
I. Bevezetés 

„Az innovációk terjedése mindig egy társada-

lom tagjai között ragadható meg, ezen egyé-

nek közötti érintkezés pedig maga a társadal-

mi kapcsolatháló. Az érintkezések hálózata

határozza meg, hogy milyen gyorsan terjed-

nek az innovációk, és milyen gyorsan fogad-

ják be õket.”

Thomas V. Valente 

Tanulmányunkban két oldalról köze-
lítjük meg a számítógépes ismeretek-
és a számítógép birtoklását. 

1. Tanulmányunk elsõ kulcskérdése
az, hogy a társadalmi tõke hogyan be-
folyásolja az információs technológi-

ákhoz való hozzáférést. Kutatási kér-
désünk szorosan kapcsolódik az
MSZT konferencia plenáris ülésén el-
hangzottakhoz, különösen Csepeli
György elõadásához, aki szociológus-
ként és gyakorló szakemberként arra
kereste a választ, mely tényezõk hat-
nak az információs társadalom kiala-
kulására. Elõadásában empirikus ku-
tatásokra alapozva mutatta be, hogy
például a jövedelmi helyzet vagy a kép-
zettség milyen szerepet játszik abban,
hogy valaki számítógép-felhasználó
lesz-e. Az általa vizsgált szempontok
lazarsfieldi értelemben valamennyien
analitikus magyarázó tényezõk voltak.
Mi ezzel szemben nem analitikus, ha-

nem relációs ismérvekkel dolgozunk,
és azt hangsúlyozzuk, hogy a számí-
tógépes hozzáférés az „anyagiakon”
és a „szellemieken” túl jelentõs mér-
tékben a kapcsolatokon, illetve a tár-
sadalmi tõkén múlik. A közhelysze-
rûnek tûnõ megállapítást igyekez-
tünk operacionalizálni és számszerû-
síteni a kutatás során. Olyan hipoté-
ziseket állítottuk fel, hogy például
hány baráttal vagy milyen foglalkozá-
sú ismerõsökkel kell rendelkezni ah-
hoz, hogy számítógép felhasználókká
váljunk. Oksági magyarázatainkat
egy kisebb mintaterületen teszteltük.
Úgy véljük, ha kérdéseinket egy or-
szágos mintán is megismételnénk, a

mindenkori politika számára hasz-
nálható információkat eredményez-
ne. Meglátásunk szerint a kapcsolati
tanácsadás az információs társadalom
kiépülésének fontos új eszköze lehet.

2. Az információs technológiák terje-
dése kapcsán a legtöbb hazai társada-
lomkutató készpénznek veszi, hogy a
számítógépek terjedése diffúziós fo-
lyamat, amelyet egy ún. diffúziós S-
görbe fejez ki. Számunkra ez a „tény”
is kérdés, ezért tanulmányunk máso-
dik kulcskérdése, hogy vajon valóban
diffúziós folyamat-e az információs
technológiák terjedése valóban? És,
amennyiben diffúzióról van szó, a ter-
jedés folyamata elõre jelezhetõ-e vala-
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mely diffúziós modell alkalmazásával
Magyarországon? 

Kulcskérdéseink megválaszolására
empirikus vizsgálatokat végeztünk a
kaposvári kistérségben. A kutatás so-
rán szociológiai adatgyûjtési techniká-
kon túl a kulturális antropológiából
kölcsönzött résztvevõ megfigyelést is
alkalmaztunk. A továbbiakban elõször
a terepet és téma irodalmát mutatjuk
be, majd hipotéziseinket, eredménye-
inket és végül az összefoglalást olvas-
hatják. 

Módszertan

Kérdéseink megválaszolásához empiri-
kus kutatásokat végeztünk a kaposvá-
ri kistérségben, „Információs techno-
lógiák és helyi társadalom” c. kutatás
részeként. (Lengyel, 2003) A kutatás a
BKÁE Szociológia és Szociálpolitika
Tanszékén 2001-ben indult, közép-
pontjában az információs technológia
elterjedtsége, az ezzel kapcsolatos in-
formáltság, alkalmazási készség, igé-
nyek és attitûdök társadalmi tagoltsága
állt. Magunk 2002 nyarán, egy „falu-
kutató” tábor alkalmával csatlakoz-
tunk a kutatáshoz. 2002–2003 során
két új adatgyûjtési technikát alkalmaz-
tunk. Egyrészt a kaposvári kistérség-
ben végzett reprezentatív kérdõíves
panelvizsgálat új elemeként lekérde-
zésre került az általunk szerkesztett,
kapcsolati tõkére vonatkozó kérdõív
blokk. 

Másrészt a térségben található Cse-
rénfa községben résztvevõ megfigye-
léssel térképeztük fel, hogy milyen
kapcsolatok révén terjedt el a számító-
gépes tudás. A résztvevõ megfigyelés
során terep-munkanaplót írtunk és vi-
deofelvételeket készítettünk. Ezeket a
felvételeket használtuk a kutatásunk-
ról szóló oktatófilmhez is, amelyet az
MSZT konferencián vetítettük le. A te-
repmunka célja az volt, hogy a kvanti-
tatív módszerrel kimutatható össze-
függések mögötti egyéni motivációk
feltárásával tegye értelmezhetõbbé az
eredményeket. 

Tanulmányunkban a kérdõíves adat-
felvétel- és a résztvevõ megfigyelés
eredményeire egyaránt támaszko-
dunk. 

Az adatfeldolgozás során igyekez-
tünk a bevett analitikus eljárásokon
kívül kapcsolati, illetve dinamikus
elemzési eljárásokat is alkalmazni. A
kapcsolathálók jellemzésére és grafi-
kai ábrázolására UCINET és NetDraw
programokat használtunk. 

A terepmunka helyszíne 

A kaposvári kistérségben folytatott
kérdõíves adatgyûjtést kiegészítendõ a
kistérség egy településén, Cserénfán
terepmunkát végeztünk. A 264 lelkes
falu Kaposvártól 12 kilométerre délre
fekszik, a zselici dombok között. A fa-
lubeliek Kaposvárra, illetve a kör-
nyezõ falvakba járnak dolgozni, az ál-
talános iskolás korú gyerekek pedig a
Szentbalázson tanulnak. A falu életé-
ben jelentõs mérföldkõnek számít a
Teleház létrehozása 2002-ben. A
Teleház mindenképpen jelentõs segít-
séget nyújt a lakosság számára nem
csupán a számítástechnikai, kommu-
nikációs eszközökhöz (internet, fax,
fénymásoló, CD-író stb.) való hozzáfé-
rés szempontjából, hanem az eszkö-
zök használatának elsajátítására is le-
hetõséget nyújtanak a vezetõk helyi
tanfolyam keretein belül. Talán ennek
a dinamikus fejlõdésnek, illetve a falu-
ból kifelé irányuló kapcsolati rend-
szernek a következménye az is, hogy
Cserénfán arányaiban több háztartás
rendelkezik mûködõ számítógéppel,
mint a kistérségbeli falvak általában.

II. A társadalmi tõke szerepe
az információs technológia

átvételében

Dolgozatunk elsõ központi témáját –
miért vesznek az emberek számító-

gépet, hogyan szerzik meg a szüksé-
ges szaktudást – kapcsolati szemlé-
lettel közelítjük meg. Azt vizsgáljuk,
hogy a számítástechnikai innovációk
használatára milyen hatással van az,
hogy az egyes emberek mennyire ki-
terjedt és milyen összetételû kapcso-
latokkal rendelkeznek, és miként ak-
názzák ki a társadalmi kapcsolataik-
ba ágyazott erõforrásukat, vagyis a
társadalmi tõkét. 

A társadalmi tõke tanulmányunk
egyik kulcskifejezése – a fogalmat
azonban a kortárs szakirodalom kü-
lönbözõ irányzatai eltérõen használ-
ják. Elengedhetetlen, hogy röviden
bemutassuk a tõkeelméletek fejlõdé-

sét, miközben kijelöljük az általunk
követett fogalomhasználat érvényessé-
gi kereteit. 

Elméleti keretek

A klasszikus közgazdasági megközelí-
tés szerint a tõke a termelési tényezõk
egyike, az árutermelésbe és áruforga-
lomba való beruházást jelenti. A tõke
fogalmát úgy értelmezik, mint a hoz-
záadott érték azon részét, mely az áru
használati értéke (a fogyasztói piacon)
és csereértéke (a termelõi piacon) kü-
lönbségeként jön létre. Ekkor még az
elemzés szintje nem az egyénekre fó-
kuszál, hanem strukturális, osztályok
közötti. A tõkejavak birtoklása jelenti
a társadalmi differenciálódás egyik
legfõbb forrását.

A tõkefogalom többirányú kiterjesz-
tése csak az ötvenes, hatvanas évek-
ben kezdõdött a modern közgazda-
ságtanban. Az emberi tõke koncepció-
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jának kidolgozása Theodore Schultz
(1961) és Garry Becker (1964) nevé-
hez fûzõdik. Az emberi tõkét úgy te-
kintik, mint egyfajta erõforrást a fizi-
kai tõkeállomány (szerszámok, gépek
stb.) mellett. Alkalmazásuk által nyert
haszon a racionális piaci szereplõ vá-
rakozásai szerint meghaladja a beru-
házás költségeit, tehát gazdasági növe-
kedést eredményez. Az emberi tõke
elméletek szerint az emberek azért ru-
háznak be a továbbtanulásba, mert ez-
által nagyobb haszonra tehetnek szert
majd a munkaerõpiacon (magasabb
jövedelem), mint a tanulásra fordított
idõ és pénz összessége. Tehát itt az
elemzés szintje már az individuum. 

Az emberi tõke terminusát James
Coleman (1988) gondolta tovább.
Coleman szerint az emberi tõke úgy
jön létre, hogy a személyek – tanulás
révén – új készségekre, képességekre
tesznek szert, mely révén kitárul cse-
lekvési lehetõségeik horizontja.
Coleman munkásságában rávilágít a
„társadalmi tõke” fogalmára is, mely
„akkor jön létre, amikor az emberek
közötti viszonyok változnak meg úgy,
hogy elõsegítsék a cselekvést”. (Cole-
man, 1990:104) Más szóval, a társa-
dalmi tõkével a társadalmi struktúra
azon vonásait azonosítja, amelyek a
cselekvõk érdekeinek érvényesítésében
felhasználhatók. Megvalósulásának
egyik legfontosabb eleme a bizalom,
ezért Coleman szerint a társadalmi tõ-
ke a társadalmi környezet megbízható-
ságától, a kötelezettségek mértékétõl,
az információs csatornáktól és a fenn-
álló normák és szankciók hatékonysá-
gától függ. 

A hetvenes és nyolcvanas években a
szociológusok a tõkelogikát kiterjesz-
tették társadalmi és kulturális termé-
szetû erõforrásokra is. Az integráltság
colemani kifejezése helyett egyre na-
gyobb szerepet kap Mark Granovetter
(1973) munkássága révén a beágya-
zottság fogalma, mely a hálózatelem-
zõk egyik központi terminusává vált.
Az úgynevezett „gyenge kötések ereje”
vizsgálatai során a társadalmi kapcso-
latok „jellemzõit” illetõen megkülön-
bözteti az erõs kötéseket a gyenge kö-
tésektõl. A társadalomba gyengén be-
ágyazott személyek (akik gyenge kap-
csolatokkal rendelkeznek) alkalmasak
leginkább az egyes társadalmi csopor-
tok közötti közvetítésre, vagy ha úgy
tetszik – granovetteri fogalomhaszná-
lattal élve – õk töltik be a társadalmi
hidak szerepét, és többek között az in-
formációáramlásban van jelentõssé-
gük. Elméletében a gyenge kötések
azok, amelyek elõsegítik például az
egyén társadalmi elõrehaladását, a
szakmai fejlõdését, szemben az erõs
kötésekkel, melyek közvetlenebb csa-
ládi, rokoni, baráti kapcsolatok révén
jönnek létre.

