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Összefoglaló

Háttér és célkitűzések: A hétköznapi életben egyre nagyobb a jelentősége a technológiai 
fejlesztéseknek, miközben ezek megítélésében jelentős egyéni különbségek feltételezhetők. 
A Technológiára való Készenlét Indexe (Technology Readiness Index, TRI; Parasuraman, 
2000), illetve a Technológia Alkalmazására való Hajlandóság kérdőíve (Technology Adop-
tion Propensity, TAP; Ratchford és Barnhart, 2012) az egyén attitűdjeit méri az új techno-
lógiai megoldásokkal kapcsolatban. A tanulmányban bemutatjuk a TRI és a TAP magyar 
adaptációit, valamint ezek pszichometriai jellemzőit. 
Módszer: Felnőtt válaszadókkal folytatott kérdőíves keresztmetszeti vizsgálatban (n = 333, 
121 férfi és 212 nő) a TRI és a TAP mellett mértük az élettel való elégedettséget, az énha-
tékonyság mértékét és az alapvető személyiségvonásokat. Megkérdeztük továbbá néhány 
jellemző kommunikációs technológia mindennapi használatát is.
Eredmények: A TRI és a TAP feltáró faktorelemzése alternatív faktorstruktúra meglétét 
mutatta az eredeti alskálákhoz képest. A TRI egy pozitív és egy negatív attitűdöket tartalma-
zó dimenziót tartalmazott, míg a TAP esetében a Függés és Kiszolgáltatottság dimenziói nem 

1 Kutatási engedély: Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai Bizottság (EPKEB), 2018-14
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különültek el egymástól. Mind az eredeti, mind az újonnan képzett alskálák belső konzisz-
tenciája jónak bizonyult. A technológiai attitűdök gyenge, de jól értelmezhető összefüggés-
ben voltak egyes szociodemográfiai változókkal (kor és nem), valamint megfelelő konvergens 
és divergens validitást mutattak más mérőeszközökkel, így az élettel való elégedettséggel 
(r = -0,179* – 0,134), valamint az énhatékonysággal (r = -0,117 – 0,275**), és nagyrészt függet-
lennek bizonyultak az alapvető személyiségvonásoktól. 
Következtetések: A TRI és a TAP magyar változatai az első adatfelvételek alapján megbíz-
ható és érvényes mérőeszközök, amelyek jól alkalmazhatók a technológiával kapcsolatos 
személyes vélemények felmérésére. További kutatások szükségesek azonban a kérdőívek 
strukturális érvényességének fejlesztésére és a hazai mintákon való alkalmazhatóságának 
ellenőrzésére. Konklúzióként lehetséges alkalmazási területeket mutatunk be.
Kulcsszavak: TRI, TAP, technológiával kapcsolatos attitűdök, exploratív faktorelemzés, 
megbízhatóság, érvényesség

Bevezetés

A konstruktum bemutatása és az eredeti 
kérdőív kidolgozása

Az utóbbi évtizedekben az információtech-
nológiai megoldások rendkívüli fejlődé-
sét figyelhetjük meg (Kwon és mtsai, 2017; 
Meskó, 2015; Meskó és mtsai, 2017), amely 
a korábbi néhány száz év technikai fejlő-
déséhez képest is egyre gyorsuló tempó-
jú. A Webcache.com 2017-es év nemzetkö-
zi trendjeit összefoglaló kimutatása alapján 
a világ népességének több mint a fele hasz-
nál internetet (mely az 5 évvel ezelőtti-
hez képest 80%-os növekedést jelent) és 
közel háromnegyede rendelkezik mobil-
telefonnal. Így jelentősen bővül az inter-
net lefedettséggel is összefüggő különféle 
lehetőségek, szolgáltatások és applikációk 
igénybevétele is. 

Mindemellett a különféle technológi-
ai megoldások megítélése távolról sem egy   -
értelmű, hiszen a fogyasztók technikával 
kap     csolatos kiábrándultsága és frusztrá   ciója 
is nő (Kerschner és Ehlers, 2016; Kerschner 
és mtsai, 2018). Mick és Fourier (1998) nyolc 

paradoxont írtak le a fogyasztóknak a tech-
nológiai megoldásokhoz való hétköznapi 
viszonyulásában. A longitudinális vizsgá-
lat során kvalitatív módszerekkel azonosított 
paradoxonok a következők: kontroll-zűr-
zavar, szabadság-rabszolgaság, újdonság- 
elavulás, kompetencia-inkom   petencia, haté-
konyság-eredménytelenség, szükségletek 
ki      elégítése-szükségletek teremtése, össze-
tartozás-izoláció, bevonódás- kizáródás. Mi  -
közben a pozitív lehetőségek reményeket 
ébreszthetnek, a technikai megoldások lehet-
séges hátulütőinek megtapasztalása gyakran 
negatív érzelmekkel jár. 

Parasuraman (2000) különféle techno ló   -
giák megítélésének és használatának a be   -
jóslására vezette be a „technológiára való 
készenlét” (Technology Readiness) fogal-
mát. Ez „az emberek hajlandósága arra, 
hogy új technológiák átvételével és haszná  -
latával valósítsák meg céljaikat otthonuk-
ban és a munkahelyükön” (Parasuman 2000: 
308, a szerző fordítása). A fogalom mérésé-
re fejlesztette ki a Technológiára Való Ké   -
szenlét Indexet (Technology Readiness Index 
– TRI). A modell a technológiákhoz való 
viszonyban serkentő és gátló tényezőket téte-
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lez fel. Serkentő faktorok egyfelől az opti-
mizmus, amely a technológiához való álta-
lános pozitív viszonyulást jelent, azaz, hogy 
a személy úgy véli, a technológia használa-
ta nagyobb kontrollt, rugalmasságot és haté-
konyságot biztosít számára; másfelől az inno-
vativitás, ami az egyre újabb technológiákra 
való nyitottságot, fogékonyságot jelez. Ezzel 
szemben a diszkomfort, azaz a kontrollérzet 
hiánya, a túlterheltség, valamint a bizony-
talanság, vagyis a technológiával és ennek 
megfelelő működésével kapcsolatos szkep-
ticizmus a technológiára való készenlét gátló 
tényezőiként működnek. 

A technológiára való készenlétet összes-
ségében vagy ennek egyes összetevőinek 
kapcsolatát, a felhasználási szokásokkal 
számos országban és speciális technológi-
ákkal összefüggésben vizsgálták. Az inno-
vativitás pozitívan jósolta be koreai hallga-
tók telefonos vásárlási szokásait, továbbá, 
hogy milyen mértékben észlelték hasznos-
nak, könnyűnek, illetve kontrollálhatónak 
ezek használatát (Joo, 2015). 

Rojas-Méndez és Parasuraman (2015) 
chilei kutatásukba a legkülönfélébb tech-
nológiai megoldások megítélését vonták be, 
mint például: orvosi problémák diagnosz-
tizálása és segítségnyújtás számítógépen 
keresztül, nagy tételben való online vásár-
lás vagy akár az internet segítségével foly-
tatott parlamenti választások. A TRI-fak-
torok akkor jelezték előre a lehetséges 
használatot, amikor valamilyen gazdasági 
vagy fizikai rizikótényező merült fel ezek-
kel a technológiákkal kapcsolatban. 

Egy belga pénzügyi cég dolgozóinak az 
általuk használt technológiai alapú szoft-
verekkel kapcsolatos attitűdjeit a TRI-fak-
torok, ezek közül pedig legerőteljesebben 
az optimizmus jelezte előre (Walczuch és 
mtsai, 2007). A TRI továbbá görög diákok 

mintáján bejósolta a különféle technológi-
ai alapú szolgáltatások megítélését és alkal-
mazását (Roumeliotis és Maria, 2014). Egy, 
az Egyesült Királyságban végzett vizsgálat 
során szintén beigazolódott, hogy a tech-
nológiára való készenlét magas szintjéből 
következtethetünk különböző szolgáltatá-
sok (pl. online bevásárlás, internet-, számí-
tógép- és mobiltelefon-használat) igénybe-
vételére. Az e-health szolgáltatások je    lenlegi 
és tervezett használatát szintén be    jósolta, ha  
valaki nyitott volt az új technológiákra  
(Ramtohul, 2015). Egy nemrégiben az USA- 
ban és Chilében végzett kutatás (Rojas-     
Méndez és mtsai, 2017) pedig alá   tá  masz -
totta, hogy a technológiára való készenlét 
egymástól jelentősen különböző kultúrák-
ban is megbízhatóan jelzi előre a technoló-
giai megoldások iránti attitűdöket és a visel-
kedési szándékot is. 

