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 Applied mathematics is a branch of mathematics that, 
as an interdisciplinary field, implements the 
applications of pure mathematics in other sciences. 
Political science, as a fieldof humanities and social 
sciences, has resorted to mathematical tools to 
achieve goals such as increasing the accuracy of 
analyses, creating a combined view on issues with 
diverse branches and effectively displaying data and 
information as well. This trend has become more 
intense and rapid in the current era. One of the broad 
subsystems of applied mathematics is modeling. This 
interdisciplinary research, in response to the question 
that how a mathematical model can be designed to 
calculate and represent the stability or decline of 
political ideologies,has provided an efficient and 
suitable mathematical modelbased on algebraic and 
geometric components to calculate and display the 
stability or decline of political ideologies while 
creating a bridge between the two fields of 
mathematics and political science.Besides expressing 
and proving calculations related to this model, it has 
also shown its advantages over other existing models 
so as to eliminate part of the existing gap in political 
researches. As a practical example, the consistency of 
the ideology of Kemalismin recent decades has been 
estimated. This research, in coordination with the 
nature of its subject and purpose, has been done using 
computational and analytical method and its findings 
estimate the stability of Kemalism in the political 
system of Turkey more than a half. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

ای، رشوههای میوانعنوان حووز  ای از ریاضیات است که به ریاضیات کاربردی شاخه
کند. علوم سیاسی  سازی میها پیاد دانشهای ریاضیات محض را در سایر کاربست

ای از علوم انسانی و اجهماعی برای تحقق اهدافی همچون افزایش مثابۀ حوز نیز به
های مهنوع و نمایش موثرر ها، ایجاد دید ترکیبی در مسائل دارای شاخهدقت تحلیل

عصور های ریاضویاتی مهوسول شود  اسوت. ایود رونود در ها و اطالعات به ابزارداد 
هوای گسوهرد  دانوش نظامتری گرفهه است. یکی از زیرکنونی شدت و سرعت افزون

ای در پاسو  بوه ایود رشوههسازی است. ایود پوهوهش میوانریاضیات کاربردی مدل
با چه فرایندی مدلی ریاضیاتی برای محاسبه و نمایش پایسهگی »باشد که  پرسش می

و نیز بوا ایجواد پلوی میوان دو « است؟های سیاسی قابل طراحی و یا افول ایدئولوژی
عرصه ریاضیات و علوم سیاسی به ارائه یک مدل ریاضیاتی کارآمد و مناسو  برپایوۀ 

های جبری و هندسی پرداخهه و ضمد طرح و اربات محاسبات مربوط به ایود مثلفه
های موجوود را ناوان داد  اسوت توا بااوی از مدل، مزایای آن نسبت به سایر مدل

عنوان یک نمونوه های سیاسی را از میان بردارد؛ همچنید بهدر پهوهشخأل موجود 
های اخیر ارزیابی عملی، پایسهگی ایدئولوژی کمالیسم در نظام سیاسی ترکیه در دهه

شوود  اسووت. ایوود پووهوهش در هموواهنگی بووا ماهیووت موضوووع و هوود  آن بووه رو  
پایسهگی کمالیسم در  های آن میزانمحاسباتی و تحلیلی انجام پذیرفهه است و یافهه

  زند.نظام سیاسی ترکیه را بیش از یک دوم تامید می

  
 14/6/1400: یافتدر  یختار 
 17/03/1401 :یرشپذ یختار 

 
  :یدیواژگان کل

 ،یدئولوژیا
 ،یکاربرد یاضیاتر 

 ،یاسیعلوم س
 ،یساز مدل

 یارشههانیم
 

 مقاله علمی و پهوهای
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 مقدمه

 مختلت  یهتادانت  در اتیاضتیر یهتاابتزار از استتفاده امروزه
 زیتن یاسیس علوم و افتهی یریگچشم گسترش یانسان علوم همچون

 مختلت  یهتاحوزه انیم در. است نمانده کناربر یروند نیچن از
 تریجزئ و ترقیدق یبررس امکان جادیا مانند یاهداف ،یاسیس علوم

 یهتایدئولوژیتا ییایتپو و ییایپا به مربوط یهاپژوه  یهاافتهی
 یراهت دیتمه و هاپژوه  نیا یهاهیفرض تریقو یابیارز ،یاسیس
 متدل کیت یطراحت آنهتا، مختلت  یهتابخ  جینتا بیترک یبرا
 نیتا بتر افزون سازند؛یم یضرور را متناسب و مناسب یاتیاضیر

 مخاطب به اطالعات از یاحجم گسترده یفور ارائه امکان موارد،
 توجتهقابتل و مهتم یازیامت ،یمدل نیچن از حاصل یهانمودار در

 از تترعیستر و تترستاده ریتصو درک موارد، یاریبس در رایز است؛
 و مختلت  یهتانتهیگز اسیتق بتا راستا نیا در. دهد یم یرو متن

 متدل کیت یطراحت ،یاستیس یهتایدئولوژیتا تیتماه بته توجه
 یهندست نمودار و یجبر محاسبات چارچوب از مرکب یاتیاضیر

 رایتز رسد، یم نظر به ترمناسب گسستهریغ و یدوبعد ره،یچندمتغ
 ریمقتادهیتپا بتر که یخط و یبعدکی یمدل به نسبت آنکه نخست
 یرو یپت ۀجداگان درک امکان شود،یم بنا اعداد محور بر مندرج

 یدئولوژیا کی دهندهلیتشک عناصر و اصول از کیهر یروپس ای
 آوردیفراهم مت یاجمال یمختل  با نگاه یها را در عرصه یاسیس
 کتار امتا است، تردشوار یتاحدود آن کاربست و ساخت گرچه و

 جیترا گسستته یهتانمتودار آنکته دوم. کندیم ترآسان را مخاطب
 نشتان هتم از جدا را ادشدهی عناصر و اصول ،یالهیمانند نمودار م

 ذهتن بته را یکامل درک آنها، یوستگیپ ندادن  ینما با و دهندیم
 .سازندینم متبادر
 کترد میختواه حیتشتر و ارائه را مدل از ینوع پژوه ، نیا در

در متوارد  ییهتامتدل نیچنت یطراح. بماند برکنار نقدها نیا از که
در اثتر  یکدکن یعینمونه محمدرضا شف یسابقه دارد؛ برا زین گرید

 منظتوربه ،سلطنت سقوط تا تیمشروط از یفارس شعر ادوارخود، 
 استتداده  شتنهادیرا پ یضتلعچهار یمدل گریکدیشعرا با  سهیمقا

 بتته منحصتتر یو ۀشتتد یطراحتت متتدل البتتته(. 133ص، 1387)
استت و  یآن هم براستاس ادراکتات شخصت ،یهندس یهانمودار

 یورزش یهارشته از یبرخ در هامدل نیاندارد.  یقیمحاسبات دق
 یگفتنت. دارنتد کتاربرد زیتن ورزشکاران یبند سطح و سهیمقا یبرا

