


 Decision Conceptالقرار مفهوم  -1

 القرارت وتتخذ , المنظمات ادارة فً والعلمٌة المهمة االسالٌب احد القرار ٌعتبر

 المتوفرة البدائل االعتبار بنظر االخذ مع لحلها مشكلة او حاجة وجود عند دائما  

 .القرار انجاح فً تساهم التً والمستلزمات

 فً والمدراء القادة من الكثٌر تساعد السابقة والتجارب الخبرة ان الى االشارة من البد

 ٌعتمد القرار اتخاذ اصبح والتكنولوجً العلمً التطور ومع ,ومشاكلهم ازماتهم حل

 ٌوفر مما العلمً والمنطق الحاسوب وتقنٌات واالحصائٌة الرٌاضٌة االسالٌب على

 .والجهد الوقت من الكثٌر القرارات متخذي على
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  انقرار تعرٌف ًٌكٍ تقذو يًا 

 

 العطاء اىَتادح اىثذائو ٍِ ىَجَ٘عح اىَصََح اىعَيٞاخ خالصح تأّٔ

 جٕ٘ش تأّٔ اىقشاس اتخار ُٝعذ ٗعيٞٔ ,اىصائة اىقشاس اختٞاس فٜ االٗى٘ٝح

 .اىَؤصضح إذاف تذضة اىَ٘اسد تجية اىتٜ االداسج



 Decision Matrix القرار مصفوفة -2

 واالستراتٌجٌات البدائل الصفوف تمثل , واالعمدة الصفوف من مجموعة عن عبارة

 تمثل بٌنما اهدافها تحقٌق فً المنظمة الٌها تلجأ التً العمل وطرائق االسالٌب وهً

 فً تؤثر ان ٌمكن والتً حدوثها المحتمل الخارجٌة الظروف او الطبٌعة حاالت االعمدة

 :ادناه فً توضٌحها وٌمكن , (خسارة او ربح) العائد فتمثل الخالٌا اما .العائد

 

 

 

 

 

 

 

Nature 

Strategy 

𝑏𝑚 … 𝑏2 𝑏1   

𝑝1𝑚 … 𝑝12 𝑝11 𝑎1 

𝑝2𝑚 … 𝑝22 𝑝21 𝑎2 

 
𝑝𝑛𝑚 … 𝑝𝑛2 𝑝𝑛1 𝑎𝑛 
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 Decision Making Conditions القرار اتخاذ حاالت -3

 Decision Making Under التأكد حالة في القرار اتخاذ 3-1

Certainty 

 والنتائج بالتداعٌات مؤكدة معرفة القرار صانع لدى ان الحالة هذه تفترض

 القرار التخاذ المطلوبة المعلومات جمٌع وان بدائله وجمٌع قراره على المترتبة

 تامة معرفة لدٌها المنظمة ادارة ان ,تغٌٌر اي دون ومن وباستقرارٌة واضحة هً

 ,العائد قٌمة تقدٌر خالل من ونتائجه القرار ظروف كل عن كاملة ومعلومات

 كانت ان قٌمة واقل ارباح كانت اذا قٌمة اعلى اختٌار الحالة هذه فً القرار وٌكون

 .التكالٌف او بالمصارٌف تتعلق
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منتوجها حول الدعائٌة حملتها بدء الشركات احدى ترغب :1مثال 

 لالعالن مخصصا   مٌزانٌتها من مبلغا   الشركة هذه لدى وٌتوفر الجدٌد

 , التلفاز اعالنات فً صرفه ٌمكن الذي المبلغ بمعرفة الشركة ورغبت

 هذه من اي اوجد المبٌعات زٌادة لغرض استراتٌجٌات خمس اختٌار تم

 والجدول , منفعة اعلى على للحصول اختٌارها ٌجب االستراتٌجٌات

 بالمبٌعات الحاصلة والزٌادة وكلفها االستراتٌجٌات ٌوضح التالً
 .االعالن بعد (بالدوالر)

 

6 



Increase in 

Sales 

Cost 

6500 7000 

11000 9000 

13100 11000 

15700 16500 

21300 21000 

  :الحل

ان المعٌار االمثل الختٌار الستراتٌجٌة التً تحقق اعلى منفعة هً التً تحقق اعلى 
 .نسبة من العائدات من خالل زٌادة المبٌعات والجدول التالً ٌوضح ذلك
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Remarks Utility Increase in Sales Cost Strategy 