A technológiához való viszonyulást 
meg     határozó tényezők vizsgálatának egy 
má    sik iránya a „technológia adaptációjá-
ra való hajlandóság” (Technology Adoption 
Propensity, Ratchford és Barnhart, 2012) 
konstruktumát veszi alapul. Ez alapján a tech-
nológia használata – a TRI-hez hasonlóan – 
alapvetően két támogató és két gátló faktor-
ra bontható. Ratchford és Barnhart (2012) 
kutatásuk során igazolták, hogy a felhaszná-
ló optimizmusa és jártassága pozitívan jelzi 
előre a technológia alapú szolgáltatások és 
különféle high-tech termékek (pl. okostele-
fon, elektronikus könyv, robotikus takarító 
berendezés, online biztosításkötés) használa-
tát. Ezzel szemben azok, akik a függés vagy 
a kiszolgáltatottság érzését tapasztalták meg, 
kevesebb ilyen eszközzel rendelkeztek, illet-
ve ritkábban használták ezeket. 

A technológia adaptációjára való hajlan-
dóság (Ratchford és Barnhart, 2012) fogal-
mát alapul vevő kutatások nyomán több 
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következtetést is levonhatunk arra nézve, 
hogy milyen tényezők határozzák meg egy  -
részt a felhasználó attitűdjeit egy termék 
vagy technológiai alapú szolgáltatás iránt, 
másrészt ezek használatának szándékát, 
illetve az ezekhez való gyorsabb alkalmaz  -
kodást. Nagy jelentősége van annak, hogy 
a személy mennyiben találja ezeket a ter  -
mékeket és szolgáltatásokat hasznosnak, 
könnyűnek (Faqih és Jaradat, 2015), és 
mennyire élvezi ezek használatát (Park és 
mtsai, 2014), de az sem közömbös, hogy 
mennyi támogatást kap mindehhez társaitól 
(Magotra és mtsai, 2015). 

Bár a technológiára való készenlét 
(Parasuraman, 2000) és a technológia adop   -
tációjára való hajlandóság (Ratchford és 
Barnhart, 2012) fogalmi keretével operá-
ló vizsgálatok eredményei egybecsenge-
nek, számos eltérést is megfigyelhetünk 
a mérőeszközök között. A TRI elsősorban 
az elektronikus szolgáltatásokkal (pl. e-ke-
reskedelem, internethasználat) kapcsolatos 
beállítódást, illetve az ezt alkotó facilitá-
ló és gátló tényezőket célozza meg. A TAP 
viszont általánosabb megfogalmazásokat 
alkalmaz és ilyen módon jobban alkalmaz-
ható bármilyen technológiai megoldással 
kapcsolatban – miközben az ebben a mo   -
dellben javasolt részdimenziók elvben 
ha  sonló részletezettséggel képesek leké-
pezni a technológiai attitűdök összetevő-
it, mint a TRI. Nem elhanyagolható szem-
pont végül, hogy a TRI jóval hosszabb, 
mint a TAP (33 illetve 14 tétel). Ez egyfe-
lől pontosabb mérést tehet lehetővé a TRI 
esetében, másfelől viszont a TAP könnyeb-
ben alkalmazható olyan helyzetekben, ami -
kor a gyorsabb adatszerzés a cél.

Összefoglalás, a vizsgálat célja

Ahogy a fentiekből látható, a TRI és a TAP 
olyan attitűdök felmérését célozza meg, 
amelyek egyre fontosabbak abból a szem-
pontból, hogy egyes emberek vagy lehetséges 
felhasználói csoportok milyen alapvető atti-
tűdökkel rendelkeznek a technológiai megol-
dásokkal kapcsolatban. Magyar fordítás 
azonban tudomásunk szerint korábban nem 
készült ezekről az eszközökről. A két skála 
koncepcióját ért bírálatok ellenére a koráb-
bi vizsgálatokban az eszközök pszichomet-
riai mutatói megfelelőek voltak és a nemzet-
közi szakirodalomban tapasztalható gyakori 
használatuk is amellett szólt, hogy elkészít-
sük a magyar fordításokat és bemutassuk az 
első felmérések során kapott adatokat. 

Módszer

Minta és eljárás

Az elemzett adatokat hozzáférés alapú min   -
tavétel útján, online kérdőív segítségével 
nyertük, amelyet 333, 18 év feletti személy 
töltött ki, 121 férfi és 222 nő. A kitöltők élet-
kora 19 és 77 év között volt (M = 38,62, 
SD = 14,02), végzettségüket tekintve 228-an 
(68,5%) egyetemi diplomával vagy maga-
sabb végzettséggel rendelkeztek, 20-an (6%) 
felsőfokú technikumban tanult vagy szak-
képzésben vett részt, 80 fő (24%) érettsé-
gizett, 5 válaszadónak (1,5%) pedig szakis-
kolai, szakmunkásképzőben szerzett ipari 
iskolai végzettsége volt. A vizsgálati szemé-
lyek többsége (107 fő, 32,1%) értelmiségi (pl. 
tanár, író) vagy egyéb szellemi (pl. irodai 
dolgozó, 74 fő, 22,2%) foglalkozást jelölt 
meg, illetve tanuló volt (63 fő, 18,9%). A vizs-
gálati személyek nagyobb része saját anya-
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gi helyzetét országos viszonylatban a köze-
pesnél jobbnak becsülte (egy tízfokú skálán 
6 vagy magasabb érték, 193 fő, 57,9%). 
A résztvevők 89,8%-a, 299 fő rendelkezett 
okostelefonnal, 65,2%-uk naponta többször 
használta az internetet munkájához (217 fő), 
55,6%-uk pedig szórakozáshoz, időtöltéshez 
(185 fő). 

Eszközök

Technológiára való Készenlét index (Tech-
nology Readiness Index, TRI, Parasura-
man, 2000). A TRI harminchat tételből áll, 
a különböző technológiával kapcsolatos véle-
kedésekkel való egyetértés mértékét a vá   -
laszadók az eredeti kérdőív esetében ötfokú, 
ebben a vizsgálatban hétfokú, Likert-típu-
sú skálán jelezhették (1 = egyáltalán nem 
értek egyet. 7 = tökéletesen egyetértek). Az 
állítások közül tíz méri az optimizmust, hét 
az innovativitást (az ún. „motivátorokat”, 
serkentő faktorokat), további tíz tétel vonat-
kozik a diszkomfortra és kilenc a bizonyta-
lanságra (tehát az „inhibitorokra”, azaz gátló 
tényezőkre), eképpen a TRI a technológiára 
való készenlétnek egyaránt dimenzióspecifi-
kus és általános mérőeszköze. 

Technológia adaptációjára való haj   lan   -
dóság index (Technology Adoption Pro   pen-
sity Index, TAP, Ratchford és Barnhart, 2012). 
A TRI-hez hasonló, de rövidebb, tizennégy 
tételes kérdőív összesen négy – két támoga-
tó és két gátló – faktort mér. Ezek az opti-
mizmus (négy tétel), a hozzáértés (négy tétel), 
a függés (három tétel), valamint a kiszolgál-
tatottság (három tétel). A TAP alacsony pont-
száma (a négy alskála átlagos pontszámainak 
összege a gátló faktorok megfordításával) 
a technológiától való általános távolságtar-
tásra utal. A válaszadásra jelen vizsgálat-

ban egy hétfokú skála szolgált (1 = egyáltalán 
nem értek egyet. 7 = tökéletesen egyetértek). 

Élettel Való Elégedettség Kérdőív (Satis-
faction with Life Scale, SWLS-H, magyar 
változata: Martos és mtsai, 2014). Az SWLS-H 
öt tételes kérdőív az élettel való elégedettség, 
azaz a szubjektív jóllét értékelő komponensé-
nek felmérésére. A válaszadók hétfokú skálán 
adhatják meg az állításokkal való egyetérté-
sük mértékét (1 = egyáltalán nem igaz rám, 
7 = tökéletesen igaz rám). A skála pontszámát 
a tételekre adott válaszok összegzése adja, 
a magasabb érték magasabb élettel való elége-
dettséget jelez. A skála belső megbízhatósága 
vizsgálatunkban magas volt (alfa = 0,888).