ت ییهتاافتیره زین یاسیس علوم یهاعرصه گرید در که است  یکم 
 پتژوه  موضتو  در امتا شتوند؛یمت دهیتد هتاپژوه  یبرخ در

 .شود ینم دهید یمستقل اثر حاضر،
 آن، موضتتو  و هتتد  تیتتماه براستتاس پتتژوه  نیتتا روش
 .است یلیتحل و یمحاسبات

 ینکتات انیتپس از ب ،یعمل نمونه کی ارائه جهت مقاله نیا در
و کاربستت آن در  ستمیکمال یدئولوژیتا یستتگیپا زانیدر مورد م

 یدئولوژیتا نیتشده را در متورد ا یمدل طراح ه،یترک یاسینظام س
 گرفت. میبه کار خواه یاسیس

 
 یاسیس علوم در یاضیر یسازمدل ضرورت و طهیح

 انیم در که است مندنظام یتیفعال یکاربرد اتیاضیر ،یکل طور  به
 بتا ختود تیتماه در و ردیگیم قرار علوم ریسا و محض اتیاضیر

 نتهیزم. شتودیمت  یتوصت خاص یتفکر ۀویش و کردیرو نگرش،
 اتیاضتیر و علتوم نیب موجود متقابل یوابستگ حوزه، نیا نیادیبن

 بتر اتیاضتیر راتیتتثث از ادامه در(. Lin, 1976, p.269) است
 در کته استت توجته انیشتا اما گفت، میخواه سخن یانسان علوم

 ،یو اجتمتاع یو بافتت انستان اتیاضیر یتعامل رابطه گرید یسو
 فرهنت  از متتثثر ،یریتگماننتد انتدازه یاتیاضتینظامتات ر یبرخ

 (.De Freitas & Sinclair, 2020, p.5) اندبوده جوامع
 ماننتد توانتدیمت مختلت  علوم با اتیاضیر یهمپوشان زانیم

 ،یرو هتر  بته باشتد؛ انتدک یشناستستیز مانند ای اریبس کیزیف
 اتیاضتیر یکتانون توجته مورد دیبا که است یهمپوشان نیا وجود

 (.Lin, 1976, p.270) شود واقع یکاربرد
، انتوا  یکتیالکترون یهتاانتهیختاص از زمتان وهتور را طور  به

، یکدگتترار ،یعتتدد یهتتاقالتتب در وستتتهیپ هتتادادهاز  یافزونتتروز
 یهتابا ارائه مواجههتوان انتظار ید. هر روز مشونیپردازش و ارائه م

، یاستیس یهتایستنجهوا، بازار ستهام، نظتر وضع مورد در یعدد
 را گترید متوارداز  یاریو بست یسرشمار جینتا، یتجار یهاتراکن 
و استتنتاج از آنهتا در  یعدد یهاداده ریموارد، تفس شتریب. در داشت

معمواًل  اطالعات و هاداده رو نیازا ؛و خام دشوار است یشکل اصل
شتوند کته بتا ستهولت یارائته مت ی، خالصه و به شتکلیدهسازمان

بته  یعدد یهاهداد لیتبدبا  شتریب ندیفرا نیباشند. ا ریقابل تفس یشتریب
 (.Crosswhite, 1987, p.404شتود )ینمتودار انجتام مت ایجدول 
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 ابد؛ییم تیاهم یاندهیبه طرز فزا یاضیر یساززمانه مدل نیا در
 یهتامعتادالت و فرمتول ۀترجمت یبترامتا را  ییها توانا انهیرا رایز
 ستتیز آن در کته یجهتان ۀدربتار یو واقعت ینیع جیبه نتا یاضیر

 ددهنتتیگستتترش متت یو مجتتاز یقتتیحق، اعتتم از میکنتتیمتت
(Dangelmayr & Kirby, 2005, p.7 تصتور علتم متدرن .)

 تیتاستت. ماه نتاممکن یاضیر یسازمدل ۀبدون کاربرد گسترد
همان مدل و  ای ،آن ریبا تصو هیاول ءیش کی ینیگزیجا ،روش نیا

. استت یمحاسبات یهاتمیالگور از یریگبهرهمدل با  شتریب ۀمطالع
 بیتترک هتمرا بتا  یکاربستتو  ینظتر یایاز مزا یاریروش بس نیا
ستازد ید را قادر مافرا ،بلکه با مدل آن ءیکند. کار نه با خود شیم

 یاوهیشت بتهو رفتتار آن را  هایژگیقابل تصور، و تیکه در هر موقع
 د.نکن یبررس سادهارزان و  ع،یسر

بته شتدت توستعه  یاضتیر یستازکه مدل ستین یشگفت یجا
 ۀاز توستع دهتد؛یرا پوشت  مت یدیتجد یهتااستت و حتوزه افتهی

 ینتدهایفرا لیتو تحل هیتو کنتترل آنهتا تتا تجز یورافنت یاهستمیس
 ۀروش در اواخر ده نیا اتیح دی. تجدیو اجتماع یاقتصاد ۀدیچیپ

 عمتده لیتدل دو امتر نیا. داد رخ یالدیم 1950 ۀده لیاوا و 1940
 یاجتمتتاع ۀمستت ل کیتت ،هتتا و دومانتتهیرا وهتتور نخستتت، داشتتت؛

بتود.  کتایو آمر یشتورو یاتمت حاتیتسل یهابرنامه یعنیسابقه یب
 یهتار: انفجتارستاندیم یاریمس له  نیبه حل ا یاضیر یسازمدل

بتا استتفاده از   یپت ازها ها و پرتاب ماهوارهپرواز موشک ،یا هسته
در عمتل محقتق  ستپسو   یآزمتا هتاانتهیرادر  یاضتیر یهامدل

بتزر   ۀپتروژ چیروش، هت نیتشدند. امروزه بتدون استتفاده از ایم
 یهتابرنامته یبرخت یحتت و یاقتصتاد ایت یطتیمح ستتی، زانهورافن

. بتدون ردیگیقرار نم یمورد بررس یبه طور جد یاسیو س یاجتماع
 یحلتفکر کردن در متورد راه ی، حتیداشتن منابع اطالعات اریدر اخت

 نیتبتا ا ؛ستتین ممکن یجهان ۀمشکالت بزر  و متنو  جامع یبرا
 زیتنپتردازش اطالعتات ختام  یبترا نتانیقابتل اطم یهاحال روش

 (.Samarskii & Mikhaĭlov, 2018, p.1-2است ) یضرور
 اتیاضتیر یهاروش از استفاده دینبا موارد، نیا یتمام وجود با

 از دور یانستان علتوم ژهیتو بته هتا،دانت  گترید پژوهشگران یبرا را
نشان دادنتد کته  یشواهد ۀارائ با سندگانینو یبرخ. دانست دسترس