  0.93700=/6500 6500 7000 A 

Maximum 11000/9000=1.23 11000 9000 B 

  1.19 =11000 /13100 13100 11000 C 

  0.95=15700/16500 15700 16500 D 

  1.14=21300/21000 21300 21000 E 

 .منفعة باعلى لها ستعود كونها  B االستراتٌجٌة ستختار الشركة ان ٌتضح
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 Decision Making Under التأكد عدم حالة في القرار اتخاذ 3-2

Uncertainty  

 :التالٌة المعاٌٌر وٌتضمن

 Laplace Criteria البالس معيار -1

 .Maxmin الدنيا للحدود قيمة اعلى -2

 .الندم بمعيار ويسمى Minimax القصوى للحدود قيمة اقل معيار -3
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 :Laplace Criteria البالس معيار 3-2-1

 احتمال معرفة الٌمكن طالما بأنه تدعى التً الفلسفة على المعٌار هذا ٌستند

 من بالتساوي معاملتها ٌجب فأنه الطبٌعة حاالت من حالة كل على حصول

 الحسابً الوسط استخراج خالل من القرار اتخاذ وٌتم ,حدوثها احتمال حٌث

 قٌمة اقل او االرباح فً قٌمة اعلى هو االفضل البدٌل وٌكون بدٌل لكل للحاالت

  .التكالٌف فً



𝒃𝟒 𝒃𝟑 𝒃𝟐 𝒃𝟏 Nature 

Strategy 

18 16 12 4 𝒂𝟏 

14 9 5 6 𝒂𝟐 

11 15 13 19 𝒂𝟑 

16 21 18 29 𝒂𝟒 

 الشركات احدى مبٌعات تمثل التالٌة المصفوفة كانت اذا :2مثال
 

 : الحل
 :ٌلً وكما بدٌل لكل الحسابً الوسط نجد

𝑎1 =
4 + 12 + 16 + 18

4
= 12.25 

𝑎2 =
6 + 5 + 9 + 14

4
= 8.5           

𝑎3 =
19 + 13 + 15 + 11

4
= 14.5 

𝑎4 =
29 + 18 + 21 + 16

4
= 21    

 .مبٌعات اعلى لتحقٌقة البدائل افضل الرابع البدٌل ٌكون وبذلك
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 :Maximin االقصى – االدنى معيار 3-2-2
 اختٌار ٌتم ثم ومن ستراتٌجٌة كل فً النتائج اسوأ تحدٌد اساس على المعٌار هذا ٌستند
   . القٌم اقل بٌن من قٌمة اعلى اختٌار ٌتم حٌث ,االفضل البدٌل
 تعظٌم لحالة المثلى االستراتٌجٌة الختٌار االقصى – االدنى معٌار اعتمد :3 مثال

 :التالٌة االرباح
 

Min 𝑏4 𝑏3 𝑏2 𝑏1 Nature 

Strategy 

4 7 4 11 9 𝑎1 

3 9 8 6 3 𝑎2 

2 11 7 12 2 𝑎3 

𝑎1 = 4 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛 
 لالستراتٌجٌات القٌم اقل من قٌمة اعلى تمثل التً االولى الستراتٌجٌة اختٌار سٌتم

 .الثالثة

12 



 :Minimax Criteria Savage معيار 3-2-3

 البدٌل اختٌار عدم عند المعٌار هذا وٌستخدم (Regret)الندم بمعٌار وٌسمى

 ممكن عائد اكبر على المعٌار هذا وٌعتمد ,المتاحة البدائل بٌن من االفضل

 :التالٌة الخطوات وحسب

 .العمود قٌم كل منه وٌطرح عمود كل فً قٌمة اكبر تؤخذ

 .السابقة الخطوات نواتج من جدٌدة مصفوفة تكوٌن ٌتم

 .Minimax عمود فً ونضعها صف كل فً قٌمة اكبر نأخذ

 .Minimax عمود من قٌمة اقل نختار
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احدى الشركات اعتمدت نوعاً جديداً من المواد االولية وقامت ادارة الشركة باعتماد ثالث : 4مثال   

:ستراتيجيات كبدائل وهي  

اضافة مادة اولية جديدة الى االنتاج الحالي وبيعه بعالمة جديدة      S1 البديل االول  

.انتاج ماركة جديدة وبأسم جديد  S2 البديل الثاني 

.تطوير انتاج جديد وبعالمة تجارية مختلفة   S3 البديل الثالث 

:تم وضع مصفوفة العائدات كما مبين ادناه, من المؤكد ان احدى هذه االستراتيجيات هو االفضل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

