
موضوعات بنيادي: استمرار رفتاري 

 

  
هاي منطق ، برعكس تحقيق و پژوهش عادي در مورد ريز مؤسسات در اقتصاد ، جستجوي سازگاري با فرضيه

پژوهش ما مطابق با دليل و مدرك موجود در مورد يادگيري و رفتار هم در سطح سازماني و هم در سطح انفرادي 
.است

 

  
هاي رفتاري ما براي نظام اقتصادي تكاملي از شخصي ، قابليت پذيرش و اعتبار بنيانبا توجه به يادگيري انفرادي و 

هاي شناختي و فيزيولوژي مغز ي تواناييدهنده مطالعات پيوند. بيني نشده پشتيباني و حمايت شده استمنبع پيش
ار با مهارت افراد حمايت وجود فرايندهاي جداگانه حافظه به لحاظ كالبد شناختي را اثبات كرده است كه از رفت

شود و از طريق تالش براي انجام كار فعال شده و در رابطه با ي مهارت از طريق تمرين اكتساب ميحافظه. كنندمي
ها مطابق با احتماالً خيلي ماندگار بوده و كاربردها به برخي روش. محتواي خاص آن آگاهانه قابل دسترسي نيست

.هستند هاي منطقي بودن حسابيتئوري

 

  
ي روابطي را بين خصوصيات حافظه) ۱۹۹۴(دايان ي تجربي و آزمايشگاهي جالب ، كوهن و باكدر يك مطالعه

در . ي سازماني خيلي توجه كردندي مرتبط با امور روزمرهمهارت در سطح شخصي اثبات كردند و برخي به پديده
هدف هر . تي دو نفره با پيچيدگي متوسط استفاده كردندهاي بازي در بازي مشاركها از كارتي آنها ، سوژهمطالعه

همانطوري كه افراد مورد مطالعه به . باشدها در شكل هدفمند خاص در حداقل زمان ممكن ميتيم استفاده از كارت
كردند ، آنها در تشخيص حركات موردنياز بيشتر و بيشتر مهارت كسب كردند و آنها را طور تكراري بازي مي

اي با يك بازي تغيير يافته هاي باتجربهكنندگان با چنين تيمدر يك نوع آزمايش ، آزمايش. دادندنجام ميسريعتر ا
شد هاي بازي قرمز و سياه جابجا ميمواجه شدند كه در آن نقش كارت

 

وگرنه با قوانين مشابه  –

 

تئوري كردن  –
ا بايد تأثير كمي داشته باشد زيرا بازي جديد يك هدهد كه جابجايي رنگ كارتبراساس منطقي بودن يقيناً نشان مي

هاي با اين حال ما همانطوري كه اغلب در سازمان. باشدشكل ساده از چيزي كه به تازگي آموخته شده است ، مي
شان مشكل هاي مورد مطالعه با اين سازگاري ظاهراً جزئي امور رايج و متداول روزمرهافتد ، تيمبزرگتر اتفاق مي

درصد  ۲۵هاي قرمز و مشكي ، كاهش كارآمدي و اثربخشي اوليه در رديف جابجايي نقش كارتي نتيجه. دداشتن
نظير . اند اثربخشي و كارآمدي قبل آن را خيلي زياد گسترش دهندنتوانستهبازي بيشتر ،  ۴۰بود ، يك جفت پس از 

ي منطقي نزديك بين كار ياد گرفته شده و رابطه: به انتقال يادگيري وجود داشت در آثار مختلف راجعاين نتيجه 
.ي احتمال انتقال آسان نيستدهندهكاري كه جديداً ارائه شده است ، حتماً نشان

 

  

 

   