Énhatékonyság Skála (Self-efficacy Scale, 
Kopp és mtsai, 1995; Schwarzer és Jeru    salem, 
1995) az általános problémamegoldási képes-
séget méri a válaszadó önbevallása alapján. 
Az egyes állítások értékelése négyfokú skálán 
történik (egyáltalán nem igaz, néha igaz, 
többnyire igaz, mindig igaz). Ennek a skálá-
nak a belső megbízhatósága szintén magas-
nak bizonyult (alfa = 0,847).

Öt Személyiségvonás Rövid Becslőskála 
(Brief bipolar markers for the Five Factor 
Model of personality, Shafer, 1999). Az 
egyszerű egytételes becslőskálák az öt alap-
vető személyiségvonást (extraverzió, neuro-
ticitás, barátságosság, lelkiismeretesség és 
nyitottság) mérik fel. Egy-egy dimenzió-
hoz egy-egy hétfokú bipoláris skála tarto-
zik, melynek mindkét végpontján az adott 
dimenzióhoz tartozó, illetve annak ellenté-
tét kifejező 6-6 melléknév szerepel. A két 
szélső póluson található melléknevek 
holisztikus értelmezése után a válaszadó 
minden egyes személyiségdimenzió eseté-
ben egy értéket jelöl meg a hétfokú bipo-
láris skálán aszerint, hogy mennyire érzi 
magára jellemzőnek a végpontokon szerep-
lő tulajdonságokat. A becslőskálára jellegé-
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ből fakadóan belső konzisztencia nem szá-
mítható. 

Szubjektív egészségi állapot. Egy kérdés 
mérte a válaszadó saját egészségi állapotá-
ra vonatkozó értékelését: „Összességében 
milyennek értékeli az egészségi állapotát?”. 
Az öt válaszlehetőség a „nagyon rossz”-tól 
a „kiváló”-ig terjedt. 

Szubjektív anyagi helyzet. A válaszadó 
saját anyagi helyzetére vonatkozó értéke   lé   -
sét egy tízfokú skálán mértük, melynek vég  -
pontjai: 1= nagyon rossz, 10 = nagyon jó. 

Legmagasabb iskolai végzettség. A részt   -
vevők ennél a kérdésnél a következő op    ciók 
közül választhattak: 8 általános vagy keve-
sebb; szakiskola, szakmunkásképző, ipari 
iskola; érettségi; felsőfokú technikum, felső-
fokú szakképzés; illetve egyetemi, főiskolai 
diploma és magasabb. 

Az internethasználat mértéke. A vizs-
gálati személyek két tételen keresztül jelez-
hették, hogy milyen gyakran használják az 
internetet munkájukhoz, illetve szórako-
záshoz, időtöltéshez. Az öt válaszlehetőség 
végpontjai a „kevesebbszer, mint hetente” 
és a „naponta többször” válaszok voltak. 

Okostelefon birtoklása. Egy egyszerű el   -
döntendő kérdés arra vonatkozott, hogy a ki   -
töltő rendelkezik-e okostelefonnal. 

Eredmények

Strukturális elemzés

A két kérdőív faktorstruktúrájának elemzé-
séhez Maximum Likelihood (ML) módszer-
rel és a faktorok ferde (Direct Oblimin) for   -
gatásával exploratív elemzést végeztünk 
külön-külön a két kérdőív tételein. A fakto-
rok számának megállapításához a szakiroda-
lomban különböző faktorkiemelési kritériu-

mokat dolgoztak ki. A leginkább megengedő 
Kayser-féle kritérium az 1,0-nél nagyobb sajá-
tértékkel rendelkező faktorokat tartja meg, ez 
azonban gyakran felülbecsli a látens faktorok 
számát (pl. Lance és mtsai, 2006; Matsuna-
ga, 2010). A szerzők szerint pontosabb eljá-
rás lehet a lejtődiagram vizsgálata, illetve 
még egzaktabb alternatíva lehet az úgyne-
vezett parallelelemzés, amelynek során az 
egyes faktorok sajátértékeit egy párhuzamo-
san lefuttatott, véletlenszerű adatokat tartal-
mazó elemzéssorozat sajtértékeivel vetik 
egybe. Ennek során azt keresik, hogy mely 
eredeti sajátértékek esnek nagy valószínű-
séggel a véletlen mintákban is előálló sajátér-
tékek alá, mivel ezek a faktorok valószínűleg 
már nem hordoznak értékes információkat. 
Az eljárást részletesen bemutatják Hayton 
és munkatársai (2004), akik egy SPSS-ben 
használható makrót is közreadnak, amellyel 
az elemzés könnyen elvégezhető bárki által. 
Az alábbiakban mi is ezeket a kritériumokat, 
illetve számítási eljárást alkalmaztuk. 

Exploratív faktorelemzés: TRI-H
Első lépésként feltáró faktorelemzést végez-
tünk az TRI-H 33 tételén. A lejtődiagramot 
megvizsgálva azt találtuk, hogy összesen 
hét faktor sajátértéke volt nagyobb 1-nél 
(sorrendben 8,84; 3,84; 1,55; 1,37; 1,29; 
1,09; 1,02). A lejtődiagram könyökpont-
ja viszont a harmadik faktornál van, így 
ennek alapján az első két faktor rendelke-
zik megkülönböztető erővel. Az első faktor 
a variancia 24,9%-át, a második 10,3%-át, 
míg a harmadik 2,8%-át magyarázta. 

Elvégeztünk továbbá egy parallel elem   -
zést is 333 esetre, 1000 permutációval, vé    -
letlenszerű adatokkal (Hayton és mtsai, 
2004). Eszerint a harmadik faktor meglé-
te nagy valószínűséggel már véletlensze rű 
ered    mény, mivel a véletlenszerű adatok alap-
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ján várható minimális sajátértéket (99%-os 
konfidencia intervallummal növelve: 1,57) 
a valóságosan kapott 1,55-ös érték nem érte 

el. Mivel mindkét szempont a két   faktoros 
megoldást valószínűsítette, ezzel a megol-
dással dolgoztunk tovább (1. táblázat). 

 Faktor

Tétel 1 2

TRI_14 Az érdeklődési körén belül Ön lépést tart a legújabb technológiai 
fejlesztésekkel. 0,854 0,074

TRI_23 Élvezetes kihívásnak tartja az új csúcstechnológiás eszközök megis-
merését. 0,834 0,089

TRI_19 Előnyben részesíti az elérhető legfejlettebb technológia használatát. 0,798 0,080
TRI_21 Mások Önhöz fordulnak tanácsért az új technológiákkal kapcsolatban. 0,766 0,106
TRI_13 Ön általában képes mások segítsége nélkül megérteni új csúcstechno-
lógiás termékek és szolgáltatások működését. 0,759 -0,047

TRI_5 Úgy tűnik, hogy az Ön számára kevesebb problémát jelent a technológia 
kezelése, mint mások számára. 0,741 0,049

TRI_9 Ön a baráti körén belül általában az elsők között szerzi meg a legújabban 
megjelenő technológiákat. 0,719 0,057

TRI_17 A technológia nagyobb mozgásteret biztosít az Ön számára. 0,575 -0,095
TRI_10 Az olyan számítógépes programokat kedveli, melyek lehetővé teszik, 
hogy a saját igényeire szabja a dolgokat. 0,558 -0,031

TRI_27 Úgy tűnik, a barátai többet tanulnak a legújabb technológiákról,  
mint Ön. -0,554 0,222

TRI_12 A technológiáról tanulni ugyanolyan élvezetes lehet, mint maga 
a technológia. 0,549 0,007

TRI_8 A technológia hatékonyabbá teszi Önt a foglalkozásában. 0,525 -0,155
TRI_1 Önnek tetszik az elképzelés, hogy ügyeit számítógépen keresztül  
intézze, mert így nincs hivatali időhöz kötve. 0,485 -0,207

TRI_6 Ön biztos abban, hogy a gépek pontosan végrehajtják az utasításait. 0,363 -0,112
TRI_7 Sokkal kényelmesebb használni azokat a termékeket és szolgáltatásokat, 
melyek a legújabb technológiát használják. 0,355 -0,085

TRI_4 A technológia nagyobb befolyást biztosít az emberek számára 
a mindennapi életük fölött. 0,313 0,006

TRI_24 Nem tartja biztonságosnak, hogy bármilyen pénzügyi tevékenységet 
online bonyolítson le. -0,077 0,687

TRI_20 Nem tartja biztonságosnak, hogy megadjon egy bankkártyaszámot 
a számítógépen keresztül. -0,056 0,669

