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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
ISSP90

Glavni avtor(ji):
International Social Survey Programme,

Ostali (strokovni) sodelavci:
Kelly, Jonathan, Research School of Social Science, Avstralija;nacionalni koordinator
Calvi, Gabriele, Ricerca Sociale e di Marketing, Italija;nacionalni koordinator
Haller, Max, Institute of Sociology, University of Graz, Avstrija;nacionalni koordinator
Smith, Tom W., National Opinion Research Center, University of Chicago, ZDA;nacionalni koordinator
Becker, Jos, Sociaal en Cultureel Planbureau, Nizozemska;nacionalni koordinator
Jowell, Roger, Social and Community Planning Research, Velika Britanija;nacionalni koordinator
Ward, Connor, Social Science Research Centre, Irska;nacionalni koordinator
Kolosi, Tamas, Tarsadalokumtatasi Informatikai Egyesules, Madžarska;nacionalni koordinator
Mohler, Peter Ph., Zentrum für Umfragen, Methoden, und Analysen, Nemčija;nacionalni koordinator
Mach, Bogdan W., Instytut Filozofii i Socjologii, Poljska;nacionalni koordinator
Henrichsen, Bjørn, Norwegian Social Science Data Service, Norveška;nacionalni koordinator
Lewin-Epstein, Noah, Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University, Izrael;nacionalni koordinator
Gendal, Philip J., Faculty of Business Studies, Massey University, Nova Zelandija;nacionalni koordinator
Mangahas, Mahar, Philippine Social Science Center, Filipini;nacionalni koordinator
Zaslavskaja, Tatyana, Soviet Center for Public Opinion and Market Research, Rusija;nacionalna koordinatorka
Dimova, Lilia, Institut for Trade Union and Social Science, Bolgarija;nacionalna koordinatorka
Frizzell, Alan, Carleton University, Kanada;nacionalni koordinator
Mateju, Petr, Institut of Sociology, Češkoslovaša;nacionalni koordinator
Yokoyama, Shigeru, Broadcasting Culture Research Institute, Japonska;nacionalni koordinator
Scheuch, Erwin K., Zentralarchiv für Empirische Socialforschung an der Universität zu Köln, Nemčija;sodelavec

Izdelava:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, (Köln, Nemčija; 1990)

Datum izdelave:
1990

Kraj izdelave:
Köln, Nemčija

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:

Finančna podpora:
- A: Science Research Foundation, Centralna banka Avstrije, Ministrstvo za znanost in zaziskovanje, vlada dežele
Štajerske; GB: Sainsbury Family Charitable Trusts; USA: National Science Foundation; NIRL: Nuffield Foundations; N:
Norwegian Council for Science and the Humanities, Norwegian Council for Applied Social Research. Za ostale države
podatki o financiranju niso na voljo.

Številka projekta:
ni podatka
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Izdajatelj:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani
Od: 2002-08

Izročil:
Gesis - Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen
Datum: 1992-04

Raziskava je del serije:

ISSP - Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme
Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je
pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo
kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in
http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in
letnica.

Oblika citiranja:
International Social Survey Programme (ISSP). INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME: ROLE OF
GOVERNMENT II, 1990 [datoteka podatkov]. Cologne, Germany: Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung
[izdelava ], 1992. Cologne, Germany: Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung [distribucija ], 1993; Ann Arbor
(MI), USA: Inter-university Consortium for Political and Social Research; [distribucija ], 1993. Ljubljana, Slovenija: Arhiv
družboslovnih podatkov, [distribucija ], 2002. ADP - IDNo: ISSP90.

Vsebina raziskave

Ključne besede:
naloge nacionalnih vlad, davki, dostopnost orožja, vladna poraba, nova delovna mesta, varovanje okolja, varovanje
zakonitosti, zdravstvo, izobraževanje, obramba, socialno varstvo, umetnost, javni protesti, demonstracije, policijski
nadzor, prisluškovanje telefonom, odpiranje pisem, pridržanje osumljencev, vloga vlade v gospodarstvu,
elekrtogospodarstvo, jeklarstvo, bančništvo, zavarovalništvo, demografska vprašanja

Ključne besede ELSST:
DRŽAVNA POLITIKA, DRUŽBENA NEENAKOST, ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENE VREDNOTE,
DRUŽBENA STALIŠČA, IDENTITETA, DRŽAVLJANSTVO, DRŽAVLJANSTVO

Vsebinska področja CESSDA:
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča

Vsebinsko področja CERIF:
Politične in upravne vede
naloge vlade
vladna poraba
varstvo okolja
javni protesti, demonstracije
policijski nadzor
vloga vlade v različnih gospodarskih panogah
demografija

