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 (20/1/1400تاریخ پذیرش:  - 18/9/99)تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
مسائل توسعه طرح فناوری  این مقاله با استفاده از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی سیاست سعی در بازتعریف 

سیاستگذار که برگرفته  است که در گفتمانهای فروش دارد. ادعای اصلی پژوهش آن انتقال پول الکترونیکی در پایانه
و این امر  نفع لحاظ شده استهای ذیالملل است، معنای بسیار محدودی برای مشارکت دیگر گروهاز گفتمان بین

روند تغییرات فناوری اطالعات و اثرات بنیادین آن بر نقش  لیدلبههای اجتماعی پیچیده شده است. منجر به چالش
های بومی در لحاظ غیرمتمرکز شدن فرآیند سیاست، اتخاذ رویکردهای باز و دخیل کردن دیدگاهسیاستگذاران از 

 ی روزافزون دارد.ضرورتسیاستگذاری فناوری 

 

تحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل سیییاسییت فناوری، مشییارکت، شییمول الکترونیکی، انتقال پول  واژگان کلیدی:

 های فروش.الکترونیکی در پایانه

                                                           
1- نده مسئول یسنو  Email: Khosravibayan@gmail.com 

 پژوهشی مقاله  



  1400 تابستان،  2 ، شماره 7 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                                      10 

 
 

 مقدمه

های فناوری اطالعات و های زیادی برای ایجاد زیرساختدو دهۀ اخیر در ایران، تالش طی
ها، ایجاد زیرساخت نظام یکپارچه پرداخت ارتباطات صورت گرفته است. یکی از این حوزه

با مداخلۀ دولت و  2های فروشاندازی شبکه انتقال پول الکترونیکی در پایانهالکترونیکی با راه
های نوسازی نظام پولی و بانکی کشور از ارزیابی اقتصادی و فنی طرح بانک مرکزی ایران است.

های توسعه فناوری انتقال رغم این دستاوردها، اجرای طرح. علی3موفقیت نسبی آن حکایت دارد
ه بوده که بسیاری های متعددی مواجهای فروش با مشکالت و دشواریپول الکترونیکی در پایانه

ها در مورد کارکردهای غیرقانونی و اند. اخبار و گزارشای اجتماعی داشتهجنبه هاآناز 
 /29/02؛ اقتصاد نیوز، 1391 /01/11مثال نگاه شود به تابناک،  طوربهفناوری ) انتظاررقابلیغ

بانک مرکزی در  های دولت وهای اجتماعی در مورد انگیزهها در رسانه(، گسترش شایعه1397
 وفصلحلها در (، و نیز دشواری04/1394/ 31طور مثال نگاه شود به ایرنا،توسعۀ فناوری )به

(، نشان 01/09/1395طور مثال نگاه شود به راه پرداخت،مسائلی مانند تعیین سهم کارمزد )به
آمار و  چهاگردهد، فاصله وجود دارد. ها و آنچه در جامعه روی میدهند که بین سیاستمی

شدت مسائل سیاست فناوری و نحوۀ استفاده از فناوری وجود ندارند،  اطالعات دقیقی دربارۀ
ها و اهداف سیاستگذار هستند، عمق از فناوری که خالف برنامه های استفادههها و شیواعتراض

ر نیست، طبق غفلت از دیدگاه اجتماعی دور از انتظا دهند. مسئلهو شدت این مسائل را نشان می
مطالعات دارای دیدگاه اجتماعی به توسعۀ فناوری  الملل هم( در ادبیات بین2014) نظر منسل

شکاف پژوهشی برای مستندسازی  توسعهدرحالاند. از نظر او در کشورهای اطالعات کمیاب
 رونیازا های فناوری اطالعات که عوامل بافتاری را در نظر بگیرند، وجود دارد.های مدلآسیب

های المللی، غفلت از دیدگاههای بینتوسعه احتمال اتکا و تمرکز بر گفتماندر کشورهای درحال
ۀ آن، خطر عدم محقق شدن اهداف طرح باالست. با توجه به اهمیت مشارکت به جیدرنتبومی و 

ساالری دینی و عامل اثرگذار بر عدالت و فراگیری خدمات عنوان یک اصل در نظام مردم
سازی و توسعۀ فناوری الکترونیکی، پژوهشی در این حوزه که بتواند پیامدهای اجتماعی پیاده

دولت ایران و بانک مرکزی در توسعۀ فناوری  ازآنجاکهاطالعات را روشن نماید، الزم است. 
ۀ دسترسی به منابع قدرت )سیاستگذاری و واسطبههای فروش انتقال پول الکترونیکی در پایانه

                                                           
 کند.بدهکار و بستانکار می خوانکارتهای بانکی را از طریق خودکار حساب صورتبهای که شبکه - 2
نه - 3 یا پا قال پول الکترونیکی در  کۀ انت یات ها موفقدرصییید تراکنش 99های فروش، از لحاظ عملکرد فنی شیییب ند و عمل ا

سو سابهیت شاپرک، انجام می موقعبه ح شرکت  شاعه فناوری، توزیع 1396شود ) خوان در طی یک کارت(. از لحاظ نفوذ و ا
 10000 طبق آمارهای شرکت شاپرک به ازای هر 1396(. در سال 1396برابر رشد داشته است )جمالی،  15دهۀ اخیر بیشتر از 

( در حدود سییه میلیون 1394خوان موجود اسییت. طبق گزارش اتاا اصییناف )کارت 1133سییال در کشییور،  18نفر باالی 
خوان فعال وجود دارد. از لحاظ پذیرش شهروندان، هر بیشتر از شش میلیون کارت موعمج دردر کشور،  شدهثبتوکار کسب

ست و حدود  طوربهسال حداقل  18فرد باالی  سط دارای یک کارت فعال ا ستفاده میخوانبار در ماه از کارت 23متو کند ها ا
 (.1397)شرکت شاپرک، 
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اند، گفتمان این حوزه بیشترین اثر را از گفتمان ی داشتهامالحظهقابلمالی( نقش  منابع
سیاستگذاران دولتی گرفته است. با توجه به این موضوع، در این پژوهش از تحلیل گفتمان 

نظام  -اصلی پژوهش  سؤالگویی به عنوان ابزار ارزیابی سیاست برای پاسخانتقادی سیاست به
است. فرضیه  شدهاستفاده -فناوری انتقال پول الکترونیکی در ایران چگونه است؟ گفتمانی توسعه

نفعان در نظر پژوهش این است که در این نظام معنای محدودی برای نقش و مشارکت سایر ذی
گرفته و نقش . جهت بررسی این مدعا، معنای مشارکت در نظام گفتمانی شکلشده استگرفته
 شود. عان نیز تحلیل مینفهای مختلف ذیگروه