A társadalmi tõke vizsgálata mellett
az antropológiai és a szociológiai kuta-
tásokban egyre nagyobb szerepet ka-
pott a kulturális tõke fogalma, mely
Pierre Bourdieu nevéhez fûzõdik.
Bourdieu (1983) munkássága során ar-
ra törekedett, hogy a tõkefajtákat szisz-
tematikusan áttekintse, és egy irányvo-
nalat adjon a további szociológiai
irányzatok számára. Bourdieu szerint a
tõke három alapvetõ formában jelenik
meg: gazdasági tõke, kulturális tõke,
társadalmi tõke. Az egyén társadalmi
tõkéjének „nagysága” a kapcsolati há-
lójának kiterjedtségétõl függ, valamint
a vele kapcsolatban álló személyek tõ-
kéjének „nagyságától”. Bourdieu rá-
mutat arra, hogy a társadalmi tõke
multiplikációs hatást gyakorol a többi
tõkefajtára. Azaz ha két ember azonos
értékû kulturális, vagy gazdasági tõké-

vel rendelkezik, különbözõ eredmé-
nyeket érhetnek el attól függõen, hogy
mennyire képesek mozgósítani céljuk
érdekében a kapcsolataikban (roko-
nok, egykori elit iskolatársak, klub
stb.) lévõ erõforrásokat. Bourdieu be-
vezette a tõkeátalakulás vagy tõkekon-
verzió fogalmát is: eszerint „másféle tõ-
kefajtákra gazdasági tõke segítségével
lehet szert tenni, de csak többé-kevés-
bé költséges átalakítási munkák árán.”
(Bourdieu, 1983:191)

A kilencvenes évektõl kezdõdõen
Robert Putnam (2000) vált az egyik
legfontosabb szereplõjévé a társadal-
mi tõke fogalma és mérése körül ki-
alakult szakmai vitának. Putnam –
ehhez a bourdieu-i gondolatmenethez
kapcsolódván – úgy véli, hogy a társa-
dalmi tõke próbakövét az általánossá
váló reciprocitás jelenti, melyet rövid-
távon az altruizmus, hosszú távon az
önérdek mozgat. A „megtérülés” tehát
lehet rövidtávú és megerõsítõ, de
gyakran csak késleltetett és valószínû-
síthetõ. A társadalmi tõke Putnamnél
az egyének között kialakult kapcso-
latrendszerre utal, melyben kulcssze-
repet játszik a kölcsönösség normája,
a bizalom és az együttmûködés.
Putnam szerint a társadalmi tõke:
„olyan kézzelfogható tartalom, amely
számít az emberek mindennapi életé-
ben: úgy mint jóakarat, barátság, ro-
konszenv és társadalmi érintkezés
egyének és családok között, amelyek-
kel társadalmi egységeket hoznak lét-
re. Az egyén e nélkül gyámoltalan,
magára hagyatott. Ha kapcsolatba lép
szomszédaival, azok is szomszédaik-
kal, akkor társadalmi tõke halmozó-
dik fel, amely azon túl, hogy mindjárt
hozzájárul a társadalmi igények kielé-
gítéséhez, olyan társadalmi potenciált
eredményez, amely hatással van az
egész közösség életkörülményeinek
javítására is. A közösség, mint egész
nyer a részei közötti együttmûködés-
bõl, míg az egyének is élvezik a létre-
jött „szövetség”, a szomszédok segít-
ségének, rokonszenvének és barátsá-
gának elõnyeit.” (Putnam, 2000, Ko-
vács István Vilmos fordítása) 
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Putnam nyomán Barry Wellman és
szerzõtársai (2001) a társadalmi tõkét
a következõ összetevõkre bontják: há-
lózati tõke (olyan baráti, szomszédi,
munkatársi, stb. interakciók, melyek
érzelmi, fizikai támogatást, segítséget
nyújtanak), részvételi tõke (az önkén-
tes részvétel képességét és hajlandósá-
gát tartalmazza, pl. a politikai és ön-
kéntes szervezetekben való részvétel),
közösségi elkötelezettség (a társadalmi
tõke több mint interperszonális akció,
ugyanis a valahova tartozás motiváció-
ját is magába foglalja).

E szempont szerint azt mondhatjuk,
hogy vizsgálatunkban a társadalmi tõ-
ke hálózati komponense dominál, hi-
szen arra fókuszálunk, miként befo-
lyásolja az egyén számítógépes isme-
reteinek elsajátítását, alkalmazását az,
hogy milyen kiterjedtségû és összeté-
telû kapcsolathálóval rendelkezik.

Jelen tanulmányban a társadalmi tõ-
ke ego-hálózati megközelítését alkal-
mazzuk. A kapcsolatháló szemléletû
megközelítés a hálózatok két alapvetõ
elemét különbözteti meg, pontokat
(más kifejezéssel: alanyok, elemek
vagy szereplõk) és éleket (más kifeje-
zéssel: szereplõk közti kapcsolatok,
elemek közti viszonyok stb.). (Szán-
tó–Tóth 1993, illetve Wasserman–Fa-
ust, 1994. nyomán) A pontok és élek
által meghatározott kapcsolathálók a
szó matematikai értelmében egy gráfot
határoznak meg. Ennek tulajdonsága-
it elemezhetjük a gráfelmélet fogalma-
inak és összefüggéseinek segítségével. 

Az ego-háló, más kifejezéssel „ego-
network” vagy „elsõdleges háló” J. sze-
replõ esetében „J-bõl és azokból a sze-
replõkbõl áll, akikkel J közvetlen kap-
csolatban áll. Egy efféle hálózat tehát J
közvetlen kapcsolatainak mintázatát,
valamint J-hez közvetlenül kapcsoló-
dó szereplõk egymás közötti viszonyát
tárja fel”. (Szántó–Tóth, 1993)

1. ábra. „Egészben a rész.” A kapcsolatháló

és az ego-háló

Hipotézisek

Tanulmányunk központi kérdése az,
hogy az egyes személyek kapcsolatai-
nak szerkezete hogyan befolyásolja az
innovációk, így a számítógépes tech-
nológia, és az ezzel kapcsolatos szakis-
meretek átvételét. A szakirodalomban
általában használt analitikus megköze-
lítéssel szemben, mi relációs adatokkal
dolgoztunk. Ennek megfelelõen, kuta-
tásaink során az úgynevezett ego-háló
kiterjedtségét, azaz a közösség tagjai-
nak kapcsolatait vizsgáltuk. Az ego-
hálók abban különböznek a társadalmi
hálózatoktól, hogy míg az elõbbi az
egyén kapcsolatait térképezi fel, az
utóbbi a társadalmi csoport kapcsola-
taira összpontosít. Tanulmányunk tár-
sadalmi tõkével foglalkozó részében
kilenc oksági kapcsolatnak megfelelõ-
en kilenc hipotézist állítunk fel. 

1. Elsõ hipotézisünk értelmében a
nagyobb kapcsolati háló megkönnyíti
a számítógép beszerzését, illetve a szá-
mítógép és internet-specifikus ismere-
tek elsajátítását. Tekintettel arra, hogy
a gyerekek is nagyrészt a szülõk kap-
csolataira támaszkodnak, elsõ hipoté-
zisünk szerint a személyes kapcsolat-
hálót befolyásolja a háztartásban élõ
felnõttek száma. Hipotézisünk szerint
tehát, ha több a felnõtt, akkor köny-
nyebben elsajátítható a számítógépe és
a számítógépes ismeret.

2. Fontosnak tartottuk megvizsgálni,
hogy a megkérdezettnek hány felnõtt
közeli rokona van, önbevallás alapján.
Granovetter (1973) hangsúlyozza,
hogy a kiterjedt ismerõsi kapcsolatok
(azaz gyenge kapcsolatok) kedveznek,
azonban az erõs (rokoni, baráti) kap-
csolatok nem kedveznek az egyéni
karriernek. Hipotézisünk értelmében
a közeli rokoni kapcsolatok mérete
befolyásolja a számítógép birtoklás és
ismeretek valószínûségét, de feltéte-
lezzük, hogy ez a kapcsolat nem feltét-
lenül pozitív. 

3. Harmadik hipotézisünk értelmé-
ben a közeli barátok száma befolyásol-
ja a számítógép megszerzését, illetve a
számítógép-specifikus ismeretek elsa-
játítását.

4. Negyedik hipotézisünk szerint mi-
nél több ismerõse van valakinek, annál
valószínûbb, hogy számítógéppel is
rendelkezik. Tehát az, hogy az egyé-
nek hány emberrel tartják rendszere-
sen a kapcsolatot, befolyásolja a számí-
tógép megszerzését. A kérdés során ar-
ra próbáltunk fényt deríteni, hogy a
számítógéppel rendelkezõk több ilyen
embert neveznek-e meg, mint azok,
akiknek nincs számítógépük.

5. A kapcsolatok összetétele is befo-

lyásolhatja a számítógépek és a szak-
tudás megszerzését, ezért azt a hipoté-
zist fogalmaztuk meg, hogy az ego-
hálóban szereplõ pedagógus ismerõs
befolyásolja a számítógép megvételét,
illetve a szakismeretek megszerzését,
fejlesztését.

6. A magánvállalkozás nagyfokú in-
novatív attitûdöt igényel, hiszen ma-
napság sok vállalkozó számára „lét-
feltétel” a számítógép. Hipotézisünk
értelmében a vállalkozó ismerõs
megnöveli a számítógép beszerzésé-
nek az esélyét.

7. Hetedik hipotézisünkben azt fo-
galmazzuk meg, hogy az ego-háló vál-
lalati felsõvezetõ tagja pozitívan befo-
lyásolja a számítógép megszerzését,
illetve a szakismeretek birtoklását.

8. Cserénfán is megfigyelt, sajátos,
kortárs magyar vidéki kifejezés a „hi-
vatali dolgozó”, ami az önkormányzat-
nál vagy állami intézményben legalább
adminisztrátori minõségben dolgozók
gyûjtõneve. Nyolcadik hipotézisünk
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szerint az ego-háló „hivatali dolgozó”
tagjai is pozitívan befolyásolják a szá-
mítógép birtoklás valószínûségét.

9. Hipotézisünk szerint a számítógép
beszerzését az elõzõ esetek mellett, az
olyan ismerõsök is befolyásolják, akik
kifejezetten informatikával foglalkoz-
nak, számítástechnikusok.

A kérdõíves felmérés során egy álta-
lunk szerkesztett kérdésblokk (q38)
vonatkozik az ego-háló kiterjedtségére
és szerkezetére, mint magyarázó válto-
zóra. A kérdõív többi részébõl három
kérdést választottunk ki a számítógép
birtoklásra és használatra, mint függõ
változóra. Ezeket a kérdéseket nem mi
fogalmaztuk meg. 

Kutatási eredmények

Kutatási eredményeinkben egy-egy hi-
potézis kapcsán a kérdõíves felméré-
sek és résztvevõ megfigyelés eredmé-
nyeit egymás mellett mutatjuk be.

Számítógép birtoklásra és használat-
ra vonatkozó kérdések alapmegoszlá-
sai azt mutatják, hogy 2003-ban a ka-
posvári kistérségben a megkérdezettek
40,7%-a ért a számítógépekhez,
32,3%-nak van otthon személyi szá-
mítógépe, és 15,8%-uk internetezik. A
terepmunka során folytatott beszélge-
téseink révén Cserénfán kiderült, hogy
vannak olyan családok, amelyek anya-
gi gondok miatt nem tudnak vásárolni
számítógépet, de a munkahelyen vagy
Teleházban használják és értenek hoz-
zá. Különösnek tûnhet az internetezõk
ily alacsony aránya, azonban figyelem-
be kell venni, hogy a térség egyes tele-
pülésein (például Szilvásszentmár-
tonon) a telefonvonal lehetetlenné te-
szi az Internet bevezetését.

Az információs
társadalom

Magyarázó  változók

EGO-HHÁLÓ  KITERJEDTSÉG

1. Háztartásában hány felnõtt van? (q38.1)

2. Hány felnõttet tart közeli rokonnak?

(q38.2)

3. Hány embert tart közeli barátnak?

(q38.3)

4. Hány olyan ember van összesen (az elõb-

biekkel együtt), akikkel Ön rendszeresen

tartja a kapcsolatot, tudják egymásról,

hogy mi van a másikkal? (q38.4)

EGO-HHÁLÓ  SZERKEZET

5. Ezek között hány pedagógus van?

(q38.5)

6. Ezek között hány vállalkozó van?

(q38.6)

7. Ezek között hány vállalati felsõvezetõ

van? (q38.7)

8. Ezek között hány hivatali dolgozó van?

(q38.8)

9. Ezek között hány számítástechnikában

jártas személy van, akitõl alkalmasint ta-

nácsot tud kérni? (q38.9)

Függõ  változók

1. Tudja-e Ön legalább alapszinten használ-

ni a számítógépet? (q70.1)

2. Van-e Önöknek…

személyi számítógépük? (q61.11)

3. Szokott Ön internetezni vagy e-mailezni?

(q70.8)

1. táblázat. Magyarázó és függõ változók 

32,3%

67,5%

0,2% Számítógéppel
rendelkezõ

Számítógéppel nem
rendelkezõ

Nincs adat

40,7%

59,0%

0,3%
Számítógéphez értõ

Számítógéphez nem ért

Nincs adat

15,8%

84,0%

0,2% Internetet használó

Internetet nem használó

Nincs adat

2. ábra. Az otthon levõ személyi számítógépek gyakorisága a kaposvári kistérségben

3. ábra. A számítógéphez értõk gyakorisága a kaposvári kistérségben

4. ábra. Az Internetet használók gyakorisága a kaposvári kistérségben
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Kutatásunk során a számítógép bir-
toklásával, illetve a számítógépes és
internetes tudással egyformán foglal-
koztunk. E három tényezõ együttes
vizsgálatát azonban csupán a kérdõ-
íves adatfelvételek segítségével tudtuk
megvalósítani. Ezzel szemben, terep-
munkánkon (Cserénfán) mindig a szá-
mítógépek birtoklásából indultunk ki.

Az ego-háló kiterjedtségére adott vá-
laszok klaszterelemzése alapján kide-
rült, hogy a teljes sokaság (egy nagyon
kis létszámú, ezért a továbbiakban
nem tárgyalt klaszteren túl) három
nagy csoportra osztható: 

1. „Hagyományos falusi kapcsolathá-
ló”: sok rokoni és baráti szállal rendel-
kezõ, tehát a legkiterjedtebb, de alap-
vetõen „erõs” kapcsolathálóval rendel-
kezõk csoportja. Az átlagos kapcsola-
tok száma 43, ebbõl rokon 21, barát
12. Ilyen ego-hálóval rendelkezett a
megkérdezettek 4,8%-a. 

