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 مرحباً أصدقائي ^_^ 

 زلاضرة إضافية لتعويض زلاضرة يوم األحد الذي كان عطلة دبناسبة عيد اجلالء. زلاضرتنا عبارة عن
اضي، لذلك ىيا بنا نبدأ و ابتدأ الدكتور مجال اليوسف بالفصل السادس من الكتاب الذي كان زلذوف بالفصل ادل

 سوياً 

 القرار الماركوفي

 

 مقدمة:
دراسة تطور األنظمة خالل فًتات زمنية متتابعة هبدف اختيار *يعد حتليل ماركوف من األساليب العلمية ادلهمة يف 
 القرارات ادلثلى لفًتات زمنية قصرية أو طويلة )نسبياً(.

 طبق حتليل ماركوف على العديد من الدراسات االقتصادية، و سنتعرف يف ىذا الفصل أىم تطبيقاتو و منها:
 معظم كتب حبوث العمليات كحالة تعليمية..قضية استخدام أمسدة من قبل البستاين اليت تقدمها 1
.تطبيق حتليل ماركوف على قضية تسويقية لتحديد والء ادلستهلكني دلنتج )خدمة معينة( هبدف حتديد حصة 2

 ادلنشأة التسويقية.
 ن اليت قد تتحول إىل ديون معدومة. .تطبيق حتليل ماركوف على قضية مالية لتحديد حجم الديو 3

 قضية البستاني: 

. و قد الحظ أن موسم بعد إجراء حتليل للًتبة انياً استأجر قطعة أرض، يزرع فيها أصنافاً متعددة من اخلضراواتبست
، وقد متكن من وضع سلسلة ماركوفية لالحتماالت االنتقالية  الزراعة احلايل يتوقف على حالة الًتبة يف العام السابق
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العام ، حيث عرف حالة الًتبة : جيدة ، متوسطة اجلودة ، رديئة على لتحول الًتبة من احلالة اليت تكون عليها بداية 
 ، ادلصفوفة التالية :  3و  2و  1التوايل بـ 

                                 

     
 
 
 
[
         
         
         

] 

لكن ميكن يتبني من ادلصفوفة السابقة بأن حالة الًتبة يف العام احلايل ال ميكن أن تكون أفضل من العام السابقة ، 
 على ىذه االحتماالت باستخدام األمسدة ، حبيث تصبح االحتماالت كما يف ادلصفوفة التالية : التأثري 

                                 

     
 
 
 
[
         
         
           

] 
 

 }باإلضافة أهنا موجبة أو صفر ألهنا احتماالت 1جيب أن يكون رلموع عناصر كل سطر = {
وقد وضع البستاين استناداً إىل خربتو دالة العوائد والتكاليف اليت قدرت النتائج النهائية اليت حيققها يف حال اعتماده 

 سياسو عدم التسميد : 
                                 

    ‖   
 ‖  

 
 
 
[
   
   
    

] 
 

 ودالة أخرى يف حال اعتماده سياسة التسميد : 
                                 

    ‖   
 ‖  

 
 
 
[
    
   
    

] 
 

لعمود الثاين االثاين و  عن حالة الًتبة اجليدة أما السطر من كل مصفوفة يعرب كل من السطر األول و العمود األول
 مود الثالث للًتبة الرديئة.الثالث والعالسطر للًتبة ادلتوسطة و 

حل قضية البستاين يتطلب معرفة الفًتة اليت سيعمل خالذلا بالبستنة ، فيما إذا كانت زلدودة أم أنو سيعمل لفًتة 
، ونورد فيما يلي احلل وفقًا ألسلوب غري زلدودة. مطلوب منا فقط قضية البستاين يف حالة عدد السنوات زلدودة 

 . سيعمل لمدة ثالثة سنواتالربرلة الديناميكية وبفرض أن البستاين 



 

 
 

115 

 نظرية القرارات اإلدارية

 الربرلة الديناميكية أمر سهل جداً ، تنشأ ادلشكلة لدينا من حتديد : 
 عدد ادلراحل : وىو كما ذكرنا لكل سنة مرحلة ، لدينا ثالثة سنوات أي ثالثة مراحل. 