 و هیپا اصول از ن،یامروز ۀاستفاد مورد یهامدل نیچگونه کارآمدتر
 ,Oden, 2011) انتتدبترآورده ستر متتدرن و کیکالست اتیاضتیر

p.xiii نظام سو کی(. از چنتد قترن  درهای حکومتی و اجتماعی که
 دیتتردنتد وبتیای مبتنی بر علوم انستانیگهم ،اندآمده دیپد گرشته

 شتده گفتتهحکمرانی جز با اتکا به علوم انسانی ممکن نخواهد بود. 
استتت ارتبتتاط آشتتکاری دارنتتد. علتتم معاقتتب یسکتته علتتم و  استتت
استت.  استیس ،ها قدرت هستند و قدرتدانستنی ؛هاستیندانست
 اتیاضیآنها، ر ۀاز علوم انسانی و بلکه هم ارییدر بس گرید یاز سو

موضو  در علتومی ماننتد اقتصتاد و  نیدارد. ا نییآفرحضور و نق 
 گترییقابتل مشتاهده استت. در علتوم د شترییبا وضوح ب تیریمد

بتا  زیتنو حقتوق  استییعلتوم س ،شناستیشناسی، روانمانند جامعه
 را مشاهده کرد. اتیاضیر نییآفرحضور و نق توان یمل مثاندکی ت

 آن یاجتمتاع علتوم در اتیاضتیر یهتایکاست از یکی اساساً 
 یبترا حتوزه دو هتر در که دارند وجود یاندک اریبس افراد که است

(. Fisher, 1930, p.232) باشتند دهیتد آموزش یمطالعات نیچن
 علتوم یهتاپتژوه  یبرا یکاربرد اتیاضیر که یامکانات به توجه
 و کنتدیمت فتراهم خاص طور به یاسیس علوم و عام طور به یانسان

 ییهاروش ۀارائ که کندیم ثابت حوزه نیا در یفعل اتیادب ضع 
 دیمف اریبس یاسیس علوم ۀطیح در یاضیر یسازمدل یبرا کارآمد

 یآمار یهایبررس مانند ییهانهیزم در البته. است یضرور یحت و
 یهمبستتگ ستنج  ایت و محتتوا لیتحل در یبسامدسنج جمله از
 انتد،گرفته صورت ییهاپژوه  هایباز یۀنظر زین و هاپارامتر انیم

 ژهیتوبته ،یمستقل اثر یاسیس یهایدئولوژیا یستگیپا مورد در اما
 .خوردینم چشم به یفارس زبان به

 

 یس    یپا یابی  ارز جه    یهندس   و یجب  ر م  دل یطراح  

 سمیکمال یدئولوژیا

 سمیکه کمال ی، اصالحات1923در سال  هیترک یجمهور سیتثس با
 بنتدیستکوالر پا یا جامعته جتادیا یرا در راستتا نیخوانده شد، د

از  انتهیگرا یملت یهتا (. آرمان55، ص1394 اووز،یت) ستاخت یم
آن را  استتیکه آتاترک پس از کسب قدرت ر یاسیس یحزب یسو

 نیتشتد. ا نیتیتب 1خلق خواه یحزب جمهور یعنیبرعهده گرفت، 
 یطور رستم بته 1931ستال  یسوم خود در ماه مت حزب در کنگره
 بیتصتو از ستمیآتاترک ایت سمیکمال یهاهیعنوان پا ش  اصل را به

                                                           

1. Cumhuriyet Halk Partisi 
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 مردم گرایی

 ملی گرایی

 دولت گرایی

 جمهوری خواهی

 سکوالریسم

 انقالبی گری

 ،یختواهیجمهتور ،ییگرادولت ،ییگرایمل ،ییگرامردم: گرراند
 انیتم از(. Uzun, 2010, p.249) یگتر یو انقالبت سم،یسکوالر

و  ی)فرهتاد بتود هتا کار یبنتا ستن  یخواه یجمهور اصول، نیا
 یها در دهتته هیتتدولتتت ترک تی(. وضتتع96، ص1396 ،یکتتاوم
فراتتر از  ستمیکمال ۀگان چنان بود که اصتول شت  1930و  1920

 اتیتهم در طول ح دیجد یجمهور یها استیشعار بودند و بر س
 شهیهم یبرا هیترک. گراشتند یم ریتثث یآن و هم پس از و گرار انیبن
 شتد، ینمت محدود عنوان ای نام رییتغ به صرفاً  رییتغ نیا و کرد رییتغ

 نیتتر یلتیتخ بتا کته شتد متحتول ژر  یقتدر به کشور نیا بلکه
 (.79−78ص، 1391)کامروا،  نبود ینیب  یپ قابل هم وهایسنار

 یستتتگیپا مطالعتته در شتتده اشتتاره اهتتدا  نیتتتثم منظتتور بتته
 کته استت شتده یطراحت یضلعش  یمدل سم،یکمال یدئولوژیا

خواهنتد بتود.  سمیاز اصول کمال یکی ندهینما آن رئوس از کیهر
 منتتظم یضتلعشت  از اصول، از کیهر یاثر برابر برا جادیا یبرا
 شتعا  زین و اضال  طول. شودیم استفاده برابر یایزوا و اضال  با
 اسیتمق تتا شتودیآن هم ش  واحد در نظر گرفته م یطیمح رهیدا

. بکاهتد محاستبات یدگیتچیپ از و دهتد دست به یاساده یعدد
 در کته یبیترت براساس اصل نینخست به یضلعش  رأس نیباالتر
 اختصتاص یتیگرامتردم یعنتی استت، شتده تیرعا پژوه  تمام

 گترید در گتردستاعت جهتت در بیتترت بته اصول ریسا و ابدییم
 بته متدل هیتاول یهندس طرح رو نیا از کنند؛یم یریگیجا رئوس

 .بود خواهد 1 شکل صورت
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل یکل طرح. 1 شکل

 براستاس کته شتودیم عمل بیترت نیا به مدل، نیا کاربست یبرا

تعلتق  6صتفر تتا  محتدوده در یازیتامت اصتول، از کتدامهر به هاداده
 شتتریب یکتینزد از نشان شود، ترکینزد 6 به ازیامت نیا هرچه رد؛یگیم

 البتته. بود خواهد اصل آن یستیکمال خوان  به حوزه آن یعملکردها
 .  شوندینم لحاظ واحد 5/0 از ترکوچک ریمقاد کار، سهولت یبرا

 و ستخت علتوم نیمتعت دقت ،یانسان علوم در که است یگفتن
 یاتیاضتتیر یهتتایستتازشتتاخ  در یتجربتت علتتوم بتتزر  بختت 

 و یمحاستبات مفروضتات حال نیا با باشد؛ داشته وجود تواندینم
 و آنها بودن حیصحمین ازات،یامت بودن دهیکوانت مانند مدل یلیتحل

 ایتپا عمتدتاً  اصول)مثاًل  اصول بودن روندهپس ای ستهیپا با تناسب
 یریتگجتهینت بخت  در که آن مانند و( اندگرفته باال به 3 ازاتیامت

