Komunikazioaren ikerkuntzarako
metodologia

Metodo enpirikoak eta interpretatzaileak

Iñaki Zabaleta Urkiola

Eskerrak

Hainbati eman nahi dizkiet eskerrak, beren laguntza oso
beharrezkoa izan baitut, modu batera edo bestera.
Kronologiaren aldetik, lehenik, Eusko Jaurlaritzari, eta honen
izenean,
1981/82an
Hezkuntza,
Unibertsitate
eta
Ikerkuntzarako sailburu zen Pedro Miguel Etxenike jaunari,
Nafarroako euskaldun lizentziatu bati atzerrian ikasketak eta
ikerketa egiteko aukera emateagatik —nire prestakuntzan
inbertitutako diru publikoa, euskararen eta komunikaziozientziaren ekoizpenean zintzoki itzultzen saiatzen naiz—;
bigarren, komunikazioaren alorrean goi-mailako irakasle eta
ikerle diren Phillip Davison, Lindsay Churchill, James Day
eta Charles Winick-i —beste batzuen artean— New York-en
beren ikasle izatea jakintzarako opari bihurtu zitzaidalako;
eta hirugarren, baina ez azken, Jose Ramon Etxebarriari, nire
euskarazko testua oso bereak dituen zorroztasun, maisutasun
eta maitasunez orraztu eta hobetu duelako. Hala ere, liburuan
okerrik balego, nirea da soilik errua.

Eskaintza

Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslego propioaren
alde borrokatzeagatik kaleratuta dauden sei irakasleei eskaini
nahi diet liburu hau —Azkargorta, Etxebarria, Gorostiaga,
Herrero, Lopez eta Zalakain adiskide minei—. Zenbaitetan
beraiekin bat ez etorri arren, beren duintasun eta koherentzia
etikoa eredugarri dira. Eta txoko batetik, nire lan-asteburu
luzeak sakonki ulertu dituenari, Mireni.

ii

Aurkibidea

Lehen zatia: komunikazioaren ikerkuntzarako teoria

1. Jakintza izateko erak ...............................................................................3
1.1 Sarrera: abstrakzio-sindromea................................................................... 3
1.2 Jakintza-erak ........................................................................................ 5
1.3 Ikerkuntza zientifikoaren joerak...............................................................12

2. Komunikazio-ikerkuntzaren egoera........................................................21
2.1 Komunikazioaz....................................................................................21
2.2 Masa-komunikazioaren alorra .................................................................22
2.3 Masa-komunikazioko ikerkuntza-tradizioak, paradigmak edo metodologiak......39

3. Kontzeptuak, aldagaiak eta neurketak...................................................69
3.1 Kontzeptuak........................................................................................69
3.2 Aldagaiak ...........................................................................................74
3.3 Neurketak...........................................................................................80
3.4 Eskalak..............................................................................................87
3.5 Indizeak..............................................................................................98

4. Fidagarritasuna, baliagarritasuna eta hipotesiak................................119
4.1 Fidagarritasuna eta Baliagarritasuna........................................................ 119
4.2 Hipotesiak eta Ikergalderak...................................................................135
4.3 Ikerketaren errepikapena....................................................................... 140

5. Komunikazioaren ikerketa prestatzeko plangintza................................143
5.1 Sarrera: Ikerketa baten prozesu logikoa...................................................143
5.2 Ikerketaren urratsaldiak........................................................................ 144
5.3 Ikergaiaren eta ikerketaren errepikapena...................................................150

6. Laginketaren kontzeptualizazioa..........................................................153
6.1 Unibertsoa eta Lagina .........................................................................153
6.2 Ezprobabilitatezko laginak...................................................................157
6.3 Probabilitatezko laginak...................................................................... 160
6.4 Laginaren tamaina.............................................................................. 168

iv

AURKIBIDEA

Bigarren zatia: komunikazioaren ikerkuntzarako metodoak

7. Eduki-analisiaren metodoa................................................................. 179
7.1 Eduki-analisiaren etorrera..................................................................... 179
7.2 Eduki-analisiaren definizioa.................................................................. 180
7.3 Eduki-analisiaren erabilerak.................................................................. 182
7.4 Eduki-analisiaren prozesua................................................................... 187
7.5 Eduki-analisiaren lehen lanaldia: prestakuntza.......................................... 188
7.6 Eduki-analisiaren bigarren lanaldia: kodifikazioa....................................... 218
7.7 Eduki-analisiaren hirugarren lanaldia: emaitzak ........................................ 223
7.8 Fidagarritasuna eduki-analisiaren metodoan ............................................. 225
7.9 Baliagarritasuna................................................................................. 228
7.10 Titularrak aldagaitzat eta teknikatzat eduki-analisian................................ 230

8. Laborategi-esperimentuaren metodoa................................................. 239
8.1 Sarrera............................................................................................. 239
8.2 Teorizazioa....................................................................................... 239
8.3 Esperimentuaren diseinua eta prozedura .................................................. 246
8.4 Teknika konbentzional eta proiektiboak ................................................. 260

9. Inkestaren eta panel-analisien metodoak ............................................ 267
9.1 Inkestaren metodoa............................................................................. 267
9.2 Panel-analisiaren metodoa.................................................................... 286

10. Metodo kualitatibo-interpretatzaileak................................................ 289
10.1 Sarrera ........................................................................................... 289
10.2 Teoria errotuaren metodoa.................................................................. 292
10.3 Eztabaida-taldeen metodoa.................................................................. 317
10.4 Kanpo-esperimentuen metodoa............................................................ 320
10.5 Metodo sintomatikoa........................................................................ 324

Hirugarren

zatia: masa-komunikazioaren ikerkuntza

11. Prentsa idatziaren ikerketa: barrutiak eta teknikak............................ 330
11.1 Prentsa idatziari buruzko ikerketa-barrutiak............................................ 330
11.2 Titulargintzaren inguruko ikerketak ..................................................... 371

Laugarren

zatia: indizeak

12. Gai-indizea....................................................................................... 401
13. Taula eta irudien indizea .................................................................. 408
13.1 Taulen indizea ................................................................................. 408
13.2 Irudien indizea ................................................................................. 411

Lehen zatia

Komunikazioaren ikerkuntzarako teoria

1.

1.1

Jakintza izateko erak

Sarrera: abstrakzio-sindromea

Errealitate edo giza fenomeno baten egia eta izaera objektiboki, edo
ahalik eta objektiboen, bilatzeko erak anitz dira, gailur baterako
bidezidorrak anitz izan daitezkeen modura. Ikerle bakoitzaren iker-bideak
ikuspuntu pertsonala badu ere, aldez aurretik ezarritako aparatu eta oinarri
teoriko eta metodologikoek segurantza eman behar diote, ikertutako
fenomenoaren izaera eta egia ahalik eta hobekien eta objektiboen azaltzeko.
Hemen, objektiboki adberbioak kontrastagarria adierazi nahi du, hau da,
beste batek ikerlan bera berregingo balu, egia eta izaera nahiko berdintsu eta
parekagarriak lortuko lituzkeela. Hori izan nahi du ikerkuntza zientifikoak
eta horren bila doa.
Baina, nahiz eta gaurko gizartean ikerkuntza hitz oso preziatua izan, ez du
berez egiaranzko inolako ziurtasunik ematen. Gehiegitan erabili dira
«ikerketa sakon bat egin ondoren hauxe ondorioztatu dugu…» edo
«ikerketak frogatu du…» bezalako esaldiak, manipulazio gordina egiteko.
Ikerkuntza berariazko manipulazioa egiteko erabil daitekeela jakinaren
gainean izanik ere, normalean ikerlearen zintzotasun eta ezkutuko interes
ezean oinarritzen gara ikerkuntza zientifikoaz mintzatzerakoan. Izan ere,
ikerlea bere egia eraikitzen eta egia hori besteena ere egiten saiatzen baita —
elkarrengarria edo konpartigarria— Hori lortzeko ikerkuntzaren praktikak
kode etiko bat izan behar du bere baitan eta honi atxiki behar zaio ikerlea
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eta ikerlana. Dena den, egia eta objektibitate bila dabilen ikerleari bi arrisku
ikusten dizkiogu:
•
•

Arrisku objektiboa: erabilitako
aparatu
teoriko
edo
metodologikoa desegokia izatea.
Arrisku subjektiboa: abstrakzioaren piramidean gora doan
neurrian sor daitekeena, guk abstrakzio-sindromea1 deitzen
duguna, hau da, ikerleak errealitate edo fenomenoa ahantzi eta
ikerlana bera, bere abstrakzio-mailan bihurtzea errealitate.

Bi arrisku horiei aurre egiteko komunitate zientifikoaren armarik
indartsuena autozuzenketa da: komunitatean bertan zuzentzen dira ikerle
batek edo batzuek egindako errakuntzak, ikerlan azientifikoak edo
iruzurrak, eta komunitate zientifiko berak iker-aurkikuntzak berrikusi,
berregin eta zuzentzen ditu. Baina arma honek ere ez du ziurtasun osorik
ematen2 eta, horregatik, zuhurtasun gradu batez hartu behar dira
ikerkuntzak.
Ikerleak arrisku objektiboa ekiditeko eta, beraz, ikerkuntzan metodologia
eta metodo egokiak erabiltzeko prestatu da lan hau, baina arrisku
subjektiborako ez dago beste irtenbiderik, ikerlearen prestakuntza eta
zintzotasuna eta komunitate
zientifikoaren
autozuzentzaile-lanean
itxaropena izatea baino. Hona bada abstrakzio-sindrome kontzeptuaren
definizio moduko bat:
Ikerlea, ikerketa aurrera doan neurrian, eta honetan
jartzen ari den ahalegin eta borondatea dela medio, neurri
batean behintzat, bere ikerlanaren egiazkotasunean gero eta
era absolutuagoz eta erlatibizazio txikiagoz sinesten joan
daiteke. Honela, datuen azterketa eta eskuerabilera3 ugari eta
jarraiak berauekiko fidagarritasun akritikoa sor diezaioke
eta, okerrenean, datuak berak bihurtzen dira ikerlearen
errealitate, ikertutako fenomenoaren ordez. Ondorioz,
emaitzekiko sinesgarritasun eta estrapolazio desegokiak sor
litzake ikerlearen baitan. Horregatik, ikerlearen barrenean
sortzen den iritzi edo jarrera honek ikerketaren emaitza eta

1

Lehenago «endosindromea» ere deitu izan dugu.
HITV virusaren aurkikuntzaren jatorriaz ustez Robert Gallo ikerle estatubatuar
ospetsuak egindako iruzurra ez zuen komunitate zientifikoak zuzendu eta argitu, Chicago
Tribune egunkariak baizik.
3
Manipulazioa.
2
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ondorioetan eragina izan dezakeelako, ikerkuntzaren
errepikapenaren bidezko autozuzenketa beharrezkoa da.
Hitz gutxitan, ikertutako errealitate errealaren eta iker-jardunean
sortutako errealitate berri honen artean tarte handiegia sortzen denean, azken
iker-errealitate hau bihurtzen da nagusi eta errealitate errealaren tokia har
dezake ikerlearen pentsamenduan eta hori horrela zabal lezake gizartera.
Geldi bitez, bada, hasiera-hasieratik argi ezarrita ikerkuntza
zientifikoarekiko zalantza eta mesfidantza erlatiboak, ondoren horien
gainean eraikiko baitugu metodologiari buruzko lan hau.
1.2

Jakintza-erak

Lau jakinbide, lau jakintza-era, egia ezagutzeko lau metodo erabil
daitezkeela dio Peirce filosofoak4: 1) atxikitasun edo tradizioa; 2) intuizioa; 3)
autoritatea; 4) zientzia.
1.2.1

Atxekitasun edo tradizioaren era5

Iraunkortasun eta aldaketa-ezarekin lotuta dago. Lehengo jakintza eta
jakinbideari jarraitzen dio. Gai bati buruz dagokeen galderari, lehendik
emandako erantzuna, besterik gabe, zalantzan jarri gabe onartzen da. Jakinera honek esaten du «zerbait egia dela, edo ongi dagoela, beti horrela izan
edo egin delako». Enfasia betikotasunean jartzen du, tradizioan, ohituran.
1.2.2

Intuizioaren era

A priori era, edo pertzepzioaren metodoa ere dei liteke. Honen logikaren
arabera, zerbait egia da, ebidentea, begien bistakoa, edo arrazoi eta
zentzuzkoa delako —dirudielako esatea hobe—. Norberaren pertzepzioa,
beste frogarik gabe, bihurtzen da jakin-metodo egiazkoa eta, beraz,
norberaren pertzepzioak ekartzen duena hartzen da guztientzako egiatzat,
agian beste batzuen pertzepzioen laguntzarekin ere. «Telebista programa ez
zaio jendeari gustatzen, niri txarra iruditzen baitzait» izan liteke metodo
4

(Peirce 1932); ondoren Cohen eta Nagel-ek Peirce-rena sakondu zuten beren metodo
zientifikoari buruzko lan oso ezagunean (Cohen and Nagle 1934). Autore hauen lanak
ere aipatzen ditu Tan metodologoak (Tan 1980). Jakintza-metodoen gai honetaz ere gauza
bera errepikatzen du Kerlinger ikerle ezagunak (Kerlinger 1973). Azkenik, gai bera
errepikatu baino ez dute egiten Wimmer eta Dominick autoreek (Wimmer and Dominick
1983).
5
«Method of tenacity» deitua ingelesez.
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honen erabileraren adibide bat. Enfasia norberaren egia/intuizioa beste
guztien egia bihurtzen jartzen du.
1.2.3

Autoritatearen era

Oso maiz erabilitako metodoa da, iturri fidagarri batek esan edo adierazi
duena, berak esan duelako, hartzen baita egiatzat. Berari aitortzen zaion
autoritateak ematen dio baliagarritasuna berak bideratutako jakintzari.
Autoritatean oinarritutako jakinbide honek iturrian jartzen du enfasia, ez
iturriak erabili duen ikasteko edo jakiteko eran edo mezuaren
egiazkotasunean. Honela, gerta liteke, eta gertatzen da, komunikabide batzuk
autoritate handia dutela, edozein dela ere autoritate horren sorburua
(entzulego handia, botere ekonomiko handia, prestigio profesional
handia...), eta, horregatik bakarrik, komunikabide horrek emandako mezu
bat egia bihur daitekeela ikuslegoarentzat, nahiz eta komunikabideak
aditzera ez eman zer jakinbide erabili duen mezu hori jasotzeko eta
ikusle/irakurleak ez jakin, eta jakiteko tresna egokirik ere ez izan askotan,
mezuaren fidagarritasuna zein den egiaztatzeko. Iturriaren autoritatea
audientziaren beraganako sinesgarritasunean datza.
Mintza gaitezen, laburtxo bada ere, eta azaletik, zenbait autoritate-motaz.
Zerk eman dezake autoritatea? Zergatik aitortzen dio jendeak pertsona edo
erakunde bati autoritatea? Autoritate-mota batzuetatik beste batzuetara
igarotzeko, edo autoritate-mota batzuk beste batzuk bihurtzeko,
agindupekoen ezjakintasuna edo izua egon daitezke, kasuan kasu. Hona
hemen zenbait ideia autoritate-motei buruz:
•
Lidergo-autoritatea: gizarteak lidergo-autoritatea aitor diezaioke
buruzagi eta giza balio egokiak dituen pertsona edo erakundeari. Honelako
autoritate-motaren kasuan gizarteak berak emandako legitimitatea dauka,
gizartearen batasun sinboloa baita.
•
Kargu-autoritatea: kasu honetan bere karguari esker lortzen du
pertsonak autoritatea. Kargu-mailak ematen dio autoritatea eta ez bere
berezko gizabalioak. Gerta daiteke pertsona edo erakunde batek lidergoautoritatea izateko balio ez izatea, baina karguari esker autoritatea aitortua
izatea.
•
Jakinduria-autoritatea:
pertsona
edo
erakundeak
duen
jakinduriagatik ematen zaio autoritatea. Jakinduria-mota hau anitz erabiltzen
da komunitate zientifikoan, bai aipu teoriko modura bai ikerlanaren emaitza
modura. Izan ere, ikerlan guztiak errepikatzeko gaitasunik ez baitago.
Autoritatearen kontzeptutik helduz, agian bi jakinduria-mota bereiz litezke:
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«zer» jakinduria eta «nola» jakinduria. Lehenbizikoan, jakintsuak jakinduria
sor lezake eta hori egiteko gaitasunagatik onesten zaio autoritatea;
bigarrenean, dagoen jakinduria nola erabili eta erabilera berriak asmatzen
dakielako. Jakintsua eta eruditoa bereizi egin behar dira. Ohar modura eta
beste pretentsiorik gabe, abstrakzioaren piramidean kokatuz, hiru jakinduriamaila behintzat ikus ditzakegu: lehen mailan, abstrakzio baxuan,
informazio-transferentzia dago eta, alderdi utilitariotik ikusiz, informazioa
ezagutzeak autoritatea eman dezake eta autoritate-mota aldatzeko tresna ere
izan daiteke; bigarren maila batean, goragoko abstrakzioan, ideiak
erabiltzeko jakinduria koka dezakegu, teknikarekin lotua; hirugarren
mailan, azkenik, ideiak sortu eta erlazionatzeko jakinduria, abstrakzio
mailan goien dagoen jakinduria-mota.
•
Indar-autoritatea: edozein motatako indarra, normalean fisiko edo
kanpokoa, izateagatik aitortzen da autoritatea. Beste indar -aukera batzuk
hauexek izan daitezke: espazioarena, ugaritasunarena. Indar-autoritateak,
hala ere, ez du legitimitaterik ematen.
•
Ordezko-autoritatea: gizarteak, berak antolatutako era espezifiko
baten bidez, bere ordezkoak izendatzen ditu, gizartearen autoritatea ordezka
eta erabil dezaten.
•
1.2.4

Zientziaren era: metodo zientifikoan oinarritua.

Metodo zientifikoa: zientziaren jakintza-era

Metodo honen bidez jakintza, ezagutza, pauso txikien sailean oinarritzen
da. Ikerketa batek egiaren arrasto bat, zati bat, eman lezake, baina, uste eta
espero denez, ikerketa objektibo nagusi anitzek fenomeno baten egia ekar
lezakete. Honek esan nahi du metodo zientifikoa, sarreran esan dugun
bezala, autozuzentzailea dela eta, beraz, aurreko ikerketa batzuetan
eraikitako teoria, okerra dela frogaturik, alda daitekeela. Adibidez,
komunikabideen ikerkuntzaren hasieran uste zen komunikabideek
igorritako mezuek kausa-efektu ia zuzena zutela, hau da, izugarrizko
eragina, eta ia berdina, zutela ikuslegoarengan, baina geroko ikerketa eta lan
kontaezinen ondoren jakin da, komunikabideen eragina mugatua dela, beste
gizarte-faktore batzuek ere parte hartzen dutela eta, azken finean, pertsonek
era desberdinez erantzun dezaketela mezu beraren aurrean.
Edozein dela erabiliko den jakintza-era, beti dago hasieran edo azpian
fenomeno bati buruzko galdera edo proposamena. Zein metodo erabiltzen
den arau, horrela izanen dira jakintzaren egia eta balioa. Izan ere, kontuan
eduki behar dira egia eta balioa ez datozkeela bat. Lehenbiziko hiru
jakintza-metodoetan balioa da garrantzitsuena, eta askotan balioa egiatzat
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hartzen da edo egiatzat funtzionatzen du. Hauetan jakintza bat oso baliotsua
izan liteke pertsona edo gizartearentzat, egiatasun objektibotik urrun egon
arren. Laugarren erak, zientziarenak, zerikusi handiagoa eduki nahi du,
berriz, egiarekin, eta bigarren maila batean balioarekin. Egiarekiko
harremanaz zerbait esanez, egiak hemen ikerleak eraikitako errealitatearen
egia esan nahi du eta, horregatik, hobe litzateke egiaren ordez ikerleak
aurkeztutako errealitate berri baten egiaz mintzatzea.
1.2.4.1 Hierarkia epistemikoa
Zientziaren metodoaren deskripzioa egiteko oso lagungarria zaigu
hierarkia epistemiko6 bat ezartzea. Honen bitartez jakintzaren abstrakziomaila desberdinak eskala batean kokatzen dira. Eskala hau eraikin teoriko
bat da, argitasuna lortzeko helburuz egindako eraikina, baina inondik ere ez
du esan nahi, eskala honetako maila guztiak trinko, tinko eta estu zedarrita
daudenik, gutxi gorabehera horrela direla eta horrela kokaturik lagungarri
izan dakizkigukeela baizik. Baina hierarkia epistemikoa grafikatzearekin
batera (ikus Hierarkia epistemikoa», 8. or.) argi ditzagun hortan erabiltzen
diren zenbait kontzeptu:
•
Ikerkuntza-tradizioa, paradigma, edo metodologia: hiru izenek
esanahi antzeko edo berdina dute normalean7. Ikerkuntza-tradizio batek
esan nahi du, iker-esparru batean oinarri teoriko orokorrak eta metodo
egokiak dituen komunitate zientifiko bat eta komunitate horren ikerlancorpus bat daudela. Beraz, zentzu soziologiko eta historikoa ere badu, zeren
eta, ikerkuntza-tradizio bat garatzeko, bi alde horiek behar baitira. Esanahi
hau du, oro har, Thomas Kuhn-en paradigma izenak8. Ikerkuntza-tradizioak
izendatzerakoan tipologia zenbait erabiltzen badira ere, ezagunenak bi dira:
lehenbiziko tipologiak bi tradizio bereizten ditu, kuantitatiboa eta
kualitatiboa; bigarrenak, berriz, hiru tradizio, enpiriko edo kuantitatiboa,
interpretatzailea, eta kritikoa (ikus honetaz «Masa-komunikazioko ikerkuntzatradizioak, paradigmak edo metodologiak», 2.3 epigrafea, 39. or.).
Beraz, ikerkuntza-tradizio bat analizatzeko edo berari analisi-marko bat
ezartzeko, hierarkia epistemiko bat osatzen duten hurrengo osagai
kontzeptual hauek erabil ditzakegu, abstrakzio handitik txikiagorantz

6

Epistemikoa jakintza zientifikoari eta honen ezagutze-metodoari dagokiona izanik.
Hala ere kontuan izan Estatu Batuetan metodologia hitza ez dela tradizio edo
paradigma esanahiaz erabiltzen normalean, hemengo metodo esanguraz baizik. Baina guk
hemen ez diogu bide horri jarraitzen.
8
(Kuhn 1970).
7

JAKINTZA IZATEKO ERAK

9

hurrenez hurren joanez eta kontzeptuak elkarrekin erlazionatuta daudela
aitortuz9:
1-1. Taula: Zientziaren jakintza-eraren hierarkia epistemikoa10
1
2
3
4
5
6
7

Ontologia
Epistemologia
Teoria
Metodoa
Ikerketa-teknikak
Jakintza-objektua (abstraktua)
Objektu erreala (konkretua)

Iturria: autoreak egokitua.

Beste ikerle batzuek antzeko osagai kontzeptualak erabili dituzte, nahiz
eta hierarkia epistemikoa11 beste era batera antolatu; baina guk Sánchez
Ruizena ekarri nahi izan dugu. Esan bezala, hierarkia sistemikoko maila
kontzeptual horiek beren artean zehazki bereizi eta beren arteko harremanak
zehazki ezartzea ikerlearentzat oso zaila bada ere, ezin dira ukatu gutxi
gorabehera horrela funtzionatzen dutela, konplexitate eta abstrakzioaren
munduan izan daitekeen ziurtasun-gradu mugatuan. Adieraz ditzagun, bada,
kontzeptu horien esanahiak. (ikus gai honetaz «Hiru ikerkuntzametodologien ezaugarriak», 2.3.4 epigrafea, 46 or.).
•
Ontologia: hemen erabiltzen dugun zentzuan, ontologiak
errealitatearen izate eta existentziari buruz jendeak dituen sinesmen eta
usteak tratatzen ditu. Adibide modura ipiniz, gizarte-zientzietako tradizio
enpiristak12 ontologia razional eta atomistikoa erabiltzen du eta honek esan
nahi du ikerle enpiristek giza portaera atomistikoki ikusten dutela, hau da,
9

Oso eskema grafiko argigarria egin du Sánchez Ruiz ikerle mexikarrak eta, hain
zuzen ere, honetaz baliatuko gara orokorrean (Sánchez Ruiz 1992).
10
Abstrakzio-mailarik handienean, hierarkiaren gailurrean, ontologia dago eta
errealitatearen izate eta existentziaz jendeak dituen sinesmenak tratatzen ditu. Horrekin
erlazionaturik baina abtsrakzio-maila beheraxeagoan dago epistemologia, hots, nola
ekoizten den esanahia edo, elkarren-egindako (elkarbanatze kualitatiboa) pertzeptzioen
bitartez, nola sortzen den jakintza. Abstrakzio-piramidean beherago joanez, beste mailak
aurki ditzakegu —geroago testu nagusian adierazita daudenak—. Maila hauen guztien
arteko harremanak ez dira erabat logiko eta ordenatuak.
11
Ontologia, epistemologia, ikerkuntzaren helburua eta metodologia; lau osagai hauek
erabili zituzten Fink eta Gantz ikerleek hiru ikerkuntza-tradizioen azterketa egitean (Fink
and Gantz 1996). Gero ere mintzatuko gara ikerlan honetaz.
12
Tradizio kuantitatiboa ere dei litekeena; Estatu Batuetako soziologia eta masakomunikabideen ikerkuntzan tradizio handikoa.
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gizarte osoaren portaera bere indibiduoetan ikus daitekeela, gizakia
razionalki portatzen delako13. Modu bertsuan, Jean Piaget autoreak14 dio,
hiru era dauzkala soziologoak errealitate soziala egituratzeko eta horietako
bat osaketa batutzaile edo atomistikoa dela, zeinen bidez gizartea jadanik
bere ezaugarriak dituzten indibiduoen batuketa modura ulertzen den, eta
ikuspegi hauxe izan da nagusi tradizo enpiristan. Jakina, ikerkuntza-tradizio
bakoitzak bere ontologia du eta tradizio enpirikoarena adibide modura
erabili badugu, geroago aztertuko ditugu tradizio bakoitzaren ikuspegi
ontologikoak.
•
Epistemologia: esanahia nola ekoizten den edo elkarren-egindako15
pertzeptzioen bitartez jakintza nola sortzen den tratatzen du. Adibide baten
bidez argi dezagun: epistemologia enpiristaren printzipio axiomatikoa
elkarren-egindako pertzepzio horiek gizakien artean antzekoak, edo
unitarioak, direla da. Jokabide epistemologiko honek indibiduo guztiak
antzeko atomo edo unitatetzat hartzen ditu eta esanahi-ekoizle edo jakintzasortzaile antzekoak ere. Beraz, enpirismo sozialaren funtsa epistemologia
unitarioa da.
•
Teoria: kontzeptu honek bi esanahi nagusi ditu: a) iker-alor bat
oinarri teoriko batzuetan sostengatzen da; eta b) ikerkuntzaren helburua
teoria produzitzea da eta, beraz, ikerlan jakin eta zehatzek zerbait ematen
diote iker-alor horretako teoriari. Esan liteke tradizio enpiristaren helburua,
neurri handi batean behintzat, teoria batean oinarritu eta fenomenoen
deskripzio, aurreikuspen eta kontrola egitea direla, iker-arloko teoria
garatzen joan dadin.
•
Metodoa: ikerkuntza-tradizio bakoitzean esanahi kokatu bat
hartzen du metodoak. Hala ere, esan liteke, metodoak iker-alor batean
fenomenoak aztertu eta ebaluatzeko erabiltzen diren prozedura nagusiak
adierazten dituela. Adibidez, eduki-analisien metodoa, anitz arlo eta zeharo
desberdinetan erabiltzen dena.
•
Ikerketa-teknikak metodo baten baitan egon daitezkeen teknika eta
prozedura zehatzagoak adierazten ditu. Ikergai zehatz batean erabil
daitekeen prozedura kokatu eta taktikoa da. Adibidez: eduki-analisien
metodoa, egunkarien estilo-azterketa jakin baterako prestatzen den ad hoc
teknika da.
13

(Anderson 1987).
(Piaget 1976).
15
«Elkarren egin» (edo «elkarrenegin») aditzak, hemen egiten dudan proposamenean,
«izari kualitatiboak elkarbanatzea» edo « kualitatiboki konpartitzea» esan nahi du,
banaezin diren izaki edo esperientziak elkarrenak egitea. Ondorioz, «elkarrengarri» ere
proposatzen dut «konpartigarri» edo «elkarbanagarri» adierazteko.
14
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Aurreko kontzeptu horiek osatzen dute hierarkia epistemiko nagusia,
edozein ikerlek edozein ikerlanetan, kontzienteki edo ez, era ordenatu batez
edo ez, erabiltzen duena. Hortik behera ikerlan zehatzen esparruan sartzen
gara.
•
Jakintza-objektua: ikertu nahi den gaia era abstraktu edo
teorikoan hartuta. Ikerleak jakin edo ezagutu nahi duen objektu teorikoa.
•
Objektu erreala: hor kanpoan dagoen errealitateko fenomeno
zehatz eta konkretu hori, zein jakintza-objektu abstraktuko esparrutan
kokatu eta ebaluatu nahi dudan.
1.2.4.2 Metodo zientifikoaren ezaugarriak
Aipatutako Kerlinger eta gizarte eta komunikabide-zientzietako autore
askori jarraituz, ikerkuntza zientifikoa fenomeno naturalen arteko ustezko
harremanei buruzko azterketa sistematiko, kontrolatu, enpiriko eta kritikoa
da. Ikusten denez, definizio hau hobeki egokitzen da metodologia edo
tradizio enpirikora eta ez horren ongi dialektikora, batez ere kontrolatu
adjektiboaren zentzuan; hala ere, baliagarria izan dakiguke, oraingoz
behintzat.
Metodo zientifikoaren ezaugarriak hauexek dira: ikerketa zientifikoa
publikoa, objektiboa, enpirikoa, sistematikoa, pilatzailea eta aurreikuslea da.
Horiei esker autozuzenketa egin daiteke.
•
Ikerkuntza zientifikoa publikoa da: aurrerapen zientifikoa datuak,
metodoak eta emaitzak publikoak izatean oinarritzen da. Ikerleak ezin
ditzake erabil egiazta ezin daitezkeen datuak. Ikerketaren emaitzak eta
informazioak argitaratzean kontu handiz hartu behar da zernolako metodo,
lagin, definizio, datu-jasotze eta abar erabili diren ikerketa egitean.
Informazio honek guztiak ahalbidetuko du hurrengo ikerketa batek
emaitzak berretsi edo gaitzestea. Izan ere, aurreko ikerketa bat berdin-berdin
errepikatzea oso ekintza zientifiko preziatua da teoriaren garapenaren
alorrean. Era berean ikerleek erabilitako material edo datu guztiak, nahiz eta
informazio batzuk ez argitaratuak izan, jaso egin behar dituzte eta
komunitate zientifikoko beste norbaitek eskatuko balizkio galantki eta
errazki eskaini eta bideratzeko bideak jarri. Ohitura arrunta da datuak bost
urtez gordetzea, badaezpada norbaitek behar balitu ere.
•
Ikerkuntza objektiboa da (izan
objektiboa izaten saiatzen da eta hori
objektibotasuna era absolutuan hartu behar,
ikerketa batek arau, definizio, neurketa

nahi du): zientzia ikerketa
du helburu. Baina ez da
erlatiboan baino. Esan nahi da,
eta prozedura esplizitu eta
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kontsistenteak ezarri behar dituela prozesuan zehar, ikerlearen esku-hartze
subjektiboa ekiditeko. Honen bidez bermatu nahi dena hauxe da, beste
kodelari edo ikerle batzuk ere emaitza beretara heltzea. Ez da ahanzten
ikerketa-mota eta fase batzuetan ikerleak inferentziak eta indukzioak egin
behar dituela, baina, dena dela, aldez aurretik argitutako lanerako
definizioetan sostengatu beharko dira hauek. Objektibitateak ere badu beste
adierazpen bat, hau da, ikerketa-datuetan oinarriturik egiten dela, eta ez
daturik gabeko interpretazioan babestuz.
•
Ikerkuntza enpirikoa da: ikerleen ardura, mundu ezaugarri,
jakingarri eta era batera edo bestera neurgarria da. Enpirizismo grekozko
hitzak, dakigunez, esperientzia esan nahi du. Jakina, honek ez du esan nahi
ikerleak ez duela ideia abstraktuekin jokatu behar, baizik eta ideia eta
kontzeptu abstraktu horiek mundu enpirikoan aztertu ahal izateko era
ikusgarri eta neurgarrian jarri behar direla. Horretarako, lanerako
definizioak prestatzen dira, beheragoko azpiatalean ikus dezakegunez.
•
Ikerkuntza sistematikoa da: sistematizazio eta kontsistentzia
giltzarriak dira ikerkuntzan eta ondorioak ere tajuzko ordenan jarri behar
dira. Ikerkuntza sistematikoa izateko arrazoi nagusi bi daude: bata
ikerketaren barnekoa, osagai guztiak denbora guztian era berdin eta ezarrian
erabili behar baitira; bestea kanpokoa, emaitzen baliagarritasuna bermatzeko
ikerketaren errepikapena egin behar baita.
•
Ikerkuntza pilatzailea da: gai bat ikertu nahi denean aurretik
horretaz egin diren ikerketetan eta lortu diren emaitzetan oinarritu behar da.
Honela jakintza pilatuz eta transmitituz doa. Baina pilatzea ez da emaitza
positiboak bakarrik batzea. Ikerkuntzaren errepikapena ere beharrezkoa da,
bai emaitzak aldekoak bai kontrakoak direnean, bietan egiten baita pilaketa.
•
Ikerkuntza aurreikuslea da: zientziaren
ardura
oraina
etorkizunarekin elkartzea da, hau da, oraingo ikerkuntza-emaitzei esker
geroan gerta litekeena aurreikustea, baldin eta ezarritako baldintzak
suertatzen badira. Izan ere, ikerleen helburuetako bat teoriak egitea da, eta
teoriek ez dute oraingo gauzak adierazteko bakarrik balio, baizik baita
geroko jokabide edo egoerak aurreikusteko ere.
1.3

Ikerkuntza zientifikoaren joerak

Aurreko atalean adierazi den bezala, ia ikerketa guztiak teoria baterantz
bideratuta daude, edo teoria batean oinarrituta. Baina hori ez da dena.
Ikerkuntzan hurrengo jobide edo orientazio hauek ikus ditzakegu16:

16

(Hsia 1988), 29-50 orr.
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arazorako, teoriarako, logikarako, kausalitaterako,
fidagarritasun/baliagarritasunerako joera.
1.3.1

estatistikarako,

eta

Arazorako joera

Ikerketa bat diseinatzerakoan, errealitateko fenomenoetan dagoen arazo
bati buruz egin nahi izaten da ikerketa. Arazo bati erantzuna aurkitu nahi
zaio. Baina hori nabarmena izanik, askotan ez da erraza arazoa bera non
dagoen ongi ikusi eta planteatzea. Gerta liteke arazoa ez argi ikustea, edota
argi ikusi arren gaizki planteatzea, eta, areago oraindik, arazoa handiegia
izatea ikerlearen iker-baliabide edo gaitasunerako. Horregatik, arazorako
joera hau ongi mugatu behar da.
1.3.2

Teoriarako joera

Aurreko atalean esan den bezala, ikerketaren abiaburua, ahal denean,
teoria jakin edo ezarri bat izaten da, eta helburua ere teoria berria ezartzea
edo dagoena onestea/gaitzestea izaten da.
1.3.3

Logikarako joera

Ezin du hutsean jauzirik egin ikerketak, horregatik erabiltzen ditu
logikaren prozedurak eta urratsak. Dedukzioa eta indukzioa, biak, erabiltzen
ditu. Arrunki ezaguna da, dedukzioa orokorretik partikularrera joatea den
prozesua dela. Prozesu honen bidez teoria bat test-egin daiteke eta teoria
horren ondorioak eta inferentziak aztertu ere. Indukzioa berriz
partikularretik orokorrera doan prozesua dugu. Prozesu honen bidez teoria
bat sor daiteke eta, jakina, inferentziak eta inplikazioak sortu teoriaren
mailan17.
Inferentziak deduktibo eta induktiboak izan daitezke. Inferentzia
deduktiboan premisa egiazkoa bada ondorioa derrigorrez da egiazkoa: A
egia baldin bada, B derrigorrez da egia. Inferentzia induktiboan, berriz,
premisa egiazkoa bada, ondorioa probableki da egiazkoa: A egia baldin
bada, B probableki da egia.
Logikako beste kontzeptu interesgarria silogismoa dugu, premisa nagusi
eta premisa txikitik ondorioa ateratzen dugun18 argumentu deduktiboa.

17

(Hurley 1991), 29-35 orr.
- A guztiak B dira («gizaki guztiak hilkorrak dira»; C, A da («Mikel gizakia da»);
beraz, C, B da («Mikel hilkorra da»).
18
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Beraz, ikerketa baten lehen zatian —zein arazo ikertu, nola ikertu eta
hipotesiak ezarri— dedukzioa erabiltzen da batez ere, bigarren partean
ikerketa diseinatzen da, eta hirugarrenean indukzioaren bidez ondorioak
ateratzen dira.
1.3.4

Deskripzio, azalpen eta iragarpenerako joera

Komunikazioaren ikerkuntzak, beste ikerkuntza guztiek bezala,
fenomenoak esplikatu, deskribatu eta iragarri, aurresan edo aurreikusteko
joera du nabarmenki. Baina deskribatzea eta iragartzea ez dira berdinak,
lehena egiazkoa izan daiteke eta bigarrena ez. Hiru joera hauek
komunikazio-ikerketa askotan aurki daitezke, baina beste batzuetan lehen
biak bakarrik. Fenomeno bat deskribatu ondoren, horren azalpena aurki edo
eman liteke, eta agian aurreikuspenik egin ez.
Beste bereizketa bat ere egin beharra dago. Azalpen batean oinarritutako
aurreikuspena deduzitutako iragarpena da, baina azalpenean ez
oinarritutako iragarpena estrapolazio, korrelazio edo iritzi-batuketa baino ez
da.
1.3.5

Probabilitaterako joera

Komunikazioaren ikerkuntzak estatistika eta matematika maiz erabiltzen
ditu gertakizun eta fenomenoen probabilitatea eta maiztasuna aurkitu eta
neurtzeko. Fenomeno bat gertatzeko dagoen probabilitatea ezagutu nahi
izaten du metodologia estatistikoak eta, beraz, probabilitate estatistikoa
neurtzen da. Izan badira, joera hau ez duten beste ikerkuntza-era batzuk,
ikerketa kualitatibo edo kritikoak adibidez. Horietan ere badago
probabilitate zentzua, hau da, fenomeno bat gertatu egiten dela eta gertatze
hori kualitatiboki aztertzen dela, baina probabilitate kontzeptu hau ez da
zenbakitan neurtzen. Badakigu badela, baina ez dakigu zenbat aldiz den
probablea.
1.3.6

Fidagarritasun eta baliagarritasunerako joera

Ikerketa baten fidagarritasun eta baliagarritasun-mailak oso kontzeptu
garrantzitsuak dira ikerkuntzan, oro har. Geroago ere mintzatuko gara bi
kontzeptu hauetaz, baina labur esan dezagun: ikerketa baten fidagarritasunmailak ikerketa horretako emaitzak gero ere, ezarritako maila horren
barrenean, berdinak izango direla bermatzen du, hau da, ikerketa hori edo
neurketa horiek bigarren edo hirugarren aldiz, beranduago, errepikatzen
badira ere, ondorioak berdinak izango direla. Beraz, fidagarritasun-mailak
ikerketa baten errepikagarritasuna adierazten du, hots, beti emaitza berdinak
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emango dituela. Baliagarritasunak, berriz, neurketa-tresna batek (eskala,
indize, eta abar) neurtu nahi duena ea zer neurritaraino neurtzen duen
adierazten du.
Fidagarritasun kontzeptuak neurketa-emaitzen arteko erlazioaren
errepikagarritasun eta iraunkortasuna definitzen duen bezala, baliagarritasun
kontzeptuak neurketa-tresnaren eta emaitzaren arteko erlazioa egiazkoa den
jakin nahi du, edo zer neurritan den egiazkoa.
1.3.7

Kausalitaterako joera

Komunikazio-ikerketa maiz, baina ez beti, kausalitatearen atzetik dabil,
kausa-efektu erlazioaren bila. Komunikazioaren analisiak askotan zergatiak
bilatu nahi ditu, baina beste askotan deskripzioak ere bai. Izan ere, masakomunikazioan kausalitatea aurkitzea oso zaila izaten da, ikerketaren kontrol
osoa ia eskuraezina baita gehienetan eta faktore edo kausa igartezinek esku
hartzen baitute bestetan. Gainera, komunikazioa —dela pertsonala,
multzokoa edo jendetzakoa (masa)— anitz faktorez eta anitz kausaz
eraginda dagoenez, berriz ere continuum batean gaude, non kausa edo
faktore eragile garrantzitsuak identifika daitezkeen, baita beraien eragina
continuum horretan kokatu eta mailakatu ere zenbaitetan, baina oso zailki
ziurta daiteke horiek soilik direla kausa.
1.3.7.1 Kausalitate-motak
Lau kausalitate-mota bereiziko dira hemen:
1.
2.
3.
4.

Kausa
Kausa
Kausa
Kausa

bakarra eta efektu bakarra
anitz eta efektu bakarra
bakarra eta efektu anitz
anitz eta efektu anitz.

Berriz ere azpimarratu egin behar dugu, komunikazioaren alorrean
kausalitate osoa aurkitzea ia ezinezkoa dela eta, gehienetan, kausak baino
areago faktore eragileak direla, multzoan lan egiten dutenak. Dena den,
hona hemen zenbait kausalitate-mota eta horiek adierazteko zenbait adibide.
1.3.7.1.1 Kausa bakarra eta efektu bakarra
Kausalitate-mota sinpleena da, baina komunikazioan ez gehien gertatzen
dena. Izan ere, oso zaila izan daiteke kausa batek izatea efektu osoaren
ardura. Beraren formulazioa honelakoa izan liteke:
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Baldin eta A, orduan B
edo beste era batera idatzita:
Baldin A bada, orduan B izango da

Adibidez: pertsona batek gehiago jaten badu (A), orduan gizendu egingo
da (B). Non A baldintza antezedentea den eta B baldintza kontsekuentea.
Garbi dago gehiago jatea gizentzeko kausa dela, baina ezin dugu esan kausa
bakarra denik.
1.3.7.1.2 Kausa anitz eta efektu bakarra
Komunikazioan maiz gertatzen da hemen adierazten den kausalitate-mota
hau. Beraren formulazioa hauxe izan liteke:
Baldin A bada, orduan B izango da
Non: A = a1, a2, ... , an

Adibidez: gizarteko biolentziak (B) kausa anitz ditu (A): telebistako
indarkeria, baldintza sozialak, langabezia...
1.3.7.1.3 Kausa bakarra eta efektu anitz
Kausaren aldean sistema bitarrera eramaten gaitu mota honek: kausa bat
izan, bai ala ez. Masa-komunikazioan, adibidez, komunikabide bat erabili ala
ez, komunikazio-mota bat izan bai ala ez. Efektuaren aldean, berriz,
eraginak anitzak dira. Beraren formulazioa hauxe izan liteke:
Baldin A bada, orduan B izango da
Non: B = b 1, b 2, ... , b n

Adibidez: langabeziaren kausak (A) ondorio anitz ditu (B): familiak
hautsi, suizidioak ugaldu, kontsumoa urritu...
1.3.7.1.4 Kausa anitz eta efektu anitz
Beraren formulazioa honela izan liteke:
Baldin A bada, orduan B izango da
Non: A = a 1, a 2, ... , a n; B = b 1, b 2, ... , b n

Adibidez: A aldagaia: Familiaren pobreziak (a1), hezkuntza urriak (a2),
gurasoen seme-alabenganako arreta txikiak (a 3) ondorio anitz ditu
umeengan eta horiek B aldagaia dira: familia hautsi (b1), seme-alabak
drogan sartu (b2), langabezian erori (b3) ...
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1.3.7.2 Baldintza beharrezko, nahiko eta laguntzailea
Kausalitatearen beste alde interesgarri bat da hemen ikusiko duguna.
Ikerkuntza-mota baten jokoa, kausalitateari dagokionez, beraz, hurrengoa
aurkitzea da:
Zein egoeratan baldintza determinatzaile batek egingo
duen baldintza edo gertakizun kontsekuente bat ekidinezin,
eta zein egoeratan baldintza antezedente, aurreko baldintza,
batek egingo dituen gertakizun kontsekuenteak, gertakizun
ondorekoak, probable.
Hiru adjektibo ditugu baldintzak mugatzeko: beharrezkoa, nahikoa eta
laguntzailea.
1.3.7.2.1 Baldintza beharrezkoa
B gertakizuna gerta dadin, A baldintza izatea beharrezkoa da, baina
alderantzizkoa ez da beti gertatzen, hau da, A baldintza den guztietan B
gertatzea.
Beharrezko baldintza:
A baldintzak ⇒B1 ∪Bn gertakizunak
Non: ⇒ikurrak «dakar» edo «dakartza» esan nahi duen; eta ∪ ikurrak «edo»

Adibidez, telebistarako menpeko-zaletasuna edo zalekeria izateko (B1
gertakizuna) telebista anitz ikusi behar da (aurreko A baldintza); baina
telebista anitz ikusten duten guztiak ez dira zale-itsuak.
1.3.7.2.2 Baldintza nahikoa
Baldintza beharrezkoa eta baldintza nahikoa antzekoak dira baina ez
berdinak. Baldintza nahikoaren kasuan A1 baldintza gertatzen bada B
gertakizuna gertatuko da, baina beste baldintza batzuengatik ere (An) gerta
liteke B gertakizuna.
Baldintza nahikoa:
A1 ∪ An baldintzek ⇒ B gertakizuna
Non: ⇒ikurrak «dakar» edo «dakartza» esan nahi duen; eta ∪ ikurrak «edo»

Adibidez: motorrezko hegazkin bat erregairik gabe (A1, baldintza
nahikoa) erori egingo da, baina beste kausa batzuengatik ere eror daiteke
(An).
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1.3.7.2.3 Baldintza nahikoaren eta beharrezkoaren batuketa
Dakigun bezala, beharrezko motako baldintzaren kasuan A baldintzak B1
edo B n gertakizunak dakartza; eta nahiko motako baldintzen kasuan A1 edo
An baldintzek B gertakizuna dakarte. Baldintza batek bi ezaugarriak
dituenean, hau da, nahikoa eta beharrezkoa denean, hurrengo deskripzioa
egin dezakegu: A baldintza B gertakizunaren kausa da, eta gainera, B
gertakizuna A baldintzaren efektua da. Beste era batera esanda, A edo B ez
dira bakarrik gertatzen. Honela idatz liteke:
Beharrezko motako gehi nahiko motako baldintzak batuta:
A baldintzak ⇔ B gertakizuna
Non: ⇔ ikurrak «dakar» edo «dakartza» esan nahi duen, norantza batean zein
bestean

Adibidez: arnasa ez hartzearekin (A, baldintza nahiko eta beharrezkoa)
pertsona hil egiten da. Aipatutako adibidean ez gara sartzen zerk eragotzi
duen arnas hartzea, izan ere aurreko hainbat kausa izan baitaitezke, baizik
eta aipatutako baldintza ematen bada seguru gaude hil egingo dela.
Alderantzizko efektua ere badago: hiltzen bada (B) arnasa hartzeari ere
utziko dio (A).
1.3.7.2.4 Baldintza laguntzailea
Komunikazioaren ikerkuntzan maiz aurkitzen den baldintza izaten da.
Baldintza laguntzaileak (L) gertakizun bat (B) gertatzearen aukerak ugaldu
egiten ditu, probabilitatea areagotu, baina ez da nahikoa edo beharrezkoa
gertakizun hori gertatzeko; horregatik, beste baldintza bat (A) behar izaten
da gertakizuna gauzatzeko.
1.3.7.3 Neurri edo balio nahiko eta beharrezkoa
Orain arte esandakoa fenomeno edo gertakizunei, bere osotasunean,
dagokie, hala baldintzaren zereginean nola ondorioarenean (A eta B
fenomenoak). Baina zer gertatzen da beharrezko eta nahiko kontzeptuekin,
fenomenoaz baino gehiago fenomenoaren neurriaz edo balioaz ari
garenean? Kasu honetan baldintza nahiko eta beharrezkoez mintzatu ordez,
neurri edo balio nahiko eta beharrezkoez ari gara.
Jo dezagun giza fenomeno bat neurtu behar dugula; fenomeno horrek
bere izaera propioa lortuko du, hau da, eskala batean balore egoki eta
zehatza lortzen duenean izango da fenomeno hori aproposa eta neurrikoa;
eta balore hori lortuko du fenomenoaren baldintza edo faktoreak nahikoak
eta beharrezkoak direnean, ez eskasiarik ez soberarik gabe. Jakina, giza
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jardunetan, eta berdin komunikazioan, oso zaila da balore zehatz eta egoki
hori zein den jakitea, eskasiarik eta soberarik ez duen tamaina hori jakitea,
hau da, zorrozki betetzea nahiko eta beharrezko balioak, baina gizarte eta
komunikazioaren ikerkuntzak horren atzetik edo horren bila joan behar du.
Adibidez: jakin badakigu, telebista ikustea onuragarria dela gizaki eta
gizartearentzat19, beraz, telebista ikustearen eskala bat presta genezake,
«zenbat denboraz ikusi» ala «zer programak ikusi». Jakin badakigularik
beharrezko eta nahiko kontzeptuak erlatiboak direla gizarte jardunetan,
pentsa dezagun, hala ere, ikerketari esker eskala horretan balore bat ematen
diogula beharrezko faktoreari, hau da, gutxienez zenbat denboraz edo zer
programa ikustea den onuragarria gizakiarentzat. Beste alde batetik,
eskalaren goiko aldetik, egin dezagun antzeko prozedura aski-izatearen edo
nahiko faktorearekin eta eman diezaiogun beste balore bat eskalan, hau da,
zenbat denboraz telebista edo zer programak ikustea den aski izatea,
nahikoa, soberarik gabe onuragarria izateko. Bi balio horiek zentzuzko
gutxienekoa eta gehienekoa markatuko dituzte eskalan eta beharrezko eta
nahiko baldintzen guruzpuntua horien artean egongo da.
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2.

2.1

Komunikazio-ikerkuntzaren egoera

Komunikazioaz

Komunikazioa ezein gizartek eta gizakik erabiltzen duen funtsezko
harremanetarako baliabidea da, airea bezain beharrezkoa. Zientziaren
ikuspuntuak determinatzen du beraren definizio kokatua eta, beraz, ugariak
dira definizioak. Dena den, laburbiltzeko, bi definizio-esparru zabal aipa
litezke1: batean komunikazioa prozesua da, zeinetan A izakiak B izakiari
mezua igortzen dion testuinguru batean, baliabide baten bidez, agian
efekturen batekin bi izakietan, eta agian berrelikaduraren batekin B
izakiarengandik A izakiarengana; bestean, komunikazioa esanahi-truke eta
negoziazioa da, zeinetan mezuak, kultura propioan txertatutako jendeak eta
errealitate kokatuak, hirurak, elkarrekinean dabiltzan esanahiak egin,
berregin eta ulertzeko.
Definizioak ugariak diren modura, komunikazioaren funtzioak eta
erabilerak honela dira ere. Horiek guztiak ezagutzeko zientzi alor zenbait
erabiltzen dira eta, guztietan, ezagupide garrantzitsuena ikerkuntza
zientifikoa da. Baina komunikazioa hain zabala izanik (ia dena da
komunikazioa bizitzan) gure gaia batez ere masa-komunikabideetara, eta
hauen ikerkuntzara, mugatu beharra daukagu. Horrek ez du esan nahi
hemen azalduko diren metodoak beste komunikazio-mota batzuetan ere

1

(O'Sullivan and others 1983).
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erabilgarriak ez direnik —izan, egiaz, alderantziz
komunikabideetarako egokiago landuta daudela baizik.

da—

masa-

Bereizketa nagusia egiten dute adituek komunikazioaren ikerkuntza eta
masa-komunikazioaren ikerkuntza kontzeptuen artean. Lehena edozein
komunikazio-mota jasotzen duen alor ia mugaezina bada, bigarrena
aurrekoaren barrenean dagoen sailtzat har liteke, masa-komunikabideen alde
guztiak ikertzen dituen alortzat.
2.2

Masa-komunikazioaren alorra

Masa-komunikazioaren alorrean ere hainbat sail eta azpisail daude eta
horren adibidea izan daiteke AEJMC2 nazioarteko elkarte oso garrantzitsuak
bere baitan zenbat eta zein sail dauzkan ikustea: publizitatea, komunikazioteoria eta metodologia, historia, nazioartekoa, legea, aldizkariak,
gutxiengoak, egunkaria, zuzendaritza eta ekonomia, masa-komunikazioa eta
gizartea, harreman publikoak, ikerlan kualitatiboak, irrati eta telebista,
bigarren hezkuntza, eta komunikazio bisuala.
Horrenbeste berezitasun eta interesgune izanik, David Weaver estatubatuar
ikerle eta aditu garrantzitsuenak dio, ez dela harritzekoa masakomunikazioan lan egin, ikertu eta irakasten duten pertsonen artean oso
kontzeptu eta teoria nagusi gutxi izatea komun eta denentzat esanguratsu3.
1991n Estatu Batuetako 231 komunikazio-ikerle eta -aditu aipatuenen eta
erabakitzaileenen artean egindako inkesta batek agertu zuenez, badira
zenbait muineko kontzeptu eta teoria komunikazioko azpisail askotan
presente daudenak; teoria horien artean sistemen teoria, informazioaren
prozesatzea, interakzionismo sinbolikoa, kultur estudioak, eta erretorikaren
teoria aipatzen ziren. Baina inkestan gehien eta ugarien aipatutako teoria eta
kontzeptuak azpisailen barnekoak ziren, teorien abstrakzio-eskaileran maila
ertaineko kontzeptuak dei litezkeenak, «zertarako erabili» galderari
erantzuten diotenak:
1.
2.
3.

2

Agenda-ezarpena edo «agenda setting» izenez ezaguna, masakomunikazioan eta komunikazio politikoan.
Zalantzaren urritzea pertsonarteko komunikazioan, difusioteoria masa-komunikazioan eta kulturarteko komunikazioan.
Erabilerak eta sariak masa-komunikazioan.
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Ikusi denez, sailetan barrena onartu edo adostutako zenbait muineko
kontzeptu komunikazioko alor zabalekoak dira eta zenbait masakomunikaziokoak.
Tan metodologoak dio, masa-komunikazioaren ikerkuntzaren zeregin
nagusia masa-komunikabideak berak, beren mezuak, beren audientziak eta
beren efektuak ikertzea dela4. Garbi dago komunikazioa prozesu izatearen
ikuspegia duela honek, baina ezin da ahantzi ere esanahi-trukearen
ikuspegia; eta bi esparru horiek nagusienak izanik, gehiago ere badira.
Masa-komunikazioa komunikazio bitartekatua da. Bitartekoa mota
askotakoa izan daiteke eta orduan komunikazioaren alor zabalean ere
sartzen gara, baina guk masa-bitartekoei arreta berezia emango diegu, hau
da, telebista, irratia eta egunkaria eta beste berriago batzuk ikertzeko
metodoei.
2.2.1

Masa-komunikazioaren ikerkuntzaren eboluzioa

Phillips Davison adituaren arabera5, komunikazioari buruzko ikerkuntza
sozialaren
lanak
diziplina
desberdinetatik
sortu
ziren6. Gero,
unibertsitateetako fakultate eta departamentuen komenientzarako, masakomunikabideetan interesak zituztenak batu egin zituzten eta elkartze
horretatik hasi zen hazten masa-komunikazioaren jakintza-arloa eta ez gai
horri buruzko corpus teoriko batetik. Historialariak izan dira, adibidez,
masa-komunikazioari buruzko ikerketa-multzo handi baten egileak eta
horren aitzindarietako bat izan zen Zientzia Historikoen Nazioarteko
Komitea, Parisen kokatua. 1929an batzorde berezia eratu zuen «prentsaren
nazioarteko bibliografia» egiteko. Nazioarteko Komitearen Boletinak
(Bulletin) zenbait lan argitaratu zituen hogeitamarreko hamarraldian7 eta
berrogeiko lehen urteetan baina II mundu-gerraren garaian eten egin zen.

3

(Weaver 1993).
(Tan 1980).
5
(Davison 1994).
66
Zenbait datu historiko bakarrik emango ditugu hemen, ideia orokor bat izateko batez
ere. Nola eta Estatu Batuetan izan duen «mass communication research» motako
ikerkuntzak garapen eta indarrik handiena urteetan zehar, hangoak izango dira
erreferentzia handienak, batez ere kontuan hartzen badugu, jakintzarlo edo iker-arlo honi
bere nortasuna eta bere autonomia zientifikoa, nahiz eta erlatiboa, han eman diotela
gehienbat. Europan beste jakintzarlo batzuen barruko azpisaila baino ez da izan
gehienetan (soziologia, psikologia, historia...), Davisonen txostenetik hartutako datu
historikoek dioten bezala.
7
Lehenbizikoetakoan zegoen espainiar prentsaren historiari buruzko bibliografia bat.
4
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1920ko urteetan Alemaniako unibertsitate batzuk «prentsaren
zientziaren» katedrak sortu zituzten eta urte horietan ere Prentsaren
Zientziaren Institutu Pangermanikoa hilabetekari bat argitaratzen hasi zen,
ikerlanez osatua. Hala ere, autore batzuen iritziz, ikerketen kalitatea txikia
omen zen eta, are okerrago, urte batzuk beranduago naziek kontrolatu omen
zuten.
Europatik Estatu Batuetara jauzi eginez, lehenik Chicagoko Eskola
deitutako soziologo taldeak komunikazioan izandako eragina aztertu behar
da eta horri hurrengo epigrafe bat eskaini diogu. Ikus ditzagun orain lau aro
nagusi masa-komunikazioaren ikerkuntzan.
•
Lehen aroa, efektu indartsuena: XX. mendearen lehen laurdenean,
Chicagoko Eskola lanean ari zenean, lehenbiziko mundu-gerra oso indar eta
faktore garrantzitsua izan zen masa-komunikazioaren ikerkuntza garatzeko.
Gerra-garaian mezuak eta edukiak zorrozki aztertu ziren, propagandaren
teknikak ezagutu eta hauen eragina jendearengan zein izan zitekeen
neurtzeko8. Hortik sortu zen lehenbiziko aroa, zeinetan komunikabideen
mezuek audientziarengan izugarrizko eragina zuteneko teoria, «orratzaren
komunikazio-eredua» ere deitzen dena, nagusitu zen. Ustea zen, jendeak era
berdintsuan jaso eta erreakzionatzen zuela mezu baten aurrean. Gizarteko
pertsonak unitate berdintzat hartzen zituen eredu honek. Teoria honek
indarrean jarraitu zuen 1930 eta 1940ko hamarraldietan ere, bigarren
mundu-gerraren garaian batez ere, zenbait ikerleren lanen bitartez. Baina
komunikazioaren ikerkuntza gerra-propagandaren alorretik bizitza zibileko
alorrera eraman zutenean, orduan aro berri bat hasi zen.
•
Bigarren aroa, efektu mugatuen edo «berrindartzearen eredua»:
Lazarsfeld, Berelson eta Gaudet-en The People's Choice liburu ospetsuak
eman zion bidea aro berri honi, zeinetan komunikabideen mezuen eragina
ez zen horren handia kontsideratzen. Egia esateko, eta Phillips Davison-ek
dioen bezala9, autore hauek ez zioten mezuek efektu txikiak zituztenik,
baizik eta, hauteskundeen kasuan, botoa nori eman erabakita izan edo
hautagaia aukeratuta zeukatenengan, aurkako eragina baino audientziaren
usteetan berrindartze-efektua zeukatela. Alderantziz irakurriz, gauzak argi
eta erabakita ez zeuzkatenengan, efektuak handiak izan zitezkeen, zenbait
faktorek bat eginez gero. Beraz, bigarren aro hau, interpretazio oker batetik
sortua zela ere esan liteke eta, hori horrela hartuko bagenu, bigarren aro hau
lehenaren adar bat baino ez litzateke izango. Baina efektu mugatuen iritzia

8
9

Laswell izan zen horren ikertzaile sutsua (Laswell 1927).
Ikus lehenago aipatutako lana.
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zabalduz joan zen 1950eko urteetan zehar eta oso ezaguna egin zen
Klapper-en lana10.
•
Hirugarren aroa, efektu handien garaia berriro: 1960 eta
1970eko hamarraldietan, gazteen bizi-estilo eta ideia berriak, giza
eskubideen mugimendua eta Vietnamgo gerra gizartean barneratu zirenean,
berriz ere komunikabideen mezuen eragina handia zela pentsatzen hasi zen.
Eta neurri batean edo bestean, efektu indartsuen ereduak indarrean dirau
gaur arte.
•
Laugarren aroa, gaurkoa, efektu ertainen garaia: gizarteak eta
pertsonak hain desberdinak izanik, ezin da efektuen eredu bat orokortu eta
denetarako eta toki guztietarako balio balu bezala erabili. Aipatutako aro
hauek Estatu Batuetara hobeki egokitzen dira, Europan bestelakoak baitziren
ikerkuntzaren kezkak, geroxeago ikusiko dugun bezala. Dena den, beste
arrazoi askoren artean, gizartea komunikabide eta komunikazio-era askoren
bidez hornitzen delako, gizartea bera ere oso anitz eta desberdina delako,
agian esan liteke masa-komunikazioaren efektuak moderatuak direla.
Ezin da ahantzi, 1950etik aurrera nagusitu zen kontsumo-gizartearen
beharrei erantzuteko —edo beharrak sortzeko—, publizitatearen mundutik
etorri den komunikazioaren ikerkuntza. Oso faktore handia izan da, bai
komunikabideak eta mezuak hobeki erabili eta bideratzeko, bai audientzia
ezagutu eta erostera bultzatzeko.
Baina laburpentxo hau emanda, itzul gaitezen une batez hastapenetara.
2.2.1.1 Chicagoko Eskola
Mende honen hasieran11, John D. Rockefeller-en diruz hornitutako
Chicagoko unibertsitatean, Chicagoko Eskola deitzen zen/den soziologiakorrontea sortu zen. Hauxe izan zen Estatu Batuetako soziologiaren
garapenaren aitzindari eta erreferentzia nagusi mende honen hasieratik
1930eko urteetara bitartean. Europako teoriak eta, batez ere, Alemaniako
Georg Simmel soziologoarenak hartu zituzten erreferentziatzat. Baina
soziologiarekin batera edo beraren alboan etorri zen komunikazioaren
ikerkuntza ere. Soziologo horien izenak hauexek dira: John Dewey, George
Herbert Mead, Robert Park eta Charles Horton Cooley12. Giza
komunikazioaren subjektibismoa azpimarratzen zuten, mezuaren hartzaileak
bere era partikularrean interpretatzen duela mezua eta ez emaileak edo
iturriak nahiko lukeen erara. Chicagoko Eskolako soziologo hauek hiriko
10
11
12

(Klapper 1960).
Gai honetaz ikus Everett Rogers-en txostena (Rogers 1993).
Michigango unibertsitatean zegoen hau, baina besteekin harreman handia zeukan.
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gizartearen arazoak eta gizatalde marjinalen bizitzak aztertzen zituzten.
Horretarako, ikerkuntza-metodo etnografikoak erabiltzen zituzten eta batez
ere bi teknika: soegitea eta elkarrizketa sakona. Datu kuantitatiboak ere
erabiltzen zituzten, hiriko legehausteen edo langabetuen portzentaiak
adibidez, baina ikerketarako laguntzak ziren, zatiak. Ikerkuntza-metodo
kualitatiboak ziren batez ere, datuak osagarri izanik. John Dewey filosofia
pragmatikoaz arduratu zen eta, estimulu-erantzun teoriarekin ez konforme,
estimulu-interpretazio-erantzun prozesua prestatu zuen, Mead eta beste
batzuekin batera. George Herbert Mead interakzionismo sinbolikoaz
arduratzen zen eta keinuaren teorian berezitu. Robert E. Park, giza
ekologiaz eta masa-komunikazioaz arduratu zen eta talde hartakoetatik
komunikazio-ikerkuntzari gehien bultzatu ziona izan zen. Prentsaren edukia,
irakurleria eta jabetza ikertu zituen eta hor kokatzen da I. mundu-gerra
garaian inmigranteen prentsa aztertzea, Estatu Batuekiko leialtasuna
aldarrikatu edo saboteatzen zuten jakiteko. Horixe izan zen lehenbiziko
ikerlan enpiriko eta sistematikoa masa-komunikazioan, nahiz eta ez erabat
kuantitatiboa. Beraz, Chicagoko eskola enpirikoa zen baina ez oso
kuantitatiboa, metodo etnografikoak erabiltzen baitzituen gehienbat. Parkek zioenez metodo estatistikoak engainuak ziren. Baina 1930etik aurrera,
beste toki batzuetako joerari jarraituz, Chicagoko Eskola soziologia
kuantitatibo eta estatistikoan murgildu zen. Ordurako bere beherakada ere
hasia zen, seguraski.
Talde honetako soziologoak, eta batez ere Robert Park, izan ziren
komunikazioaren ikerkuntzaren aitzindariak eta hauekin batera, baina beste
bide batetik, Walter Lippmann bere Public Opinion liburu ezagunarekin.
Beraz, masa-komunikazioaren
ikerkuntza hastapenetan
zegoenean
Chicagoko eskolakoak eta Walter Lippmann izan ziren aurreratuenak.
Chicagoko Eskola komunikazioak gizartean duen betebeharraz eta
eraginaz teoria osatzen saiatu zen eta metodologia interpretatzailea,
komunikazio-mezu batekin hartzaileak sortzen dituen esanahi subjektiboak
enfatizatzen dituen metodoa, erabili zuen.
2.2.1.2 Lau fundatzaileen» deitura» 13
Bernard Berelsonek 1959an14 lehenik eta Wilbur Schrammek gero masakomunikazioaren ikerkuntzaren fundatzaile izendatu zituzten hurrengo lau
13

«Fundatzaile» ordez, euskaraz hobeki legoke, agian, sortzaile edo eraikitzaile, baina
bere jatorrizko hizkuntzan duen esangura errespetatu nahi izan dugu (ingelesez
«founder»).
14
(Berelson 1959).
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ikerle hauek: Harold Laswell, Kurt Lewin, Paul F. Lazarsfeld15 eta Carl I.
Hovland. Eta lau fundatzaileak izen horrekin geratu dira harrez gero. Gauza
da, Chicagoko Eskolakoak ikusi ondoren, lau hauen nortasun eta errainua
birdefinitu egiten dutela Rogers bezalako autore batzuek. Are gehiago,
autore honentzat egiazko fundatzailea, norbait izatekotan, Wilbur Schramm
da, honek eraiki baitzituen lehenbiziko komunikazio-departamentuak eta
hasierako testuliburuak idatzi. Lau fundatzaile hauek 1930, 1940 eta 1950
urteetan egin zituzten beren ikerlan eta idazlan nagusienak, masakomunikazioaren ikerkuntza gorpuzten ari zen garaian hain zuzen, baina
beraiek ez zuten beren burua masa-komunikazio alorreko ikerletzat ikusten.
Are zehatzago, Laswell zientzia politikoan, Lewin psikologia sozialean,
Lazarsfeld soziologian eta Hovland psikologian zeuden kokatuta, beren
ustez. Beraz, «fundatzaileak» baino, batzuentzat lau hauek ere aitzindariak
dira.
Everett Rogers-entzat lau hauetaz gain beste zenbait ere aipatu behar dira
fundatzaileen artean: Theodor Adorno, Claude E. Shanon, Norbert Wiener
eta Robert Merton16.
Beraz, II. mundu-gerraren aurretik eta tartean propagandari buruzko
ikerketa asko egin ziren eta Harold D. Laswell-en eskutik osatu zen edukianalisiaren metodoa gaur egun ezagutzen dugun bezala: sistematikoa eta
ezaugarri zientifiko zehaztuekin.
Hiru hamarkada horietan metodo kuantitatibo eta metodo kritikoen
arteko eztabaida gogortu egin zen, eta horren adibide eredugarria izan liteke
Lazarsfeld enpiriko-kuantitatiboaren eta Adorno kritikoaren arteko
eztabaida. Blumler jakintsuak, beti bezala, oso argiro bildu zuen bere
txostenean17.
Metodo desberdinen arteko eztabaidaren kinka nagusia honelaxe bil
liteke: masa-komunikazioaren ikerkuntza zertarako erabili, zer helbururekin
tajutu? Erantzun desberdina eman zioten Lazarsfeld-ek eta Adorno-k eta
brdin egin ohi dute gaur metodo kuantitatiboen edota kritikoen zaleek.

15

«The People's Choice» izenburuaz 1940ko presidente-hauteskundeetan erabili zen
propagandari buruzko lan eta liburua, Berelson eta Gaudet kideekin batera egina, izanen
da seguruenik hauteskundeetako propagandan gehien eragin duena.
16
Rogers, lan aipatua, 20 or.
17
(Blumler 1978). Atal honetako hurrengo orrialdeetan datozen Blumler-i buruzko
aipamenak, lan honetatik aterako dira.
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2.2.1.3 Lazarsfeld-Adorno eztabaida
1940ko hamarraldiaren hasieran Paul Lazarsfeld eta Theodore Adornok
eztabaida argitaratua eduki zuten18. Biek Europatik emigratu zuten 1930eko
urteetan Estatu Batuetara. Biak bat zetozen bi ikerkuntza-eredu desberdin
zeuzkatela buruan eta praktikan, eta bi eredu horiek helburu desberdinak
suposatzen zituztela aldez aurretik. Lazarsfeld-en ikerkuntza-eredua
ikerkuntza administratiboa deitzen zen eta beraren abiapuntua masakomunikabideak tresna neutraltzat hartzea zen, helburu-multzo desberdinak
zerbitzatzeko gai ziren tresna neutralak. Ikerkuntza-eredu administratibo —
edo enpiriko kuantitatiboa— honek emantzat hartzen zituen erabiltzaileen
asmoak eta helburuak —komunikabideen ikusle, irakurle, entzuleenak—, eta
segidan, asmo horiek bete ahal izateko informazioa batzen hasten zen.
Ikerkuntza-mota honek audientziaren nondik-norakoak, komunikabideen
edukiak eta hauen eraginak itxura- eta pertzepzio-baldintza desberdinetan
aztertzen zituen. Lazarsfeld-ek berak esan zuenez, ikerkuntza-eredu honen
atzetik hurrengo ideia zegoen, hots, komunikabide modernoak, jendeak eta
erakundeek helburu jakin batzuetarako erabiltzen dituzten tresnak zirela, eta
ikerkuntzaren zeregina, tresna horiek hobeki ezagutzeko bidea ematea zela;
horrela, ezagutza hobe horri esker, komunikabideen erabilera erraztu egingo
zen. Garbi ikusten denez, beraren jarrera komunikabideen aldekoa zen,
erabat akritikoa hauek egiten zutenaz.
Adornoren komunikazio-ikerkuntza kritikoaren ereduak, berriz,
testuinguru
sozial eta historikoaren
barrenean
jartzen
zituen
komunikabideak, eta ez zuen onartzen ikerkuntza-eredu batek helburu
bakar bat hartzea egokia zenik, hau da, komunikabideak beren baitan eta
beren isolazioan aztertzea. Ikerkuntza kritikoaren zaleen iritziz, Lazarsfeldek eta konpainiak uste baino eragin handiagoa zeukaten gizartean
komunikabideek eta, horregatik, ikerkuntza kritikoak «komunikabideen
paper orokorra sisteman» errebindikatzen zuen. Honek, gainera, beste bi
ikerbide aurkezten zituen: a) teoria orokorra zabaltzea, garaiko gizartearen
joerak, eta komunikabideen papera hauetan, aztertzeko; b) oinarrizko giza
balioen errespeturako zentzua sendotzea, ekonomi eta komunikabidesistemek ezabatzen zutena. Hitz gutxitan, ez zuen nahi, ikerkuntza
kontsumismo eta estandarizazioa garatzeko zerbitzari izan zedin.
Lazarsfeldek uste zuen, bi ikerkuntza-eredu hauek
baina Adornoren erantzunak ez zituen bi ereduak
ertzetan jartzen. Lazarsfelden metodo enpirikoari,
oinarritua, kritikak eginik, Blumler-ek Adornoren
18

elkar osa zezaketela,
continuum baten bi
natur zientzietakoan
ereduaren ahuleziak

Lazarsfeld-ek «Administrative and Critical Communications Research» txostenean
(Lazarsfeld 1941) eta Adornok ((Adorno 1945 -Spring-) deituan .
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ekarri zituen azalera: datu enpirikoei arreta gutxi egitea eta indarrean zegoen
komunikazio sistemarekiko jarrera platonikoa, hau da, batetik, komunikaziomundu ideala aldarrikatu eta, bestetik, errealitatean dagoen eta dabilenaren
indarraren aurrean, ezin aldatuaren ustean, etsiak hartzea eta kritika soilean
geratzea.
Eztabaida horren aztarnak gaur arte heldu dira.
2.2.1.4 Europa-Estatu Batuak: ikuspegi transatlantikoa
1970eko urteetan
Blumler-ek 1970eko hamarkadaren amaiera aldera Europa eta Estatu
Batuetan masa-komunikazioaren ikerkuntzak zer ezaugarri zeuzkan aztertu
zuen. Autore horren iritziz, eta berak biltzen dituen beste hainbatenetan ere,
Europan ikerkuntza-joera nagusiena kritikoa zen, helburu ideologiko
nabarmenez hornitua; bien bitartean Estatu Batuetan, metodologia enpiriko
kuantitatiboa erabiltzen bazuten ere, ez omen zeukaten argi zein ziren
ikerkuntzaren helburuak eta asmoak.
Blumler-ek lau ezaugarri nagusi ikusten zizkion Europako ikerkuntzaeskola kritikoa deitzen zuen honi :
1.
Maila makroskopikoa: Europako ikerkuntza kritiko gehienak
maila makroskopikoa hobesten zuen, hots, komunikazioaren prozesu osoa,
bere testuinguru eta guzti, aztertzea. Horretarako, ez bakarrik audientzia,
baita komunikabideen funtzionamendua eta beren eragina gizartean ere
ikergai ziren. Osotasun-ikuspegi honetan garrantzi handia zeukan
komunikabideen enpresa-funtzionamenduak.
2.
Ideologia eta ikerkuntza kuantitatiboaren arteko tartea,
handiagoa: Adornoren garaian bi ikerkuntza-mota nagusien artean zegoen
aldea areagotu egin zen 1970ko urteetarako eta jadanik, oinarrian,
legitimazio sozialerako agentziak kontsideratzen ziren komunikabideak, hau
da, statu quo eta gizarteko iritzi eta balio-sistema nagusiena sendotzen
zituzten indarrak. Baieztapen orokor honek bere adierazpenak zituen arlo
desberdinetan: ekonomian, gizarte kapitalistaren legitimazio-indar giltzarria
izatea; gizarte-bizitzan, giza desberdintasun nabarmenak gauza naturalak,
ekidinezinak eta funtzionalak balira bezala jendeari pentsaraztea; politikan,
ezarritako ordena politikoa babestu, buruzagi ofizialak lekuko nagusi
bihurtu eta pragmatismoa eta gatazka moderatua onartzea; portaera bereziak
edo ez-arruntak interpretatzeko era eta giltzarria ematea. Hitz batean,
gizartearen kontrolatzaileak izatea.
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3.
Komunikabide liberal-demokratikoen ideologia: Europako
ikerkuntza kritikoarentzat ez zen egia komunikabide liberal-demokratikoek
jakintza- eta nortasun-maila nabarmenetara gora zezaketenik gizartea. Hori
frogatzeko hauxe zioten, komunikabideen autonomia indar ekonomiko eta
politikoekiko ez zela egiazkoa, eta albistegintzan erakusten zuten itxurazko
autonomia hori azaleko arau eta jokabide batzutara mugatzen zela. Beste
ezaugarri nagusi bat ikuspuntu-desberdintasun eta -aniztasun eza zen.
Soziologo kritiko gehienentzat Mendebaldeko prentsak ikuspuntu uniforme
eta berdintsua eskaintzen omen zuen edozein auziren aurrean eta
hauteskunde garaietako desberdintasunak, adibidez, azalekoak omen ziren
bakarrik, ez edukiaren mailakoak. Are gehiago, albisteak ere gehienetan
berberak ziren prentsa osoan.
4.
Ikerleen dilema: Europako ikerle kritikoak dilema baten erdian
harrapatuta zeudela zirudien. Batetik, ez zuten ikerkuntza akademikoaren
marfilezko dorrean bakarrik bizi nahi eta, horregatik, beren ikerkuntzaren
zertarakoa komunikazio-politikaren arlora zabaldu nahi zuten, gizartean
debatea sortarazteko; bestetik, berriz, komunikabideen indarra hain zen
handia eta hain zegoen txirikordatuta botere egiturarekin, ezen ezinezkoa
zela komunikabide horiek, eta beren funtzio soziala, deus hobetzea. Auzia ez
zen prentsak gezur borobilak botatzen zituela, sistema osoa alde batera
etzanda zegoela baizik.
Horiexek ziren Europako ikerkuntza kritikoaren ezaugarriak. Ikusten
denez, erabat kualitatibo eta ideologikoak ziren, gizarteko botere
sistemarekiko oso zirikakorrak gainera. Eta zein ziren Estatu Batuetakoaren
ezaugarri nagusiak, Europako ikuspegitik begiratuta? Hona hemen
Blumler-ek berak gai honetaz egindako araketaren ondorioak19:
1.
Nahasketa eta noraeza: Nahiz eta beste autore batzuek estatubatuar
ikerkuntza gehienbat administratiboa —Lazarsfeld-en esanguraz— zela
esan20, hau da, enpiriko-kuantitatiboa, eta metodologiaren arauen aldetik
honela zela ezin uka, Blumler-ek nahasketa aurkitu zuen batez ere. Beraren
ustez, ikerketa gehienak kuantitatiboak ziren metodo aldetik, baina teoria
aldetik ez omen zuten iker-helburu garbirik eta zehatzik: gizartearekiko
asmo eta loturak ez ziren agertzen. Horregatik, autore honek estatubatuar
komunikazioaren ikerkuntzak erraldoi ahul baten itxura zuela zioen: anitz
ikerketa, metodologia aldetik zehaztasun eta zorroztasun handiak, baina
funtsezko erreferentzia teoriko eta sozialik ez. Noraezean beraz. Ez baitziren
19

Araketa hori egiteko urte haietako Journalism Quarterly aldizkari zientifikora jo
zuen.
20
(Tunstall 1977).
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ausartzen gizarte eta komunikabideetako gai eta eztabaida nagusiak
aztertzera. Bereziki, ez ziren ausartzen komunikabideak ikertzera, hauen
betebehar, funtzionamendu eta eraginak kritikoki ebaluatzera.
2.
Eztabaida eza ikerkuntza akademikoan: Blumler-en ustez,
harrigarria zen ikerleen arteko eztabaida zientifiko eza. Ikerleen arteko
jarrera kritikoa oso apala eta kortesiazkoa zen, «korrektua».
3.
Desoreka ikergaietan: komunikazioaren prozesuan dauden esparru
batzuk oso ongi lantzen baziren ere, beste batzuk, aldiz, oso gutxi ikertuta
zeuden, komunikabideen funtzionamendu eta gizartearekiko harremanei
buruzkoak batez ere. Desoreka hauengatik ezin ziren ongi jakin masakomunikabideen eraginak gizartean.
4.
Dilema ideologikoak: aurreko puntuan esandakoak zerikusia izan
zezakeen estatubatuar ikerleek aurre egin beharreko dilema ideologikoekin,
hau da, prentsa liberal-demokratikoaren praktika profesionalak eta oinarri
ideologikoak kritikatzera ausartzearekin.
Analisi hauek egin ondoren eta ahuleziak mahai gainean jarrita, Blumlerek beste ikerkuntza-eredu bat garatzea proposatu zuen, ikerkuntza
kritikoaren eta administratiboaren artean egongo litzatekeena. Ez osotara eta
soilki kuantitatiboa, ez eta osotara kualitatiboa ere, bietakoa baizik: izpirituz
aristotelikoa, helburutan hobetzezalea, hurbilduraz diagnosi eta
formaziozalea. Ikerkuntza-eredu honen emaitzek, prentsaren helburuak
zerbitzu publikoaren izpiriturantz hurbiltzen lagundu egin beharko lukete.
2.2.1.5 Estatu Batuetako azken ikerkuntza norabideak, 1979-

1992
Jay Blumler ikerlearen txostena 1978an argitara eman eta hurrengo
urtean, 1979an, David Weaver eta Richard Gray adituek Estatu Batuetako
ikerkuntzaren joerak zein ziren adierazi zuten eta baita zenbait hobetzegomendio egin ere21. Ondorio nagusiena hauxe izan zen, alegia, ikerleak
arduratuago zeudela komunikabideen audientziekin eta mezuen efektuekin,
mezu horiek ekoiztu zituzten enpresa eta profesionalekin baino. Blumlerekin bat zetozen, beraz. Mezuen produkzioaren alderdiak eta gizarteak
komunikabideetan izan zitzakeen eraginak gehiago ikertzea gomendatu
zuten; baita teknologia berriak arreta handiagoz aztertzea ere, beste zenbait
gomendioren artean.

21

David Weaver-en aipatutako lanean oinarritu gara. Ikus gorago.
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1954-1978 urtealdiko ikerlanen azterketak argira ekarri zuen, metodo
kuantitatiboak erabiltzen zituzten ikerlanek diruz finantziatuak izateko
probabilitate handiagoak zeuzkatela metodo kualitatibokoek baino; baina
1983-92 urteetan, berriz, ikerlan kuantitatibo eta kualitatiboen finantziazioprobalitateak antzekoak ziren22.
1982ko azaroan David Weaver-ek ikerkuntza-joeren beste azterketa bat
eta gomendio-proposamen berria egin zituen. Berriz ere, Blumler-ek
proposatutako bidetik, masa-komunikazio eta beste edozein komunikaziomotako prozesu osoari arreta handiagoa jarri behar zitzaiola esan zuen, hau
da, iturri, mezu eta audientzia jasotzen zituzten ikerlanak behar zirela.
Denboraldi luzeagoak jasotzen zituzten ikerlanen beharra ere azpimarratu
zuen.
1985ean ikerkuntza-joeren eta gomendioen hirugarren bilduma egin
zuen Weaver-ek. Komunikazioaren ikerkuntzaren arazo nagusienak 1980
hamarraldian hauek ziren autore honen ustez:
1.
2.

3.

4.

5.

Ikerlanek ez zuten aplikaziorik auzi eta gai sozial eta akademiko
garrantzitsuetan.
Ikerlanak ezin ziren elkarrekin pilatu, helburu desberdinak
zituztelako. Adibidez, ikerlan batekin hartutako jakintza ezin
pilatu beste baten gainera.
Ikerleen gogo eta adore eza, beren ikerlanen ondorioek
komunikazio-politikan eta praktikan izan zitzaketen eraginez
espekulatzeko.
Adierazgarritasun estatistikoa eta adierazgarritasun erreal edo
praktikoa ezin bereizia, batez ere metodo esperimentalak
erabiltzen zituztenen artean.
Ikerle, komunikatzaile eta komunikazio-politikaren egileen
artean eztabaidak egiteko forum baten eza.

Arazo horiek aipaturik, Weaver-ek ere alde onak eta hobekuntzak ikusi
zituen. Horietako bi aipatuz: metodo anitz —kuantitatibo eta kualitatibo—
erabili eta epe luzeagoak aztertzen zituzten ikerlan gehiago egitea.
1986an egindako beste saio batean Weaver-ek ondorioztatu zuen, masakomunikazioaren gairik nagusiena masa-komunikabideen boterea zela —
22

Beste jakintza arlo batzuekin alderaketak eginez: masa-komunikazioaren ikerlan
argitaratuetan lautik batek bakarrik aitortzen zuen kanpoko finantziazio-iturria eta, bien
bitartean, soziologia, psikologia edo politika-zientziako ikerlanen erdiek bazuten
kanpoko finantziaziorik. Proportzio hauek ere mantendu ziren 1980ko hamarraldian.
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agenda politikoak ezarri, errealitatea itxuratu eta gizartearen balioetan eragin
izateko botere anitzak— eta hori ikertu beharra zegoela.
1988an argitaratutako beste joera eta gomendio-bilduma batean,
gizarteak komunikabideetan duen eragina gehiago ikertu behar zela
eskatzearekin batera, komunikabideen efektuen iker-arloa ere ez zela
abandonatu behar esan zuen Weaver-ek. Agenda-ezarpenaren iker-arloa
interesgarria izanik, oso interesgarria zela ere agenda-ekoizpena23, hau da,
nola ezartzen den komunikabideen agenda. Aditu honek amaitu zuen
esanez, bere kezkarik handiena ekoiztutako mezuen izate eta kalitatean
zetzala, bai mezuen eraginak eta bai mezuetan izandako eraginak kontuan
hartuz. Horretarako eduki-analisi fin eta landuagoen beharra azpimarratu
zuen.
2-1. Taula: Masa-komunikazioaren ikerkuntzarako Weaver ikerleak egindako
gomendio-gakoen laburpena, 1979-198824
Gomendioak
Ikerkuntza gehiago mezuen ekoizleez eta
gizarteak komunikabideetan duen eraginaz.
Denbora luzeko ikerketa jasotzen duen
proiektu pilatzaile gehiago.
Iturri, mezu eta audientziak batera jasotzen
dituen aldibereko ikerketa gehiago.
Kanpoko finantziazio handiagoa denboraldi
luzeko ikerketa proiektuetarako.
Arreta handiagoa komunikazio-politika eta
praktikarako adierazgarriak diren ikergalderei.

1979 1982 1985 1986 1988
√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√

√

Iturria: (Weaver 1993, 208. or.).

1992an, Whichitan egindako sinposiumean, azken urteotan izandako
komunikazio-garapenak laburbildu zituen Weaver-ek lehenik eta, ondoren,
horien eraginak jasoz, komunikazioaren ikerkuntzak zer norabide hartu
beharko lituzkeen adierazi. Komunikazio-garapen berriak multzo hauetan
bil litezke:
1.
2.

23

Komunikabide eta teknologia berriak sortu eta zabaldu dira.
Zerbitzu berriak
garatu
dira
ezagun
diren
masakomunikabideetan.

«Agenda building» deitua.
Ohi denez, taulan erabilitako  ikurrak esan nahi du urte horietan Weaver autoreak
gomendio hori egin zuela, eta toki hutsek, berriz, ezetz.
24
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3

4.

5.

6.

Ikuslegoaren arreta eta denbora eskuratzeko konpetentzia
areagotu egin da eta horrek edukien espezialiazioa ekarri du, ez
desberdintasuna derrigorrez.
Komunikazio-teknologien konbergentzia gero eta handiagoa da
eta bai edukien eta bai efektuen analisiak gero eta zailagoak
dira, ez baitira komunikabide batera mugatzen. Komunikaziomoduak hibridatzen ari dira eta honek arazo metodologikoak
dakartza.
Kable eta sateliteen bidezko banakuntzetan izandako
aurrerapenek erraztu egin dute komunikabide eta erakunde
alternatiboak sortzea, baina aurrerapen horiek ere edukiberdintasuna ekarri dute nazioarteko maila hartzen duten
komunikabideen eskutik.
Harmailen erako komunikazio-sistema ari da nagusitzen, hau da,
mezu batzuk jendetza osoarengana heltzen dira, beste batzuk
gizarteko jende-multzo batzuetara (kirolak) eta oraindik beste
mezu batzuk giza talde txiki eta interes bereziko multzoetara
iristen dira.

Aurrerapen hauek eragina dute komunikazioaren ikerkuntzan eta
1992ko Wichitako simposiumean hurrengo norabide berriak proposatu
zituen Weaver-ek Estatu Batuetako masa-komunikazioaren ikerkuntzarako:
1.
Metodo kualitatiboen erabilera ugaritu eta azpimarratzea. Metodo
kuantitatiboen erabilera (inkestak, esperimentuak eta eduki-analisiak) ez da
gutxiesten, baina bai hauekin batera estatubatuar tradizioan horrenbeste
osperik izan ez duten metodo kualitatiboak (sakoneko elkarrizketak,
zuzeneko soegiteak, foku-taldeak
eta edukiak
aztertzeko
era
inpresionistagoak, batzuk semiotikatik hartuak) ugaritzea eta hobestea. Joera
hau azken urteetan datorrena da, bai metodo kuantitatiboen mugez ohartu
direlako, bai ikelariak beste gizarte-zientzietako metodoak ezagunago
dituztelako (antropologia eta abar) eta baita ere, agian, hauen gero eta
konplexitate estatistiko handiagoek ikerleak izutzen dituztelako. Metodo
kuantitatiboak egokiak dira zer fenomeno, eredu eta erlazio gertatzen diren
deskribatzeko baina ez zergatik gertatzen diren. Horretarako metodo
kualitatiboek egokiagoak dirudite.
2.
Ikerkuntzak komunikabide eta zerbitzu berriak ere aztertu behar ditu
betiko komunikabideekin batera. Jendeak gero eta maizago hartzen ditu bere
ideia eta informazioak iturri anitzetatik, ez bakarrik egunkari, irrati eta
telebistatik. Iturri anitz horiek pertsonartekoak, komunitatekoak eta
teknologia berrietan oinarritutakoak izan daitezke, betiko masa-
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komunikabideez gain. Horregatik, iturri anitz horien eragina ikertu behar da
edozein ikerlanetan, ahal bada.
3.
Komunikabideen mezuen efektu zuzenak aztertu baino, hobe
jendeak mezu horietatik esanahiak nola eraikitzen dituen ikertzea.
Informazioa prozesatzea eta testuak interpretatzea izan daitezke joera honen
adibideak. Mezu jakin eta konkretu bat hartzean hartzaileak hainbat esanahi
eman lekizkioke, baina ez esanahi infinituak sortu, mezuak berak mugak
ezartzen baitizkio. Hala ere, zenbait esanahi sortzeko gaitasun horrek berak
zailtasun latzak ipintzen dizkio mezuen efektuen ikerketari.
4.
Komunikazio-edukien ikerketa finago eta «mikroagoa» egiteko
joera, batez ere diskurtso-analisietan25. Eduki-analisi orokorretan zer
ezagutzen den modura, mikromailako ikerketa edo eduki-analisi hauetan
gertakizun bat, pertsona edo fenomeno jakin bat nola betetzen den azter
daiteke. Eduki-analisi orokorrak osatzeko teknika ere izan daiteke. Weaveren ustez, ikerketa fin eta mehe hauen bitartez 1920, 1930 eta 1940ko edukianalisietara itzultzea esan nahi du, izan ere, analisi-unitate oso txikiak
erabiltzeko joera izaten baitzuten, hitz bat edo esaldi bat, maiz. Beraz, edukianalisi arruntean deskripzio orokorra edo zehatza bilatzen den modura —zer
den ugarien edo nabarmenen agertzen dena—, mikromailako edukianalisietan gertakizun edo fenomeno bat nola den itxuratua eta aurkeztua
jakin nahi da. Bi eduki-analisi hauen bitartez aberastasun handiagoa lor
daiteke.
Wichitako simposium garrantzitsuan
Estatu Batuetako
masakomunikazioaren ikerkuntzako 120 aditu eta ikerle nagusienek, Weaver-en
lanean oinarrituz, ikerkuntzaren norabide eta gomendioak egin zituzten.
Hurrengo taulan daude bilduta:
2-2. Taula: Masa-komunikazioaren ikerkuntzako norabide berrietarako gomendioak,
1992
1 Metodo kualitatibo eta inpresionistikoak metodo kuantitatibo eta sistematikoekin
elkartu behar dira.
2 Komunikazio-prozesu eta efektuen ezagutza osoagoa lortzeko analisi-maila
desberdinetan zehar (gizabanako, talde txiki, erakunde, gizarte eta kultur mailetan
zehar) lan egin beharra dago.
3 Komunikazioa holistikoagoki aztertu behar da, iturri, komunikatzaile, mezu eta
hartzaileen neurketak aldi berean eta ikerlan berean eginez, eta inguru sozial eta
kultural zabalagoak ere sartuz.
25

Oso ezaguna den diskurtso analizatzailearen lana aipatuko dugu (Dijk T., 1985).
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4 Komunikazio-prozesuak denbora epe luzeagotan ikertu behar dira, bai ikerlan
bakarren kasuan, bai beste lan batzuen errepikapen aberasgarri diren eta
komunikazio-teknologia eta metodo-aldakuntzak kontuan hartzen dituzten
ikerlanen kasuetan ere.
5 Kontzeptu eta teoria berriak garatu behar ditugu, jadanik lan hori egin duten beste
teorien gainean: sistemen teoria, menpekotasunaren teoria, interakzionismo
sinbolikoa, zalantza urritzea, agenda-ezarpena, jakintza hutsartea, eta berrikuntzen
zabalkundea.
6 Beste gizarte-zientzietako alorrei so egiten jarraitu behar dugu, beraiek guri egiten
ez badigute ere. Gure alorrean zatiketa dirudienak diziplinarteko aniztasun
osasuntsua ere esan nahi du.
7 Komunikazioaren ikerkuntzan zenbait norabide berri dauzkagu jadanik –agian
gehiegi–, baina ez komunikazioa hobeki ulertzeko ideia onen sobera. Datorren
hamarraldi eta milaurtekoan dugun zeregina norabide baliagarriak aukeratu eta
besteak baztertzea da.
Iturria: Wichitako «Beyond Agendas:New Directions in Communication Research»
nazioarteko simposium garrantzitsuan (1992) erabakitako gomendioak26 .

Beraz, hemen laburtu ditugu, 1970eko hamarraldian hasiz, Estatu
Batuetako masa-komunikazioaren ikerkuntzaren joerak eta aldaketak.
Emandako gomendioak datozen urteetan nagusi izanen dira.
2.2.1.6 Latinoamerika/Mexiko
Mexikoko Sanchez Ruiz ikerleak saio oso aipagarria egin du bere estatunazioan eta, oro har, Latinoamerikan gizarte eta komunikabideen
ikerkuntzak izan dituen metodologiako eztabaidei buruz27. Berak hasieratik
dio prozesu komunikatiboak fenomeno sozialak direla eta Mexikoko
gizarte-zientzien gai eta arazoak eta Latinoamerikakoak oso pareko eta
bateragarriak direla, nahiz eta estatu bakoitzak bere berezitasunak izan.
Masa-komunikazioaren ikerkuntza soziologiaren barrutiko alderdi modura
hartzen du eta ez dio barruti zientifiko propiorik aitortzen. 1950 eta 1960ko
hamarkadetan Estatu Batuetako metodo zientifiko enpirista eta kuantitatiboa
sartu zen bazter askotan, eta berarekin zekarren garapen-eredua,
modernizazioaren teoriari lotua. Europako gizarte-teoria dialektikoak eta
beraien iker-metodo kritiko eta kualitatiboak gutxiago zabaldu ziren. Baina
1960ko erdialdera «Cubako iraultza gertakizun gakoa izan zen» eta hortik
aurrera masa-komunikazioaren ikerkuntzak, zientzia sozial kritikoaren zati
bezala, nortasun eta erro oso latinoamerikarrak hartzen saiatu zen. Baina,
autore honen ustez, Europatik inportatutako teoria sozialekiko morrontza
26
27

Idazlan honen autoreak presente egoteko aukera izan zuen.
Ikus lehenago aipatutako autorea (Sánchez Ruiz 1992).
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handiegia zeukaten batzuek oraindik eta, 1970eko hamarkadan, Europako
moda intelektualak indar handiz zabaldu ziren komunitate zientifikoan.
«Gaur, iker-objektuaren aldaketarako joera dagoela dirudi, bitartekotik
bitartekaritzara; enfoke hau latinoamerikartzat aurkezten da, baina erro
europar sakon eta zabalak ditu»28. Sanchez Ruizek enfoke hau
Latinoamerikako iker-metodo sozial kritikoarekin uztartzea postulatu du eta,
1980ko hamarkadan hasitako gizarte-zientzien krisia gainditzeko, ikerketametodoen sintesi berria proposatzen du, metodo historiko-estrukturala,
latinoamerikar tradizioan Fernando Henrique Cardoso ikerleak eta beste
batzuek
garatutako
metodologia,
gizarte-zientzietan
eta
masakomunikazioaren ikerkuntzan erabiltzeko proposamena. Sanchez Ruizek
oso ikerkuntza-plangintza proposamen baliotsua egin du masakomunikabideetara zuzendua29.
2.2.2

Masa-komunikazioaren iker-barrutiak

Bi jarrera edo bi irizpide erabil daitezke masa-komunikazioaren ikerbarrutiak antolatzerakoan. Lehenean, komunikazio-ekintza baten eredua
jarraitzea izan daiteke eta, beraz, horren ezagun egin izan diren
komunikazio-ereduak erabiltzea; bigarrenean, komunikabidea bera izan
daiteke irizpide eta erreferentzia, ez komunikazio-ekintza.
2.2.2.1 Komunikazio-ereduak erreferentzia modura
Komunikabideetako edozein ikerketa egiterakoan, komunikazioprozesuaren atari desberdinak kontuan hartu behar dira, eta lan horretarako
lagungarri izaten dira komunikazio-ereduak. Izan ere, erreferentzia modura,
ikerlan bat komunikazio-ereduaren fase batean kokatzen baita. Teorilari
askok estudiatu du komunikazioaren egitura eta prozesua, eta lan horiek
komunikazio-eredu desberdinak planteatu dituzte. Bill eta Hardgrave-ek30,
kontzeptua definitzerakoan, eredua mundu errealaren erakuspen sinplifikatu
eta teorikoa dela diote. Deutsh-ek31 ereduen lau funtzio aipatzen ditu:
antolatzailea, heuristikoa, aurresale/aurreikusle edo igorlea eta kalkulatzailea.
Komunikazioaren eredu klasiko bat Laswell-ena dugu32: nork dio, zer, zer
kanaletan, nori, zer eraginez. Shannon eta Weaver-en Komunikazioaren
Teoria Matematikoa deitutako ereduak33 izugarrizko eragina izan du.
28
29
30
31
32
33

«De los medios a las mediaciones», ibidem, 23. or.
Ikus bere laneko 80-108 orrialde tartea, hainbat eskemaz jantzia.
(Bill 1978), 28. or.
(Deutsh 1952).
(Laswell 1948) eta beranduago, 1960ean, berrinprimatua.
(Shannon and Weaver 1949).
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Schramm-ek34 hiru eredu prestatu ditu, giza komunikazioaren prozesu sinple
batekin hasiz, bi gizakiren esperientziak jasotzen dituen ereduarekin segituz,
eta komunikazioa bi gizakiren arteko interakziotzat hartzen duen
ereduarekin bukatuz. Westley eta MacLean-en ereduak35, berriz, albisteen
adarretik sartuz, intentzioa ere kontuan hartzen du, ordura arteko ereduek
egiten ez zutena. Osgood-enak36, bere aldetik, sinboloen eta zeinuen esanahia
jasotzen du. Newcomb-en simetria-ereduak37 bi gizakien arteko
komunikazio-ekintza berariazkoak aztertzen ditu. Azkenik, Gerbner
autoreak Laswell-en ereduan oinarritu zen eta hamar alor bereizi zituen,
hurrengo taulan ikus dezakegunez:
2-3.Taula:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gerbner-en komunikazio-eredua eta ikerkuntza-alorrak

Komunikazio-eredua
Norbaitek
Gertakaria hautematea
Eta erreakzionatu
Egoera batean
Bitarteko batzuz
Materialeak bideratzeko
Modu batez
Eta testuinguruan
Edukia eramanez
Ondorio batekin

Ikerkuntza-alorrak
Komunikatzailea, audientzia
Pertzepzioa
Eragina/efektua
Egoera fisikoa, soziala
Kanaleak, bideak, kontrolak
Administrazioa, zabalkundea
Egitura, erakundea, estiloa
Komunikazio-testuingurua
Edukia eta esanahia
Aldaketa orokorrak

Iturria: (Gerbner 1956).

Egiazki, izan ere badira beste makina bat eredu, baina uste dugu aipatu
ditugun hauek nahikoak direla orientagarri gisa.
2.2.2.2 Komunikabideak erreferentzia modura
Beste autore batzuek38, komunikazio-ekintza edo eredua erreferentziatzat
erabili ordez, komunikabidea bera hartzen dute eta hurrengo iker-barrutien
sailkapena egin dute:
1.
Komunikabidea bera da ikergaia: komunikabidea zer eta nolakoa
den aztertzen da, nola sortu eta garatu den eta zer zerbitzu eskaintzen dituen,
beste komunikabideetakoetatik desberdinak.
34
35
36
37
38

(Schramm 1954).
(Westley and MacLean 1957).
(Osgood 1954).
(Newcomb 1953).
(Wimmer and Dominick 1983, 5. or.).
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2.
Komunikabidearen erabilerak. jendeak komunikabidea nola eta
zertarako erabiltzen duen, zer informazio- eta entretenimendu-erabilerak
ematen dizkien erabiltzaileek.
3.
Komunikabidearen efektuak: komunikabideak eta horko edukiek
zernolako efektu eta eraginak dituzten jendearengan eta honen jokabide eta
portaeretan.
4.
Komunikabide-politika: Fase honetan komunikazio-politikak
ikertzen dira, ea nola egituratu, antolatu eta hobetu daitezkeen
komunikabideen sareak eta edukiak. Aurreko lau faseak, lehen esan bezala,
ez dira bazterreratzen; indarrean jarraitzen dute.
5.
Teknologiaren eragina komunikabideetan: Azken fase honetan
teknologia-aurrerakuntzek komunikabidearen izaera eta funtzionamenduan
daukaten eragina ikertzen da; efektu eta erabileretan, finean. Kablearen
bidezko telebistaren kasua izan liteke adibide bat. Badirudi teknologiaren
aurrerapen hauek sistemikoak edo nagusiak behar dutela izan, hau da,
komunikabidearen sistema osoari dagozkionak —transmisioa kablez,
satelitez—, eta ez komunikabidearen barruko aldakuntza teknologiko txikia.
Gizarte bakoitzeko masa-komunikazioaren ikerkuntzak eta ikerleek ez
dituzte zehatz-mehatz jarraitzen urrats edo fase horiek, baina badirudi
badagoela logika bat ikerkuntza ordena horretan planteatzeko: lehenbizi
komunikabidea bera ezagutu, gero beraren erabilerak, ondoren, beraren
eraginak. Lehenbiziko hiru urrats horiek oinarriak ematen dizkigute
laugarrena, komunikazio-politikarena, garatzeko. Bosgarrenak aldaketa
teknologiko sistemikoak ekartzen dizkigu eta berriz komunikabide berri
batean egonik, lehen fasetik hasiko ginateke.

Masa-komunikazioko ikerkuntzatradizioak, paradigmak edo metodologiak

2.3

Ikerkuntza-tradizioa, paradigma edo metodologia ia gauza bera dela esan
dugu lehenago. Hirurek funtsean ikerkuntza egiteko corpus teoriko eta
metodologiko bat esan nahi dute, oinarrizko printzipioak zein diren
adierazten dute, eta hori da egiazko esanahia. Agian tradizio hitzak beste
konnotazio bat eransten dio, komunitate zientifiko sendo bat atzetik
duenaren esangura. Guk hemen biak erabiliko ditugu. Paradigmak, berriz,
ereduaren esangura ematen dio eta metodologiak, azkenik, enfasia
prozeduran jartzen du.
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Bereizi egin behar da, dena den, lehen egin den bezala, metodologia eta
metodoa. Lehenak tradizio eta marko zientifiko jakin bat adierazten du eta
bigarrena, berriz, metodologiaren barruko kategoria edo mota bat da.
Adibidez, ikerkuntzaren tradizio edo metodologia zientifikoak, edo
enpirikoak, edo kuantitatiboak, edo gizarte-zientziakoak39, edo Lazarsfeld-en
esanguran administratiboak —edozein deitura erabiliz, gauza bera adierazi
nahi dugu— hainbat metodo hartzen ditu bere baitan: eduki-analisia,
inkesta eta laborategi-esperimentua. Hiru metodo hauek metodologia
zientifiko enpiriko-kuantitatiboaren barnean kokatzen dira.
2-4. Taula: Ikerkuntza-tradizioak
Irizpideak
Koantifikazioaren arabera
Oinarri teorikoen arabera

Metodologi motak
* Koantitatiboa
* Koalitatiboa
* Enpirikoa edo koantitatiboa
* Interpretatzailea
* Kritikoa

Iturria: autoreak paratua. Metodologia interpretatzaileak eta kritikoak orokorki
metodologia kualitatiboak deitura hartzen dute normalean.

Masa-komunikazioaren ikerkuntzan hainbat tradizio edo metodologia
daude eta erabiltzen dira. Beraien deiturak tokiz toki eta garaiz garai aldatu
egiten dira eta, batez ere, metodologoek tipologia desberdinak egiten dituzte.
Ikus ditzagun ezagunenak, taulan emandakoak.
2.3.1 Koantifikazioaren arabera: metodologia
kuantitatibo eta kualitatiboa
Neurketaren edo kuantifikazioaren araberako sailkapena oso ezaguna eta
zabaldua da. Bi osagaiko tipologia honetan arazorik handiena metodologia
kualitatiboak sortzen du zeren eta zaku horretan nahasketa baitago, izan ere
ez baitu bereizten interpretazioa edo/eta kritika erabiltzen duten
metodologien artean.
Esan ere esan beharra dago, bi tradizio horiek, kuantitatibo eta
kualitatiboa, maiz eztabaida askoren iturburu, ez direla elkarren aurkari
modura bezala hartu behar, zeren eta ikerketa batean biak erabil eta elkarren
osagarriak izan baitaitezke. Are gehiago, biak erabiltzea gomendatzen da.
Beraz, ikerketa bat kuantitatiboa edo kualitatiboa dela esan ordez, hobe

39

Estatubatuar tradizioan «social science» deitua.
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litzateke esatea, ikerketa batean metodologia bat ala bestea edo biak erabili
direla.
2-5. Taula: Metodologia kuantitatibo eta kualitatiboaren ezaugarri nagusiak
1
2
3
4
5
6

Met. kuantitatiboa
Iragarpena, aurreikuspena
Metodoaren nagusitasuna
Manipulazioa eta kontrola
Kontsentsua
Razionalitatea
Urrundura, inpartzialitatea

1
2
3
4
5
6

Met. kualitatiboa
Interpretazioa
Ikergaiaren nagusitasuna
Azaleratzea, itxuratzea
Aniztasuna, desberdintasuna
Razionalitatea, intuizioa
Hurbildura, partzialitatea

Iturria: Schwandt-ek prestatua (1992) eta autoreak zerbait egokitua.

Ikerkuntza kuantitatiboak edo enpirikoak fenomenoak eta ikergaiak
zenbakien bidez bildu eta uniformatzen ditu maiztasunak aurkitzeko (ikus
«Metodologia enpirikoa», 48. or.).
Ikerkuntza kualitatiboak, esan bezala, oso esanahi zabala du, agian
zabalegia, beraren baitan beste tipologia batzuk ere egin bailitezke, baina,
oro har, esan liteke metodologia honetan, aldagaia espezifikoki neurtu gabe,
fenomeno bat deskribatu eta analizatu egiten dela. Horrek ez du esan nahi,
zenbakirik ez daitekeela erabil, edo eta emaitzak zenbakitan eman ez
daitezkeenik, baizik eta zenbaki horiek ez direla prozedura kuantitatibo
espezifiko eta objektibozale bateko parte. Beraz, ez du prozedura
estatistikorik erabiltzen emaitzaren ziurtagiritzat.
Ikerkuntza kualitatiboak metodo asko eta desberdinak erabiltzen ditu eta,
azken finean, nahasketa baino ez dago. Zenbait mota ere aipa litezke:
ikerkuntza historikoa, ikerkuntza kritikoa, ikerkuntza legala, kasuikerkuntza... eta abar. Kasu-ikerkuntza, ikergai bat hartu eta honen inguruan
jakin daitekeen guztia, edo jakin nahi den guztia, ikertzea, oso erabilia izaten
da. Berehalaxe pentsa daitekeenez, kasu-ikerkuntza edozein motatakoa izan
daiteke: historikoa, kritikoa, legala.
Baina bada oraindik beste tipologia bat egiteko aukera hoberik:
kuantitatiboa mantendu eta kualitatiboa bitan bananduz: interpretatzailea eta
kritikoa. Era honetako sailkapenak are egokiagoa dirudi, anglosaxoi
ikerkuntzaren ikuspuntutik behintzat. Dena den, metodoaren teknikak ia
bertsuak dituztenez, eta erabileran ere bien arteko aldeak txikiak direnez,
maiz nahasi egiten dira. Izan ere, metodologia interpretatzailearen eta
kritikoaren arteko alde nagusiak ikerkuntzaren eta gizartearen aurreko
jarreran egon daitezke.
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Teoriaren arabera: metodologia enpiriko,
interpretatzaile eta kritikoa
2.3.2

Metodologia kuantitatibo edo enpirikoa bere horretan dago, oso zehazki
definituta, baina metodologia kualitatiboa zaku handiegi eta nahasiegia dela
irizten diote metodologoek eta, horregatik, esan dugunez, bi adarretan
banatzen dute berau: metodologia interpretatzailea eta analisi kritikoa40
(ikus «Hiru ikerkuntza-metodologien ezaugarriak» azpiatala, 46. orrialdetik
aurrera).
1.
2.
3.

2.3.3

Tradizio enpiriko edo kuantitatiboa: fenomenoak neurtu eta
zenbatu egiten ditu, maiztasuna eta ordena aurkitzeko.
Tradizio interpretatzailea: azterketa holistikoa erabiltzen du eta
metodologia kualitatiboaren barneko adar bat da.
Tradizio kritikoa: giza eta gizartearen ideia eta balioetan
oinarritutako iritziak erabiltzen ditu eta metodologia
kualitatiboaren barneko beste adar bat da.

Ikerkuntza-tradizioak ezagutzeko parametroak

Hurrengo parametro
tradizioak ezagutzeko:
2-6. Taula:

edo irizpideak

aztertuko

ditugu

ikerkuntza-

Ikerkuntza-tradizioak ezagutzeko irizpideak41

Kontzeptuak
I. Ontologia
II. Epistemologia
III. Ikerketaren helburua:

IV. Metodoa:

Azpisailak

A.
B.
A.
B.
C.
D.
E.

Teoria
Hipotesi eta ikergalderak
Laginketa
Datu-bilketa
Egiaztapena
Datu-analisia
Orokorpena

Iturria: Autoreak egokitua.

Orain dela gutxi, Pooter, Cooper eta Dupagne ikerleek 1965-1989 urte
bitarteko hainbat aldizkari, nazioartekoak ere bai baina batez ere Estatu
40

Estatu Batuetan «social science», «interpretive studies» eta «critical analysis» izenez
ere ezagunak.
41
«Ikerketaren Plangintza» deitutako kapituluan ere, taula honetan zerrendatutako
gaiak ikutzen dira, beste era batera antolatuta.
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Batuetakoak, arakatu zituzten, hiru tradizio zientifiko hauen izana —
kuantitatibo edo enpirikoa, interpretatzailea eta kritikoa— eta izaera
jakiteko42. Ondoren, jarraipen-lan batean, Fink eta Gantz ikerleek 1990-92
urteetako epean bederatzi aldizkari zientifiko nagusienei buruz egindako
eduki-analisiari esker jakin dugu, hiru tradizio hauen ezaugarrietara oso
zintzoki lotzen direla ikerleak Estatu Batuetan43.
I.

Ontologia: errealitateaz jendeak duen iritzi eta usteak tratatzen ditu.

II. Epistemologia: esanahi eta jakintza sortzeari dagokio. Araua da
jendeak elkarrekin trukatutako esperientzien eta pertzeptzioen bidez
sortzen duela jakintza.
III. Ikerketaren helburua: Honen baitan sartzen dira ikergaiaren marko
teorikoa eta zehazki ezarritako helburuak. Helburuaren azpisailak
hauexek dira:
A
Teoria: Ikerketa guztien helburua izaten da teoria egitea,
egiten laguntzea edo eta teoria baten baitan jardutea. Ikerlanari,
aukeratutako teoria-alorrak zehazten dizkio helburuak.
B.
Hipotesi eta ikergalderak: ikerleek hipotesiak edo
ikergalderak ezartzen dituzte eta horiei erantzutea da helburu
praktikoa. Hortik gora, inferentzien bidez, teoriaren lekuan sartuko
ginateke.
IV. Metodoa: fenomenoen datu eta aztarnak jaso eta ebaluatzeko eraz
arduratzen da metodologia, eta tradizio bakoitzak oso ezaugarri argi eta
garbiak ditu honetan. Bost azpiirizpide erabil daitezke metodoen
ebaluazioa egiteko:
A.
Laginketa: metodologia guztietan mota bateko edo besteko
laginak erabiltzen dira. Lau kategoriatako sailkapena egin daiteke: a)
probabilitateko eta b) ezprobabilitateko laginak; c) unibertso osoa eta
d) kasua. Lehenbiziko bietan modu bateko edo besteko laginak
erabiltzen dira eta, beraz, laginketa egin beharra dago; hirugarrenean
unibertso edo populazio osoa da lagina, beraz, ez dago egiaz
laginketarik; laugarrenean fenomeno edo kasu bat bakarrik ikertzea
denez helburu, bera da unibertso eta lagin, bera da dena. Baina
laginketaren azpi-azpian bi irizpide edo irizpide nagusi erabil
42

(Potter and others 1993).
(Fink and Gantz 1996). Hiru tradizio hauen ezaugarriez jakiteko ikus baita ere
(Littlejohn 1992).
43
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daitezke: a) probabilitatezko ordezkapena, unibertsoaren ordezkari
zehatza izateko gaitasuna probabilitatearen bidez lortzen da; b)
ordezkapen arrazoitua, unibertsoaren ordezkari izatea, argudio eta
arrazoi sendo eta kontestualizatuen bidez lortutako gaitasuna. Jakina,
azken honetan sar daitezke tradizio interpretatzaile eta kritikoetako
lagin gehienak.
B.
Datu-bilketa: ikertzen den fenomenoaren aztarnak eta datuak
biltzeko prozedurari dagokio. Tradizio bakoitzak bere joerak izan
ditu. Hiru irizpide identifikagarri erabil daitezke: a) datu-bilketan
iragazkirik erabili den ala ez; b) ikerlearen traba somatu den ala ez;
eta c) ikerlearen interakzioa erabili den ala ez. Hurrengo lerroetan
argituta dago:
1.
Iragazpenaren arabera: Ikergaiaren datuak aldez aurretik
ezarritako iragazki batetik iragazten badira, iragazki horren
moldera egokitzen badira, iragazki horren arabera kodifikatzen
badira, orduan datu-bilketa iragazia deitzen da. Adibidez, edozein
eduki-analisitan, mezua kodifikatzeko prestatzen den kategoriasistema iragazkia da, zeren eta eduki guztia kategoria horietara
makurtu behar baita. Baina ikerleak kategoria-sistemarik ez badu,
iragazkirik aldez aurretik prestatzen ez badu, baizik eta ikergaiaz
oharrak idatzi eta laneko eskema ondoren eraikitzen badu,
behaketa edo obserbazio ez-partehartzaile batzuetan egiten den
bezala, orduan datu-bilketa ez-iragazia deitzen da.
2.
Trabatasunaren arabera: Trabatasunak erantzulea edo
ikertua zer neurritaraino den ikerlearen presentziaz jakitun adierazi
nahi du, hau da, ea ikerlearen presentziak traba sor diezaiokeen
datu-bilketari. Horren arabera, datu-bilketaren prozedurak
trabagarriak edo ez-trabagarriak izan daitezke. Adibidez,
laborategi-esperimentu edo inkesta batean ikertua, erantzulea edo
inkestatua ikerlearen presentziaz jabetzen bada, konturatzen bada,
orduan datu-bilketa horretan erabilitako prozedura trabagarria
deitzen da; eta subjektu edo inkestatuak ikerlearen presentziaren
aztarnarik ez badu, behaketa ez-partehartzaileetan bezala, orduan
prozedura ez-trabagarria da.
3.
Elkarrekintzaren edo elkarreraginaren arabera: datuak
biltzeko prozeduretan beste ezaugarri bat ere kontuan izan behar
da, elkarrekintzarena. Prozedura bat interaktibo edo elkarreragilea
da ikerlea ikertzen ari den fenomenoan partehartzaile aktiboa
denean eta, jakina, propio eta berariaz datuetan eragiten duenean,
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behaketa eta esperimentu batzuetan gertatzen den antzera.
Prozedura ez-interaktiboa edo ez-elkarrekintzailea deitzen zaio,
ikerleak datuetan edo ikertutako pertsonengan eragin zuzenik izan
nahi ez duenean, ez behintzat elkarrizketako gaia zentratu,
inkestako galderak idatzi edo eduki-analisietako kategoria-sistemak
idaztetik haruntzago.
C.
Egiaztapena: Ikerketa baten egiazkotasuna, zehaztasuna edo
baliagarritasuna neurtzeko erabiltzen den erari dagokio.
D.
Datu-analisia: ikerleek eskuartean daukaten datu eta
informazioari nola ematen dioten zentzu eta esanahia adierazi nahi du
azpiatal honek, hau da, hitzek dioten modura, esanahia sortzeko
datuak nola analizatzen dituen.
E.
Orokorpena: fenomeno baten emaitzak nola orokor bihur
daitezkeen aztertzen du puntu honek, nola beste fenomeno
berdin/berdintsu guztietara estrapola daitezkeen, ahal baldin bada.
Ikerlan batean lagin bat erabili bada, laginaren emaitzak unibertso
osora orokor daitezkeen ala ez jakin behar da. Horixe da ezaugarri
honen mamia. Orokorpena, egiten bada, bi eratara egin daiteke: a)
orokorpen esplizitua, non ikerleak zehazki adierazten duen laginaren
emaitzak populazioarenak ere izan daitezkeela, baldintza berdinetan;
b) orokorpen inplizitua, non ikerleak, deus garbi esan gabe ere,
ikerlanaren idazteko eran bide inplizitua uzten duen, irakurleak
orokorpena egin ahal dezan. Azkenik, hirugarren aukera ezorokorpena da, ez inplizitu ez esplizitua. Garbi dago ondorioen
alorrean dagoela hau guztia.
Kontzeptu hauen esanahiaz lehenago ere zertxobait mintzatu gara. Dena
den, ohar bat egin beharra dago aurretik: hurrengo epigrafeetan hiru
tradizioei buruz ematen diren adierazpenak ez dira elkarbaztertzaileak edo
elkarrekiko eskluigarriak.
Cooper, Potter eta Dupagne ikerleek, lehen aipatutako lanaren senide44
batean45, aurreko lerroetan esandakoa berretsi baino ez dute egin.
Ikerkuntza-metodologiak bereizteko hurrengo ezaugarriak aztertu behar
44

«B ikerlana A ikerlanaren senidea da» diogunean, biak iker-gai baten bi alderdiak
direla diogu, ezkerreko zapata eskuineko zapataren senidea den modura (Honela deitzen da
betidanik Leitzan). Beraz, «senide» hitza ez da familiarteko harremanak definitzeko
bakarrik erabiltzen.
45
(Cooper and others 1994).
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direla diote: a) ikerketaren helburua; b) datuak biltzeko erabiliko den
prozedura; c) teoriaren erabilera; eta d) errealitatearen izaera bera, edo
jakiteko gaitasuna.
2.3.4

Hiru ikerkuntza-metodologien ezaugarriak

Hiru tradizio hauen ezaugarriak jarraian aztertuko ditugu, bakoitzaren
berezitasunak ikusi ahal izateko (ikus 2-7, 2.8, eta 2.9 Taulak ).
2-7. Taula:
Ontologia
Epistemologia
Teoria
Hipotesiak
Laginketa
Datu-bilketa

Egiaztapena
Datu-analisia
Orokorpena

Metodologia enpirikoaren ezaugarri nagusienak

Razionala, atomistikoa (iritziak formalki ezkutatuta).
Unitarioa.
Iragarlea.
Hipotesirik bai; hipotesi formalak gehienetan; ez-formalak
batzuetan.
Laginketa bai: probabilitate eta ezprobabilitatezkoa.
Iragazia ia denetan. Hortik aurrera iragazitako aldagaiarekin batera
beste aukerak daudeke: 1) trabatua, interaktiboa (lab.
esperimentua); 2)trabatua, ez-interaktiboa (inkesta); 3) ez-trabatua,
ez-interaktiboa (eduki-analisia).
Bai, askotan.
Koantitatiboa.
Bai, gehienetan.

Iturria: taula hau egiteko, Potter eta al. (Potter et al. 1993) eta Fink eta Gantz (Fink eta
Gantz 1996) ikerleen lanetan oinarritu da autorea .

Aurreko taula honetan adierazten den modura, metodologia enpirikoa
kantitateen neurketan oinarritzen da eta, horregatik, metodo kuantitatiboa,
soilik, ere deitzen da. Oinarri ontologikoa arrazoian duela argudiatzen du,
batetik, eta unitate edo izari guztiek balio berdina dutela, bestetik. Arrazoia,
hala ere, ez da erabat objektiboa, eta balio-berdintasunak — ezaugarri
atomistikoa—, errealitatearen desberdintasunaren aurrean, lanerako
abstrakzio egokia baino ez da.
Hurrengo taulan metodologia interpretatzaileraren ezaugarri nagusienak
bildu ditugu. Metodologia interpretatzailea kualitatiboa da funtsean eta
metodologia kualitatiboa soilik ere deitzen da. Fenomenoen errealitate osoa
hartu nahi izaten du eta, horregatik, helburu holisitikoa du. Baina
fenomenoen polisemia jaso nahi duenez, ez da, arrunki, fenomeno kantitate
handia ikertzeko tresna egokia izaten. Errealitate-fenomeno urri horien
emaitzak, dena den, orokorpen kualitatibo modura estrapolatu nahi izaten
ditu errealitatera.
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2-8. Taula:
Ontologia
Epistemologia
Teoria
Hipotesiak
Laginketa
Datu-bilketa
Egiaztapena
Datu-analisia
Orokorpena
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Metodologia interpretatzailearen ezaugarri nagusienak
Idiografikoa, holistikoa.
Polisemikoa.
Interpretatzailea.
Hipotesirik ez gehienetan; batzuetan hipotesi ez-formalak.
Ez-probabilitatezko laginketa, kasu-ikerketak eta laginketarik ez.
1) Ez-iragazia, ez-trabatua eta ez-interaktiboa gehienetan (kasuikerketak, dokumentaziozko lanak, behaketak, kritika-txostenak).
Ia inoiz ez.
Kualitatiboa, holistikoa.
Bai eta ez, erdi bana.

