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 اتخاذ القرار النيتروسوفيكي
 )شجرة القرارات النيتروسوفيكية(

  0أحمد سالمة  د. , أ. 3فرح  مد. هيث, أ.  8مظهر رنة  ىد. مصطف,  0 رفيف الحبيب

 سوريا حلب,جامعة  العلوم,كلية  الرياضي,قسم اإلحصاء طالبة دكتوراه في  0

 سوريا حلب,جامعة  العلوم,كلية  الرياضي,قسم اإلحصاء  8

 سوريا البعث,جامعة  العلوم,كلية  الرياضي,قسم اإلحصاء  3  

 مصر بورسعيد,جامعة  العلوم,كلية  الحاسب,قسم الرياضيات وعلوم  0
      

 الممخص
الذي ىو عبارة عن تمديد لعممية اتخاذ  نقدم في ىذا البحث اتخاذ القرار النيتروسوفيكي 

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 

ية عممية اتخاذ المعمومات بجانب عدم دقتيا أحد المعوقات اليامة التي تؤثر عمى فاعم
وسنعتمد في ذلك عمى نموذج شجرة القرارات الذي يعد من األساليب الرياضية القرار، 

وفق المنطق  حيث نمدده،  القوية التي تستخدم في تحميل العديد من مشكالت صنع القرار
الالتحديد لمبيانات )في حال عدم وجود  حاالت النيتروسوفيكي من خالل إضافة بعض

و من خالل استبدال االحتماالت الكالسيكية باالحتماالت النيتروسوفيكية )في احتماالت( أ
حال وجود احتماالت( وندعو ىذا النموذج المدد بشجرة القرارات النيتروسوفيكية، والذي 
ينتج عن استخدامو الوصول إلى القرار األفضل من بين البدائل المتاحة ألنو يعتمد عمى 

 ق من النموذج الكالسيكي.بيانات معرفة بشكل أعم وأد

 .، اتخاذ القرار النيتروسوفيكيالنيتروسوفيكمنطق  ،عممية اتخاذ القرار :الكممات المفتاحية
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Decision Making Neutrosophic  

(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 decision-

making 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:

 Florentin Smarandacheالفيمسددوو والرياضددي األميركددي   فمددورنتن سددمارانداكو  قدددم
تعمدديم لممنطددق   ك،   Neutrosophic Logicمنطددق النيتروسددوفيك      1995عددام   

 Fuzzy Sets Theoryوامتدادا لنظرية الفئات الضبابية     Fuzzy Logicالضبابي
لدذلك المنطدق  اً . و امتدداد  Lotfi A. Zadeh (1965)  [1]التي قدميا لطفدي زاده عدام  

كتعمديم لنظريدة  يةنظرية الفئدات الكالسديكية النيتروسدوفيك A.A.Salamaقدم أحمد سالمة 
دخددددال وصددددياغة مفدددداىيم جديدددددة فددددي مجدددداالت   [2]الفئددددات الكالسدددديكية وقددددام بتطددددوير واي

الرياضدددددديات واوحصدددددداس وعمددددددوم الحاسددددددب ونظددددددم المعمومددددددات  الكالسدددددديكية عددددددن طريددددددق 
 .النيتروسوفيك 

يدرس أصل النيتروسوفيك بأنو منطق جديد غير كالسيكي منطق و سمارانداكو عر  
لمختمفة التي يتخيميا اونسان وطبيعة ومجال الالتحديد باوضافة إلى تفاعل كل األطياو ا

 الالتحديد،طيو  نقيضيا( معدىا )ضبعين االعتبار كل فكرة مع  بحيث يأخذ قضية،في 
يعطي وصو أكثر دقة لبيانات الظاىرة المدروسة  الذيمجال الدراسة  ضمنويضعيم 

حيث أن ذلك يقمل من درجة العشوائية في البيانات الذي من شأنو الوصول إلى نتائج 
 القرار.ارات المناسبة لدى متخذي عالية الدقة تساىم في اتخاذ أمثل القر 

عممية نقوم في ىذا البحث بتسميط الضوس عمى تطبيق المنطق النيتروسوفيكي عمى  -
نعرو شجرة القرارات حيث ، نموذج شجرة القرارات عمىبشكل خاص و  اتخاذ القرار

  احتماالت والثانية مع االحتماالت روسوفيكية بطريقتين األولى دون النيت
 النيتروسوفيكية.
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 :أهمية البحث -

 :تكمن أىمية البحث في
ب اليعمدددددى األسددددد لتطبيدددددق المنطدددددق النيتروسدددددوفيكيالبددددداحثين فدددددتج المجدددددال أمدددددام  -1

فددددددي  متخددددددذ القددددددرار عمييدددددداي يعتمددددددد التددددددالمعروفددددددة الرياضددددددية ة والنمدددددداذج الكميدددددد
الحصددددول عمددددى أفضددددل القددددرارات مددددن بددددين البدددددائل  وذلددددك بيدددددواتخدددداذ قراراتددددو 