2. „Közepes kapcsolatúak”: közepes
számú (9 fõ) rokonnal, néhány barát-
tal és egyidejûleg kevesebb ismerõssel
(21) rendelkezõk csoportja, a megkér-
dezettek 26,6%-a. 

3. A leggyakoribbnak tekinthetõ
esetben (68%) az ego egy olyan ház-
tartásban él, ahol 2 felnõtt él, továbbá
átlagosan 5 közeli rokonuk, 3 közeli
barátjuk és 8 ismerõsük van. A leg-
több ember tehát a legkevesebb kap-
csolattal rendelkezõ „marginalizáló-
dott” klaszterbe tartozik.1

A hipotézisek vizsgálata során mind
a klaszterelemzés, mind pedig a korre-
láció-számítás, illetve regresszió-analí-
zis eredményeit felhasználtuk. A reg-
resszió-analízis esetében a kapcsolat-
háló mennyiségére és összetételére vo-
natkozó összes változót beépítettük,
ennek következtében az egymáshoz
viszonyított jelentõségükre is követ-
keztetni tudunk.

Az ego háló mérete és
a számítógép-birtoklás 

1. Elsõ hipotézisünk szerint, ha egy
háztartásban több a felnõtt, akkor

könnyebben elsajátítható a számítógé-
pes, illetve a számítógépes ismeret. 

A 2002 nyarán készített mélyinterjúk
arra utaltak, hogy részben anyagi gon-
dok miatt, részben a szakismeret hiá-
nya miatt, a számítógép vásárlása fon-
tos döntésnek minõsül. A háztartásban
élõ felnõttek személyes kapcsolataikon
keresztül jutnak azon információk bir-
tokába (milyen számítógépet érdemes
venni, hol érdemes megvenni stb.),
amelyek a késõbbiek során elõsegítik a
számítógép megvételét. A komoly
pénzügyi döntéseket felnõttek hozzák,
ezért fõleg az õ kapcsolati tõkéjük le-
het fontos a mi esetünkben. 

A kistérségben a 2 felnõttes háztartá-
sok a leggyakoribbak (kb. 80%-os
többség!), ezeket követik a többgene-
rációs (3 felnõtt), majd az 1 felnõttes
(„csonka család”) háztartások. 

Kvantitatív elemezéseink azt mutat-
ják, hogy a háztartásban élõ felnõttek
száma és a számítógép, számítógép-
specifikus-, illetve Internet-specifikus
ismeretek között nem túl erõs, de szig-
nifikáns kapcsolat áll fenn. A felnõttek
számának egységnyi növekedésével
8%-kal nõ a személyi számítógépek
birtoklásának esélye, 4%-kal nõ a szá-
mítógépes tudás-, és 3%-kal nõ az
internet- vagy e-mail-használat esélye a
háztartásban. Ugyanakkor az is látható,
hogy a személyi számítógépek birtok-
lása esetében a háztartásban élõ felnõt-
tek száma a legnagyobb jelentõségû.

Az oksági kapcsolat magyarázata le-
het kapcsolati jellegû is, például hogy
a felnõttek megbeszélik a tapasztalata-
ikat, ezért – több szem többet lát ala-
pon – a teljes háztartások tagjai jobban
informáltak lesznek, mint a csonka
családok tagjai. Lehet azonban más lá-
tens ok is, például hogy a 2–3 felnõtt
keresõvel rendelkezõ háztartások jobb
anyagi helyzete teszi lehetõvé a számí-
tógép vásárlást. Mindezeknek a látens
okokat nem állt módunkban felkutat-
ni, azonban leszögezhetõ, hogy a csa-
lád felnõtt tagjai számának növekedése

pozitívan hat a számítógép, a számító-
gépes és internetes tudás beszerzésére. 

Személyes tapasztalataink alapján el-
mondhatjuk, hogy a személyi számító-
gép egyfajta vagyontárgyként viselke-
dik, melynek beszerzése komoly anyagi
és nem anyagi jellegû megfontolásokkal
jár. Ugyanakkor a kvantitatív elemzé-
sek alapján az is megfigyelhetõ, hogy a
számítógép birtoklása, illetve a számí-
tógép-, illetve internet-specifikus isme-
retek között erõs kapcsolat van. Tehát
ha valamelyik tényezõt (számítógép,
vagy számítógépes tudás, avagy inter-
netes ismeretek) birtokolja az egyén,
akkor nagy annak a valószínûsége,
hogy a másik kettõt is birtokolni fogja. 

Cserénfai terepmunkánk során is
úgy találtuk, hogy a számítógép vásár-
lása nagyon komoly családi befekte-
tésnek számít. A legtöbb háztartásban
a gyerekek számítógépes készségeinek
növelését szerették volna elõsegíteni a
számítógéppel. Sokan úgy vélekedtek,
hogy az iskolában elsajátított szakis-
meretek elmélyítését elõsegíti az ott-
honi számítógépen való gyakorlás. Az
anyagi kerethez igazodva használt és
új számítógépeket egyaránt vásároltak
az emberek, de legtöbbjük úgy véleke-
dett, hogyha már befektetés, akkor va-
lamilyen modern technológiába fek-
tessenek be, amit több éven keresztül
is használni tudnak. Ehhez azonban
az ismeretségi kör egy szakértõjének
segítségét vették igénybe. A terep-
munka során általánosnak véltük azt a
jelenséget, hogy bár a személyi számí-
tógép megvételét a gyerekek ösztö-
nözték, a szülõk azt mégis az ismerõ-
sök segítségével vásárolták meg. Tehát
várakozásainkkal összhangban az is
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bebizonyosodott, hogy a szülõk dön-
téshozói szerepük mellett, gyakran
személyes kapcsolataikat is felhasznál-
ták a személyi számítógép megvételé-
nél, esetleg annak üzembe helyezésé-
nél. Ugyanakkor azt is tapasztaltuk,
hogy ha a háztartásból valakinek lehe-
tõsége adódott megtanulni számítógé-
pezni, akkor a háztartásbeliek erõsen
támogatták a számítógép vásárlását.
Természetesen nem minden esetben
volt meg az anyagi keret, azonban
akik értettek valamelyest a számító-
géphez, azok a közeljövõben tervezték
a számítógép megvételét.

2. Második hipotézisünk szerint a
közeli rokoni kapcsolatok mérete be-

folyásolja a számítógépes ismeretek-,
illetve számítógép megszerzését. 

Az elvégzett elemzések alapján azt a
következtetést lehetne levonni, hogy a
kaposvári kistérségben a közeli roko-
nok száma nem magyarázza a számí-
tógép beszerzését, és a számítógép-
specifikus ismeretek elsajátítását, azaz
a számítógép és szakismeretek terje-
désében a rokonság nem játszik jelen-
tõs szerepet. 

Terepmunkánk során úgy tapasztal-
tuk, hogy a számítógépek és a kapcso-
lódó szakismeretek innováció-diffúzió
jelleggel terjedtek tovább. Amennyi-
ben valóban diffúziós folyamatról van
szó, akkor annak résztvevõi nem az
„erõs kapcsolatoknak” tekinthetõ ro-
konság, hanem más szereplõk, pl.
gyenge kapcsolatok, vagy formális
szereplõk lehetnek, mint a média vagy
egyes oktatási intézmények. 

Kutatási eredményünket a cserénfai
terepmunka eredményei is igazolták.
Terepmunkánk során megfigyeltük,

hogy azok az emberek/családok inno-
vatívabbak, akiknek kifelé (fõleg Ka-
posvárra) irányuló kapcsolati tõkéjük
van. Tehát azt a következtetést von-
hatjuk le, hogy Cserénfán a kifelé irá-
nyuló kapcsolatháló, és nem a rokoni
kapcsolatok kiterjedése magyarázza az
emberek innovációs készségét. 

A cserénfaiakkal folytatott beszélge-
téseink során kiderült, hogy többen is
rokonoknak ajándékozták a már „el-
nyûtt”, kis kapacitású számítógépü-
ket, azonban a rokonok ezt nem
használták. A falubeliekkel folytatott
beszélgetésekbõl az is kiderült, hogy
a számítógép-tulajdonosok közül
csak páran vásároltak számítógépet a
rokonok befolyásával. Mindkét eset
azt bizonyítja, hogy Cserénfán nem
rokoni kapcsolatok segítségével ter-
jednek el a számítógépek. 

3. Harmadik hipotézisünk értelmé-
ben a közeli barátok száma is befolyá-
solja a számítógép megszerzését, illet-
ve a számítógép-specifikus ismeretek
elsajátítását. Granovetterre utalva, el-
sõsorban nem az erõs, hanem a gyen-
ge kapcsolatok kedveznek az innová-
ciók átvételének. 

Ebben az esetben kutatási eredmé-
nyeink kétféleképpen értelmezhetõk:
vagy a rokoni és baráti csoportok kö-
zött átfedések vannak (a két halmaz
metszi egymást), vagy pedig egy har-
madik (erõsebb) tényezõ befolyásolja
mindkét csoportot. Az elsõ esetben
úgy fogalmazhatunk, hogy rokoni-ba-
ráti kör részben egybeesik: a legjobb
barátokból rokon lesz (sógor vagy ko-
ma), illetve azokat a rokonokat nevez-
ték közeli rokonnak, akikkel közeli
barátságban is vannak. A második
esetben azt mondhatjuk, hogy létezik
egy sajátosan hagyományos falusi
kapcsolatháló, amely alapvetõen kiter-
jedt erõs kapcsolatokon (rokoni és ba-
ráti kapcsolatokon) alapul. Akárme-
lyik interpretáció mellett döntünk is,
tény, hogy az erõs kapcsolatok (ro-
konság és barátság) egymáshoz hason-

lóak. Ezt igazolja, hogy a regresszió-
elemzés során a „közeli barátok” a
„közeli rokonok”-hoz hasonlóan ma-
gyarázzák (pontosabban nem magya-
rázzák) a számítógép tulajdonlást és a
számítógépes ismeretek birtoklását.

Cserénfai terepmunkánk tapasztala-
ta alapján ki kell emelnünk még egy
magyarázó tényezõt, a helyben élést,
azaz lokalitást. A helyben élés a kis te-
lepülésen egyfajta erõs kapcsolatot
alakított ki az emberek között, ez a ro-
konság és barátság mellett egy további
erõs kapcsolat. Bár elsõ benyomásunk
alapján (miszerint nagyon sok a falun
kívüli kapcsolat) arra lehetne követ-
keztetni, hogy a cserénfaiak nem ren-
delkeznek erõs cserénfai identitással,
terepmunkánk során rá kellett jön-
nünk, hogy a cserénfaiak nagyon ra-
gaszkodnak falujukhoz. Például egy
befektetõnek – a turisztikai vonzerõ
növekedése ellenére – nem engedték
meg egy halastó megnyitását, mert a
lakosság azt akarta, hogy „Cserénfa a
cserénfaiaké legyen”. Az identitás
megõrzését és továbbadását az Önkor-
mányzat is támogatja, a falunap, mil-
leniumi ünnepség, és újabban a
Teleház is ezt a funkciót látszik betöl-
teni. A Teleházat Cserénfán 2002 au-
gusztusában nyitották meg, és terep-
munkánk során azt tapasztaltuk, hogy
a 8–16 éves helyi gyerekek mintegy
„modern játszótérként” használják: a
falun kívülrõl hozott számítógépes já-
tékok élményét is együtt élik át. 

Nagyon egyszerûen fogalmazva azt
vettük észre, hogy azoknak a cserénfa-
iaknak van számítógépe, akiknek ki-
terjedt falun kívüli kapcsolataik van-
nak. A falubeliek nagy része sok szállal
kötõdik a Cserénfától csupán 12 kilo-
méternyire levõ Kaposvárhoz, ezek
közül számítógép-elfogadás szem-
pontjából a munkahely, az oktatási in-
tézmények, és személyes kapcsolatok
a legfontosabbak. 

Strukturális ekvivalencia 

4. Negyedik hipotézisünk értelmében
a kiterjedtebb ego-háló befolyásolja a
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számítógép és a specifikus ismeretek
megszerzését. Meglepetésünkre az
adatok azt mutatták, hogy az ego-háló
kiterjedése gyengén, nem szignifikáns
mértékben magyarázza a számítógép-
hez jutást, illetve a számítógépes isme-
ret megszerzését. A meglepõ eredmény
magyarázataként arra gondolunk,
hogy a kiterjedt ismeretségi kör a Ka-
posvári kistérségben nem csak egy agi-
lis közszereplõ sajátja lehet, hanem
például a saját társadalmi csoportjában
jól mozgó nem-értelmiségié is. 

Az elõzõek során bemutattuk, hogy
a helyi társadalom – ego-hálók szem-
pontjából – három nagy csoportra
bontható, kiterjedt „falusias” kapcso-
latúakra, közepes kapcsolatúakra, és a
legnépesebb „marginalizálódott” cso-
portra. Kutatásunk során úgy találtuk,
hogy a közepes csoportba tartozóknak
van szignifikánsan nagyobb esélye a
számítógéphez, illetve informatikai
szaktudáshoz jutni. A nagy, de hagyo-
mányos jellegû kapcsolat ezért éppen
úgy az innováció átvételének gátjának
tekinthetõ, mint a túl kevés kapcsolat,
marginalizálódott helyzet. 