 استت، شتده اشتاره یستازمتدل ندیفرا در آنها گاهیجا به پژوه 
 از مطلتوب یحتد تتا و کنندیم جادیا یدهازیامت یبرا یچارچوب

 .  کاهندیم جینتا بودن رانهیسوگ
 یرو بتر ازیامت آن، با متناور ۀنقط کردنمشخ  با بعد گام در

آن را بته رأس  ،یطتیمح رهیتدا مرکتز ایت شتکل مرکتز که یخطپاره
 بته نقتاط نیا اتصال ت،یدرنها و کندیمربوط به آن اصل متصل م

 .دیآیم دست به سمیکمال نفوذ از یکل یطرح هم،
 بته ازیتن گونتاگون یهتاعرصه در نفوذ نیا یجبر ۀسیمقا یبرا

 از. میتدار حاصل شکل مساحت نییتع یعنی ،یهندس یامحاسبه
 ندارند، یمشخص اضال  و ایزوا آمده، دست به یهاشکل که آنجا

 بته توجته بتا ستپس و پرداخته آنها افراز به یبند مثلث روش با دیبا
 بته مزبتور یهتازدن مستاحت مثلتث جمتع بتا مستاحت، اصول

 یۀزاو و ضلع دو هامثلث نیا ۀهم در. میابی یم دست کل مساحت
منتظم، مقدار  یضلع n یداشت. برا میآنها را در دست خواه انیم

 :دیآیبه دست م ریز ۀبراساس درجه از رابط θ یمرکز یهیزاو
 

θ =
360

n
 

درجته  60مشتخ  در هتر شت  مثلتث برابتر بتا  یۀزاو پس
 هتر مستاحت میتوانیم ریخواهد بود. اکنون با استفاده از فرمول ز

 :میابیب را آنها از کی

S= x1. x2. sin θ

2
=

√3
2

4
x1x2 

 یهرون قابتل اثبتات استت. بترا رابطه کاربست با فرمول نیا
 ابتتدا(، Connelly, 2009, p.4192) 1استفاده از فرمول هترون

                                                           

1. Heron's formula 
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 ,Yiu, 2012) هتانوسیضلع سوم براساس قانون کست محاسبه به

p.89 )یممیپرداز. 
 

x3 = √x1
2 + x2

2 − 2x1x2 cos θ 

بته دستت  نیهترون چنت رابطه هیبرپا مثلث هر مساحت نکیا
 :دیآیم

 

p =
x1 + x2 + √x1

2 + x2
2 − 2x1x2 cos θ

2
 

 

S = √p(p − x1)(p − x2)(p − √x1
2 + x2

2 − 2x1x2 cos θ) 
 

= √

x1 + x2 + √x1
2 + x2

2 − 2x1x2 cosθ

2
×

−x1 + x2 + √x1
2 + x2

2 − 2x1x2 cosθ

2

×
x1 − x2 + √x1

2 + x2
2 − 2x1x2 cosθ

2
×

x1 + x2 − √x1
2 + x2

2 − 2x1x2 cosθ

2

 

 

= √
(x1 + x2)2 − (x1

2 + x2
2 − 2x1x2 cos θ)

4
×

(x1
2 + x2

2 − 2x1x2 cos θ) − (x2 − x1)2

4
 

 

= √

x1
2 + x2

2 + 2x1x2 − x1
2 − x2

2 + 2x1x2 cos θ

4

×
−x1

2 − x2
2 + 2x1x2 + x1

2 + x2
2 − 2x1x2 cos θ

4

 

 

= √
2x1x2(cos θ + 1)

4
×

2x1x2(1 − cos θ)

4
 

 

= √
4(x1x2)2(sin2 θ)

16
 

 

=
(x1x2 sin θ)

2
 

 

هر ش  مثلث بتا استتفاده از  یفرمول برا نیا یکسانی لیدل به
مساحت کل شکل مربوط بته هتر عرصته، از فرمتول  ،یریفاکتورگ

 قتیدر حق ایاز اضال  ش  مثلث  یکیطول  xnکه در آن هر  ریز
در آن عرصه استت، قابتل محاستبه  سمیاز اصول کمال یکی ازیامت

 خواهد بود:
 

A =  
√3
2

4
((x6x1) + (∑ xn

5

n=1

xn+1)) 

 امکتان کته یدست محاسبات از زیپره و کار شدن ترسهل یبرا
 یستینوبرنامته زبتان از استفاده با ریز کد دهند،یم  یافزا را خطا

Visual Basic  نوشته شده است که در طول کار از آن به دفعتات
 :میا استفاده کرده

Private Sub CommandButton1_Click() 
a = TextBox1.Text 
b = TextBox2.Text 

c = TextBox3.Text 
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d = TextBox4.Text 

e = TextBox5.Text 

f = TextBox6.Text 

g = (a * b) + (b * c) + (c * d) + (d * e) + (e * f) 

+ (f * a) + 0 

h = g * ((3 ^ (0.5 + 0))) / (4 + 0) * 1 

i = h * 100 * 1 

j = i / (54 * ((3 ^ (0.5 + 0)))) 

MsgBox h, , "Area" 

MsgBox j, , "Percentage" 

End Sub 

 از کیتهر بته کته باشتد یمت یازاتیامت برنامه، نیا یهایورود
 شتکل مستاحت آن، یهتایخروج و است گرفته تعلق اصل ش 

 یدرصتد زانیتم و ازاتیتامت آن بتا متنتاور نقاط اتصال از حاصل
. کنتدیمت اشتغال یضتلعش  کل مساحت از شکل نیا که است

 همچتتون یمختلفتت یهتتا راه از هتتم یضتتلعشتت  ختتود مستتاحت
 کتتردن دوبرابتتر ماننتتد وستتتهیپ اتیاضتتیر یابزارهتتا از یریتتگبهتتره

 مستاحت کته شود یم محاسبه ریز نیمع یهاانتگرال جمعحاصل
 :کندیم نییتع را آن از یمین

 

 

S = 2 (∫ √3
2

3

0

x dx + ∫ 3√3
2

9

3

 dx + ∫ −√3
2

x + 12√3
2

12

9

 dx) = 2 × 27√3
2

= 54√3
2  

 

 و هتتاکتتن  قیتتتطب زانیتتم محاستتبه یبتترا کتته استتت یگفتنتت
  ینمتا درصتد دوم ۀشیر دیبا سم،یکمال با عرصه کی یرخدادها

 ۀبتا محاستب رایتبتاال را بته دستت آورد؛ ز ۀبرنامت توست  شده داده
 یواحتتدها قتتتیحق در یایمتتدل دوبعتتد نیمستتاحت در چنتت

 یبترا کته رستندیمت دو تتوان بته ناخواسته هم ازاتیامت یبعدتک
 مثالً  است؛ یضرور دوم ۀشیر ۀمحاسب ند،یفرا نیا اثر یسازیخنث
 م،یبتده ازیتامت 3 یعنتی ازیتامت 6 از یمین اصول، از کیهر به اگر

