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 الخالصة

ٍ  سدوا ف فماهدا مد   تلعب العلوم اإلنسانية دوراً مهماً في الحياة السياسية واالجتماعية لألشخاص والمجتمعات على حد

 Jean-Jacques Rousseau 82 جاا  جاار روساوعالقة الحاكم بالمحكوم ماذ نظرية "العقٍ االجتماعي" ل"يحٍد 

" التي أثرت في المجتمع الفرنسيف وأسهمت بشكل  كبيدر فدي قيدام الةدورة الفرنسديةف ثدم 7122يوليو  8 -7178يونيو 

صداد ومدا يترتدب عليد  مد  أحدٍا  تحكدم شدكل تأثرت بها أوروبا ومعظم دول العالم بعدٍ للد ف كمدا أنهدا تدرتبق باالقت

الددٍول وعالقتهددا بالددٍول اأوددرعف أو تتعلددا بالجانددب االجتمدداعي للفددرد والجتمددعف وتدداظم شددكل العالقددة بددي  الفددرد 

والمجتمددع بماظماتدد  ومتسسددات  االجتماعيددة والةقافيددة والسياسددية والٍيايددةف واليراددا مدد  المجدداالت التددي تددتثر علددى 

ر أو الير مباشرف واليراا م  الفروع التي توصف بانتمائها للعلوم اإلنسانيةف ولكل فرع  مد  ادذ  اإلنسان بشكل  مباش

الفروع علٌم يٍرس ف لك  أن نجٍ علم الماطدا وادو أحدٍ مجداالت الفلسدفة يهدتم بظداارة سياسدية فيحللهداف ويحداول أن 

فدي حدٍ لاتد  يوصدف بأند  علدٌم صدور ف يهدتم  يقٍم لها شكالً قاطعاً فهذا او الجٍيٍ في اأمرف لل  أن الماطدا كعلدم

بصورة الفكر ال يهتم بمادت  أو محتوا  الٍاوليف واذا او الغريب في اأمرف فالسياسة ال تهتم بالشدكل الخدارجي فقدق 

للعالقددات السياسدديةف و نمددا تتعددٍا  لتصددل  لددى البايددة الٍاوليددة للمجتمددع قبددل الخارجيددةف كددذل  نجددٍ أن الماطددا يددرتبق 

مباشرة بالعلوم الاسقية كالهاٍسة والرياضياتف دون أن يمتدٍ  لدى العلدوم االجتماعيدةف حتدى أند  يكداد يافصدل بصورة  

عدد  الفلسددفةف لٍرجددة أندد  يددٍرة لطددالم كليددة العلددوم قسددم الرياضددياتف ولطددالم كليددة الهاٍسددةف كمددا أن الماطقددي 

يعمدل أسدتالً فدي كليدة الهاٍسدةف ومدع للد  * الدذ  يتاداول هداارة اإلرادام والبطالدة فدي الشدر  اأوسدق  1"كوسكو"

 يتااول الماطا الغائم وعالقت  بالسياسةف واو ماسوف أعرض ل  والل صفحات اذا البحث.

 

 

 

                                                 
 7691م  أام المااطقة الذي  ااتموا بالغيومف ولٍ كوسكو في السابع م  فبراير عام    Bart Koskoيُعٍ بارت كوسكو *

اأمريكيةف وحصل على عٍد  م  الشهادات في مجاالت: الفلسفةف واالقتصاد م  جامعة جاوم  Kansasبمٍياة كاساة

لماجيستير في مجال الرياضيات التطبيقية م  جامعة كاليفورنيا بسان دييجوف ثم نال درجة كاليفورنياف حصل على درجة ا

ف وأصبح أستالاً للهاٍسة الكهربية في مجال تكاولوجيا Irvinالٍكتورا  في مجال الهاٍسة الكهربية م  جامعة كاليفورنيا بإيرفي 

ف ورئيساً ُمشاركاً في متتمر الشبكات Neural Networksصبية المعلومات والهاٍسةف ثم مٍيراً للمتتمر الٍولي للشبكات الع

العصبية العالمي
 

 .7661عام 
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 أهمية البحث

يهتم اذا البحث في مجمل  بتأكيٍ نظرية المتامرة التي يدٍبراا الغدرم مد  ودالل نظرتد   لدى المجتمعدات العربيدة     

سبتمبر عام 77انتشار هاارة اإلراام بشكل  سافرف وتغير نظرة العالم للمسلمي  ماذ أحٍا   واإلسالميةف واصةً بعٍ

ف بل واعتبار العرم عامةً والمسلمون واصة مستلون بشدكل  مباشدر عد  تلد  اأحدٍا ف رالدم أن الغدرم ادو 8177

و ن تطلدب مداهم اأمدر م  يقٍم تلد  الصدورة المتطرفدة التدي ترسدط للتطدرف والالعدات العرقيدة بكدل السدبلف حتدى 

استخٍام العلوم الصورية أو الرياضية لتبرير هاارة اجتماعية سياسيةف ونشير  لى أن اأمةلة الموجودة في الخدرائق 

لم تك  كما اي اآلنف و نما آثرنا استخٍام أمةلة م  الواقعف نظراً أن المتلف واو "أمريكي" اأصدل يريدٍ مد  ورا  

ت أن اإلراام والعاف يابعان م  الٍول التي تٍي  باأصولية اإلسالميةف وقدٍ جابادا دوالً مد  تقٍيم تل  اأمةلة أن يةب

الخددرائق وجماعددات  سددالمية زمةددل حددلم ، اللباددانيف وماظمددة التحريددر الفلسددطيايةف واليرامددا  واسددتبٍلاااا بددٍول  

ر الغدرم الكبيدر فدي نشدر ادذ  الةقافدات أورعف لل  لما نرا  مد  تلد  الدٍول علدى أرض الواقدع اآلنف  يمانداً مادا بدٍو

ٍ  كبيرف أنهدم اوتداروا الماطدا  بسياست  التي يجيٍاا ماذ قٍيم اأزلف سياسة "فر ِّ  تُسٍ". فكان اوتيارام موفٌا  لى ح

الغائم للتعبير ع  اذ  الاظرةف أو الماطا الضبابيف الذ  يتماشى مع طبيعة المواقف السياسدية التدي تتسدم بدالغموض 

 ابية وعٍم وضوح الرؤية.والضب

 

 أوالً: تعريف المنطق الغائم

 –7969مدارة17ز" Descartes "ديكاار ههرت أولى محاوالت الماطا الغائم في العصر الحٍيث علدى يدٍ       

وتمةلت في عٍة صور؛ فقٍ أطال ادتال  الفالسدفة التفكيدر فدي طبيعدة الهويدةف والبحدث عد  المدادة   7991فبراير 77

ئعة أو المددادة العامددة التددي ت مددر مدد  وددالل المةددال الددذ  ضددرب  بددذوبان شددمعة العسددل وصدديرورتها  لددى الفرعيددة الشددا

الالشمعة
 2ز

. 

ف اآلن بالماطا الغائم كانت علدى يدٍ        "فرانساي  بيكاو لك  الحقيقة أن أولى المحاوالت الحقيقية لظهور مايُْعر 

Francis Baconالجدياد األورجاانو   عاٍما نشدر كتابد  "7989 -7997" زNovum Organum  الدذ  تضدم "

"ف ويُعٍ اذا الكتام م  الوجهدة التاريخيدة أوُل محاولدة  "أرسطوماطق  االستقرائي الذ  وضع  في مقابل أورجانون 

 لوضع ماطا  استقرائيف عاٍما حٍد ثال  قوائم لتصايف الوقائع المالحظةف واي:

وقائمدة الدٍرجات  -ف جد  Table Of Absenceقائمدة الغيدام  -ف م Table Of Presenceقائمدة الحضدور –أ  

Table Of Degrees" فدي االسدتقرا  ادو أند  اليكفدي للبراادة علدى صدحة بيكو . والمبٍأ الذ  تقوم علي  نظرية "

التعميم زأو القانون  أن يأتي متي ٍاً بحاالت  كةيرة  وعٍيٍةف  ل  ن حالةً واحٍةً معارضةً زسلبية  تكفدي لاقضد 
 3ز

. وادي 

ماتُمةل أولى المحاوالت في العصور الوسطى للخروج ع  الامق المألوف للماطا اأرسطيف اأمر الذ  يظهدر فيد  

 فكرة الغيوم بوضوح.

