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A megosztott mentális modell
Közös mentális reprezentáció

“Hiedelem vagy tudás struktúra, amelyet a tagok hoznak létre az együttműködésük során.

Ez teszi őket képessé arra, hogy pontosan értelmezzenek egy feladatot és azonos

elvárást fogalmazzanak meg a feladat teljesítésével kapcsolatban. Mindez segíti őket a

feladatmegoldáshoz szükséges tevékenységek összehangolásában és képessé teszi őket

arra, hogy viselkedésükkel alkalmazkodjanak a helyzeti követelményekhez.” (Cannon-

Bowers, Salas, and Converse, 1993.)

„Egy nyelvet beszélnek”
„Fél szavakból is értik egymást”
„Közös kép, közös vízió”



Az interdiszciplináris 
rehabilitációs team
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Megosztott mentális modell Megosztott mentális modell 
alakuljon ki köztük:alakuljon ki köztük:
•• A rehabilitációs célrólA rehabilitációs célról
•• A helyzetrőlA helyzetről
•• A feladatokról (kinek mi a dolga)A feladatokról (kinek mi a dolga)
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•• A feladatokról (kinek mi a dolga)A feladatokról (kinek mi a dolga)
•• Egymás igényeiről (eszközben, ésEgymás igényeiről (eszközben, és
információban)információban)

•• Egymás kompetenciáirólEgymás kompetenciáiról
•• A szükséges beavatkozásokrólA szükséges beavatkozásokról
•• A betegről és a betegségrőlA betegről és a betegségről



Vizsgálati módszer

Interjúk
Felvezető beszélgetés az osztály dolgozóival a betegségről, a 

betegség súlyosságáról: Mit jelent ezen az osztályon a betegség, 
a betegek betegségének súlyosságát mi határozza meg?

Értékelés, leírás: Értékeltettünk minden egyes beteget a 
betegségének súlyossága szerint (3-fokú skála), és kértünk rövid betegségének súlyossága szerint (3-fokú skála), és kértünk rövid 
leírást a betegről.

Az interjúk tartalmát leírtuk (transcribe), és az ATLAS.ti
programmal értékeltük.



Vizsgálati minta

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Baleseti Mozgássérültek 
Rehabilitációs Osztálya, osztályvezető. Dr. Vén Ildikó

Interjú alanyok: Orvosok (2 fő), Gyógytornászok (6 fő), Ápolók (3 
fő), Ergoterapeuta (1 fő).

Betegek, akiket értékelt a személyzet: 
Összesen: 28 fő.
- Kevésbé súlyos (S1): 5 fő; 
- Közepesen súlyos (S2): 18 fő 
- Nagyon súlyos (S3): 5 fő. 
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GYÓGYTORNÁSZ



ÁPOLÓK



ERGOTERAPEUTA



Dimenziók, amelyek mentén 
gondolkoznak…

Beteg 
személyisége

Pontos,okoskodó,elégedet
t,aktív,megbízhatatlan,biz
almatlan,rendes,igyekvő,d
epressziós,szimpatikus,re
ndetlen,öntörvényű,okos,
értelmes,szorgalmas,ügye
s,egyszerű,hülye,rosszind
ulatú,buta,okoskodó,alkal
mazkodó,gyenge,szkizofré
n,drogos,szuicid,amnéziás
,infantilis,apátiás,lusta,ké
nyelmes,aranyos,zavart,k
üzdőképes,intellektuális,e

Fogad,bevon,elutasít,hajla
ndó,kihasznál,ellenséges,k
öszön,kapcsolat,félreért,ell
enőriz,elégedett,együttmű
ködik,megcsinál,bírja,meg
beszéljük,betartja,ellenőri
z,érzi,igyekezett,elégedett
,közösen,együtt,megalázó,
kooperábilis,beszélget,elfo
gad,megbántódik,eljutunk,

Fáslizás,kötözni,Drain-
cső,fürdetni,katéter,ágytálazni,etetni,it
atni,kiszedni,öltöztetni,őrizni,belgyógy
ászati,inzulin,véralvadásgátló,ellenőriz
ni,kivinni,kötözni,öltözködés,vetkőzés,f
elvágni,ellátni,megalapoztuk,megkapta
,legyengült,korrigáltuk,stabilizáljuk,átv
észeljük,munka,vérvétel,operálták,bán
ni,kezelés,erősíteni,műteni,beindítani,h
ordani,támogat,szakmailag,ütemezni,ta
rtja,balanszírozni,nyújtjuk,jutunk,prote
tizálás,daruzni,áthelyezni,ápol

Alapbetegség,gyógyszerek,amputált,inzu
linos,béna,hemiplég,művégtagviselés,cs
ontkinövés,protézis,csípő,fizikailag,végta

Szervezet

Együttműködés
a beteggel

Idő

Rehabilitáció

üzdőképes,intellektuális,e
nergiavámpír

Orvos,főorvos,gyógytornász,nővér,f
őnővér,pszichológus,szociálismunká
s,ergoteraputa,kolléganő,felelős,kie
gyenlít,informál,munka,irányít,terh
el,rászól,szabály,megterhelő,műsze
rész,személyzet,utasít,fegyelmez

gad,megbántódik,eljutunk,
cél Hónapok,órák,kezdetb

en,kezelhető,egyszer,r
égi,hosszabb,rövidebb,
elhúzódó,gyorsaság,ré
gen,régóta,meddig,éve
kkel,héten,lassan,vége

