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Hitzaurrea

Estatistika, Gizarte Ikerkuntzarako Teknikak eta Analisi Politiko Enpirikoa ikasgaiak beti izan dira ulertzen zailenetakoak Politika eta Administrazio Zientzietako
ikasleen artean, bereziki hastapenetan daudenen artean. Gogoan dut ikasgai hauekin topo egin nuen lehenengo aldia. Orduan nekez ulertzen nuen zein harreman
zuten Zientzia Politikoarekin; eta normala da, alde batetik ikasketek ez dutelako
toki berezirik eskaintzen ikerkuntzarako, eta bestetik, normalean, Politika eta
Administrazio Zientzietan horrelako ikasgaiek ez dutelako erabiltzen politikari
lotutako adibiderik.
Azken gabezia horri aurre egiteko, honako liburua duzu zure eskuetan,
euskaraz, eta politikari lotutako adibideekin. Baina zorionez hau tresnetako bat
baino ez duzu; izan ere, aldaketak sakonagoak izaten ari dira aspaldidanik zientzia
politikoetan. Irakasle eta ikertzaile gazteek bestelako ikuspegi parte-hartzaileagoekin ari dira garatzen irakaskuntza eta ikerkuntza, eta ildo horretatik, geroz eta
gehiago ari dira baloratzen prozedurak eta metodologiari lotutako trebeziak.
Beraz, irakasgai metodologien errezeloa baduzu, ez zaitez larritu, ez zara
lehenengoa ez eta azkena izango. Hori bai, espero dudana da liburua irakurri
ostean mesfidantza guztiak uxatu eta ikerkuntzarako interesa piztu izana. Helburu
horrekin, liburu honen haria hastapenetatik abiatzen da Politika eta Administrazio
Zientzien esanahia errepasatuz. Lehenengo atal horretan, “zer da zientzia?” eta
“zertarako balio du ikerketak?” galderen erantzunak ematen saiatuko naiz ikerketaprozesuari heldu aurretik.
Bigarren atalean teorizazioak duen garrantzian erreparatuko dugu, besteak
beste, ikusiko dugu kontzeptuak, hipotesiak eta aldagaiak nola landu, eta datuekin
duten harremana. Hirugarren atalean helduko diogu aurreko kontzeptu eta
aldagaien operazionalizazioari: nola egin daitezkeen behagarri eta, beraz, nola
egingo ditugun neurgarri. Laugarren atalean, datuen bilketarako metodologia eta
teknikak ikusiko ditugu; eta horien ustiaketarako eta trataerarako zenbait irizpide
proposatuko ditugu bosgarrenean. Hipotesiak kontrastatzeko unea izango da. Hau
da, ikasiko dugu edozein ikerketak duen galdera nagusiari formulatuko dizkiogun
erantzun posibleen (hipotesien) kontrastea nola egin daitekeen. Eta, azkenik,
seigarren atalean ikerketa-prozesuaren ikuspegi orokorra berrikusiko dugu eta
zenbait gomendio emango ditugu ikerketa-proiektu bat egiteko.
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Hitzaurrea amaitu aurretik, zenbait hitz eskaini nahi nizkieke inguruan izan
ditudanei. Izan ere, ikerketa zientifikoa ez da eginkizun indibiduala. Ideiak ez ditu
hutsetik pertsona batek sortzen. Besteak beste, ikerkuntza da behaketa desberdinetatik sortutako ezagutzaren metaketa dialektikoa. Eta nire kasuan, liburu hau
egiteko erabili dudan iturria ez da soilik atal bibliografikoan duzuena. Tartean, hamarnaka ikerketatan parte hartu dut hainbat lankiderekin, eta noski, guztiengandik
ikasi dut zerbait.
Horregatik ez ditut nahi ahaztu zenbait pertsona. Lehenik, Vika-k emaniko
laguntza eskertu nahi dut bereziki (paldies Vikai Kempauai par pal dz bu un
paciet bu) baina baita bizitzan bidaide izan ditudan ikasle, ikertzaile eta irakasleak
ere. Horien artean gogoan ditut Parte Hartuz-eko lankideak, bereziki Politika eta
Administrazio Zientzien Sailean lan egiten dutenak: Francisco Letamendia, Igor
Ahedo, Iñaki Barcena, Mario Zubiaga, Pedro Ibarra, eta Rafa Ajangiz; beraiekin
ikerketa asko partekatu ditut eta bestelako proiektu akademiko eraldatzaileak. Ez
nituzke nahi ahantzi ezta ere, Zesar Martínez, Ainara Riveras, Kontxesi Berri-Otxoa,
Alvaro Marcos, Andere Ormazabal eta Miren Arbelaitz, hauekin Ikerkuntza Ekintza Parte-hartzaileko proiektu aski interesgarrietan murgildu naiz. Lankideekin
bukatzeko, Patxi Juaristiri eskerrak adierazi nahi dizkiot irakasle izan nuelako
Estatistika II, Gizarte Ikerkuntzarako Teknikak II, Analisi Politiko Enpirikoa I
ikasgaietan eta doktorego-ikastaroetan, gainera bere liburua izan zen aitzindaria
gure saileko lan metodologikoen artean, ziur izan guztiek izan dutela eragina lan
honetan.
Eta amaitzeko, nire eskerrik beroenak ikasleei. Esker anitz zuen pazientzia
eta konplizitateagatik, eta gogoratu esaerak dioena: «ondo esanak kontuan hartu,
eta gaizki esanak barkatu». Bitartean, politika arloko fenomenoak, gertaerak edota
portaerak ikertu nahi dituenarentzat uzten dut eskuliburu hau: ikerkuntzarako
gonbidapen bat. Izan ere, gure ingurune sozial eta fisikoari buruz gero eta gehiago
dakigunean, orduan eta prestatuago gaude horren gain eragiteko.

1. Politika eta Administrazio Zientziak
eta ikerketa zientifikoa

«La política es una actividad generalizada que tiene lugar en todos aquellos
ámbitos en los que los seres humanos se ocupan de producir y reproducir sus vidas. Esta
actividad puede entrañar tanto enfrentamiento como cooperación, de forma que los
problemas se presentan y resuelven a través de decisiones tomadas colectivamente. La
ciencia política es una disciplina académica que pretende describir, analizar y explicar de
forma sistemáticas esta toma de decisiones, así como sus valores y puntos de vista
subyacentes» (Stoker,1995: 18-19)

1.1. POLITIKA- ETA ADMINISTRAZIO-ZIENTZIAK
Greziar jatorri etimologikoari jarraituz, ‘políticos’ (πολιτικος) dira «Polisaren
(hiriaren, estatuaren) arazoez arduratzen diren hiritarrak», eta ‘politikoí’ izan zen
gai publikoak izendatzeko formula, kontrajarriz gai pribatu eta pertsonalak izendatzen zituen ‘idiotikós’ (ἰδιωτικός) hitzari. Politikak, beraz, interes kolektiboarekin
eta jarduera publikoarekin du zerikusia, eta alde horretatik, handia da esanahiaren
zabalera.
Baina gaur egun duen adierara gehiago gerturatzeko asmoz, hitza gehiago
mugatuz esango genuke politika dela gizarte bateko edo gizarte batzuetako pertsonen arteko gatazka- eta kooperazio-harremanen multzoa (Laver, 1983). Zehaztapen
maila handiagoarekin, politika da ideologikoki orientatutako helburuak lortzeko
talde baten erabakiak hartzeko prozesu eta ekintza. Eta hain zuzen ere, lehenengo
definizioko harremanak edo bigarren definizioko jokaerak dira Zientzia Politikoak
ikasten dituena. Nahiz eta definizioarekin arazoak ez diren hor amaitzen.
Zaila da mugak zehaztea, eta horregatik, osatu direnak hedadura semantiko
desberdinekoak izan dira oso. Ikuskera tradizionalenetan, boterearen alde desberdinak dira ziur asko ikerketetan erdigune oraindik: ailegatzeko prozedurak, antolaketa modua eta boterearen egikaritzea. Baina politikaren alorra ez da aldagaitza
eta aspaldi erakutsi zuen feminismoak gai pribatuak publiko bihur daitezkeela.
Horregatik, Zientzia Politikoa jaio zenetik Bigarren Mundu Gerraren ondoren,
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etengabe ari da handitzen diziplinaren esparrua, gai publikoak ugalduz doazen
heinean.
Ondorioz, harreman sozialen aspektu baten moduan ulertzen da egun politika;
familiatik hasita estatua arte, eta boluntarioen elkarteetatik korporazio multinazionaletara. Harreman politiko horiek enfrentamenduzkoak edo lankidetzakoak izan
daitezke, eta balio dute gizartearen egitura azaltzeko edota eraldatzeko. Azkenean,
beraz, politika beti da ekintza kolektiboa. Beti jardungo dugu politikoki guregandik haragoko eragina duten erabakiak beste batzuen izenean hartzen ditugunean
(Stoker, 1995: 17, 18).
Zentzu zabal horretan, Politika eta Administrazio Zientzien aterkipean deskribatu eta aztertzen dira sistema politikoak, ideologiak, alderdi-sistemak, alderdi
politikoen barne-funtzionamendua, hauteskunde-portaerak, herritarren partaidetza,
gizarte-mugimenduak, mobilizazioak eta iraultzak, estatuen lurralde-antolaketa,
erakundeen arteko harremanak, administrazioko antolamenduak eta funtzionamenduak, politika publikoak, nazioarteko harremanak, genero botere-harremanak, etab.
1.2. IKERKUNTZA IRTEERA PROFESIONALEN OINARRI
Ikusi dugun moduan, gai ugari ditugu Politika eta Administrazio Zientzietara
gerturatzeko. Baina behin gaiak interesa piztu duela ikaslearengan, horrek galdetu
edo bilatuko ditu ikasketak dituen irteera profesionalak momentu batean edo
bestean. Kalean galdetuko bagenu, ziur asko, gehiengoak esango luke gure
diziplinak politikari izateko balio duela. Eta bai, politikaria izan daiteke gure
ikasketak dituen pertsona bat, besteak beste, abokatu, langile edo etxekoandre bat
izan daitekeen neurri berean. Teorian edonor izan daiteke politikaria. Ez da behar
inolako ikasketarik horretarako, kezka politikoa eta nahia baino ez dira behar lehen
pauso modura. Ondoren etorriko da alderdi batean sartu eta bertako logikan
lehiatzea. Orduan, zein irteera profesional dituzte gure ikasketek?
Batzuen asmoa ez da izango Politika eta Administrazio Zientzien eremuan
jardutea, eta gustuagatik egingo dituzte ikasketak. Beste askok, aldiz, jarduera
profesionalean baliagarri izango zaizkien edukiak, eta batez ere, ikerketak egiteko
eta ezagutza areagotzeko prozedurak ikasteko egingo dute. Azken horiei begira,
Gizarte Zientzietako alor honek dituen irteerak aztertuko ditugu lau taldetan
multzokatuta:
a. Administrazioan lan egitea. Ohiko irteera da hau unibertsitateko ikasketa
askoren kasuan. Zerbaitetarako gaitu bagaitu unibertsitateak ikasteko da,
eta alde horretatik, oposatzeko trebezia du ikasleak. Aukera honetan,
udaletxe batean, diputazio batean, Eusko Jaurlaritzan edota Nafarroako
Gobernuan teknikaria izateko betekizun bakarra lizentziaduna izatea da.
Halere, badaude lanpostu gutxi batzuk espezialitate batzuetarako gordeak.
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Horietako batzuetan eskatzen dute Politika eta Administrazio Zientzietako
lizentzia. Izan ere, ikasketa hauek gaitzen gaituzte, esaterako, estrategia eta
politika publikoen diseinu, gestio, analisi eta ebaluaziorako; diagnostikoak
dinamizatzeko; administrazioaren antolamendu eta modernizazioan
laguntzeko; herritarren parte-hartzea bultzatzeko; kalitate osoko sistemak
martxan jartzeko; giza baliabideen gestiorako; beste erakundeekiko
harremanak garatzeko, eta dokumentazioa eta ikerketak prestatzeko.
b. Hezkuntzan lan egitea. Bi bide daude: Bigarren Hezkuntzan (DBHn, Batxilergoan eta Lanbide Heziketan…) edo unibertsitatean irakasle aritzea. Lehenengoan, eskola pribatuetan nahi duten ikasgaia emateko kontrata zaitzakete, eta publikoan, aldiz, Politika eta Administrazio Zientzietakook ordezkapen-zerrendetan Ekonomia eta Enpresa ikasgaietan dugu soilik lehenengo lehentasuna (zenbait modulu profesionaletako ikasgaietan ere bai, baina
kontuan izan ikasgai horien eskaintza askoz ere baxuagoa dela DBH edo
Batxilergoko ikasgaiekin alderatuta). Halere, beti dago oposaketa bidez sartzeko aukera, eta kasu horretan, edozein ikasgaitan izan gaitezke irakasle.
Bigarren aukerak, hots, unibertsitateko irakasle izateak, ikerketan eskarmentua izatea eskatzen du, eta horren adierazleetako bat da doktore-tesia
ateratzea.
c. Ikertzailea izatea. Lau esparrutan jardun dezake ikertzaileak: enpresa pribatuetan, Gobernuz Kanpoko Erakundeetan (GKE), erakunde publikoetan
eta unibertsitatean. Consulting izenaz dira ezagunak enpresa pribatuak. Beraien zeregin nagusien artean honako eginkizun hauek daude: aholkularitza-lanak egitea; analisi soziopolitikoak; hauteskundeetarako ikerketak,
iritzi-ikerketak eta merkatu-ikerketak; herritarren parte-hartzea bideratzeko
prozesuak; planak; irudi korporatiboaren ebaluazioa eta diseinua; kalitatearen kudeaketa; ebaluazioa, eta kanpaina politikoen diseinua. Consultingaren logika berean kokatzen dira Gobernuz Kanpoko Erakunde gehienak.
Ikerketarako erakunde publikoen artean, oso famatuak dira estatistikaz
arduratzen direnak: EUSTAT, Prospekzio soziologikoen kabinetea, CIS…
Eta azkenik, unibertsitatean aritu daiteke ikerketan, berau baita bere funtzio
nagusietako bat. Formazio ona eman ahal izateko, unibertsitate batek ikerketa egin behar du. Hortik sortutako emaitzak eta ikerketa-prozesuaren
esperientziak baliagarriak eta interesgarriak izango baitira eskoletan. Laburbilduz, unibertsitatean txanpon beraren bi aldeak dira irakaskuntza eta
ikerketa. Alde horretatik, gero eta gehiago dira unibertsitateak kontratatzen dituen ikertzaileak, eta badirudi etorkizuna hortik doala.
d. Politikarien aholkulari teknikoa izatea. Bi motatako aholkulariak desberdindu daitezke: alderdikideak direnak eta jakintza tekniko handia dutenak. Era berean, aholkularien papera desberdina da gobernurako bada edo
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alderdirako. Bi aldagai horietan oinarrituz osatu dut aholkularitza politikoen tipologia (ikus 1. taula). Tipologia guziak bezala, hau ere tentuz hartu
beharrekoa da; izan ere, informazioa laburbiltzea du helburu, eta horregatik, ez da gai ñabardurak islatzeko.
Alderdi batean militante den aholkulariaren aholkularitza-lana esanguratsua
da oposizioan daudenean. Horregatik diogu Oposiziorako aholkularitza politikoa
dela. Oro har, zereginak dira boterea lortzeko estrategia politikoa lantzea eta gobernuaren kontrola gauzatzea. Aldiz, alderdikideen aholkularitza gobernuan disolbatu ohi da boterean daudenean. Orduan diogu Kontroleko aholkularitza politikoa
dela. Helburu nagusiak dira kontrol ideologikoa eta programatikoa egitea; harreman politikoen kudeaketa erraztea eta lehia politikorako giltzarriak kontrolatzea.
1. taula. Aholkularitza politikoen tipologia
Alderdiko militantea

Ez militantea

Alderdi-aholkularitza

Oposizioko aholkularitza
politikoa

Boterea hartzeko
aholkularitza teknikoa

Gobernu-aholkularitza

Kontroleko aholkularitza
politikoa

Kudeaketarako
aholkularitza teknikoa

Iturria: egileak landua.

Dena den, aholkularitza teknikoa da Politika eta Administrazio Zientzietako
lizentziatuarentzat interesgarriena eta lanerako eskuragarriena (alderdi bateko militantea ez bada behintzat). Alderdia oposizioan egonik, guregana aholkularitza bila
datorrenean, Boterea hartzeko aholkularitza teknikoa eskaintzen diogu, besteak beste, hautesleen iritzia kontrolatzeko, alderdiaren irudiaz arduratzeko eta estrategia
komunikatiboa antolatzeko. Azkenik, Kudeaketarako aholkularitza teknikoa dela
diogu gobernuak eskatu badu aholkularitza. Xedea da horren bitartez gobernuekintza (beharren diagnostikoak, politika publikoak, etab.) eraginkorragoa lortzea.
Baina askotan, klientelismoaren logikari jarraituz, alderdiko militanteen artean
aholkulari teknikoak bilatu ohi dituzte alderdiek. Horretarako gaitasunik ez duten
pertsonak kontratuz maiz. Halere, gero eta gehiago dira jakintza teknikoagatik
kontratatuak diren aholkulariak. Horretarako gai batean adituak izan behar dute
aurretik. Nola frogatzen da, ordea, jakintza tekniko hori duela pertsona batek?
Errekonozimendu profesionala aurretik eginiko ikerketek eta argitalpenek emango
dute kasu gehienetan.
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Ikerketak duen baliagarritasuna (txikia, ertaina, handia) Politika eta Administrazio
Zientziekin harremana duten lanpostuetan:
a. Administrazioan lan egitea. Lanpostua lortzeko: txikia. Eguneroko lanerako:
ertaina.
b. Hezkuntzan lan egitea:
Bigarren Hezkuntzan. Lanpostua lortzeko: txikia. Eguneroko lanerako: txikia.
Unibertsitatean. Lanpostua lortzeko: handia. Eguneroko lanerako: handia.
c. Ikertzailea izatea.
GKEn eta enpresetan. Lanpostua lortzeko: ertaina. Eguneroko lanean: handia
Ikerketa-erakunde publikoak. Lanpostua lortzeko: ertaina. Eguneroko lanean:
handia.
Unibertsitateko ikertzailea. Lanpostua lortzeko: handia. Eguneroko lanean:
handia.
d. Politikarien aholkulari teknikoa. Lanpostua lortzeko: handia. Eguneroko lanean:
handia.

Ondorioz, ikerketarako gaitasuna izatea ia ezinbestekoa da Politika eta Administrazio Zientziekin harremana duen lanpostu bat topatu nahi bada. Horrela da
gutxienez unibertsitateko ikertzaile edota irakaslea (doktoregoa) izateko; enpresa
pribatu edo GKE batean lan egiteko; administrazioko arlo askotan aritzeko; eta
politikari edo gobernuen aholkulari teknikoa izateko. Beraz, lizentziatu ostean lanpostu bat bilatu ahal izateko, azpimarratu behar da ikerkuntzarako metodologia eta
teknikak bereziki garrantzitsuak direla. Gure diziplinaren oinarrietako bat baita jakitea arazoak teorikoki formulatzen, kontzeptuak operazionalizatzen, ikerketaestrategiak hautatzen/eratzen, datuak lortzen eta datu horiek ustiatzen.
1.3. IKERKETA ZIENTIFIKOA
Gizakiok beti izan dugu gure ingurunea ezagutu eta ulertzeko beharra: unibertsoa;
ingurune fisikoa; natura; bizitza formak; taldeen arteko harremanak eta antolaketa… Horretarako erabiltzen ditugu ezagutza motak, besteak beste, erlijioa, zentzua
edo sen ona, intuizioa eta ikerketa. Bakoitzak ditu bere oinarria eta metodologia.
Mitoak, ohiturak, esperientziak, sinesmenak edota sentimenduak tartean daude
gehienetan, ikerketan izan ezik. Azken horretan, garrantzitsuena da behaketan
(esperimentaziotik, galderetatik, portaeren behaketatik…) oinarritutako ondorioak
ateratzea
Ikusi dezagun adibide batekin azaldu berri duguna. Demagun historiaurreko
pertsona bat hotz dagoela, eta berotu nahi duela. Honako galdera-erantzunagaldera hau sortu du bere logikak: Zerk berotu nazake? Suak. Nola lortzen dut
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sua? Aukera bat baino gehiago daude erantzuteko. Adibidez, sua eska diezaioke
jainko bati errezatuz. Beste aukera bat izan daiteke ekaitzaren zain egotea tximistek sortutako suteetatik hartzeko. Aukera gehiago ere egon zitezkeen; horietako bat
da ikertzea.
Pertsona horrek pentsa dezake ez dakiela nola lortu sua, eta, beraz, ondorioztatuko du: «Bilatu beharko dut, asmatu beharko dut, ulertu beharko dut nola lortu»
(ikertu beharko dut). Ikertzen has daiteke helburua lortzeko, baina ausaz ere lor
dezake sua. Edonola ere, argi dagoena da zoria bera interpretatzen jakin behar dela
sua nahi adina aldiz lortu ahal izateko, hots, ikertu beharko du lehenago edo
beranduago: behatu beharko du, eta ariketa horretatik ateratzen dituen emaitzak
interpretatu beharko ditu.
Beharra da, beraz, ikerketaren motorretako bat. Baina ez bakarra, jakin-mina
da bestea. Ziur asko horixe izan zen Galileo bultzatu zuena Ludiak Eguzkiaren
inguruan biratzen zuela ezagutzera. Hori ikerketa zientifiko baten emaitza izan zen
askoren ustez; izan ere, ikerketa mota desberdinak daude; zientifikoa da esplizitua,
sistematikoa eta kontrolatua dena (Manheim eta Rich, 1999: 17). Diziplina gehienek diote beraiek egiten dutena ikerketa zientifikoa dela, eta gauza bera diogu
Politika eta Administrazio Zientzietan.
Ikasketaren bidez eskuratutako ezagutza da ‘scientia’ hitz latinoaren esanahia,
eta hortik eratorri da ‘zientzia’ hitza. Beraz, lokarri emozionaletatik harago, bihozkadetatik harago eta intuizio hutsetik harago nahi du joan metodo zientifikoak. Horretarako bilatuko du ikerketak koherentzia logiko bat izatea eta argudio zehatzak
osatzea datu egokietan oinarrituta. Horrela, ikerketa baten emaitzak eztabaidatu eta
epaitu ahal izango dira komunitate zientifikoaren barruan. Izan ere, metodo
zientifikoa da diziplina bati batasuna ematen dion elementua.
Baina jar dezagun arreta Politika eta Administrazio Zientzietan. Gurean ere
ikertzen ditugu fenomenoak, gauzak, gertaerak edota portaerak, ezagutzeko dugun
jakin-minagatik edo beharragatik. Gure ingurune sozial eta fisikoari buruz gero eta
gehiago dakigunean, orduan eta prestatuago gaude horren gain eragiteko. Beraz,
etorkizuna babestu edo hobetzeko tresna da ezagutza zientifikoa; gure ingurune
politikoa ulertu eta aldatu ahal izateko giltzarria. Ikus ditzagun jarraian, Politika
eta Administrazio Zientziek, jakintza zientifikoa den aldetik, dituzten sei ezaugarri
nagusiak:
1. Diziplina bakoitzak hizkuntza komun bat behar du, eztabaida eta komunikazioa ahalbidetzen dituena, emaitzak ebaluatzeko eta aldagarria den ezagutza metatzeko. Ikus dezagun astiro. Ados jar gaitezke Politika eta Administrazio Zientziek iker ditzaketen gaietan. Adibidez, aztertu nahi dugu
klase sozialak eraginik ote duen boto politikoan. Baina, esperientzia eta
ikuspegi desberdinak izan dituzten behatzaile desberdinek errealitatea
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modu desberdinetara deskribatuko dute ziur asko; horregatik, batzuek
aurkituko dute klase sozialak eragina duela boto politikoan, eta beste
batzuek, berriz, ezetz.
Are gehiago, boto politikoan klase sozialak eragina duela deskribatu dutenek desberdin uler eta azal dezakete eragin hori. Batzuek esango dute ezkerrari botoa emateko aukera gehiago dutela langile-klasekoek, eta beste
batzuek, aldiz, klase ertainekoek. Ikerketa horietan, beraz, azalpenak ziur
asko desberdinak izango dira leku desberdinetan egin direlako, errealitatearen parte desberdin baten behaketan oinarritu direlako edota errealitatea
interpretatzeko hizkuntza desberdina darabiltelako. Hel diezaiogun azkenekoari, demagun batek klase aldagaia neurtzeko pertsonen diru-sarrerak
hartu dituela aintzat; aitzitik, bigarrenak, aldagai hori neurtzeko norberak
bere burua kalifikatu duen moduan jaso du. Bien emaitzak, beraz, ez dira
konparagarriak. Lehenengoak klase aldagaia era objektibo batean aztertu du
(diru-sarreren araberako neurketa), eta bigarrenak, aldiz, era subjektiboan
(nork bere burua non ikusten duen —edo ikusi nahiko lukeen— izan da
neurketarako irizpidea).
Bi ikerketa horien artean elkarrizketa egon dadin, beharrezkoa da hizkuntza
komuna izatea. Horrela, bakoitzak lortutako emaitzak komunikatu ahal
izango dizkie beste ikertzaile batzuei, eta horiek, era berean, egindako
ikerketa balioetsi ahal izango dute. Izan ere, diziplina zientifiko batek behar
duena da hizkuntza eta ezagutzeko moduak partekatzea: metodoa.
2. Metodologia eta teknika desberdinen bidez lortutako datuen behaketa1
sistematikoan oinarritzen da. Datu enpirikoak jaso eta hipotesiak egiaztatu
egiten dira. Adibidez, jakin nahi badugu ea klase sozialak botoan eraginik
duen, ezin izango dugu behatu errealitate guztia. Arazo hori saihesteko, behaketa enpirikoa errealitatearen parte batean oinarritu behar da (gehienetan,
txikia). Izan ere, gehienetan ezinezkoa da Politika eta Administrazio Zientzietan errealitatearen behaketa bere osotasunean eta konplexutasunean egitea: zabalegia da, eta beraz, lan hori egitea garestiegia suertatuko litzateke.
3. Behaketa horretatik lortutako ondorioak, ahal den neurrian, orokortzeko
asmoa du. Deskripzioetatik abiatuta, azken helburua da funtzionamendua
eta zergatiak ulertzea, hau da, azalpenak ematea aurresateak egin ahal izateko. Horietan oinarrituta, neurriak proposatu ahal izango dira etorkizuna
bermatu edota eraldatzeko.
4. Sortzen diren ezagutza eta ondorioak behin-behinekoak eta zalantzazkoak
dira. Eta hori horrela da, besteak beste, errealitatearen parte bat soilik
1. Eta Gizarte Zientzietan, eta beraz Politika eta Administrazio Zientzietan, parte-hartzea
behaketarekin batera doa gero eta maizago.
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aztertzen dugulako politologook normalki, eta beraz, errorerako tarte bat
dago beti gure orokortzeetan. Muga horretaz jabetu behar da ikertzailea. Ez
dago ezkutuko edo hutsezinezko egiarik. Besteak konbentzitzeko datu eta
argudioak eman behar ditu Politika eta Administrazio Zientzietan diharduenak (Stoker, 1995: 15). Jakin behar du prozesu inperfektu bat dela ikerketa
politologikoa, eta alde horretatik, garrantzitsua da zehaztea zein den lanaren behin-behinekotasun maila (Anduiza et al., 1999: 6).
5. Ikerketa zientifikoa ez da eginkizun indibiduala. Ideiak ez ditu hutsetik
pertsona batek sortzen. Adibidez, beste batek egindako lana kontrajartzeko,
berriztatzeko edo irmotzeko egin dezakegu gure lana. Baina horrela ez
bada ere, beste lan eta ikerketetan irakurri ditugun deskripzioek, azalpenek
eta ideiek elikatuko dute gurea.
Pentsatu lagunekin eztabaida bat izaten duzun bakoitzean. Ziur naiz behin
baino gehiagotan ohartu zarela zure iritziaren defentsa egitean eztabaidak
eraman zaituela argudio berri eta biribilagoak sortzera. Interakzioak diskurtsoa hobetzen duen bezala, interakzioak hobetzen du ikerketa. Akatsak eta
hutsuneak azaleratzen dira prozesu honetan, eta orduan da betetzeko edo
errebisatzeko unea. Lan hori, ikerketa egin dutenek egin dezakete, edo beste ikertzaile batzuek (beste une historiko batean askotan). Izan ere, diziplina baten ezagutza da ikertzaileek interakzioan burututako lanen metaketa.
6. Aurreko ezaugarria bete ahal izateko, ezinbesteko baldintza da ezagutza
publikoa eta transmitigarria izatea. Ikerketa zientifikoan besteek esandakoak entzun edota irakurtzen ditugu eta haiek eragina dute gure ideia eta
ikerketan. Guk, gure aldetik, transmititu eta publiko egin behar ditugu gure
ikerketaren emaitzak, eztabaida daitezen eta beste batzuengan eragina izan
dezaten. Aldizkari zientifikoak eta argitaletxe espezializatuak daude horretarako, baina baita zabalkunde orokorragoko beste hedabide batzuk ere:
egunkariak, aldizkariak, irratiak, etab. Bi multzo horien arteko bidean aurkitzen ditugu blogak. Blogak Interneterako konexioa duen edonorentzat
dira eskuragarriak. Aldizkari zientifiko batek duen espezializazio-maila bera izan dezakete, baina aldizkari horiek ez duten bat-batekotasuna daukate
blogek2. Ikerketen emaitzak momentuan argitara daitezke eta momentuan
bertan sortzen da interakzioa eta eztabaida. Mugen artean, aipa daiteke
azalpenerako espazioak txikiagoa behar duela izan, jendeak irakur ditzan
edukiak. Beraz, eskatzen dena da zehaztapen-maila altuagoa. Zein eduki
azaltzeko?

2. Politika eta Administrazio Zientzietako Gizarte Ikerkuntza Teknikak II ikasgaian badugu blog
bat: www.ikerketapolitologikoa.blogspot.com.
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Gure ikerketa publiko egin eta transmititu behar dugunean, ez dugu soilik
emaitzez aritu behar. Zehaztu beharko ditugu datuak biltzeko erabilitako
prozedurak, horiek ustiatzeko moduak eta ondorioetara iristeko hartutako
bideak. Azaldu beharko dugu behatu ditugun aldagaiak zergatik izan diren
izan direnak eta ez beste batzuk; nola kodetu ditugun; errealitatearen zein
parte aztertu dugun eta zergatik; azterketarako hautatutako teknikak zein
izan diren eta zergatik… Informazio hau guztia ezagutaraztean bakarrik
egin ahal izango du komunitate zientifikoak lanaren ebaluazioa.
Sei ezaugarrik bereizten dute ikerketa zientifikoa:
• Diziplina bakoitzak hizkuntza komun bat behar du, eztabaida eta komunikazioa
ahalbidetzen dituena ezagutza ebaluatzeko eta metatzeko.
• Metodologia eta teknika desberdinen bidez lortutako datuen behaketa
sistematikoan oinarritzen da.
• Ondorioak orokortzeko xedea du. Deskripzioetatik abiatuta, azken helburua da
azalpenak ematea aurresateak egin ahal izateko, eta horrela, neurriak hartzeko
etorkizuna bermatu edota eraldatzeko.
• Sortzen diren ezagutza eta ondorioak behin-behinekoak eta zalantzazkoak dira.
• Ikerketa zientifikoa ez da eginkizun indibiduala.
• Emaitza publikoa eta transmitigarria da.

1.4. ENPIRISMOA ETA NORMATIBISMOA
Nola eta zer ezagutu behar dugun zehazteari azterketa enpiriko deritzogu. Enpirismoak esperientzia eta behaketaren bitartez ezagutza lortzea du helburu. Errealitate
politikoa deskribatzeko eta azaltzeko, modu zehatzenez lor daitezkeen ahalik eta
datu multzo objektiboenak jasoz.
Arau moraletan eta balioetan oinarritutako errealitatearen azterketa normatiboa da. Ezagutza nola erabili du ardura nagusia, helburu batekin: gauzak nola izan
behar diren zehaztea. Ildo horretan, garrantzi handia hartzen du ikuspegi subjektiboak.
Ura berotzen jartzen badugu, ehun graduetara iristean irakiten hasiko da. Eta
hori gertatuko da behin eta berriro errepikatzen badugu operazioa. Enpirikoki
frogatutako errealitate zientifiko bat dela inork gutxik jarriko du dudan.
Baina zer gertatuko da ikertzen badugu klase sozialaren eragina botoan? Jo
dezagun behaketan oinarritutako ikerketa batetik ondorioztatzen dugula baduela
eragina. Jarraian, orokortze bat (inferentzia bat) egiten dugu: klase sozialak eragina
du boto politikoan. Politika eta Administrazio Zientzietako lege bat izan daiteke
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hori3, baina lege hori egiaztatuko da soilik kontrastatzen den lekuan. Hipotesia faltsutua izan daiteke, posible delako irudikatzea betetzen ez den egoera bat (Anduiza
eta al., 1999: 6).
Gainera, ikerketa berrietan ordura arteko aspektu ezezagunak edo gutxi
ikertutakoak topatzeko aukera dago zientzia guztietan. Baina ura berotzen badugu,
beti hasiko da irakiten ehun graduetara iristean. Aldiz, klase sozialak botoan eragina duela esango dugu baldintza zehatz batzuetan, maiz alda daitezkeenak (herrialdez herrialde, denboran…). Eta are gehiago, herrialde berean, ikerketaren emaitzak
desberdinak suerta daitezke lagin desberdinak hartzen baditugu behaketarako:
batzuetan hipotesia berretsiko dute, eta besteetan ezeztatuko.
Beraz, ikerketa politologikoek, eta Gizarte Zientziek, zehaztapen eta enpirismo maila txikiagoa dute beste zientzia batzuekin alderatuz gero. Horregatik izan
dira gutxietsiak, subjektibotasun maila altua dutelakoan. Aipatzen den adierazlerik
ohikoena da aurresateena. Edozein zientziaren azken helburuetako bat aurresateak
egitea da, eta alde horretatik, Gizarte Zientziei egotzi zaie aurresateetan huts egiten
dutela maiz.
Kritika horiei aurre egiteko, ikerketak enpirismo hutsean oinarritzen saiatu
dira politologo ugari. Halere, batzuen ahaleginak normatibismotik urruntzeko
alferrikakoak izan dira hein batean; beti dagoelako tentsioa enpirismoaren eta
normatibismoaren artean Politika eta Administrazio Zientzietan.
Izan ere, oso arraroa da gure diziplinan ezagutza hutsak motibatutako ikerketak gauzatzea. Ikerketaren pizgarriak ardura normatiboak (grinak, sentimenduak,
jarrera politikoak…) dira normalean (ikus 1. irudia). Adibidez, pentsa genezake
herritarrek politika publikoen diseinuan parte-hartze handiagoa izan beharko
luketela, eta ardura horretatik abiatuta, gure asmoa da ikertzea enpirikoki ea parte
hartzeko zein aukera dituzten herritarrek eta zein neurritaraino parte hartzen duten.
Behin ezagutu dugula errealitatea, aurresateak egitea da ohikoena. Hurrengo pausoa
neurriak proposatzea izan daiteke etorkizuneko aurreikuspenak bermatu edo
aldatzeko. Orduan, enpirismoaren erabilera-zirkulua itxiko genuke, baina aldi
berean ere ikerketa enpirikotik lortutako datuak ulergarriagoak egingo genituzke.

3. Kimika, Fisika edota Natur Zientzietako legeekin alderatuz izaera oso desberdina duena. Izan
ere, bestelako metodo batzuk erabiltzen ditugu Zientzia Politikoan, nahi bada prezisio maila
txikiagokoak, gizakiez ari garelako.
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1. irudia. Enpirismoaren erabilera normatiboa Politika
eta Administrazio Zientzietan

Ikerketa enpirikoa:
Zein dira herritarrek dituzten aukerak
politika publikoetan parte hartzeko eta zein
neurritaraino parte hartzen dute?

Ardura
normatiboa
(Adb.: herritarrek
gehiago parte hartu
beharko lukete
politika publikoen
diseinuan)

Proposamen
normatiboa
(Herritarrek gehiago
parte hartzeko
neurriak azaltzea)

Iturria: egileak landua.

Batzuen ustez hau ere ez litzateke zilegi. Enpirismo aratza defendatzen dutenen
artean, ez diote normatibismoari inolako paperik esleitzen. Eta era berean, badira
normatibistak ukatzen dutenak politikaren azterketa enpirikoa egin daitekeela. Gure ikuspuntutik, bai normatibismoak eta bai enpirismoak dute lekua azterketa politologikoan. Kasurik ohikoena eta, agian, gomendagarriena da ikerketa enpirikoa
izatea, eta nahi duenak, horren erabilera normatiboa egitea. Izan ere, datu zientifikoak erabili behar dira analisi politiko bat egiteko.
Halere, ikerketa sistematizatu eta objektiboena egiten saiatu behar garen arren,
jakin behar dugu enpirismoaren eta normatibismoaren arteko dialektikak beti
zipriztintzen dituela Politika eta Administrazio Zientziak. Gure gaiak, gizatiarrak
diren aldetik, subjektibotasunez josita daude, eta objektibatzeko lana alde horretatik
zaila da oso. Adibidez, Manheim-ek eta Rich-ek beren Analisi politiko enpirikoa
lanean jartzen duten adibidea oso esanguratsua da:
Si bajan los impuestos, el ciudadano de ingresos medios vivirá más holgadamente,
pero disminuirán los servicios sociales esencialmente destinados a los pobres, las
personas de edad y los enfermos. ¿Deben reducirse los impuestos? La respuesta,
obviamente, no depende de lo que conocemos, sino de la relación que ese
conocimiento guarda con nuestra posición social y nuestra escala de valores
(Manheim eta Rich,1999: 16).
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Autoreek diote behaketatik enpirikoki ondoriozta daitekeela zergak jaisten
badira, klase ertaineko pertsonak diruz hobeto egongo direla, eta aldiz, klase
apalenek jasotzen dituzten zerbitzu publikoak gutxiagotuko direla. Azterketa
normatiboan, aldiz, zergak jaitsi edo ez, litzateke eztabaida .
Baina une batez pentsatzen jarrita, guztien artetik aukera bat baino ez da
behaketa enpirikoak ematen duen emaitza, eta hori faltsutua izan daiteke. Izan ere,
ez du halabeharrez horrela izan behar. Zergak jaitsi daitezke eta klase ahulenentzako zerbitzuak ez jaitsi, adibidez, armadan gastuak murrizteko erabakia hartu
delako. Beraz, irristakorrak dira mugak.
Datuak diren bezala aurkeztea dago enpirismo aratza erabiliz gero. Baina
behin azalpenak emateko unea iritsita, ikergaia pertsonen egintzetatik jaiotzen
delako edota ikertzaileak pertsonak direlako, subjektibotasuna oso erabilgarria
suerta daiteke azalpenak ulergarriagoak egiteko.
Laburbilduz, azterketa normatibo bat datu enpirikorik gabe errealitatetik
urrundu daiteke. Aldiz, analisi enpiriko bat kutsu normatiborik gabe ulertzeko,
agian, ez gara gai izango . Horregatik, komeni da bien arteko sintesi bat egitea. Ez
bakarrik ezagutza gehiago lortzeko, errealitate politikoa modu oso batean ezagutzeko baizik (Manheim eta Rich, 1999: 17).
Azterketa normatiboa:
Helburuak: balioetan oinarritutako epaiak egitea.
Zein galderari erantzuten dio: Zergatik gertatzen da horrela? Nola izan behar du?
Azterketa enpirikoa:
Helburuak: kontzeptuak argitu, errealitatea deskribatu edota azaldu zergatik
gertatzen diren gauzak.
Zein galderari erantzuten dio: Nolakoa da errealitatea? Nola gertatzen da? Zergatik
gertatzen da?

1.5. IKERKETA APLIKATUA ETA OINARRIZKO IKERKETA
Sailkapen bat baino gehiago egin daitezke ikerketa motak aztertzeko unean. Eta
beharrezkoa izaten da gutxi batzuk aplikatzea gure ikerketaren mugak eta asmoak
definitzeko. Adibidez, aurreko atalean ikusi dugun enpirismoaren eta normatibismoaren arteko desberdintzea epistemologikoa da neurri handi batean. Hau da,
oinarrian dagoen galdera da zertarako balio behar duen ikerketak. Sinplifikatuz,
helburu zientifiko hutsak gidatua bada, enpirikoa izango da, eta bestelako interesei
erantzuteko nahia badago, normatiboa. Halere, badakigu bien arteko harremana
dialektikoa dela parte handi batean eta zaila izaten dela Politika eta Administrazio
Zientzietan ikerketa enpiriko aratzak aurkitzea.
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Baina zientziak zer izan beharko lukeen eztabaida honetatik kanpo, badira
beste zenbait sailkapen garrantzitsu ere bai. Ikerketen artean egin daitekeen beste
bereizketa garrantzitsua da oinarrizko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren
artekoa.
Sailkapen hau asko erabiltzen da, erraz uler daitekeelako sinplifikatuta. Oinarrizko ikerketa arduratzen da ezagutza zabaltzeaz, eta ikerketa aplikatua arazoei eta
beharrei aurre egiteaz. Baina pixka bat gehiago zehazten badugu, esango dugu
lehenengoak bilatzen duela gai, fenomeno edo errealitate bati buruzko ezagutza
teorikoa zabaltzea. Ezagutza sakontzeak adierazi nahi du Politika eta Administrazio Zientzien kasuan gai politiko edota administratiboen inguruko gorabeherak
hobeto ulertzeko eta azaltzeko gai izatea. Horrek ez du esan nahi asmoa denik
arazo edo gabeziaren bat konpontzea, baizik eta funtzionamendua edota errealitatea hobeto ezagutzea.
Adibidez, jakin nahi badugu alderdi ezkertiarrei boto emateko unean eraginik
ote duen klase sozialak, bi aspektu aztertu beharko genituzke ziur asko. Alde batetik, klase-sentimendu subjektiboa, eta bestetik, klase sozial objektibatua. Gainera,
helburuen artean ipin genezake jakitea zein puntutaraino den garrantzitsua klasesentimendua edota estatusa ezkerreko aukera politikoei boto emateko unean.
Hipotesi gisara eduki genezake klase apalekoak direla gehien hautatzen dituztenak
ezkerreko aukera politikoak. Eta, hipotesi hori egiaztatzeaz gain, gure ikerketak
beharbada nahiko du ezagutu zein diren klase apal horiek dituzten pizgarriak
aukera politiko ezkertiarrei botoa emateko. Helburu hauek guztiak plantea daitezke
jakintza zabaltzeko asmoarekin. Baina, behintzat hasiera batean ez dago motibazioen artean arazorik edo beharrik.
Bestalde, ikerketa aplikatuaren asmoa da behar, arazo edo gabezia sozial,
politiko edota ekonomiko bati erantzutea. Hori da ikerketaren motorra, errealitatea
konpontzea, matxuratzea edo eraldatzea, edo bestela behar bati erantzutea. Hitzak
berak dioen moduan, ikerketak eduki nahi ditu aplikazioa eta erabilgarritasuna.
Horregatik, oso garrantzitsua izaten da ondorioen atala; izan ere, horren bidez gomendioak eta proposamenak aurkeztuko dira esku hartu nahi den errealitate edo
fenomenorako. Patxi Juaristi irakasleak (2003: 25) ikerketa aplikatuak duen
garrantzia hiru arrazoietan laburbiltzen du, eta horiek ñabartuta eta berrizendatuta
ekarri ditut hona:
1. Errealitatea eraldatzeko proposamenak. Ikerketa baten helburuetako bat
izan daiteke diagnostiko bat egitea, gero horretan oinarrituta, errealitatea
eraldatzeko proposamenak osatzeko. Arazoei buruz ari bagara, edo arazotzat hartzen badugu diagnostiko baten emaitza, orduan ikerketak arazo
horretara arreta bideratzeko balio dezake. Demagun ikerketa bat egin dugula enpresetako goi-kargudunek duten generoaren inguruan. Horrekin pentsa
daiteke gure asmoa dela aditzera ematea arazo bat dagoela: ondorioztatu
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dugu goi-kargudunen artean gehiengo biribila gizonezkoa dela. Emaitzek
arreta erakartzeko balio dute, baina, orobat, emaitzen artean gomendio batzuk topa daitezke emakumeek aukera-berdintasunak izan ditzaten postu
horietara ailegatu ahal izateko. Izan ere, egoera deskribatzeaz gain (diagnostikatzeaz gain), azalpenak bila ditzake gure ikerketak, eta arrazoiak
ezagututa, beti da errazagoa proposamenak egitea egoera aldatzeko.
2. Arazo eta gatazka zehatzak konponbidean jartzeko proposamenak. Demagun, Abiadura Handiko Trenaren inguruan sortu den eztabaida eta gatazka
bideratzeko ikerketa bat egiten dugula. Kasu horretan, aukera bat baino
gehiago izango genituzke. Horietako bat da liskarren nondik norakoak ezagutu eta irtenbideak proposatzea, batez ere, prozedurari dagokionez, eta,
oro har, gatazkaren kudeaketari dagokionez. Halere, hau ikuspuntu bat
besterik ez da, eta beste bat erabil liteke.
3. Elkarreragin eta elkarrekintza errazteko. Ikerketa hauek egiten dira
erakunde pribatuek edo publikoek, gizarte-mugimenduek, elkarteek edota
herritarrek ezagutu ditzaten gizarteko aktore desberdinen nahi eta beharrak.
Kasu horretan, erakunde publikoak badira, interesa izango dute jakiteko
herritarrek, elkarteek, gizarte-mugimenduek edota enpresek dituzten iritziak, proposamenak eta beharrak zenbait gaitan. Horrelako ikerketak ohikoak izaten dira gure diziplinaren administrazioko adarrean. Adibidez, auzo
baten errehabilitaziorako dauden iritzi, jarrera eta proposamenak bilduko
dituen azterketa bat egitea adibide bat izan daiteke. Horretarako, iker daiteke zein diren auzoko sare sozialak, nola funtzionatzen duten, zein eskaera
dituzten, nola funtzionatzen duen udalak, zein den bere presentzia auzoan,
etab.
Dena den, nahiko zaila izan daiteke aurkeztu berri dugun bereizketa era aratz
batean azaltzea. Izan ere, normalena da ikerketa batek bi helburuak nahastea, eta
beraz, osagarriak izatea. Gai bati buruzko jakintza eta ezagupen maila handia bada,
orduan eta gaitasun handiagoa izango dugu esku hartzeko, neurriak proposatzeko,
etab. Azken finean, ikerketa batean ez dira baztertzaileak jakintza eta ezagutza
zabaltzea, eta aplikagarritasuna izatea.
Lehenago aipatu dugun adibidea, hau da, ikertzea ea alderdi ezkertiarrei boto
emateko unean eraginik ote duen klase sozialak, oinarrizko ikerketa da jakintza eta
ezagutza zabaltzea duelako helburu. Baina horrez gain, izan dezake aplikagarritasuna, eta beraz, izan daiteke ikerketa aplikatu bat ere. Boto-emaileen portaera
deskribatzetik, ezagutzetik eta esplikatzetik sortzen den informazioa ezinbestekoa
izango da horretan eragin nahi duen pertsona edo talde batentzat. Horregatik, deskribatzen badugu klase apalenek boto ematen dietela ezkerreko alderdiei, beste
pauso bat aurrera eman eta saia gaitezke ezagutzen klase apal horiek dituzten
pizgarriak aukera politiko ezkertiarrei bozkatzeko. Lortzen badugu informazio
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hori, oso probetxugarria eta aplikagarria izan daiteke alderdi batentzako. Gainera,
emaitzak esku artean ditugula gomendioak eman daitezke alderdi batek klase horren botoa eskuratzeko erabili beharko dituen diskurtsoa eta programa osatzeko
unean.
Beraz, askotan deskribatzeak eskatuko duen hurrengo pausoa da esplikatzea,
eta azaltzeko gai bagara, aurresateko gaitasuna izango dugu. Hain zuzen ere, hor
dago giltzarria, aurresateek lotura handia dute aplikagarritasunarekin. Horregatik,
ezagupen handiena duena da gomendioak eman ditzakeena aurresateak aldatzeko
baldintzei buruz. Beraz, gure ikerketa oinarrizkoa edo aplikagarria izango den jakitea bezain garrantzitsua da argi izatea zein den haren helburua, eduki eta irismenaren aldetik. Horretarako, ikerketa esploratzailea, ikerketa deskriptiboa eta ikerketa
esplikatzailea bereizten dituen sailkapena da gehien erabiltzen dena Gizarte
Zientzietan.
1.6. IKERKETA ESPLORATZAILEA, IKERKETA DESKRIPTIBOA ETA
IKERKETA ESPLIKATZAILEA
Sailkapen honekin anbizio-mailaketa bat egiten dugu gertaera, fenomeno edo
errealitate baten ikerketa egiteko garaian. Horregatik, gure ezagutza eta helburuen
arabera egingo dugu ikerketa esploratzaile, deskribatzaile edo esplikatzaile bat.
Ikerketa esploratzailea da guztien artean helburu apalenak dituena. Ikerketa
molde honi ekiten diogu gaiari buruz dugun ezagutza maila oso txikia denean, eta,
beraz, gabezia hori gainditzearren ezagutza maila zabaltzeko ikerketa-egitasmo bat
hasiko dugu. Askorik ez dakigunez, diseinuak malgua izan behar du halabeharrez.
Ia-ia ikergaia identifikatzeko lan bat da, eta horretarako, detektibe baten antzera
hasieran noraezean ibiliko gara ahalik eta informazio gehiena biltzen, miaketak
egiten eta aztarnak bilatzen. Baina ez dugu ezer zehatzik espero eta ez dakigu zer
topatuko dugun. Horregatik, teknika egokiak izango dira ikuspegi orokorra
emango digutenak: behaketa, sakoneko elkarrizketak, tailer parte-hartzaileak edota
eztabaida-taldeak. Hori guztia, besteak beste, honako helburu (edo hauetako baten
bat) hauek lortzeko asmoz:
–
–
–
–
–

Ikergai bat identifikatu, definitu eta mugatzeko.
Teorizazio bat egin aurretik informazioa eta inspirazioa lortzeko.
Egoera desberdinetan aukera desberdinak identifikatu eta baloratzeko.
Hipotesiak eraikitzeko eta garatzeko.
Beste ikerketa batean (edo ikerketa beraren beste momentu batean) aztertuko diren aldagaien arteko harremanak miatzeko.
– Ikerketan eman beharreko hurrengo pausoen mapa osatzeko eta helburuak
lehenesteko.
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Azaltzen ari garen mailaketan, ikerketa deskriptiboa da hurrengoa. Kasu
honetan, parte batean behintzat, ezagutzen dugu aztertu nahi dugun fenomeno edo
errealitatea eta, horregatik, badakigu zehazki zer nahi dugun ikertu eta deskribatu.
Hortaz, asmoa da jakite maila altuagoa izatea eta, beraz, gai izatea fenomenoa
zehatz-mehatz deskribatzeko. Zentzu horretan, ikerketa esploratzailearekin alderatuz,
ikerketa deskriptiboak askoz ere diseinu landuagoa eta zehatzagoa izan behar du.
Ildo horretan, esploratzaileetan hipotesiak egotea arraroa bada ere (gehienetan
hipotesiak eraikitzeko aurretiko pauso bat bezala erabiltzen dira), deskriptiboaren
ezaugarrietako bat da hipotesiak izatea gure asmoak zehaztuta daudelako.
Nolabait esateko, gertatzen dena azaldu nahi da ahalik eta zehaztasun handienarekin, eta horregatik, teknika zehatzak oso erabiliak izaten dira ikerketa mota
honetan. Hala nola inkestak edo oso egituratutako behaketak (euskararen erabilera
neurtzeko erabiltzen diren modukoak). Hartara, datuak jasotzera joan aurretik,
behaketa ongi estrukturatuta eta planeatuta egongo da. Askotan horrelako galderei
erantzuteko pentsatuko dugu ikerketa: zer, nork, non, noiz, nola eta zergatik.
Azkenik, ikerketa esplikatzailea dugu. Hau da anbizio aldetik ikerketa
deskriptiboaren hurrengo pausoa. Honen asmoa da zergatiak azaltzea, eta beraz,
aurresateak egiteko gai izango den teoria bat osatzea. Horregatik, teoria ondo landuta egon beharko da helburu hori erdiesteko. Bidean, oso paper garrantzitsua
jokatuko dute hipotesiek. Tratu eta lanketa berezia beharko dute horiek; izan ere,
aldagaien arteko harremanak esplikatu behar dituzte kausa-efektu moduan.
Kausalitate hau da bereizgarri nagusia, suposizio teorikoetan eta hipotesietan,
horregatik ezaguna ere da ikerketa kausal bezala.
Zailak dira horrelako ikerketak Politika eta Administrazio Zientzietan,
neketsuak suerta daitezkeelako batez ere. Askotan planteamenduak ez dira aterako
espero bezala, eta Gizarte Zientzietan, oro har, korapilatsua izan daiteke kausalitate argi bat topatzea, gero erraza izango dena azaltzeko eta transmititzeko unean.
Adibidez, ikerketa esploratzaileekin alderatzen baditugu ikerketa esplikatzaileak, azken horiek esfortzu handiagoak eskatzen dituzte. Lehenengoetan garrantzitsuak dira malgutasuna, bizkortasuna, arriskua eta atrebentzia. Aldiz, bigarrenean,
oso lagungarriak dira teorizazio-gaitasun handia, irudimena, logika, kongruentzia,
koherentzia, zorroztasuna, arrazionaltasuna, lanketa metodologiko ona, behaketa
ordenatu eta zaindua, gardentasuna, konparaziorako abilezia, etab.
Dena den, aurkeztu berri dugun tipologiaren kategoriak malguak dira. Arraroa da oso ikerketa esploratzaile bat horretan bukatzea. Maiz, lehenengo pausoa
izaten da asmo handiagoko beste ikerketa bat egiteko, adibidez, ikerketa deskriptibo baten lehen urratsa izan daiteke. Horregatik, hitz egiten da ikerketa esploratzaile-deskriptiboez. Era berean, ikerketa deskriptibo bat egiten dugunean, askotan
portaeren, gertaeren edota fenomenoen azalpenak emateko tentazioan erortzen
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gara, eta hori dela eta, arrunta izaten da ikerketa deskriptibo-esplikatzaileak egitea.
Azkenik, hiru ikerketa motak batzen dituen aukera ere egin daiteke: hasi ikerketa
esploratzaile batekin, jarraitu deskriptiboarekin, eta amaitu esplikatzailearekin,
beraz, ikerketa esploratzaile-deskriptibo-esplikatzailea egingo genuke.