 مبانی نظری 

ها و که فعالیتطوریتلقی شوند به توانند نوعی فعالیت گفتمانی دولتها میسیاست
نفعان را مشخص های سایر ذیهای دولت نسبت به موضوع و نحوۀ هدایت فعالیتموقعیت

توانند بر کنش دیگر و می اندها، بستر عمومی مهمی برای انتشار گفتمانسیاست رونیازاکنند. می
نفعان اثر بگذارند. با توجه به اثر بسزای گفتمان سیاست در ساخت معنا و درنتیجه اثر بر ذی

(. Hill & Hupe, 2008:143ها دقت شود )نفعان، الزم است که به گفتمان سیاستارتباط میان ذی
ریف کردند ارزیابی شوند. متون سیاستی خنثی نیستند و الزم است از لحاظ راهکارهایی که تع

دهند که چه چیزی از شوند، نشان میهای الزم پیرامون امری تعریف میعنوان اقدامبه آنچه
(. با تحلیل انتقادی Bacchi, 2012:21دار است و نیاز به تغییر دارد )دیدگاه سیاستگذاران مسئله

و یا  شدهانجامنند و آنچه را که کای که سیاستگذاران به مسئله نگاه میتوان شیوهها میسیاست
ۀ گفتمان این است که آنچه سیاستگذاران مثاببهفرض رویکرد سیاست نشده مشخص کرد. پیش

ی هاشنهادیپدهند، واقعیت موجود در جامعه نیست؛ بلکه در در پاسخ به مسائل موجود انجام می
شوند                 ارائه میعنوان پاسخ شوند و بهسیاستی، مسائل ساخته و یا شکل داده می

(Bacchi, 2000: 48 بنابراین، ممکن است شیوه تعریف مسئله توسط سیاستگذار متناسب با .)
ها نتیجه مورد نظر حاصل نشود. عالوه بر این، واقعیت اجتماعی نباشد و از اجرای سیاست

ه تفسیر و بازتولید شوند، بلکنفعان دریافت و اجرا نمیی توسط دیگر ذیسادگبهها سیاست
کند. تغییر می همآننفعان در طی اجرای محتوای سیاست و اثر آن بر ذی رونیازاشوند. می
: کسانی که اندتعامل، اجرای سیاست، فرآیندی اجتماعی است که طی آن دو گروه در گریدانیببه

بنابراین سیاست، مفهومی پذیرند. خواهند سیاست را اجرا کنند و کسانی که از سیاست اثر میمی
انواع مختلفی ) یبعداز طریق متون  جیتدربهشود و پویاست که در زمان تدوین سیاست بسته نمی

کند. در های دولتی( در طی جریان اجرا، تغییر پیدا میها و گزارشاز اسناد رسمی، سخنرانی
انتظار را تحت تأثیر قرار  العمل دارند و نتایج موردنفعان نسبت به آن عکسحین اجرای آن، ذی

ها بررسی اثر یک متن بر متن دیگر در تحلیل سیاست رونیازا(. Hill & Hupe, 2008دهند )می
ها در صورت مهم است. تحلیل گفتمان سیاست راهی برای تبیین اصالحات الزم در سیاست
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های سیاست ها یا شکست راهکارهای سیاستی است و امکان یادگیری ازبا چالش شدنمواجه
تعامل و رویکرد  ۀتغییر در نحوو  ابزارهای سیاستیاهداف، فرآیندها و تغییر در گذشته برای 

ها در مورد فرضدهد. بدون توجه به خاستگاه انتظارها و پیشمی را بازیگران حول یک موضوع
ی تغییر و ی براحلراهتوان به مسائلی مانند فواید و کارکردهای فناوری و نقش کاربران، نمی

. یکی از افتیدستی که اثر مورد انتظار در جامعه را داشته باشد، اگونهبهها اصالح سیاست
ها و روابط قدرت در رویکردهای تحلیل گفتمان که برای تحلیل سیر تغییر معنا، تعریف نقش

حلیل است، رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی است. بینش کلیدی ت شدهمطرحادبیات تحلیل سیاست 
ها و روابط اجتماعی را شکل گفتمان انتقادی آن است که گفتمان، کنشی اجتماعی است که نقش

، تحلیل گفتمان انتقادی با زبان یا کاربرد زبان رونیازا(. 2002یورگنسن و فیلیپس، دهد)می
شود کاری ندارد؛ بلکه با ویژگی زبانی فرآیندها و ساختارهای اجتماعی درگیر می خودیخودبه
(Richardson, 2006: 26و به کاربرد زبان در تعامالت اجتماعی می ) پردازد )یورگنسن و فیلیپس

 لیتحل یهاهینظر از استفاده با فناوری اطالعات استیس لیتحل ۀحوز در (.113، ص. 2002
 تامپسونمثال  طوربه. شده استانجام محدودی در دو دهۀ اخیر یهاپژوهش ی،انتقاد گفتمان

 ۀتوسع در یجهان بانککه چگونه  نشان داد یگفتمان انتقاد لی( با استفاده از تحل2004)
 گفتمان درقدرتمند خود را  تیموقع کندیم تالش، فناوری اطالعاتمرتبط با  یهاشرانیپ

. براند هیحاش به را یفناور ۀدربار نیگزیجا یهادگاهید و کند حفظ توسعه ۀدربار ساالرانهفن
 التیا سه در میسیب ۀشبک یهااستیس یانتقاد گفتمان لیتحلبه ( 2011) زیاورت و یکواسن ا،یتاپ

 نشان هاآن. پرداختند هاسیاست در یاجتماع فراگیری گیریگی شکلچگون و بررسی کایآمر
 مانند یاجتماع یهادهیفا آن، سازیپیاده با که ستین یعیطب یندیفرآ یفناور ۀتوسع که دادند

 یتفکر نیچن داشتنها از نظر آن .شود حل یاطالعات تیمحروم و اتیجنا کاهش شغل، جادیا
های توسعۀ سیستم استیس گفتمان انتقادی لیتحل به( 2017) ادو است. یاو افسانه انهیجبرگرا

 یهاستمیتوسعه س تعریف مسائل چگونهکه  و مشخص کرد در کشور غنا پرداخت ترخیص کاال
پذیرد و از از بافتار و موقعیت بازیگران قدرتمند اثر می توسعهدرحال یدر کشورها یاطالعات
 یشناسنسب یبررس با( 2018کند. کامینگز و دیگران )های ممکن دیگر فناوری غفلت میگزینه

انداز و که به چشم ییو معنا فیتعر نیکه بند نشان داد یگفتمان انتقاد لیتحل کردیگفتمان و رو
 . طبق نتایج پژوهششکاف وجود دارد شدهنییتع و اهداف هابا برنامه ودشیراهبردها داده م

گذارد. اثر می ها و اهداف، برنامهاستیس بر تعریف هاگفتمان در یفناور به متفاوت نگرش ،هاآن
 داده استیگفتمان س درکه به شهروند  ییمعنانشان دادند که  (2018انگلبرت، زونن و هیرزاال )

