي
= 0.49

1−0.02
2

= )P(H) = P(T

والفضاء االحتمالي النيتروسوفيكي هو:
} X = {H , T , I
حيث  Iتمثل الحصول على الالتحديد.
لذلك:
) NP(H) = NP(T) = ( 0.49 , 0.02 , 0.49
ما هو احتمال النيتروسوفيك للحصول على  ،HTTعند رمي قطعة العملة ثالث مرات؟
الحل:
فضاء النيتروسوفيك الناتج هو:
} 𝐼 {𝐻 , 𝑇 , 𝐼 }, { 𝐻 , 𝑇 , 𝐼 } , {𝐻 , 𝑇 ,
الذي يساوي إلى:
={HHH , HHT ,HTH , HTT , THH , THT , TTH , TTT, IHH , IHT , ITH , ITT , HIH ,
} HIT , TIH , TIT , HHI , HTI , THI , TTI , IIH , IIT , IHI , ITI , HII , TII , III
لدينا :عنصر 33 = 27
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بحيث:
P(HHH)=P(HHT)=………=P(TTT)= (0.49)3 = 0.117469
P(IHH)= P(IHT)=………..=P(TTI)= (0.49)2 (0.02) = 0.004802
P(IIH)=P(IIT)=…………..= P(TII)=(0.49)(0.02)2 = 0.000196
P(III)=(0.02)3 = 0.000008
-

المجموع الكلي لفرص الحصول على الالتحديد هو:

P (total indeterminacy) = 12(0.004802) + 6(0.000196) + (0.000008) = 0.058808
وبالتالي فرصة وقوع  HTTهو:
P(HTT) = (0.49)3 = 0.117649
بينما فرصة عدم وقوع  HTTهو:
̅̅̅̅̅̅(P
HTT) = 7(0.117649) = 0.823543
أخي ًار:
) NP(HTT) = (0.117649 , 0.058808 , 0.823543
في االحتمال الكالسيكي عندماP (indeterminacy) = 0 :
نحصل على:
P(HTT) = (0.5)3 = 0.125
وبطريقة النيتروسوفيك نكتبها:
)NP(HTT) = ((0.5)3 , 0 , 7(0.5)3 ) = (0.125 , 0 , 0.875
نالحظ أن في تجربة رمي قطعة العملة ثالث مرات على التوالي تكون فرصة الحصول على  HTTأصغر في
الفضاء االحتمالي النيتروسوفيك من الفضاء االحتمالي الكالسيكي  ،حيث أن الفرصة إيجابية تماماً من أجل
الحصول على الالتحديد . 0.125000 > 0.117649
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مثال (:)3
بفرض لدينا مجموعة من البطاقات (ورق اللعب) عددها  52بطاقة ،بحيث إن بطاقتين من هذه البطاقات ممسوحة
(ال يمكن للمرء قراءتها) ،وهناك:
12

من البطاقات موسومة بمثلث.

و

13

من البطاقات موسومة بمربع.

و

3

من البطاقات موسومة بمثلث ومربع معاً.

مع العلم أن البطاقات الموسومة بمثلث ومربع لم يتم مسحها ،قمنا بسحب بطاقة واحدة بشكل عشوائي ،ما هو
احتمال النيتروسوفيك للحصول على بطاقة وسمت بمثلث (وليكن الحدث  )Aأو بطاقة وسمت بمربع (وليكن الحدث
)B؟

الحل:

̅̅̅̅̅̅̅̅̅
NP(A ∪ B ) = ( P(A ∪ B) , P(IA ∪ B ), P (A
)) ∪ B
̅ ∩ B
)) ̅
= (P(A) + P(B) − P(A ∩ B) , P(IA ∪ B ) , P(A
52−12−13+3−2

)

52

,

2
52

3

,

52

)

38

52

37

47

) ,
52

2
52

,

52

2

) ,
52
) ,
52

28

2
52
3

,

,

13

−

,

52

2
52

+

,

12

(=

52

22
52

(=

12

( = )NP(A

52
13

( = )NP(B

52

( = ) NP(A ∩ B

52
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-

اآلن إذا فرضنا أننا ال نعلم شيئاً عن البطاقات الممسوحة هي من بين بطاقات المثلث أو المربع فيكون:
40

)] ,

38

[,

52 52
37 39

)] ,
52

49

)] ,
52

32

)] ,
52

47
52

[,

26
52

[,

52

[,

2

10 12

52
2

52 52
11 13

52

52 52

NP(A) = ([ , ] ,
NP(B) = ([ , ] ,
1

2

3

52

52 52

2

18 24

52

52 52

NP(A ∩ B ) = ([ , ] ,
NP(A ∪ B ) = ([ , ] ,

ألن:
20 22

3

1

11 13

10 12

52 52

52 52

52 52

52 52

] P ( A ∪ B) = [ , ] + [ , ] − [ , ] = [ ,

28 30

20 22

52 52

52 52

] − [ , ]=[ ,

2
52

̅̅̅̅̅̅̅̅̅(P
A ∪ B) = ( p(X ) − p(I) − P(A ∪ B )) = 1 −

حيث  Xيمثل فضاء العينة النيتروسوفيكي.

مثال (:)4
بفرض لدينا لعبتي كرة قدم ،حيث سيلعب الفريق  Aضد الفريق  Bو الفريق  Cضد الفريق D
ولدينا:
) ) = ( 0.7 , 0.2 , 0.1فوز𝐴( NP
الذي يعني أن  Aيملك ( )0.7فرصة للربح و ) (0.2للتعادل و ) (0.1للخسارة .
) ) = ( 0.3 , 0.5 , 0.2فوز𝐶( NP
عندها ما احتمال النيتروسوفيك ألن يربح كل من الفريقين  Aو  Cفي لعبتي كرة القدم ؟
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الحل:
لدينا الفضاء االحتمالي النيتروسوفيكي التالي:
} 𝐶𝐿 {𝑊𝐴 , 𝐼𝐴,𝐵 , 𝐿𝐴 } ∗ {𝑊𝐶 , 𝐼𝐶,𝐷 ,
حيث:
𝐴𝑊 يمثل فوز الفريق A
𝐵 𝐼𝐴,يمثل تعادل الفريقين A , B
𝐴𝐿 يمثل خسارة الفريق A
وبشكل مشابه بالنسبة ل WC , IC,D , LC
وبالتالي:
} {WA WC , WA IC,D , WA LC , IA,B WC , IA,B IC,D , IA,B LC , LA WC , LA IC,D , LA LC
} = {0.21 , 0.35 , 0.14 , 0.06 , 0.10 , 0.04 , 0.03 , 0.05 , 0.02
وهذه األرقام األخيرة تمثل االحتماالت للنتائج الممكنة لفرصة وقوع تلك األحداث.
 -1في االحتمال الكالسيكي نقول إن:
) = (0.7)(0.3) = 0.21فوز𝐶 و فوز𝐴( P
بينما احتمال الحدث الضد (أي في لعبتي كرة القدم هناك إما على األقل تعادل أو على األقل واحد من الفريقين
 Aأو Cيخسر):

1-0.21= 0.79

في احتمال النيتروسوفيك النتائج تكون أكثر دقة:
 )aالحالة األولى:
= )فوز Cو فوزNP (A
))  Cو  Aأحدهما يخسر و اآلخر يفوز أو كالهما يخسرا( ) , Pعلى األقل أحدهماCأو Aيتعادل( P

) ,فوزCو فوز( P (A

) = ( 0.21 , 0.35+0.06+0.10+0.04+0.05 , 0.14+0.03+0.02) = (0.21 , 0.60 , 0.19
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 )bالحالة الثانية:
= )فوز𝐶و فوز𝐴( 𝑃𝑁
))ع األقل أحدهما 𝐶أو𝐴 يخسر( 𝑃 ) ,على األقل أحدهما𝐶أو𝐴 يتعادل و اآلخر يفوز( 𝑃 ) ,فوز𝐶و فوز𝐴( 𝑃 (

)= (0,21 , 0.35 + 0.06 + 0.10 , 0.14 + 0.04 + 0.03 + 0.05 + 0.02
)= (0.21 , 0.51 , 0.28
 )cحل آخر  ،نعتبر أن:
) } = (0.7 , 0.2 , 0.1فوز الفريق 𝐴 { = 𝑃1
)  } = ( 0.3 , 0.5 , 0.2فوز الفريق 𝐶{ = 𝑃2
ث ــم باس ــتخدام الرم ــز النيتروس ــوفيكي (و) بالش ــكل 𝑁˄ وذل ــك باالعتم ــاد عل ــى مجموع ــة العالق ــات

NL1

في التعريف )((6-1في الفصل األول) نكتب:
)𝑃1 ˄𝑁 𝑃2 = (0.7 ˄𝐹 0.3 , 0.2 ˅𝐹 0.5 , 0.1 ˅𝐹 0.2
( نقصد ب
-

)F=Fuzzy

باالعتماد على المنطق الضبابي  Fuzzy Logicنستطيع أن نكتب:
)) 𝑃1 ˄𝑁 𝑃2 = (𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 (0.7 , 0.3 ) , 𝑖 = 1 − (𝑡 + 𝑓) , 𝑓 = max( 0.1 , 0.2
)= ( 0.3 , 0.5 , 0.2
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الفصل الرابع

بعض التوزيعات االحتمالية النيتروسوفيكية
Some Neutrosophic Probability Distributions

ملخص الفصل:

نقوم يف هذا الفصل بتعميم بعض التوزيعات االحتمالية الكالسيكية السيما التوزيع البواسوني والتوزيع
فوق اهلندسي والتوزيع األسي والتوزيع املنتظم املستمر وفق منطق النيرتوسوفيك ،حيث تكمن
أمهية هذا التعميم بأنه ميكننا من التعامل مع كافة احلاالت اليت تواجهنا يف عملنا مع البيانات
اإلحصائية مهما كانت طريقة طرحها ،و سيتبني لنا أن تعميم البيانات لتشمل احلاالت غري احملددة
يؤثر فعلي ًا و بشكل صريح على قيمة االحتمال النهائي وبالتايل ال ميكننا جتاهل هذه احلاالت
وإبعادها عن إطار الدراسة هبدف احلصول على نتائج أكثر دقة  ،حيث إن املنطق الكالسيكي
ال يستطيع التعامل مع هذه البيانات غري احملددة  ،ونستنتج من خالل هذا الفصل أن التعامل مع
التوزيعات االحتمالية يف إطار النيرتوسوفيك يوفر لنا دراسة شاملة وعامة للمسألة املدروسة حبيث
ال هنمل أي بيانات فقط كوهنا غري حمددة.
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1-4

مقدمة:

نعلم أهمية التوزيعات االحتمالية في علم اإلحصاء واالحتماالت وتطبيقاتها العملية التي تساعدنا في الحصول على
نتائج يمكن استخدامها في تقديرات معالم المجتمع.
وبعد أن قمنا في الفصل السابق بتعريف المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية بنوعيها المنقطع والمستمر ،سنقدم في
هذا الفصل بعض التوزيعات االحتمالية وهي توزيع بواسون والتوزيع فوق الهندسي والتوزيع األسي والتوزيع المنتظم
المستمر وفق منطق النيتروسوفيك.
قمنا بدراسة هذه التوزيعات وفق منهجية فلورنتن سمارانداكه التي اتبعها عندما قدم التوزيع الثنائي
النيتروسوفيكي والتوزيع الطبيعي النيتروسوفيكي.

2-4

التوزيع الثنائي النيتروسوفيكيNeutrosophic Binomial Distribution [8] :

هو توزيع ثنائي كالسيكي تم تمديده نيتروسوفيكياً من قبل فلورنتن سمارانداكه ،والذي يعني أنه يوجد بعض الالتحديد
المتعلق بالتجربة االحتمالية.
حيث هناك العديد من ظواهر الحياة تكون النتيجة الممكنة لها إما نجاحاً ) (Sأو فشالً ) (Fأو التحديد ). (I
عند تكرار التجربة عدد ثابت من المرات فإننا نحصل في كل مرة على نجاح أو فشل أو التحديد (نتيجة كل
محاولة مستقلة عن نتيجة المحاولة األخرى) و فرصة الحصول على ) (Sأو ) (Fأو ) (Iمتساوية .
نعرف المتغير العشـ ـ ـوائي النيتروس ـ ــوفيكي  Xالذي يمثل عدد م ارت الحص ـ ــول على النجاح عند إجراء )(𝑛 ≥ 1
تجربة .
التوزيع االحتمالي النيتروسوفيكي ل  Xيدعى التوزيع االحتمالي الثنائي النيتروسوفيكي ،وننوه إلى ما يلي:
 -1من المهم أن يكون في التجارب (  nتجربة ) التي نقوم بها نوع واحد من الالتحديد .
 -2الحصول على نتيجة الالتحديد في كل تجربة نقوم بها من التجارب  nالتي لدينا تعني الحصول على
التحديد لكامل مجموعة التجارب . n
 -3الحصول على الالتحديد ) (Iكنتيجة من أي تجربة ال تعني التحديد لكامل مجموعة التجارب .n
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-

لكن قد نحصل على التحديد في بعض التجارب والتحديد (النجاح أو الفشل) في تجارب أخرى وهنا تنشأ
المسألة التي نحتاج لحلها.
من أجل ذلك سنعرف ما يلي:
 :Thوهي عدد التجارب التي نتيجتها غير محددة (التحديد) مع }𝑛  𝑡ℎ 𝜖 {0,1,2, … … . . ,حيث n
عدد التجارب.
وسنعرف:
) P(sهو احتمال الحصول على نتيجة نجاح في تجربة معينة.
) P(Fهو احتمال الحصول على نتيجة فشل في تجربة معينة.
) P(Iهو احتمال الحصول على نتيجة التحديد في تجربة معينة.
بالتالي يكون لدينا احتمال النيتروسوفيك للمتغير العشوائي الثنائي النيتروسوفيكي 𝑥 الذي يمثل عدد
مرات الحصول على نتيجة النجاح في  nتجربة بالشكل:
) NP(x) = (Tx , Ix , Fx

)(1.4
حيث يكون:

𝑥𝑛−
𝑘
𝑘𝑛−𝑥−
𝑇𝑥 = (𝑛𝑥)(p(s))𝑥 ∑th
))k=0( 𝑘 ) (p(I)) (p(F

𝑘(p(I))𝑘 (p(F))𝑛−𝑥−

)(2.4

!)(n−x
!)k! (n−x−k

(p(s))𝑥 ∑th
k=0

𝑘(p(I))𝑘 (p(F))𝑛−𝑥−
!)k! (n−x−k

!n
!)x!(n−x

(p(s))𝑥 ∑th
k=0

!𝑛
!x

وبشكل مشابه:
)… … … (3.4

𝑘(p(I))𝑘 (p(F))𝑛−𝑦−
!)k! (n−y−k

(p(s))𝑦 ∑th
k=0

!𝑛
!y

𝐹𝑥 = ∑𝑛𝑦=0 𝑇𝑦 = ∑𝑛𝑦=0
𝑥≠𝑦

𝑥≠𝑦

=

=
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واآلن:
)

)

𝑘𝑛−𝑧−

𝑘𝑛−𝑧−

𝑘

𝑧𝑛−
𝐼𝑥 = ∑nz=th+1(𝑛𝑧)(p(I))𝑍 ( ∑n−z
))k=0( 𝑘 ) (p(s)) (p(F

𝑘

))(p(s)) (p(F

!)𝑧(𝑛−
!)𝑘𝑘!(𝑛−𝑧−

𝑘𝑛−𝑧−

)(4.4

)

(p(I))𝑍 ( ∑n−z
k=0

!𝑛
!)𝑧𝑧!(𝑛−

𝑘

))(p(s)) (p(F

!)𝑘𝑘!(𝑛−𝑧−

(p(I))𝑧 ( ∑n−z
k=0

!𝑛
!𝑧

= ∑nz=th+1

= ∑nz=th+1

حيث:
𝑥𝑇 احتمال النجاح 𝑥 .
Fx

احتمال الفشل.

𝑥𝐼 احتمال الالتحديد 𝑧 .
) :(n − x), (n − yعدد مرات الفشل والالتحديد.
مالحظة:
لدينا:
𝑛) )𝑇𝑥 + 𝐼𝑥 + 𝐹𝑥 = ( p(s) + p(I) + p(F

)(5.4
-

في أغلب التصنيفات يكون

=1

)p(s) + p(I) + p(F

وفي هذه الحالة ندعو االحتمال

باالحتمال التام .
-

وفي الحالة :

0 ≤ p(s) + p(I) + p(F) < 1

ندعو االحتمال باالحتمال غير التام

(حيث يوجد نقص بالمعلومات).
-

وفي الحالة :

≤3

)1 < 𝑝(s) + p(I) + p(F

( حيث يوجد معلومات متناقضة ) .

