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 الممخص

نقدم في ىذا البحث المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية والتي ىي عبارة عن تعميم 
لممتغيرات العشوائية الكالسيكية والتي حصمنا عمييا من تطبيق منطق النيتروسوفيك )وىو 

فمورنتن  األميركيمنطق جديد غير كالسيكي تم تأسيسو من قبل الفيمسوف والرياضي 
الذي قدمو كتعميم لممنطق الضبابي وخاصة  Florentin Smarandacheسمارانداكو 

 المنطق الضبابي الحدسي( عمى المتغيرات العشوائية الكالسيكية .
فنجد أن المتغير العشوائي النيتروسوفيكي يتغير بسبب العشوائية والالتحديد والقيم التي 

تغيرات العشوائية , ثم نقوم بتصنيف الميأخذىا تمثل النتائج الممكنة والالتحديد الممكن 
النيتروسوفيكية إلى نوعين متغيرات عشوائية نيتروسوفيكية متقطعة وأخرى مستمرة ونعرف 
القيمة المتوقعة لممتغير العشوائي النيتروسوفيكي وكذلك التباين ثم نقدم بعض األمثمة 

 التوضيحية .
 

 :الكممات المفتاحية 

القيمة  المستمر ,,  المنقطع , النيتروسوفيكيالمتغير العشوائي منطق النيتروسوفيك  ,   
 . والتباين النيتروسوفيك المتوقعة
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studying The random variables according  

to Neutrosophic logic 

Abstract 

We present in this paper the neutrosophic randomized variables, 

which are a generalization of the classical random variables 

obtained from the application of the neutrosophic logic (a new non-

classical logic which was founded by the American philosopher and 

mathematical Florentin Smarandache, which he introduced as a 

generalization of fuzzy logic especially the intuitionistic fuzzy logic )  

on classical random variables. 

The neutrosophic random variable is changed because of the 

randomization, the indeterminacy  and the values it takes, which 

represent the possible results and the possible indeterminacy  . Then 

we classify the neutrosophic randomized variables into two types of 

discrete and continuous neutrosophic random variables and we 

define the expected value and variance of the neutrosophic random 

variable then offer some illustrative examples. 

 

 , ariablerandom vNeutrosophic ,  Neutrosophic logic Key Words:
discrete, continuous , Neutrosophic expected value and variance.   
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 : مقدمة
في عالم تتسم معرفتنا ألحداثو ووقائعو بالتناقض والغموض و الالتحديد ,  نحن نعيش

   [1].وتفصح قضايانا عن الصدق تارة وعن الكذب تارة والحيادية والغموض تارة أخرى .
فنحن بحاجة لمنطق جديد يعكس حقيقة رؤيتنا النسبية ليذه الحياة وقصور معرفتنا بيا 

معطياتو غير المكتممة ويشبع معالجاتنا ليا سواء  الئميونحن بحاجة إلى نسق منطقي 
 عمى مستوى ممارسات الحياة اليومية أو عمى مستوى الممارسة العممية بمختمف أشكاليا .
ومن ىنا البد وأن ننطمق إلى منطق جديد غير كالسيكي كان أول من وضع أسسو 

   Florentin Smarandache الفيمسوف والرياضي األميركي   فمورنتن سمارانداكو
 لممنطق  كتعميم   Neutrosophic Logic يالنيتروسوفيك المنطق 1999حيث قدم عام 

 الفازية ) الضبابية( الفئات لنظرية وامتدادا  ,  Fuzzy Logic  ) الضبابي( الفازي
Fuzzy Sets Theory عام  زاده لطفي قدميا التي Lotfi A. Zadeh (1965)  [8] 

و امتداد لذلك المنطق قدم أحمد  .يسور في جامعة كاليفورنيا في بركمي ( )وىو بروف
نظرية الفئات الكالسيكية النيتروسوفيك كتعميم لنظرية الفئات  A.A.Salamaسالمة 

الكالسيكية وقام بتطوير و إدخال وصياغة مفاىيم جديدة في مجاالت الرياضيات 
)وىو واإلحصاء وعموم الحاسب ونظم المعمومات  الكالسيكية عن طريق النيتروسوفيك 