2. Teorizazio-prozesua

2.1. ZER DA TEORIA BAT
Teoria batekin nahi duguna da fenomeno bat edota errealitate bat azaldu. Dena
den, badira ikerketa esploratzaileak teoriarik behar ez dutenak, baina hori ez da oso
normala izaten ikerketa zientifikoetan. Hori gertatzen da gaiari buruz gutxi
dakigunean eta etorkizunean teorizatze-lana egin ahal izateko jakintza zabaldu
nahi dugunean.
Bestela, gainerakoetan beti da beharrezkoa teoria bat izatea. Eta bereziki gure
ikerketa esplikatzailea bada, ohikoa izango da helburu nagusia izatea lege bat
aurkitzea. Azken finean, ikerketa zientifikoaren zeregin nagusietako bat da legeak
bilatzea edota deskribatzea.
Lege bat da behatutako bi fenomenoren arteko harreman erregularra. Baina
harreman guztiak ez direlako berdinak, bi motatakoak izan daitezke: aldagaitzak
eta probabilitatezkoak. Lehenengoak azaltzen ditu aldaezinak diren harremanak,
adibidez, A badago beti gertatuko da B, hau da, ura berotzen jartzen badugu eta
100 graduetara iristen bada (A), beti lurrundu egingo da (B).
Probabilitatezkoa, aldiz, ez da hain determinista; adierazten duena da A
badago orduan B gertatuko dela batzuetan, eta gure jakite mailaren arabera eta
behaketarako erabilitako teknikaren arabera, esango dugu gertatuko dela X
probabilitatearekin. Adibidez, klase apalekoa bada Andaluziako pertsona bat (A),
ezkerreko botoa emateko probabilitate handiagoa izango du (B eta X). Ez da
kasualitatea lehen kasurako Gizarte Zientzietako kasurik aipatu ez izana; izan ere,
jakina da lege asko direla deterministak Natur Zientzietan, eta oro har, zientzia
esperimentaletan, baina, Gizarte Zientzietan lege guztiak dira probabilitatezkoak.
Legeak izan daitezke kausalak, hau da, A-k sortzen du B; edo ez-kausalak, A
eta B C-k sortzen ditu, zeren horrek esan nahi baitu A eta B korrelazioan daudela,
baina ez batak ez besteak ez duela bestearengan eragiten. Bien arteko ezberdintasun nagusia da kausalitateak zergatiak azaltzen dituela, eta beraz, harremanak
argudiatu egiten ditu. Aldiz, korrelazio ez-kausala dugunean, hori gerta liteke
zoriagatik edota ohikoagoa dena, sasi-harreman bat dagoelako (beste aldagai batek
bietan du eragina aldi berean). Baina harreman mota desberdinak aztertuko ditugu
aurrerago, orain interesatzen zaiguna da azpimarratzea Gizarte Zientzietan lege
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kausalak bilatzea duela interes berezia, eta ez-kausalak detektatzen baditugu da
horiek alboratzeko eta horien kausalitate falta frogatzeko.
2.2. ZERTARAKO BALIO DU TEORIAK?
Konplexuak eta zabalak dira munduko errealitateak. Horregatik, ekonomia, gizartea eta politika aztertzea ez da erraza izango, aldez aurretik teoria batean oinarritu
ez baditugu gure egitasmoak. Izan ere, azken horren helburu nagusia da errealitatea laburbiltzea eta sinplifikatzea azalgarriago, ulergarriago eta interpretagarriago egiteko. Eta behin fenomenoak esplikatzeko gaitasuna dugula, eraginkorragoak izango dira gure ahaleginak errealitatea kontrolatzeko, egokitzeko edo
eraldatzeko.
Teorietara bueltatuz, nahiko era abstraktuan aurkezten dira hauek oro har.
Baina ulergarriak egiten zaizkigu era koherente batez bildu eta sistematizatu egiten
dituztelako aurretik harremanik ez zuten esperientziak eta kasuak. Modu batera
edo bestera, esan daiteke teorizatzen ari garela sakabanaturiko informazioa eta
datuak elkarrekin lotzen ditugunean kongruentziaz.
Teoriak eginkizun ugari betetzen ditu mundu soziopolitikoaren funtzionamendua esplikatuko duen azalpen baten bilaketan. Lehenik, errealitateko zenbait
aspektutan erreparatzen du eta orientazioak eskaintzen ditu ikergaiaren inguruan.
Zein elementu lehenetsi eta azpimarratu esango digu. Bigarrenik, klasifikatzeko
sistema baliagarri gisa funtzionatzen du, errealitatearen behaketa marko batean
kokatzeko aukera ematen duelako. Eta hirugarrenik, teoriak ahalbidetzen du
ereduak garatzea (Stoker, 1995: 28).
2.1. irudia. Errealitatearen eta teoriaren arteko harremana

ERREALITATEA:
Mundua (politikoa,
soziala, ekonomikoa…):
elementu eta harreman
ugariz osatutako
errealitate konplexua

Iturria: egileak landua.

Behaketa: teoriaren
egiaztatzea errealitateko
kasu batzuetan – lagin
batean

TEORIA:
Errealitatearen laburpena
(deskribatzeko edota azaltzeko):
-Kontzeptuak, ideiak eta hipotesiak
-Behaketarako irizpideak ematen ditu
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Beraz, pentsamendurik gabe oso zaila izango litzateke kanpoko munduaz
jabetzea, eta are zailagoa mundua deskribatu eta ulertzea. Horregatik, Politika eta
Administrazio Zientzietan ikerketa-egitasmo bat ezin izango litzateke behaketan
soilik oinarritu; halabeharrez, teorizazio-lan bat beharko du argudiatzeko eta
bereizteko zein elementu eta kontzeptu diren garrantzitsuak behaketarako.
Beste modu batera esanda, helburu zehatzik gabeko behaketa hutsa nahiko
ahula suerta daiteke ez badago fenomenoen aspektu garrantzitsu eta nabarmenak
diskriminatuko dituen teoriarik. Teoriarik gabe, datu askoren artean galduko ginateke, eta, beraz, gertaera baten aurrean azalpenak ematerakoan hainbat faktorek
duten eragina neurtzea zaila izango genuke. Izan ere, teoriak baliagarriak dira,
besteak beste, behaketa egituratzen dutelako. Lehen unean adieraziko digute non,
zer eta zergatik behatu behar dugun. Eta bigarrenean, lagunduko digute behatutako
errealitatetik lortutako askotariko datuak iragazten eta ordenatzen, bereizten zein
zaizkigun interesgarriak eta zein ez, etab.
Ikus dezagun adibide bat. Demagun Euskal Herriko herri batean bi alderdi
aurkezten direla hauteskundeetara. Bata ezkerrekoa eta bestea eskumakoa. Gure
asmoa da azaltzea zein ezaugarri dituzten aukera bakoitzeko boto-emaileek. Noski,
ezaugarrien artean hamarnaka aurkitu ahal izango ditugu, horregatik, teoria bat
beharko dugu ezaugarri garrantzitsuenak laburbiltzeko eta lotzeko.
Adibidez, Zientzia Politikoan badago teoria bat egiaztatu dena leku askotan.
Horren arabera, ezkerreko alderdiek klase apalenen botoa jasotzen dute (nagusiki
soldatapekoak) eta, aldiz, dirudunen sostengua dute eskumakoek (nagusiki jabedunak). Teoria horretatik abiatuko bagina gure ikerketan, herri horretako hauteskunde-portaera laburbiltzen saiatuko ginateke estatus ekonomiko azalduko luketen
aldagaiak behatuz eta boto-lehentasunarekin lotuz.
Baina botoaren azalpena ematerakoan badaude beste zenbait teoria. Gure
ikerketarako marko teorikoa zehazterakoan eta garatzerakoan, abiapuntua izan
zitezkeen hautu arrazionaleko (rational choice-ko) teoriak. Horien arabera, esparru
politiko zein sozialean gizabanakoek egiten dituzten hautuak interes propioak
bultzatuta daude. Beraz, kasu horretan behatu beharko genituzke gizabanakoek
lortzen dituzten abantaila pertsonalak alderdi bati edo beste bati botoa emanda.
Ez dago dudarik teoria batek kokatu egiten gaituela ikerketa-egitasmoaren
aurrean. Ordura arte landutakoen artean hauta genezake edo geurea sortu. Aukera
batean zein bestean teorizazio-lana egin beharko dugu. Izan ere, teoriak egiaztatuak izan dira baldintza edota leku zehatz batzuetan. Baina ia ezinbestekoa izango
da egokitzapen-lan bat egitea, erabili nahi baditugu beste errealitate bat azaltzeko.
Eta, beharbada, egokitzapen horrek beste teoria baten sorrera ekar dezake. Bestalde, teoria bat sortuko badugu, teoria hori ez da ezerezetik sortuko; izan ere, aurretik eginiko ikerketek eta teorizazioek izango dute eragina.
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Baina gerta dakiguke azaldu nahi dugun fenomenorako teoria batek baino
gehiagok azalpenak ematea eta, gainera, denek dutela arrazoi-punturen bat uste
izatea. Kasu horretan, teoria batzuen konbinaziotik jaiotako proposamen berriak sor
daitezke, baina alderdi batzuk azpimarratu beharko ditugu beste batzuen aurrean.
Teoria batek, azkenean, errealitatea laburbildu nahi badu, ezin ditu bere barnean
elementu guztiak sartu den-dena azaltzeko. Ezin da kasu partikular bakoitza
esplikatu, orokortzeak behar ditugu teoria ulerterraza izateko. Halabeharrez, informazioa bidean utzi beharko dugu, zentzuzko azalpen ulergarri bat eman ahal izateko. Hain zuzen ere, teoria on batek ez dituelako soilik behaketaren probak
jasotzen; horrez gain, koherentzia logiko bat eta sakontasuna behar ditu ideiak
eta hipotesiak biltzeko eta konbinatzeko.
Azkenik, azpimarratu behar da teoriak Politika eta Administrazio Zientzietan
aritzen garenon arteko eztabaida errazten duela. Izan ere, berrespen teorikoek ahalbidetzen dute eredu kontrajarrien arteko puntu komunak eta desadostasunak identifikatzea.
2.3. ERAIKUNTZA TEORIKOA
Teorizazio-prozesu bat ezin da ezerezetik hasi. Aurretik, komeni da ahalik eta
informazio gehiena lortu eta lantzea ikertu nahi dugun fenomenoari buruz. Ez
badugu jakintza nahikorik, ziur asko, zaila izango da argi edukitzea zer nahi dugun
ikertu eta azaldu zehaztapen maila altu batez, hau da, zer, non, nola eta zertarako.
Baina gerta liteke ikertzaileak jakite maila altua izatea fenomenoari buruz eta
gerturatze berezirik behar ez izatea. Horregatik, lehenengo pausoetako bat izan
beharko da jakitea zer dakigun ikertu nahi dugunari buruz eta zein neurritan
lagunduko digun jakintza horrek azalpenetan. Abiapuntu horretan ohikoena da nor
bere esperientzia pertsonaletan oinarritzea (era ez zientifikoan behatutakoa,
aditutakoa, bizitakoa…) edota buruan garatutako ideiak izatea.
Ezagutza handia edo txikia izanik ere, komeni da ikustea zer ikertu duten
gainerako ikertzaileek. Beti ez dira egongo eskura guk nahi adina ikerketa gaiari
buruz. Izan ere, gaiaren arabera ikertu nahi den fenomenoari buruzko literatura zabalagoa edo murritzagoa izan daiteke. Dena den, aukera batean zein bestean komenigarria da literatura sakon aztertzea zentzu kritikoarekin. Horrela, arazoa mugatzen lagunduko digun informazioa eskuratuko dugu eta edukiak eta ideiak jaso
ahal izango ditugu ikerketaren etapa bakoitzean, besteak beste, hipotesiak sortzeko
prozesuan, kontzeptuak definitzean, aldagaiak neurtzean eta ikerketa garatzeko
metodologia zehaztean. Horregatik, baliagarriak izango zaizkigu gure ikergaia
ukitu edo tratatu duten ikerketak, baita antzekoak direnak ere, nahiz eta beste
espazio eta denboran burututakoak izan.
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Ikus dezagun adibide bat. Demagun Euskal Autonomia Erkidegoko botoemaileak aztertu nahi ditugula. Gure xedea da jakitea borroka politikoaren zein
ardatzek duen hautesleengan eragin handiena boto politikoa aukeratzeko garaian.
Edo beste modu batera formulatuta, asmoa da neurtzea kuantitatiboki zein pisu
erlatibo duten bi gatazka-dimentsio nagusiek (ezker-eskuin eta independentismozentralismo).
Abiatuko bagina gure jakite mailatik, hauteskunde emaitzetan eta egunerokotasunean entzuten ditugun diskurtsoetan oinarriturik, ziur asko esango genuke
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan nagusigoa duela independentismo-zentralismo ardatzak. Arriskutsua suerta liteke abiapuntua hori, aurretik ez baditugu
ikerketa zientifikoak aztertu. Kasu horretan, Euskal Herrian gaiari buruz egin diren
ikerketak ikuskatzea garrantzitsua izango da, baina baita Euskal Herriko gizartean
bezala gatazka-ardatz bat baino gehiago dituzten munduko beste herrialdeetarako
eginiko ikerketak ere.
Adibidearekin jarraituz, ikusiko dugu oso politologo gutxik egin dutela horrelako ikerketa bat era zientifikoan. Gehientsuenek egin dituzten adierazpenak sentsazio pertsonaletan oinarritu dituzte (José Fernández-Albertos, 2002: 162) eta ez
ikerketa zientifiko eta sistematikoan. Horregatik, akatsa berriro ez egiteko garrantzitsua da jakitea ikerketa zientifikoa egin dutenen artean zein izan diren emaitzak.
Gai honi dagokionez, Fernández-Albertos-ek (2002) bere emaitzen arabera ezeztatzen ditu gure lehenengo susmoak. Hain zuzen ere, autoreak dio ezker-eskuin
ardatz klasikoak duela nagusigoa, eta ez independentismo-zentralismo ardatzak.
Horrek ez du esan nahi gure teoria eraikitzeko prozesuan halabeharrez onartu
behar dugunik Fernández-Albertos-en emaitza. Baina bai kontuan hartu beharko
dugula eta aipatu. Izan ere, ikertzaile horrek egiaztatu ditu bere teoria eta hipotesiak zientifikoki. Azaldu digu nola ailegatu den ondorio horietara, eta beraz, gure
ikerketak kontrakoa frogatu nahi badu argudio zientifikoekin erantzun beharko
dio. Aldiz, Francisco J. Llera (1994, 1999) irakaslearen sentsazioak (independentismo-zentralismo ardatza nagusia delakoa) ez dira zientifikoki frogatuak, nahiz eta
liburu eta artikulu zientifikoetan azalduak egon, eta alde horretatik, ezin ditugu
maila berean jarri teorizatzeko garaian. Bestalde, Fernández-Albertos-en emaitzak
kritikatu edo ñabartu nahi izanez gero, bila ditzakegu bestelako ikerketa-markoa
eta metodologia erabili dituztenak.
Azken aukera horretan, Laia Balcells i Ventura-k (2007) esplizituki eztabaidatzen du aurreko autorearekin bestelako ikuspegi teoriko eta metodologiak erabiliz; berak dio Fernández-Albertos-ek erabilitako metodologia ez dela egokiena bi
gatazka-ardatz dituen herrialde batentzat. Eta Kataluniako kasuari dagokionez,
bere teoria egiaztatu eta ondorioztatzen du alderdi nazionalistetan garrantzitsuagoa
dela independentismo-zentralismo ardatza, ezker-eskuin ardatza baino. Ildo horre-
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tatik, autore gehiagoren lanak irakurtzen jarraituko bagenu, ekarpen baliagarri
gehiago topatuko genituzke gaiaren inguruan.
Horregatik, oinarrizko akatsak saihesteko beharrezkoa da ikuskatze bibliografiko on bat egitea. Izan ere, horren bitartez hobetuko dugu gariari buruz dugun ezagutza, eta, ondorioz, oso baliagarria izango da gure ikerketaren helburuak zehazteko lanean. Era berean, informazio lagungarria jasoko dugu hipotesiak pentsatu eta
eraikitzeko, baita jasoko ditugun datuak interpretatzeko ere. Alde horretatik, komeni izango da bibliografia erabiltzea geure diseinu-azterketa egiteko eta behaketa
antolatzeko. Laburbilduz, denbora eta dirua aurreztuko ditugu bibliografiaren
azterketa-lan on bat egiten badugu. Bestela, ikertzaile batzuek egiten duten hautua
egin beharko genuke, hau da, hipotesiak era zorrotzago batez eraikitzeko eta, oro
har, gaiaren ardatz nagusietan barneratzeko ikerketa esploratzaile bat egitea
gaiari buruzko deskribapen eta azalpenak teorizatu aurretik.
Behin literatura zientifikora gerturatuta, ez dago araurik teorizatzeko. Norberak duen ahalmen sortzailearen esku dago kontzeptuen arteko harremanak planteatzea, eta hipotesiak eta aldagaiak sortzea. Baina teorizatze-lana prozesu luze bat
den aldetik, ezin da soilik konfiantza izan hasierako gerturatze bibliografikoan eta
norberak duen ahalmen sortzailean. Lehendabiziko teorizatzeak ezin dira aldagaitzak izan. Harreman hertsi bat garatu behar dute gure ikerketaren aurkikuntza
enpirikoekin, eta alde horretatik, metodologikoki ondo burututako ikerketak asko
lagunduko du teorizatze-lanean. Horrek ez du esan nahi teorizatze-lana emaitzen
justifikatze-lana balitz bezala egin behar denik, behin ikerketatik datuak jaso ditugula. Aldez aurretik landuta egon behar du teoriak, barne-koherentzia eta sendotasuna erakutsiz. Baina aldi berean, iragazkorra izan behar du datu enpirikoetan
oinarritutako aldaketak (hobekuntzak) gauzatzeko.
2.4. INDUKZIOA ETA DEDUKZIOA
Arrazoitzeko bi prozedura erabiltzen ditugu, oro har. Alde batetik modu induktiboa, eta, bestetik, deduktiboa. Lehenengoa ohikoa da eguneroko bizitzan erabiltzea. Izan ere, behatutakoan oinarritutako orokortzea da indukzioa. Adibidez,
imajina ezazu Egiptora zoazela oporretan. Bertan, autobusetara igo zara bost alditan herrialdean barrena bidaiatzeko. Bidaia guztietan ekipajea gordetzeko pertsona
bati ordaindu behar izan diozu. Behin hori behatu dugula, azkar iritsiko gara ondorio honetara: autobusean ekipajea gorde ahal izateko horren arduradunari eman
eta ordaindu behar zaio. Azken ariketa hori da orokortze induktibo bat. Horri
esker, seigarren autobusa hartzerakoan ondorioztatuko dugu ekipajea gordetzeko
pertsona bati eman eta ordaindu behar diogula. Beraz, behatutakoaren artean eta
aurresatearen artean lotura logiko bat sortzen dugu indukzioan oinarritutako
aurresatea egitean.
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Dena den, teoria zientifiko bat eraikitzeko ez da nahikoa gertakizunen indukzio batekin aritzea, azalpenak behar ditugu gauzak zergatik gertatzen diren
ulertzeko. Sineskerek askotan dute jatorria indukziozko arrazoibide batean. Norbaitek hiru alditan zorte txarra izan badu katu beltz batekin gurutzatu ostean, esan
dezake (eta sineskeria herrikoia da) katu beltz batekin gurutzatzeak zorte txarra
dakarrela. Baina nola azal dezake gertakizuna, zergatiak eman ditzake? Horretarako, arrazoibide induktiboa baino zerbait gehiago behar du ikerketa zientifikoak.
2.2. irudia. Indukzioa eta dedukzioa

A) INDUKZIOA
Orokortzea
(ondorio
abstraktua)

Abertzale guztiak
dira euskaldunak

Indukzioa

Beraz

Froga
(gertaera zehatz
asko)

Azkoitiko
abertzale guztiak
dira euskaldunak

B) DEDUKZIOA

Orokortzea
(suposamendua)

Abertzaleek
euskal hiztunak
erakartzen
dituzte soilik

Dedukzioa
Beraz

Froga
(aurresateak
gertaera zehatzei
buruz)

Azkoitiko
abertzale guztiak
euskaldunak
izango dira

Iturria: egileak landua Manheim eta Rich –en (1999: 34) eskema egokituz.
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Demagun behatzen dugula euskaldun kopuru erlatibo handia4 duten bost
herrien hauteskunde-portaera. Guztietan alderdi abertzaleek baino ez dituzte
lortzen zinegotziak. Euskara jakitearen eta boto abertzalearen arteko lotura logiko
bat lortu dugu indukziozko arrazoibidearen bidez, eta, ondorioz, aurresaterakoan
zein izango diren hauteskundeen emaitzak euskaldun kopuru erlatibo altua duten
herrietan, esango dugu alderdi abertzaleek lortuko dituztela udal-ordezkari guztiak.
Baina hori horrela dela berresteko, pauso gehiago eman beharko ditugu ikerketan. Nola dakigu guk euskara jakiteak alderdi abertzaleekiko lehentasuna sorrarazten duela (eta ez beste aldagai batek/batzuek)? Hori bada gure teoria, frogatu
beharko dugu zergatik hautesle euskaldun horiek bozkatzen dute abertzale. Horretarako suposizio batzuk egin beharko ditugu. Adibidez, pentsa genezake euskara
jakiteak hizkuntza honen etorkizunari buruz arduratua egotea suposatzen duela.
Eta ildo beretik, esan genezake euskaldun boto-emaileak uste duela euskararen
aldeko politikak bultzatzen dituztela alderdi abertzaleek, eta horregatik ematen diela bere bozka.
Oinarrizko suposamendu horiek, gure teoriaren parte izatera pasako dira
axiomak bezala. Axioma bat da ezagutzaren oinarria eta sakontzea posible egiten
duen ageriko egia bat; eta haren funtzioetako bat da deskribatzea nola espero den
frogatzea fenomeno baten azalpena. Hau da, egin duguna zehaztu dugunean zergatik espero dugun boto-emaile euskaldunak alderdi abertzaleei ematea botoa. Horrela, ariketa induktiboaren alderantzizko operazioa egiten dugu. Aurresate zehatzak
formulatzen ditugu abstraktuak diren berrespen teorikoetatik abiatuta. Orokorretik
zehatzerako prozesu horri dedukzioa deitzen diogu.
Baina axiomek, teoriek bezala, ez dute beti zertan zuzenak izanik, gerta
daiteke okerrak izatea. Horregatik arriskutsua izan daiteke maila abstraktuan soilik
oinarritutako teoria batean oinarritutako ikerketa bat egitea. Izan ere, fenomeno bera azaltzeko teoria ugari sor ditzakegu. Kontua da guztietatik bereiztea zein izango
den baliagarriena errealitatea azaltzeko.
Laburbilduz, bi prozedura ditugu arrazoitzeko, eta, beraz, teoriak eraikitzeko
lanean erabiltzeko: induktiboa eta deduktiboa. Askotan zaila da bereiztea zein den
gure teorizazioaren motorra. Ohikoa da biak nahastea momentu desberdinetan.
Dedukzioak sormen intelektualean dauka indarra teoria orokor bat egituratzeko,
hortik abiatuta aurresaten baitu behaketan aurkituko duena. Aldiz, indukzioak
behatutakoa hartzen du oinarritzat sormena estimulatzeko eta, beraz, teorizatzeko.
Behaketa denez enpirismoaren oinarria, behaketen indukziotik eraikitako teoriak
enpirikoki oinarrituta daudela diogu (nahiz eta horretara iritsi ahal izateko, maiz,
dedukziotik abiatu behar izan garen). Dena den, ikerketa zientifikoa bada, beharrezkoa izango da gure teoriak arau eta ezaugarri zehatz batzuk betetzea.
4. Biztanleriaren % 70etik gorako euskaldun kopuru erlatiboa.
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2.5. TEORIA BATEK ZAINDU BEHARREKO ARAUAK ETA EZAUGARRIAK
Teoria batek bete behar duen lehen baldintzetako bat da egiaztagarria izatea.
Horrek esan nahi du errealitatea behatzeko balio behar duela. Helburu horrekin,
teoriaren eta errealitatearen arteko lotura sistematikoa eratu beharko da aztertu ahal
izateko teorizatutakoa betetzen denetz. Horregatik, ez dira baliagarriak izango
zehaztapen maila txikia duten teoria abstraktuak. Bilatzen da argitasuna ideietan,
eta zehaztasuna kontzeptuetan eta aztertu beharreko elementuetan. Horrela lortuko
baita jakitea zer behatu behar den eta zertarako.
Ildo horretatik, teoria bat egiaztagarria bada, gai izan beharko du aurreikusteko zein egoeratan ez den beteko. Beste modu batera esanda, gure teoria egiaztatuko lukeen aukera bat baino ez da izan beharko beste batzuen artean. Ildo beretik,
hipotesiekin antzeko ariketa egitea komeni da. Izan ere, ahalik eta hipotesi gehien
aurreikusteak lagundu egiten du ikerketa, eta, gainera, frogatzen du egiaztagarria
dela.
Dena den, hipotesiak ez dira nolanahi formulatuko. Teoria batek barne-logika
bat izan behar du koherentziaz josia. Horrela bakarrik ulertu ahal izango dute beste
pertsona batzuek. Alde horretatik, oso garrantzitsua da teoria zuhurra eta komunikagarria izatea. Hartara, egindako lanaren kanpo-baliotzea erraztuko du ekarpenak eztabaidatzerakoan.
Edukien aldetik, besteak beste, fenomenoa esplikatzeko emango dituen azalpenek asetzeko modukoak izan behar dute. Hau da, erantzun beharko die fenomenoaren muina azalduko duten galdera guztiei, eta beraz, ez du berrietarako abagunerik utziko. Horrek ez du baztertzen gaiaren inguruan dauden beste aspektuetarako galdera berriak sortzeko aukera ematea.
Baina teoria batek ez du soilik balio behar behatutako kasu batzuetatik ondorioak ateratzeko. Urrunago joan behar du. Leku eta momentu desberdinetan gertaera desberdinak azaltzeko balio behar du, hau da, orokorra izan behar du, eta aldi
berean, orokortzea erraztu behar du. Izan ere, den-dena aztertzeko baliabideak
izatea ezinezkoa da. Errealitateko kasu gehiago edo gutxiago aztertu ahal izango
ditugu, baina maiz ezinezkoa izango denez kasu guztiak aztertzea, inferentzia bat
egin beharko dugu aztertu ezin izan ditugun kasu horiei dagokienez, edota
etorkizunean sortuko direnei dagokienez.
Azken batean edozein zientziaren helburua da aurresateak egitea, eta alde
horretatik, Politika eta Administrazio Zientziak ez dira salbuespena. Azterketa politiko enpirikoak gertakizun zehatzen ezagutza eta azalpena lortu nahi du behaketan oinarrituta, baina betiere fenomenoari buruz ikasteko eta etorkizuna aurreikusteko xedearekin. Lan horretarako, lehen pausoetako bat izan behar du teorizazio on
batek, alegia, ondo landu beharko dira teoria batek dituen osagai garrantzitsuenak:
kontzeptuak, hipotesiak eta aldagaiak.
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2.6. KONTZEPTUAK
Ideia bat ordezkatzen duen sinboloa edo hitza da kontzeptu bat. Egunero erabiltzen
ditugu gauzak eta irudipenak adierazteko, eta haiei esker egiten ditugu sailkapenak. Adibidez, edariak sailkatu egiten ditugu: alkoholikoak, zukuak… Eta infusioak. Infusio kontzeptuarekin badakigu zein elementu diren hitz horrekin adierazten ditugunak eta zein ez. Era berean, aurresan genezake zer espero dugun hitz
horren atzean egotea. Jakin badakigu alkoholik gabeko edari mota bat den arren, ez
dela zukua (fruituetatik zuzenean lortutako likidoa). Izan ere, kontzeptuaren
adierak esaten digu ura irakiten dagoenean botatzen diren belarretatik sortzen den
edaria dela. Komunikazio-lan horretan ere, beste pauso bat eman genezake aurrera,
eta hitza entzundakoan konturatuko gara ziur aski burura etorriko zaizkigula,
besteak beste, tea, ezki-lorea edota kamamila infusioak.
Politika eta Administrazio Zientzietan antzekoa da kontzeptuen erabilera.
Ikerketa batean interesekoak diren objektuen (sistema politikoen, alderdien,
hauteskundeen, pertsonen eta abarren) propietateak azaltzen dituzte kontzeptuek.
Adibidez, pentsa dezagun Eusko Alderdi Jeltzalea (EAJ-PNV) aztertuko dutela hiru
ikertzailek. Lehenengoak alderdiko barne-egitura nahi du aztertu; bigarrenak, aldiz,
talde politikoaren ideologia; eta azkenik, hirugarrenak ikertuko ditu alderdiak
dituen aliantza-estrategiak. Propietate edo ezaugarri horiek guztiak (egitura,
ideologia, estrategia) eta gehiago ditu alderdi batek, baina horietako batzuk baino
ez dira interesekoak ikerketa bakoitzean. Kasu honetan, hiru ikertzaileek objektu
bera (EAJ-PNV) dute behatzeko, baina propietate/ezaugarri desberdinen arabera
antolatuko dute azterketa. Azken finean, gure ikerketarentzat interesekoak diren
bereizgarri eta atributuen artean diskriminatzen laguntzen dute kontzeptuek.
Hiru dira kontzeptu batek biltzen dituen elementuak: terminoa, esanahia eta
erreferentea. Horien arteko harremana adostua egon ohi da komunitate bateko
kideen artean. ‘Liburua’ terminoa esan eta azkar datorkigu burura bere esanahia
eta erreferente fisikoa. Hiruren arteko harreman hori da kontzeptuak biltzen duena.
Baina harreman hori adostua dago kontzeptua ez delako zerbait objektiboa.
Ingelesezko garden kontzeptuak bere baitan hartzen ditu gaztelaniazko jardín eta
huerta. Euskarak, bere aldetik, ‘baratze’ kontzeptuarekin adierazten du ingelesezko garden kontzeptuaren oso antzeko zerbait. Halere, euskaraz erabiliagoak dira
gaur egun ‘baratzea’ eta ‘lorategia’ gaztelaniazko huerta eta jardin kontzeptuen
parekide gisa.
Beraz, helburu zehatz bat lortzeko sortutako tresnak dira kontzeptuak. Ez dira
objektiboak, eta horregatik, adostuak izan behar dute. Ezin da esan kontzeptu bat
egia edo gezurra den. Esan genezakeen gauza bakarra da zein erabilgarritasun
maila duen. Hau da, kontzeptu bat hobea izango da, edo txarragoa, erabilgarritasun
maila handiagoa edo txikiagoa duen heinean.
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Arazoa da Gizarte Zientzietan erabiltzen ditugunek ez dutela egunerokotasunean erabiltzen direnen zehaztapen eta adostasun maila berdina, eta horrek, buruhausteak sorrarazten ditu erabilgarritasun maila asegarri bat lortzeko. ‘Liburua’
kontzeptuak duen adostasun maila oso handia da gurean, eta gainera, fisikoki ikus
genezake eta desberdindu. Ordea, demokrazia edo sistema politiko bat ezin dira
begiz ikusi, eta hain zuzen ere, horrek eragiten du beraien esanahiak eta erreferenteak eztabaidan egotea. Horregatik, esanahi eta erreferente horiek zehaztea eta mugatzea izango da teorizatzean egin beharreko lehenengo lanetako bat. Ikasi beharko
dugu nola definitu dituzten beste autore batzuek erabiliko ditugun kontzeptuak;
horiekin bat etortzeko, ñabartzeko edo definizio alternatiboak proposatzeko, baina
betiere, kasu guztietan argudioak azalduz.
Kontzeptuak, beraz, ondo landu eta definitu behar dira teorizatzeko unean.
Dena den, kontzeptuek bakarrik eta era solte batean ez dute teoria bat osatzen. Izan
ere, zerbait gehiago egin behar da teoria bat formulatzeko. Eta zerbait hori da
aztertu nahi dugun kontzeptu nagusia, edo aztertu nahi ditugun kontzeptu nagusiak
beste batzuekin harremanetan jartzea, fenomenoa deskribatu edo azaldu ahal izateko. Azken batean, teoria baten muina da kontzeptuen arteko harremanak detektatzea, deskribatzea eta argudiatzea.
Adibidez, hauteskunde batzuetako boto-portaera azaldu nahi badugu, gure
kontzeptu nagusia izango da boto-portaera. Eta behin hori definituta, boto-portaera
zehatz bat azaltzeko, adibidez, ezinbestekoa izango zaigu beste kontzeptu batzuekin harremanean jartzea: ideologia, nazio-nortasuna, klase soziala, etab. Teorizatzea izango da kontzeptu horien (edo beste batzuen) arteko harremanak eraikitzea.
2.7. ALDAGAIAK
Ikusi dugun moduan, ikertuko den gaia zehazteko oso baliagarria izaten da kontzeptuak identifikatzea. Baina hori ez da nahikoa teorizazio-prozesuarekin aurrera
egiteko, ezinbestekoa baita kontzeptuok harremanetan jartzea. Hori egitetik sortzen
dira oinarrizko suposizioak eta hipotesiak.
Oinarrizko suposizioak (axiomak) sortzen ditugu zenbait kontzeptu multzo
harremanetan jarriz, eta axiomak erabiliz, ematen diegu zentzua teoria batek azaldu nahi dituen gertaera eta fenomenoei. Adibidez, herrialde bateko mobilizazioak
ikertu nahi baditugu, lehenengoz kontzeptua definitu beharko dugu: zer da nahi
duguna ikertu? Aukera asko egon daitezke: kopurua, mota, dentsitatea, partehartzaileak edo beste edozein. Baina behin hori definitua, kontzeptu hori beste
batzuekin harremanetan jarri beharko dugu teorizatzeko. Adibidearekin jarraituz,
axiomatzat har genezake mobilizazioaren eta krisi ekonomikoaren arteko harremana, eta adierazpen logiko bezala, esango dugu mobilizazio kopurua handitu
egiten dela, krisi ekonomikoa dagoenean.
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Aurresuposizio hauek emango diote koherentzia gure marko teorikoari. Eta
hori ezinbestekoa da teoriarentzat; izan ere, komunikatzeko erraza izan behar badu
teoria batek, halabeharrez, argia eta logikoa izan behar du ideien eta hizkeraren
aldetik.
Baina lehenago aipatu dugun moduan, teoria bat diseinatzea ez da nahikoa.
Gure axiomak eta azalpenak bilduko ditugu bertan, baina teoria errealitatearekin
alderatu arte ez dago jakiterik zein baliagarritasun maila duen, fenomeno zehatz
bat deskribatu edota azaltzeko. Horregatik, komeni da teoria batek hipotesiak eta
aldagaiak jasotzea egiaztatze-prozesua burutu ahal izateko. Azken horiek izango
dira erreferente enpirikoak ikertu eta neurtu ahal izateko kontzeptuen arteko
harreman teorikoak.
Aldagaia, definizioz, balio bat baino gehiago jaso ditzakeen kontzeptu baten
ezaugarri behagarria dela esan daiteke. Beraz, behatu eta neurtu da nahi duguna
egin, eta horretarako erabiliko dugun tresna da aldagaia. Hasieran, ikasleek
zailtasunak izaten dituzte kontzeptua eta aldagaia desberdintzeko. Izan ere, gerta
liteke kontzeptu baten operazionalizazioa oso sinplea (propietate bakarrekoa) eta
agerikoa izatea, eta ondorioz, izen berdina izan dezakete kontzeptuak eta
aldagaiak, bi elementuen arteko identifikazio maila handiagatik.
Halere, komeni da biak desberdintzen jakitea. Ezin baita inolaz espero kontzeptu bat pentsatu edota hartzen dugun bakoitzean, horrek automatikoki izango
duela neurtzeko aldagai bat asoziatua. Kontzeptu batek izenda ditzake objektuak
(azterketarako unitateak) edota propietateak (aldagaietan eraldatuko direnak).
Objektu hutsak badira, horien esanahia zabala izango da, eta beraz, neurtzeko
zailagoak. Aldiz, kontzeptua propietateren bati buruz ari bada, neurketa errazagoa
izango da.
Adibidez, demokrazia kontzeptua hartzen badugu ikergai, lehen unean ez da
posible izango irudikatzea demokrazia aldagaia. Demokrazia ez da behagarria, ez
dago gizartean fisikoki, eta are gehiago, haren definizioa eztabaidan dago. Horregatik, garrantzitsua izango da zehaztea demokraziaren zein aspektu edota harreman
aztertu nahi ditugun. Adibidearekin jarraituz, pentsa genezake herrialde bateko
dentsitate demokratikoa aztertzea. Baina noski, berriz ere gauza bera errepikatzen
da, kontzeptua zehaztu dugun arren, ez dago erreferente enpirikorik horren neurketarako. Hori egin ahal izango dugu teorizazio-lanean ondo azaldu baditugu zein
izango diren demokraziak dituen ezaugarriak eta propietateak. Ondoren, horiek
hartu eta aldagai bihurtuko ditugu neurketa-lanari ekin ahal izateko. Beraz, azkenean zenbait aldagaik (zenbait propietatek) azalduko dute demokraziaren dentsitatea: botere-banaketa egotea, giza eskubideak errespetatzea, hauteskunde libreak
egotea, etab.
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Adibidean ikusi dugun moduan, neurtzeak ez du kuantifikatzea izan behar.
Aldagai batek beti beharko du neurri bat. Zenbakiak izan daitezke, boto kopurua
adibidez, baina baita hitzak, pertsona baten lurralde historikoa —Nafarroa, Gipuzkoa— eta abar. Laburbilduz, batzuetan aldagaiak propietate baten presentzia edo
absentziarekin neurtzen ditugu (badago botere-banaketarik? bai/ez); beste batzuetan, aldiz, izenekin sailkatzen ditugu (zein alderdi bozkatu du: EAJ, EHAK,
PP, PSE, EA, EB, Aralar); eta azkenik, oso ohikoa izaten da ere mailakatzea
hitzekin (AHT proiektuari buruzko iritzia: oso ados, ados, ez ados ez aurka, aurka,
oso aurka) edo zenbakiekin (soldata: 1.000 euro, 1.250 euro, 1.102 euro, etab.).
Behin aldagaiak definitu ditugula, gure teoriak deskribatu edo azaldu nahi
duen hori egiteko gaituago egongo gara. Jakingo dugu zer den behatu nahi duguna
eta zertarako. Beraz, aldagaiei esker, teorian formulatu ditugun kontzeptuen arteko
harremanak egiaztatu ahal izango ditugu behaketa enpirikoan oinarrituz. Eta hori
egitean erraztu egiten dugu eztabaida zientifikoa, argi uztean zertan oinarritu den
gure behaketa, zein izan diren neurketarako irizpideak eta zein diren datuak.
2.8. ZER DIRA ETA ZERTARAKO BALIO DUTE HIPOTESIEK?
Luze jardun gara kontzeptuen arteko harremanez, eta ikusi dugu horiek behatu eta
neurtu ahal izateko, aldagai bilakatu behar izaten ditugula kontzeptuak. Behin
aldagaiak zehaztuta ditugula, hurrengo pausoa izan ohi da hipotesiak eraikitzea,
horretarako harremanetan jarriz aldagaiak eta zehaztuz nolakoa izango diren
horien arteko harremanak. Azken finean, egiten duguna da teorian formulatutako
harremanak behagarri izango diren hipotesietan formulatu. Horregatik, hauek
izango dira egiaztatuko ditugun berrespenak eta horren arabera lagunduko digutenak defendatzen zein den teoria baten baliagarritasun maila.
Baina zer da zehazki hipotesi bat? Hipotesi baten aurrean gaude uste bat
adierazten badugu errealitate bat edota fenomeno bat azaltzeko. Horregatik, teoria
batek beharrezkoak ditu hipotesiak; izan ere, hipotesien bitartez emango du
aditzera zer espero duen aurkitzea ikerketa batean. Nolabait esateko, teoriaren eta
datuen artean zubi-lana egiten dute hipotesiek. Helburu horrekin, teorian era
nahiko abstraktuan egindako hausnarketak eta emandako azalpenak, laburtu eta
zehaztu egiten dira hipotesiak formulatzean. Beste modu batera esanda, errealitatera goazenean topatuko ditugun datuen (kasuen) berrespenak adierazten dituzte
uste moduan. Adibidez, «herri batek euskaldunen ehunekoa gero eta altuagoa duen
heinean, ehuneko boto kopuru altuagoa aterako dute alderdi abertzale euskaldunek».
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2.3. irudia. Hipotesiak teoriaren eta datuen arteko lotura bezala
Behaketa-prozesua

Teoria

Hipotesiak
(teoriaren laburpena
berrespenetan)

Datuak
(kasuak)

Egiaztatze-prozesua
Iturria: egileak landua.

