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، شايد نياز داشته باشد كه در يك برنامه پرورش مهارتهاي ميان فردي  Aما عقيده داريم كه يك مدير يا ناظر نوع 

هدف از اين استراتژي كاهش استرس . حضور داشته باشد تا بتواند يك رهبر يا مدير بهتري براي ديگر افراد باشد

هاي به برنامهدر اين قسمت ، ما . كنداست كه شيوه رفتار آنها بر افراد اطراف آنها در ميان محل كار ايجاد مي

سبك رفتار را قبل از اينكه به سالمت و خوشي هاي منفي اين كنيم كه قادرند جنبهرجوع مي Aمديريت رفتار نوع 

.شخص آسيب برسانند ، كاهش دهند

 

  

كردند ، كه بيماران قلبي را مداوا مي) ۱۹۷۴(، دو متخصص قلب به نامهاي فريدمن و روزن من  ۱۹۵۰در اواخر دهة 

پس . ناميده شد» Aرفتار نوع «يافتگان از سكته قلبي توصيف كردند كه ات رفتاري معيني را در بين نجات، خصوصي

پذير براي يك فاكتور ريسك) A )TABشيوه رفتاري مستعد انسداد شرائين نوع از سالها تحقيق ، مسلّم شد كه 

، كشيدن سيگار ، ) سطوح كلسترول است كه فشار خون باال و(بيماري قلبي است كه مستقل از فاكتورهاي وراثت 

هاي اخير ، ارزيابي بحراني بيشتري از مفهوم و نقش آن را در گرچه بيشتر يافته. باشدمصرف الكل و چاقي مي

است كه اين احتمال را دارد كه  TABدارد كه آن مؤلفة خصومت از سالمت آسيب ديده انجام داده است اظهار مي

بوجود آمده است كه يك نوع پاسخ به چالش در  TABفزايش دادن ريسك حمله قلبي يك فاكتوري باشد براي ا

با شركت كردن در يك فعاليت و فائق آمدن در . ناميده شده است» Dرفتار نوع «محيط باشد و حتي به طور مجزا 

باره عود كند شود كه فعاليت موافق دوشود و اين باعث ميشرايط درماني ، مشخص بطور فيزيولوژيكي تحريك مي

اند يك مؤلفه وراثتي را به شيوه رفتار بعضي از پژوهشگران سعي داشته. كه با جريان تصلب شريان در ارتباط است

در واقع اين بايد روشي براي . ارتباط دهند ، ولي احتمال بيشتر اين است كه آموخته شده و اكتسابي است Aنوع 

احتمال  TABوقتي طرح . يابددر بعضي روشها براي الگوي رفتاري مي مزيتهايي را Aكردن باشد كه فرد نوع غلبه

هاي اين آمد فوري و بالواسطه آن ، از نتايج پيشرفتمدت پرهزينه باشد ، پيدارد كه براي يك سازمان در طوالني

فعاليتهايشان امتياز  گيرند و باكنند و پاداش ميها عمل ميها معموالً با ترفيع Aبنابراين نوع . كوش استافراد سخت

.شودكنند و بنابراين الگوي رفتاريشان مستحكم ميكسب مي

 

  


