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مقدمه
اولین آیین نامه کاربردی تحقیقات اجتماعی و بازاریابی در ساال  1948توسا ایزوماار )ESOMAR
منتشر شد .در سال های بعد ،چندین نهاد ملی ،آیین نامه های خود را منتشر نمودند.
در سال  1976ایزومار و اتاق بازرگانی بین المللی - )ICCکه آیین نامه بین المللی مرتب و مبتنای بار
آیین نامه جهانی رفتار بازاریابی و تبلیغات داشتند -توافق کردندکه مطلوب تر است یک آیین نامه واحد
داشته باشند .این آیین نامه مشترک میان  ESOMARو  ICCدر سال بعد یعنای ساال 1977منتشار
شد .این آیین نامه در سال های 1986،1994و نیز اخیراً در سال  2007به روز رسانی شد .بای
انجمن در بی

از 60

از  50کشور آن را پذیرفته و یا تأیید نموده اند.

هدف و گستره آیین نامه
این آیین نامه طراحی شده است تا برای کسانی که در زمینه بازار ،افکار ،تحقیقات اجتماعی و تحلیل داده
فعالیت دارند ،یک چارچوب جامع خود تنظیمی باشد .این آیین ناماه اساتانداردهای راروری اخالقای و
حرفه ای را تعیین می کندکه برای حفظ اعتماد عمومی در تحقیقات طراحای شاده اسات ،در حاالی کاه
همچنین مستلزم رعایت دقیق قوانین و مقررات منطقه ای ،ملی و محلی و نیز آیین نامه های مرباو باه
صنعت  /حرفه ای است که ممکن است استانداردهای باالتری را نیز ورع کند.
این آیین نامه تضمین می کند که محققان و تحلیل گرانی که با منابع داده های سنتی و جدیاد کاار مای
کنند ،مسئولیت های اخالقی ،حرفه ای و قانونی خود را نسبت به افارادی کاه داده هاای آنهاا منظاور
پاسخگویان است) در تحقیقات استفاده می شود و نیز کارفرمایان و سازمان هاایی کاه باه آنهاا خادمت
رسانی می کنند ،را رعایت نمایند.
همچنین هدف از این امر حفظ حقوق پژوهشگران در جستجو ،دریافت و انتقال اطالعات بر اسااس مااده
 19میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد می باشد.
این آیین نامه در تمام تحقیقات در سراسر جهان به کار گرفته می شود .پذیرش و رعایت این آیین نامه
برای اعضای  ESOMARو اعضای انجمن های پژوهشی دیگر که آن را پذیرفته اند ،الزامی است.
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تفسیر
این آیین نامه باید با حفظ روح متن یعنی قصد و نیت کسانی که آن را نوشته اند و همچنین حفظ ادبیات
آن به کار گرفته شود .این آیین نامه باید با دیگر آیین نامه ها ،دستورالعمل ها ،اصول و تفسیرهای
چارچوب مربو