Iturria: Taula hau egiteko, Potter eta al. (Potter et al. 1993) eta Fink eta Gantz (Fink
eta Gantz 1996) ikerleen lanetan oinarritu da autorea .

Hurrengo taulan, azkenik, metodologia kritikoaren ezaugarri nagusienak
jaso ditugu. Hau ere kualitatiboa da eta, beraz,
metodologia
interpretatzaileak egiten duen modura, metodo kualitatiboak erbiltzen ditu
tresna modura; baina, aldez aurretiko iritzi eta corpus ideologiko batean
oinarri duenez, ardatz horrekin koherentzia mantendu behar izaten du
ikerlan osoan zehar.
2-9. Taula:
Ontologia
Epistemologia
Teoria
Hipotesiak
Laginketa
Datu-bilketa
Egiaztapena
Datu-analisia
Orokorpena

Metodologia kritikoaren ezaugarri nagusienak

Ideologikoa; iritzia eta arrazoia elkarrekin argudiatuz.
Iritzizkoa.
Askatzailea.
Hipotesirik ez gehienetan; batzuetan hipotesi ez-formalak.
Ez-probabilitatezko laginketa, kasu-ikerketak eta laginketarik ez.
1) Ez-iragazia, ez-trabatua eta ez-interaktiboa gehienetan (kasuikerketak, dokumentaziozko lanak, behaketak, kritika-txostenak).
Ia inoiz ez.
Kualitatiboa, iritziz erabaki.
Bai eta ez, erdi bana.

Iturria: Taula hau egiteko, Potter eta al. (Potter et al. 1993) eta Fink eta Gantz (Fink
eta Gantz 1996) ikerleen lanetan oinarritu da autorea .

Jakintzat ematen da, ikerkuntza-tradizio edo metodologia bakoitzari
dagozkion laukietan agertu diren ezaugarriak ez direla absolutuak; beraz,
tradizio berean kokaturiko ikerlanek ezaugarri desberdinak izan ditzakete.
Hala ere, tradizio hitzak adierazten duen bezala, metodologia bakoitzaren
ezaugarri ugarienak hiru laukiotan azaldutakoak dira —dena den, ikus
argibide gehiago hurrengo hiru epigrafeetan—.
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2.3.4.1 Metodologia enpirikoaren ezaugarriak
Tradizio honek ikerketako aldagaia kuantitatiboki neurtua izan dadin
eskatzen du. Edozein dela aldagaiaren izaera, zenbakitara lotu eta
makurtzeko gaitasuna eduki behar du, honela aldagaiaren maiztasuna eta
balio kuantitatiboa jakin dadin. Ikerkuntza-mota honek bere abantailak ditu,
fenomenoak, uniformitatea bilatzeruntz, zenbakien bidez deskriba
ditzakegulako eta baita test estatistikoen bidez erlazio konplexuagoak,
azaleko begiradatik ikusezinak, argitu ere; baina bere morrontzak ere baditu,
fenomenoen aberastasun, izaera sakona eta testuingurua zenbakietan galdu
edo ez ikusteko arriskua batetik, eta tresna estatistikoa bera, ikergaiaren
gainetik zeregin garrantzitsuena bihurtzekoa bestetik. Bi helburu nagusi izan
ditzake:
1.

2.

Emaitzak unibertsora orokortzea: unibertso edo populazioaren
ordezkagarritasuna duten laginak behar dira erabili,
probabilitatezkoak, laginaren emaitzak unibertsokoen parekoak
direla esan ahal izateko. Helburu hau duten ikerlanek edukianalisiak eta inkestak erabiltzen dituzte gehienbat.
Emaitza kausa baten efektua izatea: honelako ikerlanak
laborategi-esperimentuak izaten dira gehienbat eta beraien
helburua ez da emaitzak unibertso batera orokortu ahal izatea,
kausa-efektuko fenomenoa gertatu dela frogatzea baizik.
Honela adieraz daiteke: zerbaitek —aldagai independente edo
kausagarria— beste zerbait eragiten du —aldagai menpeko edo
efektua—. Ezprobabilitateko laginak erabiltzea oso errotu eta
onartuta dago laborategi-esperimentuetan.

Metodologia enpirikoak beste izen batzuk ere hartzen ditu: metodologia
kuantitatiboa, metodologia zientifikoa, gizarte-zientzien tradizio enpirikoa,
eta abar. Denek gauza bertsua adierazten dute eta kontzeptu honek zientzia
fisikoetako metodologien itxura eta hurbilketa izan nahi du. Hona hemen
ezaugarriak:
•
Ontologia: ikerkuntza-tradizio honek ontologia razional eta
atomista hartzen du aintzakotzat, eta horri esker, zientzialariak errealitatearen
izate eta existentzia razional eta atomistan sinesten du. Gizakiaren portaera,
beraz, nahiko sistematiko eta razionaltzat hartzen da.
•
Epistemologia: tradizio honek dio jendeak elkarren egiten46 dituen
hautemate edo pertzepzioak antzekoak direla, edo unitarioak; pertsonen
artean, beraz, antzeko esanahi eta jakintzak sortu eta trukatzen dituela. Hori
46

Elkarbanatzen edo konpartitzen, zentzu kualitatiboan.
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honela dela uste da, gizartea unitate razional eta berdintsuez osatuta dagoela
kontsideratzen delako.
•
Helburua: tradizio honetan, helburua aurreikuspena eta kontrola
da, metodologo askoren iritziz. Horretarako, lehenik teoria eta gero
hipotesiak eta ikergalderak ezartzen dira.
1.

2.

Teoria: ikerkuntza enpirikoak ere teoria sortzen du baina teoria
honen bitartez fenomenoen aurreikuspena eta kontrola lortu
nahi da.
Hipotesiak eta ikergalderak: tradizio honetako hipotesietan
aldagaien arteko alderaketa edo konparazioa ezartzen da, baldin
eta alderaketa egiteko sostengu zientifikorik edo razionalik
badago. Ikergalderetan, berriz, hipotesirik idatzi ezinez, galdera
soilak egiten dira. Hipotesi formalak idazten dira tradizio
honetan.

•
Metodoa: tradizio enpirikoan metodoa, datuak jaso eta ebaluatzeko
era, oso zehatza eta kontrolatua izaten da, artefaktu edo okerrak sar ez
daitezen.
3.

4.

5.
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Laginketa: ikerkuntza enpirikoan laginketak oso garrantzi
handia du emaitzen orokorpena lortu nahi baita, hau da,
laginaren emaitzak unibertso osoarenak ere badirela ziurtatu eta,
horretarako, probabilitatezko ordezkapena erabiltzen da ahalik
eta gehienetan. Baina maiz, diru, denbora eta beste hainbat arazo
direla medio, ezin dira probabilitate-laginak erabili eta orduan
ezprobabilitatezkoetara jotzen da. Honelako kasuetan, emaitzak
ezin dira unibertsora orokortu, baina bai, laborategiko kasuetan
bezala, joerak adierazi.
Datu-bilketa: tradizio enpirikoan datu-bilketa iragazia egiten da
arrunki, hau da, ikerleak kategoria-sistema edo tresnaren bat
prestatzen du aldez aurretik. Hortik aurrera aukera guztiak aurki
daitezke: datuak trabaz bildu edo ez, prozedura interaktiboa
izan edo ez.
Egiaztapena: Tradizio enpirikoan ikerketa baten egia edo
beraren emaitzen egiaztapena, komunitate zientifikoaren mailan
behintzat, errepikapenaren eta Karl Popper-ek «faltsazioa»
deritzonaren bitartez47 lor daiteke. Praktikan, berriz, ikerleak
hiru alor dauzka egiaztapena frogatzeko: a) iker-tresnaren
egiaztapena, hau da, ea ongi neurtzen duen neurtu nahi dena;
b) datuen egiaztapena, ea ikerleak datuak zehazki jaso,

Ikus (Popper 1959).
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6.

7.

kodifikatu eta maneiatu dituen ala ez; c) analisiaren
egiaztapena, analisirako erabili diren tresnak egokiak ziren eta
errore barik erabili diren ala ez. Ikusten denez, metodoaren
alderdi guztien egokitasun eta zuzentasuna bermatu nahi da.
Datu analisia: tradizio enpiriko-kuantitatiboan erabiltzen diren
datuak zenbakiak edo zenbaki-propietateak dituztenak direnez,
analisi kuantitatibo matematikoak erabiltzen dira.
Orokorpena: Tradizio honetan orokorpena esplizitua izaten da
arrunki, eduki-analisi eta inkesta askotan batez ere. Orokorpen
inplizitua ere egiten da maiz, laborategi-esperimentuetan batez
ere, unibertsoaren joera posibleak adierazteko. Ohartarazi ere
ohartarazi behar da, ikerketa askotan ez direla beharrezko
baldintza metodologiko-enpirikoak betetzen eta, hala ere,
ikerleek orokorpen esplizituak egiteko ohitura izaten dutela.

2.3.4.2 Metodologia interpretatzailearen ezaugarriak
Tradizio honek ez du aldagaia kuantitatiboki neurtzera behartzen, baina
horrek ez du esan nahi zenbakizko daturik erabil ez ditzakeenik. Hona
hemen beraren piramide epistemikoaren ezaugarriak.
•
Ontologia: ikerkuntza-tradizio honetan garrantzizko errealitatea
jendeak uste eta irudikatzen duen errealitatea da. Ikerle interpretatzailearen
ardura giza jokabidea ulertzea da, baina ez ikerlearen ikuspuntutik ulertzea,
baizik eta aktorearen beraren erreferentzia eta ikuspuntutik48. Tradizio
honetan errealitatea «idiografikoa» da, testuinguru desberdinetan barrena
dinamikoa eta pertsona-aktorearen interpretazioari dagokiona, edo beste era
batera esanda, errealitatea atributu-multzo nahasi eta holistikoa da eta ez
aldagai isolatu sorta bat.
•
Epistemologia: tradizio honetan ikerleek jakintza prozesu
subjektibo baten bitartez sortzen dela, sinesten dute, eta prozesu horretan
analisi holistikoa, osotasunezkoa, egiten dela. Ikerle interpretatzaileek
komunikabideen mezuak polisemikotzat hartzen dituzte, baina polisemiak
ere bere mugak ditu eta, horregatik, tradizio honetan ikerleak neurririk
gabeko polisemia interpretazioan sartzeko arriskua ere badago49.
•
Helburua: tradizio honetan ikerlearen helburu nagusia hauxe da,
berak kanpoko errealitatean so egiten, behatzen eta esperientziatzen dituen
gertakizunek bertako eta gertakizunaren barruko aktoreentzat zernolako
48

Ikus (Bogdan and Taylor 1975).
Umberto Ecok ere honen oharra egin zuen (Eco 1990, 15-16 orr.), David Weaver-ek
aipatua (Weaver 1993, 212. or.).
49
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esanahia duten aurkitzea. Honek jarraian galdera hau dakar: gertakizunaren
baitako jendeak zer uste du gertakizunaren zeintasunaz eta nolakotasunaz?
Zer uste du ikergaiaz, ikertutako fenomenoaz? Garbi dago ikerlearen
ikuspuntua aktoreen eta protagonisten tokian jartzen dela, ikerketaren bidez
azken hauen interpretazioa eman ahal izateko.
•

•

Teoria: ikerkuntza interpretatzaileak, beraz, gertakizunaren
interpretazio kontingente eta kontestualizatua baino ez du egin
nahi eta horren gain eraiki besteen teoria.
Hipotesiak eta ikergalderak: tradizio honetako hipotesi edo
ikergalderetan, fenomeno bati buruzko iritzi, baieztapen edo
galdera baino ez dago. Ez dago alderaketarik ez eta hipotesi
formalik, esaldi bat bakarrik.

•
Metodoa: tradizio interpretatzailean, metodoa, datuak jaso eta
ebaluatzeko era, ikerlearen diskrezioaren esku dago neurri handi batean, eta
ezin da sistematikoki kontrolatu beraren zehaztasuna.
•

•

Laginketa: ikerkuntza interpretatzailean laginketak ez du oso
garrantzi handirik, ez da araua, helburua ez baita lagin
horretako emaitzak unibertso osora orokortzea, egoera edo
gertakizuna bere protagonisten ikuspuntutik interpretatzea
baizik. Ikerle interpretatzaileak gertakizun eta fenomenoak
holistikoki bere kontestuan aztertzen dituenez, ezin du kasukopuru handia hartu, edo oso zaila zaio behintzat lan aldetik
ikusita. Horregatik, lagin ezprobabilitatezkoak erabiltzen ditu,
ordezkapen arrazoitua irizpidetzat hartuz. Egia ere egia izan
daiteke, ikertutako fenomeno baten ezaugarri edo emaitza bat
beste fenomenoetan ere presente egotea eta, beraz, ikerketan
lortutako emaitza antzeko gertakizunetara orokortu ahal izatea;
baina «orokorpen» hori ikerleen artean elkarrenegindako
pertzepzioetan, ahal bezain arrazoituak baina pertzepzioak dena
dela, sostengatuko da, eta ez probabilitate irizpideko laginak
eman lezakeen ziurtasun mailan. Esan behar ere esan behar da,
tradizio honetako ikerleen ardura ez dela probabilitate-laginketa
erabiltzea eta fenomenoen unibertso osora orokor daitezkeen
emaitzak lortzea. Beraz, unibertso osoak, kasuak eta
ezprobabilitatezko laginak erabiltzen dira tradizio honetan.
Datu-bilketa: tradizio interpretatzailean datu-bilketa ez-iragazia
egiten da arrunki, hau da, ikerleak datuak gertatzen diren
moduan jasotzen ditu, kategoria-sistema edo tresnarik aldez
aurretik prestatu gabe. Hortik aurrera aukera guztiak aurki
daitezke: datuak trabaz bildu edo ez, prozedura interaktiboa
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•

•

•

izan edo ez, erabilitako teknikaren arabera, behaketa
partehartzailea, elkarrizketa, eta abar.
Egiaztapena: Tradizio interpretatzailean ikerketa baten egia edo
beraren emaitzen egiaztapena frogatzea ez da oso maiz egiten,
batez ere metodo enpirikoari dagozkion prozedura batzuk
erabiliz. Dena den, hemen ere hurrengo egiaztapen-frogak egin
daitezke: a) protagonisten egiaztapena: gertakizunean jasotako
behaketak, elkarrizketako erantzunak eta , azken finean, ikertzen
ari garen fenomenoko datuak, bertako protagonistei erakustea,
fideltasunez jasota dauden egiazta dezaten; b) lekuko
independenteen egiaztapena: ikerlanean pertsona subjekturik ez
badago eta dokumentu eta material inerteak erabiltzen badira,
orduan beste ikerle batek egiazta dezake materialaren
egiazkotasuna. Baina, izan, badira tradizio honetan ikerketa
barruko inolako egiaztapen-frogarik erabiltzen ez duten lanak
ere.
Datu-analisia: tradizio honetan ikerle interpretatzaileek
testuinguruetatik esanahi kualifikatuak eraikitzen dituzte.
Hemengo ikerketak gizarte-fenomenoen forma, eduki eta
testuingurua mantendu —zeregin deskriptiboa— eta hauen
kualitateak analizatu —zeregin interpretatzailea— egin nahi
izaten ditu, bi alderdi horiek narrazio baten itxuran aurkezteko.
Fenomenoaren interpretazio kualitatibo eta holistikoa, hitz
batean.
Orokorpena: tradizio honetan ez da orokorpenrik egiten
normalean, ez espliziturik ez inpliziturik. Baina hainbat kasutan
orokorpen inplizitua ere espero liteke, laginak erabiltzen
direnean batez ere.

2.3.4.3 Metodologia kritikoaren ezaugarriak
Ikerkuntza-tradizio honek ere ez du aldagaiak kuantitatiboki neurtzeko
ohiturarik, nahiz eta zenbakitan oinarritutako datuak oso gustuko dituen
bere azterketa ideologiko arrazoituak egin ahal izateko. Jarraian dator
beraren aparatu epistemikoa.
•
Ontologia:
ikerkuntza-tradizio
honetan
fenomeno
edo
gertakizunak balio ideologikoz beteta daudela kontsideratzen da. Iritziak eta
usteak datutzat hartzen dira, eta iritzi eta uste hauek ikerlearen ikuspegi
ideologikoetatik sortzen dira. Ikerketa kritikoek iritzi eta ebaluazio
ideologikoak eman dituzte botere-pilaketari buruz, eta tradizio honetako
ikerleek uste izaten dute, boterezko eta boteretik berregiten diren jarrera
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ideologikoak ikerkuntzan identifika daitezkeela, eta baita beraiei erronka
egin ere.
•
Epistemologia: tradizio honetan, jakintza oinarri
batzuetatik kritika eginez sortzen da. Ikerle kritikoek, beren iritzi
ideologikoz horniturik, ikergaiari aurre egiten diote, ikergaia
honen barneko balioen ebaluazioa eginez. Razionaltasuna eta
parametro ideologikoen markora mugatu behar dira.

ideologiko
eta aparatu
aztertu eta
inferentzia

•
Helburua: tradizio honetan, ikerlearen helburu nagusia hauxe da,
alegia, balioak iritzi ideologiko batzuek erreminta modura erabiliz,
fenomeno edo ikergai bat ebaluatu, epaitu eta kritikatzea.
1.

2.

Teoria: ikerkuntza kritikoak fenomenoen esanahi ideologikoak
eta egiturazkoak ekarri nahi ditu azalera, askatasuna eta gizarteordena berri bat lortzeko lagungarri izan daitezen.
Hipotesiak eta ikergalderak: Hemen ere hipotesiak
baieztapenen modukoak dira, baina ikerlearen iritzi ideologikoa
sartuta dago. Ez dago hipotesi formalik.

•
Metodoa: tradizio kritikoan, interpretatzailean bezala, metodoa,
datuak jaso eta ebaluatzeko era, ikerlearen eta beraren aparato teorikoideologikoaren diskrezioaren esku dago neurri handi batean. Kasuen
ikerketa egiten da batez ere.
•

•

Laginketa: Hemen ere, ikerkuntza interpretatzailean bezala,
laginketak ez du garrantzi handirik, ez da probabilitatezko
laginketa erabiltzen, ordezkapen arrazoituan oinarritutakoa
baizik. Ikerle kritikoak aski du fenomeno bat, edo batzuk,
lagintzat hartzea bere azterketaren argudioa frogatzeko.
Emaitzaren orokortzea ez baita probabilitatean oinarritzen,
eztabaidaren sendotasunean baino. Beraz, unibertso osoak,
kasuak eta ezprobabilitatezko laginak erabiltzen dira tradizio
honetan.
Datu-bilketa: tradizio kritikoan datu-bilketa ez-iragazia eta ezinteraktiboa izaten da arrunki, hau da, ikerleak datuak bere
horretan hartzen ditu eta ondoren eskematan antolatu.
Ikerlearen trabatasuna sar daiteke, dena dela. Jakina, ez dugu
ahantzi behar tradizio honetako goi-mailako kontzeptuetan,
epistemologia eta teorian batik bat, jadanik nahiko iragazki
erabili dela eta goi-maila horretako abstrakzioan ikerlanaren
aukerak franko mugatu direla. Horregatik, metodoaren
abstrakzio-maila baxuan iragazkirik ez erabiltzea tinuz hartu
behar da.
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•

•

•

2.3.5

Egiaztapena: Tradizio kritikoan ikerketa baten egiaztapena
adostasun librean oinarritzen da, hau da, ikerlearen ikuspegi
kritikoa onartzen dutenak libre dira ikerketaren prozesu eta
emaitzekin ados egoteko edo ez. Ez dago ikerketa barruan
egiaztapena objektiboki bilatzeko frogarik ez beharrik,
komunitate zientifikoko kideen arrazoizko konformitatea
baizik.
Datu-analisia: Tradizio honetako ikerleek aldez aurretik
ezarritako edo aurremugatutako marko ebaluatzaile batean
ipintzen dituzte datuak eta horren aurka analizatu. Ikerleek
zalantzan eta kritikapean jartzen dituzte datuen atributu eta
esanahiak, fenomeno sozial horren aldaketa askatzailea lortzeko
asmoz. Beraz, ikerketa kritikoan datu-analisia iritzi mailako
ebaluazio teoriko eta ideologikoz egiten da.
Orokorpena: tradizio kritikoak orokorpen inplizitua erabiltzen
du arrunki, aurremugatutako eskema teoriko-ideologikoak bide
argudiatua ematen baitio horretarako.

Hiru metodologien funtzionamenduaren taulak

Liburuan metodo bakoitzari bere tokia eman zaion arren, egokia dirudi
hiru tradizioetako metodo nagusien funtzionamendua eskema moduan
laburtuta ematea orain.
2-10. Taula:
1
Ikerlaria
Ikerlariak
hipotesiakikergalderak
ezartzen ditu
eta
metodologia
diseinatu.

Metodologia enpiriko-kuantitatiboa: eduki-analisiaren metodoa
2
Kategoriak

Ikerlariak kategoriak
eta azpikategoriak
sortzen ditu.

3
Kodelariak
Kodelariak/ek
edukia kodifikatu
beharko dute
kategorien
arabera.

4
Edukia
Ikertu nahi
den edukia.

5
Kodifikazioa
Kodelariak/ek
edukia
kodifikatzen dute.
Analisi-unitatea
hautatuta dago
lehendik.

6
Emaitzak
Eduki
kodifikatuaren
emaitzak atera.

Iturria: autoreak prestatua.

Eduki-analisiaren metodo enpiriko-kuantitatiboari sei subjektu edo
protagonista nagusi ikusten dizkiogu: 1) ikerleak ikergalderak egiten ditu; 2)
ikerleak kategoria-sistemak sortzen ditu, 3) kodelariak aurkitu eta trebatzen
dira; 4) ikertu nahi den edukia erabakitzen da; 5) kodelariek kodifikazioa
burutzen dute; 6) ikerleak emaitzak lortzen ditu eta ondorioak atera.
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Laborategi-esperimentuetan eta inkestetan, aldiz, prozesua zertxobait
desberdin da: 1) ikerleak ikergalderak ezarri eta metodoa prestatzen du, 2)
tratamendua edo galdetegia prestatzen du ikerleak; 4) ikerleak subjektuak
hautatzen ditu; 5) subjektuek tratamenduari erantzunak ematen dizkiote; 6)
ikerleak emaitzak kalkulatzen ditu jasotako erantzunetatik (ikus hurrengo
taula).
2-11. Taula: Metodologia enpiriko-kuantitatiboa: laborategi-esperimentu eta inkesta
1
Ikerlaria

2
Tratamendua

Ikerlariak
hipotesiakikergalderak
ezartzen ditu
eta
metodologia
diseinatu.

Ikerlariak esperimentu
tratamendua —test
edo galdetegia—
prestatzen du

3

4
Subjektuak

5
Erantzunak

Ikerlariak
subjektu-lagina
aukeratzen du.

Lagineko
subjektuei
tratamendua
ematen zaie,
erantzun
dezaten.

6
Emaitzak
Subjektuen
erantzunak
kuantifikatu
eta emaitzak
ateratzen dira.

Iturria: autoreak prestatua.

Metodologia interpretatzaile-kualitatiboak lanaldiz urriagoa dirudi, baina
azaleko diseinu-sinpletasun hori izugarri zailtzen da ikerketa errealitatean
burutzean. Metodologia kritikoak ez du atal berezirik. Izan ere, metodo eta
teknika interpretatzaile edo kualitatiboak erabiltzen baitira ikerketa kritikoak
egiteko (ikus hurrengo taula).
2-12. Taula:
1
Ikerlaria
Ikerlariak
hipotesiakikergalderak
ezartzen ditu
eta
metodologia
diseinatu.

Metodologia interpretatzailaren eta kritikoaren funtzionamendua
2
Diseinua

Ikerlariak
diseinua egiten
du eta
prozedura
ezartzen

3

4

5
Kasua
Kasuari buruzko
dokumentazioa
bildu, soegiteak
egin,
elkarrizketak
egin, eta abar.

6
Emaitzak
Dokumentazio eta
material guztiarekin
analisiak egin eta
emaitzak eman.

Iturria: autoreak prestatua.

Labur esanda: 1) ikerleak ikergalderak ezartzen ditu; 2) ikerleak
ikerketaren diseinua egiten du; 3) ikertu nahi den kasuari buruzko
informazio eta dokumentazioa jasotzen du; 6) ikergaiaren inguruko material
guztia ordenatu eta emaitza idazten du.
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Metodologien sailkapenak beste irizpide batzuen
arabera
2.3.6

Orain arte ikerkuntza-tradizioak sailkatzeko bi era adierazi ditugu:
kuantifikazioaren araberakoa (kuantitatiboa eta kualitatiboak) eta ezaugarri
teorikoen araberakoa (enpiriko edo kuantitatiboa, interpretatzailea eta
kritikoa). Aurreko orrietan esandakoa gidaritzat matenduko dugu, baina
beste hainbat sailkapen-mota ere ekarri nahi ditugu hona, ezagutza
zabaltzeko asmoz.
2.3.6.1 Normatibitatearen arabera
Normatibitatea edo arauematea, guk hemen erabiltzen dugun esanguran,
gauzak nola egin behar diren edo nola izan beharko luketen esaten duen
teoriari dagokio. Teoria bat arauemailea izango da gauzak nola diren
esatetik nola izan beharko luketen esatera ere heltzen denean.
Beraz, komunikazioaren teoria arauemailea ez da saiatzen komunikazioa
zer den eta nola den adierazten, baizik eta, batez ere, komunikazioa nola
hobe litekeen edo, hobea izateko, nola izan beharko lukeen argitzen. Horrek
esan nahi du teoria hauek komunikazioaren praktikarekin zerikusia dutela,
hain zuzen egintza komunikatibo zehatzen interpretazio arrazoituak ematen
baitituzte eta, ondorio modura, egintza horiek edo horrelatsukoak nola hobe
daitezkeen50.
Lehenago deskribatu dugun ikerkuntza-tradizio enpiriko-kuantitatiboak,
gehien erabiltzen dena, gauzak zer diren esaten digu, fenomeno baten
aurrean «zer da?» galderari erantzuten saiatzen da eta, beraz, ez da
normatiboa, arauemailea. Tradizio honen helburua fenomeno anitzen
azalpen orokorra aurkitzea izaten da, gertakizunak ulertu, iragarri eta
kontrolatu ahal izateko. Printzipioz behintzat, metodo zientifiko-enpiriko
honek, ulermen-iragarpen-kontrol helburuak atxikiz, praktikarako mesedea
lortu beharko luke, hau da, komunikazioaren praktika «nola izan beharko
lukeen» ondorioa eskaini, baina Craig eta Tracy-ren ustez «[metodo
enpirikoaren] praktiko izateko bide hau, razionalitate teknikoarena,
erasopean dago giza eta gizarte-portaera praktikoen funtsezko alderdi
interpretatzaile eta moralak ezagutzera emateko gaitasun ezagatik. Ekintza
praktikoak egoeren ulerpen interpretatzailearen menpe daude eta asmo eta
printzipio moralei buruzko deliberazioa eskatzen dute (gogoeta
arauemailea), eta baita baliabideei buruzkoa ere (razionalitate teknikoa)»51.
50

Gai honi buruz luze mintzatzen dira Craig eta Tracy (Craig and Tracy 1995).
Epigrafe honetan autore hauei egindako aipu guztiak lan honetatik hartu dira.
51
Ikus Craig eta Tracy-ren lanean 249. or.
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Horregatik, autore hauek garrantzi holistikoa ematen diote praxis hitzaren
esanahiari: erreflexiboki informatu eta moralki erantzulea den praktika.
Ikerkuntza enpirikoak edo ez-arauemaileak bi ezaugarri horiek bideratu
ezin baditu, hor dator ikerkuntza arauemailea irtenbidea eskaintzera.
Ikerkuntza arauemaileak, berriz, ardatzean dauka fenomeno bat —gure
alorrean fenomeno komunikatiboa izango dena, alegia— nola izan beharko
lukeen azaltzea. Beraz, eguneroko komunikazio-praktika eta kritika
gidatzeko, erreferentzia izango diren jokabide eta arau ideal edo eredugarri
batzuk prestatzea da komunikazio-teoriaren eta ikerkuntza arauemaileen
ardura. Beraz, normatibitatearen arabera, bai komunikazioaren teoria eta bai
hortik sortutako ikerkuntza, bi eratakoa izan daitezke:
•
•

Arauemailea.
Ez-arauemailea.

Lehenak komunikazio-praktika nola izan behar duen adierazi eta erakutsi
nahi digu eta bigarrenak nola izan den erakusten du. Nire ustez, lehena,
arauemailea, ikerkuntza-tradizio interpretatzailaren oso antzekoa da, nahiz
eta beste puntu batetik ikusita. Bigarrena berriz, ez-arauemailea, ikerkuntzatradizio enpiriko-kuantitatiboa da.
2.3.6.2 Funtzioaren arabera
Ikerkuntza, funtzioaren arabera ikusiz, bi motatan bereizten da orokorki:
•
•

Ikerkuntza oinarrizkoa.
Ikerkuntza aplikatua.

Lehena teoria formulatzerantz bideratuta dago eta bigarrena errealitatea
aztertu edo horko arazoak konpontzerantz. Bereizketa hori, dena dela, gaur
egun garrantzi handirik gabekoa da, maiz banatuta eta maiz biak elkarrekin
edo nahasian gertatzen baitira. Hala ere, bereizketari kasu egingo bagenio,
komunikazioaren ikerketa gehiena aplikatuaren multzoan sartuko litzateke
seguruenik. Ikerkuntza oinarrizkoan sartuko lirateke komunikazio-teoriari
buruzko analisi eta proposamen berriak.
2.3.6.3 Helburuen arabera
Beste sailkapen bat, helburuen arabera, hurrengoa izan liteke52:
•
52

Bide-urratzailea

(Reynolds 1971).
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•
•

Deskribatzailea
Azaltzailea

Lehenak, bide-urratzaileak, ordura arte ikertu gabeko arazoari ekiten dio
eta, erreferentziarik ez duenez, ezin da beste teoria edo emaitzetan oinarritu
hipotesiak egiterakoan. Horregatik, askotan ikerketa-lan txikia izaten da,
ondoren etorriko den beste handi baten aitzindaria.
Bigarrenak, deskribatzaileak, deskripzio batean egiten diren galdera
logikoei erantzuten die batez ere; kazetaritzan bezalako arazo-argitze
jardunetan erabiltzen diren galderak: nork, zer, noiz, non, eta zenbat, baina
oso arraroa da zergatik itaunari erantzuten saiatzea. Horregatik, abstrakziomaila baxuan mugitzen da, baina, hala ere, teoria eraikitzeko oinarriak
jartzen ditu.
Hirugarrena, azaltzailea, datu enpirikoetan oinarria hartuz, teoria garatzen
saiatzen da, fenomeno bat zergatik gertatzen den argitzen.
2.3.6.4 Ikerkuntza esparruak: publiko eta pribatua
Puntu honetan oroitu egin behar da bi ikerkuntza-esparru egon ohi direla
masa-komunikabideen inguruan:
•
•

Publikoa.
Pribatua.

Lehena, publikoa, unibertsitatean egindakoa izaten da maiz, teoria
sortzerantz zuzendua, erabilera praktikora baino areago jakintza lortzera
bideratua. Bigarrena, pribatua, enpresek beren behar eta erabaki-hartze
prozesuetarako egin edo kontratatutako ikerketa izaten da. Ikerkuntza
praktikoa beraz, teorikoa baino areago.
Gaur egun bi esparru horien arteko diferentziak nahiko nabartu eta
lainotuta daude, unibertsitateetako ikerleek gizarteko enpresentzat ere
ikerketak egiten baitituzte. Hala eta guztiz ere, oro har, ikerkuntza
akademikoa ez dago komunikabideetako profesionalen beharretara
zuzenduta, egokituta53.
Agian, ikerkuntza publikoaren eta pribatuaren arteko alderik nagusiena,
nork egina den ahazturik, datu eta informazioaren erabilera-ahalmenean
datza. Ikerkuntza akademikoaren, edo publikoaren, datuak eta emaitzak
53

Ikus (Davison 1994).
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edonork erabil eta eska litzake, edonoren esku daude, publikoak dira. Bien
bitartean, ikerkuntza pribatuaren datuak eta emaitzak jabearenak dira eta ez
dira publiko eta libreki eskuragarriak.
Edozein modutara partsimonia oinarrizko jokabidea da ikerkuntzan, hau
da, zuhurtasun eta frugalitatea.

Masa-komunikazioaren ikerkuntzaren ebaluaketa
zientifikoa
2.3.7

Hiru ikerkuntza-tradizio nagusien ezaugarriak azaldu ditugu orain arte
eta garaia da beraien erabilera komunitate zientifikoan nolakoa den jakiteko.
Galdera logiko bat hauxe izan liteke: zenbat ikerlanetan erabiltzen dira
metodologia bat baino gehiago? Erantzun kuantitatiboa Estatu Batuetako
ikerkuntzan bakarrik aurkitu dugu. Dena den, ohar bat egin behar dugu:
hiru
tradizio
nagusienak
metodologia
enpiriko-kuantitatiboa,
interpretatzailea eta kritikoa izanik, maiz azken biak metodo kualitatiboak
izen orokorraz ere ezagutzen dira, lehenago esan dugun bezala.
Metodologien ebaluaketak egin dituztenek metodo kuantitatibo eta
kualitatiboak deitura erabili dutenez, guk ere deitura bera jasoko dugu.
Beste ohar bat honako hau da: metodologia bakoitzak metodo desberdinak
izan ditzake bere baitan. Adibidez, metodologia kuantitatiboak edukianalisia, inkesta eta laborategi-esperimentu deitutako metodoak ditu.
Argibide hauekin, ikus dezagun ikerkuntzaren ebaluaketak zer eman duen.
Hurrengo epigrafeetan metodologien eta metodoen erabilerak
zenbatekoak izan diren ikasiko dugu, Estatu Batuetako ikerkuntzan,
halabeharrez.
2.3.7.1 Ikerkuntza-metodologien erabilera
Zenbat erabiltzen da metodologia bakoitza? Wayne Danielson eta G.
Cleveland Wilhoit54 ikerleek 1944-1964 urteetako aldizkari zientifikoetako
masa-komunikazioko artikuluak arakatu zituzten, 2.284 guztira, eta ez zuten
metodologia bat baino gehiago erabiltzen zuen ikerlan bat bakarrik ere
aurkitu. Weaver eta Gray-k egindako oso antzeko lanean, 1954-1978
urteetan argitaratutako 122 artikulutan, %2'5-ek bakarrik erabili zuten
metodo bat baino gehiago. Gauza da, gainera, ikerkuntza-metodo bat baino
gehiago erabili zirenean, biak ere tradizio enpiriko-kuantitatibokoak zirela,
eduki-analisia eta inkesta gehienetan, eta ez metodo kuantitatibo eta
kualitatiboen konbinazioa.
54

(Danielson and Wilhoit 1967), eta David Weaver-en lan aipatuan 213. or.
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Beste garai berriago bat hartuz, Cooper, Potter eta Dupagne-en lan
aipatutik dakigu, 1965-1989 urtealdian, biak barne, zortzi aldizkari
zientifiko estatu batuar, nagusi eta nazioarteko zirkulaziodunetan lorturiko
batez bestekoak hauexek izan zirela:
2-13. Taula: Metodologien erabilera Estatu Batuetako ikerkuntzan, 1965-89
Urteak
1965
1974
1983
1989
Guztira

Koantitatiboa
%42'6
%63'3
%56'8
%64'1
%57'8

Koalitatiboa
%50'0
%29'1
%36'1
%28'1
%35'1

Biak batera
%7'4
%7'6
%7'1
%7'8
%7'2

Iturria: (Cooper et al. 1994). 1.326 artikulu arakatu ziren: 766 item kuantitatibo,
465 kualitatibo, eta besteak bi metodoak batera erabilitako kategoriakoak ziren.

Taulan
ikus daitekeenez,
gaur
egun
masa-komunikazioaren
ikerkuntzaren aldizkari zientifiko estandarretan, edo komunitate zientifikoak
gehien erabiltzen dituenetan, metodologia kuantitatiboa da presentzia
handiena duena, %57'8ko batez bestekoa, kualitatiboak %35'1eko kuota
dauka eta, azkenik, Weaver eta Gray-ren lanean baino emaitza hobearekin, bi
metodoak batera e%7'2tan rabiltzen dira. Horiek dira emaitza orokorrak,
urtealdi osokoak, baina benetan aipagarria suertatzen da, hamarkadetan
zehar izan den aldaketa. 1965 aldera, kuantitatiboa eta kualitatiboa ia parean
zeuden, baina 1974tik honantz metodologia kuantitatiboa %56-64ko
sardean egon da eta kualitatiboa, berriz, %28-36koan.
Autore horiek aitortzen dutenez, emaitza hauek kontraesan egiten dute
aspaldi honetan dagoen ustea, alegia, metodologia kualitatiboak berriz ere
indarrean direla eta ugariago erabiltzen direla55. Horren aurrean Cooper eta
al.-ek argudiatu dute, ikerkuntza kualitatiboak badituela, beraiek aztertutako
journal nagusi eta normalizatuetaz aparte, bere aldizkari eta argitalpenerako
bideak eta agian horregatik ez direla porzentaia hobeak lortu. Hori horrela
balitz ere, eta ustea baino ez da, ez du baztertzen datua: estatu batuar
komunitate zientifikoak gehien eta nagusiki erabiltzen dituen aldizkarietan
ikerkuntza kualitatiboaren presentzia %30 inguruan dago56.

55

Azken hamabost-hogei urtealdi honetan gero eta liburu gehiago idazten dira
ikerkuntza kualitatiboaz. Adibide soil gisa ikus (Hall 1989) eta (Lindlof and Meyer
1987).
56
Komunitate zientifikoan, eta unibertsitateetan, karrera zientifiko-akademikoa egiteko
posibilitate handiagoak ematen ditu metodo kuantitatiboaren erabilerak kualitatiboak
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2.3.7.2 Ikerkuntza-metodo zehatzen erabilera
Metodologia edo tradizio nagusien presentzia ikusirik, goazen orain
metodo konkretuen presentzia aztertzera. Berriz ere, Estatu Batuetako
ebaluaketak soilik dauzkagu eskuragarrri. Zer metodo-mota da ugarien
herrialde horretako57 aldizkari zientifikoetan? 1983-1992 urteetako lau
aldizkariren artikuluak aztertu ondoren, emaitzak hauexek izan ziren58: %30
eduki-analisiak eta %21 inkestak, tradizio enpiriko-kuantitatiboaren
aldekoak, eta %30 historiko-filosofikoak, metodo kualitatibotik. Weaver-en
lanetik argitzen da, 1954-78 urtealdiko emaitzak eta 1983-92 urtealdikoak
alderatuz, inkestak %30etik %20ra urritu direla eta eduki-analisiena %16tik
%30era ugaldu. Beraz, inkesta gutxiago eta eduki-analisi gehiago. Horrek
ere masa-komunikazioaren ikerkuntzaren joera zahar baina berritu batera
garamatza: mezuaren analisiaren garrantzia onartzera.
2-14. Taula:
Metodoa
Lab-esperimentua
Inkesta
Behaketa
Eduki-analisia
Bigarren analisia

Datu-bilketan erabilitako metodoak, 1965-198959
Kuantitat. Kualitat.
%8'6
%27'6
%0'7
%14'6
%2'0
%7'1
%29'6

Biak batera Guztira
%8'9
%30'6
%2'0
%19'2
%39'3

Iturria: Cooper et al. aipatutako ikerleen lanean oinarritua (1994); autoreak egokitua.

Cooper et al.-en estudioan —jadanik aipatua— antzeko analisia egiten da,
baina urtealdi luzeagoa denez, eta, batez ere, 1960ko garaiak 1980koekin
batuta daudenez, ezin dugu aurreko parrafoan egin dugun modura egin.
Metodologia enpiriko-kuantitatiboan inkesta da nagusi (%27'6) eta
eduki-analisia (%14'6) bigarren, baina Weaver-ek adierazi digunez, neurri
berean joan dira azken hau gora eta inkestak behera azken hamar urteotan.
Tradizio kualitatiboan, berriz, ia dena bigarren analisia deitutako metodoak
eraman du (%29'6), hau da, beste ikerketa bateko datuak edo, bestela,
artxiboko materiala erabiltzea.
baino, zeren eta argitaratua izateko aukerak ere handiagoak eta «normalizatuagoak»
baitirudite.
57
Beste herrialdeetako ikerkuntzaren daturik ez dugu; bestela, emango genituzke.
58
Weaver-en 1993ko aipatutako laneko 214. or. aurki daitezke hemen emandako
datuak.
59
n =1.422 item kodifikatu ziren; 2) Lauki hutsetan ere balioak idatzita egon behar
lukete, baina hain txikiak izan daitezkeenez, portzentaia nagusienak bakarrik ezarri
ditugu; 3) «Bigarren analisia» deritzon metodoak, beste ikerketa bateko datuetan oinarritu
dela esan nahi du.
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Cooper eta besteen estudio berak beste datu-taula interesgarria eskaini
zuen, alegia, ea zer enfoke edo ikergai agertu zen gehien aldizkari
garrantzitsu eta estandarretan azaldutako artikuluetan. Hona hemen taula:
2-15. Taula:

Ikerkuntza-enfokeak edo ikergaiak, 1965-198960

Ikerketaren enfokea,
gaia
Giza eta talde-efektuak
Edukia
Industria
Audientzia
(Des)Regulazioa
Beste bostak
Guztira

Metodol.
kuantit.
%19.3
%14.4
%6.2
%9.5
%1.3
%7.1
%57.8

Metodol.
kualit.
%1.8
%3.8
%7.6
%0.6
%7.5
%13.8
%35.1

Biak
batera
%1.3
%2.0
%0.3
%0.7
%0.9
%1.7
%7.2

Guztira
%22.4
%20.2
%14.3
%10.8
%9.7
%22.6
%100

Iturria: Taula hau Cooper eta besteen aipatutako lanean oinarritu da eta hemen
autoreak egokitu egin du. Portzentaietan hamarrenekoa erabiltzen denez, azken
emaitzetan oker txikiren bat egon daiteke.

Taulan ikus daitekeenez, giza eta talde-efektuak izeneko enfokea duten
ikerlanak dira ugarien (%22.4), eta horietan gainera ia denak metodologia
kuantitatiboari zor zaizkio (%19.3), gizartearen ikuspegi atomista hartzen
duen tradizioari hain zuzen. Bigarren, eduki-analisia dago (%20.2), eta
hemen ere tradizio kuantitatiboa nagusi den arren, zenbait eduki-analisi
kualitatibo ere ikusten da (%3.8). Baina agian deigarriena honakoa da,
metodologia kuantitatiboak presentzia handia duela gai gutxi batzuetan —
gizabanako efektuetan, eduki-analisian eta audientzian, batez ere— eta bien
bitartean metodologia kualitatiboaren erabilera ia zortzi ikergai edo
enfoketan barreiatuta dagoela. Interegarria da ikustea ezen industria gaiaren
analisia, oso alor erabakitzailea, nahiko handia dela tradizio kualitatiboan
(%7.6).
2.3.7.3 Masa-komunikazioaren ikerkuntzaren

«zientifikotasuna»
Metodologia kuantitatibo eta kualitatiboa erabiltzen dutenen artean, maiz
entzun izan dira tradizio bakoitzaren «zientifikotasunaz», edo horren ezaz,
eginiko eztabaidak. Lazarsfeld-Adornoren arteko hura ere bide horretatik
sar liteke. Orain, berriro, beste eztabaida bat izan da, baina kasu honetan ez
metodo kualitatiboak ez-zientifikotzat gutxietsi direlako, kuantitatiboek
60

«Beste bostak» izeneko kategorian enfoke edo gaiak hauexek izan ziren: a)
pertsonalitate eta pertsona ospetsuak; b) ekoizpena; c) banakuntza; d) gizarte edo kultura
mailako efektuak; e) ezin adierazi.
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askotan egiten dutena, baizik eta masa-komunikazioaren ikerkuntza osoaren
«zientifikotasuna» zalantzan jarri delako, bai enpiriko-kuantitatiboa, bai
kualitatiboa, eta bai biak batera harturik ere. Lehen aipatutako Potter,
Cooper eta Dupagne adituek bigarren analisiko artikulu batean61
ondorioztatu zuten, masa-komunikazioaren ikerkuntza gehiena ez zela
zientifikoa:
«Baldin eta zientifikoa izateko bi irizpide erabiltzen
baditugu, teoriarako orientazioa bata eta ordezkagarritasuna
ziurtatzeko probabilitate eraz jasotako datuak bestea, orduan
oso ikerkuntza gutxi (%4.3 bakarrik) kontsidera daiteke
zientifiko[...] beste guztia aurrezientifikotzat har daiteke»62.
Beraz, autore horien ustez, zientifikotasuna neurtzeko erabakibideak
teorian oinarritzea eta probabilitatea erabiltzea dira. Bi irizpide horiek
ikerkuntza zientifikoan oso garrantzitsuak direnik ezin da ukatu, tradizio
enpiriko-kuantitatiboan batez ere, baina bai honetan eta, bereziki, bai beste
bi tradizioetan, ez dira erabakitzaileak, ezinbestekoak. Hemen dago gakoa,
garrantzitsua ala ezinbestekoa izatean. Horregatik, oso irizpide estuak direla
irizten diogu eta, iritzi berdinarekin, Sparks autoreak erantzuna eman zien63.
Sparks-ek ikerkuntza zientifikoa definitzen duten irizpideak anitz direla
zioen, eta ez arbitrarioki hautatutako bi horiek, teoria-joera eta probabiliteerabilera. Bere jarreraren alde, hainbat iritzi ekarri zituen. Babbie
metodologoak, lan bat «zientifikoagoa» dela adierazteko erabiltzen dituen
zortzi ezaugarriak ekarri zituen gogora. Zientzia honelakoa da: logikoa,
deterministikoa, orokorra, parsimoniazalea, espezifikoa, enpirikoki
egiaztagarria, intersubjektiboa, eta aldaketara irekia64. Meehl autoreak, bere
aldetik, berregingarritasuna65 eta kuantifikazio-gradua hartu zituen
zientziaren funtsezko ezaugarritzat66. Eta beste hainbat. Sparks-ek
probabilitatearen irizpidearen parean beste hainbat jarri zituen: ikerlearen
neurketen fidagarritasun eta baliagarritasuna ziurtatzea, galderak egiteko
eran partzialitatea ezabatzea, hipotesiak txekeatzen prozedura estatistiko
egokiak erabiltzea, eta abar.

61
62
63
64
65
66

(Potter and others 1993).
Ibidem, 332. or.
(Sparks 1995a).
(Babbie 1973).
«Reproducibility».
(Meehl 1986).
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Ikerkuntza zientifikoa zer den eta zer ez den erabakitzeko, gakoa
zientziaren definizioan datza, eta honetan anbiguitate- eta desadostasungraduak nabarmenak dira. Eztabaida handia da, zientziaren mugarri guztiak
ezin baitira zehazki definitu, batetik, eta kokatua baita, bestetik, jakintza alor
bakoitzean ikerle eta ikerketa-corpus propioek beren arau eta irizpideak
ezarriz. Beraz, gaur egun nahiko zabalduta dagoena berresanez, zientziak
kategoria arreak ditu —fuzzy categories—, muga zehatzik gabeak, eta horri
esker, zientziaren baitakotzat kontsideratu nahi diren lan eta ikerketak ezin
dira behartu irizpide definigarri guztiak betetzera, zientziaren fuzzy-tasun
horrek ez baititu horretara behartzen.
Zientifikotasuna erabakitzeko probabilitate-laginak erabiltzea —bigarren
irizpidea— komunikazioaren ikerkuntzako komunitatean dagoen praktika
zabala oso era hertsi eta desegokian hartzea dela deritzo Sparks-ek, batez ere
kontuan hartzen bada, laborategi-esperimentuetan ia inoiz ez dela
probabilitate-laginik erabiltzen. Eta ezin da ahantzi laborategiesperimentuak
giza eta
gizarte-zientzietan
(masa-komunikazioan,
psikologian...) oso errotuta eta onetsita daudela.
Beren kontraerantzunean67 Potter eta al.-ek berretsi egiten zuten beste
irizpide batzuk ere badirela zientzia eta zientifikotasuna definitzeko, baina
garrantzitsuenak beraiek erabilitako biak direla eta besteak jarraian zetozela,
hauen eskutik. Autoreok arakatutako ikerketa-corpusean %13 bakarrik
zegoen teorian oinarrituta, oso portzentaia txikia dedukzioaren alorrean, eta
%28 probabilitate-laginean. Horrek, autoreon ustez, oso zama handia
jartzen du indukzioaren bidez egindako ikerkuntzan eta, horregatik, franko
zaila izan daiteke gizarte-erregularitateei buruz ondorio iraunkorrak
ezartzea. Izan ere, «zerbait gerta daitekeela (efektua) eta zerbait horren
gertatzeko probabilitatea kalkulatzea, bi gauza zeharo desberdin dira»68.
Azkenik, beharbada, zientzifikotasunaren auzia baino garrantzitsuagoa
izan daiteke, masa-komunikazioaren ikerkuntzak jakintza baliagarria ematen
dion alorrari ala ez zehaztea69.

67
68
69

(Potter and others 1995).
Ibidem, 282. or.
(Sparks 1995b).
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3.

3.1

Kontzeptuak, aldagaiak eta neurketak

Kontzeptuak

Edozein ikerketa kontzeptu-jokoa izaten da gehienetan. Horregatik, oso
garrantzitsua da kontzeptuen inguruko teoria argitzea. Definizio adieraemaileak hitzen eta ideien abstrakzioaren bitartez kontzeptuak definitzen
dituen legez, lanerako definizioak errealitatera inguratzen ditu (kontzeptuak
analizatzeko teknikak 10. atalean daude, «Teoria errotuaren metodoa»
adierazten den epigrafeetan).
3.1.1

Teoriak eta legeak

Ikerkuntza zientifikoaren helburua teoria ezartzea da. Ikerleek jasotako
datuetan uniformitatea bilatu nahi izaten dute, horri esker teoriak sortu ahal
izateko. Teoriaren hiru aldeak hauexek dira:
1.
2.
3

Elkarrekin erlazionatutako proposizio-multzoa da.
Proposizio-multzo horrek
fenomeno
jakinen
ikuspegi
sistematikoa ematen du.
Fenomenoen ikuspegi sistematiko hori kontzeptuen arteko
erlazioak zehaztuz lortzen du.

Ikerleak, bildutako
ezartzen ditu teoriak.

datuak

azaltzeko, uniformitate-ereduak
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bilatuz
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Baldintza jakin batzuetan aldagaien arteko erlazioak aldatzen ez badira,
beti berdinak badira, orduan ikerleek lege bat formula dezakete. Beraz,
teoria zientziaren zeregin sistematiko eta pilatzailearen ondorio bat da, eta
legea, teoriaren goragoko birrespen iraunkorra
Fenomenoen iraunkortasuna aurkitzeko laguntzen diete teoriak eta
legeek ikerleei.
3.1.2

Definizioak

Ideia eta kontzeptuen mundua mundu enpiriko eta behagarriarekin
erlazionatzeko, definizioak erabiltzen dira tresna modura. Bi definizio-mota
daude, oro har: definizio konstitutibo edo adiera-emaileak eta lanerako
definizioak. Horien arteko erlazioa eta errealitateko fenomeno edo
gertaerekikoa, honela grafikatuko dugu:
3-1. Irudia: Definizio-motak eta errealitatea
Definizio
adiera-emaileak

Lanerako
definizioak

Errealitateko
gertakizunak

Iturria: autoreak egina.

Kontzeptu batek bere definizio adiera-emailea du (edo zenbait ditu) eta,
bai definizio honetan bai errealitateko fenomenologian oinarriturik,
lanerako definizioa prestatzen zaio errealitateko gertakizunak sailkatu eta
neurtzeko.
3.1.2.1 Definizio konstitutibo edo adiera-emaileak
Definizio-mota honek beste hitz edo kontzeptu batzuk erabiliz definitzen
du hitz edo kontzeptu bat. Horregatik anbiguoa da eta errealitateko
esperientzietan esanahi anitz eta desberdin izan ditzake. Adibidez, joan
gaitezen Elhuyarren Hiztegi Entzikopedikora eta «biolentzia» hitzaren
sarreran beste bi hitz edo kontzeptutara bidaliko gaitu: «indarkeria»,
«bortizkeria». «Indarkeriaren» sarreran bi definizio datoz: «norbait
menderatzeko indar zakar eta basa; zerbait indarrez lortu nahi duenaren
gehiegikeria, indarraren erabilera gaitzetsigarria». Ez goaz orain bi definizio
konstitutibo hauen zuzentasun edo egokitasuna aztetzera, hau da, definizioa
eraikitzeko erabili diren hitz eta kontzeptuak aproposak ote diren; dauden
horretan, gure interesekoa dena hauxe da: beste hitz batzuen bitartez, hauek
ere beren definizio konstitutiboak beharko lituzketenak, definitzen dugula
«indarkeria», eta oraindik beste traslazio bat egin behar dugula «biolentzia»
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kontzeptura hurbiltzeko. Baina demagun ongi daudela bi definizio-aldaera
edo bariante horiek. Hurrengo galdera berehala dator: zein errealitateko
gertaera edo fenomeno, defini, dei eta sailka genezake «biolento» edo
«indarkeriazko» bezala? Horretarako behar ditu ikerleak lanerako
definizioak.
3.1.2.2 Lanerako definizioak
Ikerleek beren ikerketan erabiltzen duten definizio praktikoari deitzen
zaio lanerako definizioa. Kontzeptu bat errealitateko gertaeretan ikusi,
aurkitu eta neurtzeko zenbait prozedura zehazten ditu lanerako definizioak.
Adibidez, aurreko «biolentzia» edo «indarkeria» kontzeptuaren kasuan,
lanerako definizioak esan lezake: «indarkeria definitu eta deituko dugu,
pertsona batek beste bati bere gorputzeko zati batekin kolpe bat ematen
dionean». Orduan, pertsona batek, eskuaz baliatuz, zaplastako edo
ukabilkada bat ematen badio beste bati, gertaera hori «indarkeria»
kontzeptuan sartuko dugu. Berdin, hankaz ostikoa edo buruaz burukada
emango balio. Baina, lanerako definizioak ere baditu oker-arriskuak, zeren
eta, aipatutako definizioaren arabera, laguntasunezko esku-zapladatxoa
bizkarrean ere ekintza biolentotzat definitu beharko genuke. Honegatik,
definizio konstitutibo eta lanerako definizioaren artean oso erlazio zuzena
eta zehaztua egon behar du, eta berdin lanerako definizioak errealitateko
gertaerekiko. Beste oker-arrisku bat errealitateko zenbait fenomeno biolento
kanpoan geratzea izan liteke.
3.1.3

Kontzeptuak eta konstruktuak

Kontzeptuak eta konstruktuak, azken finean, kontzeptuak dira, eta, horien
izaeraz jabetzeko, definizioak erabili behar ditugu, aurreko lerroetan
emandako argibideei jarraituz. Definizioekin egin dugun modura, hemen
ere bi kontzeptu-mota bereizten ditugu:
•
•

Kontzeptuak.
Konstruktuak.

Bi horietaz argibideak emateko, abstrakzio-eskailerako mailetan kokatu
behar ditugu kontzeptuen definizio-mota desberdinak.. Goiko mailan
aztertu nahi diren kontzeptuak daude, deitura edo izen batzuetan bilduta.
Abstrakzio maila bat beherago, hirugarrenean, kontzeptu horien definizio
adiera-emaileak kokatzen dira, hots, beste hitz edo kontzeptu batzuen
bitartez emandako definizioak. Bigarren mailan, ikertu nahi diren
kontzeptuak errealitateko fenomeno edo gertaeren bitartez definitzen dira..
Maila hau da, hain zuzen, teoria errealitatearekin lotzen duena. Azkenik,
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behean, errealitate-mailan, errealitateko fenomenoak ditugu, beren
berezitasun eta gorabeherekin. Ikerleak horiexek so egin eta ikertu behar
ditu. Ikus ditagun hurrengo grafikoan kontzeptu baten bide eta erlazioak:
3-2. Irudia:

Kontzeptuaren bideak

Abstrakzio-mailak
Hirugarrena

Kontzeptua
"Biolentzia/Indarkeria"

Bigarrena

Definizio adiera-emailea
Hitz batez edo beste kontzeptu batzuen bidez definitzen da "biolentzia"

Lehena

Lanerako definizioa
Errealitateko indarkeriazko fenomeno batzuk dira "biolentzia"

Errealitatea

Errealitateko fenomenoak
Indarkeriazko ekintza eta gertakizunak

Iturria: autoreak egina.

Aurreko grafikoan ikus daitekeenez, kontzeptu baten definizio adieraemailea sortzeko —kasu honetan «indarkeria» erabili dugu adibidetzat—,
errealitateko fenomenoei egiten zaie so eta, goi abstrakzio-mailako definitzelana eginez, hitz batez edo beste kontzeptu batzuen bidez adierazten da.
Definizio adiera-emailea erreferentziatzat hartuz, eta horren balioa kontestu
jakin batean ezagutzeko asmoz, errealitateko «indarkeriazko» fenomeno
jakin batzuk hartzen dira lanerako definizioaren osagaitzat —tiroketak,
ukabilkadak eta ostikoak, adibidez—. Gero, osagai horiek enpirikoki
neurtuz ondorioztatzen dugu, aztertutako errealitate kokatu horretan
zernolako indarkeria dagoen. Jakina, oso kontu handiz egin behar da
definizio adiera-emailetik lanerako definiziorako bidea. Zer esan nahi da
honekin? Neurtu nahi den kontzeptuaren alderdi sustantiboak jaso eta,
gainera, gradazio-maila egokian jarri behar dituela lanerako definizioak.
Hori lortzea zaila da, baldin eta gogoeta handia eta froga enpirikoak aldez
aurretik egiten ez badira.
3.1.3.1 Kontzeptua
Kontzeptua ideia abstraktu bat adierazten duen termino edo hitza da.
Gehienetan ideia abstraktu hori oharpen banakoak orokortzetik dator, hau
da, erlazionatutako oharpenak laburbiltzetik. Adibidez, lehiaketa batean
partehartu aurretik lehiakideak eskuetan izerdia badu, zigarroak presaka
erretzen baditu, pasealdi motz eta azkarrak ematen baditu, hitza moteltzen
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bazaio... ikerleak batu eta laburbil ditzake oharpen horiek eta, elkarrekin
erlazionatuz, lehiaketa-urduritasuna kontzeptutzat izendatu. Masakomunikabideetan komunikabide erabilera, irakurgarritasuna eta honelako
kontzeptuak maiz erabiltzen dira. Kontzeptuak, eta hauen zehazpen argiak,
oso garrantzitsuak izaten dira ikerkuntzan, bistan denez, zeren eta ikerleen
arteko komunikazio eta informazio-trukea bideratzen baitute.
3.1.3.2 Konstruktua
Kontzeptu-mota berezi bat da konstruktua1. Helburu zientifiko espezifiko
baterako —normalean helburu teorikoa— prestatzen da eta beste kontzeptu
batzuen konbinaziotik sortzen da. Normalean ezin dira zuzenean so egin eta
beraien izana, baldin bada, erlazionatutako jokabideetatik inferitu behar
izaten
da.
Adibidez,
masa-komunikabideetako
mezu
baten
sentsazionalismoa, edo honen pertzepzioa irakurlearengan, zaila da
zuzenean lanerako definizio arrunt batekin neurtzea eta, hori dela eta, beste
kontzeptu batzuk erabili izan dira beraren izana eta izanaren gradua, hau da,
mezuaren
sentsazionalismo-pertzepzioa
irakurleengan
neurtzeko.
Diferentzial semantikoa erabiliz Tannenbaum ikerleak Sendex teknika
garatu zuen2 (ikus 3.4.4 epigrafea, «Osgood-en diferentzial semantikoa» 94.
or.). Teknika honetan hiru kontzepturen bitartez neurtzen zen
sentsatzionalismoaren konstruktua: a) mezuaren ebaluaketa; b) mezuaren
kilikadura edo kitzikadura; eta c) mezuaren jarduna edo aktibitatea.
Jakina, sentsazionalismoaren konstruktua beste era xinpleago baten bidez
ere neur zitekeen: inkesta zuzena erabiliz, adibidez. Irakurleari hurrengo
galdera jarri «A mezuak zernolako sentsazionalismoa du zure ustez: handia,
txikia, edo deusez» eta erantzun dezala. Baina horrela eginez, irakurleak
badaki zeren bila doan ikerlea eta erantzun faltsua edo egokitua eman
lezake; hitz batean, artefaktua edo okerra sar lezake neurketan. Hori guztia,
eta gehiago, ekiditeko erabiltzen dira diferentzial semantikoak.
Beste konstruktu ezagun bat, maiz adibidetzat jartzen dena,
autoritarismoarena da. Gogoeta apurtxo bat eginez kontura gaitezke
autoritarismoa neurtzea ez dela erraza eta hainbat kontzeptu sartzen direla
beraren definizioan: ordena-hierarkizazioa, indarkeria, errepresioa, eta abar.
Hauek neurtzeko, lanerako definizioak ezarri beharko dira eta horien
guztien neurketa pisutuak eskainiko digu pertsona, komunikabide edo
fenomeno batean erabili den autoritarismoa.

1

(Wimmer and Dominick 1983, 16-17 orr.).
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Konstruktu bat garatzeko: konstruktu bat garatzeko ikerleak aldagaiak
erabiltzen ditu, hau da, neur edo manipula daitezken gertakizun edo
fenomenoak. Ikerleak elkarrekin zerikusia duten zenbait aldagai, azpitik
lotura daukaten zenbait gertakizun/fenomeno test-egiten ditu, ea beraien
arteko esanahi-harremanik aurki daitekeen. Beharrezko analisiak egin
ondoren, aldagai garrantzitsu edo nabarmenenak jaso eta besteak baztertu
egiten ditu. Aldagai garrantzitsu horiek, aldagai markatzaileak deituak,
aipatutako bitarteko kontzeptuetan (gure «indarkeriaren» adibidean
ebaluaketa, kilikadura eta jarduna) biltzen ditu eta hauekin konstruktua
eraiki. Azken finean, kontzeptu batzuen kontzeptu batutzailea era
enpirikoan neurtzeko modu bat adierazi dugu konstruktuari buruzko
adierazpen hauekin.
Beraz, konstruktu batek zenbait kontzeptu bereganatzen ditu bere izaeran,
eta kontzeptuak bi eratako definizioz defini ditzakegu.
3.2

Aldagaiak

Munduko gauza guztiak izan daitezke ikerketa baten aldagaiak. Aldagaia,
kontzeptu, objektu edo propietate bat izan daiteke eta honi balio-sorta bat,
balio-eskala bat ezartzen zaio aldez aurretik atondutako irizpide batzuei
esker. Sinpleago esanez, ezarritako balio-eskala baten arabera alda daitekeen
zerbait da, zerbait hori unitatez osatutako multzoa izanik. Balio-eskala hori
zenbakizkoa izan daiteke (kuantitatiboa), adibidez telebista ikustea
minututan neurtua, edo ez-zenbakizkoa (kualitatiboa), adibidez telebistan
beldurrezko pelikulak ikustean ikuslearen beldurra handia/ertaina/txikia
galdeginez inkestan. Azken kasu honetan atributua ere deitzen da.
Aldagaiaren balio-eskala kuantitatiboa aldez aurretik ezartzea ez da
derrigorrezkoa hainbat kasutan. Lehengo adibidea ekarriz, telebista
ikustearena, bi eratara neur genezake aldagaia: 1) lagineko subjektu
bakoitzari egunean zenbat minutu ikusten dituen esatea libre utziz (orduan
denbora-balio anitz izango ditugu, baina ondoren sortatan bil ditzakegu); 2)
denboraldi-eskala bat eginez, subjektu guztiak horretara egoki daitezen
(ordu bat egunean, bi ordu, hiru ordu...).
Adibide honekin egin duguna beste edozeinekin egin genezake, hala
nola, «egunkaria irakurtzea» aldagaiarekin. Beraz, aldagaia aztertzean,
hurrengo elementuak izan behar ditugu kontuan:

2

(Tannenbaum and Lynch 1960). Zabaletak titularren sentsazionalismo-gradu eta pertzepzioa neurtzeko erabilia (Zabaleta Urkiola 1987).
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•
Aldagaiaren definizioa eta izena: unitatez osatutako multzoaren
izena, kontzeptua eta definizioa. Aldagaiaren izana hitz batean.

•
Balio-eskalarako irizpideak: balio-eskala ezarri aurretik tajutzen
diren erreferentziako irizpideak.
•
Aldagaiaren balio-eskala: irizpide batzuen arabera sortu eta
prestatutako balio-eskala.
•
Aldagaiaren balioak: fenomeno edo gertakizun-izari bakoitzari,
hots, lagineko subjektu bakoitzari emandako balioa, eskala horren arabera.
Aldagaiek izen asko hartzen dituzte eta ez da gaizki izango horien
zerrenda bat egitea. Azken finean, denek gauza bera adierazi nahi baitute,
alegia, A aldagaia zerbaiten eragilea dela eta B aldagaia eragindako beste
zerbait.
3-1. Taula: Aldagai independente eta menpekoen beste deitura batzuk
A
Independentea
Antezedentea
Esperimentala
Tratamendua
Predikatzailea
Kausazkoa
Manipulatua
Aktiboa
Estimulua

"Baldin eta A , orduan B, edo B = f(A)
aldagaia
B aldagaia
Menpekoa
Kontsekuentea
Emaitzakoa
Erantzuna
Indikatzailea (Predikatua)
Efektua
Neurtua
Atributoa
Erantzuna (behavioral)

Iturria: Ikus (Hsia 1988). A aldagaia independentea da, zerbaiten kausa edo zioa; B
aldagaia efektu edo ondorioa da. Izen-zerrenda hori ere hartzen dute.

Baina deiturez gain, izaeran aldeak dituztela-eta, aldagai-mota franko
dago ikerkuntzaren munduan, eta tipologiak egin daitezke elkarrekin duten
harreman-motaren arabera. Ezagunenak edo erabilienak aipatuko dira
hemen: a) aldagai independente eta menpekoak; b) aldagai demografiko eta
organismikoa; eta c) aldagai gizaportaerazko (behavioral) eta estimuluzkoa.
3.2.1

Aldagai independente eta menpekoak

Hauek dira ezagunen eta erabilienak seguruenik. Aldagai esperimentalak
ere deitzen dituzte, horiekin kausalitatea erabili baitaiteke.
•

Aldagai independentea: fenomeno edo gertakizun baten kausa,
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zergatia, ikerleak sistematikoki manipulatzen duena.
•
Aldagai menpekoa: aldagai independenteak ustez sorrerazten duen
ondorioa, efektua, emaitza, neurtua eta so egina.
3.2.1.1 Kausalitatea
Aipatutako deiturez gain (independente/menpekoa) beste deitura asko ere
ematen dizkiete, baina beti ere adierazitako kausalitatea —independentea
kausa da, menpekoa efektua— aurkitzen da aldagai-bikote honen izaeran.
Dena den, oharra egin beharra dago. Beste zientzia batzuetako ikerkuntzalanetan (fisika, eta abar) kausa/efektu erlazioa zuzenki iker, neur eta aurki
badaiteke ere, ez da honen nabarmen eta garbi gertatzen gizarte- eta
komunikazio-zientzietan, beste aktore edo aldagai ezustezko batzuek ere,
ikerlearen kontroletik at, partehar baitezateke. Beraz, kausalitate zuzena eta
erabakitzailea oso zaila izaten da masa-komunikazioaren ikerkuntzan eta,
normalean, kausa baino, eragina aurkitzen da, hau da, «A aldagaiak eragina
—handia, ertaina, txikia... [eskalaren arabera] duela B aldagaian». Oso
kontuan eduki beharreko gauza da hau.
3.2.1.2 Elkartrukea
Maiz aldagai independente eta menpekoak trukatu ahal dira, hau da,
independentea menpekoa bihurtu eta alderantziz. Beste arrisku bat da hauxe.
Adibidez, har ditzagun giza motibazioa eta arrakasta: zenbat eta
motibazio handiagoa (aldagai independentea) orduan eta arrakasta
handiagoa gizartean (menpeko aldagaia); baina itzulia eman proposizioaren
elementuei, eta berdin funtziona lezake: zenbat eta arrakasta handiagoa,
orduan eta giza motibazio handiagoa. Honelako kasuetan, zein den lehenago
erabaki ezin denetan, bi posibilitateak onartzea dirudi egokiena. Masakomunikazio eta gizarte-zientzietako ikerkuntzan maiz suertatzen dira
horrelako egoerak.
3.2.1.3 Aldagai kutsatzailea
Ikerleak kontrolatzen ez duen eta ikerketan, nahi gabe, esku hartzen duen
aldagaiari, aldagai kutsatzailea deitzen diote batzuek, edo aldagai eskuhartzailea beste batzuek. Arrisku bat gehiago da hau. Adibidez, kausaefektu erlazio modura hipotetiza liteke hurrengo proposizio hau: zenbat eta
telebista gehiago ikusi, orduan eta egunkari gutxiago irakurri. Badirudi
aldagai independente eta menpekoa argi eta garbi daudela, baina pertsonalagin bat hartuz ikerketa egingo bagenu, seguraski beste aldagai kutsatzaile
batzuek esku har lezakete eta emaitza (egunkarien irakurketa) zapuztu.
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Aldagai kutsatzaile posible batzuk hauek izan litezke: egunkari gehiago
erosteko diru-eskasia; etxean seme-alabengatik ezin irakurria, eta abar.
Aldagai kutsatzaileak, definizioz, ezin dira iker-aldagaien modura
manipulatu; horregatik, ikerleak balantzatu, haztatu3, konstante mantendu
edo, ahal dela, baztertu egin behar ditu.
3.2.1.4 Kontrol-aldagaia
Esan bezala, aldagai kutsatzaile edo esku-hartzaileak kontrolatu egin
behar dira ahal dela, eta, kontrolatzen direnean, kontrol-aldagaia deitzen
zaie. Kontrol-erarik sinpleena bi talde, bi galdetegi, edo bi kasu konparatzea
izaten da, bata aldagai kutsatzailerik gabekoa eta bestea aldagai
kutsatzaileduna.
Kontrol-aldagaiak normalean aldagai independenteak izaten dira.
Ikerketa batean aldagai kutsatzaile edo esku-hartzaile bat parte hartzen ari
dela sumatzen denean, beraren kontrola lortzeko hurrengo irtenbideak
daude:
•
•
•
•

Konstante mantentzea.
Taldeetan berdin banatzea.
Aleatorioki banatu taldeetan.
Aldagai independente bat bailitzan tratatzea.

Ikus ditzagun banan-banan.
•
Egoera eta kontrol-aldagaia konstante mantentzea: esperimentu
edo inkestaren egoera konstante mantentzen saiatu, honela subjektuek edo
fenomenoek egiazki erantzun edo efektu alderagarriak eman ditzaten.
Adibidez, jo dezagun telefono bidezko inkesta bat egin dugula. Aldagai
kutsatzailea sar daiteke emaitzetan, deiak egun osoan zehar egiten badira,
zeren eta goizeko lehen orduan eta iluntzean lanetik etxera etorri berritan
erantzulea ez baitago tenple berdinez. Beraz, ordu-tarte labur samar batean
deiak eginez, aldagai kutsatzailea konstantea mantenduko dugu eta emaitzen
okerketa ekidinen.
•
Kontrol-aldagaiaren banaketa berdina mantentzea ikerketako
multzo guztietan zehar: Kontrol-aldagaia, edo aldagai kutsagarria, ongi
menderatuta edukitzeko esperimetuko tratamendu guztietan zehar berdin
3

Haztatu = pisatu edo ponderatu; haztapen = ponderazio; hazta = izari baten pisua edo
balio ponderatua.
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jokatzea aholkatzen da, subjektuen kopuru berdinak multzo desberdinetan
ezarriz. Kontrol-mota hau pertsonekin erabiltzen da batez ere, sexuak,
adinak edo klase sozialak, edo antzeko aldagai batek esperimentuan errorea
sor dezakeela uste denean. Orduan kontrol-aldagai hori kontrolatzeko
subjektu-kopuru berdinak, aleatorioki, sartzen dira tratamendu-multzoetan.
Adibidez, telebistako biolentziaren eraginari buruzko ikerketa esperimental
batean generoa (gizonezko, emakumezko) aldagai eraginkorra izan
daitekeela uste bada, orduan gizonezkoak eta emakumezkoak kopuru
berdinez sartuko dira aleatorioki talde desberdinetan.
•
Aleatorioki banatzea multzo guztietan zehar: Aurreko kasu berean
gaudenerako, subjektuak taldeetan aleatorioki sartzea beste kontrol-era bat
da. Adibidez, aurreko parrafoko esperimentuan aleatorioki bana daitezke
emakumezko eta gizonezkoak, banaketa berdina lortzeko.
•
Analisirako aldagai independente bat bailitzan erabiltzea: aldagai
bat, pertsonetakoa batez ere, bere baitan nahiko eraginkor nabarmentzen
bada, orduan bera ere bakar-bakarrik utz liteke esperimentuan, aldagai
independente modura hartuz. Adibidez, aurreko bi kasuak hona ere ekarriz,
emakumezkoak eta gizonezkoak berdin edo aleatorioki banatu ordez,
generoa aldagai independente modura bereizi eta konparatzen da.
3.2.2

Aldagai demografiko eta organismikoa

Aldagai demografikoak jendearen multzo ezaugarriak ematen dituzten
aldagaiei deritze: erlijioa, afiliazio politikoa, generoa eta klase soziala.
Nahiko aldagai nagusitzat har daitezke gizartean.
Aldagai organismikoak jendearen alde fisiologikoak ematen dituzten
aldagaiei deritze: arraza, sexua, altuera, pisua, eta abar. Baina arraza eta sexua
aldagai demografikoak ere badira.
Bi aldagai-mota hauek aldagai kategorikoak ere deitzen dituzte.
3.2.3

Estimulu- eta erantzun-aldagaiak

Erantzun-aldagaia, gizaportaerazko aldagaia ere deitua, ikerketako
jende-laginaren erreakzio edo erantzunei dagokie. Horretarako estimulualdagaia erabiltzen da eta jendeari aplikatzen zaio. Adibidez, publizitatearen
munduan, produktu baten prezioa aldatzen da, edo iragarki-kanpaina egiten
da, eta jendearengandik erosketarako erantzuna espero da. Aldagaiak
kuantifikatu egin daitezke. Esan legez, psikologia, soziologia, biologia eta
publizitate eta marketing-ean erabiltzen da.
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Aldagaiak eta lanerako definizioak

Aldagaietan definitzeko ere bi definizio mota erabil daitezke: adieraemailea eta lanerakoa. Lehenak, kontzeptualki defini ditzake aldagaiak hots,
era teoriko eta erabilgaitzean; bigarrenak, berriz, ikerkuntzarako modu
praktiko eta neurgarri batean definitzen ditu. Kerlinger-ek4, aldagaiak
lanerako definizioen bidez definitzeko, bi era bereizten ditu: lanerako
definizio neurtuak eta lanerako definizio esperimentalak.
•
Aldagaien lanerako definizio neurtuak: aldagai baten lanerako
definizio-mota honek aldagai hori nola neurtu esaten digu. Adibidez,
egunkariko titularrak honela neur genitzake: bost zutabetako titularra, 3
puntu; lau eta hiru zutabetakoa, 2 puntu; eta zutabe bi eta batekoa, 1 puntu.
Beraz, aldagaiaren lanerako definizioan beraren balio-eskala adierazten
dugu.
•
Aldagaien lanerako definizio esperimentalak: laborategiko
esperimentuetan erabiltzen dira, zeren eta aldagai bat manipulatu egiten baita
eta beraren lanerako definizioak aldagaia nola manipulatu den esan behar
baitigu. Adibidez, ikerleak laborategi-esperimenturako bi telebista-programa
prestatu ditu, bata sentsazionalista (A), bestea zuhurra eta ez-sentsazionalista
(B). Lanerako definizioak, programa bakoitzak zer daukan eta nola
manipulatu den esan behar du.
Jakina, aldagaiaren izenaren eta beraren lanerako definizioaren artean
koska handia egon daiteke, izena agian kontzeptu abstraktu bati
dagokiolako (telebista-biolentzia, kasurako) eta lanerako definizioa
konkretuegi eta motzegia izan daitekeelako. Horregatik, eztabaida handiak
egoten dira ikerleen artean, aldagaien eta lanerako definizioen arteko
korrespondentzia egokia den ala ez aztertuz. Gauza egokia izaten da,
ikergaiaren inguruko bibliografia arakatzea eta horko ikerlanetan erabili
diren definizio, metodo eta eskala berak, ahal dela, erabiltzea, ikergaiarekin
homogeneotasuna dutenean.
3.2.5

Aldagai diskretu eta jarraiak

Masa-komunikabideen ikerkuntzan, beste zientzi alorretan bezala,
aldagaien neurketa-eskalak bi eratakoak izan daitezke: diskretuak eta
jarraiak.
•
Aldagai diskretuak balio jakin batzuk bakarrik har ditzake. Honela,
edozein fenomeno neurtzeko edo sailkatzeko balio-multzo zehatz eta jakin
4

(Kerlinger 1973).
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bat bakarrik erabiltzen da neurketa-eskalan. Adibidez, albisteen sailkapen
diskretu bat hauxe izan liteke: politika, ekonomia, kirola, kultura, eta
besteak.
•
Aldagai jarraiak, berriz, edozein balio har dezake, beraren
neurketa-unitateak edozein balio har baitezake. Denbora eta espazioa
aldagai jarraiak dira. Adibidez, telebista ikusten ematen den denborak balio
jarraia du.
Aldagai jarraiekin gabiltzala, gogoan eduki eta bereizi behar dira
aldagaiaren izaera, hau da, izatez diskretua ala jarraia den, eta aldagaiaren
neurketa. Izan ere, maiz, masa-komunikabideen ikerkuntzan, aldagai bat
jarraia izan daiteke berez —adibidez albisteen sentsazionalismo-gradua—,
baina, gauzak errazteko, neurketa-eskalan balio jakin batzuk bakarrik
ezartzen dizkiogu —albiste bat honela sailka dezakegu: 1, oso
sentsazionalista; 2, sentsazionalista; 3, sentsazionalismo gutxikoa; 4, ezsentsazionalista—, hau da, aldagai diskretua bailitzan tratatu eta neurtzen
dugu.
Beraz, masa-komunikabideen ikerkuntzako joera, orokortasunean, izatez
aldagai jarraiak direnak aldagai diskretu modura tratatzea izaten da.
3.3

Neurketak

Espazioa eta denbora neurtu nahi direnean, zein neurketa-sistema erabili
erabakitzea ez da arazo izaten. Espazioa neurtzeko aski izaten da fisikamatematikako sistema hamartarra hartzea eta, honela, pieza batek 2'15
metroko luzera duela esatea. Kasu horretan hamarreko eskala erabili da: 0, 1,
2,
8, 9. Baina giza zientzietako kontzeptu eta kategoriak neurtu
nahi baditugu, orduan neurketaren arazoa konplexuagoa bihurtzen da eta
zer neurketa-posibilitate dauden ezagutu behar dugu, kasu bakoitzean
sistema zuzena hautatzeko. Lau neurketa-maila ditugu: nominala, ordinala,
tartekakoa eta ratiozkoa. Bakoitzaren ezaugarriak beherago adieraziko
ditugu. Aldagaien neurketa konposatuak egiteko erabiltzen dira eskalak.
Aldagaiak konplexuak, edo erantzun bakarra ematen ez dutenak, direnean
erabiltzen dira eskalak eta indizeak.
3.3.1

Neurketaren oinarriak

Ezein neurketaren teoria hauxe da: ikerleak, arau batzuen arabera,
neurketa-eskala bat prestatzen du eta eskala horretako sinboloak edo
zenbakariak ezartzen dizkie fenomenoei, gertakariei, gauzei edo objektuei.
Aipatutako arau horiek dira neurketaren sistema eta erabilera zuzentzen
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dituztenak. Horregatik, neurketa baten balioa arauen balioaren menpean
dago lehen-lehenik.
• Sinbolo edo zenbakariak5: ez dute berez esanahi kuantitatibo
inpliziturik. Fenomeno, objektu edo gertakarien ordezkariak dira, ordezko
sinbolo. Adibidez: v, x, c, 5, 10, 3, -, !, eta honelakoak (ikus beheraxeago
isomorfismo kontzeptua). Baina fenomeno edo objektu horren sinbolo edo
zenbakariari esanahi kuantitatiboa ematen zaionean, orduan zenbaki
bihurtzen da eta kalkulu matematiko eta estatistikoetan erabil daiteke.
•
Neurketa-eskala: sinbolo edo zenbakarien eskala, neurribakarreko
continuum batean ezarria. Fenomeno guztiak eskala batean sartu behar dira.
•
Neurketa-arauak: sinbolo eta zenbakiak nola aplikatu eta eskala
nola egin behar diren adierazten dute arauek. Neurketa-sistemaren bihotza
dira6.
•
Sinbolo eta zenbakien ezarpena: fenomeno edo gertakizunei
sinboloak edota zenbakiak eskalan ezartzearen eginkizuna.
Neurketaren propietate bat errealitatearekiko isomorfismorako joera da.
Neurketa-sistemak errealitatearekiko isomorfoak izaten saiatzen dira.
Isomorfismoak dio fenomeno batek formaz edo egituraz antzekotasuna
duela beste batekiko. Baina masa-komunikabideen ikerkuntzan isomorfismo
hori ez da nabarmena izaten gehienetan.
3.3.1.1 Neurketa-mailak
Zientzialariek lau neurketa-maila, edo neurtzeko lau eskala-mota, esan
nahi bada, bereizten dituzte:
1.
5

Maila nominala.

«Numerals».
Batzuetan ez dago arazorik neurketa-arauen ulermen eta antolamenduan. Adibidez,
testuen arteko irakur-abiadura gonbaratzeko, aski izango litzateke testuak irakurleari
eman eta, erlojua eskuan, irakurtzen ematen dituen denborak neurtzea. Baina beste
batzuetan gauzak ez dira horren argiak, batez ere ikerketan konstruktuak erabiltzen
ditugunean, kasu hauetan ez baitira neurtzen konstruktuak, horien ustezko indikatzaileak
baizik. Adibidez, jo dezagun, pertsonegan «hipernazionalismoa», konstruktu modura
ulertuta, aurkitu eta neurtu nahi dela. Zuzeneko galderak eginez, bai/ez erantzuna
eskatzen dutenak («hipernazionalista al zara?«), ez litzateke seguraski behar bezala
aurkitu eta jakingo pertsonaren harremana horrekiko, baina metakontzeptua adieraz
lezaketen zeharkako esaldiak aukeran emanez, orduan ikerleak inferentzia egokia egin
lezake.
6
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2.
3.
4.

Maila ordinala.
Tartekako maila.
Ratio maila.

Oso garrantzitsua da masa-komunikazioko ikerkuntzan lau neurketa
hauek ongi ezagutzea eta hobeki erabiltzea, zeren eta emaitzen balioak
neurri handi batean horien menpe baitaude; izan ere, ikerlan beraren
eragiketa estatistikoak egitean, emaitza zeharo desberdinak lor baitaitezke
neurketa-maila batean ala beste batean egonik. Adibidez, jo dezagun
Espainiako telebista-kateek hauteskunde-garaian zernolako pluraltasun
politikoa adierazten duten ikertu nahi dugula. Debateetan alderdi politikoek
duten presentzia da aniztasun-aldagaiaren mamia. Baina nola neurtuko
ditugu debateak? Iraupena minututan neurtuz ala debate bakoitzari 1 (bat)
balioa emanez —iraupen gehixeago edo gutxixeago izateak ez zaigu axola,
orduan—? Lehenbiziko neurketa ratio mailakoa izango da, bigarrena,
berriz, maila nominalekoa. Zein aukeratzen dugun arabera, emaitzak zeharo
desberdinak izango dira. Jakina, ikerleak tajuz eman behar ditu hartutako
aukeraren arrazoiak7.
Segidan, lau neurketa-maila hauen ezaugarri eta propietateak emango
ditugu, baina hasieratik komeni da jakitea, estatistikalarien artean zenbait
eztabaida izan dela 2. eta 3. mailen artean, maila ordinal eta tartekakoaren
artean, komunikazioaren ikerkuntzan batez ere. Honela bada, eskuartean
tartekako mailako datuak ditugula esateko ziurtasunik ez dagoenean, hobe
da maila ordinalekoak balira bezala kontsideratzea eta horri dagozkion test
estatistikoak erabiltzea.
3.3.1.1.1 Maila nominala
Maila nominala da neurketa-maila ahulena, unitateen bereiztea eta
sailkapenak baino ez baititu erabiltzen. Maila nominaleko sinbolo eta
zenbakiak, fenomenoak —ezein izaki eta objektu— sailkatzeko erabiltzen
dira. Deiturak dira bakarrik, kategorien deiturak, balio matematikorik
gabekoak. Adibidez, futbol-talde bateko jokalarien kamisetak —1, 2, 3...—
maila nominalekoak dira, ez baitute jokalariak bereizteko eta sailkatzeko
baino balio. Berdin gertatzen da nortasun-agiriaren zenbakiarekin: zenbaki
handiagoa ala txikiagoa izateak ez du axola, kategorizatzeko baino ez baitu
balio. Propietate formalak:

7

Hemen erabilitako adibidea, egiaz, ikerlan zehatz bat izan zen eta auzi hauxe
mahairatu zen orduan. Neurketa nominala erabiltzea erabaki zen. Ikus arrazoiak (Zabaleta
Urkiola 1994).
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Baliokidetasuna: kategoria baten barrenean sartutako item edo
izari guztiek berdin balio dute, hau da, baliokideak dira8.
Erabatekotasuna (exhaustibitatea): fenomeno edo izari guztiak
neurtu eta sartu behar dira neurketan, kategorietan9.
Esklusibitatea: fenomeno edo izari bakoitza eskalako kategoria
edo multzo batean bakarrik sar daiteke.

Beste autore batzuek10 maila nominalaren propietateak honela deitu eta
definitzen dituzte: 1) propietate simetrikoa, non A eta B fenomenoen arteko
erlazioa simetrikoa den, hau da, A fenomenoak B-rekin daukan erlazioa eta
B fenomenoak A-rekin daukana berdinak direlarik; eta 2) propietate
iragankor edo trantsitiboa, hurrengo proposizioan ematen dena: baldin eta A
= B, eta B = C, orduan A = C.
Maila nominala maiz erabiltzen da komunikabideen ikerkuntzan eta
lehen horren adibide bat jarri dugu. Askotan horixe da egokiena eta
esanguratsuena. Beraz, ahula deitu dugunean ez dugu txarra dela esan nahi
izan, baizik eta baliabide estatistiko gutxiago dituela eskuragarri. Adibidez,
egunkari baten edukiak gaika sailkatu eta analizatu nahi baditugu,
informazio-albisteen tamainari kasurik egin gabe, hau da, informazio-izari
guztiak berdinak izanik, unitateak balira bezala hartuz, honelako eskalak
egin litezke:
Neurketa nominalaren adibide modura erabilitako taulan (ikus jarraian
datorrena), bai letrak eta bai zenbakiak erabil ditzakegu kategoriak izendatu
eta sailkatzeko —eskala nominalean daudenak—. Izari guztiak honela
kodifikatu ondoren, badakigu guztiek balio berbera dutela, unitatearena, eta
denak batuz, biderkatuz eta zatituz lor ditzakegu batez bestekoak —
laburduraz bzbt idatziko dut—.

8

Adibidez, informazio albisteen sailkapena egingo bagenu, «politika» kategorian
sartutako albiste guztiek berdin balioko lukete, nahiz eta tamainuz desberdinak izan.
9
Horregatik ikerkuntza-metodo gehienetan erabiltzen da «denetarako zakua» dei
litekeena, hau da, kasu berezietarako azpikategoria. Adibidez, eduki-analisietan «beste»
deitzen den sazpikategoria, edo inkestetan «ez daki/ez du erantzuten».
10
(Blalock 1979).
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3-2. Taula:

Egunkarietako edukiak maila nominalean11

Kategoria-sistema
Eskala nominala Balio nominala
Politika
1
1
Ekonomia
2
1
Kirola
3
1
Kultura
4
1
Istripuak, hondamendiak
5
1
Delituak, legehausteak
6
1
Iturria: autoreak egina.

Eskala nominaleko zenbakiek ez dute balio matematikorik; guztien balio
nominala berbera baita, unitatea.
3.3.1.1.2 Maila ordinala
Maila ordinaleko eskalan, objektu edo izari guztiak ordena baten arabera
sailkatzen dira, normalean gutxitik askora edo txikitik handira, eta ordena
horrek gradua adierazten du, beraz, balio matematikoa du. Baina ez dakigu
zenbateko tartea dagoen eskalako balio batetik bestera. Propietate formalak:
1.

2.
3.
4.

Baliokidetasuna: eskala bateko kategoria baten barrenean
sartutako item edo izari guztiek berdin balio dute, hau da,
baliokideak dira.
Erabatekotasuna (exhaustibitatea): Fenomeno edo izari guztiak
neurtu eta sartu behar dira neurketan.
Esklusibitatea: Fenomeno edo izari bakoitza eskalako kategoria
edo multzo bakar batean sar daiteke.
Ordena: kategoria bakoitza baliozko ordenan jarrita dago,
beraz, aurrekoak baino gehiago balio du eta hurrengoak baino
gutxiago, baina ez dakigu zer aldea daukaten tarteetan.

Lehenbiziko hiru propietateak nominalarenak dira; oraingoan gehitu
zaiona, ordena da.
Blaclock, estatistika-autoreak, hurrengo propietateak aitortzen dizkio
maila ordinalari: 1) propietate asimetrikoa, non A fenomenoak B
fenomenoarekin daukan erlazioa ezin du B-k A-rekin mantendu. Adibidez,
A > B (A, B baino handiagoa da), orduan ezin da B > A (ezin da B, A baino
handiagoa izan), beraz ezin dute simetria mantendu; eta 2) propietate
11

Egunkariko albiste bakoitzari balio bera emango genioke —1— nahiz eta
sailkatzerakoan zenbaki desberdinak ipini —1, 2, 3..—. Sailkatzerakoan, letrak ere erabil
ditzakegu (P —politika—, E —ekonomia—, eta abar). Gauza bera izango litzateke.

KONTZEPTUAK, ALDAGAIAK ETA NEURKETAK

85

trantsitiboa edo iragankorra: iragankortasunaren propietatea mantendu
egiten da zeren eta, adibidez, A > B eta B > C badira, orduan A > C da.
Adibidez, ikergaitzat gizartearen estatu sozioekonomikoa hartzen badugu,
honela sailka genezake:
3-3. Taula:Klase sozio-ekonomikoak maila ordinalean
Kategoria-sistema edo eskala Eskala ordinala Balio ordinala
Beheko klasea
1
1
Klase ertain behekoa
2
2
Klase ertaina
3
3
Klase ertain goikoa
4
4
Goiko klasea
5
5
Iturria: Autoreak egokitua. Gizarteko klase sozioekonomikoarekin egin den
bezala egin liteke komunikabideen tamainarekin, edo beste edozein
fenomenorekin, albisteen garrantzia 1etik 5era sailkatuz, adibidez.

Kasu honetan zenbakiek (1, 2, 3, 4, 5) ordenaren balioa dute eta beraz
badakigu «1» zenbakia duen pertsona «2» duena baino pobreagoa dela, eta
honela bosgarreneraino. Ez dakiguna da, zenbatez den pobreago, hau da, ez
dakigu zenbateko tartea dagoen bost zenbakien artean.
Komunikabideetako ikerkuntzan maila ordinala maiz erabiltzen da.
Adibidez, jendeari, inkesta bat betetzean, egun edo garai horretako
informazio-gaiak garrantzitsuenetik garrantzi gutxienekorako zerrendan jar
ditzan eskatzen zaionean.
3.3.1.1.3 Tartekako maila
Maila ordinalaren hurrengo urratsa da. Eskala batek, maila ordinalaren
propietateez gain, tarte berdinen propietatea du, hau da, kategorien arteko
tarteek balio berdina dute. Jakina, tartekako mailak neurketa-unitate bat
eskatzen du derrigorrez, hala komunitate zientifikoak jada ezarri eta erabilia,
nola zientzialariak sor dezakeen lanerako unitatea, ikerketa konkretu batean
erabiltzeko. Adibidez, tenperaturak tartekako maila erabiltzen du, zeren eta
30 gradutik 31 gradura igarotzeko dagoen tartea eta 60 gradutik 61era
igarotzekoa berdinak direla baitakigu. Beraz, tenperatura-gradua da unitatea.
Baina, jarritako adibidean, ez dakigu zer den egiazko zero tenperatura, ez
dakigu zer eta non dagoen egiazko zero graduko tenperatura, balioen arteko
tarteak zenbat diren soilik.
Beste tartekako mailako adibide bat inteligentziaren neurketarena da.
Maiz entzuten dugu pertsona batek 100eko IQ indizea duela eta antzekoak.
Hemen ere tartekako maila dago eta, adibidez, ezin dugu esan 120 IQ duena
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60 IQ duena baino bi aldiz argiagoa dela, zero inteligentzia zer den ez
baitakigu. Propietate formalak:
1.

2.
3.
4.

5.

Baliokidetasuna: eskala bateko kategoria baten barrenean
sartutako izari guztiek berdin balio dute, hau da, baliokideak
dira.
Erabatekotasuna (exhaustibitatea): Fenomeno edo izari guztiak
neurtu eta sartu behar dira neurketan.
Esklusibitatea: Fenomeno edo izari bakoitza eskalako kategoria
edo multzo bakar batean sar daiteke.
Ordena: kategoria bakoitza baliozko ordenan jarrita dago,
beraz, aurrekoak baino gehiago balio du eta hurrengoak baino
gutxiago, baina ez dakigu zer aldea daukaten tarteetan.
Tarte berdina: propietate honi esker, badakigu kategorien
arteko tarteak berdinak direla eta, horregatik, eragiketa
aritmetikoak egin daitezkeela.

Neurketa-maila honen desabantaila ondokoa da, hots, ez dela ezagutzen
beraren egiazko zero puntua, deusezaren egoera eta, beraz, ezin dela
konparazio zehatzik egin zeroarekiko. Adibidez, jo dezagun agresibitatea
neurtzeko test bat ematen zaiela bi pertsonari. Batak 100 puntu atera ditu eta
besteak 50. Datu hauekin ikerleak ezin du esan lehenbiziko pertsona
bigarrena baino bi aldiz agresiboagoa dela, zeren eta ez baitaki zer den ezagresibo izatea, hau da, agresibitatearen zero puntua zein den. Hala ere,
berak erabilitako lanerako unitatea agresibitatearen unitatea denez, lehen
pertsonak bigarrenak baino 50 agresibitate-puntu, edo unitate, gehiago
dituela esan lezake.
Tartekako maila askotan erabiltzen da komunikazioaren ikerkuntzan,
batez ere jendearen jokabide eta portaerak eskalen bidez neurtzen direnean.
Psikologia sozialean, adibidez.
Ikerleek tartekako mailako datuak erabiltzen badituzte, estatistika
parametrikoa erabil dezakete.
3.3.1.1.4 Ratio maila
Aurrekoaren propietate guztiak ditu eta, gainera, beste bat: egiazko zero
puntua. Denbora eta distantzia ratio mailakoak dira, zeren eta beraien zero
puntua —zero zentimetro, zero segundu— ezagunak baitira. Hauen kasuan
esan liteke auto bat beste bat baino bi aldiz azkarrago doala. Hemen,
aurrekoan bezala, unitate estandarrak behar ditugu neurketak egiteko.
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Baliokidetasuna: eskala bateko kategoria baten barrenean
sartutako izari guztiek berdin balio dute, hau da, baliokideak
dira.
Erabatekotasuna (exhaustibitatea): Fenomeno edo izari guztiak
neurtu eta sartu behar dira neurketan.
Esklusibitatea: Fenomeno edo izari bakoitza eskalako kategoria
edo multzo batean bakarrik sar daiteke.
Ordena: kategoria bakoitza baliozko ordenan jarrita dago,
beraz, aurrekoak baino gehiago balio du eta hurrengoak baino
gutxiago, baina ez dakigu zer aldea daukaten tarteetan.
Tarte berdina: propietate honi esker kategorien arteko tarteak
berdinak direla dakigu eta, horregatik, eragiketa aritmetikoak
egin daitezke.
Zero puntua: neurketarako unitateez gain, zero puntua du eta
fenomeno guztien ertz bat zero puntu hori da.

Komunikabideetako ikerkuntzan erabiltzen dira batzuetan. Adibidez,
jendeak telebista zenbat denboraz ikusten duen neurtu nahi denean.
Ikerleek tartekako mailako datuak erabiltzen badituzte, estatistika
parametrikoa erabil dezakete.
3.4

Eskalak

Edozein kontzeptu, fenomeno, giza jarrera eta pertzepzio neurtzeko balio
izaten dute eskalek. Ia beti neurketa-maila ordinal edo tartekakoa erabiltzen
dute eta, beraz, maila horiei dagozkien prozedura estatistiko eta
matematikoak12. Eskala hauek maila ordinal eta tartekakoan erabiltzea zilegi
zaio ikerleari eta, beraz, hemen agertzen diren zenbakiek —5, 4...1—,
ranking-a egitearen balioaz gain, balio matematikoa ere badute eta,
ondorioz, beraien arteko batuketak eta kenketak ere egin litezke. Jakina, ez
dugu inoiz ahantziko giza jarrerak zenbakitan jartzea dela, eta horrek
berarekin dakarrela zalantza eta arriskua; baina nolabaiteko interpretazio
uniformea egiteko beharrezkoa dugu bide hau. Bi eskala-mota nagusi —
gehiago ere badira— daude edo eraiki daitezke:
1.
2.

12

Aldagaia esaldien bitartez deskribatzen denekoa.
Aldagaia adjektibo aurkarien bikoteez deskribatzen denekoa.

Estistika ezparametrikoak batez ere maila ordinalean.
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Bietan zenbakari-sorta bat duen neurketa-eskala erabiltzen da (ados... ezados continuuma neurtzeko).
Lehen esan bezala, aldagaien neurketa konposatuak egiteko erabiltzen
dira eskalak. Aldagaiak konplexuak, edo erantzun bakarra ematen ez
dutenak, direnean erabiltzen dira eskalak. Adibidez, telebistako ikusleria
delako aldagaiak (%40ko audientzia, kasurako) ez du ez eskala ez indizerik
behar, beraren balio zenbakiduna bere horretan lortzen baita; eta hori
nahikoa da13.
Baina edozein giza jarreraren analisia egiten bada (telebistako
programazioari buruzko ikuslegoaren balorazioa, adibidez), edo edozein
kontzeptu neurtu, orduan eskala bat erabili beharko dugu. Eskala horrek bi
alderdi izango ditu:
1.

Neurtu nahi den aldagaia: aldagai hori fenomeno edo
kontzeptu bati buruzko giza jarrera edo giza pertzepzioa izan
daiteke eta, normalean, bi eratara aurkez dakieke subjektuei:
•
Esaldien bitartez: baiezko edo ezezko esaldia edo esaldimultzoa («telebistako dokumentalak interesgarriak dira»,
adibidez).
•
Adjektibo aurkarien bikoteen bitartez: kontzeptu bat
deskribatzen duen/duten adjektibo aurkarien parea, edo multzoa,
(Interesgarritasunaren kontzeptua deskribatzeko hurrengo
adjektibo
aurkarien
pareak
erabiliz,
adibidez:
interesgarri/aspergarria, bizia/motela, koloretsua/grisa)14.

2.

13

Erabiliko den neurketa-eskala: Hainbat baliotako eskala izan
daiteke. Normalean bost edo seikoa izaten da, nahiz eta bitik
zazpira bitartean beste edozein balio ere har lezakeen.
Bostekoak, beste eskala bakoitiek bezala, balio neutrala dauka
erdian; baina seikoak, eta eskala bikoiti guztiek berdin,
derrigortu egiten du subjektua adostasun-eskalan aukera ezneutral bat hartzera.
•
Bost baliokoa: Oso ados egon (5), ados (4), neutral edo
erabaki gabea (3), ez-ados (2), oso ez-ados (1).

Hori ere ez da osotara egia, zeren eta, ratio mailako neurketa horretan hamartar
sistema erabili denez, beraren eskala 0-tik 9-ra doana baita. Beraz azpian badago eskala
bat, baina ez dugu guk hemen zentzu honetan erabiltzen «eskala» kontzeptua, giza
jarrerak eta kontzeptuak neurtzeko baizik.
14
Ikus gai honetaz diferentzial semantikoari buruzko epigrafea eta, adibide modura,
«Sendex teknika».
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•
Sei baliokoa: oso ados egon (6), franko ados (5) zerbait
ados (4), zerbait ez-ados (3), franko ez-ados (2),osotara ez-ados
(1).

Tradizio enpiriko-kuantitatiboko komunikazioaren ikerkuntzan eta, oro
har, giza jarreren analisia eskalen bidez egiten den ikerkuntzan (psikologia,
soziologia, eta abar), jadanik prest, ezagun eta eskuragarri egoten dira
hainbat eskala. Beraz, ikerleak berak ez du horrenik hutsetik sortu edo
berririk egin behar. Guk kontzeptu edo fenomeno bat ikertzeko eskala bat
behar badugu, lehenik komunitate zientifikoan horri buruzko eskala bat
prestaturik eta praktikan frogatuta15 dagoen begiratu behar dugu. Hori
jakiteko bide egokiena, aldizkari zientifikoetara jotzea eta hor arakatzea da.
Beste iturri bat Michingango unibertsitateko Institute for Social Research
zentroak daukan eskalen datu-oinarrian itauntzea da16.
Erabilgarri dauden eta arrunt ezagunak diren eskalak aipatuko ditugu: a)
Likert-en eskala; b) Guttman-en giza distantziaren eskala; c) Osgood-en
diferentzial semantikoaren erabilera konkretuak17; d) eta Mitchell-en VALS
jarrera-eskala.
Garai batean, eta gaur ere, oso ezagun eta modan egon ziren beste hainbat
eskala. Horietako bat autoritarismoa neurtzeko Kalifornia F eskala18 da, non
30 esaldiren bitartez subjektuen autoritarismorako joera neurtzen den. Beste
eskala batzuek etnozentrismoa eta dogmatismoa neurtzeko erabili eta
erabiltzen dira.
3.4.1

Eskala prestatuak

Lau eskala desberdin aipatuko ditugu hemen eta laurak giza zientzietako
inkesta eta laborategi-esperimentuetan erabiltzen dira19.

15

«Acid test» deitzen diote ingelesez komunitate zientifikoak eskala edo teknika bat
frogatu, txekeatu eta test-egiteari.
16
Hsia autoreak dioenez, zentro horretan dago giza jarrerak aztertzeko eskalen datu-base
handienetakoa. Ikus (1988, 245. or.)
17
Komunikabideetako mezuen «sensatzionalismoaren» neurketa egiteko, Tannenbaumek eta beraren kideek prestatutako diferentzial semantikoa adibidez(Tannenbaum and
Lynch 1960). Lehen ere aipatua.
18
(Adorno and others 1950). Eskala honetan autoritarismoa adibidetzen duten esaldiak
daude, agintariarekiko obedientzia eta errespetua garrantzitsuenak direla, kasu. Hasieran,
eskala hau faszismoa neurtzeko sortu omen zuten.
19
Ez ditzagun nahas eskala eta indizea.
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3.4.1.1 Likert-en Eskala
Seguraski giza zientzien eta komunikazioaren ikerkuntzan inkestak
egiteko-eta gehien erabiltzen den tartekako eskala da hauxe20. Lehen
aipatutako tartekako neurketari dagokio. Bost-puntuko eskala honek puntu
neutral bat du erdian. Ezein gaitaz jendeak duen jarrera, iritzi eta
hobespenak test-egiten dira21. Eskala oso erraza da, erabili, kodetu22, eta
prozesatzeko. Honelakoa da beraren izaera:
1.

Neurtu nahi den aldagaia: Lehenik, gure ikergaia deskribatzen
duten hainbat esaldi prestatzen dira (edo esaldi bat). Esaldiak
baiezkoak badira, orduan «oso ados» aukerak 5 puntuko balioa
izango du eta «oso ez-ados» aukerak, berriz, puntu 1eko balioa.
Baina esaldiak ezezkoak badira alderantziz izango da eta «oso
ados» erantzunak 1 puntu eta «oso ez-ados» aukerak berriz 5
puntu balioko dute.

2.

Neurketa-eskala: lagineko subjektu bakoitzari galdetegia
eskaintzen zaio bere lehen inpresioz bete dezan, gehiegi
pentsatu gabe, iruditzen zaion bezala. Neurketa-eskala honetan
bost neurkari daude.
3-4. Taula:

Baiezko esaldietan
Ezezko esaldietan

oso ados
5
1
-

Subjektuak markatu
behar duen tokia

ados
4
2
-

Likert-en neurketa-eskala
neutrala
3
3
-

Eskalaren balio
kontzeptualak
zenbakitan adieraziak

ez-ados
2
4
-

oso ez-ados
1
5
-

Eskalaren balio
kontzeptualak

Iturria: autoreak prestatua.

Eskalaren erabilera hurrengo urratsetan bil daiteke: 1) ikergai bat
prestatzen da — telebista eta familia, adibidez—; 2) ikergaia eta ikerhelburuak ase eta osatuko dituzten zenbait esaldi esanguratsu eta propio
20

(Likert 1967).
Galdetegi luzea baldin bada, paperean gauzak erraz eta argi jartzeko moduak bilatu
behar dira. Adibidez, zenbakiak erabili (1, 2, 3, 4, 5) hitzen ordez (oso ados, ados...).
Ikus prestatu den taula.
22
Kodifikatu.
21
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prestatzen dira —adibidez, honelako bat idatziko dugu: «Telebista ikusteak
familiako kideen arteko komunikazioa gutxitu egiten du»—; 3) lagineko
subjektu edo pertsonei aurreko esaldia ematen zaie, eskalan baliozta dezaten;
4) ondoren ikerleak lagineko pertsona guztien erantzunak jaso, haztatu, eta
esaldiari zenbaki bakarreko emaitza ematen dio.
Oso garrantzitsua da lagineko pertsona edo subjektuei, galdetegia
betetzen hasi aurretik, ez dituztela erantzunak pentsatu behar esatea, ahal
bezain azkar bete eta markatu behar dutela esaldiaren eskala, beraien lehen
inpresioa jaso nahi baita, bat-batean datorkien iritzia, eta ez ongi
hausnartutako pentsamendu eta erabakia.
Jar dezagun beste adibide bat. Jo dezagun lau egunkariren
sentsazionalismo-gradua ezagutu nahi dugula. Kontzeptu horren alderdi
nabarmen bakoitzerako esaldi bana presta dezakegu. Adibidez,
sentsazionalismoa hiru alderditan nabarmentzen dela pentsa dezakegu:
albisteen edukian, idazkeran eta diseinu grafikoan. Orduan alderdi bakoitza
egoki deskribatzen duten hainbat esaldi presta ditzakegu. Esaldi hauek
baiezko edo ezezko eran idatz ditzakegu eta, lehen esan bezala, horren
arabera erabiliko dugu neurketa-eskalaren balio-sorta bat ala bestea.
Edo hainbat esaldi erabili ordez, erabaki dezagun esaldi bakar batez
ezagutu nahi dugula sentsazionalismo kontzeptua. Baiezko eta ezezkoa
honelakoak izan litezke:
1.
2.

«X egunkaria sentsazionalista da» (Esaldi positiboa).
«X egunkaria ez da sentsazionalista» (Esaldi negatiboa).

Ondoren, lagineko subjektuei esaldia eta eskala ematen zaizkie, egunkari
bakoitza neur dezaten. Emaitza zenbaki bakar batera biltzeko, subjektu
guztien balioak batu eta subjektu-kopuruaz zatitzen da. Horixe izango da
egunkari baten sentsazionalismo-gradua subjektuen pertzepzioan. Esaldi
baten ordez esaldi-multzoa erabili izan bagenu, antzera egingo genuke:
lehenik esaldi bakoitzaren batez besteko balioa lortuko genuke eta ondoren
esaldi guztien batez bestekoak batu eta esaldi-kopuruaz zatitu. Berriz ere
sentsazionalismoa zenbaki soil batera ekarriko genuke, alderaketak egin ahal
izateko.
Normalean, esaldi-multzoa erabiltzen denean, denei balio berbera ematen
zaie, hau da, 1-aren zatiki berdineko balioa. Adibidez, hiru esaldiko multzoa
badugu, bakoitzak 0'33 balioko du. Esaldien pisua desberdindu nahi
bagenu, orduan arrazoi bat eman beharko genuke horretarako.
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Guttman-en Giza Distantziaren Eskala

Giza zientzietan maiz erabilitako beste eskala bat dugu hau. Giza
distantzia deitutako kontzeptuan oinarritzen da. Horren arabera, lagineko
subjektuei giza harremanen erlazio-zerrenda posiblea (adiskidea, auzoa, eta
abar) ematen zaie, hurbilenetik urrunenera,, eta subjektuek harremanzerrenda horretako maila bat hautatu behar dute. Maila bakoitzak zazpi
puntu edo zazpi erantzun-aukerako eskala du. Jar dezagun adibide bat:
Ikergaiaren
galdera:
«Nire
lehen
erreakzioan
oinarriturik, ongi deritzot pertsona beltza —edo mairua, edo
espainiarra, edo estatubatuarra...— izatea —hurrengo
eskalatik hauta bedi egokien deritzon balioa—:
3-5. Taula:

Guttman-en giza distantziaren eskala (bi bertsio)

A Bertsioa
Balioa
1.- Nire emaztea/senarra
7
2.- Nire ezkontahaidea
6
3.- Nire adiskidea
5
4.- Nire auzoa
4
5.- Nire lankidea
3
6.- Nire ezaguna
2
7.- Aurreko bat bera ez
1

B bertsioa
Balioa
1.- Nire ezkontahaide hurbila
7
2.- Nire adiskide mina
6
3.- Nire kaleko auzokidea
5
4.- Nire lankidea nire herrialdean
4
5.- Nire herrialdeko hiritarra
3
6.- Nire herrialdeko bisitaria soilik
2
7.- Nire herrialdetik exkluitua
1

Iturria: (Guttman 1944).

Giza distantziaren eskala hau, edo egokitutako antzekoa, masakomunikabideen ikerkuntzan ere erabil daiteke, komunikabideetan agertzen
diren pertsonaiekiko giza hurbiltasuna edo urruntasuna neurtzeko. Adibidez,
jende arruntak ez ditu normalean politikariak zuzen-zuzenean edo era
pertsonalean ezagutzen, baizik eta hauen ezagutza eta hauenganako sinpatia,
hurbiltasuna, antipatia edo urruntasuna (neurtu nahi den arabera)
komunikabideek bitartekatutako mezuei zor zaie. Bai inkesta batean, edo bai
laborategi-esperimentu batean Guttman-en erako eskala erabil liteke jendeak
pertsonaia horiekiko duen sinpatia edo giza-hurbiltasuna neurtzeko.
Ikergaia edo kontzeptua deskribatzen duen esaldiari edo deskribatzen
duten esaldien multzoari buruzkoak irakur bitez Likert-en eskalan, aurreko
epigrafean. Emaitza lortzea ere, Likert-en eskalan egin den antzera egin
daiteke.
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VALS Inkestako Jarrera-eskala

Sei puntuko neurketa-eskala erabiltzen da VALS —«Values and
Lifestyles»— inkestan23. Honela, puntu-kopurua bikoitia izanik, ez da puntu
neutralik eta, ondorioz, subjektuak, pertsonak, behartuta daude erantzun ezneutral bat ematera. VALS inkesta, eta beraren sei puntuko jarrera-eskala
hau, marketing eta publizitatean erabiltzen da sarri pertsonen bizi-estilo eta
gizabalioak ezagutzeko.
3-6. Taula: VALS inkestako giza tipologiak24
Lau Giza Multzo
A.- Beharrak gidatutakoak
B.- Kanpora begirakoak

C.- Barrura begirakoak

D.- "B" eta "C" konbinatuak

Bederatzi Biziestilo
1.- Biziraulea
2.- Eustailea
3.- Duena
4.- Emulatzailea
5.- Lortzailea
6.- Ni naiz-niretzat
7.- Esperientziazaleak
8.- Gizartearekiko konstzientea
9.- Integratua

Iturria: (Hsia 1988, 65 or.).

Prozedura honelakoa izaten da: subjektuek aurrean jarritako esaldiarekin
beren adostasuna edo adostasun-eza adierazi behar dute. Markatzeko
eskalan aukera hauek dituzte: 1) «sendoki ez-ados»; 2) «gehienbat ez-ados»;
3) «zerbait ez-ados»; 4) «zerbait ados»; 5) «gehienbat ados»; 6) «Sendoki
ados».

23

(Mitchell 1983).
Adierazpenak: «Bizi-irauleak» (survivor) dira bizi-estilo tipologian beherenean bizi
diren gizakiak, pobrezia fisikoan eta telebistako fantasiaren munduan bizi direnak.
«Eustaileak» (sustainer) pertsona errebelde eta borrokalariak dira. «Dutenak» (belonger)
klase ertaineko [amerikar/euskal/espainiar] tipikoak, kontserbadoreak dira.
«Emulatzaileak» (emulator) pertsona anbiziodunak dira, berak baino aberatsagoak direnen
atzetik doazenak. «Lortzaileak» (achiever) arrakasta eta aberastasuna lortu dutenak,
«sistema» eraiki dutenak. «Ni naiz-niretzat» (I-am-me) familia aberatsetan hazitako gazte
nahiko egoistak dira, beren bizi independente berriaren bila dabiltzanak.
«Esperientziazaleak» (experiential) pertsona independenteak, autokonfiantza dutenak,
bizitza beren barnerantz zuzenduta daukatenak. «Gizartearekiko konstzienteak» (societally
conscious) arrakastatsu, eragingarri, heldu, sofistikatu eta politikoki eragileak dira.
«Integratuak» (integrated) heldu, orekatu, aurreko bi tipoen hoberena jasotzen dutenak.
Ingelesez: A) Need driven: 1) survivor; 2) sustainer. B) Outer directed: 3) belonger; 4)
24
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Subjektuei galdetegi luzea ematen zaie, 800 galderatik gora, jadanik
prestatu eta frogatua marketing eta publizitate agentzietan, ematen zaie.
Galdera horien artean egoten dira komunikabide-kontsumoari buruzkoak.
Sei aukerako eskala horretan erantzun ondoren, emaitzak tabulatu eta
prozedura estatistiko egokiak egin ondoren, pertsonak jarraian azalduko
ditugun tipologiatan kokatzen dira. Lau multzotan sarturik, bederatzi biziestiloko giza tipologiak jasotzen ditu VALS delako inkesta honek:
Egia esan, deitura batzuek ez dirudite oso egokiak, baina VALS inkesta
eta tipologia hau Estatu Batuetan garatu zenez, hango gizarte eta sistemako
semantikara egokituta dago. Hemen, seguruenik, bizi-estiloak eta izenak
beste era batera egokitu beharko lirateke.
3.4.4

Osgood-en diferentzial semantikoa

Oso erabilia da komunikazioaren ikerkuntzan eskala eta teknika hau.
Pertsona batentzat, edota talde batentzat, izari batek —kontzeptu bat izan
daiteke, edo beste edozein gauza— daukan esanahia neurtzeko erabiltzen da
teknika orokor hau25. Are zehatzago, jendeak errealitateko fenomeno
batetiko duen pertzepzioa, hau da, pertzepzioaren araberako esanahia,
ezagutzen da tresna tekniko-kontzeptual honen bitartez. Diferentzial
semantikoa, beraz, teknika orokorra da, kasuan kasuko eta kontzeptu
bakoitzera egokitu eta aplikatzeko prestatu behar dena. Eta prestaketa
nahiko neketsua izaten da, prozedura aski luze eta korapilatsua izaten baita
(11.1.8.1.2 epigrafea, «Sendex teknikaren prestaketa», 366. or.).
Hala ere, nola eta beste ikerle batzuek jadanik kontzeptu jakin
batzuetarako teknika hau prestatu, frogatu eta erabili duten, ikerleak
zuzenean erabil ditzake tresna konkretu horiek, behar diren autoretza eta
pasatako gaitasun-frogak adieraziz26.
Sinpleki esanda, kontzeptu bati buruzko jendearen hautemate edo
pertzepzioa neurtzeko kontzeptu hori jaso eta biltzen duten adjektibo
aurkarien bikote batzuk prestatzen dira eta hauek neurtzeko zazpi balioko
eskala aplikatzen da. Ondoko taulan eskala baten simulakro bat dago, hiru

emulator; 5) achiever. C) Inner directed: 6) I-am-me; 7) experiential; 8) societally
conscious. Combined B and C: 9) integrated.
25
(Osgood and others 1957).
26
Horixe egin zuen autore honek, guk titularren bidez hautemandako sentszionalismoa
neurtzeko (Zabaleta Urkiola 1987), Sendex teknika erabiliz (Tannenbaum 1962;
Tannenbaum and Lynch 1960).
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adjektibo-bikote erabiliz. Bi era edo bi bertsiotan jar daiteke neurketa-eskala,
egokien dena erabiltzeko.
3-7. Taula:

Diferentzial semantikoaren neurketa-eskala: A era

oso franko zerbait neutroa zerbait franko oso
7
6
5
4
3
2
1
Ona _
_
_
_
_
_
_ Txarra
Handia _
_
_
_
_
_
_ Txikia
Inpartziala _
_
_
_
_
_
_ Partziala
Iturria: Autoreak atondua.

A era: zeinetan «oso ona» 7 den, «neutroa» (ez ona ez txarra) 4 eta «oso
txarra» 1. Era hau izaten da erabiltzeko aproposena eta erosoena, balio
semantikoek kidetasuna baitute zenbakizko balioetan eta, gainera, eragiketa
estatistikoak egiteko, guztiek zeinu positiboa baitute.
3-8. Taula:

Diferentzial semantikoaren neurketa-eskala: B era

oso franko zerbait neutroa zerbait franko oso
3
2
1
0
-1
-2
-3
Ona _
_
_
_
_
_
_ Txarra
Handia _
_
_
_
_
_
_ Txikia
Inpartziala _
_
_
_
_
_
_ Partziala
Iturria: Autoreak atondua.

B era: zeinetan «oso ona» +3 den, «neutroa» (ez ona ez txarra) 0 eta «oso
txarra» -3. Era hau ez da oso erosoa izaten neurketak eta estatistikak egiteko,
zeinuak soilik bereizten baititu balio semantiko handienak eta txikienak.
Erabil dezagun adibide hipotetiko bat. Jo dezagun kontzeptu baten
esanahia jendearentzat, hau da, kontzeptu horri buruz jendeak duen iritzia,
neurtu nahi dugula, albisteen objektibitate-pertzepzioa idatz-estiloaren
arabera, adibidez. Osgood-ek garatutako prozedura sintetizatzaile eta
estatistikoarekin zenbait adjektibo aurkarien bikote hautatzen ditugu (zazpihamabi bitartean askotan). Adjektibo aurkarien bikote horiek bi edo hiru
kontzepturen inguruan biltzen dira normalean. Subjektuei esperimentuko
tratamendua emango zaie, beren balorazioa egin dezaten. Tratamendu
horretarako zenbait albiste prestatu dira, estilo desberdinetan idatzirik, hain
zuzen ere, idatz-estiloak objektibitatearen pertzepzioan duen eragina ezagutu
nahi baita. Albiste bakoitzari diferentzial semantikoaren eskala bat eransten
zaio eta, albiste guztien atzetik, ondotik, tratamenduko azken orri modura,
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objektibitate kontzeptua balioztatzeko eskala dago. Honela, subjektuek
albiste guztiak balioztatzen dituzte eta, azkenik, objektibitatea bera. Ondoren,
tratamendu guztiak jaso eta prozedura estatistiko eta matematiko batzuk
erabiliz, aipatutako albisteetatik objektibitate kontzeptura dauden
diferentziak kalkulatuko dira eta distantzia txikiena duten idatz-estiloak
izanen dira objektiboen pertzibituak.
Dena den, teknika hau nahiko konplexua denez, hobeki garatu eta
adieraziko da liburu honetan beranduago, mezuen hautemandako
sentsazionalismoa neurtzeko Sendex teknikaren prestaketa adieraztean.
3.4.5

Eskala baten prestaketa

Eskura dauden eskalak ikerketa batean erabili ezin badira, eskala berri bat
egin beharko da eta, horretarako, badaude arau eta prozedura zientifiko
ezagutuak. Jakina, eskala berri hori test-egin27 edo ziurtatu egin beharko da
lan piloto baten bidez. Beti ongi bereizi behar dira bi alderdi: a) ikertu nahi
den aldagaia edo kontzeptua edo giza jarrera; b) neurketa-eskala zenbat
baliokoa izango den. Thurstone ikerlearen esanei jarraituz28, eskala
eraikitzean, giza jarrera neurtzeko eskala bat adibidez, prozedura
sistematikoa eraman behar da:
1.
2.
3.

4.

Ikergai edo aldagaiari buruz jakintsu direnei iritzia eskatu.
Gaiaren inguruko bibliografia sakonki arakatu, eskalarako
adierazgarri izan daitezkeen esaldien bila.
Aurreneko eta bigarren puntuetan oinarrituz 100 edo 150 esaldi
esanguratsu bildu, ahal dela eskalaren gradazio posible guztiak
bete ditzaten.
Giza jarrera-mota guztiak eskalan presente egon daitezen
ahalegindu.