 David" هيااو  ل"ديفياادفددي سددرد  لتدداريط الغيددوم فددي فتددرة العصددور الوسددطى  "كوسااكو" بعددٍ للدد  عددرض     

Hume رأع أن اإللابدددة الذاتيدددة تحدددٍ  داودددل الحلمدددة الذاتيدددة  الدددذ   7119أالسدددط  89 - 7177أبريدددل 89ز

للشعور
 4ز

. واو أول م   وج   الاقٍ  لى االستٍالل االستقرائيف وأول م  طرح الستال ع  مشروعيت ف وماذ أن أثدار 

                                                 
(

2
)Kosko. B: Fuzzy Thinking,The New Science Of Fuzzy Logic, 1st ed, Hyperion, New York, 

1992, p6.    

(
3
ترجمة ودراسة د. حسي  علي حس ف مراجعة  دونالٍ جيليل: فلسفة العلم في القرن العشري  زأربعة موضوعات رئيسية ف (

 . 16-12ف ص ص  8111د. مام عبٍالفتاح  مامف أم القرع للطباعة والاشر والتوزيعف القاارةف 

(
4
)Kosko. B: Fuzzy Thinking, p 6.   
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اذ  الشكوك حول االستقرا  والفالسفة ياظرون  لدى مشدكلة االسدتقرا  بوصدفها لغدلاً بدال حدل  يقدف كحجدر  "هيو "

ة  في وج  الاظرية التجريبية للمعرفةعةر
 5ز

. 

" أن  ال يمكااا القول بأن مجرد تحليل العلة يتضم  وجود المعلول كأحٍ عااصراا أن المعلدول "هيو لقٍ رأ ع       

متميٌل ع  علت ف وعلدى ادذا اليمكد  ماطقيداً القدول بأند  متضدمٌ  فيهداف ادذا  لدى جاندب أن الحدادثتي  متميلتدان؛ فإند  

جددٍ أ  تادداقن  ماطقددي  فددي  ثبددات  حددٍااا و نكددار اأوددرعف وااددا نجددٍ أن عالقددة العليددة ال تكشددف عدد  ضددرورة  اليو

ف ويصبح القول بأن لكدل حادثدة  علدةف مدردل   لدى التجربدةف حيدث اليمكاادا قبدول ادذ  القضدية علدى أسداة أنهدا  ماطقية 

تحليلية
 6ز

. 

لعشري  أعاد بعدن العلمدا  والفالسدفة فحدو تصدور الغمدوض فدي وفي نهاية القرن التاسع عشر وبٍاية القرن ا     

اددذا المصددطلح أثاددا  عرضدد  7669عددام  Williamson" وليامسااو مجدداالت  مختلفددةف فعلددى سددبيل المةددال؛ لكددر "

قددٍ ااددتم  Gottlob Frege "7282- 7689 "جوتلااوب فريجاا " للخلفيددة التاريخيددة للاظريددة الغائمددة ورأ ع أن 

بعرض الغموض دون تحٍيٍ حدٍود  قاطعدة  لقواعدٍ الماطدا التدي يكسدراا ادو بافسد  ويسدتبعٍاا مد  قدواني  الحسدام 

 7611 – 7218زBertrand Russell برسلمتأثراً  7611-7261اأساسية 
 7ز

.
 

 

نظريةً ع  المعاى والمسمى م  أجل حل المتااقضات الااتجة ع  عالقة الهوية فريج "لقٍ وضع "
 8ز

. 

في محاولة  م  بعن المااطقة م  أجل توسيع نطا  قيم الصدٍ  جلئيداً عد  طريدا بعدن القواعدٍ الجٍيدٍةف قدام      

الددبعن بتوسدديع وتعمدديم نطددا  الماطددا ثاددائي القيمددة لماطددا متعددٍد القدديم
 9ز

المةددال؛ الماطقيددي    . ومدداهم علددى سددبيل

                                                 
(

5
ف 8119القاارةف  فلسفة العلم عاٍ اانل ريشاباخ الٍار المصرية السعودية للطباعة والاشر والتوزيعف :د: حسي  علي حس  (

 .796ص

(
6
د: ماار عبٍالقادر دمحم: االستقرا  العلمي في الٍراسات الغربية والعربية زدراسة أبستمولوجية ماهجية التصورات  (

 .716ف ص8111والمفاايم ف دار المعرفة الجامعيةف اإلسكاٍريةف 

م ماطا وفيلسوف ماطاف وبوصف  : متس  الماطا الرياضي الحٍيث. بوصف  عال  7689 -7282* جوتلوم فريج  ز

ة في جامعة جياا ماذ عام   لى أن تقاعٍ  7218فيلسوف للرياضياتف حصل على درجة الٍكتورا  في الفلسفة في جوتاج ف در 

ف عاش فريج  حياة عللة والية م  الحواد  المهمةف لم يطلع الكةيرون على أعمال  قبل رحيل ف ولفترة طويلة هل 7672عام 

الفلسفة يمارة عبر ماكتب  اآلورون عا . كان ل  تأثير على الفلسفة التحليلية يمارة عبر رسلف أعظم  سهامات  في تأثير  في 

الماطا استحٍاث  لاظرية التكميم: نهج في الترميل والعرض المحكم لتل  االستٍالالت التي ترته  سالمتها بتعبيرات  م  قبيل 

ٍ  للتكميمف ت مك  الماطا الصور  أول مرة بعٍ فريج  م  التعامل مع برااي  "كلف بعنف ال شي " باستخٍام ترميل  جٍ ي

ً أورع م  الماطا كاظرية الفئات وحسام محموالت الٍرجة الةانية.  تتضم  حالً بها مكممات متعٍدةف كما طور فروعا

مة: ماصور البابورف دمحم حس  دليل أكسفورد للفلسفة : تحرير تٍ اونٍرتشف ترجمة نجيب الحصاد ف تحرير الترجزانظر: 

م  حرف ه  لى حرف  ف المكتب الوطاي للبحث والتطويرف الجماايرية الليبية الشعبية االشتراكية العظمىف  8أبوبكرف ج

 .991ف ص 8118

 (
7
)Michael . Shane Murphy: A discussion Of  The Applications Of  Fuzzy  Sets To Game 

Theory , A creative Component submitted to  my graduate Committee , Lowa State University , 

Ames , Lowa . 2006 , p4. 

(
8
 .82ف ص7621د: سهام الاويهي: أس  الماطا الرياضي زرؤية حٍيةة ف مكتبة الاهضة المصريةف القاارةف  (

(
9
)Chent . G & Tat Pham . T : Introduction To Fu Fuzzy Set, Fuzzy Logic, And Fuzzy Control 

Systems, Houston University, Houston, Texas, CRC, Press, Boca Raton , London , 27 Nov, 

2000, p 57. 