به  ICCو ESOMARهمخوانی داشته باشد تا در زمینه روش های تحقیق و

کاربردهای خاص آن مورد استفاده قرارگیرند .این آیین نامه و سایر مستندات مشابه در وب سایت های
 www.iccwbo.orgو  www.esomar.orgدر دسترس هستند.
در طول این سند کلمه "باید" برای شناسایی التزامات استفاده شده است که یک اصل یا عمل است که
محققان موظف به رعایت آن هستند .کلمه «بایستی» هنگام توصیف پیاده سازی و مشخص کردن یک
فعالیت توصیه شده ،استفاده شده است.
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تعاریف:
در این آیین نامه ،هرکدام از عبارات زیر معنای مشخص دارند که در ذیل آمده است:
 کودک  /نوجوان :افرادی هستند که اجازه شرکت کردن آن ها در تحقیق باید از والدین یا فردبزرگسال مسئول گرفته شود .تعاریف سن کودک اساساً متفاوت اسات و توسا قاوانین ملای و
آیین نامه های خود تنظیم ،تعریف شده است .در صورت عدم وجود تعریف ملی ،یک «کودک»
به عنوان  12سال کمتر و یک «نوجوان» در بازه سنی  13تا  17سال تعریف شده است.
 کارفرما :هر فرد یا سازمانی است که درخواست یا سفارش می دهد ،یا در تمامی یاا بخشای ازیک پروژه تحقیقاتی مشارکت می کند.
 رضایت  /موافقت :توافق آزادانه و آگاهانه یک فارد بارای جماع آوری و پاردازش اطالعااتشخصی ایشان.
 تحلیل داده :به معنی روند بررسی مجموعه داده ها برای کشف الگوهای پنهان ،همبستگی هاایناشناخته ،روندها ،ترجیحات و سایر اطالعات مفید در راستای اهداف تحقیق.
 پاسخگو :هر فردی که داده های شخصی او در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد. آسیب :آسیب مادی و ملموس مانند آسیب جسمی یا رررمالی) ،آسیب ناملموس یا اخالقیمانند صدمه به شهرت و یا حسن نیت) ،یا دخالت بی

از حد در زندگی خصوصی از جمله

مخاطب قرارگرفتن پیام های بازاریابی ناخواسته.
 فعالیت های غیرتحقیقاتی :اقدام مستقیم در برابر فردی که داده های شخصی او جمع آوری یاتجزیه و تحلیل شده با هدف تغییر نگرش ،عقاید و یا رفتار آن فرد.
 جمع آوری غیرفعال داده ها :یعنی جمع آوری اطالعات شخصی از طریق مشاهده ،اندازه گیریو یا رب اقدامات فردی و یا رفتارهای شخص.
 اطالعات شخصی گاهی اوقات به عنوان اطالعات شخصی قابل شناسایی یا  PIIشناخته میشود) :هر گونه اطالعات مربو به یک فرد با زندگی طبیعی است که می تواند برای شناسایی
فرد استفاده شود .به عنوان مثال با اشاره به شناسه های مستقیم مانند نام ،موقعیت جغرافیایی
خاص ،شماره تلفن ،عکس  ،رب صدا یا ویدئو) یا به طور غیرمستقیم با اشاره به ویژگی های
فیزیکی ،فیزیولوژیکی ،ذهنی ،اقتصادی ،فرهنگی یا اجتماعی فرد.
 داده های اولیه :یعنی داده های جمع آوری شده از یک فرد یا درباره یک فرد توس یک محققکه به منظور تحقیق استفاده می شود.

آدرس  :تهران -بزرگراه حکیم غرب -بعد از اشرفی اصفهانی -خیابان باهنر-کوچه کاشفی نیک-کوچه پاییزان-وحدت چهار شمالی-
پالک13

تلفکس44967061:

اینترنت :

www.imra.ir

پست الکترونیک info@imra.ir :

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

 اطالعیه حریم خصوصی گاهی اوقات به عنوان سیاست حریم خصوصی شناخته می شود) :بهمعنی یک خالصه منتشر شده از شیوه های حفظ حریم خصوصی توس سازمان است که نحوه
جمع آوری ،استفاده ،افشا و مدیریت داده های شخصی پاسخگویان را توصیف می کند.
 تحقیق :که تمامی انواع تحقیقات بازار ،افکارسنجی و تحقیقات اجتماعی و تحلیل داده را شاملمی شود یک روش ساختار یافته برای جمع آوری و تحلیل اطالعات در مورد افراد یا سازمانها
است .در این مورد از روشها و تکنیکهای آماری ،تحلیلی در علوم کاربردی اجتماعی ،رفتاری و
علوم داده برای ایجاد دان

