
Hogyan teremts pszichológiai 
biztonságot egy sikeres csapat 

érdekében? 
Egy statisztikusokból, szervezeti pszichológusokból, szociológusokból és 
mérnökökből álló munkacsoport a Google 180 csapatát vizsgálta meg alaposan. 
Utánajártak a csoporttagok személyiségjegyeinek, hátterének, hobbijainak, 
mindennapi szokásainak, de nem találtak olyan mintázatot, amely előre jelezné, 
hogy a csoport sikeres lesz vagy kudarcot vall. A csapatok felépítése, a fejlődés 
mérésére használt módszereik, és a találkozások gyakorisága sem árult el semmit.   

Adataik szerint azok a legproduktívabb, legeredményesebb csapatok, ahol a tagok 
nagyjából azonos arányban szólalhatnak meg, vagyis ahol egyenlőség 
mutatkozott a megszólalások mennyiségében. A legjobb csapatokban az átlagos 
szociális érzékenység is magasabbnak bizonyult, azaz ráéreztek egymás érzéseire 
a hangnem, az arckifejezések, és más nonverbális jelek alapján. Más szóval a 
Google rájött, hogy a sikeres csapatok figyelnek egymásra. 

Ha szeretnél biztonságos légkört kialakítani, ahol a csapattagok figyelhetnek 
egymásra és egyenlőség lehet a megszólalásokban, akkor csak alkalmaznod kell 
az értő figyelem eszköztárát.  

1. Mutass elkötelezettséget! 

 Légy jelen és koncentrálj a beszélgetésre (pl. zárd le laptopját a 
megbeszélések során). 

 Tegyél fel kérdéseket azzal a szándékkal, hogy tanulj a csapattársaidtól. 
 Ajánlj ötleteket, legyél interaktív és mutasd meg, hogy figyelsz. 
 Válaszolj úgy, hogy elkötelezettséget mutass („Ennek van értelme. Mesélj 

még.”). 
 Legyél tisztában a testbeszédeddel, ügyelj arra, hogy a beszélő személy 

felé hajolj, nézz a szemébe. 
 Teremts szemkontaktust a kapcsolat és az értő figyelem megjelenítéséhez. 

2. Jelezd megértésedet! 

 Foglald össze az elhangzottakat a kölcsönös megértés megerősítésére (pl. 
„Ha jól értettem, azt mondod, hogy…”); majd ismerd el az egyetértés és 
nézeteltérés területeit, és legyél nyitott a csoporton belüli kérdésekre. 

 Validáld az elhangzottakat („Értem.” „Látom, amit mondasz.”). 
 Kerüld el a hibáztatást („Miért tette ezt?”), és összpontosíts a megoldásokra 

(„Hogyan dolgozhatunk azon, hogy ez legközelebb gördülékenyebben 
menjen?”, „Mit tehetünk együtt, hogy jövőre játéktervet készítsünk? ”). 

 Gondolj az arckifejezéseidre - akaratlanul negatívak (pl.: fintor)? 
 Bólogass, hogy kifejezd megértésedet. 

https://asszertivakademia.hu/erto-figyelem-trening/


3. Légy elfogadó az interperszonális környezetben! 

 Oszd meg információkat személyes munkastílusodról és preferenciáidról, 
és bátorítsd a csapattársakat is erre. 

 Legyél elérhető és megközelíthető a csapattársak számára (pl. szánj időt 
ad hoc 1: 1 beszélgetésekre, visszajelzésekre, karrier coachingra). 

 Világosan közöld az eseti értekezletek célját. 
 Fejezd ki háládat a csapat közreműködéséért. 
 Lépj közbe, ha a csapat tagjai negatívan beszélnek egy másik csapattagról. 
 Legyen nyitott testtartásod (pl. Nézz szembe a csapat minden tagjával, ne 

fordíts hátat a csoport egy részének). 
 Építs kapcsolatot (pl. Beszélj a csapattársaival a munkán kívüli életükről). 

4. Légy befogadó a döntéshozatalban! 

 Kérj véleményt és visszajelzést csapattársaidtól. 
 Ne szakítsd félbe és ne engedd meg a megszakításokat (pl. Lépj közbe, ha 

valakit megszakítanak, és győződj meg róla, hogy az ötleteket 
meghallgatják). 

 Magyarázd el a döntései mögött meghúzódó érveket (élőben vagy e -
mailben, és mutasd be a csapatnak, hogyan jutottál el a döntéshez). 

 Ismerd el mások véleményét (pl. emeld ki, amikor a csapat tagjai 
hozzájárultak a sikerhez vagy a döntéshez). 

5. Mutass önbizalmat anélkül, hogy rugalmatlannak tűnnél! 

 Csapatbeszélgetések kezelése (pl. ne engedj mellékes beszélgetéseket a 
csapat ülésein, győződj meg arról, hogy a konfliktus nem személyes). 

 Használj tiszta és hallható hangot csapatkörnyezetben. 
 Támogasd és képviseld a csapatot (pl. oszd meg a csapat munkáját a felső 

vezetéssel, adj elismerést a csapattársaknak). 
 Kérd meg a csapatot, hogy vitassák a nézőpontodat. 
 Adj modellt sebezhetőségből: oszd meg személyes nézeteidet a munkáról 

és a kudarcokról csapattársaiddal. 
 Bátorítsd a csapattársakat a kockázatvállalásra, és járj elöl jó példával. 

Ha szeretnéd élőben gyakorolni az értő figyelmet, 
és megtanulnád tudatosan építeni a bizalmat 
kétszemélyes helyzetben vagy csapatokban, akkor 
látogass el Értő figyelem tréningünkre! 

A teljes cikk itt olvasható 

https://asszertivakademia.hu/a-sikeres-csapat-
legfontosabb-jellemzoje-a-google-tol/ 
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