Kasu honetan bi aldagaien arteko harremana azaltzen du hipotesiak. Lehenengo aldagaia da euskaldun kopurua ehunekotan neurtua, eta, bigarrena, alderdi
abertzaleen boto kopurua ehunekotan neurtua. Aldagai askea euskaldun kopurua
izango litzateke, eta mendeko aldagaia alderdi abertzaleen boto kopurua. Beraz,
bigarrenak mendekotasuna du lehenengoarekiko, eta harremana positiboa da, hau
da, euskaldun kopurua igotzen bada, abertzaleen boto kopurua gora doa.
Laburbilduz, ikerketa bat egin behar dugunean, ez dago beti hipotesiekin aritu
beharrik, batez ere ikerketa horren helburua esploratzailea bada. Deskribatzaileetan
komenigarria da hipotesiak lantzea, eta azkenik, ikerketa esplikatzaileetan ezinbestekotzat jo daitezke. Beraz, esan daiteke hipotesi bat dela frogatu gabeko uste bat.
Baina, esaerak dioen moduan, usteak erdia ustel suerta daitezke. Izan ere, ikerketa
egin aurretik proposaturiko berrespenak dira hipotesiak, eta ez dute zergatik
zuzenak izan behar. Horregatik, usteez gain, hipotesiek seinalatzen digute zein
izango diren beharko ditugun datuak.
Logika horri jarraituz, aipatutako adibidean behatu beharko ditugu herri
bakoitzaren euskaldun kopurua ehunekotan eta alderdi abertzaleek lortzen dituzten
boto kopuruak. Eta gerta dakiguke euskaldunen proportzio altua duten herrietara
joatea eta aipatutako harremana ez lortzea. Horregatik, datuen bilketa eta interpretazioa egin beharko da jakiteko zein puntutaraino asmatu duten hipotesiek. Eta
ondorioz, azaldu ahal izango dugu zein puntutaraino egiaztatu diren gure usteak,
eta horren arabera, batzuk onartu eta beste batzuk alboratu egingo ditugu.
2.9. MENDEKO ALDAGAI ETA ALDAGAI ASKEAK
Hasieran, kontzeptuen arteko harremanekin lan egiten dugunean, ez du hainbesteko
garrantzirik aldagaiak desberdintzea betetzen duten paperaren arabera. Lehenengo
urratsa izan ohi da haien esanahia argitzea eta diziplinaren eztabaidan edota definizioetan kokatzea. Baina teorizazio-lanean aurrera egiten dugun heinean, ezinbestekoa izango da funtzioen araberako bereizketa-lan hori, eta hori gertatuko da, batez
ere, kontzeptuen arteko harremanak formulatuko ditugunean hipotesi modura.
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Hipotesi batean beti egon behar dira bi aldagai mota gutxienez. Alde batetik,
aldagai askea edo argitzailea, eta bestetik, mendeko aldagaia. Azkena azalduko
zaigu aldagai batean eragiten dutenean beste aldagai batzuen balio-aldaketek. Hau
da, mendeko aldagaiaren balioak dependentzia dauka beste aldagai batzuen
balioekiko. Ondorioz, ikerketa batean mendeko aldagaia izango da azaldu nahi
izango duguna beste zenbait aldagai askerekin. Eta hain zuzen ere, horiek independenteak dira pentsatzen dugulako beraien balioen aldaketek eragiten dutela
beste aldagai mendeko batean. Horrek ez du baztertzen beste aukera bat, apalagoa,
baina ohikoagoa Politika eta Administrazio Zientzietan, gure diziplinan azalpen
osoak emateko ditugun zailtasunengatik: mendeko aldagai batean aldagai aske
batek duen eragina neurtzea. Horrek ez du esan nahi aldagai horrekin mendeko
aldagaiaren aldakortasun osoa azaltzeko asmoa dugunik, baizik eta behatzeko
asmoa ea guk aztertu gura dugun aldagaiak eraginik ote duen mendekoan, eta
baldin badu, neurtzekoa.
Dena den, ikertzaile bakoitzaren lana da aldagai bakoitzari esleitzea askea
edo mendekoa izatearen funtzioa. Adibidez, 2.4. irudian azaldu nahi da hauteskunde-sistema proportzionalak duen eragina zatikatze parlamentarioan, baina
eredua hobetzeko, beste zenbait aldagai aske proposatzen dira ere. Guztien artetik,
batek du garrantzi gehien, bat da aldagai argitzaile protagonista zatikatze parlamentarioa azaltzeko: hauteskunde-sistemaren proportzionaltasuna. Hipotesi nagusia da, ezen, zenbat eta proportzionaltasun maila altuagoa hauteskunde-sistemak,
orduan eta zatikatze parlamentario handiagoa egongo dela.
Baina esan bezala, ariketa askotan aldrebes ere egin daiteke. Pentsa liteke
zenbat eta gatazka-dimentsio gehiago egon gizartean, orduan eta alderdi politiko
gehiago egongo direla, eta ondorioz, orduan eta hauteskunde-sistema proportzionalagoa lortu nahiko dutela alderdiek parlamentuan. Noski, hori ondo justifikatu
beharko litzateke. Esanez, adibidez, zailagoa izango dela nagusitasun nabarmena
izango duten alderdiak topatzea gehiengozko sistemek eskaintzen dituzten abantailak eskuratzeko. Eta beharbada bat egon daiteke interesatua horretan, baina ez du
indar nahikorik edukiko gehiengozko sistema inposatuko duen legea onartzeko.
Edota gerta liteke alderdi handienak pentsatzea ez duela ziurtatua betiko egoera
hori, eta une txarretarako beti izango dela hobea sistema proportzional bat izatea.
Beraz, dena da defendagarria, kontua da eraikitze teoriko bakoitza ongi argudiatu
beharko dugula, eta gero, egiaztatu errealitatean lortuko ditugun datuekin.
Baina gatozen aurretik aipatu dugun beste adibide bat ikustera. Pentsa dezagun herri bateko boto abertzalearen aldakortasuna azaldu nahi dugula euskaldun
kopuruaren arabera. Hau da, abertzaleen boto kopurua mendeko aldagaia izango
da, eta euskara dakitenen kopurua, askea. Gure logika erraza da, zenbat eta euskaldun kopuru handiagoa izan herriak, orduan eta boto gehiago eskuratuko dituzte
alderdi abertzaleek. Baina aldrebes ere egin genezakeen. Zenbat eta abertzale
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gehiago egon herrian, orduan eta euskaldun gehiago. Demagun, kasu horretan,
abertzale direnek euskara ikasten dutela abertzale direlako, eta ez aldrebes,
abertzaleak direla euskaldunak direlako.
Baina jakina, ikusi ditugun adibide hauek sinpleegiak dira erabilgarritasun
maila handia izateko. Beste behin errepikatuko dut teoriak ez ditugula onestu edo
baztertu behar egia edo gezurra direlako, baizik eta ikergaia deskribatu edota azaltzeko duten erabilgarritasun mailagatik. Alde horretatik, Nafarroako hegoaldean
seguru topa daitezkeela herriak non euskaldundutako gehientsuenak abertzaleak
diren. Eta aldi berean, aurkitu ahal izango genituzke herriak boto-emaile euskaldun
eta abertzaleen kopuru altua dutenak. Baina, jakin badakigu badirela oso herri
euskaldunak boto ez-abertzale handiarekin (adibidez, Baztan). Era berean, ezagutzen ditugu herri ugari euskaldun kopuru oso txikiak dituztenak baina abertzale
bozkatzen duen jende andanarekin. Beraz, ez dira oso baliagarriak izango aipatu
ditugun teoriak. Izan ere, sinpleegiak ziren. Eta ez da oso baliagarria beste modu
batera planteatzea ikerketa: badu eraginik boto abertzalean euskara jakiteak? Kasu
horretan, begi-bistakoa da erantzuna, badakigu baduela, baina neurtzeko saiakera
egiteak halabeharrez eramango gaitu berriro lehenengo jokalekura. Zein dira boto
abertzalea baldintzatzen duten aldagaiak? Badakigu euskara bat izan daitekeela,
baina gehiago izango dira eta horien pisua jakitea beharrezkoa izango da euskarak
duen eraginaren inguruko hausnarketa egin eta egiaztatzeko.
Baina normala da, ez da ohikoa Gizarte Zientzietako errealitatea azaldu ahal
izatea aldagai biren arteko harreman soil batekin. Gauzak konplikatuagoak izaten
dira, eta egia bada teoria batekin ezin dugula den-dena esplikatu, horrek ez du esan
nahi gure azalpenek ez dutenik izan behar ahalik eta osoenak, ahalik eta biribilenak. Horregatik, ez litzateke oso erabilgarria izango boto abertzalea argudiatu nahi
izatea euskara jakite soilarekin. Ziur asko, helburu hori duen ikerketa bateko eredu
teorikoan euskara izango da aldagai aske bat, baina aldi berean, komenigarria
izango litzateke beste hainbat aldagai aske aurreikustea planteamendu teorikoa
aberasteko; adibidez, pertsonaren jatorria, nortasun-sentimendua, ideologia, etab.
Azken finean, abertzaleen botoa azaltzen duen eredu teoriko orokor bat
osatzea litzateke gure asmoa. Balio duena Nafarroako hegoaldeko boto abertzalea
esplikatzeko, baina baita Gipuzkoako herriena, Arabakoena, Bizkaikoena eta
Nafarroako Iparraldekoena ere. Helburu hori bete ahal izateko, proposatu beharreko eredu teorikoak ahalik eta erabilgarritasun maila handiena izan behar du azalpenak ematean. Eta, gehienetan, hori ezin izango da lortu bi aldagairen arteko harremana planteatuta bakarrik. Horretarako komeni da azalpen edota deskribapenak
ematean adierazgarriak izango diren aldagai guztiak jasotzea eta harremanetan
jartzea. Ikuspegi orokorrean pentsatuta beti, eta alboratuta bereizgarri partikularrak. Ildo horretan, gure adibidean ez luke zentzu handirik herri edo eskualdeetako
txokokeriak aurreikusteak.
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2.10. EREDU TEORIKOAK ETA ALDAGAI MOTAK
Eredu teoriko on baten helburua da ahalik eta azalpen-gaitasun handiena izatea,
ahalik eta aldagai gutxienekin. Eta horretan datza zailtasuna eta eztabaida.
Zenbateraino da adierazgarria aldagai batek duen eragina, gure eredu teorikoan
sartzea merezi izateko? Zaila izaten da teorizazio-lana egiten dugunean aldagai
askeek izan dezaketen pisua aurreikustea, eta horregatik, ez da erraza horrelako
erabakiak hartzea. Izan ere, zenbat eta aldagai gehiago hartu eredu teorikoa
osatzeko, orduan eta azaltzeko gaitasun handiagoa izango dugu. Baina hori ezin da
eduki helburu gisara. Logikoa da edozein eredu teorikok bere azalpen maila
handitzea beste aldagai bat eransten zaion bakoitzean, baina aldagai horrek ez badu
hobetzen azalpena era adierazgarri batean, ez du merezi eredua korapilatzea.
Aldagai asko sartzen baditugu gure ereduan, gerta dakiguke gure azalpenak
ez izatea argiak, eta beraz, ez betetzea ikerketa batek izan behar duen helburuetako
bat: parsimonia informatiboa lortzea, hau da, laburbiltzea eta ulergarri egitea
errealitatea edota fenomenoa.
Ez da erreza, beraz, oreka mantentzea. Alde batetik, teoria bat osatzeko ezin
ditugulako burura datozkigun kontzeptu eta aldagai guztiak hartu, eta bestetik, ezin
dugulako planteamendu sinpleegia egin kontzeptu eta aldagai ugari alboratuz.
Helburua da ahalik eta azalpen osoena ematea, ahalik eta aldagai gutxienekin.
Baina neurria non dagoen jakitea zaila izan daiteke. Ezin dira aholku orokorrak
eman, ikergai bakoitzak dituen berezitasunak ez genituzkeelako zainduko. Dena
den, gomendio apal eta arrunt batzuk eskain daitezke:
– Politika eta Administrazio Zientzietan oso zaila izaten da fenomeno edota
errealitate bat azaltzeko soilik bi aldagai dituen eredu teoriko bat erabiltzea. Beraz, arruntena izango da mendeko aldagaiaren aldakortasuna azaltzeko aldagai bat baino gehiago aurreikustea eredu teorikoak, edo aldagai
aske batek mendeko batean duen eragina aztertzeko beste aldagai batzuek
izan ditzaketen eraginak aurreikustea.
– Aldagai ugari erabiltzeak ereduaren azalpen maila hobetuko badu ere, kontuan izan beti dagoela arriskua aldagai askoren artean galtzeko eta ideiak
behar bezala ez laburtzeko. Saiatu aberasten eredua baina ahalik eta konplexutasun txikienarekin.
– Zenbait aldagai askerekin lan egiteak ez ditu zure aldagai argitzaileenak
ilundu behar, eredu teorikoa diseinatzean badira izen desberdinak aldagai
askeak izendatzeko, duten garrantzi eta funtzioaren arabera. Are gehiago,
zuk zeuk sor ditzakezu izendapen berriak aldagai askeak desberdintzeko.
Dena dela, horien guztien artean zure teoriaren giltzarria izango direnak
izendatu aldagai argitzaile moduan.
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– Laburbilduz, garrantzitsua da harremanak irudikatzea grafiko edo diagrama
baten bidez (ikusi 2.4. eta 2.5. irudiak), oso lagungarria delako besteei azaltzeko, baita gure ideiak ordenatzeko ere. Are gehiago, gure ikerketa aurrera
doan heinean, aldaketak egin ahal izango ditugu eta horiek bideratzeko beti
da oso lagungarria irudi batean (edo askotan) izatea laburbilduta teoria eta
behatu nahi duguna. Beraz, ondo pentsatu nola egingo dituzun aldagaien
arteko loturak, eta arreta berazia ipini zure aldagai argitzaileenak protagonismoa izan dezaten diseinu horretan.
Beraz, edozein eredu teoriko eraikitzeko garaian lehenengo bereizketa bat
egin beharko dugu aldagai askeen eta mendekoen artean. Baina ez da izango
nahikoa, baldin aldagai aske ugari badauzkagu. Horiek guztiak ordenatzeko erabil
ditzakegu hainbat izendapen. Argitzaile nagusiak gure teoriaren interesa zentratzen
dutenak izango dira, baina horiez gain, besteak beste, aldagai aurrekariak, aldagai
esku-hartzaileak eta kontroleko aldagaiak aurki daitezke.

2.4. irudia. Zein neurritan du eragina hauteskunde-sistema proportzionalak
zatikatze parlamentarioan? Eredu teorikoaren irudikapena

Aldagai askeak
Kohesionatutako elite
kontserbadoreak (-)
(aldagai aurrekaria)

Hauteskunde-sistemaren
proportzionaltasuna (+)

Mendeko aldagaia
Zatikatze parlamentarioa

(Kontroleko aldagaiak)
-

Gatazka-ardatz
ugari (+)

-

Egitura sozial
heterogeneoa (+)

Iturria: egileak landua honako iturriko adibidetik abiatuta: Anduiza, Crespo eta Perez, 1999: 23.
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2.5. irudia. AHTrekiko jarreran informazioak duen eragina
irudikatzen duen eredu teoriko bat
Aldagai askeak
Mendeko aldagaia
Informatuta egotea (+)
(aldagai aurrekaria)

(Aldagai esku-hartzailea)
Mobilizazioa eta
protesta (+)

AHTren aurkako jarrera
izatea

(Kontroleko aldagaiak)
- Obragatik zuzenean
kaltetutakoa izatea:
herria, baserria… (+)
- Ideologia ekologista
izatea (+)

Iturria: egileak landua.

Iturria: egileak landua.

Aldagai esku-hartzaileak dira argitzaile nagusiaren eta mendekoaren artean
daudenak. Adibidez, esaten badugu «proportzionaltasun maila altua duten hauteskunde-sistemek sortzen dutela zatikatze handia alderdi-sistemetan, eta horrek eragin zuzena duela gobernuen egonkortasun faltan», gure planteamenduan egongo
dira: aldagai argitzaile nagusi bezala, hauteskunde-sistema; mendeko gisara,
gobernu-egonkortasuna; eta azkenik, aurreko bien arteko lotura bezala, aldagai
esku-hartzailea izango da alderdi-sistemaren zatikatze maila.
Nagusiki aztertu nahi diren aldagaien arteko harremanak baldintzatzeko gaitasuna dute aldagai esku-hartzaileek. Horrekin esan gura duguna da aldagai eskuhartzaileek lortzen duten balioak eragingo duela aldagai argitzaileenaren eta mendekoaren arteko harremanean. Ikusi dugun adibidean, alderdi-sistemaren zatikatze
handia agertzen da aldagai argitzaileenaren sintoma gisara edo ondorio bezala;
izan ere, eredu teoriko sinple horrek azpimarratu nahi du proportzionaltasun maila
handi batek egonkortasunik eza errazten duela gobernuan, eta tartean, azaltzen
dena da alderdi-sistemaren zatikatze handia zantzu gisara. Baina azaldu berri
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dugunez, aldagai esku-hartzailea dela diogu eragiten duelako bi nagusien arteko
harremanean. Ondorioz, sistema proportzional batek soilik eragingo du
gobernagarritasuna ezegonkorra izatean, baldin eta alderdi-sisteman zatikatze
handia badago.
Adibidearekin jarraituz, proportzionaltasuna izan beharrean, aldagai argitzaile
nagusia beste bat izan zitekeen. Esate baterako, gatazka-dimentsio kopurua5. Kasu
horretan ere, alderdi-sistemaren zatikatze handia izango litzateke aldagai esku-hartzailea. Esango genuke ardatz ideologiko desberdinak daudelako alderdi-aniztasun
handiagoa dagoela, eta hain zuzen ere, zatikatze handiko alderdi-sistema batek
laguntzen du gobernu-ezegonkortasuna. Eta aurrekoan bezala, bi aldagaien arteko
lotura sortuko da bakarrik esku-hartzailearen balioak guk zehaztu bezala gertatzen
direnean, hau da, alderdi-aniztasuna dagoenean parlamentuan. Azken berrikusketa
honek garbi uzten du hasieran azaldu dugun adibidea sinpleegia zela. Eredu
teoriko horrek erabilgarritasun handiagoa izan dezan gobernuen ezegonkortasuna
azaltzeko, ezinbestean osatu beharko litzateke aldagai gehiagorekin.
Helburu hori lortu ahal izateko posible da beste zenbait aldagai mota zehaztea. Horien artean daude aldagai aurrekariak. Aldagai askeen eta mendekoaren
artean kokatzen badira aldagai esku-hartzaileak, aurrekariek argitzaile nagusiaren
aurretik egiten dute. Adibidez, aurreko kasuetan hauteskunde-sistema proportzionala (mota) eta gatazka-dimentsioak aldagai argitzaile nagusitzat hartu ditugu, guk
horrela erabaki dugulako, baina hori ikertzailearen aukera baino ez da. Nahi izanez
gero, bi aldagai horiek aurrekaritzat har zitezkeen. Demagun gure eredu teorikoaren muina hauxe dela: «Zenbat eta zatikatze handiagoa egon alderdi-sisteman,
orduan eta ezegonkortasun handiagoa egongo da gobernuan». Hipotesi horretan,
hauteskunde-sistema proportzionala edota gatazka-dimentsioak har daitezke
aldagai aurrekaritzat. Hau da, benetan garrantzitsua dena da alderdi-aniztasuna
parlamentuan. Baina aniztasun hori gertatzeko aurretiko baldintza batzuk gauzatu
beharko dira, eta horiek neurtu genitzake aldagai aurrekariekin.
Dena den, pentsa genezake aldagai bat aurrekaritzat hartzea baino egokiagoa
litzatekeela kontroleko aldagaitzat hartzea. Kontroleko aldagaiak dira aldagai
askeak eragiten dituztenak eredu teorikoaren aldagai argitzaile zein mendekoan,
eta ondorioz, aintzat hartu behar dira, nahiz eta hauekiko interesa bigarren mailakoa izan.
Baina ikus dezagun adibide praktiko bat, horrek asko lagunduko baitu ulertzen azaldu berri duguna. 2.4. irudiko eredu teorikoak azaldu nahi du zein neurritan eragiten duen hauteskunde-sistemaren proportzionaltasunak (aldagai argitzai5. Labur-labur esango dugu gatazken dimentsioetan kokatu egiten dela ideologikoki alderdi
bakoitza. Adibidez, Euskal Herrian gutxienez bi ardatz ideologiko daude, bi gatazka-dimentsio
daude: ezker-eskuin eta independentismo-zentralismo.
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lea) alderdi-sistemaren zatikatzean (mendeko aldagaia). Positiboa da planteatzen
den bien arteko harremana, hau da, hauteskunde-sistema proportzionalagoa den
heinean, zatikatze parlamentarioa handitu egingo da.
Baina ikerketaren ardatz nagusia izango diren bi aldagai horiez gain, beste
zenbait aurreikusten ditu eredu teorikoak. Aldagai aurrekari moduan, elite kontserbadoreen kohesio maila harremanean jartzen da hauteskunde-sistema proportzionalarekin. Logika dauka planteamendu horrek; izan ere, Zientzia Politikoko ikerketetan maiz egiaztatu baita elite kontserbadoreek izan duten joera gehiengozko
hauteskunde-sistemak bultzatzeko. Ondorioz, negatiboa da eredu teorikoak planteatzen duen erlazio mota, hau da, zenbat eta elite kontserbadore kohesionatuagoak
egon, orduan eta proportzionaltasun txikiagoa izango du hauteskunde-sistemak.
Horrez gain, ereduak aipatzen ditu kontroleko bi aldagai. Beraz, aztertu ahal
izateko proportzionaltasunak duen eragina zatikatzean, ereduak aurreikusten du
kontrolatu beharko direla gatazka-dimentsio kopurua eta gizartearen egitura. Izan
ere, bi horiek eragina dute mendeko aldagaian eta hauteskunde-sisteman.
Lehenengoan zatikatze handiagoa egoteko aukera gehiago egongo da gatazken dimentsioak bat baino gehiago badira edota egitura soziala heterogeneoa bada. Eta
hori gerta liteke nahiz eta herrialde batean hauteskunde-sistema ez izan proportzionala. Era berean, bi kontroleko aldagai horiek eragiten dute hauteskunde-sisteman; izan ere, ohikoa izaten da haustura sozial eta politiko ugari duten sistema
politikoetan hauteskunde-sistema proportzionalak hartzea errealitatea hobeto
islatzeko.
Beraz, kontuan hartuko ez bagenitu kontroleko bi aldagai horiek, gure ikerketak huts egin lezake behaketa egitean. Demagun hartzen ditugula aztertzeko herrialde batzuk, hauteskunde-sistema proportzionala dutenak baina sozialki nahiko
homogeneoak direnak eta gatazka-dimentsio bakarra dutenak. Litekeena da gure
hipotesia ez egiaztatzea, zeren kasu guztietan (edo gehienetan), nahiz eta hauteskunde-sistema proportzionala izan, emaitza izango da alderdi-sistemaren zatikatze
txikia. Baina, kontroleko aldagaiak aurreikusi baditugu, efektu hori saihestu ahal
izango dugu, azalduz proportzionaltasunak laguntzen duela zatikatze parlamentario
handitzen, betiere egitura soziala heterogeneoa bada eta gatazka-dimentsio bat baino gehiago badaude. Noski, hau guztia ezin esango dugu berretsi behaketa egin eta
egiaztatze-lana amaitu arte, baina hipotesiak formulatzen hasi behar gara eredu
teorikoak eraikitzeko garaian, azkenean jakiteko zein puntutaraino izan den baliagarria egin dugun teorizazio-lana.
Azken adibide bat ikusiko dugu jarraian. 2.5. irudian aztertu nahi da informazioak nola eragiten duen AHTrekiko jarrera ezkorrean. Eredu teorikoak planteatzen du erlazio positibo bat, hots, zenbat eta informatuago egon pertsona, orduan
eta argiago izango du aurkako jarrera. Halere, harremanak badituelako beste
aldagai batzuk jokoan, eredua zertxobait konplikatuago agertzen zaigu irudian.
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Aldagai esku-hartzailea da mobilizazioa eta protesta neurtzen dituena. Horren
arabera, informatuta egoteak bultzatuko du AHTren kontrako jarrera, betiere informatuta egote horrek bultzatu badu mobilizazio eta protestara pertsona. Bestalde,
kontroleko bi aldagai ageri dira ereduan. Ideologia ekologista izatea eta obragatik
kaltetuta suertatzea. Eta alde batetik, logika du kontroleko bi aldagai horiek
aurreikusteak, zeren, berez, pertsona bat informatu bada obrak kaltetzen duelako
edota ekologista delako, faktore horrek distortsio bat sortuko du guk aztertu nahi
dugun harremanean. Kasu horietan, ez dira egongo AHTren aurka ondo informatu
direlako, baizik eta ekologistak edota kaltetuak direlako, eta eredu teoriko
honetako ikerketak aztertu nahi duena da zein puntutaraino proiektuari buruzko
informazioa izateak bultzatzen duen AHTren aurkako jarrera izatera.
Noski, kontroleko aldagai horiek nolako harremana garatuko duten gainerako
aldagaiekin kontuan hartzea garrantzitsua izango da gure emaitzak behar bezala
haztatzeko, eta distortsio posibleak saihesteko.
2.11. HIPOTESIEN FORMULAZIOA
Ikusi dugun moduan, hipotesietara ailegatuko gara arrazoibide induktiboa
edota deduktiboa erabiliz. Adibidez, ikusten badugu Bizkaiko herri euskaldunenetan parte-hartze politikoaren gradua aldatu egiten dela nabarmen herri erdaldunenekin konparatuta, orokortze induktibo bat egin ahal izango dugu esanez hori
Euskal Herriko zazpi probintzietan gertatzen dela. Frogak ditugulako seguruago
sentituko gara, eta batez ere horregatik, parte-hartze politikoa azaltzeko aldagaitzat
hartuko ditugu euskara jakitea eta ez jakitea. Baina harreman horien zergatia azalduko duen teoria bat izan ezean, harreman hutsak ez digu balio izango parte-hartze
politikoa azaltzeko.
Indukzio bidez sortutako hipotesiak garrantzitsuak izan daitezke ikerketa
esploratzaileetan; izan ere, lagundu egiten dute teoriaren eraikuntzan, baina ez dute
fenomenoak azaltzeko balio. Maiz gertatzen da harreman baten behaketak estimulatu egiten duela teorizazio-lana. Horregatik, askotan errealitatea ez da hain sinplea, eta ikerketa bat egiten dugunean, ohikoa da indukzioa eta dedukzioa nahastea
aldi berean hausnarketarako bide modura. Baina, ikerketa esploratzaile bat ez bada
behintzat, ezin izango dugu hipotesirik formulatu teoria logiko eta kongruente bat
izan arte. Horrekin bai izango litzatekeela posible argudiatzea kontzeptuen arteko
harremanak edota aldagaien arteko harremanak. Behin lan hori egin dela, teoriatik
ondorioztatu ahal izango ditugu gure hipotesiak, arrazoibide deduktiboa erabiliz.
Funtsean, hipotesi horiek teorian oinarrituriko aurresateak izango dira, eta beraz,
espero dena egiaztatzea.
Aurretik azaldu dudan moduan, teoria bat ez da egia ez eta gezurra, baizik
eta, gehiago edo gutxiago, baliagarria azaldu nahi duen fenomenoa edo errealitatea
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ezagutu edota esplikatzeko. Alde horretatik, edozein sistema teorikorentzat berebizikoa da hipotesiak egiaztatuta izatea, berau izango baita adierazle hoberenetako
bat teoriaren baliagarritasuna neurtzeko garaian.
Ondorioz, teoria batetik abiatuta formulatuko diren hipotesiak izango dira
dedukzio bidez eraikitako hipotesiak. Horrek esan nahi du dedukzioa erabiliko
dugula teoria batek dituen suposizioek inplikatuko luketena argitzeko, eta argipen
hori izango da hipotesia sortzen duena. Adibidez, 2.2. irudian azaltzen dugun
bezala, gure teorizazioan badiogu abertzale guztiak direla euskaldunak, horrek
inplikatu beharko du EAJko, Batasuneko, EAko eta Aralarreko jarraitzaile (eta
boto-emaile) guztiak direla euskaldunak, eta ondorioz, teoria horren suposizioekin
Gasteizera joango bagina ikerketa bat egitera, deduzituko genuke hipotesi gisara
hiri horretako boto-emaile abertzale guztiak direla euskaldunak.
Baina ikerketa hori burutu ondoren ikusten badugu Gasteizko abertzaleen
artean badaudela euskaldunak ez diren hainbat eta hainbat pertsona, orduan,
ezeztatuko dugu gure hipotesia (behintzat Gasteizi dagokionez), eta lehenengo susmo arrazoituak izango genituzke gure suposizioaren baliagarritasunik ezari buruz.
Horrek ez du esan nahi berehala alboratuko dugunik suposizio hori, edota adieraziko dugunik gure teoria ez dela baliagarria. Bi aukera izango ditugu Gasteizen
jasotako emaitzei aurre egiteko.
Lehenengoa izango litzateke froga gehiago egitea beste herri batzuetan. Kasu
horretan, kontsideratuko dugu salbuespen bat izan daitekeela Gasteizekoa. Zergatik salbuespena? Hirian dauden euskaldun kopurua oso txikia delako. Bestalde
gauza normala da salbuespenak egotea Gizarte Zientzietan. Hain zuzen ere, horregatik, Politika eta Administrazio Zientzietan ezin ditugu lortu aldagaitzak diren
legeak, eta probabilitatezkoekin konformatu behar izaten dugu. Dena den, ikusten
badugu gure suposizio teorikoa beste kasu batzuetan ere ez dela betetzen era
asegarri batean, orduan alboratu egin beharko dugu edota bigarren aukerari eutsi.
Bigarren aukera lehenengoa egin eta gero erabil daiteke, baina baita lehenengoa bete gabe ere. Hau da, behin Gasteizko emaitzak jaso ditugula pentsatzen
badugu benetan adierazgarriak izan direla eta izan behar dutela eragina gure
teorian, egin genezakeena da onartzea kasu horrek frogatu duela alderdi abertzaleek ez dituztela boto-emaile euskaldunak soilik erakartzen. Ondorioz, lehenengo
suposizio teorikoa ñabartu egingo genuke probabilitatezko suposizio teoriko
modura agertuz: «Alderdi abertzaleek joera handiagoa azaltzen dute boto-emaile
euskaldunak erakartzeko erdaldunak baino». Suposizio horretatik deduzitu
genezake honako hipotesi hau: «Gasteizen dauden jarraitzaile abertzaleen artean
euskaldun gehiago daude erdaldunak baino».
Deskribatutako hipotesia beteko ez balitz, berriz ere, aurretik aipatu dugun bi
aukeretako bat har genezake. Hau da, berriz ere pentsa genezake Gasteiz gure
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suposizioa betetzen ez duen salbuespenetako bat izan daitekeela euskaldun kopuru
oso txikia duelako. Eta ondorioz, kasu gehiagoren azterketa egin beharko genuke
teoria balioesteko edo alboratzeko. Halere, bide hori hartu beharrean, ñabartze
teoriko berri bati ekin geniezaioke, bigarren aukeran bezala azaldutakoari jarraiki.
Adibidez, Gasteizen euskaldun gutxi daudenez, horrela formula genezake hipotesi
berria: «Alderdi abertzaleetako jarraitzaileak izango dira Gasteizko euskaldunak».
Baina gerta daiteke betetzea ñabartu dugun hipotesia («Gasteizen dauden
jarraitzaile abertzaleen artean euskaldun gehiago daude erdaldunak baino»). Kasu
horretan, esango genuke froga arrakastatsua izan dela Gasteizen, eta beraz, teoriarekin kontsekuenteak izan direla emaitzak. Halere, hori ez da izango nahikoa suposizioaren baliagarritasuna frogatzeko. Izan ere, kasu gehiago beharko ditugu teoria
egiaztatzeko. Lehenengo aukeran, apustua bada pentsatzea salbuespen bat dela
Gasteiz frogatzen ez delako, bigarren kasu honetan, gerta liteke Gasteiz salbuespena izatea, hau da, bertan betetzea hipotesia baina gainerako herri eta hirietan ez.
Beraz, nahiz eta kasu baten egiaztapenak bide onean jar gaitzakeen, halabeharrez
kasu gehiago beharko ditugu balioesteko, hau da, froga kontsistenteak behar
ditugu.
Alde horretatik, beste behin azpimarratu behar da ezen, hipotesiak zorrotzak
badira, teoria baten baliagarritasun eta zehaztapen mailaren froga izango direla,
baina betiere, hipotesiak teoriarekin loturik badaude logika deduktibo batez.
Orduan bakarrik epaitu ahal izango dugu teoria. Bestela, hipotesiaren eta teoriaren
arteko harremana ahula bada, soslaitua egongo da gure teoriari buruzko epaia. Izan
ere, gerta liteke gure teoriaren eta hipotesien arteko logika eta kongruentzia txikia
izatea, eta ondorioz, nahiz eta hipotesiak egiaztatu, ezin izango genuke esan gure
teoria zein puntutaraino den baliagarria.
Adibidez, euskara eta abertzaletasuna harremanetan jartzen dituen suposizio
teorikoari buruz, hipotesi bat egingo bagenu, esanez: «euskotarrak dira alderdi
abertzaleetako jarraitzaileak». Berrespen hori egiaztatu egingo genuke ziur asko,
baina ez duenez inolako harremanik suposizio teorikoak planteatzen zuenarekin, ez
du balio izango teoriaren baliagarritasuna frogatzeko. Izan ere, hiru pauso hauetan
oinarritzen da teoria bat garatu, zabaldu eta hobetzeko prozesua:
1. pausoa: hipotesiak logikoki deduzitu teoriak dituen suposizioetatik.
2. pausoa: hipotesiak errealitatearekin alderatu.
3. pausoa: emaitzen arabera teoria ebaluatu.
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2.12. HIPOTESI MOTAK
Hipotesi mota desberdinak egon daitezke ikerketa batean. Ez ditugu guztiak
ikusiko, ez eta erabiltzen diren izen guztiak erakutsiko. Hemen azalduko duguna
sailkapenerako aukera bat da. Gehiago daude, baina garrantzitsuena ez da
sailkapena, baizik eta edukia, jakitea desberdintzen hipotesi bakoitzak jokatzen
duen papera eta ikerketaren garapenerako duen garrantzia.
Dena den, goazen ikustera osatu dugun hipotesien sailkapena:
• Lan-hipotesia: egitasmo zientifiko askok ematen diote hasiera ikerketari
honelako suposizio batzuk formulatuz. Beraien helburu nagusia da
erantzun bat aurresatea aztertuko dugun fenomenoaren/errealitatearen arazo
edo galdera nagusiari. Hipotesia eraikitzeko erabilitako metodologia ez da
bereziki zorrotza. Aurretik dakiguna, beste ikerketa batzuek azaldutakoa,
gertaera ezagunak aprobetxatuz edota ebidentziak erabiliz egingo ditugu
lan-hipotesiak. Eta batzuetan, batez ere dirua edota denbora dugunean,
ikerketa esploratzaile bat egin genezake lan-hipotesiak eraikitzeko. Dena
den, lan-hipotesia ez da bete behar beti. Askotan ikerketa martxan jartzeko
aitzakiatzat hartzen da, eta hainbat eraldakuntza ezagutzen ditu bidean.
Izan ere, lan-hipotesi hauek ez dira gehienetan oso zehatzak edo zurrunak
izaten, eta horrek lagundu egiten du gerturatze metodologiko kualitatibo
bat egiten. Baina ikerketa zehaztuz doan heinean eta kausalitatea bilatzen
duen heinean, hipotesia zehatz eta zorrotzagoak eraiki beharko ditugu.
Adibidea: Hernaniko udalerrian Ezker Abertzalea (HB, EH edo ANV) aurkeztu den
hauteskunde guztietan atera da garaile, batean izan ezik, 2001eko Eusko
Legebiltzarrerako hauteskundeetan. Datu hauek jakinik, honako lan-hipotesia sortu dugu
2001eko hauteskundeei buruz: «2001eko hauteskundeetan EAJ-EA koalizioak irabazi
zituen hauteskundeak Hernanin, arrazoia izan daiteke EHko boto-emaile askok eman
ziotela botoa EAJ-EA koalizioari». Lan-hipotesi bat da, ez da zergatik izan behar
horrela, eta agian, ikerketan aurrera egin ahala aldatuko dugu eta esango dugu normalean
abstenitzen diren boto-emaileek eman ziotela garaipena koalizioari, edo balizko
gertakari bien konbinazio bat, etab.

• Hipotesi hutsak: hipotesirik sinpleena da adierazten duena aztergai diren
bi aldagai edo gehiagoren artean ez dagoela harremanik. Hau da, aldagai
bateko balio-aldaketek ez dutela sorrarazten aldaketa esanguratsurik beste
batean.
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2.6. irudia. Bi aldagairen arteko harremanik ezaren adibidea
Gastua euskara bultzatzeko politiketan (M.A.)
2
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Adibidez, euskara bultzatzeko politiketan egindako gastuaren (mendeko aldagaia) eta kolore politikoaren (aldagai askea) arteko harremana aztertu nahi
duen ikerketa bat abiatuko bagenu, hipotesi hutsa izango litzakete dioena ez
dagoela ezberdintasun adierazgarririk kolore politiko desberdinetako gobernuen artean. Gastuaren batez bestekoak konparatzen baditugu kolore desberdinetako gobernuen artean, eta ikusten badugu ez dagoela ezberdintasun
adierazgarririk, orduan esango dugu hipotesi hutsa egiaztatu dela. Hori da
adierazten duena 2.6. irudiak. Bertan grafikoki irudikatu dugu bi aldagaien
arteko harremana ondorio garbi bat lortuz: euskara bultzatzeko politiketan
gastu berdina egin dute gobernu ez abertzaleek, federalistek eta abertzaleek.
Halere, ikerketa enpiriko batek ez du espero hipotesi hutsa egiaztatzea.
Aukera hori aurreikusi egin behar da, baina ikerketarekin genituen asmoak
betetzeko pausoetako bat da hipotesi hutsa alboratzea. Hori da espero
duguna, harremanik eza ez delako ikerketa batek bilatzen duena normalean.
• Hipotesi korrelatiboak eta norabidea erakusten duten hipotesiak: aldagai bi edo gehiagoren artean harremana dagoenean, korrelazioa dagoela
diogu. Hala ere, horrek ez du harreman motari buruzko daturik ematen. Bi
aldagairen artean harremana egon daiteke kasualitateagatik, hirugarren aldagai batek eragiten duelako edo beste edozein arrazoirengatik. Hipotesi korrelatiboetan, harremanaz ari garenean ez dugu esplikatzen nolakoa den.
Adibidez, guk egin genezake hipotesi korrelatibo bat esanez honakoa: «Pertsonaren jatorri nazionalak eragina du ezker-eskuin ardatz ideologikoan
kokatzeko unean». Hau da, adierazten dugu gure berrespenean kobariatu
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egiten dutela bi aldagaiek. Baina ez dugu zehazten nola eragiten duen aldagai askeak mendekoan, ez dugu zehazten zein motatakoak diren bi aldagaien arteko harremanak, etab. Horregatik, hipotesi orokorregia (esploratzaile izaerakoa) izan daiteke korrelatiboa. Baina, gure ikerketa zehatzagoa
bada eta asmo deskriptiboak baldin baditu gutxienez, pauso bat aurrerago
joatea komeniko da norabidea erakusten duten hipotesiak eraikitzeko.
Norabidea erakusten duten hipotesiek ez dute desberdintasun handirik
korrelatiboekin. Haien formulazio zehatzagoak dira funtsean: bi aldagai
edo gehiagoren arteko harremana adierazten dute, baina, kasu honetan,
harremana nolakoa espero den izatea adieraziko dute norabidea zehaztuz,
adibidez, aldagai baten balioak handitzean, bestearenak txikitu egiten dira.
Beraz, norabidea adierazten duen kobariantza bat proposatzen dute.
2.7. irudia. Bi aldagairen arteko harreman negatiboa
Gastua euskara bultzatzeko politiketan (M.A.)
2
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Norabideak desberdinak izan daitezke. Adibidez, harreman negatibo bat
irudikatzen dugu 2.7. irudian. Diru gehien gastatzen dutenak alderdi ez
abertzaleak dira, gero federalistak eta, azkenik, abertzaleak. Beraz, zenbat
eta abertzaleagoa izan gobernua, orduan eta diru gutxiago gastatzen du
euskaran. Horrelako harremanak alderantzizkoak edo negatiboak izendatzen ditugu. Baina horrelako harreman bat proposatu ondoren, beha daitekeen bezala, positibo bat ere proposa daiteke. 2.8. irudian dago irudikatua,
eta ikus daitekeen bezala, zenbat eta abertzaleagoa izan gobernua, orduan
eta gastu handiagoa euskara bultzatzeko politiketan.
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2.8. irudia. Bi aldagairen arteko harreman positiboa
Gastua euskara bultzatzeko politiketan (M.A.)
2
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Ideologia

Bi harreman mota hauek linealak dira. Aldagai aske bat (edo gehiago) igotzen den heinean, mendekoa igo edo jaitsi egiten da. Beraz, erlazio nahiko
sinpleak eta ulerterrazak dira linealak. Adibide asko jar daitezke aise ulertzekoak: «Herrialde batek errenta zenbat eta altuagoa izan, orduan eta boto
gutxiago aterako dituzte ezkerreko alderdiek». Edo harreman positiboko bat,
«herrialde bateko gastu militarra zenbat eta altuagoa izan, orduan eta boto
gehiago aterako dituzte eskuineko alderdiek». Era lineal batean garatzen
direlako, oso baliagarriak izaten dira etorkizuneko aurreikuspenak egiteko.
Horrek ez du esan nahi linealtasuna beti agertuko denik adibideetan azaldu
dugun perfekzio mailarekin. Baina bai joera bat mantendu behar duela
grafikoak harremana linealtzat har dezagun. Hori horrela gertatuz gero,
eskura izango ditugu zenbait tresna estatistiko, lagunduko digutenak datuen
behar bezalako trataera egiten. Dena den, azaltzen ari garen ikerketaren une
honetan ez gara datuekin arituko. Asmoa da jakitea gure hipotesiak
norabidea duten kobariantzakoak izan daitezkeela. Gero etorriko da datuak
jasotzeko unea eta emaitzekin hipotesiak egiaztatzea.
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2.9. irudia. Bi aldagairen arteko harreman kurbilineoa.
Gastua euskara bultzatzeko politiketan (M.A.)
2
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Hala ere, Gizarte Zientzietan harreman ulerterrazak topatzea ez da beti posible. Errealitatea konplikatua da politikan, eta horrek, arazoak sortzen ditu
aldagaien arteko harremana linealki azaltzeko. Arazoari aurre egiteko aukeretako bat da gure hipotesiei aldagai gehiago eranstea. Baina dagoeneko
azaldu dugun moduan, horrek zaildu dezake ulermena nabarmen. Pentsa
dezagun pertsona baten independentziaren aldeko gradua azaldu nahi dugula hiru aldagai aske erabiliz: euskara jakite maila, ezker-eskuin ardatzeko
kokapena eta ikasketa maila. Eredu lineal bateko hipotesia osatzen badugu,
honakoa esan genezake: «Pertsona batek euskara jakite maila hobea duen
heinean, ezkertiarragoa sentitzen den neurrian eta ikasketa maila altuagoak
dituen heinean, independentziaren aldeko gradua altuago izango du». Aldagaiak operazionalizatu, datuak jaso eta agian hipotesia egiaztatu dugu, baina ziur asko ez dugu oso argi izango zer nahi dugun adierazi lortu dugun
harreman horrekin.
Halere, batzuetan gure hipotesia hobetzeko aukera ona izan daiteke aldagai
gehiago eranstea. Baina horrek ez du esan nahi beste alternatibarik ez dagoenik. Aldagaien arteko harremanaren zentzua zehaztu daitekeen bezala,
erlazioaren forma adieraztea posible da ere. Eta horrek handitu dezake gure
hipotesiaren azalpen maila. Adibidez, argudiatu ahal izango litzateke gobernu baten ideologiaren eta euskara bultzatzeko bideraturiko gastuaren
arteko harremana ez dela lineala, baizik eta U baten antzekoa, hau da, kurbilineoa. Kasu horretan, 2.9. irudian azaltzen dugun moduan, abertzaleek
eta ez abertzaleek antzeko gastua egin dute euskara bultzatzeko politiketan,
baina federalistak (tartean daudenak) dira diru gutxien bideratu dutenak
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euskararako. Harreman molde desberdinak planteatzen ditugun kasuetan,
oro har, beste mota bateko hipotesi baten beharra izango dugu harremana
argudiatzeko. Kobariantzaren logika sinpleak ez baitu balioko horrelako
konplexutasuna duten harremanak planteatzeko. Ez da beharrezkoa izango,
baina ohikoena da harreman kurbilineoak proposatzea hipotesiak kausalak
direnean.
• Hipotesi kausalak: aldagaien arteko harreman esplikatzaileak nahi ditu
formulatu eta, beraz, gainerako hipotesiak baino ausartagoak izango dira
proposatuko dituen suposizioak. Asmoa da fenomeno zehatzak ahalik eta
era sakonenean ezagutzea. Horretarako, hipotesi kausaletan ezinbestekoa
izango da harremana justifikatuko duten argudioak ematea. Adibidez,
honako hipotesi kausala egin genezake, lehenago azaldu dugun harreman
molde kurbilineoa duena: «Ezkerreko gobernuak eta eskumakoak daudenean gastu soziala altua izango da, baina zentrokoak daudenean boterean
gastu soziala txikitu egingo da». Hau teorikoki justifikatu beharko genuke
hipotesi kausal bat izateko. Kasu honetan argudia daiteke eskumako alderdia kristau-demokrata dela eta, horregatik, dirua xehatzen duela politika
sozialetan ezkerreko alderdi sozialdemokratek egiten duten bezala. Aldiz,
zentroko alderdi liberalak ez du lehenengo helburuen artean kohesio soziala, eta ildo horretan, murriztu egiten du gastu soziala politika ekonomiko
neoliberalaren jarraitzailea delako.
Esplikatutako harremanetan oinarritzen direnez hipotesi kausalak, aukera
dago sormen handiagoko erlazioak planteatzeko. Harreman interaktiboak, adibidez, oso lagungarriak suerta daitezke aldagai aske bat baino
gehiago ditugunean. Interakzio baten bitartez egiazta genezake zein puntutaraino baldintzatzen duen beste aldagai batek aldagai aske batek duen
eragina mendeko batean.
Adibidez, hauteskundeetako partaidetza politikoa aztertu dutenen artean,
Verba, Nie eta Kim-ek (1978) bi faktore desberdintzen dituzte azaltzeko
nork parte hartzen duen botoa ematen. Partaidetza, kasu horretan, mendeko
aldagaia da eta bi faktoreren eraginez azalduko dute6. Alde batetik, esango
dute bozkatzera joateko eragina duela hauteslearen maila sozioekonomikoak, zeina hiru aldagairen bitartez neurtzen baitute: ikasketa maila, dirusarrera eta lan mota.
Beraien ikuspegitik, zenbat eta altuagoa izan hauteslearen maila sozioekonomikoa, orduan eta joera handiagoa izango du bozkatzeko. Bestalde,
hauteskundeetan parte hartzeko aipatzen dute faktore garrantzitsua dela
6. Aldagai bat baino gehiago biltzen ditu faktore batek. Kontzeptuak batzuetan faktoretzat har
ditzakegu neurtzeko aldagai asko erabiliko ditugulako. Hurrengo atalean, gehiago hitz egiten da
faktoreei buruz.
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talde-motibazioa. Kasu horretan, hauteslea botoaren garrantziaz jakitun
izango da baldin eta parte hartzen badu gizarte-mugimenduren batean,
sindikatu batean edota alderdi politiko batean. Horregatik, autore horien
hipotesietako bat da estatus sozioekonomikoa garrantzitsua dela inolako
talde-motibaziorik ez duten pertsonentzat, baina ez hainbeste alderdietako
jarraitzaileentzat, eta oso garrantzi gutxikoa militanteentzat. Ondorioz,
planteatzen dutena da interakzio bat dagoela estatus sozioekonomikoaren
eta talde-motibazioen artean.
2.10. irudia. Harreman interaktibo bat
Partaidetza hauteskudeentan
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Estatus sozioekonom ikoa

2.10. irudian adibide bat eraiki dugu azaldutakoa grafikoki ikusteko. Bertan
ikus daitekeenez, klase sozial desberdinen artean partaidetza berdina da,
baldin eta alderdi bateko militanteak badira. Aldiz, militanteak ez direnen
artean, nabarmena da dagoen aldea estatus sozioekonomiko ezberdinen
artean. Beraz, pertsona baten hauteskunde-partaidetza azaltzean interakzioa
dute estatus sozioekonomikoak eta alderdi-militantziak.
Interakzioekin bukatzeko, aipatu beharra dago baldintzazko hipotesitzat har
daitezkeela; izan ere, aurkezten dutena da aldagai askearen efektua aktibatu, handitu, txikitu edo ezabatu dezakeen baldintza (aldagaia).
2.13. HIPOTESIAK ETA KAUSALITATEA
Dena den, hipotesi kausaletan planteatzen ditugun harreman mota guztietan bezala,
baldintzazko edo interakziozko hipotesiak egiaztatzeko ezin dira gertaera puntual
edo anbiguoetan oinarritu. Arestian aipatu dugun moduan, lan korapilatsua da
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kausalitatea frogatzea Gizarte Zientzietan. Hipotesi kausalak zailenak dira enpirikoki egiaztatzeko, nahiz eta gure ikerketaren diseinuak eduki diseinu bikain bat,
behaketa arduratsu eta zaindu bat, datuen ustiakuntza paregabe bat eta kanpo
kontrol eraginkor bat. Baldintza horiekin ere, analisi politiko enpirikoak ezin du
behin betiko ebatzi bi fenomeno edota aldagairen arteko harreman kausala.
Behaketa bidez lortutako datuek esan dezaketen gauza bakarra da kobariantza
dagoen ala ez. Bi kontzeptu desberdin dira kobariantza eta kausalitatea. Kobariantza-harremanek azaltzen dute bi aldagaiek edo gehiagok duten aldi berean
aldatzeko joera: bat handitu (edo txikitu) egiten den heinean, bestea handitu (edo
txikitu) egingo da. Baina harreman horiek ez dituzte azaltzen zergatik aldatzen diren aldagaien balioak. Ezin dute deskribatu kausa-efektu harremanik. Prozesu
kausal hori ikertzaileak zehaztu eta argudiatu beharko du bere kabuz, eta hori da
lan teorikoak egiten duena suposizioak eta argudioak landuz. Beraz, ezinbestekoa
da hipotesi kausal on batzuk lantzeko lan teoriko sakon eta zorrotz bat egitea.
Adibide bezala, ekarriko dut Manheim eta Rich (1999: 38-39) politologoek
azaltzen duten kasua. Demagun hipotesi hau dugula: «Zenbat eta informazio politiko gehiago izan, orduan eta handiagoa da botoa emateko probabilitatea». Bi
kontzeptuek/aldagaiek kobariatu egiten dute, bata hazten den heinean, bestea ere
hazi egiten da. Horra baino ezin gara ailegatu interpretazioan; izan ere, hipotesiak
ez digu zergatia planteatzen. Probabilitatea handiagoa da bozkatzeko informazio
gehiago dugulako? Edo informazioa lortzen da bozkatzeko erabakia hartu delako
eta ariketa hori ahalik eta zuzenena izatea nahi da? Edo informazio-gradua eta botoa
emateko probabilitatea, biak, beste hirugarren faktore baten mendeko dira, esate
baterako politikarekiko interesaren mendeko edo herritarren betebeharrei buruz
norberak duen irizpidearen mendeko? Proposatutako berrespenak ez du azaltzen,
eta horregatik, kobariantzakoa da planteatzen den harremana.
Harreman kausalek, aldiz, adierazten dute aldagai batean edo gehiagotan gertatutako aldaketek izango dutela eragina beste aldagai batzuetan; izan ere, azken
horiek beraien aldakortasunean baldintzatzen dituzte beste aldagai batzuek. Adibidez, itzul gaitezen lehenago aipatu dugun hauteskunde-partaidetza eta alderdiidentifikazioaren adibidera. Argudia dezakegu alderdi bateko militantea izateak
hauteskundeetan bozkatzera animatzen duela, baina ezin izango genuke esan
bozkatzeko probabilitateak identifikazioa sortzen duela alderdi batekin.
Konplexutasun hori dela medio, harreman kasualak formulatzeko lau
baldintza behar dira aldi berean (Manheim eta Rich, 1999: 38):
1. Kausa eta efektua ordezkatzen dituzten aldagaiek aldi berean kobariatzea.
2. Kausa efektuaren aurretik izatea.
3. Kausaren eta efektuaren arteko lotura kausala zehaztu ahal izatea.
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4. Efektuaren eta kausaren arteko kobariantza ez gertatzea beste hirugarren
faktore batekin duten harremanagatik. Horrela saihestuko ditugu sasiharremanak (aurretik azaldu ditugunak).
Lau baldintza horiek izanda ere, ez dugu kausalitatearen trataera berdina egin
behar kasu guztietan. Baliteke era ez-zuzeneko kausalitatea gertatzea, adibidez A
da B-ren kausa C-ren kausa den heinean, C delako B-ren kausa zuzena. Edota
ohikoagoa dena Gizarte Zientzietan, kausalitate anizkoitza. Fenomeno edota
gertaera askok izan ditzakete kausa bat baino gehiago, eta beraz, azterketa
konplikatu egingo litzateke halakoetan. Horretarako lagungarriak dira aurretik
azaldu ditugun eredu teorikoak laburbiltzeko grafikoak. Horien bitartez, kausalitate
maila desberdinak identifika genitzake, errazagoa izan dadin ideiak ordenatzea eta
hipotesiak egiaztatzea.
2.11. irudia. Efektua gertatzeko kausa baldintza nahikoa denean
Aldagai askeak

Mendeko aldagaia

(kausa)

(efektua)

A

1

1

;

B

0

1

;

C

0

0

;

D

1

0

: Ez nahikoa

Kasuak

Oharra: kausa edo efektuaren “presentzia” adierazten du 1 zenbakiak, eta 0ak, aldiz, absentzia.
Iturria: Anduiza, Crespo eta Méndez, 1999: 29.

Beraz, gizartea konplexua delako hainbat kausalitate mota ditugu. Adibidez,
2.11. irudian planteatzen den adibideak bilatzen du kausa izatea baldintza nahikoa
efektua emateko. Adibidez, euria (kausa) baldintza nahikoa da kaleak bustita
(efektua) egon daitezen. Baina horrek ez du esan nahi ezin daitezkeenik busti
kaleak beste zenbait kausarengatik, adibidez, udaleko langileek garbitzen dituztenean. Baina frogatu behar badugu kausa baldintza nahikoa dela efektua gertatzeko,
behatu beharko dugu kausa presente dagoen kasu bakoitza (edo gutxienez
gehienak). Baina, 2.11. irudian bezala aurkitzen badugu kasu bat ez dela betetzen,
hau da, D kasuan kausa egon badago, baina ez dago efekturik; orduan ezin izango
dugu esan kausa baldintza nahikoa dela efektua gertatzeko.
Bestalde, kausa ere ager daiteke beharrezko baldintza gisa efektua gertatzeko.
Adibidez, oxigeno gabe ez dago urik ezta surik. Hau da, ura eta sua badaude oxigenoagatik da, eta oxigenoa egon ezean, ez da egongo urik edo surik. Baina, horrek ez du esan nahi oxigenoa egonez gero, ura edota sua egongo denik. Oxigenoak ez du beti ura edo sua sortzen. Kasu honetan, aurrekoan bezala, frogatzeko
kausa bat beharrezkoa dela efektua gertatzeko, behatu beharko ditugu kasu
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guztiak, edo behintzat asko. Horrela bakarrik ziurtatu ahal izango dugu efektua
gertatzen den kasu guztietan kausa dagoela. Adibidez, 2.12. irudian hori ez da
gertatzen D kasuan efektua gertatzen delako kausaren presentziarik gabe. Beraz,
ezin izango genuke kalifikatu aldagaia beharrezko kausa modura.
2.12. irudia. Beharrezko baldintza
Aldagai askeak

Mendeko aldagaia

(kausa)

(efektua)

A

1

1

;

B

1

0

;

C

0

0

;

D

0

1

Kasuak

:

Ez da nahikoa

Oharra: kausa edo efektuaren “presentzia” adierazten du 1 zenbakiak, eta 0ak, aldiz, absentzia.
Iturria: Anduiza, Crespo eta Méndez, 1999: 29.