Povzetek:
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Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodleovanja. Skupina, osnovana leta
1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dopolniti
nacionalne ankete. V tokratni raziskavi je bil ponovljen modul ''vloga države'', ki je bil prvič izveden v letih 1985-86. V
tokratni ponovitvi sodelujejo naslednje države: Zvezna republika Nemčija, Velika Britanija, Združene države Amerike,
Italija, Madžarska, Norveška, Irska, Severna Irska in Izrael. Anketa je spraševala respondente o mnenjih glede nalog
nacionalnih vlad; kaj te smejo in česa ne smejo početi. Vključena so bila tudi vprašanja o davkih, dostopnosti orožja,
zmanjševanju vladne porabe, odgovornosti vlade pri ustvarjanju novih delovnih mest, višini vladne porabe za varstvo
okolja, varovanju zakonitosti, zdravstvu, izobraževanju, obrambi, nadomesrtilih za brezposelnost in umetnosti.
Naslednji sklop vprašanj pa zadeva naslednja področja: sprejemljivost javnih protestov, javnega objavljanja in
demonstracij ter legalnost policijskega nadzora, kar vključuje: prisluškovanje telefonom, odpiranje pisem in pridržanje
osumljencev preko noši zaradi zaslišanja. Zadnji sklop vprašnj pa zadeva vlogo vlade v različnih gospodarskih
panogah kot denimo: elektrogospodarstvo, jeklarstvo, bančništvo in zavarovalništvo. Anketa pa se zaključi s sklopom
demografskih vprašanj kot starost, spol, zakonski stan, zaposlenost, poklic, članstvo v sindikatu, izobrazba, preference
glede političnih strank, religije, samoocena "levo-desno", glasovanje na zadnjih volitvah, samoocena pripadnosti
družbenemu sloju, velikost gospodinjstva, dohodek gospodinjstva, izobrazba in poklic staršev.

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
1990

Čas zbiranja podatkov:
1990

Čas izdelave:
1990

Država:
Avstralija, Irska, Italija, Izrael, Madžarska, Norveška, Severna Irska, Velika Britanija, Združene države Amerike,
Zvezna republika Nemčija

Geografsko pokritje:
Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Najmanjša geografska enota:
Enota za analizo:

posameznik
Populacija:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Irske, Italije, Madžarske, Velike Britanije (izključeni so
prebivalci škotskega višavja in otokov), ZRN, ZDA (neinstitucionalizirane osebe, ki govorijo angleščino), Severne Irske,
Norveške in Izraela.

Vrsta podatkov:
anketni podatki

Izključeni:
ni podatka

Zbiranje podatkov je opravil:
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AUS: Research School of Social Science, Institute of Advanced Studies, the Australian National University (Canberra);
I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); H: TARKI - Tarsadalokumtatasi Informatikai Egyesules
(Budapest); GB: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: ZUMA - Zentrum für Umfragen,
Methoden, und Analysen (Mannheim); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL);
IRL: SSRC - Social Science Research Center, University College (Dublin); N: NSD - Norwegian Social Science Data
Sevice (Bergen); IL: Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University (Tel Aviv)

Časovna opredelitev podatkov:
raziskava v časovnem preseku

Tip vzorca:
večstopenjski verjetnostni vzorec

Način zbiranja podatkov:
Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Uporabljeni inštrument:
Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

Opis zbiranja podatkov:
Posebej izšolani anketarji so na podlagi seznama z imeni in naslovi obiskali anketirance na njihovem domu.

Uteževanje:
GB, H, I: uteževanje; AUS, D, N, IRL, IL, USA: brez uteževanja; NIRL: ni podatka

Očiščenje podatkov:
Podatki so bili očiščeni pred prevzemom v Arhiv.

Uvrstitev raziskave po pomembnosti:
9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Dostop do podatkov

Mesto:
Arhiv družboslovnih podatkov

Velikost zbirke:
1 SPSS datoteka podatkov.

Skupaj datotek:
1

Omejitve pri uporabi

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z
glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke
uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov.
Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije
posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
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Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na
avtorje raziskave ali Arhiv.
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Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

1. Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme (2006). Mednarodna splošna
družboslovna anketa = International Social Survey Programme - home page.

2. Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (2006). ISSP - The International Social Survey Programme.

http://www.issp.org/
http://www.issp.org/
http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm
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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ISSP90 - podatki [datoteka podatkov], 1990

Format: *.txt - TEKST

število spremenljivk: 142
število enot: 14897

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.
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