 ۀاجاز افرادکه به  یموضوعات شوند،یاظهارنظر شناخته م تیصالح یکه دارا یافراد، شودیم
 یریگبر شکل ، همگیدنشویم نییها تعمشارکت آن یکه برا یطیو شرا شودیمشارکت داده م

مشابه با رویکرد این  .نداثرگذار یفناور یسازادهیحاصل از پ جینتاو  شهر هوشمند یهایفناور
ها، در این پژوهش گفتمان سیاستگذار در توسعه فناوری انتقال پول الکترونیکی تحلیل پژوهش
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، تحلیل اندشدهحاصلشود و با دیدگاه انتقادی شرایط گفتمانی که منجر به نتایج اجتماعی می
تحلیل  موردنظرانی نفعان در طی بازه زمچنین، سیر تغییرات معنایی مشارکت ذیشوند. هممی
 شود.می

 شناسی پژوهش روش

چارچوب روشی تحلیل گفتمان انتقادی پژوهش حاضر منطبق با رویکرد شولیاراکی و 
وبرگشتی رفت صورتبهمراحلی که در این پژوهش  چارچوب( است. طبق این 1999) 4فرکالف
  اند.ذیل طی شده صورتبهاند طی شده

 ست که در تعریف مسئله از دیدگاه گفتمانی به این معنا :آن ربافتا و یگفتمان ۀمسئل فیتعر
کل ای وجود دارد که مرتبط به مشساخت یک کنش اجتماعی یا ادراک از یک موضوع، مسئله

ها برای می گفتمانی پایدار شده و تصمیدر ارتباط و درک متقابل از فضای عمومی است. مسئله
 (. Chouliaraki & Facirclough, 1999) شوندرو میتغییر شرایط با مقاومت روبه

ختلف مسطوح  ای از رویدادها درشود، میان مجموعهروایتی که از مورد مطالعه ارائه می
مل های تعانفعان و شیوهشامل تدوین سیاست، اجرای سیاست و توسعۀ فناوری، بازخور ذی

د و روایت گذارنهم اثر می کند. این سطوح مختلف برنفعان ارتباط ایجاد میسیاستگذار با ذی
ه در کاین پژوهش به این صورت است  مسئلۀ مورد مطالعه شود.جا میمیان این سطوح جابه

-سائل و تعارضمزمینۀ توسعه و کاربرد فناوری انتقال پول الکترونیکی در پایانه فروش در ایران، 

های آن شیوه تبعبهاند و نفعان به وجود آمدههایی در فضای گفتمانی سیاستگذار با دیگر ذی
های الشای طرح نیستند. برخی از چترویج و استفاده از این فناوری متناسب با اهداف توسعه

هایی هستند ساز اعمال تغییر در فناوری و برخی دیگر جزو برنامهاجتماعی به وجود آمده زمینه
 ها ناتوان مانده است.که سیاستگذار در پیاده کردن آن

 موازی سه نوع تحلیل تاریخی، گفتمانی و  صورتبهدر این مرحله انع حل مسئله: تحلیل مو
ها شناخت کلی از چارچوب اجتماعی که گفتمان گیرد. این تحلیلتحلیل سیر تغییرات صورت می

شود و چگونگی یابی میدهند، موقعیت هر رویداد در شبکۀ رویدادها مکانافتد میدر آن اتفاا می
شود )همان منبع(. تحلیل صورت گرفته در بازۀ زمانی دادها از یکدیگر مشخص میاثرپذیری روی

های توسعه بانکداری و پرداخت الکترونیکی( تا پایان ها و برنامه)آغاز تدوین سیاست 1380سال
)زمان انجام پژوهش( است. در رابطه با مسئله مورد نظر رویدادها )ارتباطی و فناوری(  1397سال 

ها مشخص شدند و بر اساس زمان مرتب شدند. تحلیل گفتمان عالوه مکان وقوع آنو زمان و 
دهد. به این منظور بر ایجاد رابطه میان گفتمان و بافتار، اثرهای قابل توصیف گفتمان را نشان می

عنوان عقل سلیم و شود و بهسازی میتحلیل گفتمان فرآیندی را که از طریق آن گفتمان طبیعی

                                                           
4 - Chouliaraki & Fairclough 
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   و طبیعی  6سازوکارهایی که معنای آن را ثابت -شودمی رفتهیپذ 5عمومی شدهفتهریپذمنطق 
عنوان فرآیندهای اجتماعی هستند که دارای دو بعد کند. این سازوکارها بهتعریف می -سازندمی

بندی به . مفصل8و فراخواندن 7بندی: مفصل( ,p.2012Halperin & Heath ,316متمایز هستند )
ای از متون خام فرهنگی یا منابع زبانی استخراج فرآیندی است که در طی آن معنا از گسترهمعنای 

کند. بنابراین این اجزا به مکرر ایجاد و ثابت می طوربهشود و معانی بین اجزای مختلف را می
به نظر طبیعی و توصیف  دشدهیتولرسند و معانی به نظر می همبهمتصلنظر ذاتی یا اجباری و 

 ،یبندمفصل از برآمده ییبازنما(. Halperin & Heath, 2012, p.316اند )صحیحی از واقعیت
همراه شود. از طریق فرآیند  «فراخواندن» نام به یاجتماع ندیفرآ از یگرید بعد با است الزم

 یهاییبازنما و کندیم جادیا نفعانیذ یبرا یاجتماع موضع کی زبان آن یط که است اخواندنفر
 یط در. رندیگیم قرار موردپذیرش نفعانیذ یبرا گفتمان در شدهتعریف گاهیجا و نقش خاص،

 یهامکالمه و هاتعامل نوشتار، گفتار، در هاو این نقش 9سازدیم را افراد نقش گفتمان ند،یفرآ نیا
        در تحلیل گفتمانی، (. Halperin & Heath, 2012, p.316) شوندیم هیتعب هم یررسمیغ

در مورد فواید اجرا و استفاده از فناوری، شیوۀ تعریف اهداف و کارکردهای فناوری، ها فرضپیش
هایی نفعان در طرح توسعۀ فناوری تحلیل شدند. برای شناخت موانع حل مسئله تحلیلو نقش ذی

هایی و کنشها فرضبندی و فراخواندن انجام شدند. همچنین پیشبا استفاده از ابزارهای مفصل
نفعان هایی که برای ذیشوند، شناسایی شدند. نقشکه مانع از حل مسئله به وجود آمده می

 ها و ها شامل نقششوند. این نقشها تحلیل میگیری نقش آنشکل و شیوۀ شدهفیتعر
کنندگان در اجرای های ضمنی دیگر مانند کاربران و مصرفچنین نقشهای رسمی و هممسئولیت