Ikusi ditugun harreman kausal hauek ez dira batere normalak Politika eta Administrazio Zientzietan. Politika, administrazioa, ekonomia eta gizartea konplikatuagoak dira. Ez dago esaterik klase apalekoa izatea baldintza beharrezkoa dela
ezkerreko alderdi bati botoa emateko; edo klase apalekoa izatea baldintza nahikoa
dela ezkerreko alderdi bati botoa emateko. Jakin badakigu horrelako berrespen
unibertsalak lortzea ia ezinezkoa dela gure diziplinan. Horregatik, kausalitatea
bilatzean saiatuko gara azaltzen kausa baldintza erraztatzaile moduan.
2.13. irudia. Errazteko baldintza
Aldagai askeak

Mendeko aldagaia

(kausa)

(efektua)

A

1

1

;

B

1

1

;

C

0

1

:

D

0

0

;

E

0

0

;

F

1

0

:

G

1

1

;

H

0

0

;

Kasuak

Oharra: kausa edo efektuaren “presentzia” adierazten du 1 zenbakiak, eta 0ak, aldiz, absentzia.
Iturria: Anduiza, Crespo eta Méndez, 1999: 30.
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Errazten duten kausekin hauxe adierazi nahi dugu: efektua gertatzeko beraien
existentzia ez dela ezinbestekoa, edo kausaren presentziak ez duela bermatzen
efektua. Adibidez, aurreko adibidean esan dugu klase apalekoa izatea ez dela bermea ezkerreko botoa emateko, ez eta baldintza ezinbestekoa ezkerreko alderdi bati
botoa emateko, baina behaketa zabala egiten badugu, agian iritsi gaitezke esatera
klase apalekoa izatea ezkerreko alderdiei botoa emateko baldintza erraztatzaile bat
dela. Ondorio horretara ailegatu aurretik, argudioak emateko teorizazio on bat egin
ondoren, kasu ugari behatu beharko ditugu eta horien ondorioek horrela azaltzen
badute, harreman kausala dagoela esango dugu.
2.13. irudian ikus daiteke harreman kausal erraztatzaile baten adibidea. Zenbait kasu jaso ditugu bertan, baina guztietan ez da ematen kausaren eta efektuaren
arteko harremana. C kasuan efektua gertatzen da kausa egon gabe, eta F kasuan,
kausa presente egonda ere, ez da gertatzen efektua. Halere, hipotesia baldintza
erraztatzaile moduan formulatu badugu ere, ez dugu automatikoki alboratuko kasu
batzuetan ez betetzeagatik. Oro har, kasuen artean gehienetan betetzen badira,
onartuko dugu baldintza erraztatzailea probabilitate desberdinetan neurtua.
Dena den, hipotesi erraztatzaile bat planteatzen badugu ere, gainerako hipotesi
motekin bezala jokatu behar dugu. Hau da, behin guk frogatu nahi dugun hipotesia
formulatu dugula, komeni da kasu horretarako bestelako jokaleku bat aurreikustea.
Beste modu batera esanda, gure teoria egiaztatuko duena aukera bat baino ez da
izan behar, beste batzuen artean. Izan ere, gertaera edo fenomeno batek azalpen bat
baino gehiago izan ditzake eta haien artean, gainera, ez dute kontraesankorrak izan
behar, areago, horietako batzuen artean erabat koherenteak izan daitezke, eta beraz, aldi berean zuzenak. Ildo beretik, hipotesiekin antzeko ariketa egitea komeni
da. Izan ere, ahalik eta hipotesi gehien aurreikusteak lagundu egiten du ikerketa,
eta gainera, frogatzen du egiaztagarria dela.
Ikerketa bat garatzeko, oso interesgarriak dira hipotesi lehiakide alternatiboak edo gure hipotesi nagusiaren aurkako egoera adierazten dutenak. Inkongruenteak izan behar dute, bata betetzen bada, bestea ezin izango da bete, eta horregatik,
deituko diegu lehiakideak. Oso lagungarria da ariketa hau egitea, nahiz eta guk
gure aukera eduki. Lehiakide guztiak ezin izango ditugu aurreikusi, baina baten bat
aurreikusten badugu gutxienez, ondorioak ateratzeko unean saihestu ahal izan-go
ditugu behaketatik sortutako akatsak edo norberak duen soslaia. Izan ere, behin
datuak jasota eta hipotesi–egiaztatzea eginda erabaki genezake gure hipotesia
egiaztatu dela. Baina hipotesi lehiakideak baditugu, egiaztatu egin beharko ditugu
ere, eta batzuetan ikusi ahal izango dugu gurea baino hobeto egiaztatzen direla,
edota ohikoagoa dena, gure hipotesiak sasi-harreman bat (harreman faltsu bat)
baino ez duela planteatu.
Hipotesi lehiakide alternatibo batek azal dezake gure hipotesi nagusiak planteatzen duen harremana faltsua dela, beste hirugarren faktore baten menpe daude-
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lako balio-aldaketak dituzten aldagaiak. Horrelako hipotesi alternatibo bat edukitzeak
sendotasuna emango die gure ondorioei. Izan ere, ondorioztatzen badugu harremana
dagoela aldagaien artean eta aurreikusi ez badugu erlazio hori beste hirugarren baten
eraginagatik izan daitekeela, orduan gure argudioak oso ahulak suertatuko dira.
Amaitzeko, azken ohar garrantzitsu bat egin behar dugu hipotesi kausaletan
proposatuko ditugun harremanei buruz. Hipotesiak eraikitzeko unean saihestu
behar dira kausaren eta efektuaren arteko begi-bistako harremanak. Hau da, tautologiek ez dute balio. Adibidez, uste badugu interes politikoak handitzen duela hauteskundeetako partaidetza, berrespen horrek ez du ezer argituko eta, beraz, ez du
askorako balio izango. Kasu horretan ez da harritzekoa izango segidan beste galdera
garrantzitsu bat bururatzea: zerk sortzen du interes politikoa? Beraz, kausalitatezko
harremanak topatu behar baditugu, balio erantsi bat izan behar dute, eta, alde
horretatik, proposatuko ditugun harremanak ausartak izan behar dira.
2.14. ZER DA TEORIA ON BAT?
Atal honekin amaitzeko, laburpen gisara, teoria on batek izan behar dituen zenbait
ezaugarri aipatuko ditugu jarraian. Horretarako, Van Evera-k (2002) aipatzen
dituenak jasoko ditugu, parte batean behintzat:
→ Gaitasun esplikatzaile handia du teoria on batek:
– Aldagai askeak eragin handia du fenomeno edo gertaera batean.
– Inpaktua neurtzeko erabiliko ditugun irizpideak kualitatiboak eta kuantitatiboak dira.
– Teoria batek garrantzia du, aldagai askeak sortzen duen aldakortasuna mendekoan gero eta handiagoa den heinean. Betiere, argi edukita kasu bakoitza
desberdina dela, eta beraz, aldakortasun hutsak ez duela balioko, ez badugu
argudiatzen. Eta hemen hartzen du garrantzia kualitatiboak.
– Irismen esplikatzailea: fenomeno ugariagoak eta desberdinagoak azaltzen
dituen heinean, gero eta gaitasun esplikatzaileagoa izango du.
– Gaurkotasuna eta erabilgarritasuna. Aplikagarritasuna gero eta handiagoa
izango du teoria batek, deskribatzen duen kausa errealitatean presenteago
dagoen heinean.
→ Errealitatea laburbiltzeko eta sinplifikatzeko gaitasun handia du teoria on
batek:
– Ahalik eta kontzeptu eta aldagai gutxien erabiliko du parsimonia informatiboa lortzeko. Jakin behar da neurtzen zein puntutaraino elementuen laburpen eta sinplifikazioak galarazten digun indar esplikatzailea. Batzuetan
eredu teorikoak konplikatu behar izaten ditugu azalpenerako gaitasun
asegarria lortzeko.
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→ Azalpen asegarriak ematen ditu teoria on batek:
– Ikergaiari buruzko galdera guztiei erantzuteko balio du.
– Asegarriagoak dira kausaren eta efektuaren arteko distantzia handia denean.
Distantzia horren ibilbide esplikatzaileak sendotasuna ematen dio teoriari
eta asegarri egiten du. Adibidez, esaten badugu alderdietako militanteek
gehiagotan bozkatzen dutela militanteak ez direnek baino, planteatzen
dugun harremanak distantzia txikia du bi elementuen artean. Ondorioz,
galdera ugari etor daitezke burura, esate baterako, zergatik pertsona batek
parte hartzen duen alderdi batean. Aldiz, elementuen arteko distantzia
handiagoa denean, teoria asegarria izango da, besteak beste, azalpenak
landuagoak egongo direlako. Adibidez, planteatzen badugu ezkerreko
alderdiei botoa emateko joera dutela klase apalek, fenomeno horren
azalpena osoagoa izango da beste kasuan baino, distantzia handiagoa
delako elementuen artean. Elementu ekonomiko eta sozial bat lotzen ari
gara elementu politiko batekin, eta lotura horiek argudiatu beharko ditugu
sakonki.
→ Ongi egituratuta dago teoria on bat:
– Ideiak ongi ordenatua izatea oso garrantzitsua da gero egiaztatu ahal
izateko, aurresateak egiteko edota aplikatzeko.
– Ordenatu beharrekoak ez dira soilik aldagai askeen eta mendekoaren arteko
harremanak. Inplikazioa izan dezaketen beste aldagaiak (aurrekariak,
kontrolekoak, esku-hartzaileak…) ere aurreikusi eta egituratu beharko dira
teoria barnean distortsioak saihesteko.
→ Teoria on bat faltsutu daiteke:
– Aipatu dugun bezala, ezinbestekoa da pentsatzea zein egoeratan ez den
egiaztatuko gure teoria. Horretarako, komeni da hipotesi lehiakide
alternatiboak eta hutsak aurreikustea.
→ Gizarteko fenomeno garrantzitsuak azaltzen ditu teoria on batek:
– Aurretik gizarteak formulatu dituen galderei erantzuteko balio behar du.
Oro har, ez dute erabilgarritasun bera izango ezinegon sozial batean
oinarritu ez diren teoriek.
→ Aurresateak egiteko balio behar du teoria on batek:
– Argudiatutako aurresateak egin ahal izateak esan nahi du arriskuak antzeman ahal izango ditugula, eta, beraz, kausak nola manipula daitezkeen esateko gai izan beharko garela. Adibidez, gure teoriak badio demokrazia
ordezkatzaileak hoztasun politikoa sortzen duela jendearengan, teoria hori
baliagarria izan daiteke, noski, baina zaila denez sistema politikoa manipulatzea, ez du izango erabilgarritasun preskribatzaile handirik.
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Eraikuntza teoriko bat gauzatzeko pistak (esploratzen)
Nola ekin ikerketa bati? Zeren inguruan teorizatu? Non aurkitu ditzaket pistak?
Askotan, portaera diferenteak azaltzea da ikerketa batek bilatzen duen helburuetako bat. Horregatik, interesatzen zaizkigu diskriminatzen duten aldagaiak eta, beraz, datu
heterogeneoak. Horien inguruan antolatzen dira teoriak, zentzu horretan jarraian
egingo duguna da pista batzuk eman eraikuntza teoriko bat gauzatzeko edota ikerketa
esploratzaile bat hasteko:
→ Aurretik eginiko ikerketetan bila ditzakegu ongi argitu ez diren kasuak, eta horien
inguruan teorizatu. Horretarako, asko lagunduko du ikerketa horren emaitzak
aztertzeak, eta detektatzen saiatzeak zein izango liratekeen hipotesi lehiakide
alternatiboak, aldagai aurrekariak, kontrolekoak, etab. Gerta liteke horrelako aldagai
baten absentziak esplikatzen laguntzea argitu ez diren kasuak.
→ John Stuart Mill-ek proposatutako diferentziaren metodoa eta antzekotasunaren
metodoa erabil genitzake teorien eraikuntza induktibo bat egiteko (Van Evera, 2002:
27). Diferentziaren metodoak egiten duena da guk aztertu nahi dugun aldagaian
balio ezberdinak dituzten antzeko kasuen ezaugarriak hartu eta konparatu. Egitasmo
horren baitan aurreikusi behar dira kasu horien artean dauden beste ezberdintasun
batzuk ere. Bestalde, antzekotasunaren metodoak antzeko kasuak biltzen ditu,
horrela errazagoa izan dadin kasu ezberdinak detektatzea. Lan hau egiteko zenbait
teknika daude, eta horietako batzuk estatistikoak dira, hala nola Cluster analisia
(aurrerago azalduko dena).
→ Ikertu nahi dugun aldagaiaren muturreko balio baxuak eta altuak har ditzakegu eta
harremanez teorizatzeko esplora genezake zer-nolako portaera duten beste
aldagaietan.
→ Azterketa kontrafaktikoa egin genezake teoriak aurkitzeko. Hau da, aztertzea zer
aldatuko litzatekeen gertakari batean, aldagai batek duen balioa aldatuko balitz.
Irudikatze-saiakera horrek azpitik du teorizazio-entsegu bat. Guk uste badugu
aldagai baten balio-aldaketak sor dezakeela aldakuntza bat gertakariaren emaitzan,
dagoeneko teoria bat dugu, nahiz eta askotan ez izan horretaz kontziente. Azterketa
kontrafaktikoa eginez deskubritu ahal izango dugu gure teoria, eta beraz, bere
egituraketa hasi.
→ Eztabaida politikoetatik inferitutako teoriak eraiki daitezke. Adibidez, teoriza
dezakegu Nafarroako eztabaida politikoan dauden jarrerengatik, Nafarroako
herrietan alderdi abertzaleek irabazten badituzte hauteskundeak, euskararen aldeko
politikak indartuko direla. Bereziki interesgarriak dira horrelako teoriak, garrantzi
politikoa duelako horrelako teoriak egiaztatzeak.
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→ Protagonista edo behatzaileen kontakizunetatik hipotesi interesgarriak lor genitzake.
Gertaera bat bizi izan dutenek ikus ditzakete zenbait xehetasun eta datu, gainerakook
ez bezala.
→ Beste ikerketa batzuetan (edo ikerketa esploratzaile modura guk geuk egiten badugu)
aldagaien arteko korrelazioak atera genitzake pistak bilatzeko. Azaldu dugun
moduan, korrelazioek ez dute izan behar kausa-efektu harreman bat, baina
korrelazioak aterata, beharbada topa genitzake kausa-efektu harremantzat har eta
argudia litezkeen harremanak.
→ Beste teoria batzuetan oinarrituriko teoria berriak eraiki ditzakegu edo ñabartu
ditzakegu gure aztergaira egokitzeko.

3. Operazionalizazioa eta neurketa

Atal honetan, jarraituko dugu aurrekoan hasi dugun bidea urratzen. Teorizazioaz
jardun gara lehenengo, azpimarratu dugu zeinen garrantzitsua den behaketa orientatuko duen teoria bat izatea. Baina teorizazio-lana nahiko abstraktua denez, ikusi
dugu behaketa amaitu ahal izateko, zehaztapen maila handiagoa behar dutela kontzeptuek eta proposatutako harremanek. Hain zuzen ere, operazionalizazioa deitzen
diogu kontzeptu abstraktuak ordezkatuko dituzten fenomeno behagarrien selekzionatze-prozesuari (Manheim & Rich, 1999: 68). Teorizazioa bukatu eta hurrengo
pausoa da. Beste modu batera adierazita, operazionalizazioa da kontzeptuak, harremanak eta hipotesi abstraktuak behagarri egiteko prozesua. Lan horretan, azkeneko
pausoa da zehaztea nola neurtuko dugun aldagai bakoitza.
3.1. KONTZEPTUAK ETA OPERAZIONALIZAZIOA
Errealitateari buruzko galderei nahi die erantzun ikerketa enpirikoak. Galderak
izan daitezke interes praktikodunak edo akademikoak (edo bien arteko nahasketa
bat). Baina edozelan ere, ohikoena da era abstraktuan planteatzea. Haatik, erantzunak zehatzak eta espezifikoak nahi ditugu. Bide horretan, edozein ikerketaren
lehen arazoetako bat izaten da abstraktutik zehatzerako bidaia egitea, hau da,
behaketa zehatzez baliatzeko gai izatea erantzunak eman ahal izateko.
Adibidez, futbol-txapelketako jokalaririk hoberena zein den zehaztu nahi badugu, eztabaida handia piztu daiteke pertsona askoren artean. Horretarako ezinbestekoa izango da jokalariak konparatu behar izatea. Baina zeren arabera konparatuko ditugu? Hori da formulatu behar dugun lehenengo galdera operazionalizazioa
egiteko. Esate baterako, erabaki genezake zenbait aldagairen (propietate, ezaugarri)
arabera neurtzea: erasotzaile gisa, defendatzaile modura eta taldeko joko-sortzaile
bezala. Aldagai bakoitza adierazle batekin edo gehiagorekin neur genezake
(batek baino gehiagok neurtzen badute aldagai bat, bakoitzari pisu erlatibo bat
egokitu beharko zaio ponderazioak egin ahal izateko).
Demagun erasotzaile aldagaia bi adierazlerekin neurtuko dugula: gol kopurua
(% 70eko pisua) eta goletan bukatutako pase kopurua (% 30eko pisua). Erabaki
genezake defendatzaile aldagaia adierazle bakarrarekin neurtzea: lapurtutako baloiak. Eta azkenik, jokalari batek taldekideei helarazitako paseak konta ditzakegu
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joko-sortzaile aldagaia neurtzeko. Behin hori definituta, datuak jaso eta konparaketak egin ahal izango ditugu.
Politikarekin gauza bera egin behar da. Jakin nahi badugu Europako zein
herrialdek duen dentsitate demokratiko handiena, lehenengo eta behin demokrazia
kontzeptua definitu egin beharko dugu, eta ondoren operazionalizatu. Hau da, definitu behar dira aztertu nahi ditugun aldagaiak (adibidez, botere-banaketa egotea,
giza eskubideak errespetatzea, hauteskunde libreak egotea, etab.), eta erabaki
beharko dugu7 horiek nola neurtu. Behin datuak jasota, konparaketak egiteko prest
egongo gara, eta beraz, esan ahal izango dugu gure ikerketaren arabera zein diren
herrialde demokratikoenak.

7. Botere legegileak, exekutiboak eta judizialak duten independentzia bi adierazleren arabera neur
genezake: botere bakoitzeko kideen hautaketan ez izatea beste botereek eskumenik (burujabeak, erdiburujabeak eta menpekoak); eta hautaketa-prozedurak demokratikoak izatea (zuzeneko demokraziaren bidez, zeharkako erakunde demokratikoen bidez, edo era ez demokratikoan). Azkeneko
pausoa izango litzateke bakoitzari pisu bat esleitzea. Giza eskubideen errespetuari dagokionez,
erabaki dezakegu Amnistia Internazionaleko edo Human Rights Watch-eko datuak erabiliz horrelako
kategoriak sortzea: errespetu handia, errespetu ertaina, errespetu txikia, errespetu oso eskasa. Eta
horrela jarraituko genuke guk definitutako kontzeptu guztiak operazionalizatu arte.

1 adierazleak harremana du 2 adierazlearekin

1 adierazlearen balioak // 2 adierazlearen balioak

LAN-HIPOTESIA:

BEHAKETA (Neurketa):

Iturria: Manheim eta Rich, 1999: 70.

a aldagaiak harremana du b aldagaiarekin

A kontzeptuak harremana du B kontzeptuarekin

HIPOTESIA:

TEORIA (kontzeptuak):

3.1. irudia. Operazionalizazioa: kontzeptu, aldagai eta neurri arteko harremana.
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3.1. irudiak adierazten du adibideen bitartez azaldu berri dugun logika. Teoria
batek proposatzen du bi kontzeptu abstrakturen arteko harremana. Hipotesiak
aurreikusten du enpirikoki behagarri den bi aldagairen arteko harremana. Hau laburbilduko dugu neurgarriak diren adierazle batzuen bidez; eta azkenik, behaketatik jasotako datuekin berretsi edo ezeztatuko dugu harreman horren existentzia.
Azken pauso hori eman ahal izateko, ondo operazionalizatu behar dira kontzeptuak. Adierazleen azterketatik bakarrik egin ahal izango da inferentzia-aldagaiek
zehaztasunez ordezkatzen badituzte kontzeptuak; eta era berean, adierazleek
zehaztasunez ordezkatzen badituzte aldagaiak.
Dena den, jakina da kontzeptuak operazionalizatzeak ia beti ekarriko duela
berarekin nolabaiteko sinplifikazioa edo esanahiaren galera. Izan ere, adierazleek
oso gutxitan islatuko dute kontzeptu batekin adierazi nahi dugun guztia. Horregatik, ikerketaren etapa hau bereziki zaindu behar da, ahalik eta txikiena izan dadin
sor daitekeen esanahi-galera edo sinplifikazioa. Helburu hori erdiesteko, komeni
da gure adierazleak izatea kontzeptuaren esanahi maximoa jasoko dutenak.
Halere, aipatutako helburua lortzeko egin beharreko ahalegina desberdina
izango da kontzeptuen arabera. Batzuk abstraktuagoak (orokorragoak) dira beste
batzuk baino; eta ondorioz, azken horien operazionalizazioa zailagoa izaten da.
Abstrakzio- edo orokortasun-graduarekin zuzeneko harremana dute kontzeptu
baten konnotazioak eta denotazioak. Konnotazioa da kontzeptu bat osatzen duten
ezaugarri edota propietateen multzoa; eta denotazioak, berriz, erreferentzia egiten
dio aplikatzen den objektuari.
Bien arteko harremana alderantzizkoa da, hau da, kontzeptu batek zenbat eta
konnotazio gehiago eduki (definitzen duten ezaugarri eta propietateen multzoa
handiagoa den neurrian), orduan eta objektu gutxiagok izango dituzte propietate
eta ezaugarri horiek. Edo beste era batera esanda, kontzeptu bat zehatzagoa den
neurrian, kasu gutxiagotan aplikatu ahal izango da; eta, aldiz, atributu (ezaugarri,
propietate) gutxiago dituen neurrian, kasu gehiagotan aplikatu ahal izango da.
Oro har, kontzeptu teorikoek ez dute erreferente enpirikorik, hau da, ezin dira
lehen begiratuan behatu. Esate baterako, abertzaletasuna eta klase soziala kontzeptuek ez dute erreferente enpirikorik. Baina ez hori bakarrik, normalean Zientzia Politikoan erabiltzen ditugun kontzeptuak eztabaidan daude, eta horregatik da
beharrezkoa ikerketa abiatzea kontzeptuaren definizio zehatz batekin. Adibidez,
klase sozialaz ari bagara, besteak beste, definitu beharko dugu ea klase sozial objektiboaz ala subjektiboaz ari garen. Hau da, objektibatuko al dugu klase soziala
zenbait propietate (aldagai) operazionalizatuz (adibidez, diru-sarrerak, lanpostuaren kategoria, ikasketa maila…) ala kontuan hartuko dugu norberak bere buruari
buruz duen ikuskera subjektiboa?
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Beraz, oso garrantzitsua da kontzeptuak definitzea eta operazionalizatzea behatu ahal izateko. Askotan horrek esan nahi du txikitu egin behar dugula kontzeptuak duen abstrakzio maila. Lan horretan kontuz ibili beharko dugu kontzeptua
ez dadin behar baino gehiago sinplifikatu. Oreka bat mantendu behar da, sinplifikatu beharko dugu ziur asko, baina haren esanahia ahalik eta hobekien mantenduz; bestela, gure kontzeptuak (eta formulazio teorikoak) duen zentzua aldaraz
dezakegu.
Adibidez, landareen hazkunde kontzeptua ikertu nahi badugu, lehenengo pausoa izango da behagarri den aldagai bilakatzea. Pentsa genezake altuera aldagaiak
ordezka dezakeela hazkundea. Hala ere, oraindik ez gara izango gai behaketa egiteko. Zehaztasun handiagoa behar dugu, eta horregatik, erabaki genezake adierazletzat luzera zentimetrotan (neurketa bakoitzetik lortutako datuak izango dira
balioak) hartzea. Horrela utziko bagenu operazionalizazioa, arestian aipatu dugun
arriskua gauzatuko litzateke. Gehiegi sinplifikatzea litzateke hazkundea operazionalizatzea altuera aldagaiarekin soilik.
Hazkundea altuera luzatzea baino zerbait gehiago da. Tamaina ez da soilik
neurtzen altuerarekin, eta hazkundea kontzeptuaren atzean tamainaren handitzea
dago. Beraz, gerta dakiguke landare bat asko luzatzea, baina bere diametroa berdin
mantentzea. Bestalde, aurki ditzakegu kasuak luzera aldetik ez dutenak hazkunde
handirik, baina bai, aldiz, diametroan. Beraz, proposatu dugun aldagaiak ez du
erabat operazionalizatzen ordezkatu nahi duen kontzeptua.
Beste arazo bat izaten da kontzeptuak gehiegi luzatzea operazionalizazioak
egiteko. Adibidez, azterketa konparatuan egin izan dira horrelakoak, ikerketa berean oso kasu desberdinak integratu ahal izateko. Horretarako, kontzeptuaren definizioa ñabartu egiten dute lekua egiteko kontzeptura ongi egokitzen ez diren kasuei. Esate baterako, demokraziak aztertu nahi badira, ezin dena egin da kontzeptu
horren definizioa atondu demokratikoak ez diren herrialdeak ikerketa-kasutzat
hartzeko. Baina, tamalez, askotan egin izan da, eta horrela aurki daitezke zenbait
ikerketatan herrialde autoritarioak, demokraziak balira bezala8.
Beraz, ez da komeni kontzeptuen esanahia luzatzea. Hobe da beste aukera
batzuk erabiltzea gure ikerketatik kanpo geldi daitezkeen zenbait kasu hartzeko.
Ildo horretatik, irtenbide bat izan daiteke kontzeptuen azpimotak sortzea. Logika
horrekin politologo batzuek asmatu dituzte, esaterako, «sufragio mugatuko demokraziak» edo «tutoretzapeko demokraziak» terminoak. Halere, kontuz ibili beharra
dago; izan ere, askotan alferrikako kontzeptuak sor daitezke ikertzailearen interes
pertsonalari erantzuteko.

8. Horrelako kasuetan ohikoa izaten da demokrazia kontzeptuaren esanahia hauteskundeetara
murriztea.
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Edonola ere, ikerketa batean egin den operazionalizazioa esplizitu egin beharra dago irakurleari argi adierazteko nola egin den kontzeptutik adierazlerainoko
bidea, aldagaitik pasatuta. Izan ere, kasu askotan ohikoa da kontzeptu bat aldagai
desberdinetan operazionalizatu behar izatea eta aldagai bat neurtu behar izatea
adierazle talde batekin9. Kontzeptuak abstraktuagoak diren neurrian, komenigarria
izan daiteke aldagai gehiago erabiltzea operazionalizazioa gauzatzeko. Horregatik,
ez da erraza ulertzea nola iritsi garen gure ondorioetara, ez baditugu operazionalizazioak behar bezala azaltzen.
3.2. irudia. Operazionalizazioa: kontzeptua, aldagaia eta adierazleak

Kontzeptua

Aldagaiak

Adierazleak
- Gaien dimentsio kopurua

Alderdi-sistemak

- Alderdi politikoen zenbaki
eragingarria (formula)
- Kabinete mota bakoitzak

Gobernu motak

izaniko pisu historiko
erlatiboa ehunekotan
neurtuta10

Demokrazia-ereduak

Botere exekutiboaren eta

- Gobernu-sistema mota11

legegilearen arteko

- Kabineteen iraupena urtetan

harremana
- Hauteskunde-sistema mota.
- Proportziorik ezaren
Hauteskunde-sistemak

Gallagher-en indizea:
U =  1 e 2 ¦ (Vi – Si)2

(…)

(…)

Iturria: egileak landua, Liphart-en (2000) lanean oinarrituta.

9. Herrialde edota sistema politikoen azterketa konparatua egiteko, kontzeptualizazioa eta
neurketa konplikatu egiten dira bereziki.
10. Kategoriak dira: alderdi bakarreko kabinete irabazle minimoa; kabinete-koalizio irabazle
minimoa; gutxiengoko alderdi bakarreko kabinetea; gutxiengoko kabinete-koalizioa; kabinetekoalizio sobredimentsionatua.
11. Gehiengo osoko sistema (bi itzulietara), gehiengo erlatiboko sistema, edo sistema proportzionala.
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3.3. irudia. Kontzeptu, aldagai eta adierazleen arteko harremanen adibide bat
KONTZEPTUA: dominazioa

PROPOSAMENA
(Suposizioa): zenbat eta nazio
bat beste baten mendekoagoa
izan, orduan eta adostasun
maila altuagoa adieraziko du
menderatzailearen kanpopolitikarekin

Kontzeptua handitzen den
neurrian, aldagaia handitzen
da
ALDAGAIA: dependentzia
ekonomikoaren gradua

Kontzeptua handitzen den
neurrian, aldagaia handitzen da

HIPOTESIA:zenbat eta
dependentzia ekonomiko
handiagoa izan, babeslea den
nazioaren kanpopolitikarekiko sostengua
handiagoa erakutsiko du

Aldagaia handitzen den
neurrian, adierazlea
handitzen da
ADIERAZLEA:
babeslearengana
bideratutako esportazioen
ehunekoa

KONTZEPTUA: adostasuna

ALDAGAIA: babeslearen
kanpo-politikarekiko
sostengua

Aldagaia handitzen den
neurrian, txikitu egiten da
adierazlea
LAN-HIPOTESIA: nazio
babeslearenganako
esportazioen ehunekoa
zenbat eta altuagoa izan,
txikiagoa izango da NBEn
babeslearen posizioen
kontra emango dituen
botoen ehunekoa

ADIERAZLEA:
babeslearen kontrako Nazio
Batuen Erakundeko botoen
ehunekoa

Iturria: Manheim eta Rich, 1999: 80.

3.2. irudiak aurkezten du operazionalizazio-eskema baten adibide bat. Bertan,
Liphart-ek «demokrazia-ereduak» kontzeptua neurtzeko erabiltzen dituen hamar
aldagaietatik lau azaltzen dira, eta horiek neurtzeko erabilitako adierazleak zehazten dira ere.
Bestalde, 3.3. irudian, Manhein-ek eta Rich-ek beste adibide bat eskaintzen
digute helburu esplikatzailea duen eredu teoriko baten operazionalizaziorako. Nazioarteko harremanetan kokatuta dagoen adibide horretan azaltzen dute nola operazionalizatu behar den kontzeptuen arteko harreman bat. Horrelako edozein ariketa-
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tan egin behar den moduan, abiapuntua da eredu teorikoa. Horretan, mendeko kontzeptua da adostasuna, eta berau azalduko duen kontzeptu askea da dominazioa.
Bien arteko erlaziotik jaiotako suposizio teorikoa honakoa da: «Zenbat eta nazio
bat beste baten mendekoagoa izan, orduan eta adostasun maila altuagoa adieraziko
du mendekoak menderatzailearen kanpo-politikarekiko».
Hurrengo pausoa da kontzeptuak operazionalizatzea behagarri izango diren
aldagaietan. Dominazioa dependentzia ekonomikoaren gradutzat hartzen dute, eta
adostasuna, babeslearen kanpo-politikarekiko sostengutzat. Kasu bietan, kontzeptua
handitzen den neurrian aldagaia handitzen da. Hau da, dominazioa handitzen den
neurrian, dependentzia ekonomikoaren gradua handitzen da; eta adostasuna handitzen den neurrian, babeslearen kanpo-politikarekiko sostengua handitzen da. Bi
aldagaien arteko harremana izango da hipotesia, honela formulatuta: «Zenbat eta
dependentzia ekonomiko handiagoa izan, babeslea den nazioaren kanpopolitikarekiko sostengu handiagoa erakutsiko du mendekoak».
Azkenik, aldagaiak neurtzeko adierazleak zehazten dituzte. Dependentzia
ekonomikoaren gradua determinatzeko behatuko da mendekoak babeslearengana
bideratutako esportazioen ehunekoa. Beraz, aldagaia handitzen den neurrian, adierazlea handitzen da. Aldiz, babeslearen kanpo-politikarekiko sostengua neurtuko
da, Nazio Batuen Erakundean eginiko bozketetan mendekoak babeslearen kontra
eman dituen botoen ehunekoa behatuta. Kasu horretan, aldagaia handitzen den
neurrian, txikitu egiten da adierazlea. Hau da, babeslearen kanpo-politikarekiko
sostengua handituko da, babeslearen kontrako botoen ehunekoa txikitzen denean.
Ondorioz, adierazleen arteko lan-hipotesia honela formulatzen da: «Nazio babeslearenganako esportazioen ehunekoa zenbat eta altuagoa izan, txikiagoa izango da
NBEn babeslearen posizioen kontra emango dituen botoen ehunekoa».
Azken adibidean ikusi dugun moduan, oso garrantzitsua da operazionalizazio-prozesua ondo azaltzea, zeren kontzeptuen arteko harreman teorikoak forman
alda baitaitezke behaketa egitean. Edukian, noski, ez da aldaketarik egongo, baina
bai forman, eta gure ikerketa zabaldu eta komunitate zientifikoari helarazi nahi
badiogu, ongi azaldu beharko dugu nola egin dugun kontzeptutik adierazlerainoko
bidaia, baita suposizio teorikotik lan-hipotesirako bidaia ere.
3.2. NEURKETA
Ikusi dugunez, balio bat baino gehiago jaso ditzakeen ezaugarri bat bezala defini
daiteke aldagaia. Aldagai batek beti behar du neurri bat. Zenbakiak izan daitezke
—boto kopurua, adibidez—, baina baita hitzak ere —esate baterako, pertsona baten
jatorrizko lurralde historikoa: Araba, Bizkaia, Behe Nafarroa, Gipuzkoa, Lapur-
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di…—. Batzuetan, aldagaiak propietate baten presentzia edo gabeziarekin neurtzen
ditugu (badago botere-banaketarik? Bai ala ez); beste batzuetan, aldiz, izenekin
sailkatzen ditugu (zein alderdi bozkatu duen: EAJ, UMP, UPN, PSE, PSF, EHAK,
PP, PSE, EA, AB, CDN, EB, Aralar…); eta azkenik, oso ohikoa izaten da, orobat,
mailakatzea bai hitzekin (AHT proiektuari buruzko iritzia: oso ados, ados, ez ados
ez aurka, aurka, oso aurka) bai zenbakiekin (soldata: 2.000 euro, 1.500 euro, 1.000
euro, etab.).
Beraz, neurketak modu askotan egin daitezke. Horien sailkapen bat egin
daiteke neurketa-eskalak identifikatuz. Neurketa-eskalak dira elementu ezberdinei,
eta dituzten ezaugarrien arabera, balio ezberdinak egokitzea ahalbidetzen duten
tresnak. Arestian adibideen bidez azaldu dugun moduan, eskala hauen nolakotasunak neurtu nahi diren aldagai edo ezaugarrien araberakoak izango dira. Batzuek
zenbakiak erabiliko dituzte (kuantitatiboak), eta beste batzuek, aldiz, hitzak (kualitatiboak). Adibidez, eskala ezberdinak erabiliko dira alderdiak, sexua, nazionalismo-gradua, altuera eta boto kopurua neurtzeko. Eta desberdintasun horien arabera,
neurketa-eskalen sailkapena egiten da:
– Eskala nominala edo kategorikoa. Oinarrizkoenak dira, berdintasuna eta
desberdintasuna bereizteko balio dutelako. Hitzen (kategorien) bidez sailkatzen ditugu, baina ohikoa da lan hori errazteko zenbaki bat esleitzea kategoria bakoitzeko, horrela kategoriak identifikatzea ahalbidetuko dugu.
Garrantzitsua da argi edukitzea zenbakiek ez dutela kopururik adierazten,
adibidez, pertsona baten sexua ezaugarri bat da eta bi aukera ditugu: emakumezkoa (1) edo gizonezkoa (2). Bakoitzari zenbaki bat esleitu diogu,
baina horrek ez du esan nahi kopurua adierazten dutenik. Bi aukera daudenean ez da oso beharrezkoa, baina kategoria kopurua handitzen denean, komenigarria izan daiteke. Adibidez, Vilnius-eko hirian (Lituania) inkesta bat
egiten badugu biztanleen nazionalitateari buruz galdetzeko, erantzunak
askotarikoak izango dira eta, alde horretatik, oso lagungarria izango da zenbaki bidezko kodifikazioa: lituaniarra (1), errusiarra (2), poloniarra (3), bielorrusiarra (4), letoniarra (5)… Bukatzeko, aipatu behar da eskala nominalek bi baldintza bete behar dituztela. Alde batetik, osotasuna (exahustibitatea) ziurtatu behar dute, hau da, elementu guztiek izan behar dute
sailkatzeko kategoria bat (ezin da elementurik utzi sailkatu gabe). Eta
bestetik, eskalak baztertzailea izan behar du, hau da, elementu bakoitza
kategoria bakarrean sar daiteke, hots, elementu bati ezin zaizkio bi balio
egokitu. Beraz, kategoria bat hartzeak esan nahi du beste batean sartu ahal
izateko posibilitatea baztertzen duela.
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– Eskala ordinala. Aurrekoarekin konparatuta, informazio pixka bat gehiago
ematen du eta, beraz, aurrerapauso bat suposatzen du zehaztasunaren aldetik. Eskala ordinalak hierarkizazio bat egiten du, posizioak graduatu egiten
ditu eta, beraz, ordenak edota posizioak esleitzen ditu. Alde horretatik, zenbakiek adierazten dute elementuen ordenamendua. Adibidez, jarrerak zenbakitzen ditugunean: oso ados (5), ados (4), ez ados/ez aurka (3), aurka (2),
oso aurka (1). Beste adibide bat izango lirateke txirrindulari-lasterketa
baten emaitzak. Lehenengo posizioa Iban Mayo-k lortu du, bigarrena Alberto Contador-ek, etab. Sailkapen horietan zero puntuak ez du zentzurik,
ez dugulako gabezia edo absentzia bat identifikatu nahi. Era berean,
klaseen arteko eskala ordinal bat egiten badugu, ezin izango dugu esan goiklasekoak bi aldiz klase gehiago dituela behe-klasekoak baino.
– Tarteko eskala. Eskala honek doitasun maila altuagoa du kuantitatiboa
delako. Eskala ordinalean ezin da diferentziarik zehaztu kasuen artean,
tartekoetan bai, ordea. Ezker-eskuin eskala bat osatzen badugu jendeak bere burua kokatzeko, batek emaniko 1,8 kokapenaren eta beste batek emaniko 6,8 kokapenaren arteko diferentzia neurtu genezake. Alde horretatik,
zehaztu behar da tarteko eskala akordio baten bidez sortu dela. Beraz, akordio batean oinarrituriko eskala denez, balioak arbitrarioak dira. Adibidetzat
har dezagun tenperatura. Datu erabakigarria da 0; eskala honetan 0 hitzarmenez ezarri den puntu arbitrarioa da. 0 graduk ez du esan nahi 0 bero
egiten duenik. Are gehiago, tenperatura neurtzeko eskalaren arabera —Celsius graduetan, Kelvin graduetan edo Fahrenheit graduetan—, 0 adierazten
duena oso bestelakoa izango da kasu bakoitzean. Gauza bera gertatzen da
egutegiekin. 0 urteak ez du esan nahi lehendik ezer ez dagoenik. Balioa
arbitrarioa da. Era berean, ezker-eskuin eskala bateko balioak ere arbitrarioak dira.
– Arrazoizko eskala. Tartekoaren trataera estatistiko eta numeriko berdina
du. Desberdintasuna dago kontzepzioan eta jatorrian. Arrazoizko eskala
batean 0 absolutua da, eta, beraz, adierazten du atributurik eza. 0 euro
poltsikoan izateak seinalatzen du dirurik ez edukitzea, absentzia; eta 0 boto
lortu izanak esan nahi du ez dela botorik eskuratu, boto-absentzia, beraz.
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3.4. irudia. Datuak ordenatzeko adibide bat

Kasuak

Jaioterria
(A1)

Sexua
(A2)

Sentimendu nazionala
(A3)

Ezker (1) –
eskuin (10)
ardatzean
kokapena
(A4)
7

Nazionalismogradua 0tik
10era neurtua
(A5)

1

Estonia

Gizona (2)

Errusiar-bertakoa (2)

2

Bielorrusia

Emakumea (1)

Errusiarra (1)

1

9
3

3

Estonia

Gizona (2)

Bertakoa (4)

9

9

4

Bielorrusia

Emakumea (1)

Errusiarra (1)

1

3

5

Lituania

Gizona (2)

Bertako-errusiarra (3)

6

4

6

Letonia

Emakumea (1)

Bertakoa (4)

9

9

7

Estonia

Gizona (2)

Bertako-errusiarra (3)

8

5

8

Letonia

Emakumea (1)

Bertakoa (4)

9

8

9

Lituania

Emakumea (1)

Bertako-errusiarra (3)

3

5

10

Lituania

Gizona (2)

Bertako-errusiarra (3)

2

3

11

Bielorrusia

Emakumea (1)

Errusiarra (1)

1

3

12

Bielorrusia

Gizona (2)

Bertako-errusiarra (3)

(…)

(…)

(…)

(…)

2

3

(…)

(…)

Iturria: egileak sortua.

Behin sailkapen hau ikusita, hobeto ulertuko dugu neurtzeko eskalen arabera
egiten den aldagaien sailkapena. Bi multzo desberdintzen dira: aldagai diskretuak
eta jarraituak. Diskretuak (kualitatiboak) dira aldagai batek hartzen dituen balioak
eskala nominal edo ordinal batean. Jarraituak (kuantitatiboak), aldiz, aldagai
batek hartzen dituen balioak tarteko edo arrazoizko eskala batean. Aldagai
jarraituen ezaugarrietako bat da balio isolatuak har ditzaketela. Hau da, aldagai
jarraitu batek edozein balio har dezake tarte batean (6,732; 9,321, etab.).
Beraz, operazionalizazioa egiterakoan, erabaki beharko dugu datuak jasotzeko zein izango diren erabiliko ditugun neurketa-eskalak. Beste modu batera adierazita, erabaki behar da nola neurtu aldagai eta adierazle bakoitza. Horixe egin
genuen, hain zuzen, Lituania, Bielorrusia, Letonia eta Estoniari buruzko ikerketa
txiki batean. Horretarako, 27 itemez osatutako galdetegi bat prestatu, eta, ondoren,
inkestak egin genituen. Behin datu guztiak esku artean genituela, informatikoki
prozesatu genituen, gure kasuan SPSS programa estatistikoaren bidez12. Jasotako
datuekin eman beharreko lehenengo pausoa da matrize bat osatzea. 3.4. irudian erakusten dugu Ekialdeko herrialde horiei buruz eginiko ikerketatxoaren matrizearen

12. Estatistikako hainbat programa daude, baina SPSS da gehien erabiltzen direnetako bat.
Erabilerari buruz, zenbait liburu aipatzen dira bibliografian, baina Juan Etxeberriarena (2003)
gomendatuko nuke hastapenerako.
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zatitxo bat. Hamabi pertsonek (kasuek) bost aldagaitan eman zituzten erantzunak
jasotzen dira. Aldagai diskretu eta jarraituak ageri dira aldagaien artean.
Beste adibide bat da 3.5. irudian aurkezten dudan koadroa, non arestian
aipatu ditugun Liphart-en (2000) aldagaietako bati buruzko datuak jasotzen diren.
Ez daude bere ikerketan aztertzen dituen kasu guztiak (36 herrialde), batzuk hartu
ditut soilik eta horiekin batera jarri ditut Nafarroarako eta Euskal Autonomia
Erkidegorako atera ditudan datuak.
3.5. irudia. Hauteskunde-sistema aldagaia aztertzeko Liphart-en
Demokrazia Ereduak erabiltzen duen aldagaietako baten emaitzak
Kasuak

Proportzionaltasunik
ezaren indizea (%)

Hauteskundesistema mota

HERBEHEREAK

1.30

SP

DANIMARKA

1.83

SP

SUEDIA

2.09

SP

ALEMANIA

2.52

SP

SUITZA

2.53

SP

EAE

2.54

SP

FINLANDIA

2.93

SP

BELGIKA

3.24

SP

NAFARROA

3.61

SP

ESPAINIA

8.15

SP

AUSTRALIA

8.26

GO

ERRESUMA BATUA

10.33

GE

ZEELANDA BERRIA

11.11

GE

KANADA

11.72

GE

ESTATU BATUAK

14.91

GE

FRANTZIA

21.01

GO

(…)

(…)

(…)

Iturria: Lijphart, 2000. Eta Euskadi eta Nafarroako kasuetarako egileak
landua. Gehiengo osoko sistema (bi itzulietara, GO); gehiengo erlatiboko sistema (GE) edo sistema proportzionala (SP).

Hauteskunde-sistema neurtzeko erabiltzen diren adierazleak bi dira. Alde batetik, hauteskunde-sistema mota dago eskala nominal batekin neurtua. Bestalde,
kuantitatibo batekin neurtuta dago proportzionaltasunik eza. Kasu horretan ezin
izango litzakete bi adierazleekin aldagaia neurtzeko indize bat egin. Hori gertatzen
da era desberdinetan neurtuta daudelako (zenbaki jarraituak eta kategoriak), eta
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aldagaiaren balioak eraiki nahiko bagenitu, ariketa horrek zailtasun handiak izateaz
gain, ziur asko ulergaitzak izango lirateke lortuko genituzkeen zenbakiak. Horregatik, Liphart-ek, aldagaiari buruzko azalpen kualitatiboak emateko bi adierazleak
erabiltzen baditu ere, azkenean proportziorik ezarena hartzen du aldagaiari balioak
esleitzeko.
Amaitzeko neurketari eskainitako tarte honekin, gomendio bat gehiago eman
nahi dut. Oro har, ikerketa batean komeni da, ahal den neurrian, datuak ahalik eta
doitasun gehienarekin jasotzea. Horrek esan nahi du datuek, ahal bada, jarraituak
(kuantitatiboak) izan behar dutela, bestela ordinalak, eta, beste aukerarik ez badago, izan daitezela nominalak. Adibidez, txirrindularitza-sailkapen bateko datuak
jaso nahi baditugu, komeni da txirrindulari bakoitzak ibilbide osoa egiteko behar
izan duen denbora osoa jasotzea. Ondoren, guk interesik badugu datu horiek eskala
ordinal batekin tratatzeko, guk bihurtuko ditugu datuak eskala ordinal batera (txirrindulari bakoitzak lortutako posizioa). Gauza bera gertatzen da ideologia politikoa
neurtu nahi badugu. Hobe da ezker-eskuin tarteko eskala bat osatzea, eta gero,
interesa badugu, bihurtuko dugu ordinal: oso ezkertiarra, ezkertiarra, zentrokoa,
eskumakoa eta oso eskumakoa.
3.3. KASU KOPURUA
Eredu teorikoa eraiki ostean eta kontzeptuak operazionalizatu ondoren, ikertzaileak
erabaki beharko du zenbat kasu (azterketa-unitate) ikertu nahi dituen. Aukerak
asko dira, eta irizpideak erabakitzeko askotarikoak. Hori norberak erabaki behar
du, alde batetik kontuan edukita zein diren eskura dituen baliabideak, eta bestetik,
zorroztasun zientifikoa. Zorroztasun zientifikoa alde askotatik zaindu behar da;
oraingo atal honetan, aspektu batzuk aipatuko ditugu, eta beste batzuk V. atalean
ikusiko ditugu.
3.6. irudia. Azterketa-unitate (kasu) kopurua helburuen eta
aldagai kopuruen arabera.
Helburua

Aldagai asko

Aldagai gutxi

Deskribatzea

- Unitate (kasu) gutxi
(estrategia intentsiboa)

- Unitate (kasu) asko
(estrategia estentsiboa)

Esplikatzea

- Unitate asko

- Unitate gutxi

Iturria: Anduiza, Crespo eta Méndez (1999: 60).

