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د    د جان و  داو   م 

  گفتار پیش

محرمـانگی آمارهـا بـا هـدف ها اشاره دارد. طبق این اصل  اصل ششم از اصول بنیادین آمار رسمی، به اصل محرمانگی داده
هـا و اطالعـات شخصـی  ی یا حقـوقی) و جلـوگیری از افشـای دادهحفاظت از حریم خصوصی واحدهای آماری (اعم از حقیق

با این وجود باید توجه داشت که این اصل نباید به مانعی برای مهمترین کـارکرد تولیدکننـدگان آمـار  پذیرد. ایشان صورت می
های تولید شده توسـط مراکـز آمـاری، بـه ویـژه  داده رسمی یعنی تولید و ارایه آمارها منجر شود. امروزه موضوع استفاده از ریز

مراکز پژوهشـی بـرای اهـداف پژوهشـی بسـیار مهـم اسـت کـه وظیفـه  برای سایر تولیدکنندگان آمار رسمی برای تولید آمار و
های  هـا اسـت. بنـابراین وظیفـه سـازمان ها با رعایـت محرمـانگی آن تولیدکنندگان آمار رسمی در اختیار گذاشتن این ریزداده

شـده بـه راحتـی در اختیـار هـا تولیـد  ها و استانداردها و قوانینی اسـت کـه آمـار و داده تولیدکننده آمار رسمی پیدا کردن شیوه
  ها نیز حفظ شود. کاربران قرار گیرد و در عین حال محرمانگی آن

ها و علل آن، تبیین مفهوم حـریم شخصـی در آمـار رسـمی و  در این طرح پژوهشی برآنیم تا ضمن شناخت منابع افشای داده
های مشـــخص و  در قالـــب اســـتانداردهـــا و ابزارهـــا را  ای از روش تعیـــین ابعـــاد محرمـــانگی آمـــار مطـــابق آن، مجموعـــه

های عملیاتی معین بـرای کـاربرد در نظـام آمـاری ایـران و بـه ویـژه مرکـز آمـار ایـران تـدوین و شناسـایی کنـیم.  دستورالعمل
هـا  هایی برای کنترل و تضمین حفظ محرمانگی داده های حفظ محرمانگی نیاز است تا استاندارد همچنین عالوه بر استاندارد

همچنـین های حفظ محرمانگی را به طور پیوسته بهبـود بخشـد.  ها و ابزار ه باشد که با ارزیابی مداوم بتواند روشوجود داشت
چـه شـرایط و تضـامینی،  بـاتوانـد مـورد تفسـیر قـرار گرفتـه و  هـا می مشخص شود در چه مـواردی موضـوع محرمـانگی داده

  ها در اختیار کاربران خاص قرار گیرند. ریزداده
 اشـکان شـباکی آمـار بـا همکـاری آقـای دکتـر  رسـانی پژوهشـکده هـا و اطالع پـردازش داده پژوهشـی ش در گروهاین پژوه

کــه صــورت گرفتــه اســت. عنوان همکــاران اصــلی  بــه عبــاس مــرادی و ودود کرامتــیعنوان مجــری طــرح و آقایــان دکتــر  بــه
 شود.  وسیله از همه این عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی می بدین
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۱  
 کلیات تحقیق

  مقدمه -۱-۱
های آمـاری هـر روز بـیش از پـیش بـه  با توجه به نیاز روزافزون جوامع بـه داشـتن آمارهـای بـا کیفیـت، سـازمان

افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خود نیاز دارند. در همین راستا اطمینان بخشی به پاسخگویان در مورد 
های آمـاری ضـروری اسـت.  یجه انجام فعالیتاحترام به حریم شخصی آنان و محرمانه ماندن اطالعات آنان در نت

های آماری در ارائه سـریع و قابـل دسـترس آمارمطـابق اسـتانداردهای جهـانی و نیـز  ازسوی دیگر تکلیف سازمان
کند تا بر اساس قواعد روشن و اسـتانداردهای مناسـب طـوری عمـل  ها، آنان را ملزم می ها و ریزداده ارائه فراداده