 طرح است. 
 یریگشکل در آن نقش و قدرت روابط حفظ در یگفتمان نظام کارکرد یابیارز و لیتحل 

های تمرکز بر بررسی مسائل موجود در ساختارها و شیوه در این مرحله: موجود یاجتماع مسائل
مربوط به کارکرد گفتمان دار گفتمان که های مشکلها، جنبهحلهگفتمانی است. برای پیدا کردن را

نفعان جهت حفظ وضعیت موجود و روابط قدرت است، نقد و ارزیابی برای گروهی از ذی
« دهاینبابایدها و »به سمت « هستچه چیزی »شوند. در این مرحله پژوهشگر از سمت می

هایی که (. در تحلیل رویدادها، فرصتChouliaraki & Facirclough, 1999کند )حرکت می
ها های خود و دخیل بودن در سیاستها و دغدغهنفع برای بیان ایدههای مختلف ذیرای گروهب

های موجود، شوند. در رویدادها و گزارشها سلب شده است، مشخص میفراهم یا از آن

                                                           
5 - Common Sense 

 ای از زمان است، ازلی و دائمی نیست.ثبات معنا در برهه - 6
7 - Articulation 
8 - Interpellation 

شداری دربارۀ طوربه - 9 صی، خوانندگان  مثال در یک متن ه صو صرفمنزلبهحفظ حریم خ شوند کنندگانی فراخوانده میۀ م
شخصی مراقبت از سئولیت  دارند. فرآیند فراخواندن منجر به خلق و قبول نقش مخاطب این های خود را اطالعات و داده که م

شییود که مشییکالت خاصییی در قالب مشییکالت شییخصییی شییود و با پذیرش این نقش، در واقع در جامعه پذیرفته میمتن می
 د.جمعی باشن حلراهها هستند و نه در قالب مشکالتی عمومی که نیازمند اند که افراد مسئول رفع آنبرساخته شده
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را  هاآن، در روایت شدهفراهمنفعان پژوهشگر هر زمان که فرصت نوعی از مشارکت برای ذی
های مختلف کند که مرزهای مشارکت گروهاز این طریق پژوهشگر سعی میکند. گزارش می

اند، آشکار سازی فناوری تعریف و بازتعریف شدهنفع را که در تعریف سیاست و فرآیند پیادهذی
ها و شوند و چالشمقایسه می آمدهدستبهها با نتایج اجتماعی ، اهداف سیاستتیدرنهاکند. 

نفعان مطابق با های ذیچنین، این موضوع که تا چه حد فعالیتشوند. هممیها تحلیل تعارض
 شوند.انتظارات سیاستگذار هستند، بررسی می

 رییتغ جادیا جهت مطلوب طیشرا به موجود طیشرا از گذار یهافرصت لیتحل :               
                               ست«دهایدونبایبا»به سمت « هستچه چیزی »این مرحله حرکت از سمت 

(Chouliaraki & Facirclough, 1999 مهم است که داده بتواند تمام تنوع در .)را  هاکنش
های گفتمانی و یا نفعان در قالب مجادلههای بین ذیها و چالشانواع اعتراض مثالعنوانبه)

ها را تغییر داد. دارند، باید آن مشکل هاکنشسازی فناوری( بازنمایش دهد. اگر ها در پیادهکنش
شوند. هدف این مرحله، نشان دادن ناکامل بودن، منابع موجود برای حل مشکالت بررسی می

ها، اقدامات اصالحی را شناخت. های موجود است تا بتوان از مسیر آنها و تضادشکاف
یف شدند، مشخص نفعان تعرپژوهشگر با تحلیل فراخواندن، نقش و موقعیتی را که برای ذی

نفعان وجود دارند، مقایسه های ذیرا با شواهدی که از کنش شدهفیتعرکند. سپس نقش می
های ارتباط کند تا تفاوت فضای گفتمان سیاستگذار با فضای واقعیت اجتماعی پی برد. چالشمی

ری انتقال شوند که امکان تصور سیاستگذاری و طراحی فناوی تحلیل میاگونهبهنفعان میان ذی
های دیگر گفتمانی ی دیگر و با در نظر گرفتن گزینهنوعبههای فروش پول الکترونیکی در پایانه
 و فناوری مشخص شوند.

  ها و شواهد در این گام به بررسی اینکه آیا دادهو اعتبارسنجی پژوهش:  پژوهشگر یشیبازاند
با هم سازگارند و آیا دیگر  شدهارائههای کنند، آیا تحلیلهای پژوهشگر پشتیبانی میاز تحلیل

کنند، را تأیید می شدهتیرواپژوهشگران و افراد مطلع از حوزۀ پژوهش صحت رویدادهای 
(. چارچوب روشی پژوهش و ابزارهای Chouliaraki & Facirclough, 1999شود)پرداخته می

شد، پژوهشگر با آن مواجه میها ها و مسائلی که در تحلیل دادهتحلیلی چندین بار بر اساس یافته
نظران این حوزه مورد بحث قرار اصالح شدند. نتایج و مدعاهای پژوهش با شش نفر از صاحب

گرفت و در صورت نیاز تغییراتی داده شد. برای اجرای تحلیل گفتمان انتقادی در این پژوهش 
سیاستگذاران، شامل  شده است. گروه اول متون برای شناسایی گفتماناز سه گروه متن استفاده
های اجرایی و ها، بخشنامهنامهها، آیینها، قوانین، مقررات، ابالغیهاسناد دولتی )سیاست

های دولتی، بانک مرکزی، شرکت های سازماندسترس در وبگاهها( منتشرشده و قابلدستورالعمل
اران، آمارهای های عمومی سیاستگذها و مصاحبههای مجلس، سخنرانیشاپرک و مرکز پژوهش

های رسمی خبری، مطبوعات، های اقتصادی است. گروه دوم متون از وبگاهرسمی و گزارش
ها و نقدهای های تخصصی بانک و پرداخت الکترونیکی که حاوی گزارشنامهها و ویژهنشریه
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 های فروشهای مربوط به فناوری انتقال پول الکترونیکی در پایانهنفعان مختلف از طرحذی
های روزانه مردم در استفاده از فناوری انتقال چنین، مستنداتی دربارۀ کنشاند. همشدهاستخراج

شده، شامل نظرهای عمومی مردم های تحلیلپول الکترونیکی انتخاب شدند. گروه سوم از داده
های اجتماعی هستند. توجۀ های خبرگزاری و متون منتشرشده در شبکهبر روی خبرهای وبگاه

ای از ها نشانههای گفتمانی در پژوهش شده است. اعتراضها و مجادلهاصی به اعتراضخ
دیگر، عبارتشده است. بهها تعریفنفعان از نقشی است که برای آنچگونگی تحلیل دیگر ذی