ندعو االحتمال باالحتمال غير التوافقي
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مثال:

][8

في متجر لبيع السـ ــاعات هناك احتمال بأن  %80من السـ ــاعات المباعة لها شـ ــاشـ ــة عرض رقمية و% 10
من الساعات المباعة لها شاشة عرض تناظرية لكن هناك عدد من الساعات المباعة ال يعلم صاحب المتجر
نوعها ،س ــأل مس ــاعده عنها ،لكنه اس ــتطاع فقط أن يقدر نس ــبة الس ــاعات المباعة غير المعروف نوعها ب 20
 %من الساعات المباعة.
م ـ ــا احتم ـ ــال أن تك ـ ــون أول س ـ ــاعتين م ـ ــن ب ـ ــين الس ـ ــاعات الخم ـ ــس الت ـ ــي س ـ ــتباع الحقـ ـ ـاً له ـ ــا شاش ـ ــة ع ـ ــرض
تناظرية بفرض أن ).)Th=2
الحل:
نفـ ــرض أن  xمتغيـ ــر عش ـ ـوائي نيتروسـ ــوفيكي يمثـ ــل عـ ــدد السـ ــاعات التـ ــي لهـ ــا شاشـ ــة عـ ــرض تناظريـ ــة مـ ــن
بين الساعات الخمس التي ستباع الحقاً.
ولدينا من الفرض
 ) = 0.1ساعة مباعة ذات شاشة عرض تناظرية( p(s) = p
 ) = 0.8ساعة مباعة ذات شاشة عرض رقمية( p(F) = p
 ) = 0.2ساعة مباعة غير محددة( p(I) = p
نالحظ من الفرضيات أننا أمام احتمال غير توافقي وذلك بسبب تضارب المعلومات التي تأتي حول عدد
الساعات المباعة من المدير ومساعده ويقدر كل منهما عدد الساعات بشكل مستقل عن اآلخر فنالحظ أن
= 0.1 + 0.2 + 0.8 = 1.1 > 1

)𝑝(s) + p(I) + p(F

من الفرضيات نجد أن  xيتوزع وفق التوزيع الثنائي النيتروسوفيكي احتماله𝑁𝑃(𝑥) = (𝑇𝑥 , 𝐼𝑥 , 𝐹𝑥 ) :
حيث:
𝑘(p(I))𝑘 (p(F))𝑛−𝑥−
!)k! (n−x−k

(p(s))𝑥 ∑th
k=0

𝑘(0.2)𝑘 (0.8)5−𝑥−
!)k! (5−x−k

(0.1)𝑥 ∑2k=0

!𝑛
!x

!5
!x

= 𝑥𝑇

=
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. X=0, 1, 2, 3, 4, 5

بحيث أن

لنحسب احتمال أن تكون أول ساعتين من الساعات الخمس التي ستباع الحقاً لها شاشة عرض تناظرية
) 𝑁𝑃(𝑥 = 2) = (𝑇2 , 𝐼2 , 𝐹2

𝑘(0.2)𝑘 (0.8)3−
!)k! (3−k

] = 0.0992

)(0.2)2 (0.8
!2! 1

𝑘𝑛−𝑧−

)+

!)𝑘𝑘!(2−

] = 0.07232

(0.1)0 (0.8)0
!0! 0

+

)(0.1) (0.8

[ + (0.2)5

!1! 1

!)𝑘𝑘!(−

!0! 2

+

!5
!𝑧

!5
!2

=

= 𝟐𝐈

= ∑5z=3

!5
!3

(0.2)5 ( ∑0k=0

(0.1)0 (0.8)2

(0.1) (0.8)0
!1! 0

!𝑛
∑nz=th+1
!𝑧

(0.2)3 ( ∑2k=0

𝑘(0.1)𝑘 (0.8)−

+

!2

[ (0.1)2

(0.2) 𝑧 ( ∑5−z
k=0

𝑘(0.1)𝑘 (0.8)2−

)

(0.1)2 (0.8)0

( ))(p(I

!)𝑘𝑘!(5−𝑧−

!5

]+

!0! 3

𝑧

𝑘(0.1)𝑘 (0.8)5−𝑧−

) + 4! (0.2)4 ( ∑1k=0

!2! 0

(0.2)0 (0.8)3

𝑘

)

!)𝑘𝑘!(1−

!1! 2

))(p(s)) (p(F
∑n−z
k=0
!)𝑘𝑘!(𝑛−𝑧−

)

𝑘(0.1)𝑘 (0.8)1−

+

(0.2) (0.8)2

+

(0.1)2 ∑2k=0

!5

= 𝟐𝑻

=
!5
!5

[ = 20 (0.2)3

(0.1)0 (0.8)1
!0! 1

[ +5 (0.2)4
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نس ـ ــتطيع حس ـ ــاب  F2بطريق ـ ــة أس ـ ــهل م ـ ــن اس ـ ــتخدام ص ـ ــيغته ف ـ ــي العالق ـ ــة ( )3.4م ـ ــن خ ـ ــالل االس ـ ــتفادة م ـ ــن
العالقة (:)5.4
𝐅𝟐 = ( p(s) + p(I) + p(F) )5 − T2 − I2
= (0.1 + 0.2 + 0.8)5 − 0.0992 − 0.07232 = 0.43899
وبالتالي يكون:
)NP(x = 2) = (0.0992 , 0.07232 , 0.43899

 3-4التوزيع الطبيعي النيتروسوفيكيNeutrosophic Normal Distribution [8] :
إن التوزيع الطبيعي من أحد التوزيعات االحتمالية الهامة في اإلحصــاء ،وهو علم بارز تســتند إليه بصــورة رئيســية
العديد من الطرق اإلحصائية وبدونه تضيق الخيارات الواسعة لتطبيقات اإلحصاء في الحياة المعاصرة.
وانطالقاً من تلك األهمية العملية تم تمديد التوزيع الطبيعي الكالســيكي نيتروســوفيكياً ،هذا التمديد يتيح التعامل مع
جميع الحاالت التي من الممكن أن تص ـ ــادف المرء في أثناء عمله مع البيانات اإلحص ـ ــائية وباألخص عند العمل
مع بيانات إحصـ ــائية غامضـ ــة وغير مصـ ــرح عنها بشـ ــكل دقيق ،واعتماداً على هذا الطرح نعرف التوزيع الطبيعي
النيتروسوفيكي.
فالتوزيع الطبيعي النيتروس ــوفيكي هو توزيع طبيعي كالس ــيكي بحيث أن وس ــطاءه  σ2أو 𝜇 أو كالهما يمثل قيمة
غير محددة ( قد يكون  σأو 𝜇 أو كالهما مجموعة مكونة من اثنين أو أكثر من العناص ـ ـ ـ ـ ــر  ,والحاالت األكثر
شيوعاً عندما  σأو 𝜇 أو كالهما عبارة عن مجاالت ) .
-

نقول عن المتغير العشوائي الذي يتوزع وفق التوزيع الطبيعي النيتروسوفيكي :متغير طبيعي نيتروسوفيكي.

بفرض أن  xمتغير عشوائي مستمر يتوزع وفق التوزيع الطبيعي النيتروسوفيكي نعبر عنه بالشكل:
) X N ~ NN (µN , σ2 N
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تعطى دالة كثافة التوزيع الطبيعي النيتروسوفيكي بالشكل:
)(6.4

)

𝟐) (𝐱−μN
𝟐 σ2 N

𝐞𝐱𝐩 (−

𝟏
𝛑𝟐√ 𝐍𝛔

= )𝒙(𝒇

بحيث إن:
 X Nتعني أن المتغير العشوائي  xقد يكون
متغير عشوائياً نيتروسوفيكياً.
اً
 µNمتوسط التوزيع الطبيعي النيتروسوفيكي.
 σ2 Nتباين التوزيع الطبيعي النيتروسوفيكي.
-

وهـ ــذا يعنـ ــي أنـ ــه مـ ــن الممكـ ــن بـ ــدالً مـ ــن أن يكـ ــون لـ ــدينا منحنـ ــي واحـ ــد علـ ــى شـ ــكل جـ ــرس ربمـ ــا قـ ــد يكـ ــون
ل ــدينا اثنـ ــين أو أكثـ ــر مـ ــن المنحنيـ ــات علـ ــى شـ ــكل ج ــرس التـ ــي تملـ ــك منـ ــاطق مشـ ــتركة وغيـ ــر مشـ ــتركة فيمـ ــا
بينه ـ ــا ،وهـ ـ ــي فـ ـ ــوق محـ ـ ــور  ،xوالجميـ ـ ــع متنـ ـ ــاظر فيمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق بـ ـ ــالخط العمـ ـ ــودي الـ ـ ــذي يمـ ـ ــر مــ ــن خــ ــالل
المتوسط ) . ( x= μ

-

بعض من حاالت التوزيع الطبيعي النيتروسوفيكي[8] :

الحالة (:)1
ليكن لدينا توزيع طبيعي مع μ=15

و ] σ = [2,3نالحظ أن االنحراف المعياري ليس له قيمة محددة

و إنما عبرنا عنه بمجال ،وفي هذه الحالة نجد :
 -1مع انحراف معياري واحد للمتوسط يكون:
]𝜇 ± σ = 15 ± [2,3] = [15 − 3 , 15 + 3] = [12 , 18
أو تقريباً  %68من القيم تقع بين ]. [12 , 18
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 -2مع انحرافين معياريين للمتوسط يكون:
]𝜇 ± 2 σ = 15 ± 2. [2,3] = 15 ± [4,6] = [15 − 6 , 15 + 6] = [9 , 21
أو تقريباً  %95من القيم تقع بين ]. [9 , 21
ونستطيع أيضاً حساب هذه المجال من خالل ما يلي:
][12 , 18] ± σ = [12 , 18] ± [2,3] = [12 − 3 , 18 + 3] = [9 , 21
 -3من أجل ثالثة انحرافات معيارية:
]𝜇 ± 3 σ = 15 ± 3. [2,3] = 15 ± [6,9] = [15 − 9 , 15 + 9] = [6 , 24
أو عن طريق:
][9 , 21] ± σ = [9 , 21] ± [2,3] = [9 − 3 , 21 + 3] = [6 , 24
أي تقريباً  %97.7من القيم تقع بين ]. [6 , 24
نوضح ما سبق بالرسم التالي:

الشكل ) (1-4يمثل التوزيع الطبيعي النيتروسوفيكي مع تباين غير محدد
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)  NN (15, σ2حيث ] σ ∈ [2 , 3
) N1 (15, 22

أي 2 ≤ 𝜎 ≤ 3

حيث σ = 2

)  N2 (15, 32حيث σ = 3
نالحظ من الرسم أن المساحة بين المنحني األدنى والمنحني األعلى تمثل الالتحديد في الرسم البياني.

الحالة (: )2
ليكن لدينا توزيع طبيعي مع ]  μ = [15 , 17و  ( σ = 2نالحظ هنا أن قيمة المتوسط غير محددة)
المناقشة:
 -1مع انحراف معياري واحد للمتوسط يكون:
]𝜇 ± σ = [15,17] ± 2 = [15 − 2 , 17 + 2] = [13 , 19
تقريباً  %68من القيم تقع بين ][13 , 19

أي ]. 𝑥 ∈ [13 , 19

 -2مع انحرافين معياريين للمتوسط يكون:
]𝜇 ± 2 σ = [15,17] ± 4 = [15 − 4 , 17 + 4] = [11 , 21
أو تقريباً  %95من القيم تقع بين ]. [11 , 21
ونستطيع أيضاً حساب هذه المجال من خالل ما يلي:
][13 , 19] ± σ = [13 , 19] ± 2 = [13 − 2 , 19 + 2] = [11 , 21
 -3من أجل ثالثة انحرافات معيارية:
]µ ± 3 σ = [15,17] ± 6 = [15 − 6 , 17 + 6] = [9 , 23
أو بالشكل:
][11 , 21] ± σ = [11 , 21] ± 2 = [11 − 2 , 21 + 2] = [9 , 23
أي تقريباً  %97.7من القيم تقع بين ]. [9 , 23
والرسم البياني التالي يوضح ما سبق:
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الشكل ) (2-4يمثل التوزيع الطبيعي النيتروسوفيكي مع متوسط غير محدد

) N1 (15, 22

حيث

μ = 15

و σ=2

) N2 (16, 22

حيث

μ = 16

و σ=2

μ = 17

و σ=2

)  N3 (17, 22حيث

نالحظ من الرسم أن المساحة التي يشغلها المنحني  N2أثناء انسحابه من المنحني  N1إلى المنحني  N3هي
تمثل الالتحديد في الرسم البياني .

الحالة (:)3
في حال كان لدينا توزيع طبيعي مع متوسط غير محدد وكذلك تباين غير محدد كما يلي:
]μ = [15,17

و

]σ = [2,3

نالحظ هنا بأنه لدينا التحديد مزدوج نمثله بياني ًا بالجمع بين الرسم البياني للحالتين السابقتين ( )1و ( )2وبطبيعة
الحال فإن الغموض يصبح أوسع ،ونجد أنه من أجل:
 -1انحراف معياري واحد للمتوسط يكون:
]𝜇 ± σ = [15,17] ± [2,3] = [15 − 3 , 17 + 3] = [12 , 20
تقريباً  %68من القيم تقع بين ]. [12 , 20
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 -2انحرافين معياريين للمتوسط يكون:
]𝜇 ± 2 σ = [15,17] ± 2. [2,3] = [15,17] ± [4,6] = [15 − 6 , 17 + 6] = [9, 23
أو تقريباً  %95من القيم تقع بين ]. [9, 23
ونستطيع أيضاً حساب هذه المجال من خالل ما يلي:
][12 , 20] ± [2,3] = [12 − 3 , 20 + 3] = [9 , 23
 -3من أجل ثالثة انحرافات معيارية يكون:
]µ ± 3 σ = [15,17] ± 3. [2,3] = [15,17] ± [6,9] = [15 − 9 , 17 + 9] = [6 , 26
أو بالشكل:
][9 , 23] ± σ = [9 , 23] ± [2,3] = [9 − 3 , 23 + 3] = [6 , 26
أي تقريباً  %97.7من القيم تقع بين ]. [6 , 26

مثال عملي:
تكلفة اإلصالح الشهري آللة في معمل معين هي  Xمعلومة  ,حيث  Xيتوزع بشكل طبيعي نيتروسوفيكي مع
متوسط  ، 10000وانحراف معياري  1000مع ]. I ∈ [0 , 0.3
لنوجد  𝜇 ± σو

. 𝜇 ± 2σ

الحل:
لدينا
بالتالي :

μ = 10000

و

)  σ = 1000مع ]) I ∈ [0 , 0.3

] σ = 1000 + [0 , 0.3] = [1000 , 1000.3

عندها:
]𝜇 ± σ = 10000 ± [1000 , 1000.3] = [8999.7 , 11000.3
أي  %68من تكلفة اإلصالح الشهري تقع في ]. [8999.7 , 11000.3
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= ]𝜇 ± 2 σ = 10000 ± 2. [1000 , 1000.3] = 10000 ± [2000 , 2000.6
][7999.4 , 12000.6
أي  %95من التكلفة تقع في ]. [7999.4 , 12000.6

 4-4توزيع بواسون النيتروسوفيكيNeutrosophic Poisson Distribution :
نعلم أن لتوزيع بواس ــون مجاالت تطبيق واس ــعة ،فهو يقدم ،على وجه العموم ،نموذجاً جيداً للمعلومات اإلحص ــائية
التي تأخذ شـ ـ ــكل تعداد للحوادث ،ويمثل المتغير العش ـ ـ ـوائي البواسـ ـ ــوني  xمثالً عدد الحوادث النادرة الملحوظة في
وحدة قياس معينة ،زمناً كانت أم مسافة أم مساحة أم حجماً.
بـ ــل أكثـ ــر مـ ــن ذلـ ــك ،أصـ ــبح يسـ ــتعمل اليـ ــوم فـ ــي مجـ ــاالت متعـ ــددة منهـ ــا مراقبـ ــة الجـ ــودة إحصـ ــائياً وفـ ــي ظ ـ ـواهر
االنتظ ـ ــار واالتص ـ ــاالت ( ع ـ ــدد المكالم ـ ــات ف ـ ــي وح ـ ــدة زم ـ ــن) وغيره ـ ــا  ،...كمـ ـ ـا يس ـ ــتخدم ف ـ ــي الفيزي ـ ــاء النووي ـ ــة
لد ارسـ ــة عـ ــدد الجزيئـ ــات المنبعثـ ــة مـ ــن مـ ــادة مشـ ــعة ،وفـ ــي البيولوجيـ ــا الدقيقـ ــة لمراقبـ ــة تكـ ــاثر البكتيريـ ــا فـ ــي حقـ ــل
تجارب ،وحتى في مجال األحوال الجوية.
يســتخدم توزيع بواســون بشــكل خاص عند د ارســة مســائل متعلقة "بظواهر االنتظار" ،وعند د ارســة أي مســألة تتبع
توزيع بواس ـ ـ ـ ـ ــون البد من التعرف على وحدة القياس وتحديدها وكذلك متوس ـ ـ ـ ـ ــط عدد الحوادث (التي تقع في وحدة
قياس معينة)  λومن ثم كتابة دالة االحتمال الموافقة.
ولكن قد يعترضـ ـ ـ ــنا في بعض األحيان في د ارسـ ـ ـ ــتنا حاالت غير دقيقة أو غير محددة ،كأن ُيعطى متوسـ ـ ـ ــط عدد
الحوادث على ش ــكل مجال (مجال) فبذلك ال يكون لدينا قيمة محددة ل  λوإنما عدد من القيم تتراوح ض ــمن مجال
معين ،ولدراسة هكذا حالة نقوم بتوسيع مفهوم توزيع بواسون الكالسيكي إلى توزيع بواسون النيتروسوفيكي (الذي
يأخذ بعين االعتبار جميع الحاالت حتى غير المحددة منها ) ونعرف دالة توزيع بواسون النيتروسوفيكي بالشكل :
من أجل  Xمتغير عشوائي يتبع توزيع بواسون النيتروسوفيكي نكتب:
)(7.4
حيث:

; x = 0,1, … ..

(λN )x
!x

NP(x) = e−λN .

 λNمتوسط توزيع بواسون النيتروسوفيكي (الذي يحوي الالتحديد ضمناً).
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و يكون التوقع الرياضي والتباين للمتغير العشوائي  xيساوي إلى وسيط التوزيع أي يساوي  λNأي أن:
)( 8.4
-

NE(x) = NV(x) = λN

سنوضح من خالل األمثلة التالية كيف يمثل توزيع بواسون النيتروسوفيكي تعميماً جيداً لتوزيع بواسون
الكالسيكي:

أمثلة:
مثال (:)1
يتلقى عامل الهاتف(المقسم) في شركة معينة مكالمات هاتفية بمعدل مكالمتين في الدقيقة ولنحسب:
أوالً احتمال أال يتلقى العامل أية مكالمة خالل مجال دقيقة.
لتحديد الكثافة االحتمالية لتوزع بواسون تكفي معرفة  λوهو يمثل متوسط عدد الحوادث التي تقع في وحدة قياس
معينة وفي مثالنا هنا وحدة القياس الزمني تساوي دقيقة واحدة إذاً  λ = 2فنكتب دالة االحتمال :
;

𝑥 = 0,1, … ..

(2)x
!x

𝑝(x) = e−2 .

بفرض أن  xمتغير يمثل عدد المكالمات التي يتلقاها العامل في دقيقة ،فنقوم بحساب ).𝑝(𝑥 = 0
)∗( … .

= e−2 = 0.135

(2)0
!0

𝑝(0) = e−2 .

ثاني ًا :حساب احتمال وصول مكالمة واحدة خالل مجال دقيقة ،نكتب:
)∗∗( … .

= 2. e−2 = 0.2707

(2)1
!1

𝑝(1) = e−2 .

