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ჩვენ ზუსტად ვერ ვიხსენებთ, როდის გაგვიჩნდა ამ წიგნის 
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ერთობლივ ნაშრომზე – „საუბარი პრეზიდენტის შესახებ“ – მუ-
შაობას ვასრულებდით, რომელიც 1984 წელს გამოქვეყნდა. 
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მატური და ფართომასშტაბიანი უნდა ყოფილიყო. ნაბიჯ-ნაბიჯ, 
კონკრეტული თემების შესახებ შედარებითი კვლევების გამოც-
დილებაზე დაყრდნობით, ამ პროექტის იდეაც ჩამოგვიყალიბდა. 
მოკლედ, ჩვენ მიზნად დავისახეთ, გამოგვეკვლია ის, რამდენად 
შესაძლებელია პოლიტიკურ და მასმედიის სტრუქტურებს შო-
რის სისტემური კავშირების იდენტიფიცირება. გვაინტერესებდა, 
ჰქონდა თუ არა აზრი გამოკვეთილ ჟურნალისტურ მოდელებსა 
და მედიისა და პოლიტიკის ურთიერთობების მიმართულებით 
კვლევას. კომუნიკაციების სფეროში, პრესის ოთხი თეორიის შემ-
დგომ, ეს საკმაოდ ამბიციური პროექტი იყო. როდესაც დასავლეთ 
ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის სხვადასხვა მედიასისტემების 
კვლევა დავიწყეთ, დავინახეთ, რომ ამ სისტემებს ჰქონდათ რიგი 
ერთობლივი მახასიათებლები, რომლებიც გარკვეულ შემთხვე-
ვებში ერთდროულად იჩენდა თავს ცალკეულ გამოკვეთილ მო-
დელებში. მომდევნო თავებში ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ სქემას, რო-
მელიც ჟურნალისტიკისა და მედია ინსტიტუტების სამი მოდელის 
ირგვლივ არის კონცენტრირებული და შევეცდებით იმ მრავალი 
ვარიაციის კვალიფიცირებას, რომელიც არსებული მედიასის-
ტემების წიაღში, ან მათ გადაკვეთაზე წარმოიშობა და სწორედ 
ჩვენ მიერ დასახელებულ სამ მოდელს მიეკუთვნება. ჩვენ შევე-
ცადეთ, ემპირიულად გვეწარმოებინა შედარებითი ანალიზი და 
არ გვეფიქრა რომელიმე საპირწონე, იდეალურ პროფესიონა-
ლურ მოდელზე, რომლის მეშვეობით სხვა სისტემების შეფასება 
იქნებოდა შესაძლებელი. ამგვარად, ჩვენ თავი ავარიდეთ ნორ-
მატიულად ცენტრისტულ მიდგომას, რომელიც კომუნიკაციის 
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კვლევაში შედარებითი ანალიზის გამოყენებას აფერხებდა და 
ამ მეთოდის სისწორის დამტკიცებას მომდევნო ფურცლებზე შე-
ვეცდებით. ამავე დროს, წინამდებარე წიგნში ჩვენ შევეცდებით, 
შევაფასოთ ის სუსტი და ძლიერი მხარეები, რომელიც ამა თუ იმ 
მედიასისტემის მოდელს დემოკრატიის გაძლიერების ამოცანას-
თან დაკავშირებით აქვს. კომუნიკაციური თეორიის ნორმატი-
ული ორიენტაციისათვის ეს ღირებული საქმეა.

მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული მიზნებიდან გამომდინა-
რე, რასაც ჩვენ შემდგომში ავხსნით, კვლევის ფოკუსირება და-
სავლეთ ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნების ლიმიტი-
რებულ რაოდენობაზე მოვახდინეთ. ამ ქვეყნებს ბევრი საერთო 
აქვთ, როგორც ისტორიული, ისე კულტურული და ინსტიტუ-
ციონალური განვითარების თვალსაზრისით. დარწმუნებულები 
ვართ, რომ წარმოდგენილი ანალიზის დიდი ნაწილი საყურადღე-
ბო სხვა რეგიონების მკვლევრებისთვისაც იქნება. ჩვენ ნაკლებად 
გავამახვილებთ ყურადღებას დანარჩენ სამყაროსთან ჩვენი მო-
დელების მიმართებაზე. ხაზგასმით აღვნიშნავთ იმასაც, რომ ჩვე-
ნი განზრახვა არ ყოფილა, წარმოდგენილი ანალიზი რომელიმე 
სხვა სისტემას მოდიფიცირების გარეშე მივუსადაგოთ.

აღნიშნული პროექტის განხორციელების პროცესში მიღე-
ბული გამოცდილება იმთავითვე შთამბეჭდავი აღმოჩნდა: ჩვენ 
აღმოვაჩინეთ საინტერესო განსხვავებები იქ, სადაც არ მოველო-
დით და მსგავსებები იქ, სადაც განსხვავებებს ველოდით. ჩვენ 
საშუალება გვქონდა, სტიმულის მომცემი დისკუსიები გაგვემარ-
თა კოლეგებთან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. გადავლახეთ 
ენობრივი ბარიერები და არაერთი საათი ერთმანეთის მოსაზრე-
ბათა ინტერპრეტირებაში გავატარეთ. საბოლოოდ კი, განსხვავე-
ბული იდეების გაერთიანება და ერთიან, შეჯერებულ არგუმენ-
ტად ჩამოყალიბება შევძელით (ვიცით, რომ უნივერსიტეტების 
განხილვის კომიტეტები თანაავტორობით შექმნილ წიგნებს გა-
წეული შრომის განახევრებად მიიჩნევენ. ჩვენ შემთხვევაში ეს 
ასე არ იყო). წიგნი სანახევროდ სან დიეგოში და სანახევროდ 
პერუჯაში იწერებოდა. ხანგრძლივი მგზავრობები და ტრანსატ-
ლანტიკური გადაფრენები ხშირად ახალი იდეებისა და ხელახა-
ლი გააზრების საფუძველი ხდებოდა. დაბოლოს, ჩვენ არ ვამტ-
კიცებთ, რომ საბოლოოდ ჩამოყალიბებული და დასრულებული 
ანალიზი წარმოვადგინეთ; კომუნიკაციებში შედარებითი კვლე-
ვის დონე ამისათვის საკმაოდ პრიმიტიულია, როგორც კონცეპ-
ტუალურად, ისე ხელმისაწვდომი მონაცემებისა და კონკრეტული 

წინათქმა
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მაგალითების შესწავლის თვალსაზრისით. ჩვენ გვჯერა, რომ სა-
გულისხმო შედეგები შეგვიძლია შემოგთავაზოთ, მაგრამ კიდევ 
უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ ჩვენ მომავალი კვლევები-
სათვის ახალ საკვლევ სივრცეს და სტრატეგიას შევიმუშავებთ.