State of nature 

N3 N2 N1 Strategies 

21 15 18 S1 

15 18 14 S2 

28 8 16 S3 
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:الحل   
 

Maximum 
Regret 

State of nature 

N3 N2 N1 Strategies 

7 minimax 7 3 0 S1 

13 13 0 4 S2 

10 0 10 2 S3 

من الجدول اعاله تكون االستراتيجية المثلى هي االستراتيجية االولى تمثل اقل قيمة من 

 اعلى قيم الصفوف
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 Decision Under Risk 3-3  انًخاطرج اتخار انقرار فً حانح  

ٍتخز تنُ٘ فٜ ٕزٓ اىذاىح ٗج٘د ٍخاطش فٜ اتخار اىقشاس ار ٝ٘اجٔ 

.اىذذٗث ْٕٗاك عائذاخ ٍختيفح ىنو تذٝو اىقشاسداالخ طثٞعح ٍختيفح   

:ٍِٗ إٌ ٍعاٝٞش اىقٞاس ٕ٘  

Expected Monetary Value (EMV) يعٍار انقًٍح انًتوقعح 

:فٖٞا اتثاع اىخط٘اخ اىتاىٞحٝتٌ   

  

16 



1-  ٕ٘ 1اٝجاد ّضثح ىنو داىح ٍِ اىذاالخ تذٞج ٝنُ٘ ٍجَ٘ع ّضة ٕزٓ اىذاالخ. 

2-  ٌّجذ اىَعٞاس ىنو تذٝو ٍِ خاله ضشب قَٞح اىتنيفح فٜ اىْضثح ىنو داىح ت

 .جَعٖا 

3-  ٝنُ٘ اىثذٝو االفضو فٜ داىح االستاح ٕ٘ امثش قَٞح ٗاىعنش صذٞخ تاىْضثح

 .ىيتناىٞف

4-  تذضة اىقَٞح اىَت٘قعح فٜ ظو اىَعيٍ٘اخ اىصذٞذح ٍِ خاله ضشب امثش قَٞح

 . فٜ مو عَ٘د فٜ ّضثتٖا ٗجَع اىقٌٞ
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0.3 0.2 0.5 
 

90 120 80 

95 110 70 

100 95 85 

اىَصف٘فح اىتاىٞح تَثو استاح ادذٙ اىششماخ:  5ٍثاه   

EMV( )=(  (0.5()80 +  76(=90()0.3(+)0.2()120)  

EMV( )=(  (0.5()70 +   85.5(=95()0.3(+)0.2()110)  

EMV( )=(  (0.5()85 +  91.5(=100()0.3(+)0.2()95)   

 االفضل هو البدٌل الثالث الذي ٌمثل اعلى ربح 
اىصذٞذحاىقَٞح اىَت٘قعح فٜ ظو اىَعيٍ٘اخ   

EVPI=(85)(0.5)+(120)(0.2)+(100)(0.3)=96.6 

:قَٞح اىفشصح اىضائعح ٍِ اختٞاس اىثذٝو اىثاىج ٕٜ   

96.5-91.5=5 
على التضحٌة أو التنازل عن إنتاج سلعة ما مقابل إنتاج سلعة أكثر تقوم : مثل   
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 ادذٙ تٞع فٜ اىتاىٞح االدتَاالخ ىذٝٔ ماُ ٍعِٞ ٍْتجاخ تائع  : مهم مثال

 مٌ $0.90 ٕ٘ اىثٞع ٗصعش $0.65 اى٘ادذج اىَْتج ششاء ميفح , اىَْتجاخ

 اىعيٌ ٍع , اىزتائِ عيٚ تٞعٖا ىغشض طيثٔ َٝنْٔ اىزٛ اىٍٜٞ٘ اىَْتج عذد

                       .اىًٞ٘ رىل فٜ اىَثاعٔ غٞش اىَْتج السجاع اٍناّٞح الت٘جذ

                                                              
 
 Probability No.of  products Sold 

0.09 41 

0.16 42 

0.21 43 

0.26 44 

0.28 45 

1.00 Total 
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:اىذو  

ّقً٘ اٗالً تثْاء ٍصف٘فح االستاح دٞج تَثو االصتشاتٞجٞاخ اىنَٞاخ اىتٜ ٝجيثٖا 

اٍا داالخ اىطثٞعح فتَثو اىطية عيٚ اىَْتج ٗصٞنُ٘ اىشتخ اىَتذقق , اىثائع   

:ٗاىَصف٘فح اىتاىٞح ت٘ضخ رىل$ , 0.25ٍِ مو ٍْتج ٕ٘   

 
Nature 

S
tr

a
te

g
y 

   
   