ثالث ًا :حساب احتمال أال يتلقى العامل أية مكالمة خالل مجال خمس دقائق:
نالحظ هنا أن وحدة القياس الزمني هي (خمس دقائق ) فعندها تصبح  λ = 10وتصبح دالة االحتمال كالتالي :
𝑥 = 0,1, … ..

;

(10)x
!x

𝑝(x) = e−10 .

والمطلوب حساب) 𝑝(𝑥 = 0فنجد :
)∗∗∗( … .

= e−10 = 0.000045

(10)0
!0

𝑝(0) = e−10 .
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-

لقد تم حل المثال السابق بالطريقة التقليدية المعروفة في إطار المنطق الكالسيكي ،لكن لو تم تغيير الطرح
السابق ضمن المسألة إلى ما يلي:
معدل تلقي عامل الهاتف للمكالمات يتراوح بين ] [1,3مكالمات في الدقيقة ،فنالحظ أنه لم يعد هناك قيمة
دقيقة ل  λوإنما أصبحت قيمة غير محددة تتراوح ضمن المجال ][1,3
نعيد حل المثال السابق ضمن هذه الفرضيات الجديدة التي تنقلنا لتوزيع بواسون النيتروسوفيكي:

أوالً حساب احتمال أال يتلقى العامل أية مكالمة خالل مجال دقيقة:
نكتب دالة االحتمال:
; 𝑥 = 0,1, … ..

(λN )x
!x

𝑁𝑃(x) = e−λN .

ولنحسب ): 𝑁𝑃(x = 0
]= e−λN = e−[1,3

(λN )0
!0

𝑁𝑃(x = 0) = e−λN .

فنالحظ من أجل : λ = 1
𝑁𝑃(0) = e−1 = 0.3679
من أجل : λ = 3
𝑁𝑃(0) = e−3 = 0.0498
وبالتالي يكون احتمال أال يتلقى العامل أي مكالمة خالل مجال دقيقة يتراوح بين ]. [0.0498 , 0.3679
وإذا عدنا إلى قيمة االحتمال التي حصلنا عليها في )*( عندما تم الحل ضمن المنطق الكالسيكي نجد أنها تنتمي
إلى هذا المجال أي:
]𝑝(0) = 0.135 ∈ [0.0498 , 0.3679
وبالتالي نجد أن قيمة احتمال توزيع بواسون الكالسيكي ما هي إال قيمة واحدة من قيم توزيع بواسون النيتروسوفيكي
المحتملة ،وبالتالي يظهر لنا جلياً أن توزيع بواسون النيتروسوفيكي يعمم توزيع بواسون الكالسيكي بشكل واضح.
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ثاني ًا :حساب احتمال وصول مكالمة واحدة خالل مجال دقيقة ،فنكتب:
([1,3])1
!1

]= e−[1,3

(λN )1

𝑁𝑃(x = 1) = e−λN .

!1

فنالحظ من أجل  λ = 1يكون:
= 0.3679

(1)1
!1

𝑁𝑃(1) = e−1

من أجل : λ = 3
= 0.1494

(3)1
!1

𝑁𝑃(1) = e−3

أي أن احتمال وصول مكالمة واحدة يتراوح بين ] [ 0.1494 , 0.3679
نالحظ من )∗∗( أن :
] 𝑝(1) = 0.2707 ∈ [ 0.1494 , 0.3679
ثالثاً :حساب احتمال أال يتلقى العامل أية مكالمة خالل مجال خمس دقائق:
باعتبار أن وحدة القياس الزمني اآلن هي خمس دقائق يصبح ]λN = 5. [1,3] = [5 , 15
𝑥 = 0,1, … ..

;

([5,15])x
!x

𝑁𝑃(x) = e−[5,15] .

ولنحسب ): 𝑁𝑃(x = 0
]= e−λN = e−[5,15

(λN )0
!0

𝑁𝑃(x = 0) = e−λN .

فنالحظ من أجل : λ = 5
𝑁𝑃(0) = e−5 = 0.0067
من أجل : λ = 15
𝑁𝑃(0) = e−15 = 0.000000306
أي أن احتمال أال يتلقى العامل أي مكالمة خالل مجال خمس دقائق يتراوح بين ][0.000000306 , 0.0067

بمالحظة )∗∗∗( نجد أن :
]𝑝(0) = 0.000045 ∈ [0.000000306 , 0.0067
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-

نالحظ من خالل المثال الس ـ ـ ـ ــابق أن توزيع بواس ـ ـ ـ ــون النيتروس ـ ـ ـ ــوفيك يمثل تعميماً واض ـ ـ ـ ــحاً لتوزيع بواس ـ ـ ـ ــون
الكالسيكي.

مثال (:)2
إذا كان متوسط عدد العيوب في شريحة زجاجية كبيرة ،واحد لكل ) (20قدم مربع  ،فما هو احتمال أن
شريحة ) (10 ∗ 3قدم ال تحوي على عيوب  ،ثم لنوجد نفس االحتمال من أجل متوسط عدد العيوب يتراوح
بين ]. [1,2
الحل:
بفرض أن  xمتغير عشوائي يمثل عدد العيوب في الشريحة ) (10 ∗ 3قدم ،فيكون ل  xتوزيع بواسون وسيطه
= 1.5

10∗3
20

=  λنطبق صيغة بواسون:
𝑒 −𝜆 ; 𝑥 = 0,1, ….
)∗∗∗∗( … . .

𝑥𝜆
!𝑥

= ) 𝑥( 𝑝

𝑒 −𝜆 = 𝑒 −𝜆 = 𝑒 −1.5 = 0.223

𝜆0
!0

= )𝑝 (𝑥 = 0

وبالتالي احتمال أن شريحة ) (10 ∗ 3قدم ال تحوي عيوب من أجل متوسط عدد العيوب في الشريحة الكبيرة
واحد لكل  20قدم هو . 0.223
اآلن من أجل متوسط عدد العيوب في شريحة زجاجية كبيرة هو ] [1,2لكل  20قدم مربع فيكون من أجل
شريحة ) (10 ∗ 3لدينا :
]= [1.5 , 3

][30,60

=

20

; x = 0,1, ….
]= e−λN = e−[1.5 ,3

(λN )x
!x
(λN )0
!0

](10∗3)[1,2
20

= λN

𝑁𝑃(x) = e−λN .
𝑁𝑃(x = 0) = e−λN .

من أجل : λ = 1.5
𝑁𝑃(0) = e−1.5 = 0.2231
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من أجل : λ = 3
𝑁𝑃(0) = e−3 = 0.0498
أي أن االحتمال من أجل متوسط عدد العيوب ] [1,2يتراوح بين ]. [0.0498 , 0.2231
ونالحظ أن قيمة االحتمال في العالقة (****) ما هي إال قيمة من قيم االحتمال التي حصلنا عليها من العمل
ضمن منطق النيتروسوفيك.

مالحظة:
وهكذا نستنتج أن توزيع بواسون النيتروسوفيكي يعطينا دراسة أكثر عمومية للمسألة المدروسة بحيث يصبح االحتمال
الكالسيكي هو عبارة عن حل واحد من ضمن الحلول الناتجة عن الدراسة ،وذلك ينتج طبعاً من خالل إعطاء
الوسيط عدة خيارات ممكنة وال يبقى مرتبط بقيمة وحيدة.

 5-4التوزيع فوق الهندسي النيتروسوفيكي:
Neutrosophic Hypergeometric Distribution
التوزيع فوق الهندسي هو من التوزيعات المنقطعة تم طرحه في إطار المنطق الكالسيكي في حالة دراسة سحب
مجتمع ٍ
منته دون إعادة .حيث يتم تقسيم المجتمع إلى جزأين األول يحمل الصفة والثاني ال
عينة عشوائية من
ٍ

يحملها ،وتتميز هذه المجتمعات بكونها محدودة وصغيرة وتتم عملية سحب العينة من المجتمع بدون إرجاع ،وعليه
فإن شرط استقالل المحاوالت يكون غير محقق (وبالتالي ال نستطيع تطبيق التوزيع الثنائي بسبب عدم ثبات احتمال
حدوث حالة النجاح وكذلك عدم االستقالل) بحيث يؤثر السحب بدون إرجاع على نسبة إحدى الصفتين وذلك
لصغر حجم المجتمع ،ونفرض في هذه الحالة أن المتغير العشوائي  Xيمثل عدد حاالت النجاح.
فعلى سببببيل المثال  :لدينا  Nعلبة مبيد منها  Dعلبة ناقصـ ــة عند التعبئة (وهناك عدد من العلب غير المحددة
تم إهمالها) ،نسحب بطريقة عشوائية  nعلبة بحيث  ، n ≤ Dولنرمز ب  xلعدد العلب الناقصة من بين العلب
المس ــحوبة  ,بحيث  xمتغير عشـ ـوائي مجموعة قيمه هي } , {0,1,……,nولنوجد احتمال أن نحص ــل على k
علبة ناقصة الصنع في ال  nعلبة المسحوبة بحيث 𝑛 ≤ 𝑘 ≤  0نجده بالشكل :
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)( 9.4
حيث :

𝐷𝑁−
𝑘𝐶𝑘𝐷 . 𝐶𝑛−

𝑛 ; 𝑥 = 0,1, … … ,

𝑁𝑛𝐶

= )𝑘 = 𝑥(𝑃

𝑁𝑛𝐶 هو عدد الحوادث الممكنة لالختبار.

𝐷𝑁−
𝑘𝐶𝑛−

.

𝐷𝑘𝐶

هو عدد الحوادث المواتية لتحقق الحدث ( 𝑘 = 𝑥) .

فمثالً من أجل:
 N=500علبة مبيد

,

 D=90علبة ناقصة عند التعبئة  n=10 ،حجم العينة المسحوبة

لنوجد احتمال أن نحصل على  3علبة ناقصة الصنع في العلب العشرة المسحوبة.
الحل:
500−90
𝑘𝐶𝑘90 𝐶10−
500
𝐶10

فنالحظ من أجل

 k=3يكون:

= 0.1754
-

=

𝐷𝑁−
𝑘𝐶𝑘𝐷 . 𝐶𝑛−
𝑁𝑛𝐶

= )𝑘 = 𝑥(𝑃

500−90
𝐶390 𝐶10−3
500
𝐶10

= )𝑃(𝑥 = 3

لكن ذلك يختلف من منظور النيتروسوفيك الذي يقوم بتقسيم المجتمع إلى ثالث أجزاء ،جزء يحمل الصفة
وجزء ثاني ال يحملها وجزء ثالث غير معروف تماماً إذا كان يحمل الصفة أم ال (غير محدد) .وبناء على
ذلك نعرف التوزيع فوق الهندسي النيتروسوفيكي من خالل ما يلي:

بافتراض أنه يوجد لدينا  Bعلبة من علب المبيد ال ( ،Nذات لون قاتم) لم نستطع تحديد فيما إذا كانت ناقصة
أم ممتلئة (أي يوجد لدينا  Bعلبة غير محددة بشكل دقيق) لم نهملها وكانت المسألة كالتالي:
 Nعلبة مبيد فيها  Dعلبة ناقصة عند التعبئة و  Bعلبة غير محددة ولنسحب بطريقة عشوائية  nعلبة (بحيث
 n ≤Dو

 )n ≤ Bونرمز ب  xلعدد العلب الناقصة من بين العلب المسحوبة ولحساب احتمال أن نحصل

على  kعلبة ناقصة الصنع علماً أن  Iيمثل امكانية الحصول على علبة غير محددة نكتب :

)(10.4

𝐵𝑁−𝐷−
𝐼𝐶𝑘𝐷 . 𝐶𝑛−𝑘−
𝐵𝐼𝐶

𝑁𝑛𝐶

ندعو هذه العالقة بقانون التوزيع فوق الهندسي النيتروسوفيكي.

= )𝑘 = 𝑥(𝑃𝑁
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بحيث :

𝐷𝑘𝐶

يمثل عدد العلب ناقصة الصنع

𝐵𝑁−𝐷−
𝐼 𝐶𝑛−𝑘−يمثل عدد العلب السليمة

𝐵𝐼𝐶
𝑁𝑛𝐶

يمثل عدد العلب غير المحددة
يمثل عدد العلب الممكنة في االختبار

حيث في المنطق الكالس ـ ـ ـ ـ ـ ــيكي يتم تقس ـ ـ ـ ـ ـ ــيم المجتمع إلى جزأين األول يحمل الص ـ ـ ـ ـ ـ ــفة والثاني ال يحملها أما في
النيتروســوفيكي نقســم المجتمع إلى ثالثة أجزاء :جزء يحمل الصــفة ،وجزء ٍ
ثان ال يحملها ،وجزء ثالث غير معروف
تماماً إذا كان يحمل الصفة أم ال.
-

ويعطى التوقع الرياضي والتباين للتوزيع فوق الهندسي النيتروسوفيكي بالشكل:

التوقع الرياضي:
𝐵𝑛.𝐷 .

)(11.4

𝑁

= ) 𝑥( 𝐸

التباين:
)𝐵𝑛.𝐷 .𝐵 (𝑁−𝑛)(𝑁−𝐷)(𝑁−

)(12.4

)𝑁 2 .(𝑁−1

= )𝑥(𝑟𝑎𝑣

(يتم البرهان ببساطة كما في الطريقة المتبعة في المنطق الكالسيكي).
فمثالً من أجل:
 N=500علبة مبيد  D=90 ،علبة ناقصة عند التعبئة B=15 ،

علبة غير محددة (غير معروف إن

كانت ممتلئة أم ناقصة) ،ولدينا حجم العينة المسحوبة . n=10
ولنوجد احتمال أن نحصل على  3علب ناقصة الصنع في العشر علب المسحوبة علماً أنه من الممكن أن
نحصل على علبة واحدة غير محددة  I=1في العشر علب ،فنكتب:
𝐵𝑁−𝐷−
𝐼𝐶𝑘𝐷 . 𝐶𝑛−𝑘−
𝐵𝐼𝐶

𝑁𝑛𝐶

= )𝑘 = 𝑥(𝑃𝑁
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= 0.036
-

𝐶390. 𝐶6395 𝐶115
500
𝐶10

500−90−15 𝐶 15
𝐶390. 𝐶10−3−1
1

=

500
𝐶10

= )𝑁𝑃(𝑥 = 3

نالحظ مما ســبق أن وجود الالتحديد في المســألة قد خفض احتمال الحصــول على علب ناقصــة الصــنع في
العينة المس ـ ـ ـ ـ ـ ــحوبة من حوالي  17%إلى حوالي  ، 4%أي أن القيم غير المحددة ال يمكن إهمالها أو حذفها
وإخراجها من الدراسة ألنها تؤثر فعلياً بالنتيجة النهائية .

مثال:
يحوي صندوق  10000وحدة نقدية معدنية متماثلة ،سحبنا  500منها تم تمييزها بعالمة ثم أعدناها إلى الصندوق
وفي مرة أخرى سحبنا 10وحدات نقدية .فما احتمال الحصول على  kوحدة نقدية مميزة بعالمة من بين الوحدات
النقدية العشر المسحوبة.
الحل:
نرمز ب  Xلعدد الوحدات النقدية المميزة الموجودة بين العشر وحدات التي سحبناها ،ونالحظ من طرح المسألة
بأننا أمام توزيع فوق الهندسي ،ولدينا:
 N=10000وحدة نقدية في الصندوق

،

 D=500وحدة نقدية تم تمييزها بعالمة

 n=10حجم العينة المسحوبة .
عندها نجد:
10000−500
𝑘𝐶𝑘500 𝐶10−
10000
𝐶10

=

9500
𝐶𝑘500
𝑘. 𝐶10−
10000
𝐶10

فنالحظ من أجل

𝐷𝑁−
𝑘𝐶𝑘𝐷 . 𝐶𝑛−

𝑁𝑛𝐶

= )𝑘 = 𝑥(𝑃

= )𝑘 = 𝑥(𝑃 ⇒

 k=2يكون:
𝑃(𝑥 = 2) = 0.075
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وبطرح نيتروسوفيكي للمسألة:
يحوي صندوق  10000وحدة نقدية معدنية متماثلة ،سحبنا  500منها تم تمييزها بعالمة ثم أعدناها إلى
الصندوق ،وفي مرة أخرى سحبنا  10وحدات نقدية  ،ولقد علمنا أنه عند إعادة الوحدات النقدية  -التي تم
تمييزها بعالمة  -إلى الصندوق هناك حوالي  100وحدة فقدت عالمتها المميزة .
فما احتمال الحصول على  kوحدة نقدية مميزة بعالمة من بين الوحدات العشر المسحوبة ،حيث أن هناك
احتمال ظهور وحدة نقدية واحدة من بين الوحدات المسحوبة التي فقدت عالمتها المميزة.
الحل:
نرمز ب  Xلعدد الوحدات النقدية المميزة الموجودة بين العشر وحدات التي سحبناها ونالحظ من طرح المسألة
بأننا أمام توزيع فوق الهندسي النيتروسوفيكي ولدينا:
 N=10000وحدة نقدية في الصندوق

،

 B=100وحدة نقدية فقدت عالمتها المميزة

،

 D=500وحدة نقدية تم تمييزها بعالمة
 n=10حجم العينة المسحوبة

 I =1امكانية ظهور وحدة نقدية من الوحدات التي فقدت عالمتها المميزة من بين الوحدات المسحوبة.
عندها نجد:
10000−500−100
𝐶𝑘500 𝐶10−𝑘−1
𝐶1100
10000
𝐶10

=

9400
𝐶𝑘500
𝐶1100
𝑘. 𝐶9−
10000
𝐶10

فنالحظ من أجل

𝐵𝑁−𝐷−
𝐼𝐶𝑘𝐷 . 𝐶𝑛−𝑘−
𝐵𝐼𝐶

𝑁𝑛𝐶

= )𝑘 = 𝑥(𝑃𝑁

= )𝑘 = 𝑥(𝑃𝑁 ⇒

 k=2يكون:
𝑁𝑃(𝑥 = 2) = 0.0058
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نتيجة:
نالحظ من خالل األمثلة الس ــابقة أن وجود الالتحديد في المس ــألة يؤثر فعلياً على قيمة االحتمال النهائي ،وبالتالي
ال يمكن تجاهل القيم غير المحددة بهدف الحص ــول على نتائج دقيقة أكثر ما يمكن وتبقى جميع االحتماالت التي
نحصل عليها هي عبارة عن نتائج تقريبية وليست قاطعة بسبب وجود الالتحديد.