პროექტის „ოფიციალურ“ დასაწყისად 1998 წელს, ბერკლიში 
გამართულ კონფერენციას მივიჩნევთ. სემინარის განმავლობაში 
და მას შემდეგ ჩვენი კოლეგებისაგან არაერთი რჩევა მივიღეთ, 
ხოლო რამდენიმე ინსტიტუტმა დახმარება გაგვიწია. გვინდა 
მათი წვლილი აღვნიშნოთ: კალიფორნიის უნივერსიტეტი, სან 
დიეგო – ამ უნივერსიტეტმა უდიდესი დახმარება გაგვიწია სამგ-
ზავრო გრანტებითა და სწავლების შესაძლებლობით, რაც წიგნზე 
მსჯელობისა და წერის პროცესში უმნიშვნელოვანესი იყო. კალი-
ფორნიის უნივერსიტეტის გერმანული და ევროპული კვლევების 
ცენტრმა ბერკლიში, საშუალება მოგვცა კონფერენცია გაგვე-
მართა 1998 წელს, ასევე დააფინანსა ჩვენი რამდენიმე კონთენთ 
ანალიზი და გამოსაშვები სემინარი, რომელსაც ერთობლივად 
კალიფორნიის უნივერსიტეტში ვასწავლიდით. პერუჯას უნივერ-
სიტეტმა „პროგეტი დ'ატენეო“, დამტებითი სამგზავრო გრანტები 
გამოგვიყო. „რადიოტელევიზიონე იტალიანა RAI“ დოკუმენტური 
მასალის მოძიებაში დაგვეხმარა. დორტმუნდის ჟურნალისტიკის 
ინსტიტუტმა, ერიხ ბროსტის საპროფესორო ფონდთან თანამშ-
რომლობით, მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა მოგვცა, ჩვენს ად-
რეულ მიგნებებზე გვემსჯელა. დიუსელდორფის უნივერსიტეტის 
მოწვეულმა პროფესურამ, რომელსაც გერმანული ფონდი აფი-
ნანსებდა და პროფესორ კარინ ბიოჰმ-დიურის მიერ იყო ორგა-
ნიზებული, კვლევის შესაძლებლობა მოგვცა, ისევე, როგორც 
შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტომ (USIA), რო-
მელმაც, საბერძნეთში სამოგზაურო გრანტი გამოგვიყო. უდიდესი 
მნიშვნელობა ჰქონდა შეხვედრებს, რომლებიც ნოვა დე ლისბოას, 
კომპლუტენსა დე მადრიდის უნივერსიტეტებისა და მაკედონიის 
ჟურნალისტთა კავშირის დახმარებით მოეწყო.

სტლიანოს პაპათანასოპულოსი, რალფ ნეგრინე, ვინფრიდ 
შულცი, ვოლფგანგ დონსბახი, ხოსე ლუის დადერი, მიშელ გურე-
ვიჩი, პიტერ ჰამფრისი, ერიკ ნევიუ, კატერინა ჰადამიკი, გერდ 
კუპერი ესწრებოდნენ სემინარებს, რომლებზეც ჩვენს პროექტს 
განვიხილავდით და მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და კრი-
ტიკული შენიშვნები უაღრესად სასარგებლო იყო ჩვენთვის. ჩვენ 
მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არაერთი კოლეგა შევაწუხეთ 
თხოვნით, წაეკითხათ წიგნის ცალკეული თავები და გამოეთქ-
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ვათ შენიშვნები. ჩვენ მიერ შემუშავებული პროექტის დახვეწის 
პროცესში განსაკუთრებით სასარგებლო პიტერ ჰამფრის, ჯეიმს 
კურანის, ლენარდ ვეიბულის, რაიმო სალოკანგას, რობერტ ჰა-
კეტის, ვინფრიდ შულცის, კიზ ბრანდტის, ჯეი ბლუმლერის, 
სტლიანოს პაპათანასოპულოსის, ხოსე ლუის დადერის, იზაბელ 
ფერნანდესის, ერიკ ნევიუს აზრები იყო. ჩვენ ასევე არაერთ კო-
ლეგას ვთხოვეთ, კონკრეტული ქვეყნების შესახებ ინფორმაციით 
დაგვხმარებოდნენ, რაზეც ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდებოდა. იმათ 
გარდა, ვინც უკვე ჩამოვთვალეთ, ჩვენ დახმარება მივიღეთ ისე-
თი ადამინებისაგან, როგორებიც არიან: ელს დე ბენსი, მონიკა 
დიერფ-პიერი, ტომ ოლსონი, იან ეკეკრანტსი, იეჟი ჟაო, რუდი 
რენგერ, ნელსონ თრაქუინა, ერიკ დარასი, იორმა პერი და სი-
გურდ ჰიოსტი. ჩვენ რამდენჯერმე განვიხილეთ წიგნის შინაარსი 
სიზ ჰამელინკთან, პიტერ დალგრენთან, კაარლე ნორდერსტრენ-
გთან, კლაუს შონბახთან, როდ ბენსონთან, პატრიკ შამპეინთან, 
დომენიკ მარჩეტისთან, ჰოლი სემეტკოსთან და ჯ.მ. ნობრე-კო-
რეიასთან ერთად. რაკელ ფერნანდესი, ლუსია ოლივა, ხუან დიას 
ნოკოლასი და მარია ტერეზა კორდერო ესპანეთში ინეტრვიუების 
ორგანიზებაში დაგვეხმარნენ. არაერთი ჟურნალისტი, მედია რე-
გულატორი და სხვანი რიგი ქვეყნებიდან პასუხობდნენ ჩვენს შე-
კითხვებს და გვითმობდნენ დროს. როდ ბენსონი და მაურო პორ-
ტო ანალიზის კოდირებასა და წინამდებარე კონტენტ ანალიზის 
ჩამოყალიბებაში დაგვეხმარნენ. ალაინ კოენი და ფერუხ ილმაზი 
გვეხმარებოდნენ თარგმნისას.