A meglepõ eredmény irányította fi-
gyelmünket a strukturális ekvivaleni-
ca, azaz a az egymáshoz hasonló kap-
csolati mintázatok vizsgálata felé. 

A következõ ábra a cserénfai terep-

munka alapján készült, és azt mutatja,
hogy ki kire volt hatással a faluban a
számítógépek terén. A kérdést úgy tet-
tük fel: „Ki szokott Önnek segíteni...”
A szereplõket pontok, a kapcsolatot
vonalak mutatják. A vonalak iránya a
tanácsadás irányát mutatja (ki segít ki-
nek). Fekete ponttal jelöltük a telepü-
lés határain kívüli szereplõket, piros-
sal a cserénfaiakat. 

Az ábra négy strukturálisan ekviva-
lens csoportot mutat be. 

1. blokk: Izoláltak. A cserénfaiak egy
része izolált (nem segít falun belüliek-
nek, és nem árulta el, hová fordul ta-
nácsért). õk találhatók az ábra bal fel-
sõ sarkán. Feltehetõ, hogy kapcsolati
rendszerük ennél kiterjedtebb, de
kapcsolataik nem cserénfaiak, ezért a
választott módszertannal, résztvevõ
megfigyeléssel nem tárhattuk fel. 

2. blokk: nettó tanácskérõk. A többi
szereplõ közül heten nettó tanácské-
rõk, õk az izoláltakhoz hasonlóan az
ábra jobb oldalán találhatók. 

3. blokk: nettó tanácsadók. Az ábra
bal oldalán találhatók az olyan szerep-
lõk, akiknek a tanácsait többen kérik,
ám maguk nem kérnek/kapnak taná-
csot, segítséget. Terepmunkánk meg-
lepõ felfedezése, hogy a legtöbb ötlet,
javaslat, számítástechnikai gyorssegély
a falun kívülrõl érkezik. A nettó ta-

nácsadók kivétel nélkül falun kívüli
szereplõk, ráadásul többnyire nem
magánszemélyek, hanem intézmé-
nyek. 

4. blokk: közvetítõk vagy vélemény-
brókerek. A legtöbb számítógéppel
kapcsolatos információ a különbözõ
munkahelyeken, illetve ismerõsi kap-
csolatokon és oktatási intézményeken
keresztül jutott a településre. Ez a tu-
dás nem csak közvetlenül, hanem jel-
lemzõen közvetítõ személyes kapcso-
latokon keresztül jut el a többi
résztvevõhöz. Hét ilyen közvetítõ sze-
replõt látunk – õk találhatók az ábra
központjában. Kiemelkedõ a Teleház
vezetõjének szerepe. Õ a tudását jelen-
tõs részben korábbi munkahelyének
köszönheti, hiszen ott „kísérletezhe-
tett” a számítógépekkel. Hasonlóan ki-
emelt jelentõsége van még a települé-
sen három fiatalnak – „vállalkozó”,
„gimnazista” és „fõiskolás” –, akik egy-
egy szûkebb csoportnak adják át több-
nyire Kaposvárott megszerzett ismere-
teiket. Nem véletlen, hogy ezeknek a
szereplõknek a legmagasabb az ego-
háló közöttisége a kapcsolathálóban. 

A településen kívüli, illetve az intéz-
ményi szereplõk „forrás-értéke” a tu-
dásátadásban azt sejteti, hogy a számí-
tógép-vásárlás és a számítástechnikai
tudás megszerzése nem tekinthetõ egy
klasszikus értelemben vett diffúziós
folyamatnak, az innováció átadása
ugyanis alapvetõen nem résztvevõ fe-
lek között, hanem meghatározott in-
tézményi szereplõk és a résztvevõk
között történik. 

Terepmunka eredményeink megerõ-
sítését vártuk a UCINET CONCOR
elemzéstõl, ám ez az algoritmus a mi
modellünkre csak durván illeszthetõ
eredményeket hozott, azaz a négy cso-
port hasonlóan interpretálható, de
nem esik egybe. Megítélésünk szerint
ennek oka, hogy a CONCOR algorit-
mus érzéketlen a kapcsolatok
irányára, a mi interpretációnkban vi-
szont a tanácsadás iránya a lényeg. A
továbbiakban szeretnénk egy új, alap-
vetõen a kapcsolatok iránya alapján
csoportosító strukturális ekvivalencia
algoritmust kidolgozni. 

Kinek/minek a hatására vásárolt számítógépet?

Ki szokott Önnek segíteni számítógéppel kapcsolatos problémájakor?

5. ábra Strukturálisan ekvivalensnek tûnõ csoportok Cserénfán

számítógépes tanácsadás alapján, 2003.

Forrás: résztvevõ megfigyelés és interjúk alapján 



Kivel kell jóba lenni? 

A terepmunka és a kérdõíves vizsgálat
alapján az derült ki, hogy az innováció
átvételét napjainkban elsõsorban nem
az ego-hálók kiterjedtsége (mérete)
határozza meg, hanem meghatározott
intézményi szereplõkhöz való közvet-
len, személyes kapcsolat megléte, vagy
nem léte. Ennek tükrében kiemelten
fontosnak tûnik a következõ kérdés:
egész pontosan milyen kapcsolattal
kell rendelkeznünk („kivel kell jóba
lenni”) ahhoz, hogy jobb eséllyel in-
tegrálódjunk az információs társada-
lomba. 

A következõkben néhány ilyen kap-
csolatot tekintünk át. 

5. Az oktatási intézményekben szak-
képzések és számos állami ösztönzõ
révén, illetve mivel a legtöbb iskola ma
már számítógépekkel és Internet-hoz-
záféréssel rendelkezik, a hazai pedagó-
gus társadalomnak elsõk közt nyílt le-
hetõsége számítástechnikával kapcso-

latos ismeretek elsajátítására és elmé-
lyítésére. Ötödik hipotézisünk szerint
tehát az ego-hálóban szereplõ pedagó-
gus ismerõs pozitívan befolyásolja a
számítógép megvételét, illetve a szak-
ismeretek megszerzését, fejlesztését. 

Kutatási eredményeink azt mutatják,
hogy a pedagógus ismerõs mind a szá-
mítógép-birtoklással, mind pedig a
szaktudás megszerzésével szoros pozi-
tív korrelációt mutat: egy pedagógus
ismerõs az ego-hálóban több mint
3%-kal megnöveli a személyi számító-
gépek birtoklásának esélyét, illetve a
hozzá kapcsolódó számítógépes és
interenetes ismeretek beszerzésének
esélyét. Számunkra érdekes ered-
ménynek bizonyult az, hogy a peda-
gógus ismerõs az internetes tudást is
pozitívan befolyásolják, hiszen a kis-
térségben több településen a telefon-
hálózat miatt lehetetlen az Internet be-
vezetése. Ezért azt a következtetést
vontuk le, hogy a számítógépes isme-
retek gyakorlatba helyezése egyáltalán
nem helyhez kötött (például Kaposvá-
ron internetezik és Szilvásszentmár-
tonban tanít valaki).

Cserénfai terepmunkánk során a szá-
mítógép-tulajdonosok közül senki sem
említette, hogy pedagógus ismerõstõl
sajátította volna el a számítógépes
szakismereteket, illetve a számítógép
beszerzésének ötletét – feltehetõen,
mert nincs iskola a faluban. A külön-
bözõ iskolák szerepét azonban többen
kiemelték. Megtudtuk azt is, hogy egy-

szerûen csak az iskolába járó gyerekek
közvetítik a számítógép-igényt a szü-
lõk felé – amire számítottunk – de a
szülõi értekezletek alkalmával maguk a
szülõk is szembesülhettek a kérdéssel,
a pedagógus és/vagy a többi szülõ hatá-
sára. 

6. Hatodik hipotézisünk során azt
vizsgáljuk, hogy vállalkozó ismerõs
befolyásolja-e a számítógép beszerzé-
sének az esélyét.

A különbözõ statisztikai elemzések el-
lentmondásos eredményt produkáltak.
Magyarázatunk során valószínûsítjük,
hogy a vállalkozók annak ellenére,
hogy tevékenységükbõl fakadóan inno-
vatívak, nagyon kevés idejük marad ar-
ra, hogy ismereteiket, tapasztalataikat
átadják ismeretségi körüknek. Tehát ha
a vállalkozók élnek az új technológiák
adta lehetõségekkel, nem marad idejük
azt a kapcsolataikban gyümölcsöztetni. 

Cserénfán a legtöbb jelentõsebb vál-
lalkozó háztartásában volt számító-
gép. Volt olyan eset, hogy a számító-
gépet nem a vállalkozó, hanem annak
gyermekei használták. A cserénfai vál-
lalkozók nemcsak ismerik a térségben
még újnak számító Internetet, hanem
többen használják is azt, gyakran a
Teleházból. Innovatív magatartásuk
közvetlen hatását leginkább nem azon
lehet mérni, hogy mások is követték
volna a példájukat, hanem azon, hogy
már felfigyeltek rá: X, illetve Y, vállal-
kozó gyakran beugrik a Teleházba,
megnézni az e-mail leveleit. 

7. Hetedik hipotézisünkben azt fo-
galmazzuk meg, hogy az ego-hálózat
vállalati felsõvezetõ tagja befolyásolja
a számítógép megszerzését, illetve a
szakismeretek birtoklását.

Vizsgálatunk azt mutatja, hogy egy-
egy felsõvezetõ ismerõs 9,5%-kal nö-
veli a számítógép birtoklásának esélyét,
6,6%-kal megnöveli a számítógépes tu-
dást, és 4,8%-kal növeli meg az inter-
netes ismereteket. 

Mindez azzal magyarázható, hogy a
felsõvezetõk körében általános a szá-
mítógép, és fõleg az ezzel kapcsolatos
szakismeretek birtoklása. Feltehetõ,
hogy aki vállalati felsõvezetõt ismer –
nagyon kevesen voltak a mintában –
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azok hasonló berkekben mozognak,
ezért szintén otthonosan mozognak a
számítógépek között. 

Cserénfán a megkérdezettek nem is-
mertek vállalkozói felsõvezetõt. 

8. Nyolcadik hipotézisünk szerint az
ego-network „hivatali dolgozói” tagja
pozitívan befolyásolja a számítógép
megvételét.

Kutatási eredményeink szerint a hi-
vatali dolgozó ismerõsök száma és az
internetes ismeretek között a legerõ-
sebb a kapcsolat, azonban jelentõs
kapcsolat fedezhetõ fel a számítógép
birtoklása és a számítógépes tudás kö-
zött is. Egy hivatali dolgozó ismerõs
1%-kal megnöveli a számítógép bir-
toklásának esélyét, 3%-kal a számító-
gépes tudás-, és 3%-kal az inter-
nethasználat esélyét növelik meg.

Ez azzal magyarázható, hogy a hiva-
talok számítógépekkel való ellátottsá-
ga egyre jobb az utóbbi években, illet-
ve a számítógéppel kapcsolatos isme-
retek elsajátítása is ösztönözve vannak
ezen a területen.

Cserénfai terepmunkánk alátámasz-
totta a kistérségre vonatkozó kutatása-
inkat: a hivatali dolgozóknak fontos
szerepük van a számítógépes szakis-
meretek átadásában. A faluban egy hi-
vatali dolgozóval, egy közalkalmazot-
tal, valamint a Teleház vezetõjével be-
szélgettünk, illetve „számítógépez-
tünk” együtt (lásd 4. ábra). Mindhár-
man a munkahelyük révén tanulták
meg a számítógép-kezelést. A közal-
kalmazott és a hivatali dolgozó azon-
ban pályázat útján kapta az otthoni
(nem saját tulajdonú) számítógépet, és
a hivatal Internet-elérhetõséget is biz-
tosít munkavállalójának. Hivatali dol-
gozónk azonban csupán egy diáknak
adja át számítógépes ismeretét, a köz-
alkalmazott pedig még senkinek – ez
azonban vélhetõen változni fog, amint
maguk is alaposabban kitanulják a
számítástechnika csínját-bínját. Egyi-
kük ma is sok munkát vállal helybeli
ismerõseinek: legépel, kinyomtat hi-
vatalos leveleket stb. A Teleház veze-
tõje kulcsszerepet játszik a számítógé-
pes ismeretek átadásában. õt négy em-
ber, a Teleházat további kettõ jelölte

meg, mint fõ számítástechnikai segít-
ség-forrást. Ez a szám feltehetõen még
magasabb lenne, ha nem csak a számí-
tógép tulajdonosok körében végez-
tünk volna résztvevõ megfigyelést. 

9. Hipotézisünk szerint a számítógép
beszerzését a számítástechnikában jár-
tas ismerõsök is befolyásolják.

Ezt az egészen kézenfekvõnek tetszõ
hipotézist kutatásunk csak részben
igazolta. 