استفاده می شود و به تصمیم گیری توس

ارائه دهندگان کاال و

خدمات ،دولت ها ،سازمان های غیر انتفاعی و عموم مردم کمک می کند.
 محقق :یعنی هر فرد یا سازمانی که به عنوان مشاور تحقیقاتی فعالیت می کنند ،شامل کسانی کهدر شرکت های کارفرما هستند و یا بعنوان پیمانکار عمل می کنند.
 داده ثانویه :یعنی داده هایی که برای هدف دیگر جمع آوری شده و متعاقباً برای تحقیق استفادهمی شود.
 افراد آسیب پذیر :افرادی هستند که ممکن است ظرفیت محدودی برای تصمیم گیری هایداوطلبانه و آگاهانه داشته باشند ،از جمله کسانی که دارای اختالالت شناختی یا ناتوانی های
ارتباطی هستند.
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اصول پایه
این آیین نامه بر اساس سه اصل اساسی است کاه در طاول تااریو خاود تحقیقاات باازار ،نظرسانجی و
تحقیقات اجتماعی را مشخص کرده است .آنها زمینه ای تفسیری برای اجرای مفاد اصالی آیاین ناماه را
ارائه می دهند:
 -1هنگام جمع آوری اطالعات شخصی از پاسخگویان باه منظاور تحقیاق ،محققاان بایاد در ماورد
اطالعاتی که قصد جمع آوری آن را دارند ،هدف جمع آوری اطالعات ،این که با چه کسی مای
تواند به اشتراک گذاشته شود و در چه شکلی ،شفاف باشند.
 -2محققان باید اطمینان حاصل کنند که داده های شخصی مورد استفاده در تحقیق ،از دسترسی غیر
مجاز به طور کامل محافظت می شود و بدون ررایت پاسخگو منتشر نمی شود.
 -3محققان همیشه باید اخالقی رفتار کنند و هیچ کاری انجام ندهند که ممکن است به یک پاسخگو
آسیب برساند یا تحقیقات بازار ،نظرسنجی و تحقیقات اجتماعی را بی اعتبار کند.
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مفاد آیین نامه
مسئولیت در قبال پاسخگو
ماده  :1مراقبت
الف) محققان باید اطمینان حاصل کنند که پاسخگویان در نتیجه مستقیم استفاده از اطالعات شخصی آنها
که برای تحقیق استفاده می شوند ،آسیب نمی بینند.
ب) زمانیکه ماهیت تحقیق حساس است یا شرایطی که داده ها جمع آوری می شوند می تواند باعث
ناراحتی و اذیت پاسخگویان شود ،محققان می بایست مراقبت های ویژه ای را در نظر بگیرند.
ج) محققان باید توجه داشته باشند که موفقیت یک تحقیق بر پایه اعتماد عمومی نسبت به صراحت
تحقیق و حفظ محرمانه بودن اطالعات استوار است و بنابراین باید در حفظ تمایز بین فعالیت های
پژوهشی و غیر پژوهشی کوشا باشد.
د) اگر محققان فعالیت های غیر تحقیقاتی انجام می دهند ،به عنوان مثال فعالیت های تبلیغاتی یا تجاری
که پاسخگویان مخاطب آن هستند ،باید این فعالیت ها را به روشنی از تحقیق تفکیک داده و جداکنند.
ماده  : 2کودکان ،نوجوانان و سایر افراد آسیب پذیر
الف) محققان هنگام جمع آوری اطالعات شخصی از کودکان یا افرادی کاه بارای آنهاا یاک سرپرسات
قانونی تعیین شده است ،باید ررایت والدین یا بزرگساالن مسئول را بدست آورند.
ب) محققان باید در مورد درنظر گرفتن کودکان و نوجوانان برای تحقیق ،بسایار مراقاب باشاند .سان و
سطح بلوغ آنها را نیز در مورد سواالت مطرح شده باید در نظر بگیرند.
ج) محققان باید هنگام کار با سایر افراد آسیب پذیر اطمینان حاصل نمایند که چناین افارادی قاادر باه
تصمیم گیری آگاهانه هستند و در زمینه همکاری در یک تحقیق ،تحت فشار قرار نگرفته اند.
ماده  : 3به حداقل رساندن داده ها
الف) محققان باید جمع آوری و یا پردازش اطالعات شخصی را به موارد مرتب به تحقیق محدود کنند.
ماده  : 4جمع آوری اطالعات اولیه
الف) هنگام جمع آوری مستقیم اطالعات شخصی از یک پاسخگو به منظور تحقیق:
 -1محققان باید در آغاز خود را معرفی کنند و پاسخگویان باید بتوانناد هویات و اصاالت محقاق را
بدون هیچ مشکلی تأیید کنند.