درجة األستاذية  الفخرية و الدكتوراه في مصر حاصل عمى بروفيسور في جامعة بورسعيد
 .( في مجال النيتروسوفيك واإلبداعيةلجيوده البحثية  العالمية من أمريكا

 باإلضافة الالتحديد ومجال وطبيعة أصل يدرس جديد فرع ىو يالنيتروسوفيك والمنطق 
 ىذا يأخذ بحيث,  قضية في اإلنسان يتخيميا التي المختمفة األطياف كل تفاعل إلى

 الفكرة,  الالتحديد طيف مع(  نقيضيا) دىاض مع فكرة كل االعتبار بعين المنطق
  [9] [2] أبعاد ..   ثالثة في منطقي بيان كل تمييز ىي النيتروسوفيكي لممنطق الرئيسية

بدرجات نعبر عنو ( I) الالتحديد بدرجات و( F) الخطأ و بدرجات( T) الصحة ىي
 دقة أكثر وصف يعطي وذلك الدراسة مجال تحت ويضعيم ( T , I , F بالشكل )
 من الذي البيانات في العشوائية درجة من يقمل ذلك أن حيث المدروسة الظاىرة لبيانات
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 متخذي لدى المناسبة القرارات أمثل اتخاذ في تساىم الدقة عالية نتائج إلى الوصول شأنو
 . القرار

 

 :[1]االشتقاق المفظي  -
 بالفرنسية( Neutro مؤلفة مـن مقطعـين ؛ األولكممة  Neutro - sophy النيتروسوفي 

Neutre  والالتينية , (Neuter بمعنـى محايد Neutral؛ والثاني sophy   وىي كممة
 ومن ثم يصبح معنـى الكممـة فـي مجمميا  Wisdom/Skill يونانيـة بمعنـى حكمة

 >>  معرفة الفكر المحايد<< .
نقيضيا دون االعتراف بحالة الالتحديد التي يدرس الحالة مع ن المنطق الكالسيكي إ -

 نا بالتاليكي وأحد مكوناتو ,الذي يعطييىي كمية صريحة في المنطق النيتروسوف
 الي الحصول عمى نتائج أكثر صحة .وصفًا أكثر دقة لمدراسة وبالت

نقوم في ىذا البحث بتسميط الضوء عمى جزء من تطبيق المنطق النيتروسوفيكي عمى  -
المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية التي تمثل  واالحتماالت الكالسيكية وىنظرية 

تعميمًا لممتغيرات العشوائية الكالسيكية والتي تساىم في عدم إىمال أي نتيجة قد 
نحصل عمييا عند إجراء أي تجربة وبالتالي الحصول عمى معمومات أكثر دقة تساىم 

 رار . في اتخاذ أفضل القرارات لدى متخذي الق
 

 أهمية البحث :
 في : البحث أىمية تكمن
التعريــــف بمنطــــق النيتروســــوفيك الجديــــد وفــــتح المجــــال أمــــام  البــــاحثين فــــي كــــل  -1

االختصاصــــــات الســــــيما الطبيــــــة والفيزيــــــاء ونظــــــم المعمومــــــات وعمــــــوم الحاســــــب 
وغيرىـــــــا لدراســـــــة كافـــــــة األفكـــــــار والوقـــــــوف عمـــــــى ســـــــماتيا الموجبـــــــة والســـــــالبة 

 الحديث بكل تفاصيمو. المنطقوالمحايدة بما يضمن مواكبة ىذا 
عمـى الجديـد  يالنيتروسـوفيكة األولـى مـن نوعيـا التـي تقـوم بتطبيـق المنطـق الدراس -2

 .  الكالسيكية في الجامعات السورية المتغيرات العشوائية
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 أهداف البحث :
 .المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية بتعريف ال -1
 .تقديم المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية المنقطعة والمستمرة  -2
ـــــــاين النيتروســـــــوفيكي ليـــــــذه تعريـــــــف  -3 القيمـــــــة المتوقعـــــــة النيتروســـــــوفيكية والتب

   .المتغيرات
  .ام دراسة التوزيعات االحتمالية وفق منطق النيتروسوفيكمفتح الطريق أ -4

