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الممخص

نقدم في ىذا البحث اتخاذ القرار النيتروسوفيكي الذي ىو عبارة عن تمديد لعممية اتخاذ
القرار الكالسيكي من خالل توسيع البيانات لتشمل الحاالت غير المحددة التي يتجاىميا

المنطق الكالسيكي والتي ىي بالحقيقة تدعم مشكمة صنع القرار ،حيث أن عدم كفاية
المعمومات بجانب عدم دقتيا أحد المعوقات اليامة التي تؤثر عمى فاعمية عممية اتخاذ
القرار ،وسنعتمد في ذلك عمى نموذج شجرة الق اررات الذي يعد من األساليب الرياضية

القوية التي تستخدم في تحميل العديد من مشكالت صنع القرار  ،حيث نمدده وفق المنطق

النيتروسوفيكي من خالل إضافة بعض حاالت الالتحديد لمبيانات (في حال عدم وجود
احتماالت) أ و من خالل استبدال االحتماالت الكالسيكية باالحتماالت النيتروسوفيكية (في
حال وجود احتماالت) وندعو ىذا النموذج المدد بشجرة الق اررات النيتروسوفيكية ،والذي

ينتج عن استخدامو الوصول إلى القرار األفضل من بين البدائل المتاحة ألنو يعتمد عمى
بيانات معرفة بشكل أعم وأدق من النموذج الكالسيكي.
الكممات المفتاحية :عممية اتخاذ القرار ،منطق النيتروسوفيك ،اتخاذ القرار النيتروسوفيكي.
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Neutrosophic Decision Making
(Neutrosophic Decision Tree)
Abstract
In this research, we present neutrosophic decision-making, which is
an extension of the classical decision-making process by expanding
the data to cover the non-specific cases ignored by the classical
logic, which in fact support the decision-making problem. The lack
of information besides its inaccuracy is an important constraint
affecting The effectiveness of the decision-making process, and we
will rely on the decision tree model, which is one of the most
powerful mathematical methods used to analyze many decisionmaking problems, where we extend it according to the neutrosophic
logic by adding some indeterminate data (in the absence of
probability) or by substituting the classical probabilities with the
neutrosophic probabilities (in case of probability). We call this
extended model the neutrosophic decision tree, which results in its
use to reach the best decision among the available alternatives
because it is based on data that is more general and accurate than the
classical model.

Key Words: Decision-making process, Neutrosophic logic,
Neutrosophic Decision-making.
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مقدمة:
قدددم الفيمسددوو والرياضددي األميركددي فمددورنتن سددمارانداكو Florentin Smarandache
عددام 1995

منطددق النيتروسددوفيك

 ، Neutrosophic Logicكتعمدديم لممنطددق

الضبابي  Fuzzy Logicوامتدادا لنظرية الفئات الضبابية Theory Fuzzy Sets
التي قدميا لطفدي زاده عدام ) . [1] Lotfi A. Zadeh (1965و امتدداداً لدذلك المنطدق
قدم أحمد سالمة  A.A.Salamaنظرية الفئدات الكالسديكية النيتروسدوفيكية كتعمديم لنظريدة
الفئ ددات الكالس دديكية

] [2وق ددام بتط ددوير يوادخ ددال وص ددياغة مف دداىيم جدي دددة ف ددي مج دداالت

الرياضد د دديات واوحصد د دداس وعمد د ددوم الحاسد د ددب ونظد د ددم المعمومد د ددات الكالسد د دديكية عد د ددن طريد د ددق
النيتروسوفيك .
عرو سمارانداكو منطق النيتروسوفيك بأنو منطق جديد غير كالسيكي يدرس أصل
وطبيعة ومجال الالتحديد باوضافة إلى تفاعل كل األطياو المختمفة التي يتخيميا اونسان
في قضية ،بحيث يأخذ بعين االعتبار كل فكرة مع ضدىا (نقيضيا) مع طيو الالتحديد،
ويضعيم ضمن مجال الدراسة الذي يعطي وصو أكثر دقة لبيانات الظاىرة المدروسة
حيث أن ذلك يقمل من درجة العشوائية في البيانات الذي من شأنو الوصول إلى نتائج
القررات المناسبة لدى متخذي القرار.
عالية الدقة تساىم في اتخاذ أمثل ا
-

نقوم في ىذا البحث بتسميط الضوس عمى تطبيق المنطق النيتروسوفيكي عمى عممية
اتخاذ القرار وبشكل خاص عمى نموذج شجرة الق اررات ،حيث نعرو شجرة الق اررات
النيتروسوفيكية بطريقتين األولى دون احتماالت والثانية مع االحتماالت
النيتروسوفيكية.
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-

أهمية البحث:

تكمن أىمية البحث في:
 -1ف د ددتج المج د ددال أم د ددام الب د دداحثين لتطبي د ددق المنط د ددق النيتروس د ددوفيكي عم د ددى األسد د داليب
الكميد د دة والنمد د دداذج الرياضد د ددية المعروف د ددة الت د د دي يعتمد د ددد عميي د ددا متخد د ددذ القد د درار فدد ددي

اتخد دداذ ق ار ارتد ددو وذلد ددك بيد دددو الحصد ددول عمد ددى أفضد ددل الق د د اررات مد ددن بد ددين البد دددائل
المطروحة.