 المطروحة.
 .القراراتعمى نموذج شجرة  النيتروسوفيكيتطبيق المنطق  -2

 
 :ف البحثأهدا

إلددددددى تطددددددوير النمدددددداذج الرياضددددددية التددددددي يعتمددددددد عمييددددددا متخددددددذي  ييدددددددو ىددددددذا البحددددددث
وذلددددك  ،مددددن بددددين البدددددائل الموجددددودة القددددراراتالقددددرار فددددي الحصددددول عمددددى أفضددددل وأمثددددل 

 :من خالل
سدددددددمط الضدددددددوس نىدددددددذه النمددددددداذج، حيدددددددث  تطبيدددددددق المنطدددددددق النيتروسدددددددوفيكي عمدددددددى  -1

 نيتروسوفيكيًا. نموذج شجرة القراراتتمديد بشكل خاص عمى 
 مددددددددددن تطبيددددددددددق النمددددددددددوذجتبيددددددددددان الفددددددددددرق بددددددددددين النتددددددددددائج التددددددددددي نحصددددددددددل عمييددددددددددا -2

 النيتروسوفيكي عن الكالسيكي.
 

   البحث:منهجية 
اعتمدنا في ىذا البحث عمى المنيج الذي اتبعو البروفيسور فمورنتن سمارانداكو   

Florentin Smarandache  عممية صنع مؤسس منطق النيتروسوفيك في التعامل مع
القرار المتعدد المعايير، وكذلك عمى المنيج الذي اتبعو البروفيسور سوراباتي برامانيك 

Surapati Pramanik  في تعاممو مع العديد من مسائل عمميات صنع القرار أيضًا
 المتعدد المعايير.

 



   مظهر رنة  ىد. مصطف       رفيف الحبيب       8402عام   17العدد  04البعث ــ المجلد  جامعة مجلة

 أحمد سالمة د. أ.             فرح  مد. هيثأ. 

11 
 

 
 :البحث محدداتوة يضفر 

عدم دقتيدا أحدد المعوقدات اليامدة التدي تدؤثر  باوضافة إلىعدم كفاية المعمومات  تعد مسألة
عمددى فاعميددة عمميددة اتخدداذ القددرارات عمددى جميددع المسددتويات، إن وجددود الخبددرة لدديس بدداألمر 

 كتخفدديضالكددافي بددل البددد مددن تدددعيميا بأحدددث المعمومددات عددن الموقددو المحدديط بالمشددكمة 
فدالقرار لديس مجدرد  حالة عدم التأكد مثال عدن طريدق جمدع معمومدات إضدافية عدن المشدكمة،

نمددا يكددون وفقددم لمراحددل ودراسددات نقددوم بيددا قبددل  موقددو شدداذ يتخددذ فددي لحظددة زمنيددة معينددة واي
القدرار فكممدا  اي يبندى عمييدتاألولى الن البيانات ىي الحجر األساس والمبنة وأل اتخاذ القرار.

 كاندددت ىدددذه البياندددات معرفدددة بشدددكل دقيدددق وشدددامل كدددان القدددرار الدددذي نحصدددل عميدددو صدددائبًا.
بتوسدديع البيانددات المعرفددة وفددق المنطددق الكالسدديكي  البحددثوم فددي ىددذا وانطالقددًا مددن ذلددك نقدد

نيتروسددوفيكيًا بحيددث تتضددمن ىددذه البيانددات الحدداالت غيددر المحددددة التددي يتجاىميددا المنطددق 
الكالسدديكي والتددي سددتدعم مشددكمة صددنع القددرار، وذلددك مددن خددالل تقددديم تمديددد لنمددوذج شددجرة 

 طق النيتروسوفيك ندعوه بشجرة القرارات النيتروسوفيكية.القرارات في سياق من

 
 الدراسات السابقة:

ي عمل العديد من الباحثين في تطبيق منطق النيتروسوفيك عمى الطرق الكمية ف  -
طريقة صنع القرار المتعدد المعايير  Athar Kharal الاتخاذ القرار فمقد قدم آثر كار 

فئات النيتروسوفيك وتطبيقاتيا في    Pinaki Majumdar وقدم ، [3]النيتروسوفيك  
 TODIMوآخرون طريقة  ..  Surapati Pramanikوقدم  ،  [4]صنع القرار 

وىنالك العديد من ،  [5] وفيك الثنائية القطبلصنع مجموعة قرارات في بيئة النيتروس
 .األبحاث التي تم نشرىا في ىذا المجال
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 المناقشة: 

القددددددرارات الكالسدددددديكية أنيددددددا عبددددددارة عددددددن شددددددكل بيدددددداني يأخددددددذ نعمددددددم مددددددن تعريددددددو شددددددجرة  
معيددددار ل بالنسددددبةفددددي حالددددة المفاضددددمة عمددددى البدددددائل  صددددورة شددددجرة تنددددتج بدددددائل ويسددددتخدم

حيددددددث يبددددددددأ جددددددذرىا مددددددن اليسدددددددار وتمتددددددد فروعيددددددا إلدددددددى اليمددددددين مبينددددددًة البددددددددائل  ،واحددددددد
طريقدددددة مناسدددددبة لصدددددناعة القدددددرار  دع ددددداالت الطبيعيدددددة )األحدددددداث( وىدددددي ت  واحتمددددداالت الحددددد