حرمانگی، اطالعـات آمـاری بـه بهتـرین شـکل ممکـن و بـا بیشـترین وضـوح در دسـترس نمایند تا ضمن حفط م
ها و  داده ها مانند استفاده از مـه داده گردآوریی جدید ها روشهمگان قرار گیرند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و 

گی آمار و روزآمد کـردن برای حفظ محرمان موجودو استانداردهای  ها روشای نیاز به بازنگری در  سایر منابع داده
هـای  داده هـای اداری یـا ریز شود. به ویژه زمانی که یک سازمان آماری با دسترسـی بـه ثبت ها بیشتر مطرح می آن

ها اطالعات آماری مورد نیاز خود را تولید و سـپس منتشـر نمایـد اسـتفاده از  دیگر در پیوند، بخواهد با ترکیب آن
هـا و نکـاتی  تواند حفظ محرمانگی اطالعات را تضمین نماید از مهمترین چالشو ابزارهای متناسبی که ب ها روش

  است که باید مورد توجه قرار گیرند. 
 
 
 



 نایرا استانداردهای حفظ و کنترل محرمانگی آمارها در نظام آماری نتهیه و تدوی  ۲

ها دانسـت. بـه  انسـان یگروه یزندگ شیدایپ یبتوان به درازا دیخود را شا یانسان به حفظ اسرار و رازها لیتما
 یشـتریب تیـاهم زیـمقولـه ن نیـا افـتی یگسـترش م یبشر در قالب جوامع مدن یاجتماع یکه زندگ یاز زمان ژهیو
جهـان  یحقـوق اتیـدر ادب یبـه تـازگ ود،خـ یسـتمیبـه مفهـوم قـرن ب ۱یخصوص میوجود واژه حر نیکرد. با ا  دایپ
 یجهـان هیـاعالم ۱۲کـار رفتـه و شـناخته شـده اسـت. مـاده  هها ب انسان بنیادینحق  کیمهم و  یعنوان موضوع به

هـر فـرد  یقابل انکـار بـرا ریحق مسلم و غ کیحق اشاره کرده و آن را  نیحقوق بشر سازمان ملل به وضوح بر ا
از آنکـه در  شیپـ یخصوصـ میگفتن است کـه حـر انیشا البته. محافظت شود یونبه طور قان دیدانسته است که با
کیدشود، با  ینیب شیحقوق بشر پ یالملل نیو اسناد ب ها ونیغرب و کنوانس مـورد توجـه  یدر منابع اسـالم اریبس تأ

کیـداشخاص  یخصوص میحر تیبر لزوم رعا یاسالم اتیروا زیو ن دیاز قرآن مج یمتعدد اتیبوده و در آ شـده  تأ
از اواخـر قـرن  ژهیـآن، به و یو مرزها یخصوص میاستاندارد از حر فیدر خصوص تعر شهیوجود هم نیا با. است

داشــته اســت،  یا آن رشــد و گســترش انفجارگونــه انیــمقولــه اطالعــات و جر ،یتکنولــوژ شــرفتیگذشــته کــه بــا پ
 ایـرا در خصـوص خـود  یآمـار دیـکـه افـراد با ییجا از آن زین یوجود نداشته است. در مقوله آمار رسم یداستان هم

را  ریز فیتعر ۱۹۷۲در سال  یوجود داشته است. فلگ یچالش به طور جد نیدهند ا ارائه یگرید یایاش ایافراد 
  :]۲[د ده یم ارائهبرجسته علم ارتباطات در آن زمان  دیاز اسات یکیاز قول 

بـه  گـرانیاز خـود را بـا د یچـه اطالعـات رنـدیبگ میکه افـراد دارنـد تـا تصـم یعبارت است از حق ۲یشخص میحر«
  ».اشتراک بگذارند
اهد به اموری داللت دارد که در رعایت کردن آن امور منجر به حفظ حریم شخصی خو ۳ی محرمانگی از طرفی واژه