 -2تطبيق المنطق النيتروسوفيكي عمى نموذج شجرة الق اررات.
أهداف البحث:

ييد د دددو ىد د ددذا البحد د ددث إلد د ددى تطد د ددوير النمد د دداذج الرياضد د ددية التد د ددي يعتمد د ددد عمييد د ددا متخد د ددذي
القد درار ف ددي الحص ددول عم ددى أفض ددل وأمث ددل القد د اررات م ددن ب ددين الب دددائل الموج ددودة ،وذل ددك

من خالل:
 -1تطبي د د ددق المنط د د ددق النيتروس د د ددوفيكي عم د د ددى ى د د ددذه النم د د دداذج ،حي د د ددث نس د د ددمط الض د د ددوس
بشكل خاص عمى تمديد نموذج شجرة الق اررات نيتروسوفيكياً.

 -2تبي د د د ددان الف د د د ددرق ب د د د ددين النت د د د ددائج التد د د د ددي نحص د د د ددل عميي د د د ددا م د د د ددن تطبي د د د ددق النمدد د د ددوذج
النيتروسوفيكي عن الكالسيكي.

منهجية البحث:

اعتمدنا في ىذا البحث عمى المنيج الذي اتبعو البروفيسور فمورنتن سمارانداكو

 Florentin Smarandacheمؤسس منطق النيتروسوفيك في التعامل مع عممية صنع
القرار المتعدد المعايير ،وكذلك عمى المنيج الذي اتبعو البروفيسور سوراباتي برامانيك
 Surapati Pramanikفي تعاممو مع العديد من مسائل عمميات صنع القرار أيضاً

المتعدد المعايير.
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فرضية ومحددات البحث:

تعد مسألة عدم كفاية المعمومات باوضافة إلى عدم دقتيدا أحدد المعوقدات اليامدة التدي تدؤثر
عمددى فاعميددة عمميددة اتخدداذ الق د اررات عمددى جميددع المسددتويات ،إن وجددود الخب درة لدديس بدداألمر
الكددافي بددل البددد مددن تدددعيميا بأحدددث المعمومددات عددن الموقددو المحدديط بالمشددكمة كتخفدديض
حالة عدم التأكد مثال عدن طريدق جمدع معمومدات إضدافية عدن المشدكمة ،فدالقرار لديس مجدرد
موقددو شدداذ يتخددذ فددي لحظددة زمنيددة معينددة يوانمددا يكددون وفقددم لم ارحددل ود ارسددات نقددوم بيددا قبددل
اتخاذ القرار .وألن البيانات ىي الحجر األساس والمبنة األولى التي يبندى عمييدا القدرار فكممدا
كان ددت ى ددذه البيان ددات معرف ددة بش ددكل دقي ددق وش ددامل ك ددان القد درار ال ددذي نحص ددل عمي ددو ص ددائباً.
وانطالق داً مددن ذلددك نق دوم فددي ىددذا البحددث بتوسدديع البيانددات المعرفددة وفددق المنطددق الكالسدديكي
نيتروسددوفيكياً بحيددث تتضددمن ىددذه البيانددات الحدداالت غيددر المحددددة التددي يتجاىميددا المنطددق
الكالسدديكي والتددي سددتدعم مشددكمة صددنع القدرار ،وذلددك مددن خددالل تقددديم تمديددد لنمددوذج شددجرة
الق اررات في سياق منطق النيتروسوفيك ندعوه بشجرة الق اررات النيتروسوفيكية.

الدراسات السابقة:
-

عمل العديد من الباحثين في تطبيق منطق النيتروسوفيك عمى الطرق الكمية في

اتخاذ القرار فمقد قدم آثر كارال  Athar Kharalطريقة صنع القرار المتعدد المعايير

النيتروسوفيك ] ، [3وقدم  Pinaki Majumdarفئات النيتروسوفيك وتطبيقاتيا في
صنع القرار ] ، [4وقدم  .. Surapati Pramanikوآخرون طريقة TODIM
لصنع مجموعة ق اررات في بيئة النيتروسوفيك الثنائية القطب ] ، [5وىنالك العديد من

األبحاث التي تم نشرىا في ىذا المجال.
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المناقشة:

نعم د ددم م د ددن تعري د ددو ش د ددجرة القد د د اررات الكالس د دديكية أني د ددا عب د ددارة ع د ددن ش د ددكل بي د دداني يأخ د ددذ
صد ددورة شد ددجرة تند ددتج بد دددائل ويسد ددتخدم فد ددي حالد ددة المفاضد ددمة عمد ددى البد دددائل بالنسد ددبة لمعيد ددار
واحد د ددد ،حيد د ددث يبد د دددأ جد د ددذرىا مد د ددن اليسد د ددار وتمتد د ددد فروعيد د ددا إلد د ددى اليمد د ددين مبين د د دةً البد د دددائل
واحتم د دداالت الحد د داالت الطبيعي د ددة (األح د ددداث) وى د ددي تعد د دد طريق د ددة مناس د ددبة لص د ددناعة القد د درار
ف د ددي حال د ددة ع د دددم التأك د ددد كم د ددا تعد د دد م د ددن األس د دداليب الرياض د ددية القوي د ددة الت د ددي تس د ددتخدم ف د ددي
تحميد د ددل العديد د ددد مد د ددن المشد د ددكالت ،ونمد د ددوذج شد د ددجرة الق د د د اررات النيتروسد د ددوفيكية ىد د ددو ذاتد د ددو
نمد ددوذج شد ددجرة الق د د اررات الكالسد دديكية لكد ددن مد ددع إضد ددافة بعد ددض الالتحديد ددد لمبياند ددات أو مد ددن
خالل استبدال االحتماالت الكالسيكية باحتماالت نيتروسوفيكية.
وسد د د د ددنقدم فيمد د د د ددا يمد د د د ددي شد د د د ددجرة الق د د د د د اررات النيت روسد د د د ددوفيكية بط د د د د دريقتين األولد د د د ددى دون
احتماالت والثانية مع االحتماالت النيتروسوفيكية.