Eskalarako aukeratutako esaldiek bost irizpide bete behar dituzte:
laburtasuna,
osotasuna,
baliagarritasuna,
neurribakartasuna
eta
nabarmentasuna. Aurreko eta beste zenbait autoreren lanetan oinarrituz, Hsia
ikerleak29 hurrengo urratsetan bildu du eskala bat prestatzeko prozedura:
1.
2.
27

Neurtu behar diren aldagaiak espezifikatu.
Aldagaien inguruan iritzi eta esaldi-multzoa jaso.

«Test-egin» aditza erabiltzen dugu ingelesezko «to test» adierazteko. Ez deritzogu
egoki beste liburu batzuetan ikusi dugun «testatu» aditza.
28
(Thurstone 1928), 529-554 orr. Hainbat autorek berraipatua urteetan zehar
29
(Hsia 1988), 60-62 orr.
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Iritzi horietatik ehun esaldi inguru aukeratu.
Esaldi horiek sailkapen imajinario batean jarri, giza jarrera
aldagaia errepresentatuko balute modura.
Esaldi bakoitzaren eskala-balioa kalkulatu. Normalean guztiek
balio berdina izaten dute. Balio desberdinak jarriko bagenizkie,
froga enpiriko edo arrazoituak eman beharko genituzke.
Esaldi ez-garrantzitsu, anbiguo edo errepikatu guztiak kendu.
Esaldi guztiak aurretest-egin.
Aurretestean lortutako emaitzen arabera, errebisioa egin.
20-40 esaldi edo galderako zerrenda aukeratu.
Eskalaren baliagarritasuna eta fidagarritasuna test-egin (ikus
hurrengo atalean kontzeptu hauen inguruko azalpenak).

Beti ere, eskala sortzeko prozesuan, ikerleak berak bakarrean jardun
ordez, hobe du zenbait jakintsu epaile eta erabakigile modura hartzea, hauek
egin dezaten esaldien hautaketa, entresaka, eta eskalan ezartzea.
Ikertu nahi den aldagaia esaldi batean edo esaldi-sorta batean hedatu
ondoren, orduan aukera dezakegu zer neurketa-eskala erabiliko dugun.
Ikerketaren helburuen arabera erabakiko du ikelariak zenbat zenbakaritako
neurketa-eskala hautatu. Hona hemen hainbat aukera:
3-9. Taula:
Bikoa
Hirukoa
Laukoa
Bostekoa
Seikoa
Zazpikoa

Neurketa-eskalarako aukerak
ados
2
neutrala
2

ez-ados
1
ados
ez-ados
3
1
oso ezoso ados
ados
ez-ados
ados
4
3
2
1
oso ezoso ados
ados
neutrala
ez-ados
ados
5
4
3
2
1
zerbait ez- franko ez- oso ezoso ados franko ados zerbait ados
ados
ados
ados
6
5
4
3
2
1
osotara
zerbait ez- franko ez- oso ezados franko ados zerbait ados neutrala
ados
ados
ados
7
6
5
4
3
2
1

Iturria: Autoreak egokitua.

Ikerleak aukera-sorta honetatik hautatuko du bere ikerlanerako egokia
den neurketa-eskala. Kopuru bikoitia dutenek derrigorrez behartzen dute
subjektua aukera bat hartzera, positiboa edo negatiboa. Kopuru bakoitiko
eskaletan, ordea, erdian zenbakari «neutrala» dago beti. Inkesta- eta
laborategi-esperimentuetan oso maiz erabiltzen dira eskalak.
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Indizeak

Indizeak bazter guztietan erabiltzen dira eta oso gutxik dakite zer dagoen
indize baten barrenean eta nola egin den. Erabaki asko hartu behar izaten da
indize baten egintzan eta horietako asko nahiko subjektiboak izaten dira.
Horregatik, oso arreta handiz mintzatu behar da iritziak eta jakintza
indizetan oinarritzen direnean, zeren gai berari buruz indize-mota
desberdinak egin baitaitezke eta, zoritxarrez, baita indize-osagai berekin
eragiketa desberdinak egiteagatik emaitza zeharo desberdinak lortu ere.
Manipulazioa egiteko oso tresna egokiak izan daitezke hauek.
Indizeak aldaketa erlatiboak ikusteko erabiltzen dira; denboraldi batetik
bestera izan den aldaketa ikusteko, maiz. Kontsumorako Prezioen Indizearen
bitartez (KPI), adibidez, azken urtean bizitzaren garestitzea nola igo den
jakin dezakegu.
Indize bat prestatzean, lau oinarri hartu behar dira: zehaztasuna edo
«akurazitatea»30, alderagarritasuna, ordezkagarritasuna, eta egokitasuna.
Arazoa, kontzeptuetan baino, indizean zer osagai sartzen diren puntuan
dago. Oso arrunta izaten da, fenomeno batek urteetan zehar izan duen
eboluzioa bisualki argi ikusteko, indize bat prestatzea.
Komunikazioaren ikerkuntzan maiz erabiltzen dira indizeak; batez ere,
hainbat osagai desberdin kantitate edo indize-balio bakar batera
makurtarazteko oso lagungarriak direlako. Honela, fenomenoen arteko
alderaketak egin daitezke. Nahiko ezaguna den indizea, Estatu Batuetan
batez ere, Gerbner eta bere kideek garatutako biolentziaren indizea da31.
Indize honetan hurrengo neurketak jasotzen dira: a) telebista-programen
lagin batean biolentzia daukaten programen portzentaia; 2) biolentziaekintzen maiztasuna orduko; 3) ekintza biolentoetan parte hartzen duten
pertsonaien portzentaia; 4) ekintza biolento hilgarrietan parte hartzen duten
pertsonaien portzentaia. Gerbner eta bere lankideek urtero ematen dute
argitara beren indizearekin aurkitutako telebistako biolentziaren emaitza.
Indize batean lau alderdi nagusi izaten dira:
1.

30

Erreferente zutabea (E1, E2, ...En): indizearen balioa zeri
dagokion adierazten du. Maiz urteak izaten dira, urte batetik
bestera egon den aldaketa ikusi nahi delako. Masa-

Latineko «accuratio» hitzetik etorri eta «zehaztasuna» «egiazkotasunarekin»
erlazionatzen duen kontzeptua. Gazteleraz ere «acuracidad» modura erabiltzea proposatzen
dute batzuek (Ramón Tamames ekonomilariak, adibidez).
31
(Gerbner and others 1980).
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2.

3.

4.

5.

komunikazioan, berriz, erreferentea komunikabideak izan
daitezke, egunkari zehatz batzuk, beraien arteko erlazioa indize
baten bidez jakin eta alderatu nahi delako. Zutabe batean jartzen
dira erreferenteak.
Oinarria (B): erreferente bat hartzen da oinarritzat eta, jakina,
horren balioak dira erreferentzia edo oinarria ematen dutenak.
Askotan oinarriaren osagai-balioari 100 indize-balioa ematen
zaio eta horren arabera kalkulatzen dira beste erreferenteenak.
Askotan diot, baina ez beti, kasuan kasuko oinarriak beste
indize-balio batzuk ere har baititzake (ikus beherago «Indizeprestaketa» epigrafea).
Osagaiaren edo osagaien zutabea/ak (A; A', A'', ...An): Osagai
bateko (A) edo anitzeko (A',...An) indizeak izan daitezke eta
osagai bakoitza zutabe batean dago antolatuta.
Osagaien balioa (A1, A2, ...An)): Indizea osatzen duen osagaiaren
edo osatzen duten osagaien balio errealak erreferente
bakoitzerako.
Indize-balioen zutabea (I1, I2, ...In): Erreferente bakoitzaren
indize-balioa dago hemen, hau da, balio erreala jada indizebalio bihurtuta. Oinarriaren indize-balioa (IB) da oinarria
alderaketak egiteko, eta beste erreferente guztien indize-balioak
(I1,I2,...In)horren aurka txekeatzen dira.
3-3. Irudia:

Oinarria (B)
(Lerro osoa)

Erreferentea
(E1, E2, ...En)

Indize baten alderdien errepresentazioa

Urteak Salmenta Indizea
1990
14,000
100
1991
20,000
142.85
1992
25,000
175.57
1993
28,000
200
1994
29,000
207.14
1995
27,000
192.85
1996
30,000
214.28
Osagaien balioak
(A 1, A 2, ...A n)

B oinarriaren
indize-balioa
(IB=100)
B oinarriaren
balioa (A B)
Indize-balioak
(I1, I2, ...In)

Iturria: Autorea.

Ikus ditzagun aurreko osagaiak adibide bat erabiliz. Jo dezagun, X
egunkariaren salmentak azken sei urteetan indize baten bidez ezagutu nahi
ditugula. Badakizkigu indizean sartu nahi ditugun urteak —erreferentearen
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zutabea—, baita urte horietako egunkari-salmentak ere (osagaien zutabea
balio guztiekin), erabaki ere erabaki dugu gure oinarria 1990eko urtea
izango dela bere salmenta kopuruarekin. Hiru elementu horiekin laugarrena
kalkulatuko dugu, urte bakoitzaren indize-balioa oinarriarekiko.
Adibide honetan erreferentetzat urteak hartu ditugun modura, beste kasu
batean beste bat izango da erreferentea. Indizeak edozein unetan presta
daitezke eta oso lagungarriak izan daitezke ikerkuntzan, batez ere
kontzeptuak zenbakitara errenditzeko. Engainu edo nahasketarako bide ere
izan daitezke, prozedurak ezagutzera ematen ez badira.
Indize ezaguna, baina gutxik aditua, Inteligentziaren Indizea (IQ) izan
daiteke. IQ hizkiak «Intelligence Quotient» hitzen ordez daude. Egiaz,
kulturarteko IQ konparaketak ez dira oso fidagarriak izaten eta esango dugu
zergatik. Goazen lehenik indize hori azaltzera: IQ indizeak adimen-adinaren
eta kronologi adinaren arteko ratioa edo zatiketaren emaitza adierazten du
soilik.
Inteligentzia Indizea ( IQ) =

Adimen - adina ( AA)
× (100)
Kronologi adina ( KA)

Kronologi adina pertsona baten bizitzako hilabete-kopurua da. Adibidez,
haur batek 5 urte baditu bere kronologi adina ( 5 × 12 ) 60 da. Zatiketako
osagai baten balioa badakigu beraz. Orain adimen-adina ezagutzea falta
zaigu soilik eta, horretarako, hainbat test egiten zaizkie haurrei — horietako
batzuk, logika eta ulermena ustez neurtzen dutenak—. Esan bezala, test
horietan hainbat eskala eta indize eta hainbat balio konposatu erabili
ondoren, jo dezagun haurrak 7 urtekoaren adimen-adina duen ondoriora
heltzen garela. Beraz, haurraren adimen-adina 84 da, ( 7 × 12 ). Orain goiko
formulako eragiketa egitea baino ez zaigu falta32.

32

IQ inteligentzia-indizeak populazio normalean hurrengo sailkapena izaten du (Hsia
1988):
IQ Indizea
>140
130-139
120-139
110-119
90-109
80-89
70-79
60-69
<59

Portzentaia
0,01
0,025
0,08
0,16
0,45
0,16
0,08
0,025
0,01

Adierazpena
Jenioa edo ia jenioa.
Oso goi-mailakoa.
Goi-mailakoa.
Normaletik gora.
Normala.
Normaletik behera.
Inteligentzia doi-doikoa.
Oso inteligentzia gutxikoa.
Erabat gutxikoa.
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X haurraren IQ =
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84
× (100) = 140 .
60

Gure adibideko haurra «jenioa» edo «ia jenioa» dela esan genezake.
Arazoak planteatzen dira, populazio batentzako prestatutako test horiek
beste jende batzuei ipintzen zaizkienean. Seguruenik ez dute berdin balio
beste kultura bateko jendearentzat, bai hizkuntza eta bai interpretazio-erak
desberdinak dituztelako eta, horren ondorioz, testen ulermena anbiguoa egin
dakiekeelako. Dena den, horixe da indize ezagun honen egitura, funtsean.
3.5.1 Budd-en nabarmendura-indizea: prentsaren
ikerkuntzarako tresna
Richard Budd ez zegoen konforme egunkariek ematen zuten betedura
informatiboa eta partzialitatea aztertzeko erabiltzen ziren eduki-analisiaren
teknika arruntekin — espazioaren neurketa eta albisteeen edo artikuluen
zenbaketa, adibidez—. «Antzeko bi egunkarik ia espazio eta albiste-kopuru
berdintsuak eskaini zizkioten gai bati. Baina gainbegirada batez argi ikusten
zen egunkari batek enfasi eta nabarmendura handiagoa eman ziola»33.
Egunkarietako zuzendarien iritzi eta balorazioak jaso ondoren, tratamendu
informatiboaren faktore nabarmentzaileen modura hauexek agertu ziren:
titularraren tamaina, albistearen kokapena orrialdean, albistea agertzen
zeneko orrialdea, argazkien erabilera eta, jakina, albistearen luzera edo
espazioa. Bost faktore hauek kontuan hartuz, Budd-ek nabarmenduraindizea deiturikoa prestatu zuen, hurrengo balioekin:
1.

2.

3.

4.

33

Titularra: Puntu bateko balioa luzeraz bi zutabe edo gehiagoko
titularra zuen albisteari. Bi puntukoa luzeraz orrialde erdia edo
gehiagoko titularra zuen albisteari.
Tokia orrialdean: Puntu bateko balioa orrialdearen goiko
erdian agertzen zen albisteari; puntu hori emateko, albisteko
testuaren lehen lerroak orrialdeko goiko erdian agertu behar
zuen gutxienez.
Espazioa: Puntu bateko balioa zutabe baten hiru laurdeneko
edo gehiagoko luzera zuen albiste espazioari (altueraren
espazioa). Albistearekin agertzen ziren argazkiak testu bailiran
kontatzen ziren eta, beraz, hor sartzen ziren.
Orrialdea: Puntu bateko balioa lehen orrialdean, editorialarem
orrialdean, edo sekzio baten lehen orrialdean agertzen zen
albisteari.

(Budd 1964).
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Testuarekin batera zihoazen argazki, grafiko eta titularrak albisteko
partetzat jotzen zituen, konputazio berean sartuz, eta testurik gabe
argitaratutako argazki eta grafikoak ere indize honekin aztertzen zituen.
Beraz, edozein albistek zerotik bosterainoko puntuazioa jaso zezakeen34.
Budd berak jarri zuen praktikan bere eskala eta, bi egunkarirekin
egindako ikerketan, estatistikoki adierazle ziren emaitzak lortu zituen. Era
berean, nabarmendura-eskala hau baliagarria suertatu zen albiste-kategoria
espezifikoen betedura informatiboa alderatzeko eta baita albisteen joera eta
tratamendua —aldekoa ala kontrakoa— zehazteko ere. Edozein modutara,
Budd-ek berak beste teknika batzuekin batera erabiltzea aholkatu zuen —
espazioaren neurketarekin eta albisteen zenbaketarekin, adibidez—, eta ez
alternatiba huts eta oso modura. Hala ere, hainbat alditan, bere bakarrean
erabili izan du komunitate zientifikoak.
3.5.2

Indize-motak, eragiketaren arabera

Indizeen sailkapena hanbat irizpideren arabera egin liteke. Horietako bat
gaiarena da, Budd-en nabarmendura informatiboaren edota kontsumorako
prezioen indizeekin ikusi den modura. Beste sailkapen-mota bat, are
interesgarriagoa agian, indizea sortzean erabilitako matematikazko
eragiketen araberakoa izan daiteke. Izan ere, indizea modu batera edo
bestera eraikiz, emaitzak desberdinak izango baitira, lehenago adierazi
dugun modura. Eragiketaren arabera sailkatutako indize arruntenak
hauexek dira35:
•
•
•
•

Indize sinplea: pilatzailea edo ez-pilatzailea.
Indize konposatu sinplea.
Indize konposatu haztatua.
Fisher-en indizea —edo «Indize konposatu, haztatu eta
kontrahaztatu36» agian dei litekeena, hiru horien funtzioak
jasotzen baititu—.

3.5.2.1 Indize sinplea: pilatzailea edo ez-pilatzailea
Indize sinple pilatzailea ikusiko dugu lehenbizi. Jo dezagun telebista-kate
batek azken bost urteotan, 1992-96 biak barne, informazioari eman dion
34

Agian, kontuan izan beharko litzatekeen alderdi bat egunkariaren tamaina da —
tabloidea ala erregularra—, bi mota horietako egunkarien arteko alderaketa egingo balitz,
behintzat, eta faktore zuzentzaile bat frogatu eta erabili.
35
Ikus gai honetaz (Blalock 1979, 15-24 orr.) eta (Hsia 1988, 358-364 orr.).
36
Ponderatua eta kontraponderatua.
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tokia indize batean ikusi nahi dugula. Lehenik, urte bakoitzean
informazioak izandako betedura edo kopurua jakin behar dugu: 1992an
360 minutu, 1993an 340, 1994an 380, 1995ean 355, eta 1996an 375.
Gogoeta egin eta erabaki dugu gure oinarria (B) 1992 urtea izango dela.
Beraz, bere osagaiaren 360 minutuko balioak 100 puntuko indize-balioa
izango du. Hurrengo urteetako indize-balioa ateratzeko, hirukoaren erregela
erabiltzea baino ez zaigu geratzen.
Indize sinple pilatzailea
1992ko indizea: 100; 360 informazio-minutu.
Osagaiaren balioa ( A)
I=
× (100) = A osagaiaren indize - balioa.
Basearen balioa ( AB)
340 × 100
1993ko indizea:
= 94.44
360
380
1994ko I =
× (100) = 105.55
360

Era erraz hori erabiliz, gure ikergaiko urte guztien indize-balioak
kalkulatu ditugu eta hurrengo taulan eskainita daude.
3-10. Taula:
Urteak
1992
1993
1994
1995
1996

Indize sinple pilatzailearen kasua
Informazio-minutuak
360
340
380
355
375

Indizea
100
94,44
105,55
98,61
104,16

Iturria: Autorea.

Gauza da denbora guztian oinarri berbera erabili dugula erreferenziatzat.
Eta hor dago gakoa. Indize-balioak, erabilitako oinarriaren araberakoak
izango dira. Hori oso garbi ikusiko da hurrengo indize-motan: indize sinple
ez-pilatzailea.
Indize sinple ez-pilatzailean ez da urtero oinarri beraren balioa erabiltzen
erreferentetzat, baizik eta urtez urte aldatuz joaten da. Honela, aurreko
adibide bera hona ekarriz, 1993ko urtearen B oinarria 1992 izango litzateke,
baina 1994koaren oinarria 1993, 1995ekoarena 1994, eta 1996koarena
1995. Esan nahi da, urtez urte oinarria aldatuz joan dela, beti aurreko urteko
datua hartuz. Lehengo formulak hemen ere balio du, aldatzen den gauza
bakarra alderaketa zeinekin egiten den da.
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Indize sinple ez-pilatzailea
340
1993ko I =
× (100) = 94.44 , non oinarria 1992ko datua den.
360
380
1994ko I =
× (100) = 111.76 , non oinarria 1993ko datua den.
340

Beste urteetan ere berdin egingo da. Jakina, ez dago esan beharrik,
lehenbiziko urteak —1992—, 100eko balioa duela.
3-11. Taula:
Urteak
1992
1993
1994
1995
1996

Indize sinple ez-pilatzailearen kasua
Informazio-minutuak
360
340
380
355
375

Indizea
100
94,44
111,76
93,42
105,63

Iturria: autorea.

Aski da bi taulak ikustea, pilatzaile eta ez-pilatzailearena, biak era zilegiz
eginak, indizeen arteko desberdintasuna igartzeko eta manipulaziorako
bidea nola presta eta justifika litekeen susmatzeko. Izan ere, emaitzak
nabarmenki desberdinak baitira eta, jakina, baita horien inguruan egin
litekeen interpretazioa ere.
3.5.2.2 Indize konposatu sinplea
Indize bat anitz osagaik osatzen badute, indize konposatua deritzo.
Aurreko epigrafean, indize sinplean, osagai bat bakarrik geneukan, —
telebistaren informazio-denbora minututan—. Orain, berriz, anitz osagai
eduki ditzakegu eta guztiak batu eta indize-balio batera bildu behar dira.
Osagai horiek guztiek unitate berbera erabili beharko dute —pezetak,
minutuak, zentimetroak, kiloak, edo beste edozein—, bestela ez baitago
indizea prestatzerik. Unitate desberdinak balituzte, unitate komun batera
inguratu beharko lirateke edo, bestela, unitate komun berria sortu.
Adibidez, jo dezagun telebista-kate baten urteko publizitate-gastua azken
hamar urteotan nola aldatu den jakin nahi dugula. Horretarako, telebista
kateak emanda, hurrengo datu-taula prestatu dugu:
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3-12. Taula:
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Anitz osagaien balioak

Publizitate gastua pezetatan
Urteak Egunkariak Aldizkariak Irratiak Kale-irag. Guztira
1985
500.000
310.000
75.000
105.000
990.000
1990
610.000
480.000
95.000
140.000
1.325.000
1995
730.000
285.000
100.000
115.000
1.230.000
Iturria: autorea.

Lehenbiziko zalantza joan zaigu, edozein eta edonon dela ere gastua,
unitate berean daude denak, pezetatan. Geure kabuz, hiru urte soilik
aztertzea erabaki dugu, hamarraldiaren hasiera, erdi eta amaierakoa. Guk
dauzkagun datuak hiru urte horietan lau komunikabidetan gastatutako dirukopuruak dira, hurrengo taulan agertzen diren modura:
Lehenik, lau kopuruak batu eta kantitate bat jarri diogu urte bakoitzari,
«guztira» zutabean agertzen dena. Ondoren, indize sinple batutzailean egin
dugun gauza bera egingo dugu hemen ere.
Indize konposatu sinplea
Osagaiaren balio konposatua ( A)
I=
× (100) = A osagaiaren balioa.
Oinarriaren balio konposatua ( AB )
Aurreko formula 1990ko urtean erabiliz:
1, 325, 000
1990ko I =
× (100) = 133,83
990, 000

Gauza parekoa egingo genuke 1995 urtearekin eta gure indizea honela
geratuko litzateke:
3-13. Taula: Indize konposatu sinplearen kasua
Publizitate gastua pezetatan
Urteak
1985
1990
1995

IndizeEgunk. A l d i z k . Irratiak Kale-irag. Guztira balioa
500.000 310.000
75.000
105.000
990.000
100
610.000 480.000
95.000
140.000 1.325.000 133,83
730.000 285.000 100.000
115.000 1.230.000 124,24

Iturria: autorea.

Jar dezagun beste kasu bat. Jo dezagun Euskal Herriko komunikabidekontsumoa aztertu nahi dugula: telebista, egunkariak eta telebista. Telebista
eta irratia erraz neurtzen dira denboraz, baina egunkariarena zailagoa da.
Normalean ez da galdetzen «zenbat denbora eman duzu egunkaria
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irakurtzen?» baizik eta ea egunkaria irakurri den. Gainera, egunkaria
irakurtzen emandako ordu-erdiak seguraski telebista edo irratian emandako
ordua-erdiak baino eduki-jasotze handiagoa ahalbidetuko du, edo agian ez.
Gauza da hiru osagai ditugula, horietako biren unitatea garbiki denbora
dela; hirugarrenaren kasuan berriz, denbora ere izan daiteke, baina gogoeta
egin beharra dago ea zilegi den. Jo dezagun baietz, hiruretan denboraren
unitatea erabiltzea erabaki dugula. Erreferente modura hainbat urte har
ditzakegu (lehen egin den bezala) edo bestela hainbat gizatalde: euskal
herrietako euskaldunak, euskal herrietako erdaldunak, erdal herrietako
euskaldunak... edo beste nolabaiteko kategoria-multzoa. Orain oinarriaren
auzia dugu. Urteen adibidean ez dago kezka handiegirik, urte bat hautatzea
aski baita. Gizataldeekin bagabiltza bi gauza egin daitezke: a) gizatalde bat
hartu oinarritzat, ongi arrazoitu ondoren; b) gizatalde guztien batez bestekoa
kalkulatu eta horixe hartu oinarritzat. Hortik aurrera, eragiketak egitea baino
ez da gelditzen.
Aurreko hau nahiko erraz eta zuzena da. Baina era honetan osagai
guztiek pisu edo garrantzi berdina dutela dirudi, ez daudela haztaturik
alegia. Horregatik, egokiagoa izaten da hurrengo prozedura, indize
konposatu haztatua.
3.5.2.3 Indize konposatu haztatua
Indizea konposatua da, osagai bat baino gehiago dituelako, eta haztatua,
osagai horien pisua edo kopurua desberdina denez, desberdintasun hori
indizearen barnean hartu nahi delako.
Adibide baten bidez errazago adieraziko dugu. Jo dezagun Euskal
Telebistak bere burua eta programazioa promozionatzeko hainbat iragarki
jarri dituela prentsa idatzian, bai egunkarietan bai aldizkarietan. Hamarkada
batean bere publizitatearen eboluzioa nola joan den ezagutu nahi dugu eta,
horretarako, hurrengo taulan dauzkagu datu nagusiak.
Indize konposatu sinplea erabiliko bagenu, aski litzateke gastuak bakarrik
kontuan hartzea, aurreko epigrafean egin duguna, baina indize konposatu
haztatuaz ari garenez, komunikabide-mota bakoitzean jarritako iragarkimoduluen kopurua ere erabili behar dugu, egunkari eta aldizkarien pisu
erlatiboa indizean jasotzeko hain zuzen. Lehenik, ikus ditzagun abiako
datuak eta, ondoren, eragiketak:

107

KONTZEPTUAK, ALDAGAIAK ETA NEURKETAK

3-14. Taula:

Indize konposatu haztaturako datuak

Publizitate gastua urtean

Egunkarietan
Aldizkarietan

1985

1990

1995

500.000
310.000

610.000
480.000

730.000
285.000

Iragarki-kopurua
modulutan
90
80

Iturria: autorea.

Jadanik erabaki dugu 1985 hartuko dugula oinarritzat. Beraz horrek
izango du 100 indize-balioa. Orain 1990 urtearena jakin behar dugu.
Prozedura oso erraza da:
1990ko indize-balioa:
(610, 000 × 90) + (480, 000 × 80)
I=
× (100) = 133.66 puntuko indize-balioa.
(500, 000 × 90) + (310, 000 × 80)
1995ean eragiketa berdina egin dugu eta emaitza hau izan da: 126.79 puntuko
indize-balioa.
Beraz, formula honela idatz liteke:
I=

∑ An Pn

AB PB
Non, An osagaien balioak diren; Pn osagaien pisu erlatibo edo kopuruak diren;
AB oinarriaren balioa den; eta PB oinarriaren pisu edo kopuru erlatiboa den.

1995 urtearekin formula bera erabili eta, azkenik, hiru urteen emaitzak
taula batera ekar ditzakegu. Hona hemen indize konposatu haztatu edo
pisatua:
3-15. Taula: Indize konposatu haztatua
Urteak
1985
1990
1995

Indize-balioak
100
133.66
126.79

Iturria: autorea.

Oso kontuan izan behar dugu alderatutako hiru urteetan iragarkimoduluen kopuru berdina izan dugula, bai egunkarietan eta bai
aldizkarietan, bakoitza bere aldetik. Hiru urteetan egunkarien iragarkikopurua (modulutan) urteko 90 izan da eta aldizkarietan berriz 80. Beraz,
urte batetik bestera aldatu dena, iragarkien prezioa izan da, iragarkimoduluen unitate-prezioa, eta horrek bakarrik eragin du publizitate-gastua
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urtero aldatzea. Jakin badakigu iragarki-kopuruaren zutabea dela indize
haztatua edo erlatibizitatua egiteko dugun osagaia eta, horregatik, deitu
diogu «P» (haztatua edo pisatua) gure formulan eta, beraz, iragarkimoduluen kopuruaren zutabea publizitate-gastuen zutabeekin biderkatu
dugu. Honela sortutako indizeei prezio erlatiboen indizea ere deitzen zaie,
aldatzen dena prezioa delako.
Zer gertatuko litzateke ez soilik «P» zutabeko unitate-prezioa aldatuko
balitz, baizik eta baita «P» zutabeko kopuruak ere, urterik urte? Orduan,
Fisher-en indizea dugu egokiena, arazo horri aurre egiteko.
3.5.2.4 Fisher-en indizea
Fisher ingeles estatistikariaren indize-era ezagutzera emateko, aurreko
epigrafeko kasu bera erabiliko dugu, baina egoera berrira egokituta.
Hurrengo datu hauek ematen digute eskenategia:
3-16. Taula: Fisher-en indizea egiteko datuak

Egunkarietan
Aldizkarietan

Publizitate gastuak eta kopuruak urteetan
IragarkiIragarkiIragarki1985
kopurua
1990
kopurua
1995
kopurua
modulutan
modulutan
modulutan
500.000
90
610.000
105
730.000
128
310.000
80
480.000
95
285.000
108

Iturria: Autorea.

Taulan argi azaltzen denez, urteen zutabeetan publizitatean gastatutako
kantitateak daude pezetatan eta, bakoitzaren ondoko iragarki-kopurua
modulutan deitutako zutabean, berriz, erabilitako modulu-kopurua. Bai
gastuak eta bai modulu-kopuruak desberdinak dira urte bakoitzean. Indizea
Fisher-en erara egiteko, era hoberena honelako kasuetarako, lehenik
oinarria aukeratuko dugu (100 indize-balioa), kasu honetan 1985eko urtea
bere balioekin, eta ondoren beste urteen indize-balioak oinarri horretako
zutabeen arabera kalkulatuko ditugu, Fisherren prozedura erabiliz.
1990eko Fisherren indize-balioa:
Lehenik, oinarriko iragarki-kopuruaren zutabea erabili, 1990eko indize-balio
haztatu bat kalkulatzeko:
(610, 000 × 90) + (480, 000 × 80)
I=
× (100) = 133.66
(500, 000 × 90) + (310, 000 × 80)
Bigarren, 1990eko iragarki-kopururaren zutabea erabili, 1990eko bigarren
indize-balio haztatua kalkulatzeko:
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(610, 000 × 105) + (480, 000 × 95)
× (100) = 133.80
500, 000 × 105) + (310, 000 × 95)

Hirugarren, bi indize-balio horiekin era honetako eragiketa egin eta Fisherren
indizea aurkitu 1990 urterako:
I = 133.66 × 133.80 = 133.73 puntuko Fisherren indize-balioa.
1995eko Fisherren indize-balioa:
Hemen ere prozedura berdina egin da eta lehenbizi bi indize-balio haztatu aurkitu
zaizkio: lehena oinarriko iragarki-kopuruko zutabean haztatua (I=126.79 indizebalioa), eta bigarrena 1995eko zutabeari dagokionean haztatua (I1=127.43 indizebalioa). Ondoren, bi indize-balio horiek biderkatu eta emaitzaren erro karratua
kalkulatu da. Zenbaki hau da 1995eko Fisherren indize-balioa: 127.11 Fisherren
indize-balioa.

Ohar gaitezkeenez, indize konposatu haztatuaren formula aplikatzen
dugu hemen ia denbora guztian. Gertatu dena da, «P» pisua kalkulatzeko
erreferentzia-zutabeak aldatu egin ditugula: lehenbizi oinarriaren zutabea,
gero urtearena. Honela bi indize-balio aurkitu ditugu eta horien erdibideko
bat eginez atera dugu Fisherren indize-balioa urte horretarako. Hitz gutxitan
esateko, badirudi lehenbiziko indize-balioarekin ponderatu edo haztatu egin
dugula eta, bigarrenarekin, kontraponderatu edo kontrahaztatu. Egiazko
balioa horien artean zegoen. Hona hemen taulan:
3-17. Taula: Fisherren indizea
Urteak
1985
1990
1995

Indize-balioak
100
133,73
127,11

Iturria: Autorea.

Indize-mota hau askoz ere aberatsago eta justuagoa da, bi alderdiak
jasotzen baititu: prezioen eta kopuruen aldaketa.
3.5.3

Indize baten prestaketa

Lehen esan dugunez, indize bat prestatzean, lau irizpide erabili behar
dira: zehaztasuna, alderagarritasuna, ordezkagarritasuna, eta egokitasuna.
Horiek esan nahi dute, indizeko osagaiak klase berekoak izan behar dutela
eta, ez badira, horrela bihurtu behar ditugula, neurketa-unitateari
dagokionez. Orduan soilik egin ahal izango ditugu alderaketak eta
neurketak. Aurreko irudi batean adierazi dugunez (ikus «3-3. Irudia:
Indize baten alderdien errepresentazioa», 99. or.), indize batek
hurrengo alderdiak ditu eta hauexek zehaztu behar dira eraikitze-lanean:
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1.
2.

3.
4.
5.

6.

Indizearen gaia: zertaz egin nahi den indizea.
Indizearen erreferenteak: zeri edo nori ezartzen zaizkion indizebalioak: urteak, pertsonaiak, komunikabideak, eta ia edozein
fenomenotako partaideak izan daitezke.
Indizearen osagaia edo osagaiak: Neurtu nahi den/diren
kontzeptua/ak, edo osagaiak.
Osagaien balioa: neurtutako osagaien balio erreala.
Oinarria (B): zer erreferenteren balioa hartzen den oinarritzat.
Honetan ezartzen da 100 indize-balioa, edo beste edozein balio
(ikus beheragoko adibidea).
Indize-balioa (I): Erreferente bakoitzaren balio erreala indizebalio bihurtuta, 100eko oinarriarekin, edo ezarritako beste
oinarri-balioarekin, alderaketak egiteko.

Eraiki dezagun, adibide modura, indize bat: Komunikabideetako famaren
indizea deituko dugu eta pertsonaia politiko edo bestelakoek
komunikabideetan duten presentzia eta nabarmendura indexatuko37 ditugu.
Beraz, politiko edo pertsonaia horiek audientziaren hautemate edo
pertzepzioan duten famaz ez gara arduratuko, komunikabideetako mezuetan
dutenaz baizik. Eduki-analisiaren metodoa indize bat sortzeko erabiltzea da,
azken finean. Ohar modura ere esan nahi dugu, indize hau adibide soila dela
eta, beraz, hemen proposatzen diren urrats batzuk eztabaidagarriak izan
daitezkeela edo, gutxienez, frogatu egin beharko liratekeela errealitatean.
Dena den, ariketa modura interesgarria da eta, agian, orraztu eta doitu
ondoren, baita erabilgarria ere masa-komunikazioaren ikerkuntzan.
Jo dezagun gure «komunikabideetako famaren indizea» hurrengo
kontzeptuen bitartez ezagut dezakegula: maiztasuna, luzera eta
nabarmendura.
•
Maiztasuna: zenbat aldiz agertu diren ikerketapeko pertsonaiak
komunikabideetan, bai idatzi eta bai ikusentzutekoetan. Maila nominaleko
unitatea dugu hau, agerpena bai edo ez, 1 edo 0. Baina telebistan, irratian
edo egunkarian agertzea ez da berdin, ez du berdin balio. Seguruenik, denek
esango dute telebistan agertzea garrantzitsuena dela eta, bigarren posturako
eztabaida egon daiteke irrati eta egunkariaren artean. Erreferentziatzat
komunikabideen kontsumoa erabiltzen badugu, eta gizartean duten
hedadura adierazteko hurrengo portzentaiak ontzat hartzen baditugu —
gizarteko %90 inguruk ikusten du telebista, %50 inguruk entzuten irratia, eta
37

Indexatu= indize modura jarri edo idatzi. Aditz hau oso erabilgarria gerta dakiguke
(ingelesez, «to index»).
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%40 inguruk irakurtzen egunkaria—, hiruko erregela erabiliz38, hurrengo
balio haztatzaileak, borobilduak, ezar ditzakegu: telebistak 0’5, irratiak 0 ’ 3
eta egunkariak 0’2. Honela eginez, pertsonaien agerraldien maiztasuna,
komunikabide-mota bakoitzaren izaerara egokitua edo haztatua geratzen da
—prozedura estatistiko posible bat beheragoko adibide praktikoan ikus
daiteke—.
•
Luzera: zernolako luzera izan duten agerraldi horiek. Erne, irrati
eta telebistakoak denboraz neurtzen dira, baina prentsa idatzian, espazioz.
Beraz bi unitate-mota dauzkagu, nahiz eta biak ratio mailakoak izan. Arazo
hau bideratu egin behar dugu, indizea egin ahal izateko. Honelako arazoen
aurrean, ikerleak bi aukera nagusi ditu:
1

2.

Unitate-mota bat, behar diren doiketak eta egokitzapenak
eginda, beste unitate-mota bihurtzea —adibidez, egunkariko
espazioa, baliokide zaizkion denbora-unitateetara igarotzea—.
Bi unitate-mota horiek beste unitate komun bihurtzea—
adibidez, bai espazioa eta bai denbora, behar diren haztaketak
eginda, baliokide izango zaien puntu-eskala bihurtzea—.

Baina, erabiltzen dudan unitate-bihurketa modua bietako edozein izanik
ere, nola berma dezaket atondu dugun sistema baliagarri eta fidagarria
izatea? Honetan ere bi bide daude —eta hirugarrena aurreko bien uztardura
izan daiteke—:
1.
2.
3.

Adituen taldeari kontsulta egitea.
Gizarteko subjektu-lagin bati galdetegia ezartzea.
Aurreko biak bat egitea.

Lehen bidean, ikergai horretan aditu den pertsona talde bati —lau edo
sei aditu aski izan litezke— galdegingo zaie zer doiketa eta egokitzapen egin
behar diren unitate-bihurketa fidagarria egiteko. Bigarren bidean, gizarteko
subjektu-lagin bati, laborategi-esperimentu batean, dagokion galdetegia
aplikatuko zaie; hirugarren bidean, berriz, aurreko biak uztartu egin
daitezke, hots, lehenik adituei galdegin eta, hauen erantzunetatik ateratzen
den proposamena subjektu-laginean txekeatzea.
Demagun, oraingoz, joko teoriko soil modura, lehen aukera hautatu
dugula —espazioa denbora bihurtzea—. Horretarako, bihurketa-bide bat,
irakurle normal batek, egunkariko albiste zati edo unitate bat —modulu bat
38

90 + 50 + 40 = 180 (%100 = 1’00). Horren arabera, komunikabide bakoitzaren pisu
haztatua, eta borodobildua, aurki daiteke.

112

LEHEN ZATIA: IKERKUNTZARAKO TEORIA ETA PLANGINTZA

adibidez— irakurtzen ematen duen denbora kontrolatzea izan liteke.
Denbora-iraupen edo luzera horren arabera neur daitezke pertsonaia
politikoak agertzen direneko albisteen espazioa —titularrak barne—.
Honela, pertsonaien irrati eta telebistako agerraldien denbora-unitate bihurtu
ditugu egunkariko espazio-agerraldiak ere. Adibidearen adibidez, jarrai
dezagun pentsatuz bihurketa-sistema hori egokia dela. Beste arazo bat ere
plantea liteke: albistea gai bati buruz izatea eta, horren barrenean, gure
pertsonaiaren adierazpena edo presentzia oso zati txiki batean soilik egotea,
albistearen espazioaren %25ean adibidez. Zer egingo dugu orduan, albiste
osoaren irakurketa-denbora eman politikoari, edo berari dagokion
zatitxoarena bakarrik? Azken hau, politikoaren presentzia idatziaren
espazioa bakarrik kontuan hartzea, egokia dirudi. Beste korapilo bat ere izan
genezake: zer egingo dugu pertsonaia titularrean agertzen bada, baina ez
albisteko testu osoan? Titularra garrantzitsuena denez, zentzuzkoa dirudi
albiste osoko espazio/denbora ematea pertsonaiari.
Baina aurreko paragrafoan adierazitako bide hori, nahiz eta ratio mailako
neurketa-sistema indartsuan egina egon, ez dirudi oso fidagarria denik,
zeren, egunkari batean, pertsonaia bati buruzko orrialde osoko artikulua
badator, eta —hipotesi modura— irakurle normal batek orrialde oso bat
irakurtzen hamar minutu ematen baditu, telebistako bost minutuko
erreportaia batek halako bi balioko lituzke egunkariko artikulu horrek.
Jakina, denok dakigu telebistako bost minutuko erreportaia oso luzea eta
garrantzitsua dela, berez eta bere horretan, eta inork gutxik esango luke
egunkari bateko orrialde oso baten erdia balio duenik. Beraz, bihurketa-bide
honek ez dirudi egokia denik. Ikus dezagun bestea.
Bigarren bidea —bi unitateak hirugarren unitate komun batera
bihurtzea— hobea da, inondik ere. Gainera, ratio mailako neurketasistemako balioak —albisteen minutuak edo zentimetroak— indizeetarako
egokiagoa den maila ordinalera igaroko ditugu. Prozedura posible bat hiru
komunikabideetako artikulu, albiste edo erreportaiak hiru balioko sailkapen
batean banatzea izan daiteke: luzera oso handia (3 puntu), ertaina (2 puntu),
eta txikia (1 puntu). Jakina, balioen sailkapena handiagoa edo ugariagoa ere
izan daiteke –bost, zazpi, etab.–, lortu nahi den zehaztasunaren arabera.
•
Nabarmendura:
Pertsonaiak
komunikabidean
duen
nabarmenduraz da hau. Adibidez, telebista-programa batean, lehenbiziko
elkarrizketa den edo, bestela, programaren azkenenean dagoen; egunkarian,
berriz, argazkirik duen edo ez. Hiru komunikabideetan ez dugu unitate
estandarrik eta geuk sortu beharko dugu. Nola galderari erantzuten dio
hemengo kontzeptuak, eta bi alderdi izan behar dira gogoan:
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Pertsonaiaren nabarmendura programan edo albistean.
Programa edo albistearen nabarmendura komunikabidearen
egitura edo programazioan.

Lehen alderdian kontuan izan behar da pertsonaiaren presentzia
protagonista bakar modura izan den, edo besteren batekin baina nahiko
nabarmen ere biak, edo talde batean nahiko bigarren mailan. Agian,
telebistaren kasuan, beraren hitzak entzuten diren ala ez ere har liteke
kontuan, edota lehen planoan agertu denentz. Elementu hauekin guztiekin
lanerako definizio egokiak prestatuko dira eta maila ordinaleko
nabarmendura-eskala bat eginen da: nabarmendura oso handia (3 puntu),
ertaina (2 puntu), txikia (1 puntu).
Bigarren alderdia programa edo albistearen nabarmendura da. Hori
neurtzeko, programa edo albiste edo erreportaiaren kokapena,
komunikabide-mota bakoitzaren izaerara egokitua, aztertzen da.
Egunkarian, albistea lehen orrialde edo sekzioburuetan egotea, oso
nabarmendura handikoa izan daiteke. Telebistaren kasuan, adibidez,
programaren orduak garrantzi handia du ikusleria potentzialari dagokionez.
Audientziaren arabera, hiru multzo egin litezke39: 1) prime time edo garai
nagusia, iluntzeko zortzietatik gauerdirarte doan tartea, gutxi gorabehera40,
zeinean audientzia gehien dagoen; 2) second time edo bigarren mailako
garaia, bazkalgaraia eta bazkalondoa, zeinean bigarren audientzia-kopuru
handiena dagoen41; 3) third time edo hirugarren mailako garaia, beste ordu
guztiak. Irratian ere, bere audientziaren berezitasunak jasoz, antzeko zerbait
egin liteke. Hemen adierazitako xehetasunak, gehi beste hainbat, kontuan
hartuz, lanerako definizio egokiak prestatuko dira eta programa edo
albistearen maila ordinaleko nabarmendura-eskala bat eginen da:
nabarmendura oso handia (3 puntu), ertaina (2 puntu), txikia (1 puntu).
Beraz, komunikabideetako famaren indizea osatzen duten hiru
kontzeptuak deskribatu ditugu, beraien gorabeherak ikusi eta, orain, hiruren
balioak jasoko dituen indize bat prestatzen hastea tokatzen zaigu. Aukera bat
hauxe izan liteke:
1.

39

Hamar puntuko indizea: 0tik 10era doan indizea egin liteke.
0’00tik 4’00ra doan tartea —lau puntu—maiztasunari

Hemen emandako datuak orientagarri dira soilik.
Herrialde batzuetatik beste batzuetara aldatu egiten da, baina, guztietan ere, garai
berdintsua hartzen du.
41
Garai hau beste herrialde iparraldetar batzuetan ez da horren nabarmena izaten,
eguerdian ez baitute horren eten handia egiten bazkaltzeko.
40
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legokioke; 4’01etik 7’00ra doana —hiru puntu— luzerari
eman lekioke; eta 7’01etik 10¨00ra doana —hiru puntu—,
nabarmendurari. Azken honetan, pertsonaiaren nabarmendurak
1’5 puntu izango ditu eta programa edo albistearen
nabarmendurak, beste 1’5 puntu.
Maiztasuna esleitzeko, adibidez, pertsonaia guztien batez
besteko maiztasuna 2 puntu izan litezke, erdia hain zuzen,
normaltasunaren kurban erdi arrunta. Bi puntu horien goitik
edo behetik izango litzateke pertsonaia bakoitzaren balioa.
Hemen, egiaz, indize partzial bat prestatu dugu.
Luzera: aurrekoan bezala, guztien batez besteko presentziari
erdia eman lekioke, 1’5 puntu, eta ondoren pertsonaia bakoitza
horren arabera puntuatu. Beste indize partzial bat daukagu
hemen.
Nabarmendura: esan dugunez, bi nabarmendura-mota ditugu
eta bakoitzari 1’5eko balioa emango diogu gehienez. Beraz, bi
azpieskala prestatuko ditugu. Lehenean, pertsonaia guztien
batez bestekoak 0’75 puntu balioko ditu; bigarrenean ere,
programen nabarmendura-balioen batez bestekoak beste
horrenbeste, 0’75. Bi balio horiek izango dira erreferentzia.

2.

3.

4.

Argibide nagusienak emanik, jo dezagun adibide praktiko bat egitera.
3-18. Taula: «Komunikabideetako fama-indizerako» datutegia (adibidea)
Pertsona

Maiztasuna

Luzera

A
A
A
A
A
B
B
B
B
B

tb
tb
tb
ir
pr
tb
tb
ir
ir
pr

3
1
1
2
3
2
2
3
1
2

Nabarmendura
Pertsona
Programa
2
1
3
2
2
2
1
3
2
3
3
2
1
3
2
1
2
1
1
2

Iturria: Autoreak prestatutako datutegi gordina, kodifikazio-fitxa modura
aurkeztua.

A eta B pertsonaien komunikabideetako fama 1996an ezagutu eta
elkarren artean alderatu nahi dugu. Kodifikazio-fitxan datu hauek bildu
ditugu: bakoitzaren agerraldiak maiztasunaren zutabean zenbatuta daude (tb
= telebista; ir = irratia; pr = prentsa idatzia). Luzeraren zutabean puntuak
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daude (oso handia = 3 pt.; handia = 2 pt.; eta txikia = 1 pt.).
Nabarmenduraren zutabean ere antzera dago, 1etik 3rako puntu-eskalan,
hala pertsonaia nola programa edo artikulua.
Kodifikazio-fitxan A eta B pertsonaien datuak sartuta, orain eragiketak
egitea falta zaigu, pertsonaia bakoitzaren indize-balioak zein diren
kalkulatzea.
Maiztasunaren indize-balioak:
Maiztasunaren indize-balioak ezagutzeko, lehenik, pertsonaia bakoitzaren
maiztasun-balioa faktore haztatzaile batez biderkatuko dugu (telebistan 0.5,
irratian 0.3, eta prentsan 0.2, lehenago esan dugunez). Ondoren, A eta B
pertsonaien batez besteko maiztasuna kalkulatu eta balio hauei faktore
haztatzailea ezarri. Eskuineko zutabean, azkenik, bai A, bai B, eta bai A eta
B-ren balio haztatuak ditugu, maiztasunari dagokionez.
3-19. Taula:

«Komunikabideetako fama-indizerako» maiztasuna (adibidea)

Pertsona
A ren maiztasuna
Faktore haztatzailea
B ren maiztasuna
Faktore haztatzailea
A eta B-ren batuketa
A eta B-ren bzbt.
Faktore haztatzailea

Maiztasuna
Haztatuak
tb.
ir.
pr.
3
1
1
3*0.5=1.5
1*0.3=0.3 1*0.2=0.2
2
2
2
1
2*0.5=1
2*0.3=0.6 1*0.2=0.2
1.8
5
3
2
2.5
1.5
1
2.5*0.5=1.25 1.5*0.3=0.45 1*0.2=0.2
1.9

Iturria: Autoreak prestatua. Argibideak: tb.=telebista; ir.=irratia; pr.=prentsa idatzia.

Testu nagusian adierazi dugunez, pertsonaien batez besteko balio
haztatuak 2 puntu izango ditu, hots, maiztasunari esleitutako 4 puntuen
erdia. Hiruko erregela aplikatuz, bi pertsonaien puntu-balioak ezagutuko
ditugu:
A pertsonaiaren 2ko balio haztatuak=2.10 puntu.
B pertsonaiaren 1.8ko balio haztatuak=1.89 puntu.

Luzeraren eta nabarmenduraren indize-balioak:
Luzeraren eta nabarmenduraren indize-balioak ezagutzeko, lehenik,
pertsonaia bakoitzaren batez besteko balioak ezagutu behar ditugu eta gero
bien batez besteko orokorrak.
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3-20. Taula: «Komunikabideetako fama-indizerako» luzera (adibidea)
Pertsona

Luzera

A gizakiren bzbt.
B gizakiaren bzbt.
Bzbt. orokorra

Nabarmendura
Perts.
Prog.
2
2.2
1.8
1.8
1.9
2

2
2
2

Iturria: Autoreak prestatua.

Kontuan izanik luzeraren batez besteko orokorrak indizeko 1’5 puntu
balio dituela; pertsonaren nabarmendurako batez besteko orokorrak,
indizeko 0’75 puntu; eta programa/artikuluaren nabarmendurako batez
besteko orokorrak, beste 0’75; pertsonaien indize-balioak, hiruko erregela
erabiliz, hauek izango dira:
Luzera (2 = 1’5 puntu)
A pertsonaiaren luzeran, 2ko balio batez bestekoak = 1’5 puntu.
B pertsonaiaren luzean, 2ko balio batez bestekoak = 1’5 puntu.
Pertsoniaren nabarmendura (1’9 = 0’75 puntu)
A pertsonaiaren nabarmenduran, 2ko balio batez bestekoak = 0’78 puntu.
B pertsonaiaren nabarmenduran, 1’8ko balio batez bestekoak = 0’71 puntu.
Programa/artikuluaren nabarmendura (2 = 0’75 puntu)
Aren programaren nabarmenduran, 2’2ko balio batez bestekoak = 0’82 puntu.
Bren programaren nabarmenduran, 1’8ko balio batez bestekoak = 0’67 puntu.

Hiru kontzeptuen indize-balioak pertsonaia bakoitzaren
ezagutzen ditugunez, azken indizea prestatzeko gai gara.
3-21. Taula:

kasuan

«Komunikabideetako fama-indizearen» emaitzak (adibidea)

Pertsonaia Maiztasuna Luzera

Nabarmendura
Guztira
Pertsona
Programa

A
B

0.78
0.71

2.10
1.89

1.5
1.5

0.82
0.67

5.2
4.77

Iturria: Autoreak prestatua.

Lehenago esan dugunez, 5 puntuko indize-balioa pertsonaia guztien
batez bestekoa da, balio arrunta; kalifikazioen ideia ekarriz, aprobatua balitz
bezala. Gure adibideko A pertsonaiak 5’2ko balioa lortu du, batez bestekoa
baino zerbait gehixeago. B pertsonaia, 4’77 indize-balioarekin, aldiz, ez da
erdira heldu, aprobatura.
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Hauxe izan da indize baten eraiketari buruzko ariketa bat. Kasu honetan
gainera, hainbat osagai, hainbat eskala, eta hainbat unitate desberdin erabili
ditugu. Gainera, komunikabide desberdinen balioa ponderatu edo haztatu
egin dugu.
Azken oharra: badakigu batez bestekoa delako kontzeptu matematikoak
arazoak ekartzen dituela datuak oso barreiatuta eta bata bestetik urrun
daudenean, eta, agian, bariantzako kontzeptuak —desbiazio estandarra.
adibidez— erabiltzea egokiagoa dela horrelako kasu berezietan.
Bestelakoetan, batez bestekoa ongi ibiltzen da, are hobeki, klase bertsuko
pertsonaiak alderatzen ditugunean —politikoak adibidez—.
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Fidagarritasuna, baliagarritasuna eta
hipotesiak
4.

4.1

Fidagarritasuna eta Baliagarritasuna

Edozein eskalak eta indizek, edozein neurketa-prozedurak, bi kualitate
hauek izan behar ditu: fidagarritasuna eta baliagarritasuna. Horregatik,
eskala edo indize berri bat egiten denean, estudio piloto batean frogatu
behar da beraren egokitasuna. Eman ditzagun hasieratik fidagarritasun eta
baliagarritasunaren definizioak:
•
Fidagarritasuna: Ikerketa bateko neurketa-tresna edo neurketametodoa fidagarria da, edo fidagarritasuna dauka, baldin eta denboraren
harian, garai desberdinetan, emaitza berdinak
ematen
baditu.
Komunikazioaren ikerketa guztietan esan behar da zernolako
fidagarritasuna daukan ikerketak.
•
Baliagarritasuna: Ikerketa bateko neurketa-tresna edo neurketametodoa baliagarria da, edo baliagarritasuna dauka, baldin eta neurtu nahi
dena neurtzen badu.
Fidagarritasuna eta baliagarritasuna erlazionatuta daude. Fidagarritasuna
beharrezkoa da baliagarritasuna ezartzeko, baina ez da baldintza nahikoa.
Neurketa fidagarria ez da beti neurketa baliagarria, egiazkoa.
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4-1. Irudia: baliagarritasuna eta fidagarritasuna
Baliagarritasuna
Ikerketa-tresna honek, ikertu nahi duen gaia ikertzen du egiaz
Fidagarritasuna
Ikerketa-tresna honek, ikertzen duen gaian, behin eta berriz emaitza
berdinak lortzen ditu
Iturria: Autorea.

Fidagarritasuna nahiko kontzeptu enpirikoa da eta, neurri batean
behintzat, teknika batzuen bidez ziurta daiteke. Baliagarritasuna, berriz,
kontzeptu teorikoagoa da, eta baita garrantzitsuagoa ere, emaitzen
egiazkotasunari buruzkoa baita.
4.1.1

Fidagarritasuna

Fidagarritasun kontzeptua kontsistentzia eta berregingarritasuntasun
kontzeptuekin elkar-har liteke, hau da, neurketa-metodo edo neurketaprozedura baten fidagarritasunak esaten digu, ikerketa bera baldintza
berdinetan behin eta berriz errepikatuko bagenu, neurketa-tresna horrek
emaitza berdinak edo berdintsuak emango lizkigukeela. Hori horrela
denean, ikerketan erabilitako metodo eta tresnak fidagarriak dira.
Esan bezala, neurketa-tresnaren fidagarritasuna bermatzen saiatzen da
ikerlea, baina ikerkuntzan tradizio eta metodo desberdinak daudenez,
fidagarritasuna ere modu desberdinez interpretatzen da bakoitzean.
Metodologia enpirikoan fidagarritasuna oso kontrolatuta mantendu nahi
izaten da eta, gehienetan, korrelazio-koefizientea deitutako prozedura
estatistikoaren bitartez ezagutu nahi izaten da ikerketan lortutako
fidagarritasun-gradua. Beraz, tradizio enpiriko-kuantitatiboan, beraren
neurketa zorrotzerako joeragatik, fidagarritasunaren kontrola askoz ere
nabarmenagoa eta zehaztuagoa dela ez dago zalantzarik. Azkenik,
korrelazio-koefizientea fidagarritasun-koefizientea ere deitzen da,
fidagarritasuna txekeatzeko balio baitu.
Beste tradizioetan, aldiz, neurketa formalik edo arauturik ez dagoenez, ez
dago fidagarritasuna neurtzeko teknikaren beharrik ere. Hemen, neurketaren
ordez, interpretazio eta analisi kontsistenteak eta ongi diseinatuak egin nahi
izaten dira. Beraz, metodologia kualitatiboetako fidagarritasunaren
kontzeptua hobeki lotzen da ikerketaren diseinu-egokitasunarekin, datubilketako kontsistentziarekin eta analisiaren trinkotasunarekin. Beraz, hemen
fidagarritasunaren kontzeptuak beste esanahi bat hartzen du.
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Edozein dela ere ikerkuntza-tradizioa, bi fidagarritasun-mota bereiz
litezke: kanpo- eta barne-fidagarritasuna. Bai bata eta bai bestea bermatu
eta jakiteko, zenbait teknika erabil daitezke, metodologia enpirikoan batez
ere; nolanahi dela, bi mota horien helburua berbera da: neurketa-tresna
fidagarria dela frogatzea eta, beraz, emaitzak fidagarriak direla ziurtatzea.
4.1.1.1 Kanpo-fidagarritasuna
Orain arte fidagarritasunaren kontzeptuari buruz esan ditugunak zuzenki
dagozkio kanpo-fidagarritasunari. Ikerkuntza-tradizio guztietarako balio
lezakeen definizio orokorra hauxe izan daiteke:
Egoera eta testuinguru berdinean, bi denbora
desberdinetan (t1 eta t2), neurketa-tresna edo analisi-diseinu
berbera errepikatu eta emaitza berdinak edo berdintsuak edo
kontsistenteak lortzen badira, orduan neurketa-tresna edo
analisi-diseinu horiek kanpo-fidagarritasuna dute eta, beraz,
emaitzak fidagarriak dira.
Jakina, tradizio bakoitzean definizio hori egokitu egin behar da. Tradizio
enpirikoan, adibidez, hauxe izaten da definizio kokatua metodologia-liburu
guztietan: baldintza berdinetan, bi denbora-puntu desberdinetan (t1 eta t2),
eduki- edo subjektu-lagin berberari, kodifikazio-prozedura edo test edo
tratamendu berbera aplikatu eta bi aldietan emaitza berdinak edo
kontsistenteak lortzen badira, orduan kodifikazio-prozedura horrek, edo test
horrek, edo tratamendu horrek kanpo-fidagarritasuna duela esan daiteke,
hau da, fidagarria dela.
Metodologia interpretatzaile eta kritikoan, esan bezala, neurketa-tresna
teorikoa edo analitikoa da, ez kuantitatiboa; beraz, ezin da sensu strictu
kanpo-fidagarritasunaz mintzatu. Gehienez zera egin daiteke: 1) ikerketa
kualitatiboak barne-fidagarritasun franko nabarmena izan dezala lortu eta,
ondoren, indukzioz, kanpo-fidagarritasuna ere eduki dezakeela argudiatu, ez
frogatu; 2) horretaz gainera, bigarren soegitearen teknika erabiliz, beste
fenomeno batzuk, berdinak edo baliokideak, berraztertuko balira —
analisiaren errepikapen moduko zerbait— eta erantzun edo emaitza
parekagarriak lortu, orduan kanpo-fidagarritasun kualitatiboa dei litekeena
izan genezake. Baina ezin kuantitatiboki frogatu.
Ikus ditzagun laburbilduta kanpo-fidagarritasuna bermatzeko hainbat
teknika, batez ere metodologia enpiriko-kuantitatiboan.
Metodo
interpretatzaile eta kritikoetan, esan bezala, ezin da enpiriko-kunatitatiboki
frogatu:
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4-1. Taula: kanpo-fidagarritasunerako teknikak
Metodologia

Metodoa

1 Metodologia enpirikoa A Eduki-analisia
B Laborategi-esperimentua
2 Metodologia
interpretatzailea

3 Metodologia kritikoa

Kanpofidagarritasuna
√ Kodifikazioaren
errepikapena
√ Test-retest teknika

C Inkesta
√ Inkestaren errepikapena
√ Ezin da enpirikoki
D Behaketak, elkarrizketa
bermatu, ez baitago
sakonak, indukziozko
teknikarik (Ikus barneanalisiak, dokumentaziofidagarritasuna).
azterketak, etab.
√ Ezin da enpirikoki
E Indukziozko analisiak,
bermatu, ez baitago
ideologikoak,
teknikarik (Ikus barnedokumentazio-azterketak,
fidagarritasuna).
etab.

Iturria: Autoreak egokitua.

Metodologia enpirikoko hiru metodo nagusienetan neurketa-tresnaren
kanpo-fidagarritasuna bermatzeko erabiltzen diren teknikak adierazi ditugu:
eduki-analisian kodifikazioa berriz errepikatzea, laborategi-esperimentuan
test bera beste garai batean errepikatzea, eta inkestan ere gauza bera, inkesta
errepikatzea. Ikus ditzagun test-retest teknikaren zenbait alde on eta txar.
4.1.1.1.1 Test-retest teknika
Korrelazio-koefizientea erabiltzen da fidagarritasuna bermatu edo
ezagutzeko. Oso egokia da. Jende berbera bi denbora-puntu desberdinetan
neurtzen da eta bi neurketen arteko korrelazio-koefizientea konputatzen da:
± 1 baliora hurbiltzen bada, r koefiziente horrek esan nahi du lagineko
subjektuek t1 denboran emandako emaitza eta t2 denboran emandakoa
berdintsuak direla —zeinu positibo edo negatiboak zeresan handia du baina
hau ez da hori ikusteko tokia—, beraz, neurketan kontsistentzia dagoela.
Baina test-retest metodo honek bi traba izan ditzake:
1.

Gogoan jasotzea: t1 denboran egindako froga edo testa gogoan
jaso dezakete lagineko subjektuek eta t2 denboran test bera
berriz egitean lehenago nola bete zuten oroit dezakete, emaitzak
honela kutsatuz.

2.

Esanahia aldatzea: t1 denboratik t2 denborara bitartean aldatu
egin daiteke ikertzen ari garen kontzeptuaren esanahia eta, nahiz
eta azalean osagai guztiak berdin daudela irudi izan, sakonean
aldaketa semantikoa izan da eta, egiaz, retest garaiko emaitza
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esanahi berriari legokioke, fidagarritasuna bermatzeko teknika
hau zapuztuz.
Adibidez, jo dezagun sentsazionalismoaren kontzeptua neurtzeko
asmotan eskala bat ematen zaiola subjektu-lagin bati. Neurketak egin eta
handik bolada batera subjektu berei eskala bera berriz aurrean jartzen
zaienean, hauek aurreko aldian zer markatu zuten gogora dezakete eta,
nagikeriaz edo bestelako arrazoiengatik, gauza bera berriz ere adierazi. Edo
bestela, agian izugarrizko gertakizun larria gertatu da gizartean, horren
ondorioz jendea oso inpresionatuta dabil, sentsazionalismoaren kontzeptua
aldatu egin da eta horren eragina retest egiteko momentuan islatzen da.
4.1.1.2 Barne-fidagarritasuna
Kanpo-fidagarritasunaren antzekoa da, baina berezitasun batekin. Kanpofidagarritasuna ziurtatu eta neurtzeko bi denbora-puntu (t1 eta t2) izan badira
mugarri, orain denbora-puntu bat bakarrik (t1) erabiltzen da eta barnefidagarritasuna ikerketa burutzean erabiltzen den prozeduran oinarritzen da.
Definizio orokor modura agertuz:
Egoera eta testuinguru berdinean, denbora berean edo
bertsuan (t1), unibertso bereko bi subjektu-lagini neurketatresna berbera aplikatzen badiegu eta bi lagin hauen
emaitzak berdinak, berdintsuak edo kontsistenteak badira,
orduan neurketa-tresna horrek barne-fidagarritasuna duela
esan dezakegu eta, beraz, emaitzak fidagarriak direla.
Emandako definizioak metodologia enpiriko-kuantitatibokorako balio
du, eta hainbat teknika dago barne-fidagarritasuna ezagutu eta ziurtatzeko.
Guztietan
korrelazio-koefizientea
edo
fidagarritasun-koefizientea
kalkulatzen da emaitzen fidagarritasun-gradua ezagutzeko.
Metodologia kualitatiboen kasuan aurreko epigrafean esandakoek
honako ere balio dute; hau da, neurketa formal eta enpirikorik ez dagoenez,
ezin da fidagarritasuna neurtzeaz mintzatu, baina bai fidagarritasun teorikoanalitiko moduko bati buruz. Hemen ere, testuinguru edo egoera berdintsua
emanik eta denbora berean, bi fenomeno berdin edo berdintsuri analisidiseinu berbera aplikatzen badiegu unibertso bereko eta emaitza berdintsu
edo kontsistenteak lortzen badira, orduan ikerketa-diseinu horrek barnebaliagarritasuna duela esan liteke eta, beraz, emaitzak fidagarriak direla. Hala
ere, ezin da inolaz ere ahantzi, definizio hau nahiko teoriko eta
espekulatiboa dela eta, egiaz, ez dagoela frogatzeko teknikarik. Antola
daitezkeen tresna teoriko-analitiko bakarrak, hauexek izan daitezke:
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ikerketaren diseinuaren egokitasuna, datu-bilketan kontsistentzia mantentzea,
eta datuen analisian trinkotasuna.
Ikus ditzagun barne-fidagarritasunerako teknikak laburbilduta, batez ere
metodologia enpirikoarenak:
4-2. Taula: Barne-fidagarritasunerako teknikak
Metodologia
1 Metodologia
enpirikoa

Metodoa
A Eduki-analisia
B Inkesta eta laborategiesperimentua

Kanpo-fidagarritasuna
3 Kodelarien-arteko
fidagarritasuna
3 Tratamendu baliokideen
teknika
3 Erdibitze-teknika

2 Metodologia
D Behaketak,
interpretatzailea
elkarrizketa sakonak,
indukziozko analisiak,
dokumentazioazterketak, etab.

3 Ezin da enpirikoki bermatu.
Tresnak: 1) Iker-diseinuaren
egokitasuna; 2) datu-bilketan
kontsistentzia; 3) trinkotasuna
analisian.

3 Metodolgia
kritikoa

3 Ezin da enpirikoki bermatu.
Tresnak: 1) Iker-diseinuaren
egokitasuna; 2) datu-bilketan
kontsistentzia; 3) trinkotasuna
analisian.

E indukziozko analisiak,
ideologikoak,
dokumentazioazterketak, etab.

Iturria: Autoreak egokitua.

Eduki-analisiaren metodoan kodelarien arteko fidagarritasuna1 izaten da
barne-fidagarritasuna bermatzeko teknika nagusiena —dena dela, gai
honetaz ikus bedi dagokion kapitulua—. Inkesta eta laborategiesperimentuetan, berriz, bi teknika erabiltzen dira: tratamendu baliokideen
teknika eta erdibitzearena. Mintza gaitezen zerbait, fidagarritasuna
ziurtatzeko bi teknika hauei buruz.
4.1.1.2.1 Tratamendu baliokideen metodoa
Ikergai berari buruz, neurketa-sistemaren bi forma, bi tratamendu
baliokide —adibidez, bi galdetegi baliokide— prestatzen dira eta lagineko
subjektuei, bi multzotan paraturik, bana ematen zaie, garai bertsuan eman
ere, eta bi emaitzen r korrelazio-koefizientea konputatzen da.
Metodo honekin test-retest teknikako bi trabak ekiditen ditugu, baina
beste bat sor daiteke, alegia, ea zer neurritaraino bi tratamenduak
1

Ikus Eduki-analisiaren metodoaren atala.
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baliokideak diren. Hor dago hain zuzen, gakoa. Baliokidetasuna
bermatzeko, gai horretako adituei bi tratamenduak prestatzen eta, prestatu
ondoren, estudio piloto batez frogatzen laguntzea eskatuko zaie.
Bi tratamenduak subjektuei denbora bertsuan ematetik dator denboraren
traba edo artefaktua ikerketan ez sartzea.
4.1.1.2.2 Erdibitze-teknika
Fidagarritasuna ezagutzeko beste metodo oso erabilia, erdibitze-teknika
deitzen da. Honetan datza: tratamendu edo galdetegi edo neurketan erabili
nahi den tresna, nahi den bezala deitu, bat bakarrik ematen zaio lagin osoari,
baina ondoren, laginkideek tratamenduak bete dituztenean, bi multzotan
aleatorioki biltzen eta pilatzen dira, bi erditan jartzen dira eta erdi bakoitza
independenteki konputatzen da, bere horretan lagin bat bailitzan.
Bitan pilatzeko zenbait era erabil daitezke, baina beti ere aleatoritatea
zaindu behar da: galdetegiak edo tratamenduak jasotzeko unean, hurrenez
hurren bi multzotan jarriz; edo bestela, tratamendu bikoitiak multzo batean
eta bikoitiak bestean.
Ondoren, bi multzoetako emaitzen arteko r korrelazio-koefizientea,
fidagarritasun-koefizientea deitua, konputatzen da.
4.1.1.3 Fidagarritasun-koefizienteak
Bi fidagarritasun-koefiziente estatistiko erabiltzen dira batez ere: r
korrelazio-koefizientea eta alfa koefizientea. Arrunki erabiltzen dena
korrelazio-koefizientea da, r letraz adierazia. Koefiziente hau zenbaki bat da,
-1’00tik +1’00ra doana (±1’00), eta bi aldagaien arteko erlazioaren indarra
adierazteko erabiltzen da.
Fidagarritasunaren r koefizientea altua denean, hau da, ±1’00 balioaren
inguruan, aldagaien arteko erlazioa handia da. Zenbaki negatiboak erlazio
negatiboa adierazten du, alegia, aldagai bat gora doanean bestea behera
doala. Adibidez, telebista asko ikusteak haurren eskolako kalifikazioak
jaitsiarazi egiten dituela izan daiteke kasu bat. Alderantziz, zenbaki
positiboak erlazio positiboa dakar. Adibidez, komunikabideetan zenbat eta
informazio gehiago ikusi eta irakurri hiritarrak, orduan eta jardun politiko
eta zibiko handiagoa egiten duela ondorioztatu da ikerkuntzan.
Fidagarritasuna neurtzerakoan, r altu eta positiboa nahi izaten da.
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Alfa koefizientea, beste fidagarritasun-koefiziente estatistiko bat da
(Cronbach-en alfa ere deitua). Bariantza-analisia erabiltzen du neurketaren
fidagarritasun orokorra adierazteko; konplexuagoa denez, eta korrelaziokoefizientea baino nabarmenki hobea ere ez denez, guk ez dugu sartuko
oraingoz.
4.1.2

Baliagarritasuna

Gorago esan dugun moduan, fidagarritasuna errepikagarritasunaz
arduratzen da, ikerketa bera berregin eta emaitza berdinak lortzeaz, eta
baliagarritasuna berriz neurketa-tresnaren egiazkotasunaz kezkatzen da,
ikerketak egiaz ikertu nahi den gaia ikertzen duen ala ez. Bi kontzeptu
hauen desberdintasuna nabarmen eta garrantzitsua da; hala ere, biak oso
erlazionatuta daude. Fidagarritasunak ez du, berez, ikerketa baten
egiazkotasuna bermatzen, emaitza berberak denbora desberdinetan lortuko
direla baizik, eta gerta liteke, emaitza berberak behin eta berriz lortzea, baina
ez egiazkoak izatea, ikerketak ikertu edo neurtu nahi duena ikertzen edo
neurtzen ez duelako. Baliagarritasuna ere egokitasun kontzeptuarekin
erlazionatzen da, alegia, ea ikerleak neurtu edo ikertu nahi duen gaia eta
errealki ikertzen edo neurtzen dena egoki elkarrartuta dauden. Egokitasuna
hemen kontsistentziaren kontzeptura hurbiltzen da.
Hiru ikerkuntza-tradizio
edo
-metodologietan
erabil
daiteke
baliagarritasunaren kontzeptua. Jakina, berau jakiteko erak, bideak eta
tresnak, desberdinak izanen dira. Metodologia enpirikoaren alorrean,
batzuetan froga objektibo baten bidez ezagut dezakegu ikerketa baten edo
neurketa-sistema baten baliagarritasuna; beste batzuetan ez da froga
enpirikorik lortu ahal izango, inola ere ezin delako, besterik gabe.
Metodologia interpretatzaile eta kritikoan, beraren izaera dela medio, ia
ezinezkoa da baliagarritasuna bermatzea, baina ezin da erabat baztertu.
Adibidez, ikerle batek oso lan analitiko eta ideologiko ona egin du
gizartearen eboluzioari buruz. Aurresandakoak ondoren errealitatean
ematen badira, ikerketa kualitatibo hark baliagarritasuna lortu zuela esan
genezake. Edozein dela ere ikerkuntza-tradizioa, ikus ditzagun
baliagarritasuna jakiteko erak.
4.1.2.1 Baliagarritasuna jakiteko erak
Ikerketa baten neurketa-sistema baliagarria da, neurtu nahi duguna
neurtzen duenean. Beraz, baliagarritasun kontzeptua, nahiko teorikoa berez,
aldagai baten lanerako definizioaren eta definizio adiera-emailearen artean
kongruentzia dagoen ala ez zehazteaz arduratzen da. Baliagarritasuna
neurtzeak berez eskatzen du ikerlearen iritzi eta ebaluaketa arrazoitua.
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Gainera, ikerketa baten baliagarritasuna ez da bai/ez balioetan ematen,
gradutan baino. Lau teknika daude baliagarritasuna jakiteko2:
1.
2.
3.
4.

Itxurazko baliagarritasuna3.
Baliagarritasun aurresale edo aurreikuslea
Baliagarritasun konkurrentea edo irizpidezalea
Baliagarritasun teorikoa edo konstruktu-baliagarritasuna.

Beste autore batzuek deitura desberdinak erabiltzen dituzte
baliagarritasun-mota hauek izendatzeko: itxurazko baliagarritasunari edukibaliagarritasuna deitzen diote, barne-baliagarritasunari dagokiona izanik;
baliagarritasun konkurrenteari baliagarritasun irizpidezalea, kanpobaliagarritasun era bat, irizpide batekin erlazioa duen baliagarritasuna izanik;
eta konstruktu-baliagarritasunak izen bera mantentzen du tipologia
guztietan.
Ikerlan konkretu batean, ikerleak idatzi egingo du zer baliagarritasunmota erabili duen lan horretan. Maiz ikerle askok ez du hori aipatzen, baina
komenigarria izaten da baliagarritasuna adieraztea.
4.1.2.1.1 Itxurazko baliagarritasuna
Sinpleena da. Ikerketaren neurketa-sistema baliagarria da itxuraz,
ikerlearen uste logikoan, neurtu nahi dena egiazki neurtzen badu. Hemen
ikerleen iritzia erabakitzailea denez, subjektibitatea murrizteko beste bi edo
hiru ikerle adituren iritzia jasotzen da, ikerketak baliagarritasuna duen ala ez
jakiteko.
4.1.2.1.2 Baliagarritasun aurresalea
Teknika honen bidez, ikerketan darabilgun neurketa-tresna etorkizuneko
emaitza erreal batzuekin txekeatzen da, test-egiten. Beraz, beraren
baliagarritasuna etorkizuneko errealitatearekin frogatzen da. Adibidez,
hauteskunde-kanpainaren garaian inkesta bat egin bada, beraren emaitzak
hauteskunde-egunean izango diren egiazko emaitzekin alderatzen dira.
Gerta liteke baliagarritasun aurresalea eta itxurazko baliagarritasuna
bata bestetik urrun samar egotea, hau da, baliagarritasun aurresaleak
geroko errealitatea ongi aurreikustea, baina era berean itxurazko
2

(Guilford 1950).
Ingelesez «face validity» izenez ezaguna. Deiturak berak adierazten du esanahiaren
mamia.
3
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baliagarritasuna ez horren nabarmena izatea. Adibidez, jo dezagun ikerketa
batean kirol egitearen eta egunkaria irakurtzearen arteko erlaziorik
dagoenentz jakin nahi dugula. Egin beharreko neurketak eta esperimentuak
egin eta ondorio modura kirol asko egiteak egunkari gehiago irakurtzea
dela ekarriko balu, ikerketa horrek baliagarritasun aurreikuslea duela esan
liteke, egiaz asmatu baitu zer gertatuko den errealitatean; baina era berean
oso itxurazko baliagarritasun gutxi duela esan liteke, zeren eta aditu gutxik
aurkituko bailiokete itxurazko erlaziorik kirol egin eta egunkaria
irakurtzeari.
Hemen esan nahi da, baliagarritasun aurresalearen ardura ikerketan
neurtutakoa errealitatean gertatzen denentz jakitea dela eta, ondorioz, ea
neurketa-sistemak nahi duguna neurtzen duen ala ez.
4.1.2.1.3 Baliagarritasun konkurrentea edo irizpidezalea
Oso erlazionatuta dago baliagarritasun aurreikuslearekin, baina
etorkizunarekin txekeatu edo alderatu ordez, garaiko edo momentuko
irizpide batekin txekeatzen da.
Adibidez, jo dezagun euskal liburuen ulergarritasuna neurtzeko tresna bat
prestatu dugula, test bat. Badirudi itxurazko baliagarritasuna baduela, ongi
pentsatuta baitago, baina badaezpada ere baliagarritasun konkurrentearen
froga egingo dugu, hobeki ziurtatzeko. Test hori irakurle arrunt ezprofesionalei emango diegu lehenik, eta gero irakurle profesional-multzo
bati. Neurketa-tresna baliagarria izango da, bi taldeen arteko emaitzak ongi
desberdinak badira, ongi diskriminatzen baditu.
Bi baliagarritasun konkurrente mota daudela esan liteke:
1.

Baliagarritasuna frogatu beharreko neurketa edo metodoa,
erreferentzia-lana egiten duen beste neurketa edo metodo
batekin alderatzea. Eduki-analisietan erabiltzen da maiz.

2.

Baliagarritasuna frogatu beharreko neurketa edo metodoa, bi
subjektu-lagini ematea, bata ikerketakoa eta bestea
kontrolerakoa. Maiz laborategi-esperimentuetan erabiltzen da.

Dena den, baliagarritasunaren froga-mota honetan, konkurrente deituan,
franko hurbiltzen gara fidagarritasunaren kontzeptura, edo hobeki,
ikerketaren edo neurketa-tresnaren kontsistentziara.
Landu ditzagun gehixeago bi froga-mota hauek.
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•
Metodoa vs. Metodoa: neurketa-tresna bat beste neurketa-tresna
batekin alderatzea. Baliagarritasun konkurrentean metodo edo tresna baten
baliagarritasuna, beste metodo edo tresna fidagarri eta baliozko baten
baliagarritasunarekin alderatuz lor daiteke. Hori egin ahal izateko, bi
neurketa-tresnek eduki berbera kodifikatu behar dute. Ondoren, bi
metodoen emaitzak berdintsuak edo baliokideak badira, auzipeko
metodologia beste metodo fidagarriarekiko baliozkoa dela esan liteke eta,
beraz, azken honekiko baliagarritasuna konkurrentea duela. Grafiko bat
eginez:
4-2. Irudia:

Metodoa vs. Metodoa, baliagarritasun konkurrentean

(E1) Edukia

(L1) Lagina

( M 1)
Baliozko
Metodoa

(A1) Emaitza

(E1) Edukia

(L1) Lagina

( M 2)
Frogapeko
Metodoa

(A1) Emaitza

Iturria: Autoreak egokitua. Hemen, E1 eta E2 emaitzak berdinak badira,
M1 eta M2 ere baliokideak dira, emaitzei dagokienez. Beraz,
baliagarritasun konkurrentea du.

Adibidez, jo dezagun, 1944. urtetik hasiz, azken 50 urteotan zehar futbolpartiduetan jokalariek erabili duten joko-biolentziaren ikerketa bat egin nahi
dela. Azken hogei urteotako (1974-94) partiduen film edo video-zintak
erabil daitezke horretarako, baina zer egin eta nola ikertu 1944-1974
garaiko futbol-partiduak baldin eta horien irudirik ez badago. Orduan erabil
liteke baliagarritasun konkurrentea: 1974-94 garaiko partiduen azpilagin bat
hartu eta hurrengo bi metodo, bi tresna, bi eduki-motaren bidez ikertuko da
joko-biolentzia: a) partiduen video-zintak; eta b) partiduen egunkarikronikak. Bi tresna hauetako joko-biolentziaren emaitzak berdintsuak
badira, orduan esan liteke futbol jokalarien joko-biolentzia neurtzeko bi
tresnak, bi metodoak, baliokideak direla eta, beraz, 1944-74 garaiko
partiduen analisia egunkarietako kroniken bidez egin litekeela, iker-metodo
horrek beste metodo baliozkoarekiko baliagarritasun konkurrentea bailuke.
•
Lagina vs. Lagina: metodo edo neurketa-tresna berbera bi
laginetan alderatzea. Beste mota bateko baliagarritasun konkurrentea ere
aipa liteke, ez eduki-analisietan, baizik eta laborategi-esperimentuetan
erabilia dena. Honetan, metodo edo tratamendu bat bakarrik dago, baina bi
lagin desberdini ematen zaie. Lagin bat kontrolerako da, adituek edo
jakitunek osotua, eta bestea ez-adituek eta ez-jakitunek osotua. Emaitzak
desberdinak badira, hau da, uste bezala metodoa diskriminatzailea bada,
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adituek emaitza hobeak lortuko dituzte ez-adituek baino; orduan metodo
edo tratamendu horrek baliagarritasun konkurrentea duela esan daiteke.
4-3. Irudia:

Lagina vs. Lagina, baliagarritasun konkurrentean

(M1) Metodoa

Adituen lagina (L 1 )
Kontrolerako subjektu-lagina

(A1) Emaitza

(M1) Metodoa

Ez-adituen lagina (L 2 )
Kontrolpeko subjektu-lagina

(A1) Emaitza

Iturria: Autoreak egokitua. Hemen, E1 eta E2 emaitzak desberdinak badira, L 1
eta L2 laginak desberdinak direlako, orduan M 1 metodoak baliagarritasun
konkurrentea dauka.

Metodo edo tratamendu bera (M1) ematen zaie bi subjektu-lagini.
Subjektu-lagin bat (L1) baliozkoa da, adituena, kontrol-lana egin dezakeena,
eta bigarren lagina (L2) frogatzeko edo neurtzeko dagoena, ez-adituena.
Metodo edo tratamendu horrek, baliagarritasun konkurrentea duela
argudiatzeko, emaitza desberdinak eman beharko ditu (E 1 eta E 2).
Emaitzetan alderik ez badago, orduan ez du baliagarritasun konkurrenterik.
Bigarren mota honetan, beraz, ikerlanerako garrantzitsu diren irizpide
edo irizpide objektibo batzuen bitartez desberdinak diren bi subjektulaginek, emaitzetan ere aditzera eman behar dute beren desberdintasuna.
4.1.2.1.4 Konstruktu-baliagarritasuna
Erabiltzeko, teknikarik konplexuena da. Sinpleki adierazita, neurketatresna edo metodo bat egitura edo armazoi teoriko batekin erlazionatzen
bada eta, beraz, egiten den neurketa egiazki eta logikoki egitura teoriko
horretako kontzeptu batzuekin erlazionatzen bada, eta erlazio hori dagoela
frogatzen bada, orduan, baliagarritasun teorikoa duela esan daiteke.
Adibidez, jo dezagun ikerketa batek hipotetizatzen duela, jendeak
telebista albistegi jakin bat ikusi ala ez, jende horrek aurkezlearekiko duen
jarrera psikologikoaren menpe dagoela. Orduan, ikusleen jarrera
psikologikoak neurtuko dituen neurketa-tresna prestatuko dugu. Emaitzetan,
jendearen aurkezlearekiko jarrera psikologikoak albistegi horren ikustemaiztasunarekin erlazio zuzena duela nabarmen bada, orduan esan liteke,
badagoela nolabaiteko aztarna edo froga, jarreraren neurketa-tresna horrek
baliagarritasun teorikoa duela esateko. Eta oraindik indar handiagoa izango
du baliagarritasun teoriko horrek, tresnak beste inolako aldagai teorikorekin
erlaziorik ez duela ikusten bada. Baina, dena den, ez da erraza frogatzea eta
oso gutxitan erabili izan da.
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4.1.2.2 Kanpo- eta barne-baliagarritasunak
Aurretik esan da, ikerketa baten fidagarritasuna —denbora desberdinetan
emaitza berdinak— eta baliagarritasuna —neurtu nahi dena neurtzea—
erlazionatuta daudela, baina orain aurreraxeago joan nahi dugu, eta ikerketa
baten baliagarritasun-esparruak beste modu batera zehaztuko ditugu: barneeta kanpo-baliagarritasunak.
Ikerketa baten kanpo-baliagarritasunak esan nahi du, emaitzak
populaziora eraman edo orokor daitezkeela. Barne-baliagarritasunak,
berriz, nahiz eta gure neurketa-tresna baliagarria dela ongi ziurtatuta eduki
—hau da, ikerleak neurtu nahi duena neurtzen duela—,emaitzak zaputz
litzakeen beste inolako errorerik edo artefakturik ez dela sartu neurketatresna erabiltzean edo ikerketa egitean.
Kanpo-baliagarritasuna oso kontzeptu garrantzitsua da, izan ere
ikerkuntzaren helburu nagusietako bat emaitzak unibertso osora
estrapolagarriak izatea baita. Barne-baliagarritasuna, beste aldetik,
laborategi-esperimentu eta inkestatan zaintzen da bereziki. Honelako
ikerketa-metodoetan baldintzak eta ingurua oso kontrolatuta mantendu nahi
izaten baitira.
4.1.2.2.1 Kanpo-baliagarritasuna
Ikerketa baten kanpo-baliagarritasunaren helburua emaitzak unibertso
osora, edo toki, denbora eta egoera desberdinetara zabaltzea izanik, hiru
prozedura4 daude kanpo-baliagarritasuna areagotzeko:
1.
2.
3.

Lagin aleatorioak: populazio edo unibertsoaren ordezkagarri
egokiak izan daitezkeen lagin aleatorioak prestatzea.
Lagin ordezkagarriak: hartu den unibertsoari emaitzak
atxikitzeko lagin ordezkagarria aukeratzea.
Lagin heterogeneoak: lagin heterogeneoak erabiltzea eta
ikerketa zenbait aldiz errepikatzea, berregitea.

Kanpo-baliagarritasuna areagotzeko beste era bat, ondokoa izaten da:
laginkideei tratamendua eman eta gero efektuak berehala ez bilatzea, baizik
eta, ereite-denbora utziz, emaitzak beranduago aztertzea. Dena den, ez dago
ziurtasun osorik.

4

(Cook and Campbell 1979).
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4.1.2.2.2 Barne-baliagarritasuna
Metodo enpiriko-kuantitatiboan, inkesta eta laborategi-esperimentuetan
batik bat, ardura handiagoa hartzen da gai honetaz, baina horrek ez du esan
nahi beste metodoetan ere erabilgarri eta erabilia ez denik.
Baldintzen kontrola beharrezkoa da emaitzen baliagarritasuna
bermatzeko eta, hain zuzen ere, ikerketa batean ezarritako kontrol-graduak
mugatuko du barne-baliagarritasuna. Ikerleak neurketa-tresna, berez eta
bere baitan, fidagarria du, baina, horretaz gain, ikerketa konkretuan
erabiltzen duenean, ongi funtzionatzen duela jakin nahi du, fidagarria dela,
eta beraz, berak hipotetizatu duen bezala, hau haren ondorioa dela edo, beste
era batera jarriz, «y a-ren funtzioa dela»:
y = f (a).
Non: y = emaitza; a = aldagaia; f = funtzioa.

Ikerketan uste eta espero ez diren erroreak sartu badira, gerta liteke
emaitzak a-ren funtzio ez izatea, beste aldagai batenak baizik; hau da:
y = f (b)

Hori gertatuko balitz, artefaktu bat sartu da ikerketan, aldagai
independente kutsagarri bat, eta berari dagokio emaitza, ez guk uste genuen
aldagaiari. Artefaktu baten presentziak ikerketaren barne-baliagarritasun
eza adierazten du. Bi adibide desberdin jarriko dira bi artefaktu-mota
adierazteko:
Jo dezagun ikerleak hurrengo emaitza aurkitu duela: telebista asko
ikusten duen jendeak, egunkari eta liburu gutxi erosten ditu. Badirudi kausaefektu erlazioa nabaria dela, baina gerta liteke egiazko kausa telebista asko
ikustea ez izatea, jendeak diru gutxi izatea baizik, alegia, etxe-ekonomia
baxukoak izatea. Hori horrela balitz, egunkari eta liburu gutxi erostea eta
telebista asko ikustea, biak, efektuak izango lirateke.
Bigarren adibidea. Pertsona batek zenbait edari-konbinazio edan ditu eta,
azkenean, mozkortu egin da. Ikerleak ikerketaren diseinua egin du:
mozkortzea ondorioa da eta edari-konbinazioak horren kausa, aldagai
independenteak. Edari-konbinazioetan gutxienez bi likido konbinatzen
direnez, mozkortzea horietako zeinek eragiten duen aurkitu nahi du.
Pertsona hark edandako edari-konbinazioen elementuak sailkatu ditu: 1)
coca cola eta rona; 2) coca cola eta ardoa; 3) coca cola eta jinebra; coca cola
eta koinaka. Ikerleak erabakitzen du konbinazio guztietan dagoen elementu
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konkurrentea coca cola dela eta, beraz, edari hauxe dela mozkortzearen
kausa. Jakina, beste edari guztiek euren baitan daukaten alkohola da
mozkor-eragilea eta ez coca cola. Gertatu dena da, azaleko ustezko aldagai
independentean oinarritu garela baliagarritasunerako eta ez azpiko egiazko
aldagai independentean.
Barne-baliagarritasuna kontrolatzeko, lau fenomenori so egin behar zaie5.
Hona hemen lauok:
1.
2.
3.
4.

Aldagai independente eta menpekoen aldaketa konkomitantea.
Denbora-ordena bi aldagaien artean.
Beste aldagai eragile posibleen kontrola.
Ikerketako baldintzen kontrola.

Lehenbizikoak dio, aldagai independentea menpekoaren kausa bada,
orduan baten aldaketak bestearena dakarrela. Aldaketa norabide berean edo
desberdinean izan daiteke, baina aldaketa izan izanen da.
Bigarrenak dio, X aldagai independenteak Y menpeko aldagaia
gertaarazten badu, X lehenago izango dela denboraren ardatzean. Honek oso
erraza eta sinplea dirudi, baina ez da honela izaten maiz masakomunikazioaren ikerkuntzan. Ez baita erraz bereizten, zein aldagai den
lehenago. Adibidez, jende batzuen agresibitatea eta telebistako indarkeria:
zein dator lehenago? Ez dago oso erraz esaterik, eta eztabaidak handiak dira.
Hirugarrenak, ikerleak ongi behatu behar duela X aldagaia dela Y-ren
kausa, eta ez beste edozein aldagai ez-ustezko.
Laugarrenak, azkenik, ikerketa egitean esperimentuaren ingurua ongi
kontrolatu behar dela, eta artefaktuen sarrera ekidin.
4.1.2.2.3 Barne-baliagarritasunaren artefaktuak
Artefaktu hitzarekin errakuntza esan nahi dugu, alegia, ikerketan nahi
gabe sartu den oker edo aldagaia. Artefaktuak zenbait iturritatik sar daitezke
ikerketan. Laborategi-esperimentuetan gertatzen diren zenbait artefaktumota adieraziko ditugu6:
1.
Historia: ikerketa egiten ari garen bitartean, errealitatean zenbait
gertakizun izan badira, horiek eragina izan dezakete lagineko subjektu edo
5
6

(Tan 1980, 28-29 orr.).
(Campbell and Stanley 1963).
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pertsonen hautemate edo pertzepzio, iritzi, jarrera eta jokabideetan, eta,
ondorioz, eragin hori esperimentuan sar daiteke.
2.
Asetasuna: lagineko subjektuen egoera fisiko edo psikologikoa
aldatu egin daiteke esperimentua egiten ari diren bitartean eta, horren
ondorioz, esperimentuaren hasierako datuak eta amaierakoak ez dituzte
tenple edo jarrera berdintsuarekin betetzen.
3.
Test-ikastea: aurretest eta atzetest tratamenduak antzekoak edo
berdinak direnean gerta liteke artefaktu hau. Lagineko subjektuek aurretest
tratamendua nola bete zuten ikasi edo gogoan hartu ahal izan dute, eta
horren arabera joka dezakete atzetest tratamendua egitean, bai datu berak
edo hobeak jarriz, bai ikerlearen asmo edo hipotesiak hobesteko datu
egokiak idatziz.
4.
Tresna-ahultzea7: esperimentua egiten ari den bitartean, tresneria
matxuratu egin daiteke, inkestatzaileek galderak gaizki egin ditzakete,
subjektuek gaizki ulertu galderak, eta abar. Hitz gutxitan, neurketa-tresnaren
erabilera bere onetik atera denean sortzen da artefaktu hau.
5.
Erregresio estatistikoa: test batean puntuazio oso altua edo oso
baxua lortzen duten subjektuek, hurrengo test-tratamenduetan laginaren
batez besteko baliora etortzea, eta laginaren batez besteko baliora erregresioa
egiteko joera izaten dute. Hau da, esperimentuaren eraginez baino,
esperimentuko test-tratamendua zenbaitetan egiteak edo errepikatzeak,
puntuazio altuak edo baxuak dituzten lagineko subjektuei beste guztien
erdibidera etortzea eragiten die.
6.
Subjektuak joatea: ikerketak luzeak edo nekagarriak direnean
lagineko subjektu batzuek ikerketa uztea gerta liteke, hots, esperimentutik
alde egitea, gaixo jartzea, edo hiltzea. Horrek eragina izan lezake froga
estatistikoetan. Hobe izaten da, laginaren kopurua handiagoa hartzea.
7.
Lagin-aukera: laginerako subjektuak aukeratzean, artefaktu
desberdinak sar litezke; horregatik, laginek aleatorio izan behar dute, eta bi
azpilagin konparatzen badira, bi horiek homogeneo izan behar dute.
8.
Subjektuen ongi-erantzun nahia: subjektuek esperimentuaren
helburua zein den igartzen edo jakiten badute, ikerlearentzat ongarri izan
daitekeen eran erantzuteko joera izan dezakete. Beste antzeko artefaktua,

7

«Instrumentation» edo «instrument decay» izenaz ere ingelesez ezaguna.
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esperimentuan, gizartean ongi ikusita dagoen modura erantzutea izan
daiteke, eta ez berak duen egiazko jokabidearen arabera.
9.
Ikerlearen esku-hartzea: argi dago ikerleak, berariaz edo ez, modu
askotara izan dezakeela esperimentuan eragina: datuak aldatuz, test
estatistikoak egokituz, datu-bilketa gaizki eginez, inkestagileek galderak
egokituz, interpretazio desegokiak eginez, eta abar. Gehienetan, gainera,
esku-hartze horiek hipotesiak frogatzearen aldekoak izaten dira.
10. Subjektuen azterketa-beldurra: batzuetan gerta daiteke, lagineko
subjektuek neurtuak edo ebaluatuak izateko beldurra, aprehensioa izatea, bai
ongi geratu nahi dutelako, bai gehiengoarengandik bereizi nahi ez dutelako;
horregatik, beste guztiek egiten duten antzera erantzun dezakete, eta beren
egiazko jokabidea gehiengoaren jokabidean ezkutatu.
Ikus daitekeen bezala, artefaktuak, esperimentuetan batez ere, baina baita
beste edozein ikerketatan ere, hainbat tokitatik sar daitezke. Horregatik, ez
da aski izaten esperimentu batekin bakarrik hipotesi bat frogatutzat ematea.
Beharrezkoa da errepikapena.
4.2

Hipotesiak eta Ikergalderak

Hipotesiak eta ikergalderak ez dira gauza bera. Ikertu nahi den gaia
zertarako edo zer jakiteko ikertu nahi den adierazten dute biek, baina, hortik
aurrera, desberdintasunak nabarmenak dira. Hipotesiak adierazpen-erako
esaldi modura idatzita daude, eta ikergalderak, berriz, galdera modura.
Hipotesiek, arrunki, jadanik zerbait ezagun den alor baten inguruan,
frogatzeko baieztapen berri bat egiten dute; ikergalderek, aldiz, ezagun ez
den esparru bat urratzen hasten dira.
4.2.1

Hipotesiak

Hipotesiak bi elementuren arteko konparazio- edo erlazio-forma hartzen
duten proposamenak dira, adierazpen-itxurako esaldiak. Hipotesia test-egin
behar da, onartu ala gaitzesteko. Hipotesiak, neurketa edo test-egitea
errazteko, era argi, sinple, eta laburrean ezarri behar dira.
•
Ezarritako hipotesiak: hauek dira ikerlanetan jartzen diren
hipotesiak, eta horien aurkakoa zero-hipotesia (H0) izaten da8. Deitura
8

Beste autore euskaldun batzuk «hipotesi nulua» deritze gure zero-hipotesiari.
Ingelesez «null hypothesis».
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laburtuak H1 —ikerketan hipotesi bat dugunean— edo H n —n kopurua
ditugunean— izaten dira. Ezarritako hipotesiak (H n) honela sailka daitezke9:
•

•

•

Hipotesi teorikoak: teoria-mailan ezarritako hipotesiak dira, eztinkoak, froga pragmatikoa falta baitzaie. Adibidez,
autoritarismoak etnofobia emenda edo handi lezake. Hemen
kokatzen dira metodologia kritikoaren hainbat hipotesi.
Ikerketa-hipotesiak: ikerketak test-egin behar dituen erlazioen
eta performatu behar dituen eragiketen arabera ezarritako
hipotesiak dira. Adibidez, telebista-programa arrazistek
ikuslearen arrazismoa areagotzen dute. Hiru ikerkuntzametodologietan erabil daitezke.
Hipotesi estatistikoak: aurreko hipotesi-motaren antzekoak dira,
baina test estatistikoak egiteko zuzenki eta teknikoki ezarriak.
Adibidez, telebista-programa arrazistak ikusten dituzten
ikusleek, programa ez-arrazistek ikusten dituzten ikusleek baino
arrazismo jarrera ugariagoak dituzte. Garbi ikusten denez, kasu
honetan bi azpilagin, tratamendu bat, eta test estatistikoa
erabiliko lirateke hipotesia frogatzeko. Metodologia enpirikoan
soilik erabiltzen dira.

Beste autore batzuek10 bost hipotesi-maila bereizi izan dituzte, aurreko
hiruren antzekoak, dena dela: 1) hipotesi orokorra, teorikoaren antzekoa; 2)
lanerakoa, ikerketa-hipotesiaren antzekoa; 3) zero-hipotesia; 4) hipotesi
gordina11, hipotesi orokorraren aurretik prestatutakoa; 5) azpihipotesiak,
hipotesi orokorretik adar modura sortzen diren azpialdagaien erlazioetaz
jarduten dutenak.
Baina lehenago esan dugun modura, ezarritako hipotesiek emaitzetan
huts egiten badute, orduan zero-hipotesia irten dela esaten da eta, berez,
zero-hipotesiak ezarritakoek bezainbateko balioa dute.
•
Zero-hipotesia (H0): oso kontzeptu garrantzitsua. Esan bezala,
emaitzak ikerketan ezarritako hipotesiaren aurkakoak badira, orduan zerohipotesia atera dela esan dezakegu, ikerleak hipotetizatutakoaren kontrakoa.
Beste era batera ipiniz, aldagaien artean diferentzia nabarmenik ez dagoela.
Aurreko hiru hipotesi-maila horietan eman daiteke zero-hipotesia (H0).
Hipotesi estatistikoen mailan bagabiltza, zero-hipotesiak esan nahiko luke,
aurreko adibide bera hona ekarriz, programa arrazistak ikusten dituzten
9
10
11

(Donohew and Palmgreen 1981).
(Hartman and Hedblom 1979).
Working hypothesis, ingelesez.
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ikusleek ez dutela jarrera arrazistagorik programa ez-arrazistak ikusten
dituzten ikusleek baino; beraz zero-hipotesia litzatekeela emaitza.
4.2.1.1 Hipotesi-motak aldagaien arteko erlazioaren arabera
Hiru hipotesi-mota bereiz daitezke aldagai independenteen eta
menpekoen arteko erlazioaren arabera: kausazko hipotesia, korrelaziozkoa
eta konparatiboa.
•
Kausazko hipotesia: kausa/efektua erlazioa daukaten fenomenoetan
ezartzen dira hipotesi hauek. Baina honela esanda sinplea badirudi ere, ez da
batere erraza kausa-efektua erlazio zuzena gizarte-zientzietako ikerkuntzan
aurkitzea. Komunikazioaren munduan ezinezkoa da kausalitate garbia
aurkituko duen metodoa erabiltzea. Hemen kausalitatea hobeki ulertzen da
batzuetan eragin modura eta beste batzuetan interpretazio eta inferentzia
modura.
Kausalitatearen
antzekoa
den
hipotesi-mota,
komunikazioaren
ikerkuntzan erabiltzen dena, hauxe da: «baldin A bada, orduan B izango
da» estiloko hipotesia. Honetan egiaz gertakizunak gertatzeko ordena
adierazten da, baina ez kausalitatea12.
•
Korrelaziozko hipotesia: bi gauza, bi multzo, bi aldagairen arteko
erlazioen gradua neurtzen du hipotesi-mota honek, hipotesi konkomitantea
ere deitua. Adibidez, telebista ikustearen eta egunkaria irakurtzearen arteko
erlazioa aurkakoa izan litekeela hipotetiza liteke. Honela bi fenomenoren
arteko erlazio-gradua hipotetizatzen denez, hiru posibilitate daude:
1.
2.
3.

Erlazio-gradu positiboa.
Erlazio-gradu negatiboa.
Erlazio-gradurik ez.

Nahiz eta korrelaziozko hipotesiak ez duen kausalitatearekin zerikusirik,
azalean behintzat, esan liteke sakonean badagoela nolabaiteko kausalitaterik
bi aldagaien artean. Jakina, ikerleak ezin frogatu edo adierazi ahal izango
luke emaitzetan kausalitatea dagoenik, baina gutxienez inferentziak egin
ditzake norabide horretan.
•
Hipotesi konparatiboa: iker-arazo asko ezin daitezke kausazko
edo korrelaziozko hipotesi modura planteatu; horrelakoetan, hipotesi
konparatiboa erabiltzen da. Kasu honetan, ezarritako irizpide batzuen
arabera, bi fenomeno elkarrekin konparatzen dira. Adibidez, A egunkariak
12

Oiloaren eta arraultzaren arazoa deitzen dena dago hemen.
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tratamendu infomatibo hobea ematen dio emakumeari B egunkariak baino.
Bi aukera daude orduan:
1.
2.

Zero-hipotesia (H 0) ateratzea: ez dago diferentziarik.
Hipotesi alternatiboa (H 1) ateratzea: egunkarien
diferentzia dago —bi zentzu posible egon daitezke—.

artean

Nahiko garbi egon daiteke, hipotesi-mota hauek metodologia enpirikoan
erabiltzen direla, batez ere. Baina hipotesi teoriko modura planteatuta, beste
metodologietan ere tokia badute.
4.2.2

Ikergalderak

Ikergalderak galdera modura ezartzen diren proposamenak izaten dira,
elementu batzuen emaitza deskriptibo edo konparatiboak egin ahal izateko.
Ez dute emaitzen norabiderik aurreikusten, hipotesiek egiten duten bezala,
eta galdera soilean geratzen dira. Beraien idazkerak zehatza eta laburra izan
behar du, eta galderak ongi egituratuta eduki behar ditu bere mugarriak.
Hiru ikerkuntza-metodologietan erabil daitezke.
4.2.3

Adierazgarritasun-maila

Metodologia interpretatzaile eta kritikoan ez da normalean
adierazgarritasun-mailaren frogarik egiten. Egin daitekeen gehiena,
teorikoki adierazgarritasuna dagoela esatea eta honen norabidea adieraztea
da, baina ez zer mailatakoa den adierazgarritasun hori. Metodologia
enpiriko-kuantitatiboan erabiltzen da batez ere kontzeptu hau, eta beraren
neurketa ere.
Ikerketa enpirikoetan, hipotesiak test-egiteko orduan, zero-hipotesia (H0)
egia/zuzena denean ezarritako hipotesia (H1) onartzeko probabilitateari
dagokio adierazgarritasuna, edo beste modu batera esanda, zero-hipotesia
egia denean aldagai independente eta menpekoen artean zer erlazio-maila
dagoen esatea eta neurtzea. Beraz, erne, adierazgarritasun-maila ongi
deskribatzeko osagai hauek ditugu13:
1.
2.
3.
4.

13

Zer probabilitate dagoen,
zero-hipotesia (H0) egia izanik,
zero-hipotesia gezurra dela
eta ezarritako hipotesia (H1) egia dela esateko.

Blalock (1979, 150-170 orr.)
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Edo beste era batez, egia den zero-hipotesia baztertzeko, zer probabilitate
dagoen. Adierazgarritasun-maila I. motakoa edo alfa-errorea izenez ere
ezagutzen da batzuetan. Beraren izena edozein delarik, argi dago beraren
izana. Gainera, gehienetan, bai gizarte-zientzietan eta masa-komunikazioaren
ikerkuntzan, arbitrarioki ezartzen da p ≤ 0,05 balioan. Notazio honek esan
nahi du p probabilitatea —edo I. motako errorea, edo alfa-errorea— %5
dela, hau da, 100 alditatik 5etan izan gaitezkeela oker aldagaien artean
erlazioa zegoela esatean, erlazio edo efekturik ez zegoenean.
Ikerketa batzuetan ikerleak adierazgarritasun-maila zorrotzagoa aukera
dezake, p ≤ 0,01, edo %1eko probabilitatea, baina metodologoek gai
honetan kontserbadore izatea aholkatzen dute eta %5ekoa hobestea —
gainera, II. motako errorea ere kontuan eduki behar da, nahiz eta hemen ez
adierazi hau—.
Ikerketa egin aurretik ezartzen da adierazgarritasun-maila, eta erabakia
hartzeko hainbat arrazoi egon daitezke: emaitzak zertarako erabiliko diren,
laginaren tamaina —zenbat eta lagin handiagoa, orduan eta probabilitate
zorrotzagoa—, edo ikergai horren inguruan dagoen jakintza —aurreko
ikerlanek zero-hipotesia gaitzetsi badute, are eta arrazoi gehiago guk
probablitatea %5ean jartzeko—.
Adibide batekin adieraziko dugu adierazgarritasun-mailaren erabilera. Jo
dezagun guk ezarritako hipotesia eta zero-hipotesia hauexek direla:
•
•

H 1: telebista asko ikusten duenak egunkari gutxi irakurtzen du.
H0: telebista asko ikusten dutenen artean eta gutxi ikusten
dutenen artean ez da alderik izango, egunkaria irakurtzearen
probabilitateari dagokionez.

Adierazgarritasun-maila p ≤ 0,05 probabilitatean ezartzea erabaki dugu,
zeren eta aurretik egindako beste ikerketa batzuek frogatu egin baitute H1
egia zela eta, beraz, H 0 gaitzetsi egin behar zela. Gainera, gure laborategiesperimentuko lagina 30 subjektukoa izanen da bakarrik, doi-doi nahikoa.
Arrazoi hauengatik jarri dugu oker izateko %5eko probabilitatea.
Beharrezko frogak laborategian eta test estatistikoak egin ondoren, zerohipotesia (H0) probabilitate-gradu horretan gaitzestea erabaki dugu eta,
jakina, ezarritako hipotesia (H1) onartzea. Gure ondorioa %5 aldiz bakarrik
egon daiteke oker. Edo beste modu batera esanda, guk esperimentuan
aurkitutako diferentziak 100etik 5 alditan bakarrik gerta litezke zoriagatik.
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Ikerketaren errepikapena

Ikerketaren errepikapena oinarrizko elementua da ikerkuntzan. Ongi
jakinda dago, ikerketa batek ezin duela berak bakarrik teoria bat ezarri, ezta
bere hipotesia erabat frogatu ere. Ikerketa gehiago behar dira. Gai bera eta
metodo berak erabiliz hipotesi bera birtxekeatu egin behar da. Hori da
ikerketaren errepikapena, edo ikerketa berregitea.
Ikerlan bakar baten emaitzei inolako esanguratasunik eman aurretik,
ikergai edo iker-hipotesiek ikuspegi desberdinetatik ikertuak izatea eskatzen
dute. Ikerketa-diseinuak eta metodoak aldatu egin behar dira diseinuari
atxikitako emaitzak —hau da, diseinuak berak— bere artefakturen batengatik
eragindako emaitza okerrak ekiditeko. Antzera, unibertsoko subjektuen
desberdintasuna handia bada, lagin desberdinak hartu beharko dira, laginak
aldatu, laginari atxikitako emaitzak —hau da, laginketak berak— bere
artefakturen
batengatik
eragindako
emaitza okerrak
ekiditeko.
Metodologian erabilitako prozedura eta analisi estatistikoak aldatu egin
beharko dira, metodoari atxikitako emaitzak —hau da, metodoak berak—
bere artefakturen batengatik eragindako emaitza okerrak ekiditeko.
Beraz, artefaktu guztiak ekidin arren, ezin gaitezke seguru egon,
ikerketaren errepikapenak egin arte. Horregatik, metodologoek sendoki
aholkatzen dute ikerlanen errepikapena egitea. Lau errepikapen-mota
aipatzen dituzte Kelly, Chase eta Tucker autoreek14:
1.
Errepikapen zehatza: ikerketaren berregintza zehatz eta berdina
eskatzen du. Aurreko ikerketa bat berdin-berdin errepikatzea: laginketako
prozedura, esperimentuaren baldintzak, neurketako teknikak eta datuak
analizatzeko prozedura estatistikoak.
2.
Lanerako errepikapena: Aurreko ikerketa baten laginketa eta
esperimentuaren prozedurak bakarrik errepikatzen dira.
3.
Tresnaren errepikapena: Menpeko aldagaiaren neurketa-tresna
bakarrik errepikatzen da; baina esperimentuaren baldintzak aldatu egiten
dira.
4.
Ikergaiaren errepikapena15: Errepikapen-mota honetan ez da
aurreko ikerketa bat errepikatzen, ikerketa horren ikergaia baizik. Aurreko
ikerketa batean, metodo bat erabiliz, ikergai bati buruzko emaitza bat aurkitu
14
15

(Kelly and others 1979).
«Constructive replication» deitua ingelesez.
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bada, errepikapen-mota honetan ikergai horri buruzko emaitza berera heldu
nahi da, baina aurreko ikerlanean erabilitako neurketa eta metodoa aldatuz.
Ikerketa-errepikapena gero eta gehiago erabiltzen da nazioarteko
komunikazio-ikerkuntzan, zeren eta diseinu edo metodologia desegokia
erabiltzearen arriskuak nabarmenagoak agertzen baitira egunetik egunera.
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Komunikazioaren ikerketa
prestatzeko plangintza
5.

5.1

Sarrera: Ikerketa baten prozesu logikoa

Edozein metodologia-liburu edo -ikastarotan, orain eskainiko dugun
prozesu logikoa adierazten da, ikerketa bat nola burutu jakiteko. Lehenik
dedukzio-prozesua dugu, aukeratutako teoriak gidatzen duena. Aldi
horretan, ikerleak ikergaia hautatu, komunitate zientifikoan burutu den
corpus teorikoa estudiatu eta, horretan oinarrituz, behin-behineko hipotesi
edo ikergalderak ezarri behar ditu. Ondoren, metodoaren prozesua dago,
zeinean ikerketa diseinatu eta burutu egiten den. Azkenik indukzioprozesua, emaitzetatik inferentziazko ondorio berri eta orokorzaleak egiten
diren aldia.
5-4. Taula:

Ikerketa baten prozesu logikoa

Dedukzio-prozesua
1
Ikergaia hautatu eta helburu lorgarriak ezarri.
2
Teoria eta literatura estudiatu.
3
Hipotesi edo ikergalderak aurreratu.
Metodoa ezarri eta erabiltzea
4
Ikerketa diseinatu.
5
Metodoaren urrats guztiak erabaki.
6
Metodoa erabiliz datuak jaso.
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7
Datuak aurkeztu eta aztertu.
Indukzio-prozesua
8
Ondorioak atera eta inferentziak egin
9
Geroko ikerlanetarako iradokizunak egin
Iturria: Autoreak egokitua.

Ikerketaren prozesu logiko horrek goitik beherako norabidea erakusten
du, nahiz eta eguneroko lanean bidea ez horren zehatz eta determinista izan.
Hurrengo epigrafean urratsez urrats aurkeztuko dugu ikerlan baten
eginbidea.
5.2

Ikerketaren urratsaldiak

Edozein ikerketa-lanek zenbait urratsaldi aldez aurretik prestatu eta
ondoren, bete egin behar ditu, ikerketa hori burutu ahal izateko.
Lehenbiziko lau urratsaldietan ikerlana burutzen da eta emaitzak komunitate
zientifikoari eskaintzen zaizkio.
5-1. Taula:

Ikerketaren urratsaldiak eta urratsak

I

Oinarrizko lan teorikoa
1 Ikertu nahi den arazo edo gaia aukeratzea.
2 Iker-arazo horretazko corpus teorikoa aztertzea.

II

Ikerketa pilotoa
3 Hipotesiak edota ikergalderak ezartzea
4 Metodologia hautatu eta ikerketa diseinatzea
5 Estudio pilotoa egitea

III

Behinbetiko ikerketa
6 Erabateko hipotesiak edo ikergalderak ezartzea
7 Erabateko metodologia eta diseinua erabakitzea
8 Ikerketa egitea

IV

Ikerketaren analisia
9 Emaitzen aurkezpena egitea
10 Emaitzen interpretazioa eta ondorioak ateratzea

Iturria: Autoreak egokitua.

Bosgarren lanaldi modura, ikerketaren errepikapena dago. Lanaldi hau ez
dagokio zuzenean eskuarteko ikerketari; normalean, beste ikerle batzuek
egiten baitute, beste garai batzuetan. Errepikapena, eta anitzetan egina,
garrantzizko baldintza da iker-emaitzak eta ondorioak teoriarako fidagarri
izateko. Urratsaldi horiek, eta barneko urratsak, honela izenda ditzakegu:
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Ikerketaren urratsaldiak eta urratsak

Bi eratako errepikapena
1 Ikergaiaren errepikapena.
2 Ikerketaren errepikapena.

Iturria: Autoreak egokitua.

Oso garrantzitsua da hasiera honetatik esatea, ikerketa baten urratsaldiak
ez direla osotara linealak, ez denboraren, ez plagintzaren ardatzetan, hau da,
urratsaldi batetik hurrengora pasatzeak ez duela esan nahi, atzera itzuli behar
ez denik, atzeko urraltsadiak berriz errebisatu behar ez direnik; alderantziz,
urratsaldietan aurrera goazela, aurrekoak berregokituz joan behar da.
5.2.1

Lehen urratsaldia: oinarrizko lan teorikoa

Oso garrantzitsua da aldi hau, eta maiz oso ahantzia. Izan ere, edozein
ikerlanen atarian irakurketa asko egin behar baita, gai horretaz idatzi eta
ikertu den guztia ongi ezagutzeko. Hori egin ezean, ikerleak ezin du bere
lana ongi erreferentziatu corpus zientifikoan.
5.2.1.1 Lehenbiziko urratsa: iker-arazoa aukeratzea
Iker-arazoa hautatzea ez da uste den bezain erraza izaten askotan.
Lehenik, ikerleak zer ikertu nahi duen identifikatu behar du, zer ikergai edo
iker-arazo hartzen duen. Ikergaia aurkitzeko, informazio-iturri anitz dago:
1.
2.
3.
4.
5.

Zientzi alor horretako aldizkari bereziak.
Gizarteko komunikabide arruntak.
Norberaren interesak eta eguneroko egoerak.
Adituen iritziak.
Datu-baseak eta beste ikerketak.

Lehenbiziko laurak oso ulergarriak eta zuzenak dira, baina bosgarrenak
—datu-baseak eta beste ikerketak— balorazio berezia merezi du. Izan ere,
batzuetan gertatzen da —kanpo-baliagarritasuna duten ikerketetan
gehienbat— ikerketa-enpresek, finantziazio egokiari esker, lagin egokiak
erabiliz, datu anitz jasotzen dituztela beren lana egiteko eta, gainera, ez
dituztela jasotako datu horiek guztiek ongi erabili eta aprobetxatzen; hau da,
beste ikerketa-lan batzuk ere egin litezkeela enpresa horiek jasotako datu
gordinekin. Bigarreneko ikerketa1 deitzen zaio honi eta abantaila handia du:
laginak eta datuak jasotzen ez da ia gasturik egiten, jada enpresa horien
1

Secondary analysis deitzen dute ingelesez.
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datu-baseetan baitaude. Ikerkuntza-munduan onartzen denez, dohan edo
ordainketa txikiz eskura litezke datu horiek. Gainera, kontuan izan behar da,
maiz, enpresek egindako ikerketak, eta datuak beraz, erakunde publikoek
finantzatzen dituztela.
Lehen urratsaldiko gaira itzuliz, ikergaia hautatzerakoan hurrengo
galderak egin beharko lizkioke ikerleak bere buruari:
1.

Zabalegia al da ikertu nahi den arazoa?

Galdera honi erantzun egokia emateko, prozedura logikoa erabil liteke:
lehenik, gure gogoko ikergaia zabalki identifikatu behar da eta, ondoren,
mugatuz joan behar da, abstrakzioan jaitsiz. Ikerketari hasierako titulu edo
izen bat jartzeak, galdera moduan eginda, lagundu egin dezake ikergaia
mugatzeko prozesu honetan
2.

Ikergai hori errealki iker al daiteke?

Lehenbiziko galderari erantzun aproposa eman ondoren, ikerleak dituen
baliabideak kontuan harturik, ikerketa ezin burutu izatea gerta liteke; edo
bestela, ikergaia ikertzea berez zaila izatea, iker-egoera ezin topa edo presta
litekeelako.
3.

Ikergai hori interesgarri eta baliagarria ote da?

Ikerketak zientzi alor horren inguruko jakintza handiagotu
ziurtatuko ote duen da galdera honen helburua.
4.

edo

Zein da ikerketaren tamaina?

Oso garrantzitsua da ikerketa handia, ertaina ala txikia den jakitea. Argi
dago, tamaina ez dela berez eta zuzenean definigarria, baina praktikaren
logikak adieraz lezake ikerketaren helburua zein den: goi-mailako ikerketa
nagusia, tesi doktorala, zientzi aldizkarirako artikulua, ikastaro-lana, eta abar.
5.

Hautatutako metodologiak egokiak ote dira?

Ikergaiari erantzuteko, metodologia desberdinak
Horregatik, hauen aukera egokia oso erabakitzailea da.
6.

Emaitzak unibertsora orokor ote litezke?

erabil

litezke.
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Ikerketa batzuen emaitzak unibertso osora orokor litezke baina beste
batzuenak ez. Puntu honek eragin handia du diseinuan, plangintzan,
kostuan, eta emaitzen balioan. Komunikazioaren inguruko ikerketa askoren
emaitzak unibertso mugatu batera bakarrik zabal daitezke, eduki-analisietan
gertatzen den modura.
7.

Nahiko baliabide ba ote dugu ikerketa egin ahal izateko?

Ikerketa egiteko baliabideak dirua, denbora, tresneria eta ikerle-taldea
dira, besteak beste. Horiek guztiak kantitate egokian eduki behar dira eta,
gainera, tresneria edo software-ari dagokionez, hauek ongi erabiltzen jakin
behar da.
8.

Ikerketaren lan-plangintza ongi prestatu ote da?

Oso garratzintsua da puntu hau, zeren eta askotan plangintza desegokiak
zapuztu egin bailezake ikerketa bera.
5.2.1.2 Bigarren urratsa: corpus teorikoa aztertzea
Lehenago esan dugun modura, oso garrantzitsua da lan hau. Ikerleak
aldizkari eta liburu zientifikoak arakatuz ezagutuko du ikergai horren
inguruko corpus teorikoa nola dagoen, hau da, gai horretaz zer teoria sortu,
metodologia erabili eta ikerketa egin diren eta zein izan diren emaitzak eta
ondorioak. Ondoren, ikerleak horren guztiaren laburpen arrazoitua eta
eztabaidatua txertatuko du bere ikerketaren bigarren atalean, ingelesez
literature eta euskaraz corpus teoriko izenez arrunki ezagutzen den atal
horretan, edo aldizkari zientifiko baterako artikulua baldin bada, sarrera
deiturikoan.
Baina gauza ez da horren sinplea beti, zeren eta seguruenik beste ikerlan
horiek ez baitute maila bereko balio zientifikoa, bai ikerketa ongi diseinatua
ez dutelako, bai lagin txikiegia edo desegokia erabili dutelako, bai beste
edozein arazo metodologiko daukatelako. Orduan ikerleak ebaluatu egin
behar ditu ikerlan horiek, eta onenen bilduma eztabaidatua sartu bere
lanean.
Ikerleak hasieran bere ikergaiaz nolako eta zein bibliografia den
garrantzitsua ez badaki, zenbait adituri galdegin diezaieke eta hauen iritzien
laguntzarekin abiatu corpus teorikoaren azterketan. Beraz, normalean
besteek egin, estudiatu eta ikertutako corpusa sintetizatu behar du ikerleak,
eta, puntu nagusiak adieraziz, bere ikerketako bigarren atalera ekarri.
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Ikerketa gehienetan, baina ez guztietan2, bigarren atalean sartzen baita
ikergaiaz komunitate zientifikoak idatzi eta eraiki duen corpus teorikoa.
Bigarren urrats honek bilbapen-funtzioa, armazoi-lana egiten du, ez
ikergaiaren inguruan soilik, baizik baita ikergai horrekin erabil daitekeen
metodologiaz ere.
Ikergaiaren eta berarekin erabil daitezkeen metodologiaren azterketa
honek sakona izan behar du, exhaustiboa ahal bada, zeren eta horrek
adieraziko baitu azpi-azpian, ikerlea gai horretan jantzita dagoela. Ikerketan
besteek garatutako bibliografiaren eta teoriaren presentzia eskasa bada,
sakoneko ahulezia adieraziko du. Gainera, teorien eta datuen iturria eta
autoretza aitortzea arau etiko garrantzitsua da.
5.2.2

Bigarren urratsaldia: ikerketa pilotoa

Ikerketaren behin-behineko diseinua frogatzeko erabiltzen da estudio
pilotoa. Honi esker, diseinua hobetu egin daiteke eta behin-betiko ikerketak
arazo gutxiago sortuko ditu.
5.2.2.1 Hirugarren urratsa: hipotesiak edota ikergalderak

ezartzea
Ikerleak era argi eta kontsistentean hipotesi- edo ikergaldera-sail bat
idatzi behar du. Ondoren, ikerketa pilotoari esker, behin-behineko hipotesi
edo ikergaldera horiek zuzendu edo orraztu egingo ditu. Jakina, lanerako
definizioak
behar-beharrezkoak
ditu
hipotesi
edo
ikergalderak
ezartzerakoan. Horregatik, hirugarren urrats hau laugarrenarekin batera —
metodologia— ezarri behar da, edo aurrera-atzera ibiliz.
Hipotesiak bi elementuren arteko alderaketa hartzen duten
proposamenak izaten dira maiz. Ikergalderak norabiderik gabeko galdera
modura ezartzen diren proposamenak izaten dira.
5.2.2.2 Laugarren urratsa: metodologia eta definizioak ezartzea
Ikerketan erabiliko diren kontzeptuen eta aldagaien definizioak adierazi
behar dira, bai lanerakoak bai konstitutiboak, eta baita ikerketa-metodo
zehatza eta arrazoitua prestatu ere.

