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 چکیده:

د. دد ایی  نیوع نیهای خاصیی بخخودداددگیپژوهشهای اجتماعی به دلیل نوع آزمودنی و محیط تحقیق از پیچی  

ییابی بیه بست و امتنیاع از دتیتهای تحقیق به ب دود که محدودیتمطالعات گاهی مشکالت تا بدانجا پیش می

از قبییل مطالعیه  1شوند. ای  نکته دد میودد پژوهشیهای اجتمیاعی دادای موایوعات حسیا حقیقت تبدیل می

هیای قییومی و میییهبی و ... ادی، مسایل حقیوق بشخ، مسائل زنان و اقلییتعدالتی و فساد ادون بیچهایی پدیده

 شود.تخ میبخجسته

 2امیت و یکپیادچیی دوانیی و جسیمی پاتیایویانمدد فخآیند ای  پژوهشها مخاعات مسائلی چون محافظت از ت  

اهمییت دادد. از از تیوی پژوهشییخ  4آنان به عنوان یک هنجاد علیم 3چنی  حفظ گمنامی و مصونیت هویتیهم

ییک اید هنجیاد   5کادیهانپنتوی دییخ از جانب آزمودنی نیز عدم همکادی و مشادکت دد یک فعالیت علمی و

کند. هخچند ای  خصلت به عدم ادائه اطالعات مفیید بیه علم تلقی شده و پژوهش دا با محدودیت و مانع دوبخو می

کنید امیا دد های موثق خلل ایجاد مییش و کشف یافتهپژوهشیخ منجخ شده و دد مخحله به اشتخاک گیاشت  دان

پژوهشیخ دد بخابخ ای  واقعیت اجتماعی بایید تیاتیت صیبخ و میدادا پیشیه ،های اجتماعی حسا  مودد پژوهش

-به کشیف گوشیه 6دلیکند. تا جایی که ممک  اتت ای  خصلت دا یک اد هنجاد علم تلقی نکند و از طخیق هم

 دیجی پازل خود اقدام کند. هایی از حقیقت و تکمیل تد

                                                 
1 - Sensitive social research 

2 - protection of psycho- physical integrity of respondents 

3 - Anonymity of respondents 

4 - Scientific norm 

5 - secrecy 

6 - Empathy 
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خشیونت »و « داهبخدهیای مبیادزه بیا فسیاد ادادی دد اییخان»ن موهایی پیخادد فخآیند انجام پژوهش نیادندگان  

مواجیه   با شواهد منظمی از مخاعات یا نقض گخیزناپیییخ هنجادهیای علیم« های کادیپنهان علیه زنان دد محیط

 اند. شده

مقاله حااخ ای  اتت که ای  تجادب عملی و شواهد حاصیل از ایی  پژوهشیها میدون و دد اختییاد تیایخ هدف   

 پژوهشیخان علوم اجتماعی قخاد گیخد.

های ادتباطی و فخدی محقق و توابق و شاصییت وی نقیش دهد: دد ای  میان مهادتهای کیفی نشان مییافته  

ادتباط معکو  بیا ددک آزمیودنی از حفیظ « پنهان کادی»د هنجاد ای دادد. از توی دییخ ابسیاد تعیی  کننده

ای که اعتماد به مخاعات هنجاد اخیخ از توی پژوهشیخ موجیب بیا  خود دادد. به گونه یهویتمصونیت گمنامی و 

 شود.ها دد تحقیق میدفت  میزان همکادی و مشادکت آزمودنی

های دییخ چون تیخ  از دتیت دادن شییل ییا منصیب و ییا ؤلفهای  مسأله ددمودد تازمانها و نهادها با ودود م  

 شود.تخ میتیاتی شدن فخآیند تحقیق پیچیده

-های ناگواد و بیخخالف پییشهای اجتماعی حسا  معمو ً با تعدیلچنی  نشان داد دد پژوهشای  مطالعه هم  

و دد نتیجیه کیاهش تیط   ، اهداف، تئوا ت و فخایات و با خص کیاهش حجیم نمونیه7بینی دد طخح تحقیق

 ایم.پییخی مواجهتعمیم

 

نهیان کیادی، فسیاد ادادی، پهای اجتماعی حسا ، هنجادهای علم، مصونیت هیویتی، پژوهش  واژگان کلیدی:

 خشونت علیه زنان

                                                 
7 - Research design 