 شجرة الق اررات النيتروسوفيكية دون احتماالت:يعد بناس شجرة الق اررات النيتروسوفيكية دون إدراج االحتمداالت خيدا اًر مناسدباً عنددما ال
يتوافر لصانع القرار المعمومات الكافية التي تمكنو من تقددير احتمداالت األحدداث التدي
تتكددون منيددا شددجرة الق د اررات النيتروسددوفيكية كمددا أنيددا مناسددبة عنددد الرغبددة فددي تحميددل
أفضددل أو أس دوأ البدددائل بمعددزل عددن االحتمدداالت  ،وىددذا الطددرح يتفددق مددع مفيددوم شددجرة
الق اررات وفدق الطريقدة الكالسديكية ولكدن مدا يضديفو منطدق النيتروسدوفيك لطريقدة شدجرة
القد د اررات (دون احتم دداالت) ى ددو أن الق دديم المتوقع ددة (العوائ ددد) المقابم ددة لك ددل ب ددديل م ددن
البدائل والتي عادة تقدر مدن قبدل صدانع القدرار وفدق خبرتدو أو مدن قبدل خبدراس معنيدين
سوو يتم تقديرىا بشكل أكثر دقة وعمومية وبأقل خطأ ممكن .
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وم د ددن جي د ددة أخ د ددرى ق د ددد نج د ددد أن ى د ددذه القيم د ددة المتوقع د ددة لمعوائ د ددد سد د دواس ف د ددي ح د ددال أفض د ددل
التوقعد د ددات أو أسد د ددوئيا أو غيد د ددر ذلد د ددك . .ىند د دداك مد د ددن الخب د د دراس مد د ددن يؤيد د دددىا أو يعارضد د دديا
فالحد ددل األفضد ددل لمواجيد ددة ىد ددذه المشد ددكمة والتد ددي تد ددؤثر حتم د داً عمد ددى نوعيد ددة الق د درار المتخد ددذ
ى ددي أخ ددذ القيم ددة المتوقع ددة (لمعوائ ددد) م ددع إض ددافة وط ددرح مق دددار نمثم ددو بمج ددال يتد دراوح ب ددين
الصد ددفر وقيمد ددة محد ددددة ولد ددتكن  aمد ددثالً ،بحيد ددث أن الصد ددفر الد ددذي يمثد ددل أدند ددى قيمد ددة فد ددي
ى د ددذا المج د ددال يعن د ددي أن ل د دديس ىن د دداك اخ د ددتالو عم د ددى القيم د ددة المتوقع د ددة لمعائ د ددد م د ددن قب د ددل
الخبد د دراس م د ددع ص د ددانع القد د درار ،و aالت د ددي تمث د ددل أعم د ددى قيم د ددة ف د ددي المج د ددال تعن د ددي أن ىن د دداك
خد ددالو بد ددين الخب د دراس أو بد ددين الخب د دراس وصد ددانع الق د درار حد ددول القيمد ددة المتوقعد ددة لمعائد ددد وa
ى د ددي أعم د ددى قيم د ددة ت د ددم تق د ددديرىا .ل د ددذا س د ددنقدم القيم د ددة المتوقع د ددة لمعائ د ددد م د ددع إض د ددافة وط د ددرح
المج د د ددال ] [0,aم د د ددع العم د د ددم أن جمي د د ددع امراس المختمف د د ددة ع د د ددن القيم د د ددة المتوقعد د ددة س د د ددتكون
متضد د ددمنة داخد د ددل المجد د ددال ] [0,aوعند د دددىا سد د ددوو تتحد د ددول القيمد د ددة المتوقعد د ددة لمعائد د ددد إلد د ددى
مجال من القيم يحوي جميع امراس .
وىن د ددا ننتق د ددل م د ددن إط د ددار المفي د ددوم الكالس د دديكي ال د ددذي يعط د ددي قيم د ددة مح د ددددة لمعوائ د ددد إل د ددى
النيتروس د ددوفيكي ال د ددذي ال يعط د ددي قيم د ددة مح د ددددة يوانم د ددا مج د ددال (فئ د ددة) م د ددن الق د دديم المتوقع د ددة
لمعوائد.
فمد ددثالً مد ددن أجد ددل ثالثد ددة بد دددائل

فد ددي ظد ددل أفضد ددل و أس د دوأ توقعد ددات نكتد ددب مد ددا

يمي :
أسوأ التوقعات

أفضل التوقعات
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حٌث:
 : A, B, C, D, E, Fتمثل الجزء المحدد للقٌم المتوقعة .
تمثل الجزء غٌر المحدد من القٌم .
]

بحٌث أن :

[

وبالتد د د ددالي سد د د دديختمو تحميد د د ددل شد د د ددجرة الق د د د د اررات النيتروسد د د ددوفيكية عد د د ددن شد د د ددجرة الق د د د د اررات
الكالس د د دديكية عن د د ددد د ارس د د ددة الم د د ددداخل التف د د دداؤلي والمح د د ددافظ (التش د د دداؤمي) وم د د دددخل الن د د دددم
الختبار البديل األفضل من بين البدائل.