شده را نفعان نقش تعریفدهند ذیها انعکاس گفتمان حاکم در جامعه است و نشان میاعتراض
گزارش سخنرانی و  26مستند سیاستی،  25طورکلی کنند. بهایفای نقش می چگونه قبول و

 تحلیل شدند.  هاخبر منتخب از رسانه 80و گزارش عملکرد سیاستی 14مصاحبه با سیاستگذاران، 

 تحلیل نظام گفتمانی توسعه فناوری انتقال پول الکترونیکی در ایران 

کند پردازند، پیشنهاد میتاریخ یک رویداد میهایی که به ( در خصوص مطالعه1992ابوت )
که مورد مطالعه در پاسخ به چه سؤالی است، روایت به چند مقطع که بهتر است با توجه به این

کنند و قدرت تحلیلی بیشتری تقسیم شود. به این شکل، رویدادها قابلیت مقایسۀ بیشتری پیدا می
های فروش در ایران به پول الکترونیکی در پایانهشود. رویدادهای طرح توسعۀ انتقال فراهم می

    ، سیاستگذار معماری فنی1380-1385(. در طی مقطع 1)شکل  چهار مقطع تقسیم شدند
توصیه »و « المللیهای بینآخرین رویه»های پرداخت الکترونیکی را با استفاده از سیستم

ها را در این یین و عمده سیاست( تع1390)احمدی و خندان سویری، « المللیکارشناسان بین
دهد که سیاستگذار، اهداف و فوایدی را در ها نشان میمقطع تدوین کرد. تحلیل متن سیاست

فرض گرفته است که منشأ این انتظارات از فواید اجرای فناوری در گفتمان توسعۀ فناوری پیش
 ,OECD, The World Economic Forumی توسعه مانند المللنیبی هاسازمان الملل وبین

UNCTAD, UN, BIS  ی است.ابیردقابلدر مورد فواید پرداخت الکترونیکی 

 رویدادها و مقاطع. - 1شکل 
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( شامل کارایی و کاهش 2و  1یهاجدولهای داخلی )در سیاست شدهفیتعرفواید و مزایای 
مشابه در  صورتبهشود. و افزایش شفافیت می هزینه، ارائه خدمات نوین و بهتر به مشتریان

حاصل از  دیفوادر تعریف   المللی در همان برهۀ زمانی نیز همین رویکردهای بیناسناد سازمان
های در سیاست  10فرض وجود دارد.پیش صورتبهسازی پرداخت و بانکداری الکترونیکی پیاده

اران در تدوین نفعان فراهم نشد و تنها سیاستگذنظر ذیاین مقطع، فرصت تعاملی برای اعمال
نفعان در تعیین اهداف توسعه نیست و ها نقش ایفا کردند. شواهدی از مشارکت ذیسیاست

الملل است. فرض مطابق گفتمان بینها در مورد فواید توسعۀ فناوری مانند نتایج پیشفرضپیش
ان های دولتی برای رسیدن به اهداف و فوایدی که مطابق با گفتموظایف هر یک از دستگاه

نفعان در اسناد سیاستی محدود به . بحث مشارکت دیگر ذی11الملل است، تعیین شدندبین
ها در پیروی از قوانین و مصوبات برای توسعه فناوری مطابق با برنامه، مشارکت مشارکت بانک

گذاری و مشارکت اصناف و مشتریان در استفاده از فناوری بود. در بخش خصوصی در سرمایه
نفعان و های این مقطع و چگونگی تعریف نقش ذیای کلیدی گفتمان سیاستاجز 1جدول 

گفتمان حاکم متمرکز بر افزایش  1385-1390در توسعه طرح آمده است. در مقطع  هاآنمشارکت 
های خودپرداز بود. به نسبت دستگاه خوانکارتهای میزان اشاعه و استفاده از دستگاه

های جدید متمرکز بر افزایش تعداد ها و برنامهتدوین سیاست ها وسیاست های ارزیابیگزارش
المللی در خصوص بین نهیبهتطابق با عملکردهای »ها و خوان و نرخ نفوذ آنکارت و کارت

های ( بود. در این دوره، جلسه1، ص.1386)بانک مرکزی، « های تسویه و پرداختنظام
ردی با خبرگان صنعت بانکی تشکیل شدند کارشناسی در سطح مدیران بانک مرکزی و در موا

نفعان نقشی و حتی (؛ اما دیگر ذیخوانکارتطور مثال کارگروه افزایش استفاده از دستگاه )به
ها برای استفادۀ بیشتر ی به آنرسانیآگاههای سیاستگذاران نداشتند، تنها آگاهی در مورد تصمیم

سیاستگذار متمرکز بر دادن دسترسی بیشتر به از فناوری مطرح بود. در ابتدای مقطع، گفتمان 
و کارت تعریف شد. در انتهای مقطع تمرکز بر آموزش در جهت استفاده بیشتر  خوانکارت
سازی به معنای محدود استفاده بیشتر از آن شد بود و فرهنگ خوانکارتهایی از جامعه از گروه

 (. 2)جدول 
 
 
 

                                                           
 ؛طور مثال نگاه شود به به - 10

Kirkman, Cornelius, Sachs, & Schwab, 2002; Klapper & Singer, 2014; OECD, 2006; Taddesse & Kidan, 

2005, Khalil, Dongier & Zhen-Wei Qiang, 2009. 
ی اطالعات و ارتباط کشییور گسییترش کاربرد فناور منظوربههای مشییخص نامه نحوه اجرای فعالیتنگاه شییود به آیین - 11

(، 1383، رانیوزئتیهی بانکداری الکترونیکی )سییوبه(، مصییوبات جلسییه پول الکترونیکی: تغییر رویکرد 1381، رانیوزئتیه)
برداری از خدمات پول الکترونیکی نامه گسیییترش بهره( و آیین1384، رانیوزئتیهبرنامه جامع توسیییعه تجارت الکترونیکی )

 (.1384 ،رانیوزئتیه)
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  1380-1385های فروش نتایج تحلیل گفتمان انتقادی طرح انتقال پول الکترونیکی در پایانه - 1جدول 

 نفعانشده ذییفتعرنقش  اجزای کلیدی گفتمان سیاستگذار رویداد

طرح نظام جامع پرداخت 

 (1380)بانک مرکزی، 

با  حل بهینه برای الکترونیکی کردن مبادالتانتخاب راه

المللی، های بینآخرین رویهارجاع به پیروی از 

المللی های بینهای کارشناسان خبره و سازمانتوصیه

توسعه جهت دستیابی به مزایای فناوری شامل افزایش 

 سرعت گردش پول، کاهش هزینه و ارائه خدمات نوین

ها در پیروی از مشارکت بانک

ها، مشارکت دستورالعمل

اصناف و مشتریان در استفاده  

 از خدمات

وزیران، یئتهرنامه تکفا )ب

1381) 