 
 

𝒃𝟓 = 𝟒𝟓 

 

 𝒃𝟒= 𝟒𝟒 

 

𝒃𝟑 = 𝟒𝟑 

 

𝒃𝟐 = 𝟒𝟐 

 

𝒃𝟏 = 𝟒𝟏 

 

10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 𝒂𝟏 = 𝟒𝟏 

10.50 10.50 10.50 10.50 9.60 𝒂𝟐 = 𝟒𝟐 

10.75 10.75 10.75 9.85 8.95 𝒂𝟑 = 𝟒𝟑 

11.00 11.00 10.10 9.20 8.30 𝒂𝟒 = 𝟒𝟒 

11.25 10.35 9.45 8.55 7.65 𝒂𝟓 = 𝟒𝟓 

0.28 0.26 0.21 0.16 0.09 Nature 
Probability 
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:ايا تحذٌذ االستراتٍجٍح انًثهى فٍتى عٍ طرٌق حساب انقًٍح انًتوقعح وكًا ٌهً   

 

EV𝒂𝟏=(10.25)(0.09) + (10.25)(0.16)+(10.25)(0.21)+(10.25)(0.26) 

          +(10.25)(0.28)=10.27 

 

EV𝒂𝟐=(9.6)(0.09) + (10. 5)(0.16)+(10. 5)(0.21)+(10. 5)(0.26) 

          +(10. 5)(0.28)=10.43 

 

EV𝒂𝟑=(8.95)(0.09) + (9.85)(0.16)+(10.75)(0.21)+(10.75)(0.26) 

          +(10.75)(0.28)=10.46 

 

EV𝒂𝟒=(8.3)(0.09) + (9.2)(0.16)+(10.1)(0.21)+(11)(0.26) 

          +(11)(0.28)=10.3 

 

EV𝒂𝟓=(7.65)(0.09) + (8.55)(0.16)+(9.75)(0.21)+(10.35)(0.26) 

          +(11.25)(0.28)=9.9 

 43تُاًء عهى انُتائج اعالِ َجذ اٌ االستراتٍجٍح انًثهى ًْ انثانثح اي اٌ انثائع عهٍّ اٌ ٌجهة ٌويٍاً 

.يُتج  

 



 الجزء االول

 براق صبحً كامل.د























































 الجزء الثانً

 براق صبحً كامل.د



























براق صبحي كامل.د  
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Decision tree  

 انقرارشجرج 

 انجزء االول

 

 تراق صثحً كايم.د: اعذاد 



















 

 

Decision tree  

 انقرارشجرج 

 انجزء االول

 

 تراق صثحً كايم.د: اعذاد 



















 Game Theoryنظريت المباراة 

ٟ اٌغاالث اٌخٟ حخ١ّض فحؼخبش ٔظش٠ت اٌّباساة اعذٜ اٌٛعائً اٌغذ٠زت اٌخٟ حغخخذَ الحخار اٌمشاساث 

بٛصٛد صشاع ب١ٓ اٌٛعذاث اٌّخٕافغت اٌّغخمٍت عٛاءا وأج افشاد اٚ ِؤعغاث , ٚحؼذ ٘زٖ 

ِغائً االػّاي ٚااللخصاد ٚإٌظُ إٌظش٠ت ِٓ اُ٘ غشق اٌش٠اظ١اث اٌخطب١م١ت اٌّغخخذِت ٌغً 

 اٌؼغىش٠ت.

 رٚٞ ) صّاػاث أٚ اشخاص(  اٌخصَٛ ب١ٓ اعشاٌص أٚ اٌخٕافظ ِٛالف إٌٝ (Game) وٍّت حش١ش

 ِؼشٚفت حىْٛ اٌخٟ اٌّخاعت ح١ض١اثاشاالعخ ِٓ ِضّٛػت ٠ّخٍه الػب ٚوً اٌّخؼاسظت اال٘ذاف

ٖ حضا اٌّخٕافظ اٌالػب ٠غخخذِٙا عٛف اٌخٟ اح١ض١تشاالعخ ٠ؼشف ال ِّٕٙا أٞ ٌىٓ اٌخصُ ٌذٜ

 االخش.