Kasu kopurua hautatzeko pistak eskaintzeko, bi ardatzetan oinarrituriko proposamen bat aurkeztuko dugu jarraian (3.6. irudia). Lehenengo irizpidea da bereiztea zenbat diren aztertu nahi ditugun aldagaiak (asko/gutxi). Berezitu beharreko
bigarren ezaugarria da ikerketaren helburua (deskribatzea edo esplikatzea). Beraz,
planteatutako lau kategorien arteko gurutzaketatik emaitza desberdinak ematen
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ditugu kasu kopurua aukeratzeko. Gogoan izan tipologia guztien balio nagusia dela
ideia eta aukerak sailkatzea, lagungarri izango den gida bat izateko; gogoan izan,
baina, modu itxi batean sailkatzen dutela, eta jakin badakigu errealitatea dinamikoagoa dela. Horregatik, tentuz hartu oraingo tipologia eta, batez ere, egokitu zure
ikerketaren errealitate edota egoera dinamikora.
Goazen, bada, 3.6. irudiak proposatutakoa azaltzera. Gure ikerketaren helburua deskribatzea bada, eta aztertzeko ditugun aldagaiak asko badira, komeni da
kasu gutxirekin lan egitea. Gure estrategia intentsiboa da, hau da, sakonki landu
nahi dugu kasu bakoitza. Horregatik, propietate edo aldagai asko aztertzeko asmoa
dugulako, ezin izango dugu sakoneko azterketa hori egin azterketa-unitate askotan,
denbora asko beharko genukeelako. Aitzitik, deskribatzeko helburuarekin aztertu
nahi ditugun aldagaiak gutxi badira, gure estrategia estentsiboa izango da. Hau da,
lehenetsi dugu ahalik eta kasu gehien aztertzea, eta hori errazteko, aldagai gutxi
zehaztu ditugu ikerketarako.
Gure ikerketak helburu esplikatzailea badu, eta, beraz, harreman kausalak aztertu nahi baditu, erabat aldatuko da logika. Ez da posible ikerketa kausal bat egitea
aldagai gehiago dituena azterketa-kasuak baino. Kasu honetan, beraz, gure aldagai
askeen kopurua ezin izango da inoiz izan azterketa-unitateen kopurua baino handiagoa. Bestela, ezin izango dugu ziurtatu lortutako informazioarekin estimazioak
egin ahal izango ditugula gutxieneko kalitate batekin. Ondorioz, aldagai asko
badaude, kasu asko aztertu beharko dira. Berriz, ikerketa-ereduan hartutako
aldagai askeak gutxi badira, ez da beharrezkoa izango kasu askoren azterketa.
Ikusi dugun moduan, azterketa-unitateen kopuruari dagokionez, era nahiko
sinplean sailka daitezke ikerketak: kasu askoko edo kasu gutxiko ikerketak.
Azaldu ditzagun labur:
– Kasu kopuru handi baten behaketa. Ikertzaileak kasu kopuru handi baten
azterketan oinarrituko du hipotesien kontrastea. Horretarako, laginketa on
bat prestatuko du eta datuen ustiaketa estatistikoa izango da. Inkestak eta
erroldak maiz erabiltzen dira horrelako kasuetan. Baina inkestetatik lortutako datu estatistikoez gain, datuak lor daitezke herrialde bateko gobernuen
ezaugarrien neurketatik. Beha daitezkeen aldagai moten adibideak izan daitezke, besteak beste, zatikatze parlamentarioaren datuak, gobernuen iraunkortasuna hilabetetan neurtuta, etab. Demagun Bigarren Mundu Gerraren
osteko gobernuak aztertu nahi ditugula Italian, Frantzian, Alemanian edo
beste edozein herrialdetan. Kasuotan hogei gobernu baino gehiago izan
genitzake aztertzeko, eta, beraz, kasu kopuru handi baten behaketaren
aurrean egongo ginateke. Gero, datu horiek, politika konparatuaren metodologiarekin aztertuko dira askotan. Halere, ikertzaile batzuek diotenez,
datu kopurua hori ez litzateke nahikoa izango, kasu kopuru handikotzat
jotzeko.
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– Kasu kopuru txikiak. Hauetan ez da bilatzen kantitatea, baizik eta kalitatea. Kasu gutxi dira aztertuko direnak, batzuetan bakarra ere izan liteke
(kasu-azterketa), eta hori bai, ahalik eta xehetasun gehienekin. Jakin nahi
da zein puntutaraino izan diren gertaerak aurreikusitakoak bezalakoak, eta
aktoreak nola adierazi eta portatu diren, zein jarrera izan duten, etab.
Laburbilduz, arlo kualitatiboan mugituko bagara (aldagai asko aztertu nahi
baditugu), ziur asko erabilgarriak izango zaizkigu kasu-azterketak. Aldiz, gure
teoriak kasuen arteko zenbait portaera era adierazgarrian transmititu baditzake irizpide kuantitatiboak erabiliz, orduan, komeni da kasu askoko behaketa egitea. Adibidez, uste badugu Hegoaldean ditugun lau alderdi abertzaleen arteko desberdintasuna handia dela, eta hori oinarritzen badugu bakoitzak duen ikuskera primordialista edo boluntaristaren inguruko parametroetan, ziur asko, kasu-azterketa egingo
dugu. Diskurtsoetan eta iritzi pertsonaletan barneratuko gara. Aitzitik, gure asmoa
bada alderdi abertzaleek izan duten hauteskunde-garapena ikustea, kasu askoren
behaketara (hauteskunde guztiak, hautesleak…) joko dugu, besteak beste, datuak
erregistratuta daudelako. Baina ikusi dugun moduan, kasu askoren behaketara joko
beharko dugu ere, baldin gure ikerketaren helburua esplikatzailea bada eta aldagai
asko baditugu aztertzeko. Dena den, horregatik hain zuzen ere, kausalitatea
bilatzen duten ikerketek ez dute gehienetan mendeko aldagaiaren gain eragin duten
aldagai aske askoren azterketa egin nahi. Hori horrela izanik, nahikoa izan daiteke
azterketa-unitate gutxirekin ibiltzea.
3.4. HAUTAKETA ETA LAGINKETA
Ikerketa askoren helburuetako bat da emaitzak inferitu13 ahal izatea, hau da, orokortzea. Asmo hori ohikoa izaten da Politika eta Administrazio Zientzietan egiten
ditugun ikerketetan. Izan ere, askotan ez da posible gure ikergaiaren populazio
osoa aztertzea, eta horretarako, laginekin lan egiten dugu ondoren emaitzak
inferitu ahal izateko, 3.7. irudiak azaltzen duen moduan.
Populazioa da aztertzera goazen elementu, pertsona edo gauzen —edo berauen ezaugarri jakinen— kopuru osoa. Beste era batera azalduta, berezitasun batzuk dituzten kasuen (pertsona, erakunde, objektu, gertaera…) multzoa da. Adibidez, errolda, hautesle-errolda, etab. Ordea, lagina da populazio edo unibertsoaren
zati adierazgarri bat, horregatik, bere ezaugarriak aztertuz, ondorioak atera ahal izango ditugu populazio osoarentzat. Azkenik, laginketa da laginak lortzeko prozedura.
Hiru kontzeptu horiek oso garbi eduki behar dira gure ikerketaren emaitzak
inferitu nahi baditugu. Hau da, populazioaren lagin adierazgarri baten datuez
baliaturik, populazio osorako ondorioak atera nahi baditugu. Hori horrela bada,

13. Inferitzea da gauza edota fenomeno batetik ondorioak ateratzea.
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hiru galdera nagusi planteatu behar ditugu: Zerk egingo du nire lagina adierazgarria izatea? Nola hauta daitezke lagina osatuko duten kasu zehatzak? Eta azkenik,
zenbat kasu hautatu behar dira lagina adierazgarria dela esan ahal izateko?
3.7. irudia. Populazioaren eta laginaren arteko harremana

POPULAZIOA
LAGINKETA

LAGINA

ONDORIOAK
INFERITZEA

Iturria: egileak landua.

Adierazgarritasuna bi irizpideren arabera lortzen da. Alde batetik, oinarrizkoena eta gehien erabiltzen dena (batez ere inkestetan) da kopuruaren irizpidea.
Horretarako, matematikoki zehaztu genezake zein den N populazio batek izan
beharko lukeen n lagina, adierazgarria izateko konfiantza maila zehatz batekin, eta
determinatuz zein izango litzatekeen bere errore-tartearen ehunekoa.
Bigarren irizpidea kualitatiboa da. Hau da populazioaren propietate edo ezaugarri baten edo zenbaitzuen arabera lagin adierazgarri bat lortzea. Hau da, euskal
gizartean inkesta bat egin nahi badugu, kontsidera genezake gure laginak birproduzitu beharko duela euskal alderdi politikoek hauteskundeetan duten boto-pisu erlatiboa. Hori ez da egiten, oso zaila eta garestia izango litzatekeelako. Baina ohikoagoa da etniekin. Adibidez, Letonian ikerketa bat egingo bagenu, kontsidera genezake gure laginak bi irizpide errespetatu behar dituela adierazgarria izateko: kuantitatiboa eta ezaugarri nazionaleko banaketa (hau da, birproduzitu beharko du nazionalitate errusiarraren eta letoniarraren arteko banaketaren maiztasuna ehunekotan).
Azken adibide horretan, ez legoke inolako arazorik Letoniak badituelako
nazionalitate bakoitzaren kopuruak erregistratzen dituzten erroldak. Baina, beste
ikergai askotan, ez da posible izaten populazioari buruzko ezaugarrien benetako
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maiztasunak ezagutzea (askotan hori izan daiteke ikerketa baten helburua ere, populazio horrek duen ezaugarri edo iritzien maiztasuna deskribatzea, eta horretarako, lagin batean oinarrituriko ikerketa egingo da), eta beraz, bakarrik izango da
posible kopuruaren irizpidea aplikatzea. Halere, hau ez da ikertzaile batek izan
dezakeen egoerarik txarrena. Badago beste aukera bat, hots, ez jakitea zein den
populazioaren kopurua. Hau nahiko arrunta izan daiteke gai klandestino, ilun,
baztertu edo ezkutukoetan. Adibidez, ez dago drogazaleen erregistrorik (populazio
ezezaguna da), politikari ustelen populazioa ere ez da ezaguna, etab.
Azken kasu horietan, nabarmen jaitsiko da laginketaren fidagarritasuna eta
kontrola. Honako datu hau oinarrizkoa da laginketa motak bereizteko: laginketa
aleatorioa edo probabilistikoa egiten dugu populazioa ezagutzen dugunean; eta
laginketa ez-aleatorioa edo ez-probabilistikoa egiten dugu populazioa ez dugunean ezagutzen. Ikertzaile batzuen ustez, lehenengoa da benetan zientifikoa den
bakarra; izan ere, horrek egiten duen errorearen kontrola hobea da populazioa ezagutzen duelako. Dena den, Politika eta Administrazio Zientzietan, laginketa aleatorioak eta ez-aleatorioak egingo ditugu errealitatearen eta beharren arabera.
Laginketa probabilistiko mota batzuk daude, gehien erabiltzen direnak honakoak dira:
– Zorizko laginketa sinplea. Asko erabiltzen da oso sinplea delako. Bi tresna
nagusi erabiltzen ditu: zozketa eta zorizko zenbakien taula.
– Laginketa sistematikoa. Aurrekoaren oso antzekoa da, baina hautaketa
zoriz egin beharrean, era sistematikoan egiten da. Horretarako populazio
osoaren zerrenda bat behar dugu. Ondoren, populazioaren kopurua zatitu
egiten da laginaren kopuruaz; emaitza izango da zoriz hautatu dugun
zenbaki bati gehituko dioguna kasuak hautatzeko.
– Laginketa geruzatua. Bi mota daude. Alde batetik, laginketa geruzatu
proportzionala: ezaugarri bat geruzatutako kategoria bakoitzeko estratu edo
multzoen tamainaren arabera (arestian, adibide gisa aipatu dugu Letoniarako lagin bat geruzatu zitekeela letoniarren eta errusiarren artean, era proportzionalean egingo bagenu, gure laginak populazioaren ehuneko berdinak
birproduzitu beharko lituzke). Eta bestetik, laginketa geruzatu ez-proportzionala: multzo guztietatik elementu kopuru bera hartzea.
– Konglomeratuen laginketa. Populazio guztiaren zerrendarik ez dugunean
edo berau egitea garestia denean, aukera ona izan daiteke populazio-konglomeratuetan bereiztea (kaleak, lantegiak, futbol-taldeak…) eta konglomeratu batean soilik egitea kasuen hautaketa laginketa sistematikoaren
bidez, edo zozketa edo zorizko zenbakien taulak erabiliz.
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Azkenik, laginketa ez-probabilistikoa izango genuke. Beronen abiapuntua oso
desberdina da. Izan ere, populazioaren zerrendarik gabe, laginketa ikertzaileen interesen, nahien edo aukeren arabera osatzen da (Patxi Juaristiren —2003— lanari
jarraituz osaturiko sailkapena da honakoa):
– Iritzi-laginketa. Ikertzaileak gaiari buruz duen ezagutzaren arabera, subjektiboki aukeratzen ditu lagina osatuko duten elementuak. Helburu nagusia
da gai baten ezagutzan sakontzea.
– Komenientziazko lagina. Ikertzaileak oso hurbil dituen elementuak sartzen
ditu laginean. Batez ere, erabiltzen da ikerketa esploratzaileetan.
– Kuotez egindako laginketa. Kasuak, aurretik zehaztutako ezaugarrien arabera (sexua, nazionalitatea, etnia…), populazioan duten adierazgarritasunaren arabera aukeratzen dira. Alde horretatik, antza handia du laginketa
geruzatu ez-proportzionalarekin.
– Elur-bola. Laginean parte hartzen duten pertsonek informazioa ematen
digute beste pertsona batzuk ezagutzeko. Metodo hau ez da batere zientifikoa, horregatik, oso informazio gutxi dugunean erabiliko dugu, hau da,
ikerketa esploratzaileetan soilik.

4. Datuen bilketarako metodologiak eta teknikak

Behin zehaztu ditugula diseinu teorikoa eta ikerkuntzarako estrategiak, gure
hipotesiak egiaztatzeko beharko ditugun datuak jaso beharko ditugu. Horretarako,
azalduko dugu zein diren datuak lortzeko informazio-iturri desberdinak eta zein
diren erabil daitezkeen teknika egokienak datuak jasotzeko edota sortzeko.
Asmo horrekin, zenbait sailkapen ikusiko ditugu: datu motak desberdintzen
dituztenak, datuak jasotzeko metodologiak eta teknikak taldekatzeko irizpideak.
Azken horiei dagokienez, ezin ditugu liburu honetan gizarte-ikerkuntzarako
teknika guztiak azaldu, baina saiatuko gara ikuspegi orokor bat ematen eta
erabilienak aurkezteko hastapen bat egiten.
4.1. FILOSOFIAK, IKERKUNTZA-IKUSPEGIAK ETA ALDAKETA SOZIALA
Errealitate politiko, ekonomiko eta soziala aztertu nahi izatea lehenengo pausoa da
errealitate hori ulertu eta kontrolatu ahal izateko (Alberich, 2000: 59). Dena den,
asmoak gorputza hartu behar du eta ikertzen jarri behar gara aurrerapausoak
emateko.
Ikerkuntza-prozesuan bidea egin daiteke hainbat ikuskeratan oinarrituz. Hau
da, zenbait ikuspegi metodologiko eta epistemologiko daude ezagutzeko eta
ulertzeko. Urteetan ohikoena izan da bi ikuskera bereiztea: ikuspegi distributiboa
eta ikuspegi estrukturala. Lehenengoa ezagunagoa da ikuspegi kuantitatiboa
izenarekin, eta bigarrena ikuspegi kualitatiboarekin. Askotan, bi izen horien
azpian taldekatzen dituzte gizarte-ikerkuntzarako teknika desberdinak.
Ikuspegi distributiboa izan da historikoki lehenengo garatu zena. Horren bilakaera oso lotuta dago XIX. mendeko filosofia deterministarekin. Determinismoak nahi duena da errealitate objektiboa identifikatu eta azaldu, hautsezina den
determinaturiko kausalitate-kate bat bezala. Horrekin adierazi nahi da gizakiaren
pentsamendu eta ekintzak kausa-efektuagatik daudela determinaturik, eta, beraz,
azpimarratzen du ez dagoela tokirik kasualitateetarako edota mirarietarako. Baina
aldi berean, aldezten du bizitza eta gizartearen norabidea gizakion kontroletik
kanpo dauden baldintzek markatzen dutela.
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Ildo horretatik, XIX. mendeko zientzialariek dena azalduko zuen legea
lortzea zuten helburu. Newton-ek grabitatearen lege unibertsala sortu zuen fisikan;
Adan Smith-ek merkatuaren «esku ikusezinaren» bidez dena azaldu nahi zuen
ekonomian; eta Karl Marx-ek14 klase-borrokaren teoriaren bidez azaldu zuen
historia guztia. Diziplina guztietan zabaldu zen determinismoa: ekonomian,
historian, psikologian, biologian, teknologian, genetikan, etab.
Inon ez zegoen lekurik alde subjektiborako. Garrantzitsuak ziren bakarrik
datuak, eta datuon trataera beti egiten zen, objektiboak izango balira bezala. Baina
XX. mendetik aitzina, gauzak aldatuz joan ziren pixkanaka-pixkanaka. Batez ere,
bigarren erdialdean erlatibismoak hartu zuen protagonismoagatik, eta beraz,
subjektibotasunaren indartzeagatik.
Adibidez, politikan Karl Marx-ek esan zuen iraultza determinaturik zegoela
herrialde industrializatuetan gertatzeko; aldiz, XX. mendearen hasieran Lenin-ek
erlatibizatzen ditu Marx-en teoriak eta adieraziko du nekazari-herrialde batean
iraultza gerta daitekeela. Are gehiago, Errusia izango zen lehenengo nekazariherria iraultza sozialista bat egingo zuena, eta gerora, beste nekazari-herri askotara
zabalduko zen (aldiz, industrializatuetan ez zen gertatu horrelakorik).
Izan ere, erlatibismoak dio ez dela existitzen egia unibertsalik. Egia bakoitza
dago pertsona edo gizarte baten baldintza eta testuinguruaren menpe. Horregatik
ezagutza ere subjektiboa da. Azken batean, jakintza erlatibizatu beharra dago
pertsona batek dituen inguruko baldintzen arabera, eta, ondorioz, ezin izango dugu
esan egia absolutua existitzen denik; izan ere, nork bere egia propioa du.
Noski, ikuskera erlatibo honetan ez zen Lenin kokatzen. Errusiar iraultzaileak
bi iturrietatik edaten du, determinismotik baina baita erlatibismotik ere, bestela ez
zen inoiz iritsiko bultzatzera iraultza sozialista bat nekazari-herrialde batean.
Einstein-ek, berriz, erlatibismoaren filosofiagatik zuzen-zuzenean baldintzatua
zuen ekintza zientifikoa. Horrek bakarrik azal dezake erlatibitatearen teoria sortu
izana. Horren arabera, denbora eta espazioaren legeak kondizio zehatz batzuetan
soilik dira egia, neurketa-moduak oso baldintzatuta, batez ere, neurketa-baldintzek.
Hainbesteraino non ikuskatzaile gisa eskema partikularrekin neurtzera sartzen
garen heinean, espazioa eta denbora pertsonen ilusio bat izatera ailega daitezkeen.
Ekonomian, Adam Smith-en determinismoari aurre eginez, Keynes-ek esan
zuen ekonomiak estatuaren etengabeko zuzenketak behar zituela. Hau da,
merkatuaren esku ikusezinak ezin du dena azaldu eta ezin du garapen ekonomikoa
ekarri bakarrik, estatuaren esku-hartze ekonomikoa behar da egon.

14. Determinismoak baldintzatu zuen Marx-en pentsamendua, baina bera, Hegel-en jarraitzaile
moduan hasieran, eta ondorengo bere produkzioan izango da filosofia dialektikoaren bultzatzaile
nagusietakoa, eta egun ikuskera kritiko edo dialektikoaren oinordeko zuzenetakoa.
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Hamarkada batzuk geroago, 1968ko gertakariekin batera etorri zen erlatibismoaren booma. Psikologian, kontzientzia aurreko motibazioak erdigunera pasatu
ziren egoera kultural eta soziopolitikoaren ondoeza azaltzeko, baita masa-gizarteko
kontsumoa azaltzeko (Marcuse) ere.
Garrantzia galtzen dute datu objektiboek eta subjektiboaren interesa indartzen
da. Hau da, ikuskera distributiboari konpetentzia egingo dion ikuspegi estrukturala
indartzen da. Horren arabera, ez da nahikoa deskribatzea zenbat produktu dauden
merkatuan, edota zein diren produktoreak eta berauek jasaten duten esplotazio
maila; garrantzitsua da ere jakitea zein diren produzitzeko eta kontsumitzeko
dituzten motibazio subjektiboak.
Politikara ekarriaz adibidea, ikuskera estrukturalarekin interesatzen zaiguna
da jakitea zergatik pertsona batek egiten duen alderdi baten edo beste baten alde.
Eta horretarako jakin nahi izango dugu zein den haren azalpen subjektiboa. Kasu
batzuetan pentsatuko dugu azalpen batzuk beste batzuk baino arrazionalagoak
direla, baina desberdintasun horrek ez du izango garrantzirik. Denak maila berean
jarri beharko ditugu, pertsona bakoitzarentzat garrantzi handia izango badute. Batzuek argudia dezakete botoa ematen diotela alderdi bati horrekin duten identifikazio sentimentalagatik; beste batzuek, aldiz, esango dute hautatu duten alderdiaren
proposamenak beraien ekonomia pertsonalerako onuragarrienak direla; etab. Ez
dago azalpen bakarra botoa azaltzeko, dena da erlatiboa. Erlatiboa da pisu ekonomikoa duena, erlatiboa da alderdi batekiko identifikazioa, erlatiboa da ideologia…
Dauden pertsona beste azalpen eman daitezke.
Baina XX. mendearen amaieran eta XXI. mendearen hasieran, ikuspegi
determinista eta erlatibistari alternatiba moduan ikuspegi dialektikoa indartuko
zaie. Ikuskera filosofiko eta metodologiko horren defendatzaileek adieraziko dute
egungo gizarterako ez digutela balio ez XIX. mendeko determinismoak, ez eta XX.
mendeko erlatibismoak ere.
Gaur egungo gizartearen konplexutasun handiak ez digu uzten zehazten zein
izango den prozesu baten amaiera, baina nahiz eta jakin, ezin dugu gure burua
kokatu prozesu politiko, sozial edo ekonomiko batetik kanpo. Denak gaude inplikaturik eraikuntza sozial, politiko eta ekonomikoan. Dimentsio guztiak daude
harremanetan. Egiteagatik edo ez egiteagatik ezin egon gaitezke elkarrekin bizi
garen sareetatik aparte. Beti gaude gure espazioen, denboren eta harremanen
eraikuntza soziala egiten.
Sozialean ziurgabetasuna murrizteko eta operatiboagoak izateko ezinbestekoa
da alde guztien inplikazioa prozesu bakoitzean. Horregatik, inplikazioaren ideia
erabiltzen dute egun sektore neoliberalek eta gizarte-mugimenduek. Erronka
nagusia da problematikei aurre egiteko garaian inplikazioaren metodologiak
erabiltzea. Horrek ez du esan nahi kuantitatiboak (elementuak nola banatzen diren)
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edo kualitatiboak (nola erlazionatzen ditugun) ez dutenik zentzurik. Ikuspegi
dialektikoaren defendatzaileek esango dute ondo dagoela horiek aztertzea eta
informazio horretaz baliatzea ikuspegi berriaren zerbitzura jartzeko. Gainera, azpimarratzen dute metodo bat baino gehiago erabiltzea ezinbestekoa izango dela kasu
askotan.
Maiz gertatu den bezala, enpresak izan ziren aurrenekoak errealitateak duen
konplexutasun berriaren interpretazioaz jabetzen. Ulertu zuten determinismoa eta
erlatibismoa ez zirela nahikoak errealitatea ikertzeko, ulertzeko eta kontrolatzeko.
Horregatik izan ziren lehenengoak inplikazioa (parte-hartzearen logika) zabaltzen.
Ulertu zuten ezagutza sortzeko modurik hoberena prozesu dialektikoetan bilatu
behar zutela.
Logika erraza zen. Ordura arte egitura bertikalak erabiltzen ziren enpresen
munduan. Eta guri dagokigunez, horrela funtzionatzen zuten enpresa horiek erabakiak hartzeko, eta diagnostikoak eta ikerketak egiteko. Hau da, sare sozialetatik eta
errealitatetik kanpo egongo balira bezala aritzen ziren ikerketak egin behar zituztenak eta erabakiak hartu behar zituztenak, eta emaitzek, halabeharrez, kaskarrak
izan behar zuten errealitate gero eta dinamikoago baten aurrean. Izan ere, hobe da
ehun burmuin elkarrekin harremanetan lanean jartzea, burmuin gutxi batzuekin
aritzea baino (100 x 100 ez dira 10.000, baizik eta interakzioari esker 1.000.000
bat gutxienez).
Azkeneko hamarkadetan, horrelako ikuskera dialektikoak parte handi batean
neoliberalismoaren zerbitzura erabili dira enpresen inguruan jarri direlako martxan. Adibide bat da Toyota enpresak aurrera eramandako zenbait praktika. Baina
Google informatikako enpresa izan daiteke beharbada filosofia osoarekin hoberen
lotu dena. Bere lana bideratzen du pertsonen arteko harremana eta sormena bultzatzeko era horizontalean.
Horrelakoetan gertatzen den bezala, geroago iritsi zen gizarte-mugimenduetara ikuskera dialektiko hau, eta azkenik, 90eko hamarkadaren amaieran iritsi da
Gizarte Zientzietara. Gizartea (eta zientzia) ulertzeko garaian ikuspegien aldaketa
jazo da historian zehar. Eta horregatik eredu osoagoak bilatzen ari gara ikerketak
hobeak izan daitezen. Osoagoak izateak ez du esan nahi itxiagoak edo zehatzagoak
direnik, gizartea gero eta konplexuagoa baita. Gure diziplinan zentratuz, Politika
eta Administrazio Zientzietan poliki-poliki hasi da erabiltzen ikerketarako ikuskera dialektikoa. Presentzia txikia du, baina hazkundea egunez egun handiagoa
da, bereziki politika publikoen azterketari dagokionez.
4.2. GIZARTE-IKERKUNTZAKO IKUSPEGIAK
Jarraian azalduko dugu zein diren ezberdintasun nagusiak aipatu ditugun hiru
ikuspegien artean: distributiboa (kuantitatiboa), estrukturala (kualitatiboa) eta
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dialektikoa (parte-hartzailea). Lehenengo ikuskeraren ardura nagusia da azaltzea
nola banatzen diren elementuak. Ikuspegi estrukturalak, aldiz, deskribatu edota
azaldu nahi du nola erlazionatzen ditugun elementuak. Eta, azkenik, dialektikoak
bilatzen du elementuen arteko sarea ulertzea eta horretan parte-hartzea, sarearen
inplikazioa lortzeko egoera/errealitatearen edo fenomenoaren diagnostikoa egiteko
eta etorkizunerako proposamenak eraikitzeko.
Baina ikus ditzagun zehatz-mehatz bakoitzak dituen ezaugarriak. 4.1. irudian
laburbilduta daude bakoitzaren bereizgarriak. Hiru maila desberdintzen dira:
• Maila teknologikoa da lehenengoa, hau da, nola eta zerekin jasotzen ditugun datuak, eta zein diren hizkuntzaren jokoak. Ikuskera distributiboak datu
kuantitatiboak jaso nahi izango ditu eta horregatik gehien erabiliko dituen
teknikak izango dira inkestak eta elkarrizketa oso taxutuak eta itxiak.
Horrek eskatzen duena da hizkuntzaren jokoa izatea honakoa: ikertzaileak
galdetzen du erantzuna jasotzeko. Berriz, ikuspegi estrukturala arduratuago
dagoenez pertsonek duten ikuskera pertsonal subjektiboaz, elkarrizketa da
erabiliko duen hizkuntza-jokoa. Tekniken artean aipa daitezke malgutasunez egindako elkarrizketa motak, eztabaida-taldeak edota eduki-azterketa.
Azkenik, ikuspegi dialektikoak erabiltzen dituen teknikak parte-hartzaileak
dira. Ikertzailea ikertu bilakatzen da eta ikertua ikertzaile. Horregatik
erabiliko dira hainbat motatako tailer parte-hartzaileak, behaketa partehartzaileak, sare sozialen mapa osatzeak, etab. Hizkuntza kasu honetan
asanblada modukoa izango da, hau da, eraikuntza kolektiboa behar du izan.
• Maila metodologikoak adieraziko digu zergatik eta nola ikertzen den. Hizkuntzari dagokionez, funtzioan jartzen du arreta. Zentzu horretan, ikuspegi
distributiboak erabiltzen du hizkuntza funtzio erreferentzialarekin. Norbaiti
inkesta batean galdetzen badiogu ezker-eskuin ardatz batean kokatzeko,
hizkuntza erabat erreferentziala izango da, erantzuna izan daiteke ezkerrekoa
dela, baina guk ez dakigu horrekin zer esan nahi duen bere barnean duen erreferentzialtasun horretatik kanpo. Eta hori horrela da ezagutza deskriptiboa
bilatzen duelako batik bat. Adibidez, interesatzen zaiona da zenbat txokolatina jaten dituzun egunean; zenbat kotxe dauzkazun; zein alderdiri eman
diozun botoa, etab. Horregatik, estatistika bidez bideratzen da ikerketa. Bestalde, ikuspegi estrukturalak bilatzen du diskurtsoaren azterketa bat egitea,
eta horretarako, hizkuntzaren funtzioa egiturazkoa izango da. Ulertu nahi
dugu zein den pertsonak duen hizkuntzaren esanahia. Bereziki esplikazioak
entzun nahi ditugu. Aldiz, dialektikoak, errealitatea deskribatu eta esplikatzeaz gain, eraldatu nahi du. Horregatik, Ikerkuntza Ekintza Parte-hartzailean (IEP) oinarrituz inplikatzen da ikertzailea gainerako elementuekin
errealitate soziala eraldatzeko proposamenak eta azterketak egiten.
Horregatik hizkuntzak duen funtzioa erabat pragmatikoa da: erabilgarria,
eraginkorra eta ulerterraza izan behar du parte-hartzaile guztientzat.
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4.1. irudia. Gizarte-ikerkuntzaren maila eta ikuskerak
MAILAK

DISTRIBUTIBOA
(KUANTITATIBOA)

IKUSPEGIA
TEKNOLOGIKOA
(nola eta zerekin egiten
den)
[hizkuntza-jokoak]

METODOLOGIKOA
(zergatik eta nola
ikertzen den)
[hizkuntzaren funtzioak]

EPISTEMOLOGIKOA
(zertarako eta norentzat)
[hizkuntzaren efektuak]

Galdera–erantzuna

Hizkuntzaren funtzio
erreferentziala

Asimetria

Teknika
KUANTITATIBOAK
x Inkesta (izan daiteke
laginketaren bitartez
edo inkesta-erroldaren
bidez)
x Elkarrizketa itxia
(egituratua edo gidatua)

ESTRUKTURALA
(KUALITATIBOA)

Elkarrizketa
Teknika
KUALITATIBOAK:
x Elkarrizketa: erdigidatua, irekia,
taldekoa, sakonean
x Eztabaida-taldeak
x Talde triangelatua
x Bizitza-historiak
x Testuen egiturazko
azterketa (edukiazterketa)

DIALEKTIKOA (PARTEHARTZAILEA)

Asanblada
x Sozio-azterketa
Teknika partehartzaileen adibideak:
x Behaketa partehartzailea
x Autoinkesta,
autoebaluazioa
x AMIA (Ahuleziak,
mehatxuak, indarguneak eta aukerak)
x Talde-dinamikak
x Ekintza-plan
integralak

Iturria: Alberich, 2000: 61.

Azterketa estatistikoa
x “Sarearen
elementuak”

Ikertutakoa objektibo
moduan
[Itxi]

(ezagutza deskriptiboa)

Objektiboa izan nahi
duen errolda-ezagutza
edota estatistikoa
sortzen du

Hizkuntzaren egiturazko
funtzioa

Simetria taktikoa /
asimetria estrategikoa

Diskurtsoaren azterketa

Ikertutakoa objektu
bezala (“hitz egiteko”
eskatzen zaiona)

Sare-egituraren ezagutza
sortzen du (esploratzen
ditu bere bideak, bere
harremanak)

[irekitzen du ixteko]

(argibide-ezagutza,
esplik.)

Ezagutzeko iritziak,
sentimenduak, ezagutza
subjektiboa

IEP
Hizkuntzaren funtzio
pragmatikoa

Simetria (asimetria
taktikoa / simetria
estrategikoa)

Sarearen eraikuntza
(sare berri bat egitea
existitzen direnetatik
abiatuta)

Ikertua subjektu moduan
(esateak eta egiteak
askatzen ditu)

(ikertzailearentzat
proposatzailea eta
inplikatzailea)

[ireki]
Eraldatzeko eta
demokratizatzeko
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• Maila epistemologikoak desberdintzen ditu ikerketa-ikuspegi bakoitzak
bilatzen dituen helburuak eta nori zuzenduta dauden emaitzak. Hau da,
zientziaren teoriaz ari da eta horregatik erantzuten die honako galderei: zertarako eta norentzako da ikerketa? Erantzunaren arabera, hizkuntzak izango
duen efektua bestelakoa izango da kasu bakoitzean. Ikuspegi distributiboaren helburu nagusia da ikertutakoa tratatzea ahalik eta era objektiboenean,
horregatik, ikertzaileak objektua kanpotik ikertzeko portaera hartzen du,
horrek sortzen du asimetria bat hizkuntzan, adibidez, norbait inkestatzean,
inkestatzailea maila zientifiko batean jartzen zaio galdezka aztergai den
objektuari: inkestatuari. Horri informazioa aterako dio formatu itxi baten
arabera harreman asimetriko bat garatuz. Ondorioz, sortzen den produktua
estatistikoa da. Ordea, ikuspegi estrukturalean ikertzaileak erabiltzen du
simetria taktikoa galdera irekiak egiteko eta elkarrizketatuarekin enpatia
lortzeko. Modu horretan lortuko ditu elkarrizketatuaren sentimenduak,
iritziak eta jarrerak jasotzea. Behin hori lortu dela, oro har, harreman
estrategikoa asimetrikoa da, elkarrizketatua ikerketaren objektutzat hartzen
da, eta beraz, berarengandik lortutako informazio guztia profesionalarentzat izaten da, zentzu horretan berriro errepikatuz ikuspegi distributiboaren
asimetria. Azkenik, ikuspegi dialektikoak taktikoki asimetria erakusten du
gidari delako ikerketa-ekintza parte-hartzailean baina estrategikoki simetrikoa da planteatzen den harremana. Ikertuak subjektuak dira, eta helburua
da beraien adierazpenetara irekitzea, eta ideia eta formula berriak sortzeko
gaitasuna astintzea denon artean.
Laburbiltzeko, esan dezagun ikuspegi distributiboak duen helburu nagusia
dela errealitatea banatzea eta kuantifikatzea ditugun datuen arabera. Horregatik
sortzen duen ezagutza, batez ere, deskriptiboa da. Estrukturalak, berriz, gizartea
egituratu nahi du talde sozialetan, ideologia politikoetan, portaeretan, etab. Beraien
iritziak eta aspektu subjektiboak ezagutzeko, eta horregatik sortzen duen ezagutza,
batez ere, esplikatzailea eta iritzizkoa da.
Azkenik, dialektikoak bilatzen du ikerketarako objektua tratatzea subjektu eta
protagonista moduan eraldakuntza soziala lortzeko asmoarekin. Horretarako, erabiltzen ditu teknika parte-hartzaileak baina baita kuantitatiboak eta kualitatiboak
ere, eta sortzen duen ezagutza, batez ere, proposatzailea eta eraldatzailea izaten da
(horrek azaltzen du zergatik den gero eta erabiliagoa politika publikoak aztertzeko).
Argi izan behar da azaldu berri dugun sailkapena perfektua dela, eta, beraz,
errealitatean gure ikerketa aurrera eramaterakoan nahi dugun diseinu metodologikoa egin ahal izango dugula, ikuskera distributibo, estruktural eta dialektikotik
edanez hala nahi badugu. Izan ere, ezin esan daiteke batzuk besteak baina hobeak
direnik. Batzuk beste batzuk baino erabilgarriagoak dira gure helburuen eta posibilitateen arabera. Halere, gomendio orokor modura esan daiteke ona izan daite-
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keela helburu desberdinak bilatzen dituzten teknikak erabiltzea. Hori adibidez, oso
ohikoa da ikuskera dialektikoan. Horretan teknika parte-hartzaileen alde egiten da
baina kuantitatiboak eta kualitatiboak gaitzetsi gabe.
Garbi dago, oro har, teknika kuantitatiboen eta kualitatiboen arteko eztabaida
gainditu beharra dagoela. Bakoitzak balio erantsia ematen dio ikerketari. Adibidez,
imajina dezagun hauteskundeak izan eta gero inkesta bat egiten dugula jakiteko
botoa eman dutenek zein alderdiri eman dioten eta zergatik. Badira datu objektibo
asko inkesta bidez oso ongi jaso ahal izango ditugunak: boto-aukera, ikasketa
maila, diru-sarrerak, etab. Horiek, gainera, burutuak izan daitezke lagin zabal eta
on batekin. Datu horietatik saiatuko gara demostratzen gure teorian azaldutako
kontzeptuen arteko harremana ageri dela. Baina horretarako dugun tresna bakarra
da kobariantzak bilatzen saiatzea eta teorikoki argudiatzea.
Aurretik ikusi dugun bezala, ariketa hori egitea zaila da eta arrisku asko ditu.
Horri aurre egiteko beti dago beste aukera bat: sakontzea teknika kualitatiboetan
kontzeptuen arteko harremanak betetzen diren ikusteko eta azalpenak bilatzeko,
adibidez, sakoneko elkarrizketen bidez. Ezin izango ditugu asko egin, baina gutxi
izanik ere, lasaitasunez eta patxadaz hitz egin ahal izango dugu elkarrizketatuarekin bere aukera politikoari buruz, eta zergatik hautatu duen hori. Horren ostean,
ikusi ahal izango dugu zein puntutaraino bi bideetatik lortutako informazioa bat
datorren edo ez.
Beste adibide bat ikusiko dugu jarraian. Kasu honetan, Villasante eta Montañés-ek (2000: 19) azaltzen duten adibide polit bat hartuko dut oinarritzat eta
egokituko dut azaltzeko ikerketa-prozesu batean ikuskera bakoitzak egin dezakeen
ekarpena. Gainera, kasua politologoentzat bereziki interesgarria da politika publikoak tratatzen dituelako.
Demagun auzo bateko beharrei buruzko ikerketa bat egiteko eskatu digula udal
batek. Auzoaren egoera soziala konplexua da biztanleek duten egoera ekonomikoaren aldetik eta azpiegitura sozialen aldetik. Horri erantsi behar zaio indarkeriakasu ugari daudela normalki drogazaleekin lotuta. Gure aukera bada ikuskera distributiboko ikerketa bat egitea, pentsa genezake egokia izan daitekeela ezagutza
deskriptibo hutsa jasotzea. Ondorioz, erabakitzen dugu inkesta bat egitea auzoko
biztanleen artean, haien arazo eta eskariak lehenesteko.
Kasu honetan, indarkeria-kasuengatik galdetuko bagenu auzokideen artean,
ziur asko polizia gehiago behar dela izango litzateke emaitza, segurtasunarekin
identifikatzen delako. Noski, galdera itxiak arazo soziala detektatzeko baliagarriak
izan daitezke, sintoma azaleratzeko gai dira. Zein da auzoak duen arazo garrantzitsuena? Indarkeria, eta ondorioz, arazoa konpontzeko zein neurri hartu beharko
liratekeen galdetuko bagenu, oso posible da polizia gehiago eskatzea.
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Horrelako erantzun bat ez da harritzekoa. Baina lerro artean irakurtzea ondo
dago batzuetan. Inkestatuak segurtasun gehiago eskatzen badu, posible da horrekin
adierazi nahi izatea berak ez duela zerikusirik marjinazio sozialarekin, delinkuentziarekin edo indarkeriarekin, eta, beraz, ez diola beldurrik poliziari. Horrela
adierazita, sozialki auzoak izan ditzakeen estereotipo negatiboez bereizteko modu
bat izan daiteke polizia gehiago eskatzea. Horrek kokatzen gaitu inkestek duten
arazo batean, zeren hitzek duten esanahia eta beren erreferentea pertsona bakoitzak
nahi duen modura interpretatzen ditu; izan ere, polisemikoak dira. Eta inkesta
batean jasotzen ditugun datuetan guk ez dugu argitzen nola ulertzen duen pertsona
bakoitzak aukeratutakoa. Horretarako, sakoneko elkarrizketa bat eduki beharko
genuke gutxienez.
Baina horrez gain, teknika distributiboek duten problema nagusia da sintomatik harago joateko gaitasunik ez dutela izaten. Interesgarriagoa litzateke ikertzaile
baten ikuspegitik arazo soziologikoa ezagutzea, hau da, diagnostiko zuhur bat lortzea arazoa konpontzeko. Eta horretarako, jakin behar da zergatik dagoen indarkeria auzoan.
Sakoneko elkarrizketa batean eseriko bagina auzoko hainbat pertsonarekin,
beharbada horietako batzuek gogoratuko lukete polizia auzoan agertu zen azken
aldian haren esku-hartzea oso bortitza eta eztabaidatua izan zela. Eta beharbada,
diskurtsoen azterketa bat egingo bagenu, konturatuko ginateke polizia gehiago
ezartzearen berrespenaren atzetik dagoela droga auzotik desagerrarazteko desioa,
eta, drogez ari direnean, ez direla ari horrek gizabanakoengan sor dezakeen osasunkalteaz, baizik eta auzoaren gainbehera ekonomiko eta sozialaz. Horren guztiaren
aurrean, gerta liteke gure azterketak adieraztea auzokideek benetan nahi dutena
dela era lasai eta baketsuan egin ahal izatea bizitza soziala. Eta, agian, ondorioztatu ahal izango dugu, hori ez dela posible azkeneko hamarkadan gizarte-sareak
oso kaltetuta suertatu direlako, eta zergati horrengatik, nabarmen zaildu da ordena
soziala egonkortzea eta kohesio soziala lortzea.
Beraz, teknika kualitatiboekin lor genezake diagnostiko hobea aipatzen ari
garen adibidean. Baina, ziur asko, ez genuke izango diagnostikotik harago joaterik.
Noski, proposamenak egin ahal izango genituzke, baina haien fintasuna ez litzateke handia izango. Lehenesteko politikak eta arazoari aurre egiteko proposamenak
sortzeko, bertako biztanleekin batera aritzea da komenigarriena. Ikerketaren ikuskera dialektikoaz baliatuko bagina, proposamen hobeak lortzeko aukera handiagoa
izango genuke, auzoko jendeak parte hartuko lukeelako elkarrekintza bidez. Hartara, ikuspegi guztiak mahaigaineratu, aukerak aztertu eta hausnarketa kolektiboa
bultzatuko litzateke.
Ez da batere erraza auzo baten beharrak jakitea, eta are gutxiago inkesta bidez. Ezin dira komunitate baten arazo edota behar guztiak lehentasunen agregazio
huts batekin zehaztu. Ezin da azterketa estatiko edota sektorial batera murriztu,
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azterketak dinamikoa behar du izan. Eta dinamikoa izateak eskatzen du behar eta
desioen lanketa komuna egitea.
Galderei bakarka ihardesteak sortzen ditu elkarrekintzarik gabeko erantzunak;
aldiz, prozesua aberatsagoa da ikuspuntu desberdinak ezagutuz eta eztabaidatuz
era kolektibo batean egiten denean. Horri esker, probabilitate gehiago dago proposamenak hobeak izateko, eta parte-hartzaileek proposamenekin duten identifikazioa indartzeko.
Laburbilduz, enpresek berreskuratu zuten praktika hau lehendabizikoz, eta
orain Gizarte Zientzietan erabiltzen dugu ere bai, eta bereziki politika publikoak
eta gestio publikoa aztertu nahi ditugunean.
4.3. IKERKUNTZA-EKINTZA PARTE-HARTZAILEA (IEP)
Aurrera jarraitu baino lehen, labur ikusiko dugu zertan datzan Ikerketa Ekintza
Parte-hartzailea. Izan ere, liburu honetako ildo nagusia markatzen dute ikuskera
estrukturalak eta distributiboak dituzten ikerketa zientifikorako patroiek. Horiekin
alderatuta, oso era desberdinetara antolatzen dira ikuskera dialektikotik (kritikotik)
eginiko ikerketak, bereziki, Ikerketa Ekintza Parte-hartzailea bada metodologia
nagusia.
4.2. irudia. Ikerketa Ekintza Parte-hartzailearen (IEP) etapak eta faseak.
Ikerketa aurreko etapa. Sintomak, eskaera eta proiektuaren elaborazioa:
0. Sintoma edo zantzuak detektatu eta esku hartzeko eskaera jaso (gehienetan erakunde
publiko baten aldetik).
1. Ikerketaren planteamendua (eskaera negoziatzea eta mugatzea, proiektuaren
elaborazioa).
Lehenengo etapa. Diagnostikoa.
Dokumentazio-lanaren bitartez eta gizarte-talde eta erakunde lokalen ordezkariei
egindako elkarrizketa pertsonalaren bitartez, inguru soziala eta fisikoa ezagutu eta gaiari
lehenengo hurbilpena egin:
2. Informazio-bilketa.
3. Jarraipen-batzordearen osaketa.
4. Ikerketa Ekintza Parte-hartzailearen taldearen osaketa.
5. Elementu aztertzaileei sarrera ematea.
6. Landa-lana abiatzea (buruz buruko elkarrizketak erakundeen eta gizarte-taldeen
ordezkariekin).
7. Lehenengo txostena entregatu eta eztabaidatzea.
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Bigarren etapa. Programazioa.
Dauden ezagutza eta ikuspuntu guztietarako zabaltze-prozesua, metodo kualitatiboak eta
parte-hartzaileak erabiliaz.
8. Landa-lana (eztabaida-taldeak populazioarekin).
9. Testuen eta diskurtsoen azterketa.
10. Bigarren txostena entregatu eta eztabaidatzea.
11. Tailerrak burutzea.
Hirugarren etapa. Ondorioak eta proposamenak.
Proposamen zehatzen negoziazioa eta elaborazioa.
12. Ekintza Integralerako Egitaraua (EIE) eraikitzea.
13. Azken txostena egin eta entregatzea.
Ikerketaren ondorengo etapa. Martxan jartzea EIE, sintoma berriak atzematea.
Iturria: Joel Martí-k egina (2000: 75) T. Alberich-en irudian oinarritua (ez publikatua).

Abiapuntuko filosofia erabat berriztatzailea da. IEPk ez du ikerketarako objekturik definitzen; beste ikerketa arrunt batzuetan horrela definituko liratekeenak,
subjektu dira IEPn. Ikertuak dira ikerketaren egileak, parte hartzen dutenenez gero
dira subjektuak, eta horregatik, ikerketa guztia antolatuko da horiek indartzeko eta
horien errealitatea ezagutu eta eraldatzeko. Helburu horrekin, Ikerkuntza Ekintza
Parte-hartzaileak ez du gaitzetsiko teknika kuantitatiboen edo kualitatiboen
erabilera, behaketan oinarritzen direnak.
Baina, nahiz eta IEPk ez duen behaketa baztertzen, aktibitate hori ez du jakintza sozialaren iturri nagusitzat hartuko. Onartzen du errealitate soziala aztertzeko
ikerketa enpirikoa oso baliagarria izan daitekeela, baina horrek errealitate sozialaren parte bat baino ez du islatuko. Izan ere, metodologia honek errealitate soziala
prozesu dinamikotzat hartzen du. Horregatik, kontsideratzen du errealitatea ezin
dela murriztu indarrean dagoen horretara (behatutakora, lortutako datuetara…)
bakarrik. Ikertzeak pertsonekin elkarrizketak (inkestak, eztabaida-taldeak…) izatea
eragiten du errealitatean, eta horrek adierazten du ikerkuntzak eraldakuntzarako
potentzialtasun handia duela.
Ildo horretatik, ikuskera dialektikoak adierazten du zientzia ez dela neutroa
edota objektiboa. Are gehiago dio, zientziaren helburuak ez du izan behar errealitatea azaldu eta ulertzea soilik; hori beharrezkoa den arren, azpimarratzen du errealitatea eraldatzeko esku-hartzea izan behar duela helburu nagusiak. Horretarako,
egiten duen apustua da inplikatzea asimetriak ikusarazteko eta desagerrarazteko.
Lehen pausoetako bat izango da ulertzea zientzia eta ikerkuntza edozein pertsonaren eskura egon daitezkeela, eta hori bideratzen bada, kontzientzia hartu eta
errealitatean eragiteko modua izango du subjektuak.
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Planteamendu hau gauzatzeko, ikuskera metodologiko dialektikoak prozedura
aztertzaile parte-hartzaileak proposatzen ditu. Horrela, talde-dinamika parte-hartzaileak dinamizatuz, elkarte, erakunde edo komunitate bateko kideek, ikertzaileekin batera eta haien koordinaziopean, gogoeta egiten dute euren eguneroko funtzionamenduan dituzten baldintzatzaileen inguruan, edota osotasun sozialaren baitan daukaten kokapenaren inguruan (kokapen horrek dituen aukerak eta mugak
identifikatuz). Oro har, komunitate horrek bizi dituen asimetriak eta oztopoak aztertzen dira, barne zein kanpora begira, eta behin horiek definiturik egitarauak eta
estrategiak diseinatzen dira egoeran eragiteko; betiere, euren funtzionamendua eta
egoera hobetzeko asmoz, harreman simetrikoagoak sortuz oztopoak gaindituz.
4.4. BESTE SAILKAPEN BATZUK
Ikusi ditugun ikerketaren ikuspegiek enbor nagusia osatzen dute, baina gaur egun
bakoitzaren baitan beste zenbait paradigma eta eskola berri aurki daitezke. Horiek
aztertzen hasteak luze joko liguke eta hori ez da liburu honen xedea. Konformatuko nintzateke irakurleak barneratuko balu gaur egun gainditua izan dela kuantitatiboaren eta kualitatiboaren arteko dialektika, nahiz eta oraindik gure diziplinan
nagusitasun osoa duten ikuspegi distributiboaren paradigma eta eskolek. Dena den,
egunez egun pisu handiagoa hartzen ari dira beste ikuskera estrukturalak eta
dialektikoak. Eta agian garrantzitsuena dena, gero eta ikuspegi gehiago konpartitzen dira maila teknologiko eta metodologikoan, nahiz eta maila epistemologikoan
beti egin beharko den hautu bat. Izan ere, teknika bakoitzak dituen gabeziak
indargabetzeko modurik hoberena da beste gaitasun batzuk dituzten teknikekin
konbinatzea.
Orain arte aipatu dugun eskematik pixka bat urruntzeko asmoz, ez nuke aipatu gabe utzi nahi Patxi Juaristik (2003: 14-15) egiten duen teknikak sailkatzeko
proposamena; izan ere, ematen dituzten pausoen arabera eta erabiltzen dituzten estrategien arabera sailkatzen ditu (ikusi 4.3. irudia). Lau motatako teknikak daudela
dio:
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4.3. irudia. Teknikak sailkatzeko Patxi Juaristiren proposamena (2003: 14-15)
– Lehen bidea da gizakien bizitzan parte-hartze kontrolatua eginez, portaerak, jarrerak
edo gertaerak sortu edo manipulatzea. Saioa da bide honetako teknika
adierazgarriena. Ikerketarako bide honen oinarri metodologiko garrantzitsuena
hauxe da: adierazgarria da ikertzaileak prestatu duen estimulua jasan dutenen eta
jasan ez dutenen arteko desberdintasunen azterketa, eta hortik abiatuz orokortzeak
egiteko informazioa lor genezake.
– Bigarren bidea da, euren ikuspuntuei, jarrerei edota portaerei buruz era sistematikoan eta kontrolatuan gizakiei galdetzea. Ikertzeko bigarren bide honen baitan,
besteak beste, sakoneko elkarrizketa, bizitza-historia, eztabaida-taldea, inkesta eta
delphy teknikak ditugu. Teknika horien abiapuntu metodologikoa da kanpo-portaera
behatuz ezin dugula fenomenoen sakoneko esanahia ezagutu, eta, ondorioz, esanahi
hori behar bezala ezagutzeko, bere sakontasunean ulertzeko, biderik onena gizakiei
galdetzea dela.
– Hirugarren bidea da, inolako manipulazio edota aldaketarik egin gabe, gizakien portaerak era sistematikoan eta kontrolatuan aztertzea. Behaketa zuzena da teknikarik
ezagunena hirugarren bide honetan, eta bere abiapuntu metodologikoa da kanpoportaera behatuz informazio ugari lor genezakeela, baita fenomenoen sakoneko
esanahia ezagutu ere.
– Laugarren bidea da beste batzuek sortu edota bildu duten materiala aztertzea: edukiazterketa eta iturri ez-zuzenen azterketa dira laugarren bide honetako teknikarik
ezagunenak. Azken bide honen oinarri metodologikoa da adierazgarria dela beste
pertsona edo erakunde batzuek bildu, sortu edota gorde dituzten estatistikak, testua,
dokumentuak eta materialak aztertzea.