წინათქმა
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შესავალი

„მარტივად რომ ვთქვათ“, – წერდნენ პრესის ოთხ თეორიაში– 
(1956) ზიბერტი, პიტერსონი და შრამი, „წიგნის მიზანია, პასუხი 
გასცეს კითხვას: რატომ არის პრესა ისეთი, როგორიც არის? რა-
ტომ ემსახურება ის სხვადასხვა მიზანს და ამა თუ იმ ქვეყანაში 
მკვეთრად განსხვავებული ფორმით იჩენს თავს? რატომ არის, 
რომ მაგალითად, საბჭოთა პრესა ასე განსხვავდება ჩვენი პრესი-
საგან, არგენტინისა კი – დიდი ბრიტანეთისგან“?

ამ კითხვებთან დაკავშირებით კომუნიკაციის სივრცემ ძალ-
ზედ მცირე პროგრესი განიცადა თითქმის ნახევარი საუკუნის გან-
მავლობაში. თუმცა იყო მცდელობები, განსაკუთრებით 70-იანი 
წლებიდან მოყოლებული, რომ ეს სივრცე შედარებითი ანალიზის 
მიმართულებით განვითარებულიყო, მაგრამ კვლევის ეს ტრა-
დიცია არსებითად კვლავაც საწყის, ჩამოუყალიბებელ ეტაპზეა1 
ჩვენი მცდელობაა, წინამდებარე წიგნში შემოგთავაზოთ რამო-
დენიმე სავარაუდო პასუხი ზიბერტის, პეტერსონისა და შრამის 
მიერ დასმულ კითხვებზე, თუმცა არა მათ მიერ შემოთავაზებუ-
ლი მასშტაბით. ჩვენ შემოვიფარგლეთ დასავლეთ ევროპის გან-
ვითარებული, კაპიტალისტური დემოკრატიებით და ჩრდილოეთ 
ამერიკით. ჩვენი მცდელობაა იმ ძირითადი ვარიაციების იდენ-
ტიფიცირება, რომლებიც დასავლეთის დემოკრატიების ახალი 
ამბების მედიის სტრუქტურისა და პოლიტიკური როლის თვალ-
საზრისით განვითარდა, ასევე გამოვცადოთ ზოგიერთი იდეა, თუ 
როგორ შეიძლება შეფასდეს დემოკრატიული პოლიტიკისთვის 
ეს ვარიაციები და მათგან გამომდინარე შედეგები. ჩვენ მთავარი 
ყურადღება მედია და პოლიტიკური სისტემების ურთიერთობაზე 
გადავიტანეთ და ამდენად, აქცენტი ჟურნალისტიკასა და ახალი 
ამბების მედიის ანალიზზე მეტად გავაკეთეთ, ვიდრე მედია პო-
ლიტიკასა და კანონზე.