 : ( Zero – Sum Game) المستقرة الصفري المجموع راث المبارة

 طشفٌٍ خغاسة ٠ّزً وغب ِٓ ٗػ١ٍ ٠غصً فّا اٌّباس٠اث ِٓ إٌٛع ٘زا صفت ٘ٛ اٌخاَ اٌخؼاسض

 فٟ ِٕافؼت ِٓ حؼظُ اٌخٟ اح١ض١تشاالعخ الخخ١اس أِا غشف وً ٠غؼٝ االعاط ٘زا ٚػٍٝ االخش

 فٟ عاٌت واْ إرا ٗخغاسح حخف١ط ػٍٝ حؼًّ اٌخٟ اح١ض١تشاخخ١اس االعخ إٌٝ أٚ االسباط عاٌت

 .اٌخغاسة

 أٞ اٌزأٟ االػب خغاسة ٠غاٚٞ األٚي اٌالػب ِىغب ف١ٙا ٠ىْٛ ع١ذ

 .ٚاعذ ٌالػب باٌّذفٛػاث اٌّباساة ٚصف ٠ىخفٝ ٌٚٙزا 2 ٌالػب اٌّذفٛع - = 1 ٌالػب اٌّذفٛع

 ٌىً الػب ػٍٝ اٌخٛاٌٟ. m  ٚnٚبغخشاح١ض١اث  Bٚاٌزأٟ  Aٌٕغّٟ اٌٍؼب االٚي 

  Minimize , Maximum Criterionاالقصى  االدنى مفهوم



 

 :مثال

 اٌطشق فٟ بٍّصماث حؼٍٓ Aاٌغضاد, اٌششوت  ِٓ ٔٛع ِّٕٙا ًو حٕخش إٌغ١ش صٕاػتٌ خ١ٓوشش

A1 حٍفض٠ْٛ ٚإػالٔاث  A2 صغف ٚإػالٔاث A3 اٌششوت ,B ٍٓاٌطشق فٟ بٍّصماث حؼ B1 

 ٔخ١ضت .B4إٌّاصي ػٍٝ حٛصع ٔششاث إٌٝ إظافت B3 صغف ٚإػالٔاث B2  حٍفض٠ْٛ ٚإػالٔاث

 اٌّذفٛػاث ِصفٛفت .اٌغٛق ِٓ ٔغبت االخشٜ تواٌشش ِٓ حىغب توشش أٞ فئْ إػالٟٔ صٙذ ٌىً

 .A توٌٍشش اٌغٛق ٔغبت حؼطٟ اٌخا١ٌت
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             Column max                        

 

 

 A تواٌشش أخخاسث إرا,  ٌىً الػب اٌغ١ئ أفعً ػٍٝ اٌغصٛي ِبذأ ػٍٝ ٠ؼخّذ اٌّباساة عً

 A توٌٍشش ٠غذد أْ ٠ّىٓ ِا أعٛأ فئْ Bاٌششوت  حفؼٍٗ ِا ػٓ إٌظش فبغط    اإلعخشاح١ض١ت

 .األٚي ٌٍغطش اٌصغشٜ باٌم١ّت ِب١ٓ ٚ٘زا Bِٓ ٔص١بٙا فٟ اٌغٛق ٌٍششوت  %3٘ٛ خغاسة 

فٟ  Bِٓ ٔص١ب  %5ػٍٝ  A تواٌشش عصٛي ٘ٛ A2 ٌإلعخشاص١ت ٔخ١ضت أعٛأ فئْ باٌّزً

 ٘زٖ Bٌّٕافغخٙا ششوت  Aِٓ ٔص١ب  %9 خغاسة ٘ٛ A3 ٌإلعخشاح١ض١ت ٔخ١ضت أعٛأ ٚاٌغٛق, 

حخخاس  A تواٌشش فئْ األعٛء أفعً ػٍٝ ٌٍغصٛي Row min اٌؼّٛد حغج ِٛصٛدة إٌخائش

 اٌؼّٛد فٟ اٌصغشٜ اٌم١ُ ب١ٓ ل١ّت بشوأ أٚ األصغش أػظُ ل١ّت ٟ٘ ألٔٙا A2االعخشاح١ض١ت 

Rowmin. 

 األعٛأ أفعً فئْ A  توٌٍشش ٟ٘ اٌّذفٛػاث ِصفٛفت ألْ B تواٌشش ض١اثح١إلعخشا ٌٕٕظش ا٢ْ

 توٌٍشش إعخشاص١ت أفعً إٌٝ أْ حش١ش ٚاٌخٟ األػظُ حصغش اٌخٟ اٌم١ّت حؼ١١ٓ فٟ ٘ٛ B توٌٍشش

B  ٟ٘B2. 