مدددددن األسددددداليب الرياضدددددية القويدددددة التدددددي تسدددددتخدم فدددددي  دع دددددت  كمدددددا فدددددي حالدددددة عددددددم التأكدددددد 
تحميددددددل العديدددددددد مدددددددن المشدددددددكالت، ونمدددددددوذج شددددددجرة القدددددددرارات النيتروسدددددددوفيكية ىدددددددو ذاتدددددددو 
نمددددوذج شددددجرة القددددرارات الكالسدددديكية لكددددن مددددع إضددددافة بعددددض الالتحديددددد لمبيانددددات أو مددددن 

 االحتماالت الكالسيكية باحتماالت نيتروسوفيكية.خالل استبدال 

روسددددددددددوفيكية بطددددددددددريقتين األولددددددددددى دون وسددددددددددنقدم فيمددددددددددا يمددددددددددي شددددددددددجرة القددددددددددرارات النيت
 احتماالت والثانية مع االحتماالت النيتروسوفيكية.

 :احتماالتدون  شجرة القرارات النيتروسوفيكية -

دون إدراج االحتمداالت خيدارًا مناسدبًا عنددما ال  يعد بناس شجرة القرارات النيتروسوفيكية 
يتوافر لصانع القرار المعمومات الكافية التي تمكنو من تقددير احتمداالت األحدداث التدي 
تتكددون منيدددا شدددجرة القدددرارات النيتروسدددوفيكية كمدددا أنيدددا مناسدددبة عندددد الرغبدددة فدددي تحميدددل 

يتفددق مددع مفيددوم شددجرة أفضددل أو أسددوأ البدددائل بمعددزل عددن االحتمدداالت ، وىددذا الطددرح 
القرارات وفدق الطريقدة الكالسديكية ولكدن مدا يضديفو منطدق النيتروسدوفيك لطريقدة شدجرة 
القددددرارات )دون احتمدددداالت( ىددددو أن القدددديم المتوقعددددة )العوائددددد( المقابمددددة لكددددل بددددديل مددددن 
البدائل والتي عادة تقدر مدن قبدل صدانع القدرار وفدق خبرتدو  أو مدن قبدل خبدراس معنيدين 

 تقديرىا  بشكل أكثر دقة وعمومية وبأقل خطأ ممكن .سوو يتم 
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مدددددن جيدددددة أخدددددرى قدددددد نجدددددد أن ىدددددذه القيمدددددة المتوقعدددددة لمعوائدددددد سدددددواس فدددددي حدددددال أفضدددددل و 
.  ىندددددداك مددددددن الخبددددددراس مددددددن يؤيدددددددىا أو يعارضدددددديا ذلددددددك.التوقعددددددات أو أسددددددوئيا أو غيددددددر 

تخدددددذ فالحددددل األفضددددل لمواجيدددددة ىددددذه المشدددددكمة والتددددي تددددؤثر حتمدددددًا عمددددى نوعيدددددة القددددرار الم
ىدددي أخدددذ القيمدددة المتوقعدددة )لمعوائدددد( مدددع إضدددافة وطدددرح مقددددار نمثمدددو بمجدددال يتدددراوح بددددين 

بحيدددددث أن الصددددفر الددددذي يمثدددددل أدنددددى قيمددددة فدددددي  مددددثاًل، aالصددددفر وقيمددددة محدددددددة ولددددتكن 
ىدددددذا المجددددددال يعندددددي أن لدددددديس ىنددددداك اخددددددتالو عمددددددى القيمدددددة المتوقعددددددة لمعائدددددد مددددددن قبددددددل 

التدددددي تمثدددددل أعمدددددى قيمدددددة فدددددي المجدددددال تعندددددي أن ىنددددداك  aالخبدددددراس مدددددع صدددددانع القدددددرار، و
 aخدددددالو بدددددين الخبدددددراس أو بدددددين الخبدددددراس وصدددددانع القدددددرار حدددددول القيمدددددة المتوقعدددددة لمعائدددددد و

لدددددذا سدددددنقدم القيمدددددة المتوقعدددددة لمعائدددددد مدددددع إضدددددافة وطدددددرح  تقدددددديرىا.تدددددم ىدددددي أعمدددددى قيمدددددة 
سدددددددتكون  مدددددددع العمدددددددم أن جميدددددددع امراس المختمفدددددددة عدددددددن القيمدددددددة المتوقعدددددددة [a,0] المجدددددددال 

وعندددددددىا سددددددوو تتحددددددول القيمددددددة المتوقعددددددة لمعائددددددد إلددددددى  [a,0]متضددددددمنة داخددددددل المجددددددال 
 مجال من القيم يحوي جميع امراس .

وىنددددددا ننتقددددددل مددددددن إطددددددار المفيددددددوم الكالسدددددديكي الددددددذي يعطددددددي قيمددددددة محددددددددة لمعوائددددددد إلددددددى 
نمدددددا مجدددددال )فئدددددة( مدددددن القددددديم المتوقعدددددة  يالنيتروسدددددوفيك الدددددذي ال يعطدددددي قيمدددددة محدددددددة واي

 لمعوائد.