آدرس  :تهران -بزرگراه حکیم غرب -بعد از اشرفی اصفهانی -خیابان باهنر-کوچه کاشفی نیک-کوچه پاییزان-وحدت چهار شمالی-
پالک13

تلفکس44967061:

اینترنت :

www.imra.ir

پست الکترونیک info@imra.ir :

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

 -2محققان باید در سریعترین زمانی که روش اجرای تحقیق ممکن می سازد هدف کلی پاژوه

را

بطور شفاف بیان کنند.
 -3محققان باید اطمینان حاصل کنند که مشارکت داوطلبانه بوده و بر اسااس اطالعاات مناساب و
غیرگمراه کننده مرتب با هدف کلی و ماهیت تحقیق است.
 -4محققان باید هر گونه فعالیتی که منجر به تماس مجدد خواهد شد را به پاسخگویان اطالع دهند
و پاسخگویان باید موافقت خود را برای تماس مجدد اعالم کنند .تنها استثنا در این مورد تمااس
مجدد به منظور کنترل کیفی می باشد.
 -5محققان باید به حقوق پاسخگویان جهت رد کردن درخواست برای شارکت در تحقیاق ،احتارام
بگذارند.
ب) محققان باید اجازه خارج شدن از تحقیق را در هر زمان به پاسخگویان داده و آنها باه اطالعاات
شخصی مربو به خودشان دسترسی داشته یا آن اطالعات را اصالح کنند.
ج) جمع آوری غیرفعال داده ها باید بر اساس ررایت پاسخگویان بوده و با تمام شرای در بند الف
ماده  4مطابقت داشته باشد.
د) هنگام استفاده از متدهای جمع آوری غیرفعال داده اگر امکان کسب ررایت نباشد ،محققان بایاد
زمینه های قانونی مجاز برای جمع آوری داده ها داشته باشند و هر گونه مشخصات شناساایی را در
حداقل زمانیکه عمالً امکان پذیر است حذف یا مخدوش کنند.
ماده  : 5استفاده از داده ثانویه
در هنگام استفاده از داده ثانویه که شامل اطالعات شخصی افراد می شود ،محققاان بایاد از ماوارد زیار
اطمینان حاصل نمایند:
الف) استفاده مورد نظر ،با هدفی که داده ها در اصل جمع آوری شده سازگار باشد.
ب) داده ها با تخلف از محدودیت های اعمال شده توس قانون ،از طریق فریب ،و یا به شیوه هاایی کاه
آشکار نباشد یا توس پاسخگو قابل تشخیص نباشد ،جمع آوری نشده باشد.
ج) استفاده مورد نظر ،به طور مشخص در اعالن حریم خصوصی ارائه شده در زماان جماع آوری اولیاه
منع نشده باشد.
د) به هر درخواستی از سمت پاسخگو مبنی بر اینکه اطالعات شخصی ایشان برای اهداف دیگری استفاده
نشود ،احترام گذاشته شود.
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ه) استفاده از داده منجر به آسیب زدن به پاسخگو نشده و اقداماتی برای جلوگیری از چنین آسیب هایی
در نظر گرفته شده باشد.
ماده  : 6حفاظت از اطالعات و رعایت حریم خصوصی
الف) اگر محققان تصمیم به جمع آوری اطالعات شخصی برای تحقیقی را داشته باشند که ممکان اسات
برای هدف غیر تحقیقاتی نیز استفاده شود ،این موروع باید قبل از جماع آوری داده بارای پاساخگویان
روشن شده و ررایت آن ها را برای استفاده در اهدافی غیر تحقیقاتی جلب نمایند.
ب) محققان نباید اطالعات شخصی پاسخگویان را با یک کارفرما به اشتراک بگذارند مگر اینکه پاساخگو