TRI_32 Nem szívesen folytat üzleti tevékenységet olyan hellyel, ahol csak 
online ügyintézés lehetséges. -0,183 0,650

1. táblázat. A TRI-H skála tételeinek Maximum Likelihood-elemzése kétfaktoros megoldással,  
ferde forgatással (mintázatmátrix)
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A ferde (Direct Oblimin) forgatás elvég-
zése után a két faktor jelentése a követke-
zőképpen értelmezhető. Az első faktor 
egyértelműen a technológiával kapcsolatos 
pozitív (kompetenciára és használhatóság-
ra vonatkozó) attitűdöket, míg a második 
a negatív (a biztonság esetleges hiányára 
és a felhasználás során jelentkező nehéz-

ségekre vonatkozó) attitűdöket tartalmaz-
za magas faktortöltéssel. A kereszttölté-
sek minden tétel esetében alacsonyak, de 
néhány tétel viszonylag alacsony, 0,3 alat-
ti töltéssel szerepel a saját faktorán is (3-as 
és 16-os tétel). A két faktor közötti interkor-
reláció a ferde forgatás nyomán -0,338, ami 
viszonylag alacsony érték, tekintetbe véve, 

 Faktor

Tétel 1 2

TRI_30 Amikor Ön technikai segítséget kap a csúcstechnológiás termék  
vagy szolgáltatás forgalmazójától, akkor néha úgy érzi, hogy kihasználja 
valaki, aki Önnél nagyobb tudással rendelkezik.

0,017 0,620

TRI_29 Aggódik amiatt, hogy az interneten keresztül elküldött információk 
láthatóak mások számára. -0,032 0,582

TRI_25 A technikai ügyfélvonalak nem hasznosak, mert ott az Ön számára 
érthetetlen kifejezésekkel magyarázzák meg a dolgokat. -0,147 0,567

TRI_33 Az emberi érintkezés nagyon fontos, amikor valaki üzleti kapcsolat-
ban áll egy vállalattal. -0,124 0,520

TRI_2 Bármilyen Ön által elektronikusan végrehajtott üzleti tranzakciót 
később hitelesíteni kellene írásos formában is. -0,022 0,517

TRI_18 Néha azt gondolja, hogy a technológiai rendszereket nem úgy tervez-
ték, hogy az átlagember is tudja használni. 0,021 0,496

TRI_11 Ha információt küld egy gépnek, vagy az interneten keresztül, akkor 
soha nem lehet biztos abban, hogy az tényleg eljut-e a megfelelő helyre. -0,035 0,475

TRI_28 A csúcstechnológiás termékekhez vagy szolgáltatásokhoz nem létezik 
egyszerűen megfogalmazott használati utasítás. -0,160 0,459

TRI_31 Valahányszor automatizálnak valamit, Ön szükségét érzi, hogy körül  -
tekintően meggyőződjön arról, vajon a gép / számítógép nem követ-e el hibákat. 0,225 0,448

TRI_22 Kínos, amikor mások szeme láttára akad problémája egy csúcstech-
nológiás eszközzel. 0,113 0,416

TRI_15 Óvatosan kellene eljárni fontos emberi feladatok technológiával való 
helyettesítése során, mert az új technológia el tud romolni vagy szétkapcsolhat. 0,051 0,407

TRI_26 Sok új technológiának vannak olyan egészségügyi vagy biztonsági 
kockázatai, melyeket csak azután fedeznek fel, miután emberek használták őket. -0,025 0,355

TRI_3 Ha csúcstechnológiás terméket vagy szolgáltatás vásárol, inkább az 
alapmodellt választja, és nem azt, amelyik sok extra funkcióval rendelkezik. -0,098 0,280

TRI_16 Amikor Ön felhív egy céget, szívesebben beszél egy emberrel,  
mint egy géppel. -0,078 0,174

Magyarázott variancia 24,9% 10,3%

Megjegyzés: |0.3|-nál nagyobb faktortöltések kiemelve
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hogy az egyes faktorok értelme elvben egy   -
mással ellentétes, hiszen a serkentő, illetve 
gátló tényezőket tartalmazza. Ez arra utal, 
hogy a technológiával kapcsolatos pozitív 
attitűdök megléte nem jelenti automatiku-
san az aggodalmak hiányát, és ez az össze-
függés fordítva is igaz. Összességében 
a fak    torelemzés az eredeti négy helyett csak 
két megbízható faktort tudott kimutatni. 
A további elemzés számára a faktoranalí-
zis alapján lehetőség nyílt továbbá egy rövi-
dített skálaverzió létrehozására is. Ehhez – 
tekintetbe véve a tételek számát és tartalmát 
is – a 0,5 feletti faktortöltéssel rendelkező 
tételeket tartottuk meg. A pozitív faktoron 
így 12, míg a negatív faktoron 8 tételt hasz-
náltunk a rövidített verzióban.

Exploratív faktorelemzés: TAP-H
Feltáró faktorelemzést végeztünk az TAP-H 
14 tételén is. A lejtődiagramon megfigyel-
hető volt, hogy összesen 3 faktor sajátértéke 
nagyobb 1-nél (sorrendben 4,15; 2,48; 1,58). 
A lejtődiagram könyökpontja a negyedik 
faktornál van, tehát az első három faktor 
rendelkezhet megkülönböztető erővel, amit 
alátámasztott a parallelelemzés is: mind-
három 1-nél nagyobb sajátértékű faktor 
sajátértéke magasabb volt, mint a véletlen 
eloszlásból várható érték. Az első faktor 
a variancia 25,93%-át, a második 13,75%-
át, míg a harmadik 8,62%-át magyarázta. 
A faktorok értelmezéséhez itt is ferde (Direct 
Oblimin) forgatást alkalmaztunk (2. táblá-
zat). Az első faktoron a Hozzáértés alskála 

 
Tétel Faktor

1 2 3

TAP_11 Úgy tűnik, hogy számomra kevesebb problémát jelent 
a technológia kezelése, mint másoknak. 0,845 0,005 -0,018

TAP_12 Mások segítsége nélkül is képes vagyok megérteni új 
csúcstechnológiás termékek és szolgáltatások működését. 0,791 -0,109 0,041

TAP_10 Az emberek hozzám fordulnak tanácsért az új technológi-
ákkal kapcsolatban. 0,770 0,119 0,010

TAP_14 Örömömet lelem abban, amikor új technológiák működé-
sére jövök rá. 0,457 -0,115 0,392

TAP_6 A technológia jobban irányítja az életemet, mint ameny-
nyire én irányítom a technológiát. -0,108 0,763 0,045

TAP_9 Minél többet használok egy új technológiát, annál inkább 
a rabszolgájává válok. -0,064 0,673 0,202

TAP_5 Az új technológia túlságosan megkönnyíti a vállalatoknak 
és más embereknek, hogy beférkőzzenek a magánéletembe. -0,001 0,596 -0,120

TAP_2 
Úgy gondolom, a csúcstechnológiás vállalatok meggyőz-
nek minket arról, hogy olyan dolgokra van szükségünk, 
amelyekre valójában nincsen.

0,135 0,527 -0,273

TAP_1 Úgy érzem, túlságosan függök a technológiától. 0,083 0,414 0,323

TAP_4 A technológia segít megvalósítani a szükséges változáso-
kat az életemben. -0,018 -0,020 0,716

TAP_8 Az új technológiák megkönnyítik az életem. 0,042 -0,086 0,684

2. táblázat. A TAP-H skála tételeinek Maximum Likelihood-elemzése háromfaktoros megoldással, 
ferde forgatással (mintázatmátrix)
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tételei töltöttek jelentősen, a második faktor 
keverten tartalmazta a Függés és Kiszolgál-
tatottság alskálák tételeit, a harmadik faktor 
pedig lényegében megegyezett az Optimiz-
mus alskálával. Érdekes módon ezen a fak-
toron töltött viszonylag magas töltésérték kel 
a Hozzáértés alskála egyik tétele („Örömö-
met lelem abban, amikor új technológiák 
mű    ködésére jövök rá.”) és viszonylag ala   -
csony, 0,3-nál alig magasabb töltéssel ide 
sorolódott egy, a Kiszolgáltatottság Alská-
lához tartozó tétel is („Óvatosnak kell len  -
nem a technológia használata során, mert 
a technológiát bűnözők is felhasználhat-
ják ellenem.”). A ferde forgatás alapján az 
el    ső és a harmadik faktor között mutatko-
zott jelentősebb keresztkorreláció (0,394), 
míg a második (Függés–Kiszolgáltatottság) 
faktor lényegében független a másik kettő-
től. Összességében a faktorelemzés három 
elkülöníthető dimenzió jelenlétét valószínű-
sítette a TAP-H esetében.