 6-4التوزيع المنتظم النيتروسوفيكي:
Neutrosophic Continuous uniform Distribution
نقول عن المتغير العشوائي  Xأنه يتوزع وفق التوزيع المنتظم الكالسيكي إذا كان معرفاً على المجال ][a , b
بحيث 𝑏 < 𝑎  ،من خالل الكثافة االحتمالية التالية:

𝑏≤ 𝑥≤𝑎

)(13.4

𝑤 𝑜.

;
;

كما ويعطى التوقع والتباين له بالشكل:
)(14.4
)(15.4

𝑏𝑎+
2
(𝑏−𝑎)2
12

= ) 𝑥( 𝐸
= )𝑥(𝑟𝑎𝑣

1

𝑎𝑓 (𝑥) = { 𝑏−
0
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ويمثل بيانياً بالشكل:

الشكل ) (3-4التمثيل البياني للتوزيع المنتظم الكالسيكي
على سبيل المثال:
يصــل شــخص ما إلى موقف الحافالت  ,لكنه ال يعلم جدول مواعيد وصــول الحافلة  ،تصــل الحافلة لذلك الموقف
كل  20دقيقة  ,ولنعرف المتغير العشوائي  Xالذي يمثل زمن انتظار الش ـ ـ ـ ـ ـ ــخص للحافلة بالدقائق ،نالحظ أن
هذا المتغير يأخذ أي قيمة في المجال ]  [0 , 20أي  , 0 ≤ 𝑥 ≤ 20و المتغير يتبع التوزيع المنتظم كثافته
بالشكل :
حيث أن , b=20

1

, 0 ≤ 𝑥 ≤ 20

20

, o. w

=

0

1

f(x) = {b−a

a=0

والقيمة المتوقعة هي:
= 10

20
2

=

𝑏𝑎+
2

= ) 𝑥( 𝐸

أي سينتظر الشخص بالمتوسط ) (10دقائق لقدوم الحافلة.
والتباين:
= 33.33

(20)2
12

=

(𝑏−𝑎)2
12

= )𝑥(𝑟𝑎𝑣

واالنحراف المعياري:
𝜎(𝑥) = √33.33 = 5,77
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الكثافة االحتمالية تظهر بالشكل:

)𝑥( 𝑁𝑓

الشكل ) (4-4تمثيل بياني للتوزيع المنتظم مع a=0 , b=20
-

سنعرف اآلن التوزيع المنتظم النيتروسوفيكي الذي هو عبارة عن توزيع منتظم كالسيكي وسطاؤه a , b
غير محددة بشكل دقيق  ،فقد يكون أحدهما أو كالهما معرفين على شكل مجموعة أو مجال  ،بحيث أنه
يأخذ بعين االعتبار كل الحاالت الممكنة للوسطاء ( a ,bمع المحافظة على الشرط 𝑏 < 𝑎 ).

-

سنوضح ذلك من خالل العودة إلى المثال السابق مع إضافة الطرح التالي:
يص ــل ش ــخص ما إلى موقف الحافالت ،لكنه ال يعلم جدول مواعيد وص ــول الحافلة ،فيس ــأل مس ــؤول المحطة
عن موعد وصول الحافلة ،فيجيب:
 -1الحافلة قد تصل اآلن أو لن تصل قبل  15أو  20دقيقة:
هذا يعني أن موعد وص ــول الحافلة غير محدد وبالتالي زمن انتظار الش ــخص أيضـ ـاً س ــيكون غير محدد
وبالتالي نجد أن المتغير العشـ ـ ـ ـ ـوائي  xالذي عرفناه س ـ ـ ـ ــابقاً بأنه يمثل زمن االنتظار يتبع التوزيع المنتظم
النيتروسوفيكي ولدينا

b={15 ,20} ،a=0

}= {0.05 , 0.07

1
},20

= {15

وبالتالي الكثافة االحتمالية بالشكل :
1
,20}−0

= {15

1
𝑎𝑏−

= )𝑥( 𝑁𝑓

98

فمن أجل  b=15يكون لدينا

𝑓𝑁 (𝑥) = 0.07

ومن أجل  b=20يكون لدينا

𝑓𝑁 (𝑥) = 0.05

نعبر عنه بالرسم بالشكل التالي:
ويكون الحل هو إما المنطقة الزرقاء أو المنطقة الحمراء.

)𝑥( 𝑁𝑓
الشكل ) (5-4تمثيل بياني للتوزيع المنتظم النيتروسوفيكي حيث الوسيط  bغير محدد(يمثل مجموعة)

 -2الحافلة قد تصل من اآلن إلى خمس دقائق أو لن تصل قبل  15إلى  20دقيقة:
أي أن

]b=[15,20

] a=[0,5فتكون الكثافة االحتمالية :
1

1

]= [15,20]−[0,5] = [10,20] = [0.05 , 0.1

1
𝑎𝑏−

= )𝑥( 𝑁𝑓

نعبر عنها بالشكل التالي:
عندها تمثل الكثافة االحتمالية المنطقة المظللة مع بقاء احتمال انزياح  aبين ] [0,5وانزياح  bبين
][15,20
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الشكل ) (6-4تمثيل بياني للتوزيع المنتظم النيتروسوفيكي حيث الوسطاء  aو  bغير محددة

 -3الحافلة قد تصل من اآلن إلى خمس دقائق أو لن تصل قبل  20دقيقة:
أي أن

b=20

] a=[0,5فتكون دالة الكثافة :

]= [0.05 , 0.07
نعبر عنها بالشكل التالي:

1
],20

= [15

1
]20−[0,5

=

1
𝑎𝑏−

= )𝑥( 𝑁𝑓

عندها تمثل الكثافة االحتمالية المنطقة المظللة مع بقاء احتمال انزياح  aبين ]. [0,5

الشكل ) (7-4تمثيل بياني للتوزيع المنتظم النيتروسوفيكي حيث الوسيط  aغير محدد (يمثل مجال)

100

 -4الحافلة تصل بعد خمس دقائق أو لن تصل قبل  15إلى  20دقيقة :
أي أن

]b = [15 ,20

 a=5فتكون الكثافة االحتمالية:

]= [0.07 , 0.1

1
],15

1

= [15,20]−5 = [10

1
𝑎𝑏−

= )𝑥( 𝑁𝑓

نعبر عنها بالشكل التالي:
عندها تمثل الكثافة االحتمالية المنطقة المظللة مع بقاء احتمال انزياح  bبين ]. [15,20

الشكل ) (8-4تمثيل بياني للتوزيع المنتظم النيتروسوفيكي حيث الوسيط  bغير محدد (يمثل مجال)

 -5الحافلة تصل بعد  5أو  10دقائق أو لن تصل قبل  30دقيقة :
أي أن

b=30

} a={5 ,10فتكون الكثافة االحتمالية:

}= {0.04 , 0.05

1
}{25,20

=

1
}30−{5,10

=

1
𝑎𝑏−

= )𝑥( 𝑁𝑓

نعبر عنها بالشكل التالي:
عندها تمثل الكثافة االحتمالية المنطقة الزرقاء أو الحمراء حسب القيمة التي تأخذها  5 ( aأو .( 10
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الشكل ) (9-4تمثيل بياني للتوزيع المنتظم النيتروسوفيكي حيث الوسيط  aغير محدد (يمثل مجموعة)

مثال:
استورد أحد المراكز التجارية  1500طن بطاطا ووضعها في مخزن ،وقام ببيعها بكميات متساوية ما بين شهري
كانون الثاني وشباط حتى شهري تشرين األول والثاني من نفس العام ،وإذا كانت المجال الزمنية تتبع توزيع منتظم
نيتروسوفيكي فما هي الكثافة المعبرة عن المجال الزمنية للبيع ،وما هي القيمة المتوقعة واالنحراف المعياري.
الحل:
بفرض أن المتغير  Xيعبر عن المجال الزمنية للبيع مقاسة بالشهر أي أن
][1 , 2] ≤ x ≤ [10 , 11
من ثم تكون الكثافة االحتمالية المعبرة عن الزمن كالتالي:

]= [0.1 , 0.125

1
] [8,10

=

1
][10 ,11]−[1 ,2

=

1
b−a

= )fN (x

نعبر عنها بالرسم بالشكل التالي:
عندها تمثل الكثافة االحتمالية المنطقة المظللة مع بقاء احتمال انزياح  xبين ] [10,11و ][1,2
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الشكل ) (10-4تمثيل بياني للتوزيع المنتظم النيتروسوفيكي حيث الوسطاء  aو  bغير محددة (كل منهما يمثل مجال)

القيمة المتوقعة:

]= [5.5 , 6.5

][11,13
2

=

][1,2]+[10,11
2

=

𝑏𝑎+
2

= )𝑥(𝐸

االنحراف المعياري :

]= [5.33 , 8.33

][64,100
12

=

([8,10])2
12

=

([10,11]−[1,2])2
12

=

(𝑏−𝑎)2
12

= )𝑥(𝑟𝑎𝑣

]𝜎(𝑥) = √[5.33 , 8.33] = [2.31 , 2.89

 7-4التوزيع األسي النيتروسوفيكي:

Neutrosophic Exponential Distribution

يعد التوزيع األس ـ ـ ـ ــي من بين أهم التوزيعات االحتمالية ،وهو من التوزيعات المس ـ ـ ـ ــتمرة التي عادة ما تس ـ ـ ـ ــتخدم في
مسائل متعلقة بقياس الزمن ،مثل مدة خدمة شباك البريد ،مدة مكالمة هاتفية ،مدة تفريغ باخرة الشحن ،مدة تصليح
آلة ،مدة انتظار زبون قبل الحصـ ـ ـ ـ ـ ــول على الخدمة ،أو لتمثيل مدة حياة ظاهرة ما ،وفي العلوم الدقيقة يسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم
لتمثيل مدة حياة الذرات المشعة قبل أن تتفكك.
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-

نقول عن متغير عشوائي  Xإنه يتبع التوزيع األسي إذا كانت كثافته االحتمالية تعطى بالشكل:
)(16.4

𝜆>0

,

∞<𝑥<0

;

𝑥𝜆𝑓 (𝑥) = 𝜆 𝑒 −

حيث  λهو وسيط التوزيع ( ،وهو التوزيع األسي من النوع الثاني) ويتم تمثيله بيانياً بالشكل:

الشكل ) (11-4تمثيل بياني للتوزيع األسي الكالسيكي

خصائصه:
القيمة المتوقعة :
والتباين :

1
λ

1
λ2

= ) 𝑥( 𝐸

= )𝑥(𝑟𝑎𝑣

)(17.4

)(18.4

الدالة التوزيعية 𝐹 (𝑥) = 𝑝(𝑋 ≤ 𝑥) = ∫0 𝜆 𝑒 −𝜆𝑡 𝑑𝑡 = (1 − 𝑒 −λx ) :
𝑥

)(19.4
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والتي تمثل بيانياً بالشكل:

الشكل ) (12-4تمثيل بياني للدالة التوزيعية للتوزيع األسي الكالسيكي

على سبيل المثال:
إذا كانـ ــت المجـ ــال الزمنيـ ــة إلنهـ ــاء خدمـ ــة العميـ ــل فـ ــي البنـ ــك تتبـ ــع توزيـ ــع أسـ ــي بمتوسـ ــط دقيقـ ــة واحـ ــدة فلنوجـ ــد
دالـ ــة كثافـ ــة االحتمـ ــال المعب ـ ـرة عـ ــن المجـ ــال الزمنيـ ــة إلنهـ ــاء خدمـ ــة العميـ ــل ،ثـ ــم لنحسـ ــب احتمـ ــال إنهـ ــاء خدمـ ــة
العميل في أقل من دقيقة.
الحل:
-

الكثافة االحتمالية المعبرة عن الزمن:

بفرض أن المتغير  Xيعبر عن المجال الزمنية إلنهاء خدمة العميل بالدقيقة ،ولدينا:
=1 ⇒ λ=1

1
𝜆

نكتب كثافة االحتمال:
∞<𝑥<0

;

𝑥 𝑓 (𝑥 ) = 𝑒 −
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-

احتمال إنهاء خدمة العميل في أقل من دقيقة:
𝑝(𝑋 ≤ 1) = (1 − 𝑒 − x ) = (1 − 𝑒 −(1) ) = 0.63

 إن المث ـ ــال الس ـ ــابق يع ـ ــد م ـ ــن األمثل ـ ــة البس ـ ــيطة عمليـ ـ ـاً ،لكبببببن نالحببببب مبببببن خبببببالل األمثلبببببة الدالبببببة علبببببى
التوزيبببع األسبببي أنبببه مبببن الطبيعبببي والممكبببن أن يكبببون متوسبببط المجبببال الزمنيبببة الممثبببل ألي منهبببا هبببو
عبببببارة عببببن عببببدد غيببببر محببببدد كببببأن يكببببون مجببببال أو مجموعببببة ،مببببثالً المجـ ــال الزمنيـ ــة إلنهـ ــاء خدمـ ــة
العمي ـ ــل ف ـ ــي البن ـ ــك تتب ـ ــع توزي ـ ــع أس ـ ــي بمتوسـ ـ ــط ] [0.67,2دقيق ـ ــة ..فكي ـ ــف س ـ ــنتعامل م ـ ــع ه ـ ــذه الحالــ ــة،
ونح ـ ــن نعل ـ ــم أن التوزي ـ ــع األس ـ ــي الكالس ـ ــيكي يتعام ـ ــل فق ـ ــط م ـ ــع البيان ـ ــات المعرف ـ ــة بش ـ ــكل دقي ـ ــق وصـ ـ ـريح

والمتوسـ ــط يكـ ــون عبـ ــارة عـ ــن عـ ــدد محـ ــدد .مـ ــن أجـ ــل ذلـ ــك نعببببرف التوزيببببع األسببببي النيتروسببببوفيكي الببببذي
يعمبببم التوزيبببع األسبببي الكالسبببيكي بحيبببث يسبببمب للوسبببيط ببببأن يعبببرف بطريقبببة غيبببر محبببددة ،نعببببر عبببن
كثافته االحتمالية بالشكل:

)(20.4

,

∞<𝑥<0

;

𝑁𝜆.

𝑥𝑓𝑁 (𝑥) = 𝜆𝑁 𝑒 −

حيث 𝑁𝜆 هو وسيط التوزيع .
خصائصه:
القيمة المتوقعة :
والتباين :

1
𝑁𝜆
1
(𝜆𝑁 )2

)(21.4

= ) 𝑥( 𝐸

)(22.4

= )𝑥(𝑟𝑎𝑣

الدالة التوزيعية 𝑁𝐹 (𝑥) = 𝑁𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = (1 − 𝑒 −x .𝜆𝑁 ) :
-

)(23.4

عندئذ لحل المسألة من أجل توزيع أسي بمتوسط ]  [0.67 ,2دقيقة ،نكتب :
]= [0.5 , 1.5

1

] ,2

= [0.67 ,2 ] ⇒ 𝜆𝑁 = [0.67

1
𝑁𝜆

كثافة االحتمال:
∞<𝑥<0
-

;

𝑥 ]𝑓𝑁 (𝑥) = [0.5 , 1.5] 𝑒 −[0.5 ,1.5

احتمال إنهاء خدمة العميل في أقل من دقيقة:
]𝑁𝑃(𝑋 ≤ 1) = (1 − 𝑒 −[0.5 ,1.5] x ) = (1 − 𝑒 −[0.5 ,1.5](1) ) = 1 − 𝑒 −[0.5 ,1.5
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فنالحظ من أجل

 λ = 0.5يكون:
𝑁𝑃(𝑋 ≤ 1) = 1 − 𝑒 −0.5 = 0.39

من أجل

 λ = 1.5يكون:
𝑁𝑃(𝑋 ≤ 1) = 1 − 𝑒 −1.5 =0.78

أي أن احتمال إنهاء خدمة العميل في أقل من دقيقة يتراوح بين ]. [0.39 , 0.78
-

نالحظ أن قيمة االحتمال الكالسيكي إلنهاء خدمة العميل في أقل من دقيقة التي حصلنا عليها من أجل
 λ = 1ما هي إال قيمة من قيم المجال الحتمال النيتروسوفيك .
)𝑝(𝑋 ≤ 1) = 0.63 ∈ [0.39 , 0.78] = 𝑁𝑃(𝑋 ≤ 1

يتم التمثيل البياني بالشكل التالي والحلول هي عبارة عن المنطقة المظللة:

الشكل ) (13-4تمثيل بياني للدالة التوزيعية للتوزيع األسي النيتروسوفيكي

-

أيض ـ ـاً البـ ــد مـ ــن ذكـ ــر عالقـ ــة التوزيـ ــع األسـ ــي بتوزيـ ــع بواسـ ــون المعروفـ ــة فـ ــإذا كـ ــان وقـ ــوع أحـ ــداث مـ ــا يتبـ ــع
توزي ـ ــع بواس ـ ــون ف ـ ــإن الم ـ ــدة ب ـ ــين وق ـ ــوع ح ـ ــدثين تتب ـ ــع التوزي ـ ــع األس ـ ــي ،فم ـ ــثالً إذا ك ـ ــان وص ـ ــول الزب ـ ــائن إل ـ ــى
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مركـ ــز خدمـ ــة مـ ــا يتبـ ــع توزيـ ــع بواسـ ــون فـ ــإن المـ ــدة الزمنيـ ــة بـ ــين وصـ ــول زبـ ــون مـ ــا والزبـ ــون الـ ــذي يليـ ــه تتبـ ــع
التوزيع األسي.
وبالتالي عندما يكون  λمعرف بشكل غير محدد ودقيق فإننا نتعامل مع توزيع بواسون النيتروسوفيكي وأيضاً
التوزيع األسي النيتروسوفيكي ،فنكتب:
إذا كان حدث عشوائي ما يتكرر في الزمن وفق توزيع بواسون النيتروسوفيكي:
)(24.4

𝑥 = 0,1, … ..

(λN )x

;

!x

𝑁𝑃(x) = e−λN .