1 რამდენიმე საყურადღებო განცხადება ამ მიმართულებით ბლუმ-
ლერს, მაკლეოდს და როზენგრენს (1992), ბლუმლერსა და გურევიჩს 
(1995), და კარანსა და პარკს (2000) ეკუთვნით.
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რატომ შედარებითი ანალიზი?

ღირს ცოტა ხნით შევჩერდეთ, ზიბერტის, პიტერსონის და 
შრამის ყველაზე მნიშვნელოვან მიგნებაზე: თუ გვსურს, მივიღოთ 
პასუხი კითხვაზე – „რატომაა პრესა ისეთი, როგორიც არის“? – 
შედარებით ანალიზს უნდა მივმართოთ. შედარებითი ანალიზის 
როლი სოციალურ თეორიაში შესაძლოა ორი ძირითადი ფუნქ-
ციის – კონცეფციის ფორმირებასა და სიცხადის შეტანაში მისი 
როლისა და მიზეზ-შედეგობრივი დასკვნების თვალსაზრისით 
იყოს გაგებული.2

შედარებითი ანალიზი სოციალურ კვლევებში უპირველესად 
იმიტომ არის ღირებული, რომ ის უფრო გვიმძაფრებს ცვლილე-
ბებისა და მსგავსებების აღქმას, რაც თავის მხრივ, დიდ როლს 
თამაშობს კონცეფციის ფორმირებაში და უფრო დახვეწილს ხდის 
კონცეფტუალიზაციის მეთოდს. მედია ლიტერატურის უმეტესი 
ნაწილი უკიდურესად ეთნოცენტრულია იმ გაგებით, რომ მარ-
თალია, ის ერთი, ცალკეული ქვეყნის გამოცდილებას აღწერს, 
მაგრამ დაწერილია განზოგადებულად, ისე, თითქოს ამ ქვეყნის 
მოდელი უნივერსალურია. უკიდურეს შემთხვევაში, ეს შესაძლოა 
სწორი იყოს იმ ქვეყნებისათვის, სადაც კარგად განვითარებული 
მედია სკოლებია, ამერიკის შეერთებული შტატების, ბრიტანე-
თის, საფრანგეთისა და გერმანიის ჩათვლით. იმ ქვეყნებში, სადაც 
მედია კვლევების ტრადიცია ნაკლებად არის განვითარებული, 
თავს იჩენს სხვა ტენდენცია: სხვა ქვეყნის ლიტერატურის სესხე-
ბის ტენდენცია, როგორც წესი, ანგლო-ამერიკული ან ფრანგული 
ლიტერატურის – და ამ ლიტერატურის ისე გამოყენება, თითქოს 
ის უპრობლემოდ შეიძლება მიესადაგოს ყველა ვითარებას. ჩვენ 
გვჯერა, რომ სწორედ კვლევის ეს სტილი ხშირად აფერხებდა მე-
დია მკვლევრებს, დაესვათ შეკითხვა „რატომ არის მედია ისეთი, 
როგორიც არის“? მედიასისტემების მნიშვნელოვანი ასპექტები 
მიჩნეულია, როგორც „ბუნებრივი“ და ზოგიერთ შემთხვევაში იმ-
დენად ჩვეულებრივი, რომ საერთოდ ყურადღების მიღმა რჩება. 
შედარება აძლიერებს ჩვენს შესაძლებლობას, უფრო მკაფიოდ 
დავინახოთ ის, თუ მედიასისტემის რომელი ასპექტები საჭირო-
ებენ უკეთ განმარტებას, რადგან ჩნდება „ბუნებრივის“ „დენატუ-
რალიზების“ ფაქტორი. ამ თვალსაზრისით, როგორც ბლუმლერი 