 ستتین یمنطقت کته استت% 25 زانیم برنامه، محاسبات حاصل
% 50 یعنتی آن، جترر یولت شتود؛ رفتهیپر قیتطب درصد عنوانبه

 .است یمنطق یامحاسبه
 ۀنحتو از حاصل یارهیدا گشتیجا مختل  حاالت مدل، نیا

 در را مستاحت بتر آن ریتتثث و هم کنار در سمیکمال اصول دمانیچ
 ادشدهیلحاظ کردن مورد  یحال، نخست برا نیبا ا رد؛یگینم نظر

 گرفتته کتار  به آنها در مدل نیا که ینیادیبن ۀاز پنج عرص کیدر هر
گرا  خواهتد   120ۀبه محاسب ازیگرا  ن کی یجا به شد، خواهد

کتار  نی( و ا6-1= !) 5= ! 120 رایگرا ؛ ز 600جمعًا  یعنیبود، 
حتاالت  نیاز ا یکیاز آن، انتخاب  گرشته. است بارمشقت یامر
 اریآنهتا بست یهتاواحتد از داده یگرافت ۀمحاستب ایتو   ینما یبرا

 ۀهمت یبترا کستانی بیتترت لحتاظ بتا نکتهیا دوم. استت بترزمان
 آنهتا بتر کنواختتی یاثتر ادشدهی ۀمس ل ،یبررس مورد یهاعرصه

 وجتود بته یمشتکل ،ینستب ینگاه با و سهیمقا ثیح از و گراشته
 .گشت میخواه باز نکته نیا به بعداً . آمد نخواهد
 استتیس یهتاعرصته نیتترمهم در مدل کاربست به ادامه در

 .میپردازیم هیترک یخارج و یداخل
 

 1کاربس  مدل در عرصه اق صادی

از  یناشت یعملکترد تیبتا توجته بته رشتد مشتروع :یییگرامردم
مستتمر حتزب  یها یروزیدولت و پ یاصالحات اقتصاد قاتیتوف

 دارانهیسترما یابیتآن و وهتور و قتدرت یعدالت و توستعه در پت
 یستتگیپا از اصتل نیتا ،یآنتاتول یببرهتا مانند متوس  و کوچک

در  یرفتاقت یدارهیسترما وهتور حال نیا با است؛ برخوردار یمهم
 لحتاظ بتا. کاهتدیمت آن ازیتامت از دیستف حتزب تیتحاکم زمان

  .ردیگیتعلق م ازیامت 5/4اصل،  نیعوامل به ا نیا مجموعه
ک :ییگرایمل  ریبتا ستا یبتر گستترش تعتامالت اقتصتاد دیتتث
 استتیس گراشتتن کنتار و ییاروپتا یکشتورها ژهیتوبته ها،کشور

 یستو از و آزاد بتازار استیس یسوبه حرکت و واردات ینیگزیجا
نشتان از افتتول  ن،یمنتاطق کردنشت توستتعه و رفتاه بته توجته گترید

 نیعرصه دارند. به ا نیدر ا یو مالحظات نژاد یاقتصاد ییگرایمل
                                                           

 ،یغالم نامهانیپا از گرفتهبر بخش نیا در هیپا یهاگراف یهاداده یتمام. 1
 سه در هیترک یاسیس نظام در سمیکمال ییایپا و ییایپو (، 1397محمدحسن )

 است. ریاخ دهه
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0
1
2
3
4
5
6
 مردم گرایی

 ملی گرایی

 دولت گرایی

 جمهوری خواهی

 سکوالریسم

 انقالبی گری

 یبرخت کامتل قیتتوف نبتود جهتت بته هتمآن  از،یتامت 2اصل تنها 
 .شودیم داده اروپا نظر جلب در نگربرون اصالحات
و  یاقتصتاد بته عرصته یستتیالیافول نگتاه سوس :ییگرادولت

 نیستاحت در عت نیدر ا یشورو ریاز مدل اتحاد جماه یریالگوگ
 زشیتآن موجتب ر یاستیبرکنتار مانتدن از جوانتب س یتالش برا

 یهادخالت یعلت وجود برخ به یول شود،  یاصل م نیا ازاتیامت
 زیتن و یتجتار یارتعرفتهیغ موانتع یاپاره وجود اقتصاد، در دولت

 .شودیم داده ازیامت 2 اصل نیا به یرفاقت یدارهیسرما دهیپد
شتتدت و شتتتاب  ر،یبتته نتتو  ستت یالگتتوده :یخییوا یجمهییور 

کشتور  نیتملت ا یاز آرا یناش هیترک یجمهور یاصالحات اقتصاد
چتون اصتالحات  یمثبت حزب حاکم به مسائل کردیبوده است؛ رو

و  یاروپتتا کتته آثتتار فتتراوان تجتتار هیتتبتته اتحاد وستتتنیو پ یاقتصتتاد
به آن بتوده  یخواهند داشت، از عوامل اقبال مردم ایداشته  یاقتصاد

قبول دانستته  قابل زیدولت ن ۀکارنام ،یاست؛ افزون بر مواضع اعالم
 نیتا در یانتدک اختالالت هادهه نیدر ا ییوقو  کودتاها یشده، ول

 .ابدییم اختصاص ازیامت 5 اصل، نیا به. است کرده جادیا روند
آن  یو تجلت یاقتصاد یسیبه دگرد یبرالینول کردیرو :سمیسکوالر 

 نیتا ازیتامت ،ینتید دگاهیاز د رمجازیغ یاقتصاد یهاتیفعال یدر برخ
 کتامالً  هیترک یمال و یاقتصاد نظام حال، نیا با دهد؛یم  یافزا را اصل

 مستائل یاپتاره وجتود است، نشده ینید مالحظات از جدا و سکوالر
 آن حتدت و شتدت از ،یمترهب اماکن یمال یهاتیمعاف یبرخ چون

 .شودیم داده اصل نیا به ازیامت 5/4 مجمو در. کاهندیم
ماننتد  یراتتییتغ زانیتسرعت و م :یطلباصالح و یگر یانقالب

از  تیتحکا یکوتتاه زمتان بتازه در تتورم نترخ آورکتاه  شتگفت
دارد. هتد   هیتترک یاز اصتالحات اقتصتاد یاریبودن بس یانقالب
ملت تترک بتا درک استتلزامات زمتان  یاصالحات، اعتال یاساس

 بتته ییهتتاواکتتن  عنتتوانبتته ریتفستت قابتتل هتتا،کتتن  نیتتبتتوده و ا
 یپتول ینهادهتا نظر جلتب ماننتد یزمتان گونتاگون یهتاضرورت

 نیبنتابرا هستند؛ زین یاقتصاد یهاکمک افتیدر یبرا یالمللنیب
 .ردیگیم تعلق ازیامت 5/5 هایکند یبرخ وجود با اصل، نیا به

 ریمقتاد هاجدول)در  اندآمده ریز گرا  و جدول در باال موارد
 (.اند شده  قطع صفر به صدم از کمتر