2

Izan ere, badira kasu-ikerketa batzuk, zeinetan ikergaiaz dagoen corpus teorikoa bera
aztertzea den ikerketa. Adibidez biolentzia kontzeptuari buruz egin den eta dagoen
teorizazioa, ikerketa-corpusa, arazoak eta hipotesiak jasotzen dituen ikerketa egin lezake
ikerle batek, bere analisi eta gogoetak ere txertatuz, entseiu modura.
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Metodologiako erabaki eta pauso guztiak, ahal den neurrian, komunitate
zientifikoak bildutako esperientzian babestu behar dira; zerbait zehatzi
buruz dokumentaziorik ez badago eta, beraz, metodologia ad hoc ezarri
behar bada, irizpide zientifikoak erabiliz egin behar da.
5.2.2.3 Bosgarren urratsa: estudio pilotoa egitea
Ikergaiaren unibertsoaren portzentaia txiki bat erabiliz —%10etik behera,
unibertsoa handia denean— estudio piloto txiki bat egitea komeni da,
definizio eta metodologiako urrats guztiak test-egiteko.
Derrigorrezko pausoa da hau, hemen aurkitzen baitira ikerketadiseinuaren oker eta auleziak. Ikerleak, estudio pilotoa egiten ari dela,
lanerako definizioak zuzendu eta kategoriak berregiteko aukera egokia du.
5.2.3

Hirugarren urratsaldia: behin-betiko ikerketa

Urratsaldi honetan egiazko ikerketa egiten da. Laginari tratamendua edo
neurketa egiten zaio eta datu gordinak jasotzen dira.
5.2.3.1 Seigarren urratsa: hipotesiak edo ikergalderak ezartzea
Behin-betiko hipotesiak edo ikergalderak ezartzen dira urrats honetan.
Era argi eta laburrean idaztea komeni da. Izan ere, maiz, ikergaia erro
errotik ulertu ez delako, ikergalderak edo hipotesiak ere esanahi ilun edo
anbiguoz idatzita agertzen dira. Garrantzi handiko urrats honen idazkerari
ez baitzaio behar hainbateko garrantzia ematen.
5.2.3.2 Zazpigarren urratsa: metodoa eta definizioak ezartzea
Aldagaien eta kontzeptuen definizioak ezartzen dira orain, lanerakoak eta
adiera-emaileak. Metodoa orraztu eta diseinua osotara egokitu behar da.
5.2.3.3 Zortzigarren urratsa: ikerketa egitea
Erabateko ikerketa egiten da urrats honetan. Lagin osoaren tratamenduak
edo neurketak burutu eta datuak biltzen dira.
5.2.4

Laugarren urratsaldia: ikerketaren analisia

Datu gordinak jaso ondoren emaitzen analisiak datoz. Hauek bi/hiru
urrats edo ataletan egin daitezke: emaitzen aurkezpena eta emaitzen
interpretazioa eta ondorioak.
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5.2.4.1 Bederatzigarren urratsa: emaitzen aurkezpena
Urrats honetan emaitza orokorrak aurkezten dira, ahal den neurrian datu
gordinak. Oso interpretazio gutxi egiten da3; emaitzen datuak eta hauen
deskripzioa soilik.
5.2.4.2 Hamargarren urratsa: emaitzen interpretazioa eta
ondorioak
Egiaz, zer ikerketa-mota den arabera, urrats honen edukia hemen bezala
urrats edo atal batean utz daiteke ala bitan bana: 1) emaitzen interpretazioa;
2) ondorioak.
5.2.4.2.1 Emaitzen interpretazioa
Edozein dela erabakia, zeregina garbi dago. Seigarren urratsean
ezarritako hipotesiak edo ikergalderak hona ekarri behar dira eta emaitzak
erreferentzia horiekin alderatu.
5.2.4.2.2 Ondorioak
Hipotesien edo ikergalderen erreferentzia hartuz, ikerleak ondorioak
inferitzen ditu. Gainera, etorkizuneko ikerketei iradokizunak edo
norabideak eskaintzen dizkie eta ikerketaren berregintzari, errepikapenari,
aukera utzi.
Ikerleak beti argi eta garbi adierazi behar du, berak lortutako emaitzekin
ikertutako ikergaia ez dela agortuta geratzen eta, beraz, ikerketa gehiago
behar direla, emaitzak ziurtatu ala ukatzeko. Gai honen ingurukoak izan
behar dute ezein ikerketaren azken hitzek.
5.3

Ikergaiaren eta ikerketaren errepikapena

Aurreko urratsean esan bezala, ezein ikergairen inguruko ondorioak eta
ezein ikerketak emandakoak ez dira behin-betiko emaitzak izaten, behinbehineko seinaleak baino. Horregatik dira hurrengo bi bideak edo bi
urratsak horren garrantzitsuak errepikapenerako:
1.
2.
3

Ikergaiaren errepikapena.
Ikerketaren errepikapena.

Ikerketa batzuetan, kategoria eta datu desberdin asko badaude, datuen aurkezpen
honetan emaitza nabarmenenak laburki adieraztea ongarri izaten da. Horretarako,
komenigarria izaten da datu aurkezpenerako fitxa bat prestatzea.
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5.3.1.1 Ikergaiaren errepikapena
Ikergaldera edo hipotesi baten inguruko emaitzak erabatekotzat hartu
aurretik, ikuspegi anitz eta desberdinetatik ikertu behar da ikergaldera edo
hipotesi hori. Horretarako, aldaketan oinarritutako errepikapenaren
kontzeptuak hauxe esan nahi du, hots, diseinu desberdin, metodo desberdin
eta lagin desberdineko beste ikerketa batzuk egin behar direla, ikergai
horren inguruan jakinduria eta ondorio bertsuetara heltzen garela
ziurtatzeko.
1.

2.

3.

Diseinu-aldaketan oinarritutako errepikapena: ikerketaren
diseinua aldatu egiten da, diseinupeko emaitzak eragiten dituen
emaitzak ekiditeko, hau da, diseinuak berak, beragatik, eragiten
dituenak.
Metodo-aldaketan oinarritutako errepikapena: ikerketaren
metodoa aldatu egiten da metodopeko emaitzak eragiten dituen
emaitzak ekiditeko, hau da, metodoak berak, beragatik,
eragindakoak.
Lagin-aldaketan oinarritutako errepikapena: ikerketaren
metodoa aldatu egiten da laginpeko emaitzak eragiten dituen
emaitzak ekiditeko, hau da, laginak berak, beragatik,
eragindakoak.

5.3.1.2 Ikerketaren errepikapena
Komunitate zientifikoak, seinaleak datu zientifiko bihurtu ahal izateko,
indartsuki eskatzen du ikerketa konkretuak errepikatzea. Ikerketaren lau
errepikapen-mota bereizi dituzte4:
1.
2.
3.

4.

4
5

.

Errepikapen literala: aurreko ikerketa bat berdin-berdin
errepikatzea, metodo, definizio eta lagin berberak erabiliz.
Lanerako errepikapena: lagina eta kategoriak, edo lagina eta
esperimentuaren prozedurak, errepikatzen dira soilik.
Tresnaren errepikapena: aurreko ikerketa batean erabilitako
neurriak erabiltzen ditu berriz, baina esperimentuaren
baldintzak aldatu egiten ditu.
Ikergaiaren errepikapena5: aurreko urratsean emandako
errepikapen bera da. Ikerlea beste ikerketa batean lortutako
emaitza baten adierazpenarekin hasten da eta, ondoren, ikerketa
berri baina desberdina egiten du emaitza bera lortzeko asmoz.

(Kelly and others 1979).
Constructive replication deritzo ingelesez.
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6.

6.1

Laginketaren kontzeptualizazioa

Unibertsoa eta Lagina

Ikerketa zientifiko baten helburuetariko bat unibertso edo populazio
baten deskripzioa egitea izaten da. Unibertso edo populazio hori pertsonaz,
kontzeptuz eta edozein gauzaz osatuta egon daiteke. Esan dezagun jada,
unibertso eta populazioa gauza bera direla, ikertu nahi den esparruko unitate
guztien multzoa, era atomista batean ulertuta1.
Normalean, ezinezkoa izaten da unibertso osoko unitateak banan-banan
ikertzea, eta horregatik erabiltzen dira laginak. Baina gerta liteke noizbait
unibertso osoa ikertzea, honen izari guztiak neurtzea, eta horri zentsuikerketa2 deitzen zaio.
Teorikoki, unibertso osoa ikertuko bagenu —errolda—, egin genezakeen
errore bakarra neurketa-errorea litzateke, hau da, izariak gaizki neurtzea edo
metodoa gaizki erabiltzea. Bistan denez, lagina erabiltzen badugu, bi erroremota eduki ditzakegu:

1

Izan ere, unibertsoa era holista eta konplexu batean ulertuko bagenu, orduan «unitate
guztien multzoa» baino zerbait gehiago dela esan beharko genuke. Baina atal honetarako
ez dagokio ur horietan sartzea.
2
«Census» deitua ingelesez.
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1.
Neurketa-errorea: metodoa gaizki erabiltzeari edo osagaiak gaizki
neurtzeari dagokiona. Errore-mota hau fidagarritasun eta baliagarritasun
kontzeptuekin
erlazionatuta
dago
(ikus
«Fidagarritasuna
eta
Baliagarritasuna», 4.1 epigrafea, 119. or. eta hurrengoak).
2.
Lagin-errorea: ea zer neurritaraino laginaren
emaitzak
unibertsoaren emaitzekiko berdinak edo ordezkagarriak diren. Errore hau
unibertsora estrapolazioa egin nahi denean hartu behar da kontuan.
Laginketa egitean erabili den irizpidearen arabera, lagin-errorea estatistikoki
ezagun edo ezezaguna izan daiteke.
Ikerkuntza zientifikoan, maiz, aldez aurretik zehazki definitutako
unibertsotik, prozedura zehatz baten bidez, unibertsoaren ordezkagarria den
lagina hautatzen da. Ordezkagarri hitza oso garrantzitsua da hemen, zeren
eta laginaren balioa horretan baitatza, unibertsoaren ordezko lana egitean.
Horregatik, lagina unibertso osotik ateratzen da eta ez unibertsoaren zati
batetik bakarrik. Ordezkapen edo ordezkagarritasuna (gauza bera esan nahi
dute hemen), komunikazioaren ikerkuntzan, bi irizpideren arabera uler
daiteke: probabilitatezkoa eta arrazoizkoa. Lehena estatistikan oinarritzen
da eta bigarrena, berriz, arrazoian eta arrazoiak sustengatutako itxurazko
ordezkapenean; horregatik, ordezkapen arrazoitua ere deitu dugu lehenago
(ikus «Metodologia interpretatzailearen ezaugarriak», 2.3.4.2 epigrafea, 50.
or.). Bistan denez, bien balioak ez dira berdinak. Probabilitatezko laginketan
ikerleak franko ongi eta kuantitatiboki ezagut dezake, zernola eta
zenbateraino ordezkatzen duen laginak unibertsoa. Arrazoizko laginketan,
berriz, ez dago horrenik jakiterik eta arrazoian eta esperientzian
oinarritutako laginak direla esan daiteke soilik; beraz, ustez edo itxuraz
bakarrik ordezkagarriak. Jakina, iritzizko laginketa hau ezprobabilitatezko
laginketa-multzo zabalean sartuta dago eta horko mota bat da.
Izan ere, ardatz gisa probabilitate estatistikoaren irizpidea hartzen badugu,
bi sail sortzen zaizkigu: probabilitatezko laginak eta ezprobabilitatezkoak.
Hauxe izaten da, hain zuzen, estatistika- eta metodo-liburuetan erabiltzen
den sailkapen arruntena eta ezagunena. Baina guretzat ezprobabilitatelaginketak denetarako zakua den inpresioa ematen du, eta beraren barnean
dauden laginketa-mota desberdinen artean ez du ongi bereizten. Adibidez,
ez dute antzeko ordezkapen-balioa bolondres-lagin batek eta berariazko
lagin arrazoitu batek. Aurrenekoan ikerleak ez du ia inolako kontrolik
ezartzen eta bigarrenean, berriz, bere edota ikerle aditu batzuen iritzi, arrazoi
eta esperientzian oinarritzen da lagina aukeratzean. Horregatik,
probabilitatearen arabera bi lagin-mota baditugu ere, probabilitate eta
ezprobabilitatezkoak, guk arreta berezia jartzen dugu iritzian oinarritutako
laginketa-motan, komunikazioaren ikerkuntzan ugari erabiltzen baita.
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Laburbilduz, metodologia enpiriko-kuantitatiboan probabilitate-laginak
erabiltzeko joera dago, baina ezprobabilitatezkoak ere erabiltzen dira, batez
ere, probabilitatearen antzeko itxura hartu nahi izaten duten laginak, iritzian
eta arrazoian oinarrituak. Metodologia interpretatzaile eta kritikoan, berriz,
ezprobabilitatezkoak izaten dira ugarien, eta hauen artean iritzizkoak eta
arrazoituak.
Komunikazioaren ikerkuntzan biak erabiltzen dira.
6.1.1

Unibertsoaren definizioa

Lehen esan dugun bezala, unibertso edo populazioa pertsonaz,
kontzeptuz eta edozein gauzaz, edozein item edo izariz osatuta egon daiteke.
Unibertsoaren tamaina eta izaera ikerleak bere iker-helburuen arabera
definitzen ditu: denbora-luzera, unitate-kopurua, eta abar3. Oso kontuan izan
behar da, zenbat eta unibertso konplexuagoa egiten den, orduan eta lagin
handiagoa behar izaten dela. Unibertsoaren barruko unitate edo izari guztiak
berdintasunaren printzipioz tratatzen dira eta, beraz, balio berdina dute.
Unibertsoaren definizioan kontuan hartu beharreko kontzeptuak, gero
ere lagina egiterakoan zaindu beharrekoak, hauexek dira:
•
•

Unibertsoaren homegeneotasuna.
Ikerketaren helburuak.

6.1.1.1 Unibertsoaren homogeneotasuna
Unibertsoaren homogeneotasuna kontzeptu aldakorra izan daiteke, zeren
eta ikerketa bakoitzean bere izakera halabehartu baitaiteke. Unibertsoaren
homogeneotasuna ikerketaren homogeneotasunari legokioke, hau da,
ikerketa batean zenbat eta kategoria eta azpikategoria gehiago ezarri, orduan
eta heterogeneoagoa izan daiteke unibertsoa, eta ikerketan zenbat eta
kategoria gutxiago izan, orduan eta homogeneoagoa unibertsoa. Adibidez,
egunkari baten edukia aztertu nahi badugu, eta horretarako hiru kategoria
soilik dituen sailkapena prestatzen badugu —politika, ekonomia, gizartea—
gure unibertsoko izari guztiak hiru klasekoak soilik izan daitezkela esan
genezake, beraz, unibertsoak nahiko homogeneo izan beharko duela; baina
edukia bederatzi kategoriatan (ekonomia, politika, gizartea, kultura,
denborapasa, eta abar, bederatziraino) eta kategoria bakoitza beste hiru
azpikategoriatan zatitzen badugu (tokikoa, naziokoa, nazioartekoa),
3

Pertsona bat, ikastalde bat, herri bat, hiri bat, nazio bat, etab., edo aste bateko
egunkariak, hilabete batekoak, urte batekoak, etab., izan daitezke unibertsoak.
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hogeitazazpi zutabeko sailkapena prestatuz, unibertso horrek nahiko
heterogeneo izan behar duela esan genezake; edo hori uste dezakegu,
behintzat.
6.1.1.2 Ikerketaren helburuak
Badirudi unibertsoaren homogeneotasunari buruz esandakoa iraunkorra
dela, baina gerta ere gerta liteke, ikerketaren diseinua kategoriatan
heterogeneoa izatea eta unibertsoaren errealitatea, berriz, homogeneoa,
kategoria gehienak hutsik geratuz. Horren arriskua gutxitzeko erabil daiteke
bigarren kontzeptu hau, ikerketaren helburuak unibertsoaren begi bistako
homogeneotasun itxurara egokitzea edo, hobeki oraindik, estudio pilotoak
emandako emaitzen homogeneotasun-gradura atxikitzea, ahal den neurrian.
Adibidez, jo dezagun egunkari baten Iritzi sailaren eduki-analisia egin
nahi dugula eta, horretarako, ustez errealitatea ongi jaso dezakeen kategoriasistema ugaria prestatu dugula. Estudio pilotorako iritzi-artikuluen
kodifikazioa egitean hainbat kategoria ia hutsik daudela konturatu gara eta,
beraz, edukiaren sakabanaketa txikia izateaz gain, kategoria gutxi batzuetara
mugatu dela gehienbat. Honelako kasuan, ikerketaren kategoriaheterogeneotasuna errealitate homogeneora egokitu beharko da eta baita
helburuak birdefinitu ere.
6.1.2

Lagin-motak probabilitatearen arabera

Bi lagin-mota nagusi bereizten dira batez ere: probabilitatezko eta
ezprobabilitatezko laginak. Normalean, ongi hartutako probabilitate-laginak
unibertsoa ongi ordezten duela kontsideratzen da, baina gehienetan hori
horrela izanik ere, ezin da esan beti horrela denik. Okerragoa da
ezprobabilitate-laginaren kasua, zeren eta honetan ezin baita jakin zer
antzekotasun estatistiko duen laginak unibertsoarekiko. Laburtuz:
•
Probabilitatezko
lagina:
probabilitatearen
printzipio
matematikoaren arabera aukeratzen da. Unitate bakoitzak laginerako
aukeratua izateko posibilitate ezaguna du. Printzipio teoriko nagusia
aleatoritatea da, hau da, izari guztiek aukera aleatorio berbera dutela
laginkide izateko.
•
Ezprobabilitatezko lagina: Ez du probabilitate matematikoaren
printzipiorik erabiltzen, eta izari guztiek ez dute laginkide izateko aukera
berdina. Ez dago aleatoritate osoa. Unibertso eta laginaren arteko
antzekotasuna ez da kuantitatiboki ezaguna. Laginak ez du unibertsoaren
ordezkapen estatistikoa egiten, baina bidera lezake beste ordezkapen
kualitatibo bat, iritzi edo arrazoizkoa, lehen esan dugun bezala.
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Beraz, bi lagin-moten arteko bereiztasun handiena hauxe da:
probabilitate-laginak ahalbidetu egiten du lagin-errorea zenbatekoa den
kalkulatzea, eta besteak ez. Zein lagin-mota aukeratu jakiteko, kontuan izan
behar dira hurrengo puntu hauek:
1.

2.

3.

4.

5.

Ikerkuntza-metodologia:
metodologia
kualitatiboa
bada,
interpretatzaile edo kritikoa, ezprobabilitate-lagin arrazoitua aski
izan daiteke, baina agian ez metodologia kuantitatiboan.
Kostua versus balioa: batez ere ikerketan pertsonen unibertso
edo populazioak erabiltzen direnean, oso kontuan izan behar
dira zernolako balioko emaitzak lortu nahi diren eta horretara
egokitu diru-kostuak.
Denbora eza: ikerketa egin eta emaitzak argitara emateko edo
eskuratzeko, denbora ezak ere muga lezake lagin-motaren
aukera.
Ikerketaren asmoa: ikerketa baten asmoak esan nahi du, nolako
garrantzia eta orokortzeko ahalmena duen ikerketa batek.
Emaitzak unibertso osora heda balitezke, gradu handiko
ikerketa dela esan liteke, eta emaitzek gaitasun hori ez balute,
orduan gradu edo asmo txikiagoko ikerketatzat hartuko
genuke.
Baimendutako errorea: estudio piloto edo antzeko ikerketetan,
non laginaren errorea ez den axola, ezprobabilitate-lagina
nahikoa izaten da.

Ahal dela, probabilitatezko laginak erabiltzea gomendatzen da, beraiek
hartuta ere nahiko lan izaten baita emaitza fidagarri eta orokorgarriak
lortzeko. Ezprobabilitatezkoak erabiltzen badira, iritzian eta arrazoian
oinarritutako ordezkapen-itxura ematen saiatu behar da eta erabilitako
prozedurak oso zehazki argudiatu.
6.2

Ezprobabilitatezko laginak

Metodologia kualitatiboetan erabiltzen dira batez ere, eta kuantitatiboetan
uste baino gehiagotan. Gure alor zientifikora etorriz, komunikazioaren
ikerkuntzan askotan erabiltzen da, bai bakarrik —ikerketako laginketa osoa
ezprobabilitatezkoa izanez— eta bai era konbinatuan —ikerketaren zati
batean ezprobabilitatezkoak eta beste batean probabilitatezkoak erabiliz—.
Ezprobabilitatezko bost mota daude:
1.
2.

Lagin eskuragarria.
Bolondres-lagina.
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3.
4.
5.
6.2.1

Iritzizko lagina.
Kuota-lagina.
Kasualitate-lagina.

Lagin eskuragarria

Pertsonak erabiliz egindako inkesta edota esperimentu-ikerketan
erabiltzen dira gehienbat lagin eskuragarriak. Inolako probabilitate edo
aleatoritaterik erabili gabe, eskura dagoen unibertsitateko ikasle-talde bat har
daiteke, adibidez, eta esperimentu-tratamendu bat egin beraiekin.
Lagin-errorea ez da ezaguna eta kanpo-baliagarritasuna falta zaio, baina
emaitzak populazio osora estrapolatu ezin badira ere —helburua ere ez da
hori izaten—, baliagarriak dira joerak adierazteko. Masa-komunikabideen
ikerkuntzan asko erabiltzen dira.
Maiz, ikerleek, lagin eskuragarria hainbat irizpideren arabera maneiatzen
dute. Adibidez, laborategi-esperimentu batean ikasle-talde bat baldin
badugu, ezaugarri sozioekonomiko batzuen arabera aleatorioki koka
ditzakegu ikasleak eta, honela, gizarteko ikasleen unibertsoaren
mikrounibertso moduko bat eraiki. Jakina, emaitzak ezin izango dira
gizarteko ikasleen unibertsora orokortu, baina joera adieraziko dute
behintzat.
6.2.2

Bolondres-lagina

Laginkide izateko beren borondatez beren buruak aurkeztu eta honelako
pertsonez osatutako lagina da. Ez dira batere fidagarriak, zeren eta
ikerlearentzat «ongi erantzuten» saiatzeko joera baitute, hipotesiak
gehiagotan berretsiz. Pertsona bolondresen eta ez-bolondresen arteko
jokabide-aldea handia izaten da ikerketan eta emaitzak nabarmenki aldatzen
dira. Autore batzuek4 diotenez, bolondres laginkideak hezkuntza eta biziestatus maila goragokoak, adimen eta onespen-nahi handiagokoak izaten
omen dira. Ahal dela, ekidin egin behar dira honelako laginak masakomunikazioaren ikerkuntzan.
6.2.3

Arrazoizko lagina5

Hemen kokatzen da guk arrazoizko ordezkapena deitu duguna. Jakina,
«arrazoizko» izenlaguna ez da era arbitrarioan eta ikerleak nahi duena egiten
4
5

(Rosenthal and Rosnow 1969).
«Purposive sample» deitua ingelesez.
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duen modura ulertu behar, iritzia eta arrazoiketa ardatz direla baizik.
Ikerleak ezarritako irizpide batzuk betetzen dituzten subjektuak, izariak edo
unitateak hartzen dira soilik laginerako eta irizpide horiek betetzen ez
dituztenak kanpoan geratzen dira. Iritzizko lagina ere deitzen dute, zeren eta
ikerleak bere iritziz eta arrazoibidez aukeratzen baitu lagina.
Masa-komunikazioaren ikerkuntzan asko erabiltzen da, batez ere zein
komunikabide ikertuko den hautatzen denean. Adibidez, ikerle batek A, B,
C, D egunkariak ikertzea erabakitzen du, bere ustez irizpide batzuk bete eta
begi-bistako ordezkagarritasun arrazoitua dutelako.
Publizitate-munduan ere erabiltzen da. Xaboi-marka bat erabiltzen duen
jendeen artetik berariazko lagin (aleatorio) bat hautatzen da, eta horiei beste
xaboi bat ematen zaie froga dezaten. Honela, aldaketak duen eragina
aurreikus daiteke.
6.2.3.1 Arrazoizko lagin kualifikatua
Arrazoizko laginaren mugak eta erabakiak ikerlearen ebaluaketan
bakarrik ez jartzeko, hurrengo aldaketa erabil liteke: arrazoizko lagin
kualifikatua. Lagin-mota honetan ikergaian adituak diren zientzialari
batzuek, irizpide berberak erabiliz, lagina hautatzen dute. Honela, iritzi
kualifikatuen lagina izango da. Ikerketa kualitatiboan erabil daiteke.
Adibidez, jo dezagun telebistako dokumentalen analisia egin nahi duela
ikerle batek. Argi dago fisikoki ia ezinezkoa duela telebistako dokumentalen
unibertsoa definitzea eta beraren probabilitate-lagina hautatzea. Irtenbidea
berariazko lagin kualifikatua izan daiteke: dokumentalen oinarrizko
kategoria-sailkapenak, hau da, oinarrizko irizpideak, definitu eta prestatzen
ditu6. Ondoren, behar dituen kontsultak eginez, aditu-talde baten zerrenda
prestatzen du —irizpide bakoitzerako bost/hamar aditu izatea nahikoa
litzateke—, eta aditu horiei irizpideak bidaliko dizkie —irizpideekin batera
lagungarri izan dakieke dokumentalen izen-zerrenda ere bidaltzea— eta
irizpide bakoitzerako hamabosten bat dokumental izenda ditzatela eskatu.
Erantzunetan jasotako zerrendetatik, errepikatuenak aukera ditzake ikerleak,
eta dispertsio handiegia badago, beste sistemaren bat ezarri7.

6

Adibide modura hona hemen bi irizpide:
a) dokumentalak jeneroka:
historikoak, garaiko gaiak («current affairs» ingelesez), natura, bidaiak, eta abar. b)
estiloka: narratiboak, deskriptiboak, eta abar.
7
Adituekin bigarren itzuli bat egin edo bestela, sinpleago, arrazoizko eta berariazko
hautaketa egin ikerleak.
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6.2.4

Kuota-lagina

Hemen laginak irizpide batzuk bete behar ditu, baina irizpide horiek
portzentaiarenak izaten dira gehienbat. Adibidez, telebistaren eraginaz
ikerketa egin nahi badugu, lehenik, populazio osoan telebista zer
portzentaiak daukan —jo dezagun %85 dela— eta ez daukan —%15— jakin
dezakegu. Kuota-lagina erabiliz, berariaz hartuko genukeen laginean
%85ek telebista izango du eta %15ek ez.
6.2.5

Kasualitate- eta itxura-laginak

Kasualitate-laginean patuak edo zoriak, nahiz eta franko mugatua hau
ere, erabakitzen du laginaren egitura. Adibidez, jateko produktu baten edo
aldizkari baten ezagutza era nahiko ez-zientifikoan jakin nahi bagenu
supermerkatu baten sarrerara joango ginateke (edo kale jendetsu batera) eta
sartzen diren hamarretatik bat, hurrenez hurren, hautatu laginerako. Jakina,
supermerkatuaren aukeran jadanik patu edo zoriari nahiko mugatu dizkiogu
aukerak, zeren eta auzo txiro baten inguruan badago, probabilitate
handiagoa da horko bizilagun gehiago izatea bai erosten eta, beraz, bai
sarreran egindako laginean ere.
Itxura-laginean, berriz, kaleko jendearen itxura fisikoa edo telebistaprograma baten itxura edo estiloa izan daitezke, subjektuak laginean
sartzeko irizpide nagusia. Ondoren, prozedura orraztu eta hobetu egin
daiteke, baina jada ezarrita dago laginaren ardatza.
Honelako laginak ez dira masa-komunikazioaren ikerkuntzan askotan
erabiltzen.
6.3

Probabilitatezko laginak

Probabilitatezko laginak lagin zientifikoak ere deitzen dituzte, ikerlearen
borondatea ez baita erabakietan sartzen, aleatoritatea baizik. Zenbait
motatako probabilitate-laginak ikus daitezke:
1.
2.
3.
4.
5.

Lagin aleatorio sinplea.
Lagin aleatorio sistematikoa.
Lagin aleatorio konposatua.
Lagin estratifikatua.
Multzokako lagina.
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Metodologia kuantitatiboan hauek erabiltzen dira gehienbat. Beren artean
desberdintasun
garrantzitsuak
dituzte,
eta,
horregatik,
masakomunikazioaren ikerkuntzari dagokionez, mota batzuk egokiago
kontrolatzen dute periodizitatearen arriskua.
6.3.1

Lagin aleatorio sinplea

Oinarrizkoena da. Bi printzipio ditu: unibertsoko subjektu, izari edo item
bakoitzak aukera berdina du hautatua izateko; lagina aukeratzeko
prozeduran ikerlearen subjetibitateak ez du tokirik. Laginketa aleatorioa
egiteko helburua, lagin-errorea gutxitzea da. Prozedura erraza da:
1.
2.

Unibertsoko subjektu guztiak zenbatu egiten dira 1-etik n-raino.
Beraz n-unibertsoa dugu.
Ondoren, n kopuruko zenbaki-unibertso horretatik, aleatorioki,
zenbakiak aterako ditugu banan-banan, laginaren n 1 kopurua
osatu arte.

Zenbakiak aleatorioki ateratzeko lau era erabil daitezke, gutxienez:
•
Konputagailutan taula aleatorioak prestatuz: Nahiko ezagun dira
zenbaki-zerrenda aleatorioak ateratzeko konputagailu-programak. Software
horietako bat erabil daiteke taula aleatorioa prestatzeko.
•
Zenbaki aleatorioko taulak erabiliz: Taula hauek eskuragarri
egoten dira zenbait liburutan8, baita ikerkuntza-metodologia liburu batzuen
atzealdean ere, irazkin modura. Taulak aurrean izanik, honela egin daiteke:
1.

2.

8

Aipatutako taulara joan eta hasiera-puntua aleatorioki hautatu.
Nola egin daiteke hori? Ez dago era zehatz eta bakar bat; anitz
modutara egin daiteke. Zeregina, aleatorioki egitea9 da.
Ondoren, ikerleak bai zutabean gora edo behera, bai iladan
ezkerrera edo eskuinera joanez, segidan datozen zenbakiak
hartuko ditu, laginerako behar duen kopurua osatu arte.

Autore batzuk hurrengo iturritik, baimena lortuta, hartzen dute zenbaki aleatorioen
zerrenda: (Corporation 1955).
9
Adibidez, ikerleak, edo beste pertsona batek, begiak itxirik, goitik beherako
mugimenduz, boligrafo batez taulako zenbaki bat ikutu edo markatzen du. Horixe
litzateke hasiera puntu aleatorioa. Beste era asko ere asma litezke: adibidez, taulako
zutabeak (ilada bertikalak) 1, 2, 3…n zenbatu; berdin egin errenkadekin (ilada
horizontalak) eta 1, 2, 3…n. zenbatu; papertxoetan idatzi n zenbaki horiek eta esku
batek aleatorioki atera ditzala bi zenbaki —zutabearena eta errenkadarena—; bi zenbaki
horien gurutzea da hasierako puntua eta, jakina, lagineko lehen zenbakia.
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•
Paper edo edonolako materialez egindako zenbaki-multzoak
erabiliz: Papertxoz edo beste materialez (bolak adibidez) egindako nunibertsoa prestatu, bakoitzean zenbaki bat idatziz. Auzia ikerlearen
subjetibitateak parterik ez izatean datza.
3.

Papertxo- edo bola multzoa ongi nahasi eta, ondoren, pertsona
batek zenbakiak banan-banan atera behar ditu, lagina osatu arte.

•
Aurreko bien konbinaketak, edo beste edozein: Ikerleak beste
edozein era asma dezake; baliagarria izanen da, baldin eta n zenbakiunibertsoa aleatorioki nahasita badago eta n 1 lagina aleatorioki hautatzen
bada.
Lagin-mota honek hainbat abantaila eta desabantaila ditu, hurrengo
taulan ikus daitekeenez.
6-1. Taula:
•
•
•
•
•
•

Lagin aleatorio sinplearen alde onak eta txarrak

Lagin aleatorio sinplearen abantailak:
Unibertsoaren ezagutza zehatza ez da ezinbestekoa.
Kanpo-baliotasuna estatistikoki kalkula daiteke.
Lagin ordezgarria erraz lor daiteke.
Lagin aleatorio sinplearen desabantailak:
Unibertsoaren zerrenda egin behar da.
Lagin ordezgarria ez da beti lortzen.
Lagin-errorea beste metodoetan baino handiagoa izan daiteke.

Iturria: (Wimmer eta Dominick 1983).

Masa-komunikazioaren ikerkuntzan, edukiak aztertzen direnean batez
ere, ez da oso komenigarria izaten laginketa-teknika hau, komunikabideen
periodizitate- eta garai-aldaketak ezin baititu gogoan hartu, unibertsoa
uniformea balitz bezala jokatzen baitu.
6.3.1.1.1 Lagineko unitateen itzulketaren arazoa
Lagin aleatorio sinplea erabiltzean, n x laginkide bat hautatu ondoren bi
gauza egin daitezke: zenbaki edo unitate hori unibertsotik kanpoan utzi
hurrengo hautaketetarako, edo berriz unibertsora itzuli. Honetaz da
itzulketaren arazoa:
•
Itzulketarik gabeko lagin aleatorio sinplea: n kopuruko zenbakiunibertso horretatik aleatorioki zenbaki bat atera ondoren, zenbaki hori
zenbaki-unibertsora berriz itzultzen ez bada, hau da, kanpoan uzten bada,
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orduan itzulketarik gabeko lagin aleatorio sinplea deitzen da. Hauxe da
arrunten eta gehien erabiltzen dena.
•
Itzulketako lagin aleatorio sinplea: n kopuruko zenbaki-unibertso
horretatik aleatorioki zenbaki bat atera ondoren, zenbaki hori zenbakiunibertsora berriz itzultzen bada, orduan itzulketako lagin aleatorio sinplea
deitzen da. Ikerketa-lan konplikatuagoetan erabiltzen da, estatu-mailako
inkestetan adibidez.
6.3.2

Lagin aleatorio sistematikoa

Aurrekoaren antzekoa da. Aldaketa nagusia hauxe da, hots, kasu honetan
n zenbaki-unibertsotik ntarte bakoitzean dagoen zenbakia hartzen dela.
Printzipioak berberak ditu: unibertsoko subjektu edo izari bakoitzak aukera
berdina du hautatua izateko; lagina aukeratzeko prozeduran ikerlearen
subjektibitateak ez du tokirik. Helburua, lagin-errorea gutxitzea da. Hau da
prozedura:
1.
2.

Unibertsoko subjektu guztiak zenbatu egiten dira 1etik n-raino
eta, beraz, n-unibertsoa dugu.
Bigarrenez, n tarte deitzen dugun tarte-zenbakia aukeratuko da.
Zenbaki hau hautatzeko, bi era erabil daitezke:
•
Berariazko era: ikerleak, arrazoi batzuk dituela tarteko,
nahi duen n tarte zenbakia aukeratzea. Adibidez, egunkarien
analisietarako 8 tarte-zenbakia hartzea egokia izan daiteke,
astegunak banan-banan korritzeko laginean.
•
Era estatistiskoa: unibertsoko n kopurua, laginean erabili
nahi dugun n 1 kopuruarekin zatitzea. Adibidez, unibertsoan
1.200 unitate baditugu, eta lagina 100 unitatekoa egin nahi
badugu, gure n tarte zenbakia hauxe izango da: 1.200/100 = 12.
•
Era aleatorioa: taula aleatorioak erabiliz n tarte zenbakia
hautatzea.

3.

Ondoren hasiera-puntu aleatorioa hautatzen da. Honetarako
zenbait era erabil litezke:
•
Lagin aleatorio sinplean adierazitako erak: a) zenbaki
aleatorioko taula hartu eta, begiak itxirik, zenbaki bat
markatzea; b) barruan zenbakiak dituzten paperezko pilotak
egin, unibertsoaren adinako n kopurua edukiz, eta, zortearen
arabera, bat hautatzea; c) beste edozein antzeko era.

4

Jada aukeratutako hasiera-puntu aleatoriotik hasiz eta aldiero
ntarte erabiliz n 1 lagina osatu. Batzuetan gertatzen da, hasierapuntua unibertsoaren erdialdera kokatuta egotea eta, lagina
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amaitu gabe, unibertsoaren azkenera heltzea. Horrelako
kasuetan, unibertsoaren hasieratik jarraitzen da laginkideak
hartzen.
Hona hemen laginketarako teknika honen alde onak eta txarrak
laburbilduta:
6-2. Taula:
•
•
•
•
•

Lagin aleatorio sistematikoaren alde onak eta txarrak

Lagin aleatorio sistematikoaren abantailak:
Lagina egitea erraza da.
Lagin aleatorio sinplea baino zehatzagoa izan daiteke.
Lagin aleatorio sistematikoaren desabantailak:
Unibertsoaren zerrenda osoa izan eta egin behar da.
Periodizitatea gerta daiteke.
Lagin ordezgarria ez da beti lortzen ahal.

Iturria: (Wimmer eta Dominick 1983).

Lagin aleatorio sistematikoa oso maiz erabiltzen da masakomunikazioaren ikerkuntzan. Beraren zehaztasun- eta baliagarritasungradua unibertsoaren ezagutzan datza, unibertso osoko izari guztiak
zerrendatzean.
6.3.2.1.1 Periodizitatea
Lagin sistematikoaren arazo handienetako bat periodizitatearen arriskua
da, hau da, denbora- eta kopuru-tarte horretan izari edo unitate antzekoak
suertatzea, unibertsoaren izaerako faktore bategatik. Ikerketan sartzen den
artefaktu edo oztopo bat da hori. Adibidez, egunkarien edukia aztertzean
tarte-zenbaki aleatorioa 7 aterako balitz, eta hasiera-puntua astelehenarekin
tokatuko balitz, orduan lagin guztia astelehenez osatuko litzateke eta, jakina,
kirolak behar baino portzentaia handiagoa hartuko luke. Tarte-zenbaki hori,
beraz, ongi pentsatu beharra dago masa-komunikazioaren ikerkuntzan.
6.3.3

Lagin estratifikatua

Lagin estratifikatua unibertso edo populazio heterogeneoa denean
erabiltzen da. Lagin estratifikatuak egin ahal izateko, unibertsokide guztiak
aldez aurretik ezarritako irizpide batzuei esker sortutako kategoria batzuetan
—edo estratu edo segmentu dei litezke— sailkatu behar dira. Multzo edo
estratuak egiteko kategoriak edozein izan litezke. Dena den, pertsonekin
erabiltzen diren batzuk aipa genitzake: etxebizitzako posta-kodea, sexua,
erlijioa, adina, gizarte-klasea, hizkuntza eta talde politikoa adibidez.
Unibertsoko estratu horien portzentaiak errespetatu egiten dira lagin
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estratifikatuan eta, beraz, azpilagin edo lagin-estratu bakoitzak unibertsoan
duen portzentaia bera mantentzen du laginean ere.
Ezaugarri edo kategoria desberdin asko ez erabiltzea komeni da, zeren
eta bestela azpilaginak eta lagina osatzea zailagoa izaten baita. Hain zuzen
ere inzidentzi maila deitzen zaio multzo baterako nahi diren laginkideak
aurkitzeko maiztasun eta erraztasunari. Zenbat eta errazago azpilaginerako
kideak aurkitzea, orduan eta inzidentzia maila handiagoa.
Lehen esan dugunez, unibertsoan estratu edo multzo bakoitzak duen
portzentaia kontuan harturik, azpilaginetan ere kopuru horiek errespetatu
egin behar dira. Beraz, lagin estratifikatuak homegeneotasunaren
kontzeptua zaintzen du, batez ere. Ikerleak ezarritako ezaugarri batzuei
esker, unibertsoa multzo homogeneotan banatzen da eta, multzo bakoitzaren
portzentaia populazioan errespetatuz, antzeko azpilaginak hautatzen dira.
Honela lagin-errorea gutxitzen da eta estratuen arteko konparazioak egin
daitezke. Jakina, hori egiteko unibertsoa ongi ezagutu behar da.
Nolako prozedura erabili, lagin estratifikatua egitean? Beste bi laginmotatan esan eta egin den antzera, aleatorioki hartzen da azpilaginkide
bakoitza bere estratu edo azpilaginetik. Azkenean, zenbait azpilaginez
osatutako lagina dugu. Prozedura honek unibertsoaren zerrenda osoa
ezagutzea eskatzen du.
Laginketa-sistema hau ongi ibiltzen da unibertsoko estratuek antzeko
portzentaia dutenean, edo estratuen arteko portzentaia-diferentziak oso
handiak ez direnean, baina agian ez du balio estratu baten portzentaia oso
handia eta bestearena oso txikia denean. Horrelako kasu batean, lehenengo
azpilaginak kide asko izango lituzke, baina bigarrenak oso gutxi, gutxiegi
agian, lan egokia egiteko. Horregatik, bi aukera daude:
•
Lagin estratifikatu proportzionala: unibertsoko estratuen
portzentaiak errespetatu egiten dira azpilaginetan ere. Hau da kasu
arruntena.
•
Lagin estratifikatu ezproportzionala: unibertsoko estratuen
portzentaiak ez dira errespetatzen, eta estratu txikienaren azpilaginari behar
baino pisu handiagoa ematen zaio. Adibidez, unibertsoko estratu batek
%90ko pisua badu, eta besteak %10koa, lagina egitean biei pisu berdina
eman behar zaie, hau da, %50eko bi azpilagin egin. Honela konparazioak
hobeki egin litezke. Jakina, kostua ere igo egingo da.
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Zer baldintzak behar dira estratifikazio ezproportzionala erabiltzeko?
Estratu batzuk heterogeneoegiak dira, txikiegiak, oso garrantzitsuak, edo oso
bereziak.
6-3. Taula: Lagin estatifikatuaren alde onak eta txarrak
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagin estratifikatuaren abantailak:
Unibertsoko kategoria edo estratuen ordezgarritasuna bermatuta dago
(estratifikazio proportzionalean).
Unibertsoko kategoria edo estratu txikien ikergarritasuna bermatuta dago
(estratifikazio ezproportzionalean).
Beste unibertso edo populazio batzuekin konparazioak egin daitezke.
Lagin-errorea gutxitu egiten da.
Estratuak homogeneoak dira.
Lagin estratifikatuaren desabantailak:
Unibertsoaren zerrenda osoa izan eta ezagutu egin behar da aurretik.
Prozedurak denbora eta diru asko kosta dezake.
Inzidentzi maila txikia bada, azpilagina osatzea zaila izan liteke.

Iturria: (Wimmer eta Dominick 1983).

Unibertsoko unitateen zerrenda osoa ez dugunean, arazo hori ekiditeko
beste laginketa-teknika bat erabil liteke, sorta-lagina, jarraian datorrena.
6.3.4

Sorta-lagina

Sorta-lagina10, bloke- edo multzo-lagina ere dei litekeena11, gizartearen
inkesta geografikoak
egitean erabiltzen da batez ere, baina
komunikabideetan ere antzeko prozedura erabiltzen da (ikus «Hirugarren
urratsa: lagina aukeratzea», 7.5.3 epigrafea, 190. or.). Lagin estratifikatuan,
azpilaginak eta lagina osatzeko unibertsoko unitateen zerrendatik abiatu eta
zerrendarekin jokatzen bazen, sorta-laginean, berriz, unibertsoko unitateak
ez dira kontuan hartzen, baizik eta sorta eta azpisorta geografikoak
prestatzen dira, horien barruko unitateak zein diren jakin edo jakin beharrik
ere izan gabe, eta, azkenean, aleatorioki hautatzen dira laginerako azpisorta
geografiko horietako unitateak.
Adibidez, lagin estratifikatua erabiliz, hiri bateko hiritar guztien
estratifikazioa egingo genuke, kategoria batzuen arabera, eta horietatik
hautatu azpilagin aleatorioak. Sorta-laginean, ordea, hiri hori unitate
geografikoetan banatuko genuke —errolda-barrutietan adibidez—, ondoren

10
11

Edo «cluster» laginketa.
«Cluster» hitzak hori besterik ez baitu esan nahi.
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unitate geografikoen lagin aleatorio bat hartuko genuke, eta lagin honetatik
inkestarako pertsonak edo laginkideak, hauek ere aleatorioki.
6.3.4.1.1 Urrats bateko sorta-lagina
Sorta modura unitate geografiko bat bakarrik erabiltzen bada, orduan,
urrats bakarreko sorta-lagina dugu. Prozedura:
1.

2.
3.

Hiriko edo ikertu nahi den esparru geografikoko unitate
geografikoei (errolda-barrutiei, adibidez) zenbakiak jarri
hurrenez hurren.
Unitate geografikoak edo sortak aleatorioki aukeratu. Lehen
sorta-lagina dugu.
Sorta-lagin aleatoriotik inkestarako subjektuak, laginkideak,
aukeratu.

6.3.4.1.2 Urrats anitzeko sorta-lagina
Sorta modura unitate geografiko bat baino gehiago erabiltzen bada —
adibidez, errolda-esparrua lehenik, etxe-eraikinak bigarren, etxe-solairuak
hirugarren, eta etxebizitzak laugarren— eta unitate geografiko bakoitzetik
betedura geografikoan behera lagin aleatorioak hartzen badira, urratsez
urrats jaitsiz, orduan, urrats anitzeko sorta-lagina dugu. Jakina, urratskopurua inkestaren diseinuan erabaki behar da. Prozedura:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Hiriko edo ikertu nahi den esparru geografikoko unitate
geografikoei (errolda-barrutiei, adibidez) zenbakiak jarri,
hurrenez hurren.
Lehen unitate geografikoen lagina aleatorioki aukeratu. Lehen
sorta-lagina.
Errolda-barrutien laginetik, adibidez, etxe-eraikinen lagin bat
hautatu aleatorioki. Bigarren sorta-lagina.
Etxe-eraikinen laginetik, nahi balitz, etxe-solairuen lagin
aleatorioa egin.
Etxe-solairuen laginetik etxebizitzen lagina egin, nahi balitz.
Inkestarako subjektuen hautaketa aleatorioa egin.

Jakina, zenbat eta urrats gehiago eman, zenbat eta lagin gehiago hautatu,
orduan eta lagin-errore gehiago eta handiagoa izateko arriskua dago. Hori
ekiditeko, zenbait jokabide daude: a) urrats gutxi ematea; eta b) inkestatu
nahi den geografia, sorta asko eta txikitan banatzea.
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6-4. Taula: Sorta-laginaren alde onak eta txarrak
Sorta-laginaren abantailak:
Populazioaren zati bat bakarrik zerrendatu eta ezagutu behar da.
Kostuak gutxitu egin daitezke.
Sorta-laginaren desabantailak:
Lagin-errorea, edo erroreak, seguraski.
Sortak ez dira, agian, populazioaren ordezgarri.

•
•
•
•

Iturria: (Wimmer eta Dominick 1983).

Urrats anitzeko sorta-laginari, unitate geografiko bakoitzean lagin
aleatorio sinpleak eginez joan denez, esparru geografikoaren probabilitatelagina ere deitzen zaio12.
6.4

Laginaren tamaina

Laginaren tamaina, hots, laginak zenbat unitatez osatuta egon behar duen
erabakitzea, oso lan zaila eta eztabaidatua izaten da maiz. Ez dago erantzun
zehatz eta erabatekorik, joerak baino. Ikerle adituek laginaren tamainari
buruzko proposamenak egiten dituzte eta horiekin jokatzen du komunitate
zientifikoak13. Aldizkari zientifikoetako ikerlanek erabilitako lagin-tamainak
erreferenzia izaten dira beste ikerleentzat. Normalean, zenbat eta lagin
handiagoa hobe, baina ordezkagarria ez bada, ez du ezertarako balio, batetik,
eta, ordezkagarria izanik ere, behar baino askoz handiagoa bada, diru eta
lana gehitu baino ez du egingo, bestetik. Hala ere, laginkideek huts egin
dezaketenez —lagina pertsonez osatuta dagoenean batez ere— edo ikerketa
bertan behera utz, edo besterik gabe alde egin, orduan hobe izaten da lagina
kalkulatutakoa baino handixeagoa hartzea. Autore batzuek diotenez, %10/25
sardean egoten da laginkideen edo subjektuen galera; beraz, horren
inguruko gehipena eman ohi zaio laginari.
Ikerketa-metodo, ikerketa-helburu eta datu-unibertsoak hain desberdinak
direnez, lagin tamainak ere desberdinan izaten dira. Zein faktorek dute
eragina laginaren tamainan?:
•
•
•
•

12
13

Erabilitako ikerketa-metodoa eta lagin-mota.
Kategoria-kopurua eta beraien tabulazio gurutzatuak.
Lagin-errorea.
Muga teknikoak: denbora, dirua eta baliabideak.

«Area probability sampling» ingelesez.
(Cochran 1963; Raj 1972).
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Erabilitako ikerketa-metodoa faktore modura aipatu dugunean, jakitun
izan behar dugu metodoez ari garela —eduki-analisia, inkesta, laborategiesperimentua, soegiteak, kasu-ikerketak, eta abar— eta ez metodologiaz —
kuantitatiboa, kritikoa eta interpretatzailea—, nahiz eta bien artean
korrespondentzia egon.
6.4.1

Erabilitako ikerketa-metodoa eta lagin-mota

Erabiltzen diren ikerketa-metodo eta teknikek askotan zehazten dute
laginaren tamaina edo, behintzat, tamaina-sardea, hots, zer kopuru-tartetan
dagoen kokatuta. Adibidez, estatu mailako inkesta bat egiten denean, arrunta
izaten da laginak 1.000-1.500 pertsonakoak izatea; eta hiri edo
probintziaren neurriko inkestak egiten direnean 500-800ekoak. Fokutaldearen teknika erabiltzen bada, berriz, 6tik 12ra bitarteko pertsona-lagina
nahiko egokia izan daiteke. Estudio pilotoak egiten badira, adibidez, laginak
ere aski txikiak izan daitezke.
Dena den, metodo bakoitzean erabiltzen diren lagin-tamainak, xehetasun
handiagoz deskribituta aurki daitezke beren kapituluetan.
Metodologia kualitatiboak erabiltzen direnean, laginaren tamaina ez da
garrantzitsuena, beraren errealitatearekiko ordezkagarritasun eta balio
induktiboa baizik.
Probabilitate-laginak
handiagoak
izaten
dira
normalean
ezprobabilitatezkoak baino. Dena den, kasu bakoitzean elementu hauek ongi
neurtu behar dira.

Kategoria-kopurua eta beraien tabulazio
gurutzatuak

6.4.2

Metodoa prestatzerakoan zenbat eta kategoria eta azpikategoria gehiago
sortu, orduan eta lagin handiagoa hartu behar izango da multzo guztietan
izari-kopuru egokia egon dadin. Adibidez, jo dezagun egunkari baten
edukiak ikertu nahi direla. Albisteen kategoria-sistema eta kategoria
bakoitzarentzat bere azpikategorien sailkapena ere prestatzen dira. Lagintamaina txikia hartzen bada, gerta liteke kategoria edo azpikategoria batzuk
hutsik edo oso izari gutxirekin geratzea eta, beraz, kategoria edo
azpikategoria horien emaitzak beste batzuekin ezin konparatu izatea.
Antzeko gauza izan liteke tabulazio gurutzatuen kasuan. Izari gutxiko
kategoria edo azpikategoriak zailki guruztabula —kalkula— litezke beste
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kategoria edo azpikategoria batzuekin, emaitzek ez bailukete balio handirik.
Hurrengo tabulazio desberdinak egin daitezke aldagai edo kategoriekin:
•
Tabulazio sinplea: Aldagai bakoitza bere horretan bakarrik neurtu
edo tabulatzen da, eta bere kategorien emaitzak lortzen dira. Laginak ez du
oso handia izan beharrik, baldin eta kategoria eta azpikategoriak ugariegi ez
badira.
•
Bi bideko tabulazio gurutzatua: Kasu honetan aldagai bat —
albisteen eduki tematikoa, adibidez— ardatz modura hartuz beste aldagai
batekin edo batzuekin —emakumearen rola edo papera albisteetan
adibidez— guruztabula genezake eta honela emaitza konparatuak lortu14.
•
Hiru bideko tabulazio gurutzatua: Kasu honetan aldagai bi —
albisteen eduki tematikoa eta emakumearen papera albisteetan, adibidez—
ardatz modura hartuz, beste aldagai batekin edo batzuekin —elementu
grafikoekin, kasu— guruztabula genezake eta honela konparazioak egin.
Hsia autorearen iritziz15 gizarte-zientzietako ikerketetan, beste faktorerik
kontuan hartu gabe, guruztabulazioarena bakarrik, zelula edo lauki
txikienaren kopuruak 15 unitatekoa izan behar luke16. Jar dezagun gure
adibide bat. Egunkari jakin batzuen eduki-analisia egin eta hiru aldagai
aztertu nahi ditugu: 1) albisteen eduki tematikoa; 2) emakumeen rola
albisteetan; 3) elementu grafikoen erabilera.
Aldagai bakoitzarentzat kategoria-sistema bat garatuko dugu: 1) albisteen
eduki tematikoak bost kategoriatan daude (A, B, C, D, F); 2) emakumeen
rola lau kategoriatan sailka genezake (M, N, O, P); 3) elementu grafikoak
hiru kategoriatan (1, 2, 3).
Beste inolako faktorerik kontuan izan gabe bi bideko tabulazio
gurutzatuarena baizik, honelako lagin-tamaina beharko genuke: 5 (A, B, C,
14

Jarritako kasuan, emakumearen papera albisteen eduki desberdinetan nolakoa den ere
jakin genezake.
15
(1988, 118 or.).
16
Adibide bat jartzen du autoreak berak. Jo dezagun hurrengo hiru kategoria edo
aldagai-sistema ditugula: jeneroa, erlijioa eta komunikazioak eragindako jarrera-aldaketa.
Jo dezagun, halaber, bakoitzak hurrengo kategoriak dituela: a) jeneroa (emakumea,
gizonezkoa); b) erlijioa (katolikoa, protestantea, beste); eta c) komunikazioagatiko
jarrera-aldaketa (esperimentua, kontrola). Hiru sistemak egokiro guruztabulatzeko,
lagineko subjektu-kopurua hauxe izan liteke: 2 × 3 × 2 × 15 = 180 subjektuko lagina.
Zenbakiak kategoria hauei dagozkie: 2 (emakumea, gizonezkoa) × 3 (katolikoa,
protestantea, beste) × 2 (esperimentua, kontrola) × 15 (subjektuak, zelulaka) = 180
subjektu laginean.
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D, F albiste kategoriak) × 4 (M, N, O, P emakume rolak) × 15 = 300
unitateko lagina.
6.4.3

Lagin-errorea

Zehaztasuna da ikerketa baten helburu nagusietako bat, eta zehaztasuna
lortzeko, hiru kontzeptu zaindu behar ditugu: fidagarritasuna,
baliagarritasuna eta lagin-errorea. Lehenbiziko biak lehenago tratatu dira.
Hirugarrena, lagin-errorea, probabilitate-laginak erabiltzen dituzten
ikerketatan bakarrik neur daiteke. Ikerketa guztiek errore-gradu bat daukate,
eta errore-mota bat baino gehiago badago present, denak pilatuz doaz eta,
agian, azkenean erroreen batuketak ondorioak zaputz litzake. Beraz, ikerketa
baten baitan hiru errore-mota aurki ditzakegu17:
•
•
•

Lagin-errorea.
Neurketa-errorea.
Errore ezezaguna.

Ikerketa guztiek dute errore-balio bat eta ezin da zehazki jakin
zenbatekoa den ikerketaren errore osoa. Dena den, ikerketa ongi diseinatuz,
errore ezezagunak ekidin ditzakegu; datuak eta neurketak zuzen egin eta
jasoz, neurketa-erroreak ezaba ditzakegu; eta lagin egokiak erabiliz,
laginaren errorea magnitude txikian manten dezakegu. Horrelakoa da
ikerketaren errore-kontrola, ahal den neurrian. Ikus ditzagun hiru errore
horiek:
•
Lagin-errorea: laginketa egiteko prozeduratik sortzen den errorea
da. Sinpleki esanda, unibertso osoa neurtuko bagenu, e emaitza lortuko
genuke, baina beraren ordez lagin bat neurtu dugunez, e1 emaitza lortu
dugu. Bi emaitzen arteko diferentzia (e–e1) dugu lagin-errorea. Zenbait era
eta formula daude lagin-errorea konputatzeko, egoera eta ikerketa
desberdinek formula desberdinak eska baititzakete. Beheraxeago luzeago
mintzatuko gara honetaz, eta lagin-errorea kalkulatzeko formula egoki bat
emango da.
•
Neurketa-errorea: ikerleak neurketa egitean edo datuak biltzean
egiten duen errorea da. Bai lagina bai unibertso osoa erabiltzean gerta liteke.
Ezin da jakin beraren balioa zein den, neurketa edo ikerketa berregin ezean.

17

Erroreen teoria eta, are zehatzago, neurketekin loturiko erroreen kalkulua ezagutzeko,
oso interesgarria da J. R. Etxebarria et al.-en lana (Etxebarria and others 1995, 1-28
orr.).
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•
Errore ezezaguna: ikerketan sar edo sor daitekeen beste edozein
errore ezezaguni dagokio. Honelako errore bat ekiditeko, ikerleak arreta
berezia jarri behar du ikerketaren urrats guztietan, eta prozedura guztiak
ongi diseinatu eta arrazoitu behar ditu.
6.4.3.1 Lagin-errore estandarra
Telebistako ikusleriaren neurketan, Estatu Batuetako ikerkuntza-enpresa
garrantzitsuenek —Nielsen eta Arbitron— formula erraz bat erabiltzen dute.
Horren berri emateko, esan dezagun lehenik, lagin aleatorio sinpleak erabiliz
emaitzak portzentaiatan ematen direnean, errore estandarra (s) deitzen
zaiola lagin-erroreari18. Formula eta beraren elementuak hauexek dira:
s ( P) =
Non:
s
P
N

P(100 − P)
N
= Errore estandarra
= Lagineko ikuslegoaren portzentaia
= Laginaren tamaina

Demagun telebista-programazioaren ikuslego-neurketa egiteko 500
etxebizitzako lagin aleatorioa erabili dela eta, horren arabera, programa
zehatz baten ikusle-multzoa, ikusleria osoarekiko —rating deitua—, %20
dela. Honek esan nahi du, 500 etxebizitza horietatik 100 etxebizitza zeudela
programa hori ikusten. Baina, lagina erabili dugunez, unibertsoak eman
lezakeen emaitzarekiko diferentzia jakin nahi dugu. Errore estandarraren
formula aplikatuz jakingo dugu hori:
s(20) =

20(100 − 20)
=
500

(20 × 80)
= 3.2 = ±1.78
500

Hau da, 500 etxebizitzatako laginaz lortutako %20ko ikusle-emaitzak,
ondoko tolerantzia-portzentaia izan dezake: ± 1,78. Beraz, laginaren errorea
dela-eta programa horren ikusle-portzentaia txikiena 20 – 1.78 = %18.22
izan liteke, eta handiena 20 + 1.78 = %21.78.

18

Telebistako ikusleriaren neurketetan erabiltzen da lagin-errorea kalkulatzeko formula
hau. Telebista audientzien neurketa konpainiek lagin-erroreari buruzko argitasunak
ematen dituzte beren emaitzetan. Ikus Arbitron eta Nielsen konpainien erreportaiak, edo
horiei buruzko erreferentziak eta aipuak (Wimmer and Dominick 1983, 69-71 eta 271294 orr.) .
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Errore estandarra, s, lagin-kopuruari zuzenki lotuta dago. Zenbat eta
lagin handiagoa, orduan eta errore txikiagoa; baina hobekuntzak ez dira oso
nabarmenak izaten, hau da, 500 subjektuko lagin baten eta 1000 subjektuko
baten arteko lagin-errore diferentziak ez dira oso handiak, beraz, arrazoi
garrantzitsurik ez badago, zertarako jarri askoz ere kostu eta lan handiagoa
mila subjektuko lagina erabiltzen, baldin eta bostehunekoak antzeko
emaitzak lor baditzake? Aurreko telebista-programaren adibidea, berriz,
hona ekarriz, ikus ditzagun lagin-tamaina desberdinek zer lagin-erroreak
sortzen dituzten:
6-5. Taula:
Lagin tamaina
500
600
700
800
900
1000
1500

Lagin tamainen errore estandarrak
Lagin-errore estandarra –s – (%)
± 1.78
±1.63
± 1.51
± 1.41
± 1.33
± 1.26
± 1.03

Iturria: (NAB 1976).

Garbi ikus daitekeenez, 500 kideko laginak eta 1000koak ez dute
diferentzia handirik portzentaiaren tolerantzian (1,78 – 1,26 = %0,52), hau
da, %0’52 goitik eta %0’52 behetik. Baina, nahiz eta errore estandarrean
alde txikia izan, kostuen eta lanen gehitzean izugarrizko eragina du, ordea,
lagin-kopurua bi halako denean.
Lagin-errorearekin erlazionatutako bi kontzeptu garrantzitsu daude:
konfiantza-maila eta konfiantza-tartea.
6.4.3.2 Konfiantza-maila
Ikerketa baten konfiantza-maila portzentaia modura ematen da, %95
adibidez, eta horrek esan nahi du, 100 aldiz ikerketa hori egingo balitz 95
alditan emaitza berberak aterako liratekeela. Hori da kontzeptu honen
definizio estandarra, baina ezin da erabat eta absolutuki horrela izango denik
ziurtatu, erroreen teoria kontuan izan behar baita19.

19

Lehanago aipatutako (Etxebarria and others 1995).
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6.4.3.3 Konfiantza-tartea
Konfiantza-tarteak —%± 1,00 gisakoa, adibidez— esan nahi du, zenbat
alda daitekeen ikerketa baten emaitza, bai zenbakiaren goiko eta beheko
aldetik, laginaren erroreagatik. Gure kasuan %1eko errakuntza izan lezake
gure emaitzak, bai goitik eta bai behetik.
Portzentaia modura ematen da. Azken finean, lagin-errorea deitzeko
beste era bat da.
6.4.4

Lagina egokitzeko faktorea

Pertsonez osatutako laginetan eta gizarteari buruzko ikerketetan
erabiltzen da batez ere20. Lagin egokia lortzea helburua bada ere, maiz
gertatzen da, ikerketa baterako dagoen lagina aski handi eta zabala ez izatea,
batez ere kategoria edo azpikategoria batzuei dagokienez. Hau da, lagineko
kategoria bateko subjektuen portzentaia egokia ez izatea populazioan egiaz
duen portzentaiarekiko21. Orduan, lagineko kategoria horretako subjektuen
erantzunak n zenbaki batez, egokitze-faktorea dei litekeena, biderkatzen dira
subjektuen kopuru-eskasia estaltzeko.
Prozedura estatistiko honek eztabaida handiak sortzen ditu, azken finean
lagin desegokiaren gaitza, datuen puzte artifizialarekin konpondu baita, edo
lagin egoki bat azpikategoria-maila gehiegitan erabili nahi izatea baino ez
baita. Telebistako ikuslegoaren analisietan erabiltzen da teknika hau.
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7.

7.1

Eduki-analisiaren metodoa

Eduki-analisiaren etorrera

Eduki-analisia da seguraski masa-komunikazioaren ikerkuntzan gehien
erabiltzen den metodoa. Komunikabideen mezuak aztertzea da beraren
zeregin nagusia. Erabilera desberdin anitz ditu, baina beraren mugak ere
ongi ezagutu behar dira, emaitzetatik inferentzia gehiegi ez egiteko.
Eduki-analisiaren metodoa, metodo zientifikoa, XX. mendeko frutua da,
baina aurretik ere baziren mezua aztertzeko beste metodo parazientifiko
batzuk ere: a) hermeneutika, testu sakratu edo misteriotsuak interpretatzeko
artea, soegite zorrotz eta intuizio sakonean oinarritutako teknika; b)
Erretorika, pertsuasioa lortzeko diskurtsoaren estilo- eta argudio-teknikak
aztertu eta erabiltzeko artea; eta c) Logika, diskurtsoaren analisi logikoa
egitea edo, beste era batera esanez, arrazoibide formalaren arauak erabiliz
diskurtsoaren egitura aztertzea.
Hiru metodo hauetan mezua zen aztergai: mezuaren esanahi denotatibo
eta konnotatiboak hermeneutikan; mezuaren estilo eta baliabide formalak
erretorikan; eta mezuaren barneko arrazoi-hezurdura, edo barne-egitura,
logikan.
Honela, bada, eduki-analisiak aipatu hiru metodo horien eragina jaso du,
eta horien ondorio metodologiko bat dela ere esan liteke, jakina, metodo
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zientifikoaren ezaugarriak bereganaturik. Beraren erabileran, mezuaren
alderdi hermeneutiko, erretoriko edo logikoak ere aztertuak izan daitezke.
Eduki-analisiaren metodoa Estatu Batuetan garatu zen, batez ere, XX.
mende hasieratik eta indar handia hartu zuen II. Mundu-Gerran, indar
aliatuen beharrengatik. Phillips Davison-ek dioenez:
«Gaur egun ezagutzen dugun eduki-analisi sistematikoa
Harold D. Laswell-en adimenaren fruitua da batez ere,
zuzenbide, psikiatria eta politika zientzietan jakintsua bera.
Rockefeller fundazioaren beka batekin egin zuen lan edukianalisietan Washintongo Kongresuaren Liburutegian1.
Laswell konbentzituta zegoen estatu totalitarioen politika eta intentzioak
komunikabideen eduki-analisietatik —presente edo ausente— ikas zitezkeela
eta emaitzek arrazoia eman zioten2. Estatu demokratikoetako prentsaren
eduki-analisiaz ere arduratu ziren. Beraz, eduki-analisia erabiliz egiten ziren
ikerketa askoren helburuak zientzia politikoarekin erlazionatuta zeuden.
Adibidez, 1942 urtean, prentsako eduki politikoki adierazlearen kodifikazioprozedurak definitzen saiatu ziren. Kodifikazioa sinboloetan oinarritzen zen,
eta behin-behineko
sinbolo-zerrenda
aurkeztu zuten: pertsonak,
talde/nazioak, erakunde eta instituzioak, politika (bakea, gerra), gizartearen
partehartzea, eta ideiak3.
7.2

Eduki-analisiaren definizioa

Eduki-analisia, metodologia kuantitatiboaren metodo modura ulertuta,
komunikazioak aztertzeko teknika-sorta bat da; beraz, edozein komunikazioeduki azter daiteke. Gertatzen dena da masa-komunikabideetan ezaugarri
berezi batzuekin egiten dugula topo eta horien edukien analisiak egokiera
kokatua behar izaten duela. Laswell ikerleak ezarri zituen metodoaren urrats
eta ezaugarriak, baina honen definizio estandarra Berelson-ek eman zuen:
«Eduki-analisia komunikazioaren ageriko edukiaren
deskripzio objektibo, sistematiko eta kuantitaborako
ikerketa-teknika bat da»4.

1
2
3
4

(Davison 1994, 209. or.).
(Laswell and Leites 1949).
(Laswell 1942).
(Berelson 1952).
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Definizio hau oso hertsia da eta, nahiz eta erreferentzia modura bere
horretan dirauen, urteetan zehar zabaltze handia ezagutu du eta, ageriko
edukien deskripzioa egiteko helburua mantentzearekin batera, eta horretan
oinarrituz, ageriko eta ezkutuko edukien inferentzia ere egiten du, non
ezkutukoak ausente esan nahi duen. Beraz, emaitzen gainean egindako
inferentzia-graduari dagokionez, bi joera aipa daitezke metodo honen
erabileran: bata, mezuaren analisiak ematen dituen emaitzak ia bere horretan
uztea, inferentziarik gabe, eta bestea, lortzen diren emaitzak abstrakzio
altuko inferentzia eta interpretazioetarako oinarria izatea5. Inferentzien
sakonera-muga zuhurki ezartzeak markatuko du eduki-analisiarekin
lortutako emaitzetatik urrunegi joan den ikerlea edo, beste era batera esanda,
ea emaitzetatik inferentzia gehiegi atera duen.
Emandako definiziora berriz itzuliz, hurrengo berbak aztertu behar
ditugu.
•
Komunikazioa:
eduki-analisia
edozein
komunikazio-mota
aztertzeko erabil daiteke: prentsa, irratia, telebista, zinea, komunikazio
pertsonala eta diadikoa, eta abar.
•
Ageriko edukia: komunikazioaren ageriko mezuak bakarrik
ikertzen ditu metodo honek, ageriko mezuan dauden edukiak. Baina
agerikoa izenlagunak ez du esan nahi presentzia/ausentzia dikotomiarekin
ezin daitekeela joka, alderantziz baizik. Ageriko edukiaren ikerketaren bidez
presentzia adierazten da, baina baita eduki horretan dauden ausentziak ere.
•
Deskripzioa: badirudi deskripzio hitzak mugak dituela bere baitan,
izan ere zerbait deskribatzeak nolakoa den adieraztea esan nahi baitu. Baina
gaur egun, kontuan izanik emandako definizioa aspaldikoa dela eta metodo
honek aurrerapen handiak izan dituela, hitz hau oso era lasan hartu behar da
eta deskripzioez gain inferentziak ere egin egiten dira.
•
Objektiboa: eduki-analisiak objektiboa izan behar duela esaten
denean, ikerlearen partzialitatea, berariaz edo prestakuntza egoki ezaz sar
daitekeen partzialitatea, ez litzatekeela sartu behar adierazi nahi da.
Objektiboa izanik, ikerketaren emaitzak berdintsuak izango dira ikerketa
errepikatzerakoan. Jakin, jakinda dago ikerlearen subjektibitatea ezin dela
osotara ekidin, gradu batean edo bestean presente dagoela, eta ikerketaren
prozedurak eta definizioak erabiltzean, hauen interpretazioa egiten duela
kasu bakoitzean, eta askotan zalantzak sortzen direla. Baina, horiek guztiak
jakinda, kategorien lanerako definizioak ongi adierazita badaude, hauen
interpretazio eta erabilpenerako arauak ongi zehaztuta, ikerle eta kodelariak
5

(Bardin 1986).
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uniformeki erabiltzen entrenatuta, ikerketak objektibitate-gradu garaia
lortuko du, koherentzia kontzeptuarekin erlazionatutako objektibitatea, eta
ikerlearen subjektibitatea kontrolatuta egongo da.
•
Sistematikoa: eduki-analisia sistematikoa izateko, ikertu
behar den edukia arau batzuen bidez ikertu behar da. Arau hauek zehazki,
zuzentasun eta osotasunez, kontsistenteki, kasu eta izari guztietan berdin
erabilita, eta esplizituki, aldez aurretik garbi adierazita, egon behar dute
ezarrita. Gainera, edukiko izari guztiek ikertuak izateko aukera berdinak
izan behar dituzte. Kodifikazioa egiten denean, uniformitatea erabili behar
da, bai kodifikazioa egiteko prozeduretan, eta bai kodelarien lan egiteko
baldintzetan —denbora eta espazioa—. Hitz batean, sistematiko adjektiboak
ikerketa osoan zehar arau-sorta bat bakarrik erabil daitekeela esan nahi du.
•
Kuantitatiboa: eduki-analisiaren metodoak ageriko mezuen
kuantifikazio, neurketa eta sailkapena egin behar ditu. Maiztasunaren
kontzeptua oso garrantzitsua da metodoa honetan. Kodifikazioa egin behar
da kuantifikazioa egin ahal izateko. Ondoren, emaitza kuantitatiboak lortu
ahal dira eta tresna estatistikoak erabili, interpretazio zehatz eta
esanguratsoak lortzeko.
7.3

Eduki-analisiaren erabilerak

Eduki-analisien metodoa ikerketa-lan, funtzio eta asmo anitzetarako erabili
da, baita zientzia arlo desberdinetan ere (politika, psikologia, erretorika, eta
abar). Laurence Bardin autoreak hiru erabilera-alor aipatzen ditu:
berbazkoa, ikonikoa, eta beste kode semiotikoen alorra.
Lehenbiziko alorra, berbazkoa, idatzizko eta ahozko edukiz osatuta egon
daiteke eta biak hainbat komunikazio-mota desberdinetan erabiltzen dira:
pertsonaren bakarkako komunikazioa, binakakoa, taldekakoa, eta masakomunikabideetakoa.
7-1. Taula:

Eduki-analisiaren erabilera, berbazko alorrean

Bitartekoa

Komunikazio-mota
Binakoa
Taldekoa
Gutunak,
Talde idatziak
antzekoak
Elkarrizketa eztabaidak,
hitzaldiak

Masa
liburuak,
Berbazkoa
kartelak
Ahozkoa
bakarrizketa
irratia, telebista,
hitzaldien
ahozko alderdia
Iturria: (Bardin 1986, 26. or.). Laukietan adierazitako osagaiak adibide modura bakarrik
daude, ez dute erabatekotasunik adierazi nahi.
Idatzia

Banakoa
agendak
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Bigarren alorra, ikonikoa, mezuen alderdi ikonikoen analisiari dagokio,
hots, irudiarenari. Bitarteko ezagunenak hurrengoak izan daitezke: zineko
pelikulak, telebistako programak, kartelak eta marazkiak.
7-1. Taula:

Eduki-analisiaren erabilera, alor ikonikoan

Ikonikoa

Bitartekoa
Zinea, telebista,
kartelak,
marrazkiak,
etabar.

Banakoa
marrrazkiak,
zirriborroak

Komunikazio-mota
Binakoa
Taldekoa
talde baten
test
proiektiboei barruko
erantzunak, sistema
ikonikoak
adibidez

Masa
trafikoseinaleak, zinea,
publizitatea,
telebista

Iturria: (Bardin 1986, 26. or.). Laukietan adierazitako osagaiak adibide modura bakarrik
daude, ez dute erabatekotasunik adierazi nahi.

Hirugarren alorra, bestelako kode semiotikoak, hainbat bitarteko
desberdinez osatuta egon daiteke: usaina, musika, objektuak —objektuaren
izaeraren aldetik hartuta—, espazioaa, denbora eta zeinu patologikoak, beste
askorten artean. Horiek guztiek, eta askok, behintzat, gauzatze desberdinak
izan ditzakete banakako, binakako, taldekako eta masako komunikaziomotatan.
7-1. Taula:

Beste kode
semiotikoak

Bitartekoa
Usaina,
musika,
objektuak,
jokabideak,
espazioa,
denbora,
zeinu
patolog.

Eduki-analisiaren erabilera, bestelako alorretan
Komunikazio-mota
Banakoa
Binakoa
Taldekoa
Beste batekiko/batzuekiko
soinjarrera,
egindako ez-berbazko
gaixotasunaren
komunikazioa: soinjarrerak,
adierazpenak,
keinuak, usainak, arropak,
keinuak,
kortesiazko arauak,
dantzak,
erritoak...
objektu
pertsonalak...

Masa
inguru fisiko eta
sinbolikoa: auzofiliazioa,
monumentoak,
artea, mitoak,
estereotipoak,
erakundeak,
kultur
osagaiak...

Iturria: (Bardin 1986, 26. or.). Laukietan adierazitako osagaiak adibide modura bakarrik
daude, ez dute erabatekotasunik adierazi nahi.

Aurreko hiru taula horietan, batez ere, zer eduki-mota zer komunikazioegoeratan azter daitekeen erakutsi dugu eta ez zertarako erabil daitezkeen
eduki-analisiaren bitartez lortutako emaitzak. Azken alderdi hau oso
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interesgarria zaigu masa-komunikabideetan, eta ematen zaizkion erabilera
nagusiak hauexek izan litezke6:
•
•
•
•
•

Komunikabideen edukiak eta formak deskribatzea.
Mezuaren ezaugarriei buruzko hipotesiak test-egitea.
Komunikabideetako edukia errealitatekoarekin alderatzea.
Gizatalde jakinen irudia ebaluatzea.
Komunikabideen efektu-ikerlanetarako abiapuntua ezartzea-

Komunikabideko aldagaiak7 deitzen direnekin ere maiz erabiltzen da
eduki-analisien metodologia. Komunikabideko aldagaiak komunikabide
beraren baitako mezu-elementuak dira: egunkarietan titularren diseinu eta
tamaina; irratian albisteen luzapena; telebistan planuen tamaina, iraupena,
edo editaiaren erritmoa, eta abar.
7.3.1

Komunikabidearen edukiak deskribatzea

Hauxe da era tradizionala: komunikabideetan dagoen edukia edo forma
aurkeztu eta deskribatzea. Espazio eta denboraren parametroak hartuz,
zenbait konbinazio egin daitezke: komunikabide batzuen edukiak eta
formak denbora-une edo aldiune batean aztertu; edo denbora-une
desberdinetako edukiak edota formak ikertu, joerak eta aldaketak ikusteko.
Aurreko ikerlanekin batera espazioaren parametroa ere sar daiteke eta
toki bateko edo desberdinetako komunikabideak erabil. Hirugarren
parametro bat ere sar liteke, hedabidea bera hain zuzen, eta horrela irrati eta
telebistako edukiak alderatu, adibidez.
Egia esan, metodo honen bitartez edozein mezu eta komunikazioren
edukia eta forma iker daitezke, hala presente dagoena azalera ekarriz, nola
ausente dagoena nabarmenduz.

Mezuaren ezaugarriei buruzko hipotesiak testegitea

7.3.2

Mezuaren iturri edo egilea mezuaren ezaugarriekin erlazionatzea da
erabilera honen zeregina. Ikerlan franko egin da honetaz. Holsti autoreak
esan duen modura, eduki-analisiaren erabilera honek estilo honetako
hipotesiak test-egiten ditu:

6
7

(Wimmer and Dominick 1983).
"Medium variables".
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«Iturriak A ezaugarria badu, orduan x eta y ezaugarriak
dituzten mezuak ekoiztuko ditu; iturriak B ezaugarria badu,
berriz, w eta z ezaugarriak dituzten mezuak egingo ditu»8.
Erabilera honetan dauzkagun elementuak iturria, iturriaren ezaugarriak,
mezua eta mezuaren ezaugarriak dira. Iturria modu eta mota askotakoa izan
daiteke, bai komunikabidea bera, bai komunikabideko profesional-klase bat
edota multzo koherente bat (gizonezkoak adibidez), bai komunikabideko
programa bat edo albiste kategoria bat, eta abar. Adibidez, hipotetiza liteke,
tokiko telebista-albistegiek istripu- eta delitu-albiste gehiago ematen
dituztela estatuko edo herrialdeko telealbistegiek baino. Hipotesi honetan
iturria telealbistegia da, iturriaren ezaugarria bertakoa izatea eta mezuaren
ezaugarriak delitu- eta istripu-motako albisteak dituzten telealbistegiak
izatea.

Komunikabideetako edukia errealitatekoarekin
alderatzea: hedabideen mundua

7.3.3

Bi zentzu nagusitan erabil daiteke baina bietan egiten dena antzekoa da,
komunikabideetan fenomeno bati buruz ematen den edukia, fenomeno
horrek errealitatean duen izan eta izenarekin txekeatu, eta nola eta zer
neurritaraino komunikabideak distortsionatzen duen fenomenoa alderatu.
Erabilera batean fenomeno baten komunikabideetako mezu edo edukiak
errealitateko izanarekin txekeatzen dira, eta bestean, giza talde, herri, etnia,
erakunde, hitz batean, edozein fenomenok duen irudi eta estereotipoa,
errealitatean duenarekin alderatzen da. Jakina, horretarako, errealitatean
duen irudia eta pertzepzioa —hautematea— ere ikertzea eskatzen ditu, bai
inkesta bai foku-taldearen bidez.

Gizatalde jakinen irudia ebaluatzea: irudi eta
estereotipoak
7.3.4

Aurreko erabilerarekin antzekotasuna du; hemengo diferentzia nagusia
da, giza talde desberdinek hedabideetan dituzten irudi edo estereotipoak
soilik aztertzen dituztela, gizartean dituztenekin alderatu gabe. Honela, etnia,
herri, talde gutxitu eta antzekoez komunikabideek eraiki eta aurkezten
dituzten irudiak ezagut ditzakegu; baita hauen presentzia edo ausentziaren
erliebe eta nabarmendura, baina gizarteko errealitatean txekeatu gabe. Hitz
gutxitan, fenomeno baten irudia komunikabideetako edukietan nolakoa den
aztertzen da. Batez ere komunikazio-politika nolakoa den eta denboraren
8

(Holsti 1969).
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joanean komunikabideek aurkeztutako irudi eta estereotipoetan aldaketarik
izan den jakiteko erabiltzen da.

Komunikabideen efektuen ikerlanetarako
abiapuntua ezartzea: ereintzaren analisia
7.3.5

Erabilera honetan, komunikabideen mezuen edukia eta honen
ezaugarriak aztertzen dira lehenik, ondoren, bigarren ikerlan batean,
audientzia aztertzen da, ea edukiak eraginik duen ikusleen hautemate eta
iritzietan, ea ikusentzule trinkoenengan9 mezuek eta hauen ezaugarriek
ereintzarik egiten ote duten. Horregatik ereintzaren ikerketak10 ere deitzen
dira. Adibidez, telebistaren albistegi, debate eta antzeko programazioan gai
nagusia eta ugaria kaleko segurtasunik eza eta delitua baldin bada,
errealitatean egiazki gertatzen den kale-delituen proportzioan baino
portzentaia handiagoan emana, ikerleak hipotetiza lezake, mezu horiek
ikusentzule trinkoengan eragina dutela eta, ondorioz, kaleko delinkuentziari
arrunta litzatekeen baino beldur handiagoa izan diezaioketela; hitz batean,
eta emandako kasuan, tele-edukiek beldur- eta izutasun-jarrera eta iritziak
ereinarazi dituzte erabiltzaile trinkoen baitan.
Ikerlan asko egin dira alor honetan baina hainbat arazo planteatzen dira
metodologiaren aldetik, Potter-ek adierazi duen modura. Ereintza-teoriaren
funtsezko proposamena honelaxe ezar dezakegu:
Komunikabide baten kontsumo (ikus-, irakur-, edo
entzun-denbora)
handia
duten
kontsumitzaileak,
komunikabide horrek islatzen duen mundu-ikuspegitik
hurbilago egongo dira beren iritzi eta pertzepzioetan,
komunikabide hori gutxi kontsumitzen dutenak baino11.
Baieztapen honek inplizituki dauka, komunikabideak emandako munduikuspegia eta errealitateko mundu-ikuspegi kuantitatiboa (estatistikan
oinarritua) desberdinak izaten direla maiz.
Ereintzaren ikerketak egiten dituzten ikerleek hiru auzi metodologikori
egin behar diote aurre eta, hain zuzen ere, hauen artean lotura nola egiten
den da korapilo nagusia. Hiru auziak:

9

Irrati edo telebista aurrean ordu asko ematen dituzten pertsonak deitzen ditugu
ikusentzule trinkoak.
10
"Cultivation analysis" deitzen da ingelesez.
11
(Potter 1994).
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1.

2.

3.

Nola neurtu beharko litzateke komunikabide-kontsumoa,
telebistarena adibidez? Maila ordinalean (asko, gutxi, deus), edo
ratioan (denbora)?
Nola neurtu beharko lirateke kontsumitzaileengan erein eta
hazitako iritzi eta hautemateak? Maila nominalean edota
ordinalean (inkestak, galdetegiak, laborategi-esperimentuak)?
Zer test da estatistikoki egoki, aurreko bi neurketa horiek
elkarrekin alderatu ahal izateko, kontuan izanik bi izaera
desberdinetakoak izan daitezkeela?

Ikusten denez eduki-analisia ereintzaren ikerketako zati bat da eta beste
zatiarekin, kontsumitzaileen ikuspegia, alderatu nahi denean, arazo
metodologiko franko sortzen da.
7.3.6

Beste erabilera batzuk

Aurreko erabilerekin
interesgarria izan daiteke:
•
•
•

•
•
•
•

elkar

litezkeen

beste

batzuk

ere

aipatzea

Komunikazio-politiken enfasi, aldaketa eta diferentziak
aztertzea.
Gizarte-erakundeen informazio eta jarrerak ezagutzea.
Literatur lanen eta beste edozein komunikabidetako produktuen
autoretza ziurtatzea eta baita autoreen nortasunaren ezaugarriak
azaleratzea.
Propaganda-teknika eta metodoak arakatzea.
Mezuen estilo- eta erretorika-teknikak ikastea.
Komunikazio eta komunikabide desberdin ia guztien analisiak
egin eta beraien arteko alderaketa egitea.
Testuen irakurgarritasuna ezagutzea.

Lehen esan bezala, eduki-analisiaren metodoarekin ia edozein klasetako
mezuak azter daitezke, bai edukiaren bai formaren aldetik.
7.4

Eduki-analisiaren prozesua

Aurreko orrialdeetan definitu dugun bezala, eduki-analisiak objektibo,
sistematiko eta kuantitatiboa izan behar du, beraz, erabiltzerakoan ezaugarri
horiek errespetatu egin behar dira. Eduki-analisia ez baita lan baterako,
tresna anitzetarako baino12. Horregatik, diseinatutako ikerketa egitean,
12

Horregatik, zenbait autorek metodologia honen sailkapenak egin dituzte.

188

BIGARREN ZATIA: KOMUNIKAZIOAREN IKERKUNTZARAKO METODOAK

prozesu zehatz bat eraman behar da aurrera. Prozesu honetako urratsak
hauexek dira:
7-2. Taula:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Eduki-analisiaren prozesua

Prestakuntza
Ikergalderak edo hipotesiak ezartzea
Unibertsoa definitzea
Lagina aukeratzea
Neurketa- eta analisi-unitateak aukeratzea
Koantifikazio-sistema ezartzea
Ikertu beharreko kategoriak eta beaien definizioak prestatzea
Kodifikazioa
Estudio piloto bat egitea
Lehenbiziko sei urratsak berrikustea eta orraztea
Edukia kodifikatzea
Emaitzak
Datuak aurkeztea eta emaitzak aztertzea
Ondorioak ateratzea eta inferentziak egitea

Iturria: autoreak prestatua.

Urrats hauek sistematikoki burutu behar dira. Oso kontuan hartu behar
dira 7. eta 8. urratsak zeren eta une horretan hipotesiak, kategoriak eta
horien lanerako definizioak berritu eta ziurtatu behar baitira.

Eduki-analisiaren lehen lanaldia:
prestakuntza
7.5

Lehen urratsa: ikergalderak edo hipotesiak
ezartzea
7.5.1

Jakin badakigula ikerketa zientifikoak arazorako joera duela, ikerlan
bakoitzean ikerrarazoa galdera nagusi bat edo batzuk eginez paratuko da,
eta, hauetan oinarrituz, zenbait ikergaldera edo zenbait hipotesi zehatz idatzi
beharko dira.
•
Ikerrarazoa: Ikerrarazoa aurkitzeko edo, norberak aurkiturik,
arazoa testuinguratzeko, bai ikergalderak eta bai hipotesiak ezartzeko,
lagungarria izan daiteke gai horren inguruko literatura zientifikoa
estudiatzea, egin diren ikerketak aztertzea eta teoriak jasotzea. Horretaz beste
ikerketarik ez badago, kategoriak, lanerako definizioak eta metodoak
berritik prestatu beharko dira, baina beste ikerketa batzuk lehenago izan
badira, ahal bada berauek erabili dituzten kategoria-sistema, lanerako
definizio, neurketa-eskala eta metodo berberak erabil daitezke. Ongi
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txekeatu eta beraien baliagarritasuna aztertu ondoren, jakina. Adibide
modura, ikerrarazo bat honelatsu idatz liteke:
Ikerrarazoa:
«Zein dira komunikabideetan agertzen diren emakumearen irudi eta
estereotipoak?»

Gaiaren inguruko kontzeptu eta ikerlanak lehenbizi aztertu eta, ondoren,
ikergalderak edo eta hipotesiak ezar daitezke.
•
Ikergalderak: Ikertu nahi den arazoa bereganatzen duten galdera
modura ezarritako esaldiak dira. Adibidez:
Ikergalderak:
1.
Zer paper betez agertzen da emakumea euskal egunkarietako
informazioetan? Ikergaldera honi dagokionez, ba al dago alderik euskal
egunkarien artean?
2.
Zer albiste-funtzio13 betetzen du batez ere emakumeak euskal
egunkarietako informazioetan? Ikergaldera honi dagokionez, ba al dago alderik
euskal egunkarien artean?
...eta beste.

•
Hipotesiak: ikertu nahi den arazoa bereganatzen duten
konparaziozko esaldiak dira. Orain arteko kasuarekin jarraituz, adibidez:
1.
El Correo Español egunkariak Egin egunkariak baino maiztasun
adierazgarriki handiagoa erakutsiko du egunkariko informazioetan emakumea
paper tradizionaletan ipintzen.
...eta beste zenbait, nahi bada.

Ikusi den bezala, bietan zerrenda modura jarri behar dira, hurrenez
hurren, eta modu berean erantzun behar zaie emaitza eta ondorioetan.
7.5.2

Bigarren urratsa: unibertsoa definitzea

Ikertu nahi den edukiaren mugak ezartzeari deitzen zaio unibertsoa
definitzea. Horretarako unibertsoaren lanerako definizio egokia prestatu
behar da. Askotan zenbait urrats eman behar dira. Lehengo adibide
berarekin jarraituz, alegia, emakumearen tratamendu infomatiboaren kasuan:
•
13

Zer

komunikabide-mota

aztertuko

dira:

telebista, irratia,

Albisteko agentea ala pazientea den, hau da, ea "albistea egin/eragiten duena" nor edo
nork den, albistea jasatzen duena nori/nor, ala hauetako baten laguntzailea den, norekin
beraz.
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•

•
•

prentsa?
Jo
dezagun
gure
komunikabide-unibertsoa
egunkarietara mugatzen dugula.
Zer inguru geografikoko egunkariak aztertuko dira: Espainiar
estatua, Euskal Herria edo Euskal Autonomi Erkidegoa? Jo
dezagun Euskal Autonomi Erkidegoa aukeratzen dugula gure
unibertso geografikotzat.
Zer garai hartuko da: urte bat (1988 adibidez) edo urte-multzo
bat (1988-1994)? Jo dezagun urte bat hartzen dela.
Egunkariko zer eduki-zati ikertuko da: egunkari osoa, politikasaila, gizarte-saila, edo beste edozein konbinazio? Informazioa
eta/ala iritzia? Jo dezagun egunkari osoko eduki informatiboak
ikertuko direla.

Beraz, nahiko ongi hesituta daukagu unibertsoa eta honelatsu idatz liteke
beraren definizioa:
«Ikerlan honen unibertsoa 1988. urtean, urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra
bitartean, Euskal Autonomi Erkidegoan editatutako egunkarietako sail
guztietako eduki informatiboak dira —albisteak soilik, iritzi artikuluak ez—».

Aurreko adibidean komunikabide batzuen eguneroko bizitza periodistiko
normalean emakumearen presentzia informatiboki nola betetzen duten jakin
nahi izan da eta, horretarako, denbora edo kronologia konkreturik ez
dagoenez, ikerleak berak ezarri dizkio, edo, beste era batera esanda, kanpotik
ezarri zaizkio komunikabideari unibertsoaren denbora-mugak.
Beste batzuetan, ordea, ikerketa gertakizun baten inguruan egin nahi
bada, gertakizunaren beraren tenporalitate eta kronologiak markatuko ditu
unibertsoaren mugak. Adibidez, Irak-eko gerraren inguruko ikerketa bat
egin nahi balitz, edozein dela ere ikertu nahi den gaia, orduan unibertsoaren
hasiera eta bukaerak gerrak berak ezarriko lituzke, bistan denez.
Beraz, unibertsoaren denbora-mugak ezartzeko, bi bide daude:
ikergaiaren kanpotiko bidea —aleatorio edo berariazkoa— eta ikergaiaren
beraren gertakizun-epea.
7.5.3

Hirugarren urratsa: lagina aukeratzea

Unibertsoa definiturik, hurrengo urratsa lagina aukeratzea da. Lehenago
laginketari buruz esandakoek erabat balio dute honako (ikus “Laginketaren
kontzeptualizazioa», 6. atala, 153. or.), baina horrez gain eduki-analisietako
laginketa egitea zertxobait berezia izaten dela ere esan beharra dago, maiz
zenbait pauso eman behar izaten baitira.
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Eduki-analisi batzuetan, unibertsoa txikia delako, laginaren ordez errolda
edo unibertso osoa iker daiteke. Hori egitearekin ez dago lagin-errorerik eta
neurketa-errorea soilik izan daiteke.
Dakigunez, eduki-analisia edozein eduki, mezu eta komunikazioz eta
edozein komunikabidez egin daiteke. Hori horrela, laginari dagokionez,
hurrengo sailkapena egin genezake:
7-3. taula

Lagin-erak eta urratsak komunikazio-motaren arabera
Laginerako urratsak (ez denak eta beti beharrezkoak)

Komunikabide
periodikoa
Prentsa

Ikusentzutekoak
Komunikabide
ez-periodikoa
(Beste guztia)

1) hedabideen
lagina
Ez-probabilitatezko
edo probabilitatezko
laginak
Ez-probabilitatezko
edo probabilitatezko
laginak

2)

data-lagina

aste konposatua
(kopurua erabaki
behar)
hileka estratifikatua
edo aste konposatua

3)

sail-lagina

Ez-probabilitatezko
lagina
Ez-probabilitatezko
lagina

Ez-probabilitatezko edo probabilitatezko laginak

Iturria: Autoreak atondua. Laukietan agertzen diren lagin-motak orientagarriak dira, ez
orohartzaileak. Adibidez, Prentsa eta data-laginaren gurutzeko zelulan dagoen aste
konposatua lagin-mota egokientzat hartzen da, baina badira erabiltzeko moduko laginmota gehiago —lagin aleatorio sinplea, eta abar— nahiz eta horren egokiak ez izan.

Aurreko 7-3. taulan ikus daitekeenez, komunikabide periodikoak eta ezperiodikoak bereizten ditugu. Lehenak, arrunki, baina ez derrigorrez, hiru
urrats behar izaten ditu lagina prestatzeko —hedabidearen, dataren eta
sailaren lagin-urratsak—, batez ere prentsa idatzian eta ikusentzutekoetan.
Bigarrenak, berriz, urrats horiek behar ez dituzten beste komunikabide
guztiak jasotzen ditu, hala masa hedabide berezi batzuk —kartelgintza,
adibidez— nola bestelako komunikazioak.
Masa-komunikabideen ezaugarrietako bat beraien eduki-moten eta
kopuruen erregulartasun edo periodizitate edo ziklikotasunerako joera da,
bai espazio eta bai denboraren ardatzetan zehar. Espazioaren ardatza hartzen
badugu, masa-komunikabide horien hedadura fisikoak bere eragina izanen
du betedura informatiboan; denboraren ardatza hartzen badugu, beren
argitaratze-maiztasunaldira (egunerokoa, asterokoa, eta abar) egokitzen dute
eduki informatiboa. Egunkarietako astegun bakoitzak bere eduki-nortasuna
nahiko markatua du (astelehenetan kirola,...) eta antzeko gauza esan liteke
irrati/telebistako albistegietaz, nahiz eta hauetan ziklikotasun hori ez horren
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nabarmena izan. Urtaroek ere badute beren eragina edukietan. Horregatik,
laginketak oso arreta berezia eskatzen du. Dena den, gerta ere gerta liteke,
mezu-mota bat masa-komunikabide batean agertzea, baina periodizitatearen
eraginik jaso gabe14. Honelako kasu batean lagina ateratzeko, bi bideetatik
edozein har liteke.
7-3. taulako Komunikabide ez-periodikoen lerroan, periodizitaterik ez
duten era guztietako komunikabide eta komunikazio mezuak sartzen dira.
7.5.3.1 Komunikabide periodikoetarako mezu-laginak
Mezu periodikoak, normalean, komunikabide periodikoetan agertzen
dira (irrati, telebista, egunkariak, aldizkariak...) eta, horregatik, hauen laginak
prestatu behar ditugunean, arrunki, hainbat urratsetako laginketa erabiltzen
da. Hona hemen eman daitezkeen urratsak, ez derrigorrezkoak:
•
Komunikabideen lagina: urrats honetan, ikerketako laginean zer
hedabide hartuko diren erabakitzen da.
•
Data-lagina: bigarrenik, denboraren unibertsotik data-lagina
hautatu behar da. Ikertuko diren egunkarien aleez edo irrati/telebistako
programez, dataren arabera emanda, osatzen da data-lagina. Ikerketa eta
ikerlearen helburuek adieraziko dute zer laginketa-mota erabili eta zer
tamainakoa; dena den, badago komunitate zientifikoan lagin-mota batzuen
aldeko hobespena (prentsa idatzian aste konposatua eta irrati-telebistan hori
bera edo hileka estratifikatua).
•
Sail-lagina: Hirugarrenik, komunikabideen izaera kontuan izanik15,
programazio edo sailetatik ikertu nahi den zatia hauta daiteke. Ikerketaren
helburuek adieraziko dute zer laginketa-mota erabili.
Hiru urratsak, eta batez ere bigarrena, ongi egiteko laginketari buruzko
atalean esandakoak, gogoan hartu behar dira. Izan ere, logikoa denez,
bigarren urratsa, data-laginarena, garrantzitsuena da, eta beraren prozedura
oso kontu handiz egin behar da.
7.5.3.1.1 Komunikabideen lagina
Komunikabideen unibertsotik komunikabide-lagin bat aukeratu behar
da. Edukiaren iturriak dira. Ikerketaren helburuek adieraziko dute zer
14

Adibidez, agian hildakoen eskelek ez dute egunkariaren periodizitaterik pairatzen eta
bizitzaren aleatoritatearen eta eskariaren legearen arabera agertzen dira soilik.
15
Egunkariek zenbait sail dituzte: lehen orrialdea, tokiko informazioa, estatuko
politika, ekonomia, gizartea, nazioartea, kultura, eta abar.
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laginketa-mota
erabili,
probabilitate
ala
ezprobabilitatezkoa.
Ezprobabilitatezko lagina hartzen bada, zentzunez arrazoitu behar dira
egindako aukerak. Aurreko orrietan hasitako adibidearekin jarraituz,
ikerleak esan lezake, berariazko lagina egin duela hurrengo lau
egunkariekin: El Correo Español, Bizkaiko egunkari kontserbadore
espainiar-zalea; El Diario Vasco, Gipuzkoako egunkari kontserbadore
espainiar-zalea; Egin, Gipuzkoako egunkari euskal-nazionalista radikala;
Deia, Bizkaiko egunkari euskal-nazionalista moderatua. Lau egunkariak,
orduan, prentsa-mota desberdinen ordezkari arrazoitutzat har litezke eta
lagin hau, ia-ia errolda ere, euskal prentsaren joera desberdinen
ordezkagarria dela argudia liteke.
7.5.3.1.2 Data edo aleen lagina
Zeregin hau funtsezkoa da, unibertsoaren ale edo data egunetatik hartzen
baitira laginerako izariak.
Helburu nagusia ahalbide egokiak erabiliz emaitza fidagarriak lortzea
izaten da, edo, beste autore batzuk dioten modura, «denbora eta ahaleginen
eraginkortasun handiena eskuratuz, ezezagun diren populazio-parametroen
emaitza ‘onargarriak’ lortzeko behar hainbat ale laginean hartzea16».
Masa-komunikabide tradizionalek —irrati, telebista eta prentsa idatzia—
nahiko sendoki erlazionatzen dituzte periodizitatea eta gaia kontzeptuak.
Esan nahi da, astegun jakinetan, hileko aste jakinetan, urteko hilabete
jakinetan, edo urtesail batzuetako urte jakinetan gai konkretu batzuei
buruzko mezu eta edukiak ugariagoak izan daitezkeela, enfasi informatibo
handiagoa eman diezaieketela denboraldi jakin horietan, eta bestetan
gutxiago, periodizitateagatik. Honela, gai informatiboek beren garaia, beren
periodizitatea izaten dute eta, egitate hau laginketan kontuan hartzen ez
bada, emaitzak bihurrika daitezke eta ondorioak faltsuak izan. Izan ere,
komunikabideek astegun bakoitzean nolabaiteko gai-agenda izaten baitute.
Adibidez, astelehenetan kirol asko eta politika gutxi izaten da eta beste
egunek ere beren eduki-nortasunaren jitea izaten dute17. Beste kasu
batzuetan, berriz, periodizitatearen haustura dugu, alderantzizko joera hain
zuzen, eta orduan ezohizkotasunaren kontzeptua sartu da. Kasu honetan,
16

(Riffe et al. 1993).
Urteen periodizitatean, adibidez, lau urterik behin egiten diren Joko Olinpikoen urtea
tokatzen bada, urte horretako eduki informatiboetan kirolak beste edozein urte
"normaletan" baino askoz ere portzentaia handiagoa izango luke. Hilabeteen
periodizitatean, berriz, laginean udako hilabeteak hartzen badira, bai programak eta bai
eduki informatiboak urtaro horretara egokituak egon daitezke, denborapasara gehienbat
eta ez urteko beste gai arruntentara.
17
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gertakizun oso berezi batek betedura informatibo arrunta hautsi egin dezake
eta, laginean hori sartuko balitz, kategoria horri legozkiokeen emaitzak
puztu eta besteenak txikiagotu eginen lirateke18. Horregatik, zer laginketateknika hartzen den, oso garrantzitsua da emaitzen fidagarritasunerako.
Baina metodologoen iritzei jarraitzen badiegu19, periodizitateari
dagokionez, ez dira berdin prentsa idatzia eta irrati-telebista. Lehenak,
egunkariak batez ere, nabarmenagoa du periodizitatearen eragina, irratitelebistak baino. Horregatik, data-laginaren zutabean ez dituzte lagin-mota
berdinak (ikus “ 7-3. taula Lagin-erak eta urratsak komunikazio-motaren
arabera», 191. or.).
Egia esateko, ikerlan batean laginketa-teknika puru bat erabili ordez,
askotan hobe izaten da konbinazio bat erabiltzea. Horregatik, data-lagina
prestatzerakoan, ikerlanaren helburuez gain, hurrengo elementu eta
irizpideak izan behar dira kontuan:
•
Urteak: Ikerlaneko n 1 urte-unibertsoari dagokio. Ikertu nahi den
urte-kopurua handia, ertaina edo txikia den gogoan izan behar da; baita
periodizitate edo ezohizkotasunaren artefaktu-arriskuak ere. Urte-kopurua
handi edo ertaina bada, orduan urteen lagin bat prestatu beharko da. Urteen
lagina egiteko, aldez aurretik eta beste kontsiderorik sartu gabe behintzat,
edozein laginketa-teknika erabil liteke: aleatorio sinplea, aleatorio
sistematikoa, estratifikatua edo eta sortakoa. Baina, kasuan kasu, batzuk
besteak baino egokiagoak izan daitezke. Urteen unibertsoa txikia bada, urte
guztiak har daitezke eta beraien barruko hilabete, aste edo egunen
unibertsoen bizkar egin laginketa. Azken finean, aipatutako hiru posibilitate
horietatik —urte asko, erdizka, edo gutxi— aukeratutako urte-sorta
erabilgarri eta fidagarri batekin amaituko dugu.
•
Hilabeteak: Aurreko puntuan adierazitako n 1 urte-sorta horretan,
n2 hilabete ditugu (urte bakoitzeko hamabiak bider urte kopurua—. Hilabete
unibertsoa handia, ertaina edo txikia den gogoan izan behar da; eta baita
periodizitate edo ezohizkotasunaren artefaktu-arriskuak ere. Hilabetekopurua handi edo ertaina bada, orduan hilabeteen lagin bat prestatu
beharko da. Hilabeteen lagina ateratzeko, aldez aurretik eta beste
baldintzarik sartu gabe behintzat, edozein laginketa teknika erabil liteke:
aleatorio sinplea, aleatorio sistematikoa, estratifikatua edota sortakoa. Baina,
kasuan kasu, batzuk besteak baino egokiagoak izan daitezke. Hilabeteen

18
19

Irak-eko gerra adibidez.
(Riffe et al. 1996).
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unibertsoa txikia bada, hilabete guztiak har daitezke eta beraien aste edo
egun unibertsoetan egin laginketa.
•
Asteak: Aurreko bi puntuetatik dakartzagun n 1 urteetako n2
hilabeteak dira gure erreferentzia eta hor dauden n 3 asteak dira gure
unibertsoa. Asteen unibertsoa handia, ertaina edo txikia den gogoan izan
behar da. Baita periodizitate edo ezohizkotasunaren artefaktu-arriskuak ere.
Aste-kopurua handi edo ertaina bada, orduan asteen lagin bat presta liteke,
baina ez da beharrezkoa. Asteen lagina ateratzeko, aldez aurretik eta beste
baldintzarik sartu gabe behintzat, baina kasuan kasukoa aztertuz, ia edozein
laginketa-teknika erabil liteke: aleatorio sinplea, aleatorio sistematikoa,
estratifikatua edota sortakoa. Asteen unibertsoa oso handia ez bada, aste
guztiak har daitezke eta beraien egun-unibertsoan egin laginketa.
• Egunak: Aurreko hiru puntuetatik dakartzagun n 1 urtetako n2
hilabetetako n3 asteak dira gure erreferentzia eta horietan dauden n 4 egunak
dira gure unibertsoa. Normalean hortik ateratzen da ikerketako data-lagina.
Aldez aurretik eta beste baldintzarik sartu gabe behintzat, edozein laginketateknika erabil liteke: aleatorio sinplea, aleatorio sistematikoa, estratifikatua
edo eta sortakoa. Baina periodizitate- eta ezohizkotasun-artefaktuek eragin
handia izan dezakete hemen; horregatik, zein laginketa-teknika erabiltzen
den, kontu handiko zeregina da, beheraxeago argituko den modura.
Ikus ditzagun orain, bada, probabilitate-laginketa desberdinen indar eta
ahuleziak, eta prozedura batzuk, masa-komunikabideetako mezuen laginak
prestatzeko orduan. Oharra: jakin badakigu zenbat eta urrats aleatorio
gehiago egin, orduan eta lagin-errore handiagoa eduki dezakegula, zeren eta
lagin-erroreak pilatu egiten baitira.
7.5.3.1.2.1 Laginketa aleatorio sinplea
Urteen unibertsotik urte-sorta batez osatutako lagin bat ateratzeko balio
dezake laginketa aleatorio sinpleak, nahiz eta periodizitate eta
ezohizkotasunaren arriskuak izan. Laginketa-mota hau ez da oso egokia
hilabeteen lagina aukeratzeko, eduki informatiboak aldatu egiten baitira
urtaroen gai-agenda antzeko baten arabera —udaldian politikazko albiste
gutxiago eta bidaia edo denborapasarako informazio gehiago, adibidez—.
Behin hilabeteen sorta erabaki ondoren, asteen lagina hautatzeko ongi balio
dezake. Asteen sorta erabaki ondoren, ez da egokia egunen lagina
aukeratzeko, periodizitatearen arrisku itzela baitago.
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7.5.3.1.2.2 Laginketa aleatorio sistematikoa
Aurreko laginketa-teknikak baino fidagarritasun handiagoa eman dezake
honek orokorki, baldin eta n zenbaki-tartea arreta handiz planifikatzen
bada. Urteen lagina ateratzeko baliagarria izan daiteke. Behin urteak
erabakita, hilabeteen lagina ateratzeko ere balio dezake. Behin hilabeteak
aukeratuta, asteen lagina egiteko ez dirudi oso baliagarria, hilabete
bakoitzak lau-bost aste bakarrik baititu eta, beraz, ia ezin baita tarte-zenbakia
erabili. Egunen lagina aukeratzeko, berriz, egokia izan daiteke baldin eta
zenbaki-tarteak periodizitatea ekiditen badu.
7.5.3.1.2.3 Sorta-laginketa eta laginketa estratifikatua
Bi teknika hauek batera hartuko ditugu hemen, oso antzekoak baitira
masa-komunikabideetako mezuen data-lagina egin nahi denean, nahiz eta
egiaz sorta-laginketaren ezaugarriak areago adieraziko ditugun (ikus 6.3.4
epigrafea eta hurrengoak, “Sorta-lagina», 166. or.). Normalean, teknika
hauen bitartez lortzen diren laginak, bai prentsa idatzian eta bai
ikustentzutekoetan, egokiak izaten direla frogatu dute metodologoek20.
Baina kontuan izan behar dugu, teknika hauen bitartez lagin-mota
desberdinak sor eta erabil ditzakegula —aste konposatuak, hileka
estratifikatua, eta abar—.
Azken finean, zeregina hauxe izaten da: unibertsoak —urte, hilabete, aste
edo astegunenak— sortatan ipini eta horietatik aleatorioki atera gure
laginerako unitateak —urteak, hilabeteak, asteak eta astegunak—.
Urteen unibertsoa handia bada, horren lagina egiteko oso erabilgarriak
dira sorta- eta estratifikazio-laginketen teknikak. Behin urteak aukeratuta,
horien hilabeteak ere sortaka jarri eta sorta bakoitzetik lagina ateratzeko ere
balio dezakete teknika hauek. Adibidez, urteko hamabi hilabeteko
unibertsoan lau multzo/sorta egin litezke (urtaldi bakoitzarena: negua,
udaberria, uda, udazkena, adibidez— eta bakoitzetik n hilabete aleatorioki
har. Jakina, urteak sortaka jarri eta horietatik lagin aleatorioa atera badugu,
eta hilabeteekin ere berdin egin badugu, pilatzen diren bi lagin-errore izan
ditzakegu; baina, hala ere, urteen kopurua handia bada, prozedura egokia
izan daiteke. Urteak eta hilabeteak hartuta dauzkagula, hilabeteak astetan
bana daitezke, aste sortak egin eta zenbatu, eta bakoitzetik egun-lagina
aleatorioki hauta liteke.

20

Ikus lehen ere aipatu ditugun ikerlanak (Riffe et al. 1993; Riffe et al. 1996).
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7.5.3.1.3 Komunikabideetan erabilitako lagin-mota batzuk
Aurreko lerroetan adierazi dira laginketa-teknika bakoitzaren indar,
ahulezia eta erabilera arruntak. Horietan oinarrituz eta horiek erabiliz,
zenbait lagin-mota, ad hoc egokituak, oso ezagun bihurtu dira masakomunikabideen ikerkuntzan. Berdin gertatzen da laginen neurriekin. Ezin
da arau absoluturik eman laginaren neurriari buruz, baina, hala ere, badago
zenbait aburu eta gida honetaz, esperimentu praktikoetan oinarrituta.
7

1 Sorta- edo estratifikazio-lagina

Unibertsoa sorta eta estratutan banatzen da eta ondoren sorta edo estratu
bakoitzean aleatorioki jokatzen da lagina ateratzeko. Bi urratsetan burutu
daiteke.
Lehen urratsa: behin ikerketan aztertu behar ditugun urte- eta hilabetelaginak erabakirik —laginen ordez unibertsoak ere izan litezke—, hilabete
bakoitza astez aste estratifikatzen da, hau da, hilabete bakoitzaren aste-sorta
zenbatzen da.
Bigarren urratsa: aste bakoitzetik egun bat edo bi bakarrik hautatzen dira
aleatorioki. Honela hilabeteko aste guztiak eta aste guztietako egun
ordezkagarriak bertan daude. Azken finean, hilabete bakoitzak lau edo bost
aste dituenez, hilabete bakoitzean lau-hamar egun bitarteko lagina egin
daiteke. Hemen ere bi artefakturen arriskua dago, batez ere
periodizitatearena, zeren eta, kasualitatea bada ere, gerta liteke aleatorioki
egun asko astelehena tokatzea eta, orduan, kirol-albisteen portzentaia behar
baino handiagoa izan genezake.
7.5.3.1.3.2 Aste konposatua
Lagin estratifikatua edo sorta-lagina ere dei liteke. Prentsa idatzirako,
egunkarietarako batez ere, hauxe da seguraski data-lagina prestatzeko
biderik hoberena. Zenbait modu daude aste konposatua antolatzeko, batean
sorta-laginketa erabiltzen da —edo antzekoa den lagin estratifikatua—,
bestean laginketa sistematikoa, eta oraindik beste batzuetan aurreko bien
konbinazioak. Edozein dela ere laginketa-mota, prestatzen dena aste
konposatua da, hau da, aste batetik astegun bat hartu —asteartea, adibidez—,
hurrengo astetik hurrengo asteguna —asteazkena—, eta honela jarrai, asteen
eta astegunen iladetan jauziak eginez, aste konposatua osatu arte. Hona
hemen aipatutako zenbait era:
1. Multzoka: Urte eta hilabeteen kasuan ikertu beharreko kopurua —
denak ala lagina— ongi erabakita daukagula, hilabete bakoitza hartu eta
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bakoitzari aste konposatu bat aterako zaio. Horrela, zenbat hilabete hainbat
aste konposatu izanen dira.
Prozedura honelakoa izan daiteke: hilabete bakoitzeko astegun guztiak
multzoka jartzen dira, astelehen guztiak batean, astearte guztiak bestean, eta
honela aste osoko egunak burutu arte. Astegun-multzo bakoitzetik
aleatorioki egun bat hartzen da —astelehenen multzotik bat, asteartekotik
beste bat, ...— eta azkenean zazpi eguneko lagin aleatorio batekin amaitzen
dugu.
2. Tarte-zenbakia erabiliz: urte eta hilabeteen kasuan ikertu beharreko
kopurua —denak ala lagina— ongi erabakita daukagula, hasiera-puntu
aleatorio bat markatu behar dugu. Puntu hori aste bateko astegun bat izanen
da eta hortik aurrera, laginketa sistematikoan oinarrituz, ntarte deitzen dugun
tarte-zenbakia aplikatuko da lagineko beste datak hautatzeko.
Komunikabideetan, ntarte hori edozein izan daiteke, baina 8 edo 6 zenbakiak
egokienak izaten dira zeren eta, asteak zazpi egun dituenez, sekuentzia
jarraitua ederki lortzen baita hala zortzi nola seiarekin21 ere (ntarte = 8 edo
ntarte = 6). Hasiera-puntua lehenbiziko hilabeteko lehenbiziko astean
aleatorioki hauta daiteke eta hortik aintzinera 8 edo 6ko gehikuntza-balioak
aplikatuz eta astez aste aurrera-jauzi eginez, aste konposatuak bata bestearen
atzetik antolatuz joanen gara, hilabete beraren baitan ala hilabeteetan
barrena. Sei edo zortzi eguneko jauziak eginez ibiliko gara eta, urteak
segidan badatoz, urteetan barrena ere jarrai daiteke honela. Bestela, urteak
aldatzerakoan, lehen astean hasiera-puntu aleatorio berriak egin eta
prozedura berritik hasi ere has daiteke.
Aurreko bien konbinazioa edo beste edozein konbinazio ere erabil
liteke,baldin eta aipatutako artefaktuak —periodizitatearena batez ere—
ekidin eta aleatoritatea zaindu egiten badira.

21

Hasiera-puntua 1.ko asteko asteartean badago (x data) eta horri 8 tarte-zenbakia
gehitzen badiogu bigarren lagin-eguna bigarren asteko asteazkenean egongo da, eta
hirugarren lagin eguna hirugarren asteko ostegunean, laugarren lagin eguna laugarren
asteko ostiralean...eta honela aste konposatua osatu arte. Beste era batera jarrita:
1x , 2x+1 , 3x+2 , 4x+3, 5x+4, 6x+5, 7x+6 , = 1.ko aste konposatua.
Non,
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 = asteak diren
x = hasiera-puntua den (astegun bat).
+1 , +2 , +3 , +4 , +5 , +6 = x-en gehikuntza-balioak.
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7.5.3.1.3.3 Aste jarraia
Aste jarraiaren teknikan, urte bakoitzetik, edo hilabete bakoitzetik —
unibertsoa zernolako sortatan banatzen dugun— aste jarrai bat hautatzen da
aleatorioki, astelehenetik igandera jarraian. Adibidez, periodizitatearen eta
ezohizkotasunaren arriskuak ekiditen ongi saiatu eta gero, urteko edo
hilabeteko astelehen guztiak multzo batean jar daitezke eta aleatorioki
astelehen bat ateratzen da. Astelehen horren aste jarrai osoa —astelehenetik
igandera— izanen da laginaren aste jarraia.
7.5.3.1.4 Lagin-mota eta lagin-kopuru egokienak komunikabideetarako
Orain arte esan dugunez, komunikabideetako mezu-lagina aukeratzeko,
maiz, hiru urrats eman behar izaten dira laginketan: komunikabideen lagina,
data-lagina eta sail-lagina. Esan ere esan dugu, data-lagina dela zailen eta
garrantzitsuena, seguraski. Azken finean, data-lagina ikerketaren lagina
baita. Eta azkenik, mintzatu ere mintzatu gara, nola hauta daitekeen datalagina eta zer laginketa-teknika eta prozedura erabil. Zenbait ikerlek,
laginaren aferaren inguruan kezkaturik, ikerketa batzuk egin dituzte laginprozedura eta lagin-tamaina desberdinak konparatzeko, eta nahiko emaitza
argiak lortu dituzte. Laburbil ditzagun emaitza horiek ondoko lerroetan:
1.

2.

Egunkarietan: urte oso bateko edukien analisia egiteko, bi aste
konposatuz osatutako lagina da egokiena —14 egun—. Autore
batzuen iritziz, 7 eguneko aste konposatua ere nahiko fidagarria
izan daiteke kategoria nagusienak ezagutzeko22, baina ez
azpikategoriak aztertzeko.
Telebistan: urte oso bateko albistegien eduki-analisia egiteko,
hileka estratifikatutako 24 eguneko lagin aleatorioa da
egokiena. Beraz, hilabete bakoitzean aleatorioki aukeratutako bi
egun hartuko dira. Horren ordez, baino fidagarritasun
estatistikoa partzialki lortuz, astelehenetik ostiralerako 5 egunak
bakarrik hartuz, lau aste konposatu, bat hiruhileko
bakoitzerako, erabil litezke23 —20 egun—. Bestela, zazpi
eguneko —astelehenetik igandera— hiru aste konposatu—21
egun—.

Esandako ondorio hauek laginketaren inguruan egindako hainbat
ikerlanen ondorio frogatuak dira, hurrengo epigrafeetan ikusiko dugun
legez.
22

Aipatutako lana, (Riffe et al. 1993).
(Riffe et al. 1996). Urte osorako hiru aste konposatu baina hiruhileko baterako aste
konposatu bat erabili zituzten (urtarril-martxoa adibidez).
23
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7

1

gunkarietarako lagin-mota eta -tamaina egokiak

Riffe, Aust eta Lacy ikerleek, aipatutako lanean24, hiru lagin-mota —lagin
aleatorio sinplea, aste konposatua eta aste jarraia— eta horietako bakoitzetik
lau lagin tamaina —7, 14, 21 eta 28 egunekoak25— alderatu zituzten.
Emaitzak oso argiak izan ziren: aste konposatuak beste biek baino
fidagarritasun handiagoa lortu zuen.
Honela diseinatu zuten ikerketa: egunkari batean sei hilabetetan zehar
argitaratutako tokiko albisteak, guzti-guztiak, hiru kodelari arituk zenbatu
zituzten. Denetara unibertsoan 2.772 tokiko-albiste agertu ziren 182
egunetan. Unibertsoaren batez bestekoa 15’2 albiste/eguneko zen, moda 8,
mediana 15 eta populazioaren desbideraketa estandarra 6’18. Ondoren,
hurrengo lagin-motak eta kopuruak atondu zituzten:
1.

Lagin aleatorio sinpleak prestatu zituzten lehenik: hogei lagin 7
egunekoak; hogei lagin 14 egunekoak; hogei lagin 21
egunekoak; eta hogei lagin 28 egunekoak.
2.
Aste konposatuen laginak egin zituzten bigarren: hogei lagin
aste konposatu batekoak (n = 7); hogei lagin aste konposatu
bikoak (n = 14); hogei lagin hiru aste konposatukoak (n = 21);
eta hogei lagin lau aste konposatukoak (n = 28).
3.
Aste jarraien laginak atera zituzten hirugarrenik: hogei hasierapuntu aleatorio atera zituzten eta bakoitzetik hurrengo laginak
prestatu: hogei lagin aste jarrai batekoak (n = 7); hogei lagin bi
aste jarraikoak (n = 14); hogei lagin hiru aste jarraikoak (n =
21); eta hogei lagin lau aste jarraikoak (n = 28).
Ondoren 20 lagineko sorta bakoitzaren lagin-errore estandarra26
kalkulatu zuten eta hurrengo ikergaldera egin:
Lau tamaina desberdinetako hiru laginketa-mota horien lagin-multzoen batez
bestekoak zer portzentaiatan geratzen dira unibertsoaren batez bestekoarekiko bi
errore estandarren eta errore estandar baten barruan?