2 შედარებით მეთოდზე ბაზისური ნაშრომები, ტექსტში შემოთავა-
ზებულის გარდა, მარშის (1964), პრჟევორსკის და ტეუნის (1970), 
ტილლის (1984), დოგანისა და პელასის (1990) და კოლერის (1993) 
კვლევებს მოიცავს.
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და გურევიჩი (1975:76) მიიჩნევენ, შედარებით ანალიზს „შესწევს 
უნარი, უხილავი ხილული გახადოს“ და ყურადღება გაამახვილოს 
ნებისმიერი მედიასისტემის, მათ შორის ჩვენი საკუთარის იმ ას-
პექტებზე, „რომლებიც შესაძლოა ბუნებრივად ითვლებოდეს, 
იყოს კიდეც და ართულებდეს პრობლემის გამოვლენას, როდესაც 
ყურადღება ერთ ეროვნულ ობიექტზე არის მიპყრობილი“. შედა-
რებით ანალიზში ჩვენი ერთობლივი მუშაობა სწორედ ასეთი ტი-
პის მიგნებით დაიწყო. ადრეულ 80-იან წლებში, როდესაც აშშ-ს 
და იტალიის სატელევიზიო ახალ ამბებს ვადარებდით და მათი 
კონსტრუქცია სატელევიზიო ახალი ამბების ბუნებრივ მოდელად 
მიგვაჩნდა, აღმოვაჩინეთ, რომ საქმე კონკრეტული სისტემის 
პროდუქტთან გვქონდა. ამგვარად, ჩვენ იძულებულები გავხდით, 
ხელახლა გვეკვლია და დაგვენახა ბევრი რამ, რაც გამოვტოვეთ. 
მაგალითად ის, რომ ამერიკული სატელევიზიო ახალი ამბები გა-
ცილებით უფრო ინტერპრეტაციულ ხასიათს ატარებდა, ვიდრე 
იტალიური, რაც ამერიკული ჟურნალისტიკის „ობიექტურობაზე“ 
დამკვიდრებულ შეფასებას ეწინააღმდეგებოდა (ჰალლინი და 
მანჩინი 1984).

შედარებითი ანალიზი შესაძლებლობას იძლევა, დავინახოთ 
ბევრი ისეთი რამ, რასაც ადრე ვერ ვამჩნევდით და ამდენად ვერ 
ვაყალიბებდით. ის ასევე გვაიძულებს, დავაკონკრეტოთ და დავ-
ხვეწოთ იმ კონცეფციის მასშტაბი და მისაღებობა, რომელსაც 
ვიყენებთ. ბენდიქსის (1963:535) თანახმად, შედარებითი კვლე-
ვა „იმპლიციტურ განზოგადოებებს მნიშვნელოვან კონტროლს 
უწესებს“, რაც კონცეფციის გამოყენების ლიმიტირებისა და მეტი 
სიცხადისაკენ გვიბიძგებს. მაგალითად, სოციოლოგები მიიჩნე-
ვენ, რომ „ურბანიზაცია“ მჭიდროდ არის ასოცირებული სეკუ-
ლარიზმთან და ინდივიდუალიზმის დასავლურ ფორმებთან, რაც 
მოგვიანებით, შესაძლოა ურბანიზმის გაგების ნაწილად ჩამოყა-
ლიბდეს. ბენდექსის თანახმად, ეს განზოგადება ინგრევა, თუ ჩვენ 
ინდოეთს ან სხვა არადასავლურ საზოგადოებებს შევხედავთ. ანა-
ლოგიურად ჩვენ შევეცდებით, მეტი სიცხადე შევიტანოთ მედია 
კვლევების საკვანძო კონცეფციებში, მაგალითად ისეთში, როგო-
რიცაა ჟურნალისტიკის პროფესიონალიზაცია და გამოვიყენოთ 
შედარებითი ანალიზი, რათა დავადგინოთ ის, თუ კონცეფციის 
რომელი ასპექტებია განსხვავებული და რომელი – არა.

