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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
WVS_92

Glavni avtor(ji):
Toš, Niko,

Izdelava:
ni podatka

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
ni podatka

Finančna podpora:
ni podatka

Številka projekta:
ni podatka

Izdajatelj:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani
Od:

Izročil:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Datum:

Raziskava je del serije:

EVS - Mednarodna raziskava vrednot = European/World Value Survey
Raziskava je zasnovana na konceptu Evropske raziskave vrednot (Ruud de Moor, Univerza v Tilburgu) oz. njene
širše svetovne različice, ki se ponavlja v 5 ali 10 letnih razmikih od leta 1981 dalje (koordinacija projekta: Ronald
Inglehart, Institut for Social Research, University of Michigan). Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta SJM
zagotavlja podatke od leta 1991 dalje. Namen mednarodne raziskave je spremljanje sprememb in primerjalno
raziskovanje vrednot in stališč. Področja, ki jih zajema, segajo od vrednot v zvezi z delom, religioznostjo, političnimi
usmeritvami pa do družine, vloge žensk in ekologije. Združena datoteka podatkov za obdobje 1981-1983 in
1990-1993 je pod ADP - IDNo: WVS_92. Naslednji koraki raziskave so bili izvedeni okrog 1995 kot WVS in 1999 kot
EVS.

Oblika citiranja:
ADP - IDNo: WVS_92.

Vsebina raziskave

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

Vsebinsko področja CERIF:
Sociologija

Povzetek:
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ni podatka
Abstract:

ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
1993 -

Čas zbiranja podatkov:
1993 -

Čas izdelave:
1993

Država:
ni podatka

Geografsko pokritje:
ni podatka

Najmanjša geografska enota:
ni podatka

Enota za analizo:
ni podatka

Populacija:
ni podatka

Vrsta podatkov:
ni podatka

Izključeni:
ni podatka

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

Dostop do podatkov

Mesto:
Arhiv družboslovnih podatkov

Velikost zbirke:
ni podatka

Skupaj datotek:
ni podatka

Omejitve pri uporabi
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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.

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

1. World Values Study Group (1990). WVS_92 - World Values Survey 1990 Questionnaire [vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. European Values Systems Study Group (EVSSG) (2002). WVSEVS - European Values Study - Homepage [ostali
dokumenti].

2. Inglehart, Ronald (1999-2003). WVSEVS - World Values Survey Homepage [ostali dokumenti].
3. World Values Survey Association (2004-). WVSEVS - World Values Survey [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

http://www.worldvaluessurvey.org/statistics/WVS1990.pdf
http://www.europeanvalues.nl/
http://www.europeanvalues.nl/
http://wvs.isr.umich.edu/
http://www.worldvaluessurvey.org/
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