های  در موضـوعات و زمینـه حـریم شخصـی و محرمـانگیه بـه تعـاریف و تعـابیر مختلفـی کـه دو واژه جبا تو .شد
  کنیم: مختلف دارند در اینجا به موضوع اطالعات تمرکز می
بـه مفهـوم حقـوقی موضـوع اشـاره  حـریم خصوصـیتـه بکنند ال از نظر معنی هر دو عبارت به یک مفهوم اشاره می

شـود  مـی گـردآوریهایی که از وی (بـه هـر منظـوری)  اینکه حق قانونی است که شخص در قبال دادهکند و آن  یم
ورنــده آگرد مؤسســاتهــا و یــا  نیــز در ایــن مفهــومی بــه اقــداماتی داللــت دارد کــه توســط ارگــان دارد و محرمـانگی

  . ٤باید انجام شود حریم شخصیاطالعات برای حفظ و تضمین 
شـده و مـورد  یمهـم تلقـ اریبس زین یدر آمار رسم یاطالعات آمار یافراد و حفظ محرمانگ یشخص میحر موضوع
کید . در ]۴[ شـده اسـت حیآمار سازمان ملـل تصـر یقرار گرفته است. تا آنجا که در اصل ششم از اصول اساس تأ

 ۱۶مهم و محرمانه بودن آمارها توجه شـده اسـت. مـاده  نیکشور به ا ینظام آمار یزیر یاز همان آغاز پ زین رانیا
شـده بـر  نیآمار تدو یمل یها برنامه زیو ن رانیقانون مصوب مرکز آمار ا ۷و سپس ماده  آمار مرکز سیسأقانون ت
 رویـو پ یشخصـ میو گستره حـر ریکد شده است. اما همانگونه که گفته شد، مفهوم، تعبؤآمارها اشاره م یمحرمانگ
 یو انتشـار آمارهـا هیـکـه ته ذشـتهدر دو دهه گ ژهیدارد. به و یشتریب نییبه تب ازیآمار و اطالعات ن یانگآن محرم

                                              
1Privacy  
2 Privacy 
3 Confidentiality 

  .از دانشگاه کالیفرنیا مراجعه شود زیر ی جزئیات بیشتر به آدرس برای مشاهده  ٤
http://www.research.uci.edu/ora/hrpp/privacyAndConfidentiality.html  
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اسـت.  افتهی یدوچندان تیمقوله اهم نیکرده است ا یشگرف رییتغ شرفتهیمدرن و پ یها یبا توجه به فناور یرسم
و  یآمـار یهـا هـا درون نظام داده انیجر تیریو مد یآمار رسم دیتول یها وهیو ش کردهایرو رییبا تغ گرید یاز سو
کسـب و کـار مطـرح  شـرفتهیمـدل پ کیعنوان  به یرسم یو انتشار آمارها هیته فرایندها،  نظام نیشدن ا زهیمدرن

 یاتیـامر ح کیو منتشر شده  هیته یآمارها تیفیک تیریمد یبرا تیفیمشخص ک  است که در آن وجود چارچوب
آمـار مرجـع، در  یسـازمان ملـ کیـو در مرکز آن  ینظام آمار کیراستا اعتماد مردم به  نیاست. در ا ییربنایو ز
شـدن  شتریو ب یریگ شکل یها فهؤلم نیثرترؤاز م یکیدارد.  میو مستق یدیو دقت آمارها نقش کل یدرست شیافزا
م بـه حفـظ اطالعـات بـاور مـرد ،یهر نظـام آمـار یبرا یاجتماع ی هیعنوان سرما به ،یاعتماد عموم نیا ی وستهیپ

مهـم در  یها مؤلفـهاز  یکـی .اسـت ینظـام آمـار کیـآمارهـا در  یحفظ محرمانگ گریها و به عبارت د آن یشخص
در دسترس قـرار دادن آسـان  بنا بر اینهمه کاربران آمار است.  یها برا و وضوح آن یریپذ آمارها دسترس تیفیک