Skálák kialakítása és megbízhatóság

A faktorelemzés eredményei a TRI és a TAP 
esetében is arra utaltak, hogy az eredeti 
kérdőívstruktúra a jelen vizsgálatban nem 
volt reprodukálható. A továbbiakban ezért 
mindkét kérdőív esetében kialakítottunk egy 
módosított (a TRI esetében egyúttal rövidí-

tett) kérdőívváltozatot, amely a jelen adatfel-
vétel adataihoz jobban illeszkedik. Emellett 
az összehasonlíthatóság érdekében kiszámí-
tottuk az eredeti kérdőívek szerinti alskálák 
adatait is.

A TRI-H esetében – a faktoranalízis 
eredményeivel megegyezően – egy pozi-
tív és egy negatív attitűdöket felsorakoz-
tató alskálát képeztünk. Annak érdekében, 
hogy az így képzett alskálák belső konzisz-
tenciáját, egységességét biztosítsuk, továb-
bá a redundáns, a dimenziót nem kellőkép-
pen kifejező tételek számát csökkentsük, 
a kérdőív rövidítését határoztuk el. Ennek 
során a 0,5 feletti faktortöltéssel rendelkező 
tételeket tartottuk meg, így a pozitív attitű-
dök új alskálája 12, míg a negatív attitűdök 
új alskálája 8 tételt tartalmaz, és összesen 
13 tételt hagytunk el az eredeti kérdőívből. 

A TAP-H esetében három alskálát 
képeztünk, szintén a 0,5 feletti faktortöltés-
sel rendelkező tételek megtartásával. Ezek 
közül az új Optimizmus Alskála össze-
tétele megfelelt az eredeti alskálának, az 
új Hozzáértés alskála esetében elhagytuk 
a bizonytalan töltésű 14. tételt („Örömömet 
lelem abban, amikor új technológiák műkö-
désére jövök rá.”), amely részben az Opti-
mizmus faktorhoz tartozott. A Függés és 
Kiszolgáltatottság Alskálák tételeiből egy 
új összevont skálát készítettünk, amelyben 

 
Tétel Faktor

1 2 3

TAP_13 A technológia nagyobb befolyást biztosít számomra 
a mindennapi életem fölött. 0,201 -0,057 0,670

TAP_3 A technológia megkönnyíti, hogy megtegyem azokat 
a dolgokat, amiket akarok, akkor, amikor akarom. 0,070 0,012 0,630

TAP_7 Óvatosnak kell lennem a technológia használata során, 
mert a technológiát bűnözők is felhasználhatják ellenem. 0,013 0,216 0,303

Magyarázott variancia 25,93% 13,75% 8,62%

Megjegyzés: |0,3|-nál nagyobb faktortöltések kiemelve
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mindkét eredeti alskálából 2-2 tétel szere-
pelt. Így a rövidített TAP-H összesen 12 
tételt tartalmaz az eredeti 14 helyett. 

A vizsgálatban alkalmazott kérdőívek 
megbízhatósági adatait a 3. táblázatban 
adjuk meg. Látható, hogy az újonnan képzett 
alskálák belső konzisztenciája meg   felelő. 
Összehasonlításképpen érdemes viszont ki    -
emelni, hogy a TAP eredeti Függés és Kiszol-
gáltatottság Alskáláinak belső konziszten-
ciája elmaradt a minimálisan elvárt 0,7-es 
értéktől. A további korrelációs elemzése-
ket elsősorban az újonnan képzett alskálákra 
mutatjuk be. Megjegyezzük azonban, hogy 
valamennyi itt bemutatott elemzést elvé-
geztük az eredeti alskálára is, és sehol nem 
találtunk olyan mintázatot, amely karakte-
resen különbözött volna az új alskálákkal 
szerzett eredményektől. Valamennyi itt nem 
közölt eredményünket kérésre rendelkezésre 
bocsátjuk az érdeklődők számára.

Összefüggés szociodemográfiai 
változókkal

A TRI átdolgozott alskálái esetében a Spear   -
man-féle rangkorreláció tanúsága szerint 
összefüggés mutatkozott mind a technológi-
ához való pozitív, mind a negatív hozzáál-
lást tükröző dimenziók, valamint a szubjek-
tív anyagi helyzet és az internethasználat két 
felmért formájának mértéke között. A szub-
jektív anyagi helyzet pozitívan, gyengén 
korrelált a TRI Pozitív Alskálájával (rho(331) 
= 0,199, p < 0,001), és fordítottan a TRI 
Negatív Alskálával (rho(331) = -0,252, p < 
0,001). A munkához való internethasználat 
gyenge-közepes erősségű kapcsolatban állt 
az alskálákkal: a TRI Pozitív Alskála eseté-
ben egyenes (rho(331) = 0,336, p < 0,001), 
míg a TRI Negatív Alskála esetében fordí-
tott irányú volt (rho(331) = -0,218, p < 0,001). 

A szórakozáshoz, időtöltéshez való inter-
nethasználat esetében a korrelációk iránya 
megegyezett, és erősségük közel azonos 
volt az előbbi típusnál megfigyeltekkel (TRI 
Pozitív Alskála: rho(331) = 0,338, p < 0,001; 
TRI Negatív Alskála: rho(331) = -0,297, 
p < 0,001). Az összefüggések a mérőeszköz 
eredeti alskáláinak esetében szintén fenn-
álltak, amennyiben mindegyik pontszámai 
együtt jártak a szubjektív anyagi helyzet-
tel és az internethasználat mértékével olyan 
módon, hogy a kapcsolat iránya igazodott 
ahhoz, hogy az adott alskála inkább pozitív 
vagy negatív hozzáállást tükröz-e a techno-
lógiához. Az életkor és a TRI negatív attitűd-
jének skálája között gyenge pozitív korrelá-
ciót találtunk (r = 0,134, p < 0,05). 

A TAP átdolgozott alskálái közül kettő-
nek a pontszámai szintén együtt jártak a szub-
jektív anyagi helyzet és az internethaszná-
lat mértékével. A szubjektív anyagi helyzet 
gyengén, pozitívan korrelált az Optimizmus 
(rho(331) = 0,186, p < 0,001) és a Hozzáér-
tés Alskálákkal (rho(331) = 0,208, p < 0,001). 
A munka (Optimizmus rho(331) = 0,241, 
p < 0,001; Hozzáértés: rho(331) = 0,318, 
p < 0,001), valamint a szórakozás, időtöl-
tés céljából való internethasználat (Optimiz-
mus: rho(331) = 0,386, p < 0,001; Hozzáér-
tés: rho(331) = 0,318, p < 0,001) valamelyest 
erősebb összefüggést mutatott az ezeken az 
alskálákon mért pontszámokkal. Az össze-
vont Függés–Kiszolgáltatottság Alskála egyik  
említett változóval sem korrelált sta   tisz ti kai -
lag szignifikáns módon. 

Az eredeti alskálák esetében a mintázat 
közel azonos volt, de némileg különbözött 
az internethasználat egyik fajtájának tekin-
tetében, mivel az eredeti Függés Alskála  
pontszámai gyenge kapcsolatban álltak a szó  -
rakozáshoz, időtöltéshez való internet-
használat mértékével (rho(331) = 0,252, 
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p < 0,01), de a többi változóval nem. Érde-
mes továbbá megemlíteni, hogy az élet-
kor a TAP valamennyi alskálájával gyenge 
negatív korrelációt mutatott, ami a Függés–
Kiszolgáltatottság Alskála esetén ráadásul 
ellentétes azzal, amit a TRI negatív dimen-
ziójánál tapasztaltunk. 

Mivel az összefüggések mértéke, bár 
szignifikáns, de meglehetősen alacsony, az 
eredmények részben mérési pontatlanságot 
is tükrözhetnek. Jelenthetik azonban azt is, 
hogy a TRI Negatív Alskálája inkább a tech-
nológiával kapcsolatos negatív megítélést 
tükrözi, míg a TAP Függés–Kiszolgáltatott-
ság Alskálája a saját magatartás szabályo-
zásának képességét (illetve ennek hiányát) 
mutatja. Ez utóbbi pedig az életkor előreha-
ladtával inkább pozitív irányban, az önsza-
bályozási kompetenciák növekedése felé 
változhat, ami valamennyire csökkentheti 
a technológiák használatától való függés és 
belső kiszolgáltatottság érzését is. 