Egyrészt a statisztikai módszerekkel
végzett elemzések során kiderült,
hogy a számítógéphez értõ ismerõsök
és a számítógép birtoklása, illetve a
kapcsolódó ismeretek megléte között
van pozitív szignifikáns kapcsolat. A
többváltozós regressziós modellben is
fontos helyet foglalnak el ezen ismerõ-
sök. 

Másrészt azonban a terepmunkánk
során több olyan utaló jelet is talál-
tunk, amelyek során arra következtet-
tünk, hogy a számítógépekhez értõ
személyeknek nem minden esetben
van számítógép-specifikus kulturális
tõke-átadó szerepük. 

Cserénfai kutatásunk alatt azt ta-
pasztaltuk, hogy a számítógépekhez
értõk nem minden esetben adják át is-
mereteiket. Aki nem adja át ismerete-
it, többnyire olyan alulszocioalizált
személy, aki kevés kapcsolatot ápol a
helyi társadalomban. Összesen nyolc
ilyen számítógép tulajdonost találtunk
a 22-bõl, szemben a hét közvetítõ sze-
repû számítógépessel. 

Ezt támasztja alá az is, hogy a cserén-
faiak nem tudták pontosan megmon-
dani, kinek van számítógépe, illetve
azt sem tudták (pontosabban: hibásan
vélekedtek), hogy kinek volt elõször
számítógépe a faluban, vagy mennyire
ért a számítógépekhez. 

Arra a kérdésre, hogy „kinek volt
elõször PC számítógépe a faluban”, a
kétutcás Cserénfa két részén két nevet
említettek: egy fõiskolai hallgatót és
egy vállalkozót, akik 1996-ban szerez-
ték be gépüket. A valóságban egyik

sem dicsekedhet az elsõséggel, pl. egy
Cserénfán élõ, de Kaposvárott dolgo-
zó értelmiséginek már 1992-ben volt
PC-je, de másnak is volt már számító-
gépe ezt megelõzõen. A különbség
azonban az, hogy míg a korábbi tulaj-
donosoktól nem jutott el a tudás a fa-
lubeliekhez – így azt sem érzékelték,
hogy egyáltalán van számítógép a falu-
ban – addig a megnevezett személyek
két-három embernek konzultációs se-
gítséget nyújtottak, így õket már „ér-
zékelte” a falu népe. 

A résztvevõ megfigyelés eredménye
azt a magyarázatot szolgáltatja tehát,
hogy a számítógépes ismerõs nem
minden esetben adja át tudását, nem

minden esetben lehet hozzá tanácsért,
segítségért fordulni. 

Elsõ összefoglaló: milyen kapcsolati
tõke sajátságok segítik

az IT hozzáférést 

Tanulmányunk elsõ kulcskérdése az
volt, hogy ma Magyarországon a kap-
csolati tõke hogyan befolyásolja a szá-
mítógép birtoklását, illetve a számító-
gépes ismeretek megszerzését. 

Kutatási eredményeink alapján azt
mondhatjuk, hogy az egyén kapcsola-
ti hálójának mérete nem minden eset-
ben befolyásolja a számítógép és a
számítógép-specifikus ismeretek be-
szerzését. Bizonyos ego-háló sajátsá-
gok (pl. túl kiterjedt, fõleg erõs kap-
csolatokból álló kapcsolatháló, vagy
éppen a marginalizálódott helyzet)
nem kedveznek az innováció átvétel-
ének. A háztartás mérete nyilvánvaló
pozitív hatást mutat (minél több fel-
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nõtt lakik egy háztartásban, annál na-
gyobb valószínûséggel rendelkeznek
számítógéppel, és értenek is hozzá).
Azonban a hatásmechanizmus nem
egyértelmû: azért van ez így, mert
több keresõvel jobban élnek, vagy
azért, mert több felnõttnek együtt ki-
terjedtebb a kapcsolathálója. 

Az ego-háló összetételének hatása
(azaz, hogy „kivel kell jóban lenni”)
jobban kimutatható az adatelemzés-
bõl. Fõleg pedagógusok, felsõveze-
tõk, hivatali dolgozók és számítógé-
pekhez értõk befolyásolják pozitívan
az ego számítógép birtoklását, illetve
számítógéppel kapcsolatos ismerete-
it. Ezzel szemben a vállalkozó isme-

rõsök információs technológiára vo-
natkozó pozitív hatása nem volt ki-
mutatható.

Kutatási eredményeinkbõl arra lehet
következtetni, hogy a kapcsolatok mi-
nõsége sokkal jobban befolyásolja az
innovációk átvételét, mint a kapcsola-
tok mennyisége. Tehát nem az a fon-
tos, hogy minél több ismerõse legyen
valakinek, hanem hogy az ismeretségi
köre minél „heterogénebb” legyen (a
kifejezés Letenyei, 1999 nyomán), az-
az legyen benne a saját társadalmi cso-
portjától elütõ, lehetõség szerint peda-
gógus, felsõvezetõ és hivatali dolgozó
ismerõs. 

Ugyanakkor eredményeink azt
mutatják, hogy a kapcsolat-háló ki-
terjedése és a számítógép-birtoklás,
illetve számítógépes tudás között
nem mutatható ki szignifikáns kap-
csolat. Ez alátámasztani látszik azt a
tényt, hogy nem helyi diffúziós fo-
lyamatról van szó (vö. Letenyei,
2000; 2002), mert nem településen

belüli személyes kapcsolatok, ha-
nem elsõsorban különbözõ intéz-
mények illetve a település határain
túlmutató kapcsolatok révén kerül
átadásra az innováció. Ennek követ-
keztében nélkülözhetetlenné válik
az innovációk diffúziójával kapcso-
latos kérdés vizsgálata, a tanulmány
következõ része.

III. Diffúziós-e vagy sem
a számítógépek terjedése?

Megannyi, a kistérségben végzett te-
repmunkánk során azt tapasztaltuk,
hogy a számítógépet birtoklók, avagy
számítógépes tudással rendelkezõk tá-
bora dinamikusan növekvõ. A számí-
tógépek népszerûsége, használatuk-
nak terjedése egyik évrõl a másikra
szenzációs növekedést mutatott. Ezt a
fejlõdést a szakirodalomban általában
az innovációk diffúziójának növekvõ
szakaszával azonosítják. Így például
Bornschier (2001) szerint az Internet
birtoklásának terjedése egy tágabb je-
lenség része, ami együtt jár a személyi
számítógépek, telefon-fõvonalak és
Internet-kliens számítógépek diffúzió-
jával. (Volken, 2002)

Már a társadalmi tõke vizsgálatánál
is kiderült, hogy az innováció átvétel-
ét napjainkban elsõsorban nem az
ego-hálók kiterjedtsége (mérete) hatá-
rozza meg, hanem meghatározott in-
tézményi szereplõkhöz való közvet-
len, személyes kapcsolat megléte, vagy
nem léte. Lehetõségünk nyílt egy
olyan vizsgálatra, ahol kis mintán
megfigyelhettük a számítógépek és a
kapcsolódó tudás terjedésének sajá-
tosságait, melyet a kistérségi reprezen-
tatív mintán végzett kérdõíves felmé-
réssel ellenõrizni tudtunk. Kutatási
kérdésünk vizsgálatához azonban nél-
külözhetetlen az innovációk diffúzió-
jával kapcsolatos elméleti háttér is-
mertetése.

Elméleti keretek

Az információs technológiák, és fõleg
az Internet terjedése egy új technoló-
giai paradigmát hívott életre. (Volken,
2002) Egy kistérségben a számítógé-
pes technológiák, illetve az Internet
birtoklása egyfajta innovatív jelleget
mutat. Megközelítésünkben az infor-
mációs technológiák terjedése egyfajta
innováció-diffúzióként fogható fel. Je-
len kutatás számára „innovációként”
értelmeztünk minden számítógéppel
és Internettel kapcsolatos tudást és
szakismeretet. Az „innováció diffúzió-
ja” alatt azt a folyamatot értjük, ami-
kor számítógépes-információs tudás
vagy szakismeret az egyik embertõl a
másikhoz átadásra kerül.

A mûszaki és gazdasági innováció fo-
galma a közgazdasági irodalomban a
Gazdasági fejlõdés elmélete (Schum-
peter, 1930) kulcskifejezéseként vált
ismertté. Schumpeter az innováció öt
alaptípusát különböztette meg: új ter-
mék, új termelési eljárás, új piac, be-
szerzési forrás vagy új szervezet létre-
hozása vagy felfedezése – az innováció
fogalmát a legtöbb szerzõ azóta is ha-
sonló értelemben használja. 

A közgazdasági érdeklõdés közép-
pontjában elsõsorban az innovációs
folyamatok gazdasági növekedésre
gyakorolt hatása és a folyamat model-
lezhetõsége áll. Úgy tûnik, Karshenas
és Stoneman helyesen állapítják meg,
hogy “…a technológiai diffúzió kuta-
tás (azaz az innovációk terjedése – a
szerk.) nem kapott olyan jelentõs sze-
repet a irodalomban, mint a sokkal
könnyebben megfogható kutatás és
fejlesztési tevékenység”. (Karshenas–
Stoneman, 1995:291; vö. Dosi, 2000;
Conlisk, 1989)

A gazdaságantropológiai és -szoci-
ológiai tanulmányok, a közgazdasági
megközelítésekkel ellentétben, az in-
nováció kapcsán éppen a diffúziót ál-
lították érdeklõdésük középpontjába,
mint azt a folyamatot, „amelynek ré-
vén egy innováció (…) ismert lesz egy
társadalmi csoport tagjai között”.
(Beal–Bohen, 1955, idézi Rogers,
1983:5) Az innovációk terjedését a
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kutatók társadalmi jelenségnek tartják:
“az innovációk terjedése mindig egy
társadalom tagjai között ragadható
meg, ezen egyének közötti érintkezés
pedig maga a társadalmi kapcsolathá-
ló. Az érintkezések hálózata határozza
meg, hogy milyen gyorsan terjednek
az innovációk, és milyen gyorsan fo-
gadják be õket”. (Valente, 1995:IV) 

Az elsõ diffúzió-kutatások az ötve-
nes-hatvanas években agrárszociológi-
ai témában születtek. A gondolat gyors
terjedését jelzi, hogy már 1963-ban
napvilágot látott az elsõ diffúzió kuta-
tástörténeti összefoglaló munka.
(Katz–Levine–Hamilton, 1963, vö.
Rogers, 1983) A talán napjainkig is leg-
ismertebb diffúziókutatás az egészség-
ügy területén született (Coleman–
Katz–Menzel, 1966), amely egy új
gyógyszer, a tetracycline diffúzióját
vizsgálta az orvostársadalom körében.
A nyolcvanas években sorra jelentek
meg a diffúzióval foglalkozó összefog-
laló munkák. (Granovetter, 1983;
Brown 1981; Mahajan–Peterson,
1985; Fliegel, 1993) Az elmúlt évtize-
dek elmélettörténeti gyarapodása után
a kortárs diffúziókutatások többsége
módszertani kérdésekkel foglalkozik:
„hogyan függ az információ terjedésé-
nek ideje olyan hálózati sajátságoktól,
mint például centralitás, hidak száma
stb.” (Buskens—Yamaguchi 1999:282,
Chattoe, 1998; Abrahamson–Rosen-
kopf, 1997; Steyer–Zimmermann,
1998) „A résztvevõk közötti kapcsolati
távolság hogyan befolyásolja a társadal-
mi mozgalmak terjedését”.
(Hedström–Sandell–Stern, 2001:146;
Hedström, 1994) „Hogyan tudják a
gazdaságpolitikusok gyorsítani az in-
novációs folyamatokat”. (Christopou-
los, 2001:2) A témában újabban
Thomas Valente írt összefoglaló mun-
kákat. (Valente, 1995; 2003)

A hálózatelemzés módszertani kézi-
könyvei is külön tárgyalják az innová-
ció-diffúzió problémáját. (Például
Knoke-Kuklinski, 1982; Wasserman-
Faust, 1994; Valente, 2003) 

Az innovációk terjedését leíró mo-
delleket Valente (1995) nyomán te-
kintjük át, melyeket Valente négy

nagy csoportra osztott: strukturális
diffúzió hálózatok, kapcsolati diffúzi-
ós hálózatok, küszöb-modellek és kri-
tikus tömeg modellek. A modellek
közös eleme az innovációk terjedését
leíró empirikus görbe S-formája (5.
ábra), amely leírja egy újítás terjedését
egy adott társadalomban: lassú kezde-
ti növekedés, hirtelen „megugrás”,
majd újabb lassulás és a telítettségi
pont elérése. 

A strukturális diffúzió-hálózatok ki-
indulópontjaként Valente Granovet-
tert idézi, aki szerint a kiterjedt gyen-
ge kapcsolatokkal rendelkezõ – tehát
a társadalomba gyengén beágyazott –
személyek alkalmasak az egyes társa-
dalmi csoportok közötti közvetítésre,
így az innovációk átvételére és tovább-
adására is. 