-

ويضاح ذلك نورد المثال التالي الذي يواجو فيو صانع القرار ثالثة بدائل لالستثمار
في الميدان التربوي وىي مركز استشارات تربوية
ومعيد حاسب آلي

ومعيد لغة إنكميزية

 ،ولكل بديل حالتان طبيعيتان عمى النحو إقبال عال يواقبال

ضعيو  .واعتمادًا عمى المعطيات السابقة فإن العوائد ستختمو باختالو متغيرين
ىما البدائل والحاالت الطبيعية ولقد تم تقدير العوائد من قبل الخبراس حيث أن مركز
االستشارات التربوية يعطي عائد في حالة االقبال العالي بقيمة ) (210000مع مقدار
غير محدد من التقدير يتراوح بين ] [0 , 25000وفي حالة االقبال الضعيو يعطي
عائد بقيمة ) (30000مع مقدار غير محدد يتراوح بين ] ، [0 , 5000وأن معيد
المغة اونكميزية يعطي عائد في حالة االقبال العالي بقيمة )(200000مع مقدار غير
محدد يتراوح بين ] [0 , 50000وفي حالة االقبال الضعيو عائد بقيمة )(65000
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مع مقدار غير محدد يتراوح بين ] ، [0 , 4000وأن معيد الحاسب املي يعطي

عائد في حالة االقبال العالي ) (150000مع مقدار غير محدد يتراوح بين
] [0, 10000وفي حالة االقبال الضعيو عائد بقيمة ) (60000مع مقدار غير
محدد يتراوح بين ]. [0, 10000
وبالتالً نشكل المصفوفة اآلتٌة:

اقبال عالً

اقبال ضعٌف
]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

مركز استشارات
تربوٌة

معهد لغة
انكلٌزٌة
معهد حاسب
آلً

اقبال ضعٌف

اقبال عالً

][25000 , 35000

][185000 , 235000

][61000 , 69000

][150000 , 250000

معهد لغة انكلٌزٌة

][50000 , 70000

][140000 , 160000

معهد حاسب آلً

مركز استشارات
تربوٌة

دراسة المداخل:
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 -1المدخل التفاؤلي:

نعمددم أن ىددذا المدددخل يعتمددد عمددى تقددويم البدددائل تمييددداً الختيددار البددديل الددذي
يضددمن أفضددل العوائددد الممكنددة فددي ظددل الحدداالت الطبيعيددة المتفائمددة دون أي
اعتب ددار لمح دداالت المتش ددائمة لي ددذا الب ددديل ،وال ددذي نعب ددر عن ددو

بالمص ددطمج

)(Max, Maxبحٌث Maxاألولى تشيٌر لليى أعليى قٌمية نقدٌية و Max
الثانٌة تشٌر للى الحالة الطبٌعٌة المتفائلة:

Max Max
Max [185000 , 235000]=235000

مركز استشارات تربوٌة

Max [ 150000 , 250000]=250000

معهد لغة لنكلٌزٌة

Max [140000 , 160000] =160000

معهد حاسب آلً

وبالتالي وفقاً لممدخل التفاؤلي يعد االستثمار في معيد المغة اونكميزية ىو البديل
األفضل عمى اعتبار أنو يتضمن أعمى عائد ممكن وىو ) (250000ليرة.
-

فإننا نعود إلى الحالة

ونالحظ أنو إذا قمنا بوضع

الكالسيكية لشجرة الق اررات ضمن حالة المدخل التفاؤلي والتي نالحظ عندىا
ما يأتي:

اقبال عالً
212222

مركز استشارات تربوٌة

222222

معهد لغة لنكلٌزٌة

152222

معهد حاسب آلً
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نالحظ أن أعمى قيمة نقدية فدي الحالدة الطبيعيدة المتفائمدة (إقبدال عدالي) ىدي ()212222
والتي تقودنا إلى اتخاذ قرار بأن االستثمار في مركز االستشارات التربوية ىو األفضل.
وبالتدالي نالحدظ كيدو أنددو تدم تغييدر القدرار المتخدذ بتغيدر البيانددات التدي تمثدل القدديم

المتوقعددة لمعوائددد ،ومددن د ارسددة الحددالتين نالحددظ أن شددجرة الق د اررات النيتروسددوفيكية
سوو تقودنا إلى القرار األفضل ألنيا تقوم بتعيين القيم المتوقعة لمعوائد بشكل
أفضل وأدق وبالتالي سنحصل عمى القرار األفضل.
 -2المدخل المحافظ (التشاؤمي):
نعمد ددم أن ىد ددذا المد دددخل يعتمد ددد عمد ددى تقد ددويم البد دددائل تمييد ددداً الختيد ددار البد ددديل الد ددذي يضد ددمن
أفض د د ددل العوائ د د ددد الممكن د د ددة ف د د ددي ظ د د ددل الح د د دداالت الطبيعي د د ددة المتش د د ددائمة دون أي اعتب د د ددار
لمحد د دداالت المتفائمد د ددة لد د ددذلك البد د ددديل ،ويطمد د ددق عميد د ددو مصد د ددطمج ) )Max,Minحيد د ددث Max
تعن د ددي ىن د ددا أعم د ددى قيم د ددة نقدي د ددة ولكني د ددا مرتبط د ددة ب د ددالجزس الث د دداني م د ددن المص د ددطمج ام Min
والذي يقصد بو الحالة الطبيعية المتشائمة:
Max Min
Max [25000 , 35000]= 35000

