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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
ISSP

Glavni avtor(ji):
International Social Survey Programme

Izdelava:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (Köln, Nemčija;
1985-2012)

Datum izdelave:
1985-2012

Kraj izdelave:
Köln, Nemčija

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
ni podatka

Finančna podpora:
Vsaka sodelujoča organizacije sama financira raziskovanje, ni centralnih sredstev projekta.

Številka projekta:
ni podatka

Izdajatelj:
GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences - None
Od:

Izročil:
ni podatka Datum:

Raziskava je del serije:

ISSP - Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme
Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki
pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene
projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in
medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako
raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje,
vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija,
državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v
šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Oblika citiranja:
International Social Survey Programme in skupina. Mednarodna splošna družboslovna anketa: Opis serije [datoteka
podatkov]. Köln, Nemčija: Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung [izdelava, distribucija], 2013. ADP - IDNo:
ISSP.

Vsebina raziskave
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Ključne besede:
državljanstvo, okolje, družina, vloge med spoloma, šport, prosti čas, nacionalna identiteta, religija, zaupanje v vlado,
socialni stiki, družbena neenakost, delovna usmeritev, družbeni odnosi, socialna podpora

Ključne besede ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA,
IDENTITETA, KULTURA, DRUŽBENI MEDIJI, OKOLJE

Vsebinska področja CESSDA:
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča

Vsebinsko področja CERIF:
Sociologija
VLOGA DRŽAVE
SOCIALNA OMREŽJA
DRUŽBENA NEENAKOST
DRUŽINA IN SPREMINJAJOČE SE VLOGE SPOLOV
DELOVNA USMERJENOST
RELIGIJA
OKOLJE
NACIONALNA IDENTITETA
DRUŽBENI ODNOSI IN PODPORNI SISTEMI
VLOGA DRŽAVLJANA
PROSTI ČAS IN ŠPORT

Povzetek:
Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki
pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene
projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni
vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave
ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade,
družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo,
nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah,
danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
1985 - 2012

Čas zbiranja podatkov:
1985 - 2012

Čas izdelave:
1985-2012

Država:
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48 držav je članic ISSP skupine. Skozi leta in posamezne izvedbe so sodelovale različne države. Podrobno
informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Geografsko pokritje:
Teritorij v raziskave vključenih držav.

Najmanjša geografska enota:
regija

Enota za analizo:
posameznik

Populacija:
Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Vrsta podatkov:
Anketni podatki

Izključeni:
ni podatka

Zbiranje podatkov je opravil:
Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Časovna opredelitev podatkov:
Raziskava v časovnem preseku, s ponovitvami

Pogostost zbiranja podatkov:
Raziskave se izvajajo letno, vsebine so različne in se ponavljajo na nekaj let.

Tip vzorca:
Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Način zbiranja podatkov:
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uporabljeni inštrument:
Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

Uteževanje:
Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Očiščenje podatkov:
Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

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

Dostop do podatkov

Mesto:
ZACAT - GESIS Online Study Catalogue

Velikost zbirke:
ni podatka
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Skupaj datotek:
ni podatka

Omejitve pri uporabi

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.

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.

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. ISSP group (2006). ISSP - International Social Survey Programme - home page .
2. Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (2009). GESIS - Leinbniz Institute for the Social Sciences.
3. ISSP group (2009). ISSP - International Social Survey Programme - ISSP Publications and Documentations.

http://www.issp.org/
http://www.gesis.org/en/services/data/survey-data/issp/
http://www.issp.org/page.php?pageId=150
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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZACAT - GESIS Online Study Catalogue

Spremenljivke

ID: V1 Oznaka: ADP IDNo

Vrednosti Kategorije Frekvenca
ISSP
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