فددددي ظددددل أفضددددل و أسددددوأ توقعددددات نكتددددب مددددا          فمددددثاًل مددددن أجددددل ثالثددددة بدددددائل 

 يمي :

  أفضل التوقعات أسوأ التوقعات
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 حٌث:

A, B, C, D, E, F  . تمثل الجزء المحدد للقٌم المتوقعة : 

                   تمثل الجزء غٌر المحدد من القٌم .   

                  [    ]     :      بحٌث أن

عددددددددن شدددددددددجرة القدددددددددرارات  وبالتددددددددالي سددددددددديختمو تحميددددددددل شدددددددددجرة القددددددددرارات النيتروسدددددددددوفيكية
الكالسدددددددديكية عنددددددددد دراسددددددددة المددددددددداخل التفدددددددداؤلي والمحددددددددافظ )التشدددددددداؤمي( ومدددددددددخل الندددددددددم 

 البدائل.الختبار البديل األفضل من بين 

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

قبال      ومعيد حاسب آلي  ، ولكل بديل حالتان طبيعيتان عمى النحو إقبال عال واي
ضعيو . واعتمادًا عمى المعطيات السابقة فإن العوائد ستختمو باختالو متغيرين 
 ىما البدائل والحاالت الطبيعية ولقد تم تقدير العوائد من قبل الخبراس حيث أن مركز

مع مقدار  (210000)االستشارات التربوية يعطي عائد في حالة االقبال العالي بقيمة 
وفي حالة االقبال الضعيو يعطي   [25000 , 0]غير محدد من التقدير يتراوح بين 

، وأن معيد  [5000 , 0]مع مقدار غير محدد يتراوح بين  (30000)عائد بقيمة 
ار غير دمع مق(200000)االقبال العالي بقيمة المغة اونكميزية يعطي عائد في حالة 

  (65000)وفي حالة االقبال الضعيو عائد بقيمة   [50000 , 0]محدد يتراوح بين 
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    لي يعطي ، وأن معيد الحاسب ام  [4000 , 0]مع مقدار غير محدد يتراوح بين 
 بين  مقدار غير محدد يتراوحمع    (150000)عائد في حالة االقبال العالي 

     غير  اردمع مق (60000)وفي حالة االقبال الضعيو عائد بقيمة    [10000 ,0]
 .  [10000 ,0]محدد يتراوح بين 

 :اآلتٌةوبالتالً نشكل المصفوفة       

  اقبال عالً اقبال ضعٌف

مركز استشارات  [       ]        [      ]      

 تربوٌة

معهد لغة  [       ]        [      ]      

 انكلٌزٌة

معهد حاسب  [       ]        [       ]      

 آلً

 

  اقبال عالً اقبال ضعٌف

مركز استشارات  [235000 , 185000] [35000 , 25000]

 تربوٌة

 معهد لغة انكلٌزٌة [250000 , 150000] [69000 , 61000]

 آلً معهد حاسب [160000 , 140000] [70000 , 50000]

 

 دراسة المداخل:
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 :المدخل التفاؤلي -1
نعمددم أن ىددذا المدددخل يعتمددد عمددى تقددويم البدددائل تمييدددًا الختيددار البددديل الددذي 
يضددمن أفضددل العوائددد الممكنددة فددي ظددل الحدداالت الطبيعيددة المتفائمددة دون أي 

 بالمصددددطمج   نعبددددر عنددددو  البددددديل، والددددذياعتبددددار لمحدددداالت المتشددددائمة ليددددذا 

Max)  ,Max(بحٌث Max و  تشيٌر لليى أعليى قٌمية نقدٌية األولى 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 آل 

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

فإننا نعود إلى الحالة                ونالحظ أنو إذا قمنا بوضع -
الكالسيكية لشجرة القرارات ضمن حالة المدخل التفاؤلي والتي نالحظ عندىا 

 :يأتيما 
  اقبال عالً

 مركز استشارات تربوٌة 212222

 معهد لغة لنكلٌزٌة 222222

 معهد حاسب آلً 152222
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( 212222عدالي( ىدي )نالحظ أن أعمى قيمة نقدية فدي الحالدة الطبيعيدة المتفائمدة )إقبدال  
 والتي تقودنا إلى اتخاذ قرار بأن االستثمار في مركز االستشارات التربوية ىو األفضل.

وبالتدالي نالحدظ كيدو أنددو تدم تغييدر القددرار المتخدذ بتغيدر البيانددات التدي تمثدل القدديم 
النيتروسددوفيكية  المتوقعددة لمعوائددد، ومددن دراسددة الحددالتين نالحددظ أن شددجرة القددرارات

قودنا إلى القرار األفضل ألنيا تقوم بتعيين القيم المتوقعة لمعوائد بشكل سوو ت
 أفضل وأدق وبالتالي سنحصل عمى القرار األفضل.