 

 یاق صاد عرصه در آن لیتحل و سمیکمال اصول ازاتیام . 1 جدول

 ازیامه اصل
 5/4 سمیپوپول

 2 سمیونالیناس
 2 سمیاتات
 5 یخواهیجمهور 

 5/4 سمیسکوالر 
 5/5 یطلباصالح و یگر یانقالب

 5/23 (واحد) ازاتیامه مجموع
 13/41 (مربع واحد) گرا  پوشش تحت مساحت

 %98/43 گرا  پوشش تحت نسبت
 %31/66 سمیکمال با انطباق

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هیترک یاقتصاد عرصه در سمیکمال یستگیپا گراف. 2 شکل

 کاربس  مدل در عرصه فرهن ی

 و انیتگرااسالم یرشد سطح حقوق فرهنگ یتالش برا :ییگرامردم
 اصتل نیتا بته دیستف حزب یها ییگرا توده و یقوم یهاتیاقل زین

 .دهدیم اختصاص ازیامت 5/4
 موجتب ترکتان یقتوم یتیهتو یهاضیتبع کاه  :ییگرایمل

 .شودیم واحد 2 به اصل نیا ازیامت زشیر
و  نییاز باال به پتا ونیزاسیدموکرات ندیگسترش فرا :ییگرادولت

 دولتت ختوان  بته کیتنزد یاقتصاد فرهن  از ینوع یریگشکل
 .شودیم اصل نیا به ازیامت 4 ۀارائ سبب

 گترااسالم یهاتوده یدهیرأ یالگوها ریتثث :یخوا یجمهور 
 نیتا ،یفرهنگت یهتااستیس به یدهشکل در کردها یمقاطع در و

 قتاتیتوف نبتود البتته. دیتنمایمت ازیامت 4 افتیدر ۀستیشا را اصل
آن  ازیتچون پوش  موجتب کتاه  امت یدولت در مسائل گسترده

 شده است.
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 یونتدیپ زبتان در ستمیسکوالر قدرت یروپس :سمیسکوالر 
 نیتا یمتدن ۀجامعت از ییهتابخت  در ژهیوبه ه،یترک نینو یاسیس

 حتال نیباا دارد؛یمت نگتاه 3 حتدود در را اصتل نیا ازیامت کشور،
 نظرمورد یفرهنگ یفضا کامل جادیا در دیسف حزب توان  فقدان

 .است افزوده اصل نیا قدرت بر خود
امتتواج قدرتمنتتد اصتتالحات  :یطلبییاصییالح و یگییر یانقالبیی

 5/4از عصر اوزال به بعد و افول نقت  ارتت ،  یو فرهنگ یاسیس
 نبودن شتریب لیدل هاینینشعقب یبرخ. دهدیاصل م نیبه ا ازیامت

 .هستند ازیامت نیا
 

 یفرهنگ ۀآن در عرص لیو تحل سمیاصول کمال ازاتی. امت2 جدول

 ازیامه اصل
 5/4 سمیپوپول

 2 سمیونالیناس
 4 سمیاتات
 4 یخواهیجمهور 

 3 سمیسکوالر 
 5/4 یطلباصالح و یگر یانقالب

 22 )واحد( ازاتیامه مجموع
 09/34 (مربع)واحد  گرا  پوشش تحت مساحت

 %45/36 گرا  پوشش تحت نسبت
 %37/60 سمیکمال با انطباق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هیترک یفرهنگ ۀعرص در سمیکمال یستگیپا گراف. 3 شکل

 کاربس  مدل در مسئله ُکردی

پس از  HDPرهبران  یگسترده و برخورد با برخ هیتصف :ییگرامردم
 انیتحتزب حتاکم در م یآرا زشیو ر 2016نافرجام سال  یکودتا

 3اصل را در حد  نیا ازیامت 2017در رفراندوم سال  ژهیو کردها، به
 .داردینگاه م
 سیتثست و یستاز همسان یهتااستتیس  یتضتع :ییگرایمل
 را آن ازیامت و  یتضع را اصل نیا ینژاد وجه کردزبان، یهاشبکه

 .کاهد یم فرو 2 به
 بتزر  یهتاطترح توسعه یبرا ازیامت 4اصل  نیا :ییگرادولت

 لیپتانست کتاه  و نیکردنشت منتاطق در دولت یسو از یاقتصاد
 .کندیم افتیدر رهگرر نیا از خشن تعارضات

 در هتتاخلتتق کیتتدموکرات حتتزب حضتتور :یخییوا یجمهییور 
 ن،یشتیپ ادوار در حتاکم حزب توس  کردها یآرا جلب و پارلمان

 گرشتته آورثسی یروندها است؛ رسانده 5/3 به را اصل نیا ازیامت
 .اندکرده ممانعت ازیامت نیا رشد از

اقشتار متردم بتر پترچم و  یوفادار هیقرار دادن پا :سمیسکوالر 
و نقت  نستبتًا  یکترد حتل مست له یدر تالش بترا نیکشور و نه د

 5 حتدود تتا را اصتل نیتا ازیتامت کردها، مبارزات در نید رن کم
 .دهدیم  یافزا

نبود تهور حزب عدالت و توسعه  :یطلباصالح و یگر یانقالب
 وجه آن، یکارو محافظه یکرد مس له گسترده و یاشهیحل ر یبرا

اصل اعطتا  نیرا به ا ازیامت 2بودن را از اصالحات زدوده و  یانقالب
 .کندیم

 
 

 یکرد مسئله در آن لیتحل و سمیکمال اصول ازاتیام . 3 جدول

 ازیامه اصل
 3 سمیپوپول

 2 سمیونالیناس
 4 سمیاتات
 5/3 یخواهیجمهور 

 5 سمیسکوالر 
 2 یطلباصالح و یگر یانقالب

 5/19 )واحد( ازاتیامه مجموع
 63/26 (مربع)واحد  گرا  پوشش تحت مساحت

 %47/28 گرا  پوشش تحت نسبت
 %35/53 سمیکمال با انطباق
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 هیترکدر  یکرد مسئله در سمیکمال یستگیپا گراف. 4 شکل

 کاربس  مدل در سیاس  اروپایی

 و ییاروپتا یهتابته قتدرت یستتیالیفقتدان نگتاه امپر :ییگرامردم
 .رساندیم 1 به را اصل نیا ازیامت اروپا، به یتیامن یوابستگ  یافزا

در جهتت  یو حقتوق بشتر یاصتالحات فرهنگت :یییگرایمل
 2 تنهتا اصل نیا. اندزده پس را ییگرایترک وجه ،ییاروپا یهادهیا

 .داشت خواهد ازیامت
 یاقتصتاد از یبرختوردار شترط احراز در تالش :ییگرادولت

 رانتده عقتب را اصتل نیا گر،ید عوامل یاریبس کناردر آزاد و ایپو
 .ردیگیم تعلق آن به ازیامت 1 تنها رو نیا از و است