A kapcsolati diffúziós hálózatok
modelljének alapfeltevése, hogy az
innovációk terjedésének sebességét
az adott társadalom tagjainak szemé-
lyes kapcsolatai befolyásolják. Négy
alcsoport különíthetõ el: a vélemény-
irányítói modell (még a nyilvánosnak
szánt információk is elõbb a véle-
ményformálókhoz jutnak el, majd
egy második lépcsõben a társadalom
többi tagjához), a csoporttagsági mo-

dell (meghatározott csoportokon be-
lül az információ könnyen, konstans
sebességgel terjed), a személyes háló-
zati sûrûségen alapuló modell (az
ego-hálók mérete alapján tesz becs-
lést az innováció terjedésére) és a sze-
mélyes érintettség modell (arra fóku-
szál, vannak-e az innovációt már
használó pontok az ego-hálókban). 

Noha Valente szerint a küszöb-mo-
dellek és a kritikus tömeg modellek
különbözõ iskolához tartoznak, ha-
sonló gondolatból erednek. A küszöb-
modell értelmében az egyén újítás-át-
vételi küszöbe az újítást használóknak

azon aránya, amely mellett az egyén
már hajlandó maga is átvenni az inno-
vációt. (Granovetter, 1978) A kritikus
tömeg modellje hasonló megközelítés-
sel él: azt vizsgálja, hogy legalább
hány újítást elfogadó tagra van szük-
ség egy hálózatban ahhoz, hogy az in-
nováció terjedésének folyamata ne
szakadjon meg. (Valente, 1995)

Kutatásunk számítógépek terjedését
illetõ részében a kulcskifejezések in-
nováció és diffúzió.

A számítógép birtoklására, illetve az
ezzel kapcsolatos ismeretekre vonat-
kozóan akkor használhatjuk a foga-
lom kibõvítése, újraértelmezése nélkül
az „innováció” kifejezést, amennyiben
– azon kívül, hogy számos innovatív
elemet tartalmaz – megfelel az innová-
ció eredeti, Schumpeteri értelmezésé-
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5. ábra Az innovációk terjedésének általános empirikus görbéje

Forrás: résztvevõ megfigyelés és interjúk alapján 



nek is, azaz például új technológiák
bevezetését, meglevõ technológiák új
piaci bevezetését teheti lehetõvé a
résztvevõk számára. 

A „diffúzió” fogalma ennél konkré-
tabb: a szakirodalomban azt a jelensé-
get nevezik diffúziónak, amikor az in-
novációt ismerõ, használó szereplõk
adják azt át más, az innovációt még
nem ismerõ szereplõknek. Jelen eset-
ben – háztartásokban fellelhetõ PC
személyi számítógépek és a szaktudás
terjedésérõl lévén szó – akkor beszél-
hetünk diffúzióról, ha a számítógépek
iránti igényt és a szakismereteket a
már felhasználó személyek vagy ház-
tartások adják át a még nem felhasz-

nálóknak. A diffúzió alternatívája a
vertikális, hierarchia mentén történõ,
formalizált innováció átadás. 

A tanulmányban Letenyei (2002)
nyomán használjuk az „innovátor” és
„imitátor” közti különbségtételt. Inno-
vátornak nevezzük azt, aki egy új
technológiát, szakismeretet „megho-
nosít”, azaz elõször használ egy adott
településen, imitátor pedig az innová-
torokhoz kapcsolódó személy, aki
gyakran ugyanazt a számítógépet
használva sajátítja el a szóban forgó
szakismeretet. Az innovátor egyfajta
kapuként mûködik: rajta keresztül ér-
kezik be az újítás a közösségbe.

Hipotézisek

Kutatásunk második kulcskérésének
megválaszolásakor gyakorlatias, kéz-
zelfogható eredményre törekszünk:
becslést kívánunk adni a számítógépek
és a számítógépes ismeretek terjedésé-

nek gyorsaságára. A becslés elvégzésé-
hez feltételezzük, hogy a számítógépek
(azaz az eszköz) és a számítógépes tu-
dás terjedése az innováció diffúziós
modellekkel modellezhetõ. 

A feltételezés alapjául a konkrét kuta-
tási terep értelmezési keretei között, az
elméleti kerekben leírtak szerint értel-
mezzük az „innováció” és a „diffúzió”
fogalmát. Mindkét értelmezés empiri-
kus megerõsítésre vár. Az elsõ értelme-
zésünk a diffúzióra vonatkozik:

1. Innovációnak tekinthetõ-e a szá-
mítógép és a számítógépes tudás a
vizsgálati terepen, azaz a kaposvári
kistérségben? 

A kérdés megválaszolására a számí-
tógép vásárlás, illetve a számítógépes
tudás megszerzésének motivációit
kell feltárnunk. Amennyiben ez a mo-
tiváció valóan innovatív jellegû, akkor
feltételezhetjük, hogy a számítógép-
vásárlás, tanulási folyamat valóban in-
nováció. Amennyiben nem (például:
számítógépes játék az elsõdleges cél),
akkor a számítógép nem tekinthetõ
innovációnak. 

Második értelmezésünk a diffúzióra
vonatkozik: 

2. Empirikusan igazolható-e a szá-
mítógépek terjedésének „S-görbe”
alakja, és ha igen, ez valóban diffúzió
eredménye-e, azaz az innovációt már
átvett szereplõk adták-e tovább azok-
nak, akik még nem használták az in-
novációt.

Amennyiben mindkét kutatási kér-
désünkre igen a válasz, azaz innováció
diffúzióként interpretálható a számí-
tógépek és szaktudás terjedése a kis-
térségben, úgy a folyamat modellez-
hetõ és elõre becsülhetõ a diffúziós
modellek egyikével. 

Az értelmezések alapján négy két hi-
potézist fogalmaztunk meg.

1. A számítógépek terjedése követik
az empirikus S-görbe alakját, melyet
egy diffúziós folyamat magyaráz.

2. A számítógépek és a számítógépes
tudás megszerzését elsõsorban a tele-

pülésen kívülre mutató (tehát a tele-
pülésen, mint mentális terén kívülre
esõ) gyenge kapcsolatok, „hidak” ma-
gyarázzák, azaz az innováció a tudás
révén áramlik a településre.

A számítógépek terjedésének vizsgá-
latakor alapvetõen két kérdésre kapott
válaszokat elemeztünk: az egyikben ar-
ra kérdeztünk rá, hogy a felkeresett
háztartásban mióta van számítógép (ha
van), illetve megpróbáltunk választ
kapni arra, hogy, az interjúalany tudo-
mása szerint mikor került a településre
az elsõ számítógép. A minta reprezen-
tativitását felhasználva az így kapott
eredményekbõl a kistérségre vonatko-
zó következtetéseket vonunk le a szá-
mítógépek terjedésével kapcsolatban. 

A kistérségben gyûjtött kérdõíves
adatfelvétel során, az egyik kérdés-
blokkunk a megkérdezettek szemé-
lyes kapcsolatait (azaz ego-hálóját)
igyekezett feltárni. E komplex kérdést
csak egyetlenegy szempont, a kapcso-
lódó személyek összetétele alapján
igyekeztük operacionalizálni. 

Az átadási-átvételi motivációk feltér-
képezése érdekében két kérdést tet-
tünk föl. Az elsõ kérdés a személyes
kapcsolatok hatását vizsgálja, míg a
második kérdés a felhasználói motivá-
ciókat igyekszik kutatni, vagyis tulaj-
donképpen a vásárlás célját: milyen
célból döntött az adott háztartás a szá-
mítógépbe való befektetés mellett.

Kutatási eredmények

A következõkben elõször a kérdõíves
adatfelvétel, ezekhez kapcsolódóan
pedig a résztvevõ megfigyelés eredmé-
nyeinek bemutatása következik. A
kérdõíves adatfelvétel értelmezése so-
rán a kérdések sorrendjében hala-
dunk. Végül a résztvevõ megfigyelés
alapján felvázolt cserénfai kölcsönös
segítõi hálózatot mutatjuk be. 

Az elsõ számítógép a településen
Diffúziókutatások során kiemelt jelen-
tõsége van a kezdõpontnak, azaz az el-
sõ innováció idõpontjának és az
innovátor személyének. 
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Kérdõíves kutatásunk során a meg-
kérdezettek 77 százaléka nem tudott
válaszolni arra a kérdésre, hogy mikor
került az elsõ számítógép a településre.
Az érvényes válaszként A számításba
vehetõ 139 válasz értelmezése helyett
érdemesebb inkább a „nem tudom”
válaszok rendkívül magas nem-vála-
szolási arányának okait megkeresni.
Az eredmények arra engednek követ-
keztetni, hogy a népesség nagy átlaga
nincs tisztában azzal, hogy az informá-
ciós technológia mikor, ki által került
a település határain belülre. Nagyobb
településeken elfogadható, hogy a ma-
gas számú népességen belül kevésbé
terjed az újítás híre. Meglepõ azonban,
hogy még a kisebb, akár néhányszáz
fõs települése sem terjed úgy az infor-
máció, ahogy azt gondoltuk volna. En-
nek okaira a cserénfai résztvevõ megfi-
gyelés közben igyekeztünk választ
kapni. 

Cserénfán sem nem tudták pontosan
megmondani nekünk, jelenleg kinek
van számítógépe, illetve azt sem tud-
ták (vagy hibásan vélekedtek), hogy
kinek volt elõször számítógépe a falu-
ban, vagy ki mennyire ért a számítógé-
pekhez. Arra a kérdésre, hogy „Ön
szerint hány család rendelkezik számí-
tógéppel a faluban?” (a mi ismereteink
szerint ez 22 háztartást jelent) a ka-
pott válaszok kettõtõl tizennégy csalá-
dig terjedtek – és elõfordult az is,
hogy valaki olyan nevet említett, mint
számítógéppel rendelkezõ, akinek va-
lójában nem is volt számítógép.

A gyenge válaszadási hajlandóság,
”nem tudom” válaszok rendkívül ma-
gas aránya, illetve a tévedések egyik
oka az lehet, hogy a kétutcás Cserénfa
két részén lakók kevésbé ismerik egy-
mást, vagy kevésbé járnak össze. Fel-
tevésünk szerint még kis közösségben
is fontos szerepet kap a lakóhely föld-
rajzi elhelyezése. Vizsgálataink azt mu-
tatták, hogy a két utcában a megkérde-
zettek mentális térképén különbözõ
személyek szerepeltek elsõ számítógép
tulajdonosként: az egyik utcában egy
fõiskolai hallgatót és a másik utcában
egy vállalkozót említettek, mindketten
1996-ban szerezték be gépüket. A va-

lóságban egy Cserénfán élõ, de Kapos-
várott dolgozó értelmiséginek már
1992-ben volt PC-je. Arra, hogy miért
van ez így a falu számítógépes tanács-
adási hálója ad választ (4. ábra): míg
az értelmiségi a periférián helyezkedik
el (azaz nem ad és nem kap számító-
gépes tudást a többi falubelinek), ad-
dig a megnevezett személyek két-há-
rom embernek konzultációs segítséget
nyújtottak, így õket már „érzékelte” a
falu népe.

A másik, kérdezéstechnikai ok a bi-
zalmatlanság. Egyik interjúalanyunk,
aki megkérdezésünkkor alig egy hete
rendelkezett számítógéppel, elmond-
ta, hogy két szomszédján kívül – akik
egyébként segítik õt a számítógép
használatához szükséges ismeretek
elsajátításában – más nem tud még az
õ PC-jérõl, ami jobb is így, ne járkál-
jon hozzájuk akárki számítógépezni,
másrészt pedig azért is óvatos, mert
elmondása szerint volt már példa szá-
mítógéplopásra egy falu szélén álló
házban. 

Mióta (év) rendelkeznek számítógép-
pel a Kaposvári kistérségben élõk
A Kaposvár kistérségében felkeresett
háztartások közül összesen 205-ben
(az összes megkérdezett 32,4%-a) ta-
lálható számítógép és 197-en válaszol-
tak arra a kérdésre, hogy mióta van
személyi számítógépük. Az elsõ gépet
1985-ben szerezték be, de a legtöbben
1998-ban (30 fõ) és 2002-ben (29 fõ)
vettek számítógépet. Elmondható to-
vábbá az is, hogy az emberek majd-
nem fele (46%-a) 1999 elõtt, 54%-a
pedig 1999-ben, illetve az azt követõ
évek során jutott számítógéphez. 

2. táblázat. Mióta (év) rendelkeznek 

számítógéppel a Kaposvári kistérségben élõk 

Átlag 1998

Módusz 1998

Érvényes válasz 197

Hiányzó válasz 435

Az alábbi ábra az elsõ számítógép
beszerzésének gyakoriságát jelöli éven-
ként a kaposvári kistérségben, termé-
szetes számokkal abszolút gyakorisá-
gokkal, illetve kumulált értékekkel. 

6. ábra. Számítógépek terjedése Kaposvár
kistérségben. 800 fõs reprezentatív minta

kérdõíves megkeresése alapján

(2003-as becsült adatok, február–márciusi

adatok alapján)

Az ábrát megvizsgálva észrevehet-
jük, hogy mind a gyakorisági, mind a
kumulált görbe megfelel az innováció
diffúziós elméletekben általánosan el-
fogadott S-alaknak. A gyakorisági gör-
bét figyelembe véve azt az elõrejelzést
tehetjük, hogy a számítógép diffúziója
még kezdeti, exponenciálisan növeke-
dõ szakaszában van. A következõ né-
hány évben még gyorsabb, majd egyre
inkább lassuló emelkedés várható.