 المدخل المحافظ )التشاؤمي(: -2

نعمددددم أن ىددددذا المدددددخل يعتمددددد عمددددى تقددددويم البدددددائل تمييدددددًا الختيددددار البددددديل الددددذي يضددددمن 
أفضددددددددل العوائددددددددد الممكنددددددددة فددددددددي ظددددددددل الحدددددددداالت الطبيعيددددددددة المتشددددددددائمة دون أي اعتبددددددددار 

 Max( حيددددددث Min),Maxلمحدددددداالت المتفائمددددددة لددددددذلك البددددددديل، ويطمددددددق عميددددددو مصددددددطمج 
 Minم الثددددداني مدددددن المصدددددطمج اتعندددددي ىندددددا أعمدددددى قيمدددددة نقديدددددة ولكنيدددددا مرتبطدددددة بدددددالجزس 

 :صد بو الحالة الطبيعية المتشائمةوالذي يق

Max Min  

Max [25000 , 35000]= 35000 مركز استشارات تربوٌة 

Max [ 61000 , 69000]=69000 معهد لغة لنكلٌزٌة 

Max [50000 , 70000] =70000 ًمعهد حاسب آل 

 

معيد حاسب آلي ىو البديل األفضل عمى وفقًا ليذا المدخل يعد االستثمار في مجال 
 ( ليرة.02222اعتبار أنو يضمن أعمى عائد ممكن ىو )
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فإننا نعود إلى الحالة             ونالحظ أيضًا أنو إذا وضعنا  -
محافظ والتي نالحظ من أجميا الكالسيكية لشجرة القرارات في حالة المدخل ال

 ي:أتما ي
 

  اقبال ضعٌف

 استشارات تربوٌةمركز  03333

 معهد لغة لنكلٌزٌة 00333

 معهد حاسب آلً 03333

 

ونالحظ أن أعمى قيمدة نقديدة فدي الحالدة الطبيعيدة المتشدائمة )اقبدال ضدعيو( 
والتدي تقودندا إلدى اتخداذ قدرار بدأن االسدتثمار فدي معيدد المغدة  (65000)ىدي 

 اونكميزية ىو البديل األفضل.

وبالتددددددالي بمقارنددددددة ىددددددذه الحالددددددة الكالسدددددديكية لشددددددجرة القددددددرارات مددددددع الحالددددددة 
. ففددددددددي حالددددددددة مختمددددددددوالنيتروسددددددددوفيكية نجددددددددد أن القددددددددرار باختيددددددددار البددددددددديل 

النيتروسدددوفيك يقودندددا ىدددذا المددددخل إلدددى خيدددار االسدددتثمار فدددي معيدددد الحاسدددب 
 املددي وفدددي الحالدددة الكالسددديكية يقودندددا إلددى خيدددار االسدددتثمار فدددي معيدددد المغدددة

اونكميزيدددة ولكدددن البياندددات التدددي تكدددون معرفدددة بشدددكل أدق تقودندددا إلدددى الخيدددار 
الصحيج والخيار األفضل التخاذ القرار وباعتبار أن حالدة النيتروسدوفيك تقددم 

 لنا البيانات بشكل أعم وأدق وبالتالي القرار الناتج عنيا ىو القرار األفضل.

 مدخل الندم: -3
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نما مدخل وسيط يعتمد عمى تقويم إن ىذا المدخل ليس تفاؤليًا وال  تشاؤميًا واي
 البدائل تمييدًا 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 

 أنو ال يوجد فرص ضائعة ليذا البديل.صفر عمى اعتبار 

  اقبال عالً اقبال ضعٌف

-[50000 , 70000]

[25000, 35000] 

-[150000,250000]

[185000,235000] 

مركز استشارات 

 تربوٌة

-[50000 , 70000]

[61000,69000] 

 معهد لغة انكلٌزٌة [0 , 0]

[0 , 0] -[150000 , 250000]

[140000 , 160000] 

 آلًمعهد حاسب 

 

  اقبال عالً اقبال ضعٌف

 مركز استشارات تربوٌة ]-[35000,15000 2]5[35000 , 000

 معهد لغة انكلٌزٌة [0 , 0] ]-[1000 , 11000

 معهد حاسب آلً [90000 , 10000] [0 , 0]

 

قمنا بطرح أعمى قيمة نقدية في حالة االقبال العالي من باقي القديم النقديدة الموجدودة ضدمن 
الحالددة الطبيعيددة وكددذلك األمددر بالنسددبة لحالددة اوقبددال الضددعيو قمنددا بطددرح أعمددى قيمددة ىدذه 

 نقدية في حالة اوقبال الضعيو من بقية القيم النقدية الموجودة ضمن ىذه الحالة.
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الضدائعة لكدل بدديل عمدى ثم امن نقوم بإنشاس مصفوفة مختصرة تتضمن أعمى قديم الفدرص 
 ي:تالنحو ام

 

  الفرص الضائعة

 مركز استشارات تربوٌة 2]5[35000 ,000

 معهد لغة لنكلٌزٌة ]-[1000 ,11000

 معهد حاسب آلً [90000 , 10000]

          وبالتالي وفقًا 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 دومًا.
 نحصل عمى :                     فمن أجل 

  اقبال عالً اقبال ضعٌف

 تربوٌةمركز استشارات              

 معهد لغة انكلٌزٌة             

 معهد حاسب آلً             

  ننشأ مصفوفة الندم:

  اقبال عالً اقبال ضعٌف

 مركز استشارات تربوٌة        
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 معهد لغة انكلٌزٌة        

 معهد حاسب آلً           

        

 

 فنحصل عمى:   Maxم نأخذ ا 

  الفرص الضائعة

 استشارات تربوٌة مركز      

 معهد لغة لنكلٌزٌة      

 معهد حاسب آلً      

 

عمددددى اعتبددددار أن المدددددخل ينطددددوي عمددددى أقددددل الفددددرص الضددددائعة بالتددددالي البددددديل 
 المناسب ىو مركز المغة اونكميزية.