فإن الزمن بين حدثين يتبع التوزيع األسي النيتروسوفيكي:
)(25.4

𝑡>0

;

𝑡

𝑓N (t) = λN . e−λN

مثال:
بفرض لدينا آلة ما في معمل معدل ظهور أعطال فيها ] [1,2عطل في األسـبوع  ،فما احتمال عدم وجود أعطال
في األسبوع ،ثم ما احتمال مرور أسبوعين على األقل قبل ظهور العطل القادم.
الحل:
-

من أجل احتمال عدم وجود أعطال في األسبوع:
نفرض أن المتغير  Xيمثل حدث عدد األعطال في األس ـ ـ ــبوع ،فنجد أن  Xمتغير عشـ ـ ـ ـوائي يخض ـ ـ ــع
لتوزيع بواسون النيتروسوفيكي بوسيط ] λ=[1,2وبالتالي :

]= e−λN = e−[1,2

(λN )0
!0

= e−λN .

(λN )x
!x

أي أن احتمال عدم وجود أي عطل في األسبوع يتراوح بين

𝑁𝑃(x = 0) = e−λN .
]. [0.135 , 0.368
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-

بفرض أن  yهو حدث يمثل الزمن (باألس ـ ــابيع) قبل ظهور أعطال ،فنالحظ أن  yهو متغير عشـ ـ ـوائي
يتوزع وفق التوزيع األسي النيتروسوفيكي ويكون:

) 𝑁𝑃(𝑦 > 2) = 1 − 𝑁𝑃(𝑦 ≤ 2) = 1 − 𝑁𝐹 (2) = 1 − (1 − e−2.λN
]= e−2.λN = e−2[1,2] = e[−4,−2
أي أن احتمال مرور أسبوعين على األقل قبل ظهور العطل القادم يتراوح بين ]. [0.018 , 0.135
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الفصل الخامس

اتخاذ القرار النيتروسوفيكي
(شجرة القرارات النيتروسوفيكية)

Neutrosophic Decision Making
)(Neutrosophic Decision Tree

ملخص الفصل:
نقدم يف هذا الفصل اختاذ القرار النيرتوسوفيكي الذي هو عبارة عن متديد لعملية اختاذ القرار
الكالسيكي نيرتوسوفيكي ًا  ،وذلك وفق منوذج شجرة القرارات ،ولقد مت اختيار هذا النموذج
ألنه يعد من األساليب الرياضية القوية اليت تستخدم يف حتليل العديد من مشكالت صنع القرار،
ونقدمه بطريقتني األوىل دون احتماالت والثانية مع االحتماالت النيرتوسوفيكية  ،حيث
نستطيع من خالل ذلك التوصل إىل القرار األفضل من بني البدائل املتاحة ألنه يعتمد على
بيانات معرفة بشكل أعم و أدق من النموذج الكالسيكي ،حيث إن عدم كفاية املعلومات إىل
جانب عدم دقتها أحد املعوقات اهلامة اليت تؤثر فعلياً يف فاعلية عملية اختاذ القرار.
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1-5

مقدمة:

الحياة مليئة باالختيارات ،األمر الذي يتطلب منا اتخاذ ق اررات متعددة طوال الوقت ،واتخاذ القرارات الصحيحة أحد
ار جيــداً ،نحتــاج إلى أن يكون لــدينــا معرفـة
العوامــل الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة للنجــاح في الحيــاة والعمــل وغيرهــا ،ولكي نتخــذ قر اً
كاملة بأن الخيارات المختلفة تنتج احتماالت مختلفة وعلى أ ساسها يتم التحكم في القرار النهائي .وت ـ ـ ـ ــمثل ع ـ ـ ـ ــملية
اتخاذ القرار جانباً هاماً في حياتنا العملية ،وقد اسـ ـ ـ ـ ــتندت قديماً إلى الحدس والتخمين لكنها اليوم أصـ ـ ـ ـ ــبحت مبنية
عـلى أسـلوب عـلمي حتى تكون الـقـ اررات أكـثـر دقـة ولـتـساهـم في حـل كافة الـمشاكل.
واتخاذ القرار هو عملية المفاض ـ ــلة بين مجموعة من البدائل في ظل ظروف معينة واختيار أفض ـ ــلها للوص ـ ــول إلى
حل مش ــكلة أو الوص ــول لهدف ما ،ويتم ذلك وفق العديد من المراحل والخطوات المنطقية من تش ــخيص المش ــكلة
وتحليلها ووضع البدائل وتقييمها ثم اختيار البديل وتنفيذ القرار .إن ذلك يعالج ضمن المنطق الكالسيكي في نطاق
يدعى نظرية القرار وهي نظرية أوالً اقتصادية حيث تستخدم من قبل الشركات االقتصادية لتقييم الخيارات المتاحة
واتخاذ القرار األفضــل ،ثانياً رياضــية حيث تســتخدم عدة داالت رياضــية كدالة المنفعة ،وأيض ـاً إحصــائية حيث إنها
تعتبر أحد تطبيقات نظرية االحتماالت .
وتصنف الق اررات وفقاً لظروف اتخاذها إلى :صنع القرار في حالة التأكد وهنا متخذ القرار يعي تماماً نتائج القرار
وآثاره مسبقاً قبل اتخاذه وتكون جميع البيانات والمعلومات الالزمة متاحة ومعلومة بدقة  ،وصنع القرار في حالة
عدم التأكد بحيث تتألف هذه المجموعة من الق اررات التي تكون نتائج األفعال فيها مجموعة من األحداث من الصعب
تقدير احتماالتها أي أنه ليس لدى متخذ القرار معلومات حول االحتماالت الممكنة لكل عائد أو بديل ،بمعنى أن
المعلومات المتاحة تكون عند حدها األدنى مما يجعل اتخاذ القرار في هذه الحالة من أصعب مواقف صناعة
الق اررات وهنا يعتمد صانع القرار على خبرته السابقة ويضع احتماالت شخصية  ،وصنع القرار في حالة المخاطرة
يكون هناك أوضاع أو احتماالت ممكنة لكل بديل دون التمكن من تقرير حدوث أي منها بشكل قاطع  .وعلى الرغم
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من االختالف بين مفهومي المخاطرة وعدم التأكد إال أن كليهما يقودان في النهاية إلى نتيجة واحدة ،واالقتصاديون
ال يفصلون في الدراسة بين حاالت المخاطرة وعدم التأكد.
 وهن ــاك نوع ــان مختلف ــان م ــن الم ــداخل لهم ــا أهمي ــة كبيـ ـرة ف ــي اتخ ــاذ القـ ـرار ف ــي ظ ــل ظ ــروف مختلف ــة أولهم ــاالمـ ــدخل النببببوعي وهنـ ــا يعتمـ ــد متخـ ــذ الق ـ ـرار علـ ــى خبرتـ ــه الشخصـ ــية فـ ــي اتخـ ــاذ ق ار ارتـ ــه .واآلخـ ــر هـ ــو األسـ ــلوب
الكمببببببي الـ ـ ــذي يعتمـ ـ ــد فيـ ـ ــه متخـ ـ ــذ الق ـ ـ ـرار علـ ـ ــى األسـ ـ ــاليب والنمـ ـ ــاذج الرياضـ ـ ــية وبحـ ـ ــوث العمليـ ـ ــات ،وال يمكـ ـ ــن
حصﺭ جميع النم ـ ــاذج الكمي ـ ــة نظـ ـ ـ اًر لتنوعه ـ ــا وت ازي ـ ــدها المس ـ ــتمر ولك ـ ــن م ـ ــن أكث ـ ــر ه ـ ــذه النم ـ ــاذج ش ـ ــيوعاً نمﻭﺫﺝ
شجﺭﺓ الق اررات الذي سنعتمد عليه في دراستنا هذه.
 إن عـ ــدم دقـ ــة وكفايـ ــة المعلومـ ــات هـ ــو أحـ ــد المعوقـ ــات الهامـ ــة التـ ــي تـ ــؤثر فـ ــي فاعليـ ــة عمليـ ــة اتخـ ــاذ الق ـ ـ ارراتعلـ ـ ــى جميـ ـ ــع المسـ ـ ــتويات ،حيـ ـ ــث إن وجـ ـ ــود الخب ـ ـ ـرة لـ ـ ــيس بـ ـ ــاألمر الكـ ـ ــافي بـ ـ ــل البـ ـ ــد مـ ـ ــن تـ ـ ــدعيمها بأحـ ـ ــدث
المعلوم ـ ــات ع ـ ــن الموق ـ ــف المح ـ ــيط بالمش ـ ــكلة كتقلي ـ ــل حال ـ ــة ع ـ ــدم التأك ـ ــد (م ـ ــثالً) ع ـ ــن طري ـ ــق جم ـ ــع معلوم ـ ــات
إض ـ ــافية ع ـ ــن المش ـ ــكلة ،ف ـ ــالقرار ل ـ ــيس مج ـ ــرد موق ـ ــف ش ـ ــاذ يتخ ـ ــذ ف ـ ــي لحظ ـ ــة زمني ـ ــة معين ـ ــة وإنم ـ ــا يك ـ ــون وفق ـ ــآ
لمراحل ودراسات نقوم بها قبل اتخاذ القرار.
وعلـ ــى اعتبـ ــار أن البيانـ ــات هـ ــي الحجـ ــر األسـ ــاس واللبنـ ــة األولـ ــى التـ ــي يبنـ ــى عليهـ ــا الق ـ ـرار فكلمـ ــا كانـ ــت هـ ــذه
البيانـ ــات معرفـ ــة بشـ ــكل دقيـ ــق وشـ ــامل كـ ــان الق ـ ـرار الـ ــذي نحصـ ــل عليـ ــه صـ ــائباً .وانطالق ـ ـاً مـ ــن ذلـ ــك نقـ ــوم فـ ــي
هـ ــذا الفصـ ــل بتوسـ ــيع البيانـ ــات المعرفـ ــة وفـ ــق المنطـ ــق الكالسـ ــيكي نيتروسـ ــوفيكياً بحيـ ــث تتضـ ــمن هـ ــذه البيانـ ــات
الحـ ــاالت غيـ ــر المحـ ــددة التـ ــي يتجاهلهـ ــا المنطـ ــق الكالسـ ــيكي وسـ ــتدعم مشـ ــكلة صـ ــنع الق ـ ـرار ،وذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل
تقـ ـ ـ ـ ــديم تمديـ ـ ـ ـ ــد لنمـ ـ ـ ـ ــوذج شـ ـ ـ ـ ــجرة الق ـ ـ ـ ـ ـ اررات فـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــياق منطـ ـ ـ ـ ــق النيتروسـ ـ ـ ـ ــوفيك نـ ـ ـ ـ ــدعوه بشـ ـ ـ ـ ــجرة الق ـ ـ ـ ـ ـ اررات
النيتروسوفيكية.
ولقد عمل العديد من الباحثين في تطبيق منطق النيتروسوفيك على الطرق الكمية في اتخاذ القرار فلقد قدم آثر
كارال  Athar Kharalطريقة صنع القرار المتعدد المعايير النيتروسوفيك ] ، [ 16وقدم Pinaki Majumdar
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مجموعات النيتروسوفيك وتطبيقاتها في صنع القرار ] ، [ 50وقدم  Surapati Pramanikوآخرون ..طريقة
 TODIMلصنع مجموعة ق اررات في بيئة النيتروسوفيك الثنائية القطب ] [ 51وكذلك طريقة  GRAلصنع القرار
المتعدد المعايير ] [55و أبحاث أخرى في هذا المجال ] ، [60وهنالك العديد من األبحاث التي تم نشرها مؤخ اًر في
هذا السياق . .....
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شجرة الق اررات النيتروسوفيكية:

Neutrosophic Decision Tree

نعل ــم م ــن تعري ــف ش ــجرة القـ ـ اررات الكالس ــيكية أنه ــا عب ــارة ع ــن ش ــكل بي ــاني يأخ ــذ ص ــورة ش ــجرة تن ــتج ب ــدائل
ويس ــتخدم ف ــي حال ــة المفاض ــلة عل ــى الب ــدائل ف ــي ح ــال معي ــار واح ــد  ،حي ــث يب ــدأ ج ــذرها م ــن اليس ــار وتمت ــد
فروعه ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى اليم ـ ـ ــين مبينـ ـ ـ ـ ًة الب ـ ـ ــدائل واحتم ـ ـ ــاالت الح ـ ـ ــاالت الطبيعي ـ ـ ــة (األح ـ ـ ــداث) وه ـ ـ ــي تعتب ـ ـ ــر طريق ـ ـ ــة
مناس ــبة لص ــناعة القـ ـرار ف ــي حال ــة ع ــدم التأك ــد ،وتعتب ــر م ــن األس ــاليب الرياض ــية القوي ــة الت ــي تس ــتخدم فـــي
تحليـ ــل العديـ ــد مـ ــن المشـ ــكالت ،ونمـ ــوذج شـ ــجرة الق ـ ـ اررات النيتروسـ ــوفيكية هـ ــو ذاتـ ــه نمـ ــوذج شـ ــجرة الق ـ ـ اررات
الكالس ـ ــيكية لك ـ ــن م ـ ــع إض ـ ــاف ة بع ـ ــض الالتحدي ـ ــد للبيان ـ ــات أو م ـ ــن خ ـ ــالل اس ـ ــتبدال االحتم ـ ــاالت الكالس ـ ــيكية
باحتماالت نيتروسوفيكية.
وسـ ـ ـ ــنقدم فيمـ ـ ـ ــا يلـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ــجرة الق ـ ـ ـ ـ اررات النيتروسـ ـ ـ ــوفيكية بط ـ ـ ـ ـريقتين األولـ ـ ـ ــى دون احتمـ ـ ـ ــاالت والثانيـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع
االحتماالت النيتروسوفيكية.

 1-2-5شجرة الق اررات النيتروسوفيكية دون احتماالت:
يعـ ـ ــد بنـ ـ ــاء شـ ـ ــجرة الق ـ ـ ـ اررات النيتروسـ ـ ــوفيكية دون إدراج االحتمـ ـ ــاالت خيـ ـ ــا اًر مناسـ ـ ــباً عنـ ـ ــدما ال يت ـ ـ ـوافر لصـ ـ ــانع
الق ـ ـرار المعلومـ ــات الكافيـ ــة التـ ــي تمكنـ ــه مـ ــن تقـ ــدير احتمـ ــاالت األحـ ــداث التـ ــي تتكـ ــون منهـ ــا شـ ــجرة الق ـ ـ اررات كمـ ــا
أنهـ ــا مناسـ ــبة عنـ ــد الرغبـ ــة فـ ــي تحليـ ــل أفضـ ــل أو أس ـ ـوأ البـ ــدائل بمعـ ــزل عـ ــن االحتمـ ــاالت  ،وهـ ــذا الطـ ــرح يتفـ ــق
مـ ــع مفهـ ــوم شـ ــجرة الق ـ ـ اررات الكالسـ ــيكية ولكـ ــن مـ ــا يضـ ــيفه منطـ ــق النيتروسـ ــوفيك لطريقـ ــة شـ ــجرة الق ـ ـ اررات (دون
احتم ـ ــاالت) ه ـ ــو أن الق ـ ــيم المتوقع ـ ــة (العوائ ـ ــد) المقابل ـ ــة لك ـ ــل ب ـ ــديل م ـ ــن الب ـ ــدائل والت ـ ــي ع ـ ــادة تق ـ ــدر م ـ ــن قب ـ ــل
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صـ ــانع الق ـ ـرار وفـ ــق خبرتـ ــه أو مـ ــن قبـ ــل خب ـ ـراء معنيـ ــين سـ ــوف يـ ــتم تقـ ــديرها بشـ ــكل أكثـ ــر دقـ ــة وعموميـــة وبأقـ ــل
خطأ ممكن.
وأيضاً من جهة أخرى قد نجد أن هذه القيمة المتوقعة للعوائد سواء في حال أفضل التوقعات أم أسوئها أو غير
ذلك ..هناك من الخبراء من يؤيدها أو يعارضها ،فالحل األفضل لمواجهة هذه المشكلة التي تؤثر حتماً على نوعية
القرار المتخذ هي أخذ القيمة المتوقعة (للعوائد) مع إضافة وطرح مقدار نمثله بمجال يتراوح بين الصفر وقيمة محددة
ولتكن  aمثالً  ،بحيث إ ن الصفر الذي يمثل أدنى قيمة في هذا المجال يعني أن ليس هناك من اختالف على
القيمة المتوقعة للعائد بين الخبراء أو مع صانع القرار ،و  aالتي تمثل أعلى قيمة في المجال تعني أن هناك خالفاً
بين الخبراء أو بين الخبراء وصانع القرار حول القيمة المتوقعة للعائد و aهي أعلى قيمة تم تقديرها .لذا سنقدم القيمة
المتوقعة للعائد مع إضافة وطرح المجال ] ، [0,aمع العلم أن جميع اآلراء المختلفة عن القيمة المتوقعة ستكون
متضمنة داخل المجال ] [0,aوعندها سوف تتحول القيمة المتوقعة للعائد إلى مجال من القيم يحوي جميع اآلراء .
وهن ـ ــا ننتق ـ ــل م ـ ــن إط ـ ــار المفه ـ ــوم الكالس ـ ــيكي ال ـ ــذي يعط ـ ــي قيم ـ ــة مح ـ ــددة للعوائ ـ ــد إل ـ ــى النيتروس ـ ــوفيكي ال ـ ــذي ال
يعطي قيمة محددة وإنما مجال من القيم المتوقعة للعوائد.
فمثالً من أجل ثالثة بدائل  𝑑1 , 𝑑2 , 𝑑3في ظل أفضل و أسوأ توقعات نكتب ما يلي :

أسوأ التوقعات

أفضل التوقعات

𝐵 ∓ 𝑖2

𝐴 ∓ 𝑖1

𝑑1

𝐷 ∓ 𝑖4

𝐶 ∓ 𝑖3

𝑑2

𝐹 ∓ 𝑖6

𝐸 ∓ 𝑖5

𝑑3

الجدول ) (1-5يمثل المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد
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حيث:
 : A, B, C, D, E, Fتمثل الجزء المحدد للقيم المتوقعة .
: 𝑖1 , 𝑖2 , 𝑖3 , 𝑖4 , 𝑖5 , 𝑖6تمثل الجزء غير المحدد من القيم .
بحيث إن :