 
 المناقشة : 

فـــــي كثيـــــر مـــــن األحيـــــان نرغـــــب فـــــي التعامـــــل مـــــع قـــــيم عدديـــــة مرتبطـــــة بنقـــــاط 
نقــــــاط العينــــــة نفســــــيا إذ أن العينــــــة لمتجربــــــة العشــــــوائية بــــــداًل مــــــن التعامــــــل مــــــع 

نقــــاط العينــــة أو النتــــائج الممكنــــة لمتجربــــة العشــــوائية تكــــون فــــي بعــــض األحيــــان 
عبــــارة عـــــن صــــفات أو مســـــميات يصـــــعب التعامــــل معيـــــا رياضــــيًا . وفـــــي ىـــــذه 
الحالــــة ف ننــــا نقــــوم بتحويــــل ىــــذه القــــيم الوصــــفية إلــــى قــــيم عدديــــة حقيقيــــة تســــمى 

ــــــــة ال ــــــــر العشــــــــوائي , إن ا ل ــــــــل عناصــــــــر فضــــــــاء قــــــــيم المتغي مســــــــتخدمة لتحوي
ـــــالمتغير  ـــــة ىـــــي مـــــا يســـــمى ب العينـــــة لمتجربـــــة العشـــــوائية إلـــــى قـــــيم عدديـــــة حقيقي

 . العشوائي
إذًا فـــــــالمتغيرات العشـــــــوائية تســـــــتخدم لمتعبيـــــــر عـــــــن نتـــــــائج التجربـــــــة العشـــــــوائية 
وعـــــن الحـــــوادث بقـــــيم عدديـــــة بـــــداًل مـــــن مســـــميات أو صـــــفات وذلـــــك فـــــي إطـــــار 

 المتغير العشوائي يتغير بسبب العشوائيةالمنطق الكالسيكي بحيث أن 

أمــــــــا فــــــــي المنطــــــــق النيتروســــــــوفيكي فــــــــ ن المتغيــــــــر العشــــــــوائي يتغيــــــــر بســــــــبب 
الالتحديـــــــد وعنـــــــدىا نــــــــدعوه بـــــــالمتغير العشـــــــوائي النيتروســــــــوفيكي  و العشـــــــوائية

ارب العشـــــوائية متضـــــمنة الالتحديــــــد, بحيـــــث أنـــــو يأخـــــذ قـــــيم تمثــــــل نتـــــائج التجـــــ
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المتغيــــــر العشـــــوائي النيتروســـــوفيكي ىـــــو متغيــــــر أي أننـــــا نســـــتطيع أن نقـــــول أن 
 يمكن أن يممك الالتحديد كنتيجة .

ــــــث أن الالتحديــــــد  ــــــد يختمــــــف عــــــن العشــــــوائية بحي ــــــد مــــــن ذكــــــر أن الالتحدي والب
يعـــــــود ظيـــــــوره إلـــــــى عيـــــــوب فـــــــي بنـــــــاء الفضـــــــاء المـــــــادي الخـــــــاص بالتجربـــــــة 

 العشوائية .

ن تصــــــنيف وفـــــي المنطـــــق النيتروســــــوفيكي كمـــــا فـــــي المنطــــــق الكالســـــيكي يمكـــــ -
 المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية إلى نوعين :

 متغيرات عشوائية نيتروسوفيكية منفصمة ) متقطعة ( .1
Discrete Neutrosophic Random Variables 

 متغيرات عشوائية نيتروسوفيكية متصمة  ) مستمرة( .2
Continuous Neutrosophic Random Variables 

 Neutrosophic Random Variable: النيتروسوفيكيالمتغير العشوائي 

ىو فضاء العينة لتجربة عشوائية نيتروسوفيكية إن المتغير العشوائي  X بفرض أن
 .  Xىو دالة معرفة عمى فضاء العينة   Zالنيتروسوفيكي 

من كل النتائج بحيث أن فضاء العينة لتجربة عشوائية نيتروسوفيكية ىو فضاء يتكون 
 .غير محددة )التحديد( نتائج عمى  عندما تتضمن جربة العشوائيةنة لمتالممك