A TRI és a TAP bizonyos alskáláinál nemi 
különbségek is mutatkoztak. Az át    dolgozott 
TRI Pozitív Alskáláján a férfiak (Mdiff = 0,82, 
t(331) = 6,45, p < 0,001), a TRI Negatívon 
pedig a nők értek el átlagosan magasabb pont-
számot (Mdiff = -0,49, t(331) = -3,52, p < 0,001). 
Ez a tendencia az eredeti alskálák szerin-
ti eredményekben is megmutatkozott, habár 
a Diszkomfort Alskála esetében a különbség 
nem bizonyult szignifikánsnak (Mdiff = -0,19, 
t(331) = -1,76, p = 0,08). A TAP átdolgozott 
alskáláit te    kintve a férfiak pontszámai maga-
sabbak voltak a Hozzáértés esetében (Mdiff = 
1,14, t(331) = 7,32, p < 0,001), de nem külön-
böztek a szignifikánsan a nőktől a másik két 
alskála pontszámaiban. Ennek megfelelően 
az eredeti alskálák közül is csupán a Hozzá-
értés mértékében mutatkozott szignifikáns 
különbség az előbbiek javára (Mdiff = 1,10, 
t(331) = 7,43, p < 0,001). 

A technológiához való viszonyulás össze   -
függött azzal is, hogy a vizsgálati szemé-
lyek rendelkeztek-e okostelefonnal. Azon-
ban itt az eredmények körültekintéssel 
ér    telmezendők, lévén csak egy viszony-
lag szűk kisebbség (a minta 10,2%-a) vála-
szolt nemmel az erre vonatkozó kérdés-
re. Az átdolgozott TRI Pozitív Alskáláján 
azok értek el átlagosan magasabb pontszá  -
mot, akik rendelkeztek okostelefonnal 
(Mdiff = -0,95, t(331) = -4,58, p < 0,001), míg 
a negatív alskála esetében ez az ilyen eszközt 
nem birtoklók esetében állt fent (Mdiff = 1,06, 
t(331) = 4,85, p < 0,001). Az eredeti alskálák 
esetében ugyanez a trend mutatkozott meg, 
tehát az Optimizmus és Innovativitás az 
előbbiek, míg a Diszkomfort és a Bizonyta-
lanság Alskálák az utóbbiak esetében mutat-
tak erőteljesebb attitűdöket. 

A két csoport a TAP átdolgozott alská-
lái közül kettő szempontjából is külön-
bözött. Az okostelefonnal nem rendelke-
zők átlagos pontszáma alacsonyabb volt az 
Optimizmus Alskálán (Mdiff = -0,68, t(331) 
= -3,47, p < 0,01), és a Hozzáértés Alskálán 
is (Mdiff = -1,08, t(331) = -4,13, p < 0,001).  
A két csoport átlagos pontszáma nem kü   -
lönbözött szignifikánsan a Függés–Ki szol  -
gáltatottság dimenzión (Mdiff = -0,36, 
t(331) = -1,61, p = 0,11). Az eredeti alská-
lák azonos eredményeket hoztak az első két 
alskála szerint, a különálló Függés- és Kiszol-
gáltatottság-pontszámokat tekintve azonban 
az előbbi esetében mutatkozott szig     nifikáns 
különbség (Mdiff = -0,52, t(331) = -2,214,  
p < 0,05).

Végül megvizsgáltuk a technológiai ská  -
lák összefüggéseit az iskolai végzettség-
gel is. Egyrészt lefuttattunk egy sor Spear-
man rangkorrelációs elemzést a képzettség 
mint ötfokozatú ordinális változó és a TRI és 
TAP valamennyi alskálája között. Másrészt 
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az ordinális iskolai végzettség változót bi  -
ná   rissá átkódolva független mintás t-próbák 
alkalmazásával összehasonlítottuk a felső    -
fokú végzettséggel rendelkező (N = 228) és 
nem rendelkező (N = 105) válaszadók almi-
ntáit is a TRI és TAP dimenzióin. Egyik 
konkrét elemzés eredménye sem mutatott 
semmilyen szignifikáns összefüggést az 
iskolai végzettség és a technológiai attitűdök 
dimenziói között. 

Összefüggés pszichológiai jellemzőkkel

A 3. táblázatban bemutatjuk a TRI-H és 
a TAP-H alskáláinak összefüggéseit né    hány 
további pszichológiai jellemzővel is. Látható, 
hogy jellemzően még a szignifi káns össze   -
függések hatásmérete is alacsony, általá-
ban 0,2 abszolút érték alatt marad. Az élet-
tel való elégedettség például egyedül a TAP 
Függősé–Kiszolgáltatottság Alskálájával 
mu       tatott kapcsolatot (r = -0,179, p < 0,001). 
Az eredmények tehát inkább arra utalnak, 
hogy a technológiával kapcsolatos attitűdök 
a sze    mélyek működésének sajátos, más pszi-
chológiai jellemzőkkel közvetlenül kevéssé 
magyarázható területét jelentik. Ez alól egye-
düli kivételnek az énhatékonyság bizonyult, 
mely mind a TAP Hozzáértés, mind pedig 
a TRI-Pozitív Alskálákkal pozitív, gyenge 
közepes erősségű összefüggést mutatott (r = 
0,275 és 0,327, p < 0,001, a fenti sorrendben). 

Megbeszélés

Tanulmányunkban bemutattuk a Parasura-
man (2000) által megalkotott Technológiára 
való Készenlét Index, valamint a Ratchford 
és Barnhart-féle Technológia Alkalmazásá-
ra való Hajlandóság Kérdőív (2012) magyar 
változatait (TRI-H és TAP-H). A kérdő ívek 

validálását egy pilotvizsgálatban teszteltük, 
felnőtt válaszadók mintáján. A két mérőesz-
köz pszichometriai vizsgálatainak eredmé-
nyeit összegezve elmondhatjuk, hogy a ma   -
gyar változatok belső struktúrái a némileg 
eltérnek az eredeti kérdőívek felépítésétől, de 
jól értelmezhetők és továbbra is illeszkednek 
az elméleti modellekhez. 

A TRI-H esetében a faktoranalízis alap-
ján egyértelműen megkülönböztethetők 
voltak a technológiával kapcsolatos pozitív, 
motiváló, illetve a negatív, gátló attitűdök, de 
ezeken belül már nem különültek el egyértel-
műen az optimizmussal és az innovativitás-
sal kapcsolatos tételek. A TAP-H tételeinél 
viszont egyértelműen elkülönültek a pozitív 
attitűdök, azaz az optimizmus és a hozzáér-
tés, de a függés és kiszolgáltatottság ebben az 
esetben is azonos faktoron töltött. A fakto-
ranalízisek eredményei alapján javaslatot 
tettünk egy-egy alternatív – a TAP-H eseté-
ben jelentősen rövidített – kérdőívváltozat-
ra is. Ezek érvényességét azonban érdemes 
későbbi kutatásokkal is igazolni, tekintet-
tel a jelen vizsgálat pilotjellegére, valamint, 
a TRI esetében arra is, hogy a tételek kivá-
lasztása bizonyos mértékig önkényes határ-
érték megállapításával történt.

A két skála valamennyi alskálájának bel  -
ső konzisztenciája legalább megfelelőnek, 
de több esetben jónak vagy egyenesen kivá-
lónak mutatkozott, különösen az újonnan 
létrehozott alskálák esetében. A kérdőívek 
által mért technológiai attitűdök összessé-
gében függetlennek bizonyultak az általunk 
vizsgált egyéb pszichológiai jellemzőktől, 
azaz az alapvető személyiségvonásoktól és 
az általános jóllét mértékétől is. Ezekkel nem 
szignifikáns vagy szignifikáns, de gyenge 
kapcsolat mutatkozott a korrelációs elemzé-
sekben, ami összességében a mérőeszközök 
divergens validitását erősíti. 
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Kivétel volt ez alól az énhatékonyság 
és a hozzáértés (TAP), illetve az énhaté-
konyság és a technológiai megoldásokkal 
kapcsolatos pozitív attitűdök (TRI) közöt-
ti gyenge-közepes erősségű pozitív irányú 
kapcsolat, amely arra utal, hogy a technoló-
giai kompetencia egy általános énhatékony-
ság-élmény bázisán tud a legkönnyebben 
kifejlődni. A korrelációk erőssége azonban 
azt is jelzi, hogy a két újonnan lefordított 
kérdőív által mért magabiztosság, amely 
kifejezetten a technológiai megoldásokra 
vonatkozik, mégiscsak jelentős mértékben 
önálló konstruktum az általános énhaté-
kony   sághoz képest.