مركز استشارات تربوٌة

Max [ 61000 , 69000]=69000

معهد لغة لنكلٌزٌة

Max [50000 , 70000] =70000

معهد حاسب آلً

وفقاً ليذا المدخل يعد االستثمار في مجال معيد حاسب آلي ىو البديل األفضل عمى
اعتبار أنو يضمن أعمى عائد ممكن ىو ( )02222ليرة.
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-

فإننا نعود إلى الحالة

ونالحظ أيضاً أنو إذا وضعنا

الكالسيكية لشجرة الق اررات في حالة المدخل المحافظ والتي نالحظ من أجميا
ما يأتي:

اقبال ضعٌف
03333

مركز استشارات تربوٌة

00333

معهد لغة لنكلٌزٌة

03333

معهد حاسب آلً

ونالحظ أن أعمى قيمدة نقديدة فدي الحالدة الطبيعيدة المتشدائمة (اقبدال ضدعيو)
ىدي )(65000والتدي تقودندا إلدى اتخداذ قدرار بدأن االسدتثمار فدي معيدد المغدة
اونكميزية ىو البديل األفضل.
وبالتد د ددالي بمقارند د ددة ىد د ددذه الحالد د ددة الكالسد د دديكية لشد د ددجرة الق د د د اررات مد د ددع الحالد د ددة
النيتروس د د ددوفيكية نج د د ددد أن القد د د درار باختي د د ددار الب د د ددديل مختم د د ددو .فف د د ددي حال د د ددة
النيتروسددوفيك يقودنددا ىددذا المدددخل إلددى خيددار االسددتثمار فددي معيددد الحاسددب
املددي وفددي الحالددة الكالسدديكية يقودنددا إلددى خيددار االسددتثمار فددي معيددد المغددة
اونكميزي ددة ولك ددن البيان ددات الت ددي تك ددون معرف ددة بش ددكل أدق تقودنددا إلددى الخي ددار
الصحيج والخيار األفضل التخاذ القرار وباعتبار أن حالدة النيتروسدوفيك تقددم
لنا البيانات بشكل أعم وأدق وبالتالي القرار الناتج عنيا ىو القرار األفضل.
 -3مدخل الندم:
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إن ىذا المدخل ليس تفاؤلياً وال تشاؤمياً يوانما مدخل وسيط يعتمد عمى تقويم
البدائل تمييداً الختيار البديل الذي ينطوي عمى أقل الفرص الضائعة.
واختيار البديل األنسب في ضوس ىذا المدخل يتطمب إنشاس مصفوفة جديدة
عمى النحو التالي بحيث نستبدل البديل الذي يحقق أعمى قيمة نقدية بالقيمة
صفر عمى اعتبار أنو ال يوجد فرص ضائعة ليذا البديل.
اقبال ضعٌف

اقبال عالً

[50000 , 70000]-

[150000,250000]-

مركز استشارات

][25000, 35000

][185000,235000

تربوٌة

[50000 , 70000]-

][0 , 0

معهد لغة انكلٌزٌة

][61000,69000
][0 , 0

[150000 , 250000]-

معهد حاسب آلً

][140000 , 160000

اقبال ضعٌف

اقبال عالً

][25000 , 35000

][-35000,15000

مركز استشارات تربوٌة

][-11000 , 1000

][0 , 0

معهد لغة انكلٌزٌة

][0 , 0

][10000 , 90000

معهد حاسب آلً

قمنا بطرح أعمى قيمة نقدية في حالة االقبال العالي من باقي القديم النقديدة الموجدودة ضدمن
ىدذه الحالددة الطبيعيددة وكددذلك األمددر بالنسددبة لحالددة اوقبددال الضددعيو قمنددا بطددرح أعمددى قيمددة
نقدية في حالة اوقبال الضعيو من بقية القيم النقدية الموجودة ضمن ىذه الحالة.
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ثم امن نقوم بإنشاس مصفوفة مختصرة تتضمن أعمى قديم الفدرص الضدائعة لكدل بدديل عمدى
النحو امتي:

الفرص الضائعة
][25000, 35000

مركز استشارات تربوٌة

][-11000, 1000

معهد لغة لنكلٌزٌة

][10000 , 90000

معهد حاسب آلً

وبالتالي وفقاً ليذا المدخل فإن البديل المناسب ىو معيد المغة اونكميزية
عمى اعتبار أنو ينطوي عمى أقل الفرص الضائعة.
-

أمددا إذا أردنددا العمددل فددي ىددذا المدددخل فددي ضددوس المنطددق الكالسدديكي سددنالحظ
أننا سنتوصل إلى نفس القرار بأن معيدد المغدة اونكميزيدة ىدو الخيدار األفضدل
ولكن ذلك ال يحدث دوماً.