Cserénfán, résztvevõ megfigyelés ke-
retében valamennyi számítógéppel
rendelkezõ háztartásról gyûjtöttünk
adatokat, így azt is megtudtuk, hogy
mikor vették az elsõ számítógépet. 
7. ábra. Számítógépek terjedése Cserénfán 

(2003-as becsült adatok, február–márciusi
adatok alapján)
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A számítógépek terjedése Cserénfán
– a kaposvári kistérségi adatokhoz
hasonlóan - a diffúziós S-görbe adata-
inak kezdeti, bevezetõ szakaszára
emlékeztet. Ebben a szakaszban a dif-
fúzió terjedése még exponenciális nö-
vekedést mutat, az új elfogadások
(itt: új számítógép tulajdonosok) szá-
ma évrõl évre gyarapszik. Az ábra
alapján tehát elsõ ránézésre azt a kö-
vetkeztetést vonhatnánk le, hogy
klasszikus diffúziós folyamatról van
szó, és ezért érvényesül az általános
tapasztalat: a számítógépek terjedése
terén még a felfutó szakaszban van a
falu. Amint egyre több háztartásban
rendelkezik számítógéppel, egyre

többen tudják átadni az erre vonat-
kozó tudást, illetve az igényt, ezért
még többen vásárolnak gépet. Ez a
tendencia – a növekedési szakasz le-
zárulása után – a jövõben várhatóan
lassulni fog, az innováció elfogadottá
válik.

Kinek/minek a hatására
vette/tervezi venni a számítógépet?

A kérdõíves felmérés során a válasz-
adók több mint felének, 343 ember-
nek, akiknél nincs otthon számítógép
és bevallásuk szerint nem is tervezik
beszerzését a közeljövõben, fel sem
tettük ezt a kérdést. Az érvényes vála-
szok megoszlását a következõ ábra
szemlélteti. (A „Nem Tudja” kategória
kihagyásával.) Sajnálatos, hogy a vi-
szonylag merev kérdõív nem engedte
meg az „egyéb” válaszok rögzítését,
így az egyik legjelentõsebb magyarázó
változó nem tudjuk mit takar. 

8. ábra. Kinek/minek a hatására vettek

számítógépet a Kaposvári kistérségben 

Legtöbben (38,3%) azt válaszolták,
hogy az iskola hatására döntöttek a
számítógép-vásárlás mellett. Az iskola
hatását a mintabeliek nagyobbra érté-
kelték, mint a személyes rokoni, bará-
ti, ismerõsi, és összességében bármi-
lyen személyes ismeretség hatását
együttvéve. 

Más szempontból megközelítve a
kérdést két csoportra bonthatjuk a vá-
laszlehetõségeket. Az elsõ blokkba a
személyes kapcsolatokat jellemzõ al-
ternatívákat (közeli barát, számítás-
technikához jól értõ ismerõs, egyéb is-
meretség), a másodikba pedig az in-
tézményekhez való kapcsolódás lehe-
tõségeit (televízió, média, iskola,
munkahely, kollégák, Teleház, to-
vábbképzési program) besorolva és a
megfelelõ gyakoriságokat aggregálva
az alábbi értékeket kapjuk (az egyéb
válaszokat kihagytuk, mivel ebbõl a
szempontból nem tudjuk minõsíteni): 

3. táblázat. A személyes versus intézményi

hatásra számítógépet vásárlók megoszlása

Kaposvár kistérségben

Megoszlás (%)

Személyes kapcsolatok hatása 35,7

Intézményes kapcsolatok hatása 64,3

Kutatásunk szempontjából a táblázat
tartalma nagyon fontos eredmény:

ugyanis alapjaiban rengeti meg azt az
elképzelést, hogy a számítógépek ter-
jedése egy diffúziós folyamat. A diffú-
ziós folyamatok közös sajátja, hogy az
innovációt már átvett szereplõk adják
tovább az újítást a többi szereplõnek.
Ebben az esetben más a helyzet: né-
hány intézmény, elsõsorban az iskola,
kisebb részben a munkahely az, amely
egyfajta egyoldalú kommunikációt
megvalósítva adja át a számítástechni-
kai igényt és szaktudást valamennyi
szereplõnek.

Felmerülhet persze a kérdés, hogy
például a munkahely vagy az iskola
intézményként, vagy inkább az intéz-
ményt alkotó személyeken keresztül
hat. Ha a családfõ a kollégái hatására
vásárol számítógépet, illetve ha a gyer-
mek az osztálytársai, tanárai hatására
kéri ezt a családtól, akkor tulajdon-
képpen személyes kapcsolatokon ala-
puló motivációról van szó. E kérdés
vizsgálata túlmutat jelen tanulmány
keretein, úgy véljük azonban, hogy az
adott intézmény (iskola, munkahely)
hatása akkor is intézményi hatásként
értékelhetõ, ha az egyén például roko-
nok, volt kollégák, iskolatársak segít-
ségével kerül velük kapcsolatba. 

Az iskola kiemelt szerepe alátámaszt-
ja azon elképzelésünket, hogy a beru-
házás egyik fõ motivációja valóban a
gyermekek érdekeinek figyelembe vé-
tele. Azt persze nem tudtuk lemérni,
hogy a gyermeknek valóban szüksége
van-e az iskolában való helytálláshoz
egy otthoni számítógépre, vagy csupán
arról van szó, hogy – mivel már min-
den általános iskolában van számítás-
technika-oktatás – egy érdekes, új játé-
kot megismerve annak megvételére
ösztönzi szüleit annak érdekében,
hogy otthon is tudjon vele szórakozni.
Mindenesetre nem kérdéses, hogy
elõnyt jelent a diák számára, ha az is-
kolában elsajátított tudás mellett ott-
hon is lehetõsége van gyakorolni, bár-
mikor hozzáférhet a számítógéphez és
sok esetben akkor is fejlõdik számítás-
technikai készsége, ha csak játékra
használja.

A harmadik helyre (19,6%) a „köze-
li barát, ismerõs, rokon” kategória ke-
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rült. Ez azon kutatási eredményünket
is alátámasztja, mely szerint a szemé-
lyek közti erõs kapcsolatok révén ki-
sebb mértékben terjed a számítógép
használata.

Az eredmény még arra is rámutat,
hogy a televízió és általában a média
szerepe a feltételezettnél lényegesen
csekélyebb az információs technológia
terjedésében. 

Úgy tûnik, hogy alapvetõen az intéz-
mények rendelkeznek véleményfor-
málói szereppel. 

A Cserénfán végzett résztvevõ megfi-
gyelés során szintén körüljártuk, hogy
mi célból, és kinek/minek a hatására
vettek számítógépet az emberek. A 22
számítógép tulajdonos közül 12-en
mondták, a munkájuk miatt is szüksé-
ges az otthoni számítógép, és a mun-
kahely motiválta õket a gép megszer-
zésében. Köztük fizikai munkából
élõk mellett találhatunk vállalkozót,
brókert éppúgy, mint közigazgatási
dolgozót. A többi háztartásról vagy
nincs adatunk, vagy az iskolát jelölték
meg a legfontosabb motivációs ténye-
zõnek. Személyes kapcsolatokat (pl.
hogy már a szomszédságban is van
számítógép, vagy a sógoromnak is lett,
és tõle jött az ötlet), szinte sehol sem
jelöltek meg – ez egyébként ellent-
mondott minden elõzetes elképzelé-
sünknek. 

Az számítógép tulajdonlási igény fel-
keltésében Cserénfán sajátos szerepet
tölt be a Teleház, ahol fiatalok gyakran
összegyûlnek együtt játszani. Ebbõl a
körbõl azonban jelenleg viszonylag
kevesen vettek számítógépet, ezért õk
nem szerepelnek mintánkban.

Érdekes információkat osztottak
meg velünk a cserénfaiak, amikor el-
mesélték az egyes számítógépek vásár-
lásának történetét. Kevéssé volt jel-
lemzõ, hogy az ismerõsöktõl szerzett
használt számítógép került volna egy
háztartásba – ahogy képzeltük – a leg-
több esetben üzletben, hivatalos úton
vásárolt számítógéprõl beszélhetünk.
Az üzletben való vásárlást azonban
elõzetes információgyûjtés elõzte meg,
amelyhez legtöbben ismerõsei segítsé-
gét vették igénybe. Ezek a „segítõk”

azonban szinte minden esetben
Cserénfán kívül élõ ismerõsök: kapos-
vári munkatársak, pécsi rokonok,
szentbalázsi „haverok” stb. A számító-
gép megvásárlásával kapcsolatban
nyújtott információk (például hogy
mekkora legyen a winchester, hány
colos legyen a monitor stb.) tehát nem
a helyi hálózaton belül terjednek, ha-
nem a falut a külvilággal összekötõ
kapcsolatokon keresztül áramlanak be
– szinte minden háztartásba más úton.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a számí-
tógép nem egy innovátoron keresztül
került be Cserénfára, így imitátorokról
sem beszélhetünk a helyi hálózaton
belül, pontosabban helyi hálózatról
sem beszélhetünk. 

A résztvevõ megfigyelés tapasztala-
ta egybevág a kistérségi kérdõíves
adatokkal: annak ellenére, hogy „dif-
fúziós S-görbe”-jelleggel terjed a szá-
mítógép-használat a térségben, nem
diffúziós folyamatról van szó, a sze-
replõk nem egymástól, hanem fõleg
bizonyos intézményektõl (munka-
hely és iskola) kapják az indíttatást
számítógép vásárlásra. A személyes
kapcsolatok szerepe a gépek beszer-
zésében is csekély, bár bizonyos
szaktudás megszerzéséhez a szemé-
lyes kapcsolatokat is igénybe veszik
az új gépek vásárlói. 

A számítógép-vásárlás motivációi

A kérdésblokk utolsó kérdése a vásár-
lás motivációit hivatott felderíteni: mi
az a fõ indíték, amelynek hatására az
emberek leginkább invesztálnak egy
számítógép-vásárlásba. Ezt a kérdést
értelemszerûen csak azoknak tettük
fel, akiknél az alapvetõ motiváció je-
len van. 

A legtöbb válaszadó a gyermekek
esélyegyenlõségének biztosítását jelölt-
éke meg elsõ, illetve a tanulást máso-
dik motivációként. Újabb bizonyítékát
találjuk tehát annak, hogy a számító-

gép-vásárlásnál mennyire fontos szem-
pont a szülõk számára az, hogy gyer-
mekei lépést tudjanak tartani a roha-
mos technikai fejlõdéssel. 

Cserénfán végzett terepmunkánk so-
rán a legtöbb szülõ úgy nyilatkozott –
gyakran azok közül is, akik munkára
is használják a gépet – hogy a számító-
gép az õ világukat már nem fogja meg-
változtatni, a gyermekeikét viszont
igen. A számítógép egy jövõbe történõ
hosszú távú beruházásként fogható fel,
ahol a gyerekek eleinte játszótársként,
késõbb pedig felhasználóként közel
lesznek a számítógépekhez, és így fel-
zárkóznak a világ többi részéhez,
amely elképzelésük szerint szintén
számítógép-felhasználó. Két tizenéves
fiú, illetve egy anyuka vélte úgy, hogy
a számítógép a tanuláshoz elengedhe-
tetlen kellék, hatan pedig egyértelmû-
en a játékot jelölték meg mint fõ moti-
vációs tényezõt. Ez persze nem jelenti
azt, hogy a többi háztartásban nem ját-
szanak a számítógéppel, sõt: a számí-
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9. ábra. A számítógépvásárlásnak motivációi

a kaposvári kistárségben



tógépezéssel eltöltött idõ jelentõs része
mindenütt játékkal telik. Bizonyos
szempontból természetes, hogy amíg
„újdonságról” van szó, többet játszunk
a számítógépen. Kérdés marad, hogy
akik jelenleg még csak szórakozásra
használják a számítógépet, a jövõben
rá fognak-e érezni egyéb hasznosítha-
tóságára is. A tizenévesek (fõleg lá-
nyok) körében például megfigyelhetõ,
hogy Microsoft Word-öt is használ-
nak, fõleg meghívók és egyéb „aprósá-
gok” készítésére. Feltehetõ viszont,
hogy tudásuk hasznukra válik majd a
késõbbiekben, amikor iskolai tanul-
mányaik során lesznek rákényszerítve
a szövegszerkesztõ használatára.

Számítástechnikai tanácsadó kap-
csolatháló Cserénfán 

Felmérésünk során arra a kérdésre is
választ kerestünk, hogy a számítógé-
pek használatához szükséges ismerete-
ket honnan szerzik a megkérdezettek.
Az innováció diffúziójának elmélete
alapján azt várnánk, hogy a faluban,
mint helyi közösségen belül terjed
házról házra ez a fajta tudás, az inno-
váció. A Cserénfán végzett terepmun-
ka során kialakult kép azonban eltér a
diffúzióelmélet alapján várttól. A helyi
társadalmon belüli diffúzió legfeljebb a
fiatalok közti játékprogram, illetve ze-
nefájlok csereberélésében merül ki. A
„komolyabb” programok, ismeretek
megszerzése szinte minden esetben
„kívülrõl”, nem pedig a helyi közös-
ségbõl valósul meg. Ez többnyire ka-
posvári, illetve más, a környéken lakó
rokonokat vagy kollegákat, olykor vé-
letlenszerûen, például szórakozóhe-
lyen megismert ismerõsöket jelent. 