 :مالحظات

يعطي قيمة حقيقية وحيدة أو ال  Zإن المتغير العشوائي النيتروسوفيكي  -1
 . Xتحديد لكل عنصر من عناصر فضاء العينة 

إما يمثل قيمة نتيجة الالتحديد أو   Zإن المتغير العشوائي النيتروسوفيكي  -2
ومجالو المقابل ىو مجموعة األعداد   Xيمثل تطبيق مجالو فضاء العينة 

 أي أن :   Rالحقيقية 
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نقطة عينة ف ن صورتيا تحت تأثير المتغير     إذا كانت   -3
 وىي إما ال تحديد أو قيمة حقيقية :  Z(w)ىي  Zالنيتروسوفيكي 

 

 

 

R                                                   ءءءءءءءX  

                                                      

 
 
    ( )          

 أو

 
 
    ( )          

 مجموعة الالتحديدات الممكنة (  )  حيث 

  الكالسيكية الحالة الطبيعيةفي  عمى مستقيم األعداد الحقيقية wإن صورة  لمتوضيح :
 wمستقيم ووقعت صورة ىذا ال لكن عمى افتراض أنو تم مسح جزء من , يكون لو قيمة

 في ىذا الجزء الممسوح عندىا نحصل عمى نتيجة غير محددة .

 إن المجموعة  : -4
 ( )  *                    ( )           +  

 . Z وتسمى مجموعة القيم الممكنة لممتغير العشوائي النيتروسوفيكي  Zىي مدى التطبيق 

وىــــــــي مجموعــــــــة جزئيــــــــة مــــــــن مجموعــــــــة األعــــــــداد الحقيقيــــــــة مضــــــــافًا إلييــــــــا مجموعــــــــة 
 . الالتحديدات الممكنة

x 

W . 

Z(W) 
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 أي أن :

 ( )       

 

 المتغير العشوائي النيتروسوفيكي المتقطع )المنفصل ( :

Discrete Neutrosophic Random Variable 

متغيرًا عشوائيًا متقطعًا إذا كانت مجموعة القيم  Zيكون المتغير العشوائي النيتروسوفيكي 
 مجموعة متقطعة ) أو قابمة لمعد ( ( ) الممكنة  

 مالحظة :المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية تكون إما :

 محدودة  : تممك عدد منتو من النتائج الممكنة و الالتحديد الممكن .

 أو   ال محدودة: تممك عدد غير منتو من النتائج الممكنة أو الالتحديد الممكن .

 والمتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية الالمحدودة تكون إما قابمة لمعد أو غير قابمة لمعد .

 دالة الكتمة االحتمالية لممتغير العشوائي النيتروسوفيكي المتقطع :

Probability Mass Function 

متغير عشوائي نيتروسوفيكي متقطع مجموعة القيم الممكنة لو   Zف : إذا كان تعري
  Zمنتيية أو غير منتيية ف ن دالة الكتمة االحتمالية لممتغير العشوائي النيتروسوفيكي 

 ( )  والتي نرمز ليا بالرمز 

 تعرف كما يمي :
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  ( )  {
  (   )                        ( )

   في ما عدا ذلك                                      

 

 خواص دالة الكتمة االحتمالية :

( )  إن دالة الكتمة االحتمالية   تحقق مايمي :  (   )   

1-   ( )    ( )  (  (  )  (  )  (  ))                               
2- ∑   ( )   ∑  ( )     ∑(  (  )  (  )  (  ))  (     )      

 …  [2]ىو عبارة عن احتمال النيتروسوفيك نعرفو بالشكل   NPحيث أن : 
احتمال ف ننا نأخذ  (        )  إذا كان لدينا الحدث النيتروسوفيكي  

 (  ليذا الحدث بالشكل التالي :  NP) والذي نرمز لو بالرمز النيتروسوفيك  
 

  ( )  (  (  )   (  )   (  ))  (        )  

 ن :بحيث أ
 Aيمثل احتمال وقوع الحدث   (  ) 
 يمثل احتمال وقوع الالتحديد   (  ) 
 Aيمثل احتمال عدم  وقوع الحدث   (  ) 