فمن أجل
اقبال ضعٌف

نحصل عمى :
اقبال عالً
مركز استشارات تربوٌة
معهد لغة انكلٌزٌة
معهد حاسب آلً

ننشأ مصفوفة الندم:
اقبال ضعٌف

اقبال عالً
مركز استشارات تربوٌة
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معهد لغة انكلٌزٌة
معهد حاسب آلً

نأخذ ام  Maxفنحصل عمى:
الفرص الضائعة
مركز استشارات تربوٌة
معهد لغة لنكلٌزٌة
معهد حاسب آلً

عمد ددى اعتبد ددار أن المد دددخل ينطد ددوي عمد ددى أقد ددل الفد ددرص الضد ددائعة بالتد ددالي البد ددديل
المناسب ىو مركز المغة اونكميزية.
وسددبب اتخدداذ نفددس الق درار ضددمن الحالددة الكالسدديكية والنيتروسددوفيكية ىددو أنددو قددد
نحصددل عمددى ذات القدرار ،ولكددن ذلددك ال يحدددث دومداً وبالتددالي فاألفضددل االعتمدداد
عمددى الطريقددة الت ددي تعتمددد عم ددى بيانددات دقيقددة تمي ددد لنددا الطري ددق الختيددار البددديل
األفضل.
-

من دراسة المدداخل الثالثدة السدابقة فدي ضدوس منطدق النيتروسدوفيك اتضدج لندا
أنددو ينددتج لدددينا خيددارات متباينددة عددن المنطددق الكالسدديكي فددي أغمددب األحيددان.
وينتج لدينا أيضاً خيارات مختمفة وفقاً لممدداخل وىدذا األمدر نسدتطيع أن ننظدر
لو بإيجابية بأنو يثري عممية صنع القرار وما ىو إال انعكداس لظدروو صدانع
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القرار وما يؤثر عميو من آراس .لكن ىذه المداخل ال تعير اىتماماً الحتمداالت
األحداث لذلك سنقدم امن:

-

شجرة الق اررات النيتروسوفيكية في ضوء االحتماالت النيتروسوفيكية:

ف د ددي حال د ددة ش د ددجرة القد د د اررات ف د ددي ض د ددوس االحتم د دداالت الكالس د دديكية يت د دداح لص د ددانع
الق د درار تقد دددير احتمد دداالت كد ددل حد دددث مد ددن الحد دداالت الطبيعيد ددة وبالتد ددالي يسد ددتخدم
مدخل القيمة النقدية المتوقعة  EMVالختيار أفضل البدائل.
ولكد د ددن لد د دديس مد د ددن المنطقد د ددي أن يكد د ددون احتمد د ددال االقبد د ددال العد د ددالي مد د ددثالً لثالثد د ددة
خيد ددارات (بد دددائل) ىد ددو ذاتد ددو .أي أن يكد ددون عمد ددى سد ددبيل المثد ددال احتمد ددال االقبد ددال
العد د د ددالي لمركد د د ددز االستشد د د ددارات التربويد د د ددة ىد د د ددو  2.4وكد د د ددذلك احتمد د د ددال االقبد د د ددال
الع د ددالي لمعيد د ددد المغ د ددة اونكميزيد د ددة ومعي د ددد الحاسد د ددب االل د ددي ىد د ددو أيض د د داً  2.4إن
ذل د ددك ال يواف د ددق المنط د ددق ال د ددذي يق د ددول إن لك د ددل ب د ددديل ظ د ددروو وح د دداالت تختم د ددو
من بديل مخر.
ولذلك سنطرح من خالل منطق النيتروسوفيك طريقة أخدرى لد ارسدة شدجرة القد اررات
فددي ضددوس االحتمدداالت اعتمدداداً عمددى االحتمدداالت النيتروسددوفيكية وسددنعرو ضددمن
ىذه الطريقة شكل آخر لمبيانات غير المحددة سنوضحو فيما يمي:
أوالً س ددنقوم بتعري ددو القيمد ددة النقدي ددة المتوقعد ددة النيتروس ددوفيكية ونرمد ددز لي ددا بد ددالرمز
 (Neutrosophic Expected Monetary Value) NEMVاعتميادا عليى
تعرٌف القٌمة المتوقعة النٌتروسوفٌك ]  [ 6بالشكل:
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من أجل  nحالة طبٌعٌة و  mحالة التحدٌد نكتب :
∑

∑

) (

j=1, 2… n , I=1, 2… m

حٌث:
) ( احتمال الحصول على حالة االقبال العالً أو االقبال الضعٌف ( Sتمثل
حاالت الطبٌعة) .

احتمال الحصول على حالة الالتحدٌد.
تمثل القيمة النقدية المتوقعة المقابمة لمبديل

في ظل الحالة

.

تمثل القيمة النقدية المتوقعة المقابمة لمبديل

في ظل الحالة

.

وفي مثالنا المطروح يكون:
)

حٌث ) :

(

)

(

-

)

(

(

احتمال االقبال العالي.
احتمال االقبال الضعيو.

بفرض أن االحتمال النيتروسوفيكي لإلقبال العالي عمى مركز االستشارات
التربوية ىو
)

الذي يعني أن ىناك :
(

احتمال االقبال العالي عمى مركز االستشارات التربوية.
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)

(

احتمال االقبال الضعيو عمى مركز االستشارات التربوية.
احتمال الالتحديد والذي يعني أن االقبال عمى مركز

االستشارات التربوية ليس ٍ
عال وكذلك ليس ضعيو يوانما بين بين.