ىددو أندددو قدددد  وسددبب اتخددداذ نفددس القدددرار ضدددمن الحالددة الكالسددديكية والنيتروسدددوفيكية
نحصددل عمددى ذات القددرار، ولكددن ذلددك ال يحدددث دومددًا وبالتددالي فاألفضددل االعتمدداد 
عمدددى الطريقدددة التدددي تعتمدددد عمدددى بياندددات دقيقدددة تميدددد لندددا الطريدددق الختيدددار البدددديل 

 األفضل.

من دراسة المدداخل الثالثدة السدابقة فدي ضدوس منطدق النيتروسدوفيك اتضدج لندا  -
 عددن المنطددق الكالسدديكي فددي أغمددب األحيددان. أنددو ينددتج لدددينا خيددارات متباينددة

وينتج لدينا أيضًا خيارات مختمفة وفقًا 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 اىتمامًا الحتمداالت 
 اث لذلك سنقدم امن:األحد

 
 

 شجرة القرارات النيتروسوفيكية في ضوء االحتماالت النيتروسوفيكية: -

فدددددي حالدددددة شدددددجرة القدددددرارات فدددددي ضدددددوس االحتمددددداالت الكالسددددديكية يتددددداح لصدددددانع 
القدددددرار تقددددددير احتمددددداالت كدددددل حددددددث مدددددن الحددددداالت الطبيعيدددددة وبالتدددددالي يسدددددتخدم 

 الختيار أفضل البدائل. EMVمدخل القيمة النقدية المتوقعة 

ولكددددددن لدددددديس مددددددن المنطقددددددي أن يكددددددون احتمددددددال االقبددددددال العددددددالي مددددددثاًل لثالثددددددة 
خيددددارات )بدددددائل( ىددددو ذاتددددو. أي أن يكددددون عمددددى سددددبيل المثددددال احتمددددال االقبددددال 

وكددددددددذلك احتمددددددددال االقبددددددددال  2.4العددددددددالي لمركددددددددز االستشددددددددارات التربويددددددددة ىددددددددو 
إن  2.4االلددددددي ىددددددو أيضددددددًا العددددددالي لمعيددددددد المغددددددة اونكميزيددددددة ومعيددددددد الحاسددددددب 

بدددددديل ظدددددروو وحددددداالت تختمدددددو  إن لكدددددلذلدددددك ال يوافدددددق المنطدددددق الدددددذي يقدددددول 
 من بديل مخر.

ولذلك سنطرح من خالل منطق النيتروسوفيك طريقة أخدرى لدراسدة شدجرة القدرارات 
فددي ضددوس االحتمدداالت اعتمددادًا عمددى االحتمدداالت النيتروسددوفيكية وسددنعرو ضددمن 

 بيانات غير المحددة سنوضحو فيما يمي:ىذه الطريقة شكل آخر لم

 أواًل سددددنقوم بتعريددددو القيمددددة النقديددددة المتوقعددددة النيتروسددددوفيكية ونرمددددز ليددددا بددددالرمز

 NEMV (Neutrosophic Expected Monetary Value)  اعتميادا  عليى

 بالشكل: ] 6 [تعرٌف القٌمة المتوقعة النٌتروسوفٌك 
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 التحدٌد نكتب :حالة   mحالة طبٌعٌة  و    nمن أجل  

         ∑  (  )        
 
        ∑              

 
        

I=1, 2… m   j=1, 2… n   ,  

 

 

 حٌث:  

    تمثل  S)احتمال الحصول على حالة االقبال العالً أو االقبال الضعٌف   (  )   

   . (حاالت الطبٌعة

 احتمال الحصول على حالة الالتحدٌد.              

 .   في ظل الحالة    تمثل القيمة النقدية المتوقعة المقابمة لمبديل            

 .   في ظل الحالة    تمثل القيمة النقدية المتوقعة المقابمة لمبديل                     

 وفي مثالنا المطروح يكون:

          (    )             (    )           

                     

 .احتمال االقبال العالي   (    ) حٌث : 

 .احتمال االقبال الضعيو   (    )           

االستشارات بفرض أن االحتمال النيتروسوفيكي لإلقبال العالي عمى مركز  -
 الذي يعني أن ىناك :                       ىو  التربوية

         (    )  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                         

نما ب  االستشارات التربوية ليس عاٍل            .ين  ب   ين  وكذلك ليس ضعيو واي

 ف بالشكل:والمصفوفة تعر  

 

  اقبال عالً اقبال ضعٌف اقبال غٌر محدد

     تربوٌةاستشارات مركز  003333 03333 033333

     معهد لغة لنكلٌزٌة   033333 00333 003333

 (    معهد حاسب آلً   003333 03333 03333

  

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 عدداٍل ولدديس 

، عرفندداه باسددم إقبددال غيددر محدددد )واالقبددال غيددر المحدددد قددد  ين  ب دد ين  ب ددضددعيو أيضددًا إنمددا 
 يكون بالتدريج(.