 ف ن :  وحسب تعريف االحتمال الكالسيكي
            ,   -  

 
 بالشكل : [ 2  ]  وبالتالي نعرف احتمال النيتروسوفيك

      ,   -   
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 فضاء عينة نيتروسوفيك .   Xحيث 

 
 

 والتباين لممتغير العشوائي النيتروسوفيكي المتقطع :التوقع )المتوسط ( 

Expected Value (Mean ) and Variance of A Discrete Neutrosophic 
Random Variable 

وفرص             فضاء احتمالي نيتروسوفيك متقطع مع األحداث  Xليكن لدينا 
عندىا              مع الالتحديدات              وقوعيا عمى الترتيب ىو 

 وتعطى بالشكل :  NEبالقيمة المتوقعة النيتروسوفيك نرمز ليا 

 

    ∑       
 
    ∑       

 
     

   وذلك       ىي النتائج العددية المحتممة لالحتماالت     حيث 

    وذلك     ىي النتائج العددية المحتممة الحتمال وقوع الالتحديد      و 

تحت نفس الفرضيات السابقة  وباالعتماد عمى خواص التباين الكالسيكي  -
نستطيع أن نعرف التباين لممتغير العشوائي النيتروسوفيكي المتقطع والذي نرمز 

 بالشكل : NVلو بالرمز 
   (∑   

    
 
    ∑   

     
 
   )   (  )   

 : مثال

 بفرض أنو لدينا جرة تحوي :

 Bبطاقات تحمل الرمز       3 و    Aبطاقات تحمل الرمز     5
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 من البطاقات غير محددة  )تم مسح الرمز عمييما ( .  2و  

 200ىو فقدان   Aوكانت النتائج العددية لرىان مجموعة أشخاص الستخراج البطاقة 
دوالر بينما الستخراج بطاقة غير محددة ىو  300ىو كسب  Bدوالر والستخراج البطاقة 

 دوالر ... فما ىي القيمة المتوقعة النيتروسوفيك والتباين ؟ 100فقدان 

 القيمة المتوقعة النيتروسوفيك :

        .
 

  
/      .

 

  
/    .

 

  
/             

 :التباين 

 

   (  (  ) .
 

  
/  ( ) .

 

  
/  (  ) .

 

  
/  )    (     )   

                

 عن المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية المتقطعة :أمثمة 

جميع األمثمة مثل )  تجربة رمي حجر النرد عمى سطح غير مستوي , أو رمي حجر 
النرد عمى سطح مستوي لكن اثنين مثاًل من سطح النرد قد مسحا , رمي قطعة نقود عمى 

وبعضيا  أرض تحوي شقوق , الجرة التي تحوي عمى بطاقات كتب عمى بعض منيا
ا خر بقي دون تحديد وكذلك في لعبة كرة القدم قد نحصل عمى نتيجة فوز فريق معين 
 أو عدم فوزه أو تعادلو مع الفريق ا خر) خيار التعادل  ال يقدمو المنطق الكالسيكي ( (

جميع األمثمة  التي تم ذكرىا قد تقدم لنا في إحدى نتائج التجربة نتيجة التحديد  , 
 نا أمام أمثمة عن متغيرات عشوائية نيتروسوفيكية متقطعة .فنالحظ بأن

 وكمثال :
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 0.46تقارير مركز األرصاد الجوية بينت أن ىناك احتمال لسقوط األمطار غدًا بنسبة 
ألن ىناك عوامل  0.54ولكن ذلك ال يعني أبدا بأن احتمال عدم سقوط األمطار ىو 

رصاد الجوية مثاًل غائم أو ضبابي أو غير أخرى لمطقس قد تؤثر فيو لم تذكرىا تقارير األ
 . ذلك

وبالتالي إذا فرضنا عمى سبيل المثال أن فرصة أن يكون الجو غدًا صحوًا )أي ليس ىناك 
 فنالحظ أن : 0.45أمطار ( ىو 

                  

 لذلك احتمال النيتروسوفيك يكون :

  ( )  (                    )  

 يمثل فرصة سقوط المطر .  Aحيث 

صحو  –غائم  -ومن ىذا المثال نالحظ أن مجموعة النتائج الممكنة لمطقس غدًا ) ممطر
 ...........( ىي مجموعة متقطعة .