 بتا یحزبت از متردم مستتمر یهتاتیتحما :یخیوا یجمهور 
 از گاه اروپا، یۀاتحاد در تیعضو به اقبال در که یاسالم یهاشهیر

 اصتل نیتا یبترا را 5 ازیتامت استت، گرفتته یشیپ زین هاستیکمال
 .دربردارد

 حرکتات از اجتنتاب د،یستف حتزب یتیگراعمل :سمیسکوالر 
 از گتاهیبت و گاه یها ینینش عقب و سمیسکوالر راثیم هیعل کالیراد

 از ممانعتتت و اروپتتا تیرضتتا جلتتب جهتتت در ختتود مواضتتع
 یاپتاره. دهندیم ازیامت 5/4 اصل نیا به هاستیکمال یهامخالفت

 شتتریب عامل ان،یگرااسالم یفرهنگ حقوق احقاق جهت در هاتالش
 .هستند ازیامت نیا نشدن

دامنه و سطح اقدامات  یگستردگ :یطلباصالح و یگر یانقالب
 ازیامت 5کپنها ،  نیمواز یاحراز استانداردها یدر راستا یاصالح

متوارد، عامتل  یاصل به همراه دارد. سرعت انتدک برخت نیا یبرا
 است. یازیامت کیکاه  

 

 ییاروپا اس یس در آن لیتحل و سمیکمال اصول ازاتیام . 4 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 هیترک ییاروپا استیدر س سمیکمال یستگی.گراف پا5 شکل

 یاانهیخاورم اس یس در مدل ربس کا

 بته دوبتاره نگتاه و انتزوا از هیتترک رهبتران ادراک رییتغ :ییگرامردم
 و متحتده  االتیتا بتا یمتانیپ هم کنار در منطقه در فعال یگرکن 

 .رسانندیم 2 به را اصل نیا ازیامت ناتو
 بته اتکتا و ینتژاد−یاز تعلقات ملت یحضور حد :ییگرایمل

 را اصتل نیتا ازیامت ،یامنطقه استیس در یعثمان یخیتار تیهو
 .کندیم حفظ 3 حدود در

 بتر را راه منطقته در فعتال یاقتصتاد یپلماستید :یییگرادولت
اصتل را در  نیتو ا کنتد یمحور هموار مت صادرات و باز یاقتصاد
 .داردینگاه م ازیامت 2سطح 

 استتیس ادامه ،یخارج استیاز آنجا که س :یخوا یجمهور 
 نتتتدیفرا کتتته یاهیتتتدر ترک یداخلتتت استتتتیاستتتت و س یداخلتتت
 از برگرفتته ستاخته،  محقق یتتوجهقابل حدود تا را ونیزاسیدموکرات

 امهیاز اصل
 1 پوپولیسم

 2 ناسیونالیسم
 1 اتاتیسم

 5 خواهیجمهوری
 5/4 سکوالریسم

 5 طلبیاصالح و گریانقالبی
 5/18 )واحد( امهیازات مجموع

 54/25 (مربع)واحد  گرا  پوشش تحت مساحت
 %31/27 گرا  پوشش تحت نسبت

 %25/52 کمالیسم با انطباق
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 کتردیرو. رسدیم 5/4 به اصل نیا ازیامت است، بوده یمردم یآرا
به آثار مواضتع آنکتارا در قبتال  هیترک جامعه از یمهم بخ  یمنف

 بخ  هستند. نیا ازیاز عوامل کسر امت ه،یسور
 تیهتدا یبترا تتالش و یگترینوعثمان بر دیتثک :سمیسکوالر 

 زین و یمرهب یهاخوان  اشتراکات به توسل با منطقه یهاانقالب
 در را اصتل نیتا ،ینتید یایمنج عنوانبه اردوغان از یرسازیتصو

 داده ازیتامت 2 آن بته  رو نیتا از استت؛ رانتده عقتب بته حوزه نیا
سکوالر به  هیترک یالگو ارائه یبرا تالش علتکه آن هم به  شودیم

 است. یو اسالم یجوامع عرب
از  یامنطقته یهااستیس چرخ  :یطلباصالح و یگر یانقالب

 نیتادر  ریقابتل تفست ک،یتپلماتیتا تهاجم د گانیتن  صفر با همسا
 اهتدا  رایتز ابد؛ییم اختصاص ازیامت 4 اصل نیا به. هستند راستا

 .اندشده روروبه یناکام با بعضاً  ه،یسور مورد مانند هاچرخ  نیا
 
 هیترک یاانهیخاورم اس یس در آن لیتحل و سمیکمال اصول ازاتیام . 5 جدول

 ازیامه اصل
 2 سمیپوپول

 3 سمیونالیناس
 2 سمیاتات
 5/4 یخواهیجمهور 

 2 سمیسکوالر 
 4 یطلباصالح و یگر یانقالب

 5/17 )واحد( ازاتیامه مجموع
 91/19 (مربع)واحد  گرا  پوشش تحت مساحت

 %29/21 گرا  پوشش تحت نسبت
 %14/46 سمیکمال با انطباق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هیترک یاانهیخاورم استیس در سمیکمال یستگیپا گراف. 6 شکل

 کته دهتدیمت نشان هیپا گرا  پنج نیا از حاصل جینتا یبررس
 یخطت متدل بتا یمتدل نیچن کاربست از حاصل اختال  حداکثر

 متورد سته در زانیتم نیتا. است بوده% 48/2 از کمتر ،یبعدتک
 تیتتمز کنتتار در نیبنتتابرا رستتد؛یمتت% 1 ریتتز ریمقتتاد بتته یحتتت

 ینسبت به مدل خطت یفراوان مدل دوبعد یاسهیمقا و یامشاهده
 نظترصر  از حاصل یخطا نییپا سطح منفصل، یالهینمودارم ای

 .است بوده ریپر اغماض  عمالً  ها،گشتیجا تعدد به نسبت
 

 یو خارج یداخل اس یس در مدل کاربس 

و رستم  هیپنج گرا  پا یهاداده بیترک به عام یاستنتاج یبرا نکیا
منظور، نخست به محاسبه بترد  نیبه ا م؛یازمندین یبیسه گرا  ترک

 ،یداخلت استتیس در حتوزه یمورد بررست عرصه سه در سمیکمال
 سته نیتا ریتتثث. میپتردازیمت یکرد اقتصاد، فرهن  و مس له یعنی

 .کرد میخواه فرض برابر را عرصه
 

 هیترک یداخل اس یدر س سمیاصول کمال ازاتیام  نیان ی. م6 جدول

 ازاتیامت نیانگیم جدول 3 ازاتیامت جمع اصل
 4 5/4+5/4+3=12 سمیپوپول

 2 2+2+2=6 سمیونالیناس
 33/3 2+4+4=10 سمیاتات
 16/4 5+4+5/3=5/12 یخواهیجمهور 

 16/4 5/4+3+5=5/12 سمیسکوالر 
 4 5/5+5/4+2=12 یطلباصالح و یگر یانقالب
 

 6مس نبط از جدول  یهاداده. 7 جدول

 66/21 )واحد( ازاتیامت مجموع
 98/33 (مربع)واحد  گرا  پوشش تحت مساحت

 %33/36 گرا  پوشش تحت نسبت
 %60 سمیکمال با انطباق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هیترک یداخل استیدر س سمیکمال یستگی. گراف پا7 شکل
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 در دو عرصته ستمینفتوذ کمال زانیم محاسبه به قسمت نیا در
 استتیس یعنتی ه،یتترک یختارج استتیس در حتوزه یمورد بررس