والمصفوفة تعرف بالشكل:

اقبال غٌر محدد
033333
003333
03333

اقبال عالً
003333
033333
003333

اقبال ضعٌف
03333
00333
03333

مركز استشارات تربوٌة
معهد لغة لنكلٌزٌة
)
معهد حاسب آلً

بحيث أن القيم الموجودة ضدمن المصدفوفة ىدي عبدارة عدن توقعدات العوائدد مدن قبدل الخبدراس
وىنددا قددد قمنددا بتعريددو شددكل آخددر مددن أشددكال الالتحديددد وىددو أن االقبددال لدديس عد ٍ
دال ولدديس
ضددعيو أيض داً إنمددا ب دين ب دين  ،عرفندداه باسددم إقبددال غيددر محدددد (واالقبددال غيددر المحدددد قددد
يكون بالتدريج).
-

ولنحسب اآلن القٌمة النقدٌة المتوقعة النٌتروسوفٌكٌة للبدٌل األول
االستشارات التربوٌة بالشكل بحٌث  n=2و  m=1نكتب :
)

-

)

(

مركيز

(

واآلن لنحسب القٌمة النقدٌة المتوقعة النٌتروسوفٌك للبدٌل معهد اللغة
:
اإلنكلٌزٌة
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لذا علمنا أن االحتمال النٌتروسوفٌكً لإلقبال العالً على معهد اللغة
حٌث أن :
اإلنكلٌزٌة هو
)

46

(

)

احتمال االقبال العالً على معهد اللغة االنكلٌزٌة.

(

احتمال االقبال الضعٌف على معهد اللغة االنكلٌزٌة.
احتمال الالتحدٌد والذي ٌعنً أن االقبال على معهد

عال وكذلك لٌس ضعٌف ولنما بٌن بٌن.
اللغة االنكلٌزٌة لٌس ٍ

وامن لنحسب القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيك لمبدديل

معيدد حاسدب آلدي

إذا عممنددا أن االحتمددال النيتروسددوفيكي لإلقبددال العددالي عمددى معيددد الحاسددب املددي
ىو
50

بحيث أن:
)

(

احتمال االقبال العالي عمى معيد الحاسب املي.

)

(

احتمال االقبال الضعيو عمى معيد الحاسب املي.
احتمال الالتحديد والذي يعني أن االقبال عمى معيد

الحاسب املي ليس ٍ
عال وكذلك ليس ضعيو يوانما بين بين.
فٌكون:
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-

ومن خالل حساب القيم النقديدة المتوقعدة النيتروسدوفيكية يتضدج لندا أن البدديل
األول

مركدز االستشدارات التربويدة ىدو الخيدار المناسدب عمدى اعتبدار أندو

يقدم أعمى قيمة نقدية  150500ليرة.
-

تمثيل شجرة الق اررات النيتروسوفيكية ليذا المثال:
حيث نعبر عن نقط القرار بالشكل
الطبيعية) بالشكل

 ، ،وعدن نقدط األحدداث (الحداالت

.

عال %11
اقبال ٍ
اقبال ضعٌف %12

مركز استشارات تربوٌة
مم
034344

اقبال غٌر محدد %1
عال %11
اقبال ٍ
اقبال ضعٌف %11

معهد لغة انكلٌزٌة

150500
0

038434

اقبال غٌر محدد %1

عال %12
اقبال ٍ
اقبال ضعٌف %11
اقبال غٌر محدد %1

معهد حاسب آلً
044044
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قيمة المعمومات النيتروسوفيكية الجيدة:

إن المعموم ددات الجي دددة الت ددي يحص ددل عميي ددا ص ددانع القد درار م ددن م ارك ددز البح ددوث و
االستشارات وبيوت الخبرة سواس كما في الحالة األولى عند د ارسدة شدجرة القد اررات
النيتروسددوفيكية دون االحتمدداالت وتقددديره لمعوائددد أو فددي الحالددة الثانيددة عنددد د ارسددة
شد ددجرة الق د د اررات النيتروسد ددوفيكية فد ددي ضد ددوس االحتمد دداالت النيتروسد ددوفيكية وتقد ددديره
لمعوائد المحددة وغيدر المحدددة  ،بالتأكيدد إن ىدذه المعمومدات ليسدت مجانيدة وحتدى
نقيم الحد األعمى الذي ينفقو صدانع القدرار مقابدل حصدولو عمدى المعمومدات الجيددة
نقددوم بأخددذ مجمددوع أعمددى قيمددة نقديددة فددي حالددة اوقبددال العددالي مضددروبة باحتماليددا
مض ددافة إل ددى أعم ددى قيم ددة نقدي ددة ف ددي حال ددة االقب ددال الض ددعيو مض ددروبة باحتمالي ددا
مض ددافة إل ددى أعم ددى قيم ددة نقدي ددة ف ددي حال ددة اوقب ددال غي ددر المح دددد مض ددروبة أيضد داً
باحتماليا فنحصل عمى :

قيمة المعمومات النيتروسوفيكية الجيدة:

ومن ثم كي نقدر الحد األعمى لقيمة المعمومات النيتروسوفيكية الجيددة نقدوم بطدرح
القيمدة النقديدة المتوقعدة النيتروسدوفيكية والتدي دون معمومدات جيددة والتدي ىدي:
) (150500من القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيكية في ظل توافر معمومدات