4.5. DATU MOTAK
Datuak dira errealitatea behatuz eta neurtuz lortzen den informazio multzoa. Datuen
artean, oinarrizko bereizketa bat egiten da desberdintzeko lehen mailakoak eta
bigarren mailakoak.
Lehenengo mailakoak dira zuzenean behaketa bidez ikertzaileak lortzen dituen datuak, egiten ari den ikerketaren beharren arabera. Bigarren mailako iturriak, berriz, beste ikerketetarako edo lanetarako lortutako datuak dira. Horietaz
baliatzen bagara, esango dugu bigarren mailako iturrietatik jasotako datuak direla
horiek.
Oro har, bigarren mailakoak dira erabilienak Politika eta Administrazio Zientzietan. Ohitura dago beste ikertzaile edo erakunde batzuek jasotako datuak erabiltzeko, batez ere, ikertzaile soil baten lana baldin bada egitasmoa. Hori horrela da,
batez ere, gure diziplina inkestaren diktadurapean egon delako urteetan. Inkestetatik lortutako datuak izan dira gehien erabili direnak ikerketetan. Are gehiago,
ikertzaile askoren aburuz, bakarrik inkesta bidez lortutako datuak har daitezke
objektibotzat, eta beraz, zientifikotzat.
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Zientzia Politikoak izan duen inkestekiko dependentzia oso handia izan da
gainerako Gizarte Zientzietako diziplinekin konparatuta. Horregatik, historikoki
asko garatu diren ikuspegiak izan dira datu kuantitatiboak objektibotasunaren paradigma bezala identifikatu dituztenak. Gainerako datuekin aritu diren zientzialariak
baztertuta egon dira urteetan. Eta orain, errealitate horri buelta ematen hasi baldin
bazaio ere, nabarmena da bigarren plano batean geratu ohi direla ikuspegi
alternatiboak erabilitako ikerketak.
Bigarren mailako datuek dituzten desabantailen artean daude, bereziki, beraien sorrerarako patroia eta geroko prozesamenduak ez izatea gure ikerketak behar
dituenak bezalakoak. Hau da, beste erregistro, artxibo edo ikerketa batzuetatik hartuta dauden aldetik, guk ez dugu kontrolatu zein modutara formulatu diren galderak, nola operazionalizatu den aukera bakoitza, etab. Baina, noski, ikertzaile askoren ustez, muga horiek sobera izan daitezke konpentsatuak, bigarren mailako
iturriak erabilita lor daitekeen merkatzeagatik.
Bigarren mailako datuak jaso behar ditugunean, maila eta mota desberdinetako datuekin topo egin genezake. Hainbat iturritatik jasotako datuak erabil eta
konbina ditzakegu. Batzuk, dagoeneko agregatuta egon daitezke eta ikerketa baterako ez dira oso gomendagarriak; izan ere, ezin izan izango ditugu kasu indibidualetan banandu. Komeni da datuak lortzea agregazio maila baxuenean, hau da,
kasuz kasu. Ondoren, gure esku egongo da erabakitzea nola nahi ditugun agregatu
datuak.
Non eta nola bilatu behar dira bigarren mailako datuak? Gauza erraza eta zaila
da aldi berean. Leku guztietan daude, batzuetan inork gutxik egiten die kasu eta,
beste batzuetan, haien erabilera deskriptiboa baino ez da izaten. Dena den, nonbait
lekutu beharko bagenu datuak bilatzeko prozesua, bi lekutan kokatuko nuke: liburutegiak eta dokumentazio-zentroak, eta Internet. Horiek dira funtsean bigarren
mailako iturriekin kontaktuan jartzeko modurik azkar eta eraginkorrenak. Horrek
ez du esan nahi leku horietan guk bilatzen ditugun datuen agregazio maila txikiena
topatuko dugunik. Baina bai detektatu ahal izango dugu datu desberdinen
existentzia, gero jakiteko nora jo beharko dugun horien bila.
Liburuak, txostenak, web orrialdeak eta datuei erreferentziak egiten dizkieten
artikuluak izan daitezke datuen existentzia ezagutzeko bidea. Batzuetan, espero ez
den iturri batetik oso datu interesgarriak lor daitezke ikerketa baterako. Beraz, adi
egon behar da iturri desberdinei. Dena den, badira datu mota batzuk nahiko era
errazean topa daitezkeenak, jarraian batzuk aipatuko ditugu:
Erregistroak, erroldak eta hauteskunde-datuak
Mota askotako erregistroak ditu Estatuak. Eta askotan, horien inguruko txostenak egiten ditu azaltzeko zein aldaketa izan diren, etab. Adibidez, enpresen erre-
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gistroak daude, baina baita ezkonduenak, etorkinenak, etxebizitzenak, autoenak eta
abarrenak.
Bestalde, erroldak oso interesgarriak izan daitezke datu-iturri modura. Biztanleriaren kontaketak egiten dira horien bidez: eraikin eta etxebizitzak zenbatu, familia-unitateko kide kopuruak jasotzen dira, ikasketa mailak zehaztu, diru-sarrerak,
etab. Agregazio maila bat izaten dute datu horiek pertsonen anonimatua gordetzeko,
baina oso interesgarriak dira nahiko fidagarriak direlako eta, gainera, datu historikoak izaten dituzte epez epe jasotzen direlako era normalizatu batean (formatu
berdinarekin). Horrek laguntzen du denboran zeharreko azterketak egiten, eta,
ahalbidetzen ditu erroldak hartzen dituen lurralde ezberdinen arteko konparazioak.
Azkenik, azpimarratu behar da epe historiko zehatz batzuetan datu hauek direla
ditugun tresna bakarra, horregatik, ikertzaile baten ikuspegitik altxor txiki bat dira.
Hauteskunde-datuei dagokienez, eskura ditugu mahairik mahi (hautestontziz
hautestontzi) izandako emaitzak historikoki. Hauek ere, oso baliagarriak izan
daitezke politologo baten ikertzaile-bizitzan.
Errolden datuak, erregistroen txostenak eta datuak, hauteskundeen emaitzak
eta beste zenbait datu topa daitezke honako web orrialde hauetan:
– Nafarroako Estatistika Institutua: www.cfnavarra.es/estadistica
– Euskal Estatistika Erakundea: www.eustat.es
– Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es
– Institut National de la Statistique et des Études Économiques: www.insee.fr
– Eusko Jaurlaritzaren web orrialdea, EAEn izandako hauteskunde guztien
emaitzekin: www.hauteskundeak.net
– Nafarroako Parlamentuko emaitzak jasotzen dituen orrialdea:
www.parlamento-navarra.es/euskara/elecciones.asp
– Hauteskunde-emaitzak estatu espainolean: www.elecciones.mir.es
Erakundeen estatistikak
Enpresa publiko zein pribatu askok jasotzen dituzte egiten dituzten ekintzen
inguruko datuak. Batzuetan azterketak egiteko asmoarekin, beste batzuetan erregistro bat izateagatik eta zenbaitetan legeak behartuta, baina kontua da askotariko
datuak daudela hortik zehar jasoak eta oraindik ustiatu gabeak.
Adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoko epaitegi guztiek hiruhilero osatzen
dute estatistika-txosten bat. Ospitale askok erregistroarekin batera eramaten dute
sartu-irtenen estatistika. Eliza batek zenbatu eta erregistratu egiten ditu jaiotze,
jaunartze eta ezkontza erlijiosoak, etab.
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Jakina da informazioa egon badagoela. Kontua da kasu askotan informazio
hori dagoela jakiteko arazoak daudela. Ez da ezaguna haren existentzia, ez baitute
erakunde publiko guztiek publiko egiten informazio hori dutela, zeresanik ez enpresa pribatuen kasuetan. Eta hor dago arazo nagusia. Askotan ikertzaileak ez du
datu horiekin kontatzen ez dituelako ezagutzen. Baina ezagutzen baditu ere, traba
asko egon daitezke datuak eskuratzeko. Izan ere, enpresa pribatuek jasotako datuen
jabegoa pribatua da, eta kasu batzuetan sekretupekoak ere bai (erakunde publiko
batzuetan —batez ere, militarrak, inteligentzia-zerbitzuetakoak eta azpiegiturazkoak—, gerta liteke sekretupeko tratamendua izatea ere bai). Erakunde publikoekin, berriz, errazagoa izan daiteke txostenak eskuratzea artxibo publikoetan egon
daitezkeelako. Gainera, garapen historikoan oinarrituriko azterketak egiteko modua eskaintzen dute, serie estatistikoak aldiro-aldiro errepikatzeko joera dagoelako.
Oro har, jakinda errazago izan daitekeela erakunde publikoen txosten eta
estatistikak eskuratzea, egun gero eta erosoagoa da erakunde publikoek zein
pribatuek dituzten estatistiken berri izatea. Eta hori, Interneti esker gertatzen da.
Erakundeek eta enpresek zintzilikatu egiten dute euren web orrialdeetan egiten
dituzten ekintzen inguruko informazioa. Eta horien artean, estatistikak aurki litezke. Noski, batzuetan datuak egongo dira; beste batzuetan, datu horiek dituztela-eta,
horren inguruko berri bat emaitza azpimarragarrienekin, eta beste askotan ez dituzte
aipatuko. Dena den, zaila izaten da web orrialdean izatea zintzilikatua estatistiken
matrizea (kasu/elementu bakoitzaren emaitzak).
Horregatik, askotan datuak eskuratu nahi baditugu, zuzenean jarri beharko
dugu enpresa edo erakundearekin harremanetan. Agian emango dizkigute, baina
litekeena da ez lortzea daturik diseinuari buruz. Hori gertatzen bada, azkenean ezin
izango dugu datuen kalitate-kontrol bat egin, eta haietaz fidatzea baino ez zaigu
geratuko.
Inkestetako datuak
Erroldak populazio guztiari egindako galdetegiak dira; inkestak, berriz, populazioko kasu batzuetatik lortutako datuak aurkezten ditu soilik. Baina, errorea
kalkula daiteke lagin ordezkagarri batean oinarrituta egiten delako. Inkesten abantailetako bat da mota eta gai askotakoak topa ditzakegula. Erroldetan ez bezala,
kasu hauetan denetik galdetzen da. Oso arruntak dira politikarekin zerikusia duten
inkestak, eta horrek asko errazten du politologoaren lana.
Inkestak erakunde publiko zein pribatuek egiten dituzte, eta gehienetan
nahiko eskuragarriak izaten dira. Batzuetan doan eskura daitezke; beste batzuetan,
aldiz, ordaindu behar izango da, nahiz eta, betiere, merkeago izan inkesta oso bat
egitea baino. Halere, horrek badu arazo bat. Ez ditugu guk egingo galderak eta
diseinua. Eta posible izan daiteke guk aurreikusiko genituzkeen zenbait galdera eta
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aspektu ez topatzea inkesta horietan, edo gutxienez ez agertzea formulatuta guk
nahiko genukeen moduan.
Inkesta asko izan daitezke erabilgarriak politologo batentzat, baina jarraian
adibide modura aipatuko ditudan hirurak erabilienetakoak dira Euskal Herriko
Politika eta Administrazio Zientzietako ikertzaileen artean:
– CIS. Estatu espainiarreko —Centro de Investigaciones Sociológicas
Ikerketa Soziologikoetarako Zentroa— erakunde autonomoak egiten dituen
inkestak oso baliagarriak izan daitezke. Espainiar estatu osoarentzat egiten
ditu inkesta ugari, baina denak autonomia-erkidegoka bana daitezke, eta
batzuetan herrialdeka ere. Bestalde, askotan egiten ditu Nafarroa edo
Euskal Autonomia Erkidegorako inkestak. Beste abantaila bat da ikerketak
aspalditik egiten dituela, eta horri esker, denborazko serieak osa daitezke.
Gainera, CISek beti egiten ditu hauteskunde osteko inkestak. Horiek oso
baliagarriak izaten dira gure diziplinan, lagundu dezaketelako ulertzen zein
mugimendu izan diren botoetan, hala nola zergatiei lehen gerturatze bat.
Web orrialdea: www.cis.es
– Prospekzio Soziologikoen Kabinetea. CISen antzeko zerbait da Euskal
Autonomia Erkidegoan. Lehendakaritzaren barnean dagoen zuzendaritza
bat da eta bere zeregina da EAEko gizartearen egoeraz eta bilakaeraz
informazio eguneratua ematea. Helburu hori lortzeko, besteak beste, egiten
ditu gaikako inkestak eta euskal soziometroak deritzonak. Web orrialdea:
www.euskadi.net/estudios_sociologicos/indice_e.apl
– Eusko Ikaskuntzak (www.euskomedia.org) zenbait inkesta egiten ditu
noizbehinka. Azkenekoa, “Euskal nortasuna eta kultura XXI. mendearen
hasieran”, interesgarria da euskal gaiak jorratzen dituen edozein euskal
politologorentzat, batez ere, Euskal Herria bere osotasunean hartzen
duelako. Emaitzen laburpena honako dokumentuan topa daiteke:
www.euskomedia.org/PDFAnlt/mono/ident/eu/ident.pdf
Adituek emandako datuak
Informazio mota batzuk lortzea zaila izan daiteke motibo askorengatik. Batzuetan, gaia ez dagoelako ikertuta; beste batzuetan, gaia ia ezkutukoa delako, edo
dispertsio geografiko handiagatik. Beraz, has gaitezke ikerketa bat egiten eta gerta
dakiguke bilatzen dugun informazioa ez aurkitzea. Nahi ditugun datuak ez ditugu
inondik topatzen, baina ez dugu amore eman nahi. Demagun, gainera bilatzen
ditugun datu horiek munduko zenbait herrialdetako sistema politikoari buruzkoak
direla. Diru eta denbora mordorik ez badugu ikerketa aurrera eramateko, ezin
izango ditugu kasuok pertsonalki behatu (edo ordaindu norbaiti hori egiteko).
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Beraz, informazio gutxi dagoenean edo informazioa eskuratzeko diru asko
behar denean, adituengana jotzea da datuak lortzeko modu bat. Hasi dugun
adibidearekin jarraituz, herrialde bakoitzeko aditu batengana jo genezake munduko
herrialde horretako sistema politikoari buruzko datuak jasotzeko. Halere, datu
horiek beti dute arrisku bat. Oso baldintzatuta egon daitezke pertsona bakoitzaren
esperientziagatik eta ikuskera subjektiboarengatik. Ondorioz, kasuz kasu jasotako
datuak irizpide ezberdinen arabera osatuta egon litezke. Alde horretatik, traba bat
izan daiteke gero konparazioak egiteko.
Pentsa dezagun gure kolaboratzaileei eskatzen diegula ezker-eskuin ardatzean kokatzeko herrialdeko gobernua, kasu horretan ez dago dudarik herrialde
bakoitzeko ikuskerak oso subjektiboak izango direla, eta guztien arteko patroiak
desberdinak izango dira ziur asko. Gainera, guk eskatutako informazioen artean
gerta liteke adituaren aburuz garrantzitsuak ez direnak baztertzea, berak jakin
gabe, agian, gure ikerketarako garrantzitsuak direla. Dena den, okerragoa ere izan
daiteke. Agian ez dugu lortuko guri laguntzeko prest egongo diren behar adina
aditu. Eta hori ez da batere arraroa; izan ere, askotan adituek ez dute nahiko
konpartitu beraiek duten informazioa.
Datu dokumentalak
Ez da erraza esatea ikertzaile batentzat eta ikerketa batean zein dokumentu
izan daitekeen interesgarri eta zein ez. Batzuetan susmatu gabeko dokumentuetan
topa daitezke datu interesgarriak. Beraz, dokumentu publiko edo pribatuetan datuak bilatzea posible da, baina gogoratu dokumentu hitzaren atzean gauza pilo egon
daitekeela: legegintza-dokumentuak, eztabaida parlamentarioen transkripzioak, hitzaldiak, programa politikoak, egunkari pertsonalak, liburuak, koalizio-akordioak,
informazioa, egunkariak, erreportajeak, panfletoak, aldizkariak… Horietatik
guztietatik eta gehiagotatik atera daitezke ikerketa baterako datu baliagarriak.
4.6. DATUAK JASOTZEKO TEKNIKAK
Luze eztabaida liteke lehen mailako eta bigarren mailako datuen arteko ezberdintasunei buruz. Izan ere, bigarren mailakoak dira guk sortu ez ditugun datuak, guk
zuzenean behatu ez ditugunak, baina behin eskuratuta maiz tratatu egiten ditugu
(ahal dugun moduan) eta nolabait datu horien berreraiketa bat egiten dugu. Hor,
beraz, datu moten inguruko sailkapenak egiterakoan eztabaidak daude (Anduiza,
Crespo eta Méndez, 1999: 79).
Izan ere, zaila izaten da ikerketa bat aurkitzea inolako datu-produkziorik egin
ez duena, baina, berriz, oso erraza da daturik jaso ez duten ikerketak topatzea.
Beraz, komeni da bi teknika multzo desberdintzea: datuak jasotzeko balio duten
teknikak eta datuak produzitzeko balio duten teknikak. Lehenengoak aipatzen
ditu errealitate politiko eta soziala zuzenean behatzetik lortzen ditugun datuak:
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elkarrizketak, behaketak, eztabaida-taldeak, dokumentu-azterketa, etab. Eta bigarrenak zenbait teknika dira datuak prozesatzeko, agregatzeko eta aztertzeko, horietatik datuak sortzen ditugu. Adibidez, inkesta bat egiten badugu, datuak jasotzen
arituko gara, baina datu horien trataera egitean produzitu ditzakegu datu berriak
azterketa estatistiko batekin, esate baterako, korrelazio-koefizienteak atereaz (produzitu ditugu datuak).
Jarraian ikusiko ditugun teknikak lehen taldekoak dira. Datuak jasotzeko
teknikak dira, eta bereizketa azkar bat aipatu behar da teknika kuantitatibo, kualitatibo eta parte-hartzaileen artean. Lehenengoa oso lotuta ageri da inkestekin eta berauen emaitzen ustiaketarekin. Kualitatiboetan asko dira topa daitezkeen teknikak,
horietako batzuk sakoneko elkarrizketa, eztabaida-taldeak edo zuzeneko behaketa
lirateke. Eta azkenik, teknika parte-hartzaileetan topa ditzakegu zenbait tailer mota
jendearen parte-hartzea bultzatzen dutenak, datuak lortzeko edota sortzeko teknika
bezala.
Lan honen asmoa ez da teknika asko azaltzea, ez eta azalduko ditugun apurrak sakonki esplikatzea. Politika eta Administrazio Zientzietako ikerketa-prozesua
azaltzea da helburua, eta horren baitan, erakutsi zein paper betetzen duten datuak
jasotzeko teknikek. Bide horretatik, gainetik ikusiko ditugu teknika nagusiak,
ulertzeko nola funtzionatzen duten ikerketa-prozesu osoan. Teknikei buruzko xehetasunak nahi izanez gero, bibliografian aipatzen ditut zenbait eskuliburu interesgarri. Horietatik, hiru gomendatuko nituzke bereziki.
Lehenengo eta behin, aipatuko nuke euskaraz dagoen Patxi Juaristi irakaslearen Gizarte ikerketarako teknikak. Teoria eta adibideak (2003). Liburu horretan
azaltzen da zehatz-mehatz datuak jasotzeko teknikak nola garatu. Gomendio asko
ditu eta detaile txikienak ere kontuan hartzen ditu. Informazio antzekoarekin, eta
gainera, ikerkuntza-prozesuari buruzko atal askorekin, Manheim eta Richard politologoen Análisis político empírico: métodos de investigación en ciencia política
(1999) da lanik osoenetakoa eta beti gomendagarria. Azkenik, Villasante, Montañés
eta Martí-ren La investigación social participativa (2000) oso gomendagarria da
ikuskera alternatibo eta dialektikoetan oinarrituriko teknika eta metodologia
lantzen dutelako.
Baina goazen jarraian, Politika eta Administrazio Zientzietan datuak jasotzeko teknikarik erabilienetako batzuk ikustera.
4.7. INKESTA BIDEZKO IKERKETA
Inkesta da informazioa lortzeko modurik erabilienetakoa Politika eta Administrazio Zientzietan. Ikuskera enpirista defendatzen dutenetako askok diotenez, balio
duen ikerketa bakarra inkesta bidez burututakoa da. Beste askok diote, gutxienez,
teknikarik zehatzena eta baliagarriena dela. Azkenik, gero eta hedatuago dago
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inkestarekiko ezkortasuna ikertzaileen sektore adierazgarri batean. Horiek bakarrik
erabiliko dute inkesta noizbehinka ikerketa baten osagarri modura, baino inoiz ez
oinarri nagusi gisara.
Eztabaida honetan dauden jarrerak ulergarriak izan daitezke. Baina, oro har,
nik esango nuke inkesta eskura ditugun beste teknika batzuk bezain baliagarria edo
balio gutxikoa izan daitekeela. Ez da alde edo aurka egon behar. Ikerketa bakoitzean aztertu beharko dugu ea interesgarria den inkesta bat egitea eta ea posible ote
den. Halere, onartu behar da inkestaren gehiegizko erabilera egin dela errealitatea
aztertzeko. Horregatik komeni da argi izatea zein diren teknika honek dituen
mugak (T. Alberich, 2000: 64):
• Sortzen duen errealitatea baino ez du erregistratzen. Hau da, inkestatuak
egindako galderei erantzungo die emandako aukera itxien arabera (galdera
irekiak egin daitezke baina ez da ohikoena, aurrerago argituko dugun
bezala). Eta hemen bi gauza gerta daitezke. Alde batetik, inkestatuari galdetzen diogunari buruzko bere iritzia ez egotea aurkezten zaizkion aukeren
artean, eta beraz, “ez daki/ez du erantzuten” atalean gordetzea bere benetako aburua (ez duenean beste aukera baten alde egiten); eta bestaldetik,
inkestatuari aurkezten zaizkion erantzun posibleen inguruko interpretazio
subjektiboak izatea pertsona bakoitzak. Adibidez, pentsa dezagun inkesta
batean galdetzen dugula kokapen ideologikoari buruz, eta ematen ditugun
aukerak bost direla: kontserbadorea, kristau-demokrata, liberala, sozialista
eta komunista. Askok erantzun ahal izango dute sozialista. Baina interpretazio bat baino gehiago daude sozialista hitzari buruz. Badira sozial-liberalak, sozialdemokratak, marxistak eta libertarioak euren burua sozialistatzat
dutenak. Ideologikoki antagonistak izan daitezkeen arren, guk talde berdinean elkartuko ditugu denak, sozialista erantzuna eman digutelako. Berdina
gerta liteke aurkeztu ditugun gainerako kategoriekin. Arazo horri aurre egiteko, Zientzia Politikoan gehien erabili den irteera da eskala bat osatzea,
bat eta hamar artean. Horrela inkestatuak kokatuko du bere burua ezkereskuin ardatzean, erregulatuz ezkertiar edo eskuindar intentsitatea. Hor,
behintzat, aurrerapauso bat ematen dugu, intentsitatea zehaztasun gehiagoz
azaltzeko modua ematen diogulako inkestatuari. Dena den, eskala horrek
lortuko duen erantzuna subjektibotasunak baldintzatuko du ere, eta alde horretatik, nabarmen zailduko lirateke ondoren egin nahi izango diren konparazio guztiak. Beti izango da ezkertiarragoa hiru batean kokatzen den pertsona, lau batean kokatzen denarekin alderatzen badugu? Ez dago jakiterik
behintzat erantzun horiekin; izan ere, bakoitzak dituen pertzepzio pertsonal
subjektiboak baino ez dira. Horregatik, akats hauek saihesteko edota akatsok arintzeko, beharrezkoa izaten da inkesta eraiki aurretik gaiari buruzko
lanketa on bat bideratzea, hartara galdetegi on bat diseinatzeko modua
izango badugu.
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• Metatutako kopuru bilakatzen ditu kolektiboak.
• Aurreikusi gabeko erantzunak ezabatzen ditu.
• Objektu gisara tratatzen ditu subjektuak.
Mugak handiagoak edo txikiagoak izanik ere, inkestak informazio mota oso
desberdinak lortzeko erabiltzen dira gehienetan. Printzipioz, eduki eta dimentsio
tenporalengatik berezita, sei informazio mota desberdinduko ditut:
a. Inkestak balio dezake inkestatuaren (pertsona, enpresa, elementuaren…)
egoerari buruzko datuak eskuratzeko. Non jaio den, non bizi den, ezkonduta dagoen, etab. Identifikazio-galderak dira horiek.
b. Pertzepzioak jaso ditzake. Hau da, inkestatuek dakitena edo ustez dakitena.
c. Gertaerei buruzko informazioa jasotzeko beste batengandik.
d. Inkestatuaren gertaerei edo objektuei buruzko iritziak biltzeko.
e. Jarrerak, motibazioak eta sentimenduak.
f. Portaerak.
Laburbilduz, inkesta oso erabilgarria da ezagutzeko gai kuantitatiboak
(zenbat auto ditu pertsona batek, zenbat diru gastatu den merkealdietan, zenbateko
diru-sarrerak dituen pertsona batek, etab.), baina arazoak ditu errealitatearen alde
kualitatiboak azaltzeko: iritziak, motibazioak, arazo sozialak, proposamenak…
Politologoentzat, indargunea dago lor genezakeen informazio objektiboan.
Adibidez, zein alderdiri eman dion botoa inkestatuak azken hauteskundeetan
edota aurrekoetan, zein den bere lanbidea, zenbat hizkuntza dakizkien, non jaio
den, etab. Aldiz, galdera subjektiboagoak zailagoak izaten dira tratatzen. Agian
pertsona batek zein ideologia duen jakiteko ezin izango dugu galdera bakar batekin
argitu. Galdetuko diogu bere iritzi subjektiboagatik, baina inkestak duen indarra da
datuak objektibatzeko balio dezakeela. Adibidez, saia gaitezke argitzen ea inkestatu batek balio materialistak edo postmaterialistak dituen, zenbait galdera (item)
erabiliz horretarako15; edo bere jarrerak eta portaerak neurtuz erabaki genezake
ezkertiarra den ala ez. Adibidez, galdetuta hezkuntza eta osasun publikoari buruz
(iritzia eta erabilera), zergen inguruan, etab. Baina ikertzailearen esku dago hori
zehaztea. Horregatik da hain garrantzitsua galdetegia egin aurretik honako pausoa
emanda edukitzea: ikergaia definitzea, teoria lantzea, hipotesiak eraikitzea eta
aldagaiak operazionalizatzea.
Beraz, inkesta bereziki da ona datu objektiboak ezagutzeko. Lan hori adibidez, oso ondo betetzen du erroldak. Halere, ez da ohikoena ikergaiaren elementu
guztiak inkestatzea, kostu ekonomikoa handia izan daitekeelako. Horregatik,
ohikoena da dirua aurrezteko lagin ordezkagarriei egitea inkestak.
15. Hori izan zen Inglehart-ek egin zuena (ikus bibliografian: 1977 eta 1999).
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Inkestaren funtzionamendua ulertzea oso erraza da. Datuak lortzen dira subjektuei (pertsonei, erakundeei, enpresei…) galdetuz aztergai den gaiari buruz (edo
gaiei buruz). Informazioa lortzeko ohikoa da zenbait teknikatan erabiltzea galderaerantzuna logika, baina inkestak badu guztiekin alderatuz, berezitasun garrantzitsu
bat, alegia, inkestaren oinarrizko printzipioa da informazioa lortu ahal izatea
galdetuz talde handi baten lagin ordezkagarri bati.
Lan hori egin ahal izateko, inkestek bi teoria nagusitan (Anduiza, Crespo eta
Méndez, 1999: 84) bilatzen dute euskarria: alde batetik, teoria matematiko batean,
limite zentralaren teoreman eta haren korrelatua den zenbaki handien legean; eta
bestetik, probabilitateen teorian eta laginketaren teorian. Estatistikako printzipio
matematiko horiek dira erregulatzen dutenak populazio baten eta beronetatik
hartutako laginaren arteko harremana.
Gogora dezagun populazioa dela berezitasun batzuk dituzten kasuen (pertsona, erakunde, objektu, gertaera…) multzoa. Adibidez, populazio bat izan daiteke
errolda bat, hauteskunde-zentsu bat, herri bateko enpresen zentsu bat, etab. Ikertzaileak definitu beharko du zein den bere ikergaiaren populazioa. Populazio bati
buruzko berezitasunei buruzko datuak lortzen baditugu, horiek parametroak
izango dira. Adibidez, errolda batean jasotzen diren datuen esplotazioa egiteko
parametroak erabiliko ditugu.
Baina, askotan gertatzen dena da erroldak jasotzen dituen datuak oso gutxi
direla (oso handia izan daitekeelako unibertsoa, hau da, populazioa osatzen duten
elementu/kasu guztiak), eta horregatik, batzuetan, erroldaren lagin bati egiten zaio
inkesta berezi bat populazioari buruzko datu gehiago inferitu ahal izateko. Beraz,
lagina izango litzateke populazio edo unibertsoaren zati adierazgarria, eta horrekin
espero duguna da bere ezaugarriak aztertuz populazioari buruzko ondorioak
lortzea (inferitzea). Laginaren berezitasun horiei buruz aritzean estatistikoez hitz
egiten dugu. Estatistikoak eta parametroak dira aldagaien maiztasunak edota
harremanak laburbiltzeko erabiltzen diren zenbakiak.
Hori dela eta, laginketak protagonismo berezia du inkestetan, batez ere, datuen trataera inferentziala izango bada. Estatistika deskriptiboa erabiltzen da deskribatzeko kasuek dituzten berezitasunak. Horretarako, estatistika deskribatzaileak
datuak jaso eta kodifikatu ondoren, informazioaren laburpena lortzen du estatistiko
edo parametroak erabiliz: media, moda, mediana… Estatistika inferentzialak,
aldiz, populazio osorako ondorioak ateratzen ditu populazioaren lagin adierazgarri
baten datuak baliatuz.
Baina buelta gaitezen inkestara. Teknika horren bidez egindako elkarrizketak
duen beste berezitasun bat da ariketa errepikatu beharko dugula gure lagineko kasu
guztiak inkestatuak (elkarrizketatuak) izan arte. Horretarako, elkarrizketa
estandarizatu bat beharko dute ikertzaileek. Guztiontzat galdera berak izango dira,
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modu eta hizkera berean planteatuta. Hau da, galdetegi klonikoa erabiliko dugu
inkestatu bakoitzarekin.
Zurruntasun horri esker, segurtatuko dugu inkestatzaile bakoitzak formatu
berean helaraziko dizkiola galdera guztiak inkestatuari. Horregatik, ez du inolako
garrantzirik inkestatzailea zein den. Inkesta behar bezala eratzen badugu, eta
galdetzeko lana egingo duenak guk ezarritako prozedura eta gidoiak betetzen
baditu, emaitzak erabili ahal izango ditugu kasuen arteko konparaketak egiteko.
Inkesta motei dagokienez, erabiltzen direnen artean hiru dira nagusi: pertsonala (aurrez aurre egiten dena), telefonikoa eta datuak inkestatuengandik lortutakoa (ohikoena da postaz bidalitakoak izatea, eta azken aldian, e-postaz). Norberak baloratu beharko du zein den egokiena. Oro har, pentsatzen da pertsonalak direla egokienak; izan ere, ziurta genezake inkesta egingo dugula, inkestatuari argipenak egin dakizkioke, etab. Baina aldi berean arriskutsuak izan daitezke inkestatzailearen esku-hartzeak baldintza ditzakeelako inkestatuaren erantzunak. Efektu
hori nabarmen txikitzen da telefono bidezko inkestetan, eta desagertu egiten da
posta bidezkoetan. Nahiz eta azken horietan oso zaila den inkestatuari azalpenak
ematea; aldi berean, jasotzen diren betetako inkesten kopurua oso txikia izaten da.
Halere, jakin beharrekoa da inkesta guztiak ez direla beti hitzez egin behar.
Gainera, azken horiek kostuetan aurrezteko modu bat izan daitezke, nahiz eta
berdin-berdin izango den neketsua jarraipena egitea eta datuak prozesatzea.
Eta kostuez ari garela, posta edo e-posta bidez egiteko aukerak baztertzen
baditugu, komeniko da giza baliabide nahikoak izatea inkestak egin ahal izateko.
Izan ere, normalean egin beharrekoak nahikotxo izango dira, eta horregatik, zaila
izango da pertsona batek soilik egitea edo ikerketa-talde batek. Zailtasun horri
aurre egiteko, askotan beharrezkoa izaten da baliabide ekonomikoak izatea inkestatzaileei ordaintzeko (edo lan hori egingo duen enpresa bat azpikontratatzeko).
4.8. DATU DOKUMENTALAK ETA EDUKI-AZTERKETAK
Edozein ikertzailek erabiltzen ditu teknika dokumentalak edozein motatako dokumentuetan dauden datuak lortu ahal izateko. Lehenago aipatu ditugu zenbait dokumentu mota, erroldak, estatistika ofizialak, egunkariak, gutunak, dokumentalak,
filmak, liburuak, irratsaioak… edozein dokumentu izan daiteke baliagarria eta
datuak lortzeko iturri.
Abiapuntua beti izan behar du literaturaren azterketak. Aipatu dugu behin eta
berriro ezinbestekoa dela gure ikergaiari buruz idatzi dena irakurtzea eta aztertzea.
Eta hori egin behar da, beste edozein teknika erabili aurretik. Beraz, lehenengo
lana da liburutegikoa. Dena den, nahi izanez gero, horretan barneratu aurretik
kontsulta ditzakegu Interneten liburutegietako katalogoak. Argi izan behar da
horietan zein gako-hitz aurkitu nahi dugun.
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Eta behin liburuak eta artikulu zientifikoak esku artean ditugula, ondo jakin
behar da idatzi baten zuku guztia ateratzen. Hau da, alde batetik landu beharko
dugu edukia, datuak lortu, etab. Horretarako komeni da liburu edo artikulu bakoitzeko fitxa bat osatzea (ikus 4.4. irudia). Baina, gainera, oso lagungarria izango da
lan horrek erabilitako bibliografia kontsultatzea.
Behin liburu eta artikulu zientifikoak kontsultatu ditugula, bilatu ahal izango
ditugu datuak beste zenbait dokumentutan ikerketaren arabera. Politika eta Administrazio Zientzietan oso erabiliak izaten dira hedabideen dokumentuak, baita
alderdi politikoen, gobernuen eta organo legegileen dokumentuak ere.

4.4. irudia. Fitxa bibliografikoa
Autorea
Argitaratze-urtea
Izenburua
Argitaletxea eta argitaratze-lekua
Aldizkariaren izenburua eta zenbakia
Bildumatutako lanaren izenburua eta autorea
Ideia nagusien laburpen edo indizea
Hartutako aipuen orrialdeak
Topatzeko lekua (liburutegia, signatura, etab.)

Adibidez, hauteskunde-kanpaina baten jarraipena egin liteke hedabideekin.
Edo ikerketa izan daiteke hedabideek eginiko jarraipenari buruzkoa: zein trataera
eman dieten alderdiei, etab. Era berean, oso baliagarriak izan daitezke mobilizazioen
inguruko datuak jasotzeko. Demagun Bilbon azkeneko hamar urteetan egondako
mobilizazioak aztertu nahi ditugula. Prentsa idatzia izan daiteke datuak lortzeko
leku egokia. Zenbaketak egin daitezke bertan, eta bigarren une batean, ezaugarritu
egon diren mobilizazioak (zenbatek parte hartu zuten, nork deitu zuen manifestaldia, zein entitatek adierazi zuten atxikimendua, zein motatakoa izan zen —isila,
lema askorekin…—, indarkeriarik egon zen, poliziak esku hartu zuen…). Horretarako datuen matrize bat osatzen dugu eta balioak esleitzen ditugu prentsa-artikuluetatik lortutako datuekin.
Baina jakina da egunkariek soslai ideologiko jakinak izan ditzaketela, eta
ondorioz, askotan bertsio desberdinak ematen dituzte gertaera berari buruz. Errealitate horri aurre egin behar diogu dokumentuen bidez datuak jasotzen ditugunean.
Maiz kutsadura hori saihestezina bada ere, kasu askotan, datuen soslaia muga
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genezake zenbait iturri erabiliz (adibidearekin jarraituz, joera ideologiko desberdinak dituzten egunkariak erabiliz datuak kontrastatzeko).
Hedabideen adibidea ikusi dugu, baina era berean erabil daitezke beste dokumentu batzuk informazioa lortzeko edota eduki-azterketak egiteko. Demagun nahi
dugula aztertu alderdi politikoek duten Euskal Herriaren ikuspegia. Horretarako,
erabaki dezakegu programa politikoen bidez egitea azterketa. Lana antolatzeko,
datuak jasotzeko kategoriak zehaztuko ditugu. Irizpideak desberdinak izan daitezke. Adibidez, konta genezake zenbat aldiz jotzen duten Euskal Herria nazio,
elkarte autonomo edo erregiotzat.
4.9. INKESTA BAT EGITEKO GOMENDIOAK
Behin burutu ditugula ikergaiaren definizioa, teorizazioa, hipotesien formulazioa
eta aldagaien operazionalizazioa, hurrengo pausoa izango litzateke inkestaren
diseinua egitea. Abiapuntu gisa, zehaztu beharko genuke zein den gure asmoa:
esploratzailea, deskribatzailea edo esplikatzailea. Horrekin batera, erabaki beharko
dugu zein izango den informazioa lortzeko prozedura (aurrez aurrekoa, telefonozkoa, posta bidezkoa…). Kontuan izan behar da erabiltzen den metodoaren arabera
galdetegia luzeagoa edo motzagoa izan ahalko dela. Oro har, lan pertsonalean
oinarritzen bada (posta bidezkoa), motzagoa izan beharko du, inkestatua ez dadin
nekatu. Aldiz, berarekin ahozko harremana badugu, luzatu ahal izango dugu,
inkestatzaileak motiba dezakeelako. Zentzu horretan, telefonikoak luza daitezke,
nahiz eta ez den komeni hogei minutu baino gehiago irautea. Azkenik, pertsonalki
eginez gero, ahal bada, ez dadila luzatu ordu erdi baino gehiago. Luzatzen bada,
kontsideratu beharko dugu hautatu dugun teknika ez dela egokiena (agian,
sakoneko elkarrizketa erabili beharko genuke).
Hartu beharreko beste erabaki bat da hautatzea inkesta antolatzeko modu egokiena. Bi erabiltzen dira nagusiki: zeharkako inkestak eta inkesta longitudinalak.
→ Zeharkako inkestetan behin hartzen dira datuak inkestatuengandik. Argazki baten modukoa da. Horrelakoak onak izaten dira ikerketa esploratzaile
eta deskriptiboetan.
→ Inkesta longitudinaletan, aldiz, behin baino gehiagotan hartzen dira datuak
inkestatuengandik. Asmoa da bilakaerak aztertzea, hiru modutara egin
daiteke hori:
a. Joerazko ikerketetan populazio orokor berean bi ikerketa egiten dira bi
une desberdinetan.
b. Kohorte-ikerketek talde berdina hartzen dute une desberdinetan. Horrek
esan nahi du populazio berdina hartzen dela, nahiz eta ikerketa
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bakoitzean hartzen diren pertsonak ezberdinak izan daitezkeen. Giltzarria da laginketa-prozeduratik sortutako patroiak mantentzea.
c. Panel-ikerketek lagin bera erabiltzen dute une desberdinetan. Horregatik portaera- eta jarrera-aldaketak neurtzeko oso interesgarriak izan daitezke, baina aldi berean aurka dituzten faktoreak dira kostu ekonomiko
handia, erantzunetan jarraitutasun handia eta, nolabait ere, erreakzio
negatiboak inkestatuengandik; izan ere, senti daitezke laborategi bateko
saguen gisara.
Aurreko puntuak argituta, galdetegia osatzeari ekin behar zaio. Galderak ordenatzeko irizpide ugari daude, baina gehientsuenek honako logika honi jarraitzen
diote:
a. Sarrera-azalpenak. Komeni da sarrera bat osatzea inkestatuari ikerketaren nondik norakoak (helburuak, finantziazioaren jatorria, norentzat
den…) azaltzeko, inkestaren aurrean dagoen pertsona laginari nola egokitzen zaion galdetzeko, eta azkenik, inkesta egiteko adostasuna lortzeko.
b. Beroketa-galderak. Harreman on bat lortzeko garrantzitsuak. Ikerketarekin lotuta dauden galdera inpertsonalak izatea komeni da, erantzuteko errazak, horrek lasaituko du inkestatua.
c. Oinarrizko galderak. Gure ikerketaren muina dira. Saiatu behar gara
orokorretik zehatzetara joaten. Logika horri jarraituz, baldin baditugu
erantzun posibleak dituzten galderak eta erantzun irekiak dituztenak,
azkenekin hastea komeni da, ez baldintzatzeko inkestatua.
d. Galdera demografikoak edo identifikaziozkoak. Hauekin bukatu ohi
da galdetegia. Amaieran jartzen dira errutinazkoak direlako, horregatik,
nahiz eta nekatuta egon inkestatua, ez du izango inolako arazorik izango behar bezala erantzuteko; galdera sinpleak dira: bizitokia, jaioterria,
adina, etab.
Inkesta bateko galderek funtzio bikoitza dute, alde batetik, elkarrizketa bateko helburuak transmititzea elkarrizketatuarentzako hizkera familiar batean, eta,
bestetik, horri laguntzea motibazioa lortzen galderei zehaztasun maila handiagoarekin erantzuteko. Horretarako, erabili beharreko hizkera partekatu behar dute
inkestatzaileak eta inkestatuak. Heterogeneotasun handia egon daiteke elkarrizketatuko ditugun pertsonen artean.
Batzuek ikasketa maila altuago izango dute beste batzuek baino, eta horregatik, batzuek hizkera teknikoak hobeto ulertzen dituzte beste batzuek baino. Kasu
horietan, komeni da erabiliko dugun hizkera izatea ikasketa maila baxuena duten
pertsonek ulertzeko modukoa, baina gehiegizko sinplifikazioak saihestuta. Antzeko arrazoiengatik ez da galdetu behar inkestatuen memoria edo ezagutza gainditzen duen galderarik. Inkestatuek zalantzak izango dituztela uste badugu, galdera