 عرصته دو نیتا ریتتثث. میپردازیم یاانهیخاورم استیو س ییاروپا
 .است شده فرض برابر

 
 هیترک یخارج اس یدر س سمیاصول کمال ازاتیام  نیان ی. م8 جدول

 ازاتیامه دیانگیم جدول 2 ازاتیامه جمع اصل
 5/1 1+2=3 سمیپوپول

 5/2 2+3=5 سمیونالیناس
 5/1 1+2=3 سمیاتات
 75/4 5+5/4=5/9 یخواهیجمهور 

 25/3 5/4+2=5/6 سمیسکوالر 
 5/4 5+4=9 یطلباصالح و یگر یانقالب

 
 8مس نبط از جدول  یهاداده. 9 جدول

 18 )واحد( ازاتیامه مجموع
 27/22 (مربع)واحد  گرا  پوشش تحت مساحت

 %81/23 گرا  پوشش تحت نسبت
 %79/48 سمیکمال با انطباق

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هیترک یخارج استیدر س سمیکمال یستگی. گراف پا8 شکل

 یاسیس نظام  یکل در مدل کاربس 

 تمتام استت ستتهیبا پتژوه ، نیتا یمحاستبات بخت  نیواپس در
 بته تتا میکنت بیترک باهم را مختل  یهاعرصه به مربوط یهاداده

 حتوزه نیانگیتم یهتاداده منظتور نیا به م؛یابی دست جامع یدید
 در. میدهتیم  یرا محاسبه کرده و نما یو خارج یداخل استیس
 و یداخلت استتیس یعنتی ،یورزاستتیس یاصل هیدوپا مورد نیا

 .داشت خواهند برابر یریتثث یخارج

 هیترک یاسیدر نظام س سمیاصول کمال ازاتیام  نیان ی. م10 جدول

 ازاتیامت نیانگیم جدول 2 ازاتیامت جمع اصل
 75/2 4+5/1=5/5 سمیپوپول

 25/2 2+5/2=5/4 سمیونالیناس
 41/2 33/3+5/1=83/4 سمیاتات
 45/4 16/4+75/4=91/8 یخواهیجمهور 

 70/3 16/4+25/3=41/7 سمیسکوالر 
 و یگر یانقالب

 25/4 4+5/4=5/8 یطلباصالح

 
 10 جدول از مس نبط یهاداده. 11 جدول

 81/19 )واحد( ازاتیامه مجموع
 67/28 (مربع)واحد  گرا  پوشش تحت مساحت

 %65/30 گرا  پوشش تحت نسبت
 %36/55 سمیکمال با انطباق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هیترک یاسیدر نظام س سمیکمال یستگی. گراف پا9 شکل

 یریگ جهین 

 یمتدل یطراحت در پتژوه ، نیتا در استفاده مورد روش براساس
 یاستیس یهتایدئولوژیتا یستتگیپا زانیم  ینما و محاسبه یبرا
 یدئولوژیا نیادیبن عناصر نییتع مود؛یپ را یمنطق یمراحل توانیم

 متورد یاستیس یهتاعرصته ای عرصه کردنمشخ  ،یبررس مورد
 انتختاب و مدل یلیتحل و یمحاسبات مفروضات ن یگز پژوه ،

 مراحتل نیتا نیتتریاصل مدل، یهندس ۀجنب یبرا مناسب نمودار
 بته مراحتل نیتا تمتام در مناستب یاانتهیرا یسینوبرنامه. هستند

 .انجامدیم هااستنتاج و محاسبات سرعت و دقت  یافزا
 یدئولوژیتتا نیادیتتبن عناصتتر نخستتت حاضتتر، پتتژوه  در
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 نظتام نیتا بته مربوط یاسیس و یخیتار اسناد به توجه با سم،یکمال
 استتیس مختلت  یهتاعرصه. شدند یبررس و بحث یشگانیاند

 بتا متناستب یمتدل سپس. شدند نییتع زین هیترک یخارج و یداخل
 بتازه و عناصتر و اصتول از کیت هتر برابتر ریتتثث. شتد یطراح آن
عتد جبتر یممکن برا ازاتیامت  نیتا یهتر اصتل، از مفروضتات ب 

عد در. اندمدل  رهیچنتدمتغ گترا  از ینتوع متدل، نیتا یهندست ب 
عد  ایت یعنکبتوت تتار ،یبه کار گرفته شد که بته نمتودار رادار یدوب 
 بتا ییهایدئولوژیا یبرا ییهانمودار نیچن. است معرو  یاستاره
 یایتمزا از. هستتند یریتگکتاربته قابل ،یاصل عنصر سه کمدست

 ستهیمقا بته تتوانیم ییهاگرا  نیچن در محاسبات جینتا  ینما
 در اصتتول یروپتتس و یرو یبتتودن پتت انیتتنما هتتا،ریتتمتغ عیستتر

 لیتبتد امکتان و گریکتدی به اصول یوستگیپ مختل ، یهاعرصه
 اشاره کرد.  ترباال ابعاد با ییهاگرا  به آسان

 یهتانمتودار از تتوانیمت هتا،کاربستت متدل نتهیزم به بسته
 بتر افتزون کترد؛ استفاده یمجاز یهابستر در ژهیوبه زین یبعدسه

 در متوردنظر یدئولوژیتا یستتگیپا یبررس به ازین صورت در ن،یا
 یختوببته زمتان، ایت چهتارم بعد افزودن مختل ، یزمان یهابازه

 و داد خواهتتد نشتتان زمتتان گتترر در را یستتتگیپا زانیتتم راتییتتتغ
 زیتن یاستیس یهتاشتهیاند مختل  یهاخوان   یپا در تواندیم
 .شود گرفته کار به

 کیت هتر کته هیتپا ایت هیاول یهاگرا  میترس و محاسبه از پس
 بتا هستتند؛ بحث مورد یاسیس نظام از خاص یاعرصه به مربوط

 یستتگیجامع به دست خواهند آمد کته پا ییهاگرا  آنها، بیترک
 یاستیس نظامات تریکل یهاعرصه در را پژوه  مورد یدئولوژیا

 .دهندیم نشان
 یدئولوژیتتا چنتتد متتورد در هتتامتتدل نیتتا کاربستتت ستترانجام

 موجتود اتینظر آزمون ،یقیتطب یهاپژوه  در تواندیم مختل 
 .شود گرفته کار به یاستقرائ یهایپردازهینظر و
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