به انجام این کار ررایت داده و با هدف مشخصی که استفاده خواهد شد ،موافقت نماید.
ج) محققان باید یک اعالن حریم خصوصی که برای پاسخگویان به راحتی قابل خواندن بوده و قابل فهام
باشد را داشته باشند.
د) محققان باید اطمینان حاصل نمایند که اطالعات شخصی افراد قابل رهگیری نبوده و هویت فاردی از
طریق افشای قیاسی به عنوان مثال ،از طریق تجزیه و تحلیل منابع متعدد ،نمونه های کوچک یا ترکیبای
با داده های دیگر مانند پرونده های کارفرما یا اطالعات ثانویه در حوزه عمومی) بدست نیاید.
ه) محققان باید تمام اقدامات احتیاطی معقول را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که اطالعات شخصای
افراد امن است و در برابر خطراتی مانند از دست دادن ،دسترسی غیار مجااز ،تخریاب ،ساوت اساتفاده،
دستکاری یا افشای آن محافظت شود.
و) داده های شخصی باید طوالنی تر از آنچه که برای هدف مورد نظر جمع آوری یا اساتفاده مای شاود،
نگهداری نشود.
ز) اگر اطالعات شخصی به پیمانکاران ،یا سایر ارائه دهندگان خدمات منتقال مای شاود ،محققاان بایاد
اطمینان حاصل کنند که گیرندگان حداقل به اندازه محققان اقدامات امنیتی را رعایت می کنند.
ح) محققان باید مراقبت های خاصی را برای حفظ حقاوق محافظات از داده پاساخگویان کاه اطالعاات
شخصااای آنهاااا از یاااک حاااوزه قضاااایی باااه حاااوزه دیگااار منتقااال مااای شاااود ،انجاااام دهناااد.
چنین نقل و انتقال ها نباید بدون ررایت پاسخگو یا سایر زمینه های قانونی مجاز انجام شاود .عاالوه بار
این ،محققان باید برای اطمینان از رعایت شدن تدابیر امنیتی مناسب و اصول حفاظت از داده هاای ایان
آیین نامه ،تمامی اقدامات الزم را انجام دهند.
و) در صورت لو رفتن داده ها شامل اطالعات شخصی ،محققان مسئولیت مراقبت از پاسخگویان موردنظر
را برعهده دارند و باید همه قوانین اطالع رسانی مربو به لو رفتن داده ها را رعایت کنند.
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مسئولیت در قبال کارفرما
ماده  : 7شفافیت
الف) محققان باید تحقیق را با مشخصات و کیفیت توافق شده با کارفرما و مطاابق باا بناد الاف مااده 9
طراحی کنند.
ب) محققان باید اطمینان حاصل کنند که یافته ها و هر گونه تفسیر آنها به وراوح و باه طاور مناساب
توس داده ها پشتیبانی می شود.
ج) محققان باید براساس درخواست کارفرمایان ،ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان بررسی مستقل کیفیت جمع
آوری داده ها و آماده سازی داده ها برای ایشان فراهم باشد.
د) محققان باید اطالعات فنی کافی در مورد تحقیق را به کارفرمایان ارائه دهند تا آنها بتوانند اعتبار
نتایج و هرگونه استنتاج حاصله را ارزیابی نمایند.
ه) محققان هنگام گزارش نتایج یک تحقیق ،بایستی تمایز روشنی بین یافته ها ،تفسیر محقق از این یافته ها
و هرگونه نتیجه گیری یا توصیه مبتنی بر این یافته ها قائل گردند.