. درة في دارمستادت  7627-7229* كوتاربسكيف تاديوز فيلسوف وماطقي بولاٍ ف صاحب أبستمولوجيا اسمية  متطرفة 

ة اللغات الكالسيكية في المٍارة الةانويةف كما عمل أستالاً في جامعات وارسوف لودزف ثم وارسو مرةً أورع.  ولفوفف ودر 

بالبولاٍيةف  7686ف قام باشر كتب  تٍريسية  رائجة  عام 7698حتى عام 7691شغل رئاسة اأكاديمية البولاٍية للعلم م  عام 

ة وقواني  الطبيعةف ومختلف الٍراسات التاريخية وعٍد م  اأعمال في اأوال  مستقلة ع  المقٍمات الٍياية والسياسي

م   8جف دليل أكسفورد للفلسفة بالبولاٍية. زانظر: 7699ودراسات في علوم التطبياف أو الاظرية العامة في العمل العام عام 

 . .128حرف ه  لى حرف  ف ص 
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 Kazimierzكازيميرز أجوفيتشف و"Tadeusz Kotarbinski "7229-7627 "تاديوز كوتاربسكي البولاٍيي   

 *"Ajdukiewicz 7261-7691 تشاااااارل  ف اللدددددذان حددددداوال تقدددددٍيم صدددددورةً دقيقدددددةً للغمدددددوضف  لدددددى جاندددددب"

" وقدٍم تعريفداً للغمدوض "فريجا   الذ  عمل بشكل  مستقل  ع Charles Sanders Peirce  "7216-7678بيرس

7617في المعجم الفلسفي الذ  ألف  عام 
 10ز

. لذل  ومما سبا يتضدح أن الماطدا لدي  عالقدة مد  قريدب  أو مد  بعيدٍ 

بالسياسةف  ال أن اأمريكان يطوعون كل العلدوم الممكادة إلثبدات أفكدار  يتمادون بهداف وادو مدا يظهدر اادا فدي العالقدة 

 "."كوسكوم بالحياة السياسية م  والل "ورائق المعرفة اإلدراكية الغائمة" التي عرض لها السياسية للماطا الغائ

 

 خرائط المعرفة اإلدراكية الغائمة  

استُخٍمت تطبيقات الذكا  االصطااعي لتحويل التجربة البشرية  لى شكل  يُْمك  فهم  مد  ودالل الحاسدب اآللديف      

التي تعتمٍ على تقايات الذكا  االصطااعي الذ  يُسدمى بدالتحكم الدذكيف والداُُظم  وعادةً ما تُوصف التحكمات المتقٍمة

المتشابهة؛ على سبيل المةال الاظر لما تقدوم بد  الموجدودات  الجلئية Biologicalالذكية م  والل الاُُظم البيولوجية 

بي  البشر  Mismatchالبشرية م  مهام  تحكمية تقوم بتقرير الامالج أو ُصاع القراراتف ستجٍ أن اااك عٍم تطابا 

ف والير دقيا  بدالطر  الغائمدةف بيامدا تعتمدٍ اآلالت وأجهدلة الحا  ٍ سدب اآللدي واآلالت؛ فالبشر عاٍام السبب الير متك

ف بدل وفدي أاللدب اأحيدان تعمدل بد ؛ لهدذا يُعدٍ الماطدا الغدائم طريقدةً Binary Reasoningعلدى االسدتٍالل الةادائي 

لجعل اآلالت أكةر لكاً  تمكاهم م  التفكير بطريقدة  الائمدة  مةدل البشدر
 11ز

.  ومد  ودالل مدلج أدوات الرسدوم البيانيدة 

 * FCMsت أصالً للشبكات العصبيةف تسمح ودرائق المعرفدة الغائمدة زبالماطا الغائم والتقايات اأورع التي ُوضع

بتمةيل وصياالة مجاالت المعرفة صورياً زعلى سبيل المةال: السياسةف والتعليم 
 12ز

. 

ف واي عبارةٌ ع  رسوم  بيانية  مباشرة  تتعلدا بتصدورات  7629لمفهوم ورائق المعرفة الغائمة عام كوسكو" قٍَّم "   

Concepts السياسةف اأحٍا  الجاريةف ....ف  لط  تعمل وفا قانون االستٍالل في صورة حٍود  و نقاط  متقاطعة  مةل

Nodes؛ حيث تقوم اذ  الخرائق بتصوير العالقة االستٍاللية بي  التصورات
 13ز

. 

غدائم بالمجموعدة والُمتحكم الغائم في صورت  البيانية يربق على سدبيل المةدال؛ سدرعة زوايدا ُمخرجدات الُمدتحكم ال    

ف وتددتم Voltage Transduction[*ف ويقددوم بإدوددال ُعاصددر  آوددر قبددل  دوددال ُمحددول جهددٍ الطاقددة 7ف 1الفاصددلة  

                                                                                                                                               
شأ في تارنوبول في بول بالامسا ف ن76919 بريل عام  78وتوفي في  7261ديسمبر  78* كازميرز أجوفيتش: ولٍ في 

أوكرانيا اآلن[ف كان مسااماً أساسياً في اأفكار الفلسفية والماطقية  في مٍرسة وارسوف قام بتحليل العالقة  –والمجر  ترنوبل 

لٍراسة الماطا تعتمٍ على علم العالمات  7681بي  المعرفة واللغةف يعود ل  الفضل في وضع أول نظرية استاباطية عام 

Syntax :ف حصل على درجة الٍكتورا  في جامعة لفوف أثاا  تٍريس  للفلسفة والفيليا  زانظرEncyclopedia Birtanic, 

.           Ajdukiewicz-http://www.britannica.com/EBchecked/topic/11255/Kazimierz  

(
10

)Michael . Shane Murphy : Op . Cit , p4.  

(
11

)Simoes . Gody Marcelo : Introduction To Fuzzy Control, Colorado School Of  Mines 

Engineering Division, Illinois Street, Golden Colorado, U S A, 1998, p1. 

 اوتصار لعبارة ورائق المعرفة الغائمة.  F C M sز *

(
12

)Cole. R . Jason   & Persichitte . A . Kay : Fuzzy Cognitive Mapping  Applications  In 

Education, Nashoba Regional School District, University Of Northern Colorado , Bolton , 

Massachusetts, International  Journal  Of Intelligent Systems , Vol . 15, John Wiley & Sons, Inc 

, 2000 , P1.            

(
13

)Kandasamy .W. B. Vasantha: Fuzzy Cognitive Maps And Neutrosophic     Cognitive Maps , 

Department of  Mathematics , Indian Institute Of Technology,      Madras , Florentin 

Smarandache , University Of Gallup, NM, New Mexico, USA, 2003, p7.   

  لى قيمتي الصٍ  والكذم في الماطاف الصفر يشير  لى كذم القضيةف والواحٍ  يشير  لى صٍقها. 7ف و1تشير اأعٍاد *

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/11255/Kazimierz-Ajdukiewicz
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ف وال نقدي  الُمخرجدات بدالمعاى التقليدٍ ف وللد  الرتبداط مسدتوع كدل ُمدٍول بمسدتوع ُمخدرج  الليادة بصورة  معيادة 

تتٍاول مع فئات  أورع الائمة  ُمتاومة ُمحٍَّدف بٍالً م  أن تساو  القيم اللغوية فئاتٌ 
 14ز

. 

ولمعالجة الُمٍوالت م  أجل الحصول على الُمخرجات يتم لل  م  والل ست وطوات  تشمل معيدار القاعدٍة التدي    

 تستاٍ للاظام الغائم: 

 مطابقة الُمٍوالت ومجاالتها وتسميتها. -7

 مطابقة الُمخرجات ومجاالتها وتسميتها.  -8

 ت  م  داالت العضوية الغائمة لكل ُمخرج وُمٍول. عمل درجا -1

 باا  قاعٍة  سيادية  للاظام للكميات المااسسبة. -8

 تحٍيٍ انعٍام الحركة ع  طريا تحٍيٍ قوة القواعٍ. -9

تجميع القواعٍ وعٍم تغييم الُمخرج - 9
 15ز

. 

بعنف وم  ث دمَّ ت بعدث اسدتجابةً واصدةً بهدا وتقوم الخاليا العصبية بتوصيل اإلشارات الواردة م  الخاليا لبعضها ال   

ف وتُمدر اإلشدارات عبدر نقداط االشدتباك العصدبي  التدي تمةلهدا قيمداً عٍديدةً تصدٍُر فدي صدورة  شدارات   في شدكل عدٍد 

ف وعاٍما تُطلِّا بيانات الُمدٍول الجٍيدٍ واليدا الشدبكات العصدبية؛ فدإن قديم االشدتباك العصدبي يمكد  أن  عصبية  ُمتٍفقة 

وضددوح ف ويمكدد  اكتشدداف الشددبكة العصددبية عاددٍما تتغيددر قيمددة اشددتباكها العصددبيف أنهددا تعتمددٍ علددى البيانددات تتغيددر ب

المتاحة
 16ز

. 