 المتغير العشوائي النيتروسوفيكي المستمر )المتصل (:

Continuous Neutrosophic Random Variable 

الالتحديدات الممكنة لو ىي عبارة عن فترة أو اتحاد ىو متغير عشوائي مجموعة القيم و 
 عدد من الفترات .

 ) ألي متغير عشوائي نيتروسوفيكي مستمر )متصل z رمز ليا يوجد دالة ن
تدعى دالة الكثافة االحتمالية ومن خالليا نجد احتماالت     ( )  بالرمز 

 . Zالحوادث المعبر عنيا بواسطة المتغير العشوائي النيتروسوفيكي 

   (       )   ∫   ( )    
 

 
 ∫  ( )     

 

 
 ∫  ( )     

 

 
  

 حيث :
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 ( )  الجزء المحدد من الدالة  ( ) 

 ( )  الجزء الغير محدد من الدالة ( ) 

  ( )   ,   ( )          ( )   ( )-  

 يعرف بالشكل :   ( ) حيث

 ( )        ( )  ,      ( ) -  

 ىو قياس النيتروسوفيك .  dvو 

 أمثمة :

 (:1مثال )

 القرص الدوار التالي :ليكن لدينا 

 

 

 

 

 

 -      ,  فضاء العينة المستمر ىو 

عندىا إذا توقف القرص في     و       وبفرض أن القرص الدوار قد تم مسحو بين 
نتيجة  أي نقطة من ىذه المساحة لن نكون قادرين عمى قراءة الرقم وعندىا نحصل عمى

 غير محددة )التحديد(

   ( )   
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 تمثل الحصول عمى نتيجة غير محددة .  Iحيث 

 100و  90   إليجاد احتمال توقف القرص بين 

 نالحظ أنو لدينا متغير عشوائي نيتروسوفيكي مستمر

  (,        -)  (   ,       -   ( )   ,       -̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )  

 .
  

   
  

  

   
  
   

   
/  

 (:2) مثال

) كتابـة ( رميـت عمــى  T )صـورة( و   Hلـيكن لـدينا قطعـة عممــة نظاميـة تممـك وجيــين 
ســـطح غيـــر منـــتظم ولنفـــرض أن فرصـــة أن نحصـــل عمـــى عممـــة عالقـــة فـــي شـــق مـــا عمـــى 

 P ( I )= 0.02    ( ىو :i السطح )أي الحصول عمى حالة التحديد 

صـورة أو كتابـة ىـو احتمـال  وألن العممة التي لدينا متوازنة فبالتالي احتمال الحصول عمـى 
 متساوي

 ( )   ( )   
      

 
       

 

 والفضاء االحتمالي النيتروسوفيك ىو :

  *        +  

 تمثل الحصول عمى الالتحديد I حيث 

 لذلك :

  ( )    ( )  (                  )  
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عنــــــد رمــــــي قطعــــــة العممــــــة ثــــــالث مــــــرات .. مــــــا ىــــــو احتمــــــال النيتروســــــوفيك لمحصــــــول 
 ؟ HTTعمى 

 الحل:

 فضاء النيتروسوفيك الناتج ىو :

*        +   *        +    *        +  

 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        

 بحيث :

P(HHH)=P(HHT)=………=P(TTT)= (    )           

P(IHH)= P(IHT)=………..=P(TTI)= (    ) (    )           

P(IIH)=P(IIT)=…………..= P(TII)=(0.49)(    )           

P(III)=(    )           

 المجموع الكمي لفرص الحصول عمى الالتحديد ىو :

P (total indeterminacy) = 12(        )   (        )  

(        )           
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 ىو :  HTTوبالتالي فرصة وقوع 

 (   )   (    )            

 ىو : HTTبينما فرصة عدم وقوع  

 (   ̅̅ ̅̅ ̅̅ )   (        )            

 أخيرًا:

  (   )  (                               )  

   = P (indeterminacy)في االحتمال الكالسيكي عندما:  