 یها سـازمان یبـرا یحـال چـالش بزرگـ نیو در عـ فهیوظ کیها  آن یحفظ محرمانگ زیآمارها و ن شتریو هرچه ب
آمـار  یهـا نظام ی کننـده عنوان مرجـع و هماهنگ آمار به یمل یها سازمان ژهیبه و یآمار رسم یها گر در نظام کنش
 میو دامنـه شـمول حـر گستره نییتبو مهم، عالوه بر روشن شدن  نیانجام هر چه بهتر ا یها است. برا کشور یرسم

 یهیکـرد. بـد هیو ته نیآمار تدو ینگحفظ محرما یبرا یمشخص یابزارها زیاستاندارد و ن یها روش دیبا ،یشخص
بـر  هـا را در داده یسـاز رهیـانتشـار و ذخ یها روش ارائهتا  نیمع نیقوان نیو ابزارها، از تدو ها روش نیاست که ا

در  یشخصـ میمفهـوم حـر نیـیها و علل آن، تب داده یتا ضمن شناخت منابع افشا میپژوهش برآن نیا در .ردیگ یم
 یها و ابزارهـا را در قالـب اسـتاندارد ها روشاز  یا مجموعهآمار مطابق آن،  یابعاد محرمانگ نییو تع یآمار رسم

و  نیتـدو رانیـمرکز آمـار ا ژهیو به و رانیا یکاربرد در نظام آمار یبرا نیمع یاتیعمل یها مشخص و دستورالعمل
کنتـرل و  یبـرا ییها اسـت تـا اسـتاندارد ازیـن یحفـظ محرمـانگ یها عالوه بـر اسـتاندارد نی. همچنمیکن ییشناسا
 یحفظ محرمانگ یها و ابزار ها روشمداوم بتواند  یابیها وجود داشته باشد که با ارز داده یحفظ محرمانگ نیتضم

  بخشد.  ودبهب وستهیرا به طور پ
به تشریح بیـان مسـئله، اهمیـت و ضـرورت موضـوع، اهـداف  بودهدر فصل حاضر که فصل آغازین این پژوهش 

  تحقیق، فرضیه تحقیق، روش تحقیق و مفاهیم به کار رفته در تحقیق پرداخته شده است.

  و مرور نوشتگان مسئلهطرح  -۱-۲
آمـار  یهـا و بـه مـوازات گسـترش نظـام داشـته یدر آمار رسـم یسابقه طوالن یاطالعات آمار یموضوع محرمانگ

آن در  رویـو پ یا انـهیرا یهـا یفنـاور نـهیکـه در زم یبا انقالب ۱۹۷۰است. البته در اواخر دهه  افتهیتوسعه  یرسم
در کــانون توجــه  یاطالعــات آمــار یحفــظ و کنتــرل محرمــانگ رفتیهــا صــورت پــذ علــم اطالعــات و داده نــهیزم

مباحـث  نیـآمار قرار گرفت. با توجـه بـه اوج گـرفتن ا یمراکز مل ژهیبه و یآمار یها کنشگر در نظام یها سازمان
منتشر کرد که در آن بـه  ۱۹۸۵را در سال  یریآمارگ یا اخالق حرفه هیبار اعالم نیاول یآمار، برا یالملل نیب مؤسسه
را پـس از  هیـاعالم نیا ۲۰۱۰سسه در سال ؤم نیاشاره کرده بود. ا یاطالعات آمار یانگحفظ محرم تیالزام رعا
کیـدو  لیبا تفص یبه موضوع محرمانگ زین دیبازنشر کرد که در نسخه جد نظر دیو تجد یبازنگر و البتـه  شـتریب تأ

 بنیـادین. بـا انتشـار اصـول ]۶[و  ]۵[و انتشار آمـار پرداختـه شـده اسـت  دیتول یفناور یها یمتناسب با دگرگون
پژوهشـگران آمـار در  قـاتیدر مطالعـات و تحق یتوسط سازمان ملل، نقطه عطف ۱۹۹۴در سال  یرسم یآمارها