თუ შედარება გვიჩვენებს განსხვავებას, ის მსგავსებასაც 
დაგვანახებს და მედიასისტემების მკაფიო გააზრებაში დაგვეხ-
მარება. მაგალითად, განვლილ ათწლეულებში, შეერთებულ შტა-
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ტებში, მედიაში პოლიტიკოსების ნეგატიურად გაშუქებამ იმატა. 
ჩვენ, როგორც წესი, ასეთ ცვლილებებს ისტორიული მოვლენე-
ბის – ვიეტნამი და ვოტერგეიტი, ასევე ცვლილებები საარჩევნო 
კამპანიების წარმართვაში – გადასახედიდან ვხსნით. თუმცა ეს 
ტენდენცია მხოლოდ შეერთებულ შტატებს არ ახასიათებს. და ის 
პრაქტიკულად, უნივერსალურია მთელი დასავლური დემოკრა-
ტიებისათვის. ამ ცვლილებების განზოგადება და ამ ტენდენციის 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომხდარი კონკრეტული შიდა 
ისტორიული მოვლენებით ახსნა ადეკვატური არ იქნება. შედა-
რებით ანალიზს შეუძლია დაგვიცვას მცდარი განზოგადებისაგან, 
მაგრამ ამავე დროს, როგორც ბენდექსი ამბობს, შეუძლია, მიგ-
ვიყვანოს უფრო მისაღებ, დასაბუთებულ განზოგადებამდე. 

ცხადია, შედარებითი ანალიზი ამ შედეგს ავტომატურად არ 
იძლევა. ის თავისთავად ეთნოცენტრულიც შეიძლება იყოს და 
სხვადასხვა სისტემას თავს ახვევდეს ჩარჩოს, რომელიც ერთ-
ერთს ასახავს, ისევე, როგორც პრესის თეორია მიზნად შეიძლე-
ბა შედარებითობას ისახავდეს, მაგრამ შედარებით ანალიზს არ 
ეფუძნებოდეს. მოგვიანებით ამ თავში ჩვენ შევეცდებით დავასა-
ბუთოთ, რომ კომუნიკაციის სფეროში ეთნოცენტრიზმს თეორიის 
მკაცრად ნორმატიული ხასიათი აძლიერებს. შედარება, რა თქმა 
უნდა, შეიძლება ეთნოცენტრულიც იყოს, მაგრამ ჩვენ გვჯერა, 
რომ სწორად გამოყენებული შედარებითი მეთოდი ქმნის სისტე-
მური კრიტიკის საფუძველს იმ ნაშრომისათვის, რომელიც გადა-
ჭარბებულ განზოგადებას და კონცეპტუალურ შეზღუდულობას 
ეხება.

მეორე მიზეზი, რომელიც სოციალურ კვლევებში შედარები-
თობის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს, არის ის, რომ იგი სოციალურ 
ფენომენთა შორის ურთიერთობის შესახებ ჰიპოთეზის ტესტი-
რების საშუალებას იძლევა. „თუ გვინდა მოვახდინოთ იმის დე-
მონსტრირება, რომ ერთი მოვლენა მეორედან გამომდინარეობს, 
ამის ერთადერთი საშუალებაა იმ ვითარებების შედარება, რო-
დესაც ეს მოვლენები დროის ერთ მონაკვეთში ხდება ან არ ხდე-
ბა“, – წერს ემილ დურკჰეიმი (1965) სოციოლოგიური მეთოდის 
წესებში. ეს მიდგომა სოციალური მეცნიერების უმეტესობაში მე-
თოდოლოგიურ სტანდარტად იქცა, განსაკუთრებით მათ შორის, 
ვინც სოციალურ მოვლენათა სისტემური კვლევებით არის დაინ-
ტერესებული და სადაც ვარიაციები ხშირად ერთი ქვეყნის კვლე-
ვას არ სცდება. „სოციოლოგიური წესის“ შესახებ დურკჰეიმის ამ 
მოსაზრების ირგვლივ მრავალი ეპისტემოლოგიური დისკუსია 
მიმდინარეობს. ზოგიერთს მიაჩნია, რომ სოციალური მეცნიერე-