Datuen bilketarako metodologiak eta teknikak

111

filtroak erabil daitezke, eta horrela jakingo dugu nork duen ezagutza gaiari buruz
galdetu ahal izateko. Zaindu egin behar da azaldu berri den prozedura; izan ere,
inkestatua zenbat eta erosoago sentitu, orduan eta inplikazio handiagoa lor genezake harengandik. Giro ona sortu behar da inkestatuarekin, eta, beraz, garrantzitsua
da ezagutza edo ulergarritasun faltagatik sor daitezkeen erreakzioak saihestea.
Ildo horretan, saiatu beharra dago ahalik eta galdera laburrenak egiten eta
formulazioetan anbiguotasuna baztertzen. Bestela, entzule edo irakurle bakoitzak
modu batera uler dezake galdera bakoitza. Dena den, gaizki-ulertuak eta erantzun
okerrak jasotzea posible da. Horregatik, aldagai bat galdera bakar batekin neurtzen
bada, ondorio soslaituak lor daitezke.
Galderak lantzeko beste erabaki garrantzitsu bat da modua zehaztea: irekia
edo itxia. Galdera irekietan elkarrizketatuak bere hitzetan ematen du erantzuna. Ez
zaio erantzuteko aukerarik ematen. Horri esker, ezusteko erantzunak lor genitzake,
eta alde horretatik, informazio berria eta interesgarria. Izan ere, aberatsagoak izan
daitezke, inkestatuaren erantzunak ez duelako mugarik. Baina abantaila horrek lan
handia sor dezake gero erantzunak kodifikatzeko unean, eta alderaketa zaildu. Kodifikazio-arazoak hertsiki lotuta daude datuak ustiatzeko sor daitezkeen arazoekin.
Galdera itxietan, berriz, zenbait aukeraren artean aukeratzeko eskatzen da.
Aukerok exhaustiboak eta elkarrekiko ezeztatzaileak behar dute izan. Bi motatakoak daude nagusiki: dikotomikoak eta aukera anizkoitzekoak. Dikotomikoek
bi aukera baino ez dituzte eskaintzen. Batez ere, erabiltzen dira populazioa sailkatzeko jarrera, portaera eta iritzi ondo definituen arabera: aldeko edo kontrako, positibo edo negatibo, etab. Adibidez, «aurreko igandean izandako hauteskundeetan
bozkatu zenuen?» galderak erantzun positiboa edo negatiboa onartuko du bakarrik.
Baina batzuetan ez da posible gauzak hain sinpleki formulatzea. Horregatik,
aukera anizkoitzeko galderak formulatuko ditugu. Erantzun posibleek bi baino
gehiago izan behar dute. Erantzun bakarra onartzen badugu, oso egokia izango da
intentsitate ezberdinak adierazteko. Baina posible da, orobat, erantzun anizkoitzeko galderak egitea. Adibidez, «jarraian aipatuko ditudan arazoen artean zein
dira zure iritzian hiru garrantzitsuenak?». Jakina gure esku dago erantzun kopuruari muga jartzea.
Oro har, galdera itxiek duten abantaila nagusia da kodifikazioa eta alderaketa
errazten dituztela. Baina bestalde, erantzunak gehiago baldintzatzeko arriskua dute. Erantzuna bideratzen duten heinean, aurretik pentsatu ez ditugun ideiak ateratzea oztopatzen du. Horregatik, zein galdera mota aukeratuko dugun erabakitzeko,
komeni da pentsatzea zein diren gure baliabide ekonomikoak eta gaiari buruz
dugun ezagutza teoriko eta enpirikoa.
Galderak osatzeko ditugun tresnen artean, inkestetan oso erabiliak dira eskalak. Oso egokiak dira dimentsio ugari dituzten fenomeno konplexuak neurtzeko,
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bereziki jarrerazkoak. Kualitatiboak diren iritziak eta jarrerak zenbakitan eraldatzen dituzte. Horri esker, kuantifikatu ahal izango ditugu, eta posizio desberdinen
arteko aldeak markatu. Adibidez, oso ohikoa da erabiltzea termometro erako eskala
inkestatuei galdetzeko beraien kokapenagatik ezker-eskuin ardatzean, gehienetan
1etik 10era. Beraz, zerbaiten gaineko iritziaren intentsitatea neurtzeko era bat izan
daiteke eskalak erabiltzea.
Ez ditugu hemen sakonki ikusiko, baina azkar-azkar aipatuko dugu hiru motatako eskalak daudela nagusiki. Oinarrizkoenak dira sailkapen-eskalak. Hemen
bilatzen dena da lehenestea zenbait kategoria edo pertsona. Horretarako, hierarkizazio eta pareoa erabiltzen dira usu. Lehenengoan ondo ezagutzen dugun adibide
bat aipa genezake: inkestatuari buruzagi politiko batzuk aipatzen zaizkio, eta ondoren hierarkizatzeko eskatuko diogu, haiekiko duen begikotasunaren arabera.
Baina inkestatua galdu egin daiteke zerrenda oso luzea bada. Kasu horri aurre
egiteko, erabilgarria izan daiteke pareoa. Hemen bikoteka aurkeztuko ditugu
politikari guztiak aipatzeko bietatik zein duen gogokoena.
Ebaluazio-eskalek bilatzen dutena da laburbiltzea item batean aspektu ugari.
Erabilienetako bat da termometroa. Continuum kualitatibo bat aurkezten zaio inkestatuari eta horretan posizio bat hartzeko eskatzen zaio, adibidez, Ibarretxe lehendakariaren jarduera nola baloratuko zenuke 1etik 10era (nahi izanez gero, hitzekin
osa liteke termometroa). Azkenik, jarrera- eta irizpide-eskalak ditugu. Asmoa da
jarrera-dimentsio bat aztertzeko item batzuk erabiltzea. Hasiera batean ez dago
jakiterik item horien baliagarriatasuna funtzio hori betetzeko. Horregatik, helburua
da jakitea osatutako itemak gure helburuetarako egokiak direnetz. Prozesu horretan
teknika ugari balia daitezke, besteak beste, Thurstone eta Lickert dira famatuenetakoak.
Behin galdetegia bukatu dugula, bi aukera daude: zuzenean jo inkestak egitera edo aurretest bat egin. Izan ere, nahiz eta kontu handiarekin egin galdetegia,
litekeena da zenbait akats izatea (galdera ez argiak, anbiguoak, ulertzeko zailak,
etab.). Zentzu horretan, aurretest bat egitea oso erabilgarria izan daiteke gure diseinua frogatzeko lagin osoan aplikatu aurretik. Hartara, akatsak zuzendu eta hobekuntzak egin ahal izateko aukera izango dugu. Horretarako, baina, baliabide ekonomikoak izan beharko ditugu eta, denbora aldetik, malgutasuna.
4.10. SAKONEKO ELKARRIZKETA
Inkesta baten moduan egiten den elkarrizketa motzegia eta zurrunegia da gai desberdinetan sakontzeko, eta batez ere, pertsonaren sentimenduak edota ikuspegi
subjektiboa ezagutzeko. Horretarako, komeni da beste teknika batzuk erabiltzea,
eta horien artean hoberenetako bat da sakoneko elkarrizketa. Teknika honetan, pertsona batekin prestatzen da buruz buruko elkarrizketa luze bat (gutxi gorabehera
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90 eta 120 minutu artekoa), gure intereseko gaiei buruzko informazioa lortzeko.
Batzuetan, beharrezkoa izan daiteke behin baino gehiagotan bildu behar izatea
elkarrizketatuarekin, egin dugun sakoneko elkarrizketa ez bada atera behar bezala,
elkarrizketatuak arazoren bat izan badu edota beste edozein motiborengatik.
Bestalde, oso garrantzitsua da elkarrizketaren informazioa ondo jasotzea; izan
ere, hori izango da ondoren ikertzaileak aztertuko duen informazioa (edukiak,
jarrerak, elkarrizketatuaren ikuskerak, ideiak, hutsuneak, elementu kontraesankorrak, etab.). Horregatik, eskertzekoa da elkarrizketa grabatzea; jarraian, elkarrizketa transkribatua izan dadin, eta horrela aukera izateko lasai irakurtzeko eta aztertzeko. Halere, hori ez da beti izango posible. Inoiz gerta liteke elkarrizketaturen
batek ez grabatzeko eskatzea, ikaratuta edo deseroso sentitu daitekeelako grabazio
baten aurrean. Alde horretatik, beti eskatu behar da baimena grabatu ahal izateko.
Dena den, eskuratzen badugu baimena eta sumatzen badugu elkarrizketatua ez dela
ari lasai grabagailua aurrean duela, baloratu beharko genuke itzaltzea (aurretik hori
gerta litekeela susmatzen badugu, zuzenean ez grabatzeko erabakia har genezake
ere bai). Eta baimena ematen ez badigute, apunteak hartzea beste aukerarik ez
dugu izango.
Behin elkarrizketa bukatuta, komeni da ikertzailea ahalik eta azkarren
elkarrizketaren berreraikuntza egitea. Izan ere, hitzezko komunikazioaz gain,
garrantzitsua da keinuak eta erreakzio partikularrak baloratzea. Totel mintzatzeak,
keinuek eta gai delikatuen aurrean erakutsitako jarrerak (ahots-tonuak, etab.) asko
transmititzen dute ere. Horretarako soluzio bat izan daiteke elkarrizketa bideoz
grabatzea, baina kasu honetan bai, oso ohikoa izaten da elkarrizketatua deseroso
sentitzea. Errazagoa izango da elkarrizketatua aditua bada, pertsona famatua bada
edo, zeresanik ez, politikaria bada. Baina nahiz eta pertsona horiek ez izan beldurrik kamerari, ondo pentsatu behar dugu jarri aurretik. Izan ere, nahiz eta ez izan
beldurrik, argi dago pertsonen portaera aldatua edota baldintzatua izan daitekeela,
eta horrek nabarmen egingo lioke kalte sortu nahi dugun etxekotasun- eta konfiantza-giroari. Gogoratu giro hori sortzeko gai bagara, ziur asko lasaiago hitz egin
ahal izango duela elkarrizketatuak, eta, ondorioz, bere adierazpenak zintzoagoak
izateko aukera gehiago dago. Beraz, kamera edo grabagailu bat jartzeko, lehenengoz elkarrizketatuaren baimena behar dugu, baina bigarrenez, ez da ahaztu behar
baloratzea zein diren gure helburuak elkarrizketarekin, eta horiek nola suerta
daitezken ukituak tresna bat edo beste erabiltzeagatik.
Askotariko helburuak eduki ditzakegu sakoneko elkarrizketa bat egiterakoan.
Alde batetik, normala da informazioa lortu nahi izatea, batez ere ikergaiari buruz
dagoen informazio kopurua txikia bada; sozialki ezkutatua edo baztertua dagoen
gaia bada; edota ikerketa baten hasieran bagaude eta, gaiari buruz dakiguna gutxi
delako, ikerketa esploratzaile bat egin nahi badugu. Azken kasu horretarako, sakoneko elkarrizketa oso baliagarria izan daiteke, elkarrizketa gutxi batzuekin informazio asko lor genezakeelako gaian barneratzeko.
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Baina beste alde batetik, sakoneko elkarrizketak balio dezake pertsona horren
bidez gaiaren alde subjektiboa aztertzeko, eta ikerketa esplikatzaile baten pausoak
aurrera emateko. Izan ere, elkarrizketatuarentzat garrantzitsua den eta adierazgarriena den horretan erreparatu nahi dugu, haren ikuskera subjektiboak eta azalpenek dute protagonismo osoa. Gure asmoa izan daiteke ezagutzea nola ikusten duen
mundua elkarrizketatuak, nola sailkatzen duen eta zein rol esperimentatzen duen.
Eta horretarako, aztertzen diren gaien arrazoiak, zergatiak edota ondorioak sakonean ezagutzeko eta informazio aberatsa lortzeko aukera ematen du sakoneko
elkarrizketak.
Ezinbestekoa da elkarrizketatuaren eta elkarrizketagilearen artean etxekotasuneta hurbiltasun-giroa sortzea. Ildo beretik, ez da komeni sakoneko elkarrizketa bat
bi elkarrizketagilek edo gehiagok egitea, edo bi elkarrizketatu edo gehiago egotea.
Arreta banatzen da eta gertutasuna eta intimitatea lortzea zailagoa da. Buruz
burukoa izaten da egokiena, bereziki informazio deskriptibo hutsa baino zerbait
gehiago bilatzen badugu: azalpenak, jarrerak, ikuskerak… Horretarako, enpatia
lortu behar du elkarrizketagileak elkarrizketatuarekin (haren lekuan jartzeko
gaitasuna garatzea, haren egoera ulertzea, iritzi, jarrera edo portaerak, etab.).
Dena den, etxekotasun horren izenean ez da elkarrizketa erabat irekia eta
kontrolik gabekoa egingo. Beti izan beharko dugu lagun gisara gidoi landu bat
(malgutasunez tratatzea komeniko dena). Horrek ez du esan nahi elkarrizketa
guztiek berdinak izan behar dutenik; lau dira aipa daitezkeen sakoneko elkarrizketa
motak, bi irizpideren arteko konbinaketaren arabera:
– Edukiaren arabera:
• Sakoneko elkarrizketa holistikoa: gai batzuei buruz hitz egiten da, eta horiek harremanetan jarriz, ikuspegi orokor bat lortzea du helburu.
• Sakoneko elkarrizketa fokatua: gai bakar bat aztertzen da sakonean.
– Prozeduraren arabera:
• Zuzenduak: gidoitik inola ere atera gabe, elkarrizketagileak galderen gaiordena eta agerpen-eskema zehatz eta zurruna erabiltzen du (kazetariek
egiten dutenaren antza handia du).
• Ez-zuzenduak: elkarrizketatuak zehaztuko du zein izango den elkarrizketaren norabidea, abiadura markatuz, gai-ordena hautatuz, etab. Beraz,
gidoia egon arren, elkarrizketatuak aginduko du nagusiki.
Zenbait konbinazio egin daitezke eduki eta prozeduren arabera. Adibidez,
sakoneko elkarrizketa fokatu bat era zuzendu batean egiten bada, izango duen
tankeragatik, inkesta batetik gertu egon daiteke. Aldiz, holistikoa bada eta era ezzuzenduan egiten bada, oso urrun egongo da inkestak duen formatutik. Azken
mota hori, oso egokia izaten da bizitza-historia motako sakoneko elkarrizketak
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egiteko. Teknika horrekin, pertsona baten biografiari eta bizitzako istorioei buruz
aritzen gara hizketan. Batzuen ustez, bizitza-historia delakoa teknika berezia
izango litzateke, baina gure kasuan sakoneko elkarrizketatzat hartuko dugu. Azken
batean, sakoneko elkarrizketak egin behar dira bizitza-historiak lantzeko. Hortxe
dago desberdintasun nagusia gainerakoekin. Saio bakarrekoa izaten da gehienetan
sakoneko elkarrizketa, baina bizitza-historietan, ordea, ohikoagoa da sakoneko
elkarrizketa bat baino gehiago egin behar izatea elkarrizketatuari.
Edonor izan daiteke elkarrizketatua, horrela kontsideratzen badugu: politikari
bat, manifestaldi batean parte hartu duen pertsona bat, gizarte-mugimenduetako
militante bat, etxekoandre bat, boto-emaile bat… Horrek badu akats bat. Pertsona
bakoitzaren abileziak desberdinak izan daitezke hizketaldi batean dituen ideiak
adierazteko. Beraz, elkarrizketatuek arazoak izan ditzakete euren iritziak behar
bezala egituratzeko eta azaltzeko, eta hori ere kontuan hartu beharko dugu.
Teknika honen beste desabantaila bat izan daiteke ikertzailea elkarrizketatuaren menpe egotea gehienetan. Elkarrizketatuak erabakiko du zer den garrantzitsua
eta zer ez, zer kontatu nahi duen eta zer ez, horregatik, ematen digun informazioa
berak nahi duenaren araberakoa da. Arriskua da, hortaz, bilatzen dugun informazioa
lortu gabe gera gaitezkeela. Baina batzuetan hori gerta liteke elkarrizketagilearen
itxurak, galderak egiteko moduak, ahotsak eta beste zenbait eragilek baldintzatu
dituztelako elkarrizketatuaren erantzunak. Gogoratu irudiak garrantzia duela, baita
elkarrizketagilearen jarrerak ere. Alde horretatik, ahalik eta neutroenak izaten
saiatu behar gara. Irudiaz dihardugula, Euskal Herrian ezaguna da gazte askok
daramatzaten look batzuek identifikazio ideologikoa izan dezaketela. Bada,
horrelako gauzak zaintzea beharrezkoa da sakoneko elkarrizketa batean sor
daitezkeen aurreiritziak saihesteko.
Amaitzeko, sakoneko elkarrizketa, gainera, oso teknika eraginkorra da bakarka ari diren ikertzaileentzat. Elkarrizketak ikertzaileak berak egin ditzakeen heinean, beste teknika batzuk baino merkeagoa izan daiteke, eta sortutako datuen gainean kontrol handiagoa izan dezake. Adibidez, elkarrizketatuak eman dituen
datuak egiaztatzeko gaitasuna izango dugu kasu askotan, eta ahal bada, egin beharko dugu. Sakoneko elkarrizketak egiten ditugun heinean, batzuek adierazitakoak saia gaitezke kontrastatzen beste batzuek diotenarekin.
4.11. EZTABAIDA-TALDEAK
Orain arte ikusi ditugun teknikekin batera, honako hau ere oso erabilia da
Politika eta Administrazio Zientzietan. Ikerketaren ikuskera estrukturala garatzeko
balio du bereziki, eta, beraz, abiapuntu metodologikoa sakoneko elkarrizketaren
oso antzekoa da. Desberdintasun nagusia da galderak pertsona bakarrari egin
beharrean, talde bati egiten zaizkiola. Asmoa da gai baten inguruko iritzi eta
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ikuspegiak ezagutzea eta aztertzea harremanetan daudenean, zein den bakoitzak
duen diskurtsoa, argudiatzeko moduak, etab.
Talde-dinamika bat den aldetik, ez da egongo elkarrizketagilerik, baizik eta
moderatzaile bat. Horregatik, moderatzailea ez den pertsona batek egin beharko du
parte-hartzaileekin kontaktatzeko lana. Horrela, moderatzaileak ez du harremanik
izango parte-hartzaileekin eta bere neutraltasuna bermatuko du.
Parte-hartzaileei dagokienez, modu askotara osa daitezke eztabaida-taldeak.
Patxi Juaristik (2003: 173) lau mota sailkatzen ditu bi ardatzen arabera —aditua
edo adierazgarritasuna, eta homogeneotasuna edo heterogeneotasuna—:
– Adituen talde heterogeneoa: jarrera, iritzi eta ikuspuntu desberdinak
dituzten adituen talde askotarikoa.
– Adituen talde homogeneoa: jarrera, iritzi eta ikuspuntu antzekoak dituzten
adituen talde askotarikoa.
– Talde adierazgarri heterogeneoa: jarrera, iritzi eta ikuspuntu desberdinak
dituzten pertsonez osatua. Gaiari buruz dauden jarrera eta iritzi guztiak
islatu behar ditu taldeak.
– Talde adierazgarri homogeneoa: jarrera, iritzi eta ikuspuntu antzekoak
dituzten pertsonez osatua. Gaiari buruz dauden jarrera eta iritzi guztiak
islatu behar ditu taldeak.
Talde homogeneoak osatzen badira, eztabaida-talde bat baino gehiago osatu
beharko ditugu. Horrela, posizio bakoitzaren diskurtsoa, sentimenduak, estereotipoak, posizio afektiboak, kontraesanak, etab. sakonki aztertu ahal izango ditugu.
Halere, kasu horretan beti da gomendagarria azkeneko eztabaida-talde bat osatzea
posizio desberdinen arteko elkarrekintza behatzeko. Baina hainbeste eztabaidatalde egiteak gure ikerketaren kalitatea hobetuko badu ere, oso gutxitan izango da
posible eskatzen duen esfortzu eta denboragatik. Merkeagoa eta azkarragoa da
talde heterogeneoak osatzea, eta ondorioz, horiek dira gehien erabiltzen direnak
Politika eta Administrazio Zientzietan.
Edonola ere, oinarrizkoa da parte-hartzaileak hautatzean gutxieneko homogeneotasuna gordetzea parte-hartzaileen artean. Adibidez, independentziari buruz
euskal gizartean dauden jarreren arteko eztabaida bat sortu nahi badugu, eta erabaki badugu talde adierazgarri heterogeneo bat egitea, ezin dira elkartu ikasketa
maila oso desberdinak dituzten pertsonak, horrek, desoreka sor dezakeelako partehartzaileek eztabaidarako dituzten abilezi eta eskarmentuetan. Hau da tentuz jorratzeko puntu bat. Gaiaren arabera, erabakiko dugu parte-hartzaileek zein aspektutan
izan behar duten gutxieneko homogeneotasuna. Adibidez, adina, hezkuntza maila,
ogibidea, klase soziala, bizitokia, etab.
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Parte-hartzaile kopuruari dagokionez, irizpide eta iritzi ugari daude. Oro har,
talde txikiena bikoa izan daiteke eta handiena (hemen eztabaida gehiago daude)
hamabikoa. Gaiak eta talde motak (heterogeneoa edo homogeneoa) asko baldintzatuko dute erabakia. Taldea homogeneoa bada, txikiagoa izan daiteke, ez baita
beharrezkoa iritzi edota kidetasun (alderdi bateko kideak…) antzekoa duten hainbeste pertsona elkartzea. Baina talde heterogeneoa osatu nahi badugu, ziur asko,
pertsona gehiago beharko ditugu iritzi guztiak ordezkatzeko. Kasu horretan, 6-8
kideko taldea izan daiteke egokiena. Handiagoa bada, benetan zaila suerta daiteke
moderazioa.
Asko lagunduko du hobetzen eztabaidaren emaitza gidoi on batek, eta horren
aplikazio gisa, moderazio on batek. Denek parte hartzeko aukera badute aukeraberdintasunean, eztabaidak sortzen dituen iritzi desberdinak defendatzeko argudioak ez ditugu topatuko sakoneko elkarrizketa batean. Eztabaidak burmuina
astindu eta dialektikaren bidez argudioak hobetu eta biribiltzeko aukera ematen du.
Izan ere, lagun batekin eztabaida duzunean, ziur asko, zure ikuspuntuak aurkezteko aurretik pentsatu ez dituzun edo egituratu ez dituzun argudioak sortuko
dituzu. Horregatik, teknika honek duen potentzialtasuna oso handia da. Halere, ez da
oso eraginkorra gai batzuekin. Ikergaia zentratzen bada barneko aspektu pertsonaletan edo gai klandestinoetan, beti izango da egokiagoa sakoneko elkarrizketa
bat egitea. Izan ere, gai batzuk jendaurrean agertzea ez da posible edo ez da erosoa.
Bukatzeko, aipatu behar da eztabaida-taldeak grabatu behar direla. Jende
ugarik hitz egiten duenez, oso zaila izan daiteke informazio hori jasotzea grabatu
gabe. Are gehiago, ahal izango balitz eta parte-hartzaileek baimenduko baligute,
oso komenigarria izan daiteke bideoz grabatzea. Hartara, hitzezko hizkera
tratatzeko aukera izango dugu. Sakoneko elkarrizketa batean gogora ditzakegu
elkarrizketatuak eginiko keinu eta seinaleak eta berreraiki elkarrizketa. Eztabaidatalde batean, berriz, dezente zailagoa da lan hori, moderatzeko lanean ari baldin
bagara eta zortzi pertsonek parte hartzen badute. Horretarako, ikertzaile batzuk
egon daitezke datuak apuntatzen eta hizkeraz harago doan hizkuntzari buruzko
notak hartzen, baina halere, lana korapilatsua izango da pertsona askok parte
hartzen badute.
4.12. ZUZENEKO BEHAKETA
Behaketa mota bat baino gehiago daude. Laborategietan egiten diren behaketa
kontrolatuetatik behaketa parte-hartzaileetara (behatzaileak parte hartzen du ikergai den portaera edo fenomenoan), tartean beste asko daude. Eta zergatik ez, behaketa bera da beste teknika askotan (inkestak, elkarrizketak, dokumentazio-azterketa…) egiten duguna, baina desberdindu ahal izateko behaketa gainerako tekniketatik, behaketa honelaxe definituko dugu: elementuen portaerak eta jarrera inolako manipulaziorik gabe era sistematiko eta kontrolatuan begiratzea (Juaristi, 2003: 15).
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Behaketan gehiago edo gutxiago egituratu daitezke. Oro har, gutxi gorabeherako egituraketa egiten da Politika eta Administrazio Zientzietan (horrek eskatzen
du protokolo bat osatzea), baina beste Gizarte Zientzia batzuetan protokolorik gabe
egiten dute lan, ikerketa esploratzaileak egiteko. Bestalde, behaketa egin daiteke
baldintza artifizialetan (esperimentu bat), hau da, estimuluak jarriz ikergai diren
elementuetan, edo artifizialki sortuz egoerak; esango dugu esperimentala dela. Horrelakoak oso erabiliak dira laborategiko lanetan, baina baita Politika eta Administrazio Zientzietan ere. Adibidez, hauteskunde-kanpainako propagandak eta leloak
duten baliagarritasuna aztertzeko. Dena den, gure diziplinan ohikoagoak dira baldintza naturaletan egindako behaketak. Errealitatea den bezala ikertu nahi dugu,
esperimenturik gabe. Adibidez, teknika hau oso baliagarria da ikertzeko manifestaldiak, mitinak, kanpaina politikoak, etab.
Behaketaren bitartez lor daiteke askotan hitzekin manipulatu, ezkutatu edo
eraldatzen den errealitateari buruzko bertsio errealago bat. Adibidez, euskararen
erabilera neurtzeko inkesta ez da teknikarik hoberena. Apika, jakintza maila ezagutzeko bai, baina erabilera zehazteko erabiliagoak izaten dira behaketak (“kaleneurketak” izenarekin ezagunak). Horrela, benetan jakingo dugu jendeak zenbat
erabiltzen duen euskara eta zein esparrutan. Inkesta bidez egingo bagenu, ziur asko
errealitatean dagoena baino erabilera maila altuagoa lortuko genuke. Eta hori
gertatzen da askotan adierazpenetan desioak errealitatearekin nahasten dituztelako
elkarrizketatuek.
Baina teknikak baditu bere mugak ere. Muga garrantzitsu bat da momentuan
gertatzen dena soilik azter dezakeela. Ez dago lehen aldia behatzerik. Horregatik,
ezinezkoa izaten da une historiko batzuetan gertatutako fenomenoak behatzea (edo
une berean gertatzen ari diren gertakari desberdinak aztertzea). Beste arazo bat
izaten da ikertzailearen balio-hierarkiak eta kulturak eragin dezaketela behaketaprozesuan eta berorren interpretazioan. Horregatik, oso garrantzitsua da horietaz
ahalik eta gehien aldentzea; Izan ere, arriskua izaten da behaketaren objektuarekin
gehiegi enpatizatzen bukatzea eta aurkako akatsean erortzea. Dena den, behaketan
ikertzaileak izan dezakeen eragina objektuarengan beti izango da gainerako
tekniketan baino txikiagoa.
Norbaitek pentsa dezake behaketa egunero egiten dugula, eta beraz, ez duela
ezer berezirik. Egia da gizakiok une eta leku desberdinetan erabiltzen dugula
behaketa. Baina desberdintasun nagusia da teknika gisa erabiltzean era zientifikoan
egin behar dugula. Horrek esan nahi du behaketa sistematizatuko dugula aurretiko
ikerketa-prozesuan eman ditugun pauso guztien emaitza bezala.
Azkenik, aurretik aipaturiko behaketaren tresna nagusietako bati bi hitz eskainiko dizkiogu. Protokoloa da gure behaketa antolatzeko eta gidatzeko dokumentua
(gidoia izango litzakeena eztabaida-talde batean edo sakoneko elkarrizketa batean).
Protokolo batek, besteak beste, zehaztu behar ditu zein diren eta nola jasoko
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ditugun gure hipotesiak egiaztatzeko beharko ditugun datuak. Helburu horiek zehazteko, beti bezala, oso argi eduki behar ditugu ikerketa moldeak: esploratzailea,
deskribatzailea edo esplikatzailea. Esploratzailea bada, ez da beharrezkoa
protokolo bat egitea, baina gainerako guztietan, erabat beharrezkoa izango da.
4.13. TAILER PARTE-HARTZAILEAK
Teknika garrantzitsuenekin amaitzeko, jarraian datuak jasotzeko balio duen tailer
parte-hartzaile baten adibide bat ikusiko dugu. Tailer parte-hartzaileak oso
erabiliak dira ikuskera dialektikoan. Halere, gero eta gehiago erabiltzen dira, beste
ikuskera batzuetatik egindako ikerketetan. Izan ere, teknika hauek oso baliagarriak
izan daitezke datuak lortzeko, eta alde horretatik, integratu egiten dituzte ikuskera
desberdinetako paradigma berriek.
Tailer parte-hartzaileak bereziki baliagarriak dira ikerketa aplikatuetan, horregatik, Politika eta Administrazio Zientzietako jakintza-arloa da bereziki erabilia
gestio publikoan. Hala ere, lortutako datuen trataera oso desberdina izaten da erabiltzen den ikerketa-markoaren arabera. Arestian aipatu dugun moduan, gainerako
ikuskerekin alderatua, ikuskera dialektikoa (edo kritikoa) oso diferentea da epistemologikoki. Horren adierazgarria da ikerketak egiteko erabiltzen duen markoa:
Ikerkuntza Ekintza Parte-hartzailea (IEP). Gogora dezagun azken horrek ez dituela
ikerketa-objektuak, baizik eta subjektuak.
AMIA (Ahuleziak, Mehatxuak, Indarguneak eta Aukerak)
Teknikarik ezagunenetariko bat da AMIA. Famatuenetariko bat da erabiltzen
duen eskema oso erabilia delako txostenak antolatu edota idazteko, bereziki
diagnostikoak. Beraz, erabilerak ez du zertan izanik tailer parte-hartzaile moduan.
Hemen interesatzen zaiguna da teknika honen erabilgarritasuna tailer moduan.
Teknika honen bitartez, 15-2016 lagunen arteko bilerak antolatzen dira gai
edo problematika baten alderdi nagusiak aztertzeko. Hausnarketak eta gogoetak
banaka egingo dira lehenengo, gero bakoitzak osatutako AMIA azalduko du talde
txikian, eta azkenik, talde handian aurkeztuko dira taldeetan osatutako AMIAk,
guztion artean bat osatzeko. Lan horretan, garrantzitsua da esparru bakoitzean astia
egotea norberak bere AMIA aurkezteko, eztabaidatzeko eta gainerako parte-hartzaileekin konpartitu bat eraikitzeko.
Eskema erraza da. Ikergaia, egoera edota fenomenoaren ahuleziak detektatu
behar dira, hau da, oraingo arrisku-faktoreak zehaztu. Ondoren, mehatxuak izango
dira definitu nahiko ditugunak, hau da, etorkizuneko arrisku-faktoreak. Hurrengoa,
16. Gehiago edo gutxiago izan daitezke, baina aipatu ditudan zenbakiak oso egokiak dira
horrelako tailerrak egiteko.
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indarguneak izango dira klabe positiboan, hau da, uneko alde positiboak edota
puntu arrakastatsuen faktoreak detektatzea. Eta azkenik, jasoko dira zein izango
diren aukerak etorkizunari begira, hau da, potentzialtasunak eta etorkizunerako
arrakasta-faktoreak izango direnak. Eta guztiak eztabaidatu eta sistematizatu
egingo dira lau ardatzeko taula batean.
Bukatzeko, teknika honek dituen arriskuen artean aipa daiteke sinplifikaziorako joera sor dezakeela; eta adostasuna sortzeko joera duela. Alde horretatik,
asimetriak eta interesen arteko gatazkak ezkuta ditzake.

5. Kontrastea

Azaldu dugun moduan, teoria batek lehenago edo beranduago egin beharko dio
aurre kontrastearen uneari. Gogora dezagun, teoria bat egiaztatua izateko, aurretik
aurresate batzuk formulatu behar direla. Hau da, errealitatea behatu aurretik zer
aurkituko dugun zehaztuko duten esaldiak eraikiko ditugu. Oro har, hipotesi modura formulatzen ditugu eta, horregatik, askotan esan daiteke horiek direla teoria
baten laburpena. Ondorioz, esango dugu teoriak egiaztatzen direla hipotesiek ondo
islatzen badituzte suposizio teorikoak eta egiaztatuak izan badira.
5.1. KAUSALITATE ANIZKOITZA
Arestian aipatu dugun moduan, hipotesiek izan dezakete izaera deskribatzailea edo
esplikatzailea. Azkenek atentzio berezia dute kontrastatze-unean; izan ere, ikerkuntzarentzat bereziki interesgarria da fenomenoak azaldu ahal izatea kausa-efektu
logika batean oinarrituta. Horiek dira hipotesirik ausartenak eta zailenak, ez baita
erraza azaltzea fenomeno politikoak aldagai aske gutxi batzuekin. Errealitate korapilatsu horren aurrean, aldagai askeek duten eragina hierarkizatzea da egin beharreko lan problematikoena.
Fenomeno politiko bat azaltzeko, beharrezkoa da berau sortzen duten aldagai
garrantzitsuak isolatzea. Hartara, aldagai esplikatzaile batek mendeko batean duen
eragina erlatibizatzeko gai izango gara, gainerako aldagai askeak kontrolatu ondoren. Adibidez, udal-gobernu batek parte-hartze politikak martxan jartzeko arrazoiak azalduko dituzten aldagai askeak pentsa ditzakegu, adibidez, ezker-eskuin
ardatzean kokatzea, nazionalismo-independentismo ardatzean kokatzea, koalizioko
gobernua izatea, gehiengo absolutua izatea edo ez, etab. Jakiteko aldagai bakoitzak
duen eragina parte-hartze politikak martxan jartzeko, banaka-banaka estimatu beharko genituzke, gainerako aldagaien eragina kontrolatuz (neutralizatuz, alboratuz).
Era berean, bi aldagairen arteko harreman soila ikertu nahi dugunean, ezin
dugu gure azterketa bukatu bien arteko portaerak behatuta. Izan ere, posible izan
daiteke kobariantza egotea baina harremana ez izatea erreala, eta beraz, kobariazioa gertatzea beste hirugarren aldagai baten eraginagatik, edo beste hirugarren
horrek duelako harremana biekin (xehetasun gehiagotarako ikusi 2. atala).
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Adibidez, aztertu nahi izango bagenu cleavage ideologikoak zer-nolako
eragina duen udal-gobernu baten politika parte-hartzaileetan, emaitza gisa jaso genezake bi aldagaien artean korrelazioa dagoela. Hau da, zenbat eta ezkertiarragoa
izan gobernua, orduan eta parte-hartze politika gehiago jartzen ditu martxan. Baina, horretan ezin da utzi ikerketa. Kobariantza bat topatu izanak ez du ziurtatzen
planteatutako harremana gertatzen denik. Esate baterako, gerta liteke ezkerreko
gobernu gehienak gutxiengoan dauden gobernuak izatea, eta eskumakoak, aldiz,
gehiengo osoa izatea. Aldagai hori aztertuko bagenu, agian konturatuko ginateke
benetan hori dela eragin gehien duen aldagaia. Beraz, horrela izan edo ez izan,
aldagai horrek izan dezakeen eragina kontrolatzea interesgarria izan daiteke.
Horregatik, aldagai biren arteko harreman soila planteatuta ere, gure ondorioak
sendoagoak izan daitezen ezinbestekoa izango da beste aldagai batzuen eragina
aztertzea.
Jarraian, aldagaiak kontrolatzeko logika azalduko duen adibide bat ikusiko
dugu Johson eta Joslyn-ek (1995: 378) egindakoan oinarrituta. Imajina dezagun
errepublikazaleen botoa azaltzeko eredu teoriko bat, zeinak azalpenerako oinarri
nagusi duen hautesleek duten gastu publikoari buruzko jarrera. Hipotesia da:
«Zenbat eta hauteslea gastu publikoa murriztearen aldekoagoa izan, orduan eta
probabilitate handiagoa du Alderdi Errepublikazaleari botoa emateko». Hipotesiaren aldeko datuen artean, 5.1. irudian ikusten dugu gastu publikoa murriztearen
aldekoen artean gehiago direla boto errepublikazalearen aukera egiten dutenak. Eta
nabarmen, murrizketaren aurkakoen artean ikusten dugu % 25ek baino ez duela
errepublikazaleen alde egiten.
5.1. irudia. Harremana botoaren eta gastu publikoari buruzko jarreraren artean
Mendeko aldagaia

Aldagai askea
Gastu publikoa
murriztearen alde

Gastu publikoa
murriztearen aurka

Guztira

% 55 (550)

% 25 (250)

% 40 (800)

% 45 (450)

% 75 (750)

% 60 (1200)

% 100 (1000)

% 100 (1000)

% 100 (2000)

Botoa
errepublikazaleei
Botoa demokratei
Guztira
Iturria: asmatutako datuak dira.

Hala ere, Politika eta Administrazio Zientzietan askotan ikertu dira, besteak
beste, ideologia, diru-sarrerak edo lanpostua aldagaiak botoa azaltzeko. Aurreneko
ataletan ikusi dugun bezala, badago lege politologiko bat dioena ezen diru-sarrera
altuak dituztenen artean eskumako alderdiak bozkatzeko probabilitate handiagoa
dagoela. Beraz, baliteke diru-sarrerek eragina izatea hautesleak izan dezakeen
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gastu publikoaren murrizketari buruzko jarreran. Ez da batere zaila pentsatzea
dirudunek kontsidera dezaketela zerbitzu publikoen (hezkuntza, osasuna…)
erabilera txikia egiten dutela, eta horregatik, garatuko dituzte gastu publikoa
murriztearen aldeko jarrerak.
Demagun diru-sarrerak kontrolatu nahi ditugula gure adibidean. Horretarako,
konstante mantendu behar ditugu diru-sarrerak 5.2. irudian egiten dugun moduan.
Bi azpikategoriatan (diru-sarrera altuak eta baxuak) sailkatu ditugu kasu guztiak,
diru-sarreren efektua kontrolatzeko asmoz. Emaitzetan ikusten dugu errepublikazaleen artean diru-sarrera altuak zein baxuak izan, jarrera berdinak azaltzen dituztela gastu publikoari buruz. Are gehiago, diru-sarrera baxuak eta altuak dituztenen
artean, hautesle kopuru berdina dute errepublikazaleek. Eta noski, gauza bera
errepikatzen da demokraten artean.
5.2. irudia. Botoa (aldagai askea) eta diru-sarrerak (kontroleko aldagaia)
aldagaien arteko harremanik ezaren adibidea
Gastua publikoa
murriztearen alde

Gastu publikoa
murriztearen aurka

Guztira

Botoa
errepublikazaleei

% 55 (275)

% 25 (125)

% 40 (400)

Botoa demokratei

% 45 (225)

% 75 (375)

% 60 (600)

Guztira

% 100 (500)

% 100 (500)

% 100 (1000)

Botoa
errepublikazaleei

% 55(275)

% 25 (125)

% 40 (400)

Botoa demokratei

% 45 (225)

% 75 (750)

% 60 (600)

Guztira

% 100 (500)

% 100 (500)

% 100 (1000)

Diru-sarrera altuak

Diru-sarrera baxuak

Iturria: asmatutako datuak dira.

Baina azterketak beste emaitza batzuk eman zitzakeen. Aukera bat azaltzen
dugu 5.3 irudian. Bertan, zenbakiek adierazten dute harreman faltsu bat dagoela
gastu publikoari buruzko jarreraren eta botoaren artean. Kasu horretan nabarmena
da diru-sarrerek markatzen dutela alderdi bati edo beste bati botoa ematea. Errepublikazaleek jasotzen duten boto kopurua oso altua da diru-sarrera altuak dituztenen
artean, eta horretan, berdin dio gastu publikoa murriztearen alde edo kontra egon.
Berriz, demokratak dira nagusi diru-sarrera baxuak dituztenen artean, eta hori horrela da planteatutako bi jarrera posibleetan. Beraz, datu hauen arabera, jarreraren
eta botoaren arteko harremana ez da kausala, baizik eta faltsua. Sasi-harremana
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hau sortzen da bi aldagaiak daudelako harremanetan hirugarren aldagai batekin
(diru-sarrerekin). Eta behin azken hori kontrolatzen dugula, desagertu egiten da
mendekoaren eta esplikatzailearen arteko hasierako harremana, eta ondorioztatzen
dugu botoaren azalpena emateko aldagai esplikatzaile nagusia dela diru-sarrera, eta
ez, aldiz, gastu publikoaren murrizketari buruzko jarrera.
5.3. irudia. Diru-sarrerak aldagaia kontrolatuta, gastu publikoari buruzko
jarreraren eta botoaren arteko sasi-harremanaren adibidea
Gastua publikoa
murriztearen alde

Gastu publikoa
murriztearen aurka

Guztira

Botoa
errepublikazaleei

% 70 (490)

% 70 (210)

% 70 (700)

Botoa demokratei

% 30 (210)

% 30 (90)

% 30 (300)

Guztira

% 100 (700)

% 100 (300)

% 100 (1000)

Botoa
errepublikazaleei

% 15 (30)

% 15 (120)

% 15 (150)

Botoa demokratei

% 85 (170)

% 85 (680)

% 85 (850)

Guztira

% 100 (200)

% 100 (800)

% 100 (1000)

Diru-sarrera altuak

Diru-sarrera baxuak

Iturria: asmatutako datuak dira.

Jarri dugun adibidean, aukera askoz gehiago egon zitezkeen, baina guk azkeneko bat aipatuko dugu. Demagun, jarreraren eta botoaren artean diru-sarrera aldagaia sartu eta kontrolatu egiten dugula bi kategorietan. Hiru aldagaien arteko harremana azaltzen du 5.4. irudiak. Ondorioa izan daiteke jarreraren eta botoaren arteko
harremana ahuldu egiten dela diru-sarrerengatik, baina oraindik mantentzen dela.
Izan ere, hautesleen parte bat egongo da gastu publikoa murriztearen alde dirusarrera altuak dituelako. Baina, aldi berean, errepublikazaleen artean altuagoa izango da gastu publikoa murriztearen aldekoen portzentajea diru-sarrera maila guztietan. Eta gainera, alde nabarmena izango du demokratekin alderatuta.
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5.4. irudia. Errepublikazaleen botoa azaltzen duen eredu kausala
Aldagai askeak

Mendeko aldagaia

Diru-sarrerak +
+
Errepublikazaleak
bozkatzeko
probabilitatea
Gastu publikoa
murriztearen
aldeko jarrera +

Iturria: egileak landua.

Politika eta Administrazio Zientzietan beti izan behar da kontuan fenomenoak
konplexuak direla eta komeni dela kontuan edukitzea faktore askok eragin dezaketela azalpenetan. Aurreikusten badugu hirugarren, laugarren edo bosgarren aldagai
batek eragin dezakeela gure eredu teorikoan, hoberena da hori ikertzea, bi motiborengatik: haren eragina mendeko aldagaiaren gain neurtzeko, eta aldagai askearen
benetako pisua estimatzen laguntzeko.
Dena den, bigarren atalean azaldu dugun moduan, ez dira aldagai gehiegi
hartu behar, teoria batek izan behar duen parsimonia informatiboa gorde behar
badu behintzat. Ereduari gehitzen zaion aldagai bakoitzeko, zaildu egingo da bere
ulergarritasuna eta errealitatea laburbiltzeko gaitasuna.
Beraz, guri interesatzen zaigun harremanean zentratzeko eta kontrastea
egiteko oso garrantzitsua da beste aldagaiak kontrolatzea. Horregatik, kontrastea
egiten duten metodoak ezaugarritu egiten dira aldagai askeek mendekoan duten
eragina kontrolatzeko modu eta graduagatik. Metodo esperimentalean, ikertzaileak manipula ditzake aldagai exogenoak, konstante manten daitezen; metodo
estatistikoan manipulazioa hori egiten da teknika matematikoen bidez; eta,
azkenik, metodo konparatuan kontrola egiten da klasifikazio baten bitartez (balioak
esleituz aldagaiei), eta kasuen hautaketa egoki baten bidez, ziurtatzeko guztietan
balio batzuk konstante mantenduko direla.
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5.2. NOLA KONTRASTATZEN DIRA TEORIAK?
Teoriak egiaztatzeko edo kontrastatzeko hainbat metodo daude eta, zientzietan dauden bide nagusien arabera ordena daitezke:
1. Esperimentazioan oinarrituriko bidea. Ikertzaile batek egiten ditu iragarpenak teoria batean oinarrituz. Ondoren, ikergaiari baldintzak aldatzen dizkio
zenbait estimuluren bitartez eta behatzen du zein puntutaraino diren emaitzak kongruenteak edo ez. Iragarpena eta emaitza bat badatoz, teoria indartuko da; inkongruentzia batek, aldiz, ahulduko luke.
2. Behaketan oinarrituriko bidea. Ikertzaile batek iragarpenak egiten ditu
teoria batean oinarritutako dedukzioen bidez. Ondoren, inolako kanpoestimulurik jarri gabe behatu eta jaso egiten ditu datuak. Ariketa da ikustea
zein puntutaraino bat datozen aurresateak eta behaketaren emaitzak.
Zientzia bakoitzak badu joera bat esperimentazioan edo behaketan oinarrituriko ikerketak egiteko. Adibidez, Biologian, Fisikan, eta Kimikan, esperimentuetan
oinarritutako ikerketak egiten dituzte batez ere. Psikologian, berriz, esperimentazioa erabiltzen dute, baina behaketa baztertu gabe. Beste batzuek, aldiz, hala nola
Antropologiak, Geologiak edo Astronomiak, behaketan oinarritzen dute ikerkuntza,
batez ere. Azken horietan bezala, Politika eta Administrazio Zientzietan oso gutxitan egiten dira esperimentuak, arraroak dira, ez bada simulazio-jokoak egiteko edo
esperimentazio psikologikoetan oinarritzeko. Horregatik, Politika eta Administrazio Zientzietan hipotesiak egiaztatu ahal izateko, datuak behaketa bidez lortzen
ditugu batez ere. Kasu horretan, bi multzo nagusitan bana genitzake behaketa
motak:
1. Kasu kopuru handi baten behaketa. Ikertzaileak hipotesien kontrastea
oinarrituko du kasu kopuru handi baten azterketan. Normalki, horretarako
laginketa on bat egingo du eta datuen ustiaketa estatistikoa izango da. Inkestak eta erroldak maiz erabiltzen dira horrelako kasuetan. Baina inkestetatik lortutako datu estatistikoez gain, badira datuak lortzen direnak herrialde bateko gobernuen ezaugarrien neurketatik. Beha daitezkeen aldagaiak
izan daitezke, besteak beste, zatikatze parlamentarioko datuak, gobernuen
iraunkortasuna neurtuta hilabetetan, etab. Demagun Bigarren Mundu Gerraren osteko gobernuak aztertu nahi ditugula Italian, Frantzian, Alemanian
edo beste edozein herrialdetan. Hogei gobernu baino gehiago izan genitzake aztertzeko eta, beraz, kasu kopuru handi baten behaketa baten aurrean
egongo ginateke. Gero, datu horiek, politika konparatuko metodologiaren
bidez aztertzen dira askotan. Halere, ikertzaile batzuen ustetan, datu kopuru hau ez litzateke nahikoa izango, kasu kopuru handikotzat jotzeko. Dena
den, gero eta ospe handiagoa bereganatzen ari da politika konparatua.
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2. Kasu-azterketak. Hauetan ez da bilatzen kantitatea, baizik eta kalitatea.
Kasu gutxi dira aztertuko direnak, batzuetan bakarra ere izan liteke, eta
hori bai, ahalik eta xehetasun gehienekin. Jakin nahi da zein puntutaraino
diren gertaerak aurreikusitakoak bezalakoak eta aktoreak nola adierazi eta
portatu diren: zein jarrera izan dituzten, etab.
Baina hipotesien kontrastea egin behar dugunean, zein metodo komeni da
erabiltzea: kasu askoren azterketa edo kasu-azterketak? Hori norberak erabaki
behar du, alde batetik kontuan edukita zein diren eskura dituen baliabideak, eta
bestetik, bilatuz zorroztasun zientifikoa. Zer esan nahi du azken horrek? Alde
batetik, zaintzea gaiaren arabera zein diren laginari begiratuta plantea genitzakeen
gutxieneko irizpideak. Eta bestetik (eta hau da bereziki garrantzitsua), ahal dela,
hautatu behar dugun metodoak izan beharko luke teoria egiaztatzeko kontrasteahalmenik handiena duena. Horregatik, sakonki aztertu beharko dugu zein diren
gure teoriak kontrasterako behar dituen datuak. Adibidez, arlo kualitatiboan
mugituz gero, ziur asko erabilgarriak izango zaizkigu kasu-azterketak. Aitzitik,
gure teoriak kasuen arteko portaerak era adierazgarri batez transmititu baditzake
irizpide kuantitatiboak erabiliz, orduan, kasu askoko behaketa egitea komeni da.
Adibidez, uste badugu Hegoaldean ditugun lau alderdi abertzaleen arteko
desberdintasuna handia dela, eta hori oinarritzen badugu bakoitzak duen ikuskera
primordialista edo boluntaristaren inguruko parametroetan, ziur asko kasuazterketa egingo dugu. Diskurtsoetan eta iritzi pertsonaletan barneratuko gara.
Baina gure asmoa bada alderdi abertzaleek izan duten hauteskunde-garapena
ikustea, kasu askoren behaketara joko dugu (hauteskunde guztiak, hautesle kopuru
osoak…), besteak beste, datuak erregistratuta daudelako.
Laburbilduz, esan daiteke kasu-azterketek errazten dutela sakoneko ikerketa
trinko bat egitea. Eta, aldiz, kasu askoko ikerketek laguntzen dute ahalik eta
hedagarrienak izaten gure teoriaren aplikazioan/kontrastean.
5.3. METODO ESPERIMENTALA
Zientzian pentsatzen dugunean, esperimentua da froga hori sinbolizatzen duena.
Izan ere, guk kontrolatzen dugu behaketa esperimentatzen dugunean. Gure esku
dago mendeko aldagai batean eragiten duen aldagai aske baten egoera edota balioak aldatzea. Baina ez du izan behar aldagai bakarra, gehiago izan daitezke manipula ditzakegunak. Alde horretatik, atal honen hasieran aipatu dugun aldagaien
neutralizazioa era eraginkor batez egiteko aukera ematen du esperimentazioak. Eta
behin hori egin dugula, mendeko aldagaian gertatuko diren balio-aldaketak egotzi
ahal izango dizkiogu gure aldagai esplikatzaile nagusiari (kontrolatu ez dugun
bakarra).
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Adibidez, pentsa dezagun aztertu nahi dugula nola eragiten duten ongarriek
(aldagai askea) landareen (azterketarako unitateak) hazkundean (mendeko aldagaia). Esperimentu hori ondo egiteko, ezinbestean kontrolatu beharko ditugu hazkundean eragina izaten duten beste zenbait aldagai (adibidez, argia eta ur-kantitatea). Ondoren, landareei botako dizkiegun ongarrien kopuruak alda genitzake,
eta horrela behatu kantitate bakoitzak duen eragina landareen hazkundean
(adibidez, zentimetrotan neurtuta).
Aipatu bezala, Politika eta Administrazio Zientzietan ez da batere normala
esperimentuak egitea. Zaila da era kontziente batez gizarte-sistema edo sistema
politikoetako balioak manipulatzea. Baina horrek ez du esan nahi egiten ez direnik
edo posible ez direnik. Adibidez, kanpainak prestatzeko simulazio-jokoak egiten
dira batzuetan (leloen, iragarkien edo proposamen politikoen eraginkortasuna
neurtzeko), baita politikaren inguruko ikerketa psikologikoak egiteko ere. Oro har,
talde-dinamiken bidez bideratzen dira esperimentuok.
Demagun bi talde osatzen ditugula antzeko ezaugarriak dituzten pertsonekin.
Talde esperimentalari aplikatuko diogu estimulu bat (aldagai askea), eta kontroleko taldeari ez diogu inolako estimulurik bideratuko. Bi taldeetako pertsonen
ezaugarriak berdintsuak direnez, bi taldeek emaitzetan izaniko desberdintasunak
aplikatutako estimuluaren arabera (aldagai askea) azalduko ditugu. Beraz, zenbat
eta desberdintasun gehiago izan mendeko aldagaian, orduan eta eragin handiagoa
izango du aldagai askeak.
Lan hori egin ahal izateko, ezinbestekoa da mendeko aldagaian talde biek dituzten balioak aztertzea, esperimentua hasi aurretik eta ondoren. Hartara, kontrolatu ahal izango dugu talde esperimentalean eta kontrolekoan egondako aldaketak
nolakoak izan diren, behin esperimentua aplikatuta. Teorian behintzat, kontroleko
taldeak ez luke zergatik aldatu behar balioa, ez baitzaio aplikatzen estimulurik.
Hori horrela ez bada gertatzen, esan nahi du badaudela beste faktore batzuk
mendeko aldagaian eragiten dutenak eta ez ditugunak kontrolatu.
Logika horri esker, hau da, lehenengo aldagai askea aplikatu ondoren mendeko aldagaiaren portaera behatzeari esker, errazagoa da kausalitatea frogatzea. Y
efektua gertatu da, X aplikatu diogulako. Baina baditu beste zenbait abantaila ikerketa esperimentalak, adibidez, esperimentu bat nahi adina aldiz errepika dezakegu
gure ikerketaren emaitzen fidagarritasuna handitzeko; eta, horrek, lagunduko du
aldagaien arteko balizko harremanak berretsi ahal izateko.
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5.4. METODO ESTATISTIKOA
Aldagaien arteko harremanak aurkitzeko zenbait teknika matematiko erabiltzen
ditu. Metodo esperimentalak kontroleko aldagaien egoera manipulatzen badu ere,
metodo estatistikoak gauza bera egiteko modua du manipulazio matematikoen bidez. Arazo nagusia da metodo honetako teknikak erabiltzeko kasu kopuru handiak
behar ditugula. Hori zaila izan daiteke ikerkuntza politologikoan, kasuak ez badira
pertsonak. Azken horietarako inkestetatik kasu askotan oinarritutako datuak lor
ditzakegu, baina arestian aipatu dugun bezala, kasuak ez direnean pertsonak zaila
izaten da; adibidez, EAEko gobernuak hartuko bagenitu kasutzat, asko jota dozena
bat kasu izango genuke (hori gobernu-aldaketa bat definitzeko irizpideen araberakoa izango litzateke, baina gehienak aplikatuta, EAEn egondako gobernuak, zortzi
eta hamabi kasu artean izango lirateke). Horregatik, kasu gutxi dituzten ikerketetarako, ziur asko, metodo hobea izan daiteke konparazioan oinarriturikoa.
Jarraian, azkar-azkar, zenbait teknika estatistiko analitikotara gerturatuko gara
(ez ditugu zehatz-mehatz hemen azalduko, hori ez baita gure helburua). Noski, ez
daude teknika guztiak, baina bai Politika eta Administrazio Zientzietan maiz erabiltzen diren batzuk17. Alde batera utziko dugu aldagai bateko estatistika deskriptiboa (media, moda, mediana, desbideratze tipikoa, bariantza, etab.), ez duelako
erabiltzen hipotesiak egiaztatzeko teknikarik. Horrek ez du esan nahi ez dugunik
erabiliko zenbait metodologiatako elementu gisa.
Beraz, zentratuko gara estatistika analitikoan. Horretan, gutxienez aldagai biren arteko harremana aztertzen denez gero, baliagarria izan daiteke hipotesi desberdinak kontrastatzeko. Errepaso txikia egingo dugu aldagai biko edo anizkoitzeko azterketarako koefiziente famatuenekin:
– Khi karratua (X2). Estatistiko honekin aztertu nahi da ea asoziaziorik dagoen bi aldagai diskreturen artean. Horretarako, oinarritzen da kategoria
desberdinen artean egon daitezkeen balioen homogeneotasun edo heterogeneotasunean; zenbat eta heterogeneotasun handiagoa egon datuetan,
orduan eta eragin handiagoa izango du aldagai askeak mendekoan. Noski,
hori ongi arrazoitu beharko da teorikoki, eta ez soilik numerikoki, azken
batean datu estatistiko hutsek ez baitute argudiatzen harremanik. Khi
karratuaren adierazgarritasunari dagokionez, onartu egiten da adierazgarria
dela konfiantza maila batekin. Oro har, Politika eta Administrazio Zientzietan onartuenak dira % 95 eta % 99. Horiek adierazten dute zer probabilitate dagoen asoziazio hori ausazkoa izateko. % 95 = 0,05eko proba-