 نحصل عمى:

 (   )   (   )         

 وبطريقة النيتروسوفيك نكتبيا:

  (   )  ((   )        (   ) )  (               )  

ىو HTT نالحظ أن فرصة رمي قطعة العممة ثالث مرات عمى التوالي والحصول عمى 
أصغر في الفضاء االحتمالي النيتروسوفيك  من الفضاء االحتمالي الكالسيكي بسبب أن 

                  الفرصة إيجابية تمامًا من أجل الحصول عمى الالتحديد  

 (:3) مثال

بطاقــة , ولــدينا اثنــان مــن ىــده البطاقــات   52لــيكن لــدينا مجموعــة مــن البطاقــات عــددىا 
ممســوحة ال يمكـــن لممـــرء قراءتيـــا ولنرمـــي بطاقـــة واحــدة بشـــكل عشـــوائي , مـــا ىـــو احتمـــال 

( أو بطاقـــة رســـم Aالنيتروســـوفيك لمحصـــول عمـــى بطاقـــة رســـم عمييـــا وجـــو )ولـــيكن الحـــدث 
 ( Bعمييا قمب ) وليكن الحدث 

 مب لم يتم مسحيا , وىناك :مع العمم  أن البطاقات الموسومة بالوجو والق
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 من البطاقات الموسومة بالوجو             12

 من البطاقات الموسومة  بالقمب    13و        

 من البطاقات الموسومة بوجو وقمب معاً       3و        

 الحل :

  (        )  (  (      )   (        )   (       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅))  
 ( ( )   ( )   (   )    (        )   ( ̅      ̅)  

 .
  

  
 

  

  
 

 

  
    

 

  
   

            

  
/  

 .
  

  
  

 

  
  
  

  
/  

 

  ( )  .
  

  
  

 

  
  
  

  
/  

  ( )  .
  

  
  

 

  
  
  

  
/  

  (       )  .
 

  
  

 

  
  
  

  
/  

ا ن دعونا نقول بأننا ال نعرف شيء عن البطاقات الممسوحة ىي من بين  -
 بطاقات الوجو أو القمب فيكون :

  ( )  .0
  

  
 
  

  
1  

 

  
  0

  

  
  
  

  
1/  

  ( )  .0
  

  
 
  

  
1   

 

  
  0

  

  
  
  

  
1/  

  (       )  .0
 

  
 
 

  
1  

 

  
  0

  

  
  
  

  
1/  

  (      )  .0
  

  
 
  

  
1  

 

  
  0

  

  
  
  

  
1/  
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 ألن :

 (      )    0
  

  
 
  

  
1  0

  

  
 
  

  
1   0

 

  
 
 

  
1  0

  

  
 
  

  
1  

 

 (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )  (  (  )   ( )   (       ))      
 

  
  0

  

  
 
  

  
1  

0
  

  
 
  

  
1  

 يمثل فضاء العينة النيتروسوفيكي .  Xحيث 

 (:4مثال )

 ضد الفريق   Cو الفريق   Bضد الفريق   Aبفرض لدينا فريقين كرة قدم سيمعب الفريق 
D      ,: ولدينا 

/ فوز .    (               )  

 لمخسارة  (0.1)غير محدد و   (0.2)( فرصة لمربح و  0.7يممك ) Aالذي يعني أن 

/ فوز .    (               )  

 في لعبة كرة القدم ؟  Cو Aعندىا ما احتمال النيتروسوفيك ألن يربح كل من الفريقين 

 الحل :

 لدينا الفضاء االحتمالي النيتروسوفيك التالي

*          +  *          +  

 حيث :

 Aيمثل فوز الفريق      
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 A , Bيمثل تعادل الفريقين       

 Aيمثل خسارة  الفريق      

           لوبشكل مشابو بالنسبة   

 وبالتالي :

*                                                                        +  
 *                                                     +  

 لفرصة وقوع تمك األحداث . وىذه األرقام األخيرة تمثل النتائج الممكنة

 في االحتمال الكالسيكي نقول أن : -1
/فوز  و فوز .   (   )(   )        

 0.79 =0.21-1بينما احتمال الحدث المضاد 

  Aكرة القدم ىناك إما عمى األقل تعادل أو عمى األقل واحد من الفريقين  أي في لعبتي
 يخسر Cأو

 : في احتمال النيتروسوفيك النتائج تكون أكثر دقة -2
a)  

/فوز  و  فوز .    
/فوز و فوز .    )   (/    و   أحدىما يخسر و ا خر يفوز أو كالىما يخسرا.   / عمى االقل أحدىما   أو    يتعادل.      

