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DRUŽBENA NEENAKOST, DRUŽBENA STRATIFIKACIJA, DRUŽBENA STRUKTURA, SOCIALNO-EKONOMSKI
POLOŽAJ

Vsebinska področja CESSDA:
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost

Vsebinsko področja CERIF:
Sociologija
družbene institucije
družbeni podsistemi
neenakost
posameznik
družbene skupine
demografija

Povzetek:
Namen raziskave je opis in analiza procesov stratifikacije in mobilnosti v tedanji družbi po preteku petindvajsetih let
socialitične revolucije. Raziskovalci so skušali odgovoriti na dve ključni vprašanji: (1.) ali je revolucija preoblikovala
predvojno razslojenost jugoslovanske družbe in (2.) ali je moč razbrati trende, ki nakazujejo postopno zmanjševanje
socialnih razlik.

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
marec 1974 - marec 1974

Čas zbiranja podatkov:
18. marec 1974 - 31. marec 1974

Čas izdelave:
1974

Država:
Slovenija

Geografsko pokritje:
ozemlje (Socialistične) Republike Slovenije

Najmanjša geografska enota:
občina

Enota za analizo:
posameznik

Populacija:
Osebe stare 18 let in več.

Vrsta podatkov:
anketni podatki

Izključeni:
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ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

RSS - Republiška raziskovalna skupnost
Časovna opredelitev podatkov:

raziskava v časovnem preseku
Tip vzorca:

Vzorec raziskave temelji na principu "snežene krogle" in ni reprezentativen. Prva oseba v skupini je bila sistematično
določena glede na naslednje kriterije: (1.) položaj na delovnem mestu, (2.) tip naselja (prestolnica, manjše mesto,
vas), (3.) spol in (4.) starost. Preostale osebe v skupini - skupaj šest, izbranih v dveh korakih - pa predstavljajo
"prijatelje" oseb iz prejšnjega koraka. Delež moških in žensk med prvimi osebami je bil enak.

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

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.

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

Dostop do podatkov

Mesto:
ni podatka

Velikost zbirke:
ni podatka

Skupaj datotek:
ni podatka

Omejitve pri uporabi

Pogoje dostopa preveri v Arhivu.
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Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

1. Caserman, Andrej, Knap, Žiga in Saksida, Stane (1972). Socialna stratifikacija in mobilnost: načrti tabel.

Povezane objave

1. Saksida, Stane, Caserman, Andrej in Petrovič, Krešo (1974). Social Stratification and Mobility in Yugoslav Society.
2. Saksida, Stane (1977). Social Stratification and Mobility in Yugoslav Society: Družbeno-politična aktivnost delavcev.

http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=9791744
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=9674496
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=12761600
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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov
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