بةف كمدا      والاُُظم العصبية أو الفئات اإلحصائية تقوم بتقريب القواعٍ الغائمة الير المعروفة م  والل البيانات الُمٍرَّ

أوددرع لتحسددي  تقريددب الٍالددةف بيامددا يسددتخٍم الاظددام العصددبي الُمخددتل ق  يمكاهددا مددلج اددذ  القواعددٍ و ضددافة قواعددٍُ 

Hybrid  الذ  يشمل المعرفة المراق بة والير المراق بة إليجاد وملج القواعٍ في شكل  بيضاو
 17ز

. 

ويمك  تعللم نمالج الشبكات ع  طريا المراقبة أو بٍونهاف ويتم تعللدم مراقبدة الشدبكة العصدبية مد  ودالل المحاولدة    

ف وقددٍ يشددير مدد  واللهددا اإلنسددان  لددى أن الشددبكة أوطددأت عاددٍما ب عة ددت   Trial And Errorوالخطددأ بإرشدداد ُمعلددم 

قددوم الُمعلددم بتصددحيح االسددتجابة فددي نمددالج البيانددات قبددل أن باسددتجابة  تختلددف عدد  الُمخددرج المطلددومف وبادداً  عليدد  ي

تستجيب الشبكة بصورة  صحيحة  بالاسبة لكل ُمٍول
 18ز

. 

بددةف والمصددفوفة       وتاُلقددي المعرفددة اليددر المراقبددة التددرتيبي  اإلحصددائيي  اأول و الةدداني للفئددات فددي البيانددات الُمٍرَّ

بيضداوياً فددي نقدل أو مركددل مجموعدة البياندداتف ومد  ث ددمَّ يمكد  تعللددم  لكدل فئددة  تُعطدي مركددلاً  Covarianceالمغدايرة 

التي تُقلل وطأ تربيع الٍالة الغائمة فدي نظدام الدتعلم  Gradientالاظام العصبي المراق ب م  والل  عٍاد درجة الميل 

و الير المراقًب الُمختلقف أن  في اأساة يهٍُف  لى  عطا  دالة  تقريبية  أكةر دقة  ع  الاظام المراق ب
 19ز

. 

 

 

 

 

                                                 
(

14
)Kosko. B & J. Peter : Adaptive Fuzzy Systems For Target Tracking, Intelligent Systems 

Engineering, Autumn, Vol, 1,  Issue: 1, USA, 1992, P6. 

(
15

)Simoes . Gody Marcelo : Op . Cit, p5.  

(
16

)Kosko. B & Satoru Isaka : Fuzzy Logic, p79.    

(
17

)………... & Dickerson. A . Julie : Fuzzy Function Approximation With  Ellipsoidal Rules, 

IEEE Transactions On Systems, Man, And Cybernetics Paris , Cybernetics, Vol 26, No 4, 

August, 1996,p542.     

(
18

)………… & Satoru Isaka : Fuzzy Logic  , Scientific American, U S A,  July, 1993, p79. 

(
19

)Kosko. B & Dickerson. A . Julie : Op . Cit, p542.    
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 خصائص خرائط المعرفة الغائمة

 لخرائق المعرفة الغائمة عٍة وصائو  ماها مايلي: 

تقبل ورائق المعرفة الغائمة التطبيا واصةً في مجاالت المعرفة البسيطةف واااك عدٍداً مد  اأمةلدة علدى ودرائق  -أ 

ف والجبدر االسدتٍاللي الغدائم المعرفة الغائمةف فاالستٍالل يمك  تصوير  كعالقة  الائم ة  تتألف مد  تصدورات  اسدتٍاللية 

الذ  يتعلا بتاظيم االستٍالل في ورائق المعرفة الغائمةف ومصفوفات ورائق المعرفة الغائمة
 20ز

. 

ا تكدون أن العالقات االستٍاللية في الخرائق الغائمة دائماً ما تُضم تغيراًف فاتيجة التأثير االسدتٍاللي دائمداً مد –م       

مختلفةً في تصور  أو أكةر مد  التصدوراتف ولدذل  تُبدي  الخدرائق االسدتٍاللية دائمداً قيمدة اودتالف التصدور ال القيمدة 

المطلقة للتصور
 21ز

. 

يعتدرف بالدٍرجاتف والدٍرجات التدي تحدٍُ  بد   "كوساكو"عادٍ Fuzzy Reasoning جد    االسدتٍالل الغدائم      

ليل جٍاًف عادةًف أكةر أو أقلف  لدط. وبصدفة  عامدة  يظدل ادٍف قاعدٍة بادا  المعرفدة ادو تُوصف بأنها "جلئيةف أحياناًف ق

تشييٍ ورائق المعرفةف وتُجميع المصدادر المعرفيدةف لكد  اليدوم المعرفدة يرتفدع جابداً  لدى جادب   لدى مسدتوع الغيدومف 

ب ورائق المعرفة اذ  القاعٍة المعرفية التي تُسمى بالخاصية الباائية وتستوعِّ
 22ز

. 

؛ فعلدى سدبيل المةدال؛ يمكاادا A Cumulativeد   اااك وصائٌو تتعلا بطبيعدة االسدتٍالل؛ فاالسدتٍالل تراكمدي    

" كالامددا يسددبب زيددادةً "قليلددةً" ب" والتصددور "أمدد  وددالل "اسددتخٍام اللغددة الطبيعيددة" القددول أندد   لا كددان التصددور"

ف و لا كددان للتصددوران "جاا "ف حيائددذ  يددلداد "جاا للتصددور " " التددأثير العكسددي نفسدد  علددى بف أ" أكةددر مدد  للدد  بقليددل 

" يدتثر كةيدراًف حيائدذ  ب" يدتثر قلديالًف والتصدور "أ" بال تغيرف و لا كدان التصدور "ج "؛ حيائذ  سيكون "ج التصور "

"ف فالتأثير يكون متشابهاً عاٍما يكون نقج سوف يلداد التصور " ً " أكةر م  لل  بكةير  صان  متشابها
 23ز

. 

و لا كانت زيادة أو نقصان تصور  ما تتد   لى زيادة أو نقصان تصور  آور يرتبق ب ؛ فإن القيمة المطروحة فدي     

ف أما  لا لم تك  اااك عالقدةً بدي  التصدوري ؛ فدإن ادذا اأمدر يشدار  ليد  بالقيمدة صدفرف و لا 7اذ  الحالة سوف تكون

ف ومد  ث دمَّ 7-أو نقصدان تصدور  آودر؛ فدإن القيمدة سدوف تكدون  كانت الليادة والاقصان في التصور تتد   لى زيدادة

تُوصف ورائق المعرفة الغائمة بهذ  الطريقة
 24ز

. 

ا  _ تدٍورورائق المعرفدة الغائمدة حدول الُمبادلدة؛ فخدرائق المعرفدة الغائمدة عبدارةٌ عد  بادا ات  مد  الرسدوم البيانيدة 

أو الائمدة  لالسدتٍالل بدي   Hazyوم بوجدود درجدات  ضدبابية  الغائمة تُمةل ماطا االستٍاللف وي سدمح اليدوم ادذ  الرسد

ف -Systematic Casual Nonالموضددوعاتف كمددا ت سددمح اددذ  الرسددوم البيانيددة بانتشددار عددٍم االنتظددام الاظددامي 

لدم السياسديف  باأوو في التسلسل لألمام والخلفف اأمر الذ  يسدمح بعملهدا فدي مجداالت بدرامج المعرفدة مةدل: زالعِّ

لم  العسكر ف التاريطف العالقات الٍوليةف نظرية التاظيم  بيامدا تكدون كدٌل مد  تصدورات الاظدام والعالقدة ومداورا  العِّ

نظام اللغة في اأساة الائمة
 25ز

. 

                                                 
(

20
)………… : Fuzzy Cognitive Maps, Verac Incorporated, Scrant Road, Suite, Sand Diego, 

California, U S A, 15, April, Recevied from 10, Sep, 1985, p71.  