مركيز    ولنحسب اآلن القٌمة النقدٌة المتوقعة النٌتروسوفٌكٌة للبدٌل األول  -

 نكتب :  m=1و     n=2بحٌث    لشكلاالستشارات التربوٌة با

          (    )             (    )           

                     

                                            

        

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                                

 لٌس عاٍل وكذلك لٌس ضعٌف ولنما بٌن بٌن.اللغة االنكلٌزٌة 

                                     

                       

معيدد حاسدب آلدي     وامن لنحسب القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيك لمبدديل 
إذا عممنددا أن االحتمددال النيتروسددوفيكي لإلقبددال العددالي عمددى معيددد الحاسددب املددي 

 بحيث أن:                       ىو 

          50 (    )  احتمال االقبال العالي عمى معيد الحاسب املي.       

 (    )  احتمال االقبال الضعيو عمى معيد الحاسب املي.           

احتمال الالتحديد والذي يعني أن االقبال عمى معيد                   
نما بين بين.  الحاسب املي ليس عاٍل وكذلك ليس ضعيو واي

 فٌكون:          
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ومن خالل حساب القيم النقديدة المتوقعدة النيتروسدوفيكية يتضدج لندا أن البدديل  -

مركدز االستشدارات التربويدة  ىدو الخيدار المناسدب عمدى اعتبدار أندو    األول 

 ليرة.  150500يقدم أعمى قيمة نقدية 

 النيتروسوفيكية ليذا المثال:تمثيل شجرة القرارات  -

حدداث )الحداالت وعدن نقدط األ  ،   ،      حيث نعبر عن نقط القرار بالشكل

 الطبيعية( بالشكل      .

 

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

    

  Root 

 

 

 

 

 

 

 

150500

0 

مركز استشارات تربوٌة 

 مم

 معهد حاسب آلً

 معهد لغة انكلٌزٌة

044044 

038434 

034344 

 %11اقبال عاٍل 

 %12اقبال عاٍل 

 %11اقبال عاٍل 

 %12اقبال ضعٌف 

 %11اقبال عاٍل 
 %11اقبال عاٍل 

 %1 داقبال غٌر محد

 %11اقبال ضعٌف  

 %1اقبال غٌر محدد 

 %1اقبال غٌر محدد 

 %11اقبال ضعٌف 
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 قيمة المعمومات النيتروسوفيكية الجيدة:  -

إن المعمومدددات الجيددددة التدددي يحصدددل عمييدددا صدددانع القدددرار مدددن مراكدددز البحدددوث و 
االستشارات وبيوت الخبرة سواس كما في  الحالة األولى عند دراسدة شدجرة القدرارات 

دون االحتمدداالت وتقددديره لمعوائددد أو فددي الحالددة الثانيددة عنددد دراسددة  النيتروسددوفيكية
شددددجرة القددددرارات النيتروسددددوفيكية فددددي ضددددوس االحتمدددداالت النيتروسددددوفيكية وتقددددديره 
لمعوائد المحددة وغيدر المحدددة ، بالتأكيدد إن ىدذه المعمومدات ليسدت مجانيدة وحتدى 

ولو عمدى المعمومدات الجيددة نقي م الحد األعمى الذي ينفقو صدانع القدرار مقابدل حصد
نقددوم بأخددذ مجمددوع أعمددى قيمددة نقديددة فددي حالددة اوقبددال العددالي مضددروبة باحتماليددا 
مضدددافة إلدددى أعمدددى قيمدددة نقديدددة فدددي حالدددة االقبدددال الضدددعيو مضدددروبة باحتماليدددا 
مضدددافة إلدددى أعمدددى قيمدددة نقديدددة فدددي حالدددة اوقبدددال غيدددر المحددددد مضدددروبة أيضدددًا 

 باحتماليا فنحصل عمى :

 المعمومات النيتروسوفيكية الجيدة:قيمة 

                           

                             

                       

ومن ثم كي نقدر الحد األعمى لقيمة المعمومات النيتروسوفيكية الجيددة نقدوم بطدرح 
  والتدي دون معمومدات جيددة والتدي ىدي: القيمدة النقديدة المتوقعدة النيتروسدوفيكية

من القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيكية في ظل توافر معمومدات    (150500)
 : نيتروسددددددددددددددددددددددددددددددددددددوفيكية جيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددة وذلددددددددددددددددددددددددددددددددددددك عمددددددددددددددددددددددددددددددددددددى النحددددددددددددددددددددددددددددددددددددو
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الجٌدة )أي المتضمنة حاالت الالتحدٌد( هً  قٌمة المعلومات النٌتروسوفٌكٌةأي 