گذاری، تطبیق های سرمایههای فنی و حوزهتعیین اقدام

شرایط کشور با روندهای فناوری روز دنیا، 

توانمندسازی نیروی انسانی داخلی برای توسعه فناوری 

 کردن فاصله دیجیتالی با دیگر کشورهاو کم

مشارکت بخش خصوصی در 

گذاری و توسعه  فنی سرمایه

 شبکه پرداخت

اندازی شتاب و تدوین راه

مقررات حاکم )بانک 

(، طرح 1381مرکزی، 

 آشنایی با شتاب

دسترسی به خدمات مشابه، استانداردسازی خدمات، آشنا 

و مردم برای استفاده بیشتر از فناوری ،  هابانکشدن 

 هاسازی خدمات برای مشتریان همه بانکیکسان

 عنوانبه هابانکمشارکت 

کننده قوانین و سهیم شدن ویپیر

ها، مشارکت اصناف و در هزینه

 مشتریان در استفاده بیشتر

برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

اسالمی ایران )مجلس شورای 

 (1383اسالمی، 

موتور  عنوانبهتوسعه از طریق فناوری و فناوری 

یکی در ها، دسترسی به خدمات الکترونمحرک برنامه

های کشور با استفاده از منابع فنی و داخلی کلیه بانک

 فرضجهت دستیابی به فواید پیش

مشارکت بخش خصوصی در 

 گذاریسرمایه

پول الکترونیکی 

 (1383وزیران، یئته)

افزایش تعداد کارت  جهت ارائه خدمات بهتر و نوین 

 به مشتری، افزایش شفافیت

مشارکت بخش خصوصی با 

 گذاری در توسعه فنیسرمایه

برنامه جامع توسعه تجارت 

 الکترونیکی

 (1384وزیران، یئته) 

رسانی جهت استفاده یآگاهها و توسعه زیرساخت

 شدهیینتعبیشتر از فناوری برای دستیابی به مزایای  

 مشارکت در توسعه و 

 استفاده بیشتر

  1385-1390های فروش لکترونیکی در پایانهتحلیل گفتمان انتقادی طرح انتقال پول ا - 2جدول 

 نفعانشده دیگر ذییفتعرنقش  اجزای کلیدی گفتمان سیاستگذار رویداد

 گزارش خالصه

  1385عملکرد  

 (1386)بانک مرکزی، 

توسعه کمی ابزارها و توسعه کیفی خدمات 

 المللی، تطابق با عملکردهای بهینه بینارائهقابل

توسعه و مشارکت بخش خصوصی در 

 دسترسی بیشتر به فناوری

سند راهبردی نظام جامع 

فناوری اطالعات 

 (1388وزیران، یئته)

 افزایش اعتماد به فناوری 

 برای افزایش سطح استفاده
 مشارکت مردم در استفاده

 استانداردسازی

 خدمات قبض  

 (1386)بانک مرکزی، 

 اعتماد به ابزار برای افزایش استفاده

ی هاشرکتو  هابانکمشارکت 

پرداخت در اجرا و مشارکت اصناف 

 خوانکارتاستفاده از 
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نامه نظام بانکداری آیین

 الکترونیکی

 (1386وزیران، یئته) 

اجرای وظایف مشخص برای توسعه فنی طرح، 

اجباری شدن استفاده گروهی از کارکنان )دریافت 

 مزایا در قالب کارت( برای اشاعه بیشتر فناوری

های اجرایی و دستگاه هابانکمشارکت 

سازی طرح، مشارکت در اجرا و پیاده

 مردم در استفاده

کارگروه افزایش استفاده از 

 خوانکارتدستگاه 

 (1388)بانک مرکزی،  

 خوانکارتنیاز به رفع موانع برای افزایش استفاده از 

های به نسبت خودپرداز، موانع مربوط به حوزه

سی،  ضعف در پشتیبانی و محدودیت در دستر

های دانشی و ترجیح یتمحدودظرفیت خدمات، 

و  ، ابعاد اقتصادیخوانکارتکاربران در استفاده از 

 نظارتی طرح

با نظرسنجی در  هابانکمشارکت ظاهری 

مورد مسائل فنی و اقتصادی فهرست شده 

 در کارگروه، خبرگان بانک مرکزی، 

 مشارکت اصناف در دریافت و ارائه 

، مشارکت خوانکارتخدمت بر بستر 

 مشتریان در استفاده بیشتر

 -ضوابط سیاستی

 نظارتی شبکه بانکی کشور

 (1388)شورای پول و اعتبار،  

گسترش و ترویج استفاده از کارت اعتباری، ترغیب 

ن ، اجباری شدهاخوانکارتمردم به استفاده بیشتر از 

 یهای دولتدر دستگاه خوانکارتاستفاده از 

در اجرای ضوابط مصوب،  هابانکمشارکت 

مشارکت مردم در استفاده، مشارکت 

 های دولتی در اجرادستگاه

های مختلف از لحاظ رسیدن به اهداف و فواید مورد انتظار پرداخت چالش نکهیا از پس
برای نظارت بر  1389الکترونیکی به وجود آمدند، بانک مرکزی، شرکت شاپرک را در سال 

سازی برای های پرداخت در حال آمادههای پرداخت ایجاد کرد. شرکتهای شرکتتفعالی
، اطالعات مشتریانی که از 1391پیوستن به سوئیچ شاپرک بودند. در اردیبهشت سال 

های پرداخت استفاده کرده بودند، افشا شد. در های متصل به سوئیچ یکی از شرکتکارتخوان
ی اهفتهکار مسئله را از ابتدای رویداد، شفاف نکرد و تا زمان یواکنش به این رویداد، سیاستگذ

های مختلفی شکل شایعه هاکارتبرای مسدود کردن  هابانکاز وقوع تا دستور بانک مرکزی به 
های (. اطالعیه26/01/1391؛ وبگاه بانک مرکزی، 29/01/1391گرفتند)همشهری آنالین، 

ها در رابطه با این رویداد منتشر شدند، بر از بانک محدودی که توسط بانک مرکزی و تعدادی
باال بودن امنیت شبکه، عملکرد شبکه مطابق با استانداردها و طبیعی بودن هشدارهای مربوط به 

داشتند. در این رویداد، پل ارتباطی مناسبی بین سیاستگذار و مردم شکل نگرفت  دیتأکتغییر رمز 
(. یکی از مفاهیم اصلی که 1391 /27/01؛ الف، 1391./27/01و شایعات تداوم داشتند )مشرا، 

تأکید داشت، ایجاد  بر آنسیاستگذار در اجرای شاپرک )شبکه الکترونیکی پرداخت کارت( 
. به کار بردن مفهوم واقعی بودن مشارکت مشخص 12بود« صیمشارکت واقعی بخش خصو»

