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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
WVS

Glavni avtor(ji):
European Values Systems Study Group (EVSSG), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Halman, L.C.J.M., Universiteit van Tilburg

Izdelava:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln
NIWI - Steinmetz archive, Netherlands Institute for Scientific Information Services

Datum izdelave:
1981-2007

Kraj izdelave:
Köln, Amsterdam, Netherlands

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:
ICPSR - Inter-univesity Consortium for Political and Social Research
Datum:

Raziskava je del serije:

WVS - Mednarodna raziskava vrednot = World Values Survey
V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki
preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo
anket, ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme
(European Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati
leta 1981, z namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi,
izobraževalnimi in kulturnimi ozadji. Na podlagi WVS in v sodelovanju z Evropsko raziskavo vrednot (European
Values Survey - EVS) so se izvedle nacionalne raziskave v 97 državah, na reprezentativnem vzorcu, kar zajema
skoraj 90 odstotkov svetovne populacije. Te raziskave kažejo, da med prebivalstvom prihaja do pomembnih
sprememb v verovanju pa tudi v tem, kaj ljudje želijo od življenja. Z namenom spremljanja teh sprememb, je bila
izvedena raziskava (EVS/WVS) v 5 intervalih. Zbiranje podatkov je potekalo med letom 1981 in letom 2007.
Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Oblika citiranja:
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European Values Systems Study Group (EVSSG) et al. Mednarodna raziskava vrednot: Opis serije [datoteka
podatkov]. Cologne, Germany: Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung [izdelava, distribucija], 2007. ADP - IDNo:
WVS.

Vsebina raziskave

Ključne besede:
razumevanje demokracije, globalizacija, spol, vrednote, kulturna raznolikost, religija, občutek varnosti, osebne in
družbene vrednote, znanja

Ključne besede ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, DRUŽBENA STALIŠČA, VREDNOTA, PROSTI ČAS, DELO IN ZAPOSLOVANJE, RELIGIJA,
POLITIKA, DRUŽINA

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

Vsebinsko področja CERIF:
Sociologija
VREDNOTE
PROSTI ČAS
DELO
POLITIKA
VERA
DRUŽINA IN ZAKON
DRUŽBA
MORALA IN SPOLNOST
DEMOGRAFIJA

Povzetek:
V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki
preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo anket,
ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme (European
Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati leta 1981, z
namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi, izobraževalnimi in
kulturnimi ozadji. Na podlagi WVS in v sodelovanju z Evropsko raziskavo vrednot (European Values Survey - EVS) so
se izvedle nacionalne raziskave v 97 državah, na reprezentativnem vzorcu, kar zajema skoraj 90 odstotkov svetovne
populacije. Te raziskave kažejo, da med prebivalstvom prihaja do pomembnih sprememb v verovanju pa tudi v tem,
kaj ljudje želijo od življenja. Z namenom spremljanja teh sprememb, je bila izvedena raziskava (EVS/WVS) v 5
intervalih. Zbiranje podatkov je potekalo med letom 1981 in letom 2007. Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta
Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
1981 - 2000

Čas zbiranja podatkov:
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1981,, 1990,, 1999 - 2000
Čas izdelave:

2007
Država:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.
Geografsko pokritje:

ozemlje posameznih držav
Najmanjša geografska enota:

regija
Enota za analizo:

posameznik
Populacija:

Odrasli prebivalci vsake od držav, starejši od 18 let.
Vrsta podatkov:

Anketni podatki
Izključeni:

ni podatka
Časovna opredelitev podatkov:

Raziskava v časovnem preseku
Tip vzorca:

Pri vzorčenju so v vseh državah uporabljali metode reprezentativnih večstopenjskih slučajnih vzorcev.
Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.
Uporabljeni inštrument:

Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.
Uvrstitev raziskave po pomembnosti:

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

Dostop do podatkov

Mesto:
GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences [ZACAT]
World Values Survey
Inter-univesity Consortium for Political and Social Research
ASEP/JDS data bank

Velikost zbirke:
ni podatka

Skupaj datotek:
ni podatka
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Omejitve pri uporabi

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

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

1. European Values Systems Study Group (EVSSG) (2009). European Values Study (1981, 1990, 1999/2000) [ostali
dokumenti].

2. World Values Survey Association (2009). WVSEVS - World Values Survey [ostali dokumenti].

http://www.europeanvaluesstudy.eu/
http://www.europeanvaluesstudy.eu/
http://www.worldvaluessurvey.org/
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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Spremenljivke

ID: V1 Oznaka: ADP IDNo

Vrednosti Kategorije Frekvenca
WVS
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