Tekintettel a földrajzi távolságokra, a
helyi közösség egyik vitathatatlan elõ-
nye, hogy helyben van – tehát olcsóbb
lenne átmenni a szomszédba némi in-
formációért, mint beutazni Kaposvárra
vagy telefonálni Szentbalázsra. Mégis
ez utóbbi viselkedésmód a jellemzõ. Ez
elvileg azzal lenne magyarázható, hogy
a falubeliek nem bíznak eléggé egymás
tudásában, ezért veszik inkább igénybe
a „külsõ” segítséget, ezt a magyarázatot
azonban nem igazolják tapasztalataink.
Vannak olyan cserénfaiak, akiknek
számítógépes hozzáértését senki nem
kérdõjelezi meg, valamint minden csa-
ládban említettek olyan falubelit, aki-
nek a tudását megbízhatónak értékel-
ték – tehát nem a bizalom hiányáról
van szó. Meglátásunk szerint „kikristá-
lyosodott” kapcsolatok jellemzik a kö-
zösséget: jellemzõen attól kérnek segít-
séget az emberek, akihez legelõször
fordultak a problémáikkal, még akkor
is, ha a racionalitás szempontjából ez
már nem hatékony megoldás. 

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a te-
lepülésen belül ki kihez fordul számí-
tógéppel kapcsolatos segítségért. Az
interjúalanyokat – anonimitásuk érde-
kében – nem neveztük meg, csupán
foglalkozásukat. Az ábrán nem tüntet-
tük fel a település határain túlmutató
kapcsolatokat. 

Az ábrán a nyíl aszimmetrikus kap-
csolatot jelöl: a tanácsot/segítséget
nyújtó személytõl mutat a tanácsot/se-
gítséget elfogadó személy felé, ez
utóbbi személy megnevezése alapján. 

Nyolc személy, a számítógéppel ren-
delkezõk egyharmada „izolált”, azaz a
falun belül nincs számítógépes tanács-
adó kapcsolata – ami 270 lakosú kis-
településen, 22 számítógép-birtokos
között meglepõen nagy arány. A leg-
több számítógéppel kapcsolatos infor-
máció a különbözõ munkahelyeken és
oktatási intézményeken keresztül ju-
tott a településre. 

A kapott eredmények tükrében el-
mondhatjuk, hogy Cserénfa lakos-
ságán belül a kapcsolatháló nem
rendelkezik nagy sûrûségi vagy cen-
tralizáltsági mutatóval. A személyes
kapcsolatok – bár fontosak – nem
játszanak kulcsszerepet a számító-
gép, mint innováció elterjedésében.
Szükséges újból a mottóban már
idézett Tom Valentére utalni, misze-
rint a diffúzió minden esetben egy
társadalom tagjai között figyelhetõ
meg. Gondolatmentünk szerint a
számítógépek terjedése a kistérség-
ben nem tekinthetõ diffúziós folya-
matnak, mert nem a felhasználó sze-
replõk keltik fel az igényt adják át
egymásnak a szaktudást, hanem bi-
zonyos intézményi szereplõk játsza-
nak központi szerepet. 
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10. ábra. Számítógépes szakismeretek átadásának kapcsolathálója Cserénfán



Második összefoglaló: hogyan 
terjednek a számítógépek 

Tanulmányunk második kulcskérdése
az volt, hogy a számítógépek terjedése
felfogható-e innováció diffúzióként.
Azaz a számítógépes tudást, illetve a
számítógép vásárlásának ötlete ma-
gyarázható-e relációs adatokkal vagy
sem. 

Kutatási eredményeink azt mutatják,
hogy a számítógépek, illetve a kapcso-
lódó tudás/ismeretek terjedése nem az
emberek közötti kapcsolatokon keresz-
tül történik. Sokkal fontosabb szerepük
van a különbözõ intézményeknek
(mint például a munkahelynek, iskolá-
nak, teleháznak).

Tanulmányunkban az újítás átadása,
illetve átvétele mögött rejtõzõ egyéni
motivációkat is vizsgáltuk. Erre a kér-
désre elsõsorban a résztvevõ megfigye-
lés révén kaptunk választ. Sok innová-
ció esetében jellemzõ, hogy – mivel
gazdasági haszon szerezhetõ általuk –
az átadással a saját profit csökkenésé-
nek veszélye áll fenn: minél többen él-
nek az újítás adta lehetõségekkel, annál
több ember osztozik a hasznon. Ez las-
sítja az innováció diffúzióját. A számí-
tógépekkel kapcsolatban ez nem
mondható el: az innováció átadó „hasz-
na” nem csökken azáltal, ha a szom-
szédban is megjelenik egy számítógép.
A kortárs vidéki gyakorlat szerint a szá-
mítógépet a háztartások elsõsorban
nem munkára, hanem sokkal inkább
szórakozásra használják, illetve a gyer-
mekek, a jövõ generációja számára ve-
szik. A számítógép tehát felfogható
gyermek számára vásárolt modern já-
tékszerként is, ami majd a késõbbi ta-
nulmányok, illetve munkavégzés révén
válik egyfajta információs technológiai
ugródeszkává. 

A vizsgálatunk helyszínét jelentõ fa-
luba nem egy innovátoron keresztül
jutott be a számítógép, mint más eset-
ben bizonyos új technológiák „meg-
honosítása” során. Ennek értelmében,
mivel nem volt kihez kapcsolódni,
imitátorokról sem beszélhetünk a he-
lyi hálózaton belül. A legtöbb háztar-
tás nem innen vette át az innovációt.

A résztvevõ megfigyelés eredményei
egybevágnak a térségben végzett
kvantitatív kutatások eredményeivel:
nem személyes kapcsolatok generálják
elsõsorban a számítógép beszerzését,
szakismeret és tudás elsajátítását, ha-
nem más csatornák, például intézmé-
nyek, mint pl. a Szentbalázsi Általános
Iskola, bizonyos munkahelyek. A szá-
mítógépek terjedését ábrázoló kumu-
lált görbe megfeleltethetõ a különbözõ
elméletekben rendszerint kiinduló fel-
tevésként elfogadott S-alaknak. Ez
alapján azt mondhatnánk, hogy a szá-
mítógép terjedése még kezdeti, expo-
nenciálisan növekedõ szakaszában
van, mely a késõbbiekben lassuló
ütemû növekedésbe megy át. Vitatjuk
azonban, hogy valóban diffúzióról van
szó, hiszen az exponenciális növeke-
dés kialakulásában nem a résztvevõk
egymás közötti kapcsolatai, hanem
egyes intézményi szereplõk egyirányú
kapcsolatai játsszák a kulcsszerepet. 

Válaszolva kutatási kérdéseinkre: 
1. A számítógépek terjedése valóban

felfogható innovációként, megszerzé-
sének legfontosabb motivációja egy-
fajta „jövõbe fektetett beruházás”, az
új generáció esélyegyenlõségének biz-
tosítása. 

2. A számítógépek terjedésen ugyan-
akkor nem tekinthetõ diffúziós folya-
matnak (nem a résztvevõk adják át
egymásnak a számítógép iránt igényt
és szaktudást). 

3. Mivel nem diffúziós folyamatról
van szó, nem javasolt diffúziós model-
lek alapján elõrejelzést végezni a fo-
lyamat alakulásának becslésére. 

IV. Összefoglalás

Tanulmányunk két kutatási kérdés
vizsgálatára összpontosított:
1. Milyen típusú és mennyi ismerõsre

van szüksége az egonak ahhoz,
hogy számítógéppel és számítógé-
pes tudással rendelkezzen.

2. Az innováció diffúziót leíró S-gör-
be alkalmazható-e a számítógépek
terjedése esetében? Felfogható-e
számítógépek terjedése innováció
diffúziós folyamatként, és ha igen,
elõre jelezhetõ-e egy diffúziós mo-
dell segítségével? 

Kutatási kérdéseinket egy mintaterü-
leten két módszerrel, egy „szociológi-
ai” kérdõíves vizsgálattal és egy „ant-
ropológiai” résztvevõ megfigyeléssel
vizsgáltuk. 

Az elsõ kutatási kérdésünk vizsgála-
takor azt találtuk, hogy az ego társa-
dalmi kapcsolatainak mennyisége csak
kis mértékben befolyásolja a számító-
gépek birtoklását, illetve a hozzájuk

kapcsolódó ismeretek megszerzését.
Sokkal fontosabbnak bizonyult a kap-
csolatok milyensége az IT használat
szempontjából: az ego kapcsolatháló-
jában levõ pedagógus, vállalatvezetõ és
hivatali dolgozó nagymértékben növe-
li az ego számítógép és/vagy ~tudás
birtoklási esélyét. Érdekes, hogy ép-
pen azok az ismerõsök hatnak az IT
használatára az ego szempontjából,
akik valamilyen kapcsolatban állnak
intézményekkel, így könnyen kumu-
lálhatják számítógépes ismeretüket. 

Kutatásunk rámutat, hogy az infor-
mációs társadalom kiépítésének nem
csak anyagi és szellemi, de kapcsolati
feltételei is vannak. Hiszünk abban,
hogy a kapcsolati tanácsadás fontos
eszköz lehet az információs társada-
lom kiépítésének gyorsítására. 

Ez a megállapítás már továbbvezet
tanulmányunk második kutatási kér-
déséhez: az innováció terjedésében
milyen szerepet játszanak a társas
kapcsolatok. 
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Valente (1995) nyomán diffúziós fo-
lyamatnak tartunk egy terjedési folya-
matot akkor, ha az innovációt a már
használók adják tovább az átvevõknek.
Az innovációk terjedése több különbö-
zõ modellel jelezhetõ elõre, ezek közös
sajátja, hogy S-görbe alakot írnak le. A
számítógépek terjedését ábrázoló ku-
mulált görbe mind a kistérségben, mit
a mintatelepülésen megfeleltethetõ a
diffúziós S-alak kezdeti, exponenciáli-
san növekvõ szakaszának. Az adatok
alaposabb vizsgálatakor (secunda faci-
ae) azonban azt kell megállapítanunk,
hogy nem diffúziós folyamatról van
szó, mert nem az innovációt már elfo-
gadott szereplõk és az újonnan átvevõk

közti kapcsolatok, hanem más csator-
nák, elsõsorban intézmények (iskolák
illetve egyes munkahelyek) mentén
történik a tudás-átadás. Az intézmé-
nyeknek van kulcsszerepe a látható
„diffúziós” folyamat, az exponenciális
növekedés kialakulásában – a folyamat
hatásmechanizmusát azonban egyelõre
nem ismerjük. 

A nyugati szakirodalom több empiri-
kus példát is hoz a diffúziós S-görbe
mûködésére más országokban. Két le-
hetséges magyarázatot találunk az el-
térésre: 

1. Elképzelhetõ, hogy a diffúziós
görbe bizonyos esetekben akkor is
„mûködik”, ha nem emberek adják át
a tudást, hanem elsõsorban intézmé-
nyeken keresztül terjed. Ezt tovább-
gondolva azt kellene kijelentenünk,
hogy információs technológia kapcsán
nincs szükség bizonyos nagyságú „kü-
szöbre” vagy „kritikus tömegre” az
adott innováció átvételéhez és a terje-
dés folyamatosságának biztosításához. 

2. Az is elképzelhetõ, hogy Magyar-
országon ténylegesen más utat követ
az információs társadalom kiépülése,
mint külföldi példákban. Elképzelhe-
tõ, hogy míg Nyugaton valóban diffú-
ziós folyamatról volt/van szó, addig
Magyarországon egy sokkal erõsebben
központosított folyamat bontakozik
ki, amelyben oktatási intézményein és
az önkormányzatokon keresztül elsõ-
sorban az állam, kisebb részben pedig
a gazdaság jelentõsebb szereplõi ját-
szanak kulcsszerepet. 

Jegyzetek

1 Eredményeink azt mutatták, hogy a

megkérdezettek többnyire kerek számú

(5, 10, 15, 20) barátot, ismerõst jelöltek

meg – erre a további kérdezések során

érdemes odafigyelni. Legtöbben 4 köze-

li rokont, 5 közeli barátot neveztek meg,

és a 10 emberrel tartják a kapcsolatot.
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László Letenyei– Sarolta Láng–Eliza
Eranus

Information Technology
Diffusion

Penetration of information
technology and skills in the small

region of Kaposvár.

Our research conducted in the small

region of Kaposvár, focused on how the

connection capital in Hungary influences

the acquisition of PC’s and PC-skills. Our

hypothesis is that personal contacts play a

significant role in the diffusion of posses-

sion of PC’s and PC-skills. This hypothesis

was measured by survey method and par-

ticipating monitoring. 

It seems that the acquisition of PC’s and

PC-skills is influenced not by the size of

the ego-networks, but its stratification,

meaning the presence of certain social

groups (e.g. teachers, managers, etc.) in

the concerned network. 

Therefore, the penetration of PC’s cannot

be considered as a diffusion process,

because not the participants are the ones

who convey the demand for PC’s and PC-

skills. In villages, not the other PC-users,

but importantly, the institutions play the

major role in spreading the use of PC’s.
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