(
21

)Carvalho. João Paulo & Tomé . José A . B: Rule Based Fuzzy Cognitive Maps  And Fuzzy 

Cognitive Maps" A Comparative Study",INESC, Instituto  De  Engenharia De Sistemas  E 

Computadores, R. Alves Redol, Lisboa, Portugal, 1999, p1.                                                                     

(
22

)Kosko. B : Fuzziness VS Probability, , Int . J . General Systems , Vol  17, Gordon and 

Breach Science Publishers. United Kingdpm, 1990,P 226.  

(
23

)Carvalho. João Paulo & Tomé . José A . B : Op. Cit, p1 .    

(
24

)Kandasamy .W. B. Vasantha: Fuzzy Cognitive Maps and Neutrosophic Cognitive Maps, 

Fuzzy Cognitive Maps And Neutrosophic  Cognitive Maps,  Department of Mathematics, 

Indian Institute Of Technology, Madras, Florentin Smarandache, University Of Gallup, NM , 

New Mexico, USA , 2003, P 8.                                         

(
25

)Kosko. B : Fuzzy Cognitive Maps, p 65.  
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تلعدب دوراً رئيسدياً عادٍما تكدون ااتمامدات ادذ  البياندات اليدر "كوساكو" وورائق المعرفدة الغائمدة التدي قَّدٍمها      

ةً  لى أن اذا الماهج اأكةر بساطة وتأثيراً يمكا  تحليل المعطيات زالبيانات  مد  ودالل رسدوم  واضعة  للرقابةف  ضاف

ف أما ورائق المعرفة الغائمة لات التصورات كالسياساتف اأحٍا ف  لط فهي كمدا  بيانية  مباشرة  ومصفوفات  مترابطة 

قلاا تُقٍم للعالقات االستٍاللية بي  التصورات
 26ز

. 

بيا ورائق المعرفة في أ   م  اذ  المجاالت يتطَّلب فهماً أساسياً لألس  الاظرية للتصوير البيانيوتط        
 27ز

. 

علددى سددبيل المةددال؛ يددلداد وريجددي كليددات الهاٍسددة فددي اددذ  السدداوات بصددورة  ال تتااسددب مددع احتياجددات الٍولددة      

كمدا يدرع  –ة فدي مجدال الٍراسدات العليدا للهاٍسدة لخريجي الهاٍسةف لذا  فهدي تُادتج آالف العداطلي  والعمالدة الااقصد

د الخبدرا  ومسدة -بعن الخبرا   ف واستخٍام رأ  الخبرا  يٍُرة أثر مةل اذ  الفئة الير العاملدة فدي المجتمدعف ويُحدٍ ِّ

 تصورات  رئيسية  ترتبق بالمهاٍسي  الحاصلي  على دراسات  علياف و في الوقت نفس  عاطلي  ع  العمل اي: 

تاداول   9سنقدو العمالدةف   8سزيادة الُمجدرمي  المتعلمدي    1سالبطالةف   8سحباطف اإل  1س 

  التددي تعتبددر ُعقددٍاً زنقاطدداً 9س لددىف  7سالمخددٍرات والعقدداقير  لددط. والرسددم البيدداني التددالي يوضددح اأسددبام مدد  ز

 التالي:متقاطعة ف وأسباباً مةل الحٍودف كما يقٍمها الخبرا  بالصورة التي في الشكل 

 

 1شكل رقم 

 

 

طبقاً لهذا الاظام الخبير؛ فإن زيادة عٍد العاطلي  تتد   لدى زيدادة اإلحبداطف وزيدادة البطالدة تدتد   لدى زيدادة جدرائم 

المتعلمي ف واإلحباط يتد   لى زيادة استمرار الحاصلي  علدى دراسدات عليدا فتدرةً مد  الوقدت فدي الشدرور كتعداطي 

ي المخدٍراتف وال يسدتطيع المدر  الحصدول علدى المعلومدات المخٍراتف  لطف كما تتد  البطالة ادي اأودرع لتعداط

التي تتعلا بهذا اأمرف لك  يمكا  استخٍام رأ  الخبرا  م  ودالل ادذ  المعلومدات اليدر الخاضدعة للرقابدة للحصدول 

                                                 
 (

26
)Kandasamy .W. B. Vasantha : Vedic Mathematics " Vedic Or " Mathematics" A Fuzzy & 

Neutrosophic Analysis , Florentin Smarandache ,  Automaton , Los Angeles, U S A , 2006, 

P66.                                                                           

(
27

)Cole. R . Jason   & Persichitte . A . Kay: Fuzzy Cognitive Mapping  Applications In 

Education , Nashoba Regional School District , University Of  Northern Colorad , Bolton , 

Massachusetts, International  Journal  Of Intelligent Systems , Vol . 15, John Wiley & Sons, Inc 

, 2000 , P1.  

 * يشير حرف زة   لى اوتصار كلمة سبب.

 7س
س

س

 8س

س
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 على بعن اأفكار التي تتعلا بالحل الصحيح لهذا المأز ف واو مايُعٍ مااقشةً لكيفية وصف ورائق المعرفدة الغائمدة

م  والل الرسوم البيانية
 28ز

. 

 روبار  أكسالرودلخدرائق المعرفدة الغائمدة مد  الجاندب السياسدي عادٍما تاداول ودرائق "كوساكو" لقٍ عرض "      

Robert Axelrod كما  –" المعرفية أكسلرودللمعرفة العلمية للمجتمعف وتُشير ورائق " 7619"*ف التي قٍَّمها عام

ف تليددٍ مدد  تعقيددٍ التصددورات الُمتغيددرة زمةددل عددٍم Digraphs لددى حددروف  تمةددل عددٍم الددتالحم  -"كوسااكوتااولهددا "

 لدى نقطدة  أاستقرار المجتمعف عٍم تماثل المجتمع  وحدٍود الدروابق االسدتٍاللية . الحدٍ اإليجدابي مد  نقطدة االلتقدا  "

ئق المعرفدددة الغائمدددة تيسدددير الترميدددل "ف ومددد  اادددا كدددان دور ودددراب" ت قَّدددل نسدددبياً عددد  "أ"ف يعادددي أن "بااللتقدددا  "

ف و باا  التمةيالت الرملية لوثائا الخبيرDocumentary Codingالوثائقي
 29ز

. 

واددو اأمددر الددذ  يُعددٍ ميددلةً اامددة مدد  ميددلات وددرائق المعرفددة الغائمددة؛ حيددث  ن ميلتهددا اأساسددية تتمةددل فددي      

بساطتهاف وأنها تعمل بااً  على رأ  الخبير
 30ز

. 

واضحاً في تقٍيم ورائق المعرفدة الغائمدة كطريقدة  لتصدوير الداُُظم والمادااج واأدوات  "أكسلرود"ظهر دور وي     

المتعٍدةف كما يظهر أيضاً فدي السدماح بتحليدل البادا ات االسدتٍاللية لخدرائق المعرفدة الغائمدةف ومدع للد  فدإن التتمدةف 

طدوير البياندات فدي وريطدة المعرفدة الغائمدة أمدراً ضدرورياًف ف واآلليات العملية لتحليدل وتوقدع تEfficientوالفعالية 

 لكا  لي  مالئماً أو متيسراً لعٍة أسبام ماها: 

كة زالٍياامية  للاظام ربما تكون حالًف بما أن البيانات الرقمية ربمدا تكدون اليدر متكدٍة  أو  - أ أن اأدوات الُمحر ِّ

ا تكدون صدعبةً أو مكلفدةًف بدل وربمدا تكدون  ن صياالة الامدولج الرياضدي ربمد –يصعب الوصول  ليها. م 

أحياناً مستحيلةف ولذل  يجب أن تعتمٍ الجهود المبذولة لتقٍيم أ  معرفة  في ادذ  الداُُظم علدى اللغدة الطبيعيدة 

للحجج في اليام الامالج الاظرية
 31ز

. 