 اٌخٍفض٠ْٛ فٟ اإلػالْ أٞ A2ٚ B2 اإلعخشاص١اث إخخ١اس فٟ ٘ٛ اٌغابمت ٌٍّباساة األِزً اٌغً إرا

فٟ اٌغٛق  Bاٌششوت  ٔص١ب ِٓ %5 حىغب عٛف ألٔٙا A  تواٌشش صاٌظ فٟ إٌخ١ضت ٚعخىْٛ

,  اٌغشس ٔمطت عً أعخخذِٛا A ٚB ِٓ الو ٚأْ %5ٟ٘  اٌّباساة ل١ّت أْ ٔمٛي اٌغاٌت ٘زٖ ٚفٟ

 Bاٌششوت  أخخاسث ٌٛ فّزال خ١ٓواٌشش ِٓ ٌىً أفعً إعخشاح١ض١ت إخخ١اس أػاق اٌغشس ٔمطت عً

 A2االعخشاح١ض١ت  ػٍٝ اإلعخّشاس ٠ّىٕٙا A تواٌشش فئْ B4 اٚ B3 اٚ  B1اعخشاح١ض١ت اخشٜ 

 A. بٕفظ إٌّطك ٌٛ اخخاسث %8اٚ  %6 اٌغٛق ِٓ بشوأ ٌٕص١ب B فمذاْ عخغبب ٚاٌخٟ

 .A ٌششوت %9بٕخ١ضت خغاسة  ٠B4خخاس  ٠Bضؼً  A1ِزالً  A2اعخشاح١ض١ت ِخخٍفت ػٓ 

 5( , ل١ّت اٌّباساٖ = 2,2ارْ ٔمطت االحضاْ ) 

 

B1  B2  B3 B4    Row min 

Maxmin 

M
in
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ax

 



 G( ١ٌٚىٓ سبظ Rٚ ) (G)افخشض اْ ٕ٘ان ِباساة ب١ٓ ِؤعغخ١ٓ ِخٕافغخ١ٓ  مثال: 

, ِصفٛفت اٌّذفٛػاث اٌخا١ٌت حٛظظ االعخشاح١ض١اث اٌّخاعت ٌىً  ٠Rّزً خغاسة ٌــ 

       ِخٕافظ.

 

Row min                           

 

Maxmin 

 

 

Column max     

 

 

 2( , ل١ّت اٌّباساة=4,3) Saddle point=ٔمطت االحضاْ 

 

 :مباراة راث المجموع غير الصفري

 

 :طريقت االستراتيجياث المختلطت -1

 

 

R3 R2 R1  اعخشاح١ض١اثR 

 G اعخشاح١ض١اث 

3- 01 8 G1 

2 6 -6 G2 

01- 1 06 G3 

2 1 3 G4 

3- 

6- 

01- 

2 

2 01 06 
M

in
m

ax
 



 

 فلو فرضنا ان :

P1 اعخّا١ٌت اْ االػب =A .ٌٝٚعٛف ٠مَٛ باخخ١اس االعخشاح١ض١ت اال 

P2 اعخّا١ٌت اْ االػب =A .عٛف ٠مَٛ باخخ١اس االعخشاح١ض١ت اٌزا١ٔت 

Q1 اعخّا١ٌت اْ االػب =B .ٌٝٚعٛف ٠مَٛ باخخ١اس االعخشاح١ض١ت اال 

Q2 اعخّا١ٌت اْ االػب =B.عٛف ٠مَٛ باخخ١اس االعخشاح١ض١ت اٌزا١ٔت 

 



 

 

 

 



 

  ٟٚ٘ اٌطش٠مت اٌزا١ٔت ال٠ضادالحسابيت: طريقت ال -2

P1 اعخّا١ٌت اْ االػب =A .ٌٝٚعٛف ٠مَٛ باخخ١اس االعخشاح١ض١ت اال 

P2 اعخّا١ٌت اْ االػب =A .عٛف ٠مَٛ باخخ١اس االعخشاح١ض١ت اٌزا١ٔت 

Q1 اعخّا١ٌت اْ االػب =B .ٌٝٚعٛف ٠مَٛ باخخ١اس االعخشاح١ض١ت اال 

Q2 اعخّا١ٌت اْ االػب =Bَٛباخخ١اس االعخشاح١ض١ت اٌزا١ٔت. عٛف ٠م 

 من خالل اتباع الخطوات ادناه:

 

 

 عملية التباديل



 