𝑖𝑘 ∈ [0, 𝑎𝑘 ] ; 𝑘 = 1,2,3,4,5,6

)(1.5

وبالت ـ ـ ــالي س ـ ـ ــيختلف تحلي ـ ـ ــل ش ـ ـ ــجرة القـ ـ ـ ـ اررات النيتروس ـ ـ ــوفيكية ع ـ ـ ــن ش ـ ـ ــجرة القـ ـ ـ ـ اررات الكالس ـ ـ ــيكية عنـ ـ ــد د ارس ـ ـ ــة
المداخل التفاؤلي والمحافظ (التشاؤمي) ومدخل الندم الختبار البديل األفضل من بين البدائل.
-

إليضــاح ذلك نورد المثال التالي الذي يواجه فيه صــانع القرار ثالثة بدائل لالســتثمار في الميدان التربوي وهي
مركز اس ــتش ــارات تربوية )  (𝑑1ومعهد لغة إنكليزية )  (𝑑2ومعهد حاس ــب آلي )  ، (𝑑3ولكل بديل حالتان
طبيعيتان على النحو إقبال ٍ
عال وإقبال ضـ ـ ـ ـ ــعيف  .واعتماداً على المعطيات السـ ـ ـ ـ ــابقة فإن العوائد سـ ـ ـ ـ ــتختلف
بــاختالف متغيرين همــا البــدائــل والحــاالت الطبيعيــة ولقــد تم تقــدير العوائــد من قبــل الخبراء حيــث إن مركز
االستشارات التربوية يعطي عائداً في حالة اإلقبال العالي بقيمة ) (210000مع مقدار غير محدد من التقدير
يتراوح بين ] [0 , 25000وفي حالة اإلقبال الضـ ـ ــعيف يعطي عائداً بقيمة ) (30000مع مقدار غير محدد
يتراوح بين ] ، [0 , 5000وأن معهـ ــد اللغـ ــة اإلنكليزيـ ــة يعطي عـ ــائـ ــداً في حـ ــالـ ــة اإلقبـ ــال العـ ــالي بقيمـ ــة
)(200000مع مق ـدار غير محــدد يتراوح بين ] [0 , 50000وفي حــالــة اإلقبــال الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعيف عــائــد بقيمــة
) (65000مع مقدار غير محدد يتراوح بين ] ، [0 , 4000وأن معهد الحاسب اآللي يعطي عائداً في حالة
اإلقبال العالي ) (150000مع مقدار غير محدد يتراوح بين ] [0 , 10000وفي حالة اإلقبال الضـ ـ ـ ـ ــعيف
عائداً بقيمة ) (60000مع مقدار غير محدد يتراوح بين ]. [0 , 10000

وبالتالي نشكل المصفوفة التالية:
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إقبال ضعيف

إقبال عالي

)]30000 ∓ (𝑖2 = [0,5000

)]210000 ∓ (𝑖1 = [0, 25000

مركز استشارات تربوية

)]65000 ∓ (𝑖4 = [0, 4000

)]200000 ∓ (𝑖3 = [0, 50000

معهد لغة انكليزية

)]60000 ∓ (𝑖6 = 0,10000

)]150000 ∓ (𝑖5 = [0, 10000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (2-5يمثل المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد مع قيم عددية

إقبال ضعيف

إقبال عالي

][25000 , 35000

][185000 , 235000

مركز استشارات تربوية

][61000 , 69000

][150000 , 250000

معهد لغة انكليزية

][50000 , 70000

][140000 , 160000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (3-5المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد بعد إجراء الحسابات

دراسة المداخل:
 -1المدخل التفاؤلي:
نعلم أن هذا المدخل يعتمد على تقويم البدائل تمهيداً الختيار البديل الذي يضـ ـ ـ ـ ـ ــمن أفضـ ـ ـ ـ ـ ــل العوائد
الممكنة في ظل الحاالت الطبيعية المتفائلة دون أي اعتبار للحاالت المتشـ ـ ـ ـ ـ ــائمة لهذا البديل ،والذي
نعبر عنه بالمص ـ ــطلح )(Max Maxبحيث  Maxاألولى تش ـ ــير إلى أعلى قيمة نقدية و Max
الثانية تشير إلى الحالة الطبيعية المتفائلة:
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Max Max
Max [185000 , 235000]=235000

مركز استشارات تربوية

Max [ 150000 , 250000]=250000

معهد لغة إنكليزية

Max [140000 , 160000] =160000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (4-5المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق المدخل التفاؤلي

وبالتالي وفقاً للمدخل التفاؤلي يعد االستثمار في معهد اللغة اإلنكليزية هو البديل األفضل على اعتبار
أنه يتضمن أعلى عائد ممكن وهو ) (250000ليرة.
ونالحظ أنه إذا قمنا بوضع  ( 𝑖1 = 𝑖3 = 𝑖5 = 0في الجدول ) )(2-5فإننا نعود إلى الحالة
الكالسيكية لشجرة القرارات ضمن حالة المدخل التفاؤلي و نالحظ عندها ما يلي:
إقبال عالي
210000

مركز استشارات تربوية

200000

معهد لغة إنكليزية

150000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (5-5المصفوفة الكالسيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق المدخل التفاؤلي

نالحظ أن أعلى قيمة نقدية في الحالة الطبيعية المتفائلة (إقبال عالي) هي ( )210000تقودنا إلى اتخاذ
قرار بأن االستثمار في مركز االستشارات التربوية هو األفضل.
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وبالتالي نالحظ كيف أنه تم التباين في القرار المتخذ عند توس ـ ـ ـ ـ ـ ــيع البيانات (التي تمثل القيم المتوقعة
للعوائد) نيتروسـ ـ ـ ـ ــوفيكياً ،ومن الطبيعي أن يكون القرار الناتج عن النموذج النيتروسـ ـ ـ ـ ــوفيكي أفضـ ـ ـ ـ ــل في
االسـ ــتثمار من الكالسـ ــيكي حيث أنه مبني على بيانات أوسـ ــع تشـ ــمل كافة اآلراء وبالتالي سـ ــيكون القرار
الناتج عنه متفق عليه أكثر ما يمكن.

 -2المدخل المحاف (التشاؤمي):
نعل ـ ــم أن ه ـ ــذا الم ـ ــدخل يعتم ـ ــد عل ـ ــى تق ـ ــويم الب ـ ــدائل تمهي ـ ــداً الختي ـ ــار الب ـ ــديل ال ـ ــذي يض ـ ــمن أفض ـ ــل
العوائـ ـ ــد الممكنـ ـ ــة فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الحـ ـ ــاالت الطبيعيـ ـ ــة المتشـ ـ ــائمة دون أي اعتبـ ـ ــار للحـ ـ ــاالت المتفائلـ ـ ــة لـ ـ ــذلك
البــديل ،ويطلــق عليــه مصــطلح

)  ) Max Minحيــث

 Maxتعنــي هنــا أعلــى قيمــة نقديــة ولكنهــا

مرتبطة بالجزء الثاني من المصطلح ال  Minوالذي يقصد به الحالة الطبيعية المتشائمة .
Max Min
Max [25000 , 35000]= 35000

مركز استشارات تربوية

Max [ 61000 , 69000]=69000

معهد لغة إنكليزية

Max [50000 , 70000] =70000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (6-5يمثل المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق المدخل المحاف

وفقاً لهذا المدخل يعد االستثمار في مجال معهد حاسب آلي هو البديل األفضل على اعتبار أنه يضمن أعلى
عائد ممكن هو ( )70000ليرة.
ونالحظ أيضاً أنه إذا وضعنا  ( 𝑖2 = 𝑖4 = 𝑖6 = 0في الجدول ) )(2-5فإننا نعود إلى الحالة
الكالسيكية لشجرة الق اررات في حالة المدخل المحافظ والتي نالحظ من أجلها ما يلي:
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إقبال ضعيف
30000

مركز استشارات تربوية

65000

معهد لغة إنكليزية

60000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (7-5يمثل المصفوفة الكالسيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق المدخل المحاف

ونالحظ أن أعلى قيمة نقدية في الحالة الطبيعية المتش ـ ـ ــائمة (اقبال ض ـ ـ ــعيف) هي )(65000والتي
تقودنا إلى اتخاذ قرار بأن االستثمار في معهد اللغة اإلنكليزية هو البديل األفضل.
وبالتالي بمقارنة هذا النموذج الكالس ـ ـ ــيكي مع النموذج النيتروس ـ ـ ــوفيكي نجد أن القرار باختيار البديل
اختلف . .ففي حالة النيتروسـ ــوفيك يقودنا هذا المدخل إلى خيار االسـ ــتثمار في معهد الحاسـ ــب اآللي
وفي الحالة الكالس ـ ـ ـ ـ ــيكية يقودنا إلى خيار االس ـ ـ ـ ـ ــتثمار في معهد اللغة اإلنكليزية ،ولكن عندما تكون
البيانات معرفة بشــكل أدق وأعم فهي حتماً ســوف تقودنا إلى الخيار الصــحيح واألفضــل التخاذ القرار
من الحالة التي تكون البيانات فيها غير كافية أو غير دقيقة.

مدخل الندم:
إن هذا المدخل ليس تفاؤلياً وال تشاؤمياً وإنما مدخل وسيط يعتمد على تقويم البدائل تمهيداً الختيار
البديل الذي ينطوي على أقل الفرص الضائعة.
واختيار البديل األنسب في ضوء هذا المدخل يتطلب إنشاء مصفوفة جديدة على النحو التالي بحيث
نستبدل البديل الذي يحقق أعلى قيمة نقدية بالقيمة صفر (بعد أخذ القيمة للعليا للمجال) على اعتبار
أنه ال يوجد فرص ضائعة لهذا البديل ،باالستفادة من الجدول ):(3-5
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إقبال ضعيف

إقبال عالي

[50000 , 70000]-

[150000,250000]-

][25000, 35000

][185000,235000

[50000 , 70000]-

[150000 , 250000]-

][61000,69000

][150000 , 250000

[50000 , 70000]-

[150000 , 250000]-

][50000 , 70000

][140000 , 160000

مركز استشارات تربوية

معهد لغة انكليزية

معهد حاسب آلي

الجدول ) (8-5يمثل المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق مدخل الندم

إقبال ضعيف

إقبال عالي

][25000 , 35000

][-35000,15000

مركز استشارات تربوية

][-11000 , 1000

][0 , 0

معهد لغة انكليزية

][0 , 0

][10000 , 90000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (9-5يمثل المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق مدخل الندم بعد اجراء الحسابات

قمنا بطرح أعلى قيمة نقدية في حالة االقبال العالي من باقي القيم النقدية الموجودة ضمن هذه الحالة
الطبيعية وكذلك األمر بالنس ـ ــبة لحالة اإلقبال الض ـ ــعيف قمنا بطرح أعلى قيمة نقدية في حالة اإلقبال
الضعيف من بقية القيم النقدية الموجودة ضمن هذه الحالة.
ثم اآلن نقوم بإنشـ ــاء مصـ ــفوفة مختص ـ ـرة تتضـ ــمن أعلى قيم الفرص الضـ ــائعة لكل بديل على النحو
التالي:
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الفرص الضائعة
][25000, 35000

مركز استشارات تربوية

][-11000, 1000

معهد لغة إنكليزية

][10000 , 90000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (10-5يمثل المصفوفة النيتروسوفيكية للفرص الضائعة

وبالتالي وفقاً لهذا المدخل فإن البديل المناس ـ ـ ـ ـ ـ ــب هو معهد اللغة اإلنكليزية على اعتبار أنه ينطوي
على أقل الفرص الضائعة.
عند العمل في هذا المدخل في ضــوء المنطق الكالســيكي ســنالحظ أننا نتوصــل إلى نفس القرار بأن
معهد اللغة اإلنكليزية هو الخيار األفضل ولكن ذلك ال يحدث دوماً.
فمن أجل  ( 𝑖1 = 𝑖2 = 𝑖3 = 𝑖4 = 𝑖5 = 𝑖6 = 0في الجدول ) )(2-5نحصل على :

إقبال ضعيف

إقبال عالي

30000

210000

مركز استشارات تربوية

65000

200000

معهد لغة انكليزية

60000

150000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (11-5يمثل المصفوفة الكالسيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق مدخل الندم
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ننشأ مصفوفة الندم:
إقبال ضعيف

إقبال عالي

35000

0

مركز استشارات تربوية

0

10000

معهد لغة انكليزية

5000

60000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (12-5يمثل مصفوفة الندم الكالسيكية

نأخذ ال  Maxفنحصل على:
الفرص الضائعة
35000

مركز استشارات تربوية

10000

معهد لغة إنكليزية

60000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (13-5يمثل المصفوفة الكالسيكية للفرص الضائعة

على اعتبار أن المدخل ينطوي على أقل الفرص الض ـ ـ ـ ـ ـ ــائعة بالتالي البديل المناس ـ ـ ـ ـ ـ ــب هو مركز اللغة
اإلنكليزية.
فنالحظ أنه قد تتفق الحالة الكالس ـ ـ ــيكية مع الحالة النيتروس ـ ـ ــوفيكية بالنس ـ ـ ــبة للقرار المتخذ ،ولكن ذلك ال
يحدث دوماً ،لكن بالتأكيد األفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل هو االعتماد على الطريقة التي تقوم على بيانات دقيقة تمهد لنا
الطريق الختيار البديل األفضل.
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من د ارس ــة المداخل الثالثة الس ــابقة في ض ــوء منطق النيتروس ــوفيك اتض ــح لنا أنه ينتج لدينا خيارات
متباينة عن المنطق الكالسيكي في أغلب األحيان.
وينتج لدينا أيض ـ ـ ـاً خيارات مختلفة وفقاً للمداخل وهذا األمر نسـ ـ ــتطيع أن ننظر له بإيجابية بأنه يثري
عملية صنع القرار وما هو إال انعكاس لظروف صانع القرار وما يؤثر عليه من آراء.
لكن هذه المداخل ال تعير اهتماماً الحتماالت األحداث لذلك سنقدم اآلن:

 2-2-5شجرة الق اررات النيتروسوفيكية في ضوء االحتماالت النيتروسوفيكية:
فـ ــي حالـ ــة شـ ــجرة الق ـ ـ اررات فـ ــي ضـ ــوء االحتمـ ــاالت الكالسـ ــيكية يتـ ــاح لصـ ــانع الق ـ ـرار تقـ ــدير احتمـ ــاالت
كـ ــل حـ ــدث مـ ــن الحـ ــاالت الطبيعيـ ــة وبالتـ ــالي يسـ ــتخدم مـ ــدخل القيمـ ــة النقديـ ــة المتوقعـ ــة  EMVالختيـ ــار
أفضل البدائل.
ولكـ ــن لـ ــيس مـ ــن المنطقـ ــي أن يكـ ــون احتمـ ــال االقبـ ــال العـ ــالي مـ ــثالً لثالثـ ــة خيـ ــارات (بـ ــدائل) هـ ــو ذاتـ ــه.
أي أن يكـ ـ ــون علـ ـ ــى سـ ـ ــبيل المثـ ـ ــال احتمـ ـ ــال االقبـ ـ ــال العـ ـ ــالي لمركـ ـ ــز االستشـ ـ ــارات التربويـ ـ ــة هـ ـ ــو 0.4
وكـ ــذلك احتم ـ ــال االقب ـ ــال الع ـ ــالي لمعهـ ــد اللغ ـ ــة اإلنكليزي ـ ــة ومعه ـ ــد الحاسـ ــب االل ـ ــي ه ـ ــو أيضـ ـ ـاً  0.4إن
ذلك ال يوافق المنطق الذي يقول إن لكل بديل ظروف وحاالت تختلف من بديل آلخر.
ولذلك ســنطرح من خالل منطق النيتروســوفيك طريقة أخرى لد ارســة شــجرة الق اررات في ضــوء االحتماالت
اعتماداً على االحتماالت النيتروس ــوفيكية وس ــنعرف ض ــمن هذه الطريقة ش ــكل آخر للبيانات غير المحددة
سنوضحه فيما يلي:
أوالً سنقوم بتعريف القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيكية ونرمز لها بالرمز NEMV
) (Neutrosophic Expected Monetary Valueاع ـت ـم ـ ـ ــاداً ع ـلــى ت ـع ـريــف ال ـق ـي ـم ـ ـ ــة ال ـم ـتــوق ـع ـ ـ ــة
النيتروسوفيكية بالشكل:
من أجل  nحالة طبيعية و  mحالة التحديد نكتب :
)(2.5

𝑚∑ 𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑑𝑖 ) = ∑𝑛𝑗=1 𝑝(𝑠𝑗 ) 𝑣(𝑑𝑖 , 𝑠𝑗 ) +
) 𝐼𝑠 𝐼=1 𝑝(𝑠𝐼 ) 𝑣(𝑑𝑖 ,

حيث:
) 𝑗𝑠(𝑝 احتمال الحصول على حالة االقبال العالي أو االقبال الضعيف ( Sتمثل حاالت الطبيعة)
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) 𝐼𝑠(𝑝 احتمال الحصول على حالة الالتحديد (.ننوه إلى أن  Iتمثل الالتحديد)
) 𝑗𝑠  𝑣(𝑑𝑖 ,تمثل القيمة النقدية المتوقعة المقابلة للبديل 𝑖𝑑 في ظل الحالة 𝑗𝑠 .
) 𝐼𝑠  𝑣(𝑑𝑖 ,تمثل القيمة النقدية المتوقعة المقابلة للبديل 𝑖𝑑 في ظل الحالة 𝐼𝑠 .
وفي مثالنا المطروح يكون:
) 𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑑𝑖 ) = 𝑝(𝑠𝑗=1 ) 𝑣(𝑑𝑖 , 𝑠𝑗=1 ) + 𝑝(𝑠𝑗=2 ) 𝑣(𝑑𝑖 , 𝑠𝑗=2 ) + 𝑝(𝑠𝐼=1 )𝑣(𝑑𝑖 , 𝑠𝐼=1
حيث  𝑝(𝑠𝑗=1 ) :احتمال اإلقبال العالي.
)  𝑝(𝑠𝑗=2احتمال اإلقبال الضعيف.
بفرض أن االحتمال النيتروسوفيكي لإلقبال العالي على مركز االستشارات التربوية
هو ) 𝑁𝑃(0.65 , 0.05 , 0.30الذي يعني أن هناك :
 𝑝(𝑠𝑗=1 ) = 0.65احتمال اإلقبال العالي على مركز االستشارات التربوية.
 𝑝(𝑠𝑗=2 ) = 0.30احتمال اإلقبال الضعيف على مركز االستشارات التربوية.
𝑝(𝑠𝐼=1 ) = 0.05