შესავალი



5

შესავალი

ბა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს უნდა მისდევდეს, რათა 
მიაგნოს წესს, რომელიც „ყოველთვის და ყველგან არსებითი 
იქნება“, მეორენი მიიჩნევენ, რომ სოციალური თეორიის განზო-
გადება კონკრეტულ სისტემებთან და ისტორიულ კონტექსტთან 
მიმართებაში, ყოველთვის პირობითი და შედარებითი იქნება. 
ზოგი თვლის, რომ მეტი სიცხადეა საჭირო მიზეზისა და შედე-
გის – „დამოკიდებული“ და „დამოუკიდებელი“ ცვლადების იდენ-
ტიფიცირებაში. სხვები მიიჩნევენ, რომ სოციალური მოვლენის 
თანაევოლუციის იდენტიფიცირებისათვის მიზეზისა და შედეგის 
განცალკევებულად განხილვა ყოველთვის აუცილებელი არ არის. 
ისინი, ვინც კომუნიკაციის სისტემურ ანალიზზე მუშაობენ, ხში-
რად სკეპტიკურად „პოზიტივიზმს“ უყურებენ. მიიჩნევა, რომ „პო-
ზიტივისტები“ ინდივიდუალურ სივრცეში მომუშავე მკვლევრებს 
შორის არიანკონცენტრირებულნი. მრავალი წლის განმავლობაში 
კომუნიკაციის ემპირიული კვლევა, მედია ეფექტის პარადიგმის 
სინონიმად იყო აღქმული, რაც არა მსხვილი მედიასისტემების 
სტრუქტურებს, არამედ ინდივიდუალურ მიდგომებსა და შეხე-
დულებებზე კონკრეტული გზავნილების ეფექტიანობას შეეხებო-
და. შესაძლოა, სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ შე-
დარებითი ანალიზის სისტემატური გამოყენება ნელა იკიდებდა 
ფეხს. ჩვენ გვჯერა, რომ არ არის აუცილებელი საბუნებისმეტყ-
ველო მეცნიერებასა და სოციალურ მეცნიერებებს შორის განსხ-
ვავებებზე მკვეთრი აქცენტები გაკეთდეს იმისათვის, რომ მედი-
ასისტემებისა და მათი სოციალურ-პოლიტიკური შემადგენლის 
კვლევაში შედარებითი ანალიზის ეფექტიანობა დამტკიცდეს.

ავიღოთ ერთი მაგალითი: ჯეფრი ალექსანდერის უჩვეულო 
და ძალზედ საინტერესო მცდელობა, შეექმნა შედარებითი ჩარჩო 
ახალი ამბების მედიის ანალიზისათვის, ბადებს კითხვას, თუ რით 
შეიძლება აიხსნას ავტონომიური ჟურნალისტური პროფესიონა-
ლიზმის ძალა შეერთებულ შტატებში? ის გვთვაზობს შემდეგ ჰი-
პოთეზას: „უაღრესად მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ შეერ-
თებული შტატების მედია სივრცეში არასდროს აღმოცენებულა 
გაზეთები, რომლებიც მუშათა კლასთან იქნებოდა დაკავშირე-
ბული“ (1981:21). შემდგომში ის შეერთებული შტატების პრესის 
ისტორიას საფრანგეთისა და ბრიტანეთის გამოცდილებას ადა-
რებს და გვთავზობს მოსაზრებას, რომ სწორედ ლეიბორისტული 
პრესის არარსებობით აიხსნება ამერიკის შეერთებულ შტატებ-
ში ავტონომიური ჟურნალისტიკის განვითარება. ალექსანდერის 
ამ მნიშვნელოვან თეორიულ ჩარჩოს უფრო ვრცლად ჩვენ მე-4 