 وتحسب قيمة المباراة كاالتي:

 

 :الطريقت البيانيت  استخذام

ب١ا١ٔت ٠ذػٛٔا اٌٝ سعُ ِغخم١ّ١ٓ اعذّ٘ا افمٟ ٠ّزً اعخّاي اخخ١اس غ اٌٛطاٌغً بطش٠مت اٌخاْ 

بٕمطت االصً )اٚ  ٝاالٚي ٠ٚمطؼٗ ػٕذ ٔمطت حغّ ٝاٌزأٟ ػّٛدٞ ػٍ ُاالعخشاح١ض١ت اٌّؼ١ٕت ٚاٌّغخم١

 ٔمطت اٌصفش( .



, ٠ّىٓ ا٠ضاد عالً ٌٍّشاوً راث ِصفٛفت ٠ّزً إٌخ١ضت اٌّخٛلؼت ٌٍّباساة  ٞاْ اٌّغخم١ُ اٌؼّٛد

 ( .x n 2اٚ )  n x)2اٌّذفٛػاث اٌخٟ حخىْٛ ِٓ ابؼاد )

ٍه اٌّشىٍت فاْ اٌؼ١ٍّت االٌٚٝ اٌخٟ حمَٛ خاٌّذفٛػاث ٌارا اػط١ج ِشىٍت ِؼ١ٕت ٚاعخغصٍج ِصفٛفت 

, فارا ٚصذث ٔمطت اعخمشاس فإٔا ٔغصً ػٍٝ عً saddle pointبٙا ٟ٘ ِالعظت ٚصٛد ٔمطت اعخمشاس 

ٌٍّشىٍت ِٓ دْٚ احباع اعا١ٌب اخشٜ اٞ اْ ٔمطت االعخمشاس ٟ٘ اٌخٟ حّزً إٌخ١ضت اٌّخٛلؼت ٌّشىٍت 

ٍت ىٔمطت اعخمشاس فإٔا ٔغخخذَ ٘زٖ اٌطش٠مت ٌّغاٌٚت ا٠ضاد اٌغً ٌخٍه اٌّش اٌّباساة, اِا ػٕذ ػذَ ٚصٛد

 ٔٛظظ ٘زٖ اٌطش٠مت باالِزٍت اٌخا١ٌت: 

 مثال

 ِب١ٕٗ باٌضذٚي ادٔاٖ: A  ٚBافشض اْ ِصفٛفت اٌّذفٛػاث ب١ٓ اٌششوخ١ٓ اٌّخٕافغخ١ٓ 

 

 

 

 

 اٌغً: 

 Aالعائذاث المتوقعت لالعب  Bاستراتيجيت الالعب 

1 2P1+4P2 

2 2P1+3P2 

4 3P1+2P2 

3 -1P1+6P2 

 

٠شغب بخؼظ١ُ اٌؼائذ اٌّخٛلغ ٌٗ فخصبظ اٌّؼادالث باٌشىً اوبش اٚ ٠غاٚٞ  Aٌّٚا واْ اٌالػب 

  ٚ٘ىزا بم١ت اٌّؼادالث.  V  2P1+4P2ل١ّٛ اٌّباساة اٞ 

ٚحؼٛض فٟ اٌّؼادالث  P2=1-P1ِٕٚٙا  P1+P2=1ٖ ٔغخخذَ اٌص١غت ث اػالالاٌّؼاد ٌخبغ١ػٚ

 اٌٝ ِغاٚاث ١ٌغًٙ حّز١ٍٙا ب١ا١ٔاً  ٙا٠خُ حغ٠ٍٛ اٌّزوٛسة بؼذ٘ا

V  2P1+4(1-P1)   

2P1+4-4P1=V 

V+2P1=4….(1) 

B4 B3 B2 B1  اعخشاح١ض١اث B  

 A  اعخشاح١ض١اث 

-1 4 2 2 A1 

6 2 4 4 A2 



V  2P1+3(1-P1)   

2P1+3-3P1=V 

V+P1=3…(2) 

V  3P1+2(1-P1)   

3P1+2-2P1=V 

V-P1=2…(3) 

V  -P1+6(1-P1)   

-P1+6-6P1=V 

V+7P1=6…(4) 

 االْ ٔغخخشس ٔماغ اٌخماغغ ١ٌخغٕٝ ٌٕا سعُ اٌّؼادالث.

