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Bevezető

The Authority Responsibility Power expanding (ARPe) profil célja az alany autoritás-szintjének és az 
általa vállalt felelősség mértékének megállapítása. Az önmagunk és mások iránti bizalom az autoritás és 
a felelősség alapvető előfeltétele, így a kérdőív ezeket is méri. A hatalom észlelt alapjait a személy 
preferenciái szerint sorba rendezzük. Az eredmények segítenek felismerni, hogy Ön mennyire ismeri 
önmagát, milyen mértékig hajlandó felelősséggel cselekedni, milyen mértékig bízik meg önmagában és 
másokban, és hogy a hatalom mely fajtáit tartja a legvonzóbbnak. Az ARPe leginkább a másokkal való 
együttműködés során potenciálisan létrehozható hatóerő meghatározására alkalmas.

Az ARPe egy profil vagy térkép. Egy egyedülálló, interaktív megközelítés, amely több személyes jellemző 
adott időben jellemző értékét is felméri. A profilok és térképek a fejlődésre helyezik a hangsúlyt. Míg a 
tesztek általában pontszámmal mérik a képességeket vagy a tudást, a profilok, térképek megmutatják a 
jelenlegi állapotot, ugyanakkor azt is, hogy a fejlődés szempontjából mik az Ön erősségei és milyen 
kihívásokkal kell szembenéznie.

Tartalom

A következő (3) oldalon megtalálja az autoritásra és a felelősségre vonatkozó pontszámait. Ha az 
Autoritás-pontszáma több mint 50, ez azt mutatja, hogy önismerete jó és hajlandó elfogadni az autoritást. 
Ugyanígy, ha a pontszám 50 alatt van, ez azt a hajlandóságát mutatja, hogy autoritását feladja vagy 
figyelmen kívül hagyja. Minél távolabb van a pontszám az 50-től (amely a középérték), annál erőteljesebb 
az Ön hajlandósága, hogy autoritását elfogadja vagy megtagadja. Hasonló módon az 50 feletti 
felelősség-pontszám azt mutatja, hogy Ön hajlamos önmagával és másokkal szemben is tisztelettel, 
gondosan eljárni. Az 50 alatti felelősség-pontszám arra utal, hogy önmagával és másokkal szemben is 
hajlamos gondatlanul eljárni. A 4. oldalon az Autoritás és a Felelősség elemeinek áttekintése található.

Az ötödik oldalon elhelyezzük az Ön autoritás- és felelősség-pontszámait az Autoritás-Felelősség 
Profilon. Az Ön Autoritás-pontszámát és Felelősség-pontszámát egy piros csillag jelöli valamelyik 
negyedben. Ez az oldal ugyanakkor fogalmi térképet nyújt a fejlődéshez.

A 6-10. oldalon az Autoritás és a Felelősség elemeihez rendelt pontszámait találja meg.

A 11-14. oldalon a hatalom észlelt alapjainak Ön által választott sorrendjét találhatja. Az önre jellemző 
sorrendet az ARPe felmérést elvégzett többi ember átlagával összevetve mutatjuk be.

A 15. és 16. oldalon összefoglaljuk az eredményeket. Az összefoglaláson kívül ezek az oldalak az ARPe
értelmezésének fogalmi térképét is tartalmazzák.

A 17-20. oldalon a hatóerőhöz vezető utat mutatjuk be, és jellemezzük azt a negyedet, és azon belül azt 
a területet, ahol Ön jelenleg elhelyezkedik. Ezen kívül javaslatokat is teszünk, hogy hogyan fejlődhetne 
tovább. Ezt az Ön jelenlegi pozíciójáról szóló további részletek követik.
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Autoritás és Felelősség pontszámok
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Az Autoritás és a Felelősség elemei

Az Autoritás elemei

Tudás

 Ön-tudatosság
o Énkép
o Képességek elismerése

 Énerő
 Szakértelem
 Tudás
 Szakmai szint vagy pozíció
 Képességek

Bizalom

 Képességek iránti bizalom
 Egyediség értékelése
 Önértékelés

A Felelősség elemei

Cselekvés

 Empátia
 Végigvitel
 Indulat-kontroll
 Szociális jártasság
 Elköteleződési hajlandóság
 Belső motiváltság

Megnyílás

 Önmagunk megmutatása
 Feltárás
 Az egyediség felfedezése
 Sebezhetőség kifejezése

Felvállalás

 Kitartás
 Azt teszem, amit akarok
 Saját bizalmi állapot létrehozása
 Az önmeghatározás keresése

Csoporthoz tartozás

 Értékek, etika, elvek
 Kapcsolódás a közösség többi tagjához
 Kölcsönös függőségi viszonyokban való cselekvés
 Mély együttlét másokkal
 Nagyobb, világméretű közösség létrehozása