 عدد البدائل )عدد األعمدة يف كل جدول( : البدائل ىي إما التسميد أو عدم التسميد. 
عدد األسطر : وىو عدد احلاالت اليت ستواجهنا )حاالت الًتبة إما جيدة أو متوسطة اجلودة أو رديئة واليت رمزنا ذلا 

 (. 3و  2و  1على الًتتيب بـ 
 لسنة األوىل )خوارزمية اإلياب يف الربرلة الديناميكية(. ونبدأ باحلل من السنة الثالثة وصوالً إىل ا

 نطبق العالقة التالية : 

         {∑   
 [   

         ]

 

   

} 

                     ,                            ,          

 n , n+1,…..Nومجيع ادلراحل الالحقة ذلا ، أي ادلراحل  nرلموع األرباح ادلتوقعة للمرحلة احلالية  :     
 .nيف بداية ادلرحلة  iعندما تكون الًتبة )النظام( من النوع 

  : االسًتاتيجية ادلعتمدة )القرار ادلعتمد(.  
 حالة النظام )الًتبة( يف بداية ادلرحلة. : 

 حالة الًتبة )النظام( يف هناية ادلرحلة. :   
     

 .kيف هناية الفًتة عندما يعتمد متخذ القرار البديل  jإىل احلالة  iاحتمال حتّول الًتبة من احلالة  : 
      

يف  jوتنتقل إىل احلالة  iوتكون الًتبة يف بداية الفًتة  kالعائد ادلتوقع عندما يعتمد متخذ القرار البديل :  
 هناية الفًتة.

 .jمن النوع  nعندما تكون الًتبة يف هناية ادلرحلة  n: رلموع األرباح ادلتوقعة للمراحل اليت تلي         
  بفرض أّن قيمة 

 jإىل احلالة  iوانتقال النظام من احلالة  kمتثل العائد ادلتوقع حتقيقو نتيجة اعتماد االسًتاتيجية   
  أي حتسب قيمة 

 بالعالقة التالية:  

  
  ∑   
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صر ادلقابل لو كل عنصر من سطر مصفوفة االحتماالت بالعنجداءات  أخذ رلموع حلساب قيم العوائد ادلتوقعة نأي 
 من مصفوفة العوائد. 

 }عمدة ادلصفوفة االنتقالية لتتم عملية الضرباسطر مصفوفة الوضع احلايل = عدد أجيب أن يكون عدد {
  

   
                          

  
   

                        

  
   

                          

  
   

                           

  
   

                          

  
   

                             

  ثم نضع قيم 
 في جدول كما يمي:  

  
      

    i 
4.7 5.3 1 
3.1 3 2 
0.4 -1 3 

 من الجدول نالحظ أنه : 

وهو أكبر من  5.3في حالة التربة الجيدة من األفضل أن ال نقوم بالتسميد ألننا سنحصل عمى عائد 
التربة متوسطة الجودة من األفضل أن نقوم بالتسميد ألننا سنحصل عمى ة العائد في حالة التسميد. في حال

وهو أكبر من العائد في حالة عدم التسميد. في حالة التربة الرديئة من األفضل أن نقوم  3.1عائد  
 .1-بداًل من خسارة  0.4بالتسميد ألننا سنحصل عمى عائد
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 :من ادلرحلة الثالثة وصوالً إىل ادلرحلة األوىل )خوارزمية إياب(  حسب الربرلة الديناميكيةنبدأ باحلل 
  *المرحلة الثالثة:

   األمثل احلل
   

         K=2 K=1 i 
1 5.3 4.7 5.3 1 
2 3.1 3.1 3 2 
2 0.4 0.4 -1  3 

 

 البديل الثاين يعرب عن حالة الًتبة مع أمسدة. K=2عن حالة الًتبة بال أمسدة أما  K=1حيث يعرب البديل األول 
أي يف السنة الثالثة يف حال كانت الًتبة جيدة ال يقوم البستاين بالتسميد ، بينما يقوم بالتسميد إذا كانت الًتبة 

 متوسطة أو رديئة اجلودة. 
 المرحلة الثانية:*
 

   احلل األمثل
     

           
           

         
         K=2 K=1 i 
2 8.19 4.7+0.5(5.3)+0.6(3.1) 

+0.1(0.4)=8.19 
5.3+0.2(5.3)+0.5(3.1) 

+0.3(0.4)=8.03 
1 

2 5.61 3.1+0.1(5.3)+0.6(3.1) 
+0.3(0.4)=5.61 

3+0(5.3)+0.5(3.1) 
+0.5(0.4)=4.75 

2 

2 2.13 0.4+0.05(5.3)+0.4(3.1)+
0.55(0.4)=2.13 

1+0(5.3)+0(3.1)+1(0.4) 
=-0.6 

3 

 

 أي أن البستاين يف السنة الثانية يقوم بالتسميد مهما كان نوع الًتبة. 
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 *ادلرحلة األوىل:
   احلل األمثل