Egyes alskálák pontszámai összefüg-
gést mutattak különböző szociodemográfiai 
változókkal is, amelyeket jövőbeni vizsgála-
toknak is érdemes lehet figyelembe venni az 
adatfelvétel és az elemzések tervezésekor. 
Az életkor gyenge negatív összefüggésben 
állt a TAP valamennyi alskálájával, viszont 
gyenge pozitív kapcsolatot mutatott a TRI 
negatív attitűdjével. Ez jelzi, hogy önma-
gában az életkor valószínűleg nem játszik 
jelentős szerepet a technológiához való 
viszonyulás alakulásában, és ez megfelel 
a nemzetközi trendeknek (v.ö. Magotra és 
mtsai, 2015; Rojas-Méndez és Parasuraman, 
2015; Yol, Serenko és Turel, 2006). 

Hasonlóan gyenge pozitív összefüg-
gést találtunk a szubjektív anyagi helyzet, 
valamint az Optimizmus és a Hozzáértés 
(TAP), illetve a TRI Pozitív Alskálákkal. 
Valamivel erősebb, közepes erősségűek 
voltak az internethasználat mértékével való 
együttjárások, és hasonló irányba mutat-
tak az okostelefonnal rendelkezők és nem 
rendelkezők csoportjai közötti különbsé-
gek is. Ez utóbbi eredmények azt erősí-
tik, hogy a technológiai attitűdök, valamint 
a technológiai megoldásokkal kapcsolatos 

konkrét választások és magatartás között 
közvetlen összefüggés lehet. Az okostele-
fon, illetve más infokommunikációs eszkö-
zök birtoklása szerepet játszhat továbbá 
a technológiához való viszony további ala  -
kulásában is. 

Ami a nemi különbségeket illeti, habár 
azok nem markánsak, a megfigyelhető trend 
beleillik korábbi kutatások által felvázolt 
képbe. Ennek alapján úgy tűnik, hogy a fér  -
fiak nagy általánosságban valamivel kedve-
zőbben viszonyulnak a technológiához, mint 
a nők (az ilyen jellegű eredmények át    te    kin -
tésért ld. Cai és mtsai, 2017). 

Fontos megjegyezni, hogy habár külön-
féle kutatások kimutatták a technológiával 
kapcsolatos speciális attitűdök és a techno-
lógia tényleges használatának összefüggésit 
(pl. Parasuraman, 2000; Rojas-Méndez és 
Parasuraman, 2015), a mérőeszközök ilyen 
jellegű magyarországi tesztelése még várat 
magára. 

Vizsgálatunk alapvető korlátjai között 
szerepel továbbá a hozzáférés alapú minta-
vétel, amely nem csupán egyenlőtlen nemi 
arányokat, de többek között a végzettsé-
get, foglalkozási típusokat és a technoló-
giahasználat mértékét és módjait tekint-
ve sem reprezentálja kellő pontossággal 
a teljes populációt. Mintánkban lényege-
sen nagyobb volt a nők csoportja és bár az 
életkori terjedelem szélesnek tekinthető, 
fontos lehet a későbbiekben kifejezetten az 
idősebb (nyugdíjas) korosztályok körében is 
vizsgálódni. A kitöltők többsége diplomás 
volt, akik különböző értelmiségi, szellemi 
foglalkozást űztek, jóval kevesebben voltak 
a szolgáltatási szektorban dolgozók, vagy 
a fi    zikai munkát végzők, illetve az alacso-
nyabb iskolázottságú és -jövedelmű szemé-
lyek, pedig például korábbi vizsgálatokban 
az iskolázottság mértéke kimutathatóan 
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arányos a különböző technológiák hasz-
nálatával (Rojas-Méndez és Parasuraman, 
2015; Magotra és mtsai, 2015). 

Érdekes, hogy ezt az összefüggést jelen 
kutatásunk nem igazolta magyar mintán, de 
fontos megjegyezni, hogy a mintavételezés 
korlátozott volta miatt ennek az eredmény-
nek a megbízhatóságát későbbi vizsgálatok-
kal lehet ellenőrizni. Érdemes lehet továb-
bá több adatot gyűjteni olyanoktól, akik 
nem csak munkájuk során, de szórakozás-
hoz is kevésbé vagy alig veszik igénybe az 
internetet (így az online adatfelvétel kisebb 
valószínűséggel érhette el őket). Valamint 
fontos lehet feltárni, hogy a technológia-
használat egyéb fajtái (például egészség-
ügyi szolgáltatások vagy online felülete-
ken való vásárlás) milyen összefüggésben 
lehetnek a jelen tanulmányban vizsgált atti-
tűdökkel. 

Mindent egybevetve eredményeink afelé 
mutatnak, hogy a korábbi kutatásokkal össz-
hangban a technológiára való készenlét és 
a technológia alkalmazására való hajlandó-
ság érvényes koncepciók. Ezek – és a méré-
sükre kifejlesztett kérdőívek – jól használ-
hatók magyar nyelvterületen és mintán 
is, alkalmazásuk hasznos lehet különbö-
ző technológiai eszközökkel, újításokkal 
kapcsolatos jövőbeni vizsgálatok számá-
ra. Jelen vizsgálatnak a felmérés pilotjelle-
gének megfelelően nem lehetett célja, hogy 
véglegesen eldöntse a két mérőeszköz alkal-
mazhatóságának egymáshoz viszonyított 
előnyeit és korlátait. Rövidsége és magasabb 
differenciáltsága miatt jelen kutatás alap-
ján a TAP-H tűnik olyan eszköznek, melyet 
érdemes lehet szélesebb körben is alkal-
mazni, de további kutatások kiegészíthetik 
a TRI-H-val kapcsolatos tapasztalatokat is. 

Summary

Measurement of Attitudes toward Technological Solutions: Psychometric 
Properties of the Hungarian Versions of TRI and TAP

Background and aims: Technological solutions gain importance in everyday life; however, 
considerable individual differences exist in personal attitudes toward them. The Technology 
Readiness Index (TRI; Parasuraman, 2000) and the Technology Adoption Propensity 
(TAP; Ratchford and Barnhart, 2012) questionnaire assess individual attitudes toward new 
technological solutions. In this study, we present the Hungarian versions of TRI and TAP 
along with their psychometric properties. 
Methods. In a cross-sectional questionnaire study with adults (n = 333; 121 Male, 212 
Female), we assessed TRI and TAP along with life satisfaction, self-efficacy and basic 
personality traits. Moreover, we gathered information on everyday use of IT technologies. 
Results: Exploratory factor analyses of TRI and TAP provided evidence for an alternative 
factor structure compared to the original subscales. TRI was composed of a positive and 
a negative attitude dimensions, while Dependency and Vulnerability dimensions of the 
original TAP did not differentiate. Original and new subscales evidenced good internal 
reliability. Attitudes toward technology showed weak but interpretable associations 
with certain sociodemographic variables (age and gender), and adequate convergent and 
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discriminant validity with regard to other measures, for example life satisfaction (rs = -0,179* 
– 0,134), self-efficacy (rs = -0,117 – 0,275**), while they were largely independent of 
personality traits. 
Discussion: According to the first data with Hungarian adaptations of TRI and TAP, these 
are reliable and valid measures that can be applied for investigating the technology related 
personal attitudes. However, further research is needed to develop the structural validity of 
the measures and to test its applicability in Hungarian samples. As a conclusion, we present 
potential domains of application. 
Keywords: TRI, TAP, technological attitudes, explorative factor analysis, reliability, 
validity
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A szerzők munkamegosztása 

Martos Tamás: kérdőív-fordítás, adatgyűjtés megtervezése és lebonyolítása, statisztikai 
szá   mítások, a tanulmány megszövegezése
Kapornaky Mihály: elméleti áttekintés, statisztikai számítások, az eredmények értelmezése, 
részvétel a tanulmány megszövegezésében 
Csuka Sára: elméleti áttekintés, adatgyűjtés megtervezése és lebonyolítása, részvétel a ta  -
nulmány megszövegezésében
Sallay Viola: az eredmények értelmezése, részvétel a tanulmány megszövegezésében

Melléklet

1. melléklet. A TRI magyar változata
Az alábbi skála segítségével jelölje meg, hogy mennyire igazak Önre az alábbi állítások! 