؛ حيدث يمكد  زُمحالاة  تمةيل المصدفوفة لخدرائق المعرفدة كوسكو"كما بي  لل  " "أكسلرود" لقٍ استغل   - م

تعريف مركلية االستٍالل التصورية في ورائق المعرفة الغائمة م  والل المصفوفة التي تُحاليها كما ادو 

 موضٌح بالشكل التالي:

 

 

 

                                                 
(

28
)Kandasamy .W. B. Vasantha : Vedic Mathematics " Vedic Or "Mathematics" A Fuzzy & 

Neutrosophic Analysis, p67. 

ف نال درجة الٍكتورا  م  جامعة 7681مايو عام 81عالم وسياسي أمريكى ولٍ يوم Robert Axelrodأكسلرود * روبرت  

ً بجامعة كاليفورياا ببيركلي م  عام 7696عام  Yaleييل  ف انتقل  لى معهٍ الٍراسات 7618حتى عام  7692ف عمل مٍرسا

وم السياسية والسياسة العامة في جامعة أرثر جورج في العام ف عمل كأستال للعل7618السياسية العامة بجامعة ميتشجان عام 

ف حصل على جائلة 7611 – 7619نفس ف ثم زميالً لمركل الٍراسات المتقٍمة في العلوم السلوكية والل الفترة م  عام 

خب عضواً ف انت7627-7621كليفالنٍ نيوكامب م  الجمعية اأمريكية ع  ورقة بحةية نشرت ع  أبرز العلوم والل عامي

ف كما حصل 8118ف والجمعية الفلسفية عام 7629ف واأكاديمية الوطاية عام 7629لألكاديمية اأمريكية للفاون والعلوم عام 

 , Elinor Ostrom :Bioraphy Of Robert Axelrod . انظر :7621على جائلة ماك أرثر المرموقة جٍاً عام 

Indiana University, p 171 .    

(
29

)Kosko. B : Fuzzy Cognitive Maps, p65. 

(
30

)Kandasamy .W. B. Vasantha : Fuzzy Cognitive Maps and Neutrosophic Cognitive Maps, 

p10.   

(
31

)Carvalho. João Paulo & Tomé . José A . B : Op . Cit, p1.   

ف حصل على الجاسية اأمريكية عام 7681مايو عام 81كسياجر: سياسي وباحث أمريكيف ولٍ بألمانيا يوم اار  ألفريٍ * 

ف ثم أصبح بعٍ لل  مستشاراً لألم  القومي في 7611حتى عام  7611ف أصبح وزيراً للخارجية اأمريكية م  عام 7682

  حكومة الرئي  اأمريكي ريتشارد نيكسون.ز انظر:=
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 2شكل رقم 

 

 

 

مها  ُ  ماج جديادح نحاو فدي مقالتد " Kissingerكسينجر الشكل السابا يعرض لخريطة المعرفة الغائمة التي صمَّ الباد

االستٍاللف أمدا اأطدراف السدالبة فتشدير "ف واأطراف الموجبة تُشير  لى  الليادة في قيمة السال  في الشرق األوسط

 لى نقصان االستٍاللف والسياسة المتغيرة اي اأصولية اإلسالميةف وقيمة المتغير اي قوة الحكومدة القطريدةف ونقداط 

التصور اأورع بمةابة متغيرات  معرفية
 32ز

. 

لبةف أومدد  وددالل اأحجددام واأوزان وتددتم اإلشددارة  لددى العالقددات االسددتٍاللية مدد  وددالل العالمددات الموجبددة أو السددا  

المختلفة
 33ز

. 

م  والل حٍود المجموعدات الاظريدة الغائمدة زالماطقيدة ف لدذل   "كوسكو"ويمك  تعريف االستٍالل الغائم عاٍ      

أن االستٍالل الغائم عبارة ع  عالقات  تاشأ  بي  تصورات  الائمة"كوسكو" اعتبر 
 8ز

 . 

ف علدى Complexتصوير الاُُظم الحٍيةة أو صياالتها في صورة نُُظم ُمركبة   يتم     الت  متاوعدة  ف وُمعدامِّ ف ومتغيرات 

سبيل المةال؛ اإلسهام المحٍود لاُُظم الحركدة الُمركبدة للمادااج االصدطالحيةف أمدٌر مطلدوٌم لصدياالة الامدالجف وتاميدة 

تقايات الحٍيةة. و يُقٍم المداهج الجٍيدٍ للداُُظم المركبدة التدي تسدتفيٍ مد  الاُُظم المتطورةف والتحكم في مةل اذ  الاُُظم وال

معلومددات الوجددود والخبددرة البشددريةف كمددا يقددوم بتعلدديم الكفددا ات زالتميُددلات  الُمتقٍمددة مةددل االكتشدداف الخدداطي ف 

                                                 
=http://www.biography.com/people/henry-kissinger-9366016 ف   

 (
32

)Kosko. B : Fuzzy Cognitive Maps, p66.  

(
33

)Aguilar. Jose: A Survey about Fuzzy Cognitive Maps Papers,Invited paper International  

Journal  Of Computational  Cognition , Vol. 3. No 2, June, 2000 , p 27.                     

قطر تركيا و

الدول و

الداعمة 

 لإلرهاب
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ٍ  م  المااطا العلميةف فاستُ  خٍمت في وصدف وتقدٍيم والتطابقات الاوعية. ولقٍ ُطبقت ورائق المعرفة الغائمة في عٍي

عة نمولجاً لسلوك الاظام وتطبيقات  في الامالج م  أجل مراقبة الاُُظم الموزَّ
 34ز

. 

لخرائق المعرفة الغائمة طريقةً صوريةً لتصوير المعرفة العلمية االجتماعيةف كمدا يُعدٍ أكسلرود" ويُعٍ استخٍام "    

فدي تعليدل  مد  قيمدة  كوساكو"تماعيدة والسياسديةف ويتمةدل دور "تقٍيماً لامولج  يختو بُصاع القرار فدي الداُُظم االج

ورائق المعرفة الغائمة التي تاُلحظ القيم الغائمة
 35ز

. 

ماهجاً  كيفياً بٍيالً لٍيااميكية الاظامف على الرالم مد  "كوسكو" ويمك  اعتبار ورائق المعرفة الغائمة كما قٍَّمها      

مدة فدي الواقدع علدى الخاليدا العصدبية ال تكدون الائمدةً بدالمعاى التقليدٍ ف وال أن معظم تطبيقدات ودرائق المعرفدة الغائ

تستكشف القٍرات الغائمة المعتادةف لك  حٍود وريطة المعرفة الغائمة تُستخٍم في الاُُظم التدي تحتدو  علدى العالقدات 

االستٍاللية بي  التصورات
 36ز

. 

ف     لي باعتبدار  حدٍاً مد  حدٍود وريطدة المعرفدة الغائمدة مد  السدلب االسدتٍال "كوساكو"وعلى سبيل المةدال؛ يُعدر ِّ

ف بمعاى أن االستٍالالت السدلبية يمكد   والل المقادير الغائمة نفسهاف بياما ياظر للعالقات باعتباراا استٍالالت  موجبة 

 حذفهاف وم  ااا يكون السلب االستٍاللي عالقةً 

 
 مكافئةً لعالقة االستٍالل الموجبة التالية: 

 
 3شكل رقم 

 

 

في تشييٍ ورائق المعرفة الغائمة Replacementاذ  المالحظة تتد   لى قاعٍة  عامة  للتبادُل 
 37ز

. 

كل زيادة  أو نقصان  في تصور  ما تتد   لى زيادة  أو نقصان  في التصور اآلور؛ ويشار  لى قيمة اذ  العالقدة         

"ف أما في حالة عٍم وجود عالقة  بي  التصدوري  تكدون القيمدة "صدفراً"ف أمدا  لا أدَّت الليدادة زأو الاقصدان  فدي 7ب "

                                                 
(

34
)Stylios . D . Chrysostomos & Groumpos . Peter. P :  Fuzzy Cognitive Maps in    modeling 

supervisory control systems , Laboratory for Automation And Robotics , Department Of 

Electrical And Computer Engineering, University Of Patras , Greece, Journal Of Intelligent And 

Fuzzy Systems, Aug , 2000, p83. 

(
35

)Aguilar. Jose : Op . Cit, p 27. 