احتمال الالتحديد الذي يعني أن اإلقبال على مركز االستشارات التربوية ليس عالي ًا

وكذلك ليس ضعيف وإنما بينهما (ما بين بين)( .يتم الحصول على هذه االحتماالت من مراكز البحوث والخبرة)
والمصفوفة تعرف بالشكل:
إقبال غير محدد

إقبال ضعيف

إقبال عالي

100000

30000

210000

مركز استشارات تربوية) (𝑑1

120000

65000

200000

معهد لغة إنكليزية ) (𝑑2

90000

60000

150000

معهد حاسب آلي ) ) 𝑑3

الجدول ) (14-5يمثل مصفوفة القيم المتوقعة للعوائد مع االحتماالت النيتروسوفيكية
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بحيث أن القيم الموجودة ض ـ ـ ـ ــمن المص ـ ـ ـ ــفوفة هي عبارة عن توقعات العوائد من قبل الخبراء وهنا قد قمنا بتعريف
ش ــكل آخر من أش ــكال الالتحديد وهو أن اإلقبال ليس عالياً وكذلك ليس ض ــعيفاً أيضـ ـاً إنما بين بين ،عرفناه باس ــم
إقبال غير محدد (واإلقبال غير المحدد قد يكون بالتدريج).
ولنحسـ ــب اآلن القيمة النقدية المتوقعة النيتروسـ ــوفيكية للبديل األول  𝑑1مركز االسـ ــتشـ ــارات التربوية
بالشكل:
بحيث  n=2و  m=1نكتب :
= ) 𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑑1 ) = 𝑝(𝑠𝑗=1 ) 𝑣(𝑑1 , 𝑠𝑗=1 ) + 𝑝(𝑠𝑗=2 ) 𝑣(𝑑1 , 𝑠𝑗=2 ) + 𝑝(𝑠𝐼=1 )𝑣(𝑑1 , 𝑠𝐼=1
= (0.65)(210000) + (0.30)(30000) + (0.05)(100000) = 150500
واآلن لنحسب القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيكية للبديل معهد اللغة اإلنكليزية 𝑑2
إذا علمنـ ـ ــا أن االحتمـ ـ ــال النيتروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيكي لإلقبـ ـ ــال العـ ـ ــالي على معهـ ـ ــد اللغـ ـ ــة اإلنكليزيـ ـ ــة هو
) 𝑁𝑃(0.46 , 0.09 , 0.45حيث إن :
 𝑝(𝑠𝑗=1 ) = 0.46احتمال اإلقبال العالي على معهد اللغة االنكليزية.
𝑝(𝑠𝑗=2 ) = 0.45
𝑝(𝑠𝐼=1 ) = 0.09

احتمال اإلقبال الضعيف على معهد اللغة االنكليزية.
احتمال الالتحديد يعني أن اإلقبال على معهد اللغة االنكليزية

ليس عالياً وكذلك ليس ضعيفاً وإنما بينهما.
𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑2 ) = (0.46)(200000) + (0.45)(65000) + (0.09)(120000) = 132050

واآلن لنحس ـ ـ ـ ــب القيمة النقدية المتوقعة النيتروس ـ ـ ـ ــوفيك للبديل  𝑑3معهد حاس ـ ـ ـ ــب آلي إذا علمنا أن
االحتمال النيتروســوفيكي لإلقبال العالي على معهد الحاســب اآللي هو )𝑁𝑃(0.50 , 0.08 , 0.42
بحيث إن:
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𝑝(𝑠𝑗=1 ) = 0.50

احتمال اإلقبال العالي على معهد الحاسب اآللي.

 𝑝(𝑠𝑗=2 ) = 0.42احتمال اإلقبال الضعيف على معهد الحاسب اآللي.
𝑝(𝑠𝐼=1 ) = 0.08

احتمال الالتحديد يعني أن اإلقبال على معهد الحاسب اآللي ليس عالياً وكذلك

ليس ضعيفاً وإنما بينهما ( ما بين بين).
فيكون:
𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑑3 ) = (0.50)(150000) + (0.42)(60000) + (0.08)(90000) = 107400
ومن خالل حس ـ ـ ـ ـ ــاب القيم النقدية المتوقعة النيتروس ـ ـ ـ ـ ــوفيكية يتض ـ ـ ـ ـ ــح لنا أن البديل األول  𝑑1مركز
االستشارات التربوية هو الخيار المناسب على اعتبار أنه يقدم أعلى قيمة نقدية  150500ليرة.

تمثيل شجرة الق اررات النيتروسوفيكية لهذا المثال:
بحيث :نعبر عن نقط القرار بالشكل

،

وعن نقط األحداث (الحاالت الطبيعية) بالشكل

اقبال عا ٍل %65
اقبال ضعيف %30

مركز استشارات تربوية
مم
150500

اقبال غير محدد %5
اقبال عا ٍل %46
اقبال ضعيف %45
اقبال غير محدد %9

معهد لغة انكليزية
132050

اقبال عا ٍل %50
اقبال ضعيف %42
اقبال غير محدد %8

معهد حاسب آلي
107400

الشكل ) (1-5تمثيل بياني لشجرة الق اررات النيتروسوفيكية

150500
0

Root

126

 3-5قيمة المعلومات النيتروسوفيكية الجيدة:
The Value of Good Neutrosophic Information
إن المعلومات الجيدة التي يحصـ ــل عليها صـ ــانع القرار من مراكز البحوث و االسـ ــتشـ ــارات وبيوت الخبرة
س ـواء كما في الحالة األولى عند د ارســة شــجرة الق اررات النيتروســوفيكية دون احتماالت وتقديره للعوائد ،أم
في الحالة الثانية عند د ارســة شــجرة الق اررات النيتروســوفيكية في ضــوء االحتماالت النيتروســوفيكية وتقديره
نقيم الحد األعلى الذي
للعوائد المحددة وغير المحددة  ،بالتأكيد إن هذه المعلومات ليسـ ــت مجانية ،وحتى ّ
ينفقه ص ــانع القرار مقابل حص ــوله على المعلومات الجيدة نقوم بأخذ المجموع ألعلى قيمة نقدية في حالة
اإلقبال العالي مض ـ ـ ــروبة باحتمالها مض ـ ـ ــافة إلى أعلى قيمة نقدية في حالة اإلقبال الض ـ ـ ــعيف مضـ ـ ــروبة
باحتمالها مض ــافة إلى أعلى قيمة نقدية في حالة اإلقبال غير المحدد مضـ ـروبة أيضـ ـاً باحتمالها فنحص ــل
على قيمة المعلومات النيتروسوفيكية الجيدة باالستفادة من الجدول ):(14-5
𝑗𝑝 ) 𝑗𝑖𝑥(𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) = ∑𝑘𝑗=1 max
𝑖

𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) = (210000)(0.65) + (65000)(0.45) +
(120000)(0.09) = 176550
( بحيث 𝑗𝑖𝑥 قيمة العائد و 𝑗𝑝 االحتمال الموافق للعائد و  kعدد حاالت الطبيعة ).
ومن ثم كي نقدر الحد األعلى لقيمة المعلومات النيتروســوفيكية الجيدة (أي التي نحصــل عليها من مركز
الخبرة) نقوم بطرح القيمة النقدية المتوقعة النيتروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيكية (التي دون معلومات من مراكز الخبرة) والتي
هي (150500) :من القيمة النقدية المتوقعة النيتروس ـ ـ ــوفيكية في ظل توافر معلومات نيتروس ـ ـ ــوفيكية
جيدة وذلك على النحو :
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 176550 − 150500 = 26050
أي قيمة المعلومات النيتروسوفيكية الجيدة (أي المتضمنة حاالت الالتحديد) هي  26050ليرة.
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 4-5تحليل الحساسية النيتروسوفيكي:

Neutrosophic Sensitivity Analysis

إن ل مفهوم تحليل الحساسية الذي يعني تقدير القيمة النقدية المتوقعة في ظل تغير االحتماالت مكاناً في بيئة
النيتروسوفيك ندعوه بتحليل الحساسية النيتروسوفيكي (العتماده على احتماالت نيتروسوفيكية) حيث نالحظ من
المثال السابق أن البديل )  ( 𝑑1هو الخيار المناسب وفقاً لالحتماالت المطروحة لكل بديل مع كل حالة طبيعية
فمن البديهي تغير هذه االحتماالت قد يقودنا إلى قرار آخر.
فعلى ســبيل المثال لو تم أخذ ) 𝑁𝑃(0.46 , 0.09 , 0.45أنه هو االحتمال النيتروســوفيكي لإلقبال العالي لمركز
االس ـ ـ ــتش ـ ـ ــارات التربوية و أخذنا االحتمال ) 𝑁𝑃(0.65 , 0.05 , 0.30أنه هو االحتمال النيتروس ـ ـ ــوفيكي لإلقبال
العالي لمعهد اللغة اإلنكليزية مع إبقاء االحتمال النيتروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيكي لإلقبال العالي لمعهد الحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــب اآللي كما هو
معرف ( أي اسـ ــتبدلنا االحتماالت بين معهد اللغة اإلنكليزية ومركز االسـ ــتشـ ــارات التربوية  ،و أبقينا احتمال معهد
الحاسب اآللي كما هو).
عندها سنالحظ أن:

= )𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑑1 ) = (0.46)(210000) + (0.45)(30000) + (0.09)(100000
119100
= )𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑑2 ) = (0.65)(200000) + (0.30)(65000) + (0.05)(120000
155500
𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑑3 ) = 107400
وبالتالي نالحظ أن أعلى قيمة نقدية متوقعة نيتروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيكية هي  155500ليرة والموافقة للبديل ) (𝑑2
وبالتالي خيار معهد اللغة اإلنكليزية هو الخيار المناسب .
فنالحظ أن تغيير االحتماالت النيتروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيكية أدى إلى تغيير القرار وهذا ما يدرج تحت اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم تحليل
الحساسية النيتروسوفيكي.
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5-5

مثال تطبيقي:

شركة كيميائية يجب أن تقرر هل تطور نوع جديد من منتجاتها أم ال؟
وهناك ثالثة خيارات للشركة :األول )  (𝑑1أال تستثمر الشركة في تطوير المنتج.
الثاني )  (𝑑2أن تستأجر كيميائياً للقيام بمهمة التطوير بتكلفة  40000دوالر.
الثالث )  (𝑑3أن تستأجر كيميائيين اثنين بتكلفة قدرها  70000دوالر.
إذا تمكنت الشركة من تطوير المنتج بنجاح فإنها تنتج  80000وحدة سنوياً بأرباح مقدارها
 2دوالر للوحدة.
وإذا فشلت الشركة في تطوير المنتج ستخسر كل تكاليف البحوث الخاصة بتطوير المنتج.
وإذا لم تفشــل الشــركة في تطوير المنتج وأيضـاً لم تنجح (كأن نحصــل على تطوير بســيط للمنتج ال يحقق
األرباح المطلوبة وبنفس الوقت لم يكبد الشـ ـ ـ ـ ــركة خسـ ـ ـ ـ ــارة كامل تكاليف التطوير) فإن هناك ربحاً أقل ما
يمكن هو .40000
واالحتمال النيتروسوفيكي ألن يطور كيميائي يعمل لوحده المنتج الجديد هو )𝑁𝑃(0.60 , 0.02 , 0.38
و االحتمال النيتروسوفيكي ألن يطور كيميائيين اثنين المنتج هو )𝑁𝑃(0.70 , 0.01 , 0.29
ولننشئ شجرة الق اررات النيتروسوفيكية لهذه المسألة ونحدد الفعل (القرار) األمثل.
الحل:
النجاح في تطوير المنتج ينتج عنه األرباح 80000 * 2 = 160000 $
الالتحديد في تطوير المنتج ينتج عنه ربح بمقدار  40000دوالر.
فشل الشركة في تطوير المنتج بعد أن استأجرت كيميائي ًا للقيام بمهمة التطوير يكلفها خسارة
 40000دوالر والتي هي تكلفة التطوير.
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فشل الشركة في تطوير المنتج بعد أن استأجرت كيميائيين اثنين للقيام بمهمة التطوير يكلفها خسارة
 70000دوالر والتي هي تكلفة التطوير.

عدم تطوير المنتج مم

0$
0$

120000 $
-40000 $

احتمال النجاح %60
احتمال الفشل %38
احتمال غير محدد %2

0$

90000 $

احتمال النجاح %70

-70000 $

احتمال الفشل %29
احتمال غير محدد %1

استئجار كيميائي واحد
56800 $

Root

56800 $

استئجار كيميائيين
42400 $

-30000 $

الشكل ) (2-5تمثيل بياني لشجرة الق اررات النيتروسوفيكية للمثال التطبيقي

تفسير الشجرة في الشكل ):(2-5

بالرغم من أن تتابع األفعال (البدائل) وحاالت الطبيعة يأخذ المسـ ـ ـ ــار من اليمين إلى اليســ ـ ــار إال أن
المسألة تحل بالتحرك من اليمين باتجاه اليسار.
بدءاً من مس ـ ــتطيل القرار هناك ثالثة خيارات (بدائل) ممكنة هي أن تس ـ ــتأجر الش ـ ــركة عدد  0أو 1
أو  2من الكيميائيين.
حيث الخيار األول )  (𝑑1ينتج أرباحاً تساوي صف اًر ألن الشركة صرفت النظر عن المشروع.
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أما إذا اسـ ـ ــتأجرت الشـ ـ ــركة كيميائياً واحداً حيث الخيار الثاني )  (𝑑2نصـ ـ ــل في شـ ـ ــجرة الق اررات إلى
نقطة أو عقدة حالة الطبيعة حيث إما أن ينجح المش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع باحتمال  0.60أو أن يفش ـ ـ ـ ـ ـ ــل باحتمال
 0.38أو أن ال ينجح وال يفشل المشروع باحتمال. 0.02
في حالة الفش ـ ـ ـ ـ ـ ــل تخس ـ ـ ـ ـ ـ ــر الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة تكلفة البحوث أي ( )40000دوالر ،وفي حالة النجاح تربح
الشركة ( )120000دوالر ناتج عن ( ،)160000-40000وفي حالة الالتحديد نالحظ أن الشركة
ال تخسـ ـ ــر وال تربح حيث يكون مقدار الربح يسـ ـ ــاوي إلى أجرة الكيميائي وتكون الخسـ ـ ــارة والربح هي
 0دوالر.
أما إذا اس ـ ــتأجرت الش ـ ــركة كيميائيين اثنين حيث الخيار الثالث )  (𝑑3نص ـ ــل أيض ـ ــأ إلى نقطة حالة
الطبيعة في ش ـ ـ ـ ـ ـ ــجرة الق اررات وعندها إما تنجح الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة في التطوير باحتمال  0.70محقق ًة بذلك
 90000$من األرباح ناتجة عن (.)160000-70000
أو أن تفشـل وتتكبد خسـائر تكلفة البحوث وهي أجرة الكيميائيين أي  70000$أو ال تنجح وال تفشـل
في تطوير المنتج وتكون النتيجة الحص ـ ـ ـ ــول على هذه الحالة وهي خس ـ ـ ـ ــارة 30000

دوالر فقط

ناتجة عن ( )40000-70000وفي هذه الحالة الشركة لم تربح ولكنها أيضاً لم تخسر كامل المبلغ
الذي تكلفت به ألجرة الكيميائيين بل خسرت جزًء منه فقط.
من أجل الحل نتابع من اليمين باتجاه اليس ـ ـ ـ ـ ـ ــار من الش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل ) (2-5حيث الرقم في الدائرة التابعة
للخيار ) ( (𝑑2استئجار كيميائي واحد) نجد أن القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيكية تساوي إلى :

𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑2 ) = (120000)(0.60) + (−40000)(0.38) + 0 = 56800$
وكذلك في الدائرة التابعة للخيار ) ( (𝑑3اس ـ ـ ـ ـ ــتئجار كيميائيين اثنين ) نجد أن القيمة النقدية المتوقعة
النيتروسوفيكية تساوي إلى :
𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑3 ) = (90000)(0.70) + (−70000)(0.29) + (−30000)(0.01) = 42400$
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وعليه فإن القرار األمثل هو استئجار كيميائي واحد لتنفيذ المشروع حيث ينتج عنه أعلى NEMV
ولذلك سجلت القيمة المثلى في مستطيل القرار في الشجرة وشطبت األفرع الخاصة بالخيارات األخرى.
في إطار مقارنة عملنا في المنطق النيتروسبببببببوفيكي بما يقابله في المنطق الكالسبببببببيكي والذي قد
يســفر أحياناً إلى تغيير القرار المتخذ ،ســنقوم بحل المثال الســابق في الحالة الكالســيكية ونرى التباين
في طريقة الحل.
فيكون ما يلي:
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة الكيميائية يجب أن تقرر فيما أن تطور نوع جديد من منتجاتها أم ال ،بحيث هناك ثالثة
خيارات للشركة:
األول )  (𝑑1أال تستثمر الشركة في تطوير المنتج.
الثاني )  (𝑑2أن تستأجر كيميائي للقيام بمهمة التطوير بتكلفة  40000دوالر.
الثالث )  (𝑑3أن تستأجر كيميائيين اثنين بتكلفة قدرها  70000دوالر.
إذا تمكنت الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة من تطوير المنتج بنجاح فإنها تنتج  80000وحدة س ـ ـ ـ ـ ـ ــنوياً بأرباح مقدارها 2
دوالر للوحدة وبالتالي مجمل األرباح يكون  160000دوالر  ،وإذا فش ــلت الش ــركة في تطوير المنتج
س ـ ـ ــتخس ـ ـ ــر كل تكاليف البحوث الخاص ـ ـ ــة بتطوير المنتج  ،و احتمال أن يطور كيميائي يعمل وحده
المنتج الجديد هو  ، 0.6و احتمال أن يطور كيميائيين اثنين المنتج هو
ولننشئ شجرة الق اررات لهذه المسألة ونحدد الفعل (القرار) األمثل.