 لٌرة. 00303

  ولمفيوم تحميل الحساسية الذي يعني تقدير القيمة النقدية المتوقعة في
ظل تغير االحتماالت مكانًا في بيئة النيتروسوفيك ندعوه بتحميل 
الحساسية النيتروسوفيكي )العتماده عمى احتماالت نيتروسوفيكية( حيث 

ىو الخيار المناسب وفقًا  )     ال السابق أن البديلنالحظ من المث
لالحتماالت المطروحة لكل بديل مع كل حالة طبيعية فمن البدييي 

 تغير ىذه االحتماالت قد يقودنا إلى قرار آخر.
أندددو ىدددو                      فعمدددى سدددبيل المثدددال لدددو تدددم أخدددذ 

      لإلقبددددال العددددالي لمركددددز االستشددددارات التربويددددة االحتمددددال النيتروسددددوفيكي
أنددددددو ىددددددو االحتمددددددال                      و أخددددددذنا االحتمددددددال 

النيتروسوفيكي لإلقبال العدالي لمعيدد المغدة اونكميزيدة مدع إبقداس االحتمدال 
 النيتروسوفيكي لإلقبال العالي لمعيد الحاسب املي كما ىو معرو .

 عندىا سنالحظ أن:
                                                    

        

                                                    

        

                   

ليددرة  155522وبالتددالي نالحددظ أن أعمددى قيمددة نقديددة متوقعددة نيتروسددوفيكية ىددي 
ة اونكميزيدددددة ىدددددو الخيدددددار وبالتدددددالي خيدددددار معيدددددد المغددددد     والموافقدددددة لمبدددددديل  

 المناسب. 
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فنالحظ أن تغيير االحتماالت النيتروسوفيكية أدى إلى تغيير القدرار وىدذا مدا يددرج 
 تحت اسم تحميل الحساسية النيتروسوفيكي.

 :مالحظة

مدددددن الممكدددددن دمدددددج حالدددددة الالتحديدددددد الموجدددددودة فدددددي حالدددددة شدددددجرة القدددددرارات 
الالتحديددد الموجددودة فددي حالددة شددجرة النيتروسددوفيكية دون احتمدداالت مددع حالددة 

القدددرارات النيتروسدددوفيكية فدددي ضدددوس االحتمددداالت النيتروسدددوفيكية أي أن نأخدددذ 
ثالث حاالت طبيعية مثاًل حالة االقبال العالي وحالة االقبال الضدعيو وحالدة 
الالتحديددد مددع وضددع القدديم المتوقعددة لمعوائددد عمددى شددكل فئددات لكددن ذلددك مددن 

 الحسابية ويجاد أفضل بديل.   شأنو أن يعقد العمميات
  

 والتوصيات:االستنتاجات 
في إطار منطق النيتروسوفيك يوفر لنا  نماذج عممية اتخاذ القرارن التعامل مع إ -1

فقط لكونيا  ال نيمل أي بيانات بحيثدراسة شاممة وعامة لممسألة التي ندرسيا 
 .مما يوفر لنا اختيار البديل األفضل غير محددة بشكل صريج

التالي بو  ،المناسب اختيار القرارن وجود الالتحديد في المسألة يؤثر فعميًا عمى إ -2
بعادىا عن إطار الدراسة بيدو  نفإ القيم غير المحددة ال يمكن تجاىميا واي

 نتوصل من خالليا إلى أمثل القرارات.الحصول عمى نتائج دقيقة أكثر ما يمكن 
في الوقت الحالي لمتعامل مع كافة البيانات التي  كاوغير المنطق الكالسيكي  -3

فكان البد من توسيع بيانات الدراسة وتوصيفيا بشكل دقيق  نتعامل معيا ،
وىنا يأتي  اتخاذ قرارات أكثر دقةبالتالي لنحصل عمى احتماالت أكثر واقعية و 

الذي يعمم المنطق الكالسيكي ويقدم لنا شمولية أكثر  دور منطق النيتروسوفيك
 .ومن ثم بناس قرارات صائبة بأقل خطأ ممكنفي تفسير بيانات الدراسة وتوسيعيا 
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 :التوصيات
وخاصة العاممين في مجال اوحصاس واالقتصاد  جميع الباحثيننوصي  -1

مية بالعمل عمى تطبيق المنطق النيتروسوفيكي عمى النماذج واألساليب الك
لما تبين لنا من أنيا تغني عممية صنع  المعتمد عمييا في عممية اتخاذ القرار

   القرار بشكل كبير وتساعدنا عمى اتخاذ القرارات المناسبة.
خاصيية فييً دول العييالم الثالييث أن  المؤسسييات جمٌييا العيياملٌن فييً  نوصييً -1

 مؤسسيياتها وازدهيار تيولً أهمٌية كبٌير للقيرارات المتخييذة مين أجيل تطيوٌر 

ظيل الظيروف العالمٌية  وخاصية فيًباعتبار أن المؤسسة هً قلب االقتصاد 

 .االقتصادٌة التً نعٌشها
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