1    2    3    4    5    6    7
Egyáltalán nem értek egyet                              Tökéletesen egyetértek

1 Önnek tetszik az elképzelés, hogy ügyeit számítógépen keresztül  
intézze, mert így nincs hivatali időhöz kötve. 1 2 3 4 5 6 7

2 Bármilyen Ön által elektronikusan végrehajtott üzleti tranzakciót 
később hitelesíteni kellene írásos formában is. 1 2 3 4 5 6 7

3 Ha csúcstechnológiás terméket vagy szolgáltatás vásárol, inkább az alap  -
modellt választja, és nem azt, amelyik sok extra funkcióval rendelkezik. 1 2 3 4 5 6 7

4 A technológia nagyobb befolyást biztosít az emberek számára 
a mindennapi életük fölött. 1 2 3 4 5 6 7

5 Úgy tűnik, hogy az Ön számára kevesebb problémát jelent a technoló-
gia kezelése, mint mások számára. 1 2 3 4 5 6 7

6 Ön biztos abban, hogy a gépek pontosan végrehajtják az utasításait. 1 2 3 4 5 6 7

7 Sokkal kényelmesebb használni azokat a termékeket és szolgáltatáso-
kat, melyek a legújabb technológiát használják. 1 2 3 4 5 6 7

8 A technológia hatékonyabbá teszi Önt a foglalkozásában. 1 2 3 4 5 6 7

9 Ön a baráti körén belül általában az elsők között szerzi meg a legújab-
ban megjelenő technológiákat. 1 2 3 4 5 6 7

10 Az olyan számítógépes programokat kedveli, melyek lehetővé teszik, 
hogy a saját igényeire szabja a dolgokat 1 2 3 4 5 6 7

11 Ha információt küld egy gépnek, vagy az interneten keresztül, akkor 
soha nem lehet biztos abban, hogy az tényleg eljut-e a megfelelő helyre. 1 2 3 4 5 6 7

12 A technológiáról tanulni ugyanolyan élvezetes lehet, mint maga a tech-
nológia. 1 2 3 4 5 6 7

13 Ön általában képes mások segítsége nélkül megérteni új csúcstechnoló-
giás termékek és szolgáltatások működését. 1 2 3 4 5 6 7
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14 Az érdeklődési körén belül Ön lépést tart a legújabb technológiai 
fejlesztésekkel. 1 2 3 4 5 6 7

15
Óvatosan kellene eljárni fontos emberi feladatok technológiával való 
helyettesítése során, mert az új technológia el tud romolni vagy szét-
kapcsolhat.

1 2 3 4 5 6 7

16 Amikor Ön felhív egy céget, szívesebben beszél egy emberrel, mint 
egy géppel. 1 2 3 4 5 6 7

17 A technológia nagyobb mozgásteret biztosít az Ön számára 1 2 3 4 5 6 7

18 Néha azt gondolja, hogy a technológiai rendszereket nem úgy tervez-
ték, hogy az átlagember is tudja használni. 1 2 3 4 5 6 7

19 Előnyben részesíti az elérhető legfejlettebb technológia használatát. 1 2 3 4 5 6 7

20 Nem tartja biztonságosnak, hogy megadjon egy bankkártyaszámot 
a számítógépen keresztül. 1 2 3 4 5 6 7

21 Mások Önhöz fordulnak tanácsért az új technológiákkal kapcsolatban. 1 2 3 4 5 6 7

22 Kínos, amikor mások szeme láttára akad problémája egy csúcstechno-
lógiás eszközzel. 1 2 3 4 5 6 7

23 Élvezetes kihívásnak tartja az új csúcstechnológiás eszközök megisme-
rését. 1 2 3 4 5 6 7

24 Nem tartja biztonságosnak, hogy bármilyen pénzügyi tevékenységet 
online bonyolítson le. 1 2 3 4 5 6 7

25 A technikai ügyfélvonalak nem hasznosak, mert ott az Ön számára 
érthetetlen kifejezésekkel magyarázzák meg a dolgokat. 1 2 3 4 5 6 7

26
Sok új technológiának vannak olyan egészségügyi vagy biztonsági 
kockázatai, melyeket csak azután fedeznek fel, miután emberek hasz-
nálták őket.

1 2 3 4 5 6 7

27 Úgy tűnik, a barátai többet tanulnak a legújabb technológiákról, mint 
Ön. 1 2 3 4 5 6 7

28 A csúcstechnológiás termékekhez vagy szolgáltatásokhoz nem létezik 
egyszerűen megfogalmazott használati utasítás. 1 2 3 4 5 6 7

29 Aggódik amiatt, hogy az interneten keresztül elküldött információk 
láthatóak mások számára. 1 2 3 4 5 6 7

30
Amikor Ön technikai segítséget kap a csúcstechnológiás termék vagy 
szolgáltatás forgalmazójától, akkor néha úgy érzi, hogy kihasználja 
valaki, aki Önnél nagyobb tudással rendelkezik.

1 2 3 4 5 6 7

31
Valahányszor automatizálnak valamit, Ön szükségét érzi, hogy körül-
tekintően meggyőződjön arról, vajon a gép / számítógép nem követ-e el 
hibákat.

1 2 3 4 5 6 7

32 Nem szívesen folytat üzleti tevékenységet olyan hellyel, ahol csak 
online ügyintézés lehetséges. 1 2 3 4 5 6 7

33 Az emberi érintkezés nagyon fontos, amikor valaki üzleti kapcsolatban 
áll egy vállalattal. 1 2 3 4 5 6 7

Optimizmus (Optimism) Alskála: 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 19
Innovativitás (Innovativeness) Alskála: 5, 9, 13, 14, 21, 23, 27 (fordított)
Diszkomfort (Discomfort) Alskála: 3, 15, 18, 22, 25, 26, 28, 30
Bizonytalanság (Insecurity) Alskála: 2, 11, 16, 20, 24, 29, 31, 32, 33
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2. melléklet. A TAP magyar változata
Jellemezze önmagát az alábbi állítások segítségével!

1    2    3    4    5    6    7
Egyáltalán nem értek egyet                         Tökéletesen egyetértek

1 Úgy érzem, túlságosan függök a technológiától. 1 2 3 4 5 6 7

2 Úgy gondolom, a csúcstechnológiás vállalatok meggyőznek minket arról, 
hogy olyan dolgokra van szükségünk, amelyekre valójában nincsen. 1 2 3 4 5 6 7

3 A technológia megkönnyíti, hogy megtegyem azokat a dolgokat, 
amiket akarok, akkor, amikor akarom. 1 2 3 4 5 6 7

4 A technológia segít megvalósítani a szükséges változásokat az életemben. 1 2 3 4 5 6 7

5 Az új technológia túlságosan megkönnyíti a vállalatoknak és más 
embereknek, hogy beférkőzzenek a magánéletembe. 1 2 3 4 5 6 7

6 A technológia jobban irányítja az életemet, mint amennyire én irányítom 
a technológiát. 1 2 3 4 5 6 7

7 Óvatosnak kell lennem a technológia használata során, mert a techno-
lógiát bűnözők is felhasználhatják ellenem. 1 2 3 4 5 6 7

8 Az új technológiák megkönnyítik az életem. 1 2 3 4 5 6 7

9 Minél többet használok egy új technológiát, annál inkább a rabszolgá-
jává válok. 1 2 3 4 5 6 7

10 Az emberek hozzám fordulnak tanácsért az új technológiákkal kapcso-
latban. 1 2 3 4 5 6 7

11 Úgy tűnik, hogy számomra kevesebb problémát jelent a technológia 
kezelése, mint másoknak. 1 2 3 4 5 6 7

12 Mások segítsége nélkül is képes vagyok megérteni új csúcstechnoló-
giás termékek és szolgáltatások működését. 1 2 3 4 5 6 7

13 A technológia nagyobb befolyást biztosít számomra a mindennapi 
életem fölött. 1 2 3 4 5 6 7

14 Örömömet lelem abban, amikor új technológiák működésére jövök rá. 1 2 3 4 5 6 7

Optimizmus (Optimism) Alskála: 3, 4, 8, 13
Hozzáértés (Proficiency) Alskála: 10, 11, 12, 14
Függés (Dependence) Alskála: 1, 6, 9
Kiszolgáltatottság (Vulnerability) Alskála: 2, 5, 7 