Hona emaitzak:
•
Aste konposatuaren teknikak askoz ere emaitza fidagarriagoak
lortu zituen. Unibertsoaren batez bestekoarekiko bi errore estandarren
24

(Riffe et al. 1993).
Hau da, aste bat, bi aste, hiru aste eta lau aste., mota bakoitzean.
26
Lagin-multzo baten distribuzioaren desbideraketa estandarrari errore estandarra deitzen
zaio, kasu honetan 20-lagineko multzo bakoitzaren distribuzioaren desbideraketa
estandarra. Jakina denez, lagin-multzo baten distribuzioa normaltzat hartzen da.
25
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barrenean (s = 2) sartu ziren sorta bakoitzeko laginen batez bestekoen
%100. Beste hitz batzuetan esanda, 20 lagineko lau sorta zeuden eta lauetako
laginen batez bestekoen ehuneko ehun bi desbideraketa estandarren barnean
geratu ziren. Errore estandar baten barrenean (s = 1), berriz, %85-95 tartean
sartu ziren.
•
Lagin aleatorio sinpleak ez zituen horren emaitza onak eman eta
bi errore estandarren barrenean (s = 2) sartu ziren laginen %85-95 tartean.
Errore estandar baten barrenean (s = 1), aldiz, emaitza eskasak eskuratu
zituen eta %55-75 sardean geratu zen.
•
Aste jarraiak lortu zituen emaitza txarrenak, eta ez dirudi
egunkarien eta antzeko komunikabideen eduki informatiboak ezagutzeko
laginketa-teknika egokia denik. Bi errore estandarren barnean sartu ziren
laginen batez besteko %70-85. Errore estandar baten barrenean, berriz,
%35-65 sardean. Ikus dezagun emaitzen taula:
7-4. Taula: Egunkarietarako lagin-mota eta tamaina egokiak urte erdiko edukirako

Lagin-egun #:
7 egunekoa
14 egunekoa
21 egunekoa
28 egunekoa

20 lagineko sorta, lagin-mota bakoitzean
Aleat. Sinplea
Aste Konposa.
Aste jarraia
2s
1s
2s
1s
2s
1s
%
%
%
%
%
%
95
55
100
85
85
65
85
60
100
90
80
40
90
65
100
90
70
45
95
75
100
85
80
35

Iturria: (Riffe et al. 1993). Argibideak: a) 2 s = bi errore estandar; 1 s = errore estandar
bat; b) zelula bakoitzeko portzentaia hogei lagineko multzoari dagokio.

Taulan ikus daitekeenez, komunikabide baten urte erdiko eduki
informatiboen unibertsoa %95eko konfiantza-mailarekin ikertzeko, aski da
aste konposatu bat hartzea. Bi eta hiru aste konposatu hartzeak apurtxo bat
hobetzen ditu emaitzak27. Ikerketa bakoitzaren helburuek, unibertsoaren
luzerak, kategoria-sistemen konplexitateak, eta diru/denbora behar eta
baliabideek mugarratuko dute, azken finean, erabakia, hots, zenbat aste
konposatuko lagina hartu behar den. Lagin aleatorio sinpleak oso
portzentaia-emaitza baxuak ematen ditu erreferenziatzat errore estandar bat
eta 7, 14 eta 21 eguneko lagin-kopuruak hartzen direnean. Aldiz, 28
eguneko lagin aleatorio sinpleak emaitza nahiko fidagarriak eman litzake,
eta are fidagarriagoak lagina handiagoa balitz. Baina, izatez, sei hilabeteko
27

Lau asteko aste konposatuak %85eko portzentaia eman zuen, bi eta hirukoena baino
gutxiago eta batekoarena bezainbat. Hori, ikelarien ustez, laginketa-errore bati
zegokiokeen.
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unibertsoan 28 eguneko lagina oso handia da eta, beraz, lan handia eskatuko
lioke ikerleari. Aste jarraiak, nahiz eta maiz erabiliak, ez dira fidagarriak
komunikabide baten sei hilabete edo gehiagoko eduki informatiboak ongi
ezagutzeko; beste mezu batzuen antzera, aldakorrak baitira.
Baina aipatutako ikerketa ez da bakarra izan. Stempel ikerleak28 ere
antzeko ikerketa egin zuen urte asko lehenago. Berak ere, egunkarien
edukia ezagutzeko, bost lagin-kopuru erabili zituen: 6, 12, 18, 24 eta 48
eguneko laginak. Kopuru bakoitzetik hamar lagin prestatu zituen eta hauen
batez bestekoak urte osoko batesbestekoarekin alderatu zituen. Unibertsoa
Wisconsin-go egunkari baten urte osoa zen eta hasiera-puntu modura egun
aleatorio bat hautatu zuen. Igandea kanpoan utzi eta n tarte modura 6 zenbakia
erabiliz, aste konposatu edo estratifikatuak prestatu zituen. Lagin-kopuru
guztiak —6, 12, 18, 24, 48— egunkariaren urte bateko edukia29 ezagutzeko
egokiak izan zitezkeela aurkitu zuen, baina bi aste konposatuko lagina, 12
egun estratifikatukoa, oraindik egokiagoa. Hortik gora, oso hobekuntza
txikia gertatzen zen emaitzen fidagarritasunean.
Oharra: eduki-analisi batean, lagin egokia hartu arren, kategoria bateko
kasu edo item gutxi azaltzen badira aztertutako corpusean, bi urratseko
laginketa erabil liteke. Lehen urratsean, hartutako lagina erabiliz, eduki
guztia kategoria-sistemaren arabera kodifikatzen da. Bigarren urratsean,
beste lagin bat hartzen da,, baina oraingoan ez da eduki osoa kodifikatzen,
guk bereziki aztertu nahi dugun kategorian sartzen den eduki-mota soilik
baizik. Adibidez, jo dezagun egunkari bat ikertu nahi dugula. Kategoriasistema ezarri eta eduki guztia kategoriatan kodifikatzen dugu. Pentsa
dezagun indarkeriaren kategoria oso kasu gutxirekin geratu dela eta,
azpikategoria batzuk dituenez, eta guk ere horretan interes berezia dugunez,
beste aste konposatu bat gehiago har dezakegu lagintzat. Bigarren aste
honetan, dena dela,, indarkeriazko albisteak bakarrik kodifikatuko ditugu.
7

Telebistako albistegietarako lagin-mota eta -tamaina egokiak

Arau orokor modura, unibertsoaren ezaugarriak eta artefaktu-arriskuak
kontuan izanik, zenbat eta lagin handiagoa, neurri baten barruan, hainbat eta
hobeki. Horretan ez dago zalantzarik. Baina, eguneroko praktikan, lagintamaina egokiak erabiltzeko, ikerleak gida batzuk behar izaten ditu, alferriko
lana ekidin dezan. Gida horiek komunitate zientifikoan aurki daitezke eta
aldizkari zientifikoetara jotzea baino ez dago.
28

(Stempel 1952).
Berak lehen orrialdeko argazkiak izan zituen aztergai. Gainera, igandeetako alearen
distortsio posibleaz kezka adierazi zuen.
29
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Adibidez, telebistaren biolentzia udazken-neguko programazioan
ikertzeko, Gerbner ikerle ezagunak eta bere kideek30 aste bateko lagina
nahikoa izan zitekeela esan zuten.
Riffe eta beste autore batzuk31 telebistako albistegien eduki-analisirako
zein lagin-mota eta -tamaina izan zitezkeen egoki aztertu zuten. Ikerketa
honelakoa izan zen: Estatu Batuetako ABC eta CBS telebista-kateek 1992ko
urtean aslehenetik ostiralera emandako albistegien edukiak hartu zituzten
unibertsotzat32. Aldagaiak hauexek ziren: 1) albiste kopuru osoa; 2)
nazioarteko albisteak; 3) Estatu Batuetako ekonomia-albisteak; 4)
nazioarteko albisteei emandako denbora, segundutan; eta 5) ekonomiako
albisteei emandako denbora, segundutan. Hiru lagin-mota alderatu zituzten,
hurrengo tamainekin:
1.

2.

3.

Lagin aleatorio sinplea: 5, 10 15, 20, 25, 30, 35, eta 40 eguneko
tamainako laginak; tamaina bakoitzerako 40 lagin desberdin
prestatu zituzten.
Hileka estratifikatutako lagina: 24 eguneko tamaina; hilabete
bakoitzetik 2 egun aleatorioki hautatu zituzten; 40 lagin
desberdinez osatutako sorta.
Aste konposatua: lau aste konposatu urte osorako eta, beraz, bat
hiruhileko bakoitzerako —astelehenetik ostiralerako albistegiak,
bost egun aste bakoitzean—; 20 egun guztira; 40 lagin
desberdineko sorta.

Kurba normalaren teoria erabiliz, ikerleek hipotetizatu zuten laginen %95
bi errore estandarren barruan eroriko zela unibertsoko batez bestekoarekiko,
eta laginen %68 errore estandar baten eremuan.
Hurrengo taula honetan garbi dago, 24 eguneko eta hileka
estratifikatutako lagina oso egokia dela telebistako albistegien urteko edukia
ezagutzeko, eta hiru edo lau aste konposatuko33 laginak ere, estatistikoki
erabat onak izan ez arren, erabil daitezkeela. Emaitzek, lagin-mota
bakoitzean 20-30 eguneko tartea erabiliz, horixe adierazten baitute:

30

(Gerbner et al. 1969).
(Riffe et al. 1996).
32
Video albisteak ordez Vanderbil Television News Index and Abstracts bildumetan
dauden deskripkzioak erabili zituzten.
33
Segun eta bost edo zazpi egunekoak diren.
31
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7-5. Taula: Telebistako lagin-mota eta -tamaina egokiak urte osoko albistegietarako

Kategoriak
Albiste-kopurua

Laginak
Hileka estratifikatua
Aste konposatua
Aleatorio sinplea
Nazioartekoak
Hileka estratifikatua
Aste konposatua
Aleatorio sinplea
Ekonomiakoak
Hileka estratifikatua
Aste konposatua
Aleatorio sinplea
Denbora; Nazioart. Hileka estratifikatua
Aste konposatua
Aleatorio sinplea
Denbora; ekonom. Hileka estratifikatua
Aste konposatua

ABC
1 s
%
70
67,5
60
70
65
70
80
77,5
50
82,5
72,5
75
65
72,5

News
2 s
%
95
95
85
97,5
97,5
97,5
97,5
92,5
87,5
97,5
100
100
92,5
90

CBS
1 s
%
70
75
62,5
80
80
57,5
67,5
72,5
72,5
82,5
72,5
60
72,5
52,5

News
2 s
%
100
92,5
90
100
97,5
95
95
90
97,5
100
97,5
97,5
95
77,5

Iturria: (Riffe et al. 1996). Argibideak: 1) 2 s = bi errore estandar; 1 s = errore estandar
bat; 2) zelula bakoitzeko portzentaia berrogei lagineko multzoari dagokio; 3) hileka
estratifikatuaren kopurua, n = 24 egun; 4) aste konposatuaren kopurua, n = 20 egun; 5)
aleatorio sinplearen kopurua, n = 25 egun; 6) Beltzez dauden zenbakiek itxarotako
hipotesia gainditzen dutela esan nahi dute.

7.5.3.2 Komunikabide edo komunikazio ez-periodikoetarako

mezu-laginak
Ikertu nahi diren mezu eta edukiak komunikabide edo komunikazio ezperiodikoetakoak direnean, ez dute periodizitatearen eta ezohizkotasunaren
artefaktuen arriskurik. Ustez behintzat. Horregatik, probabilitatezko eta
ezprobabilitatezko laginketen artean erabakitzerakoan, kontuan izan behar
da beste unibertso-mota batzuekin jokatzen dela. Batzuetan unibertsoak ez
dira oso kontrolatuak izaten eta beraien lagin- eta datu-emaitzek arazoak
planteatzen dituzte ondorio eta inferentziak egiteko garaian. Adibidez, jo
dezagun Sobiet Batasun izandakora eta orain Errusiako kartel —
hormairudi— edo plakat-aren eboluzio historikoaren ikerketa egin nahi
dela34 eta, horretarako, hiru garai zehatz hartzen direla —1918-1925.eko
iraultza boltxebikea eta gerra zibila, 1940-45.eko II. mundu-gerra, eta 19871991.eko Perestroika—. Bistan denez, lehenbiziko eta bigarren garaiko
plakat edo kartel asko galdu eta desagertuta egongo dira, ez dira existituko
eta, beraz, beraien orduko egiazko unibertsoa ezezaguna izanen da. Ikerleak
egin dezakeen bakarra, unibertso eskuragarri modura liburutegi eta
artxiboetan dauden garai haietako plakat-bildumak erabiltzea da, eta
probabilitatezko laginak haietatik hautatzea. Unibertsoaren ahulezia hori
34

(Basterretxea 1995).
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hobesteko, sobietar eta errusiar plakat historikoei buruzko liburu eta lan
historikoak erabili beharko dira, liburutegi eta artxiboetako plakatunibertsoaren baliagarritasuna bermatzeko.
Beste batzuetan, berriz, errazago kontrola daiteke unibertsoa. Adibidez,
komun eta zerbitzu publikoetan agertzen diren grafiti eta pintaden edukianalisia egin nahi bada, esparru geografiko bateko zerbitzu publiko guztiak
izanen dira unibertsoa eta, hortik, behar den lagin zientifikoa hartuko da
ikerketarako.
Mezu edo edukiak edozein motatakoak izan daitezke: idazle baten
poesia- edo eleberri-liburuak, kazetari baten lanak, elkarrizketa bat —
grabatu egin beharko da gero analisia egiteko—, klasean dagoen ikasleen
arropa eduki modura hartuta, herri bateko abesti tradizionalen hitzak, eta
abar. Den-denak iker daitezke eduki-analisiaren metodo honekin.
Helburuak ikergarriak badira behintzat.
7.5.4 Laugarren urratsa: analisi- eta neurketaunitateak aukeratzea
Ikerketa askotan analisi-unitatea eta neurketa-unitatea bat bera dira, baina
beste batzuetan ez. Horregatik zaigu beharrezko bien ezagutzea. Autore
batzuek35 gure neurketa-unitateari beste izen batzuk ematen dizkiote:
analisi-unitatea, analizatzen eta neurtzen den unitatea delako eta erregistrounitatea, kodifikazio-fitxan erregistratu edo apuntatzen den izari bakoitza
hori delako. Gure analisi-unitateari, berriz, kontestu-unitatea deitzen diote.
Azken finean gauza berberaz ari gara baina, gure ustez, kontzeptuekiko
zorroztasun handiagoa adierazten dute hemen erabiliko ditugunek:
neurketa-unitatea eta analisi-unitatea.
Edozein ikerketa egiten denean, bi galdera hauek egin behar dira: zer
neurketa-unitate eta zer analisi-unitate erabiliko diren. Askotan, esan bezala,
bi unitateak —neurketa eta analisiarena— bat bera izaten dira, biak maila
nominalekoak direnean; baina beste askotan, bi unitateak desberdinak izaten
dira. Jo dezagun egunkarien albisteen analisia egin nahi dugula. Hurrengo
unitateak erabil ditzakegu:
1.

35

Analisi-unitatea: albiste bakoitza, handia nahiz txikia bada ere36.
Beraz, albiste bakoitzak bere fitxa izango du eta item bat izango

(Bardin 1986, 78-80 orr.).
Lanerako definizio hau oraindik areago zehatz liteke: lehen orrialdean agertzen diren
albisteak bakarrik, adibidez.
36
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2.

da. Maila nominaleko izakiak izaten dira hauek, handi eta
txikien artean bereizketarik egin gabe.
Neurketa-unitatea: albisteen espazioa zentimetro karratutan
neurtuta. Ratio mailako neurketa-sistema dugu kasu honetan,
espazioa neurtzen baita, baina maila ordinal eta tartekazkoa ere
izan liteke.

Beraz, albiste bakoitzaren fitxan zer albiste-mota den jarriko genuke —
nazioartekoa, ekonomia, politika, kultura...— eta zenbat neurtzen duen
albiste bakoitzak —zentimetro karratutan—. Garbi dago, maila desberdineko
unitateak ditugula, lehena nominala, bigarrena ratiozkoa. Ikus dezagun orain
beste adibide bat, zeinetan bi unitateak bat bera diren eta biak maila
nominalekoak —kontuz, bi unitateak desberdinak izan daitezke, nahiz eta
biak maila nominalekoak izan, beheragoko adibidean azalduko dugun
moduan—.
Jo dezagun hauteskunde-kanpainaren garaian hautagaien arteko telebistadebateen ikerketa egin nahi dugula37, telebista-kateen portaera ikusteko.
Horretarako, lanerako definizio modura, ordu laurden edo ordu erditik
gorako debate-programa guztiak debatetzat joko ditugu, hau da, ezarritako
minimotik gora denbora gehiagok edo gutxiagok ez du garrantzi
handiegirik betedura orokorraren azterketarako eta, denak debate direnez,
kodifikazio-fitxa bana jarriko zaie.
1.
2.

Analisi-unitatea: debate-programa bakoitza. Maila nominaleko
unitatea.
Neurketa-unitatea: debate-programa bakoitza, maila nominalean
hartuta.

Ondoren, telebista bakoitzaren debate-kopurua kontatuko genuke eta
portzentaiak atera, telebista-kateek zer debate-betedura egin duten eta zer
alderdi politiko mesedetu duten ezagutzeko.
Bi kontzeptuen bereizketa eginik, esan ere esan beharra dago, erne ibili
behar dela ikerlanaren diseinua egitean, zeren, maiz, bi unitate-mota hauek
nahasi egiten baitira edo, bestela, inguru anbiguoak sortzen baitituzte.

37

(Zabaleta Urkiola 1994).
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7.5.4.1 Analisi-unitateak
Analisi-unitateen —esan bezala, kontestu-unitate ere deitzen dituzte—
zeregina gero egingo den neurketarako markoa edo mugak ezartzea izaten
da.
Ikerketaren helburuetarako analisi-unitate handia hartzen bada, ikuspegi
orokorra lortzen lagun dezake, batetik, eta egoera anbiguoak sor ditzake,
bestetik. Analisi-unitatea txikia hartzen bada, mikroanalisi nekagarri batean
sar gintezke eta ikuspegi orokorra gal.
Irrati eta telebistan, normalean, hauexek izaten dira: a) planoa; b) eszena;
c) sekuentzia; d) segmentua, baina honen lanerako definizioak arazoak sor
litzake; eta e) programa bera.
Prentsa idatzian analisi-unitate arruntak hauexek izaten dira: a) parrafoa;
b) albiste edo artikuluaren titularra, non maiz aurretitular eta azpititularra ere
sartzen diren eta baita batzuetan albokiak edo «ladiloak» ere; eta c) artikulua
bera —albistea edo bestelakoa—.
Adibidez, pertsonaia politikoen egunkarietako presentzia/ausentzia
ezagutu nahi bagenu, analisi-unitate modura albistea —nominala— erabil
genezake, eta neurketa-unitate modura, berriz, pertsonaia politikoa —
nominala ere—. Ikus daitekeenez, biak nominalak, baina hala ere unitateak
desberdinak dira. Gure diseinu honetan analisi-unitatea albistea dugunez,
albiste bakoitzak bere kodifikazio-fitxa izango luke, baina hauen baitan
hainbat egoera desberdin aurki genitzake pertsonaien presentziarekiko, hau
da, neurketa-unitatearekiko. Eman ditzagun batzuk: a) albiste batean hainbat
pertsonaia agertzen dira —A, B, C—; b) albiste batean pertsonaia bat hainbat
aldiz izendatuta dago —titularrean, sarreran, eta testu gorputzean beste
hainbat aldiz—; c) albiste batean A pertsonaia batzuetan bere izenez agertzen
da eta beste batzuetan, berriz, izenorde baten bitartez —«berak», «hura»—,
eta abar. Egoera hauek ere, erregistratuta geratzeko, beren zutabea edo
zelula behar dute kodifikazio-fitxan.
Gauza oraindik konplikatuagoa bihur liteke, pertsonaia bakoitzaren
presentzia eskala positibo-negatibo batean ebaluatu beharko bagenu, gerta
bailiteke titularrean presentzia positiboa izatea eta testuan, berriz, negatiboa,
kodelarien ustetan. Honelako egoeratan, ikerleak erabakiak hartu behar ditu.
Hona hemen har litzakeen batzuk:
1.

Albiste bakoitzean, kasu honetako analisi-unitatean, pertsonaia
bakoitzari aipamen bat baino ez aitortzea. Beraz, lau aldiz
aipatua bada ere, behin bakarrik markatuko da. Presentzia
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2.

eskala positibo-negatiboan neurtu behar balitz, bi aukera egon
litezke: a) titularreko ebaluaketa egitea: b) kodelariek
ebaluaketa biltzaile eta bakar bat egitea —garrantzi handiena
titularrari emanez, gero sarrerari, gero testu nagusiaren hasierari,
eta abar—.
Albiste bakoitzean, pertsonaia bakoitzaren aipamen guztiak
kodifikazio-fitxan sartzea, eta bakoitzari ebaluazio positibonegatiboa ematea. Baina, hau eginez, indize baten gradazioa
sartu beharko litzateke, zeren titularreko aipamenaren garrantzia
eta testuko azken parrafokoarena ez baitira berdin.

Beraz, arreta handiz erabaki behar da analisi-unitatearen auzia eta, beti,
neurketa-unitatearen erabakiarekin erlazioa mantenduz.
7.5.4.2 Neurketa-unitatea
Neurketa-unitatea, egiaz neurtzen dena da eta, beraz, izari bakoitzak
neurtekaren balioak jasoko dituen kodifikazio-fitxa bat izan behar du.
Edozein neurketa-sistemak unitate bat behar izaten du lan egin ahal
izateko. Adibidez, ikergaitzat pisua hartzen badugu, eta objektu baten pisua
neurtu nahi bada, kilogramoa hartuko da neurketa-unitate modura —edo
gramoa, txikia bada—; neurtu nahi den kategoria espazioa bada, metroa izan
daiteke unitatea —edo zentimetroa, txikia bada—; eta honela edozein
neurketa-sistematan.
Eduki-analisia erabiltzen denean ere, fenomeno batzuen neurketa edo
kontaketa egin nahi izaten da eta, beraz, unitate bat ezarri behar izaten du
ikerleak.
Neurketa-unitatea, kontatzen —maila nominalean—,
sailkatzen —maila ordinalean— edo neurtzen —tarteka eta
ratio mailetan— den zera dela esan genezake, eta zer hori
ikerketako unitatea da, magnitudearen neurria, osagairik
garrantzitsuenetakoa.
Ikertu nahi den edukia idatzia bada, orduan neurketa-unitateak bi
eratakoak izan daitezke: formari dagozkionak eta edukiari dagozkionak.
1.

Formari dagozkionak: Testuaren osagarri formaletatik sortzen
diren neurketa-unitateak izaten dira. Adibidez: titular edo
izenburua, esaldia, parrafoa, albistea bera, argazkia edo ikonoa.

EDUKI-ANALISIAREN METODOA

2.

209

Neurketa-unitate hauek guztiak lau neurketa-mailatan neur
litezke —nominala, ordinala, tarteka eta ratioa—.
Edukiari dagozkionak: Testuaren edukitik sortzen dira eta hona
adibide batzuk: hitz bat38, gai bat edo gaia39.

Ikertuko den edukia ikustentzutekoa bada —filme, telebista edo irratia—
antzera joka daiteke, formazko eta edukizko neurketa-unitateak sortuz.
Lehenetakoak dira, adibide modura, irudi-planoak, sekuentziak, eskenak,
programa osoak, segmentuak edo zatiak, trantsizioak, eskenatokiak.
Bigarrenetakoak, berriz, gaia eta pertsonaia.
Jakina, neurketa-unitatearen lanerako definizio egoki eta zehatza egin
behar da, ikerketa fidagarri eta baliagarria izan dadin. Bestela, arau eta
definizio argi eta garbiak ezartzen ez badira, antzeko fenomenoak
desberdinki neur litzake kodelari bakoitzak edo, bestela, kodelarien arteko
diferentziak ere egon litezke. Hitz batean, kodelari edo neurtzaileen
subjektibitate ezkontrolatuari toki handiegia utz lekioke.
Neurketa-unitate batzuk errazak izaten dira, hala ezarri nola erabiltzeko.
Adibidez, komunikabideetan albiste-mota baten edo gertakizun batzuen
nabarmendura edo betedura informatiboa40 beraien espazioa zentimetrotan
neurtuz egin liteke prentsa idatzian, eta irrati-telebistan, berriz, beraien
denbora segundotan kontatuz. Edo oraindik errazago, Espainiako
komunikabideetan Euskal Herriaren pisu informatiboa jakin nahi balitz,
adibidez, denbora edota espazioa neurtu ordez, aski izan liteke unitate
modura albiste osoa hartzea —bai prentsan idatzian, bai ikusentzutekoetan—
eta herri honi buruzko albisteak zenbatzea. Orduan analisi-unitatea eta
38

Jo dezagun egunkarietan "indarkeriari", diskurtso-tonu bezala hartuta, ematen zaion
presentzia ikertzen ari garela. Gure neurketa-unitatea bi modutara presta genezake: 1)
"indarkeria" hitza eta bere deribazio zuzenak bakarrik hartuz ("indarkeriazko", "indarkeriaz
behartu", eta honelakoak); 2) Indarkeria kontzeptuaren sinonimo den edo alor semantiko
hori adierazten duen edozein hitz hartuz ("jo", "hil", "torturatu", eta abar). Analisiunitatea albistea balitz, albiste bakoitzean agertzen diren "indarkeria-hitzak" erregistratu
eta aztertuko genituzke.
39
Aurreko neurketa-unitatearen senidea da, baina hemen ez da "hitzaren" muga
fisikoetara makurtzen. Albiste edo idazki batean gai bat edo gai anitz egon daitezke. Gai
anitz badaude,esaldi edo parrafo batean edo anitzetan egon daitezke. Baina albiste edo
textua gai bat bakarrik emanez deskribatu nahi badugu, gai hori enbor-adar modura gara
daiteke. Adibidez, albiste bat ekonomiari buruzkoa bada, esan liteke bere gaia "ekonomia
dela, eta azpigaiak, berriz, "finantzieroa", eta abar.
40
Nabarmendura informatiboa, komunikabideetako nabarmendura, kazetal
nabarmendura = journalistic or media display ; relieve en los medios , relieve
informativo. Betedura informatiboa = media coverage; cobertura informativa.
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neurketa-unitatea bat datoz. Jakina, honelako kasu batean albiste guztiak
berdintzat hartzen dira, denek tamaina berdina bailuten. Honelako unitateak
erabiliz —albiste edo programa osoa unitate— ikerketa asko egin dira
komunitate zientifiko-akademikoan, eta badago aski arrazoi zientifikorik
horretarako, frogatuta gainera. Horrelako neurketa eta analisi-unitateak,
beraz, errazak izaten dira sortu eta erabiltzeko, baina beste ikerketa
batzuetan, ikergaiaren kontzeptualizazio teorikoa indartsu eta konplexua
bada, biolentziarena adibidez, orduan lanerako definizioak ezartzea ere
konplexua izaten da eta are konplexuagoa lanerako definizio horiei
dagozkien analisi-unitateak eta neurketa-unitateak, azken hauek minimoak
beti, zein diren erabakitzea. Baina, horrelako kasu askotan, nahiz eta ikerleak
lanerako definizioak eta unitateak ongi ezarri dituela uste izan, estudio
pilotoa egitean, eta baita ikerketako eduki osoa neurtzen ari denean ere,
zalantza handiko kasuak ager lekizkioke, unitatera makurtu eta egokitzen ez
diren izariak. Holakoetarako ez dago erantzun orokorrik. Batzuetan
neurketa-unitatea birdefinitu egingo da, kasuistika berria jaso dezan;
bestetan izari hori, ongi arrazoitu ondoren, era batera neurtu eta erabakiko
da; eta hortik aurrera ager daitezkeen horrelako kasuetan, koherentzia
mantenduko da. Jakina, ikerleak erabaki eta auzi hauen berri eman behar du
bere artikulua egitean.
Adibidez, telebistako biolentzia ikertu nahi balitz, erabaki dezagun
lehenik analisi-unitate modura programa hartzen dugula eta neurketaunitatea, berriz, ekintza biolentoa dela. Azkenean, programa guztietan
dauden indarkeriazko ekintza guztien kopuru eta deskripzioekin amaituko
genuke eta, beraz, programa bakoitzean batez beste zenbat indarkeriazko
ekintza dagoen ere jakin genezake, alderaketak egiteko. Goazen aurrerago.
Telebiolentziaren lanerako definizioan, biolentzia fisikoa daramaten izariak
bakarrik neurtuko direla esan liteke, berba eta keinu eta bestelako indarkeria
ez-fisikoak baztertuz. Beraz, jo dezagun bi ekintza biolento mota, hots, bi
kategoria, prestatzen direla:
•

•

elkar-ukituko biolentzia: egilearen eta jasotzailearen arteko
ukitu fisikoa, zuzena ala tresnazkoa, daramaten izari biolentoak
—larruz
larrukoa—:
ukabilkadak,
ostikoak,
horzkak,
zaplastekoak, eta baita makilkadak eta antzekoak.
tele-biolentzia: egilearen eta jasotzailearen artean ukitu fisikorik
ez daukaten izari biolentoak: tiroak, kotxe-jazarpenak, botila
edo beste edozein objekturen jaurtiketak, eta abar.

Badirudi nahiko ongi zehazturik daudela kategoriak. Hurrengo urratsa
neurketa-unitatea zehaztea da, hau da, lehenago aipatu dugun indarkeriazko
ekintza zer den definitzea.
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Ukabilkada bakoitza, muturreko bakoitza, zaplasteko bakoitza, tiro
bakoitza, botila-jaurtiketa bakoitza hartuko al da unitatetzat? Ala ukabilkada
zenbait dituen borrokaldi bakoitza, tiro zenbait izan ditzakeen tiroketa
bakoitza, zenbait kale eta bidetatik barrena igaro daitekeen auto-jazarpen
bakoitza?
Biolentzia-mota horiek dauzkan plano bakoitza hartuko al da unitatetzat?
Ala eskena bakoitza? Baina nola zehazten da eskena materialki? Eta zer
gertatzen da plano bat edo eskena bat, edo item biolento bat segundo bikoa
bada eta beste bat hogeikoa? Berdintzat hartuko al dira? Eta pertsonaia berri
bat ekitaldi biolento horretan sartzen denean, aldaketarik gerta al daiteke?
Honelako arazoekin topo egin dezake ikerleak edukiak kodifikatzean.
Horregatik,
neurketa-unitatearen
lanerako
definizio
zehatzak
derrigorrezkoak dira eta, are gehiago, beste edozein kodelarik ere errazki
jarrai litzakeenak. Esan bezala, froga-eta-errore saiorik egin gabe, ezin da
unitaterik ongi definitu. Horregatik dira horren garrantzitsuak estudio
pilotoak. Edozein objektu, fenomeno, pertsonaia edo izari izan daiteke
ikerlan baten neurketa-unitate. Eskatzen zaizkion ezaugarri nagusiak
hauexek dira: definizioan argitasuna eta aplikazioan koherentzia eta
erraztasuna.
7.5.4.2.1 Unitateen norabide, eskala eta indizeak
Neurketa-unitate guztiei, nahi eta egoki ikusten bada, alde, aurka, neutro
norabideak edo, beste era batera deituta, positibo, negatibo eta neutro
norabideak ezar dakizkieke. Baina komunikazioaren ikerkuntzan maiz
gertatzen da, izari bat erabat negatibo edo erabat positibo ez izatea, baizik eta
neurri batean positibo eta beste neurri batean negatibo edo neutro izatea.
Honelako kasuetan, positibo eta negatibo norabide-ertz modura jarri eta
horien artean gradazio-eskala ezartzen da.
7-6. Taula:

Neurketa-unitateak eskalatan ipinita

Negatibotasuna
Positibotasuna
Negatiboa Neutroa Positiboa
1
2
3
Oso
Zerbait Neutroa Zerbait
Oso
1
2
3
4
5
Oso Franko Zerbait Neutroa Zerbait Franko Oso
1
2
3
4
5
6
7
Iturria: autoreak prestatua.
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Eskala horiek 3, 5, 7, edo n baliokoak izan daitezke, aurreko taulan ikusi
den modura. Kontua da eskala koherente bat osatu behar dutela (honetaz
informazio gehiagorako, ikus “Eskalak», 87. or. eta hurrengoak).
Beste kasu batzuetan, neurketa-unitate bat esanahi desberdinez
hautematea gerta daiteke, errealitatean zer forma edo diseinu hartzen duen
arabera, zer tamaina, nabarmendura, eta zer posizio espazioan edo denboran;
hitz batean, zer gradazio hartzen duen irizpide batzuen arabera. Irizpide
horiei balio batzuk eman geniezazkieke eta ondoren eduki-item
bakoitzarentzat balio konposatu bakar bat atera indize-balio modura (jo
3.5.2.3 epigrafera, “Indize konposatu haztatua», 106 or.)
Adibidez, ikerketaren neurketa-unitatea egunkarietako titularra bada,
kontsidera liteke, beharrezko bibliografia kontsultatu eta tajuzko arrazoiak
eman ondoren, zenbait puntutako eskala edo indizea presta litekeela
titularren tamaina desberdina pisatu eta kontuan hartzeko. Honela, adibide
modura, erabaki liteke: zutabe bateko edo biko titularrei 1 puntu ematea,
hiru eta lau zutabeko titularrei 2 puntu, eta bost zutabekoei 3 puntu.
7.5.4.3 Ikerketa-unitateak komunikabide idatzietan
Dakigunez, analisi-unitateak eta neurketa-unitateak batzuetan berdinak
eta besteetan desberdinak izaten dira, baina edozein kasutan ere, biak
ikerketa-unitateak ditugu. Horiek parrafoak, titularrak, argazkiak eta
artikulu edo albiste osoak izan daitezke, beste batzuen artean. Bibliografia
zientifikora jotzea baino ez dago hori ikusteko. Guk, hemen, titularra
ikerketa-unitate modura zer egoeratan eta nola erabili den adieraziko dugu.

Bosgarren urratsa: kuantifikazio sistema
ezartzea.
7.5.5

Liburu honen hasieran (ikus 3.3.1.1 epigrafea eta hurrengoak,
“Neurketa-mailak», 81. or.) adierazitako lau neurketa mailak —nominala,
ordinala, tartekakoa eta ratioa— ekarri behar dira gogora eta ikerketako
neurketa-unitatea zein mailatan neurtuko den erabaki.
Hauteskunde-kanpainako hautagaien arteko telebista-debateen adibidea
berriz hona ekarriz (“telebista-debateen ikerketa 206. orrira) bi neurketa
maila erabil genitzake: 1) maila nominala, zeinean debate bakoitzak, ordu
erdikoa nahiz ordu batekoa izan, berdin balio duen, 1 balioa; 2) maila
ratiozkoa, zeinean debate bakoitzaren iraun-denbora neurtzen dugun eta,
beraz, debateen balioa minututan ematen den. Bata ala bestea hartu, emaitzak
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zeharo desberdinak izango dira; beraz, arrazoi sendoak eman behar dira
erabakia argudiatzeko.
•
Maila nominalean kategoria bakoitzaren maiztasuna, eta horri
dagokion portzentaia, soilik ematen dira. Horretarako, unitate edo izari
guztiak kontatu baino ez dira egiten. Neurketa-maila hau erabiltzen duten
eduki-analisi asko dago; arruntena da seguruenik.
•
Maila ordinalean kategoriei eskalak ipintzen zaizkie eta ikerketako
item edo unitate bakoitza, kontatuz gain, ordenatu ere egiten da. Honela,
kategorien emaitzek sakontasuna eta beste balio aberatsagoa hartzen dute.
Hala ere, esan ere esan behar da, kodelariaren subjektibitateak partehartze
handiagoa duela eta, beraz, kodelarien arteko fidagarritasuna gutxitu egin
daitekeela. Hori ekiditeko, kodelariak kontu handiagoz entrenatu behar dira
eskalaren erabileran.
•
Tartekako maila gutxiago erabiltzen da eduki-analisi arruntetan.
Erabiltzekotan, diferentzial semantiko eta horrelako tekniketan izan liteke.
•
Ratio maila komunikazio edukien espazioa edo denbora neurtzeko
erabiltzen da, batez ere. Egunkarietan albisteen espazioa neurtzen da eta
irrati-telebistan albisteen iraupena.

Seigarren urratsa: kategoriak eta beraien
definizioak prestatzea.

7.5.6

Esaldi modura ezarritako hipotesi eta ikergalderak, kategoria sisteman
gauzatzen dira. Izan ere, kategoria-sistemak xehetzen du ikertu eta neurtuko
diren izari edo unitateak non kokatu, nola sailkatu. Beraz, ikerlan baten
bihotzean daude eta eduki guztia kategorien arabera sailkatuko da.
Kategoria bakoitza eduki-mota bat bilduko duen deitura eta kontzeptu
bat da, sistemaren zati bat. Sistema, berriz, zenbait kategoria elkarrekin
multzoan eta elkarrekin erlazionatuta egitura bat sortuz jartzen dituen
sailkapena da. Adibidez, komunikabide bateko eduki informatiboak ikertu
nahi bagenitu: gai-agenda dei genezake kategoria-sistema, zeren eta
komunikabidearen gai informatiboen agenda ikertuko baikenuke, zerrenda,
alegia; eta gai-agenda horren barnean hurrengo kategoriak egin litezke:
politika, ekonomia, kirola, kultura, gizartea eta zerbitzuak.
7.5.6.1 Kategoria-sistemaren ezaugarriak
Kategoria bakoitza besteekin erlazionatuta dago, egitura edo sistema bat
osatuz. Horretarako, kategoria-sistema guztiek hurrengo ezaugarriak izan
behar dituzte
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1.
2.
3.
4.

Elkarrekiko bereizleak (exkluitzaileak).
Orohartzaileak.
Fidagarriak.
Koherenteak —koherentzia sistemikoa—.

•
Elkarrekiko bereizleak41: Sistema bateko kategoriek elkarrekiko
bereizleak izan behar dute, hau da, kategoria batean egon daitekeena ezin
daiteke beste batean egon. Honela, ikertu nahi den edukiko izari bakoitza,
kategoria batean bakarrik sar daiteke, ez gehiagotan. Eduki-izari bat bi
kategoriatan sar baliteke, kategoria horien lanerako definizioak gaizki edo
gutxi zehaztuta leudekeela esan nahi luke.
•
Orohartzaileak42: Sistema batek orohartzailea izan behar du, hau da,
izari guzti-guztiak hartu eta kategoriatan sartu behar ditu. Ezin du edukiunibertsoko izari bat bakarrik sailkatu eta kategorizatu gabe utzi. Jakina,
ikertu nahi den edukiak, normalean, ezarritako kategorietan inola ere sartu
ezin daitezekeen izari batzuk izaten ditu, bereziak direnak. Horrelako kasuak
jasotzen dituen «denetariko» kategoria sortzea egoki izaten da. Maiz, edukianalisietan «beste» izena hartzen du kategoria honek eta inkestetan «ez
daki/ez du erantzun» edo honelako zerbait. Jakina, kontuan izan behar da,
denetariko saski honen balioa edo kopurua ezin daitekeela handia izan, item
berezi eta sailkaezinetarako baitago pentsatuta batez ere eta, kategoriak eta
hauen definizioak ongi ezarrita badaude, kategoria esanguratsuetan sailkatu
ezin daitezkeen izariek, gutxi batzuk baino ez dute izan behar. Azaleko arau
modura, adituek diote eduki-unibertso arrunt baten %10etik gora «beste»
kategorian sartuta badago, kategoria-sistema horrek arazoak dituela eta
berrikusi egin beharko litzatekeela. Dena den, ikerlan batzuetan, garai edo
espazio oso luzeak hartzen direnean batez ere, eduki-unibertso oso
sakabanatu eta desberdina aurkitzeagatik denetariko kategoria honen
portzentaia erlatiboki altua eragitea ez da beharbada esanguratsua,
ikerlanaren baliagarritasunaren aldetik, zeren eta datu horren gainetik
kategoria egiazki esanguratsu batzuen emaitza adierazgarriak baitaudeke43.

41

"Mutually exclusive" ingelesez.
"Exhaustive" ingelesez. Orohartzaile = exhaustive; exhaustivo. Item guztiak hartu,
jaso edo erabiltzen dituen sistema.
43
Adibidez, jo dezagun Errusia eta Sobiet Batasun ohiko kartel edo plakaten
eboluzioaren ikerketa egin nahi dela eta horretarako hiru garai desberdin hartzen direla,
1918ko sobiet iraultzaren garaia, bigarren mundu-gerra garaia eta 1989 inguruko
perestroika. Plakat horietan agertzen diren objektuen analisia egin nahi bagenu (igitaiak,
mailuak, fusilak, banderak, eta abar), sei edo hamar kategoriako sailkapena egin
genezake eta objektu guztiak horietan sartu. Seguraski, kategoria batzuk portzentaia
handia emango lukete (igitaia eta mailua, agian, iraultza garaian; fusila eta bandera,
42
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Orohartasuna44 bermatzeko beste aukera bat gehiago, edukia
dikotomizatzea edo trikomotizatzea izan daiteke. Adibidez, alderdi politikoei
buruzko informazioen analisia egiten bada, alderdi bakoitzari buruzko
albisteak positibo-negatibo dikotomian ala positibo-neutro-negatibo
trikotomiako kategoriatan jar litezke.
•
Fidagarria: sistema batek fidagarria izan behar du, hau da, kodelari
desberdinek eduki bera sailkatuko balute, emaitza berdintsuetara heldu
beharko lukete kategoria bakoitzean. Eduki-analisian kodelarien arteko
adostasun honi kodelarien arteko fidagarritasuna deitzen zaio (ikus
beherago honetaz). Kategorien izen eta lanerako definizio zabarrek
kodelarien arteko fidagarritasuna desegin dezakete. Horregatik, oso
garrantzitsua izaten da estudio pilotoa egin eta kategoria-sistemaren
fidagarritasuna hor frogatzea.
7.5.6.2 Koherentzia sistemikoa
Edozein kategoria-sistemaren laugarren ezaugarria koherentea izatea da.
Badirudi, sistema bati buruz mintzatzen garenean, erabat logikoa dela hori,
izan ere sistema batek koherentzia sistemikoa behar baitu.
Koherentzia sistemikoak bi plano, bi ardatz, eskatzen ditu45: a) lehena,
abstrakzio-mailako koherentzia —hizkuntzako erlazio paradigmatikoarekin
antza lukeena—; b) bigarrena, kategorien arteko koherentzia —hizkuntzako
erlazio sintagmatikoarekin antza lukeena—.
•
Abstrakzio-mailako koherentzia: Bai hizkuntzaren erabileran bai
bizitzako edozein jardunetan xehetasun batzuk jaso eta beste batzuk
kanpoan uzten dituen aukeraketa-prozesuari, abstrakzioa dei geniezaioke.
Abstrakzioari esker joan daiteke mailaz maila, partikularretik orokorrera.
Kategoriak eta sailkapenak dira abstrakzioaren azaleko itxura nabarmena
agian, bigarren mundu gerran; eta besteren bat perestroikan) baina seguraski, behin edo
bitan bakarrik agertzen diren hainbat eta hainbat objektu ere izango lirateke. Jakina
horietako bakoitzarentzat ezin genezake kategoria bat prestatu, zeren eta bestela oso
kategoria sailkapen handia izango bailitzateke. Honelako kasuan "beste" kategorian sar
genitzake objektu bakan hauek eta horren portzentaia handiak ez luke berez ikerketa
zapuztuko. Agian, dispertsio edo sakabanaketaren faktorea nabarmenduko luke. Ikus
(Basterretxea 1995).
44
Exhaustivity ingelesez.
45
Antzeko gauza gertatzen da Saussure-n hizkuntz-sistema estrukturaleko hirugarren
dikotomian ere. Kasu honetan, sistemako unitateen arteko erlazioak sintagmatiko eta
paradigmatikoak izan daitezke (Lyons 1977). Beste dikotomiak hauek dira: lehena,
hizkuntza eta mintzaira; bigarrena, sustantzia eta forma; hirugarrena, diakronia eta
sinkronia.
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eta, jakina, maila desberdinak izan ditzake abstrakzioak. Beraz, ikerketakategoriak sortzea abstrakzioaren prozesua erabiltzea da. Adibidez, hitz
batzuk —«askatasuna», «bakea», eta abar— oso abstraktuak izan daitezke,
errealitatearekiko duten erlazioa oso urrutiko, indirektu, eta esanahianitzekoa delako. Horregatik, horrelako hitz edo kontzeptuak abstraktuak
edo abstrakzio-maila handikoak deitzen dira. Beste batzuk berriz —«autoa»,
«gosea»— abstrakzio-maila baxuagokoak dira, errealitateko fenomenoekiko
duten loturak argiago eta konkretuagoa dirudielako. Honela bada,
abstrakzio-piramidearen kontzeptua46, hau da, gai edo fenomeno baten
inguruan eraiki daitekeen gradu edo maila desberdineko abstrakziopiramidea, erabat lotuta dago kategorien sortzearekin.
Gerta liteke ikerketarako prestatu den kategoria-sistemaren barruan
abstrakzio-maila desberdineko kategoriak egotea. Adibidez, jo dezagun
albisteen ikerketa egitean gaien hurrengo kategoria-sistema antolatu dugula:
1) ekonomia; 2) politika; 3) kirola; 4) kultura; 5) zine-kritika. Sailkapen
hori bertatik begiratzen badugu, abstrakzio-mailan inkoherentzia duela
46

Abstrakzioaren gaiaren inguruan General Semantics deitutako teoriak (Severin and
Tankard 1979) zenbait lan egin du. Aipagarria da horko abstrakzio-eskaileraren
kontzeptua, guk abstrakzio piramidea deitzen duguna. Piramide honen lehenbiziko
mailak ez-berbazko arloan daude. Lehen maila —baxuena— prozesu-maila da,
zeinetan fenomenoaren barne-izaerari eta sortze-prozesuari dagokion, begi bistan azter ez
daitekeena. Bigarren maila objektu-maila da, zeinetan fenomeno edo objektu zehatz eta
konkretu bat fisikoki (edo psikikoki ere, gure ustez) erreferentziatzen duen ("halako
egunetako halako telebistako albistegi fisiko zehatz hura", adibidez). Hirugarren maila
berbazko arloan dago jadanik eta fenomeno edo objektu horren deitura izango
litzateke, hots, ez izaera fisikoa, baizik eta hitzez emandako izena. Laugarren mailak eta
hortik gorakoek kategorien abstrakzio-mailak definitzen dituzte. Hayakawak garatua da
(Hayakawa 1964), Korzybski-ren "Structural differential" kontzeptuari jarraituz. Hona
hemen abstrakzio piramidearen adibide bat:
Abstrakzio-piramidea
12
Komunikazioa
11
Masa-komunikabidea
10
Komunikabide elektronikoa
9
Telebista
8
Autnonomi telebista
7
Euskal Telebista -ETB 1 eta 26
Euskarazko Euskal Telebista -ETB15
Prime Time-ko programa
4
Programa informatiboa
3
"Gaur Egun" albistegia
Berba mailan
2
Objektu maila: halako eguneko albistegi hura. Ez-berba mailan
1
Prozesu maila: albistegiaren produkzioa
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konturatuko gara, zeren eta zine-kritikaren kategoria ez baitago beste
kategorien abstrakzio-maila berean. Seguraski hobeki legoke kultura
kategoriako azpikategoria modura. Kategoria-sistema batek, beraz, kategoria
guztiak abstrakzio-piramideko maila berean, edo bertsuan, egotea eskatzen
du. Jakin badakigu, ez dagoela hori bermatuko duen metodo kuantitatiborik,
baina arrazoiaren ariketa eta esperientziaren bidez hel daiteke horretara.
Kategorien arteko koherentzia: sistemako kategoriek sistemaren
kontzeptuarekiko duten elkarrekikotasuna, korrespondentzia, esan nahiko
luke. Adibidez, jo dezagun albisteen ikerketa egitean gaien hurrengo
kategoria-sistema antolatu dugula: 1) ekonomia; 2) politika; 3) kirola; 4)
kultura; eta 5) umorea. Zerbait pentsatuz, kontura gaitezke, lehenbiziko lau
kategoriek elkarren arteko koherentzia eta elkarrekikotasuna mantentzen
dutela, hau da, egunkari batean aurki daitezkeen albisteen eduki-sailkapen
logikoa osatzen dutela, baina ez dirudi, bosgarren kategoriak —umorea—
besteen moduko eduki-mota denik, ez dirudi albisteen eduki-sistema
kontzeptuari dagokionik, baizik eta beste bati, «albisteen sentimendu-estiloa»
dei genezakeen kontzeptuari agian, zeinean hurrengo albiste-kategoriak
egon litezkeen: 1) umorea; 2) seriotasuna; 3) zinismoa; 4) gorrotoa, eta
antzekoak.
Koherentzia sistemikoa oso garrantzitsua da eduki-analisian eta bi
ardatzak, bi koherentzia-motak ahal bezain ongi bermatu behar dira.
Horretarako estudio pilotoa beharrezkoa da.
7.5.6.3 Kategoria-kopurua
Kategoria-sistemak antolatzean gertatzen den auzia, kategoriakopuruarena izaten da. Zenbat kategoria egingo dira? Zenbat kategoria
izango dira nahiko eta aski, hau da, ez sobera ez eskasiarik gabe? Ez dago
arau zehatzik. Zentzutasun arrunta erabiltzeaz gain, aurretest eta lan pilotoak
egitea da gomendagarri. Hauen bitartez ebaluatuko da kategoria-kopuruaren
egokitasuna. Dena den, bi muturren tartean egon beharko du kategoriasistema on batek: ez kategoria gutxiegi ez gehiegi. Zalantza kasuetan, gutxi
baino hobe izaten da kategoria gehiago egitea, batez ere kodifikaziofaserako, zeren ondoren datuak sortatan edo kategoria handiagotan bil
baitaitezke.
Kategoria-kopuruarekin ere erlazionatuta egoten da laginaren kopurua,
laginketari buruzko atalean esan den modura. Zenbat eta kategoria eta
azpikategoria gehiago, hainbat eta azpikategoria-zelula batzuetan lagin-izari
gutxiago izateko arrisku handiagoa. Horregatik lagin handiagoa hartu
beharko da.
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Eduki-analisiaren bigarren lanaldia:
kodifikazioa
7.6

Eduki-analisiaren prozesuaren bigarren lanaldi honetan, izenak dioen
modura, edukia kodifikatu egin behar da, eta kodifikatzea, edukiko izari edo
unitate bakoitzari fitxa bat betetzea baino ez da. Baina fitxak betetzen hasi
aurretik, fitxak fisikoki prestatu eta diseinatu behar dira eta ondoren beste
urrats batzuk bete, gauzak behar bezala egiteko.
Lehenbizi, esan bezala, kodifikazio-fitxa prestatu behar du ikerleak.
Kodifikazio-fitxa hori paperezko edo konputagailuko txantiloi edo plantila
da, zeinean izari edo unitate bakoitza kodifikatzen den. Beraz, edukiko izari
edo unitate bakoitzak kodifikazio-fitxa bat behar du izan, zenbakitua
gainera.
Kodifikazio fitxak bi zati edo alderdi izan ditzake:
•
•

Analisi-unitatearen fitxa: ez derrigorrezkoa.
Neurketa-unitatearen fitxa: beharrezkoa.

Hurrengo taulako analisi-unitatearen fitxa ez da derrigorrezkoa ikerketa
guztietan. Izan ere, analisi-unitatea eta neurketa-unitatea desberdinak
direnean soilik merezi du erabiltzea. Beraz, analisi-unitatea eta neurketaunitatea berdinak direnean aski izaten da neurketa-unitatearen fitxa
erabiltzea (ikus 7-8. Taula: Neurketa-unitatearen kodifikazio-fitxa
7-7. Taula: Analisi-unitatearen kodifikazio-fitxa posiblea
A

Analisi-unitatearen identifikazio-gunea
• Analisi-unitatearen edo fitxaren zenbakia.
• Beste zenbait identifikazio-osagai (data, orria, saila...).
B
Analisi-unitatearen kategoria-gunea
• Kategoriak idatzi —baleude— inizialak edo zenbakiak erabiliz.
Iturria: autoreak egina.

Neurketa-unitatearen kodifikazio-fitxak, hurrengo taulan agertzen diren
sarrerak izan beharko lituzke, gutxienez. Sarrera horiek bi gunetan banatzen
dira: neurketa-unitatearen identifikazio-gunea eta kategorien gunea. Gogoan
izan, neurketa-unitatearen fitxan agertzen diren datuak neurtu nahi dugun
izariarenak direla.
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7-8. Taula: Neurketa-unitatearen kodifikazio-fitxa
C

Neurketa-unitatearen identifikazio-gunea:
Neurketa-unitatearen edo fitxaren zenbakia.
Kodelariaren identifikazioa (inizialak).
Komunikabidearen identifikazioa (inizialak).
Eduki-itemaren identifikazioa: data, orrialdea...
Eduki-itemaren deskripzioa: berbaz, irudiz, transkripzioz...
D
Kategorien gunea (behar hainbat zutabe):
• Zutabe bakoitzean, dagozkion kategoriak idatzi (inizialak edo zenbakiak).
• Erantzunak jartzeko laukiak.
•
•
•
•
•

Iturria: autoreak egina.

Kodifikazioa, fisikoki, bi eratara gauza daiteke: a) fitxa modura: izari
bakoitzarentzat kodifikazio-fitxa bana prestatuz, hau da, orrialde bat edo
behar direnak hartuz, eta hor unitate horri dagozkion erantzunak betez; b)
zerrenda modura: hainbat zutabe dituen zerrenda moduko orriak aurkeztuz,
non kategoria-sistemak zutabetan jartzen diren eta ikertutako unitateak
errenkadetan, hots, ilada horizontaletan.
Lehenbiziko era oso erraza da, baina neketsu eta garestiagoa, unitate
bakoitzerako fitxa bana eskatzen baitu, horrek dakarren orri pilarekin.
Bigarrena izan daiteke erosoena. Honetan kategoria-sistema bakoitzak bere
zutabea du eta unitate bakoitzari dagokion kategoria (edo honen inizialak)
markatzen zaio laukian. Konputagailuz eragiketa estatistikoak egiteko,
hauxe da modurik egokiena, kodifikazio-fitxak zerrenda modura aurkezten
baitira.
Adibide bat jar dezagun. Egin eta Deia egunkariek beren orrietan zer
protagonista-mota izaten dituzten jakin nahi dugu. Analisi-unitatea albiste
edo artikulu osoa da eta neurketa-unitatea, berriz, horietan agertzen den
pertsona edo erakunde bakoitza. Beraz, bi unitate-motak desberdinak
direnez, bi unitateen kodifikazio-guneak jarriko ditugu zerrendan; lehenik,
analisi-unitatearen gunea eta, bigarren, neurketa-unitatearena. Horrela
eginez, eta nahi izanez gero, bi unitate-mota hauen arteko alderaketak ere
egin ditzakegu, hots, protagonistek —neurketa-unitatekoak— zernolako
analisi-unitatetan agertzen diren maizen. Gure adibideari kasu eginez, nor-1
zutabeko protagonistak zer egunkari-artikulu motatan — genero eta
azpigeneroaren zutabeak— duten presentziarik handiena azter liteke.
Hurrengo taulan, Egin eta Deia egunkarien adibidearen kodifikazioafitxaren simulakroa dago:
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7-9. Taula: Kodifikazio baten adibidea, zerrenda modura eginda
Analisi-unitatearen gunea (*)
Identifikazioa
Kategoria-gunea
zbk. orria egunk. generoa azpigeneroa
1
1 egi
inf
err
"
1 egi
inf
err
"
1 egi
inf
err
2
6 dei
iri
zut
2
6 dei
iri
zut
n
n
x
x
x

Neurketa-unitatearen fitxa
Identif.
Kategoria
zbk. tokia nor-1
nor-2
1 tit
per
ema
2 tit
per
giz
3 tit
per
4 tes
era
lok
5 tes
era
auto
n
x
x
x

Iturria: autoreak egina. Argibideak: (*) ikurrak esan nahi du analisi-unitatea eta
neurketa-unitatea desberdinak direnean bakarrik merezi duela analisi-unitatearen gunea
sartzea. Bestelakoetan, biak berdinak direnean, neurketa-unitatearen fitxa aski da.

Deskriba dezagun 7-7. . Lehen lehenik esan dezagun, kategorien deiturak
fitxatan ipìntzeko, beraien lehenbiziko hiru letrez osatutako inizialak
erabiltzea egoki izaten dela. Kasualitatez, bi kategoriaren lehen hiru letra
horiek berdinak badira, laugarrena sar daiteke, berdintasun hori hausteko.
Beste ikerle batzuek zenbakien bitartez identifikatzen dituzte kategoriak.
Jarrai dezagun fitxaren deskribapenarekin. Analisi-unitatearen gunean
identifikazioaren zutabeak ditugu lehenbizi: hurrenez hurrengo zenbakia
(zbk), izaria agertzen deneko orria eta hedabidearen izena (egunk.)
laburduratan; kategoria-gunean, berriz, generoa (informazio -inf–, ala iritzia
–iri– den) eta azpigeneroa (informazioaren kasuan erreportaia –err–, edo
albiste arrunta den –alb–; eta iritziarenean zutabea –zut–, edo artikulua –art–
den). Neurketa-unitatearen identifikazio-gunean zenbakiaren zutabea dugu
lehenbizi (zbk); ondoren, pertsona zer tokitan azaltzen den (titularrean –tit–
edo testuan –tes–); kategoria-sistemen gunean, berriz, bi zutabe ditugu Nor-1
(pertsona –per– edo erakundea –era– den) eta Nor-2 (pertsona bada,
emakumea –ema–, edo gizonezkoa –giz– den; eta erakundea bada, lokala –
lok– edo autonomikoa –auto– den). Beraz, zutabe bakoitzean, hau da,
kategoria-sistema bakoitzean, aurki daitezkeen kategoriak zein diren
adierazirik, gure laginera joan gaitezke item edo izari edo unitateen bila,
kodifikazioa egin ahal izateko. Egineko hiru eta Deiako bi izari kodifikatu
ditugu adibiderako jarri dugun taulan ( ikus 7-9. Taula: Kodifikazio
baten adibidea, zerrenda modura eginda”). Ondoren maiztasunak kontatu
eta portzentaia-taulak egitea baino ez zaigu falta. Gainera, hainbat alderaketa
egin daitezke.
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Zazpigarren urratsa: estudio piloto bat egitea.

Ikerketan erabiliko den eduki-laginaren zati batekin, normalean %10 edo
gutxiagorekin, estudio pilotoa egingo da. Hurrengo prozedura erabil liteke:
1.
Kodelari independenteen kopurua: Kategoriak eta ikerketa
prestatzen ibili ez diren pertsona batzuk, ahal bada, izan daitezke kodelariak.
Eduki-analisietan erabiltzen den kodelari-kopurua, arrunki, hirukoa izaten
da eta batzuetan seiraino ere ailegatzen da. Seguraski, baldin eta
konplexitatea oso handia ez bada, bi edo hiru kodelari nahiko izan daitezke.
2.
Kodelarien prestatzea: Ikerle nagusiak ongi adierazi behar die
kodelariei fitxak nola bete eta kategorien lanerako definizioek zer dioten;
eta edukiko izariak hartuz, kodifikazio-ariketak egingo dituzte kodelariek.
Prestaketa-saio hauetan kodelari guztiak elkarrekin taldean jarrita egongo
dira, zalantzak argitu eta iritziak bateratzeko.
3.
Zuzenketak: Kodifikazio-ariketa horien inguruan sortu diren
argitasunak eta zuzenketak —kodelarientzat ulergarriago egiteko beti
adibideak ipin bitez— liburuxka modura jarri eta «argibide eta
kodifikaziobideen» orri-sorta horren kopia bana eman kodelariei.
Kodifikazioa egiten ari direnean, gida eta aholku emanen baitie.
4.
Eduki pilotoa kodifikatzea: Eduki-laginaren zati bat kodifikatuko
dute kodelari independenteek. Kategorien eta azpikategorien kopurua
handia ez bada, izari gutxiago erabil liteke, agian laginaren %5; baina
kategorien eta azpikategorien kopurua handia bada, izari gehiago beharko
dira, agian %10 inguru. Lagin-zati hori nahi den bezala hautatuko da,
aleatorioki ahal dela. Gauza da, kategoria guztiak jaso behar dituela.
5.
Estudio pilotoko emaitzen aurkezpena: Emaitza orokorrak
ematean, kodelari guztien emaitzak elkartuta baina nahasi gabe emango dira,
hau da, kodelari bakoitzaren emaitzak bereizita idatziko dira, nork zer eta
nola bete duen jakiteko eta besteenekin alderatzeko.
Adibidez: Jo dezagun egunkari bateko albisteen eduki-analisia egin nahi
dela. Hiru kategoria sortu dira —politika, ekonomia, kirola— eta hiru
kodelari trebatu dira kodifikazioa egiteko —A, B, C—. Estudio pilotoa
egiteko, 10 albiste hartu dira 100 albisteko laginetik. Hamar albiste horiek
ondoko zenbakiak dituzte kodifikazio-fitxetan: 2, 13, 25, 33, 41, 57, 62, 79,
86, 99. Kodelari bakoitzak hartu dituen kodifikazio-erabakiak honako
hauek izan dira:
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7-10. Taula: Estudio piloto baterako hiru kodelarien kodifikazio-erabakiak
Kodelariak
A
B
C

Politika
2, 13, 57, 79
2, 13, 57, 79
2, 13, 57, 86

Kategoriak
Ekonomia
41, 25, 62, 25
41, 25, 86
41, 25, 62

Kirola
86, 99
33, 62, 99
33, 79, 99

Iturria: autoreak egina. Laukietan dauden zenbakiak kodelarien kodifikazioerabakiak dira, eta zenbakiak, berriz, albiste bakoitzaren zerrenda-zenbakia.

Aurreko 7-10. Taula: politika eta ekonomia kategoriak nahiko ongi
definituta daudela dirudi, zeren eta hiru kodelariek adostasun nahiko handia
lortu baitute, baina kirola kategoriak ezadostasun handiak erakusten ditu eta
birdefinizioa eskatzen du.
Gerta ere gerta liteke, hiru kodelarietatik bi elkarrekin oso ados izatea
emaitzetan, baina hirugarrena zeharo ezados. Honelako kasuetan, lehenik
hirugarren kodelari horri kategorien definizioak berradierazi eta praktika
berreginaraztea aholkatzen dute metodologoek eta, horiek eginda ere,
ezadostasunek jarraituko balute, hirugarren kodelari hori kendu eta berri bat
hartzea gomendatzen dute.
6. Kodelarien arteko fidagarritasun-froga: Aurreko lerroetan eta
taulan adierazi diren kodelarien arteko desberdintasunek zalantzan jar
dezakete ikerketaren diseinuaren fidagarritasuna. Horregatik, beharrezkoa
izaten da kodelarien arteko fidagarritasun-froga egitea. Fidagarritasunfrogak nola egiten diren eta nolakoak izan daitezkeen, geroxeago adieraziko
da, atal honetan bertan.
7.
Emaitzen analisia: Orain arte emaitzen datuen aurkezpena,
kategorien homegeneotasuna eta kodelarien arteko fidagarritasuna baino ez
dira ziurtatu. Emaitzen analisia dakarren urrats honek, ikerketan erabiliko
diren test eta froga estatistikoak ere frogatzea eskatzen du. Horretarako,
lehenik, zein test estatistiko, zein kalkulu eta zein formula erabiliko diren
erabakita eduki behar dira47.

47

Eduki-analisietan estatistika deskriptiboko kalkulu arruntenak hauexek izaten dira:
portzentaiak, batez bestekoa, modak eta mediana. Hipotesiak ezarri badira, orduan “chisquare test”, edo ji-karrratua, izaten da erabiliena, zeren eta eduki-analisietako itemak
nominalak izaten baitira gehienetan. Hala ere, edukiko itemak ratio edo tarteka
mailakoak badira, beste test estatistiko batzuk ere erabil daitezke: t-test, ANOVA, eta
abar.
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Estudio pilotoa erabat amaituta —eta behar hainbat denbora eman behar
zaio horri—, eduki-analisiaren diseinua berrituta eta ziurtatuta geratuko da.
Orduan bakarrik joan daiteke lagineko eduki guztia kodifikatzera, hots,
hurrengo urratsa ematera.
7.6.2

Z ortzigarren urratsa: edukia kodifikatzea.

Kodelarien arteko fidagarritasun-froga egin eta bermaturik, lagineko
eduki osoa kodifikatuko
dute kodelariek. Kodelari bakoitzak
independenteki kodifikatu behar du edukia. Oso beharrezkoa izaten da
kodelari guztiek inizial eta laburdura berdinak erabiltzea, ondoren,
kodifikazioak biltzean eta konputagailuan zerrendatan sartzean, kategoria
espureoak —alferrekoak, alegia— ager ez daitezen.
Fidagarritasunean zalantzaren bat sortuko balitz, berriz ere kodelarien
arteko fidagarritasun-froga bat egin liteke. Bigarren aldi honetan, lagineko
unitateen %10en bat hartu eta bi edo hiru kodelari independenteri, ordura
arteko kodifikazioan egon ez direnei, kodifikazioa egin dezaten eskatuko
zaie. Ondoren fidagarritasun-formula aplikatu eta emaitzen fidagarritasuna
ezagutuko da.

Eduki-analisiaren hirugarren lanaldia:
emaitzak

7.7

Ikerketaren emaitzekin batera, ondorioak eta inferentziak ere sartzen dira
hemen. Froga estatistikoak eta eragiketa matematikoak lanaldi hontako
zereginak dira.
7.7.1

Datuak aurkeztu eta emaitzak aztertzea.

Ikerlan nagusietan48 datuen aurkezpena deitzen den atal bat izaten
gehienetan. Atal honetan datu gordinak aurkezten dira, baina bilduta eta
batuketak eginda, beste edozein ikerlek ere ikus eta araka ditzan, nahi izanez
gero.
Beste ikerlan txikiagoetan49 datuen aurkezpena desagertu egiten da eta
«Emaitzak» deitutako epigrafean agertzen dira datu eta emaitza nagusienak.

48
49

Ikerproiektu handi edo doktore tesi batean adibidez.
Aldizkari zientifikoetako "paper" edo ikerlanak adibidez.
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7.7.1.1 Emaitzen azterketa
Emaitzaren atalean ere egiten dira, jakina, test eta kalkulu estatistikoak,
emaitzen esanguratasun eta adierazgarritasuna, estatistikoa ala ez, ezagutzera
emateko.

•
Ikerketan hipotesiak erabiltzen badira —«A, B baino handiagoa
da» erakoak— orduan emaitzen interpretazioa nahiko ebidentea izaten da,
hipotesiek ezarritako proposamenari baiezko ala ezezko erantzuna eman
behar baitiote. Horretarako, beharrezko frogak erabiliko dira, jadanik
estudio pilotoan erabilitakoak. Hauek test estatistikoak baldin badira,
diferentzia estatistikoki adierazgarriak aurkitu ahal izango dira. Ohar
garrantzitsu bat egin behar da, dena den: diferentzia estatistikoki
adierazgarria delako kontzeptuak ez du derrigorrez A eta B aldagaien
artean diferentzia errealki adierazgarria dagoenik adierazten. Lehena
eragiketa matematiko batean oinarritzen da eta, ustez, baina ustez bakarrik
maiz, errealitatean ere antzekoa gerta daiteke (ohar gaitezen aditzaren
ahalkeraz).
Baina ikerketak ikergalderak bakarrik erabiltzen baditu, hau da, ikerketa
deskriptiboa baino ez bada —«zenbat dira A eta B, edo nolako jokaera
dute?» erakoa— orduan emaitzak interpretatzean eztabaida sor daiteke,
zeren eta A eta B-ren arteko diferentzia, nahiz eta ji-karratuaren50 antzeko
test estatistiko baten bitartez adierazgarria dela jakin, diferentzia hori ez da
hain segurua errealitatean. Batzuentzat txikia izanen da aldea eta beste
batzuentzat berriz handia. Honelako kasuetan erreferentzia bat aurkitu behar
izaten da eta hori test estatistikoa bera edo bestelakoren bat izan daiteke.
Test estatistikoarena alde batera utziz, bere horretan baita erreferente, har
dezagun beste adibide bat: jo dezagun euskal nazionalismoari buruzko bi
egunkariren —A, B— betedura informatiboa aztertu nahi dela. Edukianalisia eginda emaitzek diote, ikertutako lagin aleatorioan A egunkariak 60
albiste eskaini dizkiola euskal nazionalismoari eta B egunkariak 40. Esan
liteke bien artean euskal nazionalismoari buruzko informazio osoa, betedura
informatiboa, 100 albistekoa dela (%100). Beraz, A egunkariak beteduraren
%60 egin du eta B egunkariak %40. Garbi dago diferentzia dezente dagoela
bien artean, baina handia edo txikia da diferenzia hori? Hori jakiteko,
erreferentzia bat presta liteke. Adibidez: Jo dezagun egunkari horiek saltzen
diren gizartean %50 euskal nazionalistak direla. Beraz, gizarte horretan
euskal nazionalismoak duen boto-portzentaia har liteke erreferentziatzat.
Honela, kontsidera liteke %50eko betedura informatiboa euskal
nazionalismoari ematea egokia litzatekeela. Horren arabera, A egunkaria
50

“Chi square” ingelesez.
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erreferentziatik gora legoke eta B erreferentziatik behera. Baina erreferente
hau hartzerakoan arrazonamendu- eta pentsamolde-logika bat erabili dugu;
beraz, nahiko subjektiboa da eta balio erlatiboa du.
7.7.2

Ondorioak atera eta inferentziak egitea.

Urrats honetan, batez ere, Emaitzen atalean agertutako emaitza nagusiak
biltzen dira, baina laburkiago eta oso datu gutxirekin. Hipotesien gaitzespen
edo onarpena adierazten da eta, ikergalderak erabili badira, emaitzen
interpretazio eta konparazio nabarmenenak egiten dira. Ondorio logikoak
dei litezke hauek.
Baina inferentziak egitean, emaitzetan oinarrituz, jakina, ondorio
logikoetatik aurrerajauzi kualitatiboa ematen du ikerleak, eta ikertu
beharreko norabide berriak, hipotesi berriak, galdera berriak proposatzen
ditu, erantzun posibleak proposatuz gainera.
Edozein ikerlanetan egoten dira bi alderdi hauek: emaitzetan
oinarritutako inferentziak, eta etorkizunerako beste ikerlan batzuentzako
iradokizun eta proposamen berriak.

Fidagarritasuna eduki-analisiaren
metodoan
7.8

Fidagarritasuna eduki-analisiaren gako-kontzeptua da. Lehenago aipatu
den bezala (ikus 4.1.1 epigrafea, “Fidagarritasuna», 120. or.), ikerketa bera
zenbait aldiz errepikatuko balitz emaitza berdinak lortuko liratekeela esan
nahi du fidagarritasunak. Beste era batera esanda, metodo hori fidagarria
dela. Ikerketa errepikatuz emaitza berdinak, edo berdintsuak, lortuko ez
balira, zerbait gaizki egin da ikerketan, esate baterako:
•
•
•
•

Kategoriak ez daude ongi definituta edo ez dira egokiak.
Kodelariak ez daude ongi trebatuta edo kodifikazioa egitean
okertu egin dira eta ez dute beren arteko fidagarritasunik.
Analisi-unitatea ez da egokia edo ez dago ongi definituta.
Aurreko hiruren konbinazioren bat.

Kategoriak eta analisi-unitatea hobeki definituz zuzen daiteke horien
fidagarritasun eza. Kodelarien arteko fidagarritasuna nolakoa edo
zenbaterainokoa den jakiteko, froga bat egiten da, eta froga hori zenbait
metodo erabiliz egin daiteke.
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Holsti-ren fidagarritasun-formula

Holsti-k51, kodelarien arteko adostasuna neurtzeko, hurrengo formula
proposatu zuen maila nominaleko datuetarako:
Fidagarritasuna =

2M
N1 + N2

Non:
M = Bi kodelariak ados daudeneko kodifikazio-erabakien kopurua.
N1 = Lehen kodelariak —K1— egin dituen kodifikazio-erabakien kopurua.
N2 = Bigarren kodelariak —K2— egin dituen kodifikazio-erabakien kopurua.
Honela, jo dezagun 80 izariko azpilagin bat hartu dugula kodelarien arteko
fidagarritasuna txekeatzeko. Beraz, kodelari bakoitzak (K1, K2), izari guztiak
kodifikatu baditu, 80 kodifikazio-erabaki hartu ditu: N1 = 80 eta N2 = 80. Bi
kodelarien kodifikazio-erabakien arteko adostasuna txekeatuz, 74 kodifikazioerabakitan bi kodelariak ados daudela ikusten dezakegu. Beraz, M = 74. Holstiren formula aplikatuz:
2 (74)
148
Fidagarritasuna ( K1 , K 2 ) =
=
= 0' 92 = % 92
80 + 80
160

Metodologoek, kodelarien artean gutxienez %90eko fidagarritasunportzentaia lortzea kontsideratzen dute egokia52.
Fidagarritasun-formula hau oso erraza da erabiltzeko, baina arazo bat
dauka, ez duela kontuan hartzen zer neurritaraino kodelarien arteko
adostasuna aleatoritateari zor zaion, hau da, ados daudeneko kodifikazioerabakien kopuru horretatik zenbat diren zorte hutsari zor zaizkionak.
Jakina, badakigu zorte edo zori hutsak eragindako kodifikazio-erabakien
adostasun-portzentaiak kategorien kopuruarekin zerikusia duela eta, honela,
bi kategoriatako sistema batean zoriak soilik %50eko adostasuna eragin
lezake kodelarien artean (%100 : 2 kategoria = %50 adostasuna) eta bost
kategoriako sistema batean, berriz, %20ko adostasuna (100 : 5 = 20), eta
abar. Arazo hau ekiditeko, beste formula bat proposatu zuen Scott ikerleak.
7.8.2

Scott-en fidagarritasun-formula

Maila nominaleko datuetan aleatoritate edo zoriak eragin dezakeen
kodelarien arteko adostasun-portzentaia kontrolatzen duen formula bat

51

(Holsti 1969).
Argitaratzen diren eduki-analisi ikerlan gehienetan gutxienez %90eko fidagarritausna,
eta hortik gora, ematen da aditzera (Wimmer and Dominick 1983, 156. or.).
52
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proposatu zuen Scott ikerleak53. Formula honetan zerotik batera doan «pi
indizea»54 lortzen da. Hona formula:
pi =

Ikusitako adostasuna (%) – Aurrikusitako adostasuna (%)
1 − aurrikusitako adostasuna (%)

Non:
Ikusitako adostasuna (%) = Kodelarien artean dagoen adostasun-portzentaia den,
0-1 eskalan ipinita.
Aurreikusitako adostasuna (%) = Kodelarien artean aleatorioki aurreikus litekeen
adostasun-portzentaia. Hau kalkulatzeko, kategoria guztien portzentaiak bitan
berretu lehenik eta ondoren berreketak batu. Emaitza hori da aurreikusitako
adostasuna (%), eta 0-1 eskalan ipintzen da.

Adibidez, jo dezagun egunkari baten albiste-analisia egin behar dugula,
eta, horretarako, 5 kategoriatako albiste-sistema prestatu dela: politika,
ekonomia, kultura, kirola eta beste. Jo dezagun ere bi kodelari (K1, K2)
ditugula eta azpilagin baten kodifikazioa egiten dutela. Azpilagin horrek
100 albiste ditu (%100), beraz, kodelari bakoitzak 100 kodifikazio-erabaki
hartu ditu. Kodifikazio honetan kodelarien arteko batez besteko emaitzak,
adibidez, hurrengoak izan dira: politika %45, ekonomia %24, kultura %15,
kirola %14, beste %2 (guztira = %100). Bi kodelariak ados egon dira 100
kodifikazio-erabakietatik 90etan, beraz, beraiek ikusitako adostasunportzentaia %90 da. Beraz:
Ikusitako adostasuna (%) = %90 = 0.9.

Orain aurreikusitako adostasuna (%) kalkulatzea falta zaigu.
Horretarako, bost kategorien portzentaiak, 0-1 eskalara pasatuz, bitan
berretuko dira eta horien emaitzak batu:
Aurreikusitako adostasuna (%) = (0’45)2 + (0’24)2 + (0’15)2 + (0’14)2 + (0’02)2
= 0’202 + 0’057 + 0’022 + 0’019 + 0’000 = 0’30
0.90 - 0.30 0.60
pi =
=
= 0.85
1 − 0.30
0.70

Scott-en indize hau 0’75etik gorakoa denean, kodelarien arteko
fidagarritasuna egokia dela kontsideratzen dute metodologoek. Beraz,
hemen erabilitako kasuan pi indizeak 0’85 balio duenez, kodelarien arteko
fidagarritasuna bermatuta dago eta aleatoritateak sor lezakeen adostasuna
kontrolatu egin da.

53
54

(Scott 1955).
Ingelesez "pi index" deitua.
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7.8.3

Beste fidagarritasun-formula batzuk

Hemen aipatu ditugun kodelarien arteko fidagarritasun-formulez gain,
badira beste batzuk ere. Aipagarriena Krippendorf ikerlearena izan daiteke55.
Kasu guztietarako baliagarria izan daitekeen formula honetan, alpha balioa
kalkulatzen da. Kodelari bat baino gehiago izan eta lau neurketa-mailetako
datuekin erabil daiteke: nominala, ordinala, tartekakoa eta ratio bidezkoa.
Baina kalkulatzeko zailagoa eta Scott-en pi indizearen antzekoa denez, ez
dugu hemen aztertuko.
7.9

Baliagarritasuna

Aurreko atal batean (ikus 4.1.2 epigafea, “Baliagarritasuna», 126. or.)
adierazi den bezala, baliagarritasuna, neurtzeko erabiltzen den tresnak —
metodoak eta beraren baitako kategoriak—, neurtu nahi dena —edukia—
zer neurritaraino egiaz neurtzen duen aztertzeaz arduratzen da. Beraz,
baliagarritasuna oso kontzeptu garrantzitsua da eta eduki-analisia prestatzen
eramandako prozesuekin oso lotuta dago, zeren eta lagina unibertsoaren
baliokidea ez bada, kategoriak lasegiak edo zehaztasun baxukoak badira,
orduan emaitzek ez dute balio handirik izango, zeren eta erabilitako
metodoak ikerketaren hasieran ezarritako ikergaldera edo hipotesiei ez baitie
egiazki erantzun eta, ondorioz, metodo horrek ekoiztuko dituen emaitzak
balio gutxikoak izanen baitira.
Beraz, ikerketaren baliagarritasuna esatean, ikerketan erabilitako
metodoaren baliagarritasuna esan nahi da, eta metodoaren baliagarritasunak
ikergaiaren eta emaitzen arteko egokitasuna, egiazkotasuna, adierazi behar
du. Hona hemen zenbait baliagarritasun-era, lehenago ere adieraziak:
•
•
•
•

Itxurazko baliagarritasuna
Baliagarritasun aurreikuslea
Baliagarritasun konkurrentea
Konstruktu-baliagarritasuna

Itxurazko baliagarritasuna: Normalean eduki-analisi gehienetan
itxurazko baliagarritasuna erabiltzen da. Baliagarritasuna zein den jakiteko
teknika honek dio, tresna batek, ongi diseinatuta eta kontrolatuta badago eta
kodifikazioa ongi egin bada, neurtu behar duena egiazkotasun-gradu handi
batez neurtuko duela eta, beraz, emaitzak zuzenak izan eta unibertsokoen
baliokideak izanen direla; bestela izateko arrazoi logikorik ez baitago.
Itxurazko baliagarritasunak ez du inolako froga estatistikorik zuzenean
55

(Krippendorf 1980).
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erabiltzen. Baina, nahiz eta itxurazko baliagarritasuna gehien erabiliena izan,
badira eduki-analisian erabil litezkeen beste batzuk ere.
•
Baliagarritasun aurreikuslea: Gutxitan erabiltzen da edukianalisietan. Baliagarritasun-era honek zertan-frogan jartzen du, ea
metodoaren bidez lortutako iker-emaitzak errealitatean horrela gertatzen
diren. Jo dezagun telebistako programen ikuslego-arrakasta aurresateko,
estilo-ezaugarri batzuen garrantzia hipotetizatu dela. Honela, estilo-ezaugarri
horiek lituzketenak ikuslego-arrakasta handiagoa lor lezaketela aurresan
liteke. Ikerketaren metodoa eta neurketak estilo-ezaugarri horiek neurtuz
egingo lirateke eta, emaitzak egiazkoak balira, orduan ikerketa horrek
baliagarritasun aurreikuslea duela esan liteke.
•
Baliagarritasun konkurrentea: Baliagarritasun konkurrentea ere ez
da asko erabiltzen eduki-analisietan, baina, hala ere, batzuetan interesgarria
izan liteke metodo horretaz baliatzea. Bi mota daudela esan liteke:
1.

2.

Baliagarritasun konkurrentean metodo edo tresna baten
baliagarritasuna beste metodo edo tresna fidagarri eta baliozko
baten baliagarritasunarekin alderatuz lortzea. Hori egiteko, bi
metodoek eduki bera kodifikatu behar dute. Ondoren, bi
metodoen emaitzak berdintsuak edo baliokideak badira,
auzipeko metodoa beste metodo fidagarriarekiko baliozkoa dela
esan liteke eta, beraz, baliagarritasuna konkurrentea duela azken
honekiko.
Beste mota bateko baliagarritasun konkurrentea ere aipa liteke,
ez eduki-analisietan, baizik eta laborategi-esperimentuetan
erabilia. Honetan, metodo edo tratamendu bat bakarrik dago,
baina bi lagin desberdini ematen zaie. Lagin bat kontrolerako
da, adituz edo jakitunez osatua, eta bestea ez-adituz eta ezjakitunez osatua. Emaitzak desberdinak badira, hau da, uste
bezala metodoa diskriminatzailea bada, adituek emaitza hobeak
lortuko dituzte ez-adituek baino; orduan, metodo edo
tratamendu horrek baliagarritasun konkurrentea duela esan
liteke.

• Konstruktu-baliagarritasuna (Baliagarritasun teoretikoa): oso kasu
gutxitan erabili da. Konstruktuaren inguruan56 erabil daitekeen
baliagarritasun-era da. Kasu honetan frogatu nahi den baliagarritasuna
teorikoa da, hau da, ea ikerketarako eraiki den konstruktuak erlazio teoriko
egokia duen bere azpiko kontzeptuekiko. Honelako konstruktu56

Konstruktua, zenbait kontzeptu teorikoren gainean eraikitako beste kontzeptu bat
dela esan liteke, laburtuz. Ikus liburuaren lehen zatian honetaz.
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baliagarritasuna erabili zuten, sensatzionalismoaren indizea diferentzial
semantikoaren bidez prestatu zutenek57.

Titularrak aldagaitzat eta teknikatzat
eduki-analisian
7.10

Ikerlan frankotan erabili dira titularrak aldagaitzat edo/eta teknikatzat
orain ikusiko dugun modura. Adibidez, eta eduki-analisien helburu
tradizionalari jarraikiz, hots, lan deskriptiboari, egunkari ezberdinetan gai
bati buruzko betedura informatiboa, eta honen joera, alderatzeko erabili
izan dira titularrak analisi-unitatetzat.
Lehenik, historia apurtxo bat eginez, Geller, Kaplan eta Lasswell-ek58
eduki-analisia egiteko lau analisi-unitate alderatu zituzten: sinboloa,
parrafoa, hiru-lerroz osatutakoa, eta artikulua. Lehenbizikoa, sinboloa,
unitate fisikoa ez denez, perpausaren testuingurura lotu zuten. Beste hirurek,
unitate mugagarriak direnez, ez zuten inolako arazorik sortzen. Honela,
bada, ikerlan batean frogatu zituzten eta analisi-unitate horiek emaitza
desberdinak ekoiztu zituzten. Masa-komunikazioaren ikerkuntzako
lehenbiziko metaikerketetan —metodoari buruzko ikerlanak— ez zen
titularraren analisi-unitate izateko produktibitatea aztertu, baina bai handik
urte batzuetara, Price Granville-ren eskutik59. Honek, zortzi egunkariren
hauteskunde-kanpainaren betedura informatiboa eta joera/lerrakuntza
aztertzeko lau teknika konbinatu zituen: a) gertakizunaz informatu ala ez: b)
titularraren luze-zabalera eta aldeko edo aurkako joera; c) albistearen
edukia; eta d) argazkiak. Handik bi urtetara, Markham eta Stempel III-ak60,
1956ko Estatu Batuetako presidentziarako hauteskunde-kanpainaren
azterketa eginez, hiru teknika konparatu zituzten:
1.
2.
3.

57
58
59
60

Espazio neurketa: zutabeak hazbeteka neurtuz; eta zutabeen
aldeko edo aurkako joera.
Titularraren neurketa: titularraren neurria eta joera, argazkiak
sartuz.
Gaiak: kanpainako hogeita bi gai zerrendatu zituzten eta gai
horien albisteetako maiztasuna zenbatu zuten. Joera ere, beste
bietan bezala aztertu zuten.

(Tannenbaum 1962; Tannenbaum and Lynch 1960).
(Geller et al. 1942).
(Granville 1954).
(Markham and Stempel III 1957).

EDUKI-ANALISIAREN METODOA

231

Hiru teknikek emaitza ia berdinak eman zituzten, eta titularraren teknika
izan zen azkarrena. Metaikerketa horren jarraipen modura, Stempel III-ak61,
1968-ko presidente-hauteskundeetan, aurreko bietan egin zuen modura, bi
teknika erabili zituen prentsaren betedura informatiboa eta joera aztertzeko:
1.
2.

Espazioaren neurketa.
Titularrak.

Emaitzak hemen ere antzekoak izan ziren. Baina lanak ez ziren horretan
geratu. Analisi-unitate desberdinen arteko alderaketak egiten jarraitu zuten
ikerleek; izan ere, garrantzitsua baitzen, emaitzen fidagarritasuna bermatuz,
teknika erabilerrazak aurkitzea, ikerketa batean eman beharreko lanorduak
ahalik eta gutxien izan zitezen. Windhauser eta Stempel III-ak62, aurreko
urteetan beraiek eta beste batzuek betedura informatiboari eta honen joerari
buruz63 egindako hauteskunde-ikerketa eta erabilitako tekniketan oinarrituz,
sei analisi-teknika edo sei analisi-unitate alderatu zituzten:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Albistea edo artikulua: Hauteskunde kanpainari zegozkion
albiste eta editorial guztiak demokrata nahiz errepublikano
modura sailkatu zituzten.
Espazio-neurketa: Albiste guztiak neurtu egin zituzten eta
aldeko/aurkako joeraren arabera sailkatu.
Aipuak: Kanpainari buruzko albiste batean agertzen ziren
adierazpen edo aipu guztiak bi alderdi politikoen arabera
sailkatu zituzten.
Gai bakarra: Albiste batean kanpaina-gai bat agertzen zenean,
alderdi bati ala besteari atxikitzen zitzaion, baina behin bakarrik
zenbatzen zen gai hori albiste bakoitzean, nahiz eta albistean
zehar behin baino gehiagotan agertu.
Gai anitz: Albiste batean agertzen ziren kanpaina-gai guztiak
sailkatu egiten ziren.
Titularrak: Hauteskunde-kanpainako titular guztiak alderdiz eta
hurrengo sailkapenez banatuak izan ziren. Titularren sailkapena
honelakoa izan zen:
•
Lerro-etzana: Orrialde osora luzatutako titularra.
•
Lerro-etzan mugatua: Bi zutabe baino gehiagotan
etzandako titularra, baina orrialde osora luzatzen ez zena.

61
62
63

(Stempel 1969).
(Windhauser and Stempel III 1979).
Hautagaiarentzat informazioa aldekoa edo aurkakoa izatea.
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•

Bi zutabeko titularra: Bi zutabeko luzera zuen titularra.

•
Zutabe-bakarreko berezia: Zutabe baten luzera izan
baina 24 puntu edo gehiagotako letra-gorputza zuena.

7.

Zutabe bakarrekoa: zutabe bateko titularra.

Egunkarietako eduki guztiak sei analisi-unitate hauen arabera aztertu
zituzten eta, joera ezagutzeko, alderdi errepublikanoaren edo demokrataren
aldeko ala ez-aldeko modura katalogatu. Eduki neutralak eta bi alderdiekin
zerikusirik ez zutenak, kanpoan utzi ziren; halaber, iragarkiak eta hautagaien
ez-hauteskundeetako jardunaldiak ere ez ziren ikerketan sartu. Laugarren
eta bosgarren tekniketako gaiaren kontzeptua definitu eta gai-zerrenda egin
zuten.
Azkenik, kodifikazioak egin ondoren, sei teknikek oso antzeko emaitzak
eman zituzten. Titularren teknikak eman zuen unitate-kopuru txikiena eta,
adostasunari zegokionez, konkordantzia handiena albistearen eta espazioneurketaren teknikek izan zuten. Windhauser eta Stempel III-ek prentsaren
hauteskundei buruzko betedura informatiboa eta joera aztertzeko sei teknika
hauek baliagarriak zirela eta antzeko emaitzak ematen zituztela ondorioztatu
zuten.
Titularren teknika izan zen azkarrena, baina, baliagarria izanik ere, baita
gutxien aholkatuena. Windhauser eta Stempel-ek ziotenez, beraiek egindako
teknika-alderaketa udal- eta herrialde hauteskundeetan oinarritu zenez,
normala zen titularren teknikak eskasia hori azaltzea, baina ez bide zen hori
agertuko presidentziarakoetan, edo beste hauteskunde orokor batzuetan.
Beraz, edozein ikerlek, eduki-analisi bat egin nahi zuenerako, sei analisiunitate-mota zeuzkan eskueran, adierazi dugun modura frogatuta. Baina
teknika hauekin betedura informatiboaren kantitatea ongi neur badaiteke
ere, neurketa laua eta estatikoa kontsidera daiteke, deskriptiboa. Honetaz
kezkaturik, eta eduki-analisiak egiteko erabiltzen ziren espazio-neurketaren
eta albiste- edo artikulu-zenbaketaren teknikekin ezados, Richard Budd
ikerleak betedura informatiboaren kantitatea eta kalitatea neurtzeko teknika
bat prestatu zuen64: Budden-en nabarmendura-indizea (ikus 3.5.1 epigrafea,
101. or). Indize honek egokia dirudi, egunkariek gai baten inguruan ematen
duten nabarmendura informatiboa eta aldekeria edo partzialitatea
ezagutzeko.

64

(Budd 1964).
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Coffey-k65, gai bati buruz prentsa idatziak egiten duen betedura
informatiboa eta aldekeria/tasuna edo partzialitatea neurtzeko erabiltzen
diren hiru teknika nagusienak konparatu nahi izan zituen. Hiru teknikak
hauexek ziren:
1.
2.
3.

Espazioaren neurketa.
Budd-en nabarmendura-indizea.
Stempel-en titular-sailkapena (ikus 231. or.).

Lehenbiziko bi teknikak liburu honetan adierazi izan diren bezala
aplikatu zituen. Hirugarrena, Stempel-en titular-sailkapena, titularrei
puntuaketa eman ahal izateko, zerbait aldatu zuen. Honela, lerro etzanari 5
puntu esleitu zizkion, lerro etzan mugatuari 4 puntu, bi zutabeko titularrari
3 puntu, zutabe bakarreko bereziari 2 puntu, eta zutabe bakarrekoari 1
puntu. Hiru teknika hauek hauteskunde batzuetako betedura informatibo eta
partzialitatea ikertzen frogatu zituen eta hirurek emandako emaitzak ia-ia
berdinak izan ziren. Are gehiago, hiruren arteko diferentzia ez zen %1era
heldu. Coffey-k amaitu zuen esanez, hiru teknika hauek konfiantza berdinez
erabil zitezkeela.
Baina Budd-en nabarmendura-indizea aipatu eta alderatu badugu, ez
genuke hona ekarri eta, laburki bada ere, adierazi gabe utzi nahi, beste
antzeko indize edo formula bat, Jacques Kayser-ek prestatua eta albisteebaluaketarako formula deitua66. Honek ere ezadostasuna adierazi zuen
eduki-analisietan erabilitako teknika arruntekin eta hurrengo elementu
hauek jaso zituen formularen barruan: 1) albistearen tokia orrialdean eta
egunkarian; 2) titularra; 3) aurkezpenaren itxura; eta 4) aukeraketa67. Esan
65

(Coffey 1975).
(Kayser 1966).
67
Kayser-en albiste-ebaluaketarako formula honela xehetzen da: Albistearen tokia
(E): albistearen tokia egunkarian eta orrialdean. Titularra (T): honen luzera, altura,
errektangulu-area edo azalera, eta letra tipoa. Horretaz gainera, titular espezifiko baten
balioa hurrengoen menpe dago: a) Titularraren garrantzi erlatiboa, hots, titular espezifiko
horren hurbiltasun eta proportzioa beste testu eta titular batzuekiko; b) Titularreko
hitzen indar erlatiboa albisteko edukiarekiko. Adibidez, titularreko hitzak albisteko
testuaren edukiarekiko esajeratuta badaude; c) Aurkezpenaren itxura: hurrengo elementuez
osatua: 1) Ilustrazioa: albisteari lagun eginez grafikorik badagoen ala ez; 2) Ezaugarri
tipografikoak: letra italikoak, adibidez. Egitura: orrialde batetik besterako jauzia jasoz,
eta testuaren inguruko marrak ere kontuan hartuz. Iturria: albistearen iturria agertzeari
dagokio. Aukeraketa: albistea osotara ulertzeko irakurleari beharrezko zaizkion zenbait
egitate eta daturen omisioa.
Definizio nahiko anbiguo hauetatik, Kayser-ek, balore arbitrario batzuk ezarriz, hurrengo
formula eman zuen: Mv = 40E + 40T + 20P. Non MV "mise en valeur" edo ebaluaketa
66
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ere esan behar da, aski konplexua dela honen erabilera. Chilton Bush-ek68,
kritika gogorrak egin zizkion formula honi, kategoria desberdinak nahasten
zituelako. Adibidez, Bush-i jarraituz, titularretan ez zituen hauen neurriak
bakarrik kontuan hartzen, baizik eta baita titularretako hitzen indar erlatiboa
—nola neurtzen da hori?— testuaren edukiarekiko, eta gainera, nahiz eta
hasieran aipatu egin, aukeraketaren osagaia, laugarrena, ez zuen formulan
sartu.
Dena den, formula hau Europan nahiko erabilia izan dela uste dugu, eta,
aplikatzeko oso bihurria den arren, komenigarria ikusi dugu hemen azaltzea.
Izan ere, Budd-en nabarmendura-indizearekin antz franko handia du,
hainbat elementutan bederen.
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8.

8.1

Laborategi-esperimentuaren metodoa

Sarrera

Laborategi-esperimentuak
tradizio handia du komunikazioaren
ikerkuntzan eta horretaz konturatzeko edozein komunikazio-aldizkari
zientifikotara1 jo eta edukiei gainbegirada ematea baino ez dago. XX. mende
hasieratik erabili ohi da laborategi-ikerkuntza eta bai psikologian bai
hezkuntza-zientzietan erabilitako esperimentu metodoak hartu izan ditu
erreferenziatzat.
Komunikazioaren ikerkuntzan, beste edozeinetan bezala, bi kontzeptu
nagusi daude oinarrian: fenomenoen kausalitatea aurkitzea eta, kausalitatea
jakinez gero, fenomenoen igarpena egiteko gai izatea. Igarpen kontzeptua,
hemen, ez dago uste eta intuizioarekin erlazionatuta, kausalitatearekin baino,
eta horregatik aurreikuspen edo aurresan zentzua du.
8.2

Teorizazioa

8.2.1

Definizioa

Laborategi-esperimentuetan bi hitz entzuten dira beti: kontrola eta
manipulazioa. Kontrolaren bidez, laborategia, subjektu-lagina eta artefaktu
1

Ikus komunikazioari buruzko edozein titulu: Journalism Quarterly, Public Opinion
Quarterly, besteak beste.

239

240

BIGARREN ZATIA: KOMUNIKAZIOAREN IKERKUNTZARAKO METODOAK

posible guztiak baldintza objektibo eta konstantetan mantendu nahi izaten
dira. Fenomeno baten kausa den aldagai independentea, edo
independenteak, aldatzea esan nahi du manipulazio edo eskuerabilera
kontzeptuak. Beraz, gainetik ikusita, esperimentuko alderdi guztiak
kontrolaturik edukita, aldagai independentea ematen zaie lagineko
subjektuei eta hauen erantzunetan ikusi eta neurtzen da zernolako eragin eta
ondorio izan dituen aldagai dependienteak. Hona hemen ikerle ezagun
batek emandako definizioa:
«Esperimentu-ikerkuntzan, aldagai independente bat edo
batzuk, ikerketarako esanguratsu uste direnak, sistematikoki
manipulatzen dira eta beraien menpeko aldagai batzuetan
dituzten eraginak, eragin independente eta interaktiboak
batera, baldintza objektibotan so egiten dira, beste aldagai
independente batzuen kutsadura-eragin posibleak konstante
mantentzen diren bitartean»2
Beraz, komunikazio-esperimentuen ikerkuntzan «baldin A bada, orduan
B izango da S subjektu-lagin batean» erako proposamen edo hipotesiak
egiten dira, non A aldagai independentea, B menpeko aldagaia eta S
tratamendua hartu eta erantzunak ematen dituzten subjektuak diren.
Laborategi-ikerkuntzaren abantaila nagusietako bat honako hau da,
ikerkuntza nahiko ongi kontrola daitekeela, artefaktuen sarrera eta eragina
ekiditeko edo kontrolatzeko. Desabantailak ere baditu, jakina, eta hauetako
garrantzitsuena kanpo-baliagarritasun eza da, hau da, beraren emaitzak ezin
daitezkeela populazio osora estrapolatu, baldin eta, subjektuen lagina
hautatzean, probabilitate-laginik erabili ez bada. Hala ere, maiz, estrapolazio
zuzena egin ezin badaiteke ere, laginketa ongi landuz gero nahiko emaitza
esanguratsuak lor daitezke, joerak eta jarreren norabideak ezagutzeko
behintzat.
8.2.2

Erabilerak komunikazioan

Ikerleak irudika eta pentsa ditzakeen erabilerak eman liezazkioke
laborategi-ikerkuntzari, ez baitago ia mugarik horretan. Baina, dena den,
masa-komunikabideen ikerkuntzan ezagun diren bost erabilera nagusi ekarri
dira hona3:

2
3

(Tannenbaum 1958, 67 or.).
(Wimmer and Dominick 1983, 76-788 orr.).
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3.
4.
5.
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Egoera eta inguru kontrolatuan hipotesi eta ikergalderak
ikertzea.
Teoriak prestatzea, ondoren kanpoan frogatuak izan daitezen.
Dauden teoriak eta ikerketa-emaitzak orraztu eta hobetzea.
Ikerrazoak urrats eta zati txikitan ikertzea.
Errepikapenaren erabilera erraztea.

Esperimentua oso ongi diseinatuta badago ere, subjektu-laginaren izaerak
—aleatorioa edo ez— mugatuko du neurri batean emaitzen erabilera,
baliagarritasunaren aldetik.
8.2.3

Kontrola

Laborategi-ikerkuntzan kontrola giltzarria da. Bi kontrol-mota daude:
•
•

Esperimentuaren kontrola.
Kontrol estatistikoa.

Esperimentuaren kontrola, garrantzitsuena, ikerketaren diseinu eta
ikerketa burutzeari dagokie batez ere. Kontrol estatistikoa, berriz, ikerlaneko
datuen analisirako erabiliko diren prozedura estatistikoez arduratzen da.
8.2.3.1 Esperimentuaren kontrola
Esperimentuaren kontrola egiteko hiru esparru bereiz litezke: a) ikertu
nahi den aldagai independentearen kontrola; b) aldagai independente
kutsagarrien kontrola; eta c) inguruaren kontrola.
8.2.3.1.1 Aldagai independenteen kontrola
Ikertu nahi den edo nahi diren aldagai independenteak manipulatu eta
aldatu egiten dira, menpeko aldagaian duten eragina ikusteko. Prestatzen
den tratamenduan ezar daiteke kontrol-mota hau.
8.2.3.1.2 Aldagai independente kutsagarrien kontrola
Aldagai independente kutsagarriak nahi gabe esperimentuan sartu eta
efektu baten eragile izan daitezkeen aldagaiak dira. Horien aurka borroka
egin behar denez, zenbait prozedura erabiltzen dira aldagai kutsagarriak
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kontrolatzeko: ezabapena, iraunkortasuna, oreka, aleatorizazioa, diseinuan
sartzea4
1.
Ezabapena: ikerleak nahi ez duen aldagai independente bat, aldagai
kutsagarri bat, esperimentuan sartzeko arriskua badago eta, beraz,
subjektuengan eragina izan badezake, kontrolik hoberena aldagai hori
ezabatzea, kentzea, izaten da. Hori egiteko, artefaktu izan daitekeen aldagai
independentea subjektuen ezaugarri bihurtzen da, hau da, aldagai kutsagarri
horrekiko homogeneo diren subjektuak erabiltzen dira. Adibidez,
telebistako biolentziari buruzko esperimentu batean subjektuen hezkuntzamailak eragina izan dezakeela kontsideratzen bada, orduan hezkuntza maila
berdineko subjektuak erabiliko dira laginean —denak unibertsitariak,
kasu—.
2.
Iraunkortasuna: aldagai independente kutsagarria ezabatu ezin
bada, orduan esperimentu osoan zehar iraunkor eta konstante mantentzen
saiatuko da. Adibidez, esperimentuko subjektuei eguneko garai eta toki
berean ipiniko zaie tratamendua, jakin baitakigu gose, egarri edo egonezingraduak daudela denbora eta espazio desberdinetan.
3.
Oreka: aldagai independente kutsagarria ezabatu ezin bada eta ezta
iraunkor mantendu ere —aurreko bi kontrol-motak—, orduan aldagai
kutsagarri horren oreka subjektu-laginean mantentzen saiatzen da. Adibidez,
Euskal Herriko biolentziari zer irtenbide eman ikertu nahi bada, gerta
daiteke estatuko telebista-kateen ikusteak lagineko subjektuen iritzian
eragina izatea. Horregatik, subjektu-lagin hori aukeratzean, oreka
mantentzen saiatuko gara eta, honela, estatuko tele-kateen ikusle handiak,
ertainak eta txikiak hartuko dira. Ondorioz, S subjektu-lagin orekatua izanen
da. Dena den, ongi aztertu behar da arazoa oreka-kontrol hau erabili
aurretik.
4.
Aleatorizazioa: Hauxe da gehien gomendatzen dena. Bai laginsubjektuak, bai tratamendu- edo lagin-multzoak eta bai tratamenduak era
aleatorioz antolatu eta paratu behar dira normalean. Adibidez, jo dezagun
telebista-programa baten bi bertsio, bi tratamendu prestatzen direla —A
bertsio biolentoa eta B bertsio ezbiolentoa— eta S subjektu kopuru bat
dugula. Lehenik aleatorioki hautatzen da bertsioa eta horri aleatorioki
paratzen edo esleitzen zaizkio subjektuak —S1—. Ondoren bigarren
bertsioari S2 subjektuak ipintzen zaizkio. Aleatorizazioa oso garrantzitsua da
laborategi-ikerkuntzan eta hainbat mailatan erabili behar izaten da:

4

(Hsia 1988; McGuigan 1968).
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Subjektuen aleatorizazioa: lagineko subjektuak aleatorioki
paratzen dira multzotan edo, beste era batera esanda, aleatorioki
esleitzen zaizkie tratamenduei. Aldagai demografiko edo
organismikoak ez dira kontuan izan behar (ikus 3.2.2 epigrafea,
“A ldagai demografiko eta organismikoa”, 78. or.).
Tratamendu
edo
subjektu
multzoen
aleatorizazioa:
tratamenduen ordena eta sekuentzia aleatorioki hautatzen dira,
baina iraunkor eta berdin mantendu ingurugiro eta denboraren
baldintzak: tenperatura, argitasuna, eta abar.
Tratamenduaren barne-aleatorizazioa: Tratamendu edo test
bateko galderak ere aleatorioki egindako ordenean jartzen dira,
batez ere zortzi-hamar galdera, edo gehiago, direnean.

5.
Diseinuan sartzea: aldagai kutsagarria diseinuan bertan aldagai
independente modura sartzen da. Adibidez, subjektuen adina aldagai
kutsagarria izan badaiteke, orduan adina bera beste aldagai independente bat
gehiago bailitzan ipintzen da, bere azpikategoria guztiekin, eta honela hauen
eraginak emaitzetan ezagut daitezke.
8.2.3.1.3 Inguruaren kontrola
Esperimentua eginen den toki fisikoa oso ongi kontrola daiteke, bai
argitasun, tenperatura, soinu eta lasaitasun aldetik bai eta beste edozein girofaktoreren aldetik ere. Dena den, horregatik hain zuzen, laborategiesperimentuen kritikoek inguruaren artifizialitatea aipatzen dute, mundu
errealarekin izan dezakeen aldea azpimarratuz. Iritzi honen aurka, beste
autore batzuk5 diote, subjektuek edozein eskenategitan ere beren jarrera edo
iritzia komunikatzen dutela eta hori bideratzean tokiak ez duela garrantzi
handirik.
8.2.4

Artefaktuak

Ahal diren kontrol guztiak jarri eta erabiltzen badira ere, kutsadurak toki
askotatik sar daitezke ikerkuntzan. Kutsadura horiei artefaktuak ere deritze
eta ikerlanaren barne-baliagarritasunari dagokie (ikus “Barnebaliagarritasuna”, 132. or). Hona hemen zenbait artefaktu:
1.
Historia: ikerketa egiten ari garen bitartean, lagineko subjektu edo
pertsonen, pertzepzio, iritzi, jarrera eta jokabideetan eragina izan duten
zenbait gertakizun kausitu ahal izan dira errealitatean. Adibidez, jo dezagun
enpresa batek publizitate-kanpaina bat egin nahi duela eta honek
5

(Miller 1977).
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jendearengan duen eragina aztertu nahi duela. Horretarako, esperimentu
piloto bat egiten du lehenik: a) subjektu-lagin bat aukeratzen du; b)
subjektuei aurretest bat ematen die beraien enpresarekiko iritzia jakin ahal
izateko; c) ondoren publizitate-kanpaina aplikatzen die, hots, esperimentutratamendua; d) Ondoren atzetest bat ematen die, kanpainak subjektuen
enpresarekiko iritzian eraginik izan ote duen ikasteko. Jo dezagun emaitzak
negatiboak direla, hau da, kanpainak ez duela hobetu subjektuen iritzia.
Arrazoiak bi izan daitezke: 1) kanpainak eraginik ez duela, txarra dela; eta
2) esperimentuan artifaktu bat sartu dela. Historiaren artefaktua sartu bada,
horrek esan nahi du aurretest eta atzetest bitartean zerbait gertatu dela eta
gertakizun horrek deuseztu egin duela kanpainaren eragina. Agian, enpresa
horri buruz albiste negatiboak eman dira komunikabideetan, edo lanuzteak
izan dira, eta lagineko subjektuek horren berri izan dute eta eragina izan du
beraiengan.
2.
Asetasuna: lagineko subjektuen egoera fisiko edo psikologikoa
aldatu egin da esperimentua egiten ari ziren bitartean eta, horren ondorioz,
esperimentuaren hasierako datuak eta amaierakoak ez ditu tenple edo jarrera
berdintsuarekin bete. Adibidez, nekea, gosea, asperdura edo honelakoak etor
lekizkieke subjektuei. Artefaktu hau ekiditeko, esperimentuek ez dute
denboraz luzeak izan behar —hogei edo hogeitamar minutu nahikoa— eta
subjektuen baldintza fisiologikoak ongi egokitu behar dira.
3.
Test-ikastea: aurretest eta atzetest tratamenduak antzekoak edo
berdinak direnean gerta liteke artefaktu hau. Lagineko subjektuek aurretest
tratamenduan egindakoa ikasi ahal izan dute eta horren arabera jokatu
atzetest tratamendua betetzerakoan, bai datu hobeak jarriz, bai ikerlearen
asmo edo hipotesiak hobesteko datu egokiak idatziz. Artefaktu hau
ekiditeko aurretest eta atzetest desberdinak behar dira. Edo, bestela,
ikerketaren diseinutik aurretest tratamendua kendu eta beste diseinu bat
prestatu.
4.
Tresna-ahultzea6: esperimentua egiten ari den bitartean tresneria
matxuratu egin daiteke, inkestatzaileek galderak gaizki egin ditzakete,
subjektuek gaizki ulertu galderak, eta abar.
5.
Erregresio estatistikoa: test batean puntuazio oso altua ala oso
baxua lortzen duten subjektuek hurrengo test-tratamenduetan laginaren
batez besteko baliora etortzea, laginaren batez besteko baliora erregresioa
egiteko joera dute. Hau da, esperimentuaren eraginez baino, esperimentuko
test-tratamendua zenbaitetan egiteak edo errepikatzeak, eragiten die
6

"Instrumentation" edo "instrument decay" izenez ere ingelesez ezaguna.
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puntuazio altuen ala baxuen dituzten lagineko subjektuei beste guztien
erdibidera etortzea, batez besteko puntuaziora. Izan ere, ikerketa-diseinu
desegoki batzuetan hurrengo hau gerta daiteke: a) lagin bati aurretest bat
ematea ; b) puntuazio txarrenak edo hoberenak jasotzen dituzten subjektu
horiek bereizi eta horiekin osotutako azpilaginari esperimentuko
tratamendua ematea; eta c) atzetest bat ematea. Kasu hauetan erregresio
estatistikoa gerta daiteke, hau da, bi ertzetako subjektuz osatutako azpilagin
horretakoek ikasi egin dutela tratamenduaren helburua eta orduan beraien
emaitzak, ikusi-ikasiaren poderioz eta ez tratamenduarengatik, hobetu egiten
dituztela. Hau guztia ekiditeko, lagin osoarekin egin behar da tratamendua
eta ez onen eta txarren azpilaginarekin. Beste kontrol era bat kontrol-taldea
erabiltzea da, hau da, esperimentua ematen ez zaion multzo bat sortzea.
Diseinuaz mintzazerakoan luzatuko gara honetaz.
6.
Subjektuak joatea: ikerketak luzeak edo nekagarriak direnean,
lagineko subjektu batzuek ikerketa uztea gerta liteke, esperimentutik alde
egitea, gaixo jartzea, edo hiltzea. Horrek eragina izan lezake froga
estatistikoetan. Hobe izaten da, laginaren kopurua handiagoa hartzea eta
esperimentua garai egoki batean egitea.
7.
Subjektuen hautatzea: laginerako subjektuak aukeratzerakoan
artefaktu desberdinak sar litezke; horregatik, laginek aleatorio izan behar
dute, eta bi azpilagin konparatzen badira, bi horiek homogeneo izan behar
dute.
8.
Subjektuen ongi-erantzun nahia: subjektuek esperimentuaren
helburua zein den igertzen edo jakiten badute, ikerlearentzat ongarri izan
daitekeen eran erantzuteko joera izan dezakete. Beste antzeko artefaktua,
esperimentuan gizartean ongi ikusita dagoen modura erantzutea izan daiteke
eta ez subjektuak duen egiazko jokabidearen arabera. Adibidez, inkesta
batean, zein telebista-programa gogoko izan eta ikusten dituen galdetzen
bada, oso arrunta izan daiteke subjektuek dokumental eta kultur programak
direla erantzutea; baina, gero, egiazko audientzia-zenbakiek ez dute hori
adierazten. Artefaktu hauek ekiditeko era bat, galdera gurutzatuak7 egitea
izaten da, hau da, galdera bera zenbait era desberdinez egitea. Lortu
beharrekoa, azken finean, galderak ongi antolatzea da, subjektua ikerketaren
helburuaz kontura ez dadin eta naturaltasunez erantzun dezan.
9.
Ikerlearen esku-hartzea: argi dago ikerleak, berariaz ala ez, modu
askotara izan dezakeela esperimentuan eragina: datuak aldatuz, test
estatistikoak egokituz, datu-bilketa gaizki eginez, inkestagileek galderak
7

"Cross-validating questions" deitua.
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egokituz, interpretazio desegokiak eginez, eta abar. Gehienetan, gainera,
esku-hartze horiek hipotesiak frogatzearen aldekoak izaten dira. Ikerlearen
esku-hartze partziala ekiditeko, zenbait prozedura daude: a) inkestagileek
edo esperimentu-aplikatzaileek inkesta edo esperimentua zertarako den ez
jakitea; b) ikerleek ez jakitea zein subjektu diren kontrol-taldekoak eta zein
esperimentukoak8; c) esperimentua egin aurretik ematen diren argibideak
beti berdin eta ordena berean ematea.
10. Subjektuen azterketa-beldurra: batzuetan lagineko subjektuek
neurtu edo ebaluatuak izateko beldurra senti dezakete, aprehensioa, bai ongi
geratu nahi dutelako, bai gehiengoarengandik bereizi nahi ez dutelako;
horregatik, beste guztiek egiten duten antzera erantzuteko joera izan
dezakete eta beren egiazko jokabidea gehiengoaren jokabidean ezkutatu.
Ikerleak subjektuen erantzun propioa lortzen saiatu behar du horrelako
egoeratan.
8.2.4.1 Kontrol estatistikoa
Ikerlaneko datuen analisirako erabiliko diren prozedura estatistikoez
arduratzen da. Diseinu estatistikoa gai honetan jakitun den batekin egitea
hobe izaten da eta, oso garrantzitsua, estudio pilotoa egiten denean
prozedura estatistikoak egiazki erabili eta test-egitea.
8.3

Esperimentuaren diseinua eta prozedura

Laborategi-esperimentu bat egiteko zenbait urrats oso zehazki bete behar
dira eta diseinua ere kontu handiz prestatu behar izaten da. Liburu honen
lehen zatian (5.2 epigrafea eta hurrengoak, “Ikerketaren urratsaldiak”, 144.
or.) emandako urratsei beste zenbait gehitu behar zaizkio, edo beste
zenbaitekin egokitu behar dira, laborategi-esperimentuan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Esperimentuaren diseinua erabaki.
Esperimentuan erabiliko den tresneria aukeratu eta erabaki.
Prozedura estatistikoak eta horretarako konputagailu programak
erabaki.
Konfiantza maila ezarri.
Laginaren tamaina erabaki eta subjektuak hautatu.
Tratamendua edo estimulua prestatu.
Aurretest bat egin.

"Double blind esperiment" edo "esperimentu itsu bikoitza" deitzen da, kontrol
taldekoak eta esperimentua hartzen ari direnak zein diren ikerleak ez dakienean.
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Subjektuak multzotan aleatorioki ipini.
Esperimentua egin, hau da, tratamendua eman subjektuei.
Datuen analisia egin.

Esperimentu guztia prozesu elkarlotua da eta, urrats bakoitza espezifikoki
prestatu arren, esperimentuaren osotasunera egokitu behar da.
8.3.1

Esperimentuaren diseinua

Laborategi-esperimentuaren diseinuak mota askotakoak izan daitezke,
hala sinpleak nola konplexuak. Diseinuen sailkapen bat eginez:
1.
2.
3.

Subjektu multzoen kopuruaren arabera.
Faktore-kopuruaren arabera.
Denboraren ardatzaren arabera.

8.3.1.1 Subjektu multzoen kopuruaren araberako diseinua
Diseinu arrunten eta erabiliena da. Esperimentuan erabiliko den subjektu
multzoen kopuruari dagokio. Honela, multzo-bakarreko, bi multzoko eta
anitz multzoko diseinuak egin daitezke.
8.3.1.1.1 Multzo bakarreko diseinua
Subjektu-multzo bat bakarrik erabiltzen denean bi esperimentu-mota
egin daitezke:
•
•

Multzo bakarra eta atzetest lanaldia soilik dituen diseinua.
Multzo bakarra eta aurretest-atzetest lanaldiak dituen diseinua.

8.3.1.1.1.1 Multzo bakar eta atzetesteko diseinua.
Kasu honetan subjektu-multzo bakarrari tratamendu edo estimulua
ematen zaio eta, ondoren, test baten bidez neurtu egiten da subjektuen
jarrera menpeko aldagaiarekiko. Hona hemen beraren diseinua:
S 1 = X To
Non:
S 1 = Subjektu multzoa —bakarra hemen—.
X
= Tratamendu edo estimulua.
To = Atzetest edo atzetest neurketa.
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Adibidez, jo dezagun subjektu-multzo bati alderdi politiko baten aldeko
video-erreportaia bat ikustera ematen zaiola (X). Ondoren, alderdi politiko
horrekiko jarrerari buruz test bat (To) bete dezan eskatzen zaio. Ez du
inolako fidagarritasunik, ez kontrolik, ez konparazioak egiteko modurik. Ez
baitaikigu tratamenduaren aurretik subjektuek zernolako jarrera zuten
aldagai eragileaz. Ez erabiltzea hobe.
8.3.1.1.1.2 Multzo bakar eta aurretest-atzetesteko diseinua.
Aurrekoa baino askoz ere hobea da. Egitura sinplea du eta publizitateeta politika-kanpaina batzuetan erabiltzen da. Beraren diseinua honelakoa
da:
S 1 = T a X To
Non:
S1 =
Ta =
X
=
To =

Subjektu multzoa —bakarra hemen—.
Aurretest-neurketa.
Tratamendu edo estimulua.
Atzetest-neurketa.

Adibidez, jo dezagun hurrengo hipotesia ezarri dugula: Euskal Herriaren
independentzia lortzeko biolentzia hilgarria erabiltzea kaltegarri da
jendearen artean independentziaren aldeko jarrera suspertzeko. Beraz,
aldagai independentea biolentzia armatua da eta menpeko aldagaia Euskal
Herriaren independientziaren aldeko zaletasuna. Esperimentua egiteko
hurrengo urratsak bete behar dira:
1.
2.
3.

4.
5.

S subjektu-multzo bat aleatorioki prestatu.
Biolentzia hilgarriaren kasuak biltzen dituen erreportaia
informatibo bat prestatu videoz; edo telebistatik hartu.
S subjektu-multzo horri test bat ipini, beraien Euslal Herriaren
independentziaren aurrean daukaten jarrera neurtzeko. Hau
aurretest-neurketa da (T a).
Prestatutako video-erreportaia erakutsi S subjektu multzoari.
Hau tratamendu edo estimulua (X) da.
S subjektu-multzo horri berriz ere «Euskal Herriaren
independentziaren aurrean daukaten jarrera” neurtzea. Hau da
atzetest neurketa (To). Neurketa honetarako aurreko test bera
erabil daiteke —baina test-ikastea deitutako artefaktuaren
arriskua dago orduan—, edo baliokidea —baina ezbaliokide
izateko arriskua egon daiteke orduan— edo desberdina —kasu
honetan test-ikastearen artefaktua ekidin dugu baina besteren
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bat sar liteke, euskal independentziari buruzko jarrera ordez,
beste zerbait neurtzea, adibidez—.
Datuak jaso eta aztertu ondoren, S subjektuen Euskal Herriaren
independentziaren aldeko jarrera atzetest-neurketan (To) txikiagoa bada
aurretest-neurketan baino (Ta), orduan esan liteke biolentzia hilgarriz
osatutako video-erreportaiak eragina izan duela eta, ondorio modura,
biolentzia horrek jendearen euskal independentziaren aldeko zaletasunean
eragin negatiboa duela inferi liteke 9.
Multzo bakarreko diseinu-mota hau garbia eta sinplea da, baina badu
eragozpenik eta artefaktu-saila sar daiteke: historia, asetasuna, test-ikastea,
erregresio estatistikoa, eta beste zenbait artefaktu ere. Horien guztien
ondorioz, agian ezin daiteke esan, atzetesteko emaitza (To) tratamenduaren
(X) ondorioa izan denik. Baina artefaktu horiek ongi kontrolatuko balira
ere, badago beste eragozpen nagusi bat: ezin daitekeela konparaziorik egin,
ez dagoela kontrola egingo duen beste subjektu-multzo bat. Hurrengo
diseinuak kontrol multzoa ipintzen du eta horregatik da hobea.
8.3.1.1.2 Bi multzoko diseinua
Esan bezala, bi subjektu-multzo erabiltzen direnean artefaktu franko
bazter daitezke eta, oro har, esan liteke, fidagarritasun handiagoa ematen
dutela honela diseinatutako ikerlanek. Normalean bi subjektu-multzo
prestatzen dira, ikerturikoa eta kontrolekoa eta bi esperimentu-mota presta
daitezke:
1.
2.

Bi multzo eta atzetesta baino ez duen diseinua.
Bi multzo eta aurretest-atzetesta dituen diseinua.

Ez dago berriz esan beharrik, subjektuak aleatorioki esleitzen direla
multzo bakoitzera eta, areago, gero ere, bi multzoak eginda, horietako zein
izan kontrolekoa eta zein ikerketapean dagoena, aleatorioki erabakitzen
dela.
8.3.1.1.2.1 Bi multzo eta atzetesteko diseinua
Kontuan harturik bi subjektu multzoak (S 1 eta S 2) antzekoak eta
baliokideak direla, horietako bati X tratamendua ematen zaio eta ondoren bi
multzoak test baten bidez neurtzen dira (To edo atzetest-neurketa deitua). Bi
9

Emaitza jendearengana estrapolatzea, dakigunez, arriskugarria izan daiteke laborategiesperimentuetan, S subjektu-multzoaren ordezkagarritasuna bermatzen ez bada behintzat.
Hala ere, ondorio modura, jendeak emaitza horretaranzko joera izan dezakeela esan liteke.
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multzoen artean desberdintasun adierazgarria egongo balitz, tratamendu edo
estimuluaren eraginari egotz lekioke zioa. Beraren diseinua honela
grafikatuko dugu:
S 1 = X To1
S2 =
To2
Non:
S1 =
S2 =
X
=
To1 =
To2 =

Ikerketapeko subjektu multzoa.
Kontrolerako subjektu multzoa.
Tratamendu edo estimulua.
S1 multzoaren atzetest-neurketa.
S2 multzoaren atzetest-neurketa.