Sérülés, 
betegség

ontkinövés,protézis,csípő,fizikailag,végta
g,műláb,amputált,sérülés,inzulin,váll,láb
,derék,politraumatizált,kar,csípőtörés,sz
eptikus,csontgyulladás,váladékozik,bales
et,gipsz,térd,dezorganizált,súlyos,diabét
esz,kisebesedik,csonk,társbetegség,bénu
lás,szögek,fájdalom,ortézis,fejtörés,lyuk

as,gerinc,törés,decubitus,kiszáradás 



Dimenziók…

Önállóság Kognició

Negatív
Pozitív

Felültet,egyedül,kerekesszék,jár,
kijár,WC,tanít,ágytálaz,önellátó,f
elül,sétálgat,kényelmesebb,műv
égtagviselés,jön-
megy,felépülés,bottal,elvégez,gu
ggol,síelni,önhibája,magától,fürd
et,önellátó,átülés,felállás,elesett
,etetik,vinni,iszik,kiszolgáltatott,
fésül,lépeget,rogyadozott,ülő,áp
olás

Segít,motivál,találékony,ügyes,aka

Tud,figyel,megalapoztuk,megtanu
lt,felejt,megjegyzett,megmagyará
z,dönt,értékel,kipróbál,néz,értett,
próbált,felmért,mentális,intellekt
us,old

Gond,nehéz,rossz,baj,neh
ezen,bonyolult,katasztrof
ális,sajnál
Fejlődött,jó,könnyű,szere
t,sikerült,szépen,szívemh
ez,nevetni,jótékonyság,b
oldogan,
szimpatikus,klassz,sikerél

Motiváció

Pozitív

Szociális

Segít,motivál,találékony,ügyes,aka
raterő,vágy,aktív,motivált,kihívás,
nehezen,próbálták,hospitalizálódo
tt,megtesz,hozzáállás,próbáltuk,él
etcél,küzdőképes,támadt

szimpatikus,klassz,sikerél
mény

Éves,gyerek,fiatalember,család,idős,szo
ciális,körülmények,édesapa,fiatal,néni,b
arát,beteglátogató,szülő,idősebb,asszon
y,ház,nagymama,anyuka,fia,otthon,szitu
áció,nővér



Rehabilitációs team mentális 
reprezentációja a betegségről
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Orvosok

Negatív (2,77)
Pozitív (2,64)

Kognitív (2,08)

Motiváció (1,94)
Önállóság (1,80)
Kezelés (1,66)

Együttműködés (1,66)
Szervezet (0,83)

Idő (0,28)

Kognitív (2,08)

Beteg személye (3,47)

Sérülés,betegség  (4,30)
Szociális (4,30)



Gyógytornászok
Pozitivitás (1,81)
Szociális (1,05)
Szervezet (0,98)

Idő (0,90)

Beteg személye (2,56)
Negatív (2,41)

Együttműködés (2,33)
Motiváció (2,03)

Önállóság (3,69)
R. kezelés, ellátás  

(3,54)
Kognitív (3,24)

Sérülés, betegség 
(5,57)



Ápolók

Idő (1,09)Idő (1,09)

Beteg személye (0,54)
Szervezet (0,54)

Együttműködés (0,54)
Pozitív (0,54)

Szociális (0,54)
Kognitív (0,82)

Önállóság (9,51)

R. kezelés,ellátás  
(7,07)

Önállóság (9,51)

R. kezelés,ellátás  
(7,07)

Negatív  (2,45)
Sérülés, betegség (2,17)



Ergoterapeuta

Szociális (2,34)

Pozitív (2,34)

Motiváció (0,78)
R. kezelés, ellátás (0,78)

Sérülés, betegség, Negatív, Szervezet (0)

Beteg személye (3,91)

Idő (3,13)

Önállóság (5,47)

Kognitív (5,47)

Együttműködés (5,47)



Betegség reprezentáció 
szakterületenként

Orvos Gyógytornász Ápoló Ergoterapeuta
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Beteg személye
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Idő Szociális
Pozitív



Az Ápolók és a Gyógytornászok
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Betegség súlyossága
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Összegzés

A szakterületet képviselők között vannak hasonlóságok és különbözőségek 
abban, ahogyan a betegről és a betegségről gondolkoznak, a mentális 
reprezentációjuk tartalmában.
A rehabilitációs team közös mentális reprezentációját erősen 
meghatározza: 
1) Sérülés, betegség
2) Önállóság2) Önállóság
3) Rehabilitációs kezelés, ellátás.
Ezeken kívül vannak tartalmak, amelyek viszont csak az egyes 

szakterületnél jelenik meg erőteljesen:
Ergoterapeuta: Együttműködés
Orvos: Szociális
Gyógytornász: Beteg személye
Ápoló: Idő
A későbbiekben az interakcióban kialakult megosztott mentális modellt 

szeretnénk vizsgálni.



Köszönjük a figyelmet!

Köszönettel tartozunk:
Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetnek
Az Orvosi Rehabilitációért Alapítványnak
A BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszékének
A Heller Farkas Alapítványnak 
Az OORI Baleseti Mozgássérültek Rehabilitációs 
Osztályának dolgozóinak