کند که سیاستگذار تا آن زمان در ایجاد فضای مشارکت ناکام مانده است. اما اقدامات پس از می
سازی شاپرک، قبل از پیاده اگرچهاندازی شاپرک هم شواهدی از ایجاد فضای مشارکتی ندارند. راه

های پرداخت برگزار شدند، اما هدف این زی و شرکتهای کارشناسی بین بانک مرکجلسه
بود. اثری از دخیل کردن و  موردنظرهای پرداخت با طرح فنی ها، همراه کردن شرکتجلسه

ها، و طراحی شاپرک وجود نفعان دیگر در سیاستگذاری، تعریف اهداف و برنامهمشارکت ذی
ساالری و با تمرکز بر د، با دیدگاه فنهایی که نظام پرداخت با آن مواجه شده بوندارد. چالش

                                                           
 ((.1، ص.1390)بانک مرکزی، دهندگان خدمات پرداخت و معرفی شاپرک )بخشنامه توضیح ضوابط و مقررات ناظر بر ارائه - 12
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اهداف و  عنوانبه با نظارت بیشتر و توزیع بهینه،« هاخوانکارتباال بردن نرخ نفوذ و اشاعه »
های پرداخت و بانکداری انداز بانک مرکزی در نظاموظایف شاپرک تعریف شدند)چشم

طع، سیاستگذار با رویکرد (. در این مق19، ص.1394الکترونیکی )احمدی و خندان سویری، 
رو شد. در بههایی روهایی را اتخاذ و با چالشنفعان، تصمیمبستۀ خود در مشارکت دادن ذی

دلیل آگاهی نداشتن مردم از اجرا شدن اندازی شاپرک بود، بهزمان با راهی که همآن ریغتسویۀ 
در مورد اهداف سیاستگذار  هازنیطرح و مشکالت فنی که در تسویۀ حساب به وجود آمد، گمانه

؛ خبر 29/09/1391؛ ایسنا 15/09/1391جم آنالین، در میان گروهی از اصناف شکل گرفتند )جام
(. این امر منجر شد که گروهی از اصناف برای مدتی از ارائه خدمت بر 11/10/1391آنالین، 

استفاده از اطالعات خوان خودداری کنند. در طرح سبد کاال بر بستر شاپرک مقرر شد با کارت
ی خانوار به اقشار محروم جامعه کمک شود )تسنیم، هاسرپرستکارت واریز یارانه 

تنها نقش فعالی برای اقشار محروم جامعه در که نه ای اجرا شدگونه(. اما طرح به16/10/1392
از دریافت  ها راهایی از آنرسانی کند قائل نشد، بلکه گروهها خدمتطرحی که قرار بود به آن

(. از نظر 22/11/1392؛ مهر، 17/11/1392سبد کاالیی که مشمول آن بودند، محروم کرد )ایسنا، 
 لیدلبهمردم، معیارهای تعیین خانوارهای مشمول عادالنه نبودند و عالوه بر آن شیوه توزیع آن 

، مدیران وجودنیبااهای متعددی مواجه بود. ها با چالشمشکالت فنی، ناهماهنگی بین دستگاه
تعبیر « موفقیت طرح»را به نشانۀ « هادرصد عملکرد سامانه 99.5ضریب موفقیت »بانک مرکزی 

ای شیوۀ اجرای مدیرعامل شاپرک در مصاحبه 1393(. در سال 14/11/1392کردند )فارس، 
ی های شاپرک( نیاز بیشتردر مراحل بعدی )توسعه برنامه»مشارکت را به این شکل مطرح کرد که 

رسانی و آموزش همگانی در دستور کار به مشارکت اجتماع با حرکت شاپرک خواهد بود. اطالع
(. مشخص است که شاپرک مسیر مشخص و 1393)شرکت شاپرک، « شاپرک خواهد بود

رسانی و ای دارد که سیاستگذار آن را تعیین کرده است. حتی مشارکت در حد اطالعشدهتعریف
شود. در این مقطع هم تعریف مشخص از ی بلوغ شاپرک تعریف میآموزش را در مراحل بعد

مشارکت واقعی و راهکار رسیدن به آن و یا رویدادی که نشان از تغییر معنای محدود مشارکت 
، مانند مقاطع قبلی؛ سیاستگذار سعی 1393-1397(. در مقطع 3نفعان باشد، رخ نداد )جدول ذی

الملل در توسعه طرح را تبدیل به تنی بر گفتمان بینداشته است که از طرا مختلف، درک مب
نفعان بعد، مفهوم مشارکت محدود به سهیم شدن دیگر ذی به 1393واقعیت اجتماعی کند. از سال 

نفع های ذیهایی که از طرف سایر گروهها و درخواست(. اعتراض4ها بود )جدول در هزینه
چه سیاستگذار ف شد، به حاشیه رانده شدند. اگربرای مشارکت در بحث دریافت کارمزد از اصنا

ها و حفظ غالب بودن گفتمان خود استفاده های مختلفی برای به حاشیه راندن اعتراضاز شیوه
(، اما امکان تبدیل کردن گفتمان خود دربارۀ دریافت کارمزد از اصناف به 4کند )جدول می

دار شکل های شدیدتری در اعتراضات ادامهکند و واکنشواقعیت اجتماعی را پیدا نمی
(. همراه شدن قضیه 31/06/1393، فارس 1393 /06/ 28، ایسنا، 29/06/1393گرفتند)کیهان 
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های بیشتری از اصناف در استفاده های دریافت مالیات از اصناف، مقاومت گروهکارمزد با شایعه
 (.  09/07/1393نا، خوان را به همراه داشت )ایسنکردن از کارت

 1390-1393های فروش تحلیل گفتمان انتقادی طرح انتقال پول الکترونیکی در پایانه - 3جدول 
 نفعانشده دیگر ذییفتعرنقش  اجزای کلیدی گفتمان سیاستگذار رویداد

افشای اطالعات دارندگان 

کارت توسط یکی از 

 (1391ی پرداخت )هاشرکت

مطابق با ی پرداخت هاشرکتفعالیت 

استانداردهای موجود و طبیعی بودن مسئله 

 نیاز به تغییر رمز

و  موقعبهی رساناطالععدم 

 سازی مسئلهطبیعی

 (1390اندازی شاپرک )راه

نظارت بیشتر و مشارکت واقعی بخش خصوصی 

از توسعه شبکه  شدهحاصلبرای رسیدن به فواید 

پرداخت الکترونیکی در کشورهای دیگر، نفوذ 

 بیشتر ابزارهای پرداخت

مشارکت واقعی بخش خصوصی در 

 گذاری و توسعه فنیسرمایه

 (1390تسویه غیرآنی )

یفیت، حفظ امنیت باکتداوم ارائه خدمات  

شبکه، افزایش ظرفیت پاسخگویی در زمان 

 ترافیک شبکه و رویکرد کشورهای دیگر

 مشارکت اصناف در هزینه

استفاده از زیرساخت شاپرک 

 (1391برای توزیع سبد کاال )