=( 0.21 , 0.35+0.06+0.10+0.04+0.05  ,  0.14+0.03+0.02) 

=(0.21 , 0.60 , 0.19 ) 

 

b)  
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/فوز و فوز .     /فوز و فوز .    ) 
  (/ع األقل أحدىما  أو  يخسر.    (عمى األقل أحدىما أو  يتعادل) 

 (                                              )  
 (                )  

c) حل آخر باستخدام منطق النيتروسوفيك 
 نعتبر أن :

3فوز الفريق   2     (              )  

3 فوز الفريق  2     (               )  

     ثم باستخدام الرمز النيتروسوفيكي )و( بالشكل 

         (                                        )  

 باالعتماد عمى المنطق الضبابي نستطيع أن نكتب  : -
         (    (          )      (           )      (            ))  
 (                 )  
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 االستنتاجات والتوصيات :
ــــــــــــرات أىميــــــــــــة تعمــــــــــــيم انســــــــــــتنتج  - العشــــــــــــوائية الكالســــــــــــيكية واســــــــــــتبداليا لمتغي

فـــــي  فـــــالمنطق الكالســــيكي لـــــم يعـــــد كافيـــــاً نيتروســـــوفيكية المتغيرات العشـــــوائية البــــ
 عــــــدداً  االحتمــــــاالت نظريــــــة أمــــــام العمــــــوم تطــــــور فمقــــــد وضــــــع الوقـــــت الحــــــالي .

ــــم الكالســــيكية النظريــــة إطــــار فــــي المفســــرة غيــــر الجديــــدة المســــائل مــــن كبيــــراً   ول
 الظــــــــواىر تفســــــــر خاصــــــــة أو عامــــــــة طــــــــرق االحتمــــــــاالت نظريــــــــة لــــــــدى تكــــــــن

ـــــات توســـــيع مـــــن البـــــد فكـــــان دقيـــــق بشـــــكل مـــــا زمـــــن فـــــي الجاريـــــة  الدراســـــة بيان
بالتـــــــالي و  واقعيـــــــة أكثـــــــر احتمـــــــاالت عمـــــــى لنحصـــــــل دقيـــــــق بشـــــــكل وتوصـــــــيفيا

وىنــــــا يـــــأتي دور منطــــــق النيتروســـــوفيك الــــــذي يعمــــــم  دقــــــة أكثـــــر قــــــرارات اتخـــــاذ
كــــل مــــن المنطــــق الكالســــيكي والمنطــــق الضــــبابي ويقــــدم لنــــا شــــمولية أكثــــر فــــي 

 . تفسير بيانات الدراسة وتوسيعيا 
ــــــي نوصــــــي  - ــــــاحثين ف ــــــع الب ــــــاء جمي ــــــة والفيزي كــــــل االختصاصــــــات الســــــيما الطبي

وســــوفيك منطــــق النيتر بالعمــــل وفــــق ونظــــم المعمومــــات وعمــــوم الحاســــب وغيرىــــا 
لمصــــــــدق, أو  تياقابميـــــــــمعرفــــــــة و  دراســــــــة كافــــــــة األفكــــــــارالجديــــــــد عــــــــن طريــــــــق 

لمقبـــــــول, أو الـــــــرفض, أو التعــــــــديل,  الكـــــــذب, أو الحياديـــــــة؛ ومـــــــن ثــــــــم قابميتيــــــــا
الزمانيـــــة التـــــي تكتنـــــف مســـــيرة التطـــــور المتواصــــــمة  المكانيـــــة و لممتغيــــــرات "وفقـــــا

 و .بما يضمن مواكبة ىذا المنطق الحديث بكل تفاصيم
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