نيتروسدد د د د د د د د د د د د د د د د ددوفيكية جيد د د د د د د د د د د د د د د د د دددة وذلد د د د د د د د د د د د د د د د د ددك عمد د د د د د د د د د د د د د د د د ددى النحد د د د د د د د د د د د د د د د د ددو :
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أي قٌمة المعلومات النٌتروسوفٌكٌة الجٌدة (أي المتضمنة حاالت الالتحدٌد) هً
 00303لٌرة.
 ولمفيوم تحميل الحساسية الذي يعني تقدير القيمة النقدية المتوقعة في
ظل تغير االحتماالت مكاناً في بيئة النيتروسوفيك ندعوه بتحميل

الحساسية النيتروسوفيكي (العتماده عمى احتماالت نيتروسوفيكية) حيث

نالحظ من المثال السابق أن البديل

( ىو الخيار المناسب وفق ًا

لالحتماالت المطروحة لكل بديل مع كل حالة طبيعية فمن البدييي

تغير ىذه االحتماالت قد يقودنا إلى قرار آخر.
فعم ددى س ددبيل المث ددال ل ددو ت ددم أخ ددذ

أن ددو ى ددو

االحتمد ددال النيتروسد ددوفيكي لإلقبد ددال العد ددالي لمركد ددز االستشد ددارات التربويد ددة
أند د ددو ىد د ددو االحتمد د ددال

و أخد د ددذنا االحتمد د ددال

النيتروسوفيكي لإلقبال العدالي لمعيدد المغدة اونكميزيدة مدع إبقداس االحتمدال

النيتروسوفيكي لإلقبال العالي لمعيد الحاسب املي كما ىو معرو .

عندىا سنالحظ أن:

وبالتددالي نالحددظ أن أعمددى قيمددة نقديددة متوقعددة نيتروسددوفيكية ىددي  155522لي درة
والموافق د ددة لمب د ددديل

المناسب.

وبالت د ددالي خي د ددار معي د ددد المغد د دة اونكميزي د ددة ى د ددو الخي د ددار
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فنالحظ أن تغيير االحتماالت النيتروسوفيكية أدى إلى تغيير القدرار وىدذا مدا يددرج

تحت اسم تحميل الحساسية النيتروسوفيكي.
مالحظة:

م د ددن الممك د ددن دم د ددج حال د ددة الالتحدي د ددد الموج د ددودة ف د ددي حال د ددة ش د ددجرة القد د د اررات
النيتروسددوفيكية دون احتمدداالت مددع حالددة الالتحديددد الموجددودة فددي حالددة شددجرة
القد د اررات النيتروس ددوفيكية ف ددي ض ددوس االحتم دداالت النيتروس ددوفيكية أي أن نأخ ددذ
ثالث حاالت طبيعية مثالً حالة االقبال العالي وحالة االقبال الضدعيو وحالدة
الالتحديددد مددع وضددع القدديم المتوقعددة لمعوائددد عمددى شددكل فئددات لكددن ذلددك مددن
شأنو أن يعقد العمميات الحسابية ويجاد أفضل بديل.
االستنتاجات والتوصيات:

 -1إن التعامل مع نماذج عممية اتخاذ القرار في إطار منطق النيتروسوفيك يوفر لنا
دراسة شاممة وعامة لممسألة التي ندرسيا بحيث ال نيمل أي بيانات فقط لكونيا
غير محددة بشكل صريج مما يوفر لنا اختيار البديل األفضل.
 -2إن وجود الالتحديد في المسألة يؤثر فعمي ًا عمى اختيار القرار المناسب ،وبالتالي
فإن القيم غير المحددة ال يمكن تجاىميا يوابعادىا عن إطار الدراسة بيدو
الحصول عمى نتائج دقيقة أكثر ما يمكن نتوصل من خالليا إلى أمثل الق اررات.
 -3المنطق الكالسيكي غير كاو في الوقت الحالي لمتعامل مع كافة البيانات التي
نتعامل معيا  ،فكان البد من توسيع بيانات الدراسة وتوصيفيا بشكل دقيق
لنحصل عمى احتماالت أكثر واقعية وبالتالي اتخاذ ق اررات أكثر دقة وىنا يأتي
دور منطق النيتروسوفيك الذي يعمم المنطق الكالسيكي ويقدم لنا شمولية أكثر
في تفسير بيانات الدراسة وتوسيعيا ومن ثم بناس ق اررات صائبة بأقل خطأ ممكن.
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التوصيات:
 -1نوصي جميع الباحثين وخاصة العاممين في مجال اوحصاس واالقتصاد
بالعمل عمى تطبيق المنطق النيتروسوفيكي عمى النماذج واألساليب الكمية
المعتمد عمييا في عممية اتخاذ القرار لما تبين لنا من أنيا تغني عممية صنع
القرار بشكل كبير وتساعدنا عمى اتخاذ الق اررات المناسبة.
 -1نوصييً جمٌييا العيياملٌن فييً المؤسسييات خاصيية فييً دول العييالم الثالييث أن
تيولً أهمٌية كبٌير للقيرارات المتخييذة مين أجيل تطيوٌر وازدهيار مؤسسيياتها
باعتبار أن المؤسسة هً قلب االقتصاد وخاصية فيً ظيل الظيروف العالمٌية
االقتصادٌة التً نعٌشها.
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