(
36

)Carvalho. João Paulo & Tomé . José A . B : Op . Cit , p1. 

(
37

)Kosko. B : Fuzzy Cognitive Maps, p68. 
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"ف وم  ثَّمَّ توصف ورائق المعرفدة الغائمدة بهدذ  7-فسوف تكون القيمة " تصور   لى نقصان  أو زيادة  للتصور اآلور

ى ورائق المعرفة الغائمة لات الحٍ الموزون بخرائق المعرفة الغائمة البسيطة الطريقةف وتُسمَّ
 38ز

. 

أو  7الصدٍ  ز يجب التأكيٍ على أن معظم الاُُظم الحالية التي تُصوراا الخرائق تستخٍم الطريقة المتٍرجة لقيم        

صفر  للفهم التصور ف والتمةيل البياني االستٍالليف ووصوصاً أن الماطا المتٍرج ال يستطيع تمةيل الفهم اإلنساني 

بٍقة  وصوصاً في مجاالت المعرفة البسيطة
 39ز

. 

تُعبدر عد  مد  ودالل تااولد  للمصدفوفة التاليدة التدي  كوساكووتتضح القيم المتٍرجة لخريطدة المعرفدة الغائمدة عادٍ    

 لخريطة المعرفة  كسينجرتصوير 

 

 6ج  5ج  4ج  3ج  2ج  1ج 

 0 0 0 1 1- 0 1ج 

 0 0 1 0 0 0 2ج 

 0 1 0 0 0 0 3ج

 1- 0 0 0 0 0 4ج 

 1- 0 1- 0 0 0 5ج 

 0 0 0 0 0 0 6ج 

 4 شكل رقم

 

 

ف ويقدل 7 لا كاندت = 8جيُسدبب زيدادةً اسدتٍالليةً  لدى  7جف و1جيُضفي استٍالالً على  7جالتصور االستٍاللي للاقطة 

ف وال يُضددفي أ  اسددتٍالل   لا كانددت تسدداو  صددفراًف ويمكدد  الحصددول علددى المعلومددات 7-اسددتٍالاللياً  لا كانددت = 

Reacabilityوالمركبات االستٍاللية اأكةر تسلسالً م  مصفوفات وسائل االتصال 
 40ز

. 

و لا كاندت ادذ  المصدفوفة تُعددٍ ميدلةً لخدرائق المعرفدة الغائمددةف  ال أنهدا فدي الوقدت نفسدد  تُمةدل عيبداً مد  العيددوم      

ف يكدون لددٍياا المجمدوع مضددافاً  لددى 8جف 7جبالاسددبة لكدل مدد   7-و  7الشدائعة لهددذ  الخدرائق؛ فعاددٍما يكدون التددرجيح

ربما ال تكون مطابقةً لإلضافة 9ج ف ........ف 7أوقات والصفرف وبالتالي يكون ارتباط المصفوفات في جميع ا
 41ز

. 

علاى الار م ماج أ  اساتدالل ديفياد التصور االستٍاللي الااتج ع  ورائق المعرفة الغائمة قائالً  " كوسكوويُفسر      

ل اإليجااابي هيااو  ي عااد أكعاار تعقيااداً عااج منطااق اللاا و ا إال أناا  راعااى ال يااادة االسااتداللية التااي سااماها باالسااتدال

Positive ا فإذا كانت "أ" سبباً ل "ب"؛ فإن  ي مكج تصويرها أو إعادة تعريفها بالصورة "أ تتضمج أو يل   عنها

ب"ا و يمكااج اسااتبدال "أ ساابباً لاا   ب" بنقيضااها فااي كاال مكااا ح باا  "ليساات ب ساابباً فااى أ"ا فعلااى الاار م مااج أ  

ود سرطا  الرئاة أ  نساتنتم ماج ذلام عاد  وجاود التادخيجا "التدخيج ي سبب سرطا  الرئة"ا فلي  معنى عد  وج

". الاقطدة اأكةدر بل ما يمكج االستدالل علي  هو أ  عد  التدخيج ي رجح عد  اإلصابة بسرطا  الرئة إذا جاز التعبير

ٍم التدٍوي  ال  تقاناً ع  تقٍيم االستٍالل الماطقي اي أن تعٍيل المقدادير االسدتٍاللية ال يحتداج  لدى  نكدار ُمكملتهداف فعد

                                                 
(

38
)Kandasamy .W. B. Vasantha: Vedic Mathematics " Vedic Or " Mathematics" A Fuzzy & 

Neutrosophic Analysis, P 67.           

(
39

)Cole. R . Jason  & Persichitte . A . Kay : Op . Cit , p2.   

(
40

)Kosko. B: Fuzzy Cognitive Maps, pp 66 - 67.  

(
41

)Kandasamy .W. B. Vasantha : Fuzzy Cognitive Maps And Neutrosophic     Cognitive Maps, 

P10.                                           
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أن الجدل  التدالي مد  وريطدة  كوساكويسبب اإلصابة بسرطان الرئةف ولتطدوير ادذا المةدال االجتمداعي الغدائم الحدظ 

 :المعرفة الغائمة

 

ي    Fragmentيُكافي  ز أو يتعلا دالياً ب    التشظ ِّ

 
   5 شكل رقم

 

تتمةددل المقددادير االسددتٍاللية العامددة فددي التهٍيددٍ زتهٍيددٍ الحددرم  واالسددتقرار االجتمدداعيف والُمقي ِّددٍات الاحويددة      

Modifiers  مةل؛ الحرم الاوويةف واالستقرار أو عٍم االستقرار االجتماعي ترصٍ افتراض الُمقي ٍِّ الاحو  زبي  مدا

تددي تكددون مغلقددةً بموجددب السددلب التجريددٍ  الكددام  ورا  الفددرا  يحمددل الاقصددان االسددتٍاللي الغددائم  فددي الفئددات ال

المعرفيف وباأوو الحاجة  لى الفئات الغائمة في اإلشارة  لى عٍم تهٍيٍ الحدرم الاوويدةف ولدذل  تُبا دى التصدورات 

االستٍاللية م  عالقات الفئات الغائمة بي  المقٍار والال مقٍار
 42ز

. 

يطدة المعرفدةف يتضدح أن ودرائق المعرفدة الغائمدة ادي  شدارات  الائمدة  مباشدرة  م  ودالل الجدل  السدابا مد  ور     

ف وأن الحٍ المباشر م  التصور االستٍاللي يتميل بعٍة وصائو ماهدا: Feedbackلرسوم  بيانية  لات تغذيات مرتٍة  

لةف م -أ ن اأحدٍا  الغائمدة مةدل؛ أند  حدٌٍ تصدور  دال ِّدي يقدي  الوقدائع اليدر السدالبة لدبع -أن  يقدي  الكميدة الُمسدتٍ 

االستقرار االجتماعيف والشعور السياسيف واالتجا  التاريخيف والهٍف العسكر 
 43ز

. 

أن داالت ورائق المعرفة الغائمة مةل الشبكات العصبية المترابطة؛ فخريطة المعرفدة الغائمدة تصدف الاظدام  -ج      

والتدي تشدير واليدا  العصدبية  لدى معداني  -ع  لدى الرقابدة الدذ  ال يخضد -م  جانب شبكة  واحدٍة  تُسدتخٍ م فدي الدامق 

ف العالقددات بددي  اددذ  التصددورات. د  Inter Connectionالتصددور واأوزان المترابطددة داوليدداً   أن  –التددي تُعددر ِّ

اإلشارات الغائمة التي تُقٍمها ورائق المعرفة الغائمة تتضم  عادةً تصدورات  تظهدر فدي شدكل مجموعدات  وعالقدات  

ٍالليةاست
 44ز

. 

[. 7ف 7-[ف أو  7لد  قيمدةً الائمدةً تتدراوح بدي        صدفرف  كوساكووكل تصور  م  التصورات الغائمة التي قٍمها    

ف والوزن السدلبي كاقصدان  7ف 7-وكلها ترتبق بالوزن الغائم مع المجال   ر الوزن اإليجابي كليادة  استٍاللية  [ف ويُصوَّ

استٍاللي
 45ز

. 

