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عناصر تشكيل دهنده مدل و ساز و آار بين آنها با فطرت انسانها در فعاليت هاي فردي و جمعي : ـ طبيعي بودن١

  .آامًال سازگاري دارد
اي، آماري  اربرد مدل مستقل از رويكردهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، فني، برنامهآ: ـ استقالل٢

مهم پرداختن به هر امر در شرايط اقتضايي مي . مالكيت و غيره مي باشد فيزيكي جنس، وزن، قد، سن ، سواد ، زبان ،
يكرد ساختاري آنهم مبتني بر مدل طبيعي لذا هرچند رويكردهاي مذآور مهم است ولي اصالت ندارند و تنها رو. باشد

يابد و شاخصهاي قابل قبولي از ابعاد  با رويكرد ساختاري است آه عناصر را در جايگاه طبيعي خود مي. راهگشا است
  .سازد مذآور را آشكار مي

ت با توجه به رعايت اصل هويت مستقل ، هر رآن استمرار بقاي خود را در آسب رضاي: ـ مسئوليت پذيري ٣
در صورت عدم پايبندي به استقالل عناصر در آليه مراحل و . رآن يا ارآان ديگر به ويژه قبل خود جستجو مي آند

شئونات آار علي رغم نظم ظاهري مأموريت همچون النه عنكبوت به دليل سستي در تار و پود آن با خطر تباهي مواجه 
  .است

يت روش سعي و خطا همچون آور عصا به دست معمول براي شناسايي راه صحيح انجام مأمور: ـ هوشمندي۴
  .است،  اين مدل مي تواند با اشرافيت آامل نقاط ضعف را آدرس داده و راه حل مناسب را ارائه دهد

برداري  با تكيه بر اين مدل امكان شناسايي متخصصين و دانش روز و بهره: ـ قابليت باال در استفاده از امكانات۵
  .مي شوداز دانش روز فراهم 

با توجه به دسترس بودن مدل طبيعي در آليه شرايط زماني و مكاني براي دست اندرآاران حتي : ـ اميد بخشي۶
  .در بدترين حاالت، نااميدي وجهي ندارد و با چنگ زدن به آن موجبات رشد براي آنان فراهم است

ن به ساختارهاي همگن و هم افزا دست با اتكا به مدل در آليه مراحل و مراتب مي توا: ـ صرف حداقل انرژي ٧
  .يافت و به اين ترتيب صرف انرژي به حداقل ممكن تقليل مي يابد

مسئوليت پذيري . هر نوع غفلتي مي تواند محل نفوذ عوامل تهديد آننده انجام در مأموريت باشند: ـ انذار٨
دچار نشوند در ) غفلتهاي آني(تي چرت عناصر در تعامل با يكديگر موجب مي شود عناصر دست اندرآار به خواب و ح

  .برند حالت بيداري و هوشياري بسر مي
ـ امكان تماس مستقيم رده هاي پائين با رده هاي باالي سازماني بدون تعارض در اصل رعايت سلسله مراتب ٩

  سازماني 
  .هر عنصر در محدوده طبيعي خود از اقتدار آامل برخوردار است: اقتدار: ١٠
تبعيت از اصول حاآم بر مدل طبيعي باعث مي شود آارها مستقل از آوچك يا بزرگي :  گردش امورـ تسهيل در١١

آن در مدار طبيعي خود قرار گيرند و آارها به راحتي انجام پذيرد و دست اندرآاران در آليه مراتب وجودي با حفظ 
  .حرمتها در مقابل با يكديگر قرار گيرند

اري در مدار طبيعي موجب مي شود آه در تعامل با ساير عناصر ساختار قرار گرفتن هر عنصر آ: ـ رشد١٢
  . ضمن پاسخگوئي به آنها از رشد آافي برخوردار شود

با صحه گذاشتن به واقعيتهاي هر امر از وجوه مختلف و سوق يافتن به ماهيت : ـ واقع بيني و حقيقت گرايي١٣
  .آن به منظور ريشه يابي آسيبها و ارائه راه درست

عدم انطباق هر يك از آنها . در مقاطع زماني پيوسته متناظرًا بر هم منطبق هستند) ارآان(عناصر : ـ انطباق١۴
  .ميزان انحراف از مسير طبيعي را نشان مي دهد

  .مدل داراي انعطاف است) تحولي و بحراني عادي،(بستگي به شرايط حاآم بر محيط آار : ـ انعطاف١۵
  .به مسير درست و نجات بخش) نابودي و سرگرداني(سير از مسيرهاي نادرست امكان تغيير م:  تحول-١۶



  .امكان نگهداري ساختار در مسير درست و نلغزيدن در مسيرهاي غلط در طول انجام ماموريت:  تحفظ-١٧
امكان ارتقاي خواسته از سطح انتظار فعلي به سطح انتظار ثانوي و سرايت اين حالت به ساير :  ارتقا-١٨

  .صر مدل براي نيل به هدف باالترعنا
  .براي افراد خاص و امكان دستيابي عموم به اطالعات مردمي) رانت( شكستن انحصار اطالعات -١٩
) متولي، مديريت و مجري(شرط بقاي ساير عناصر مستقل ) متقاضي(در خدمت رساني به مشتري :  رقابت-٢٠

آاربردي آردن اين مدل . و مستمر امكان پذير خواهد بوداست آه در رقابت سالم  ) متقاضي(آسب رضايت مشتري 
  .سازي رقابت طبيعي را به مالكيت بازار طبيعي فراهم مي سازد زمينه پياده
  .هاي بشري و متخصصين براي حل مشكالت فردي و اجتماعي  تقليد هوشمندانه از يافته-٢١