ػٍٝ اٌّغٛس اٌصادٞ ، ٔمغُ  Vػً اٌّغٛس اٌغ١ٕٟ ٚٔخ١ضت إٌّافغت  P1ٔشعُ اعذار١ا ٌخّز١ً االعخّاي 

اٌّغٛس اٌغ١ٕٟ اٌٝ ػذة اصضاء ِغصٛسة ب١ٓ اٌصفش ٚ اٌٛاعذ ٚ غٛي وً صضء  ٠غاٚٞ 
 

  
وْٛ   

  Vٔغصً ِٓ اٌّؼادٌت االٌٚٝ ػٍٝ ل١ّٗ اٌٝ   P1= 0ػٕذِا حىْٛ ل١ّٗ   0ٚ  1اٌم١ّت االعخّا١ٌت ب١ٓ  

 ( 3،1ٚ٘ىزا ٔغذد إٌمطت )  V3=، اٞ اْ  3حغاٚٞ 

      ( ، ٔصً االْ إٌمطت 2،0اٞ إٔا ٔغصً ػٍٝ إٌمطت  )V = 2 فاْ     P1= 1اِا ارا وأج ل١ّت  

 .( 0( بٛاعطت اٌّغخم١ُ  )4،0)( بإٌمطت 2،0) 

 : بٕفظ اٌطش٠مت ٔشعُ اٌّؼادٌت اٌزا١ٔت 

 P1   (  ظغ  0,3ٚ٘ىزا ٔغصً ػٍٝ إٌمطت )  V = 3فٟ اٌّؼادٌت اٌزا١ٔت حغصً ػٍٝ    P1= 0ظغ 

 ( 1,2ٚ٘ىزا ٔغصً ػٍٝ إٌمطت )  V= 2فٟ اٌّؼادٌت اٌزا١ٔت حغصً ػً   1 = 

 ( وّا ِب١ٓ فٟ اٌشىً  ادٔاٖ 2(  بٛاعطت اٌّغخم١ُ )1,2( بإٌمطت )0,3ٔصً إٌمطت )

 ٔشعُ اٌّؼادٌت اٌزاٌزٗ وزٌه 

 (1،2ٚ٘ىزا ٔغصً ػٍٝ إٌمطت )  V = 2فٟ اٌّؼادٌت اٌزاٌزٗ ٔغصً  ػٍٝ     P1= 0ظغ 

   ٚ٘ىزا ٔغصً ػٍٝ إٌمطت  V = 3فٟ اٌّؼادٌت اٌزاٌزٗ ٔغصً ػٍٝ ٔغصً ػٍٝ   P1 = 1  ظغ 

 ( 4( بٛاعطت  اٌّغخم١ُ )0، 3( بإٌمطت ) 1،2إٌمطت ) ٔصً بؼذ رٌه ( 1,3)

  اٌشابؼتٔشعُ اٌّؼادٌت  اخ١شاً 

 (6،0ٚ٘ىزا ٔغصً ػٍٝ إٌمطت )  V = 6ٔغصً  ػٍٝ   اٌشابؼتفٟ اٌّؼادٌت    P1= 0ظغ 



( بؼذ  1-,1)   ٚ٘ىزا ٔغصً ػٍٝ إٌمطت  V = -1ٔغصً ػٍٝ  اٌشابؼتفٟ اٌّؼادٌت  P1 = 1  ظغ 

 ( 4( بٛاعطت  اٌّغخم١ُ )0، 1-( بإٌمطت ) 0,6إٌمطت )ٔصً رٌه 

 :ٓ فٟ اٌشىً ادٔا١ٖوّا ِب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِٓ خالي إٌّطمت اٌّظٍٍت اٌخٟ حّزً ادٔٝ ِٕطمت فٟ  P1  ٚP2ٚوً ِٓ  ٠Vخُ حغذ٠ذ ل١ّت اٌّباساة 

اٌشعُ ِٕٚٙا ٔغذد اػٍٝ ٔمطت ٌٙا اٌخٟ حّزً ل١ّت اٌّباساة ٕٚ٘ا إٌمطٗ ٟ٘ حماغغ اٌّغخم١ّ١ٓ اٌزأٟ 

 ٚاٌزاٌذ ٚبغٍٙا أ١ٔاً ٌٍغصٛي ػٍٝ إٌخائش ٚواالحٟ 

V+P1=3 

V-P1=2 

 

2V=5 

V=5/2  ٍٝحؼٛض فٟ اٞ ِٓ اٌّؼادٌخ١ٓ ٌٍغصٛي ػP1 

5/2+P1=3 

P1=1/2 

P2=1/2 

V 

P1 

 بالجمع