17. Teknika estatistikoetan sakondu nahi duenak bibliografian aurkituko ditu zenbait erreferentzia
bibliografiko.

130

Politika- eta administrazio-analisirako metodologia eta teknikak

bilitatea eta % 99 = 0,01eko probabilitatea18. Arau orokor bezala, ez dugu
onartuko % 95 konfiantza maila baino baxuagoko adierazgarritasuna duen
Khi karratua. Laburbilduz, estatistiko honek lau gauza adierazten dizkigu:
1.- Khi karratua adierazgarria den ala ez. 2.- Aldagai askeak eragina duen
mendeko aldagaian ala ez. 3.- Aldagaien artean asoziaziorik dagoen ala ez.
4.- Lagina homogeneoa edo heterogeneoa den. Adibidez, gure hipotesi
nagusia bada aukera politikoak baldintzatzen duela Abiadura Handiko
Trenaren (AHTren) inguruko jarrera, hori egiaztatzeko, inkesta batetik
lortutako datuak erabil genitzake. Horretarako, jakin nahi dugu ea aldagai
diskretu biren artean (aukera politikoa eta Abiadura Handiko Trenarekiko
jarrera) asoziaziorik dagoen. Khi karratuaren froga positiboa ateratzen
bazaigu % 99ko konfiantza mailarekin, esango dugu gure Khi karratua
adierazgarria dela, aldagai askeak eragina duela mendekoan, eta beraz, bien
artean asoziazioa dagoela, lagina heterogeneoa delako.
Bi aldagai diskreturen arteko azterketak erantzun beharreko hiru galderetatik bati baino ez dio erantzuten: asoziazio dago? Baina beste biei erantzutea
komeni da azterketa osatzeko: zein da asoziazioaren intentsitate-gradua?
Aldagaien arteko harremanaren intentsitatea neurtuko duten koefiziente
ugari daude, besteak beste, Cramerren V-a, Phi, C, etab.
Azkenik, hirugarren galderari erantzun behar zaio: nolakoa da asoziazioa?
Erantzun bat emateko ezinbestekoa da kontingentzia-taulen azterketa bat
egitea (horien azterketan oinarritzen da Khi karratua). Kontingentzia-taulen
adibideak aurki daitezke atal honen kausalitate anizkoitza jorratzen den
puntuko 5.1., 5.2. eta 5.3. irudietan. Eraikitzen dira aldagaien emaitzak gurutzatuz eta antolatuz errenkaden, zutabeen edota totalen araberako portzentajeetan.
– Pearson-en korrelazio-koefizientea harreman linealak aztertzeko. Kobariantzarik dagoen aztertuz jakin nahi da ea aldagai jarraitu biren artean harremanik dagoen ala ez. Zenbait korrelazio mota daude19: korrelazio lineal
zuzena, alderantzizko korrelazio lineal zuzena, kurba erazko korrelazio zuzena, kurba erazko alderantzizko erlazioa, etab. Pearson-en r koefizienteak
18. Probabilitatea (Etxebarria, 2003: 149) beti izango da 0 eta 1 balioen artekoa. Gertaera baten
probabilitatea 0 izango da, gertaera hori ezinezkoa denean (aldeko kasuen kopurua 0 denean). Aldiz,
gertaera baten probabilitatea 1 izango da, gertaera segurua denean (aldeko kasuen kopurua eta kasu
posibleena berdinak direnean).
19. Korrelazio mota hauek dira II. atalean ikusitako kontzeptuen arteko harremanen pareko. Atal
horretako, 2.7., 2.8. eta 2.9. irudiak azter ditzakezu hobeto ulertzeko zein den korrelazio lineal batek
duen adierazpen grafikoa (2.8. da korrelazio lineal positibo bat eta 2.7. korrelazio lineal alderantzizko
bat). Atal horretako adibidean, aldagai bat jarraitua da eta bestea diskretua. Gogoratu Pearson-en r-a
erabiliko dugula aldagai jarraituen arteko harremana aztertzeko. Dena den, traba hauek gainditzeko
modu asko daude. Besteak beste, “abertzale–ez abertzale” eskala bat sor genezake aldagai diskretua
bihurtuz jarraitua.
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aztertuko ditu aldagai jarraituen arteko harreman linealak. Erlazio lineala
era honetan azaltzen da: aldagai askearen aldaketak zentzu bereko aldaketa
bat sortzen du mendeko aldagaian, hau da, zenbat eta aldagai askeak balio
handiagoa lortu, orduan eta balio handiagoa lortuko du mendeko aldagaiak.
Alderantzizko erlazio batek mendeko aldagaiaren alderantzizko aldaketa
esan nahi du.
Hiru informazio nagusi emango ditu Pearson-en korrelazio-koefizienteak.
Alde batetik, argituko digu aldagaien artean harremanik dagoen eta
zenbatekoa den. Eta bestetik, harremanaren norabidea esango digu zeinu
positibo edo negatiboarekin. Koefizientea 1etik –1era doa. –1ek korrelazio
perfektu negatiboa adierazten du, eta 1ek korrelazio perfektu positiboa. 0k
korrelaziorik gabeko egoera. Adibidez, herrialde batzuetako errenta per
capitaren eta ezkerreko boto kopuruaren arteko harremana adierazten badu
r koefizienteak –0,87rekin, esango dugu errenta per capitak eragina duela
ezkerreko alderdiek izango dituzten boto kopuruetan (korrelazio altua dago
–1etik oso gertu dagoelako zenbakia). Hau da, zenbat eta errenta maila
altuagoa izan herrialde batek, orduan eta boto gutxiago lortuko dituzte
ezkerreko alderdiek. Datuak zeinu positiboa izango balu, orduan aldrebes
irakurriko genuke datua. Zenbat eta errenta altuagoa izan herrialde batek,
orduan eta boto gehiago lortuko dituzte ezkerreko alderdiek.
Komeni da r2 mugatze-koefizientea erabiltzea interpretazio osoago bat egiteko. Horrek zehazten du aldagai askeak mendeko aldagaiaren aldakortasunaren (bariantzaren) zein portzentaje azaltzen duen. Adibidez, arestian
aipatu dugun adibidearekin jarraituz, 0,75ekoa izango litzateke r2; horren
interpretazioa da herrialde bateko errenta mailak % 75ean azaltzen duela
ezkerreko alderdiek aterako duten boto kopuruaren aldakortasuna, gainerako % 25a beste aldagai batzuek eta ausazkotasunak azalduko lukete.
Dena den, beste teknika estatistikoetan bezala, aldagaien izaerak zehazten
du aurkitutako korrelazioaren garrantzia. Kontuan izan behar da zentzurik
gabeko korrelazioak daudela. Baina are gehiago, r koefizienteak korrelazioa neurtzen du (elkarrekiko erlazioa), zentzu horretan berdina da X-ren
eta Y-ren, eta Y-ren eta X-ren arteko korrelazioa. Faktoreen ordenak ez
baitu emaitza aldarazten. Dena dela, aldagai bietatik bat bada mendekoa,
hasiera-hasieratik zehaztu beharra dago. Horregatik da hain garrantzitsua
lanketa teoriko on bat egitea korrelazioari zentzua emango dioten argudioak
aurkeztuz.
– Korrelazio anizkoitza eta partziala. Aurreko aldagai bien arteko azterketaren barianteak dira. Korrelazio-koefizienteak berdin interpretatzen dira
eta harreman linealak irudikatu nahi dituzte. Desberdintasun nagusia da bi
bariante horiek aldagai jarraitu birekin baino gehiagorekin lan egiten dute-
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la. Beraz, aldagai anitzen azterketa da egiten dutena. Korrelazio anizkoitzak aztertu nahi ditu mendeko aldagai baten eta batera eragiten duten
aldagai aske multzo baten arteko harremanak. Analisi horrek duen arazoetako bat da ez dagoela jakiterik aldagai askeetatik nork duen pisu handiagoa edo txikiagoa, horregatik, haren erabilera mugatzen da batez ere erregresio anizkoitzen ereduak azaltzeko osagai bat izatera. Eta haren interpretazio isolatua zaila da, adibidez, mobilizazio sozialen kopuruaren aldakortasuna azaltzea hazkunde ekonomikoaren tasarekin eta ustelkeria-indizearekin. Datuak prozesatu, eta, demagun atera zaigun korrelazio-koefizientea
0,90ekoa dela. Ondorioz, esango dugu hazkunde ekonomikoak eta ustelkeria-kasuek eragin handia dutela mobilizazio sozialen kopuruaren aldakortasunean. Kontua da ez dagoela jakiterik bi aldagai askeetatik zeinek duen
pisu handiagoa. Agian, gerta liteke bi aldagaietako batek ez izatea inolako
harremanik mendekoarekin, baina beste batekin sartzen denez azterketan,
badirudi harremana duela.
Puntu hori argitzeko, interesgarria da aldagaiak neutralizatzea. Aldagai bi
baino gehiago korrelazionatuta dauden kasuetan, beste aldagai askeak
kontuan hartu gabe, aldagai aske batek mendeko aldagaian zer-nolako
eragina duen ezagutu genezake. Horretarako, bi aldagaien arteko korrelazio
partziala kalkulatu beharra dago beste aldagaiak konstante mantenduz, hau
da, beraien eragina alboratuz. Beste modu batera adierazita, korrelazio
partzialak egiten duena da aldagai baten edo zenbaitzuen eragina kontrolatu
estatistikoki20, aldagai aske batek mendeko batean duen eragina determinatu ahal izateko. Teknika estatistiko hori oso baliagarria da gure hipotesiak
egiaztatzeko gainerako aldagai askeek izan dezaketen eragina baztertuz
(kausalitate anizkoitzean azaldutakoa egiteko bide estatistikoa da hau). Demagun, hazkunde ekonomikoaren tasa kontrolatzen dugula eta ustelkeriaindizearen eta mobilizazio sozial kopuruaren arteko korrelazio partziala
ateratzen dugula. Demagun lortu dugun emaitza dela 0,45eko r koefiziente
bat; gure ondorioak kasu honetan garbiak izango dira: hazkunde ekonomikoa kontrolatuta, ustelkeriaren eta mobilizazio kopuruaren arteko korrelazioa txikia izango da. Aldiz, kontrolatuko bagenu ustelkeria-indizea, eta
hazkunde ekonomikoaren tasaren eta mobilizazio kopuruaren arteko korrelazio partzialaren emaitza izango balitz 0,90ekoa, esango genuke bien arteko korrelazioa altua dela, eta adierazi ahal izango genuke hazkunde-tasa
dela hasierako bi aldagai askeetatik gehien eragiten duena mobilizazioetan.
Hori baldin bazen gure hipotesia, berretsi egingo genuke horrelako azterketa bat egin ostean.
20. Esperimentuetan erabat manipulatu egiten ditugu aldagaiak kontrolatu ahal izateko. Kasu
honetan, aldiz, estatistikoki estimatzen da aldagai bat kontrolatua izateko balioa. Izan ere, aldagai
baten balioak konstante mantenduta aterako da bi aldagaien arteko korrelazio-koefizientea.
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– Erregresio lineala (sinpleak —aldagai biren artekoak— edo anizkoitzak
izan daitezke). Aurresateak egiteko balio du bi edo aldagai gehiagoren
arteko harreman linealetan oinarrituz. Adibidez, aldagai jarraitu biren arteko harremana ekuazio matematiko baten bidez islatzeko gai bagara, X-ren
balioa ezagututa Y-ren balioa aurresan genezake. Bi aldagai ditugunean,
horrela osatuko da zuzen baten ekuazioa: y = a + bx. Anizkoitzetan ekuazioa luzatuko da ( y = a + bx1 … bxn) aldagai bakoitzeko bx bat erantsiz,
adibidez hiru aldagairekin: y = a + bx1 + bx2
Logika erraza da. Errealitatetik ikerketa enpirikoak lortzen dituen datuak
nahiko sakabanatuta daude, eta horregatik, erregresio linealak datuen
banaketari (puntuen hodeiari) hobekien egokitzen zaion zuzena lortzea du
helburu. Zuzen horretan oinarrituz egingo ditu aurresateak. Liburu honetan
behin eta berriro azaltzen ari garen moduan, Politika eta Administrazio
Zientzietan aldagai bi baino gehiagorekin lan egitea da ohikoena. Oro har,
zenbat eta aldagai gehiago erantsi modelo teoriko eta estatistikoari, orduan
eta azalpen maila handiagoa izango du eta erregresioaren kasuan aurresatea
hobea izango da. Dena den, aipatu dugun moduan ez da komeni aldagai
asko sartzea ereduetan, bestela dena azalduko baitugu ezer azaldu gabe.
Hau da, hobe da zehaztasun apur bat galtzea, horrekin informazio laburbildu eta ulerterrazagoa egiten badugu. Azkenik, azpimarratu behar da
garrantzitsua dela erregresioetan errorea estimatzea, horrela gure aurresatea
zein balio-tartetan dagoen zehaztu ahal izango dugu.
Bukatzeko hipotesiak kontrastatzeko dauden metodoekin, ikusiko ditugu beste
zenbait analisi estatistiko, lagungarriak izan daitezkeenak. Horien artean, aipatuko
ditugu indar esplikatzaile handia duten batzuk (denborazko serieak bezala). Eta
beste zenbait, bereziki onak direnak ikerketa esploratzaileetarako edo ikerketa
baten lehenengo urratsetarako. Lehenengoetan lagundu egiten dute hipotesiak
eraikitzen, eta bigarrengoan, behin datuak jaso ditugula, lehenengo gerturatze bat
egiteko balio izaten dute. Halere, horrek ez du esan nahi ez dutenik balio hipotesiak egiaztatzeko. Baina ikus ditzagun laburki:
– Faktore Bakar Baten Bariantza Analisia (One Way Anova). Errealitate
politiko eta sozialaren inguruko datuak aztertzeko erabiltzen den prozedura
garrantzitsuena konparazioa da. Estatistikak ez digu esaten zer konparatu
behar dugun, baizik eta nola, talde ezberdinetarako prozedura komunak
deskribatuz. Analisi estatistiko hoberenak (baliagarritasuna eta fidagarritasuna kontuan harturik) konparatiboak dira. Adibidez, pertsonen ideologiaren (ezker-eskuin) arabera azter genezake AHTrekiko jarrera. Horretarako, batez bestekoak eta desbideratze tipikoak konpara ditzakegu, jakiteko
portaera ezberdinik dagoen. Baina, analisi estatistikoaren ikuspuntutik ez
da nahikoa ezberdintasunik dagoen jakitearekin, frogatu egin behar dugu
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ezberdintasun horiek esanguratsuak direla. Zentzu horretan, bi talde baino
ez ditugunean konparatzen, nahikoa da hipotesi-kontraste bat egitea T estatistikoa edo Z estatistikoa erabiliz. Izan ere, estatistiko horiek konfiantza
maila zehatz batekin adierazten dute ezberdintasuna esanguratsua den ala ez.
Berriz, bariantza-analisiaren bitartez, talde gehiagoren arteko desberdintasunak aztertu ahal izango ditugu. Talde ezberdinetako datuak bilduma
berekoak balira bezala hartzen ditu, eta aztertu egiten du talde ezberdinen
populazio beretik datozen ala ez. Ondorio gisa, zehaztu ahal izango du
taldeek batez besteko ezberdintasun adierazgarria duten ala ez. Hau da,
datu-serie ezberdinen artean dauden ezberdintasunak, eta ezberdintasun
horien adierazgarritasuna adierazten duen.
Garrantzitsua da azpimarratzea bariantza-analisia erabiliko dugula aldagai
diskretu eta jarraituak ditugunean. Faktorea da aldagai diskretua, eta gure
asmoa da jakitea horrek dituen kategorien (taldeen) artean dauden portaera
desberdinak mendeko aldagaian (jarraituan) adierazgarriak diren, edo dauden desberdintasunak ausaz sortzen diren. Adibidez, Euskal Herriko zazpi
lurraldeetako inkestatuek erantzun badute 0tik 10era duten nazionalismogradua, guk egingo bagenu bariantza-analisi bat, jakin nahiko genuke zazpi
taldeen artean ezberdintasun adierazgarririk dagoen, edo dauden desberdintasunak ausaz sortzen diren (hipotesi hutsa).
Horretarako aterako dugu Fisher-en F arrazoia, eta behin askatasungraduak jakinda, Fisher-en F taulako F gorenarekin alderatuko dugu gurea
konfiantza maila desberdinekin (gogoratu normalean % 95eko eskatzen
dugula21), altuagoa bada, desberdintasuna egongo da. Ondoren, nahi bada,
taldeen arteko ezberdintasunak azter daitezke Scheffe testa erabiliz.
Beraz, gure adibidean ezberdintasuna egongo balitz, adieraz genezake
(teorikoki ondo argudiatzen badugu) Euskal Herriko lurraldearen araberako
jatorriak baduela eragina pertsona bakoitzak duen nazionalismo-graduaren
aldakortasuna azaltzeko. Halere, ondotxo dakigu errealitatea konplexuagoa
dela Politika eta Administrazio Zientzietan, eta horregatik, ez da baztertu
behar azalpenak hobetzeko faktore gehiago erabiltzea.
– Faktore Biko Bariantza Analisia (Two-way anova). Faktore bat baino gehiago erabiltzen ditugunean (bi, hiru edo lau faktore, adibidez). Aurreko
adibideari erantsi diezaiokegu beste faktore bat: euskara jakitea. Bi faktoreen arabera egingo dugu nazionalismo-graduaren konparazioa, lurraldeen
arabera eta euskara jakitearen arabera. Galdera nagusiei erantzungo diegu
21. Gogoratu konfiantza mailak azaltzen duela kasu honetan tauletako F-a ausaz lortzeko
probabilitatea, hori 0,05ekoa izango da % 95 konfiantza maila batekin kontsultatzen badugu, eta 0,01
izango da % 99ko konfiantza mailarekin egiten badugu.

Kontrastea

135

analisi honekin: desberdintasun sistematikorik al dago jatorrizko lurraldearen arabera? Euskaldunak erdaldunak baino nazionalistagoak dira? Lurralde historiko batzuetan soilik edo guztietan? Bestalde, analisi honetan garrantzitsuak dira interakzioak (ikusi liburu honen bigarren atalean zer diren
interakzioak).
– Denborazko serieak. Hauen bidez, etorkizunerako aurreikuspenak egin
nahi dira errealitatean jasotako denborazko datuetatik abiatuta. Adibidez,
ezkerreko alderdiek zenbait hauteskundetan izaniko boto kopuruen denborazko seriea osatu eta helburu gisa izan dezakegu etorkizunerako aurreikuspenak egitea. Gehienetan, lau dira denborazko serie baten elementu gisa
aipatzen direnak: joera sekularra (j), urte-sasoiko aldaketak (u), aldaketa
ziklikoak (z) eta akzidentezko aldaketak (a). Horien arteko harreman-hipotesiak modu askotara aurkez daitezke. Hipotesi gehigarri (batukor) modura:
Y= j+u+z+a ; biderkatzaile modura: Y = j.u.z.a ; eta hipotesi misto modura:
Y = j+ u.z +a, Y = j.u + z.a, etab.
Denborazko serieak lantzeko dauden teknikak hiru metodoen inguruan sailka daitezke: grafikoak, mekanikoak eta analitikoak. Azken horren baitan
erabiliena da erregresioa.
– Cluster analisia. Aldagai jarraituekin eta diskretuekin erabiltzen da, nahiz
eta ohikoagoa den lehenengoekin maneiatzea. Teknika honek aldagaietan
izandako portaeraren antzekotasunengatik edo desberdintasunengatik biltzen
dira analisi-unitateak (kasuak) taldeetan fase desberdinetan. Adibidez,
Europar Batasuneko zenbait herrialderen (analisi-unitateak) portaera aldagai desberdinetan neurtzen badugu (inflazio-tasa, parte-hartzea hauteskundeetan, Barne Produktu Gordinaren hazkunde-tasa, errenta per capita, etab.)
eta gero Cluster analisi bat egiten badugu, herrialdeak aldagai horietan
duten antzekotasunagatik bilduko ditugu konglomeratu desberdinetan.
Hartara informazioa laburbilduko dugu portaera antzekoak desberdinduz
eta agregatuz.
– Osagai Nagusien Faktore Analisia. Aldagai jarraituekin erabiltzen da eta
bere helburu nagusia da aldagaiek duten portaeraren arabera faktoreetan
biltzea. Hau da, kasuek izan duten portaeraren arabera aldagai desberdinetan, batu egingo ditugu faktore desberdinetan aldagaiak. Adibidez, ikasleek
dituzten hamar ikasgaietako notak jaso egiten ditugu hamar aldagaitan
(hamar ikasgai). Teknika aplikatuta ikusten dugu Osagai Nagusien Faktore
Analisiak bost ikasgai bildu dituela (letretakoak) alde batetik, bestetik,
beste lau (zientzietakoak) eta, azkenik, bat bakarrik geratu da (heziketa
fisikoa). Hori horrela egin du, bost ikasgai horietan ikasleek dituzten
portaerak antzekoak direlako (eta beste lauretan antzekoa gertatzen da). Hau
da, letretako ikasgaietan abilezia-faktorea egongo litzateke, zientzietarakoa
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eta hezkuntza fisikorakoa. Horrez gain, teknika honek ere esplikatzen du
faktore bakoitzak zenbatetan azaltzen duen ereduaren bariantza.
5.5. irudia. Korrespondentzia sinpleen analisia.
Puntos
de eta
columna
de fila
Errenkadako
zutabekoypuntuak

Simétrica Normalización
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PP

-1,00
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1 dimentsioa 1
Dimensión

Iturria: egileak sortu eta landutakoa.

– Korrespondentzia sinpleen analisia. Kontingentzia-taulei aplikatzen zaien
azterketa bat da22, beraz, aldagai diskretuekin erabiltzen da. Bere asmoa da
bi aldagai diskreturen kategorien arteko dependentzia-harremanak grafikoki
irudikatzea. Aurreko teknikak bezala, azken xedea da parsimonia informatiboa lortzea, eta horretarako bi dimentsiotan laburbildu nahi ditu kategoriak. Adibide gisa, pentsa dezagun bi aldagairen arteko harremana aztertu
nahi dugula: inkestatuen jatorria (EAEko hiru probintziak) eta nori eman
dioten botoa azken hauteskundeetan (alderdiak). Korrespondentzia sinpleen
analisi batekin lortuko genukeena da ikustea ea dependentzia-harremanik
dagoen kategorien artean eta, egonez gero, bi dimentsiotan laburbiltzea.
Adibidez, sortutako datuekin, 5.5. irudia egin dugu. Horren arabera badago
harreman bat lurralde historikoen artean eta alderdien artean. Esanguratsuena da Alderdi Popularrak duen dependentzia Arabarekin edo EHAK-k
Gipuzkoarekin. Dena den, korrespondentzien analisi honen emaitzak ez

22. Azterketa egiteko gehien erabiltzen den estatistikoa da Khi karratua.
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dira oso onak, datuek ez dutelako asko diskriminatzen. Dependentziak ez
dira oso adierazgarriak, kategorien posizioak ez daudelako oso polarizatuta.
Azkenik, bi dimentsioen inguruko komentario bat egin behar da analisi honetan (horretarako oso baliagarriak izango dira korrespondentzien analisia
eginda lortutako zenbaki eta estatistikoak).
5.5. METODO KONPARATUA
Metodo honen bitartez, ezin da aldagai askeen kontrol sistematiko edo matematikorik egin. Ez dugu manipulaziorik egingo edo korrelazio partzialik aterako.
Baina, bestalde, sakontasun handiagoz aztertu ahal izango ditugu kasuak. Halere,
autore batzuen iritziz, ez dago muga zehatzik metodo estatistikoaren eta konparatuaren artean (Pennings, Keman eta Kleinnijenhuis, 1999). Nabarmenenak dira
kasu kopuruan dauden desberdintasunak. Baina, bestalde, biek dutela helburu
berdina diote: harreman enpirikoak aurkitzea orokortzeko asmoz.
Metodo konparatua, izenak dioen moduan, oinarritzen da konparazio esplizitu
eta sistematikoan. Metodologia hau oso erabilia da politika konparatuan. Zientzia
Politikoko azpidiziplina honek bi ezaugarri nagusi ditu. Alde batetik, ikergai ditu
sistema politikoak, eta, bestetik, horiek ikertzeko erabiltzen duen metodologia da
metodo konparatua. Horren bidez, bilatzen dira kasuen arteko antzekotasunak eta
desberdintasunak. Lan horretatik abiatuta, bilatuko da argudio teorikoak garatzea,
hipotesiak egiaztatzea, kausalitate-harremanak aurkitzea eta orokortze teorikoak
egitea.
Lehenago aipatu dugun moduan, muga bat du metodo honek: kasu kopuru
txikiekin lan egiten du. Halere, askotan hori ez da ikertzailearen hautua. Ezin
ditugu lortu dauden kasuak baino gehiago. Hori maiz gertatzen da gobernuekin lan
egiten badugu, eta oro har, pertsonaz besteko kasuak behatzen baditugu.
Halere, metodo konparatiboak badu estimatzeko abantaila bat: hobeto ezagutu daitezke kasu bakoitzaren xehetasun eta bereizgarriak. Horregatik, ikertzaileak
hobeto ezagutu behar du azterketarako unitateen (kasuena) eta aldagaien arteko
elkarrekintza. Hain zuzen ere, horretan datza alderik behinena metodo estatistikoarekin. Estatistikoan, kasuak aztertzen dira balio batzuk dituzten unitate soil modura. Metodo konparatuak, aldiz, ezin ditu kasuak laburbildu aldagai-talde baten
balio multzo gisara. Uztartu egiten ditu azterketa analitikoa eta interpretatzailea.
Beraz, metodo estatistikoak eta esperimentalak baino zehaztapen txikiagoa badu
ere, ikergaiaren arabera aberatsagoa izan daiteke, alde interpretatzailea lantzen
duelako.
Metodo honetan, gure interesekoak ez diren aldagaien kontrola egiten da
klasifikazio bat eginez aldagaiei balioak esleituz. Kasu kopuru nahikoa ez dugunez
teknika estatistikoak erabiltzeko, eta aldagaiak manipulatzeko aukerarik ez
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dugunez, metodo konparatuak soilik manipulatu ditzake aldagai askeen egoera
hauen balioak, kontuan hartuko dituen kasuen hautaketa on batekin. Helburua da
hautatutako kasuetan aldagai batzuen balioak konstante mantentzea.
Adibidez, gobernuen ezegonkortasuna (mendeko aldagaia) azaldu nahi badugu hauteskunde-sistemaren proportzionaltasun maila handiagatik, hartuko ditugun
kasuetan beste zenbait aldagai kontrolatu beharko ditugu hautaketa egitean. Esate
baterako, gatazka-ardatzak izan daitezke horietako bat. Horren arabera, sailkatuko
ditugu gatazka-ardatz bat, bi, hiru edo lau dituzten herrialdeak. Orobat, sailka
genitzake heterogeneotasun erlijiosoaren arabera (txikia, ertaina, altua), edota heterogeneotasun linguistiko, etniko eta abarren arabera. Horrela lortuko dugu konparaketarako harturiko herrialdeak antzekoak izatea kontroleko aldagaietan, eta desberdintasun bakarra balioetan aurkitzea gure intereseko aldagai esplikatzailean
(proportzionaltasun maila).
Hau da antzekotasunetan oinarritutako azterketa bat. Halere, badira ikertzaileak antolatzen dutenak ikerketa-desberdintasunetan oinarrituta. Horretarako,
hautatu behar dira mendeko aldagaian balio berdinak dituzten kasu oso desberdinak. Hau da, aldagai askeek dituzten balioak desberdinak izan behar dira, baina
mendeko aldagaian emaitza berdina. Ariketa honekin aurkitu nahi izango dute zein
den kasu desberdin guztietan errepikatzen den aldagai baten balioa, horrek azalduko luke mendekoaren aldakortasuna. Arazoa da normalean aldagai batek baino gehiagok azaltzen dutela mendeko aldagai baten balio-aldaketa, eta oso zaila izaten
da zehaztea zein aldagaik azaltzen duen gehien eta zein neurritan. Muga hau dute
metodo konparatibo guztiek, desberdintasunetan eta antzekotasunetan oinarriturikoek.

6. Ikerketa-prozesuaren mapa eta ikerketa-proiektua

Azken atal honen asmoa da ikusi dugun ikerketa-prozesu osoaren ikuspegi orokorra
eskaintzea. Banaka-banaka ikasi dugu nola teorizatu, kontzeptuak operazionalizatu, hipotesiak eraiki eta egiaztatu. Baina zenbait metodologiaren arteko desberdintasunak eta ikerkuntzarako teknikak ere ikusi ditugu.
Orain, horiek guztiak ordenatu nahi ditugu argi izateko non kokatzen diren
ikerketa-prozesu osoan zehar. Nolabait esateko, ikerketan ez galtzeko mapa bat
osatuko dugu, eta horrekin batera, ikusiko dugu nola egin daitekeen ikerketaproiektu bat.
Baten batek pentsa dezake atal honek lehenengoa behar zuela izan. Eta horrela izan zitekeen, baina nahiago izan dut amaieran kokatu, behin azaldu ditugula
mapako elementuen esanahia eta papera. Dena den, nahi duenak har dezake atal
hau abiapuntutzat, eta horrek, ziur asko, lagunduko dio ulertzen ikerketa-prozesu
orokorra, xehetasunetan sartu aurretik. Alde horretatik, aitortu behar dut hori dela
irakasgaia abiatzeko ikasleekin egiten dudana. Alegia, norberak ordenatu egiten du
ikerketa-prozesuaz dakiena, eta gero talde-lanean irudikatzen saiatzen gara. Ariketa hori egin ondoren, une bakoitza aztertzen dugu sakonki. Eta ikasgaiari amaiera
emateko, beste behin, ikerketa-prozesuaren mapara bueltatzen gara.
Beraz, ideia ona izan daiteke liburuko beste atalekin hasi aurretik honekin
abiatzea, eta behin gainerako atal guztiak irakurri dituzula, beste behin honetara
bueltatzea laburbiltzeko ikusi duzuna eta kokatzeko ikerketa-prozesuaren baitan.
Nolanahi ere, zure esku dago egitea nahi duzun bezala.
6.1. 1. MOMENTUA: ABIAPUNTUA
6.1. irudian zehazten ditut ikerketa-prozesuaren uneak. Modu horretara antolatu
ditut nik, baina, jakina, beste era askotara ere egin zitekeen. Oinarrizko sei
momentu deskribatzen dira. Lehenengoa, gaia aukeratzeko momentua, abiapuntua
izango litzateke. Horretarako hainbat bidetatik ailega gaitezke gai batera.
Ikerketa-proiektu bati eusteko motibazioak oso desberdinak izan daitezke.
Askotan ez dago bakarra, batzuek egiten dute topo eta, horregatik, indar handiagoa
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dutelako bi edo hiru motibok batek baino, aurrera egiten dugu ikerketa batekin.
Halere, motiboen hainbat sailkapen egin ditzakegu, jarraian ikusiko duguna sinpleenetariko bat da, baina argigarria:
1. Behar akademikoa ikerketarako motibo gisara. Oso ohikoa da, askotan
tesina bat egin nahi izaten dugu gure curriculuma hobetzeko, baina beste
askotan beharrezkoa izaten da ikerketa-proiektu bat aurkeztea ikasketak
bukatzeko. Beste maila batean, doktoreak izan nahi badugu, ikerketaproiektu bat gauzatu beharko dugu ere: tesia. Dena den, behar akademikoa
izanda ere, beti komeni da motibazio pertsonalen bat egotea egitasmoa
zehaztean. Garrantzitsua baita gaiarekiko interesa eta jakin-mina izatea.
2. Behar profesionala ikerketa motibo gisara. Noski, askotan pentsa daiteke
tesi bat behar profesional bat izan daitekeela, eta egia da, baina hemen,
batez ere, behar ekonomikoez ari gara. Unibertsitateko ikertzaileek eta
ikerketa-enpresetako langileek motibo ekonomikoa izaten dute askotan
ikerketa bat egiteko motorra. Zentzu horretan lizentziatu berri den ikasleak
ere izan dezake horrelako motibo bat, adibidez, lortu badu ikerketarako
beka bat, hori izan daiteke ikerketa egiteko motiboa. Hemen, akademikoetan ez bezala, ikertzaileak duen gaitasuna egitasmoaren gaia zehazteko
murritzagoa izan daiteke. Askotan egokitu behar izango gara eduki edo
arau batzuetara. Enkargu profesional bati erantzuten badiogu, bezeroak
ezartzen ditu gaia eta helburuak. Edo beka baten deialdi batera aurkeztuz
gero, ohikoa izaten da horrelakoetan gaia zehaztuta egotea.
3. Ezagutza areagotzeko motibo gisara. Aurrekoarekin konparatuz, honetan
eragingarria pertsonala da erabat. Ikertzaileak erabakitzen du zein den egin
nahi duen azterketa bere ezagutzan edota jakintzan sakontzeko.
4. Errealitatea eraldatzeko zioa. Azkeneko hau izango litzateke hirugarrenaren hurrengo pausoa. Eragingarri pertsonalek ezagutza areagotzeko balio
dezakete, eta fenomeno edota errealitatearen ezagutza hobea badugu,
orduan aukera gehiago izango ditugu errealitate hori eraldatzeko.
Lehen azpimarratu dudan moduan, motibo ugarik bat egin dezakete ikerketaproiektu bat martxan jartzeko. Adibidez, ohikoa da asmo akademikoengatik tesi
bat egin nahi izatea, eta horretarako, aukeratzea gogoko eta intereseko gai bat.
Asmoa izan zitekeen gustukoa dugun gai horretan ezagutza sakontzea eta ikerketak
balio izatea errealitatea eraldatzeko.
Beraz, desberdinak izan daitezke ikerketa bat egiteko motiboak. Baina behin
erabaki dugula ikerketa egitea, beste motibo batzuek hartuko dute garrantzia. Zein
gai ikertuko dugu? Noski, galdera hori badago presente aurreko sailkapenean,
horregatik batzuetan gaiak emanak etortzen zaizkigu, baina askotan ez da horrela
izaten. Kasu horietan, argi izan dezakegu zer den ikertu nahi duguna, adibidez gure
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eguneroko lanean jarduten garelako gai horrekin, esperientzia pertsonala bizi
dugulako, ezagutza maila altua dugulako, etab. Baina beste batzuetan, aldiz, gerta
liteke ideia orokorregia izatea soilik. Horri aurre egiteko eta ideia zehazteko, komeni da irakurtzea gai orokor horri buruzko liburuak eta artikulu zientifikoak; eta
dirua eta modua badugu, gaiari buruzko kongresuetara joateak lagundu dezake ere.
6.2. 2. MOMENTUA: GAIA ZEHAZTEA
Lehenago edo beranduago errebisio bibliografikoa egin beharko da, baina behin
pauso honetara ailegatu bagara eta egin ez badugu, orain da unea. Alde batetik, lan
hau egitea ezinbestekoa da teorizatzen hasi aurretik, eta bestalde, asko lagunduko
digu definitzen eta argitzen zer motatako ikerketa izango den gurea. Horretarako
maila desberdinetan eman beharko ditugu erantzunak.
Lehenengo zereginetako bat da testuingururatzea ikergaia. Ondorengo pausoa
da ikergaia definitzea. Horrek esan nahi du esplikatzea zein ikerketa mota egingo
dugun: oinarrizkoa edo aplikatua. Helburu nagusiak zein izango diren ere azaldu
behar da: esploratzailea, deskribatzailea, esplikatzailea edo horien arteko konbinaketa.
Ildo horretatik, zeregin garrantzitsuena da zehaztea zein izango den gure
ikerketak argitu edota azaldu nahi duen arazo, fenomeno edota errealitatea. Behin
hori burutzen dugula, komeni da azalpen gehiago ematea, zehaztuz horrelako
zenbait aspektu: ideia berri batean oinarrituriko ikerketa bat den; beste ikerketa
batzuetan argitu gabeko aspektu batean erreparatuko duen; beste ikerketa bati
kontrajartzeko asmoz egingo den; diagnostiko bat egiteko balioko duen; etab.
Horrez gain, oso lagungarria izaten da galdera edo hipotesi nagusi bat formulatzea laburbiltzeko gure egitasmo nagusia. Batzuetan izan daiteke ikerketaren
izenburua, baina ez du beti horrela izan behar. Izan ere, izenburu bat jartzean
komeni da oso zehatza izatea. Saihestu behar dira izenburu orokorrak.
Azkenik, bigarren momentu honetan komeni da helburuak zehaztea eta
sailkatzea. Horretarako zenbait bide daude, besteak beste, helburu orokorren eta
espezifikoen arteko bereizketa, eta sakoneko helburuak eta helburu tematikoak
desberdintzen dituena.

Motibazioak –
eragingarriak gaia
aukeratzeko:
-Ekonomikoa
(lanagatik, ikerkuntzabeka bat…)
-Akademikoa (tesia
egiteko…)
-Pertsonala (ezagutza
areagotzea…)
-Eraldakuntza
(errealitatea
aldatzeko…)

1. momentua
ABIAPUNTUA

2. momentua
GAIA ZEHAZTEA
Testuinguratzea eta
zehaztea; arazoaren
definizioa (galdera edo
hipotesi nagusia);
helburu
orokorrak
planteatzea

3. eta 6. momentua
TEORIZATZEA
- Axiomak
- Kontzeptuen arteko
harremanak eraikitzea
- Suposizio
teorikoak
- Hipotesiak
(deduzituak teoriatik)
- Kontzeptuak eta aldagaiak: zehaztea eta
operazionalizatzea
- ...

Indukziozko orokortzea

Hipotesiak +
Operazionalizazioa

*Beste ikerketa batzuetatik
*Erakundeen datuak

b) Bigarren mailako iturriak

*Teknika kuantitatiboak
*Teknika kualitatiboak
*Teknika parte-hartzaileak

a) Lehen mailako iturriak:

4. momentua
BEHAKETAREN
ANTOLAKUNTZA ETA
DATUAK JASOTZEA

6.1. irudia. Ikerketa-prozesuaren uneak

HIPOTESIAK
EGIAZTATZEA

5. momentua
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6.3. 3. MOMENTUA: TEORIZATZEA
Teorizazioa da ezagutza zientifikoaren oinarria (ikusi 6.2. irudia). Honen inguruan
bira egingo du ikerketa osoak. Izan ere, teorizatzen dugunean, deskribatu edo
azaldu nahi dugun fenomeno edo errealitatearen deskribapena edota esplikazioa
gauzatuko dugu hizkera zientifiko batekin. Eta hori izango da gure ikerketa
osoaren erreferentzia-markoa. Xede horrekin, kontzeptuak identifikatu eta argituko
ditugu, gero berauen arteko harremanak planteatzeko eta suposizio teoriko gisara
formulatzeko. Azkenik, horietatik deduzituko ditugu hipotesiak, zubi-lana egingo
dutenak teoriaren eta behaketaren artean.
Hipotesiak izango dira gure behaketaren gida. Hipotesien bitartez, neurtuko
ditugun aldagaiak identifikatu ditugu. Ondoren, kontzeptuetatik aldagaietarako
bidea egin ostean, operazionalizatu egin beharko ditugu behaketa (neurketa) egin
ahal izateko. Fase honi ekitearekin batera, lehenengo urratsak ematen hasiko gara
behaketaren antolakuntzan.
6.4. 4. MOMENTUA: BEHAKETAREN ANTOLAKUNTZA
ETA DATUAK JASOTZEA
Behin hipotesiak definituta ditugula eta horiek dituzten aldagaiak ondo zehaztu eta
operazionalizatu ditugula, hurrengo pausoa edo momentua litzateke datuak
lortzeko metodologia lantzea. Horrekin bat etorri behar dute datuak jasotzeko
hautatutako teknikek. Ikusi dugunez, datuak biltzeko bi iturri multzo nagusi
bereizten dira.
Alde batetik, lehenengo mailakoak daude edo ikerketarako espresuki
ikertzaileak lortzen dituen datuak zuzeneko behaketaren bidez. Beste alde batetik,
bigarren mailako iturriak ditugu edo beste ikerketa edo lan batzuetarako
lortutako datuak. Horietaz baliatzen bagara, esango dugu bigarren mailako
iturrietatik jasotako datuak direla horiek. Hori egin ahal izateko datuak bilatu
beharko ditugu beste lan, ikerketa edota iturri bibliografikoetan. Adibidez, Estatu
espainiarreko CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas – Ikerketa Soziologikoetarako Zentroa) erakunde autonomoak egiten dituen inkesten emaitzak erabil
ditzakegu.
Lehen mailako iturrien artean, bereizketa azkar bat aipatu behar da teknika
kuantitatibo, kualitatibo eta parte-hartzaileen artean. Lehenengoa oso lotuta ageri
da inkestekin eta hauen emaitzen ustiaketarekin. Kualitatiboetan asko dira topa
daitezkeen teknikak, horietako batzuk sakoneko elkarrizketa, eztabaida-taldeak
edo zuzeneko behaketa lirateke. Eta azkenik, teknika parte-hartzaileetan topa
ditzakegu tailer mota batzuk jendearen parte-hartzea bultzatzen dutenak, datuak
lortzeko edota sortzeko teknika gisa.
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Behin diseinu metodologikoa eginda eta teknikak hautatuta, behaketak egin
eta datuak lortzea baino ez dago.
6.5. 5. ETA 6. MOMENTUA: HIPOTESIAK EGIAZTATZEA
ETA TEORIZATZEA
Datuen bilketa burutu ostean, datuok prozesatu eta ustiatu egin beharko dira
helburu nagusi batekin: hipotesiak egiaztatzea. Hau da ezagutza zientifikoaren une
garrantzitsuenetako bat. Ikusiko dugu ea gure hasierako suposizioak egiaztatu
diren ala ez. Izan ere, emaitzak esku artean ditugula berriro ere bueltatuko gara
teoriara so egiteko zenbateraino den gure teoria baliagarria fenomeno bat
deskribatu edota azaltzeko.
Logika, kasu honetan, ikerketarekin abiatzeko unearen kontrakoa da. Orduan
dedukzio bidez eraikitzen ziren hipotesiak, eta ikerketaren azken etapa honetan,
teoriara bueltatzen gara indukzio bidezko orokortzea egiteko asmoz. Behatutakotik
ateratako emaitzek halabeharrez izan behar dute lekua teoriari buruzko
xehetasunetan, eta hori da egiten duguna indukzioarekin.

Datuen azterketa

Hipotesieak
egiaztatzea

Indukzio
bidezko
orokortzea

Behaketa
(datuen bilketa)

Teoria

Diseinu
metodologikoa:
teknikak

Hipotesiak

Dedukzioa

Errealitatea / Fenomenoak / Gertakariak …

6.2. irudia. Ezagutza zientifikoaren prozesua
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6.6. IKERKETA-PROIEKTUA
Ikertzailea izateko asmoa baduzu, proiektu asko egin beharko dituzu zure bizitzan
ikerketa-kontratuak, diru-laguntzak edo bekak lortzeko. Hori dela-eta, ikerketaproiektu bat egiterakoan argi izan behar dituzu ikerketa-prozesuak dituen uneak;
izan ere, horietako gehienak azaldu beharko dira proiektuan. Halere, hori ez da
nahikoa izango ikerketa-proiektu on bat egiteko.
Oro har, oso zaila izaten da proiektu on bat egitea, batez ere ez badugu
ikergaiari buruzko ezagutza handirik. Baina hori ez da izaten ohikoa, behintzat,
gure lehenengo ikerketa denean. Horregatik, proiektu bat egiten hasi aurretik, oso
garrantzitsua izango da ahal bezainbeste irakurtzea gaiari buruz. Horri esker,
proiektua edukiz hobetuko dugu (bereziki testuingururatzeko unean), eta gainera
ikerkuntzarako ideiak jasoko ditugu zenbait aspektutan:
– Ikergaiari buruzko informazio gehiago izateak lagundu egiten du ideiak eta
ikerketa-estrategiak garatzen.
– Ikergaia definitzeko hobeto gaituko gaitu. Izan ere, gure gaiaren antzeko
ikerketak, artikulu zientifikoak edota liburuak irakurritakoan balioetsi ahal
izango ditugu ikergaiari egindako bestelako trataerak. Horrek erraztuko du
gurearentzako ideiak lantzea. Adibidez, kontura gaitezke ikerketa batek
duen gabeziaz edo hutsuneaz, eta hori bilaka genezake gure ikergaia.
– Ikasteak zein izan diren erabili dituzten suposizio teorikoak lagundu dezake
gureak eraikitzeko garaian, eta batez ere, lehenengo hipotesi nagusiak
eraikitzeko unean.
– Erabili dituzten metodologia eta tekniken egokitasuna balioetsi eta gureak
zehazteko unean erreferentziatzat har ditzakegu.
– …
Behin materiala irakurri dugula ikerketa bideratzeko, hurrengo pausoa da
proiektua osatzea. Ikerketa-proiektu bat egiten idazten hasi aurretik kontuan izan
beharko duzu norentzat egiten ari zaren eta zein baldintzatan. Hau da, zuzeneko
enkargu bat den edota lehiaketa batean parte hartzen ari zaren. Horiek baitira arlo
horretan dauden bi baldintza nagusiak.
Oro har, erakunde publikoak dira lehiaketa irekiak deitzen dituztenak eta izan
daitezke enpresei zuzenduak, gizarte-beharrei buruzko diagnostiko bat egiteko,
jarrera politikoei buruzko ikerketa bat egiteko, gastu publikoan herritarrek dituzten
lehentasunak ezagutzeko, etab. Edo baita gizabanako edo ikertalde txikiei zuzendutakoak ere. Azken horiek, ikerketa-bekak izaten dira gehienetan.
Bi kasuetan, baina batez ere bigarrengoan, formatua zehatz-mehatz definituta
egon ohi da, eskaera asko egon daitezkeelako. Luzera izan daiteke mugarik
garrantzitsuena. Doktore-tesia egiteko Eusko Jaurlaritzaren bekak izango lirateke
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orrialde kopurua gehien murrizten dutenak: bi orrialde proiektuko. Baina beste
askotan, aldiz, Gerriko Ikerlan Bekan esaterako, hamabost orrialde inguruan
kokatzen da muga hori. Tartean hainbat aurki daitezke, adibidez, doktore-tesia
egiteko Espainiako Hezkuntza Ministerioko beketarako proiektuek sei orrialdeko
luzera izan dezakete gehienez.
Bestalde badira lehiaketa itxiak, alegia, administrazioak edo enpresek
aurrekontua duen ikerketa-proiektua eskatzen diete enpresa zehatz batzuei. Beraz,
lehiaketa ireki batean baino gutxiago izango direnez baloratuko diren proiektuak,
malgutasun handiagoa dago proiektuaren luzapenari dagokionez.
Hori bai, eredu batean zein bestean, antzeko puntuen inguruan osatu behar
izaten da proiektua. Beharbada, desberdintasunik nabarmenena da ikerketa-beken
kasuan ez dagoela aurrekontuari dagokion atalik. Izan ere, azken horiek aurretik
dute diru-kantitate zehatz bat esleituta.
Egiturari dagokionez, deialdian zehaztutako oinarrien arabera apur bat alda
badaiteke ere, oro har, oso antzekoak izaten dira azaldu beharreko puntuak. Modu
batera edo bestera, gutxi gorabehera honako puntu hauek azaldu behar izaten dira
proiektu batean:
– Ikergaiaren definizioa egin eta helburuak deskribatzea. Zein galdera nagusiri egingo dio aurre ikerketak? Abiapuntu hau zaintzea garrantzitsua da.
Izan ere, ikerketaren edozein momentu edo lanetan formulatzen badugu
galdera hau eta konturatzen bagara gure lanak galdera horri erantzuteko
balio duela, jakingo dugu bide onetik goazela.
– Gaiaren testuingurua zehaztea. Zergatik galdera hori? Zergatik interes
hori? Proiektu bakoitzak ditu bere erantzunak. Dena den, jarraian aipatuko
ditugu aspektu batzuk gai desberdinen testuingururatze-lana egiteko balio
dezaketenak: gaiaren egoera sozial, politiko edota ekonomikoa azaldu
orokorrean; arazo baten inguruan aritzen bagara, diagnostikatu; literaturaazterketa txiki bat egin (gerturatze bat); erabiliko ditugun teoria edota
metodologien inguruan egon daitekeen eztabaida zientifikoan kokatu gure
proiektua; edo planteatzen den gaiaren baliagarritasuna azaldu, besteak
beste. Askotan hau izaten da ikertzaileak hobekien landu dezakeen atala.
Kontu berezia izan behar da emandako datuak azaltzean, horregatik komeni
da ondo zehaztea aipuen bitartez zein den informazio-iturria (liburuak,
txostenak, web orrialdeak, etab.). Azken batean, aipatzen diren datuak
argudiatu eta sostengatu behar dira.
– Gaiaren marko teorikoa – hurbilpen teorikoa. Ikuspegi teoriko batean
oinarriturik badago, hori azaldu beharko da, eta bestela, gure aukera bada
ikerketa-proiektua aurrera eramateko teoria sortzea, horren lehenengo
zirriborrotxo bat azaldu beharko dugu oinarrizko suposizioak izan
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daitezkeenak esplikatuz. Azkenik, ikerketa akademikoa bada, erantzun
beharreko galderetako bat izango da zein eztabaida akademiko dagoen gure
galdera nagusiaren inguruan. Eta beraz, erantzun beharko dugu zer idatzi
den gure galderari buruz.
– Hipotesiren bat aurkeztea. Zein ideia planeatzen den ikertzea jakin nahi
dute proiektua ebaluatuko dutenek. Horregatik, baten bat zehaztea
beharrezkoa izaten da, hobeto uler dadin zein den gure egitasmoa (batez ere
ikerketa esplikatzaile bat egin nahi badugu). Eta hori, nahiz eta jakin
aurrerago berrikusi beharko ditugula, eta beste zenbait eraiki.
– Ikerketaren diseinua oso garrantzitsua da ikerketa-proiektu batean. Nola
iritsiko gara erantzunetara? Azaldu zein metodologia erabiliko den, zergatik aukeratu den eta nola gauzatuko den. Ezinbestekoa da ondo azaltzea
metodologikoki nola landuko den ikerketa. Hau behar bezala azaltzen
badugu, bi gauza frogatuko ditugu: alde batetik erakutsiko dugu egingarria
dela proposatzen duguna, eta bestetik, ondo dakigula nola eraman aurrera
egitasmoa. Beraz, atal honetan ezin da hutsik egin, giltzarria baita erakusteko estrategia eta plan bat dugula egitasmoa gauzatzeko. Horretarako,
kasu-azterketak egingo baditugu, identifikatu eta azaldu zergatik hautatu
diren; inkesta bat egingo badugu, zehaztu populazioa eta lagina; datubaseak aztertuko badira, identifikatu eta deskribatu; sakoneko elkarrizketak
egingo badira, azaldu nola eramango diren aurrera; ikerketa bibliografikoa
bada egin nahi duguna, iturriak laburki azaldu; alderdietako programen
eduki-azterketa osatuko badugu, zehaztu zein izango diren; etab.
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6.3. irudia. Kronograma – Lan-egutegia.

LANAK

x

Bigarren mailako
iturrietatik informazioa
jaso

x

Informazio-iturri izango
diren pertsona eta taldeen
identifikazioa

x

Sakoneko elkarrizketak

x

Eztabaida-taldea(k)

x

Mekanismoen
funtzionamenduaren
behaketa

x

Informazioaren azken
prozesamendua eta lana
idaztea

1. eta 2.
hilabeteak

4–6
hilabeteak

7–9
hilabeteak

10 – 12
Hilabeteak

– Kronograma bat egitea eta aurrekontu bat osatzea garrantzitsua izaten da
ikerketa-kontratu bat lortu nahi dugunean. Eta inportanteak dira bai
administrazio edo enpresa baten eskaerari erantzutean, baita lehiaketa
publiko edo pribatu ireki batera aurkeztean ere. Bi adibide aurkezten dira
6.3. eta 6.4. irudietan. Lehenengoa kronograma bat da, eta bigarrengoan,
kronogramarekin batera aurrekontua aurkezten da. Egiteko bi modu baino
ez dira, aukera gehiago daude, eta alde horretatik norberaren esku dago
formatua aukeratzea.
– Azkenik, ikerketa-proiektu bat egiteko zerrendatu behar dira erabiliko ditugun bigarren mailako iturriak, eta batez ere, gure erreferentzia bibliografiko
nagusiak.
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Ikerketa-proiektu batean agertu beharko liratekeen puntuak dira azaldutakoak. Baina antolaketak ez du izan behar hemen azaldu dudana. Batzuetan, zenbait
puntu aldi berean jorra daitezke, edo banatuta. Hori batez ere baldintzatuta egongo
da proiektuak izan dezakeen luzeragatik. Adibidez, bi orrialdekoa bada, atal
desberdinetan egin daitekeen arren, gomendagarriena da dena segidan egitea edo
atal gutxitan banatzea. Aitzitik, proiektuaren luzera handia bada, beti izango da
egokiagoa atal desberdinetan antolatzea irakurketa errazteko.
Azkeneko gomendio gisara, aipatu behar da ikerketa-proiektua idazteko beti
izan behar dugula kontuan norbaiti aurkeztu beharreko egitasmo bat dela. Eta alde
horretatik, irakurriko duen pertsonak ez dituela zertan jakin guk aurretik
dakizkigunak. Hau da, ahalik eta era argienean eta ondoen azalduta eman behar da
informazioa, hartara gaizki-ulertuak saihestuko ditugu eta ziurtatuko dugu guk
nahi dugun bezala ulertu dutela.
6.4. irudia. Epeak eta aurrekontua
Ekintzak

Epea
Aurrekontua

1.

- Proiektuaren prestaketa eta aurretiko
elkarrizketak

Ekaina-uztaila
1.750 ȯ

- Ikertzaile baten kontratazioa (lizentziatu
mailakoa) sei hilabeteetarako.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Diseinu tekniko kualitatiboa
Inkesta
Elkarrizketak, eztabaida-taldeak eta
besteak
3.1. Elkarrizketak (8)
3.2. Talde triangelatuak (3)
3.3. Eztabaida-taldeak (3)
3.4. Behaketa eta beste batzuk (1)
Transkripzioak
Analisia
Informea idaztea

20.000 ȯ

Iraila
Iraila-urria
Urria- azaroa

1.100 ȯ
3.000 ȯ

1.600 ȯ
1.500 ȯ
3.000 ȯ
1.000 ȯ

Azaroa-abendua 2.600 ȯ
2.500 ȯ
Abendua
1.500 ȯ
Urtarrila
39.550 ȯ

8.

Beste gastu batzuk
7.2. Materialak
7.3. Bidaiak eta dietak

360 ȯ
1.900 ȯ
41.810 ȯ
41.810 ȯ
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Proiektua ondo idazteaz gain, kontuan izan behar dugu, askotan, egitasmoa
epaimahai bati (ikerketa-beka bada) edo kontratatu gaituztenei aurkeztu beharko
diegula ahoz. Une hori bereziki ongi prestatu behar da ziurtasuna transmititzeko.
Ideiak argi ditugula transmititu behar dugu eta, beste behin, esfortzu berezia egin
beharko dugu arlo metodologikoa behar bezala azaltzeko. Ahala dela, aurkezpena
powerpoint batekin egitea oso lagungarria suerta daiteke.
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