مسئولیت در قبال مردم
ماده  : 8انتشار یافته ها
الف) هنگام انتشار یافته های پژوهشی ،محققان باید اطمینان حاصل کنند که عموم ماردم دسترسای باه
اطالعات پایه کافی برای ارزیابی کیفیت داده ها و اعتبار سنجی نتایج را دارند.
ب) محققان باید براساس درخواست ،اطالعات فنی ارافی الزم برای ارزیابی اعتبار هر یافته منتشر شده،
را در دسترس قرار دهند ،مگر اینکه این کار از نظر قراردادی ممنوع باشد.
ج) هنگامی که مشتری قصد دارد نتایج یافته های یک پاروژه تحقیقااتی را منتشار کناد ،محققاان بایاد
اطمینااان حاصاال کننااد کااه در مااورد فاارم و محتااوای انتشااار مااورد مشاااوره قاارار گرفتااه انااد.
مشتری و محقق هر دو مسئولیت دارند تا اطمینان حاصل کنند که نتایج منتشر شده گمراه کننده نیستند.
د) محققان نباید اجازه دهند که نام خود یا سازمان خود با پخ

نتایج حاصال از یاک پاروژه تحقیقااتی

همسو شود مگر اینکه آن نتایج به قدر کافی توس داده ها تأیید شوند.

مسئولیت ها در قبال حرفه تحقیق
ماده  : 9مسئولیت حرفه ای
الف) محققان باید صادق ،راستگو و واقع بین باشند و اطمینان داشته باشند که تحقیق آن هاا مطاابق باا
اصول ،روشها و تکنیکهای علمی مناسب انجام شده است.
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ب) محققان همیشه باید اخالقی رفتار کرده و از انجام هر گونه عملی که ممکن است بدون دلیال موجاه
به ناحق) به شهرت تحقیقات صدمه بزند و یا باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به آن شود ،پرهیز کنند.
ج) محققان باید در همه امور حرفه ای و تجاری خود ،رو راست و صادق باشند.
د) محققان نباید دیگر محققان را ناموجه مورد انتقاد قرار دهند.
ه) محققان نباید درباره مهارتها ،تجربه  ،فعالیت و یا درباره سازمان خود اظهارات غل و یا گمراه کننده
ارائه دهند.
و) محققان می بایست از اصول پذیرفته شده در زمینه رقابت عادالنه  ،پیروی کنند.
ماده  : 10مسئولیت حقوقی
محققان باید از تمام قوانین ملی و بین المللی و نیز آیین نامه های محلی و قوانین و استاندارهای حرفه ای
مرتب پیروی نمایند.
ماده  : 11پیروی
الف) محققان باید اطمینان حاصل کنند که تحقیق مطابق با این آیین نامه انجام شده است و مشاتریان و
طرفین دیگر تحقیق موافق پیروی از الزامات آن هستند و در صورت لزوم ،آیین نامه توس همه سازمان
ها ،شرکت ها و افراد در تمام مراحل تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد.
ب) اصالح نق

این آیین نامه توس یک محقق ،حتی در حالی که مطلوب باشد ،آن نق

را تبرئه نمی

کند.
ج) عدم همکاری یک عضو  ESOMARبا یک بررسی انضباطی از سمت  ESOMARدر مورد نقا
احتمالی این آیین نامه ،به معنای نق

این آیین نامه می باشد .این قانون در مورد اعضای دیگر نهادهای

خود قانون گذار که این آیین نامه را اجرا می کنند ،صادق است.
ماده  : 12اجرا
الف) این آیین نامه و اصول مندرج در آن باید پذیرفته شود و در صورت پذیرفته شدن ،توس نهادهای
خود قانون گذار مرتب محلی ،ملی و بین المللی در سطح ملی و بین المللی باید اجرا گردد.
محققان و کارفرمایان نیز باید با اسناد خود تنظیمی محلی در مورد تحقیق و نیز تصامیمات اتخااذ شاده
توس نهاد های خود قانون گذار ،آشنا شوند.
ب) درخواست های تفسیر اصول مندرج در این آیین ناماه ،بایاد باه کمیتاه اساتانداردهای حرفاه ای
 ESOMARیا بخ

بازاریابی و تبلیغات کمیسیون  ICCبرای تفسیر ارسال شود.
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