Diseinu honetan hainbat artefaktu —test-ikastea, tresna ahultzea, eta
abar— uxatzen badira ere, beste arrisku sakon bat dago: bi multzoen
baliokidetasuna bermatzea. Bi taldeak zertxobait desberdin badira, orduan
ezin da erabat ziurtatu To1 eta To2 emaitzen arteko aldeak X tratamenduaren
ondorio direnik. Agian, bi taldeen artean esperimentu aurretik ere
diferentziak bazeuden. Arazo hau bideratzeko hurrengo diseinua egokiagoa
da.
8.3.1.1.2.2 Bi multzo eta aurretest-atzetesteko diseinua
Bi multzoen aldez aurretiko desberdintasun-artefaktua ekiditeko, biei
aurretest- eta atzetest-neurketak egiten zaizkie. Honela grafika dezakegu
diseinua:
S 1 = T a1 X 1 T o1
S 2 = T a2
To2
N on:
S1 =
S2 =
T a1 =
T a2 =
X
=
To1 =
To2 =

Ikerketapeko subjektu multzoa.
Kontrolerako subjektu multzoa.
S1 multzoaren aurretest-neurketa.
S2 multzoaren aurretest-neurketa.
Tratamendu edo estimulua.
S1 multzoaren atzetest-neurketa.
S2 multzoaren atzetest-neurketa.

Lehenik bi multzoei aurretest-neurketa egiten zaie (Ta1 eta Ta2). Bi emaitza
horiek elkarrekin alderatuz jakingo dugu bi multzoen antzekotasun eta
baliokidetasuna nolako eta zenbaterainokoa den. Ondoren, ikerketapeko
multzoari tratamendua aplikatzen zaio. Hirugarren, bi multzoei atzetest-
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neurketa egite zaie. Laugarren, multzo bakoitzaren aurretest- eta atzetestemaitzen arteko diferentzia kalkulatzen da, hau da, S1 multzoko T a1 eta To1
balioen arteko diferentzia eta S2 multzoko T a2 eta To2 balioen artekoa.
Azkenik, bi diferentzia horiek elkarrekin alderatzen dira eta, desberdintasun
estatistiko adierazgarririk balute, tratamenduaren eragina izan dela
ondoriozta genezake.
Hemen arazoa izaten da, aurretesta egitean subjektuek ikerketaren nondik
norakoa eta galderak ikasi egin ditzaketela (test-ikastearen artefaktua) edo,
besterik gabe, aspertu; hortik aurrerako erantzunak ganorabakoak izan
daitezke eta, ondorioz, azken emaitzak kutsatuta geratu. Alderdiok
kontrolatuz gero, oso diseinu egokia izaten da komunikabideetarako.
8.3.1.1.3 Anitz multzoko diseinua
Bi subjektu-multzo baino gehiago erabiltzen direneko egoeraz jardungo
dugu orain. Anitz multzo erabiliz ikerketaren kontrol handiagoa lortzen da,
batetik, baina baita diseinua zaildu ere, bestetik. Horregatik, kontu handia
izan behar da hemengo diseinuren bat egiterakoan.
8.3.1.1.3.1 Hiru multzo eta aurretest eta atzetesteko diseinua
Aurretestaren garaian sortzen diren, edo sor daitezkeen, artefaktuak eta
multzoen antzekotasuna kontrolatzeko erabiltzen da diseinu-mota hau.
Lehenbiziko multzoari prozesu osoa ipintzen zaio —aurretesta, tratamendua
eta atzetesta—; bigarrenari aurretesta eta atzetesta soilik; eta hirugarrenari
tratamendua eta postesta. Honela grafika dezakegu:
S 1 = T a1 X To1
S 2 = T a2
To2
S3 =
X To3
Non:
S1 =
S2 =
S3 =
T a1 =
T a2 =
X
=
To1 =
To2 =
To3 =

Ikerketapeko subjektu multzoa.
Kontrolerako subjektu multzoa.
Kontrolerako subjektu multzoa
S1 multzoaren aurretest-neurketa.
S2 multzoaren aurretest-neurketa.
S1 eta S3 multzoen tratamendu edo estimulua.
S1 multzoaren atzetest-neurketa.
S2 multzoaren atzetest-neurketa.
S3 multzoaren atzetest-neurketa.
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Lehenik, T a2 eta Ta1 neurketak alderatuz, S 1 eta S 2 multzoak antzekoak
diren jakin dezakegu. Bigarren, bi multzokoan egin dugun modura, T a1 eta
To1 balioen arteko diferentzia T a2 eta To2 artekoarekin alderatzen da eta
diferentzia estatistiko adierazgarria badagoen begiratzen da. Baina oraindik
ez dakigu ziur diferentzia estatistiko hori artefakturen bati dagokion ala
tratamenduari (X). Horregatik, hirugarrenez, To3 eta To2 emaitzak elkarrekin
alderatzen ditugu eta beraien arteko diferentzia, ustezko norabidean,
estatistikoki adierazgarria bada, orduan esan dezakegu X tratamendua eragin
eta kausa estatistikoki adierazgarria dela. Diseinu egokia izan daiteke hau,
nahiz eta nahiko konplexua. Egon daitekeen artefaktua denborarena izan
daiteke, hau da, ea aurretest eta atzetestaren artean igaro den denboraldian
zerbaitek eragin kutsagarria izan duen. Horren aurka lan egiteko oraindik
hobea da hurrengoa, Solomonen diseinua.
8.3.1.1.3.2 Solomonen lau multzoko diseinua
Aurreko hiru multzoko diseinuaren abantaila guztiak gehi aurretest eta
atzetestaren arteko denboraren artefaktua kontrolatzen da hemen.
Honelakoa da diseinua:
S1
S2
S3
S4
Non:
S1 =
S2 =
S3 =
T a1 =
T a2 =
X
=
To1 =
To2 =
To3 =

= T a1 X
= T a2
=
X
=

To1
To2
To3
To4

Ikerketapeko subjektu multzoa
Kontrolerako subjektu multzoa
Kontrolerako subjektu multzoa
S1 multzoaren aurretest-neurketa.
S2 multzoaren aurretest-neurketa.
S1 eta S3 multzoen tratamendu edo estimulua.
S1 multzoaren atzetest-neurketa.
S2 multzoaren atzetest-neurketa.
S3 multzoaren atzetest-neurketa.

Diseinu honetan kontrol bikoitza dugu aurretest- eta atzetest-neurketen
artean. Aurreko hiruko diseinurako esan ditugun guztiak hona ekarri eta
gainera laugarren kontrol bat ezarriko dugu: aurretestik izan ez duten bi
multzoen emaitzen arteko gonbaraketa, T o3 eta T o4 neurketen artekoa hain
zuzen. Diferentzia estatistiko adierazgarriak badaude, aurretest-atzetest
denborartean sar zitezkeen artefaktuak kontrolatu eta ekidin egin direla
ziurtatu da.
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Baina hain ederra dirudiela ere, Solomonen diseinuak izugarrizko lan eta
prozedura-konplexutasuna jartzen ditu ikerlanean. Are gehiago, ez da erraza
izaten lau subjektu-multzo baliokide eta antzeko bildu ahal izatea.
8.3.1.2 Faktore-kopuruaren araberako diseinua
Laborategi-esperimentuen beste sailkapen-mota bat da hau, faktorekopuruaren araberakoa. Aldagai independente bi edo gehiago denbora
berean ikertzen dira faktore-diseinuan, eta aldagai independente bakoitzari
faktore deitzen zaio. Maiz, efektu baten kausa ez da faktore bakar bat izaten,
elkarrekin erlazionaturik dauden zenbait baizik. Beraz, elkarreragintza
egoten da faktoreen artean. Bariantzaren analisia egiten den ikerlanetan
erabiltzen da diseinu hau.
•
•
•

Bi faktoreko diseinua: kasu honetan bi aldagai independente
manipulatzen dira.
Hiru faktoreko diseinua: hemen hiru aldagai independente
erabiltzen dira tratamenduan.
Lau, ... —Eta horrela jarrai daiteke kopuruetan gorantz—.

Anitz faktore egon daitezkeen bezala, faktore bakoitzak ere maila bat
baino gehiago izan ditzake, nahiz eta normalean bi, hiru edo lautik ez pasa
praktikan. Beraz, edozein faktore-diseinu egitean, bi kontzeptu hauen
konbinazio bat atondu behar izaten dugu: faktore-kopurua eta mailakopurua. Hona hemen diseinu batzuk:

•

2x2ko faktore-diseinua: bi aldagai independente, bakoitza bi
mailakoa, esan nahi du diseinu honek.
•
2x3ko faktore-diseinua: Lehenbiziko aldagaiak bi maila ditu
eta bigarrenak hiru.
•
2x2x3ko faktore-diseinua: hemen hiru aldagai ditugu. Lehen
eta bigarrenak bina maila dituzte eta hirugarrenak hiru.
•
Eta abar... honelako beste hainbat diseinu egin daitezke.
Diseinua prestatu ondoren esperimentuko subjektuak aleatorioki kokatu
behar dira diseinuaren zelula bakoitzean. Puntu hau oso garrantzitsua da,
zeren eta zelula guztietako subjektu taldeek antzekoak izan behar baitute.
Ikus ditzagun orain zenbait adibide praktiko, gauzak hobeki argitzeko10.
Hona segidan 2x2ko faktore-diseinuaren adibidea. Jo dezagun audienziak
euskal bertsolarien bertsoak telebistan (ikusentzunez) eta irratian (entzunez
10

Wimmer eta Dominick autoreek adibideak jartzeko erabili duten era egokia iruditu
zaigu honako ere. Ikus (1983, 82-84 orr.).
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bakarrik) nolako gustuz, eta zeinetan gusturago, dastatzen dituen jakin nahi
dugula. Lehenik bi tratamendu prestatuko ditugu, videoa eta audio-zinta.
Gero, gure ikerlaneko subjektuak aleatorioki hurrengo lau taldeetan
banatuko ditugu eta bakoitzari dagokion tratamendua —edo tratamendueza—, ezarriko diogu:
8-1. Irudia:

2x2ko faktore-diseinua
IrratiTelebistatratamentua BAI tratamentua EZ

Telebistatratamentua BAI
Irrati-tratamentua
EZ

1. Taldea

2. Taldea

3. Taldea

4. Taldea

Iturria: autoreak prestatua.

Honela bada, 1. taldeak telebista- eta irrati-tratamenduak, biak, ikusi eta
entzun ditu; 2. taldeak, telebista-tratamendua bai baina irratiarena ez; 3.
taldeak, irratiarena bai baina telebistarena ez; eta azkenik, 4. taldeak, ez bata
ez bestea. Hauxe da, hain zuzen, kontrol-taldearen lana egingo duena.
Ondoren, talde guztiei galdetegi bat pasatuko diegu bertso-saioa zer
moduzkoa iruditu zaien ezagutzeko. Emaitzak jaso, aztertu eta ondorioak
atera ahal izango ditugu zein komunikabide, edo komunikabide-konbinazio,
duten gustokoena.
Aurreko adibidea zertxobait korapilatuz, 2x3ko
adieraziko dugu segidan. Bere egitura honela da:
8-2. Irudia:

faktore diseinua

2x3ko faktore-diseinua
IrratiIrratitratamentua BAI tratamentua EZ

Telebista-1
tratamentua BAI
Telebista-2
tratamentua BAI
Telebistatratamentua EZ

Talde 1

Talde 2

Talde 3

Talde 4

Talde 5

Talde 6

Iturria: autoreak prestatua.

Adibide bera izango dugu oinarrian, baina telebistako tratamendua bi
mota edo mailatakoa egingo dugu. Video batean bertsolariak plaza batean
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ariko dira bertsotan —Telebista-1 deituko duguna— eta bestean telebistako
estudio batean —Telebista-2 izenekoa—. Oraingoan jakin nahi dugu ea zer
neurritaraino bertsogintzaren toki fisikoak, kaleak ala estudioak, duen
eragina ikusentzuleengan. Irratiko tratamenduak berdin jarraitzen du, ez da
aldatu. Sei taldeei tratamenduak adierazi modura eskainiko dizkiegu eta
ondoren, galdetegian emandako erantzunak jasota, jendeak bertsoak
dastatzeko zein komunikabide duen gustukoago jakiteaz gain, zer tokitan
ere ezagutzeko parada izango dugu. 2×3ko faktore-diseinu honetan,
subjektuen kokapena honelakoa izango da:
Azkenik, 2x2x2ko faktore-diseinu baten adibidea jarriko dugu.
Bertsogintzaren kasuarekin jarraituz, telebista eta irrati tratamenduei —bi
mailakoak hauek, beraz tratamendu bat bakoitzerako— egunkariko bertsoorrialdea gehi geniezaioke. Orduan zortzi taldetan banatuko genituzke
aleatorioki subjektuak, eta diseinua honelakoa izango litzateke:
8-3. Irudia:

Egunkaria bai
Egunkaria ez

2x2x2ko faktore-diseinua

Irrati-tratamentua BAI
TB bai
TB ez
1. Taldea
2. Taldea
5. Taldea
6. Taldea

Irrati-tratamentua EZ
TB bai
TB ez
3. Taldea 4. Taldea
7. Taldea 8. Taldea

Iturria: autoreak prestatua.

Hiru komunikabideek, hala bakarrik nola konbinaturik, nolako garrantzia
duten audientziaren bertsoekiko gustuan jakin ahal izan dugu diseinu
horretatik. Areago, baita beraien artean zer prelazioa mantentzen duten ere.
Amaitzeko, erabil dezagun beste adibide bat 2x2ko diseinu batean. Jo
dezagun biolentziaren pertzepzioan kazetaritza-estiloaren eragina eta
garrantzia nolakoa den jakin nahi dugula. Horretarako, gai berari buruzko
bi erreportaia-tratamendu presta ditzakegu, bata sentsazionalismo txikikoa
—estilo profesional serioa— eta bestea oso estilo sentsazionalistakoa.
Lagineko subjektuak lau zelulatan ezarri, tratamenduak dagozkien moduan
eman eta erantzungo duten galdetegiaren bitartez beraien erreakzioak
ezagutuko ditugu. Kalkulu egokien bitartez, kazetaritza-estiloa biolentziaren
pertzepzioan estatistikoki adierazgarria den ala ez jakingo dugu.
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8.3.1.3 Denboraren araberako diseinua
Diseinu-mota honetan subjektuak denboraren harian hainbat alditan
neurtuak, elkarrizketatuak edo testeginak izaten dira. Denboraldi luzean
zehar —urteak adibidez— sortzen eta aldatzen diren joerak eta jarrerak
ezagutu nahi izaten dira. Masa-komunikabideen ikerkuntzarako oso
interesgarriak dira, baina daukaten zailtasuna hauxe da, denbora eta kostu
handiak erabili behar izaten direla. Autore batzuk11 denboraren araberako bi
diseinu-mota bereizten dituzte:
•
•

Panel-estudioak
Joera-ikerketak

Bietan ere denboraldi luzean subjektuei zenbait neurketa egitea izaten da
zeregina eta nahiko antzekoak dira. Diferentzia nagusia subjektuengan
dago. Panel-estudioetan12 subjektu-multzo berbera erabiltzen da ikerketa
osoan zehar. Adibidez, gizarte bateko komunikabide-kontsumo aldaketak
eta jarrera politikoak hogei urtetan zehar ikertu nahi bagenitu, panel
ordezkagarri bat presta genezake eta urtez urte galdetegi, elkarrizketa eta
soegiteak burutuz, aldaketen joerak ezagutu eta grafikatu. Hona hemen
grafikaturik:
S 1 = T1 T2 T3 X T4 T5 T6
Non:
S1 =
T1-3 =
X
=
T4-6 =

Subjektu-panel edo taldea.
Tratamendua ezarri aurretiko neurketak.
Tratamendua.
Tratamendua ezarri ondoko neurketak.

Beste diseinuan, joera-ikerketan, berriz, ez da subjektu-multzo berbera
erabiltzen neurketaldi desberdinetan, baizik eta hainbat subjektu-talde, baina
denak antzekoak edo parekagarriak. Ikerketa-mota honetan gizartearen
egitura- eta iritzi-aldaketak, beste gai askoren artean, ezagutu nahi izaten
dira.
Oso kontuan izan behar diren bi irizpide, hauexek dira: 1) zernolako
maiztasunez egin behar diren neurketak; eta 2) zenbat neurketa egin behar
diren orotara. Hitz batean, neurketen kopuru eta maiztasuna oso ongi
arrazoitu beharrekoak dira.

11
12

Ikus, beste askoren artean, (Miller 1977).
“Panel studies” izenez ezaguna ikerkuntzan anglosaxoian.
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Prozedura

Ikerketa baten prozeduraz eta plangintzaz luze mintzatu gara lehenago,
atal oso bat ere emango diogu horri (ikus 5. atala, “Komunikazioaren ikerketa
prestatzeko plangintza”, 143. or. eta hurrengoak) eta han esandako
gehienek hemen ere balio dute. Dena den, zenbait ohar eta irizpide kokatu
edo kontestualizatu adieraziko ditugu.
8.3.2.1 Esperimentuaren diseinua
Ikergalderak edo hipotesiak ezarri bezain azkar hasi behar dugu
esperimentuaren diseinua zorrozten. Aurrenetako zeregina, bai subjektuei
tratamendua aurkeztean eta bai test edo neurketak egitean zer aparatu
tekniko erabiliko diren erabakitzea izaten da —psikogalvanometroa, telebista,
irratia, lapitz eta papera, elektrodoak, eta abar—. Ikerlanerako egokia den
aparatu teknikoa erabakitzeko, beraren abantailak eta ahuleziak aztertu
beharko dira.
8.3.2.1.1 Tratamenduaren prestaketa
Tratamendu edo estimuluak edozein gauza izan daitezke: video- edo
audio-kasete bat, egunkari itxurako orri bat, galdetegi apal bat, irudi eta
hutsartez betetako orri bat ... irudikatu ahala.
Horien preskateta adituen laguntzarekin egin behar da eta ez ikerleak
bere buruz soilik. Areago, tratamendua prestatu ondoren komenigarri izaten
da aditu independente batzuei aurkeztea, ikertu nahi dena egiaz
diskriminatzen duten zuzenetsi dezaten.
Ikerlanen helburuetako bat jakintza pilatzea izaten
batean komunitate zientifikoko beste ikerleek erabili
berdin edo parekoa erabiltzea, egokiagoa izaten
emaitzak alderatu eta, agian pilatu, ahal dira teoriaren

denez, alderdi teoriko
ohi duten tratamendu
da askotan. Honela
hobekuntzarako.

8.3.2.1.2 Aparatu estatistikoa
Oso alderdi garrantzitsua izaten da hau. Gaurko konputagailuek test
estatistikoak automatikoki egiten dituztenez, bi alderdi zaindu behar izaten
dira: a) zein test erabiltzea komeni den; eta b) konputagailuak bere lana egin
dezan datuak egokiro sartzea eta, horretarako, fitxa edo alorrak
zuhurtasunez antolatzea.
Aparatu estatistikoari buruz hartzen den erabakietako bat, test
parametrikoak edo ezparametrikoak erabiliko diren zehaztea izaten da. Test
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estatistiko ezparametrikoak, oro har, maila nominal eta ordinaleko datuen
ranking-hurrenkera13 ezagutzeko frogak izaten dira eta esperimentuko
subjektu-kopurua txikia denean —maiz 30 pertsona baino gutxiago—
erabiltzen dira. Beraien emaitzak ez dira unibertsora orokortzen. Test
parametrikoak, berriz, tarteka eta ratio mailako datuetarako egokiagoak
dira, batetik, eta beraien emaitzak unibertsora orokortzeko gai izaten dira
askotan, bestetik.
Azken finean, test estatistiko batek egiten duena zera da: ea bi emaitzaren,
edo gehiagoren, artean dagoen diferentzia kasualitate edo artefakturen bati
zor zaion ala hipotetizatutako aldagai eragileari. Horretarako, test batean
lortutako emaitzak ongi interpretatzen jakitea oso garrantzitsua da.
Laborategi-esperimentu batean, ezprobabilitatezko lagina erabili arren,
subjektuak tratamenduetan aleatorioki kokatzen badira, esperimentu taldeen
arteko diferentzia estatistikoki adierazgarriak aurkitzeko test estatistiko
inferentzialak —orokorgarri edo unibertsoragarriak— erabiltzea egokia
da14.
8.3.2.1.3 Konfiantza- edo errore -maila
Laborategi-esperimentu baten diseinua egitean, konfiantza-maila edo
errore-maila erabaki eta ezarri behar da. Normalean, masa-komunikazioaren
ikerkuntzan, berau 0,05 (%95) edo 0,01 (%99) balioan ezartzen da
konbentzionalki. Beste era batera esanda, ikerketako emaitzak %95 (0,05)
edo %99an (0,01) zuzenak izango direla apustu egiten dugu. Maila
horietako batean jarriko dugu gure ziurtasun- edo konfiantza-maila. Masakomunikazioaren ikerkuntzan egindako lanetan askotan ikusten da 0.05
balioko errore-maila.
8.3.2.1.4 Estudio pilotoan diseinua frogatzea
Diseinua prestatu ondoren, egokia izaten da lan piloto baten bidez bai
aparatu estatistikoak eta bai tratamenduak test-egitea.
8.3.2.2 Subjektuen esparrua
Alderdi hau oso kontu handikoa da. Batetik, masa-komunikazioaren
ikerkuntzan pertsonekin lan egiten delako eta, bestetik, erabaki
metodologiko garrantzitsuak hartu behar izaten direlako, hala nola, lagina
aukeratzea eta subjektuak tratamenduan ezartzea.
13
14

“Ranking order” ingelesez.
(Sparks 1995a, 278 or.).
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8.3.2.2.1 Kode etikoa
Ikerleak, gehienetan, artefakturik sar ez dadin, ez die subjektuei
ikerlanaren helburu zehatza esaten, beste edozein azalpen eman baizik.
Gainera, kode etiko zuzena erabili behar du esperimentuaren jardunean eta
subjektuei oso argi adierazi behar die, libre direla edozein momentutan
esperimentua uzteko. Hitz batean, ikerleak bere iker-arloko kode etikoa,
nazioarte mailan onetsia, egoki bete behar du lan zientifikoan dabilela.
8.3.2.2.2 Lagina erabakitzea
Lehen ere luze mintzatu gara laginketaz eta atal oso bat eman diogu honi.
Jakin ere jadanik badakigu, hiru irizpide nagusi daudela laginaren tamaina
erabakitzerakoan: 1) emaitzak orokortzeko gaitasuna; 2) errore-maila; eta 3)
zelula-kopurua edo kategorizazio-maila.
Laborategi-esperimentuetan, arrunki, lagin txikiak izaten dira. Arau
orokor eta onartua izaten da zelula bakoitzean 15 subjektu gutxienez
sartzea15. Kontrolerako talde bat eta tratamendurako beste bat baditugu,
orduan 30 subjektu inguru beharko lirateke gutxienez. Hamabosteko
kopurua, dena den, orientaziorako baino ez da.
8.3.2.2.3 Subjektuak multzotara esleitzea.
Aleatorizazioa da subjektuak zelula edo multzotan esleitzeko erarik
egokiena, eta hori egiten da ikerlan gehienetan. Hala ere, badira
aleatorizazioa beharrezkoa ez den kasuak, denboraren araberako diseinuak,
adibidez, zeinetan panelak erabiltzen diren.
8.3.2.3 Datu-bilketa
Tratamendua subjektuei eskuratzean oso argi, zehatz eta beti berdin
irakurri behar zaizkie test edo galdetegiak betetzeko oharrak eta argibideak,
ongi uler ditzaten arte.
Ingurugiroa ongi kontrolatu behar da, hala nola argia, tenperatura, soinua
eta beste hainbat faktore. Giro egokia izan behar dute subjektuek laborategia
inguru naturala izan dadin.
Iraupena ere ongi kontrolatu behar da. Metodologoek aholkatzen
dutenez, 20 minutu baino gehiagoko test edo frogak ez dira komenigarriak
izaten, subjektuak nekatzen hasten direlako eta, ondorioz, emaitzak ahuldu
egin daitezkeelako.
15

(Hsia 1988, 273 or.).
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8.3.2.4 Datuen analisi eta interpretazioa, ondorioak
Datuak bildu ondoren beraien interpretazioa dator eta, hortik gorago,
inferentzietan oinarritutako ondorioak. Laborategi-esperimentuen emaitzak,
bere horretan, oso interesgarriak izan daitezke errealitatean ematen den
jarrera
edo
joera
azaleratzeko.
Eztabaida
unibertsoarekiko
ordezkagarritasun eta orokortzearen zailtasunetik dator, hots, esperimentuko
emaitzak zer neurritan diren unibertsora estrapolagarriak.
Laborategiko esperimentuetan orokortzearen kontzeptua beste era batera
agertzen da. Probabilitatearen zaleek kritikatu egiten dute esperimentuaren
errealismo eza, kanpoko mundura laborategiko errealitatea eraman ezin
daitekeelako. Hala ere, beste autore batzuk16 erantzuten dute esanez,
kanpoko errealitateari begiratu ordez, hau da, zer neurritan laborategia bat
datorren kanpoko munduarekin, kritikoek laborategiko errealitateari so
egin beharko lioketela, hots, zer neurritan laborategiko emaitzak —
subjektuek beren erantzunei ematen dieten esanahia— bat datozen kanpoan
gizakiek ematen dizkieten emaitzekin —portaerei erantsi diezazkiekeen
esanahiak—.
Laborategi-esperimentuan kausa batek gizakiengan efektu bat sor
dezakeela froga daiteke, baina besterik gabe horrekin ezin da frogatu zer
gizarte portzentaiak eta zer gradutan esperimenta dezakeen efektu hori.
Beraz, laborategi-esperimentuak, ezprobabilitatezko laginak erabiliz, efektua
badela edo ez dela froga dezake, baina ez afektatuen kopurua eta efektuaren
gradua. Azken bi emaitza hauek lortzeko, probabilitatezko laginak behar
dira.
Laborategi-esperimentuetan orokortzearen auzia bideratzeko beste era
bat, unibertso desberdinetako subjektuak erabiltzen dituzten ikerlanen
errepikapenak egitea da.
8.4

Teknika konbentzional eta proiektiboak

Kontaezinak dira laborategi-esperimentuetan erabiltzen diren teknikak.
Bi multzotan jartzen ditu Hsia autoreak17: teknika konbentzionalak eta
teknika proiektiboak.

16
17

(Berkowittz and Donnerstein 1982), Sparks-ek aipatua (1995a, 277 or.).
(Hsia 1988, 241-260 orr.).
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Teknika konbentzionalak

Teknika konbentzionalak gizajarrerei buruzko test edo galdetegiak izaten
dira gehienetan eta emaitzak —subjektuen gizajarrerak eta pertzepzioak—
zuzenean irteten dira test edo frogetatik. Neurketa hauek teknikoki
objektiboak izan nahi dute eta galderekin batera eskalak erabiltzen dituzte,
pertzepzioen gradazioak kontagarri bihurtzeko. Konbentzionalak deitzen
zaie, subjektuek ikergaiaren galderari, testaren bitartez, erantzun zuzena
ematen dietelako. Hona hemen zenbait teknika arrunt ezagun:
•
Eskalak: edozein mota eta eratakoak. Honetaz luze mintzatu gara
hirugarren atalean (ikus 87. or. eta hurrengoak).
•
Ezagutza-testak: izenak dioenez, esperimentu edo inkestako
subjektuek ikergaia ikusi edo entzun edo ezagutzen duten adierazi behar
dute. Masa-komunikazioaren ikerkuntzan maiz erabiltzen dira, batez ere
publizitate eta audientzia ikerketetan. Horretarako ikergaia azaltzen duen
materiala erakusten zaie subjektuei eta hauek ezagutza-galdetegi bati
erantzun behar diote. Beraz, analisi-unitatea —tratamendua— edozein izan
daiteke: albiste bat, argazki bat, titularra, iragarki bat, hitz edo izen bat...
Gauza da subjektuek zer hori ikusi edo entzun duten esan behar dutela, eta
nola. Analisi-unitateak ikoniko —argazkia—, idatzizko —albistea—,
entzunezko —irratiko mezua— eta objektualak —korbata— izan daitezkeela
eta beraiei buruz ezagutza-galderak egiten dira.
•
Oroimen-testak: subjektuei zerbait entzun edo ikusi duten galdegin
ordez, oraingoan zerbait oroitzen duten galdetzen zaie. Bi mota daude:
oroimen lagundua eta ezlagundua. Lehenaren kasuan subjektuei oinarrizko
informazioa ematen zaie laguntza modura eta hauek anitz aukeratako sorta
batean erantzun zuzena adierazi behar dute, beren oroimenaren arabera.
Adibidez, fama neurtzeko balio dezakeen test bat hauxe izan daiteke:
telebista-aurkezle baten argazkia erakutsi eta zer kate, zer programa eta zer
ordutan agertzen den galdegingo zaie. Aukera-sorta dauka subjektuak
erantzunerako. Bigarrenaren kasuan subjektuei ez zaie laguntzarako
informaziorik ematen eta egindako galderei beren oroimen soilez erantzun
behar diete18. Nahiko gogorra eta zaila izaten da hau, jendearen oroimena
franko ahazgarria baita. Maiz, subjektuengandik jaso daitezkeen «ez naiz
oroitzen» erantzunak asko izan daitezkeelako, oroimen partzialki lagundua
18

Test hauetan ez da derrigorrez egiazko informazio edo errealitateekin jokatu behar.
Esan nahi dugu, pertsonaia edo errealitate fiktizioak ere erabil daitezkeela, audientziaren
“sormena” neurtzeko. Adibidez, inork ezagutzen ez duen baten argazkia erakutsi eta zer
komunikabidetakoa den itaundu subjektuei. Erantzunak auskalo! Gauza da audientziaren
portzentaia batek “ongi erantzuteko” jarreragatik edo, beste arrazoi batzuren artean,
irudimenez jantzi dezakeela pertzepzioa.
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erabiltzen da. Kasu honetan subjektuei informazio apurtxoren bat ematen
zai —argazki bat, hitz bat...— beren oroimena gogora ekartzeko.
8-4. Irudia:
Tratamentua
(estimulua)

Teknika konbentzionalen egitura
Subjektuen erantzuna,
ikergaiarekiko erlazio
zuzena duena

Erantzun horien
interpretazio zuzena
ikergaiarekiko

Iturria: autoreak egokitua.

Bi teknika hauek aldaketa eta egokitzapen kontaezinak izaten dituzte
ikerkuntza konkretuak egitean. Beraien bertute handiena sinpletasuna da, bai
egiteko eta bai kodifikatu eta analizatzeko ere. Emaitzak joera baten
adierazgarriak izaten dira.
8.4.2

Teknika proiektiboak

Teknika proiektiboetan, berriz, ikerrarazoa ez da zuzenean ezarrita
egoten galdetegian, eta emaitzak ez dira zuzenean jakiten testaren
erantzunetatik, baizik eta hauek interpretatu edo proiektatu egin behar izaten
dira ikerrarazoari dagozkiokeen emaitzak ezagutzeko. Jakina, azken hauetan
interpretazioa sartzen denez, emaitzak ere diskutigarriagoak izan daitezke.
Edozein dela ere teknika, prozedura oso berdintsua izaten da.
8-5. Irudia:
Tratamentua
(estimulua)

Teknika proiektiboen egitura
Subjektuen erantzuna,
ikergaiarekiko erlazio
indirektua duena

Erantzun horien
interpretazioa,
ikergaiarekiko erlazioa
bilatzeko

Iturria: autoreak egokitua.

Argi dago teknika hauen fidagarritasun eta baliagarritasuna
eztabaidagarriak izaten direla maiz, eta irizpide horien bermatzea
garrantzitsua dela. Hori eginik, jasotako datuak estatistikoki neur eta ebalua
ditzakete epaile edo aztertzaile inpartzial batzuek —ahal bezain
inpartzialak—.
Test proiektiboak lau esparrutan sailkatzen dituzte metodologoek19:
1.
19

Elkarketazkoak

(Hsia 1988, 248-254 orr.).
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Eraiketazkoak
Osaketazkoak
Aukeraketazkoak
Adierazpenezkoak

Esparru bakoitzaren barrenean
ezagunenak jarriko ditugu.

hainbat teknika dago

eta hemen

8.4.2.1 Elkarketazko testak
Elkarketazko test-etan subjektuek
erakutsitako
estimulu
edo
tratamenduak barnean edo inkoszientean dauzkaten beste kontzeptu, desio,
pertzepzio eta itxaropenekin elkartuko dituztela uste da. Bi teknika-mota
ezagun adieraziko ditugu: Roschach-en tinta-koroak eta hitz-elkarketa.
•
Roschach-en tinta-koroak: forma eta kolore desberdinetako hamar
tinta-koroa aurrean jartzen zaizkie subjektuei eta zer izan daitezkeen
galdegiten zaie. Tinta-koroak anbiguoak direnez, subjektuen irudimenak
bilatzen ditu erlazio eta elkarketak. Erraza dirudien arren, erabiltzeko oso
zaila dela eta emaitzak ere eztabaidagarriak izan daitezkeela diote adituek.
•
Hitz-elkarketazko testak: subjektuei hitz bat aurkezten zaie, ahoz
nahiz idatziz, eta hauek beste zer hitzekin erlazionatzen duten adierazi behar
dute. Gauza da, burura lehenbizi datorkien hitza esan behar dutela.
8.4.2.2 Eraiketazko testak
Teknika-esparru honetan subjektuei hainbat informazio-gako ematen
zaizkie eta, hortik aurrera, gako horiek nahi duten ordena eta eran antolatuz,
nahi duten historia asmatu edo eraiki behar dute. Informazio-gakoak
argazkiak, titularrak, hitzak eta beste edozer izan daitezke20. Estimuluak
ordena aurrejarririk gabe eskuratu behar zaizkie subjektuei.
8.4.2.3 Osaketazko testak
Teknika esparru honetan subjektuei estimulu edo tratamendu erabat osatu
gabea ematen zaie eta falta dena osotu behar dute. Estimuluak hainbat
klasetakoak izan daitezke: esaldiak, istorioak, irudiak, eta abar. Gauza da,

20

Teknika hauek irudimena lantzeko ere maiz erabili izan dira. Horren kasu dira garai
batean ezaguna izan zen “Gramatica de la fantasía” izeneko italiar liburua non binomio
fantastikoa bezalako jokoen bitartez subjektuek historiak eta narrazioak eraikitzen
zituzten.
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zerbait faltan izan behar dutela eta hori osotzea subjektuen zeregina dela.
Hona zenbait teknika:
•
Esaldiak osatzea: teknika honen erarik sinpleenetakoa, esaldi bati
amaieran falta zaion hitz eta perpausa, subjektuak bere kabuz bete dezan
gonbidatzea da. Beste hurbilketa bat, irakurgarritasunaren ikerketetan oso
erabilia, Cloze-prozedura izenekoan batez ere, testu batean zehar dauden
hutsarteak hitzez betetzea izaten da. Azkenik, hirugarren era bat, amaiera
libreko galderak izaten dira. Subjektuei, galdera batekin batera, hainbat
erantzun nahiko anbiguo-edo ematen zaizkie eta beraien gustu edo usteko
erantzuna jarri behar izaten dute uzten zaien tokian.
8.4.2.4 Aukeraketazko testak
Subjektuei anitz aukeratako galderak, edo anitz objektu, jartzen zaizkie
aurrean eta, ikergalderaren arabera —«zein den gustukoen”, «zein den
sentsazionalistagoen”, eta abar—, hautatuketa egin behar izaten dute; baita,
beraien ustez, dagokien ranking-ordenan jarri ere. Emandako erantzunetatik,
ikerleak ikergaiko kontzeptuarekiko erlazio eta interpretazioa egin dezake.
8.4.2.5 Adierazpenezko testak
Subjektuei, aurretik objektu edo estimulu bat emanik, libreki zerbait egin
edo adieraz dezaten eskatzen zaie. Jostatu, margotu edo antzerki-paperak
egitea izan daiteke. Teknika interesgarria rol-egitea izan daiteke. Jakina,
subjektuek bi aukera izan ditzakete, beren papera egitea, hau da, ezarritako
gai baten aurrean diren bezala jokatzea edo, bestela, beste zerbait edo
norbait bailiren bezala jokatzea.
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Inkestaren eta panel-analisien
metodoak
9.

9.1

Inkestaren metodoa

Inkestak oso ezagun eta erabiliak dira gaurko gizartean. Noiz edo noiz, ia
gu guztioi etxeko atera inkestalariren bat etorri zaigu eta, gertakizun horren
aurrean hartzen ditugun jarrerak, nahiko desberdinak izaten dira. Inkestak,
gainera, informazio-iturri eta kazetaritzako estilo eta gai arrunt bihurtu dira.
Egunkari askotan albistea inkesta baten emaitzak izaten dira. Bestetik,
gaurko kazetaritza-estilo arin, ikusgarri eta enkapsulatu hori erabili nahi
duten editoreek, maiz ematen diete inkestei behar baino toki handiagoa
hedabideetan.
Masa-komunikazioaren
ikerkuntzan,
komertzialean
nagusiki,
audientziaren azterketak egiteko nahiko asko erabiltzen dira inkestak.
Kostuak handiak direnez eta antolakuntza zaila dutenez, ikerkuntza
akademikoan ez dute horrelako indarrik, hala ere.
Datuak biltzeko tresna aleatorio eta objektibo baten bitartez, populazio
bateko lagin batetik bildutako datu-multzo baten analisia esan nahi du
inkesta hitzak.

267

268
9.1.1

BIGARREN ZATIA: KOMUNIKAZIOAREN IKERKUNTZARAKO METODOAK

Inkestaren alderdi nagusiak

Inkestaren metodoa, arrunki, metodo kuantitatiboa da, lagina aleatorioki
hautatua eta unibertsoaren ordezkoa izaten delako. Inkestak, oso arrunt eta
ezagunak izateaz gain, egiteko errazak ere izaten dira batzuetan. Beren
abantailen artean, bi nabarmentzen dira: informazioa azkar jaso eta inguruerrealean eginak izatea. Desabantaila nagusiena, berriz, aldagaien kontrol eta
eskuerabilera txikia edo ia ezinezkoa da.
9.1.1.1 Inkesten sailkapenak
Bi irizpide erabil ditzakegu inkesten sailkapenak egiteko: a) ikerketan
lortu nahi den emaitzaren edo helburuaren araberakoa; eta b) inkesta egitean
erabilitako teknikaren araberakoa.
9.1.1.1.1 Helburuaren arabera: deskriptiboak eta analitikoak
Nahiz eta ingelesez poll eta survey hitzek esanahi bereizia izan, euskaraz
biak inkestan bil ditzakegu. Poll hitzak inkesta deskriptiboa adierazten du1
eta survey hitzak, berriz, inkesta deskriptibo eta analitikoetarako balio
dezake2.
•
Inkesta deskriptiboak: inkesta-mota honetan populazio baten
jarrera, iritzi eta jokabidea nolakoak diren adierazten da. Zer galderari
erantzuten dio: zer gertatzen den unibertso batean, edo zer komunikabidekontsumo dagoen unibertso batean, adibidez.
•
Inkesta analitikoak: inkesta-mota honek aldagaien arteko kausaerlazioa bilatzen saiatzen da eta inferentziak egiten ditu. Zergatik galderari
erantzuten saiatzen da: zergatik gertatzen den egoera edo jokabide bat.
Aldagai bi edo gehiago behar izaten dira honelako inkestetan —
independentea eta menpekoa—. Adibidez, hezkuntza-mailak nolako eragina
duen komunikabideen kontsumoan jakin nahi bada, inkesta analitiko bat
eginen da.
9.1.1.1.2 Teknikaren arabera: kanpo, telefono eta postazkoak
Beste inkesta-sailkapen bat, erabilitako tekniken arabera egin daiteke:
kanpoko inkestak, etxean edo kalean, inkestatzailea eta inkestatua aurrez
aurre egonik egiten direnak; telefonozko inkestak, telefonoaren bitartez
egiten direnak; eta postazko inkestak, inkestatuak, galdetegiak postaz jaso
eta, bete ondoren.
1
2

gaztelerazko sondeo.
gazteleraz encuesta.

INKESTAREN ETA PANEL-ANALISIEN METODOAK

269

Teknika bakoitza luzeago jorratuko dugu beherago.
9.1.1.2 Prozedura orokorra
Inkesta-mota eta -teknika guztietan prozedurak eta lanaldiak oso
antzekoak dira, nahiz eta inkesta-teknika bakoitzak bere berezitasunak izan,
teknologiak sorrerazitakoak batik bat. Adibidez, telefonozko inkestan
galdetegiak ezin dira luzeak eta konplexuak izan, tresna komunikatibo berak
arazoak paratzen dituelako. Prozedura estandar bat honela labur dezakegu:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Inkestaren diseinua: unibertso, lagin, teknologia, tresna
estatistiko, galdetegi eta inkestatzaileentzako esku-materialen
prestaketa egitea.
Inkestatzaileen prestaketa: inkestatzaileak inkestak era
uniforme, zuhur eta kortesiazkoan egiten trebatzea.
Inkestaren entseiua: prestatutako inkesta eta inkestatzaileak test
piloto batean frogatzea —lagineko %10en batekin—. Test
piloto honetan emaitzak eta analisi estatistikoak ere egitea
komeni da, froga modura.
Inkestaren zuzenketa: entseiuan edo test pilotoan ikusi diren
okerrak zuzendu eta erabateko inkesta atontzea.
Inkestak egitea: inkestatzaileek inkestak luzatu eta inkestatuek
erantzutea.
Bigarren itzuliko inkestak: lehen inkestaldia egitean lagineko
kide batzuk ausente bazeuden, ordu eta egun desberdinetan
beraiekin beste saialdi pare bat egitea komenigarri izaten da.
Datuen txekeatzea: inkestatzaileek inkestak ongi eta egiazki
egin dituzten frogatzeko, lagin osoko kideen %10 batekin
egiaztapen-txekeoak egitea komeni da.
Emaitzak eta analisiak: azkenik, emaitzak atera eta analisiak
egin behar dira.

Inkesta-teknika guztietan —kanpo, telefono eta postazkoetan— eta, oro
har, pertsonen iritziak erabiltzen dituzten ikerkuntza-metodoetan, denbora
berean edo bertsuan egin behar dira inkesta edo ikerlan guztiak,
errealitateko gertakizun berriren batek edo beste edozein fenomenok
artefaktua sar ez dezan.
Inkestaren prozedura eta landaldiak zenbat eta hobeki entseiatu eta
antolatu, orduan eta berme handiagoa izango dituzte emaitzek. Ikerlan
batean ia kontaezinak baitira erroreak —beti pilatzen doazenak— sartzeko
zirrikituak.
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9.1.1.3 Laginketa
Laginketari buruzko atalean esandakoek erabat eta bete-betean balio dute
honako. Aleatoritatea izaten da laginak ateratzeko erarik hoberena.
Tamainari dagokionez, lagin-kopuru egokia zein den erabakitzea hainbat
faktoreren menpe dago: kostua, denbora, lanaldia, unibertsoaren
homogeneotasuna, ikerketaren kategoria-aniztasuna, ezarritako erroretolerantzia, eta lagin-mota —faktore hauetaz eta laginen tamainaz ere
mintzatu gara Laginketaren atalean—.
Lagin txiki eta lagin handiaren artean jarri behar dugu lagin egokiaren
kontzeptua. Batzuk lagin handia erabiltzearen aldekoak izaten dira, eta
horren adibide dugu Sudman autorea. Honek dio, kategoria nagusi
bakoitzean 100 izari edo pertsona egon behar dutela eta azpikategorietan,
berriz, 20-50 unitate3. Dena den, inkesten alorrean jadanik nahiko ezagun
eta erabakita egoten dira laginen tamainak, zer populazio-mota aztertzeko
erabiliko diren arabera.
Binomio-banakuntzaren teoriaren bitartez ere formula eroso bat erabil
daiteke laginaren tamaina erabakitzeko. Jo dezagun bi hautagairen —A eta
B— arteko lehia dugula hauteskundeetan. Argi ez badago hautatuak izateko
zer nolako aukera errealak eduki ditzaketen bai batak eta bai besteak,
kontsidera dezakegu biak ere berdin daudela jendearen iritzian, hau da,
%50-%50 banakuntza lor dezaketela emaitzetan. Horren arabera, hurrengo
formula eta osagaiak izango ditugu:
p = errore-probabilitatea, ikerleak berak arrunki 0.05 edo 0.01 balioetan ezarria.
Horrek esan nahi du, konfiantza-maila %95 edo %99 dela, hurrenez hurren.
p = 0.05 balioan ezartzea erabakitzen bada, orduan berari dagokion %95eko
konfiantza-mailak 2 errore estandarren artean dagoen area edo espazioa hartzen
du. Izan ere, binomio banakuntza 50/50 denean, badakigu hurrengo balioak
ditugula erreferentzia modura:
p balioa s errore estandarra
z balioa
0.10
±1
±1.645
0.05
±2
±1.960
0.01
±3
±2.576
0.001
±4
±3.291
Beraz, gure kasuan, p = 0.05 balioan jarri dugunez, berari dagokion %95eko
konfiantza-mailaren z balioa = 1.960 da.
Orduan, hurrengo formula erabiliko dugu:

3

(Sudman 1976, 2930 or.).
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(PQ)2 Z 2
E2
Non:
n = laginaren tamaina den.
P = A hautagaiaren portzentaia (binomio-banakuntzan kontsideratua).
Q = B hautagaiaren portzentaia (binomio-banakuntzan kontsideratua).
z = dagozkien errore estandarren z balioa
E = onartutako errorea, arrunki %5 edo %1 (0.05 = %5; 0.01 = %1)
Gure adibidean formula aplikatuz:
(50 × 50)2 1.960 2
n=
= 384 (Laginerako kopuru egokia).
52
n=

Beraz, gure ikerketarako, kontsideraturik bi hautagaiak botoemaileen
asmoetan oso berdintsu dabiltzala, 384 pertsonako lagina, lagin egokia,
erabil dezakegu, formulak dioen modura.
Dena den arazo arrunt eta handi bati egin beharko diogu aurre: ia inkesta
guztietan erantzule guztiek ez dutela erantzuten. Horregatik, lagin egokitzat
erabaki dugun kopurua —aurreko adibidean 384— handitu egin beharko
dugu, erantzuten ez dutenen proportzio berean ugaldu ere. Honela,
erantzuten dutenen portzentaia %60koa baldin bada —230 pertsona—, beste
%40 batean gehitu beharko dugu lagin egokia —153 pertsona—. Azkenik,
gure egiazko lagina 537 pertsonakoa izanen da.
Kanpoko inkestetan erantzun-portzentaia nahiko handia lortzen da,
inkestatzailea fisikoki joaten baita kalera edo etxeetara. Lehenbiziko
inkestaldian %70eko bat lortzea ez da zaila izaten. Huts egin dutenentzat,
edo etxetik kanpo zeudenentzat, bigarren itzulaldi bat eginez, erantzunen
portzentaia %90era ere hel daiteke. Jakina, inkestatzailea presente egonik
erantzule potentzialari nahiko gogor egiten zaio ezezkoa ematea eta horrek
franko laguntzen du erantzunen kopurua igotzen.
Postazko inkestetan, berriz, erantzunen portzentaia oso baxua izaten da,
maiz %10-25 tartean. Bigarren eta hirugarren postaldiak eginez —edo
gehiago— erantzunen portzentaiak %50ren batera ere igo daitezke baina,
hala ere, emaitzak kontuz aztertu behar izaten dira4.
Telefonozko inkestetan, azkenik, oso erantzun-portzentaia onak lortzen
dira, %90etik gorakoak, normalean telefonotik inkesta egin eta erantzutea ez
baita oso nahasgarria izaten.
4

(Hsia 1988, 126. or.)
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9.1.1.4 Galdetegiaren prestaketa
Galdetegia ikerketaren helburuen eta emaitzen arteko garrantzi handiko
zubia dugu. Argitasun eta sinpletasuna oso balio handiko kontuak dira, ez
bakarrik erantzulearentzat, baita ikerlearentzat ere. Azken honek erantzunak
konputagailuan erraz kodifikatu eta erabiltzeko eran izan behar baititu.
Hona hemen zenbait arau oinarrizko:
Galdetegiaz:
•
•
•
•

Galdetegiari sarrera deigarri eta konbentzigarri bat jartzea ona
da. Honela inkestatuaren gogoa piz baitezakegu.
Galdetegian erantzulearen datu demografiko nagusiak jasotzeko
tokia prestaturik eduki behar da.
Galdetegiaren diseinuan arreta berezia jarri behar da.
Galdetegiarekin batera argibideak edo argibideen orria oso argi
eman behar zaie inkestatuei; ulertzeko era errazean.

Galderez:
•
•
•

Galderek
ikerketarako
egokiak
eta
erantzulearentzat
interesgarriak, errazak eta ahal bezain laburrak izan behar dute.
Galderek ordena logikoan antolatuta egon behar dute, aurrera
eta atzera ibili beharrik gabe.
Galderen luzerak eta kopuruak egokia izan behar dute.

Galdetegiaren luzera ezin daiteke oso handia izan, bestela erantzulea
aspertu eta gogaitu egin baitaiteke. Oro har, posta eta telefonozko inkestetan
galdetegia betetzeko aski izan beharko lirateke bost minutu. Honela,
erantzulea, bere borondate hutsez ari dena, ez da zeregin honetan behar
baino gehiago nekatuko. Jakina, kontuan izan behar da bost minutuko
postazko inkesta batean, telefonozkoan baino hiru halako galdera sar
daitezkeela. Kanpoko inkestan, etxean eta kalean egiten direnak, iraupena
hamabost minutukoa izan daiteke, gutxi gorabehera. Galdetegia prestatzean
prozedura estandar bat erabiltzea egokia izaten da:
•
•
•
•
•

Ikerketaren helburuak oso gogoan izanik gai horretaz edo
antzekoez egin diren beste lanen galdetegiak arakatu.
Horiekin guztiekin galdetegi bilduma zabala egin.
Galdera errepikatuak eta antzekoak kendu.
Ordena logikoak ezarri eta galdetegiaren diseinua egin,
erantzunak erraz betetzeko moduan.
Galdetegiaren aurretest bat egin subjektu-lagin txiki batekin.
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Galdetegiaren orrazketa egin berriro.
Galdera bakoitzari zenbaki bat ezarri, konputagailuan
erabiltzeko.
Aurretesteko erantzunekin eragiketa estatistikoak burutu,
prozedura egokia den txekeatzeko.

Ikus dezakegunez, oinarrizko galdetegia prestatu ondoren, bai bera eta
bai kodifikazio informatikoa eta eragiketa estatistikoak frogatu egin behar
dira. Oso garrantzitsua da froga edo aurretest hauek egitea; are gehiago,
hauek egin gabe ezin da aurrera jo inkestan.
9.1.1.4.1 Galdera-estilo desegokiak
Galderak idaztean, hainbat kontsidero estilistiko eduki behar dira buruan:
1.
Erantzulea erantzun positibo edo negatibora zuzentzen duten
galderak ekidin egin behar dira. Horien artean jar litezke «behar» edo
«behar zinateke/zenuke» aditz-erak dituzten galderak. Adibidez:
«egunkariak irakurri behar al dira?», edo «euskaraz ikasi behar al zenuke?».
2.
Informazio-karga alde batera etzana duten galderak ez dira prestatu
behar, erantzulea era horretara erantzutea behartzen baitugu. Adibidez,
hurrengo galderan sarrerako informazioak erantzuna baldintzatzen du:
«Euskal Autonomi Erkidegoko gizartearen gehiengoak onartu egin zuen
autonomi estatutua, eta hortik sortutako legebiltzarreari oniritzia ematen al
diozu?».
3.
Erantzulearen bizitzako alderdiren bat agertzera behartzen duten
galderak ez dira egokiak, baldin eta ikerketaren baitako gai zuzenak ez
badira. Adibidez: «ezkondu aurretik zenbat neska/mutilekin egin zenuen
amodio?».
4.
Itxuraz bat baina egiaz bi diren galderak baztergarriak dira,
erantzuleak ez baitaki zeini erantzun. Adibidez: «autodeterminazioaren alde
edo aurka zaude?».
5.
Ezezko bi esaldiz, edo ezezko bat eta baiezko beste esaldi batez,
osatutako galderak anbiguoak izaten dira eta erantzuleak desegoki
interpretatzeko arrisku handia dago. Adibidez: «ez al zaude ados Euskal
Herriak independentzia merezi duela?», edo «ados al zaude Euskal Herriak
ez duela independentzia merezi?«.
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6.
Transfer-galderak deituak desegokiak izaten dira, zeren gaiaren
ikuspuntua aldatu egiten baitute eta, egiaz, beste gai bat, nahiz eta
aurrekoarekin oso erlazionatuta, planteatzen baitute. Adibidez: «euskal preso
politikoak Euskal Herrira ekartzearen alde al zaude?» izan liteke galdera bat
eta zeharo desberdina beste hurrengo hau: «euskal preso politikoei etxetik
hurbil egoteko legeak dioena aplikatzearen alde al zaude?». Edo beste
hurrengo adibide hau: «ETAko kideen alde al zaude?» batetik eta «ETAko
kideen giza eskubideen alde al zaude?» bestetik.
7.
Erantzuleak uler ez ditzakeen edo zailak zaizkion galderak ere
desegokiak dira. Adibidez: «ados al zaude espainiar konstituzioaren 8.
artikuluarekin?». Seguraski jendeak ez daki zer dioen artikulu horrek.
8.
Erantzulearen ezjakintasuna agerian utz dezaketen galderak ere
baztertu egin behar dira, baldin eta ikerketaren muina ez badira. Adibidez:
«bai al dakizu nork idatzi zuen Hamlet?».
9.
Estilo lauso edo anbiguoan idatzitako galderak. Adibidez: «Felipe
Gonzalez bezalako pertsonak gogokoak izaten al dituzu?»; edo «askotan
joaten al zara zinera?».
10.
Gizartean ongi ikusitako galderak ekidin egin behar dira,
erantzuleak ongi eta besteen modura erantzuteko zaletasuna izaten baitu
gehienetan. Adibidez: «presoen giza eskubideen alde al zaude?» Jakina, nor
ez da, bada, giza eskubideen alde egongo. Auzia izanen da giza eskubideak
eginkizun konkretuetan zehazten hasten direnean.
Esandako kasuistika gehiena hitz gutxitan laburtuz, erantzulea nahasi,
lotsatu, beldurtu eta behartzen duten galderak ekidin egin behar dira.
Azkenik, inkesta-mota bakoitzerako —posta, telefono eta kanpokoa—
galderak egokitu egin behar dira. Ez baita berdin galderak irakurtzea,
postazko inkestan egiten dena, galderak urrutitik entzutea, telefonozkoan
modura, edo zuzenean entzutea, etxeko atean egindako inkesten eran.
Komunikazio-bide bakoitzak bere idatzestiloa dauka. Honela, galdera
idatziek ulerterrazak izan behar dute, eta ahozkoak idatzikoak baino
laburragoak.
9.1.1.4.2 Galdera-motak
Hiru galdera-mota bereizten dituzte metodologoek: egituratuak,
ezegituratuak eta konbinatuak. Lehenak, egituratuak, betetzen ditu batez ere
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inkesta kuantitatibo arrunt baterako behar izaten diren irizpideak:
sinpletasun eta erraztasuna bai erantzuten eta baita kodifikatzen ere.
•
Galdera egituratuak: galdera hauetan erantzun-aukerak emanda
daude, baita erantzuteko toki eta eginbeharrak ere. Erantzuleak markatu
baino ez du egiten, ez idatzi. Dena den, behar denetan «beste» deitutako
aukera ere presente egoten da, inkestatuak beste erantzunen bat jar dezan,
bere erantzun propioa, hain zuzen. Galdera egituratuen artean aldaketa asko
egin daitezke. Hona hemen zenbait:
1.

2.

3.

4.

5

Galdera dikotomikoak: zeinetan «bai» eta «ez» markatzeko
tokiak egoten diren eta erantzuleak horietako bat bakarrik
marka dezakeen.
Marka-zerrendak5 edo anitz-aukerakoak: galdera edo gai bati
dagokion erantzun- edo esaldi-zerrenda jartzen zaio inkestatuari
aurrean eta honek horietako bat aukeratu —markatu— behar
du; edo beste modu batera eginez, nahi hainbat marka ditzake.
Lehenbiziko kasuan, zerrendako
esaldi bat bakarrik
markatzearenean, elkarrekiko baztertzaileak edo eskluitzaileak
dira esaldi guztiak; bigarrenean, berriz, nola eta nahi adina
marka daitezkeen, ez dira elkarrekiko baztertzaileak, osagarriak
baizik. Zerrendan dauden aukerak anitz direnez, anitzaukerakoak ere deitzen dira.
Ranking edo sailkapen erakoak: galdera egituratu mota honetan
inkestatuari esaldi-zerrenda jartzen zaio aurrean eta honek aldez
aurretik ezarritako 1etik n-ra doan eskalan baloratu behar ditu,
beraren ustez bakoitzari dagokion balio-zenbakia ezarriz (ikus
honetaz 3.4 epigrafea eta hurrengoak, “Eskalak», 87. or.).
Honen estilokoak dira diferentzial semantikoko eskalak ere.
Oroimenezkoak: oroimenarekin joka dezan, inkestatuari bi
eratako galdera egituratuak egin diezazkiokegu: oroimen
ezlagundua eta oroimen lagundua deituak. Lehenbiziko kasuan
galdera soila ezartzen zaio inkestatuari, informaziozko
laguntzarik gabe, eta berak, oroitzen duenetik, erantzuna
markatu edo idatzi egin behar du. Adibidez: «zein dira bi
egunkari hoberenak, zure ustez?» eta inkestatuak bi izen eman
edo idatziko ditu, hurrenez hurren. Bigarren kasuan, oroipen
lagunduan, egunkari-zerrenda jarriko zaio, edo informazio-sorta
eman, eta inkestatuak, laguntza horiek aurrean, bere ustearen
araberako erantzuna markatu behar du. Egia esateko, marka-

Checklist ingelesez.
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5.

zerrenda edo anitz-aukerakoak deitutakoekin antza handia du
honek.
Galdera demografikoak: inkestatuaren nortasuna ezagutzeko
galdera-sorta izaten da. Bertan, beraren klase, ideologia, erlijio,
egoera zibil, familiaren neurri, lan-mota, eta honelako gaietaz
egiten dira galderak .

•
Galdera ezegituratuak: erantzun librea onartzen duten galderak
izaten dira hauek. Galdera egin ondoren, lerro edo espazio bat egoten da
inkestatuak bere gogoko erantzuna, bere hitzetan idatzia, eman dezan.
•
Galdera konbinatuak: aurreko bien konbinazioak jasotzen
dituzten galdetegiak dira. Maiz, galdera egituratu baten ondoren galdera
ezegituratu bat jartzen da jarraiko galdera librearen era har dezan. Adibidez,
bi hautagairen izenak jarri —A eta B— eta bietatik zein duen gustukoen
inkestatuari galdegin ondoren —galdera egituratua—, «zergatik?» galdera
ezegituratua ezar diezaiokegu, bere hitzetan erantzun dezan.
9.1.1.5 Kode etikoa
Edozein ikerketa eta edozein inkesta egitean, kode etikoa bete behar du
ikerleak. Kode hori Estatu Batuetako Iritzi Publikoaren elkarteak6 onartu eta
argitaratuta dauka bere kideen jakin eta erabilerarako. Hitz gutxitan bilduz
honela dio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datuak eta datuak biltzeko metodoak zuhurtasun eta
zintzotasunez erabili behar dira.
Emaitzak eta datuen interpretazioak ere zuhurtasunez egin behar
dira, datuekiko eta metodoekiko proportzioa mantenduz.
Aurkikuntzak eta metodoak xehetasunez deskribatuko dira
publiko egin eta argitara ematean.
Inkestatuei ez diegu gezurrik esango, ezta metodo eta jarrera
behartzaile edo abusatzaile erabiliko ere beraiekin.
Inkestatuen anonimitatea gordeko da eta beraiei buruzko
informazioa konfidentzial eta pribilegiatua kontsideratuko da.
Inkesta-eskatzaile
edo
erosleari
buruzko
informazioa
konfidentziala izango da.

Beraz, elkarte honetako kode etikoan inkestatzailearen jokabidea
hurrengoekiko argitzen da: tresna, tresnaren emaitzak, inkestatua eta
inkestaren bezeroa.
6

American Association for Public Opinion Research.
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Kanpoko inkestak

Zuzeneko elkarrikeztak egiteko inkestatzaile bat duten inkestak deitzen
dira kanpoko inkestak. Era askotakoak izan daitezke hauek: etxeko atarian
egindako inkestak, kalean, lantokietan, eta abar. Oso metodo ezagun eta
erabilia da publizitate eta soziologiaren eremuetan, eta franko gutxiago
komunikazioaren ikerkuntza akademikoan, giza eta diru-baliabide handiak
eskatzen baititu. Zuzeneko inkestak, edo elkarrizketak, galdera-multzo batez
osatuta daudenez, bi eratara antola daitezke:
1.

2.

3.

Inkesta egituratuak: galderei dagozkien erantzun-aukera
guztiak aurrean jartzen zaizkio erantzuleari eta honek aukeratu
eta markatu baino ez du egin behar. Are gehiago, galderak ere
ordena jakin batean daude. Beraz, inkestatzaileak askatasun
txikia du.
Inkesta ezegituratuak: galdera zabalak egiten zaizkio
inkestatuari eta, hortik aurrera, inkestatzaileak galdera berriak
sor ditzake, gaia modu batera edo bestera jorratuz.
Honelakoetarako ona izaten da, elkarrizketak har litzakeen
norabideez inkestatzailea aldez aurretik jakitun eta trebatua
egon dadin.
Inkesta konbinatuak: aurreko bien konbinazioa. Galdera
egituratuak egiteaz gain, inkestatuak hainbat alderdi jorra
ditzake aukera libreko erantzunean.

Kanpoko inkesten abantaila handienetako bat erantzun asko jasotzea
izaten da, inkestatu nahi dugunari zaila egiten baitzaio ezezkoa ematea. Eta
lehen inkestaldian batzuren batzuek huts egiten badute, bigarren edo
hirugarren inkestaldiak ere antola daitezke, erantzunen portzentaia igotzeko.
Beste abantaila bat laginketari dagokio. Izan ere, inkestaren unibertsoa
hor kanpoan dagoen gizarte osoa bada, horren laginak ordezkoaren
funtzioa ongi beteko du, laginketarako prozedurak ongi burutzen badira
behintzat.
Zuzeneko elkarrizketa egiten denez eta, beraz, inkestatzailea eta
inkestatua aurrez aurre daudenez, komunikazio zuzenak ahalbidetzen dituen
beste hainbat abantaila ere badaude: hizketaldia inkestatuaren mailara egoki
daiteke; informazio osagarri gehiago jaso dezake inkestatzaileak; galdera
zail edo konprometituagoak egiteko era egokiagoa izan daiteke aurrez
aurrekoa; grafiko, argazki eta bestelako material ikusgarriak erakuts
daitezke; eta, azkenik, erroreak ere aurki eta zuzen daitezke.
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Baina kanpoko inkestak desabantailak ere baditu bere baitan. Batetik,
laginketak nahiko prozesu zail eta zorrotza eskatzen du, urrats anitzeko
sorta-laginketa erabili behar izaten baita; bestetik, inkestatzaile multzoa
kontratatu, entrenatu eta inkestak egitera bidali behar izaten baita; oraindik
bestetik, inkestatzaileen lana txekeatuko duen arduraduna behar da; eta
azkenik —edo lehenik, denbora bada ardatz— inkestaren diseinu ona egin
behar da.
Desabantaila batzuk esanik, beste arrisku bat ere aipa dezagun:
inkestatuaren errezeloa. Inkestatzailearen itxura, estilo edo beste
ezaugarriren bat dela kausa edo aitzaki, inkestatuak berariaz gaizki edo erdi
gezurretan erantzutea gerta daiteke. Maiz, ikerlan batek bi metodo erabiltzen
ditu emaitza esanguratsuagoak lortzeko:
•
•

Kanpoko inkesta, datu eta emaitza estatistikoak lortzeko.
Lagineko subjektuen soegitea, jokabide eta portaerak egiaz zein
eta nola diren ezagutzeko.

Lehenbizikoan —inkesta—, metodo enpirikokuantitatiboa denez,
multzotzearen poderioz, emaitza orokorrak eta orokorgarriak lortzen dira.
Bigarrenean —soegitea edo behaketa—, errealitate konkretua ezagutzeko
metodo kualitatiboak ematen duen aberastasuna hobesten da. Bien arteko
konbinazioak ikerlana hobetu baino ez du egiten.
9.1.2.1 Prozedura eta lanaldiak
Inkesta guztiek duten prozedura orokorraz gain, kanpoko inkestan, jende
frankok parte hartzen duenez, okerrak sartzeko arriskua ere handitu egiten
delako, bai prozedura eta bai lanaldiak nahiko estandarizatuta daude.
1.
Lehen lanaldia, inkestaren diseinua: unibertsoa definitu, lagina
erabaki eta hautatu, galdetegiaren liburuxka egin —behar diren argibideak
eta oharrak ipiniz— eta inkestatzailearen eskuliburua egitea —berarentzako
argibideekin—.
2.
Bigarren
lanaldia,
inkestatzaileen
prestaketa:
lehenik
inkestatzaleak kontratatu behar dira, eta ahal den konturik handiena izan
behar da honetan; bigarren, inkestatzaileak praktikoki entrenatu behar dira
eta guztiak guztia berdin egiten entrenatu ere —galdetegia, hitzak, esaldiak,
jokaera eta bestelakoak berdin komunikatzea—, zeren, lan hau ongi burutuz
gero, ondoren etor litezkeen oker eta errakuntza asko ekidin baitaitezke;
hirugarren, inkestatzailearen eskumateriala erakutsi eta banatu behar zaie —
oharren eskuliburua, identifikazio-txartela, aurkezpenerako
idatzia,
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galdetegiak, laginkideen helbideak, hiriko mapa orokor eta zehaztua, eta
galdera konprometituetarako erantzunen fitxak— honela, inkestatuak, ahoz
esan baino, txartelean marka ditzake berari lotsaemangarri izan
dakizkiokeen erantzunak7; laugarren, inkestatzailearen jarrera eta portaera —
nola aurkeztu eta jardun inkestatuaren aurrean—, janzkera eta itxura fisikoa
eztabaidatu eta erabaki beharko dira, helburu nagusia inkestatzailea
inkestatuaren inguruan arrotz ez agertzea izanik, diskretu baizik.
3.
Hirugarren lanaldia, inkestaren entseiua: laginkideen egoitzak eta
etxeak aldez aurretik txekeatzea egokia izaten da, ausentziak eta etxehutsen
arazoak fase honetan konpontzeko, eta baita bisitalditxo bat egitea ere,
ondoren inkesta egitera etorriko dela esanez. Prestatutako inkesta eta
inkestatzaileak kanpoko test piloto batean frogatu behar dira —lagineko
%10 batekin— eta hor lortutako datuak kodifikatu eta emaitzak lortu. Hau
eginez jakingo dugu okerrak non dauden eta zuzenketak egin ahal izango
ditugu. Hitz batean, aldez aurretik egindako mini-inkesta bat da.
4.
Laugarren lanaldia, inkestaren orrazketa: test pilotoan
azaleratutako okerrak zuzendu eta inkestaren diseinua orraztu egin behar
dira, lehenik; inkestatzaileak ere informazioa eguneratu beharra dauka; eta
azkenik baimenak lortu eta bulegoko eta arduradunen lanak antolatu behar
dira.
5.
Bosgarren lanaldia, inkestak egitea: inkestatzaileek inkestak egiten
dituzte. Lanaldi honetako ekarpena, datu guztiak galdetegietan markatu eta
idatzita egotea izango da, hurrengo lanaldian kodifikatu eta analizatu ahal
izateko. Inkestatzaileak kontuan izan behar du, elkarrizketa egin eta berehala
errebisatu behar duela betetako inkesta, zerbait gaizki markatuta edo hutsik
utzi izan balitz, zuzentzeko.
6.
Seigarren lanaldia, datuen txekeatze eta erabilera: inkestatzaileek
ekarritako inkesta beteak sistematikoki egiaztatu behar dira, egiaz egin diren,
batetik, eta txukun bete diren, bestetik, ziurtatzeko (ikus honetaz
beheraxego); ondoren, datu guztiak konputagailuan sartu eta analisi
estatistikoak egingo dira.

7

Hezkuntza-maila, adin edo jarrera politikoari buruzko galderak —lurralde
batzuetan— izan litezke galdera konprometituak. Honelakoetan inkestatzaileak, galdera
egin ordez, dagokion txartelean erantzun egokia marka dezan eskatuko dio inkestatuari.
Honek, hitz egin gabe egin dezake hori, fidagarritasun handiagoz.
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9.1.2.1.1 Inkesten egiaztapena
Aurreko epigrafeko azken lanaldian esan dugu betetako inkestak
sistematikoki egiaztatzea dela zereginetako bat. Lan hau hainbat eratara
egiten da8:
1.
Barneko egiaztapena: galdetegiaren barrenean gauza bera edo
bertsua adierazten duten galderak toki desberdinetan, eta era desberdinez
idatziak, ipintzea. Adibidez, toki batean, inkestatuari bere kokapen politikoaz
itaundu bazaio —«zure burua nola kokatuko zenuke politikoki: ezkerrean,
erdian edo eskuinean?»— beranduago beste era honetako galdera egin
lekioke —«langileek agintea izatearen alde erabat ados, erdizka edo ezados
zaude?»—. Kontuan izan behar da, bi galdera hauek egitean, beraien artean
sakoneko eta zuzeneko baliokidettza-erlazioa izatea onartu dugula. Jakina,
hori nahiko eztabaidagarria izan daiteke. Beste galdera objektiboagoak ere
erabil litezke barneko egiaztapen hau egiteko. Adibidez, galdera batean noiz
jaio den galdegin eta beste batean zenbat urte dituen.
2.
Bi iturriko egiaztapena: era honetan bi iturri pareko eta osagarri
inkestatzen dira eta bietan, pareko eta osagarri badira, hainbat informazio
berdin jaso beharko da. Adibidez, senarra eta emaztea elkarrizketatzen
badira, bien inkestetan hainbat erantzun berdin edo elkargarri izan daitezke.
3.
Inkesta berregitearen egiaztapena: Beste inkestatzaile batek
laginkide bera berriz inkestatzen du. Jakina, egiaztapen hau ezin da lagin
osoarekin egin, inkestatzaile bakoitzaren multzo aleatorioki hautatutako
hainbatekin baizik.
Hala ere, oso zaila edo ia ezinezkoa izanen da inkestatzaile nagi edo
arduragabekoen arriskua uxatzea.
9.1.2.1.2 Beste zenbait eragozpen
Kanpoko inkesta batean beste hainbat arrisku eta eragozpen sar daiteke.
Horietako bat, nahiko berezia, inkestatzaile eta inkestatuaren arteko
ezinegon, ezinkusia edo elkarrekiko antipatia izan daiteke, bere horretan
sortua. Zenbaitek rapport deitzen diote honi, hau da, zernolako
komunikazio-erosotasuna sortzen den bien artean.
Beste eragozpen bat inkestatuak etxean ez egotea izaten da. Gertakizun
hau nahiko portzentaia handian eman daiteke, %30etik gora maiz. Horren
aurrean irtenbideak hauexek izan daitezke: auzolagunei galdegin noiz
8

(Backstrom and Hursh 1963).
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izango diren etxean, bisitaldiaren garaia aldatzea eta berriz bisitaldiak egitea
—ahal bada aurretik telefonoz dei eginez—.
Zenbaitetan, etxean egon arren, inkestatuak inkesta osoari edo galdera
batzuei ez erantzutea erabaki dezake, hainbat arrazoi dela medio.
Honelakoetan ez dago irtenbide onik. Ukapena osoa denean beste laginkide
ordezkagarri bat paratzea izan daiteke irtenbidea eta ukapena partziala
denean, berriz, bai telefonoz geroago, bai auzolagunen laguntzarekin, edo
bestelako eraren baten bidez konpondu beharko da.
Beste arrisku ezagun bat, «ez dakit» erantzunarena izan daiteke. Zenbait
inkestatuk, bai galdera zaila edo anbiguoa delako, bai gogorik ez duelako
edo bai konprometitu nahi ez duelako, ezjakinaren erantzuna ematen du.
Erantzule-mota honen portzentaia gutxitzeko, nahiko handia normalean,
galdetegia orraztea eta galdegileak hobeki jardutea izan daitezke bideak.
Elkarrizketa ezegituratuetan ez da hitzezko erantzuna bakarrik jaso behar,
baita ezberbazko datuak ere: inkestatuaren egoera, aurpegiko keinuak, eta
abar.
9.1.3

Telefonozko inkestak

Telefonozko inkestak gero eta erabiliagoak dira masa-komunikazioaren
ikerkuntzan eta baita beste edozein gizarte-ikerkuntzatan ere. Telefoniaren
aurrerapen teknologikoek arras errazten dituzte inkesta-mota honen egintza
eta kostuak. Izan ere, telefono-markatze automatiko, digital eta aleatorio
deitutako sistemak9, laginak eta inkestak berehala egin, datuak bertan jaso eta
konputagailuan kodifikatu, eta emaitzak oso azkar ateratzea bideratzen
baititu. Baina arazoak ere sor ditzake teknika honen bitartez egindako
inkestak eta, horietako nagusiena, laginaren fidagarritasunaren inguruko
kezka da. Unibertsoa ez baita gizarte osoa izaten, telefono ezagungarria10
duen jendea baizik. Beraz, telefonorik ez duen jendea —portzentaia franko
handia edozein gizarte aurreratutan ere— eta telefonoa izan bai baina
erreserbatua daukana —pertsona asko gaur egun— ez dira sartzen
unibertsoan eta, ondorioz, erabil daitekeen lagina gizarte-zati bati dagokio,
nahiz eta zati hori gehiengoa izan. Dena den, autore batzuk, telefonoz eta
zuzenean egindako inkesten arteko emaitza-diferentziak adierazgarriak ote
diren jakiteko, ikerketa konparatiboak egin dituzte11. Ondorioek zioten
telefonozko eta kanpoko inkestetako emaitzek ez zutela diferentzia
9
10
11

Automatic random digital dialing system.
Telefono-liburuetan agertzen direnak. Beste asko erreserbatuta gordetzen baitira.
(Jordan and others 1980).
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adierazgarririk beren artean. Hala ere, espero zitekeen modura, garbi geratu
zen telefonozko inkesten bidez jasotako informazioa sinple eta iheskorragoa
izaten zela. Telefonoaren zabalkuntza areagotzen den neurrian ere gutxituko
dira bi tekniken arteko aldeak.
Beste arazo nagusi bat teknikak berak bere baitan dakarrena da.
Telefonoa erabiltzen denez, ezin dira galdera asko edo oso konplexuak egin,
ez baitago inolako kontrol-biderik, ez erantzunetan ez egintza
komunikatiboan ere12.
Ikus ditzagun, dena den, telefonozko inkestaren abantailak: lehenik,
prestaketa, diseinu eta gauzatzea oso errazak dira, batez ere telefonomarkatze automatiko, digital eta aleatorioko sistema erabiltzen bada;
bigarren, betetako inkesten portzentaia oso altua izaten da eta, beraz,
jasotako ezetzak oso gutxi; hirugarren, inkestatzaileak trebatzea ez da
konplexua; laugarren, betedura geografiko eta soziala nahiko ongi kontrola
daiteke; eta bosgarren, datu eta inkesten egiaztapena oso erraz egin daiteke,
aski baita telefono berera berriz deitzea.
Desabantailak ere baditu: lehena eta garrantzitsuena, unibertsoa ez dela
gizarte osoarena —telefonorik gabekoak eta telefono erreserbatukoak ez
baitira sartzen, batetik, eta telefono-zenbaki anitzen jabeek laginean sartzeko
aukera gehiago dituztelako13, bestetik—; bigarren, inkesta-teknika honetan
elkarrizketaren iraupena laburra izaten denez, bilatzen/aurkitzen den
informazioa nahiko txikia izaten da kantitatez, eta konplexutasun txikikoa
kalitatez; hirugarren, elkarrizketaren egintzan eta inguruan ez dago inolako
kontrolik ezartzerik, inkestatzaileak ere ez du saihetseko informazioa
jasotzeko modurik, eta horrek guztiak areagotu egin ditzake erroreak, nahiz
eta egiaztapen-teknikak (lehenago adieraziak) erabili.
Beste arazo bat bulegoetako telefonoena izaten da. Telefono-markatze
automatiko, digital eta aleatorioak ez du bereizten etxebizitza edo
enpresetako telefono-zenbakiak diren laginerako hautatu eta markatzen
dituenak. Telefonozko inkestan aditu diren autoreek diotenez14, batez
bestera, bost dei egin behar izaten dira laginerako baliagarri den etxebizitzatelefono batekin topo egin arte. Jakina, sistema automatiko horren ordez
telefono-liburuetako zerrendak erabiltzen badira lagina eskuz ateratzeko ez
da arazo hau sortuko.
12

(Groves and Kahn 1979; Groves and Mathiowetz 1984)
Laginketaren ataletik dakigu lagin aleatorio bat egiteko unibertsoko kide guztiek
aukera berdinak izan behar dituztela.
14
(Groves and Kahn 1979).
13
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9.1.3.1 Prozedura eta lanaldiak
Kanpoko inkestari zegokion epigrafean esandakoek ia osotara balio dute
honako ere. Areago, inkesta-teknika hau sinple eta errazagoa denez, han
esandakoak ere arinkiago bete daitezke hemen. Labur ditzagun
prozeduraren lanaldi nagusiak:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Inkestaren diseinua: unibertso, lagin, teknologia telefoniko eta
informatiko, eta galdetegia prestatu behar dira, batez ere.
Inkestatzaileen prestaketa: inkestatzaileak inkestak era uniforme
eta kortesiazkoan egiten trebatu behar dira. Galderak berdin
egitea eta estilo bera mantentzea garrantzitsuak dira.
Inkestaren entseiua: prestatutako inkesta eta inkestatzaileak test
piloto batean frogatu behar dira —lagineko %10 batekin— eta,
test modura, hor lortutako datuak kodifikatu eta emaitzak lortu.
Inkestaren errebisioa: entseiuan edo test pilotoan ikusi diren
okerrak zuzendu eta erabateko inkesta atontzea.
Inkestak egitea: inkestatzaileek inkestak egin eta denbora
berean datuak konputagailuan kodifikatu egiten dituzte. Deia
egitean telefono batzuk okupatuta badaude, beranduago, berriz,
beste pare bat aldiz gutxienez deitu behar zaie, eta ahal bada
ordu desberdinetan.
Datuen txekeatzea eta emaitzak: inkestak txekeatzeko
egiaztapen-frogak erabili behar dira (ikus honetaz 9.1.2.1.1
epigrafea, “Inkesten egiaztapena», 280. or.), hau da, zenbait
inkesta —laginaren %10en bat— berriz egin behar dira, edo
galdera batzuk behintzat, inkestak egiazki egin diren edo
erantzundakoa egiazki jaso den ziurtatzeko. Azkenik, emaitzak
atera eta analisiak egin behar dira.

9.1.3.2 Telefonozko inkestak galdera-moten arabera
Normalean, egindako galdera-moten arabera telefonozko inkestak hiru
sailetan bil daitezke: baterakide edo kointzidenteak, oroitzapenekoak eta
galdera zuzenekoak.
9.1.3.2.1 Telefonozko inkesta baterakideak
Inkesta-mota hau maiz erabiltzen da ikusentzuteko komunikabideen
kontsumoak ezagutzeko. Deia egiteko unean zer programa ikus/entzuten
edo zer egiten ari diren galdegiten zaie laginkideei. Horregatik deitzen da
mota hau baterakide edo kointzidentea.
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9.1.3.2.2 Telefonozko inkesta oroitzapenekoak
Lehenago ere mintzatu gara antzeko gaiaz (ikus honetaz 275. or.). Gauza
da, telefonoz inkesta egitean, bi galdera-mota jar dakizkiokeela inkestatuari:
oroimen ezlagundu eta oroimen lagunduko galderak. Lehenbizikoan,
galdera soila, laguntzarako informaziorik gabe ematen zaio inkestatuari eta
honek bere oroimenera joz erantzun beharko du, ahal duen modura.
Bigarrenean, hainbat informazio-aukera ematen zaizkio eta horietako bat
hautatu behar du.
9.1.3.2.3 Galdera zuzeneko telefonozko inkestak
Galdera egiteko era hau telefonozko inkesta gehienetan erabiltzen da.
Sinpleki esanda, inkestatuari galdera zuzena egiten zaio gai bati buruz eta
honek, arrunki, bai edo ez erantzun behar izaten du. Galdera dikotomikoak
izaten dira galdera zuzen gehienak, baina ez guztiak.
9.1.4

Postazko inkestak

Postaz egindako inkestak, ongi egindakoak, oso erosoak eta kontrolatuak
izaten dira ikerlearentzat, nahiz eta, erantzunen portzentaia nahiko txikia
izaten delako, emaitzak horren seguruak ez izan. Dena den, hasiera
hasieratik bi postazko inkesta bereizi behar ditugu:
1.
2.

Lagin aleatorioak erabiltzen dituztenak.
Lagin ez-aleatorioak erabiltzen dituztenak.

Bigarren erakoak anitz erabiltzen dituzte egunkari, irrati-programa,
telebista-saltzaile eta beste makina bat enpresarik. Laginketaren atalean ere
mintzatu gara honetaz. Honelako inkestetan, produktu edo enpresa
horretako kontsumitzaileen asmo eta gogoak ezagutzea izaten da helburua,
baina, aleatoritatea sartu ez denez, ez dute egiaz ezertarako balio, beste
informazio- edo publizitate-produktu bat sortzeko ez bada. Portzentaiak
erabili ordez esaldi konparatiboak erabiltzen badira, funtzio inpresionistikoa
betetzeko balio dezakete, baina datu estatistikoz janzten badira, maiz
gertatzen den modura, manipulaziorako produktu bihurtzen dira orduan.
Guri, jakina, lehenbiziko erako postazko inkestak interesatzen zaizkigu,
lagin aleatorioak erabiltzen dituztenak. Hauen abantailak, kanpoko
inkestekin alderatuz, erraztasun, sinpletasun eta kostuen urritzea dira.
Gainera, laginkideen anonimitatea gordetzen da.
Desabantailarik handiena erantzunen portzentaia txikia izaten da.
Gutxitan lortzen da %50 baino gehiago erantzun-emaitza, bigarren postaldi
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bat egin arren ere. Beste arrisku batzuk ere badira: erantzuleek galderak
gaizki ulertzea, helbideen datu-basea osoa ez izatea, eta abar. Horregatik,
galdetegiaren luzera eta irakur-erraztasuna oso ongi neurtu behar dira.
Azken finean, gutunak postetxean jarri ondoren, ikerleak ez du inolako
kontrolik. Hala eta guztiz ere, postazko inkesta oso erabilia da, baita
ikerkuntza akademikoan ere.
9.1.4.1 Prozedura eta lanaldiak
Kanpoko inkestari zegokion epigrafean esandakoak ia osotara balio dute
honako ere. Areago, inkesta teknika hau sinple eta errazagoa denez, han
esandakoak ere arinkiago bete daitezke hemen. Labur ditzagun hemen
prozeduraren lanaldi nagusiak:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Inkestaren diseinua: unibertso, lagin, prozedura estatistiko eta
galdetegiaren prestaketa egin behar dira lanaldi honetan, batez
ere. Helbideen datu-basea egiaztatu eta igorri beharreko gutunazal eta materiala ere prestatu behar dira.
Inkestaren entseiua: prestatutako inkesta test piloto batean
frogatu behar da —lagineko %10 batekin— eta hor lortutako
datuak kodifikatu eta emaitzak lortu, test modura.
Inkestaren errebisioa: entseiuan edo test pilotoan ikusi diren
okerrak zuzendu eta erabateko inkesta atontzea.
Inkestak egitea: inkestak postaz bidali eta jasotako erantzunak
kodifikatzea.
Bigarren postaldia: erantzunen portzentaia txikia bada, beste
postaldi bat/batzuk egin beharko da/dira. Laginkideei telefonoz
deitu eta postazko inkesta bete dezaten eskatzeak ere lagundu
egiten du.
Datuen txekeatzea eta emaitzak: inkestak txekeatzeko,
egiaztapen frogak erabili behar dira (ikus honetaz “Inkesten
egiaztapena», 280. or.), hau da, zenbait inkesta —laginaren %10
bat— postaz edota telefonoz, osotara edota zati batez, berriz
egitea komeni izaten da. Azkenik, emaitzak atera eta analisiak
egin behar dira.

Postazko inkestek, esan bezala, arazo handiak sortzen dituzte eta
erantzunen portzentaia nahiko baxua izaten da. Bi arazo nagusi daude
horretarako: helbideen datu-baseak gaizki egotea eta laginkideek kasurik ez
egitea.
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Lehenbizikoaz, enpresa komertzialek alokatu edo saltzen dituzten
helbideen datu-baseak, maiz, ez dira eguneratuta egoten, bai jendeak etxea
aldatu duelako, bai hilda edo etxetik kanpora dagoelako, bai beste hainbat
kausagatik. Bigarrenaz, jendeak, postaz heldutako galdetegiei kasu
haundiegirik egin ez eta, maiz, zaborrontzira botatzen dituelako.
Beteta itzulitako inkesten portzentaia handiagotzeko hainbat baliabide
eta teknika erabili behar izaten dira. Ahal bada, inkesta bidali aurretik
laginkideei abisua emateko modurik badago askoz ere hobe, honela,
materiala postaz datorrenerako zai egon baitaitezke. Baina ez da beti
beharrezkoa.
Postaz bidaliko den materialean hainbat iradokizun kontuan izatea eta
hainbat izari sartzea komenigarria da: lehenik, gutuna eta materiala
pertsonalizatu egin behar da—izen eta deiturak—; bigarren, sarrera moduko
idazki edo gutun konbentzigarri bat ipintzea, inkestaren helburuak adieraziz,
laginkidea nola hautatua izan den argituz, beraren laguntzaren garrantzia
azpimarratuz eta anonimitatea bermatuz; hirugarren, material guztia txukun
eta era erabilgarri batean antolatzea; laugarren, erantzunak postaz igortzeko,
seilua jarrita daukaten gutun-azalak ere bidaltzea egokia izaten da; eta
bosgarren, ikerle batzuek, azkenik, eskusari edo propina moduko zerbait
bidaltzen diete laginkideei, hauengan
nolabaiteko konpromezua
sorrarazteko. Azken hau, jakina, duenak bakarrik egin dezake.
9.2

Panel-analisiaren metodoa

Panel-analisia, berez, metodo kuantitatibo eta kualitatibo modura, bietara,
erabil daiteke. Eskuartean lagin aleatorioa badugu eta ikerketaren emaitzak
kuantifikatu egin nahi baditugu orduan panel-analisia metodo kuantitatibo
modura erabili dugula esan dezakegu; baina lagin ez-aleatorioa badugu eta
kantitateak baino —zer eta zenbat— alderdi kualitatiboak ezagutu nahi
baditugu —nola eta zergatik—, orduan metodo kualitatibo modura hartu
dugula baiezta dezakegu. Izan ere, panel-analisiaren funtsa hauxe baita:
Pertsona-lagin berberari edo oso antzekoari, denboraren
ardatzeko hainbat tn unetan, tresna berarekin, kn neurketakopurua egitea. Honela, neurketa bakoitzean lortutako
emaitzak bere horretan baliagarri izateaz gain, denboraren
ardatzean egindako beste neurketekin aldera daitezke, joera
eta aldaketak aztertzeko.
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Beraz, panel-analisia, nahiz eta kanpo-azterketarako oso egokia izan —
hau da, hor kanpoan dagoen gizarte errealaren azterketarako— beste ikermetodoetan ere nahiko erabilgarria da: laborategi-esperimentuetan eta
kanpoko ikerkuntzako beste metodoetan —inkestak eta eztabaida-taldeak—.
Neurketak egiteko ezartzen den ikerketa-guneak erabakiko du panelanalisia zein metodo-mota edo zein metodo-egoeratarako erabiltzen den.
Laborategi-esperimentu batean bagaude, laginaren tamaina eta ikerketaren
gunea nahiko definiturik aurkitzen dira (ikus 239. or. eta hurrengoak).
Inkestaren metodoa erabiltzen ari bagara, laginaren tamaina fidagarritasun
eta baliagarritasun kontzeptu zientifikoek zedarrituko dute eta ikerketaren
gunea —telefonoz, postaz edo inkesta pertsonala— ikerlanaren helburu eta
baliabidek erabakiaraziko dute. Kanpoko ikerkuntzako ikerlan batean
bagabiltza, berriz, laginaren tamaina eta izaera ikerleak ikerketaren
helburuen arabera hautatuko ditu eta gunea, jakina, «kanpoan dagoen
errealitatea» izango da. Beraz, bai laborategi, bai inkesta, eta bai kanpoko
ikerkuntzako inkesta eta eztabaida-taldeetan erabil daiteke panel-analisia.
Azkenik, egingo diren neurketak (tn), iker-metodo bakoitzari dagozkion
tresnak, tratamenduak edo galdetegiak ezarriz egingo dira.
Panel-analisiak oso erabiliak dira irrati eta telebisten audientziak
neurtzeko. Beraien erabilera Estatu Batuetan zabaldu eta sendotu zen,
Nielsen eta Trinitron ikerketa-konpainien bitartez batez ere. Enpresa hauek
1000-1300 audimetro15 dauzkate Estatu Batuetako audientzia osoa
neurtzeko. Espainiar estatuan ere audimetroak jarrita daude 2.000 etxetan,
eta etxebizitza horietako telebista aparatuak dira, hain zuzen ere, panel
tinkoak, beti berdinak16. Teknologia aurrera doan neurrian, audimetroena
ere aurreratu egin da eta gaur egun jakin ere jakin daiteke paneleko
etxebizitza bakoitzeko nor dagoen telebista ikusten, norbait badago, edo inor
ez dagoen.
Panel-analisien abantailak ziurtasun eta kontsistentzia badira, bere
desabantaila handienetakoa laginkideek ikerketa uztearena izaten da. Uzteko
arrazoiak asko izan daitezke, nekea eta hiltzea, adibidez.

15

Telebista aparatuari atxikitako gailua. Honen bitartez enpresa horiek jakin dezakete
zer kanaletara egon diren ikusleak konektatuta.
16
Ikus gai honetaz eta Euskal Autonomi Erkidegoko audientziez (Sarasola 1994).
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Metodo kualitatibo-interpretatzaileak

10.

10.1

Sarrera

Metodologia interpretatzailearen ezaugarri kontzeptualak —ontologia,
epistemologia, teoria eta metodoa— lehenago adierazi ditugu (ikus 50. or.
eta hurrengoak) eta orain metodologia horren oinarri teorikoak erabiltzen
dituzten metodo nagusiak aztertuko ditugu.
Metodoen alderditik baino, ikergaien aldetik begiratzen badugu,
konturatuko gara kasu-ikerketak direla gehienak, hau da, edozein fenomeno
edo gertakizun konkreturen azterketa eta interpretazio kualitatiboa. Berdin
izan daiteke telebista-kate baten historia —beraren sorrera, ekonomia,
programazioa, aldaketak eta hutsegiteak argituz—, nola familia gutxi baina
nahiko ordezkagarri batzuen telebista-kontsumoa —noiz, nola eta zer
egoeratan gertatzen den telebista ikustea so eginez—, nola egunkari baten
eduki informatiboen azterketa soziopolitikoa —zer pertsonaia eta zer
ikuspegi politiko mota, eta zer baldintzatan, agertzen diren aztertuz—.
Metodo kualitatibo-interpretatzaileen erabileran oso gogoan izan behar
diren ezaugarriak kasuen eskuerabilera1 eta ikerlearen presentzia dira, hots,
ikerleak zer neurritaraino kontrolatu edo manipulatzen duen aztergai duen
1

Manipulazioa.
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kasua, batetik, eta, pertsona-multzoei so egitean, zenbateraino den nabarmen
ikerlearen presentzia, bestetik. Adibidez, ikerketa historiko batean ikerleak
datuen manipulazioa egin dezake, dokumentu batzuk baztertuz eta beste
batzuei behar baino garrantzi handiagoa emanez; kanpo-esperimentu batean,
berriz, ikerlearen presentzia txikia edo handia izan daiteke eta, ondorioz,
ikertuek ere jokabide desberdinak izan ditzakete.
Gogoan izateko beste ezaugarri oso garrantzitsua datuen interpretaziomaila da, hots, zer neurritaraino interpretatu behar diren datuak edo zenbat
interpretazio den onargarri. Lehen maila batean, ikerle batzuek uste dute
bildutako datuak beren baitatik mintzatzen direla eta ez dela ia
interpretaziorik egin behar. Honela, datuen iturriek edo infomatzaileek
beren egia, beren errealitatea, ikerlearen eskuerabilerarik gabe aurkez
dezakete. Bigarren interpretazio-maila batean daude, datuen deskripzio
zehatza egiten duten ikerleak. Hauek datu guztiak bildu, antolatu eta
ordenatu egiten dituzte, eta beraien ustez esanguratsuen eta adierazgarrien
direnak soilik sartzen dituzte ikerlanean. Ikerleak, bere interpretazio
pertsonalekin batera kordatzen ditu informatzaileen esanak, datuak, kanpooharrak eta soegiteak. Hitz gutxitan, so egindako errealitatearen deskripzio
eta neurri bateko interpretazioa egiten du, osotasun sintetizatua eskainiz.
Azkenik, hirugarren mailan teoria eraikitzen duten ikerleak daude,
«Grounded theory» deitua edo, euskaraz, errotutako teoriaren metodoa
erabiltzen dutenak. Metodo honetan ikerleak datu guztiak analizatu eta,
interpretazioaren bitartez, soegiteetatik inferitutako kontzeptu-kategoriatan
kokatzen ditu. Azken hauek sistema bat osatu eta errealitatearen
interpretazio kontzeptuala egiten dute, hau da, teoria eraikitzen dute.
Errealitatearen teoria hori egintzarako tresna izan daiteke, gauzak hobetzeko
behar den tresna teorikoa2.
Honela bada, komunikazioaren ikerketa historikoak, estilistikoak,
soziologikoak, politikoak, eta beste hainbat eratakoak egin daitezke metodo
kualitatibo-interpretatzaileekin. Emaitzak prozesuen interpretazioak izaten
dira eta ikertutako fenomenoen antzeko kasuistikara bakarrik orokor litezke,
eta ez gizarte edo unibertso osora. Dena den, interpretazio-emaitza hauek
teoria eraikitzeko oso baliagarriak izaten dira, fenomenoen erroko funts,
prozesu eta izaera ezagutzen laguntzen baitute.
Metodo kualitatibo-interpretatzailen deiturak eta sailkapenak hainbat izan
daitezke. Guk hurrengo hau erabiliko dugu:

2

(Blumer 1969; Strauss eta Corbin 1990).
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Teoria errotuaren metodoa3: edozein fenomeno, gertakizun eta
kasu kualitatiboki aztertu eta interpretazeko metodo orokorra.
Izenak dioenez, errealitatean errotuta dauden datuetatik teoria
eraikitzea da beraren helburua.
Eztabaida-taldeen metodoa: pertsona-taldeak, irizpide jakin
batzuez hautatuak, toki batean bildu, gai baten inguruan
eztabaida sakonean jarri, eta horiek esandakoen analisi eta
interpretazioa egitea, ezesandakoak ere kontuan hartuz, behar
izanez gero.
Kanpo-esperimentuen metodoa: ikertu nahi den gaia betetzen
duen pertsona-multzo bat hautatu, beraien jokabideari so egin,
eta soegite horren analisi eta interpretazioa egitea.
Metodo sintomatikoa: psikoanalisiaren tresneria teorikoan
oinarriturik, botere-gatazka dagoen komunitate eta gizarteetan,
krisi-uneetan ekoiztutako komunikazio, mezu eta diskurtsoetan
azaleratzen diren sintomen analisiaren bitartez, gatazkakide edo
aurkariaren sakoneko egia, estrategia eta jokabideak ezagutzeko
metodoa.

Metodo kualitatibo-interpretatzaileen beste hainbat sailkapen ere egin
litezke, baina uste dugu hemen eskainiko ditugun tresna hauek nahikoak
izango direla edozein ikerketa kualitatibo egiteko.
Ikerle kualitatibo batzuek irizten diote, metodo kuantitatiboen
zientifikotasuna neurtzeko erabiltzen diren irizpideak egokiak ez direla
metodo interpretatzaile eta kualitatiboetarako4. Beste batzuek, berriz —teoria
errotuko metodoaren garatzaileak adibidez—, irizpideak mantendu bai
baina, fenomeno sozialen konplexutasuna jasotzeko, birdefinitu egin behar
direla. Honen arabera, zientifikotasunaren irizpide estandar hauek egokitu
egin beharko dira: adierazgarritasuna, teoria eta soegitearen arteko
konpatibilitatea,
orokorpena,
kontsistentzia,
berregingarritasuna,
zehaztasuna eta egiaztapena5. Kontzeptu hauen guztien definizioak modu
lasagoan egiten dira metodo kualitatibo-interpretatzaileen tradizioan.
Adibidez, orokorpenak, ikertutako fenomenoen antzekoetara soilik
orokortzea esan nahi du, eta ez gizarte edo unibertso osora. Eta antzera beste
guztiekin ere.

3

Grounded theory, ingelesez.
(Kirk and Miller 1986)
5
Significance, theory-observation compatibility, generalizability, consistency,
reproducibility, precision, and verification. Ikus (Strauss and Corbin 1990, 249-258
orr.).
4
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Azkenik, metodo bat kualitatibo-interpretatzailea deitu ordez, aski izan
dezakegu metodo interpretatzailea soilik deitzea, azken adjektibo honek
bere baitan baitarama kualitatibo izatea.
10.2

Teoria errotuaren metodoa

«Grounded theory» edo teoria errotua, Barney Glasser eta Anselm Strauss
soziologoek atondu zuten, eta indukzioz sortutako teoria errealitateko
fenomenoan errotzen duen metodo kualitatiboa da6. Datu-bilketa
sistematikoari esker, analisia eta teoria elkarren arteko harreman zuzenean
daude eta, beraz, ikerlea ez da, metodo kuantitatiboetan maiz gertatzen den
modura, teoria batekin hasi eta teoria hori errealitatean frogatzen saiatzen,
baizik eta, alderantziz, errealitateko fenomeno bat hartu eta horren soegitetik
eraikitzen du teoria. Metodo hau analisi-metodo alderatzaile iraunkorra7 ere
deitzen da, analisiak alderaketen bitartez egitearen zalea baita.
Edozein fenomenoren gainean teoria eraikitzeko erreferentzia diren lau
irizpide nagusiak bete behar izaten ditu errotutako teoria batek:
egokitasuna, ulergarritasuna, orokortasuna eta kontrola. Lehenak datuen
eta teoriaren artean fideltasuna dagoela adierazten du, eguneroko
errealitatetik induzitutako datu-interpretazioa egokia dela. Bigarrenak,
ulergarritasunak, sortutako teoria, ez ikerleak soilik, baita ikertuek ere ulertu
behar dutela esan nahi du. Hirugarrenak, orokortasunak, kasuistika eta
fenomeno anitz eta neurri batean desberdinetara zabaltzeko, teoriak
abstrakzio-maila egokia izan behar duela inplikatzen du. Azkenik, sortutako
teoriak, fenomenoaren izana eta errealitatea hobetzeko egin beharko
litzatekeen ekintzarako, kontrola eskaini behar du. Areago, teoriak argi esan
beharko luke zein egoera-baldintzatan erabil daitekeen fenomeno batean.

6

Hurrengo lau liburu hauetan aurki daiteke metodo honen garapena, (Glasser 1967;
Glasser 1978; Strauss 1978; Strauss and Corbin 1990). Guk iturri horietan
aurkitutakoaren laburpena baino ez dugu egingo. Metodoaren garatzaileei buruz: Anselm
Strauss, Chicagoko unibertsitatean zegoen bitartean, horko ikerkuntza-tradizio
kualitatiboetan jantzi zen, interakzionismo eta pragmatismoan batez ere, eta «Robert E.
Park, W.I. Thomas, John Dewey, G.H.Mead, Everett Hughes eta Herbert Blumer
ikerleen teoria eta lanak» jakintza-iturri izan zitzaizkion. Barney Glasser-ek New
Yorkeko Columbia unibertsitatean ikasi zuen eta metodo kuantitatiboetan berritzaile
izan zen Paul Lazarsfeld-en eragina izan zuen. Columbia unibertsitateko tradizioan
ikerkuntza enpirikoa erabiltzearen eta «teoria eraikitzearen» zaleak ziren. Honela,
Chicagoko eta Columbiako bi tradizioak bi pertsona hauengan batu zirenean, «grounded
theory» deitutako metodo kualitatibo honen garapena gauzatu zen. Ikus (Strauss and
Corbin 1990, 24-25 orr.).
7
(Strauss and Corbin 1990, 62. or.).
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Beraz, teoria errotuaren metodoak, prozedura sistematiko batzuk erabiliz,
fenomeno bati buruz indukzioz eraikitako teoria errotua garatzen du.
Metodo hau edozein diziplinatan erabil daiteke, hala soziologian eta
antropologian, nola komunikazioaren analisian. Azken finean, ikerketa
egiteko prozedurak eskaintzen ditu, ikergaia eta iker-helburuak ia edozein
direlarik.
Strauss eta Corbin metodo-aurkezleek teoria errotuaren metodoa
transakzio-sistema modura ulertzen dute, hots, ekintzak eta elkarrekintzak
beren baldintzekiko eta ondoriokekiko harremanetan analizatzeko sistema,
fenomenoen izaera elkarreragilea aztertzeko tresna. Beraz, elkarreragina8,
eta beraren analisia, metodoaren bihotzean dago eta, giza jokabideen
azterketarako, honela defini dezakegu: jendeak elkarrekin edo elkarrekiko
egiten dituzten ekintzak eta horiekin batera dauden hizketa eta pentsamendu
prozesuak analizatzea.
Metodo kualitatiboen zientifikotasuna ezagutzeko irizpide estandarrak —
adierazgarritasuna, teoria eta soegitearen arteko konpatibilitatea,
orokorpena,
kontsistentzia,
berregingarritasuna,
zehaztasuna
eta
egiaztapena— era kokatu edo kontestualizatuan definitzen direla esana dugu
atal honen hasieran, hots, ikerkuntza-tradizio honentzat egoki diren eran.
Baina irizpide horiekin batera bada teoria errotuko metodoan beste osagai
garrantzitsu bat ere: sorkuntza9. Izan ere, ikerleak, bere aurrean daukan
fenomenoari so egitean, kategoriak sortu behar baititu, ideia-elkarketak egin,
indukzioak asmatu, galdera berriak egin, errealitateari era ezarruntean
begiratu, azkenean aurkikuntzaren batekin amaitzeko. Hala ere,
aurkikuntzak egitea ez da lan erraza eta, horregatik, metodo honetan
proposatzen diren hainbat teknika lagungarri izan daitezke. Adibidez,
alderaketak egitea oso estimulagarria izaten da sorkuntza suspertzeko.
10.2.1

Ikergalderak

Azpiatal osoa eman diegu liburu honetan hipotesiei (ikus «Hipotesiak»,
135. or. eta hurrengoak), baina, hala ere, ez dago seguraski sobera metodo
interpretatzaile eta kualitatibo honetan ikergalderak nolakoak izaten diren
ikustea. Ikergaia aurkitzeko iturriak, beste edozein metodotan bezala,
hainbat izan daitezke: aldizkari zientifikoak, adituen eta profesionalen
ekarpenak, eta norberaren esperientzia, besteak beste. Gauza da metodo
kualitatiboetako ikergalderak, metodo kuantitatibo eta enpirikoetakoak ez
bezala, nahiko zabalak izaten direla hasieran eta, ikerketa aurrera doan
8
9

«Elkarrekintza» ere deitzen da (ingelesez «interaction»).
Creativity.
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neurrian, estutuz joaten direla, profil zehatzagoa
ikergaldera kualitatibo bat honelakoa izan daiteke:

hartuz.

Adibidez,

«Nola erabakitzen dituzte eguneko albisteak telebistaestazio bateko erredakzioan?»
Kasu honetan bezala, ikergalderak, maiz, «nola» galderari dagozkie eta
prozesua adierazten dute. Adibide modura ipinitako ikergaldera aztertzen
hasiko bagina, kontura gintezke, gatazka politiko substantiboa, edo
sistemaren aurkakoa, sor dezaketen gertakizunekin erabakigintza-prozesu
eta irizpide desberdinak erabiltzen dituztela erredakzioko kazetariarduradunek. Beraz, lehenbiziko ikergaldera orokorra bigarren batekin
zehatz genezake:
«Zer prozesu gertatzen da erredakzioan eta nola hartzen
dituzte erabakiak, albistegaiak sistema politikoaren aurkako
gertakizun substantiboak -armatuak, agian- badira?»
Ikusten denez, bi erabaki-prozesuren analisia egin genezake ikerlanean:
lehenean, gertakizun normalen aurrean burututako erabakigintza; eta
bigarrenean, gertakizun aurkari substantiboen aurrekoa; ekintza armatuak
kasurako.
Telealbistegiko adibide berarekin jarraituz, gure ikergai eta ikergalderak
hurrengo bide hauetatik ere joan zitezkeen: a) erabakiak hartzeko, zer
nolako antolamendu-egitura eta irizpide dauzkan zuzendaritzak ezarrita,
batetik, eta zer nolako erabakigintza erreala egiten duten erredakzioan
egunerokotasunean, bestetik; b) erabakiak hartzeko, zer nolako
elkarreragina izaten duten kazetarien lan-ardurek eta erredaktoreburuaren
nortasun eta biografiak. Argi dago, egon, albisteen erabakigintzan ikerbide
asko urra daitezkeela.
10.2.2

Sentsibilitate teorikoa

Metodo kualitatibo honen garatzaileek oso garrantzi handia ematen diote
kontzeptu honi10. Sentsibilitate teorikoa ikerlearen kualitate pertsonalari
dagokio eta datuei esanahia ikusi eta ateratzeko ernetasun eta zorroztasuna
adierazten ditu. Ikerleak, ikerketa aurretik, fenomenoaren datuei esanahi
berri eta desberdinak aurkitzeko —ez esanahi arrunt eta normalizatu—, jada
garatuta eduki dezake sentsibilitate hori, edota, bestela, ikerketa aurrera doan
neurrian, garatuz joan daiteke. Edozein dela kasua, sentsibilitate teoriko hau
10

(Glasser 1978).
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beharrezkoa da datuen errealitate sakabanutik —erroa— zentzuzko teoria
errotua induzitzeko.
Sentsibilitate teorikoa garatzeko iturriak hainbat izan daitezke: a)
literatura; b) esperientzia profesionala; c) norbanakoaren esperientzia; eta d)
ikerketaren prozesua. Bakanka edo denak batera —hobe azken hau— erabil
daitezke; ikerle bakoitzaren kasua ere desberdina izanen baita.
Kontuan izan behar dugu, literatura diogunean bi zentzutan erabil
dezakegula. Batean, literatura zientifikoa dugu, hots, komunitate zientifikoak
ekoizten duena, beste ikerlanen teoriez eta emaitzez hornitua, ikergai eta
teoria berriak prestatzeko iturri ezin hobea. Bestean, literatura ez-zientifikoa,
ikertu beharreko datuez osatuta dago, hau da, agiriak, eskutitzak, txostenak,
videoak, eta datu bihur daitekeen beste edozein dokumentu. Jakina,
sentsibilitatea garatzeko, biak dira egokiak, baina literatura zientifikoa
areago, beraren helburua hori baita hain zuzen.
Sentsibilitate teorikoa garatzeko teknikak ere badira. Hauen helburuak
hainbat dira: ikerlea, pentsatzeko era arrunt eta normalizatutik urrundu eta
gogoeta-era berri eta sortzaileago batean murgiltzea; datuetan erlazioak eta
hauetatik inferentziak egiten laguntzea; eta datuetan aintzakotzat ematen
dena kuestionatzea. Hitz gutxitan, deskonstrukzioa egiten laguntzea eta,
horretarako, fenomeno baten aurrean, alderaketak egitea oso egokia izaten
da. Teknika batzuk hauek izan daitezke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Galdegitearen prozesua.
Hitz edo esaldi baten analisia.
Aurkako egoera edo datuekin alderaketa egitea.
Ikergai baten bi ikuspegi kontrajarriren arteko alderaketa
sistematikoa.
Ikergaia beste gai zeharo desberdin batekin alderatzea.
Soegite, agiri edo erantzunetako hitz ohargarriak aztertzea.

•
Galdegitearen prozesua: edozein elkarrizketa-zati, soegite edo
behaketa, datu, egoera edo fenomenoren aurrean hainbat galdera egin
daitezke —nor, noiz, non, zer, nola, zenbat, zergatik, eta zertarako,
adibidez—- Erantzuna hitz edo kontzeptu batean biltzen dugunean, azken
honek beste galdera zerrenda sortuko du eta, jakina, beste hainbat erantzun.
Gero, azken hauek berriz ere hitz edo kontzeptu abstraktuago batean batzen
ditugunean, antzeko galdera-prozesu berri bati ekingo diogu. Honela,
datuen gaineko galderak eta erantzunak prozesu gero eta abstraktuago edo
gero eta orokorrago batean kordatzen dira eta, azkenean, bi horietan
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oinarrituz, teoria garatuko da. Ez dugu ahantzi behar galdera batzuek
neurri-, pisu-, tamaina- edo gradazio-eskala eskatzen dutela eta hori prestatu
egin behar dela (ikus «Eskalak», 87. or.).
•
Hitz edo esaldi baten analisia: ikertzen ari garen fenomenoan
ahozko nahiz idatzizko testuak badaude, deigarri zaion hitz edo esaldia
hauta dezake ikerleak, eta horrek izan ditzakeen esanahi posibleak jaso eta
azter, testuingurua eta pertsonaiak kontuan hartuz.
•
Aurkako egoera edo datuekin alderaketa: teknika honetan, ikertu
nahi den fenomenoaren aurkako egoera hartzen da galdera-sortzaile eta
gogoeta-alor modura. Honela, ikerketapeko fenomenoaren aurrean ikerlea
antzu eta ideiarik gabe badago, lagungarria izan dakioke justu kontrako
egoeran zer gertatuko litzatekeen eta zer galderak egin litezkeen pentsatzea.
Galdera eta ideia hauek, ondoren, beraren ikerlanera eraman ditzake.
Albisteen erabakigintzaren kasuan, gertakizun erabat arrunt eta normalen
aurka azter ditzakegu gertakizun gatazkatsuak.
•
Ikergai baten bi ikuspegi kontrajarriren arteko alderaketa
sistematikoa: Aurreko teknikaren antz handia du baina, orain, ikertu nahi
den gaia bi egoera, bi ikuspegi edo bi fenomeno pareko baina kontrajarritan
ezartzen da eta biei galdera berberak, eta sistematikoak, egiten zaizkie.
Batzuetan antzeko erantzunak jasoko dira, baina gehienetan desberdinak, eta
desberdintasun hauen alderaketek ekarriko dituzte teoria sortzeko gaiak.
Adibidez, gertakizun gatazkatsuak albiste bihurtzeko erabakigintza nola
egiten den bada gure ikergaia, ideologia politiko desberdinetako kazetarien
jokabidea —ikuspegi kontrajarriak— azter dezakegu.
•
Ikergaia beste gai zeharo desberdin batekin alderatzea: aurreko
tekniketan ikergaiaren beraren inguruan antolatu dira alderaketak eta
oraingoan, berriz, ikergaiari beste ikergai zeharo desberdin bat jartzen zaio
aurrez aurre. Bi gai desberdin hauei galdera zerrenda sistematikoki
aplikatuko zaizkie eta erantzunek teoria eraikitzeko bide berriak urratzen
lagunduko dute. Adibidez, telebista-estazio baten funtzionamendua aztertu
nahi badugu, hozkailuak egiten dituen enpresa batekin alderatzea izan liteke
kasua.
•
Soegite, agiri edo erantzunetako hitz oharregileak: Maiz,
elkarrizketa, soegite edo testuetako erantzunetan esanahi absolutuak ematen
dituzten hitzak aurkitzen dira —«inoiz ez», «beti», «horrela da», «ez», «bai»,
eta honelakoak—. Badirudi, beraz, egindako galderak irtenbide hori soilik
izan dezakeela. Itxura horrek, agian, errealitatea aintzakotzat eta ezaguntzat
hartzen dela esan nahi du, gauzak horrela bakarrik bailiren, baina,
pentsabidea eta galderak aldatuko balira, ikergaia beste alde batetik edo
distantzia handiagotik begiratuko balitz, orduan alderdi eta erantzun berri
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eta desberdinak aurki genitzake. Beraz, erantzun absolutuak hartzen
direnean, hitz oharregile horiek ikerketan zerbait ongi egin ez dela adieraz
dezakete.
Deskribatutako teknika hauek ez dira datu, soegite edo elkarrizketa
bakoitzarekin erabili behar. Metodo honen garatzaileek bi kasutan erabiltzea
gomendatzen dute: batetik, ikerketaren lehen fasean, oraindik datu gutxi
dagoenean eta kategoriak sortzen ari direnean; eta bestetik, gogoeta-korapilo
baten erdian, nondik hautsi jakin ezinik gaudenean.
Beraz, aipatutako iturri eta teknika hauekin sentsibilitate teorikoa
garatuko dugu, baina datuen artean erlazioak eta teoriak aurkitzeko
ikerlearen irudimena suspertzen duen sentsibilitate honek, bere mugak
behar ditu izan, ezin baita sorkuntza zientifikoa erabat hegan utzi. Horretara
dator metodoa, bere prozedura eta erlatibizazio-indarrekin. Zientziaren
jarrera hau hurrengo esaldietan bil liteke: a) maiz, ikerketaren eginbidean
geldialdiak egin eta, kontrol modura ezarritako une hauetan, ikerketa osoa
berrebaluatu eta datuen eta kategorien arteko erlazioa berraztertu egin behar
da; b) jarrera eskeptikoa mantendu eta eraikitako kategoria, kontzeptu eta
hipotesiei behin-behineko balioa eman behar zaie soilik; eta c) ikerketaprozedurei zuhurki jarraitu behar zaie.
10.2.3

Ikerketa- eta kodifikazio-prozedurak

Kodifikazioa, dagoeneko dakigunez, datuak kategoriatan ezarri eta
analizatzea da. Bai kodifikazio eta bai ikerketa osorako, ikerleak sorkuntza,
sistematizazio eta subjektibitate teorikoa orekan erabil behar izango ditu. Bi
prozedura nagusi ditu eskueran: galderak eta alderaketak egitea. Zein
erabili ikerleak jakingo du, ikergaiaren eta ikerketan dagoeneko noiz
unearen arabera.
Ikerketa egitean, hiru kodifikazio-mota bereizten dituzte Strauss eta
Corbin metodologoek: irekia, axiala eta aukerakoa. Hiruren oinarria bera
da, galderak eta alderaketak egitea, eta hiruren unitatea ere berbera,
kontzeptuak11. Teoria errotuko metodo honek orokorrean ikusita,, hurrengo
ikerketa-prozedurak erabiltzen ditu:

11

Autore hauek «kontzeptuak» deitzen dituzte guk eduki-analisiaren metodoan
«kategoriak» deitzen ditugunak. Azpi-azpian gauza bera da, bai kontzeptua eta bai
kategoria abstrakzio-maila bat daukaten hitz-deiturak baitira (biolentzia, ekonomia,
politika...) eta horien definizioa beste hitz batzuekin edo errealitateko fenomeno batzuen
bitartez egin daiteke.
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1.

2.

3.

4.

5.

Datuak sailkatzea: ikertu nahi den fenomeno, errealitate edo
prozesua, ikerleak hautatutako banaketa-unitatearen arabera,
item- edo unitate- edo izari-multzo batean sailkatzen da. Beraz,
errealitatea anitz ezpal edo anitz elementuz osotuta ikusten da.
Kodifikazio irekia: Datu bakoitzari, hau da, errealitateko
elementu bakoitzari, beraren izaera maila abstraktuagoan
sintetizatu eta deskribatzen duen deitura kontzeptual bat
ezartzen zaio —autore horiek kontzeptu edo guk edukianalisiaren metodoan kategoria deitzen duguna—. Beraz,
deitura kontzeptual honek errealitateko osagai bat era
orokorrago eta abstraktuagoan ordezkatzen du. Horri esker,
hainbat datu desberdin deitura kontzeptual beraren baitan sar
daitezke. Fenomenoak kanpo-oharretan —ikerleak idatziz
hartutako, edo bestela, grabatutako informazioak— kodifikatzen
dira.
Kodifikazio
axiala: Aurrekoa
baino
abstrakzio-maila
handiagoan dago. Kodifikazio irekiaren ondoren, fenomenoko
datuak era berri batez elkartu eta kodifikatzeko tresna da. Era
berri honetan, gertakizun edo fenomeno nagusia —kategoria—
erreferentzia izanik, errealitateko datuak —azpikategoriak—
fenomeno nagusiarekiko harremanean kordatzen dira. Datu
horietan aurkitzen dira gertakizun nagusiaren kausa,
testuingurua, tarteko baldintzak, ekintza-estrategiak, eta
ondorioak. Bai kategoria nagusiari eta bai berari dagozkion
azpikategoriei atributu eta magnitudeak aurkitu eta ezarriko
dizkiegu.
Aukerako kodifikazioa: Aurreko bi kodifikazio-motak baino
gorago dago abstrakzio-mailan. Kodifikazio ireki eta axialean
prestatutako kategorien artean ardatzeko kategoria zein den
hautatu behar da eta beste kategoria guztiak horrekin
erlazionatu. Jasotako kanpo-ohar, diagrama eta datuetan sintesilana egiten da aukerako kodifikazioan.
Prozesuaren kodifikazioa: fenomeno
baten kontrolari,
bideratzeari, eta fenomenoaren aurreko erantzunari dagozkien
ekintzen eta elkarrekintzen sekuentziak elkarlotzea eta
deskribatzea da hau. Sekuentziak elkarlotu eta deskribatzeko,
hurrengo osagaiak ezagutu eta deskribatu behar ditugu: a)
egintzetan eragina duten baldintzen aldaketak; b) aldaketa
horien aurrean emandako egintzak edo erantzunak; c) egintza
edo erantzun horiek sortutako ondorioak; eta d) ondorio hauek
hurrengo egintza-sekuentziako baldintza nola bihurtzen diren.
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Prozesuaren matrizea12: teoria errotua eraikitzeko eta aurreko
kodifikazio-motak deskribatzeko lagungarri den diagrama
analitikoa, matrize izenez ezagutua. Honen bidez, ikertu nahi
den fenomenoaren egintzetan dauden baldintzak, testuingurua
eta ondorioak maila anitzetan aztertzen dira —nazioartea,
nazionala, komunitate edo erkidegoa...—, koadro baten antzeko
grafikoan ezarriz.