                                                 
(

42
)Kosko. B : Fuzzy Cognitive Maps, p67. 

(
43

)Kandasamy .W. B. Vasantha : Fuzzy Cognitive Maps And Neutrosophic     Cognitive Maps, 

P 10.                                           

(
44

)Aguilar . Jose: Op . Cit, p 27. 

(
45

)Carvalho. João Paulo & Tomé . José A . B : Op . Cit, p1. 



 

 88 

 

ددم حدد          ف }7-ف 7ف 1{ٍود و تصددورات وددرائق المعرفددة الغائمددة مباشددرةً باسددتخٍام الحددٍ المددوزونتُرس  ف وتُعددر 

المصفوفة م  والل وزن الحٍ المباشرف والمصفوفات التى ترتبق بخريطة المعرفة الغائمة دائماً مداتكون مصدفوفات  

مربعة  لات مقاالت  فطرية  مةل الصفر
 46ز

. 

" فدي ودرائق المعرفدةف فقدام أكسالرودية االستٍاللية الير المباشرة التي يتكلم عاها "للتأثيرات الكل كوسكوعرض      

"  لدى نقطدة التقدا  7جاالستٍاللية م  نقطة التقا  التصور" The Pathesعلى سبيل المةال؛ بتحٍيٍ بعن المسارات 

ال9 جالتصددور " ف والحددظ أن ُمعددامِّ ت التددأثير الكلددي واليددر المباشددر "ف التددي يمكدد  أن تشددير  لددى أرقددام  قياسددية  ُمرتبددة 

الحسدام االسدتٍاللي أكسالرود تُطابا بشكل  تلقائي ضرم و ضافة اأعٍاد الحقيقة زعااصر المجال ف ولذل  يسدتخٍم 

"ف فيصددف المسددار بالسددلب 9 ج"  لددى "7 ج  الددذ  ي سددتخٍم اددذا التددأثير اليددر المباشددر للمسددار مدد  "-للعالمددات ز ف 

سدتٍاللية السدالبة المحدٍدة فدي المسدار زائدٍاًف ويكدون المسدار موجبداً حتدى و ن كاندت كدل عاٍما يكون عٍد اأعٍاد اال

" سالبةًف أما الير لل  فتُصبح الير حقيقيةًف ولهدذا السدبب تتجد  الالحتميدة 9ج "  في "7جالتأثيرات الير المباشرة ل  "

كوسكو لى السيطرة على صيغ اذ  العالمات كما يصف لل  
 47ز

. 

؛ فدإن وريطدة المعرفدة الغائمدة تُقدٍم المعرفدة  وأن      هة كعالقات  لكدل شدي   أو ال شدي   قٍ تم تقٍيم التأثيرات الُموج 

في مقابل المعرفة الكمية ع  العالقات Qualitativeالكيفية 
 48ز

. 

 Unواضعة  للرقابة وتكون ورائق المعرفة الغائمة أكةر قابليةً للتطبيا عاٍما تكون البيانات في المقام اأول الير     

Supervised دور العدالم باعتبدار  مجموعدةً مد  الفئدات ؛ فخرائق المعرفة الغائمة تعمل بااً  على رأ  الخبيدرف وتُص ِّ

والعالقات االستٍاللية بي  الفئات كما لكرنا م  قبل
 49ز

. 

صدور حالدةً أو نظامداً وت صف وريطة المعرفة الغائمة سلوك الاظام م  والل مصطلحات تصوريةف يمةدل كدل ت        

المعرفدة التدي يدتم  Extractionمميلاًف ويمكد  لخريطدة المعرفدة الغائمدة أن تتجادب عدٍداً مد  مشدكالت اسدتخالص 

طرحها عادةً م  والل قاعٍة  تعتمٍ على الاُُظمف فالمعرفة التقليٍية التي يُقٍمها الاظام الخبير تُصدا  مد  ودالل وضدع 

القرار
 50ز

. 

الشددهية"ف  –وددرائق المعرفددة الغائمددة فددي نمذجددة عددٍد  مدد  أنمدداط المشددكالت المتفاوتددة مةل"المعددٍة  كمددا تُسددتخٍم     

والتطددورات السياسددية الشددعبية"ف  لددط كمددا تُسددتخٍم كددذل  لامذجددة اإلنسددان اآللددي فددي السدديطرة علددى  –"السددلوك 

المصانع
 51ز

. 

 

 الخاتمة 

" ع  طريا الماطا الرياضي على أن ماطقة الشر  اأوسق تمةل ماطقة ترعى اإلرادامف وادو كوسكواستٍل "    

ف كمدا اسدتٍل فدي ورائطد  التدي 8117ما يبرر نظرة المجتمع اأمريكي للعرم بعٍ أحٍا  الحاد  عشر م  سدبتمبر 

يعٍ مصٍراً  للشدرور علدى حدٍ  تٍرة في كليات الهاٍسة لٍارسي الماطا أن اإلسالم ممةالً في الراديكالية اإلسالمية

 زعم ف لذل  استبٍلت اذ  الاظرة بما يوافقها في العالم السياسي الواقعي الذ  نحيا  اآلن.

                                                 
(
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كذل  قٍم ورائق المعرفدة الغائمدة ليبدي  العالقدة بدي  البطالدة وتهٍيدٍ الحدرم الاوويدةف وكأند  يقدٍم رسدالة سياسدية     

المتالك اأسلحة الاووية التي ادٍفها التهٍيدٍ فقدق دون التدٍميرف وأند  متدى مفاداا أن ماطقة الشر  اأوسق ال تصلح 

ما انتهى التهٍيٍ بالحرم الاووية انتهت معها البطالة. أن تهٍيٍ الحرم الاووية يتد   لدى التشدظيف أمدا عدٍم تهدٍيها 

عوة  لدى السدالمف أمدا باطاهدا فيتد   لى االستقرار االجتماعيف واي كلمة حا أريٍ بها باطلف فالظداار العدام لهدا الدٍ

 فهو احتكار الغرم وحٍ  لتل  اأسلحة.

اذا البحث ياشر ما دار علمياً في كوالي  السياسة اأمريكية في فتدرة السدبعيااتف والتدي ههدرت تبعياتهدا مدتوراً     

يددر عاددٍما صددرح "كسددياجر"قال ااددر  كيسدداجرف مستشددار اأمدد  القددومي اأميركددي ووز 8178فددي أكتددوبر عددام 

الخارجية اأسباف  ن ما يحٍ  حاليًا في الشدر  اأوسدقف مد  حدروم طائفيدة وأاليدة وثدورات وعدٍم اسدتقرارف ادو 

تمهيٍ أميركي لحرم عالمية ثالةةف طرفااا روسيا والصي  م  جهةف والواليات المتحٍة واالتحاد اأوروبي م  جهدة 

" المحليدة اليوميدة فدي نيويدوركف أن موسدكو ساكيبأيلي وأضاف "كيساجر"ف والل لقا  صحفي مع جريٍة " .أورع

وبكددي  تتمتعددان بهيبددة كبيددرة فددي العددالمف لددذا يجددب زوالهمدداف مشدديًرا  لددى أن االتحدداد اأوروبددي أدرك حقيقددة حتميددة 

للمسدارعة  المواجهة بي  روسيا والصي ف م  جهة وأمريكا م  جهة  أورعف اأمر الذ  دفدع دول االتحداد اأوروبدي

" أن الدٍوائر كيسانجروأضداف " تحداد ضدم  كيدان موحدٍ متماسد  وقدو  لمواجهدة الدروة والصديايي ف لى دمدج اال

االسددتراتيجية والسياسددية اأمريكيددة لتحقيددا اددٍف مواجهددة الصددعود العددالمي لروسدديا والصددي ف طلبددت مدد  الجدديش 

والغازف أن السديطرة عليهدا دول عربية الستغالل موارداا الطبيعية وصوًصا الافق  1اأميركي العمل على احتالل 

يتعاي السيطرة على اذ  الٍولف متكًٍا أن الجيش اأميركي حقا لل  الهٍف في الوقت الحال
 52ز

. 
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