     
           

           
         

         2 K=1 i 
2 10.74 4.7+0.3(8.19)+0.6(6.51) 

+0.1(2.13)=10.74 
5.3+0.2(8.19)+0.5(6.51) 

+0.3(2.13)=10.38 
1 

2 7.92 3.1+0.1(8.19)+0.6(6.51) 
+0.3(2.13)=7.92 

3+0(8.19)+0.5(6.51) 
+0.5(2.13)=6.87 

2 

2 4.23 0.4+0.05(8.19)+0.4(6.51) 
+0.55(2.13)=4.23 

-1+0(8.19)+0(6.51) 
+1(2.13)=1.13 

3 

 أي يف السنة األوىل يقوم البستاين بالتسميد مهما كان نوع الًتبة . 
يتوجب على البستاين أن يعتمد التسميد يف السنة األوىل و الثانية بغض النظر عن نوع الًتبة أما يف السنة :  القرارإذاً 

 عندما تكون نوعيتها متوسطة اجلودة أو رديئة. التسميدالثالثة فيعتمد 
( عندما تكون 12.94،9.72،4.23)و تقدر العوائد االمجالية ادلتوقعة عن السنوات الثالث على النحو التايل

 الًتبة يف السنة األوىل )جيدة،متوسطة،رديئة( على الًتتيب.
 

 )من الدكتور(مثال: 
 وحدة )مطعم( موزعة كاآليت: 27لنفرض بأننا ندرس بيئة مؤلفة من 

 

 تصنيف ادلطعم عدد الوحدات (1خدمة ممتازة) (2خدمة جيدة) (3خدمة وسط) (4خدمة رديئة)
2 2 4 4 12 ***** 

1 3 2 2 8 **** 

1 2 1 1 5 *** 

1 2 2 2 4 ** 

مث نأخذ كل عنصر من عناصر عدد الوحدات ادلقابل على  قسمواألول و ن لسطرنأخذ كل عنصر من عناصر ا
السطر الثاين و نقسمو على عدد الوحدات ادلقابل لو و نكرر نفس العملية على السطرين الثالث و الرابع لنحصل 

 مصفوفة االحتماالت االنتقالية على 



 

 
 

119 

 نظرية القرارات اإلدارية

  }نأخذ ثالث مراتب بعد الفاصلة{

[

                                
                                    
                                    

                                           

] 

 نقسم عدد الوحدات لكل سطر على رلموع عدد الوحدات فنحصل على مصفوفة الوضع احلايل 
[                                ]  

 

نضرب كل عنصر من عناصر مصفوفة الوضع احلايل بالعناصر ادلقابلة لو لعمود ادلصفوفة االنتقالية لنحصل على 
 مصفوفة الوضع ادلستقبلي 

 

[

                                
                                
                                
                                             

] 

 

 و يف كل مرة نكرر فيها عملية الضرب حنصل على مصفوفة السنة التالية.
اآلن ننتقل إىل احملاضرة العاشرة ، حيث قام الدكتور بطرح مثال أيضاً عن القرار ادلاركويف من كتاب حبوث العمليات 

 للسنة الثالثة ، ىيا بنا ... 

 تطبيق أسلوب ماركوف في اتخاذ القرارات:  

صحيفة، تلفاز، إذاعة، و ىي شركة سياحية ميكنها إجراء الدعاية خلدماهتا السياحية بإحدى وسائل الدعاية ادلعروفة 
تقوم اإلقبال على خدماهتا بثالثة مستويات ممتاز، جيد، مقبول، إن خربهتا السابقة ساعدهتا على وضع تقديرات 
حول العائد الذي حتققو لكل مستوى من مستويات اإلقبال ىذا من جهة، و من جهة ثانية الحظت )بناًء على 

 ية القادمة مرتبط دبستوى اإلقبال احلايل، و على أسلوب الدعاية ادلعتمد.اخلربة( إن اإلقبال يف الفًتة الزمن
 أسلوب الدعاية بالصحيفة : 

  
   =[

                 
                 
                 

]                            =[
                 
                 
                 

] 



 

 
 

121 

 نظرية القرارات اإلدارية

 بالتلفاز : أسلوب الدعاية 

    =[
                 
                 
                 

]                            =[
                    
                    
                    

] 

 أسلوب الدعاية باإلذاعة : 

    =[
                 
                 
                 

]                            =[
                 
                 
                 

] 

