Modelagem
Modelar Comportamento envolve observar traçando os processos prósperos que
estão sob algum tipo de desempenho excepcional. O propósito de modelar
comportamento é criar um mapa pragmático ou modelo de comportamento que
pode ser reproduzido ou que simule algum aspecto daquele desempenho por
qualquer um que seja motivado a fazer.
Algumas aplicações comuns de modelagem incluem:
1. Entender melhor algo desenvolvendo “Metacognição” sobre os processos que
estão por baixo – esta é a ordem para poder ensinar sobre isso, por exemplo:
usa isso como um modelo de “benchmarking (estabelece um ponto de
referência)”.
2. Repetindo ou refinando um desempenho (como em uma situação desportiva
ou administrativa) especificando os passos seguidos, seja os artistas
especialistas ou durante ótimos exemplos da atividade. Esta é a essência do
processo empresarial.
3. Alcançar um resultado específico (com significado efetivo ou o tratamento de
fobias ou alergias) em lugar de modelar um único indivíduo. Isso se realiza
frequentemente desenvolvendo técnicas com base em modelar qualidades em
vários casos de exemplos prósperos.
4. Extrair e/ou formalizar um processo para aplicar a um conteúdo ou contexto
diferente. Por exemplo, uma estratégia efetiva de administrar um time de esporte
pode ser aplicada para administrar um negócio, e vice-versa. De certo modo, o
desenvolvimento do método científico vem desse tipo de processo, onde
estratégias de observação e análise que foram desenvolvidas para uma área de
estudo (como física) foram aplicadas a outras áreas (como biologia).
5. Derivado de uma inspiração por algo que está livremente embasado no
processo atual do modelo. O retrato do Rei Arthur, Conan, Doyle de Sherlock
Holmes estavam embasados nos métodos diagnosticados do professor escolar
Joseph Bell.
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Modelagem efetiva envolve explorar um Fenômeno Particular ou
desempenho de perspectivas múltiplas
Também há uma quarta posição que envolve perceber uma situação da
perspectiva do sistema por inteiro ou o “campo de relação” envolvido na situação.
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