. 0.7
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الحل:
في هذ الحالة يكون:
الخيار األول )  (𝑑1ينتج أرباحاً تساوي صف اًر ألن الشركة صرفت النظر عن المشروع.
الخيار الثاني )  (𝑑2إذا اسـ ــتأجرت الشـ ــركة كيميائي واحد نصـ ــل في شـ ــجرة الق اررات إلى نقطة حالة
الطبيعة حيث إما أن ينجح المشروع باحتمال  0.6أو أن يفشل باحتمال قدره . 0.4
في حالة الفشل تخسر الشركة تكلفة البحوث أي ( )40000دوالر وفي حالة النجاح تربح

الشركة

( )120000دوالر ناتج عن (.)160000-40000
الخيار الثالث )  (𝑑3إذا اســتأجرت الشــركة كيميائيين اثنين نصــل إلى نقطة حالة الطبيعة في شــجرة
الق اررات وعندها إما تنجح الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة في التطوير باحتمال  0.7محقق ًة بذلك  90000$من األرباح
ناتجة عن (.)160000-70000
أو أن تفشل باحتمال قدره  0.3وتتكبد خسائر تكلفة البحوث وهي أجرة الكيميائيين أي .70000$
من أجل الحل نتابع من اليمين باتجاه اليسـ ـ ـ ـ ـ ــار من الشـ ـ ـ ـ ـ ــكل ) (3-5حيث الرقم في الدائرة التابعة
للخيار ) ( (𝑑2استئجار كيميائي واحد) نجد أن القيمة النقدية المتوقعة تساوي إلى :

𝐸𝑀𝑉(𝑑2 ) = (120000)(0.6) + (−40000)(0.4) = 56000$
وكذلك في الدائرة التابعة للخيار ) ( (𝑑3اس ـ ـ ـ ـ ــتئجار كيميائيين اثنين ) نجد أن القيمة النقدية المتوقعة
تساوي إلى :

𝐸𝑀𝑉(𝑑3 ) = (90000)(0.7) + (−70000)(0.3) = 42000$
وعليه فإن القرار األمثل هو استئجار كيميائي واحد لتنفيذ المشروع حيث ينتج عنه أعلى EMV
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(حيث هنا في هذا المثال يتفق القرار الكالســيكي مع القرار النيتروســوفيكي باســتئجار كيميائي واحد لتقوم
الشركة بتطوير نوع من منتجاتها ،ولكن ذلك ال يحدث دوماً).
ولذلك ســجلت القيمة المثلى في مســتطيل القرار في الشــجرة وشــطبت األفرع الخاصــة بالخيارات األخرى.
وتكون شجرة الق اررات بالشكل:
عدم تطوير المنتج مم

0$
0$

احتمال النجاح %60

120000 $

استئجار كيميائي واحد
56000 $

احتمال الفشل %40

-40000 $

Root

56000 $

احتمال النجاح %70

90000 $

استئجار كيميائيين
احتمال الفشل %30

-70000 $

42000 $

الشكل ) (3-5تمثيل بياني لشجرة الق اررات الكالسيكية للمثال التطبيقي

مالحظات:
 -1من الممكن دمج حالة الالتحديد الموجودة في حالة شجرة الق اررات النيتروسوفيكية دون احتماالت
مع حالة الالتحديد الموجودة في حالة ش ـ ـ ـ ــجرة الق اررات النيتروس ـ ـ ـ ــوفيكية في ض ـ ـ ـ ــوء االحتماالت
النيتروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيكيــة أي أن نــأخــذ ثالث حــاالت طبيعيــة مثالً حــالــة االقبــال العــالي وحــالــة االقبــال
ال ضـ ــعيف وحالة الالتحديد مع وضـ ــع القيم المتوقعة للعوائد على شـ ــكل مجموعات لكن ذلك من
شأنه أن يعقد العمليات الحسابية إليجاد أفضل بديل.
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 -2نس ــتنج من د ارس ــتنا هذه أن اتخاذ القرار ليس أم اًر س ــهالً وال يس ــتهان به وإنما هو العمود الفقري
الجدي
لكل مؤسـ ـ ـس ـ ــة تريد تحقيق أهدافاً والوص ـ ــول إلى النتائج المرجوة ،وبالتالي يجب االهتمام ّ
بعملية اتخاذ القرار ،والعمل على بناء الق اررات وفق أسـ ـ ــس علمية ،واالسـ ـ ــتناد إلى الطرق الكمية
والدراسات النيتروسوفيكية قبل اتخاذ أي قرار خاصة الق اررات الكبرى التي تتعلق بحياة أشخاص
أو اقتصاد بالد.
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من خالل اإلطار النظري والدراسات توصلنا إلى النتائج التالية:
 .1يمك ـ ــن تطبي ـ ــق منط ـ ــق النيتروس ـ ــوفيك ف ـ ــي أي مج ـ ــال علم ـ ــي أو إنس ـ ــاني حي ـ ــث يج ـ ــد الالتحدي ـ ــد
لنفسه مكاناً.
 .2تختلـ ــف نوعيـ ــة الد ارسـ ــة حسـ ــب نـ ــوع الالتحديـ ــد الموجـ ــود لـ ــدينا س ـ ـواء التحديـ ــد متعلـ ــق بالفضـ ــاء
المادي أم التحديد متعلق بعناصر هذا الفضاء.
 .3إن ربـ ــط نقـ ــاط العينـ ــة لتجربـ ــة عش ـ ـوائية مـ ــا بمتغي ـ ـرات عش ـ ـوائية نيتروسـ ــوفيكية يـ ــوفر لنـ ــا أساس ـ ـاً
صـ ــحيحاً للد ارسـ ــة ألنـ ــه يقـ ــوم بتمثيـ ــل كافـ ــة نتـ ــائج التجربـ ــة العش ـ ـوائية حتـ ــى غيـ ــر المحـ ــدد منهـ ــا
بشكل صريح.
 .4إن تعمـ ــيم البيانـ ــات لتشـ ــمل الحـ ــاالت غيـ ــر المحـ ــددة الت ـ ـي يتجاهلهـ ــا المنطـ ــق الكالسـ ــيكي يـ ــؤثر
فعليـ ـ ـاً عل ـ ــى قيم ـ ــة االحتم ـ ــال النه ـ ــائي وبالت ـ ــالي ال يمكـ ـ ـن تجاه ـ ــل ه ـ ــذه الح ـ ــاالت وإبعاده ـ ــا ع ـ ــن
إطار الدراسة.
 .5إن التعام ـ ـ ــل م ـ ـ ــع التوزيع ـ ـ ــات االحتمالي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار النيتروس ـ ـ ــوفيك يق ـ ـ ــدم لن ـ ـ ــا د ارسـ ـ ــة شـ ـ ــاملة
وعامة للمسألة المدروسة بحيث ال نهمل أي بيانات فقط كونها غير محددة.
 .6أهميـ ـ ــة اسـ ـ ــتخدام عمليـ ـ ــة اتخـ ـ ــاذ الق ـ ـ ـرار النيتروسـ ـ ــوفيكي عنـ ـ ــد المفاضـ ـ ــلة بـ ـ ــين البـ ـ ــدائل المتاحـ ـ ــة
التخـ ــاذ الق ـ ـرار األفضـ ــل ألنـ ــه يعتمـ ــد علـ ــى بيانـ ــات معرفـ ــة بشـ ــكل عـ ــام ودقيـ ــق أكثـ ــر ممـ ــا هـ ــو
عليه في المنطق الكالسيكي مما يساعد في التوصل إلى القرار األفضل واألمثل.
 .7وجـ ــود الالتحديـ ــد فـ ــي المسـ ــألة يـ ــؤثر فعلي ـ ـاً علـ ــى اختيـ ــار الق ـ ـرار المناسـ ــب ،وبالتـ ــالي فـ ــإن القـ ــيم
غيـ ــر المحـ ــددة ال يمكـ ــن تجاهلهـ ــا بهـ ــدف الحصـ ــول علـ ــى نتـ ــائج دقيقـ ــة أكثـ ــر مـ ــا يمكـ ــن نتوصـ ــل
من خاللها إلى أمثل الق اررات.
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 .8المنطـ ـ ــق الكالسـ ـ ــيكي لـ ـ ــم يعـ ـ ــد كافي ـ ـ ـاً فـ ـ ــي الوقـ ـ ــت الحـ ـ ــالي للتعامـ ـ ــل مـ ـ ــع كافـ ـ ــة البيانـ ـ ــات التـ ـ ــي
تصـ ـ ــادفنا فكـ ـ ــان البـ ـ ــد مـ ـ ــن توسـ ـ ــيع بيانـ ـ ــات الد ارسـ ـ ــة وتوصـ ـ ــيفها بشـ ـ ــكل دقيـ ـ ــق لنحصـ ـ ــل علـ ـ ــى
احتماالت أكثر واقعية وبالتالي اتخاذ ق اررات صائبة وبأقل خطأ ممكن.
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بناء على ما سبق من نتائج نوصي باآلتي:
 .1نوصـي الباحثين بتطبيق منطق النيتروسـوفيك على جميع البيانات المعدة لديهم ألي د ارسـة وذلك لضـمان
جودة أفضل وأدق للنتائج.
 .2نوصـ ـ ــي بد ارسـ ـ ــة أنواع أخرى من التوزيعات االحتمالية نيتروسـ ـ ــوفيكياً كتوزيع كاي وتوزيع فيشــ ــر والتوزيع
الغماوي وغيره من التوزيعات التي لم تدرس بعد.
 .3نوص ـ ــي بالتعامل مع االحتماالت النيتروس ـ ــوفيكية مس ـ ــتقبالً بحيث تحل بدالً عن االحتماالت الكالس ـ ــيكية
حيث أنها تقدم لنا نظرة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملة عن الحدث المدروس من حيث احتمال وقوعه واحتمال عدم وقوعه
باإلضافة إلى احتمال الالتحديد.
 .4نوصـ ـ ــي جميع الباحثين وخاصـ ـ ــة العاملين في مجال اإلحصـ ـ ــاء واالقتصـ ـ ــاد بالعمل على تطبيق المنطق
النيتروسوفيكي على النماذج واألساليب الكمية الرياضية األخرى المعتمد عليها في عملية اتخاذ القرار لما
تبين لنا من أنها تغني عملية صــنع القرار بشــكل كبير وتســاعدنا على اتخاذ الق اررات المناســبة سـواء ذات
المعيار الواحد أم المتعددة المعايير.
 .5نوصي جميع العاملين في المؤسسات ،خاصة في دول العالم الثالث أن تولي أهمية كبيرة للق اررات والعمل
على اتخاذها وفق طرق علمية حديثة نيتروسـ ـ ـ ــوفيكية من أجل تطوير وازدهار مؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاتها ،باعتبار أن
المؤسسة هي قلب االقتصاد وخاصة في ظل الظروف العالمية االقتصادية التي نعيشها.
 .6نوصــي جميع الباحثين في كل االختصــاصــات الســيما في مجال الطب والفيزياء ونظم المعلومات وعلوم
الحاسب وغيرها بالعمل وفق منطق النيتروسوفيك الجديد عن طريق دراسة كافة األفكار ومعرفة قابلي ـ ـ ـ ــتها
للصدق ،أو الكذب ،أو الحيادية ومن ث ـ ـ ـ ــم قابليته ـ ـ ـ ــا للقبول ،أو الرفض ،أو التع ـ ـ ـ ــديل ،وفقا" للمتغيــ ـ ـ ـرات
المكانية والزمانية التي تكتنف مس ــيرة التطور المتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة بما يض ــمن مواكبة هذا المنطق الحديث بكل
تفاصيله.
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 .1عنوان البحث:

""Foundation of Neutrosophic Crisp Probability Theory
كفصل ضمن كتاب (صدر عن دار نشر  Ponsبروكسل  -بلجيكا) في عام  2017بعنوان:
Neutrosophic Operational Research

 .2عنوان البحث:
"" Some Neutrosophic Probability Distributions
في مجلة  Neutrosophic Sets and Systemsالعدد) (22لعام 2018
المجلة مصنفة وفق تصنيف  ،SCOPUSذات معامل تأثير  – Impact Factor:1.739تابعة
لجامعة نيومكسيكو  -أميركا.
 .3عنوان البحث:

" دراسة املتغريات العشوائية وفق منطق النيرتوسوفيك "
في مجلة جامعة البعث  -المجلد  /39/لعام .2017

 .4عنوان البحث:

" دراسة التوزيع االحتمايل فوق اهلندسي وفق منطق النيرتوسوفيك "
في مجلة جامعة البعث  -المجلد  /40/لعام .2018
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 .5عنوان البحث:

" التوزيع األسي النيرتوسوفيكي "
في مجلة جامعة البعث  -المجلد  /40/لعام .2018

 .6عنوان البحث:

" اختاذ القرار النيرتوسوفيكي "
في مجلة جامعة البعث  -المجلد  /40/لعام .2018
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فئة  /مجموعة
احتمال
تجربة عشوائية
المجموعات الفازية (الضبابية)
المنطق النيتروسوفيكي
المجموعة الضبابية الحدسية
مكونات النيتروسوفيك
المجموعة الكالسيكية النيتروسوفيكية
المتمم
اجتماع
تقاطع
االحتواء
المجموعات النيتروسوفيكية
قياس

Set
Probability
Random experiment
Fuzzy Sets
Neutrosophic Logic
Intuitionistic Fuzzy Set
Neutrosophic Components
Neutrosophic Crisp Set
complement
Union
Intersection
Containment
Neutrosophic Sets
Measurement
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Integration
Indeterminacy
Random numbers
Sample spaces
Events
Conditional Probability
Independent
Bayes formula
Random variables
Discrete
Continuous

تكامل
الالتحديد
األرقام العشوائية
فضاء العينة
األحداث
االحتمال الشرطي
المستقلة
صيغة بايز
متغير عشوائي
 المنفصل/  المتقطع/ المنقطع
 المتصل/ المستمر

Expected

التوقع

Variance

التباين

Probability distributions

التوزيعات االحتمالية

Decision making

اتخاذ القرار

Decision tree

شجرة القرار
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ولقد تم الحصول على عضوية فخرية في الجمعية الدولية لعلوم النيتروسوفيك بأميركا
لإلنجاز المتميز في مجال النيتروسوفيك.

تم ادراج األبحاث المنشورة من خالل  CVخاص بالباحثة في الموسوعة الدولية لباحثي
النيتروسوفيك – أميركا -المجلد الثاني:

"The Encyclopedia of Neutrosophic Researchers" 2nd Volume 2018
ولقد تم اصدار هذا المجلد في عام  ، 2018والرابط للموسوعة هو التالي:
http://fs.gallup.unm.edu/EncyclopediaNeutrosophicResearchers.pdf

تم المشاركة بالمؤتمر الدولي الثالث لجامعة بورسعيد – مصر لعام  2017بملخصي بحثين
بعنوان:

""The classical Probability and its properties via Neutrosophic crisp set theory
""Neutrosophic Probability distributions
تم المشاركة بالمؤتمر الدولي الرابع لكلية التمريض جامعة بورسعيد المقام في مصر بالتعاون
مع جامعة نيومكسيكو األميركية والمجمع العلمي العالمي النيتروسوفيكي في العراق لعام
 2018بملخص بحث بعنوان:
""NEUTROSOPHIC DECISION MAKING PROCESS
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نورد فيما يلي شهادات المشاركة بالمؤتمرات.

ABSTRACT

In 1995, Florentin Smarandache introduced the Neutrosophic logic as a
generalization of the fuzzy logic, especially the intuitionistic fuzzy logic, adding
a new component, which determines the degree of indetermination addition to
membership degree and non-membership degree. He defined these three
components in the form of subsets (containing two or more elements) or in the
form of intervals. The main idea of Neutrosophic logic is to distinguish each
logical statement in three dimensions: health (T) in degrees, false (F) in degrees,
and indetermination (I) in degrees. Which exemplifies Smarandache's hypothesis
that all opinions on a particular issue must be taken into account.
The basic essence of our research is the application of the Neutrosophic logic to
the classical probability theory by presenting and formulating the classical
probability and some probability distributions according to the Neutrosophic
logic, and then studying the effect of using this logic on the decision-making
process, with an ongoing comparison between classical logic and Neutrosophic
logic through studies and results.
The thesis consists of five chapters distributed as follows:
Chapter 1: In this chapter, we highlight the concept of Neutrosophic logic and
define the Neutrosophic sets by both types classical and fuzzy, and we present
some basic concepts and definitions used in the search.
Chapter 2: In this chapter, we applied the Neutrosophic logic to classical
probability from the construction of the Neutrosophic sample space to the
Neutrosophic events to the definition of the Neutrosophic classical probability for
these events. We presented some of the characteristics of this probability in
addition to some important theories related to it. We also referred to the definition
of conditional probability and Bayesian theory according to the Neutrosophic
logic, and we presented some illustrative examples.

Chapter 3: In this chapter, we presented the Neutrosophic random variables,
which are a generalization of the classical random variables according to the
Neutrosophic logic. We defined the difference between random and
indetermination. We classified the Neutrosophic random variables into two types
discrete and continuous . We defined the expected value and variance for the
Neutrosophic random variable then offer some illustrative examples.
Chapter 4: In this chapter, we present some of the classical probability
distributions, in particular the Poisson distribution, the Hypergeometric
distribution, the exponential distribution, and the continuous uniform distribution
according to the Neutrosophic logic. The generalization of probability
distributions according to the Neutrosophical enables us to deal with all the
situations that face us in our work with statistical data, whatever the way it is
presented, we also find that the indeterminacy in the issue as if the distribution
parameter is defined in an undetermined manner actually affects the value of the
final probability. Thus, we cannot ignore undetermined values and distance them
from the framework of the study (as in classical logic) in order to obtain more
accurate results. In this chapter, we find that dealing with probability distributions
in the framework of Neutrosophic provides us with a comprehensive and general
study of the studied issue so that we do not neglect any data only because it is not
specific.
Chapter 5: In this chapter, we present the Neutrosophic decision-making process
(which is an extension of the classical decision-making process), based on the
decision tree model. This model was chosen because it is a powerful
mathematical method used to analyze many decision-making problems, We will
present it in two ways: one without probability and the other with Neutrosophic
probabilities, in which we can arrive at the best decision among the available
alternatives, because it is based on data that is more general and accurate than the
classical model. We know that inadequate information and inaccuracy effectively
affect the effectiveness of the decision-making process.
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