 مستويات الطلب  kحيث صفوفة االحتماالت االنتقالية م     
 مصفوفة العائد ادلقابل لكل أسلوب من أساليب الدعاية     

 ل.س للدعاية باإلذاعة، بالتلفاز، بالصحف على الًتتيب  152،722،552و تكلفة اإلعالن الشهرية 
 المطلوب:

 .تحديد أفضل أسلوب دعاية لألشهر الثالثة التالية.1
 احلل: 

 )أسلوب الربرلة الديناميكية(
عن طريق حساب األمل الرياضي = رلموع جداءات {حتديد الدخل ادلتوقع لكل أسلوب من أساليب الدعاية أواًل: 

  }مث نطرح تكلفة الدعاية الدخول لكل حالة من حاالت النظام باحتماالت حتققها

  
  ∑   

    
 

 

   

 

 :  )صحف( أسلوب الدعاية األول
  

 =0.3(500)+0.6(650)+0.1(800)-150=470 
  

 =0.2(400)+0.5(500)+0.3(900)-150=450 
  

 =0.1(200)+0.3(300)+0.6(450)-150=230 
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 :  )تلفاز( أسلوب الدعاية الثاين
  

 =0.6(1200)+0.3(1400)+0.1(1700)-900=410 
  

 =0.2(900)+0.5(1100)+0.3(1800)-900=370 
0.1(700)+0.7(1000)+0.2(1500)-900=170    

 = 
 :  )إذاعة( أسلوب الدعاية الثالث

  
 =0.3(550)+0.4(680)+0.3(830)-550=136 

  
 =0.0(450)+0.6(600)+0.4(950)-550=190 

  
 =0.0(350)+0.3(500)+0.7(750)-550=125 

 نضع النتيجة يف اجلدول التايل : 
  

      
      

    i 
136 410 470 1 
190 370 450 2 
125 170 230 3 

 الربرلة الديناميكية ، وادلطلوب حتديد أفضل وسيلة لألشهر الثالثة التالية : احلل وفق 
 إذاً األشهر ىي ادلراحل ، لكل شهر مرحلة وبالتايل ثالثة مراحل. 
 البدائل )األعمدة( ىي وسائل الدعاية )صحف ، تلفاز ، إذاعة(. 

 مقبول(.  3جيد ،  2ممتاز ،  1األسطر ىي احلاالت للطلب )
 وكما ذكرنا نعتمد خوارزمية اإلياب ، أي نبدأ من ادلرحلة الثالثة ، ونورد احلل فيما يلي : 

  (i)=Max(  
  

     
 (i) 3 2 K=1 i 

1 470 136 410 470 1 
1 450 190 370 450 2 
1 230 125 170 230 3 

 أي يف الشهر الثالث نقوم باستخدام وسيلة الدعاية األوىل مهما كانت احلالة. )مستوى الطلب(. 
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  (i)=Max{  
 +∑    

  
            

    
 +   

   (1)+   
   (2)   

   (3)  
     

 (i) 3 2 K=1 i 
1 904 136+390=526 410+440=850 470+434=904 1 
1 838 190+362=552 370+388=758 450+388=838 2 
2 578 125+296=421 170+408=578 230+320=550 3 

أي يف الشهر الثاين نستخدم الدعاية بالصحف إذا كان الطلب ممتاز أو جيد ، ونستخدم الدعاية باستخدام التلفاز 
 إذا كان الطلب مقبول. 

    
 +   

   (1)+   
   (2)   

   (3)  
     

 (i) 3 2 K=1 i 
1 1301.8 136+779.8=915.8 410+851.6=1216.6 470+831.8=1301.8 1 
1 1223.2 190+734=924 370+773.2=1143.2 450+773.2=1223.2 2 
2 962.6 125+656=781 170+792.6=962.6 230+688.6=918.6 3 

أي يف الشهر األول نستخدم الدعاية بالصحف إذا كان الطلب ممتاز أو جيد ، ونستخدم الدعاية باستخدام التلفاز 
 إذا كان الطلب مقبول. 

تعتمد االسًتاتيجية الثانية )الدعاية بالتلفاز( عندما يكون اإلقبال على خدمات الشركة مقبول يف السنتني إذاً القرار : 
 تعتمد االسًتاتيجية األوىل يف باقي احلاالت و جلميع السنوات.األوىل و الثانية و 

 

اآلن نصل إىل هناية احملاضرة ، نلقاكم يف احملاضرة القادمة لنبدأ مع الفصل األخري ادلطلوب منا ونستمر معو حىت 
 هناية احملاضرات ، دمتم خبري  ^_^ 

 


