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Az Ön negyede

2. negyed —Az Utasító

Az ARPe minden negyedének sajátos karaktere 
van. Ha meghatározzuk, hogy hol állunk 
céltudatosan tehetünk annak érdekében, hogy 
növeljük autoritásunkat, kiterjesszük a 
felelősségünket és hogy növeljük a hatóerő 
létrehozására való képességünket.

A bal felső negyedbe (Utasító) azok tartoznak, 
akik magas szintű autoritással, de alacsony szintű 
felelősséggel rendelkeznek. A vezetők gyakran 
ebbe a kategóriába esnek vissza, ha konkrét 
feladatokat adnak beosztottaiknak és elzárkóznak 
az elől, hogy a következményekért teljes 
felelősséget vállaljanak. Más esetekben azok 

kerülnek ide, akiknek az egója a cégnél elfoglalt pozíciójuk következtében kitágul.

Ha a 2. negyedben találjuk magunkat, sokféle fejlődési lehetőség kínálkozik. Kezdetnek jó lehet, ha 
világosabban meghatározott elköteleződések segítségével igyekszünk növelni a 
felelősségteljességünket. Érdemes másokkal szerződéseket kötni, vagy meglévő szerződéseket 
pontosítani. Megfogalmazhatjuk és elfoglalhatjuk konkrét álláspontunkat. A “beszéd” és a tettek gondos 
vizsgálatára lehet szükség az ellentmondások felismeréséhez. A világos elköteleződésből 
következetesség és a szándékok felismerése következik. Növelnünk kell a következetességen és 
eredményességen alapuló bizalmat kapcsolatainkban.

Néha a megállapodásaink teljesítéséhez szükséges szakértelem hiányzik. Ebben az esetben meg kell 
vizsgálni, hogy milyen körülmények között zajlottak a tárgyalások. Lehet, hogy túlértékeljük 
autoritásunkat, és ez akadályozza a felelős cselekvést? Jelen van egy önkényeskedési hajlam? Ha igen, 
pontosítanunk kell önmagunkról alkotott képünket. Vagy, ha az illető teljes autoritással cselekszik (de 
nem önkényeskedik), ugyanakkor a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges erőforrásokat nem 
akarja biztosítani, akkor a felelősség szintjeit kell rendbe tenni. Lehet, hogy az érintett személy tudatában 
van a helyzetnek, de az is lehet, hogy nincs, ezért kényelmes és alkalmas megoldás lehet a képességek 
felmérése. Ha ez a helyzet, az illető autoritását tovább használva fejlesztheti szakértelmét.

A 2. negyedben elhelyezkedő személyek vizsgálják meg gondosan az esetleges önkényes magatartásra 
utaló bizonyítékokat és annak lehetséges okait. Ha egy személy egotisztikus vagy zsarnoki magatartást 
tanúsít, a megfelelő stratégia az, hogy a felelősség problémáinak kezelése előtt a hangsúlyos autoritásra 
összpontosítunk. Érdemes gondosan feltárni az énerő kiterjedését, az énkép pontosságát, az irreálisan 
magas önértékelést és a mások iránti csekély bizalmat. Az esetleges egészségtelenül eltúlzott versengés 
szintén jelen lehet, és lehet, hogy ez ösztönzi a személyt az önkényeskedésre. Több együttműködést, 
közös munkát eredményező intézkedések a javasoltak.

Ha a magas szintű autoritás nem nevezhető eltúlzottnak, akkor azon érdemes dolgozni, hogy a vállalt 
felelősség szintje is magasabb legyen. A felelősségvállalás növekedésével az önkényeskedő 
mozzanatok szelídülni fognak.
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Az Ön negyede (folytatás)

A 2 negyed talán kevésbé kielégítő pozíció, mint Ön szeretné, tehát érdemes lenne a kreatív alakító 
stílusok felé elmozdulnia. Ha ez így van, a következőket teheti:

 mérje fel és elemezze cselekedetinek másoknál jelentkező következményeit;
 cselekedjen értékeinek, elveinek, meggyőződésének megfelelően;
 értse meg saját szerepét a csoportban/szervezetben/közösségben;
 tisztelje jobban a többi embert;
 alakítson ki mélyebb bizalmon alapuló kapcsolatokat;
 azonosítsa és kezelje értékén mások szükségleteit;
 fejlesszen ki támogató rendszereket;
 vizsgálja meg alaposan a nézeteit: “Ön nem a többiek bálványa!”;
 növelje hajlandóságát, hogy elköteleződjön, és el is végezze, amit vállalt;
 vonjon be másokat is a döntési folyamatba;
 alakítson ki egészséges határokat;
 tanuljon meg nemet mondani;
 növelje belső motivációját;
 összpontosítson a közös munkára – teremtsen kapcsolódási felületeket a többiekkel;
 tanuljon meg kedvezőtlen fordulatok után talpra állni;
 tanúsítson szociális készségeket;
 legyen jobban tudatában a környezetében lévő embereknek;
 valósítsa meg az álmát, de a többi embert se felejtse el.

Az Ön fejlődési útvonala először a magas szintű autoritás fenntartása, majd a felelősségteljesség 
növelése felé vezet. Figyeljen az autoritás, a felelősség és a hatóerő összehangolására, így megtanulja 
értékelni dinamikus kölcsönhatásukat, és tovább erősíti átalakító képességét.