10.2.3.1 Datuak sailkatzea
Modu kualitatibo eta interpretatzailean ikertu nahi den fenomeno,
errealitate edo prozesua, ia edozein izan daiteke. Dena den, oso arruntak
izaten dira datuak hurrengo iturrietatik jasotzea: idatziz transkribitutako edo
ikusentzuteko tresnez grabatutako elkarrizketak, eta prozesu edo gertakizun
sozialen soegite zuzenak edo grabatuak.
Lehen kasuaren adibide bat izan daiteke, euskarari buruzko jarrera eta
pertzepzioa ikergai izanik, foku-talde batean egin eta grabatutako eztabaida.
Ikerleak eztabaida hori bai paperera transkribituta eta bai videoz ikusteko
moduan presta dezake. Edozein modutara daukagula jasota elkarrizketa edo
eztabaida —aztertzeko era egokian izan dezagun behintzat—, banaketaunitate bat erabili behar dugu banakako elementutan banatzeko, item edo
izari desberdinetan sailkatzeko. Abstrakzio-maila baxu honetan,
errealitatearenean, eta ikerketa kualitatiboa egiten ari garela kontuan izanik,
ezin dugu banaketa-unitatea analisi-unitate deitu oraindik. Beraz, banaketaunitatea ikerleak hautatuko du eta, hori egiteko, hainbat jokabide erabil
ditzake: elkarrizketaren idatzizko transkripzioa bada tresna, lerro bakoitza
izan daiteke banaketa-unitate, edo esaldi bakoitza, parrafo bakoitza, erantzun
oso bakoitza, hizketakidearen partehartze bakoitza, edo dokumentu osoa.
Ikus daitekeenez, transkripzioaren neurri fisikoak erabili ditugu banaketaunitateak erabakitzeko. Beste neurri kontzeptualago bat erabiliz,
elkarrizketako ideiak izan litezke banaketa-unitate eta, orduan, ideia bakoitza
da item edo izari bat, esaldi batean edo hainbatetan egotea axola ez
zaigularik. Jakina, banaketa-unitate txikiegiak ez hartzeko, sorkuntza eta
subjektibitate teorikoa erabili beharko ditu ikerleak; eta sistematizazioa,
berriz, koherentzia mantentzeko13.
Bigarren ikergai-mota prozesu sozial baten soegitea izaten dela esan
dugu. Adibidez, telebistako albistegia prestatzeko kazetarien artean
zernolako erabakigintza-prozesua eramaten den ikertu nahi balitz, ikerlea
12

«Conditional matrix’ deitzen dute Strauss eta Corbin-ek.
Ikusten denez, «Eduki-analisien metodologia» kuantitatiboarekin antz handia du zati
honek. Prozedura oso berdintsua baita.
13
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bera joan daiteke erredakziora eta prozesuari zuzenean so egin, bere kanpooharrak14 idatziz hartuz edo grabatuz. Azken era hau, kamara edo/eta mikro
bitartez prozesua grabatzea, sofistikatuagoa da, baina garesti, neketsu eta
agian etikoki zalantzagarriagoa ere izan liteke. Edozein dela ere so egiteko
tresna, banaketa-unitatea zein edo nolakoa izan daitekeen erabaki beharko
da eta, izan, ez da erraza. Pentsa daiteke albistegintza horren prozesuan so
egiten diren edonolako egintzak eta ekintzak direla banaketa-unitatea
definitzen dutenak eta, hainbat egintza, beste hainbat datu edo izari ditugula.
Adibidez, jo dezagun so egin dugun prozesuan hurrengo egintzak gertatu
direla: 1) eguerdiarteko lehen orduan erredaktoreburuak egunerako
antolatuta dauden egintzen aurreikuspen-zerrenda arakatu du; 2) gero A, B
eta C egunkariak irakurri ditu, baina ez D egunkaria, profesioan radikaltzat
hartzen dena; 3) egunkari horietatik hainbat albiste-gai atera ditu eta eskuz
idatzi; 4) beteko diren albistegaiak erabakitzeko, taldeko beste erredaktoreak
bilerara deitu ditu —bilera-prozesu honetan beste hainbat hizketa-egintza
bakandu beharko dira, erredaktoreburuak proposatutakoak, erredaktoreek
egindako ekarpenak, batzuk onartuak beste batzuk ezetsiak, eta abar—, eta
ikerleak honela jarraituko du eguerdiarte osoan, soegiteak bakantzen eta
jasotzen.
Oharrarazi egin behar da, lehen urrats hau, izatez, kodifikazio irekiaren
parte dela eta hurrengo epigrafean datorren azalpenekin bateginik dagoela.
Gauza da, argitasunaren kariaz soilik, lehen urratsa bailitzen aurkeztu
dugula, era linealean. Beraz, «datuak sailkatzea» eta «datuak kontzeptu
bihurtzea» kodifikazio irekiaren bi alderdi baino ez dira.
10.2.3.2 Kodifikazio irekia
Kodifikazio irekian egin behar den lan nagusia, errealitatean so egindako
datu guztiak kontzeptu/kategoria bihurtzea dela esan dugu aurreko
epigrafean. Fenomenoaren datu gordin eta banakakoak dira soegitearen
ageriko frutua. Kodifikazio irekiaren zeregina, beraz, datu bakoitza hitz bat
edo biko deitura kontzeptual bat emanez kontzeptu bihurtzea da. Jakina,
hemen dator auzia. Egintza edo datu baten izana eta funtsa hitz bat edo bitan
biltzea edo sintetizatzea ez da derrigorrez deitura kontzeptual bat ematea,
deskripzio laburtu bat egitea baino; horrelako kasuetan, deitura laburtu hori
errealitateko datuaren abstrakzio-maila baino gorago ez baita kokatzen.
Beraz, fenomeno edo datu bat kontzeptu baten bitartez errepresentatu eta
ordezkatzeko, abstrakzio-eskalan gorago dagoen deitura kontzeptual bat
aurkituz eta ezarriz egin behar da. Kontzeptu hori aurkitzea sorkuntza
14

Fieldnotes.
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denez, ikerleak fenomenoei so egin eta bere baitatik indukzioak egin
ditzake; edo, bestela, literatura zientifikoan aurkitutako deitura
kontzeptualen bat maileguan har dezake. Lehen biderako lagungarri izaten
dira sentsibilitate teorikoaren garapena lortzeko adierazitako teknikak (ikus
294. or.). Bigarren bideak, egokia askotan, arriskuak izan ditzake, maileguan
hartutako kontzeptuak esanahi kokatu eta konnotatu batzuk izaten baitituzte
eta, ondorioz, komunitate zientifikoak gure ikerlaneko kontzeptuari ere
konnotazio horiek erants bailiezazkioke. Azkenik, kontzeptu-deiturak
aurkitzeko hirugarren bide bat, ikerlaneko subjektuek esandako hitz eta
esaldiak erabiltzea izan daitezke.
Telebistako albistegiaren erabakigintzaren adibidea berriz erabiliz, lehen
egintza —eguerdiarteko lehen orduan erredaktoreburuak egunerako
antolatuta dauden egintzen aurreikuspen-zerrenda arakatzea— informaziobilketa dei genezake; bigarrena ere, nahiz eta fisikoki desberdina izan —A, B
eta C egunkariak irakurtzea, baina ez D egunkaria, radikaltzat hartua—,
informazio-bilketa dei genezake, baina, nolakotasuna adierazten duen
atributu bat bere baitan daukanez, berezitua adjektibo-funtzioa erants
geniezaioke, ez baititu egunkari guztiak iturritzat hartzen; hirugarren egintza
—arakatutako egunkarietatik hainbat albiste-gai aukeratu eta eskuz
idaztea— bakarrik egonik eta eskuz idatziz egin duela kontuan izanik,
nolakotasunaren atributua ere adierazten du eta, horregatik, informazioaukeraketa pertsonalizatua dei genezake; izan ere, ez baitu lan hori
inorengan delegatzen. Aztertzen ari garen prozesuko beste egintza eta
ekintza guztiekin antzera egin genezake eta, azkenean, hainbat deitura
kontzeptualekin amaituko genuke, hots, hainbat kategoria edo
kontzepturekin.
Egintzak eta hauen kontzeptuak kanpo-oharrak deituriko orrialde edo
fitxatan bildu beharko dira, datu-oinarri sistematikoa antolatu ahal izateko.
Horretarako,
kanpo-oharretan,
soegitearen
oharrekin
batera,
identifikaziorako datuak jartzea ere beharrezkoa da —data, ordua, egintzako
pertsonaiak, tokia, eta abar—.
Ikerketa batzuetan ehundaka datu egon daiteke eta, beraz, baita dozenaka
ordezko deitura kontzeptual ere. Jakina, kontzeptu-kopurua handia eta
erabilezina bada, abstrakzio-eskalan beste maila bat gorago igo beharko da
eta errealitatetik oraindik nahiko hurbil dauden dozenaka deitura
kontzeptual horiek kontzeptu abstraktuago batzuetan bildu beharko dira,
kopuru osoa gutxituz. Aurreko adibidearekin jarraituz, lehenbiziko hiru
egintzak, erredaktoreburuak bakarrik egiten dituela kontuan izanik, pertsona
honen zeregintzat har ditzakegu eta, orduan, hiru lan horiek kontzeptu
batean
bilduko
ditugu:
albistegai-aukeratzaile
bakarra.
Beraz,
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erredaktoreburuak, eguerdiarteko lehen ordu horietan, funtzio hori betetzen
du eta bakarra izatearen atributua dauka. Ondoren, eguneko zein albistegai
egiaz beteko den erabakitzeko, erredaktoreburua beste kazetariekin
erredakzio-bileran biltzen denean, denek batera eztabaidatzen dutenez,
albistegai-aukeratzaile anitz kategoria dei genezake egintza honen egilea.
Eta honela jarraituko genuke egintza, elkarrizketa edo soegiteak
kontzeptutan biltzen.
Kodifikazio irekiaren adibide sinple bat erabili dugu aurreko lerroetan.
Gauza da, gertakizun eta prozesuak datu eta kontzeptutan sailkatu behar
direla.
Kontzeptuak aurkitzeko, garrantzi itzela dauka egintza edo fenomeno
bakoitzaren aurrean galderak eta alderaketak egitea, bai funtzio eta bai
atributuez; izan ere, kontzeptuak baitira teoriaren oinarriak. Dena den,
kodifikazio irekian lortzen diren kontzeptu edo kategoriak, eta horien
parametro eta neurriak, analitikoak dira batez ere, prozesu baten hezurdura
soilik adierazten dutenak, baina ez prozesua bera eta honen azpian dabiltzan
indarrak. Azken hau, indukzioaren alorrekoa batez ere, kodifikazio axialean
bidera daiteke.
10.2.3.3 Kontzeptuak eta kategoriak osagaitan sailkatzea
Edozein kodifikaziotan, ikerleak, kontzeptu edo kategoria bat osatzen eta
garatzen hasten denean, kontzeptu edo kategoria horren propietateak edo
osagaiak zein diren definitu behar ditu, lehenik, eta propietate horien
neurriak zein izan daitezkeen adierazi, bigarren. Oso garrantzitsua da, beraz,
ikerketa konkretu batean, galdera- edo alderaketa-zerrenda aberats eta
egokiaren bitartez, kontzeptu bakoitzaren parametroak, propietateak edo
atributuak —antzeko esanahia dute hirurek—zein diren ongi bereiztea eta,
baita beste hainbat galdera edo alderaketaren bitartez ere, propietate horien
neurri posibleak —hots, neurketa-eskala—zein diren adieraztea.
Goazen gure albistegiko adibidera berriz. Lehenbiziko egintzaren
kontzeptu edo kategoria informazio-bilketa deitu dugu —aurreikuspenen
zerrenda-txekeatzea zen fenomenoa—. Jakina, kontzeptu horrek gutxienez
hurrengo propietateak eta neurketa-eskalak izan ditzake:
•

Maiztasuna: zernolako maiztasunez egiten duen informaziobilketa hori. Neurketa-eskala honako hau izan liteke: egunero,
idazkaria falta denean bakarrik, egun berezietan bakarrik, eta
abar. Kasuistika osoa egon daiteke hemen. Zer maiztasunez eta
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zergatik gertatzen den hori jakitea oso aberatsa izan daiteke
erabakigintzaren prozesua ulertzeko.
Iraupena: informazio-bilketan emandako denbora. Neurketaeskalan minutuak edo orduak egongo dira.
Intentsitatea: zernolako arreta edo kontzentrazio neurriak hartu
dituen erredaktore-buruak informazio-bilketa hau egitean.
Parametro honen neurketa-eskalak hurrengo neurriak izan
litzake: handia, ertaina, txikia. Bakoitzaren definizioa arrazoitu
egin beharko dugu.
Modua: era formal edo informal batean egin duen lan hau,
bakarrik edo beste kazetariekin berbetan dagoela, zutik edo
eserita... Neurketa-eskalan aukera batzuk jarriko dira.

Propietate gehiago aurkitzeko galdera gehiago ezarri beharko dizkio
ikerleak fenomeno horri. Beste ekintzekin ere antzeko prozedura erabiliko
genuke, baina propietateak egokituz.
Albistegintzaren adibidean, lehenbiziko abstrakzio-mailako kontzeptu
edo kategoriak —informazio-bilketa, informazio-bilketa berezitua, eta
aukeraketa pertsonalizatua— bigarren abstrakzio-mailako kategoria
orokorrago batean bildu ditugu —albistegai-aukeratzaile bakarra—. Azken
kategoria honek ere bere propietate edo osagaiak izango ditu, bakoitza
neurketa-eskala batekin; egon ere garbi dago, horietako batean, berak batu
dituen azpikategoriak egongo direla. Kasurako:
•

Aukeraketa-motak: hemen kokatuko da azpikategorien
sailkapena, hots, abstrakzio-eskalan beherago egonik, kategoria
hau sostengatzen dutenak —informazio-aukeraketa, informazioaukeraketa berezitua, eta aukeraketa pertsonalizatua—.

Beste parametroak —aukeratzaile-kopurua, maiztasuna, iraupena,
intentsitatea, modua eta beste hainbat— lehenago adierazi diren antzera,
baina egokituta, gara daitezke.
Ikus daitekeenez, kategoria hauekin nahiko era deduktiboan egin dugu
lan eta beraien parametroak, eta parametroen neurketa-eskalak ere, ez dira
induktiboki oso indartsuak, analitikoak soilik baizik. Areago, kategorien
artean ez dugu inolako erlaziorik ezarri. Bakoitza independentea da
besteekiko. Horregatik, datuen artean erlazioak bilatzeko, hurrengo
kodifikazio axiala erabili behar da.
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10.2.3.4 Kodifikazio axiala
Kodifikazio irekian, esan dugunez, fenomeno eta prozesuak datutan
zatitu eta banantzen dira, eta datu horiek, propietate eta neurriak bai baina
erlaziorik gabeko kategoriatan identifikatzen dira. Kodifikazio axialean,
berriz, errealitateko datuak —kodifikazio irekian kategoriatan ezarriak—,
prozedura espezifiko bati esker, era berri batez birkodifikatzen dira, beren
arteko erlazioak ezarriz. Prozedura honetan, lehenik, errealitateko datuetatik
fenomeno nagusia —kategoria— aurkitu eta bereizten da eta beste datu
guztiak azpikategoria modura erlazionatzen dira fenomeno nagusiarekin.
Azpikategoria hauek, bakoitza bere propietate eta magnitudeekin, hurrengo
deitura kontzeptualak dituzte: fenomeno nagusiaren kausak, testuingurua,
tarteko baldintzak, ekintza-estrategiak eta ekintzen ondorioak.
Honela, fenomeno baten gertaketa-prozesua aztertzean, ikerlea
konturatzen da, kausa, testuinguru, baldintza, estrategia eta ondorio batzuk
adierazten dituzten datuak daudela errealitatean. Beraren lana, aipatutako
azpikategoriotan ezarriz, datuok, fenomeno edo kategoria nagusiarekin
erlazionatzea izango da. Esan dugunez, azpikategoria hauek —kausak,
testuingurua, baldintzak, ekintza-estrategiak eta ondorioak— beren atributu
eta magnitudeak izango dituzte eta hauek ere ezarri behar dira, edozein
kontzeptu ebaluatzean egiten den modura.
Ikerleak hainbat errealitate-kasutako lagina erabiliko duenez, eta kasu
bakoitzean kodifikazio-prozesu bera egingo duenez, guztietan presente
dagoen kategoria nagusiak hainbat desberdintasun adieraziko ditu
azpikategorietan —hauen atributu eta magnitudeetan batez ere—. Jokabide
bikoitza erabiliz —errealitateko datuei so egitea eta indukzioa erabiltzea—
ikerleak sintesia egin beharko du.
Kodifikazio axialaren gakoetako bat prozesua ezagutzera ematea da.
Praktikoki, kodifikazio axiala egiteko, fenomeno bat hartu behar da aztergai
eta horretan zentratu —ez dugu ahantzi behar, gertakizun orokor baten
baitan hainbat fenomeno egon daitezkeela—. Fenomeno konkretu hori, eta
horri buruzko azterketa egin nahi izatea, ikerleak aldez aurretik erabakita
eduki dezake edo, bestela, kodifikazio irekia egiten ari den bitartean kontura
daiteke horretaz. Edozein dela abiapuntua, kodifikazio axialean fenomeno
edo kategoria nagusi baten hurrengo alderdi- edo azpikategoria-motak
aztertu behar ditu, metodo honetako paradigma edo lan-eskema osatzen
dutenak,:

METODO KUALITATIBO-INTERPRETATZAILEAK

10-1 Taula:
Kausa
Fenomenoa
Kontestua
Tarteko baldintzak
Estrategiak
Ondorioak
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Kodifikazio axialaren «kategoria/azpikategorien paradigma»
Kausa batzuk
Fenomeno edo gertakizun bat eragiten dute
Fenomenoaren testuinguru batean egonik
Tarteko baldintza orokor batzuk daudelarik
Protagonistek jokabide/estrategia batzuk egiten dituzte
ondorio batzuekin

Iturria: Autoreak egokitua. Beltzez dagoen fenomenoa
italikaz edo etzanda daudenak, berriz, azpikategoriak.

da kategoria nagusia;

Fenomeno bat zer kausagatik sortu edo gertatzen den jakin behar dugu,
eta baita kausa horien propietateak, eta propietateen neurriak ere. Areago,
zer kontestutan ematen den argitu behar dugu, horren neurri eta
propietateak adieraziz. Baina aztertutako kontestua kokatua eta nahiko
konkretua bada, tarteko baldintzak —testuinguru orokor modura uler
ditzakegunak— ere aztertu behar ditugu, hau da, zer baldintza nagusi eta
orokorren artean ematen diren jokabideak, gauzatzen diren estrategiak eta
hartzen diren erabakiak. Tarteko baldintza nagusi horiek denbora, espazioa,
kultura, egoera ekonomikoa, egoera teknologikoa, historia, protagonisten
biografia, eta honelakoak izaten dira, baina modu orokor eta nagusian
hartuta.
Adibidez, tele-albisteen erabakingitzaren prozesuan, kontestuaren
propietatea izango da, zer tokitan —erredakzioan, gertaera-tokian edo beste
espazio konkretu batean— hartzen den gertakizun bat informatiboki
betetzeko edo ez betetzeko erabaki deontologikoa. Denboraren
testuinguruari dagokionez, ez da berdin erabaki deontologikoa erredakzioan
hartzea, albistegia prestatzen ari garen bitartean, edo, jadanik airean,
albistegia zuzenean ematen ari garen bitartean. Tarteko baldintzak, berriz,
Euskal Herriko gizartearen egoera, erredaktoreburuaren biografia, eta
antzekoak izan daitezke. Dena den, modu batera edo bestera, auzia da,
testuinguruko alderdi eta baldintza guztiak, propietate zehatzak eta
orokorrak, ongi aztertzea.
Ondoren, erabakigile edo protagonistek egintza-estrategia batzuk
erabiliko dituzte fenomeno horren inguruan, erabaki batzuk hartu, ekintzak
eta elkarrekintzak egin, eta estrategia horiek hainbat propietate izango
dituzte, eta propietate hauek hainbat neurri. Izan ere, metodo honen
proposatzaileek diotenez, teoria errotuaren metodoa ekintza eta
elkarrekintzaren inguruan teoria eraikitzeko tresna da. Jarrai dezagun
aurrera. Hartu eta burututako estrategia horiek ondorioak sortzen dituzte.
Ondorio horiek zuzenak edo zeharkakoak izan daitezke, zehatzak edo
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orokorrak, orduan bertan edo geroago gertatzekoak, eta abar. Are gehiago,
denboraren une batean ondorio dena beste batean baldintza edo kausa izan
daiteke.
Esandako ezaugarri edo azterbide horiek guztiak —kausa, kontestu,
tarteko baldintza, estrategia, ondorio—
kategoria nagusi baten
azpikategoriak dira, nahiz eta berez eta berean kategoria izan.
Erabil dezagun lehengo albistegigintzaren adibidea. Jo dezagun telebista
bateko erredakzioan, albistegi bat prestatzeko, kazetariek eta arduradunek
eraman duten prozesua kodifikazio irekiaren bitartez aztertu dugula. Hor
ditugu kodifikazio horretan sortutako kategoriak. Kategoria horietan albisteerabakigintza handia egiten dela ikusten dugu, hots, albistegia prestatzeko
prozesuan, gertakizun bat betetzea —eta nola bete— erabakitzen denean,
kazetaritza-deontologia edo etikarekin zerikusi handia duen erabakia
hartzen dela. Beraz, identifikatu dugu geure ikerketako kategoria edo
fenomeno
garrantzitsua
—albiste-erabakigintzaren
deontologia—.
Fenomeno horren azterketa aldez aurretik ere erabakita eduki genezakeen,
horretaz konturatzeko albistegiaren prestaketari itxaron beharrik izan gabe.
Jarrai dezagun. Kazetaritzan aitortuta dauden deontologia periodistikoaren
arauak, printzipioak, eta erabakiak hartzeko prozedura estandarrak dira gure
erreferente teorikoa —objektibitatea, inpartzialitatea, oreka, iritzi anitz eta
desberdinak, eta abar—. Auzia da, egiazko kazetaritza praktikoan,
egunerokoan, zer gertatzen den jakin nahi dugula eta horretarako hainbat
albistegiren prestaketari so egingo diogula.
Deontologia periodistikoaren praktikan-jartzea gure fenomeno edo
kategoria nagusia bada, erabaki deontologikoa zer kausak eragiten duen
argitu behar dugu lehenik; alegia, zer baldintza eragile eman behar den
erabaki horietako bat hartzeko. Jo dezagun gure iker-laginean hainbat kasu
edo gertakizun ditugula eta horietako bat —A alderdi politikoak B alderdiari
egindako kritika— hartuko dugula adibide modura. A alderdiaren
adierazpen kritikoak izan daitezke fenomeno nagusia —erabaki
deontologikoa hartzea— gertatzeko kausa. Hurrengo urratsa kausa horren
propietate eta neurriak bereiztea izango da. Beste hainbat gertakizun eta
albistegaitan beste kausa batzuk egongo dira. Aldi bakoitzean, kausa horiek
propietate eta magnitude desberdinak izango dituzte. Adibidez, deontologia
periodistikoaren erabilera ez da berdina izango aipatutako adierazpen
politiko kritikoaren eta, kasu, ekintza armatu hiltzaile eta ustez-politiko baten
aurrean.
Ondoren, zergatiaren edo zergatien propietateak eta hauen neurriak ongi
zehazturik —zergati bat baino gehiago izaten da gehienetan—, kontestua
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aztertu behar dugu, hau da, zer egoera eta baldintzatan ematen den erabaki
deontologikoa. Jakina, tokia, giroa, garaia, jende-ingurua, eta beste hainbat
propietate konkretu eta kokatu, beren neurriekin —ona-erdizkakoa-txarra;
handia-ertaina-txikia; asko-nahiko-gutxi; eta antzeko hainbat neurketa—
eskala— aurkitu behar dizkiogu kontestu zehatzari.
Hirugarrenik, tarteko baldintzak —testuinguru orokorra— zein diren
aztertu behar dugu, propietateak eta propietateen neurriak egokituz.
Adibidez, giro politikoa oso nahasi eta teinkatuta badago, hor ditugu
baldintza —giro politikoa— eta horren neurriak —nahasia, teinkatua—;
hauteskunde-garaia denborazko beste propietate bat izan daiteke; alderdi
politikoaren pisu politikoa beste bat; eta honela beste hainbat propietate edo
baldintza nagusi. Ikus dezagun nola ezar genezakeen aurreko adibidea
kodifikazio axialaren diagrama batean, hots, nola eraiki genezakeen
deontologia periodistikoaren praktikaren diagrama, A alderdi politikoak B
alderdiaren aurka egindako adierazpen kritikoen gertakizunaren kasuan:
10-2 Taula

Kodifikazio axialaren diagrama, adibide batean

Kausa
Adierazpen politikoak
(A vs. B egindakoak)

Fenomenoa —kategoria nagusia—
Erabaki deontologikoa: albiste bihurtzea
(A renak argitaratu, baina Bri iritzia ez eskatu)
Testuingurua
Erabakia hartzeko kontestua

Tarteko baldintzak
Gertakizun/albistearen arteko testuinguru orokorra

Estrategiak edo jokabideak
Prozesua: ekintzak (adierazpenak ziurtatzea, etab.)
Helburua: deontologia betetzea (?)
Hutsegindako ekintzak: deontologia ez betetzea
Ondorioak
Alderdiek botuak irabazi edo galtzea
Komunikabidearen prestigioa

Propietateak
Garrantzia
Gaia
Buruzagitasuna
Gertakizuntasuna
Propietateak
Objektibitatea
Inpartzialitatea
Iritzi aniztasuna
Propietateak
Erabakigilea
Tokia
Garaia
Propietateak
Giro politikoa
Garaia
Fisikoak
Propietateak
Ekintzen izaera

Neurriak
Handia
Ustelkeria
Goi-mailakoa
Zeharkakoa
Neurriak
Ertaina
Partziala
Ez
Neurriak
Erredaktoreburua
Bulegoan
Goizean
Neurriak
Teinkatua
Hauteskundeak
B-k telefonorik ez
Neurriak

Propietateak
Errealak
Potentzialak

Neurriak
Txikiak
Ertainak

Iturria: autoreak egina. Adibidea: A alderdi politikoak B alderdiaren aurka egindako
adierazpenak eta horren aurrean telebistako erredakzioak izandako jokabide deontologikoa.
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Adibideko gertakizuna albiste bihurtzeko prozesuari so egitean, ikusi
dugu erredaktoreburuak ez duela B alderdiaren iritzirik sartu, deontologia
periodistikoan muga edo eskasia sortuz. Tarteko baldintzetan ikusten dugu,
hala ere, B alderdiak ez zuela telefonorik —edo ez du erantzuten, edo...—
eta zaila zela komuniatzea. Dena den, Bren iritzia sartzeko ahalegina handia
edo txikia izan den ere aztertu beharko dugu.
Paradigmako alderdi edo azpikategoriak —kausa, testuingurua, tarteko
baldintzak, estrategiak eta ondorioak— elkarrekin ardatz-eran, axialki,
erlazionatuta jarri behar dira, kategoria edo fenomeno konkretuaren
prozesuaren joana argi dezaten. Gure adibidean, azpikategoria hauek
deontologia periodistikoaren praktika deitutako kategoriari egokitzen
zaizkio, eta gertakizun edo albistegai desberdinak jaso eta kodifikatzeko aski
orokor izan behar dute. Antzera ere neurriekin. Ezin da ahantzi, bestalde,
ikerleak zuhurtasunez jokatu behar duela azpikategoriak, propietateak eta
neurketak ezartzean, kopuru handiegiak ekidinez.
Kodifikazio axialean ematen den prozesu konplexua zorroztasunez
begiratzen badugu, gogoeta deduktibo eta induktiboaren artean mugitzen
garela konturatuko gara. Batetik, deduktiboki
ezarriko ditugu
azpikategoriak, propietateak eta neurketak, eta, bestetik, induktiboki
kodifikatuko ditugu errealitateko ekintzak azpikategoria, propietate eta
neurketa-eskala horietan. Oro har, lau urrats-mota hauetan laburbil
genezake:
1.

2.

3.
4.

Dedukzioz eta teorikoki diogu, azpikategoria horiek erlazioa —
erlazio egokia, gainera— dutela ikertu nahi dugun
fenomenoarekin.
Teorikoki ezarritako azpikategoriak, propietateak, eta azken
hauen magnitudeak errealitateko gertakizunekin egiaztatzen
ditugu.
Azpikategorien propietate eta neurriak gertakizun berrien
aurrean egokitu egin behar dira.
Gertakizun desberdinek sorrarazitako azpikategoria, propietate
eta magnitudeak elkarrekin alderatzen dira, desberdintasunak
ikusteko.

Ikerketaren azkenean, gara dezakegun teoria ikerketan zehar atondutako
kategoria, azpikategoria, propietate eta neurrietara errotuta egongo da, eta
ez ikerleak uste duenera.
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Fenomeno baten edo batzuen kodifikazio axiala egitean, gutxienez bi era
erabil daitezke: bata, lehenxeago aditzera eman dugun diagrama estiloa;
bestea, denboraren harian gertatzen den fenomenoa fase edo ekintzatan
banandu eta bakoitza aztertzea.
Beraz, eta amaitzeko, kodifikazio axialean ere galderak eta alderaketak
erabiltzen dira, eta azpikategoriak beren kategoriarekin erlazionatu behar
izaten dira. Ikergai, fenomeno eta kontzeptuen analisirako kodifikazioteknika egokia da. Gainera, kodifikazio irekiarekin batera erabil daiteke
fenomenoak aztertzeko. Izan ere, fenomeno baten gertaeran hainbat ekintza
ez dagokio agian kodifikazio axialaren bitartez garatu dugun kategoriari, eta
egokiagoa izan daiteke kodifikazio irekia erabiltzea. Honela, bien artean
hainbat kategoria sortuko ditugu; horiek eskuetan, hurrengo epigrafeko
aukerako kodifikazioak lagunduko digu zein den horietan ardatz eta zeinek
adierazten duen fenomenoa hobekien.
Azkenik, oso kontuan izan behar dugu, bi kodifikazio-mota hauekin
gertakizunen analisia lortzen dela, baina, normalean, fenomenoen prozesu
osoa nola ematen den ez jasotzeko arriskua izaten dela, hots, analisia
estatikoa izatea, ez dinamikoa, eta ikerketan ekintzen aldaketa-katea egokiro
ez agertzea. Horregatik, eskuera dator aukerako kodifikazioa.
10.2.3.5 Aukerako kodifikazioa
Datu-bilketa eta kodifikazio ireki eta axialak egin ondoren, material
guztia sintetizatu eta antolatzeko garaia denean hasten da aukerako
kodifikazioa, prozesu korapilotsu, konplexu eta kokatua. Metodoaren
aurkezleek dioten modura, kodifikazio-mota honek kodifikazio axialaren
antz oso handia du eta, duen aldea, abstrakzio-maila handiagoan egotea da.
Axialean azpikategoriak erlazionatzen dira eta hemen kategoriak. Helburua
ikergaiari ardatz-kategoria eta ardatz-istorioa aurkitu, horren inguruan beste
kategoria guztiak erlazionatu, eta sintesi batekin amaitzea da.
Kodifikazio ireki eta axialeko kategoriak eta azpikategoriak eskuetan
ditugula —propietate eta magnitudeekin—, aukerako kodifikazioa hurrengo
prozeduraren bitartez egin dezakegu:
1.

Ardatz-istorioa aurkitzea: ikertzen ari garen fenomeno
nagusiaren narrazioa. Horretarako, orain arteko datu eta
kodifikazio guztiekin, sakoneko gaia esaldi gutxi batzuetan
sintetizatu eta kontzeptualizatzen da: kausak, testuingurua,
tarteko baldintzak, estrategiak eta ondorioak labur aurkeztuz.
Ardatz-istorio honetan datza, hain zuzen ere, ardatz-kategoria.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Batzuetan, gaia ongi ezagutuz, ardatz-kategoria ikerketaren
hasieran ere ezar dezake ikerleak; beste batzuetan ez, ordea.
Ardatz-kategoria definitzea: fenomeno nagusia da ardatzkategoria eta honen inguruan dabiltza beste kategoriak guztiak,
kodifikazio irekikoak eta axialekoak. Ardatz-kategoriari ere
propietateak eta magnitudeak ezarri behar dizkiogu, ondoren
beste kategoriekin alderatzeko.
Beste kategoriak ardatz-kategoriarekin paradigmaren mailan
erlazionatzea: beste kategorien azpikategoriak —kausak,
testuinguruak, baldintzak, estrategiak eta ondorioak— ardatzkategoriaren azpikategoriekin alderatzea (ikus 10-1. taula, 305.
or.).
Beste kategoriak ardatz-kategoriarekin propietate eta neurrien
mailan erlazionatzea: beste kategorien propietateak eta
magnitudeak ardatz-kategoriaren propietate eta magnitudeekin
alderatzea (ikus 10-2. taula, 307. or.).
Aurreko erlazio horiek guztiak errealitateko datuetan
egiaztatzea: aurreko puntuetan garatu eta aurkitutako erlazioak,
abstrakzio-maila franko altuan, errealitateko datuekin alderatu
behar dira, errealitatearekiko lotura ziurtatzeko.
Teoria ezartzea: aurreko urratsetan barrena ikerketaren istorioa
garatuz —idatziz— joan gara, teoria zorroztuz eta orain, jada,
teoriaren ezarpen orokorra egin daiteke, hots, idazketa nagusia.
Ongi garatu edo erlazionatu gabeko kategoriak txertatzea:
kategoria batzuk ongi atondu ez badira, erlazioak egitean
eskasia horiek agerian jar eta gera daitezke; ondorioz, ahal dela,
ikerketaren idazketan txertatu beharko dira. Berdin egingo da,
gertakizun edo kategoria batzuk ardatz-istorioarekin bat ez
badatoz. Errealitate hori ere teorian sartu beharko da.

Urrats hauek ez doaz derrigorrez era linealean, bata bestearen atzetik.
Lehenengo urratsa, ardatz-istorioa aurkitzea, ez da ikergaia era
deskriptiboan laburtzea, era kontzeptual eta analitikoan baizik, hots,
kontzeptu abstraktu baten inguruan. Batzuetan gerta daiteke, ikerleak uste
izatea, ikergaian bi fenomeno edo bi kontzeptu direla nabarmen, eta ez bat
bakarrik. Metodo honen aurkezleek indartsuki adierazten dute fenomeno,
kontzeptu edo ardatz-kategoria bat bakarrik hautatu behar dela, eta bestea
nagusiaren menpeko jarri behar dela. Kodifikazio axialean erabili dugun
adibidea hona ekarriz —A alderdiak Bri egindako kritikak—, gure ardatzkategoria deontologia periodistikoaren praktika bada, bigarren mailan jar
genezake bestela ere oso garrantzitsu izan daitekeen albiste-erabakigintza,
albiste bihurtzeko erabakigintza. Bigarren urratsean, ardatz-kategoriari
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propietate eta neurriak ezarri behar zaizkio —ardatz-istoriotik atera
litezkeenak— eta aldaketa eta prozesua adierazi behar dituzte; metodo
honetan, ekintza nola bideratzen den hobesten baita. Hirugarren eta
laugarren urratsetan, bigarrren mailan jarritako kategoriek ardatzkategoriarekin duten erlazioa aztertzen da.
Ardatz-istorioa idatzi eta, ondoren, poliki-poliki eta ekintzen
sekuentzialitatea zainduz, istorioa garatuz joan gaitezke. Horrela eginez,
kategoriak ordena egoki eta argian ipintzen asmatuko dugu. Gainera,
kodifikazio axialean ezarritako diagramez balia gaitezke kategorien artean
antzekotasunak eta ereduak aurkitu eta multzotan biltzeko. Propietate eta
neurrien arabera kategoriak multzotan bildurik, ikerleak hauxe esan lezake:
«baldintza hauetan —esan zeintzuk— hurrengo hau gertatzen da, baina
horietan beste hori».
Bosgarren urratsean, aurreko puntuetan prestatutako istorioa errealitateko
datuekin txekeatuko dugu. Seigarrenean, istorio edo narrazio modukoa
idatziz, paradigmako alderdiak nabarmen adieraziz —kausak, testuingurua,
baldintzak, estrategiak, eta ondorioak—, teoriaren ezarpen orokorra egin
daiteke. Hainbat kasu salbuespen den arren, kategoria batzuk teoriara doidoi egokitzen ez badira ere, teoriak bere buruari eutsiko dio errealitateko
fenomeno eta datuen aurrean. Azkenik, teoria ezarrita eta idatzita, kategoria
batzuk orrazketa edo osaketaren bat behar badute, edo horietako batzuk
emandako teorian egokiro kokatzen ez badira, zazpigarren urrats hau une
egokia da hori guztia ikerlanean txertatzeko.
Beraz, aurreko kodifikazioetan banandutako guztia, istorio analitiko
batean sintetizatuta eta idatzita geratuko da, eta prozesuaren alderdiak eta
baldintzak adierazita.
Azkenik, metodo honen proposatzaileek diotenez, hiru kodifikazio-mota
hauen bitartez egindako analisiek —irekia, axiala eta aukerakoa— ez dute
osotara bermatzen, fenomenoen gertatze-prozesua jaso eta aurkituko
dugunik. Horregatik eta horretarako dator hurrengo epigrafea, prozesuaren
kontzeptua espezifikoki nola azter daitekeen argitzera.
10.2.3.6 Prozesuaren kodifikazioa
Aurreko kodifikazio moten osagarri izan daiteke prozesuaren
kodifikazioa egitea. Izan ere, errotutako teoriaren metodoan garrantzitsua
baita prozesua ikerlanean sartzea. Prozesuak hauxe esan nahi du, hots,
fenomeno baten kontrolari, bideratzeari, eta fenomenoaren aurreko
erantzunari dagozkien ekintzen eta elkarrekintzen sekuentziak elkarlotzea.
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Beraz, kontzeptu horren definizioa xehetuz —definizioaren prozesua osagai
artikulatuetan deseginez ere esan genezake—, hurrengo alderdiak ikus
ditzakegu:
•
•
•

Fenomeno batean ekintzak eta elkarrekintzak15 ditugu —
egintzak, azken finean—.
Egintza horiek fenomenoa kontrolatu, gauzatu eta bideratzeko
egiten dira, eta baita fenomenoari erantzuteko ere.
Egintza horien sekuentziak elkarlotzea da fenomenoaren
prozesua, edo prozesua ezagutzea.

Garbi dago prozesu kontzeptua, atxikitzeko korapilotsua dela, eta aurreko
epigrafeetan azaldutako kodifikazio-erek ez dutela horren ezagutza erabat
ziurtatzen. Horregatik, fenomeno baten prozesua bere egintzen sekuentziak
aztertuz ezagut badezakegu, horien elkarlotzea hurrengo faktoreen arabera
egin dezakegu, prozesua azalera ekartzeko:
1.

2
3
4

Ekintza eta elkarrekintzetan eragina duten baldintzetan,
denboraren harian emandako aldaketa aztertzea. Aldaketa hau
planifikatua edo kontingentea izan daiteke.
Aldaketa
horren
aurrean
izandako
ekintzazko
eta
elkarrekintzazko erantzuna arakatzea.
Ekintzazko eta elkarrekintzazko erantzun horrek sortutako
ondorioak ikertzea.
Ondorio horiek, hurrengo ekintza- edo elkarrekintzasekuentzian, baldintza eragile nola bihurtzen diren deskribatzea.

Prozesua analisian sartzen denean, hortik sortutako «teoria errotua»
dinamikoa izaten da, ekintzen eta elkarrekintzen argazkiak atera eta hauek
sekuentzia edo sailak osatuz lotzen baitira. Prozesua analitikoki
harrapatzeko, gertakizunen izaera aldakorra erakutsi behar dugu eta, hori
egiteko, egintzak —gertakizunak, ekintzak, erantzunak, eta abar— zergatik
eta nola aldatzen diren, berdin egoten diren, edo atzera egiten duten adierazi
behar da; zergatik dagoen gertakizunetan garapena; edo, baldintza
aldakorren aurrean, zerk ahalbidetzen duen ekintza-bide batek jarraitzea, eta
zer ondoriorekin.
Adibidez, jo dezagun ikerlan batek telebistako deontologia
periodistikoaren praktika aztertu duela. Bertan, gertakizunen sailkapena egin
da eta hauen aurrean hartzen diren erabaki deontologikoak nolakoak izaten
15

Interactions.
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diren adierazi. Baina argi ez daukagun alderdi bat hurrengo hau da, alegia,
nola eta zergatik erabakitzen den gertakizun bat mota batekoa izatea, eta ez
beste batekoa. Aldaketa hau nola gertatzen den adierazten bada, prozesua
sartu da ikerlanean.
Erreferentzia-ardatza denbora izanik, denboraren ardatzean izandako
baldintza-aldaketek ekintza desberdinak eragiten dituzte eta aldatuz doazen
ekintza horietan dago fenomeno bat nahi den helburura eramateko
prozesua. Aldaketa da, beraz, prozesuaren muina, eta ikerleak bere
ikuspuntutik eman behar du aldaketa horien berri. Izan ere, maiz, prozesua
ez da begien bistan egoten eta ikerlearen lan deduktibo-induktiboak
azaleratu behar izaten du. Jakina, aldaketek nahiko nabarmen eta
esanguratsu izan beharko dute; prozesuko egintzetan eragina izateko
modukoak.
Aldaketak —edozein aldaketak— anitz era har ditzake: handia edo txikia
izan daiteke, planifikatua edo kontingentea, azkarra edo mantsoa, eta abar.
Beraz, propietateak ditu eta propietate horiek neurketa-eskala batzuen
medioz neur ditzakegu. Auzia, errealitateko aldaketa bakoitzaren
propietateak eta hauen neurketa-eskalak zein diren zehaztea izango da.
Horretarako, lehenago esan den modura, galderen eta alderaketen teknikak
erabili beharko dira. Edozein eratara, hona hemen, adibide gisa, aldaketa
baten kasuan erabil daitezkeen hainbat propietate orokor:
10-3. Taula:
Propietateak
Abiadura
Kontingentzia
Era
Norabidea
Zabaltasuna
Inpaktua
Kontrolgarritasuna
Nabarmendura
Zailtasuna
Energi kontsumoa
Eta beste

Aldaketa baten propietateak eta magnitude-eskalak
Handia
planifikatua
ordenatua
aurrera/gora
Zabala
Handia
Handia
Handia
Handia
Handia

Neurketa-eskala
Txikia
Ezplanifikatua
ezordenatua
atzera/behera
Estua
Txikia
Txikia
Txikia
Txikia
Txikia

Iturria: autoreak egokitua. Neurketa-eskalako neurriak adibide dira soilik.

Prozesuaren kodifikazioaren azken lana prozesua deskribatzea da, hots,
egintzen eta aldaketen berri ematea. Strauss eta Corbin-ek bi era proposatu
dituzte honetarako: lehena, eta erabiliena, prozesua mugimendu-progresio
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modura ulertuz, fase edo alditan kontzeptualizatu eta deskribatzea; eta
bigarrena, mugimendu-progresiorik ez duten gertakizunetan batez ere,
aldaketen berri ematea, baina progresiorik aitortu gabe eta, ondorioz, faserik
ezarri gabe.
10.2.4 Prozesuaren kodifikaziorako matrizea: analisitresna
Teoria errotuaren metodoa transakzio-sistema modura ulertu behar da,
hots, egintzak eta erantzunak beren baldintzekiko eta ondorioekiko
harremanetan aztertzen dituen sistema modura. Honela, aurreko epigrafeetan
adierazitako kodifikazio-motak —irekia, axiala, aukerakoa, prozesuarena—
eragin-maila anitz dituen matrize batean aztertu eta aurkezteko aukera dugu
hemen. Baldintzen matrizea izenez ezagun den tresna honek hurrengo
propietate eta osagaiak ditu:
1.

Baldintzak: fenomeno baten aurrean egintzak eta elkarreraginak
bultzatzen edo gaitzesten dituzten baldintzak —kontestuak,
inguruak, eta agian kausak—.
•
Baldintza-mailak:
fenomeno
bateko
egintzen/elkarrekintzen baitan eragina duten mailak, orokorretik
zehatzagora etorriz —nazioartea, nazioa, erkidegoa, erakundea,
eta abar—.
•
Baldintza-mailen
funtzioak: baldintza-mailek
—
nazioarte,a nazioa, komunitatea, erakundea eta gizataldea—
fenomeno baten kontestu, tarteko baldintza edo/eta kausa
modura funtziona dezakete.
•
Baldintzen bideak: ikerleak, fenomenoa ikertzean,
baldintza-maila
kanpokoenetik
hasiz
—nazioartekoa—,
fenomenoaren egintzen barneko mailaraino joan behar du,
kontestuak eta eraginak ikertuz. Ondoren, kanporako bidea egin
behar du, barneko mailako egintzek beste mailetan izan
ditzaketen eraginak aztertzeko.

2.

Egintzak/elkarreraginak: Fenomenoaren ardatz eta oinarrian
ematen diren egintzak eta elkarreraginak.
•
Egintzen eta elkarreraginen prozesuak: egintzak eta
elkarreraginak prozesu batzuen bitartez gauzatzen dira, eta
prozesu hauek sekuentzia edo fasetan adierazten dira.
•
Denboralitatea: egintzak, elkarreraginak eta baldintzak
denboraren harian gertatzen dira. Horiek aztertu ahal izateko,
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beraien prozesuen denborak geldiarazi eta zeharbidez begiratu
behar dira, aurreak eta ondoreak kontuan izanik.
3.

Ondorioak: egintza eta elkarreraginetatik datozen ondorioak.
Ondorio hauek, gero, baldintza-mailetan eragina izan dezakete
—nazioarte, nazio, komunitate, erakunde eta abarretan— eta
baita hurren egingo diren egintza eta elkarreginetako baldintza
propio bihurtu ere.

Baldintzak, egintzak eta elkarreraginak, eta ondorioak uztartzen dituen
baldintzen matrizea izeneko tresna hau, Strauss eta Corbini jarraituz, tamaina
desberdineko eta bakoitza hurrengoaren barnean kokatutako zirkulu- edo
lauki-sorta batez osatuta errepresenta daiteke —abstrakzio-mailen
eskailerarekin16 antza du—. Fenomenoko egintzetatik urrutien dauden
eragileak edo baldintzak daude zirkulu kanpokoenean. Zirkulu-maila
guztiek dute garrantzia, desberdina, ikerketarako, eta maila bakoitzean
dauden baldintzak —kontestua eta agian kausak—, eta baldintza hauek
fenomenoko egintzekiko duten eragina, eman behar ditu ezagutzera ikerleak
Hona hemen era orokor batean, irudi modura, prozesuaren matrizea:
10-4. Taula:

Baldintzen matrizea

Nazioarte maila
Nazio maila
Komunitate maila
Instituzio eta erakundeen maila
Talde eta pertsonen maila
Elkarreragina
Fenomeno
baten
baitako
EGINTZAK

Iturria: autoreak egokitua. Prozesu baten kodifikaziorako
analisi-tresna.

16

(Severin and Tankard 1979, 51. or).
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Aurreko matrizea argitzeko, has gaitezen kanpoko mailatik. Nazioarteko
mailan hurrengo baldintza hauek izaten dira: nazioarteko politika,
gobernuen erregulazioak, kultura eta balore sozialak, ekonomia, historia,
ingurugiroa, eta beste hainbat gai orokor. Nazio-mailan ere antzeko
baldintzak ditugu, baina nazio barrura egokituta: gobernuaren lege eta
ekintzak, gizarteko gatazkak, kultura, hezkuntza, ekonomia, eta abar.
Komunitate-mailan aurreko guztiak daude, komunitatera kokatuta.
Erakundeen mailan horien barne-egitura, araudi eta antolakuntza,
prozedurak eta estrategiak daude. Maila honetan beste azpimaila bat ere
kontuan har liteke, hots, instituzio edo erakundeen errealitate fisiko
konkretua —osasun-sistemako ospitale zehatz bat, hezkuntza-sistemako
institutu bat, eta abar—. Talde eta pertsonen mailan fenomenoan parte
hartzen duten gizabanakoak, familiak, eta lan eta interes bereziko taldeak
daude, besteak beste, eta hauen biografiak, historiak eta esperientziak sartzen
dira maila honetan. Elkarreraginaren mailan kokatzen dira jendeak,
fenomeno baten inguruan, bere artean eta elkarri eragiteko egiten dituen
gauzak/egintzak, eta gauza horiek egiteko burutzen diren prozesuak, hots,
eztabaidak, negoziazioak, eta baita gogoetak ere. Horiek guztiek eragina
dute fenomenoko pertsonengan. Azkenik, barneko laukian egintzak daude,
fenomeno baten aurrean eta honi erantzuteko protagonistek egiten dituzten
egintza estrategiko edota egunerokoak. Jakina, egintzak egintza-prozesuen
bitartez burutzen dira. Barneko maila hau aurrekoarekin elkartzen da,
egintzen eta elkarreraginen prozesuak era osotuan emateko.
Fenomeno bat, beraz, analisi-maila desberdinetan txerta eta azter
dezakegu, baina teoria eraikitzeko adierazgarri izan daitezkeen mailak izan
behar dira batez ere kontuan. Fenomenoko ekintza bakoitzaren analisi-bidea
kategoria bakoitzeko mailetan gora joanez ezagut daiteke eta baita maila
desberdinen artean zernolako erlazioa dagoen ikusiz ere. Baldintzen
matrizea analisi-tresna lagungarria izan daiteke horretarako. Azken finean,
metodo honen helburua eta zeregina kontzeptuak identifikatu, garatu, eta
erlazionatzea da.
10.2.5

Laginketa teorikoa

Metodo honetan kontzeptuekin jokatzen denez, beraren aurkezleek diote
laginketak ere teorikoa izan behar duela, hots, ikerketarako teorikoki
adierazgarri diren kontzeptuekin erlazioan egon behar duela, eta ez datuen
kopuruarekin, metodo kuantitatibo-enpirikoan gertatzen den modura (ikus
«Ezprobabilitatezko laginak», 157. or.). Kontzeptu bat teorikoki
adierazgarria dela ezagutzeko bi era daude batez ere: fenomeno bateko
hainbat ekintza eta gertakizunetan maiz presente —edo maiz ausente—
egotea, batetik, edo kodifikazioan nabarmendura ukaezina hartzea, bestetik.
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Esan bezala, laginketa-mota honetan egintzen edo gertakizunen kopurua
ez da bereizlea, ez eta erreferentea ere, garatzen diren kontzeptuen ugaltasun,
iraunkortasun eta kontsistentzia ziurtatuko dituzten fenomenoen presentzia
baizik. Honela, laginketa teorikoa pilatzailea da, datuen analisian
kontzeptuak pilatzen eta ugaltzen doazelako —ikus kodifikazio irekia—;
trinkoa ere bada, kontzeptu batzuen inguruan sendotasuna eta teoria biltzen
delako.
Laginketa teorikoa aldez aurretik planifikatu behar da eta datuak edozein
motatakoak izan daitezke: soegiteak, elkarrizketak, agiriak, audio edo video
zintak, edo beste edozein.
Metodo kualitatibo-interpretatzaile honetan laginketak ez du balio
kuantitatiborik eta ez du unibertso osora orokorpena egin nahi, bai ordea,
hainbat fenomenoren analisian garatutako kontzeptuak eta kategoriak
espezifikatu eta antzeko fenomenotan antzeko jokabideak gerta daitezkeela
aurreikusi.
10.3

Eztabaida-taldeen metodoa

Eztabaida-taldeen metodoaren17 funtsa gai edo fenomeno bati buruz
informazio kualitatiboa jasotzea da eta, beraren teknika, pertsona-multzo
batek elkarren artean eztabaida nahiko librea eginez bideratzen da18. Gaiak
jarri eta eztabaidaren norabidea malguki bideratzeko, moderatzaile bat izaten
da. Metodo hau oso ezaguna da publizitate- eta merkatu-ikerketan eta, orain,
komunikabideen audientzien asmo, uste eta nondik-norakoak ezagutzeko
ere gero eta erabiliagoa da. Hala ere, beraren izaera kualitatiboa denez,
ikerlan gutxitan izaten da iker-metodo bakarra. Normalean, metodo honekin
jasotako informazio kualitatibo aberatsa, unibertso osoko lagin aleatorioa
erabil dezakeen beste batekin —inkesta, adibidez— txekeatzen da ondoren.
Metodo kualitatibo honen emaitzak ezin dira gizarte osora estatistikoki
orokortu, lagin ez-aleatorioz baliatzen baita; baina, dena den, estudio piloto
modura askotan, lagungarri zaio metodo kuantitatiboari.
Metodo honen ezaugarri nabarmenena eztabaidaren libretasuna da.
Hemen ez zaie galdetegirik ematen laginkideei; gai-jartzaileak ezarritako gai
bati buruz egiaz nahi dutena esanez eta horren inguruan elkarri erantzunak
emanez burutzen da metodoa. Hain zuzen ere, hemen dago beraren balioa:
eztabaida-taldekideek egiaz pentsatzen dutena esaten dutela, edo horretarako
aukera oso ona dutela behintzat, inkesta metodoan arrunki gertatzen ez dena,
17
18

«Focus group» ingelesez.
(Calder 1977).
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alta. Beraz, adibide modura, metodo honekin ezin da jakin zenbat jendek
ikusentzuten duen telebista-programa bat, baizik eta nola ikusentzuten duen,
zer jarrera izaten duen ikustean, zer sentitzen duen, edo zergatik ikusten
duen19.
Gai-jartzaile edo moderatzaileak bere ikerketarako interesgarri diren
gaiak jarriko ditu eztabaidarako eta, horrez gain, arian sortzen diren puntu
edo informazio esanguratsuak ere kontuan hartuko ditu, horietaz ere mintza
daitezen. Eztabaidako informazioa grabatu edota era idatzian har daiteke,
ondoren aztertzeko.
Denak ez dira abantailak, alabaina. Hainbat arrisku edo ezbehar ere
baditu edo, hobeki esanda, izan ditzake. Gerta liteke, eztabaida-taldean
pertsona bat, bere nortasunagatik, buruzagi modukoa bihurtzea eta eztabaida
protagonizatu edo, are okerrago, beste kideen iritzia bere aldera ekartzea edo
inhibitzea. Moderatzaileak kontu handia izan behar du horrekin, inoren
gehiegizko protagonismoa ekidinez. Beste alde batetik, moderatzaileak ere
ongi jakin behar du eztabaidaren joana erritmo onean eramaten —
taldekideak gaitik gehiegi ez urruntzeko— eta kideen artean oreka
mantentzen.
Eztabaida-taldearen tamaina erabakitzeko, ez dago metodo zehatzik.
Komunitate zientifikoan ezagun eta erabiliak diren kopuruak izango dira
erreferentzia. Normalean eztabaida-taldea 6-12 lagunekoa izaten da.
Gutxienez 4tik gora egotea komenigarri izaten da eta 12-18 pertsonatik gora
badaude, eztabaidaren haria galdu eta dispertsioa sortzeko arriskuak etortzen
dira20.
Erabaki beharreko beste puntu bi, eztabaida-taldeen osaketa eta kopurua
izaten dira. Ikerketaren helburu eta izaerak laguntzen du erabaki hauek
hartzen. Ikerketa kontsumorako produktu baten inguruan egin nahi bada
ikerketa —xaboi bati buruz adibidez—, orduan logikoa dirudi xaboi hori
erabiltzen duten pertsonak hautatzea. Beraz, honelako kasu batean, gizartesektore hori hartzen da jo-puntu21 eta horien artetik egingo da osaketa.
Hurrengo urratsa talde-kopuruarena da, hots, ikerketan zenbat eztabaidatalde erabiliko diren erabakitzea. Erabaki hau hartzeko ez dago araurik,
talde bat edo hogei har litezke, iker-helburuen arabera. Xaboiaren
19

(Reynolds and Johnson 1978).
Tejerina ikerleak, euskarari buruzko ikerketan, bost, sei eta zazpi kideko eztabaidataldeak erabili zituen bere lanean, nahiz beste talde batzuen kopurua ez den agertzen
(Tejerina Montaña 1992, 346-351 orr.).
21
Edo «target».
20
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ikerketaren adibidean klase edo estratu sozial desberdineko kontsumitzaileak
hartzea egoki lirudike eta, beraz, hainbat klase-sozial —bost kasurako—
hainbat talde —beste bost— egin litezke.
Baina ikerketa gizartean zabaldurik dagoen gai edo fenomeno bati
buruzkoa bada, orduan, ikerlanerako pertinente delako, gizarteko sektore
desberdinak kualitatiboki ordezkatuko dituzten pertsonak hartu eta horiekin
osa daitezke taldeak. Adibidez, Euskal Herriko euskal abertzaletasunaz eta
bere arazoez ikerketa egin nahi balitz, hainbat eztabaida-talde presta litezke:
a) euskaldun abertzale moderatuz osatutako talde bi, bata hirikoa eta bestea
nekazari-mundukoa; b) euskaldun abertzale radikalen beste bi talde, bata
hirikoa bestea nekazaritzakoa; c) euskaldun espainoltzale moderatuen beste
bi, aurrekoak bezala bakoitza ingurugiro batekoa; d) euskaldun
espainoltzale radikalen beste bi; eta erdaldunez osatutako beste zortzi talde
baliokide. Beraz, azkenik, gizarteko desberdintasunak jasotzen dituzten
ideologia, hizkuntza eta ingurugiro desberdinetako hamasei talde sartu
ditugu ikerketan, bai osaketa eta bai kopurua franko zabalduz22.
Eztabaida-taldearen metodoak ikerkuntza-alorreko oso lan-prozedura
arrunta erabiltzen du23:
1.
2.

Ikergaia definitzea.
Laginak edo eztabaida-taldeak erabaki eta hautatzea, bai
tamainaz, kopuruz eta osaketaz.
3.
Eztabaida-gunea prestatzea.
4.
Eztabaidarako materiala prestatzea.
5.
Eztabaida egitea eta informazioa jasotzea.
6.
Datuak aztertzea.
Laugarren urratsak —materiala prestatzea— garrantzi berezia du
askotan. Izan ere, ikerketaren helburuaren arabera, taldekideei zenbait
material —argazkiak, videoa, produktu bat, eta abar— erakuts geniezaieke,
guztiek ikusentzuneko esperientzia bera edo bateratua izan dezaten.
Azkenik, eztabaidan sortutako iritzi eta informazio guztiak jaso ondoren,
material honen kodifikazio eta analisia dator. Ez da lan erraza eta,
horregatik, bi bide har litezke:

22

Autore berak hainbat gizarte-iritzi, sektore eta giro desberdineko pertsonez osatutako
taldeak prestatu zituen (Tejerina Montaña 1992).
23
(Elliot 1980)..
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•

•

Kategorien bitartez: material hori guztia eduki-analisiaren
metodoan erabiltzen den antzeko prozeduraren bitartez
aztertzea, hau da, kategoriak eta azpikategoriak sortu, nahiz eta
balio kuantitatiborik gabe, eta saski horietan materiala
kodifikatzea.
Kategoriak
abstrakzio-piramideko
maila
desberdinetan jarriz lor ditzakegu emaitza esanguratsuak.
Laburpen sinple eta sistematikoa: kategoria-sistemarik sortu
gabe, informazio guztia era sistematikoan laburtu eta bildu,
esaldi edo iritzi esanguratsuenak jasoz. Jakina, alde batetik,
abstrakzio-maila baxuan geratzen dira emaitzak, baina bestetik,
errealitatetik oso gertu.

Ikerketa-metodo hau oso eroso eta egiteko erraza da eta ez du diru-kostu
handirik eskatzen. Lanik handiena eztabaida-taldeak prestatu eta edukiak
aztertzea izaten da.
10.4

Kanpo-esperimentuen metodoa

Kanpo-esperimentuaren metodoa, arrunki, metodo kualitatiboen
esparruan kokatzen da, lagin ez-aleatorioak erabiltzen dituztelako
gehienetan. Metodo kuantitatiboa ere izan liteke kasuren batean, batez ere
unibertsoa txikia izan eta lagin ordezkagarria erabiltzen denean, baina
nahiko salbuespen da.
Kanpo-esperimentuaren metodoa prozesu eta egoera sozial konplexuak
ikertzeko erabiltzen da. Adibidez, Charles Winick ikerleak24, telebista
apurtuta izateagatik denboraldi batean telebistarik gabe egon behar izan
zuten familietan zer gertatzen zen ikertu zuen. Emaitzak nabarmenak izan
ziren: senar-emazteen arteko istiluak, ezinegonak, oihuak eta era honetako
hainbat ondorio atera zituen. Gero, esperimentuaren bigarren zatia falta zen,
ea zer gertatuko zen telebista-aparatua konpondurik eta etxeetan jarrita
zeukatenean, ea zer aldaketa gertatuko zen familia-harremanetan. Uste
dugunez, Winick-en ondorioek zioten, telebista martxan jarrita, familiak
beren ohiko normaltasunera etorri zirela, istilu eta eztabaidak maila normal
batera jaitsi zirela;, beraz, esperimentuko ondorio nagusia hauxe izan zen:
telebista eguneroko bizimoduko tresna eta kide zen familietan, adikzioaren25
24

Ikerketa honen berri eman zuen Bilboko Merkatal eta Industri Ganbaran 1989an
egindako hitzaldian, UPV-EHUko Kazetaritza Fakultateko «RTV topics-gaiak» hitzaldi
sortaren barnean.
25
Adikzio eta menpekotasun kontzeptuek ez dut uste baliokideak direnik.
Menpekotasunak konnotazio semantiko desbedinak adierazten ditu, ene ustez.
Horregatik, adikzio izena erabiltzea erabaki dut.
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moduko eragina zuela eta beraren ausentziak ezinegona eta gatazka sortzen
zuela familiakideen artean. Agian, telebista konpontzen igarotako egunak
asko ez izan eta telebistarik gabeko bizimodu desberdin batera ohitzeko
denborarik eduki ez zutelako gertatu zen hori guztia. Baina azken hipotesi
honek telebistarik gabeko denboraldi luzeagoa eskatuko zuen eta, orduan,
panel-analisi baten itxurako kanpo-esperimentu batean geundeke, hurrengo
egiturarekin:

Ikerraldiak
Soegiteak
Non:
t1 eta k1
t2 eta k2
t3 eta k3
t4 eta k4

t1
k1

t2
k2

t3
k3

t4
k4

telebista etxean normal dagoen denbora eta soegitea.
telebistarik gabeko hasierako denbora eta soegitea.
telebistarik gabe ohituta daudeneko denbora eta soegitea.
telebista berriz etxean duten denbora eta soegitea.

Charles Winick-en ikerketaren antzekoa egin zuen Alexis Tan-ek ere,
nahiz eta honek26, matxuratutako telebisten egoeraz profitatu ordez, 51
pertsonako lagina batu eta bere kideei dirua ordaindu zien aste oso batez
telebista ez ikusteagatik. Bai esperimentuaren aurretik eta bai ondotik
subjektuek egunkari pertsonalak bete zituzten, egindako guztia kontatuz.
Ondorioak, batez ere, bi izan ziren: bat, informazio eta entretenimendua
lortzeko jendeak irrati eta egunkari gehiago entzun eta irakurtzera jotzen
zuela; eta bi, ekintza eta egintza sozial gehiago egiten zituztela lagunen eta
familiakoen artean. Beraz, Winick-en eta Tan-en ondorioak zeharo
bestelakoak izan ziren. Agian argitu beharra dago, Tan-en ikerketan
subjektuek beraiek bete zituztela egunkariak eta ikerleak ez zuela egiazko
soegiterik egin in situ. Ondorioz, gerta ere gerta zitekeen, subjektuek ez
kontatzea zenbat eta zernolako eztabaida eta istiluak izan zituzten, egindako
jardun eta aktibitateak baizik.
Laborategi-esperimentuaren ezaugarri nagusia tratamendua eta neurketa
inguru kontrolatuan egitea bazen, kanpo-esperimentuaren metodoaren
ezaugarri nagusia esperimentua, bere tratamendu eta neurketarekin,
errealitatean bertan, fenomenoa gertatzen den inguru berean egitea da, eta
ez ikerleak ezarritako inguru ad hoc batean. Badirudi, beraz, nahiko argi
dagoela bien arteko diferentzia nagusiena, baina errealitate kontzeptuak
eztabaida asko sortzen ditu eta auzi hori esperimentuak egiten dituzten bi
metodo hauetara etorria dago aspaldidanik. Lehen ere —Laborategiesperimentuaren metodoa atalean— mintzatu gara ikerketa-tokiaren
errealtasunaren interpretazioaz eta ez dugu uste oso oker gabiltzanik, (ia)
26

(Tan 1977).
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dena errealite dela baieztean. Laborategi- eta kanpo-esperimentuen
metodoen arteko diferentzia ez dago, seguruenik, errealtasun-graduan,
fenomenoa ikertu eta neurtuko den ingurua —errealitatea— ikerleak zer
neurritaraino aldatu, kontrolatu eta egokitzen duen baizik. Laborategimetodoaren kasuan ikerleak erabat kontrolatzen du iker-ingurua bere
helburuetarako, eta subjektuek gauzatuko duten fenomenoa, erreala ere
baina gertatzera behartua dena, ingurumari horretan emango da. Kanpoesperimentuan, berriz, ikerleak ez du iker-ingurua ezer aldatzen,
fenomenoak beren jario eta joanean gerta daitezke, eta subjektuprotagonistek ere beren modura egokitu eta gauzatuko dute errealitatea.
Laburtzeko, bi metodoen arteko desberdintasun handiena esperimentua
gauzatzen den tokiaren eta ikertzen den fenomenoaren kontrol eta
manipulazioan —eskuerabileran— datza. Laborategi-esperimentu batean,
arrunki, tratamendu bat ezartzen zaie laginkideei, eta horren aurrean duten
erantzuna neurtzen zaie. Kanpo-esperimentu batean, berriz, ez zaie
tratamendurik ematen, subjektuen bizitza eta jokabide naturala bera baita
tratamendua eta beraien erantzun naturalak baitira emaitzak. Alde horretatik,
kanpo-esperimentuaren
abantailarik
handiena
beraren
kanpobaliagarritasuna da, hots, egiaz, kanpoan, fenomenoak gertatzen diren giro
natural eta berean, horrelako emaitzak ematen direla. Baina, jakina,
erabilitako lagina aleatorioa ez bada, kanpo-baliagarritasun hori mugatuta
dago eta emaitzak ezin dira unibertso handiago batera orokortu edo
estrapolatu. Unibertsoa eta lagina bat bera badira, kanpo-baliagarritasuna
inguru naturalari dagokio, ez emaitzen orokortzeko gaitasunari. Esandako
guztia bilduz, bi kanpo-esperimentu bereiz daitezke:
1.
2.

Ikerleak aldagai independentea manipulatzen dueneko kanpoesperimentua.
Aldagai independentearen manipulazio edo aldaketa era
naturalez gertatzen deneko kanpo-esperimentua.

Lehenbizikoaren adibidea izan daiteke Tan ikerlearen lana. Berak
kontrolatu eta aldatu baitzuen aldagai independentea, hots, telebista ez
ikustea. Bigarrenarena, berriz, Charles Winick-en ikerketa izan daiteke, bere
gisa matxuratu eta derrigorrez telebistarik gabe zeuden familiez baliatu
baitzen esperimentua egiteko.
Kanpo-esperimentua hobeki diseinatu nahi balitz, kontrol-talde bat antola
daiteke esperimentua egiten ari den denbora berean. Honela, bi taldeei —
esperimentukoari eta kontrolekoari— so egingo litzaieke eta, emaitzetan alde
nabarmenak balituzte, ikergaiaren ondorioa dela ondoriozta liteke.
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Kanpo-esperimentu batean subjektuek ikertuak eta neurtuak direla ez
badakite, hau da, ikerlearen intrusiorik beraien gainean sentitzen ez badute,
pentsa liteke ikerketa hori ezreaktiboa dela, edo erreaktibitaterik ez duela.
Erreaktibitatea, orduan, neurtua dela uste izateak subjektu baten jokabidean
izan dezakeen eraginari deitzen zaio. Laborategi-esperimentuetan
laginkideek ongi dakite zerbaitetarako neurtuak direla, baina kanpoesperimentu batzuetan ez dira horren jabe izaten.
Kanpo-esperimentuaren erabilera nahiko arrunt eta ezaguna, jabe- edo
buruzagi- edo funtzionamendu-aldaketa eman den enpresa eta erakundeetan
egiten da. Aldaketa egin aurretik nolako funtzionamendua dagoen aztertzen
da lehenik, eta aldaketa gertatu ondoren berriz. Diferentziak, tartean beste
artefakturik sartu ez bada, jabe edo buruzagi edo funtzionamendu berriaren
kausa direla ondoriozta daiteke. Antzeko ikerketa egin liteke kable-telebista
ez duten herrietan. Kablea jarri aurretik eta ondotik komunikabide
kontsumoan eta komunitate bizitzan izandako aldaketak aldera litezke.
Desabantailak ere baditu, jakina, eta, ezagunena, ikerketa ezin eginarena
izaten da. Hainbat ikergai ezin da metodo honekin ikertu, hala praktikoki
ezin delako —inguru naturalean aldagai kausal garbia duten aldaketa gutxi
izaten baita—, nola etikoki desegokia izan daitekeelako. Ez da ahantzi behar
ere, aldagai kausal bat baino gehiago ere egon daitekeela eta, agian, kanpoesperimentuak ez dituela egiaz emaitzaren eragileak —aldagai
independenteak— isolatu eta identifikatzen.
Azkenik, kanpo-esperimentu batzuek iker-inguru naturalean teknologi
tresnak ezartzea eskatzen dute —video-kamarak, mikrofonoak, eta abar—
soegiteak jasotzeko. Maiz, lagineko subjektuek, instalazioak egiteko
baimena eman behar dutelako —etxe batean, adibidez—, ongi dakite
tresneria hor egon eta grabatzen dagoela, baina komenigarri izaten da
zertarako dagoen ez jakitea; hori lortzeko, eta lasai daitezen eta
esperimentuan zehar jokabide ahalik eta naturalena eraman dezaten, egokia
izaten da tresneria beste iker-helburu etikoki onargarri baterako dagoela
adieraztea. Laburtuz, ikergaiaren helburua ez zaie ezagutzera eman behar.
Kanpo-esperimentua egitean, ikerleak arau etikoak ongi
subjektuen eskubideak eta anonimitatea ongi babestu behar ditu.

bete eta
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Metodo sintomatikoa

Ikerkuntza-metodo honek psikoanalisian du oinarria27 eta gatazka
soziopolitiko
baten
inguruan
egindako
komunikazioan,
edo
komunikabideek zabaldutako mezuetan, egon daitezkeen sintomak aurkitu
eta analizatzen saiatzen da, gatazka horren egoera eta norabideak, eta
gatazkako alderdien estrategiak, ezagutzeko. Ezagupena, beraz, aurkitutako
sintomen analisitik dator. Horregatik deritze metodo sintomatikoa honen
erabiltzaile eta egokitzaileek28.
Metodo hau kualitatiboa da, batetik —fenomenoaren izaeraz eta graduaz,
ez kantitateaz, arduratzen baita—, interpretatzailea, bestetik —
gertakizunetako edo horiei buruzko mezuetako sintoma edo seinale batzuk
interpretatzen eta, are gehiago, esanahiak inferitzen dituztelako—, eta
kritikoa, hirugarrenik, —gatazka soziopolitikoetan parte diren alderdiek,
aparatu ideologiko batean oinarrituz, elkarren aurka erabiltzen dutelako eta,
baita ere, menpekoek aginte-sistema nagusi eta menderatzaileekiko jarrera
kritikoa adierazteko erabiltzen dutelako—.
Grekotik datorren sintoma hitzak bi esanahi nagusi izan ditzake:
zerbaiten seinale edo aztarna eta zoritxarreko edo ustegabeko gertakizuna.
Denontzat aski ezagun denez, medikuntzarekin oso lotuta dago eta, arrunki,
osasuna eta armonia hausten/adierazten duenari deritzo sintoma. Ikuspegi
psikoanalitotik, sintomaren esanahia subjektuaren desoreka funtsezkoarekin
lotuta dago, inkoszientean dauden konpondu gabeko gatazkek sorrarazia.
Linguistikako zeinuaren adierazle eta adierazi osagaien arteko harremana
zuzena bada, arbitrarioa izateaz gain29, ez da horrela izaten sintoma
psikoanalitikoen kasuan30. Izan ere, «zentzu freudianoan, oinarrizko ideia da,
27

(Freud 1966; Lacan 1971; Lacan 1975; Freud 1993).
Euskal Herriko Unibertsitateko Kazetaritza, Ekonomia, Ikusentzuteko
Komunikazio, eta Fisikako irakasle talde diziplinarteko batek –Nikolas Xamardo,
Antton Azkargorta, Jose Ramon Etxebarria, Jose Luis Herrero, Jesus Mari Zalakain, eta
Enrike Lopez– komunikazio politikoaren analisira egokitu dute eta, beraien iritziz,
espainiar estatuaren eta ENAMen (euskal nazioaren askatasunerako mugimendua) arteko
gatazka politikoa nola eta norantz doan ezagutzeko oso egokia da sintomen metodologia
hau. Ikus honetaz (Xamardo 1993; Xamardo 1995). Beraien lanak komunikabide
inprimatuetan argitaratzen dituzte, egunkari eta aldizkarietan batez ere.
29
«Mahai» hitzak –adierazleak– hainbat esanahi izango ditu –adieraziak– baina guztiak
agerian bereizgarriak zaizkigu, sozialki ikasiak, eta denok jada erlazio zuzena, nahiz eta
arbitrarioki ezarria, aurkitzen diegu.
30
Lacanek ere bi sintoma bereizten ditu, medikuntzako sintoma organikoa (sukarra
gripearen sintoma, adibidez), zeinu modura hartua, eta sintoma psikoanalitikoa, ez
zeinua.
28
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sintoma konstrukzio bat dela, zeinean zerbait desbideratu edo desitxuratu
egiten den eta, desitxuraketan edo estalketan, agerian uzten den zerbait
dagoela. Sinbolo, indize, seinale edo indikatzaile [deitu], lengoaia baten
modura dago antolatuta sintoma, beste zerbaitekin erlazioa ezartzen duen
diskurtso baten antzera»31. Subjektuak daraman gatazkaren defentsa-lanen
arrastoak dira sintomak. Esangura honetan, Freuden bidetik, edozein
elementu erreprimitu beti prest egoten da edozein leku eta unetan
azaleratzeko, baina agerpen hori baldintza bereziak dauden puntuetan soilik
gertatuko da, hots, krisialdietan.
Komunikazioaren alorrera ekarriz, sintomak mezuen lerroartean egoten
dira, esaldi berezi eta deigarrietan, diskurtsoaren gehiegitasun edo
eskastasunetan, uste ez diren komunikazio-eten eta errepikaldietan, eta
informazio-diskurtsoetako beste hainbat toki, era eta alderditan32. Horiek
arakatu eta detektatzeko teknika ezagunik eta ad hoc prestaturik ez dago,
jakina, teoriarekin batera, jardunean eta analisi-ondoretan, errealitatean egiaz
gertatutakoari so eginez ikasitakoak ez badira. Garbi dago, dena den,
sintoma gatazkarekin oso erlazionatuta dagoela.
Jacques Lacanek, sintomaren kontzeptuan sakontzean, egitura
metaforikoa duela adierazi zuen, hots, interpretazioa eskatzen duen
adierazlea dela sintoma. Bide honi jarraituz, eta interpretazioa egiteko,
begibistako esanahiarekin eten egin behar da, ebidente denetik haruntzago
joan eta, honela eginez, «ausente dagoen egia berregin, berreraiki»33.
Lacanek dio sintoma adierazlea dela eta honen bitartez egia bat agerian
jartzen dela, subjektuaren inkoszienteko egia. Metafora izateak subjektuaren
gaitasun sortzailea azpimarratzen du.
Bai Freudek eta bai Lacanek sintomen interpretazioa analisten zeregina
dela diote34, eta bereizi ere bereizten dute analistaren eta soegilearen artean.
Lacani jarraituz, lehenak ezkutuko egia —gertakizuna— bilatuko du eta
bigarrenak, berriz, jakintza —egitura, informazioa—. Bi kontzeptu hauen
bereizteari —egia eta jakintza— oso garrantzitsua deritze metodo honen
erabiltzaileek. Hauentzat egiak gertakizunean du oinarri, gertakizunetik35
31

(Xamardo 1995, 2. or.).
Psikoanalisiaren zientziak sintomak une berezi eta «pribilegiatuetan» agertzen direla
dio. Hona hemen zenbait: ahanzturak, okertzeak, errakuntzak, berandatzeak, haserre edo
emozio erreakzioak, eta abar.
33
Xamardoren aurreko lan eta orri berberean.
34
Unibertsitate-tituludunak (medikuak, adibidez) izan ala ez izan beharraz irakur
«Análisis profano» (Freud 1993, 21-96 orr.). Autore honek ez du beharrezkotzat jotzen
tituludun izatea; bai, ordea, analistaren prestakuntza.
35
Gertakizuna da inkoszientearen nukleoa.
32
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sortzen da, baina ez da pentsatua, ez dago erabat egituratua eta agerian
ezarria, amaitu gabea da. Jakintza, ordea, egitura, informazioa, datu-multzoa,
ezaguna, agerian dagoena da, eta ez du deus egiaz berririk —erroan
dagoenik— agerrarazten.
Beraz, analisi sintomatikoa psikoanalisiaren sorburuan dago eta
sendaketa-prozesua egiten den bitartean erabiltzen da, krisialdien garaiak
une egokienak direla. Esparru horretatik komunikazioaren analisira
egokitzea zeregin interesgarria dela dirudi, gatazka soziopolitikoa dagoen
egoeretaran analisi kualitatiboak egin nahi direnerako batez ere. Hemen ere,
krisialdi politikoak daudeneko uneak dira egokiak, sintomak aurkitu, aztertu
eta aurkariaren estrategiak, —barruko egia, ageri ez dena— ezagutzeko.
Normalean, agente soziopolitikoek —subjektuek— konszientziaren
defentsak erne eta lanean izaten dituzte, baita zenbait krisi-garaitan ere;
baina beste batzuetan barru-barruan dutena zeharbidez agertzen da, agian
esaldi, jarrera, keinu edo hitz-errakuntza batean. Hori da sintoma, egiaren
zirrikitua, eta horren analisiak azalera ekarri ahal izango du egia.
Lehenago aipatutako euskal ikerleek metodo hau erabiltzen dute beren
ustez Euskal Herriaren eta espainiar estatuaren artean dagoen erroko gatazka
aztertzeko. Beraien interesa euskal gertakizun politiko baten etorrerak36
sorrarazi eta sorrarazten dituen antagonismo-prozesuetara zuzentzen da.
Izan ere, ikerle horientzat agerpen sintomatiko gehienak, gertakizun
horretako subjektuaren esku-hartzeak behartuta, «bestearen» egituran
sortzen baitira; eta «beste» hori egitura nagusia da, espainiar (frantziar)
estatua, zeinari aurkako euskal subjektuak arrailadurak sorrarazten dizkion37.
Ikerle hauek diotenez, analisi-mota honen bitartez «informazio hirukoitza
lor daiteke: [estatuaren] sekretuak ezagutzea, estrategiak agerian uztea eta

36

Zein da gertakizun hori? Ikerle horien ustez, orain dela berrogei urte inguru Euskal
Herriaren independentziaren alde antolatutako mugimendua.
37
Adibidez, Nafarroako Ilunberriko Arroilean ETAko kide batzuk hil ziren, goardia
zibilekin borrokaldia izan ondoren. Jose Luis Corcuera orduko barne-ministroak esan
zuen beren buruei tiro emanez hil zirela. Bertsio horrek zalantzak sortu zituen euskal
gizartean eta, horiei aurre egiteko, Corcuerak aldarrikatu zuen «quien duda de la version
oficial se descalifica». Xamardo ikelariarentzzat, esaldi ezbehartu honek agerian utzi zuen
bertsio ofizialaren gezurra, esalearen haserrea eta, batez ere, estatuaren logika
eskluigarria. Euskal Herria-Espainiar estatuaren arteko gatazkaren kasuistika luze bateko
beste adibide-sintoma bat hauxe izan daiteke: Felipe Gonzalez-ek, GAL-en inguruan
beraren erantzukizunaz egindako salaketen aurrean, «no existen pruebas ni existirán»
aldarrikatu zuen. Esaldi horren analisiak ezkutuko egia, erantzukizunena, azalera ekartzea
ahalbidetzen du.
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estatuaren osasuna ebaluatzea, fase politikoa egokiro zedarrituz behar diren
ondorioak ateratzeko»38.
Era honetako analisiak egin ahal izateko, analistak esku hartu egin behar
du, subjektibatuta egon behar du eta ikergaiarekiko sentsibilitatea ernaturik
izan behar du. Horregatik deitzen dute analista/partehartzailea ere. Azken
finean, antzeko gauza esaten dute «grounded theory» edo teoria errotuaren
metodoaren Strauss eta Corbin aurkezleek ikerleari sentsibilitate teorikoa
garatzea eskatzean (ikus 10.2.2 epigrafea, «Sentsibilitate teorikoa», 294 or.)
Baina ez da gatazka politikoetara bakarrik mugatzen metodo honen
erabilera. Psikoanalisia norbanakoari zuzenduta dagoenez, gatazka sozialek
norbanakoengan duten eragina ezagutzeko, norbakanoen ekintzak eta
esanak dira sintomen iturri. Hauen analisiak ekarriko du azalera ezkutuko
errealitatea.
Metodo sintomatikoaren helburua, garbi dagoenez, ez da emaitzak
inolako unibertsotara orokortzea edo giza ekintzetan errepikapenaren
jokabidea aurreikustea, baizik eta gatazka-prozesu baten joanean,
krisialdietan batik bat, sortzen diren sintomak aztertu eta horien
interpretazioaren bidez, gatazkaren muinean dagoen egia helduezina eta
ikusezina, baina prozesu eta gatazka berrien sortzailea dena, azalera ekartzea.
Arazoa da, ezin dela segurutik jakin analista noiz joaten den interpretazioan
urrutiegi, edo inkoszientean barruegira, komunikabideetatik emandako
mezuetan batez ere.
Blumer, H. (1969). Symbolic interaction. Englewood Cliffs, NJ, PrenticeHall.
Calder, B. J. (1977). “Focus groups and the nature of qualitative marketing
research.” Journal of Marketing Research (14): 353-364.
Elliot, S. C. (1980). Focus group research: A worbook for broadcasters.
Washington DC, National Association of Broadcasters.
Freud, S. (1966). La vida cotidiana. Madrid, Alianza.
Freud, S. (1993). Los textos fundamentales del psicoanálisis. Altaya,
Barcelona.
Glasser, B. (1967). The discovery of Grounded Theory. Chicago, Aldine.
38

Xamardoren aipatutako lana, 5. or.
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Prentsa idatziaren ikerketa: barrutiak
eta teknikak

11.

Prentsa idatziari buruzko ikerketabarrutiak1
11.1

Wimmer eta Dominick-ekin batera2, prentsa idatzian erabilitako ikerketametodoak,
tradizio
enpiriko-kuantitatibokoak
batez
ere,
beste
komunikabideetan erabilitakoen antzekoak dira. Autore hauek lau alor
nagusi aipatzen dituzte prentsa idatzian: irakurleriaren analisia,
zirkulazioarena, tipografia eta konposaketa —diseinua— eta, azkenik,
irakurgarritasuna. Lau alor hauei buruzko informazioa McCombs-ek3
hornitu zuen 1977-an eta, bi urte beranduago, Poindexter-ek eguneratu.
Informazio-bilduma horietan, ikerlan guztiak hamasei aldagai
kontsideratuz sailkatu zituzten. Jasotako garaia 1950-1979 izan zen eta
gehien erabilitako ikerketa-teknika artikulu-aukeraketa izan zen, hau da,
inkestatu edo laginkideek beren aurrean jarritako artikulu eta albisteen
artean aukeraketa egin behar izatea. Honela, irakurlea zeren bila joaten zen
ezagutu nahi zuten, zer irakurtzen zuen. Metodoak, inkestak eta laborategiesperimentuak ziren. Denetara 179 ikerlan egin ziren gai honetaz.

1

Atal hau ia oso-osorik autorearen doktore-tesitik hartu da (Zabaleta Urkiola 1987,
103-326 orr. ).
2
(Wimmer and Dominick 1983, 254-270 orr.).
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Bigarren ikerketa-mota ugariena irakurle-ezirakurle deitutakoa izan zen,
hots, zein zen irakurle eta zein ez ikertzen zuten lanak. Hauen bidez, bai
irakurleen eta bai ez-irakurleen ezaugarriak jakin nahi izan zituzten.
Erabilitako metodoak inkestak eta laborategi-esperimentuak ziren. Guztira
75 ikerketa aurkitu zituzten honetaz.
Sailkapeneko hurrengo ikerketa-motek antzeko kopuruak zituzten.
Adibidez, hirugarren, «zenbat irakurri» izenekoa zegoen 34 lanekin;
laugarren, egunkari-aukeraketa deitua, 33rekin, eta antzera jarraian
zetozenak ere. Hona hemen Poindexter-en aipatutako lan-bildumaren
laburpena:
11-1. Taula:
Prentsa idatziari buruzko ikerketa-motak eta kopurua
1950-79 urtealdian, Estatu Batuetako aldizkari zientifikoetan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ikerketa-mota
Ikerlan-kopurua
Artikulu-aukeraketa (zer irakurtzen den)
179
Irakurleak eta ez-irakurleak (bien ezaugarriak)
75
Zenbat irakurtzen den
34
Egunkari-aukeraketa
33
Irakurketa-maiztasuna
31
Egunkaria ala beste komunikabideak
31
Egunkaria ala telebista, albisteak hartzeko
30
Harpidedun eta ezharpidedunak
23
Zirkulazioaren indarra (penetration)
22
Beste ikerlan batzuk
96

Iturria (Poindexter 1979). Ikerketa-mota zutabeak ikerketa zertaz den esan
nahi du eta, neurri batean behintzat, zer metodo erabili den igar daiteke;
ikerlan-kopuruak, berriz, zenbat ikerketa egin diren.

Ikus ditzagun hurrengo epigrafeetan ikerketa-barruti garrantzitsu
batzuetan egin diren lanak eta aurkikuntzak. Ezin da horrenbeste urte eta
herrialdetako lan guztien bilduma egin, bai, ordea, komunikazioaren
ikerkuntzan oparoen den Estatu Batuetakoa; 80ko hamarraldirarte.

Lehen barrutia: prentsaren zirkulazioa eta
merkatu-konpetentzia

11.1.1

Prentsaren edozein alderdi aztertzean, azken lau/bost hamarraldietan
haren perfila itxuratu duten bi faktore nagusi ekarri behar ditugu hona:

3

(McCombs 1977).
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komunikabideen
kontzentrazioa4.
1.

2.

arteko

konpetentzia

eta

komunikabideen

jabetza-

Komunikabideen arteko konpetentzia: irrati eta telebistaren
garapenarengatik, prentsak konpetentzia gogorrari egin behar
izan dio aurre, bai publizitatea jasotzeko, bai irakurleria
eskuratzeko. Emery eta Emery-ren ustez5, faktore honek
edukien uniformetasun eta estandarizazioa ekarri du,
indibidualtasunaren eta dibertsitatearen6 kaltetan.
Komunikabideen jabetza-kontzentrazioa7: aurrekoarekin lotuta
eta merkatuaren presioarengatik, beste arrazoi batzuen artean,
egunkari-jabeen kopurua gutxitu egin da8 Bagdikian ikerle eta
kritiko ezagunaren ustez9, publizitateak ere eragin handia izan
du egunkarien arteko konpetentzian; estatu- eta nazio-mailako
publizitateak, tokian tokiko iragarkien kontrakarrean, egunkari
bat baino gehiago zeukaten hiri asko bat bakarrarekin geratzea
eginarazi du, hots, prentsa-konpetentziarik gabe.

Estatu Batuetako komunikabideen merkatuaren edozein ikerketa egiteko,
lehenik, oso garbi definitu behar dira bi kontzeptu: «Eremu estatistiko
metropolitar estandarra» —SMSA, ingelesezko laburdurak— eta
konpetentzia10.

4

(Lacy 1984).
(Emery and Emery 1988).
6
Dibertsitate eta aniztasun konzeptuak ez dira baliokideak. Lehenak desberdin izatea
azpimarratzen duen legez, bigarrenak kopurua nabarmentzen du. Aniztasunak ez baitu
desberdintasuna bermatzen. Horregatik, hemen biak bereizi egiten ditugu.
7
Gai honetaz, Bagdikian-ek hauxe dio: «1969rako estatubatuar komunikabideen
kontzentrazio azeleratua hasia zen. 1980aren hasieran, masa-komunikabide gehienak –
egunkari, aldizkari, irrati, telebista, liburu, pelikula– 50 korporazioren eskuetan daude [.
. . ] Hauetako hogeik Estatu Batuetan egunero saltzen diren egunkarien erdia baino
gehiago kontrolatzen dute» (Emery and Emery 1988, 640 or. ).
8
(Nixon 1968; Sobel and Emery 1978).
9
Bajdikian-en aipatutako lana, 120-123 orr.
10
Standard Metropolitan Statistical Area (SMSA): ikerketa eta
zirkulazioaren neurketarako unitate hau oso funtsezko kontzeptua da edozein
komunikabideren merkatua aztertzeko —prentsa, irrati, telebista—, eta Estatu Batuetako
Komertzio-Ganbarak definitzen du 10 (Bagdikian 1983, 4-5 orr). Honela dio: «Lurralde
bat SMSA status-ean sar dadin, gutxienez 50.000 bizilagun edo gehiago dituen hiri bat
eduki behar du barnean; edo bestela, 25.000 bizilagun gutxienez dituen hiri bat, zeinak,
milia karratuan 1000 bizilaguneko dentsitatea duten inguruko herriekin batera, 50.000
bizilaguneko populazio konbinatua daukan. Aldameneko konterri edo eskualde bat
5
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Komertzio (ustez) librearen legeen arabera, eta lege horiek prentsaren
merkatura eramanez, Hagner-ek11 hipotetizatu zuen konpetentzia-ezak, hots,
merkatu jakin batean egunkari bakar bat izateak, «ideien truke librea eta
iritzi desberdinen ematea ezetsi zezakeela». Azken hogeitabost urteotan
egindako ikerlanek partzialki baieztatzen dute hipotesi hori. Stempel III-ak12
komunikabide-monopolioa13 zegoen merkatuan emandako berrien eduki eta
kalitatea jaitsi egin zela aurkitu zuen. Baina Nixon eta Jones-ek14 ezin izan
zuten baieztapen hori ziurtatu eta, egunkarien edukiak konparatzean, ez
zuten
diferentzia
nabarmenik
aurkitu
konpetentziadun
eta
konpetentziagabeko merkatuetan, zehazkiago esateko, 400.000rainoko
bizilaguneko hirietan. Aurkitutako diferentzia bakarra, baina garrantzitsua,
eduki informatiboei eskainitako espazio-kopuruan zetzan15; horren arabera,
konpetentzia zegoen merkatuetan egunkariek toki gehiago ematen zieten
albisteei, eta konpetentziarik ez zeukaten egunkariek gutxiago. Weaver eta
[SMSA batean] sartuko da, baldin eta konterrian bizi den langilegoaren %75ek
nekazaritzan lan egiten ez badu, eta baldin eta, gutxienez, konterrian bizi den langilego
enpleatuaren %30ek lurralde horretako konterri-buruan edo konterri-buruetan egiten badu
lan».Ingelesez hitzez hitz edo verbatim: «[In order for an area to qualify for SMSA
status] it must include at least one city with 50,000 or more inhabitants or a city with
at least 25,000 inhabitants wich, together with those contigous places having
population densities of at least 1,000 persons per square mile, has a combined
population of at least 50,000. A contigous county is included if at least 75% of the
resident labor force in the county is in the non-agricultural labor force, and if at least
30% of the employed workers living in the county work in the central county or
counties of that area». SMSAk, Hagner-en ustez (Hagner 1983), hobeki bereganatzen du
egunkarien banakuntza-lurraldea, hiriaren mugak baino.
Konpetentzia: egunkari-merkatu konpetitibo eta ezkonpetitiboaren kontzeptua honela
definitu zuen Paul Hagner-ek: «Merkatu konpetitiboa dagoen lurraldean pertsona batek
zuzendaritza eta jabego desberdinetako bi egunkari lokal —SMSA barrukoak— erosteko
aukera dauka. Zehazkiago, ez dira merkatu konpetitibo kontsideratzen egunkari bakar eta
lokal bat —astean gutxienez lau aldiz argitaratua eta SMSA barrukoa dena— duten
SMSAk, ezta jabego beraren kontrola duten egunkari bat baino gehiagoko SMSAk ere».
Horretaz gainera, ez da ahantzi behar SMSA bat beste SMSA handiago baten ondoan
egon daitekeela geografikoki eta, ondorioz, SMSA handi honetako egunkariak beste
SMSAn banatu eta, beraz, merkatu konpetitiboa sor dezaketela. Honela gertatzen da New
Yorken ondoan dagoen Jersey City-rekin. Hiri hau New York-eko SMSAn dago.
11
(Hagner 1983).
12
(Stempel III 1973).
13
Komunikabide-monopolioaren kontzeptuak, ikerle horien iritziz, merkatu bateko
prentsa idatzia, irrati- eta telebista-enpresa bakarrarenak izatea esan nahi zuen.
Merkatuaren definizioa oso garrantzitsua zen hemen, kanpotik etor zitezkeen
komunikabideak ez baitziren bertako merkatukotzat hartzen.
14
(Nixon and Jones 1956).
15
«News holes» edo albiste-zuloa.
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Mullins-ek16 ere ez zuten alde nabarmenik aurkitu bi merkatu-mota
horietako egunkarien edukietan eta formatoan.
Ikerkuntza-emaitza hauek, egunkarien arteko konpetentzia duten
merkatuetan irakurleek, funtsean, albiste eta eduki nahiko homogeneoak
hartzen dituztela iradokitzen dute, ikuspegi estandarrak eta gizartearen
gehiengoarentzat onargarriak direnak. Hain zuzen ere, merkatu-kuota
handitu nahi dutenez, egunkariek, eta komunikabideek, oro har, zentrismoa
egiten dute, hots, irakurleriaren gehiengoak jarrera eta portaera erditar —
zentristak—, arrunt, normalizatu, eta agintean dagoen sistemaren aldekoak
—epelki kritikoak agian— dituenez, egunkariek ere jokabide bera
praktikatzen dute eta horrekin akort dagoen produktua kaleratzen,
Ognianova eta Endersby ikerleek argudiatu dutenez17 Beraz, prentsakonpetentziako merkatuetan egunkari gehienek irakurleria erditar beraren
bila doanez, zantzu zientifiko franko dago uste izateko, guztien produktuak
ere nahiko berdintsuak direla oinarrian, hots, edukien sustantzian, nahiz eta
azalean, desberdintasun handirik gabeko aniztasunaren irudia eman. Erabat
alderantzizkoa izan daiteke, jakina, merkatu batean monopolio osoa
dagoenean, zeren horrelako kasu batean ikuspegi-aniztasunik ere ez baitago,
are gutxiago ikuspegi-desberdintasunik.
Sobel eta Emery-k18 beren ikerlanean zioten, hiri handietan egunkarikonpetentzia gutxitzen bazihoan ere, herri edo komunitateetan alderantziz
zela, hots, komunitate suburbanoetan egunkarien arteko konpetentzia
handitzen ari zela. Holder-ek19 demostratu zuen hiri estatubatuar batean bi
egunkariren arteko konpetentzia gauza ezarrunta zela, eta 1982an, 23 hirik
bakarrik zeuzkaten jabe desberdineko bi egunkari edo gehiago. Hiri
barneko konpetentzia txikiagotuz joan den neurrian, handitu egin da
metropolien ondoko herri edo suburbioetan egunkari metropolitar eta
urbanoen (hirikoen) artekoa, Owen-ek eta Compaine-k20 adierazi dutenez.
Paul Hagner-ek, aipatu ikerlanean, egunkari-merkatu bat konpetitiboa izan
daitekeen ezagutzeko, hiru aldagai aurkitu zituen garrantzitsu: 1) SMSA
barruan zenbat hiri dagoen; 2) populazioaren kopurua; 3) SMSA handiago
baten ondoan egotea.

16
17
18
19
20

(Weaver and Mullins 1975).
(Ekaterina and W. 1996).
Lehen aipatutako lana (Sobel and Emery 1978).
(Holder 1982) .
(Owen 1975) (Compaine 1978).
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Oso interesgarria izan zen, halaber, James Rosse ekonomilariaren zapelaeredua21 egunkari-konpetizioa ikusteko. Eredu honek zioen lau egunkarisail zeudela eta sail bakoitzekoek goiko eta beheko sailekoekin zutela
konpetentzia. Lehenbiziko sailean egunkari metropolitarrak zeuden,
informazio-betedura erregionala emanez. Bigarren sailean hiri-sateliteetako
egunkariak zeuden. Hauek lehenbiziko sailekoen antzekoak ziren, baina
albiste-betedura lokalagoa zuten. Hirugarren sailean egunkari suburbanoak
zeuden, hiri metropolitarren eta sateliteen inguruan zeudenak. Laugarren
sailean kazeta-astekariak jartzen zituen.
Egunkari metropolitar handiek, jendearen bizimoduen aldaketagatik,
lurralde metropolitarretan populazioaren pilaketagatik eta suburbioen
hazteagatik, irakurleria metropolitarrari eta, batez ere, suburbanoari
zuzentzen diete beren produktua. Edukiak, formatoak, argitaratze-garaia,
eskualdeetara zuzendutako edizioak, eta abar, izan dira azken urteotan
gertatu diren aldaketak, nola edo hala irakurleria mantendu eta gehitzeko.
Olien, Onohue eta Tichenor-ek22 ikerketa garrantzitsu bat egin zuten
prentsa metropolitarraren domeinuari buruz eta emaitzak, laburbilduz, hauek
izan ziren:
1.

2.

3.

4.

21
22

Egunkari metropolitarrek garbiaski menderatzen dituzte
egunkari suburbanoak komunitate suburbanoetan; eta egunkari
metropolitarraren irakurketa-maila berdintsua da hiri eta
suburbioetan. Beste alde batetik, astekari suburbanoen
irakurketak ez du zerikusi handiegirik egunkari metropolitarren
irakurketarekin.
Egunkaria irakurtzeak komunitate suburbanoaren autogaitasun
ekonomiko eta estrukturalarekin zerikusi zuzena zuen. Beraz,
astekari edo egunkari lokal baten irakurketa positiboki lotuta
dago komunitatearen zerbitzu- eta lan-autogaitasunarekin.
Zenbat eta hezkuntza-maila gorago, orduan eta egunkariirakurketa gehiago eta ez-lokal diren albisteekiko interes
handiagoa.
Komunitate suburbanoek, berri lokalak ikasteko, hirietako
jendeek baino gutxiago erabiltzen zuten egunkaria. Esan nahi
da, beste komunikabide batzuk —irrati, telebista— erabiltzen
zirela albiste lokalak ikasteko; eta, gainera, ikusentzuteko
komunikabide horiek metropolikoak izaten ziren.

«Umbrella model» deitua ingelesez (Rosse 1978).
(Olien and others 1982).
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5.

Albiste ez-lokalak jasotzeko —nazioartekoak eta nazionalak—
irakurle suburbanoek metropoliko komunikabideak erabiltzen
zituzten. Lehenik telebista eta gero egunkaria.

Hiru autoreok beste aipamen interesgarri bat ere egin zuten:
«erabakitzeko agintea eta aginte soziala suburbioetara heltzen den neurrian,
albiste lokalen kontzeptua pausatuki aldatzen da eta metropoliari buruzko
albiste bihurtzen da»23. Ondorio hauek guztiak berretsi egiten zuten egunkari
metropolitarren eragina komunitate suburbanoetan. Garcia-k24 ere antzeko
gauza zioen eta, are gehiago, beraren ustez, garai bateko egunkariaren
urgentzia eta berehalakotasun-zentzua galdu egin ziren hiri handietan.
Gehienetan, zuzendariek ez zuten pentsatzen beren egunkaria albistea
irakurleari ematen lehena izango denik. Horren aurrean, Garcia-ren iritziz,
alternatiba egokia izan zitekeen eguneroko magazine-aren kontzeptua
erabiltzea.
Lehenago aipatutako Rosse-ren zapela-ereduari jarraituz, Stephen Lacyk ondorio hau atera zuen: lehenbiziko eta bigarren saileko egunkariek,
metropolitarrek eta hiri satelitekoek, konpetentzia handiagoa egiten zieten
hirugarren eta laugarren sailekoei, hots, egunkari eta astekari suburbanoei,
alderantziz baino.
25

11.1.2

Bigarren barrutia: irakurleriaren ikerketak

Barruti honetan, irakurleria nolakoa den ikusten da, zer ezaugarri
demografiko eta soziologiko dituen; hobeki esanda, irakurleria
identifikatzeko, zer ezaugarri edo parametro erabili eta aztertu dituzten
ikerleek, eta parametro horien presentzia irakurlerian.
Abiapuntu desberdinetatik ikerlan asko burututako gai honetan, emaitzak
era guztietakoak izan dira. Estatu Batuetako prentsa-ikerkuntza
praktikotasunera zuzentzen denez, irakurleriaren eta irakurketaren barrutiak
—biok, maiz, bereizteko zailak— oso arakatuak izan dira. Irakurleriari
buruzko ikerketek bi bide ibili dituzte batez ere:
1.
2.

23
24
25

Irakurlearen ezaugarri estrukturalak.
Kontsidero funtzionalak.

Ibidem, 7. or.
(García 1981, 21. or. ).
(Lacy 1984).
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Ezaugarri estrukturalen alorrean, ikerleek ezaugarri demografiko edo
soziologikoak jorratu dituzte gehienbat26. Ikerlan funtzionalek, berriz,
hurrengo alderdi hauek: irakurleek egunkaria nola eta zertarako erabiltzen
duten, zer atseginsari lortzen duten, eta nola egokitzen den beren biziestilora27.
11.1.2.1 Irakurleriaren ezaugarri estrukturalak
Gai honi buruzko ikerketak laburtuz, eta Burgoon & Burgoon-en lanari
segituz28, hamahiru ezaugarri estruktural nagusi aipatuko dira: diru-sarrera,
adina, sexua, hezkuntza, arraza, denboraldia bizitokian, bizitoki-aldaketa,
pertsona helduen eta haurren kopurua etxebizitzan, egoera zibila,
etxebizitzaren jabetza, iritzi politikoa, egunkariaren irakurketan emandako
denbora, eta egunkariak ez irakurtzeko arrazoiak.
•
Diru-sarrera: diru-irabaziaren parametroa behin eta berriz azaldu
da ikerlanetan, eta irakurleriarekin zerikusi nabaria dauka. Diru-sarrera
handiagoa dutenek maizago irakurtzen dute egunkaria. Ondorio hauetara
heldu dira Schramm eta White, Westley eta Severin, Rarick eta Denbow, beste
askoren artean29. Miles Jackson-ek diru-sarreraren eragina beltzen artean
ikertu zuen eta ondorio hauek atera zituen: «irakurleria beltzak
populazioaren jokaerarekin parekotasuna du. Diru-sarrera ertain eta
handikoek gehiago erabiltzen dute egunkaria, baina talde sozioekonomiko
guztietako beltzek, egunkariez baino, beste komunikabideez jasotzen dute
informaziorik gehiena»30.
•
Adina: arlo honetako ikerremaitzak ez daude garbi eta zenbaitetan
kontrajarriak dira. Batzuek —Schramm, Lyle eta Parker-ek adibidez31—,
irakurleria adinarekin aniztu egiten dela aurkitu dute. Beste batzuek, Westley
eta Severin kasurako32, erlazio lerrokurboa adierazi dute adin eta
irakurleriaren artean, hau da, gazteen eta zaharren direnak aurki (seguraski)
ezirakurle izatea. Emaitza hau indartuz, Schramm eta White-k33 aurkitu zuten
26

(McCombs 1977). Bilduma honek 469 ikerlan berrikusi zituen eta horietatik %37
parametro soziologikoei buruzkoak ziren.
27
McCombs-en aurreko lanean, bildumako %36 ziren ikerlan funtzionaltzat har
zitezkeenak.
28
(Burgoon and Michael 1980).
29
(Denbow 1975; Rarick 1973; Schramm and White 1949; Westley and Severin
1964).
30
(Jackson 1978).
31
(Schramm and others 1960).
32
(Westley and Severin 1964).
33
(Schramm and White 1949).
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irakurleriak 30-50 urteko adin-sardean duela bere gailurreko kopurua. Hala
ere, Williams eta Lindsay-k34 eragin txikia edo eza eman diote adinari.
Honen aurka, Burgoon eta Burgoon-ek35, jende-lagin handia erabiliz —
4.020 pertsona—, adina irakurketarekin zuzenean lotuta dagoela aurkitu
zuten.
•
Sexua/generoa: ezaugarri estruktural hauek ez dute eraginik
azaldu ikerlanetan eta sexu eta genero diferentziarik ez da nabarmentzen
irakurlerian.
•
Hezkuntza: aldagai honek garrantzi handia du eta iraunkorki
aurresaten du egunkariaren irakurleria. Westley eta Severin-en lanak36
emandako emaitzak garbi utzi zuen, zortzi urtetik beherako hezkuntza
formala zuten pertsonen artean ematen zela ezirakurleen proportzio
handiena (%19); alderantziz, ezirakurleria txikiena (%6) hamasei urtetik
gorako eskolatzea izandakoen artean zegoen. Era berean, Einsiedel-ek37
aurkitu zuen, egunkarietako harpidedunek ezharpidedunek baino hezkuntza
garaiagoa dutela.
•
Arraza: estatubatuar beltzek zuriek baino gutxiago irakurtzen zuten
egunkaria, Sharon-en lanaren arabera38. Beltzen artean, Jackson-ek39 aurkitu
zuen usadiozko irakurleria-aldagaiak —adina, sexua, hezkuntza, eta dirusarrera— gai zirela irakurleak eta ezirakurleak bereizteko. Einsiedel-ek,
lehenago aipatutako lan berean, beltzen artean harpidedun gutxiago zegoela
zioen.
•
Denboraldia bizitokian: Burgoon & Burgoon-entzat40 herri edo
komunitate batean bizitako denboraldia eta irakurleria ez daude argiro
erlazionaturik; horien arteko zerikusia ilun dago. Bogart eta Orenstein-ek41
iradoki zuten denboraldia bizitokian baino aurresale egokiagoak zirela herri
edo komunitatearekiko loturak eta herriko arazoetan murgiltzea.
•
Bizitoki-aldaketa: Estatu Batuetako populazioaren %20 inguru
urtero bizitokiz aldatzen denez42, ikerketa gutxi egin da ezaugarri honi
buruz. Dena den, Stamm, Jackson eta Bowen-ek43 elkarrizketak egin
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

(Williams and Lindsay 1971).
(Burgoon and Michael 1980).
(Westley and Severin 1964), aipatutako lana.
(Einsiedel 1983).
(Sharon 1973-1974).
(Jackson 1978).
(Burgoon and Michael 1980).
(Bogart and Orenstein 1965).
(Burgoon and Michael 1980).
(Stamm and others 1977).
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zizkieten komunitate bateko etorkin berriei, eta bizitoki-aldaketak egunkariirakurketan eragina zuela ondorioztatu zuten, komunitate berriaz jakinmina
zutenek egunkariaz baliatzen baitziren informazioa jasotzeko.
•
Pertsona heldu eta haurren kopurua etxebizitzan: Ez dago argi
zernolako erlazioa daukaten etxebizitzako jende-kopuruak eta irakurketak,
baldin eta baten bat. Elsa Mohn-ek egindako lanean44 kopuru txikiko
familiek goizeko egunkariak irakurtzeko joera zutela ikusi zuen, 1978.
urtetik aurrera batez ere, eta, bide beretik, irakurle gaztea arratseko
egunkariaren irakurleagoa zela. Mauro eta Bonney-k, 10-15 urtetako
gaztetxoek egunkaria irakurri ala ez kinkarako, aurresalerik hoberena
egunkaria etxean erabilgarri edukitzea zela aurkitu zuten. Ikerle hauen
hitzetan, «etxeraino igortzea eta egunkariaren aldeko eskola-programak edo
jardunak lantzea beharrezko dira biharko irakurleak sortu nahi badira»45.
Edna Einsiedel-ek46, familiaren kopuruari zegokionez, ez zuen
harpidedun eta ezharpidedunen artean diferentziarik aurkitu. Azkenik,
Stevenson-en lanak47 adierazi zuen, irakurketa handiko merkatuak familia
motzez eta gizaki bakarreko etxebizitza gehiagoz karakterizatzen zirela.
•
Egoera zibila: McLeod eta Choe-k48 egindako ikerlanean bost
faktore agertu ziren egunkariaren irakurketarekin positiboki erlazionatuta:
egoera zibila, denboraldia bizitokian eta komunitatean, partehartze-maila
politikan, eta egunkariari bilatutako erabilera eta atseginsaria. Bost
faktoreotatik orain hemen dagokiguna egoera zibilarena denez, ondorio hau
agertzen zen, hots, jende ezkondua seguruago zela egunkariaren irakurle49.
Adina, hezkuntza eta telebista ikusten emandako denbora ez ziren egunkari
irakurketaren adierazle bizkorrenak.
Einsiedel-entzat 50 harpidedun gehiago zegoen ezkonduta (%73)
ezharpidedunak baino (%63). Elsa Mohn-en ikerketak51 adierazi zuen jende
ezkondu gehiagok irakurtzen zuela arratseko egunkaria, nahiz eta
diferentzia ez oso handia izan.
44

(Mohn 1982).
(Mauro and Bonney 1981).
46
(Einsiedel 1983).
47
(Stevenson 1977).
48
(McLeod and Choe 1978, 1-6 orr. ).
49
Dena den, aurkikuntza hau zertxobait kontrajarrita dago testu nagusiko aurreko
parrafoan Stevenson-ek esandakoarekin, hau da, merkatu handietan gizaki bakarreko
etxebizitzak irakurketaren adierazle direla dioenarekin. Kontuan badugu, pertsona gutxiz
osatutako familiak ere adierazle zirela, kontraesan hori gutxitu egiten da.
50
(Einsiedel 1983).
51
(Mohn 1982).
45
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•
Etxebizitzaren jabetza: Rarick-ek52 etxebizitzen jabetza-zerrenda
erabili zuen ikerketarako eta garbi geratu zen etxebizitzaren jabe zirenak
probabilitate handiagoz zirela irakurle, ezirakurle baino. Eta aldea handia
zen, zeren eta jabetza zutenek hirutatik bitan ziren aurkiago (seguraskiago)
harpidedun, maizter zirenekin alderatuz. Argi dago, parametro hau dirusarrerarekin ere erlazionatuta zegoela.
•
Iritzi politikoa: Westley eta Severin-ek53 aurkitu zuten beren burua
politikoki independentetzat jotzen zuen jendeak aurkien, seguraskien,
irakurriko zuela egunkaria, baina politikoki hobespenik edo preferentziarik
ez zuenak irakurle izateko probalitate txikiagoa agertzen zuela. Alderdi
politiko baterako joera handikoak ere irakurle izateko probalitate txikiagoa
zuten. Hala eta guztiz ere, McLeod eta Shoe-k54 aurkitu zuten, irakurketa oso
positiboki erlazionatuta zegoela interes, ezagutza eta efikazia politikoarekin
eta, diru-sarreraren atzetik, interes politikoa bigarren faktore garrantzizkoena
zela. Edna Einsiedel-en lanak55 zioen harpidedunek interes politiko
handiagoa adierazten zutela. Ikerlanotan ikusten denez, irakurketa eta iritzi
politikoaren artean bada loturarik, zernolakoa den oso garbi ez badago ere.
•
Egunkariaren irakurketan emandako denbora: Astean zeharreko
irakurketa-maiztasunak erlazionaturik egon beharko luke egun bakoitzean
irakurtzen emandako denborarekin, Burgoon eta Burgoon-en ustez56.
Stephens-ek57 aurkitu zuen bere laginketako irakurleek 30 minutu/eguneko
ematen zituztela batez beste komunitateko egunkaria irakurtzen. Robinsonek58, bere aldetik, estatubatuar jendearen eguneroko albiste-ohiturak aztertu
zituen eta ondorioak hurrengoa esanez bil litezke: 1978 aldera, egun tipiko
batean, estatu batuar gehiagok irakurtzen zuen egunkari bat telebistako
albistegi bat ikusi baino. Schweitzer-ek59 ere gazte harpidedunek
ezharpidedunek baino egunkariko testu gehiago irakurtzen zutela aurkitu
zuen eta, beraz, honek esan nahi zuen gazte harpidedunek denbora gehiago
ematen zutela egunkaria irakurtzen.
•
Egunkariak ez irakurtzeko arrazoiak: Poindexter-ek60 ezirakurleak
aztertu eta ezirakurtzearen arrazoiak jakin nahi izan zituen. Arrazoiak
hauexek ziren: denbora falta (%20), beste komunikabide bat nahiago (%18),
52
53
54
55
56
57
58
59
60

(Rarick 1973).
(Westley and Severin 1964).
(McLeod and Choe 1978).
(Einsiedel 1983).
(Burgoon and Michael 1980).
(Stephens 1976).
(Robinson 1978).
(Scheweitzer 1976).
(Poindexter 1978).
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egunkariaren kostua (%16), interes falta (%15), osasunaren gorabeherak
(%8), trafiko-arazoak (%8), hizkuntza (%6), egunkariaren edukia (%4), eta
irakurtzea ez gustatzea (%2).
Ikerketa horien garaietan azaldutako ezaugarri estruktural nagusienak
aditzera eman ondoren, oso beharrezkoa da azpimarratzea, ikerle guztien
hildo beretik —Tipton aipatuko dugu adibidetzat61—, ezaugarri bakoitzak,
bera bakarrik kontuan harturik, ez duela indar handiegirik, balio
nabarmenegirik, irakurleak egunkaria irakurriko duen ala ez jakiteko.
Ezaugarri estruktural horiek elkarrekin hartu behar dira kontuan,
egunkariaren irakurketari eta irakurleriari oinarria aurkitzeko.
11.1.2.2 Irakurleriaren ezaugarri funtzionalak
Komenigarri da, izan, kontsidero funtzionalak ere adieraztea, nahiz eta
zailagoa izan hauen laburpena, beraien izaera funtzionalagatik eta, batez ere,
ikerbide eta abiapuntu desberdin eta ugari erabili ohi direlako.
Paula Poindexter-ek62 egunkarien irakurleriari buruz egindako 197779ko ikerlan-bilduman zenbat ikerketa eta zer ikuspegitatik eginda zeuden
agertzen zuen, sailkapen garaituak eta urtekatuak aurkeztuz. Hamazazpi
menpeko aldagaik63 eta hamazortzi aldagai independentek64 osatutako
zelula-mosaiko bat egin zuen eta 1977-79 urtealdian burututako ikerketak
zelulatan jarri. Baita aldagai independentetzat agertzen ziren zenbait
ezaugarri funtzional ere: egunkariarekiko jarrera, erabilera eta
atseginsariak, eta komunitatearekiko lotura, batez ere.
Burgoon eta Burgoon-ek65 ere hiru kontsidero funtzional arakatu zituzten
beste zenbait ezaugarri estrukturalekin batera: komunitatearekiko loturak,
egunkariarekiko jarrera eta egunkariarekiko satisfakzioa. Ikerketa
EEBBetako lau merkatutan egin zuten. Komunitatearekiko loturak
irakurlerian izan zezakeen eragina aztertzeko, komunitateari buruzko iritzia
galdetu zuten inkestan; irakurlearen jarrera egunkariarekiko eta honen
produktuarekiko zehazteko, egunkariaren irudia eta editorial eta produkziopraktikak neurtu zituzten; hirugarren eta azkenik, irakurlearen
61

(Tipton 1978). . Autore honek 1978 arteko ikerlanen bilduma egin zuen eta,
adinaren, diru-sarreraren, eta hezkuntzaren ezaugarri demografikoak oinarrizkotzat jo
ondoren, ezein parametro bere bakarrean ez zela oso lagungarri esan zuen, baizik eta
elkarrekin hartu behar zirela horiek.
62
(Poindexter 1978).
63
focal questions, ingelesez.
64
analysis perspectives, ingelesez.
65
(Burgoon and Michael 1980).
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egunkariarekiko satisfakzioa ikertu zuten. Burgoon eta Burgoon-en
ondorioetan egunkariarekiko satisfakzioa estatistikoki adierazgarri agertzen
zen lau merkatuetan, eta egunkariarekiko jarrera ere bitan.
Leonard Tipton-ek66, ikerlanen bilduma egitean, corpus zientifikotik atera
zuen ondoriorik handiena faktore ez-demografikoak irakurleriaren aurresale
ia egokiakoak zirela izan zen. Interes politikoa, edo politikaz arduratzea, eta
komunitatearekiko ardura, irakurleria ezagutzeko bereziki egokiak agertu
ziren, adina eta hezkuntza baino garrantzitsuago. Azkenik, egunkariarekiko
gozamena67 faktore giltzarri agertu
zen
irakurle
erregularrak
noizbehinkakoetatik bereizteko.
Larkin eta Grotta-k68 ikerketa bat burutu zuten ea egunkariarekiko
jarreran, eta honen erabileran, adin-sarde desberdinetan diferentziarik suma
zitekeen jakiteko. 19-24 urte-sardeko gazteek egunkariarekiko franko
jarrera desberdina zuten zaharragoekin alderatuz. Albisteetan partzialkeria
izan eta zenbait berri ezkutatzeko joera hautematen zutelako, errezeloz
begiratzen zioten egunkariari. Gainera, egunkarietan, gehienbat, berri
entretenigarriak eta iragarkiak bilatzen zituzten. Konparazioz, zaharragoek
iritzi eta jarrera positiboagoa zuten egunkariarekiko. 25-34 sardekoek ere
zalantzak zituzten egunkarien objetibitateaz; oro har, kontsumo, eguneroko
bizimodu, eta tokiko eta nazioko berriez nahi zuten informazioa. 35-44
sardekoek aurrekoen antzeko jarrerak zituzten egunkariarekiko eta
iragarkien edukien bilago ibiltzen ziren. 45-54 sardekoek ez zuten holako
menpekotasunik agertzen publizitatearekiko, eta uste zuten egunkariak lan
ona egiten zuela albistegintzan, nahiz eta nolabaiteko aldekeria69 ikusi.
Gauza bera agertzen zen 55-64 sardekoen artean. Azkenik, hirurogeitabost
urtetik gorakoek askoz ere kritikotasun txikiagoa adierazten zuten.
Chaffee eta Choe-k70 hiru ataka, oztopo edo estualdi bereizi zituzten
irakurlerian:
•
•

66
67
68
69
70

Ataka
estrukturalak:
ezaugarri
estrukturaletan
ikus
daitezkeenak —adina, diru-sarrera, hezkuntza—.
Ataka transizionalak: parametro estrukturaletan ere ikusi
ditugunak —bizitoki-aldaketa, egoera zibila—.

(Tipton 1978).
Plazer eta satisfakzio modura ulertuta.
(Larkin and Grotta 1977).
Partzialkeria.
(Chaffee and Choe 1981).
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Ataka pertsonalak: nor bereak paratzen dituenak —bakoitzaren
interesa egunkariarekiko, eta beste—.

Chafee eta Choe-n lanak sailkapen berria eskaini zion ordura arte
esandakoari —parametro estruktural eta funtzionalei—, ikerketa estatikoa
baztertu eta dinamikoa egin ahal izatea bideratzen baitzuen.
11.1.3

Hirugarren barrutia: irakurketaren ikerketak

Aurreko barrutian irakurleriaren parametroak ikusi eta «nola identifikatu
irakurleria» galderari erantzuten saiatu bagara, oraingo barruti honetan
pauso bat aurrerago goaz eta «zerk eragiten duen irakurketa, eta zer
irakurtzen duen irakurleak» itaunei erantzuten jardunen dugu. Barruti hau
oso erlazionatuta dago hurrengoarekin, interesgarritasunarekin, zeren eta
batak «zer irakurtzen duen» planteatzen badu, besteak «zertan duen
irakurleak interesa» tratatzen baitu. Biak, hala ere, ez dira nahasi behar,
uztarturik egon arren, Stempel III-ak dioenez (Stempel III 1967).
11.1.3.1 Zerk eragiten duen irakurketa71
Faktore askok eragiten du egunkari baten irakurketa, eta, gaia motzago
lotuz, faktore askok eragiten du albiste baten irakurketa: gertakariaren gaia,
edo zertaz den albistea, izan daiteke faktorerik nagusiena autore gehienek
diotenez, baina beste zenbaitek ere eragiten dute, hala nola, eduki hori
aurkezteko estiloa, titularrak, zein orrialdetan dagoen, eta abar.
McCombs eta Mauro-k (McCombs eta Mauro 1977) burututako lan
interesgarri batean hurrengo galdera hau ezarri zuten ikergai: albisteen zer
ezaugarrik eragiten du irakurketa indartsuen? Itaun honi erantzuteko
inkesta bat egin zuten eta egun jakin bateko egunkariaren berrien irakurketa
hiru mailatan neurtu zuten: gainbegirada ematea, titular/testua arakatu edo
azaletik irakurtzea; zerbait irakurtzea, testuaren zati bat irakurtzea; gehiena
irakurtzea, testuaren erdia baino gehiago irakurtzea. Hiru neurriak
pilatzaileak ziren eta, beraz, «gehiena irakurtzea» mailan zegoen albistea
aurreko bietan ere sartua izan zen. Ondoren, egunkari-ale horren edukiikerketa egin zuten ikerleek eta hamar dimentsiotan sailkatu zituzten
irakurgaiak:

71

Gizarte, hizkuntz eta kultur diferentziak kontuan hartu behar dira irakurketan eragina
izan dezaketen faktoreak aztertzean.
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11-2. Taula:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Egunkariaren irakurketa eragin dezaketen hamar ezaugarri

Orrialdea
Forma
Esanahi geografikoa
Iturria
Gaia
Titularraren luzezabalera
Argazkia eramatea
Testuaren tamaina
Espazio osoa
Orrialdearen koadrantea

Zein orrialdetan dagoen kokatua.
Albistea, erreportaia, iritzizkoa, zerrenda, etab.
Lokala, erregionala, nazionala, nazioartekoa.
Erredakzioa, berriagentzia, etab.
Politika, ekonomia, etab.
Titularrak hartutako zutabe-kopurua eta altuera.
Albisteak argazki edo grafikorik zeraman edo ez.
Hazbetetan neurtua.
testu eta titularraz betea (eta baldin bada, argazkiaz).
Orrian non dagoen kokatuta.

Iturria: (McCombs eta Mauro 1977).

Analisiaren lehen urratsa lehenbiziko bederatzi dimentsioek gainditu
zuten, hau da, irakurketarekin zerikusi esanguratsua zeukatela frogatuta
geratu zen. Ez zen horrela gertatu hamargarrenarekin —orrialdearen
koadrante— eta, ondorioz, kanporatua izan zen. Lagina hiru taldetan banatu
zuten: gizonezkoak, emakumezkoak, eta denak batera. Kalkulu estatistikoak
egin ondoren, hurrengo dimentsio hauek agertu ziren irakurketaren eragile
nabarmen modura:
•
•

Orrialde-zenbakia: bai gizonezko eta bai emakumezkoentzat,
esanguratsuena albistea zein orrialdetan zegoen zen.
Testuaren tamaina: hau zen bigarren dimentsio esanguratsuena
irakurketa eragiten, bai gizonezko eta emakumezkoentzat.

Aurreko bi dimentsio horien atzetik, baina diferentzia nabariaz, beste hiru
agertu ziren:
•
•

•

Forma: zer irakurgai-mota zen —albistea, erreportaia—
garrantzizkoa zen irakurketari eragitean.
Esanahi geografikoa: albistea lokal, herrialdeko, nazional
nazioartekoa izateak eragina zuen irakurketan, eta batez
emakumezkoen taldean.
Iturria: irakurgaiaren iturria zein zen ere garrantzizkoa
emakumezkoentzat, editorialetako gaietan batez ere.

ere
edo
ere,
zen

Beste lau dimentsioak ere eragingarriak ziren, baina ez aipatutako bost
hauek adina. Swanson-ek ere72, urte sail bat lehenago, faktore berberak
aurkitu zituen irakurketaren eragile: orrialde-zenbakia —zein orrialdetan
kokatua—, albiste-luzera, forma —erreportaia, iritzizkoa, eta abar—, eta
esanahi geografikoa.
72

(Swanson 1955).
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Wilbur Schramm-ek73, 1947. urtean, ikerlan nagusi bat burutu zuen
irakurketaz, irakurketaren iraupenaz edo luzeraz, hau da, artikuluaren edo
albistearen zenbat edo zer portzentaia irakurtzen zuen irakurleak.
Irakurketaren unitatetzat parrafoa erabili zuen, ez hazbetea edo zentimetroa.
Hiru lagin eta hiru kazeta —astekari txiki bat, egunkari suburbano koxkor
bat, eta egunkari metropolitar handi bat— erabili zituen aztergai. Emaitzak
hauexek izan ziren:
1.

2.

3.

4

5.

6.
7.

Lehenbiziko parrafo gutxitan galtzen ditu albiste batek
irakurleak. Banaz beste, albiste batek irakurleriaren %5 galtzen
du lehen parrafoa irakurri eta gero, eta bigarren parrafoa
bukatzean %10ek utzi du irakurketa. Egunkari handitan
portzentaia handiagoa da.
Zenbat eta txikiagoa egunkaria —zirkulazioz— eta zenbat eta
maiztasun txikiagoz kaleratu, astekari izateraino, orduan eta
probabilitate handiagoa irakurleria albistearen azkeneraino
mantentzeko.
Orokorki, albistea zenbat eta luzeagoa izan, orduan eta
probabilitate handiagoa ez irakurria izateko eta irakurleak
azkarrago galtzeko.
Batez besteko irakurleak prentsa idatziaren —kazeta, esangura
orokorrean— edukiaren %10-30 bitartean irakurtzen du. Sarde
hori bakanduz: astekarietan %28, egunkari txikietan %22, eta
egunkari handietan %12 dira eduki-irakurketaren portzentaiak.
Irakurgarritasun estilistiko handiak —albistea irakurterraza
izatea— irakurketa luzatu egiten duela dirudi, hau da,
albistearen testu gehiago irakurtzen lagundu.
Erreportaia estiloko irakurgaiak hobeki mantentzen ditu
irakurleak, piramide irauliaren estilokoak baino.
Albiste baten testu zati bat egunkariko beste orrialde batera
eramatea ez da irakurketarako uste bezain txarra, zeren eta
irakurleriaren %75 jadanik galduta egon baitaiteke orrialdealdaketara heltzerako. Orrialde-aldaketa horretara ailegatzen
diren irakurleetako %30 galtzen da une horretan.

Hauek ziren Schramm-en ikerlanaren ondorioak eta, oro har, ez dira
gauzak gehiegi aldatu, joerak batez ere. Gehien aldatu direnak, jakina,
egunkariak berak izan dira.

73

(Schramm 1947).
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Fedler eta Taylor-ek74, azkenik, egiaztatu zuten, berri bat irratian edo
telebistan entzun-ikusia bazen, irakurleriak probabilitate handiagoz
irakurriko zuela albiste hori egunkarian, komunikabide honen funtzio
nagusia informazio gehigarria ematea izanik.
11.1.3.2 Zer irakurtzen duen irakurleak
Ikerlan desberdinak, eta abiapuntu desberdinetatik eginak, aipatuko
ditugu hemen. Ondorioak ere desberdinak izanen dira orohar, baina guztiak
galdera berari erantzuten saiatzen dira: zer irakurtzen duen irakurleriak.
Gutxienez hiru ikerbide erabil daitezke azpibarruti honetako galderari
erantzuteko: albiste elementuak —testua, titularrak, eta beste—, edukikategoriak —ekonomia, istripu eta delituak, gobernua, kirolak, eta abar—,
eta erreferentzia-kategoriak —gatazka, inpaktua, nabarmendura, eta beste—.
Hiru ikerbide hauen berri ematen saiatuko gara.
Stamm eta Jacoubovitch-ek75, ikerlana oso arreta handiz prestatu ondoren,
izan ere, gai honetaz egindako beste ikerlan askori metodo ezegokiak
erabiltzea bizkarreratzen baitzieten76, hurrengo sei albiste-elementu hauek
erabili zituzten irakurketa neurtzeko:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Titularrak.
Testua.
Argazkiak.
Oinak —argazki, taula eta grafikoenak—.
Komikiak eta marrazki-tirak.
Zerbitzu-zerrendak —burtsa, kirolak, eguraldia,
karteldegiak, eta abar—.

ikuskizun

Emaitza hauek aurkitu zituzten irakurle-lagin bati egindako inkestan: 1)
irakurleek bi aldiz gehiago irakurtzen zituzten titularrak, testu-unitateak
baino; 2) argazki gehiago irakurri edo ikus-arakatu zituzten, argazki-oinak
74

(Fedler and Taylor 1978).
(Stamm and Jacouboovitch 1980).
76
Stamm eta Jacoubovitch kexatu egiten ziren zenbait ikerlek komunikazio-ikerketan
beharrezko diren irizpide definitzaileak eta irizpide metodologikoak egokiro erabiltzen ez
zituztelako, eta bi esparru ezagun, espazioa eta denbora, nahastu egiten zituztelako.
Horregatik, ez omen zen garbi geratzen zer neurtzen zen. Komunikazioa neurtzeko
irizpide definitzaile hauek aipatu zituzten: 1) Neurketaren unitatea, zer den neurtzen dena;
2) Enumerazio metodoa, unitateak zenbatzeko arauak; eta 3) Neurketaren esparrua,
unitate zenbatuak kokatzeko erreferenzia (espazioa ala denbora).
75
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baino; 3) oso gutxik irakurri zituzten taulak eta zerrendak; 4) lehen
orrialdeko testuaren %23 irakurri zuten, lehen sekzioko testuaren %12, eta
ale osoko testuaren %9; 5) Titularra eta testua erreferentziatzat hartuz, berri
politikoen irakurketa besteena baino askoz ere handiagoa zen; baina
argazkiak eta argazki-oinak erreferentziatzat hartuz, berri politikoen
irakurketa batez bestearen azpitikoa zen, eta, alderantziz, jende/gizarteari
buruzko berriak batez bestekoa baino askoz gorago. Emaitzak nahiko
interesgarriak dira.
Weaver eta Mauro-k77 eduki-kategoriak eta albiste-elementuak deitutako
ikerbideak erabili zituzten. Ikerketarako hamazazpi eduki-kategoriatan
banatu zituzten albiste eta editorial guztiak: ekonomia78, ekonomia-zerbitzua,
istripu eta delituak, zerbitzu orokorra, gobernua (lokala eta estatukoa),
gobernua (nazionala), gobernua (atzerrikoa), giza interesa, umore eta
entretenimendua, militarra eta gerra, fikzio-seriala, kirola (lokala), kirola
(herrialdekoa), kirola (nazionala eta nazioartekoa), kirol zerbitzua (lokala eta
estatukoa), kirol-zerbitzua (nazio eta nazioartekoa), eta gizarteari buruzko
gaiak (ingurugiroa, langileria, hezkuntza). Hauek ziren, beraz, edukikategoriak.
Albiste-elementuak deitutako ikerbidean bederatzi sail prestatu zituzten:
albiste-albisteak edo estriktuki berriak79, erreportaiak80, zutabeak, editorial
eta eskutitzak, argazki eta ilustrazioak, zerrendak, puzzle eta jokoak,
komikiak, eta «cartoons» edo editorial-marrazkiak81. Emaitzak hurrengo
hauek izan ziren:
1.

77

Orohar, gizonezkoek eduki osoaren %21 irakurri zuten eta
eduki-kategoria irakurrienak hauexek ziren: gobernu nazionala
—kategoria honetako irakurgaien kopurutik %45 zerbait
gutxienez irakurria izan zen—, militarra eta gerra (%44),
gobernu lokal eta estatala (%40), istripu eta delituak (%34),
gizarteari buruzko gaiak (%32), atzerriko gobernua (%28), eta
fikzio serialak (%28), hurrenez hurren.

(Weaver and Mauro 1978).
«Business» jatorriko testuan.
79
«Straight news» jatorrizko testuan.
80
«Features» deitua.
81
«Cartoons» hauek, Weaver eta Mauro-ren definizioz (Ibidem, 86 or. ), «editorialen
[orrian egoten diren] marrazkiek osatzen dituzte, komiki entretenigarrietatik bereiziz».
Hala ere, gure ustez, nahiko bereizketa artifiziala da, deituraren aldetik batez ere, zeren
eta, normalean, «cartoons» eta «comic strips» gauza bertsutzat hartzen baitira ingelesez.
78
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2.

3.

Emakumezkoek eduki osoaren %18 irakurri zuten eta edukikategoria irakurrienak hauexek izan ziren: gobernu nazionala
(%38), militarra eta gerra (%37), gobernu lokal eta estatala
(%36), istripu eta delituak (%31), giza interesa (%29), fikzioserialak (%29), eta gizarteari buruzko gaiak (%29).
Albiste-elementuen ikerbideari
zegokionez,
gizonezkoek
irakurketa portzentaia hauek eman zituzten: albiste-albisteak,
argazkiak, eta ilustrazioak (%46); zutabeak, editorialak,
eskutitzak, eta editorial-marrazkiak (%13); erreportaiak,
puzzleak, eta jokoak (%11). Emakumezkoek ia irakurketa
berdinak adierazi zituzten: zutabeak, editorialak, eskutitzak, eta
editorial-marrazkiak (%43); komikiak eta entretenigarriak
(%13); albisteak, argazkiak, eta ilustrazioak (%12).

Weaver eta Mauro-ren emaitza horietati garbi zegoen gizonezkoek eta
emakumezkoek kantitate berdintsua irakurtzen zutela eta, are gehiago, lau
eduki-kategoria irakurrienak berberak zirela bi taldeetan —gobernu
nazionala, militarra eta gerra, gobernu lokal eta estatala, eta istripu eta
delituak—. Beraz, lasai samar esan zitekeen bi taldeek gauza berdinak
irakurtzen zituztela. Baina diferentzia nabariak agertu ziren albisteelementuak ikerbidean sartzean, zeren gizonezkoen albiste-elementu
irakurriena —albiste-albisteak, argazkiak, eta ilustrazioak—, %46 batekin,
hirugarren agertzen zen emakumezkoetan, %11ko portzentaia txikiarekin.
Aldiz, emakumezkoen albiste-elementu irakurriena —zutabeak, editorialak,
eskutitzak, eta editorial-marrazkiak—, %43 batekin, bigarren agertzen zen
gizonezkoetan, %13 portzentaia txikiarekin. Horregatik, ikerlan horretatik
ondoriozta zitekeen gizonezkoek albiste-materiala irakurtzen zutela nagusiki
eta emakumezkoek, berriz, iritzizkoa —editorialak, eta abar—.
Brown eta Reuss-ek (Brown eta Reuss 1980) egindako inkesta batean,
irakurleria interesatuagoa zegoen bertako ekonomia eta industria berrietan,
naziokoetan baino. News Research Report berean, Winter-ek82 adierazi zuen,
adin ertaineko eta diru-sarrera eta hezkuntza handiko gizonezkoak zirela
kirol-albisteetan interesatuenak. Beste emaitza bat izan zen, gizonezkoak
baino interesatuagoak zeudela emakumezkoak kirol lokalei buruzko
albisteetan. Sparkes eta Winter-ek83, aipatutako ikerketa-txosten beraren
hirugarren atalean, emaitza hauek aipatzen zituzten: irakurleriaren iritziz, gai
biolento gehiegi agertzen zela atzerriko nazioei buruzko berrietan. Baina,
ikerlanaren barruan, irakurle-lagin bati nazioarteko albiste prestatu batzuk

82
83

(Winter 1980).
(Sparkes and Winter 1980).
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jarri zizkieten baloratzeko, eta irakurle horiek gai biolentoena zeukaten
albisteak aukeratu zituzten interesgarrien modura. Kontraesana, beraz.

Laugarren barrutia: interesgarritasunaren
ikerketak
11.1.4

Interesgarritasunaren hitza maiz, eta ia aldioro, agertzen da kazetaritzari
buruzko liburuetan, eta kontzeptu horretaz eman diren definizioak eta egin
diren osagai-sailkapenak kontaezinak dira. Izan ere, albiste bat interesgarri
izatea, kasik beharrezko baldintza baita horren irakurketarako. Hala ere, ez
legoke zuzen albistegarritasuna84 eta irakurketa-interesgarritasuna berdin
direla esatea.
Aspaldi hasi ziren EBBetan irakurketa-interesgarritasunaz ikerketak
egiten eta horretarako metodoak bilatzen. Hor dago George Gallup-en
ikerlana85, irakurleak zein albiste irakurtzen duen galderari erantzunez, hor
dago Bigelow-rena86 ere, irakurlearen interesa neurtzeko inkesta-metodoa
prestatuz, Bush-en oharrak87, eta Herbert Kay-ren ikerlana88, egunkariaren
irakurketan erabiltzen den jokaera aztertuz, hots, irakurle batek albiste bat
zergatik irakurtzen duen, eta beste bat baztertzen, itaunduz.
11.1.4.1 Interesgarritasuna neurtzeko metodoak
Beharbada Flesch89 izan zen giza interesgarritasuna enpirikoki neurtzen
saiatu zen lehena. Horretarako indize edo formula bat prestatu zuen, baina
Lynch, Kent eta Carlson-ek diotenez90, beste batzuk bezala, formula horrekin
ulermenaren alderdi pertsonal bat besterik ez zuen neurtzen91, eta ez
interesgarritasuna. Faktore askok eragin baitezake azken honetan.

84

«Newsworthiness» ingelesez.
(Gallup 1930).
86
(Bigelow 1946).
87
(Bush 1942).
88
(Kay 1954).
89
(Flesch 1940).
90
(Lynch and others 1967).
91
Flesch, formula honekin, mezu idatzietako elementu pertsonaletan gairatu zen.
Mezu batetako hitz pertsonalen (zu, ni, jendea, izenak, eta abar) eta perpaus pertsonalen
proportzioa kalkulatuz eta portzentaia hauek mezuaren ulergarritasunarekin konparatuz
kalkulatzen zuen interesgarritasuna. Gertatzen zena zen, mezu batzuk, formula hau
aplikatuz, oso interesgarri ager zitezkeela, baina gero irakurlegoari ez zitzaizkiela
gustatzen, ez iruditzen interesgarri, gaiak ere interesik sortzen ez zuelako, adibidez.
85
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Lynch, Kent eta Carlson-ek, aipatutako lanean, diferentzial semantikoa
erabili zuten giza interesgarritasunaren esanahiari neurriak hartzeko,
kontzeptuari dimentsio konnotatiboak aurkitzeko. Diferentzial semantiko
honekin, zehazkiago, albisteetako giza kalitate kontzeptuaren dimentsio
konnotatiboak ikertu nahi izan zituzten. Aipatutako kontzeptu horren
balorearen %60 baino gehiago kontabilizatu zuten hurrengo lau dimentsio
edo faktore hauek92:
1.
2.
3.
4.

Pertsonalismoa.
Ebaluaketa.
Konplexitatea.
Ataka edo korapiloa93.

Pertsonalismoaren dimentsioak %22 kontabilizatu zuen, ebaluaketak
%16, konplexitateak %13, eta atakak %10. Ikerle hauen ustez, emaitza hauek
garbi adierazi zuten giza interesgarritasuna albisteetan dimentsio anitzekoa
zela.
Haskins-ek94 beste teknika bat prestatu zuen artikulu editorialak eta
ideiak, edukiak hitz bat edo gutxitan aurkeztuz, interesgarritasunaren haritik
neurtzeko. Teknika honetan irakurleak artikuluaren titularra —azpititularra
barne— edo horren ideia, zerotik ehunerainoko termometro erako eskala
batean neurtzen du. Interesgarritasun-eskala honetan zeroak «osotara ziur
ez irakurtzea» balio du eta ehunak, berriz, «osotara ziur irakurtzea». Izan ere,
termometro baten itxura osoa du interesgarritasunaren eskala honek —
graduak eta guzti— eta erdian, 50 graduko markan, dago bereizketa. 50
gradutik gora hasten da «ziur irakurtzea», eta horretatik behera «ziur ez
irakurtzea». Haskins-ek sakonki probatu eta egiaztatu zuen bere zenbakieskala teknika hau, baliozkotzat joz. Ikerketa berean, ez zuen oso
fidagarritzat jo hitzezko eskala95. Haskin-ek bere hipotesia ziurtatu zuen,
hots, irakurle izatekoak artikuluaren ageriko edukian —zeina titular,
azpititular eta irudiaren edukian eta munkaketan agertzen den— hartzen
duela irakurtzeko ala ez irakurtzeko erabakia. Teknika hau beste ikerle
92

Lau dimentsio hauen adjektibo-pareak hauexek ziren: Pertsonalismo:
intimate/distant, sympathetic/unsympathetic, personal/impersonal, exciting/ unexciting,
fresch/stale. Ebaluaketa: informative/uninformative, valuable/worthless,
colorful/colorless. Konplexitatea: difficult/easy, heavy/light, complex/simple,
deep/shallow. Ataka (Constraint): cautious/reckless, restrained/unrestrained.
93
«Constraint» jatorrizko testuan.
94
(Haskins and Kubas 1979).
95
Hitzezko eskala honetan sei esaldi erabili zituzten, gehienetik —«osotara ziur
irakurriko dudala»— gutxienera —«osotara ziur ez dudala irakurriko»—.
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batzuek ere erabili ohi dute. Hemeretzi urte beranduago, Haskins eta Kubasek96 teknika beraren baliagarritasuna frogatu zuten egunkarietako komikien
interesgarritasuna aztertzean.
Laburbilduz, bi era berezitan egiten dira interesgarritasunaren ikerketak,
batez ere, batean diferentzial semantikoa erabiliz, eta bestean zenbaki-eskala.
Hirugarren era batek, arruntenak, hitzezko eskala erabiltzen du.
11.1.4.2 Interesgarritasuna eta albistea
Egunkariaren zuzendariak, egunero, ehundaka gertakizun eta berriren
interesgarritasuna aurreikusi behar du, argitaratu ala ez erabakia hartu baino
lehen. Irakurleak zertan duen interesa ere kontuan hartu behar du. Albiste
baten interesgarritasuna argitaratzearen faktore bakarra ez bada ere, oso
garrantzitsua dela ezin ukatu. Aurreko epigrafeetan esandakoak oso
harremandurik baitaude azpiatal honekin.
Egunkari batek irakurleria handiena erdietsi nahi badu, irakurketa-maila
handienak lortzen dituzten albisteak eta albiste-kategoriak jarriko ditu
egunkarian. Baina, honela eginez, beharbada, Haskins-ek izendatutako
editorial mix dilemarekin topo egin dezake97. Zer albiste-konbinaketak
iritsiko du irakurleriarik handiena? Erantzunik logikoena «irakurketamailarik altuena edo ranking-ik handiena lortzen duena» baldin bada,
Haskins-ek aurkitu zuen, aldizkarietarako behintzat, hori ez zela arrapostua,
zeren eta irakurketa-maila handiko albiste batzuk irakurleria segmentu
berari atxikitzen baitzitzaizkion. Haskins-ek iradoki zuen editorial mix
dilemaren erantzuna interesgarritasunaren kategoriatan zegokeela.
Dilema horren erantzun bat, jakina, eduki-kategoriatan dagoke, hots,
edukia berez izatea irakurlearentzat erakargarri (ikus 11.1.3.2 epigrafea,
«Zer irakurtzen duen irakurleak», 346 or.) Beste erantzun bat Schramm-en
instanteko eta geroko sarien teorian legoke98. Hitz gutxitan, teoria honek dio
96

(Haskins and Kubas 1979).
(Haskins 1965).
98
(Schramm 1949). Irakurketa-teoria honen arabera, Schramm-ek adierazi zuen,
irakurlegoaren berri-aukeraketa bi albiste-kategoriatan biltzen dela: «Immediate reward»
—instanteko saria— eta «delayed reward» —geroko saria—. Schramm-en hitzetan,
honela dira horien definizioak (260-262 orr.): «Immediate reward: account of any
physical or non-physical event in which a large number of readers participate and receive
immediate satisfaction. A reward is gained at once. Readers face a minimum of tension
while reading the story; they can identify themselves with the story. It satisfies readers'
curiosity about what other people are doing and enables them to share vicariously the
experience of others without any dangers or stress involved. It thrills surprises, shocks,
97
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irakurleriak bi kategoria horien inguruan hartzen duela zer irakurri nahi
duen erabakia. Instanteko sariaren kategoriako albisteek berehala ematen
diote satisfakzioa, jakinmina edo jakinahia asez; irakurlea eduki eta
pertsonekin identifikatzen da, parte hartu ere, baina ia tentsiorik gabe; beraz,
irakurri, interesa sortu eta kitto. Geroko sariaren kategoriako albisteek
tentsioa sorrarazten dute, pentsarazi egiten dute; saria da, zer edo zer
izatekotan, bizitzako arazoei aurre egiteko irakurleria informatu eta
prestatzen duelako. Schramm-ek aurkitu zuen hezkuntza txikiagoko
irakurleek instanteko saria ematen zuten albisteetarako joera zutela, eta
hezkuntza handiagokoek, berriz, geroko saria ematen zutenetara. Baina
Schramm-ek berak zioen modura, teoria honek kategoria-finkotasunaren
arazoa du, zeren eta irakurle batentzat instanteko saria dena, beste batentzat
geroko saria izan bailiteke.
Oraindik beste erantzun bat kazetaritzako testu liburuetan egon daiteke,
albistegarritasunaren kontzeptua definitzeko erabiltzen diren elementuak
aplikatuz —gertakariaren nabarmendura, hurbildura, garaikotasuna, eta
beste—. Izan ere, Badij eta Ward-ek, diferentzial semantikoa erabiliz,
Schramm-en teoria txekeatu zuten eta albisteak, eta horien albistegarritasuna,
aurretiaz neurtzeko, lau dimentsio erabil zitezkeela ondorioztatu zuten:
garrantzia, nabarmendura, normaltasuna, eta saria, instantekoa nahiz
gerokoa99.
Azkenik, Guido Stempel IIIek, Haskins-en termometro eskala eta
titularrak erabiliz, ikerketa enpiriko bat burutu zuen100 interesgarritasunaren
kategoriak aurkitzeko. Zortzi kategoria irten ziren ikerketan eta horietako
zazpi aipatuko ditugu:
1.
2.

Politika nazionala.
Instanteko saria.

titillates, creates sympathy or aversion. Delayed reward: account of any physical or nonphysical event in which a large number of readers participate and receive delayed reward.
Reward would be gained later, if any reward be gaine at all. It sometimes requires the
reader to endure unpleasantness or annoyance. It would create tension within the reader.
The story contains an element of discomfort, because it forces people to consider matters
that may have grim consequences; its reward lies in its informing people about, and
preparing them to meet, the problems of life».
99
(Badij and Ward 1980). Lau dimentsioak hauexek ziren: significance —garrantzia—,
prominence —nabarmendura—, normality —normaltasuna—, eta reward —saria—. Lau
dimentsio hauek honela banatzen dira diferentzial semantikoan: garrantzia: inpaktua;
nabarmendura: ezagunak/ezezagunak albisteko protagonistak; normaltasuna: gatazka,
arrarua, normala; saria.
100
(Stempel III 1967).

PRENTSA IDATZIAREN IKERKETA: BARRUTIAK ETA TEKNIKAK

3.
4.
5.
6.
7.
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Aktibitate ekonomikoa.
Osasun publikoa eta gizartea.
Interesgarritasun txikia.
Gatazka eta suspentsea.
Aisia.

Hauexek ziren Stempel-ek, garrantzian hurrenez hurren emanda,
aurkitutako interesgarritasunaren kategoriak. Gehienak argi daude,
esanahiari begiratuz. Beharbada bosgarrena agertzen da ilunen. Kategoria
honetan interesgarritasun txikia duen edozein albiste sar daiteke, baina
interesgarritasun txikiko albisteek irakurleria jakin eta finkoa ez dutela
ahantzi gabe.
11.1.5

Bosgarren barrutia: zehaztasunaren ikerketak

Albisteetan hautemandako zehaztasun —edo akurazitatea101— eta
partzialkeriari buruzko ikerlanak anitz izan dira Charnley-k 1936. urtean
lehen posta-itaunketaren bidezko inkesta egin zuenez geroztik102. Ikerlan
gehienek bi oker-mota bereizi izan dituzte: mekanikoak —oker tipografiko,
ortografiko, puntuaziozko eta letreatzezkoak— eta beste guztiak.
1967. urtean, Berry-k103 Californiako hiru egunkariren albistezehaztasuna estudiatu zuen. Albisteak bi kategoriatan bereizi zituen: albiste
prestatuak, prentsaurrekoak, elkarrizketak, eta beste; eta albiste ezprestatuak,
lapurretak, hondamenak, istripuak, eta abar. Espero zitekeenez, albiste
prestatuak zehatzagoak ziren orohar. Ikerketa aurrerago eramanez, Berry-k
honela kategorizatu zituen okerrak: oker objektiboak, datuei buruzkoak edo
mekanikoak; eta oker subjektiboak, esanahi edo interpretazioari
zegozkionak. Ondoren, oker-mota hauek aipatutako bi albiste-kategoriekin
erlazionatu zituen. Albiste prestatuetan oker objektibo gutxiago agertzen
ziren, baina, harrigarriki, oker subjektibo gehiago. Berry-k, azkenik, okerkopuruak iturriaren arabera kalkulatu zituen. Komunikatuetan oinarritutako
albisteak ziren zehatzenak (%62 okerrik gabe). Beste informazio-iturri
batzuen kasuetan emaitza hauek lortu ziren: aurrez-aurreko elkarrizketetan,
%55 okerrik gabe; kazetaria gertatokian edo gertakizunean egonik, %45
ziren zehatz; telefonozko elkarrizketetan, %36 zehatz; polizia edo legea

101

Ingelesezko «accuracy», latineko acuratio hitzetik dator eta, espainiar autore batzuk
(Ramón Tamames) «acuracidad» hitza gazteleraz ere erabiltzea gomendatzen dute.
Horretatik, euskaraz ere, zentzu tekniko-zientifikoan, egokia litzateke.
102
(Charnley 1936).
103
(Berry 1967).
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betearazteko funtzionariak informazio-iturritzat hartutako albisteetan, %82k
oker bat edo gehiago zeukaten.
Lawrence eta Grey-k104 oker subjektiboen kausak erreportarien oinarrizko
informazio eznahikoan eta idazketa-ohituretan zegoela aurkitu zuten.
Azpimarratu ere azpimarratu zuten, iturriarekiko kontaktu ezak oker
subjektiboak areagotu egin zitzakeela.
Baina zenbait urte beranduago, eta Berry-ren aurkikuntza batekin
kontrajarriz,
Scanlon-ek105 aurrez-aurreko
elkarrizketa
zehaztasun
gutxienekoa zela aurkitu zuen. Datu kontrajarri hauen aurrean, Scanlon-ek
modu berri batez sailkatu zituen albisteak, iturriak erreferentziatzat hartuz:
albiste aktiboak eta albiste pasiboak. Albiste aktiboak, kazetariak beren
sorreran parte hartzen zueneko albisteak ziren: adibidez, telefonoelkarrizketak edo prentsaurrekoak. Albiste pasiboak, erreportariak gehienbat
soegile edo idazle-lana egiten zueneko albisteak ziren. Sailkatze honen
arabera, Scanlon-ek aurkitu zuen albiste pasiboak %71tan zirela zehatz eta
albiste aktiboak %37tan. Beraz, nolabait, Berry-ren datuetara hurbildu zen106.
Ryan eta Owen-ek107 hogeitamasei oker-mota bereizi zituzten eta,
postazko itaunketaren bidez ikerketa egin ondoren, gizarte-gaietako
albisteetan informazio orokorrekoetan baino oker gehiago agertzen zirela
aurkitu zuten. Oker-motarik handiena «ez emandako informazio
adierazgarria» zen, %37 batekin.
Idazteko estiloa ere zehaztasun ezarako bidea izan daiteke. Beharbada,
hemen ere sar litezke Berry-ren oker subjektiboak, esanahia eta
interpretazioa estiloarekin harremanduta baitaude. Idazteko estiloari baino
albistea egituratzeko erari begiratuz, Ross-ek108, 1959an, kazetaritzan erabilia
den piramide irauliaren egitura zehaztasunerako txartzat jo zuen. Hala ere,
ez zuen iritzi horretarako daturik eman, baina bai Kerrick-ek109. Honek
piramide irauliaren egitura, batetik, eta egitura narratiboa, bestetik, alderatu
zituen eta emaitzek ez zuten ezberdintasun nabaririk eman.

104

(Lawrence and Grey 1969).
(Scanlon 1972).
106
Gauza bitxi modura, Pulford-ek egindako ikerlan batean (1977) Associated Press
berri-agentziako albisteek United Press International-ekoek baino askoz ere oker gehiago
zituztela adierazi zen.
107
(Ryan and Owen 1977).
108
(Ross 1959).
109
(Kerrick 1959).
105
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Azkenik, Singletary-k prestatutako bilduman110, zehaztasun- edo
akurazitate-ezaren oinarri psikologikoak
aipatzen
ziren:
estresa,
koorientazioa —beste jendeak «gu bezalakoak» edo «ez gu bezalakoak»
diren ebaluatzeko joera—, dogmatismoa, eta hautemate edo pertzepzio
aukerakorra.

Seigarren barrutia: irakurgarritasunaren
ikerketak

11.1.6

Irakurgarritasunari buruzko ikerketak ez dira oso ugariak gaur egun
EEBBetako prentsan, baina hala ere badute beren garrantzia. Lehenik eta
behin, irakurgarritasuna eta irakurgaitasuna111 bereiztea komeni litzateke.
Irakurgarritasuna «idazteko estiloak eragindako [testu baten] ulermenerraztasuna da», Klare-k definitu zuen modura112. Beraz, testu baten
irakurtzeko erraztasun edo zailtasuna neurtzen du ikerketa-mota honek.
Baina irakurgaitasuna beste zerbait da. Irakurgaitasuna testu bat gure
irakur-ahalmenaren barruan egoteaz arduratzen da, hots, irakurgai denentz.
Irakurtasunari ez zaio axola ulertzeko zaila ala erraza den testua, irakurketa
egiteko baldintza objektibo batzuk betetzen dituen ala ez baizik. Adibidez,
testu bat tintaz zikindua eta zirriborratua badago, testu hori ez da irakurgai,
ez ditu irakurgaitasunaren baldintza objektiboak betetzen. Beraz, eta
bereizketa hau egin ondoren, irakurgarritasunaren neurketa egiteko prestatu
izan diren formulen eta saioen historia jakin nahi bagenu, aski genuke
Klare-n aipatutako liburura jotzea.
Irakurgarritasun-mailak badu eraginik irakurlerian eta, zehazkiago,
irakurleak irakurtzen duen albistearen testu-luzeran. Swanson-ek egindako
ikerlan enpiriko batean113, irakurgarritasun-mailaren arabera errazak
iritzitako artikuluetan irakurleek askoz ere testu gehiago, ia bi halako,
irakurri zuten, zailak kontsideratutakoetan irakurritakoarekin konparatuz.
Bereizketa kontzeptuala hona ekarriz, Powers eta Kearl-ek114 irakurketainteresgarritasunak eta irakurgarritasunak korrelaziorik ez zutela aurkitu
zuten, hau da, testu bat, irakurtzeko erraza izan arren, ez zela horregatik
interesgarriago.

110

(Singletary 1980).
Erdaraz «lecturabilidad» eta «legibilidad», ikus (Martínez de Sousa 1981, 275 or. )
eta ingelesez «readability» eta «legibility».
112
(Klare 1963, 1. or. ).
113
(Swanson 1948).
114
(Powers and Kearl 45).
111
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Fusaro eta Conover lau egunkariren irakurgarritasuna neurtzen aritu
ziren115, bi tabloide eta bi eztabloiderenak. Emaitzak aipagarriak izan ziren:
New York Times eta Wall Street Journal egunkari eztabloideetako albiste
garrantzitsuenak irakurtzeko, lehen urteko unibertsitari baten irakurketamaila eduki behar zen, eta New York Daily News eta New York Post
egunkarietako albiste nagusiak irakurtzeko, berriz, batxilergo-institutuko116
bigarren urteko ikasleen maila. Bi ikasturteko aldea, beraz, bi moten artean.
Johns eta Wheat-ek117 politikari buruzko albisteak, batez beste,
kirolezkoak baino irakurtzeko zailagoak zirela frogatu zuten. Bide beretik
joan zen Stempel-en ikerlana118 eta nazioarteko eta nazioko albisteak
kiroletakoak baino irakurtzailagoak zirela aurkitu zuen. Editorialen eta
albisteen irakurgarritasun-maila konparatuz, Curtis eta Shaver-ek, Moznette
eta Rarick-ek, eta Stempel-ek119, guztiek gauza bera adierazi zuten, albisteak
editorialak baino irakurtzailagoak zirela.
Smith eta McCombs ikerleek120, kontuan harturik hitz eta perpaus
laburrek hutsune edo espazio zuri gehiago sorrarazten dutela albisteetan,
hipotetizatu zuten «irakurle batek nahiago izango duela espazio zuri askoko
albistea, espazio zuri gutxikoa baino». Emaitzek baieztatu egin zuten
hipotesia, hots, irakurgarritasun-maila mantenduz, nahi edo zaletasun
handiagoa sortzen zuela hutsune zuri askoko albisteak.
Azkenik,
Stevenson-ek121
Estatu
Batuetako
prentsaren
irakurgarritasunaren neurketa historiko bat eraman zuen aurrera, 1872tik
1960artekoa hain zuzen ere. Bi kategoriatan banatu zituen egunkariak:
egunkari kontserbadoreak eta sentsazionalistak122. Emaitzek adierazi zuten,
egunkari kontserbadoreek beren irakur-zailtasun maila mantendu edota
115

(Fusaro and Conover 1983). Bi tabloideak —tamainaz tabloideak eta estiloz
sentsazionalistagoak— New York Post eta New York Daily News ziren; bi eztabloideak,
berriz —izara tamainakoak eta ez-sentsazionalistak— New York Times eta Wall Street
Journal ziren.
116
High School.
117
(Johns and Wheat 1978, abendua).
118
(Stempel III 1981).
119
(Curtis and Shaver 1979; Moznette and Rarick 1968; Stempel III 1981).
120
(Smith and McCombs 1971).
121
(Stevenson 1964).
122
Egunkari kontserbadoreak —egonkorrak, ez-sentsazionalistak edo serioak— hauek
ziren: New York Times, New York Tribune eta Washington Post. Egunkari
sentsazionalistak —intereszaleak edo «responsive»— ondoko hauek: New York World,
San Francisco Chronicle, Chicago Tribune. «Kontserbadore» hitzak ez dagokio, hitzez
hitz, ideologiari, argitaratutako edukiei eta eduki hauek aurkezteko estiloari baizik.
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zerbait jaitsi egin zutela urtealdi horretan zehar. Egunkari sentsazionalistek,
berriz, 1895 urtetik hona, Yellow Journalism garaitik honantz, igo egin zuten
beren irakurgarritasun-maila, beraz, irakurtzeko zailagoak egin ziren 1895.
urteko markarekin konparatuz. Beste garaiarteko analisi batean, Fowler eta
Smith-ek123, 1904, 1933 eta 1965 urteetako egunkari eta aldizkari-laginak
erabiliz, aldizkariak egunkariak baino irakurterrazagoak zirela frogatu
zuten.
Berri-agentzien despatxu edo albisteen irakurgarritasun-mailari
dagokionez, Hoskins-ek124, Associated Press eta United Press International
berri-agentzia ezagunak aztertu ondoren, hauen teletipo idazkiak ulertzeko
lehen zikloko unibertsitarien irakurketa-maila izan behar zela adierazi zuten.
11.1.6.1 Irakurgarritasuna neurtzeko teknikak
Formula asko prestatu izan dira irakurgarritasuna objektiboki neurtzeko.
Gehienetan, bi parametro nagusi erabiltzen dira: a) zenbat silaba dituzten
hitzek; eta b) zenbat hitz dituzten perpausek. Hauen ondotik sortzen dira
irakurgarritasun-maila handia lortzeko, testuak irakurterrazak egiteko, hitz
laburrak eta esaldi eta perpaus laburrak erabili behar direneko aholkuak,
enpirikoki frogatuak. Ezagun eta erabilienetako bat Flesch-en Reading Ease
Formula —Irakurterraztasunaren formula— da125. Hau erabiltzeko lau urrats
eman behar dira:
1.
2.
3.
4.

Testutik 100 hitz sistematikok iaukeratzea.
Hitz horien silaba kopurua kontatzea —wl—.
Perpausetako batez besteko hitz-kopurua kalkulatzea —sl—.
Hurrengo eragiketa egitea: Reading Ease = 206'835 - 0'846wl 1'015 sl.

Emaitza, aldez aurretik prestatuta eta frogatuta dagoen taula batean
txekeatzen da irakurgarritasun-maila jakiteko. Taula horrenik ez bada,
alderaketa erlatiboak egin daitezke, «A egunkaria B egunkaria baino
irakurgarriagoa da» erakoak. Irakurgarritasuna neurtzeko beste teknika bat
Fog Indize deritzona da, Gunning-ek prestatua126:
1.
2.
123
124
125
126

Sistematikoki 100 hitzeko laginak aukeratzea.
Perpausen batez besteko hitz-kopurua kalkulatzea.

(Fowler and Smith 1979).
(Hoskins 1973).
(Flesch 1948; Flesch 1962).
(Gunning 1952).
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3.
4
5.
6.

Hiru silaba, edo gehiago, dituzten hitzak zenbatzea.
Hurrengo batuketa egitea: batez besteko perpausaren hitzkopurua gehi hiru silaba edo gehiagoko hitz-kopurua.
Batuketaren emaitza 0'4 zenbakiaz biderkatzea.
Azkenik, Flesch-en formulan bezala, irakurgarritasun-maila
aldez aurretik prestatutako taula batean txekeatzea, edo bestela,
alderaketa erlatiboak egitea.

McLaughlin-ek127 hirugarren irakurgarritasun-formula bat proposatu
zuen, SMOG Grading deitua. Formula hau oso erabilerraza da, nahiz ikerle
batzuentzat besteak bezain egokia ez izan:
1.
2.
3.

Testuaren hasieraldean hamar esaldi kontsekutibo aukeratzea;
beste hamar erdialdean; eta beste hamar azkenaldean.
Hiru silaba edo gehiago dituzten hitzak kontatzea; eta kopuru
horren erro karratua kalkulatzea.
Ateratako zenbakia da testua eroso irakurtzeko irakurleak behar
duen hezkuntza-maila.

Azkenik, Taylor-ek128 beste teknika bat erabili zuen bere Cloze-prozedura
prestatzeko:
1.
2.
3.
4.

250-300 hitzeko testu zati bat aukeratzea.
Abiapuntu aleatorio batetik hasiz, bost hiznaka bat kendu eta
hutsunea uztea.
Testu-zatia honela prestatuta, irakurleei eman eta hutsuneak hitz
zuzenekin bete ditzaten eskatzea.
Zuzen betetako hitz-kopurua edo portzentaia da testu horren
irakurgarritasun-maila.

Argi dago perpausaren luzera dela formula hauetako osagai bat.
Honetaz, Severin eta Tankard-ek129 Washington Post egunkariko Charles Seib
idazleak emandako datu batzuk aipatu zituzten: The New York Times-ek 33
hitzeko batez besteko perpaus-luzera zeukan, The Washington Post-ek 38
hitzekoa, eta The Washington Star-ek 31koa. Kontrastea eginez, Woody
Allen-en «Without feathers» liburuak 12 hitz zituen perpauseko, eta beste

127

(McLaughlin 1969). SMOG akronimoak hau esan nahi du: Simple Measure of
Gobbledygook.
128
(Taylor 1953; Taylor 1956).
129
(Severin and Tankard 1979).
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estatubatuar idazle ezagunen hitz-kopurua berdintsua zen, hamabiren
ingurukoa.
11.1.7

Zazpigarren barrutia: estiloaren ikerketak

Prentsako estiloaren ikerketak bere nortasuna du, linguistikako estilistikan
eta psikolinguistikan oinarrituta egon arren. Kazetaritzako testuliburuetan
hainbat autorek130 dioten modura, gertakari bakoitzak bere tonua, izakera eta
erritmoa izan behar ditu eta, albistea idaztean, hitz eta perpaus eta datuen
aukera egitean, kazetariek hori guztia islatzen saiatzen behar dute.
Sinplizitatea, kontzisioa, bizitasuna, argitasuna, laburtasuna eta zehaztasuna
dira testuliburuetan agertzen diren estilorako ardatz batzuk, objektiboki
definigaitzak badira ere. Beste alde batetik, egunkari bakoitzak, idaztarauak
ematen dituen estilo-liburua dauka.
Burgoon, Burgoon eta Wilkinson-ek131 prentsako analisi estilistikoetan bi
ikerbide orokor erabili izan direla zioten. Lehenaren bidez, mezu batzuen
elementu sintaktikoak objektiboki neurtu eta indize estilistikoak sortzen dira.
Ondoren, irakurleei mezuak eman eta hauek balorazioa egiten dute.
Balorazio horretan elementu estilistikoak estimulu gisa jokatzen dute.
Irakurleek ekoiztutako emaitzetatik jakin dezakegu zein indize estilistikok
eragiten duen baloraziorik handiena. Indize estilistikoak sortzeko eta
irakurleen balorazioak aurreikusteko, mezu-elementuak konbinatzen dira.
Hala ere, ikerbide honek badu arazorik: balorazioak, mezuaren baitan egon
ordez, irakurleak bere buruan egiten dituela.
Bigarren ikerbidearen bidez, irakurleek, mezu-lagin batzuen aurrean,
zuzenki egiten dituzte beren balorazio subjektiboak eta, ondoren, prozedura
estatistikoen bidez, gehienetan faktore-analisiak, balorazio-dimentsio
orokorrak aurkitzen dira. Azken helburua ikerbide bietan berbera da, hots,
irakurleentzat adierazgarri diren estilo-dimentsioak aurkitzea. Lehenbiziko
ikerbideak, Lynch-i jarraituz132, hamabi kategoria estilistiko erabiltzen ditu
normalean:
1.
2.
3.

130
131
132

Produktibitatea: hitz edo perpausen maiztasuna.
Perpausen luzera: perpausetako batez bestezko hitz-kopurua eta
batez besteko letra-kopurua.
Kontsistentzia: zer maiztasunez gertatzen ala gertatzen ez diren
hurrengo neurriok: perpausetako batez besteko letrak;

(Harris and others 1981; Mencher 1984).
(Burgoon and others 1981).
(Lynch 1967).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

perpausetako batez besteko silabak; perpausetako funtzio-hitzak
—preposizioak, mugatzaileak eta juntagailuak—; eta batez
besteko letrak hitzeko.
Lexikoaren dibertsitatea: tipo-token133 erlazioa, hau da, hitzkopuru osoa hitz desberdinen kopuruaz zatitzea.
Sakabanaketa edo dispertsio sintaktikoa: zenbat izen,
adjektibo, aditz, eta abar.
Abstrakzioa: izen abstraktuen portzentaia izen-kopuru
osoarekiko, eta aditz finituena aditz-kopuru osoarekiko.
Konplexitatea: bai batez besteko silabak hitzeko eta bai batez
besteko letrak hitzeko, biak batera.
Erredundantzia: batez besteko funtzio-hitzak, perpauseko.
Pausalitatea:
batez
besteko
puntuazioa,
perpauseko.
Honetarako, puntuazio-marka guztiak zenbatu eta perpauskopuruaz zatitzen da.
Pertsonalismoa:
hitz
pertsonalen
portzentaia
hitz
kopuruarekiko, perpaus pertsonalen portzentaia perpaus
kopuruarekiko, edo/eta Flesch-en giza interesaren neurria.
Emotibitatea: adjektibo gehi adberbio kopuruaren portzentaia,
izen gehi aditz kopuruarekiko.
Irakurgarritasuna: mezu baten irakurgarritasun-neurria, Fleschen edo beste edozeinen formula erabiliz.

Lynch ikerlearen lan bereko bigarren ikerbidea erabiliz, eta faktoreanalisiak eginez, lau dimentsio estilistiko nagusi identifikatu dira:
1.
2.

3.

133

Ulermena: mezua ulertzeko erraztasun potentziala.
Giza interesgarritasuna: kontzeptualki definitzeko zaila, nahiz
eta Flesch eta beste batzuek saioak egin. Praxian, albiste edo
objektuek gizakiengan sorrarazten duten interesgarritasuna,
lanerako definizioen bitartez zehaztua, hala inkesten nola
diferentzial semantikoen bidez neur daitezke.
Sentsazionalismoa:
definizio
anitz
dituen
kontzeptu
konplexua134. Praktikan, eduki eta mezuek irakurleengan
eragiten duten sentsazioa, bai inkesten eta bai diferentzial
semantikoaren bidez ezagut daitezke. Honela, Tannenbaum eta

Type-token ingelesez.C.S. Peirce estatubatuar filosofo pragmatikoak semantikan
sartutako bereizketa. «aita» hitzak lau letra-token ditu (a, i, t, a), baina hiru letra-tipo (a,
i, t).
134
Kontzeptuen kontzeptua edo konstruktua ere dei genezake.
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Lynch-ek diferentzial semantikoa erabiliz garatutako Sendex
teknikak,
irakurleek
mezu
batengan
hautemandako
sentsazionalismoa neurtzen du (ikus 11.1.8.1 epigrafea eta
hurrengoak, «Sendex teknika: sentsazionalismoa neurtzeko tresna
», 365. or.).
Kreatibitatea. Kontzeptualki eta praktikoki definitzeko zaila.

Lehendabiziko ikerbideko hamabi indizeak bigarren ikerbideko lau
dimentsio hauen neurkari agertzen dira, Burgoon eta Burgoon eta
Wilkinson-en hitzetan135:
1.
2.

3.
4.

Ulermena: irakurgarritasunaren, erredundantziaren, perpausluzeraren eta konplexitatearen indizeekin neur liteke.
Giza Interesgarritasuna: konplexitatearen, emotibitatearen,
lexiko-dibertsitatearen eta pertsonalismoaren indizeekin neur
liteke.
Sentsazionalismoa:
pausalitatearen
eta
emotibitatearen
indizeekin erlazionatuta dagoke.
Kreatibitatea: produktibitatearen, dispertsio sintaktikoaren,
kontsistentziaren,
abstrakzioaren,
konplexitatearen,
eta
pausalitatearen indizeekin harremandurik dago Lynch eta Kaysen ikerketak dioenez136.

Kontura gaitezkeenez, horren konplexu diren giza interesgarritasun eta
kreatibitate bezalako kontzeptuak indize estatistiko batzuen bidez neurtu
nahi dira, eta neurtu izan dira, EEBBetako prentsaren estilo-ikerketetan. Argi
dago, kontzeptuaren balio abstraktu osoa neurtu ordez, lanerako definizio
batzuk baizik ez dituztela neurtzen. Horregatik, erne eta tinu handiz ibili
behar da emaitzen kontzeptualizazioa egitean. Burgoon, Burgoon eta
Wilkinson-ek, aipatu ikerlanean, idazkuntza-estiloa «egunkariaren irakurketa,
satisfakzio eta irudiaren adierazletzat» hartu zuten. Lehenik, irakurle-lagin
egoki batekin, hiru itaun-ardatz zituen inkesta bat burutu zuten:
1.
2.
3.

135
136

Irakurketa-maiztasuna.
Egunkariarekiko satisfakzioa.
Egunkariaren irudia irakurlerian.

(Burgoon and others 1981), aipatutako lana.
(Lynch and Kays 1967).
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Bigarrenik, hamabi indizeetatik zortzi erabiliz, testuen estilo-analisiak
egin zituzten137. Hirugarrenik, laborategi-esperimentu batean diferentzial
semantikoa erabiliz, unibertsitari-talde batzuek testuen ebaluaketa
subjektiboak egin zituzten138. Hiru faktore irten ziren diferentzial semantiko
honetatik: estimulazioa, konfiantzagarritasuna, eta erraztasuna. Osgood,
Osgood eta Wilkinson-en ustez, emaitzek garbiki adierazi zuten, idazkuntzaestiloaren eta egunkari-ebaluaketaren artean badela harremanik. Badirudi
irakurleek hiru faktoreon bidetik —estimulazioa, konfiantza eta irakurerraztasuna— ebaluatzen dutela egunkaria; are zehazkiago, honekiko irudi
eta satisfakzioa. Hiru faktoreok estilo-indizeekin alderatuz, hurrengo emaitza
hauek agertu ziren:
1.

2.
3.

Egunkari bat konpetenteago eta fidagarriagotzat hautematen da
lexiko-dibertsitatea, puntuazioa, eta hitzen kopurua baxuagoa
denean; eta irakurgarritasun-neurria altuagoa denean, hots,
irakurterrazagoa denean.
Egunkari
bat
estimulagarriagotzat
hautematen
da
produktibitatea gehitzen denean.
Analisi gehiago behar bada ere, produktibitateak eta
emotibitateak eragina eduki dezakete konpetentzia edo
gaitasunean.

Tannenbaum eta Brewer-ek139, beste ikerlan batean, albiste-kategoria
desberdinetan —politika, ekonomia, kirola, eta abar— estilo desberdinak
erabiltzen zirela hipotetizatu zuten. Estiloaren analisia baino egitura
sintaktikoena egin zuten eta emaitzetan adierazi zuten albisteak idazteko
estiloa, egitura sintaktikoei zegokienez, kontsistentea eta uniformea zela
eduki-kategoria desberdinetan. Weaver, Hopkins. Billings eta Cole-k140 hitzez
hitzeko aipuak eta horien parafraseak irakurleek nola hautematen zituzten
aztertu zuten. Diferentzial semantikoa ikerketa enpirikoan erabiliz, aipu
137

Erabilitako zortzi estilo-indizeak hauexek ziren:
1) Perpaus luzera: zenbat hitz perpauseko.
2) Produktibitatea: zenbat perpaus eta zenbat hitz dauden testuan.
3) Lexiko dibertsitatea: tipo-token erlazioa. Hitz desberdinak zati hitz-kopuru osoa.
4) Erredundantzia: funtzio-hitzak zati perpausak.
5) Pausalitatea (sentsazionalismoa): puntuazio-markak zati perpausak.
6)Emotibitatea: adjektiboak + adberbioak zati izenak + aditzak.
7) Konplexitatea: silabak zati hitzak.
8) Irakurgarritasuna: Flesch formulaz.
138
Hogeitabost adjektibo-parez osatutako diferentzial semantikoa, giza
interesgarritasunean eta estilo ikerketan erabilia.
139
(Tannenbaum and Brewer 1965).
140
(Weaver and others 1974).
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literalek eta parafraseek albistearen pertzepzioan ez zutela diferentziarik
adierazten aurkitu zuten, ez eta ulermen eta datuen gogoratzean ere. Dena
den, ikerlan honen emaitza, nahiz eta interesgarria izan, ez zen
adierazgarritzat hartu. Cole eta Shaw-k aditz atributibo indartsuak eta soinlengoaia ikertu zituzten141. Hipotesiak hauek ziren:
1.

2.

«Esan»
baino
aditz
indartsuagoak
—«aldarrikatu»,
«azpimarratu», eta honelakoak— erabiltzen dituzten albisteek
ebaluaketa afektibo hobea jasoko dute, eta baita albiste barruko
aipu edo parafraseetako pertsonek ere.
Soin-lengoaia erako esaldiak dituzten albisteek —«eskua
mugitu zuen», «buruarein baietz esan zuen», eta honelakoak—
ez dituztenek baino ebaluaketa afektibo hobeak hartuko dituzte,
eta baita esaldi horien sortzaile diren pertsonek ere.

Emaitzek adierazi zuten «esan» aditza zeramaten albisteak sinesgarriago,
objektiboago eta lasaiagotzat hauteman zirela. Aldiz, aditz indartsuak
zeramatzatenak interesgarriagoak, afektiboagoak eta kilikagarriagoak ziren
irakurleentzat, baina baita sinesgarritasun txikiagokoak ere. Gauza bera,
baina eragin handiagoz oraindik, gertatu zen soin-lengoaia erako esaldiak
zeramatzaten albisteekin, hots, soin-lengoaiak afektibotasuna areagotu egiten
zuela. Aditz indartsuak eta soin-lengoaia duten esaldiak elkarrekin jarriz,
eragin handiena lortzen zen ebaluaketa afektiboan eta sinesgarritasuneskasian. Gauza bera gertatzen zen aipu eta parafrase horien sortzaile ziren
pertsonekin. Beraz, hipotesiak baieztatuta geratu ziren142.

141

(Cole and Shaw 1974). «Aditz indartsuak» kontzeptuarekin esan nahi da, aipu
literalak edota parafraseak egitean «esan» baino aditz esanguratsuagoak erabiltzea:
«aldarrikatu», «azpimarratu», «enfatizatu», eta abar. «Soin-lengoaiak», kasu honetan,
adierazten du soinaren ekintzak eta mugimenduak hitzez deskribatzea, albistearen
barrenean jarriz, «eskua eraman zuen ahora», «eskuarekin mahaia jo zuen», eta
honelakoak.
142
Beste ikerketa aipagarri bat Smith eta Voeltz-ek egin zuten (1983). Egunkarietako
estilo-liburuetan agertzen diren idatz edo estilo-arau batzuk ikertu zituzten:
1) Gertakariaren tokia non idatzi: albistearen hasierako txokoan (dateline) ala
testuaren barrenean.
2) Nola erabili siglak eta akronimoak.
3) Zenbaki handiak nola idatzi: «zenbaki+hitzak», hots, biak konbinatuz, ala «dena
zenbakiz».
Beharbada, aurkikuntza interesgarriena irakurlego gaztearentzat (18-34 urtekoa)
zenbaki handietan ulergarriagoa agertzen zela «dena zenbakiz» estiloa «zenbaki+hitzak»
baino izan zen. Adibidez, «4.000.000« idaztea, «4 milioi» baino.
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Azkenik, interesgarria da aipatzea, Sears eta Bourland-ek143 egindako
zortzi estatubatuar idazleren estilo-ikerketa konparatiboa. Zortzi idazleok
1880 urtetik honantz argitaratu zituzten beren lanak. Aukeratutako lau
idazlek —Stephen Crane, Theodore Dreiser, Ernest Hemingway eta John
Hersey—. kazetari-esperientzia zeukaten eta beste lauek, kontrol-taldea, ez
—Henry James, Edith Wharton, Thomas Wolfe eta Truman Capote—. Idazle
horien ehun hitzeko testu-laginak zenbait indize estilistikoren arabera
txekeatu zituzten: batez besteko perpaus-luzera, batez besteko perpaus
kopurua ehun hitzeko, batez besteko silaba kopurua hitzeko, era aktibozko
eta pasibozko aditz-portzentaia, batez besteko hitz pertsonalak ehun hitzeko,
eta izen konkretu eta abstraktuen arteko portzentaia. Emaitza oso argiak izan
ziren eta indize estilistiko guztietan agertu zen kazetaritza esperientziako
idazleek kazetaritza-estiloa gehiago erabiltzen zutela beste lauek baino; hots,
esaldi eta perpaus laburragoak, hitz laburragoak, aditz gehiago era aktiboan
pasiboan baino, hitz pertsonal gehiago, eta izen konkretuak izen abstraktuen
ordez erabiltzeko joera.

Z ortzigarren barrutia: sentsazionalismoaren
ikerketak

11.1.8

Sentsazionalismoari buruz asko eta luze idatzi da urteetan zehar. Bleyerek, 1918 urtean, esan zuen, sentsazionalismoa dela «egunkari guztietako
arazo zailenetako bat. [Honen] eragin desmoralizatzailea […] orokorki
onartua dago»144. Honela, batzuk kontra beste batzuk ez horrenbeste, gai eta
estilo sentsazionalistak presente daude komunikabideetan. Tannebaum eta
Lynch-ek145, bibliografia
zientifikoan
maiz
aipatutako
lanean,
sentsazionalismoaren kontzeptua berrikusten eta neurketa-bide enpirikoak
prestatzen saiatu ziren.
Sentsazionalismoak, edozein kontzeptu abstrakturen kasuan legez,
definitzaile bezainbat definizio eduki ditu. Tannenbaum eta Lynch-ek
aipatzen duten argitaratu gabeko lan batean, Danielson et al.-ena hain zuzen,
sentsazionalismoaren ezaugarriak, 1958.eko Estatu Batuetako gizartean
kokatuak, honela definitu ziren:
«Definizio askok planteiatzen dute sentsazionalismoaren
emozio-harrotze aspektua. Zirrara sorrarazten du. Era
morbidoz faszinagarria da. Gure sentsibilitate moral eta
estetikoak kolpatu egiten ditu. Suspentsea sortzen du.
143
144
145

(Sears and Bourland 1970).
(Bleyer 1927).
(Tannenbaum and Lynch 1960).
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Erantzun emozional ezosasungarriak harrotzen ditu.
Gizasemearen eskandaluak, sexua, desastreak, krimenak,
horrorea, eta abar entzuteko apetitu aseezinari egiten dio
so»146.
Era honetako ezaugarrietatik abiatuz, eta Tannenbaum eta Lynch-en
iritziz, Danielson et al. sentsazionalismoaren kontzeptualizazio berri batera
heldu ziren:
«Oinarrian, sentsazionalismoak esan nahi du, argitarapen
bateko albisteak bertaraegituta, edo hurbilduegituta147
daudela, hots, [albiste sentsazionalista horiek] pertsona
modura nahi ditugun edo, gizartearen ustez, nahi beharko
genituzkeen baino sentsazio eta erreakzio emozional gehiago
ekartzen dizkigutela […]. Honek zerikustekoa du munduko
gertakizunekiko pertzepzio edo hautematearen eta geure
buruaren artean mantendu nahi dugun
distantzia
psikologikoarekin […]. Satisfagarria edo asegarria izateko,
argitalpen batek distantzia psikologiko optimoa mantendu
behar du albistean deskribatutako gertakizunekiko»148.
Tannenbaum eta Lynch-en ustez, azken definizio hau Freud-en ego eta
super-ego analisian babesten zen. Dena den, azken bi ikerle hauen iritziz
arazoa, definizio horretan eta bestetan, kontzeptu anbiguo eta neurtzailak
erabiltzen zirela zen. Horregatik, ikerketa enpirikoan oinarrituz, beren
Sendex teknika prestatu zuten.
11.1.8.1 Sendex teknika: sentsazionalismoa neurtzeko tresna
Tannenbaum eta Lynch149 sentsazionalismoa neurtzeko tresna edo teknika
bat prestatzeaz arduratu ziren. Horretarako, lehenik, sentsazionalismoaren
konstruktuan —beste kontzeptu batzuez osatutako kontzeptua—
garrantzitsuen diren alderdiak bereizi zituzten. Gero, Sendex teknika
enpirikoa gauzatu eta errealitatean txekeatu zuten, bi mezu edo bi
egunkariren sentsazionalismo erlatiboa egiaz diskriminatzen zuen
ziurtatzeko. Errealitatearen froga gainditu eta, harrezkero, erabilgarria da.

146
147
148
149

(Danielson and others 1958, 4. or).
«Underdistanced».
Danielson et al.-en lan aipatua, 6. or.
(Tannenbaum and Lynch 1960), aipatutako lana.
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Dena den, beraren erabilera nahiko konplexua da eta ikerleak arreta handia
jarri behar du150.
11.1.8.1.1 Sendex teknikan hautatutako sentsazionalismo-alderdiak
Sentsazionalismoaren alderdi anitzak, agian zenbaezinak, ezin ikerketateknika bakar batean jaso eta, horregatik, zenbait aukera eginez, estiloaz eta
horren balorazio subjektibo eta konnotatiboaz arduratu ziren Tannenbaum
eta Lynch.
•
Edukia eta estiloa: Egunkarietan argitaratzen diren albisteak,
edukiak, berez, nahiz eta era pseudoneutral eta denotatibo batez aurkeztuak
izan, sentsazionalistatzat jo ditzakete irakurleek gaiaren beraren izaeragatik.
Alderantziz, gai serioak, hotzak, era sentsazionalistan idatzita eta aurkeztuta
egon daitezke. Beraz, bi alderdi hauek —edukia eta estiloa— bereizi egin
zituzten Tannenbaum
eta Lynch-ek, eta estiloaren azterketari,
sentsazionalismoaren alderdi estilistikoei ekin aipatutako lanean.
•
Balorazio subjektiboak eta dimentsio objektiboak: Tannenbaum
eta Lynch-en lanaren bereiztasun nagusi bat hemen zetzan, hau da,
sentsazionalismoa, batez ere, balorazio fenomenoa zela esatean, edukiaren
baitan baino irakurlearen iritzian zegoen zerbait. Beraz, irakurleen balorazio
subjektiboa ezagutzea hautatu zuten. «Honek ez du baztertzen mezuaren
sentsazionalismo-dimentsio objektiboak aurki ez daitezkeenik, eta hauek
sentsazionalismoaren balorazio subjektiboarekin lot ez daitezkeenik»151,
zioten bi ikerleek (ikus ere 11.1.8.2 epigrafea, «Sentsazionalismoaren
dimentsio estilistiko objektiboak», 368. or.).
•
Balorazio denotatiboa eta konnotatiboa: Laburkiro, esanahia
denotazioz edo/eta konnotazioz eman daitekeela zioten eta, balorazio
subjektiboaren alderdia hartu zutenez, balorazio horren esanahi
konnotatiboa aukeratu zuten, hots, mezu batek irakurleari zer esanahi berezi
eta sentipen ekartzen dizkion gogora.
11.1.8.1.2 Sendex teknikaren prestaketa
Faktore-analisian oinarritzen den diferentzial semantikoa —Osgood, Suci
eta Tannenbaum-ek garatua (ikus «Osgood-en diferentzial semantikoa», 94.
or.) erabili zuten sentsazionalismoaren balorazio subjektiboa neurtzeko.

150

Honen erabilera praktikoa ezagutzeko, ikus (Zabaleta Urkiola 1987).
Tannenbaum eta Lynch, aipatutako lana, 384. or. Izan ere, beste ikerlan bat burutu
zuten geroago dimentsio objektiboei buruz, baina honetaz beranduago mintzatuko gara.
151
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Beraiek eta beste ikerle batzuek gai honetaz egindako ikerketez baliatuz,
hogei adjektibo-parez osatutako diferentzial semantiko eskala bat prestatu
zuten152. Segidan, 75 unibertsitariz osatutako lagin bati adjektibo-eskala
honen aurka zenbait kontzeptu balora zitzatela eskatu zioten. Horien artean
«albiste sentsazionalistak» eta «albiste sentsazionalisten idatz-estiloa» zeuden.
Bi kontzeptu hauek eduki- eta estilo-balorazioetan diferentziarik agertzen
zenentz ikusteko sartu zituzten. Kontzeptu bakoitzerako faktore-analisi
bereziak egin zituzten eta, berriz, beste ikerketa batzuetan gertatu zen
modura, hiru faktore komun agertu ziren bi kontzeptuotan. Hiru faktore
hauek bariantza osoaren %60a hartzen zuten:
1.
2.
3.

%28 ebaluaketa-faktorean.
%23 kilikadura-faktorean.
%9 aktibitate-faktorean.

Ondoren, hogei adjektibo-pare horien analisia egin eta, balioak ia
mantenduz aproba berriak eginez, aipatu hiru faktoreez eta hamabi
adjektibo-parez osatutako eskala eman zuten, sentsazionalismo-graduaren
edo sentsazionalismo erlatiboaren neurkaritzat153.
11.1.8.1.3 Sentsazionalismo-graduaren D distantzia
Nola aplika liteke sentsazionalismo-eskala hori? Zer neurtzen du?
Lehenik esan behar da eskala honekin sentsazionalismo erlatiboa edo gradua
neurtzen dela. Hipotesia hurrengoa da: eskala honen bidez sentsazionalismo
kontzeptua, batetik, eta emandako bi mezu desberdinen sentsazionalismoak,
bestetik, neurtzen
badira, eta mezuen
sentsazionalismo-baliotik
sentsazionalismo kontzeptuaren baliora dauden bi D distantziak konparatzen
baditugu, D distantzia txikiagoa duena sentsazionalistagoa izango da. Izan
ere, balio konnotatibo gehiagotan egongo bailitzateke sentsazionalismo
kontzeptutik hurbilago.

152

Adjektibo-pareak hauek ziren: bold/timid, biased/unbiased, interesting/uninteresting,
fast/slow, dignified/undignified, accurate/inaccurate, agitated/calm, good/bad,
colorful/colorless, responsible/irresponsible, active/passive, excessive/inadequate,
turbulent/tranquile, reliable/unreliable, exciting/unexciting, wise/foolish, strong/weak,
hot/cold, gaudy/drab, acceptable/unacceptable.
153
Sentsazionalismo-graduaren edo sentsazionalismo erlatiboaren 12 adjektibotako
eskala hauxe zen: a) evaluative factor: accurate-inaccurate, good-bad, responsibleirresponsible, wise-foolish, acceptable-unacceptable; b) excitement factor: colorfulcolorless, interesting-uninteresting, exciting-unexciting, hot-cold; c) activity factor:
active-passive, agitated-calm, bold-timid.
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Sendex teknika honela argudiatu eta prestatu ondoren, enpirikoki
txekeatu zuten. Horretarako, hiru albistegai aukeratu zituzten —istripua,
hilketa, eta radiazioari buruzko simposiuma—. Hiru albiste prestatu zituzten,
bakoitza hiru estilo desberdinetan idatzia —sentsazionalista, erdi
sentsazionalista, eta ezsentsazionalista eratan—. Honela, bederatzi mezuak
unibertsitari-talde bati entregatu zizkioten, adjektibo-eskalaren bidez albistea
bera eta albistearen idaztestiloa neur zitzaten. Era berean, albiste
sentsazionalaren kontzeptua eta albiste sentsazionalaren idaztestiloa neurtu
zituzten. D distantziak aurkitu ondoren egiaztatu zuten, Sendex teknikak
diskriminatu egiten zituela sentsazionalismo-gradu desberdineko edukiak eta
estiloak.
11.1.8.2 Sentsazionalismoaren dimentsio estilistiko

objektiboak
Bi urte beranduago, 1962an, Tannenbaum eta Lynch sentsazionalismoa
neurtzeko dimentsio objektiboak aurkitzen saiatu ziren154. Lehen esan
dugunez, Sendex teknikak sentsazionalismo erlatiboa neurtzen zuen, hots, bi
mezuren arteko sentsazionalismo-gradua, irakurleek hautemana eta
baloratua. Oraingoan, mezu batek bere baitan eduki zitzakeen
sentsazionalismo-faktore estilistikoak ikertu eta identifikatu nahi izan
zituzten. Beste hitz batzuetan, ea zer dimentsio estilistikoren bidez neur
zitekeen mezu baten sentsazionalismoa. Eduki-mota ez zen kontuan hartzen.
Lehenik, 37 dimentsio estilistiko prestatu zituzten155. Laborategiikerketan, eta Sendex teknika erabiliz, zenbait mezuren eta albiste

154

(Tannenbaum 1962).
37 dimentsio estilistikoak hauek ziren: 1) Flesch-en irakurgarritasun-formula
(irakurgarritasuna); 2) Farr-Jenkins-Patterson ikerleen irakurgarritasun-formula; 3)
Gunning-en irakurgarritasun-formula; 4) Dale-Chall ikerleen irakurgarritasun-formula; 5)
Percent non-Dale Chall ikerleen irakurgarritasun-formula; 6) Words per sentence; 7)
Syllables per 100 words; 8) Percent monosyllable words; 9) Percent polysyllable words;
10) Letters per words; 11) Internal punctuation per letters; 12) Final punctuation per
letters; 13) Paragraphs per letters; 14) Commas per letters; 15) Total punctuation per
letters; 16) Internal punctuation per sentence; 17) Final punctuation per words; 18)
Internal punctuation per words; 19) 1st person pronouns per words; 20) 2nd person
pronouns per words; 21) 3rd person pronouns per words; 22) Nouns per words; 23)
Verbs per words; 24) Prepositions, articles, and conjunctions per word; 25) Articles per
nouns; 26) Adjectives, adverbs per nouns, verbs; 27) Articles, adjectives, adverbs per
nouns, verbs; 28) Active per total verbs; 29) Intransitive per transitive verbs; 30) Nouns
per adjectives; 31) Verbs per adverbs; 32) Subjects (nouns) per verbs; 33) Generality
words per total words; 34) Variance letters per word; 35) Variance syllables per word;
36) Variance syllables per sentence; 37) Variance words per sentence.
155
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sentsazional kontzeptuaren balorazioak eskatu zizkieten subjektuei.
Ondoren, mezu hauetako 37 dimentsio estilistikoak neurtu zituzten.
Azkenik, faktore-analisi estatistikoak egin eta mezu baten sentsazionalismoa
neurtzeko eta diskriminatzeko gai ziren hiru dimensio estilistiko agertu
ziren:
1.
2.

3.

Irakurgarritasun-neurria: mezu baten irakurgarritasun-neurria
ezagutzeko, Flesch-en formula agertu zen egokien.
Puntuazio-neurria: puntuazio-neurria ezagutzeko, perpaus
barneko puntuazioa egokitzen zen hobekien. Norabide aldetik,
orokorki, zenbat eta puntuazio gutxiago orduan eta
sentsazionalistagoa mezua. Ikerleek aipatu zuten, puntuazio
gehiagoko perpausak irakurterrazagoak zirela eta, beraz,
ulergarriagoak. Azken honek, beraien ustez, sentsazionalismoa
gutxitu egiten zuen.
Modifikazio-ratioa: Mezu edo testu osoan, batetik adjektiboen
gehi adberbioen kopuruaren, eta bestetik izenen gehi aditzen
kopuruaren arteko ratioa, modifikazio-ratio deitua, egokitu zen
hobekien. Norabide aldetik, zenbat eta sentsazionalistagoa izan
mezua, orduan eta modifikazio-ratio handiagoa.

Hiru dimentsio estilistiko hauek txekeatuz, Sendex balioen bariantzaren
%60 kontabilizatzen zutela egiaztatu zuten eta, azkenik, proposamen
modura, formula matematiko bat eskaini zuten:
S' = 80'55 + (2'18)Xa + (0'50)Xb - (0'64)Xc
non:
S' = aurreikusitako Sendex Balioa.
Xa = Flesch balioa.
Xb = (10) × (Barne-puntuazioa/perpauseko).
Xc = (100) × (Modifikazio-ratioa).

Zenbat eta handiagoa S' balioa —aurreikusitako Sendex balioa— orduan
eta sentsazionalismo txikiagoa mezuak, edo honen balorazioak. Ikerleek,
hala ere, zalantzagarritzat definitu zuten beren formula hau, Sendex
bariantzaren %60 bakarrik jasotzen zuelako eta, gainera, edozein mezuren
estilo-sentsazionalismoa neurtzeko gai ote zen seguru ez zeudelako. Azkenik
garbi geratu zen, formula honek, sentsazionalismoa neurtu ordez,

Dimentsio estilistiko hauetatik hiru agertu ziren Sendex teknikarekin
korrelazionatuta: 1) Flesch-en formula; 16) Internal punctuation per sentence; eta 26)
Adjective, adverbs per nouns, verbs («Modificatio ratio» deitua).
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sentsazionalismoarekin lotuta
estilistikoak neurtzen zituela156.

egon

zitezkeen

mezuaren

dimentsio

Bederatzigarren barrutia: diseinuaren
ikerketak

11.1.9

Harris, Leiter eta Johnson-ek dioten modura157, diseinuak eragin handia
du egunkariaren nortasunean. Edmund Arnold izan da, seguraski, diseinu
modernoaren aitzindari158. Honek aspaldi adierazi zuen egunkari baten lehen
orrialdean Area Optiko Nagusiaren159 kontzeptuak garrantzia zuela
irakurketa eta begiaren mugimendua egitean. Beraren iritziz, Mendebaldeko
egunkarietako lehen orrialdean, goiko ezker partean dago Area Optiko
Nagusia eta hor hasten da irakurlea inkontzienteki irakurtzen; gero goiko
eskuin aldera jotzen du, ondoren beheko ezker aldera igaro, eta beheko
eskuin partean bukatuz begi-mugimendua160. Hala ere, Arnold-ek berak
zioenez, egunkari diagramatzaileek, urte askoz, sen arruntak161 adierazten
ziena erabili zuten, hau da, goiko eskuin partean jarri albisterik
garrantzitsuena eta ondoren mugimendu zirkularrez jarraitu ezkerrerantz.
Mario Garciak162 aldarrikatu zuen, diseinu edo printzipio horiek atzeratuta
geratu zirela eta, garai berriotarako, lehen orrialdean diseinu artistiko eta
ikuskorragoa enfatizatu behar zela. Diseinu-estilo berriak forma librekoa
izan behar zuen, eta hurbilketa estrukturala eman behar zitzaion berari.
Hurbiltze estruktural honetarako, Garciak beharrezkotzat jo zuen makeup eta
design kontzeptuak bereiztea, hots, konposizioa eta diseinua, non makeup
hitzak orrialdeko elementuek aurrez sortutako plan bati jarraitzen ziotela
esan nahi zuen —ezkerretik eskuinera ala eskuinetik ezkerrera hasiz—, eta
design hitzak, berriz, estrategia planifikatu bat planteiatzen zuen, zeinean
askatasuna ematen zitzaion egunkariari, jarraipen bisualaren zentzu propioa
sortzeko.
Mario Garciaren diseinu estruktural eta artistikoa Ikus-inpaktuaren
Zentroa orrialdean kokatuz hasten zen163. Zentro hau non jarri behar zen
galderari, diseinatzaileak nahi duen tokian jar zezakeela erantzuten zion
Garciak. Diseinuaren bi konstanteak hauek ziren: norabidea eta distantzia.
156
157
158
159
160
161
162
163

Horregatik, agian, ez da ikerkuntzan oso erabilia izan.
(Harris and others 1981, 457. or. ).
(Arnold 1969., 224-326 orr.).
Primary Optical Area.
Arnold-en lan aipatua, 286-287. orr.
Common sense iingelesez.
(García 1981, 224-326 orr. ).
«Center of Visual Impact» jatorrian.
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Laburtuz, Garciaren lanean agertzen zen beste ideia nagusi batek zioen, Ikusinpaktuaren Zentro bat bakarrik izan behar zuela lehen orrialdean, eta honen
inguruan estrukturalki diseinatu behar zela orrialdea, egunkari bakoitzak
bere diseinu propioak eginez164.
Baskette eta Sissors-ek165, diseinu tradizionala eta modernoa bereiztean,
lehenari itxuraketa bertikala egozten zioten, balantzea eta kontrastea
enfatizatuz, eta bigarrenari konposaketa horizontalagoa, tabloide eta
aldizkariekin erlazionatuz. Siskind-ek166, 1979rako, irakurleek diseinu
modernoko egunkaria tradizionalekoa baino nahiago zutela aurkitu zuen.
Click eta Stempel III-ak, urte berean, Estatu Batuetako egunkari gehienek
diseinu modernoa, edo honen zenbait alderdi bederen, erabiltzen zutela
adierazi zuten167. Stone, Schweitzer eta Weaver-ek168, azkenik, egunkari-lagin
bat hartu eta diseinu modernoarekin zerikusia zuten hogeitabi aldagai
aztertu eta identifikatu zituzten. Aldagai horietako bat —lehen orrialdeko
titularrak orrialde-zabaleraren erdia gutxienez izatea— egunkarien %86k
erabiltzen zuen.
Ez dago esan beharrik, nazioarteko herrialde askotan eta informatikaren
laguntzaz batez ere, prentsaren diseinuak aldaketa izugarriak izan dituela
azken hamar urteotan. Ikerketak ere anitz egin dira, aldaketa hauen guztien
berri emanez. Dena den, gure ardura hemen ez da azken urteotako ikerketa
horien berri ematea, 1970eko hamarraldian aldaketak hasi ziren garaietako
ikerketak gogoraraztea baino.
11.2

Titulargintzaren inguruko ikerketak

Egunkariko
elementu
garrantzitsuenetakoak
izanik,
titularrek
egunkariaren nortasuna definitzen laguntzen dute169. Are gehiago, aurreko
orrietan esanda dakigu, irakurleek testua halako bi titular irakurtzen dutela.
Titulargintzaren inguruan egiten den ikerkuntza bi ikuspegi desberdinetatik
azter daiteke:

164

Egunkarien diseinuaz makina bat lan eta saio egin dira azken urteotan eta, beraz, ez
da gure helburua horretaz luzatzea, oinarrizko ideia eta ikerketa batzuk ekartzea baino.
165
(Baskette and Sissors 1971, 297-305 orr. ).
166
(Siskind 1979, 54-61 orr. ).
167
(Click and Stempel III 1979). Egunkari handietako %84k eta egunkari txikietako
%96k erabiltzen zuten formato horizontala lehen orrialdean. Eta gehienek sei zutabe
jartzen zituzten.
168
(Stone and others 1978).
169
Titulargintzaren teoria eta gramatikaz informatzeko, ikus (Zabaleta Urkiola 1987).
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1.
2.

Titularrak ikergaitzat: ikerbide honetan titularrak edo horien
alderdiren bat da ikertua. Titularra da aztertzen den gaia.
Titularrak aldagaitzat: bigarren ikerbide honetan titularra
aldagai, analisi-unitate, teknika eta ikerketarako tresna izan
daiteke. Honetaz, liburu honetako beste toki batzuetan mintzatu
gara (ikus «Budd-en nabarmendura-indizea:
prentsaren
ikerkuntzarako tresna», 101. or.; eta, batez ere, «Titularrak
aldagaitzat eta teknikatzat eduki-analisian», 230. or.).

Epigrafe honetan, beraz, lehenbiziko ikerbidea hartuko dugu gogoan eta,
titularrak gaitzat erabiliz, zer ikerketa burutu den ikusiko dugu: titularren
efektuak eta titularren partzialitatea edota zehaztasun informatiboa, adibidez.

Partzialitate/zehaztasun informatiboa
titularretan

11.2.1

Objektibitatea helburu ideala soilik baldin bada, beraz, lortezina, helburu
horretara ahalik eta gehien hurbiltzeko ahaleginak egiten dituzte normalean
egunkari eta kazetariek. Objektibitatearen alderdi bat, ez bakarra, zehaztasun
informatiboa dela esaten, bat gentozke gehienak. Alderantziz mintzatuz,
objektibitatearen aurkakoa izanen da zehaztasun-eza edo partzialitate edo
aldekeria informatiboa, hots, guztiaren eta osoaren ordez zati edo alderdi
batzuk soilik, edo batez ere, nabarmentzea edo ematea. Ikerketa-alor hau
franko jorratu da titularretan eta horren berri emango dugu170. Zehaztasun
infomatiboa, edo partzialitatea —nahi dena aukeratu—, ikerkuntza
enpirikoan honelaxe ikertu izan da:
1.
2.

3.

170

Egunkariaren informazioa errealitateko gertakizunarekin
alderatuz.
Egunkariaren informazioa beste egunkari-multzo fidagarri
batek emandako batez besteko informazioarekin alderatuz.
Alderatzen diren elementuak titularrak soilik izan daitezke, edo
albiste osoa.
Titularren ikerketari dagokionez, eta gertakizun bati buruz
egunkari batek eman duen albistea erreferentziatzat hartuz,
albisteko titularrak beraren testuarekiko duen kongruentzia
ikertuz.

Edozein modutara ezin dugu ahantzi, grosso modo, bi titular-mota daudela,
denotatiboa edo abstrakzio maila baxuan datu-emailea, eta konnotatiboa, datu gutxi eta
abstrakzio-maila altukoa.
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Lehenbiziko ikerbidea oso zaila da eta hori erabiltzen duen ikerlan
bakanen bat bakarrik aurkitu dugu. Bigarren ikerbidea ere oso gutxitan
aplikatu da eta, areago, arazo metodologikoak ditu. Hirugarrena, titularren
testuarekiko zehaztasun edo kongruentzia aurkitzera zuzendua, nahiko
ezaguna da literatura zientifikoan.
11.2.1.1 Zehaztasun informatiboaren neurketa
errealitatearekiko
1936an, Charnley-k171 egunkarien zehaztasuna —edo partzialitatea—
estudiatu zuen. Albiste batean agertutako pertsonei edo, hobeki esateko,
albistearen informazio-iturritzat identifikatutako pertsonei argitaratutako
albistea eta galdera-inkesta bidali zizkien, aurkituriko okerrak seinala
zitzaten. Metodologia hau beste ikerle batzuek ere erabili izan dute ondoren.
Arazo metodologikoa, jakina, albistean agertutako pertsonaiek daukaten
bertsioa ere subjektiboa izatea da. Ezagut daitekeen zehaztasuna, beraz, datu
fisiko edo objektibagarrietara mugatuko da maiz. Dena den, albistean
aipatutako iturri eta pertsonaia desberdinek franko ongi adieraz ditzakete
mezuko okerrak.
11.2.1.2 Zehaztasun informatiboaren neurketa beste

egunkariekiko
Kinsbury, Hart et al.172 izan ziren, beharbada, egunkarien partzialitatea
aztertu zuten lehenetarikoak. Beraien lanean, lehenik, partzialitate absolutua
eta partzialitate erlatiboa kontzeptuei lanerako definizioa eman zieten.
Ikerle hauen ikuspuntuaren arabera, egiazko gertakizunaren eta
egunkari-multzo egoki batek gertakizunaz emandako batez besteko
informazioaren artean zeuden inkonsistentziek adierazten zuten partzialitate
absolutua. Beraz, partzialitate absolutua zein den jakiteko, gertakizun
objektibo, erreal eta egiazkoaren eta horri buruz argitaratutako
babeztesbeteko albisteen arteko ezberdintasunak neurtu behar ziren.
Partzialitate erlatiboa, berriz, gertakizun bati buruz egunkari batek
aurkeztutako egite eta datuen eta egunkari-multzo errepresentagarri batek
denbora berean argitaratutako batez besteko egite eta datuen arteko
inkonsistentziek adieraziko zuten. Hitz gutxitan esanda, egunkari batek
emandako bertsioa beste egunkari errepresentagarri batzuetako batez
besteko bertsioarekin alderatu eta bien artean aurkitzen diren okerrak izango
dira aztertutako egunkari horren partzialitate erlatiboa. Ikerle hauek,
171
172

(Charnley 1936).
(Kinsbury and others 1934).
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definizioak emanik eta titularretan oinarritutako indizea erabiliz, partzialitate
erlatiboa bakarrik txekeatu zuten praktikan, izan ere, partzialitate absolutua
helburu teoriko lortezina baino ez baita. Teknika honek, dena den, arazo
kontzeptual eta metodologikoak izan ditzake, egunkari multzoaren batez
besteko informazioa jartzen baitu zehaztasun eta egiaren erreferentziatzat —
inolako arrazoi sendorik eman gabe—, honen aurka ikertu nahi den
egunkariaren zehaztasuna neurtzeko. Adibidez, informazioa albisteagentziak hornitu badu, egunkari gehienek oso antzeko bertsioa emango
dute; edo erreferentziako egunkari-multzoa gizarte jakin eta gatazkadun
batean indarrean dagoen sistemaren aldekoa bada, albiste gatazkatsu
larrietan, gizartearen kohesioa areagotzeko, antzeko bertsioak emango ditu
Horiek. guztiak, eta gehiago, artefaktuak izan daitezke.
11.2.1.3 Titularren zehaztasuna testuarekiko
Albisteko titularraren eta testuaren arteko kongruentzia
ala
inkongruentzia txekeatzen da hemen batez ere. Titularrak nahiko laburrak
direla kontuan izanik, titularraren zehaztasuna testuarekiko ez da emandako
datuen kantitatean bakarrik neurtzen, baizik baita testuko informazioarekin
mantentzen duen koherentzian ere.
Marquez-ek173, ikuspegi hau hartuz, albiste sendoak ikertu zituen, hots,
lehenago albiste-albisteak deitu ditugunak —egitura, informaziotasun eta
eduki periodistiko arrazoituak dituztenak—, eta alde batera utzi zituen
albiste bigunak174—giza interes edo informaziotasun ahuleko albisteak—.
Albiste sendotzat hurrengo gaiak definitu zituen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomia eta negozioak.
Hezkuntza.
Nazioarteko harremanak.
Gobernua eta politika.
Osasuna eta zientzia.
Gai militarrak.
Zerbitzu publikoak.
Arrazen arteko harremanak.
Erlijioa.

Zehaztasuna, albisteko titularraren eta testuaren arteko esanahikongruentziari deitu zion. Ondorioz, hiru titular-mota bereizi zituen: titular
173
174

(Marquez 1980).
«Hard news» eta «soft news» deituak ingelesez.
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zehatzak, esanahiaren aldetik testuarekiko kongruente direnak, titular
desbideratuak edo partzialak, eta titular anbiguoak, testuarekiko esanahia
ilun edo anbiguoa dutenak. Gero, titularrak hiru alorretan taldetu zituen:
lokalak, nazionalak, eta nazioartekoak. Marquez-en emaitza nagusiak hauek
izan ziren: orotara, titularretako %25 partzialak edo anbiguoak ziren; taldeka
ikusiz, albiste lokaletako titularrek zeukaten partzialitate edo anbiguotasun
portzentaiarik handiena, %27. Ondoren, albiste nazionaleko titularrak,
%25ekin, eta azkenik nazioartekoak, %24 batekin.
Ryan eta Owen175 ere zehaztasunaz arduratu ziren. Hogeitamasei
errakuntzako indize bat prestatu zuten eta, maiztasunari begiratuz, titular
anbiguoa indizeko laugarrena zen, %25eko portzentaiarekin. Titular
partziala edo ez-zehatza hamargarrena, %15arekin. Titular-testu arteko
koherentzia jorratuz, beste ikerketa bat Fenichel eta Dan-ena176 izan zen eta,
New York Times eta New York Post egunkarietan, Three-Mile irlako istripu
nuklearraren tratamendu informatiboa aztertu zuten.
Smith eta Fowler Jr. ikerleek177 galdera bera egin zioten beren buruei,
hots, nola ziren zehatz titularrak albisteko testuarekiko. Hamar titular
aleatorioki aukeratu zituzten egunkari metropolitar batetik eta, hilabete pare
bat pasatu ondoren —albistea zertaz zitekeen inor oroit ez zedin— irakurlelagin bati eman zizkioten, irakur eta, hurrengo puntuaketaren arabera, neur
zitzaten:
1.
2.
3.
4.

Osotara zehatz, 3 puntu.
Gehienbat zehatz, 2 puntu.
Gehienbat ez-zehatz, 1 puntu.
Osotara ez-zehatz edo ez daki, 0 puntu.

Emaitzetan garbi ikusi zen, irakurleek %42tan bakarrik asmatu zutela
zertaz zen albistea, edo beste modu batera esanda, %42 titular bakarrik
agertu zirela osotara zehatz edo gehienbat zehatz testuarekiko.
Alderantzizko emaitza emanez, titularren %58tan irakurleek, bietako bat, edo
ez zekiten zertaz zen edo osotara ez-zehatzak ziren. Are gehiago, irakurleen
hezkuntza-mailak ere garrantzia zeukan emaitzetan, zeren eta unibertsitateikasketa zuten irakurleek hobeki eta gehiagotan asmatu zuten titularreko
informazioa zer albiste-informazioari zegokion. Ondorio modura, Smith eta
Fowler Jr.-ek azpimarratu zuten, titularrak bakarrik irakurriz edo
gainbegiratuz eguneko berrien informazioa jasotzen ari dela uste duen
175
176
177

(Ryan and Owen 1977).
(Fenichel and Dan 1980).
(Smith 1984).
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irakurlea, %60tan oker egon daitekeela. Azkenik, titularrak irakurtzea,
jardunean ikasitako trebezia dela ondorioztatu zuten. Ikerketa honetan, dena
den, titularraren zehaztasunaz gain, bada bigarren aldagai bat ere, oroimena,
eta jakin ez dakigu zer eragin daukan emaitzetako azken portzentaietan.
11.2.2

Titularren edukiaren efektuak

Allport eta Lepkin-ek178 irakurleen II. mundu-gerrarako jarrera
psikologikoan titularrek eraginik ba ote zuten jakin nahi izan zuten. Adibide
modura, «Naziak Stalingradora erretiratu dira» edo «Errusiarrak
Stalingradora aurreratu dira» titularretan nabardura semantikoak zeudela
ohartu ziren Allport eta Lepkin. Gerrari buruzko ehunda hogeitasei titular
errepresentagarri hautatu, txartel berdinetan jarri eta ehunda bederatzi
hiritarri hogei segunduz erakutsi zizkieten, hamaika puntuko eskala batean
neur zitzaten. Titularrek, nahiz albiste onekoak nahiz txarrekoak, irakurleen
gerrarako jarreran efektua zutela adierazi zuten emaitzek. Albiste txarreko
titularrek, hala ere, efektu handiagoa zuten gerran parte hartzearen alde.
Percy Tannenbaum-en lan esperimental honek179 eragin aipagarria izan
zuen titulargintzaren ikerlanetan. Helburua, albisteen interpretazioan
titularrek duten efektua jakitea zen, eta, zehazkiago, albistearen edukia
kalifikatzeko titularrek duten efektua ikertzea. Honetarako bi hipotesi ezarri
zituen:
1.

2.

Titular desberdinek, albiste-eduki berberarekin aurkeztuta,
efektu ezberdinak dituzte, hau da, inpresio desberdinak sortzen
ditu irakurleengan.
Titularraren efektu hau inbertsoki proportzionala
da
irakurritako albiste testu kantitatearekiko, hots, zenbat eta testu
gehiago irakurri, orduan eta efektu txikiagoa titularrak.

Esperimentu hau burutzeko, hurrengo metodoa erabili zuen:
unibertsitate-egunkari bateko lehen orrialdean bi test-albiste sartu zituzten.
Horietako bat hilketa-epaiketa bati buruzkoa. Ondoren, albiste testu
berdinarekin, hiru titular idatzi zituzten. Titular batek kondenatu egiten zuen
akusatua, besteak errugabe kontsideratzen zuen, eta hirugarrena neutrala
zen. Beste albistearekin antzeko prozedura erabili ondoren, hiru lehen
orrialde prestatu zituzten eta ikasle-talde bati aurkeztu zizkioten. Ikasle
hauek, lehen orrialde horien irakurketa egin ondoren, galdera-sorta bati
erantzun zioten: norberaren datuak, zenbat irakurri zuten, eta zer inpresio
178
179

(Allport 1943).
(Tannenbaum 1953).

PRENTSA IDATZIAREN IKERKETA: BARRUTIAK ETA TEKNIKAK

377

zeukaten akusatuaz —errudun ala errugabe zenentz—. Tannebaum-ek
ezarritako bi hipotesiak frogatuak izan ziren test honetan. Lehenbiziko
hipotesiari buruz, titular kondenatzailearen kasuan, irakurleek ere
erruduntzat jo zuten akusatua, maila estatistiko onargarriaren %5etik gora.
Beraz, irakurleen iritzia titularrak markatu zuen. Bigarren hipotesiari buruz,
Tannembaum-ek lau mailatan zatitu zuen irakurketa —osoa, gainetik, zati
bat (titularra eta parraforen bat), eta deus ere ez—. Datu eta test estatistikoen
bidez, zenbat eta albistearen testu gehiago irakurri, orduan eta titularrak
eragin txikiagoa zuela frogatu zuen. Tannembaum-ek amaitzen zuen esanez,
«titularrek albisteko egiteen edukia hautemateko erreferentzia-ingurua
ezartzen dute irakurlearengan, nolabaiteko giroa eta inpresioa sortuz, eta
agian albistearen irakurketan zehar irakurlearen arreta menperatuz, nahiz eta
irakurketa aurrera doan neurrian efektu hau txikiagotuz joaten den»180.
Herman Felstehausen-ek181, irakurleak ekintzara igaroarazteko titularrek
eduki zezaketen efektua aztertu nahi izan zuen. Honetarako, zenbait albiste
prestatu ondoren, bakoitzari bi titular idatzi zizkion eta, testu berdina baina
titular desberdinak izanik, bi nekazari-lagini eman zizkien irakurtzera.
Albiste-gaiak dirua irabaztekoak ziren. Ikerketa egin eta nekazariek ez
ziotela titularrari kasurik egin frogatu zen, izan ere gerora ez baitzuten
portaera ezberdinik izan ekintzetan. Felstehausen-ek adierazi zuen,
albisteetako edukia praktikoa eta tenporala zenean, titularren manipulazioak
eragin txikia zuela.
Azkenik, Goldsmith-ek182, 1958an titularretan erabiltzen ziren laburdura
eta akronimoen ulergarritasuna ikertzean irakurleek %64tan soilik zekitela
esanahia aurkitu zuen, nahiko portzentaia txikia183.
11.2.3

Titularren sintaxiaren efektuak

Prentsako titulargintzak gramatika eta egitura linguistiko nahiko bereak
erabiltzen ditu184. Gai honen inguruan ikerkuntza franko egin dira eta
nagusienen berri emanen dugu hemen. Heinrich-ek185 izen-titularren —
perpausaren subjektua titularraren lehen lerroan daukaten titularrak186— eta
180

Ibidem, 197. or.
(Felstehausen 1962).
182
(Goldsmith 1958).
183
Dena den, kontuan eduki behar da 1958an egin zela ikerlan hau.
184
Ikus gai honetaz (Zabaleta Urkiola 1987, 104-148. orr.).
185
(Heinrich 1981).
186
Adibidez, hurrengo izen-titularra ingelesez «The Basque Country votes its
independence»; gazteleraz, «El País Vasco vota su independencia»; eta euskaraz «Euskal
Herriak bere independentzia bozkatu du». Izen-titularrek perpaus adierazgarriaren era —
181
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aditz-titularren —aditz batekin hasi eta hirugarren pertsonako subjektu
ulertua, ez jarria, daukaten titularrak187— arteko ulermen-alderaketa egin
zuen, Carter-en stop-teknika188 erabiliz.
Bi estudiante-talde egin zituen eta estudiante bakoitzari hamar izen-titular
—era pasiboa erabiliz189— eta hamar aditz-titular korrelatibo eta baliokide
eman zizkien190. Ondoren, eta Carter-en so egiteko teknika erabiliz,
irakurleek, titularrak irakurtzen ari zirela edozein arrazoirengatik geldialdia
edo stop egiten zuten tokian, markatxo bat jarri behar zuten. Sei stop-mota
zeuzkaten aukeran:
•
•
•
•
•
•

Ados egoteagatik gelditzea (/A).
Ezadostasuna adierazteko gelditzea (/E).
Pentsatzeko gelditzea (/P).
Galdetzeko gelditzea (/G).
Berrirakurtzeko gelditzea (/B).
Beste edozein arrazoirengatik gelditzea (/).

Ulermenaren alderaketa egiteko, ados egoteko eta ezados egoteko
geldialdiak izan ezik, beste guztiak hartu ziren kontuan. Ondorioetan garbi
geratu zen, aditz-titularrek askoz ere geldialdi edo stop gehiago izan
zituztela, ia bi aldiz gehiago, izen-titularrek baino. Beraz, aditz-titularrak
ulertzeko zailagoak ziren.
Barry
Miles Feinberg-ek,
egunkarien
titularretako
sintaxiak
hautemandako informazio-kantitatean eta irakurketa-interesgarritasunean
duen efektuari buruz doktore-tesia egin zuen191.

subjektu eta aditzez hornitua— edo perpaus galdekariarena, edo agintekerarena jarraitzen
dute.
187
Adibidez, hurrengo aditz-titularra: ingelesez «Look for clues on TWA clash»;
gazteleraz, «Buscan claves sobre el desastre de TWA»; euskaraz «TWAren erorketaren
aztarnen bila dabiltza». Non perpauseko subjektua, hirugarren pertsonakoa, ez den
agertzen. Aditza agintekeran duten titularrak ez dira aditz-titular kontsideratzen. Aditztitularrak anbiguotzat hartzen dira eta beraien erabilera «zer egin den» «nork egin duen»
baino garrantzitsuagoa denean onartzen da.
188
(Carter and others 1973) eta ondoren Jackson-ek birfrogatu eta baliozkotzat jo zuen
(Jackson 1974).
189
«Escaped convict sought in murder of Pa. girl», adibidez.
190
«Seek escaped convict in murder of Pa. girl», adibidez.
191
(Feinberg 1970). Feinberg-ek, bere tesia egiteko, beste batzuen artean arrazoi hau
aipatu zuen: «Egunkarien titularrei buruzko ikerlan asko irakurketaren interesgarritasunaz
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Pertzibitu edo hautemandako informazioari buruz publizitate-arloan
egindako ikerketa batzuetan oinarritu zen Feinberg. Izan ere, Krugman-ek192,
desberdinki prestatutako iragarkiak ikustean ikusleei zenbat hitzez
bideratutako pentsamendua zetorkiekeen burura jakin nahi izan zuen.
Esperimentuaren emaitzetan frogatuta geratu zen, egitura grafikoa eta hitzkopuru txikiena zeuzkaten iragarkiek pentsamendu desberdin gehien eta
iragarkian eskainitako produktuarekiko
desioa adierazten
zuten
pentsamendu gehien sorrarazi zizkietela ikusleei. Krugman-ek bukatzen
zuen esanez, oso egituratutako iragarkiek, informatiboenak ziren bitartean,
motibazio eta pertsuasio txikiena sorrarazten zutela. Alderantziz, egitura
txikiagoko iragarkiek, horren informatiboak izan ez arren, pertsuasio eta
motibazio handiagoa sorrarazten zietela ikusleei.
Newgreen-ek193 ere beste antzeko ikerlan bat burutu zuen: atzealdea
zuten eta atzealderik ez zuten iragarkien arteko diferentzia produktuarekiko
interesgarritasunean. Nahiz eta alde adierazgarririk ez aurkitu, atzealderik
gabeko irakargiek, hots, atzean informazio bisualik gabekoek edo
gutxikoek, motibazio eta interesgarritasunaren aldetik eraginkorrago izateko
joera erakutsi zuten.
Aipatutako bi ikerlan hauen funtsezko emaitza garbia zen: zenbat eta
informazio gutxiago jarri, orduan eta interesgarriago eta orduan informazio
gehiago hauteman irakurleak.
Feinberg-ek194, bere ikerketa esperimentalean, artefaktuak edo faktore
arrotzak sar ez zitezen, esanahi semantikoa ahalik eta neurri handienean
kontrolatuta eduki nahi izan zuen eta titularraren albiste-gaia, titularreko
hitzak eta erreferenteak, berdinak/berberak mantendu zituen. Baina, hala ere,
jakina denez, ezin da abstrakziorik egin titularraren gaiak eta edukiak

aritu den bitartean, aldagai independente modura sintaxia edo hautemandako informaziokantitatea menpeko aldagaitzat erabili duen ikerketa bat ere ez da aurkitu. Ikerbarruti hau
osotara utzita egon da maila enpirikoan».
192
(Krugman 1968).
193
(Newgreen 1969).
194
Feinberg-ek, bi horiei jarraituz, honela ezarri zuen bere ikergaia: a) irakurleak nolako
desberdintasunak hautematen dituen egunkari-titularretako informazio kantitatean, baldin
eta titularrak sintaxi-elementu desberdinez osatzen baditugu; eta b) nola eragiten duten
sintaxi-elementu horiek irakurketaren interesgarritasunean.
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sintaxiarekin erlazionatuta daudela. Berrehun estudianteko lagina erabiliz195,
bi aldagai independente ezarri zituen:
1.
2.

Sintaxia: egunkari-titular oso batean dauden elementu
sintaktikoak, hitzak eta fraseak; eta hauen sintaxi-konbinazioak.
Edukia: Zenbait test-titularren albiste-gaia, edukia, hiru
interesgarritasun mailatan banatua.

Bi ziren menpeko aldagaiak:
1.

2.

Hautemandako informazio-kantitatea: Bi eratan neurtua. Bata,
zerotik-ehunerainoko informazio-eskala erabiliz; bestea, hitzkenketan oinarritutako test bat erabiliz.
Irakurketaren interesgarritasuna: zerotik ehuneraino zihoan
interesgarritasun-eskalarekin neurtua.

Sintaxiaren eraginaren inguruan, hainbat hipotesi ezarri196, New York
Times egunkaritik titular-eredu bat aleatorioki hautatu197, honen egitura
sintaktikoa deskribatu, eta titularraren beste bederetzi konbinazio sintaktiko
prestatu zituen198, sintaxiaren aldagai independentearekin lan egiteko.
Edukiaren eraginaren inguruan, hogeitalau titular-test aukeratu zituen.
Horretarako, lehenik, edukiak sailkatzeko kategoria-sistema batzuk estudiatu
195

Berrehun estudianterekin egin zuen ikerlan hau lehenik, baina hamar pertsonaz
osatutako taldeetan banatu zituen neurketa partzialak egiteko. Ondoren, beste berrehun
egunkari-harpidedunez osatutako lagin batekin errepikatu zuen, talde berdinak eginez.
196
Hauexek ziren hipotesiak: H1.- Hautemandako informazio-kantitateari dagokionez,
test-titularretako sintaxi-konbinazio ezberdinen artean diferenzia adierazgarriak izango
dira; H2.- Irakurketaren interesgarritasunari dagokionez, test-titularretako sintaxikonbinazio ezberdinen artean diferentzia adierazgarriak izango dira; H3.- Hautemandako
informazio-kantitateari dagokionez, test-titularren artean alde adierazgarriak izango dira;
H4.- Irakurketaren interesgarritasunari dagokionez, test-titularren artean diferentzia
adierazgarriak izango dira; H5.- Korrelazioa izango da hautemandako informaziokantitatearen eta interesgarritasunaren artean. Nahiz eta iragarpenik ez egin, joera hau
gertatuko da: zenbat eta handiagoa izan hautemandako informazio-kantitatea, orduan eta
interesgarriagoa titularra. Eta alderantziz: H6.- Ez da diferentziarik aurkituko
estudianteekin egindako laborategi-ikerketaren eta harpidedunekin egindako ikerketaren
artean.
197
«Coast Democrats Meet on Primary Race» eredua.
198
Hona hamar konbinazioak: 1) S: Coast Democrats Meet on Primary Race; 2) NP1:
Coast Democrats; 3) VP: Meet on Primary Race; 4) N1+VP: Democrats Meet on
Primary Race; 5) NP1+V: Coast Democrats Meet; 6) N1+V: Democrats Meet; 7) N1:
Democrats; 8) V: Meet; 9) NP2: Primary Race; 10) N2: Race.
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ondoren, ANPA199k interesgarritasunaren arabera prestatutako 37
kategoriako eduki-sailkapenetik200 hamabi eduki-kategoria hartzea erabaki
zuen. Prestaketa hauek egin ondoren, zenbait hilabetetan zehar egunkari
jakin bat arakatu zuen aipatutako sintaxi-egitura horrekin bat egiten zuten
eta hamabi eduki-kategoria horietan sartzen ziren titularrak aurkitzeko. Bi
aldagai independenteen baldintzak betetzen zituzten 150 titular aurkitu
zituen. Eduki-kategoria bakoitzerako bi titular hartu zituen, lehen esandako
hogeitalau test-titularrak prestatzeko. Gainera, kontrol-lana egiteko, beste
titular bat gehiago ere aukeratu zuen. Gauzak honela, hogeitalau titularrez,
eta hauetako bakoitzaren hamar konbinazio sintaktikoez, osatutako txostena
entregatu zien irakurleei bi neurketa-era horien bidez menpeko aldagaiak
neur zitzaten. Feinberg-en emaitza nagusienak honela labur litezke:
1.

2.

199

Interesgarritasunari zegokionez, konbinazio sintaktikoek ez
zuten interesgarritasun diferentziarik adierazi titular-kopuru
osoa kontuan hartzean. Titular bakan batzuen artean bakarrik
agertu zen diferentzia.
Hautemandako informazioari zegokionez, egiaztatu egin zen
konbinazio sintaktikoek diferentzia adierazten zutela.

American Newspaper Publishers Association (ANPA). Erakunde honek ANPA
News Research Center ikerketa-zentroa antolatu zuen, prentsari buruzko ikerkuntza
burutu eta biltzeko. Horien emaitzak ANPA News Research Report deitutako ikerbildumetan aurki daitezke.
200
(ANPA 1967). ANPAren hogeitamazazpi kategorietatik hurrengo hamabi hauek
hautatu zituen:
Interesgarritasun handikoak
Balioa (bzbt)
1 Accident-Disaster
70
2 Personal Health
66
3 U.S. at War
65
4 The President-Politics
62
Interesgarritasun ertainekoak
5 Fire
50
6 Labor-Strike
48
7 China-Russia
46
8 City Government (kontrola)
45
Interesgarritasun txikikoak
9 Sports
25
10 Local Personalities-Female
25
11 Fashion-Men,Women
24
12 Culture
24
Lehenbiziko lauak, lau gai interesgarrienak ziren. Erdiko lauak beren sailean
erdibidea egiten zutenak ziren. Azken lauak, berriz, 37 kategorietatik interesgarritasun
txikiena zuten lau kategoriak ziren.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

201

Informazioaren neurketarako erabilitako hitz-kenketaren testak,
titularretako
izenak
beste
titular-zati
batzuk
baino
informatiboago juzkatzen zirela erakutsi zuen.
Sintaxiaren eta titularraren artean elkarreragina zegoen, hala
interesgarritasunari nola hautemandako informazioari buruz.
Titularraren interesgarritasun-balioak —ANPAk adierazia—
eragina zuen sintaxian.
Korrelazio
positiboa
agertzen
zen
hautemandako
informazioaren eta irakurketa-interesgarritasunaren artean.
Zenbat eta handiagoa bata, honela ere bestea.
Titularraren edukiaren interesgarritasuna —ANPAk adierazia—
gutxitzen zen neurrian, hautemandako informazioaren eta
irakurketa-interesgarritasunaren arteko korrelazioa ere —
aurreko puntuan agertua— gutxitu egiten zen.
Titularraren edukiaren interesgarritasuna gutxitzen zen neurrian,
zenbait konbinazio sintaktikok, titular osoak baino informazio
gutxiago izan arren, titular osoak baino interesgarritasun-balio
handiagoa jasotzen zuten.
Ondoko taulako hiru sintaxi-konbinazioak, beren titular osoak
baino informazio gutxiago zeukatela kontsideratu arren, titular
osoak baino interesgarritasun-balio handiagoa jaso zuten201:

Adibidez, hurrengo (A) sintaxi konbinazioak, dagozkien (B) titular osoak baino
interesgarriagotzat jo zituzten laginkideek:
NP1+ V, interes handia
(A)
Ten men perish
(B) Ten men perish in jet plunge
N2, interes erdia
(A) Dispute
(B) Highway workers walk in pay dispute
N2, interes txikia
(A) Prices
(B) Area pharmacists parley on drug prices
VP, interes txikia
(A) Train for business positions
(B) Baseball pros train for business positions
N1, interes txikia
(A) Experts
(B) Fashion experts focus on Paris imports
Joera hau nabariagoa zen interes gutxiko gaietan, beste bietan baino.
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11-3. Taula: sintaxi-egitura interesgarrienak, edukiaren
interesgarritasun-graduaren arabera202
Sintaxi-egitura
a NP1 + V
b NP2
c NP 2, VP, N1

Eduki-interesgarritasuna (ANPA)
Interesgarritasun handiko gaiak
Interesgarritasun ertaineko gaiak
Interesgarritasun txikiko gaiak

Iturria: Feinberg-en lanetik autoreak prestatua.

Esperimentuaren emaitzak gehienbat berdinak izan ziren bi taldeetan,
estudiante eta harpidedunengan, eta Feinberg-ek hurrengo ondorioak atera
zituen emaitzetatik:
Irakurketaren interesgarritasuna handitu egin daiteke,
titularretan normala den baino informazio gutxiago jartzen
bada. Halere, ez litzateke egokia titular osatugabeak idaztea,
zeren eta, semantikoki titular osoarekin parekatuz, zeharo
titular desberdintzat jo bailitezke203.
Feinberg-ek beraz, titularren interesgarritasunerako, eduki informatibo
edo dentsitate lexikal edo elementu informatibo gutxi —esangura
berdintsuan hiru kontzeptuak— dituzten titularrak idaztea hobe zela frogatu
nahi izan zuen.
Feinberg-ek jartzen duen adibide bat ekarriz: «Seven children escape» (NP1+V
erako titularra), interesgarritagoa omen zen hurrengo hau baino: «Seven children
escape in midnight fire» (NP1+VP erako titularra).

Emaitza horiek beste ikerketa batean frogapean jarri ziren, Zabaletak
Estatu Batuetako ingelesezko titulargintza hainbat alderditatik ikertu
zuenean204. Lau egunkari ikertu zituen: a) kualitatiboki oso ordezkagarri
202

Argibideak: 1) NP=Noun Phrase («1» subindizeak subjektuaren izen-sintagma
adierazten du, eta «2-ak», berriz, aditzaren izen-sintagma); 2) V=Verb; 3) VP=Verb
Phrase.
203
(Feinberg 1970, 207-209 orr.).
204
(Zabaleta Urkiola 1987), aipatutako doktore-tesia. Doktore tesi honetan hurrengo
ikerlanak egin ziren: 1) Estatu Batuetako prentsaren titulargintzaren garapen historikoa,
gramatika eta egitura linguistikoak, eta ikerkuntza enpirikoa; 2) lau egunkari
ordezkagarritako titularren analisi sintaktiko-linguistikoa —New York Times eta
Washington Post, prestigiodunak eta izara-tamainakoak; eta New York Post eta New
York Daily News, tabloideak eta sentsazionalistak—; eta 3) egunkari horietako
titularretan ugarien diren egitura sintaktikoekin egindako laborategi-esperimentua,
hauetaz irakurleek hautemandako interesgarritasuna eta sentsazionalismoa ezagutzeko.
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diren New York Times eta Washington Post, prestigiodun eta serioak; eta b)
New York Post eta Daily News, tabloide eta sentsazionalistenetik. Emaitza
nagusienak hauek izan ziren:
1.
Egitura sintaktiko ugarienak: lehen orrialdeko titularretan hiru
egitura ugarienak ia berberak ziren eta titulargintza osoaren %60 hartzera
hurbiltzen ziren. Falta zen %40, gutxi gorabehera, beste 7-10 titular-egituren
artean banatzen zen. Hona hemen hiru egitura erabilienak:
•

Perpaus transitiboa: egitura erabiliena lau egunkarietan:
NP1+Aux+VP[V+NP2], %42-31 sardean. Perpaus transitibo
arrunta. Adibidez: «Basque Country wins world soccer
championship» —«Euskal Herriak irabazi du munduko futboltxapelketa»—.
•
Era pasiboko perpausa —eta izen-sintagma batean—:
bigarren
egitura
erabiliena
hiru
egunkaritan:
NP1+Aux[Tns+(be)]+VP[V-en+(PP)], %13-11 sardean, eliteko
bietan eta Daily News sentsazionalistan. Adibidez: «Peace
accord is reached between Spanish government and ETA
group». New York Post-en bigarren erabiliena, %21ekin, NP
erakoa zen, hots, izen-sintagma soila duen titularra. Adibidez:
« Peace in the Basque Country» —«Bakea Euskal Herrian»—.
•
Bi perpaus elkartu eta perpaus intransitiboa: hirugarren
egitura
erabiliena
bi
egunkari
prestigiodunetan:
S1[NP1+Aux+VP]+;+S2[NP1+Aux+VP], %10ekin. Titular-mota
hau bi perpausez —edo gehiagoz— osatuta dago. Perpausak
transitiboak edo era pasibokoak izan daitezke. Hirugarren
egitura
erabiliena
bi
egunkari
sentsazionalistetan:
NP1+Aux+VP[V+PP], %8-12 sardean. Perpaus intransitiboa.
Adibidez: «French troops land in Beirut», hots, «Frantziar
tropak lurreratu dira Beiruten».
2.
Hizkuntz-estiloaren elementuak: diferentzia nabarmenak erakutsi
zituzten egunkari serioek, batetik, eta sentsazionalistek, bestetik. Bost
hizkuntz elementutatik lautan agertu ziren aldeak:
•

205

Hitz-kenketak: mugatzailaren kenketa (the, a) da nagusiena
lauetan, baina alde nabariak daude. NYT eta WP egunkari
prestigiodunetan %113ko kenketak dituzte batez bestean205, eta
%66 sentsazionalistagoetan.

Titular bakoitzean hitz-kenketa bat baino egon daitekeenez, emaitza %100tik gora
egon daiteke.
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•

Titularreko subjektua: a) Izen nagusiak: egunkari serioetan
%41 eta sentsazionalistetan %19; b) Siglak eta laburdurak:
serioetan %9 eta sentsazionalistetan %2; izen arrunt eta
leinukoetan ez zen diferentziarik nabarmendu.
•
Adierazpen-aditza: egunkari prestigiodunek adierazpen-aditza
—esan, adierazi— maizago erabiltzen zuten (%14),
sentsazionalistek baino (%4).
•
Ikur espresiboak: lau ikur espresibo hartu ziren kontuan —
aipu zuzenak adierazteko, esaldi edo hitzak kakotx artean
(“”); harridura ikurra (!), galdekaria (?), eta eten-puntuak
(…). Hemen ere diferentziak oso argiak izan ziren. Egunkari
serioek %6tan bakarrik erabili zituzten eta sentsazionalistek,
berriz, %19tan.
3.
Elementu pragmatikoak: bi egunkari serioek diferentzia
adierazgarriak erakutsi zituzten beste bi sentsazionalistekiko, hurrengo
elementu pragmatikoetan:
•

Aukera lexilakak: NYT-WP egunkariek aukera lexikal
formalagoak erabiltzen zituzten («Reagan», «President») eta
sentsazionalistek lagunartekoak («Ron», «Prez»).
•
Ordezkatze metonimikoak: nazioko gobernuaren ordez («The
governement of the USA»), sei ordezkatze metonimiko jaso
ziren —hiriburua, nazioa, leinu-deitura, gobernuaren egoitza,
kontinentea, eta pertsonaren izena— eta diferentziak handiak
izan ziren. NYT-WP bikoteak %30 inguru, eta NYP-DN
sentsazionalistek %10. Ordezkatze nagusiena nazioaren izena
(US) zen, eta bigarrena leinu-deitura.
4.
Informazio-Elementuen (IE) dentsitatea: egunkari prestigiodunek 6
informazio-elementuko dentsitatea zuten eta sentsazionalistek 4,5ekoa.
Beraz, diferentzia adierazgarria.
5.
Titularren zehaztasuna: egunkari prestigiodunetako
lehen
orrialdeko titularren %70 zen testuarekiko zehatz, eta sentsazionalistetakoen
%53. Diferentzia nabarmena. Titular anbiguoetan ere islatzen zen alde hori
(%28 anbiguo egunkari serioetan, eta %38 sentsazionalistetan). Titular
partzialak antzekoak ziren.
6.
Lehen orrialdeko albisteak: diferentzia nabarmenak ikusi ziren.
Egunkari serioetan gobernuaren kategoria zen ugariena (%51 bzbt);
bigarren, militarra/gerra (%30 bzbt); eta bien artean %81 batzen zuten, oso
balio handia. Beste kategoriek oso portzenaia txikiak zituzten. Egunkari
sentsazionalistetan, berriz, eduki-kategoria ugariena istripu/gertakari/delituak
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zen (%40’5); bigarrena, gobernua (%18); eta hirugarrena, militarra/gerra
(%13).
7.
Egitura sintaktiko berdina baina IE Dentsitate desberdina:
laborategi-esperimentu baten bitartez206, egitura sintaktiko berdina baina IE
dentsitate desberdina zuten titularrek (6 eta 4 IEkoak) irakurleen
sentsazionalismo-hautematean ez zutela diferentziarik sortzen frogatu ahal
izan zen, bai ordea, interesgarritsunaren hautematean; hau da, titular
luzeagoak, edo hitz informatibo gehiagokoak, interesgarriagotzat jotzen
zituztela esperimentuko irakurleek. Aurkikuntza hau Feinberg-enaren
kontrakoa zen (ikus 383. or.). Zabaletaren aurkikuntzaren alde zegoen
Burgoon et al.-en ikerlana207 ere, zeinean titularren hitz-produktibitate edo
hitz-kopurua gehitzearekin egunkariaren erakargarritasuna ere areagotu
egiten zela frogatu baitzen.
8.
IE Dentsitate berdina, egitura sintaktiko desberdina: laborategiesperimentuan, egitura desberdineko titularrek ez zuten ez sentsazionalismoez interesgarritasun-diferentziarik sortu irakurleen pertzepzioan. Agian,
zerbait nabarmentzekotan, izen-sintagmaren eta adizlagun-sintagmaren
egiturak
zituzten
titularrak
agertu
ziren
interesgarritasun
eta
sentsazionalismo erlatibo txikienez, nahiz eta diferentzia estatistiko argirik
gabe.
9.
Adierazpen-aditza edo kakotxak: titularretan «esan» edo «adierazi»
moduko aditzak erabiltzeak edo adierazpenak kakotxetan jartzeak ez zuen
diferentzia estatistikorik sortzen hautemandako sentsazionalismoan eta
interesgarritasunean.
Hauek izan ziren Estatu Batuetako bi egunkari-mota nagusien lehen
orrialdeko eduki eta titulargintzaren inguruko emaitza nagusiak, Zabaletaren
ikerketan adieraziak.
11.2.4

Titularretako tipografia eta irakurgarritasuna

Gai honetaz ere —titularrak eta titularretako tipografia ikergaitzat
erabiliz— anitz ikerlan egin da urteetan zehar eta, informatika nagusitu den
neurrian, emaitzak eta aukerak ere ugaldu egin dira Guk konputagailuen

206

Bi ikasle-talde erabili ziren laborategi-esperimentuan. Bakoitzak 46 kide zituen,
aleatorioki kokatuta. Aldagai soziodemografikoak kontuan hartu ziren eta galde
bakoitzari tratamendu baliokidea eman zitzaion.
207
(Burgoon and Michael 1980).
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erabilera oraindik erabat zabaldu ez zen garaiko ikerlan batzuk ekarriko
ditugu hona.
Sasser208 diseinu tipografikoaren eta idazkuntza-estiloaren efektuen
deskribatzeaz arduratu zen. Gertakizun berbereko egintzetan oinarrituz, lau
albiste prestatu zituen laborategi-esperimenturako209. Irakurleen interesa,
oroimena, ulermena eta hautemate-jarrera neurtu zituen. Interesa eta
oroimena neurtzeko, irakurleek, orrialdea irakurri ondoren, zer izari
agertzen ziren orrialdean aipatu behar zuten. Ulermenaren neurketa Wilson
Tayloren cloze-prozeduraz egin zuen eta pertzepzioaren jarrerarena
diferentzial semantikoaren bidez. Emaitzak, laburtuz, nabarmenak izan
ziren: letra-gorputz handiko titularrek oroimen- eta ulermen-balio altuenak
lortu zituzten; idazkuntza-estilo sentsazionalistak interesgarritasun-balio
altuena eman zuen, eta estilo kontserbadoreak, berriz, aldeko pertzepziojarrera hoberena. Azkenik, letra-gorputz handiko titularrak gehi idazkuntzaestilo kontserbadoreko albisteak interesgarritasun eta oroimen maila gorenak
lortu zituen. Urte asko lehenago, 1944an, English-ek210 letra-tipo
desberdinek irakurgarritasun-maila desberdinak ote zituzten jakin nahi eta
hurrengo alderdiak izan zituen kontuan:
1.
2.

3.

Ikusgarritasunaren neurketa: zeinean letrak ikusteko behar den
distantzia kalkulatzen den.
Nekearen neurketa: zeinean sortzen den neke fisikoa neurtzen
den —begi eta betazalen mugimendua eta abiadura, pultsua, eta
abar—.
Irakurketaren abiadura: zeinean letra-tipo desberdinak
irakurtzeko behar den abiadura neurtzen den.

English ikerleak aipatutako teknika hau erabili zuen eta laborategiesperimentuan hainbat emaitza lortu ere. Adibidez: a) Cheltenham. Bodoni
eta Tempo letra-tipoak Karnak erdikoa baino irakurgarriagoak ziren; b)
titularren irakurgarritasuna berdina zen 14 eta 30 puntuko letra-gorputzen
artean, biak barne.

208

(Sasser 1967).
1) Letra-gorputz handiko titularra gehi idazkuntza-estilo kontserbadoreko albistea; 2)
letra-gorputz handiko titularra gehi idazkuntza-estilo sentsazionalistako albistea; 3) -etragorputz txikiko titularra gehi estilo kontserbadoreko albistea; eta 4) letra-gorputz txikiko
titularra gehi estilo sentsazionalistako albistea.
210
(English 1944).
209
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Hvistendahl-ek211 estilo altuak —dena maiuskulaz— eta estilo baxuak —
dena minuskulaz— titularren irakurgarritasunean zuten eragina neurtu zuen
eta bi estiloen artean ez zuen alde estatistikorik aurkitu. Hala ere, estilo
baxua irakurterrazagoa agertu zen. Haskins eta Flynne-k212, beren aldetik,
egunkari bateko emakumeei zuzendutako orrialdean erabilitako letra-tipoak
garrantzirik bai ote zuen jakin nahi izan zuten. Hiru hipotesi ezarri eta
emakume-talde bati aurkeztu ondoren, hurrengo emaitza hauek eman
zituzten: orrialde-mota horietan maiz erabilitako bi letra tipo —Coronet
Light eta Garamond Italica— emakumezko ezaugarri zituztenekotzat
hautemanak izan omen ziren; Spartan Black tipoa, kirol-orrialdeetan erabilia,
gizonezkoagotzat joa omen zen; eta Onyx, Bodoni, Spartan Medium eta
Spartan Medium Italic tipoak neutraltzat. Azkenik, interesgarritasunari eta
irakurgarritasunari zegokienez, ez zen diferentziarik nabarmendu aipatutako
letro-tipoen artean. Emaitza horietan, dena den, ez zen argi geratu
esperimentuko emakume laginkideek aldez aurretik izan zitzaketen
pertzepzio edo hautemate, iritzi eta egunkarien erabilera-ohiturak. Agian,
hauek hobeki adieraz zitzaketen letra-tipoen ustezko generotasuna.
Azkenik, DeJulio Jr. ikerleak213, tipografia-aldaketak erabiliz, hurrengo
emaitzak lortu zituen: a) zenbait baldintzatan, tipografiak eragina izan
zezaleen irakurleen mezu edukiaren interpretazioan; b) emakumezkoak
minberago ziren tipografiaren eraginera; c) eragina nabariagoa zen
irakurleei sentimentuak eta emozioak juzka zitzaten eskatzen zitzaienean, eta
ia eraginik ez zuen egiatasunaz iritzia eskatzean; d) eragina handiagoa zen,
irakurlea mezuaren edukiarekin ados zegoenean.
Pentsa daitekeen modura, iker-alor honetan hemen aipatu ez diren
hainbat lan, froga eta aurrerapen egin da azken urteotan. Edozein modutara,
prentsaren inguruan osatu den corpus zientifikoaren alderdi batzuek baino
ez ditugu eman nahi izan, beste pretentsiorik gabe.
Amaitzeko, prentsa idatziaren ikerketan nagusi diren iker-barrutiak
arakatu nahi izan ditugu, 1980. hamarraldiaren erdialderarte egin direnak
batez ere. Honela, ikerkuntzaren lan historiko nagusienak ezaguturik, azken
urteotan egin direnak hobeki uler eta ebalua daitezke.

211
212
213

(Hvistendahl 1961). Upstyle eta downstyle.
(Haskins and Flynn 1974).
(DeJulio Jr. 1972).
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