 توان فنی شبکه برای ارائه

 خدمات و افزایش شفافیت 

های اجرایی و مشارکت دستگاه

های پرداخت در نصب شرکت

 تجهیزات و پشتیبانی فنی

اصناف  کهیدرصورتبانک مرکزی تصمیم برای اجرای طرحی را اعالم کرد که  1396در سال 
خواهند تسویه زودتر از یک روز داشته باشند، باید کارمزد آن را بپردازند، اما این طرح اجرا می

بار انجام شد. ساعت یک 24 حسابهیتسوهمان سال بدون اطالع قبلی،  ماهبهمننشد. اما در 
اعالم کرد که تسویۀ هفت  گونهنیاها، بانک مرکزی دلیل این اقدام را اوج گرفتن اعتراض پس از

یی در زمان تغییر شوپولگری و خلق پول؛ های کاذب، واسطهبار در روز منجر به ایجاد شغل
     ای توسط صنفهای گسترده(. این بار، اعتراض1396 /10/11شود )تابناک، نرخ ارز می

کردند ها تنها پول نقد از مشتریان خود قبول میداران سوخت شکل گرفت و برای مدتی آنجایگاه
 1397ها، سرانجام در سال گیری اعتراضرغم شکل(. علی1396 /11/ 14)ایران آنالین، 

 بار تغییر پیدا کرد. ساعت یک 24به  حسابهیتسو

  1393-1397های فروش یکی در پایانهتحلیل گفتمان انتقادی طرح انتقال پول الکترون - 4جدول 

 رویداد
اجزای کلیدی 

 گفتمان سیاستگذار

شده یفتعرنقش 

 نفعاندیگر ذی
 شیوه به حاشیه راندن اعتراضات

اعالن دریافت 

کارمزد از اصناف 

(1393) 

ین هزینه تأمنیاز به 

برای نوآوری و 

پیشرفت شبکه، 

مشارکت اصناف 

 در هزینه

بخشی رویکرد سیاستگذار با تمرکز به گفتمان مشروعیت

(، رد صالحیت 1394 /06/ 23الملل )خبرآنالین، بین

گیری و اظهارنظر)فارس و اصناف برای تصمیم هابانک

(، اجتناب از 02/07/1393، طوفان نیوز، 1393، /01/07
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دسترسی بیشتر، 

خدمات بیشتر برای 

 هاگروههمه 

اجرا های دیگر طراحی و بحث در مواردی که گزینه

خواه بودن یادهز(، 01/07/1393، عصر بانکمطرح شدند )

المال توسط اصنافی که یتبو رعایت نکردن حق 

خواهند کارمزد بدهند و کسانی که برای مبالغ کم ینم

، شرا، 01/07/1393کشند )فارس، کارت می

05/07/1393.) 

بحث اخذ مالیات بر 

ها اساس تراکنش

(1395) 

نیاز به افزایش 

ها و یت تراکنششفاف

 کاهش فرار مالیاتی

مشارکت اصناف 

 در استفاده

شایعه اطالا کردن بحث دسترسی به اطالعات بانکی 

یی جز اشخاص و بانک صادرکننده هاسازمانتوسط 

 (1391 /11/ 20حساب )همشهری آنالین، 

افزایش زمان 

 حسابیهتسو

(1396) 

ها نیاز به کنترل تراکنش

برای جلوگیری از خلق 

 یبردارکالهپول و 

مشارکت اصناف 

 در هزینه

سکوت در مورد اعالم زمان اجرای تصمیم و 

 (1396 /11/ 10اجباری کردن آن )تابناک، 

شود، مشاهده می 4تا  1ی و جداول موردبررسطور که در روایت رویدادهای مقاطع همان
نفعان های غیرفعالی که برای دیگر ذین سیاستگذار بوده و با توجه به نقشگفتمان حاکم، گفتما

نفعان در مقابل با گفتمان سیاستگذار شکل تعریف کرده است، گفتمان دیگری از سوی ذی
ها در مقاطع مختلف، جریان گفتمانی توسعه طرح تغییر جهت رغم تغییر دولتنگرفت. علی

ساالرانه مراحل توسعه طرح پیش رفته است و در مقطع ناساسی نداشته است و با دیدگاه ف
گفتمانی طرح  ، نظام2ها مواجه شده است. در شکل های اجتماعی و نارضایتیپایانی با چالش

است. گفتمان سیاستگذار متمرکز بر تطابق  شدهدادهتوسعۀ فناوری انتقال پول الکترونیکی نمایش 
سازی و راه رسیدن ثیر گفتمان مشخص بودن مزایای پیادهو تحت تأ المللیبا استانداردهای بین

کارگیری منابع داخلی برای به توسعۀ پرداخت الکترونیکی اجرا شد. سیاستگذار سعی در به
های فروش در مسیر مشخصی قرارگیری طرح توسعۀ فناوری انتقال پول الکترونیکی در پایانه

الملل از تعریف الملل است. مطابق با گفتمان بینداشت که بازتاب درک سیاستگذار از گفتمان بین
(، مشارکت بخش CPSS, 2006; OECD, 2006; UNCTAD, 2007طور مثال مفهوم مشارکت )به

ی هادستورالعملهای عمومی مطابق با قوانین و گذاری در زیرساختخصوصی محدود به سرمایه
رو است. ازاین شدهفیتعرو مشارکت مردم و اصناف تنها در استفاده بیشتر از فناوری  شدهنییتع

گیری محوری های فروش دارای جهتگفتمان توسعۀ فناوری انتقال پول الکترونیکی در پایانه
سازی نمود توان فناوری خارجی را بومیهای داخلی میتوانمندی برهیتکذیل است: با  صورتبه
ای که اهداف و مزایای فناوری که در دنیا ر ایران توسعه داد( و به کار گرفت، به شیوهد نیاًیع)

 عنوانبهمعین است حاصل شوند. سیاستگذار، مفهوم برخورداری همۀ افراد از مزایای فناوری را 
فرض که راه رسیدن به هدف فراگیری، فراهم کردن دسترسی برای هدف قرار داد؛ با این پیش

به این منظور تمرکز سیاستگذار بر مفاهیم اشاعه و گسترش بیشتر فناوری برای  همه است.
سازی مطابق با همین تعریف های دیگر مانند بومیمندی از مزایای فناوری بود و سایر گفتمانبهره
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نفعان محدود شدند. بر اساس این تعریف و ترکیب مفاهیم در گفتمان، سیاستگذار نقش سایر ذی
نفعان انتظار داشته است که گفتمان . سیاستگذار از ذیفراخواندها را ها، آنبا آن نقش را تعریف و

های فروش را پیش ببرند و رابطۀ سیاستگذار در طرح توسعه انتقال پول الکترونیکی در پایانه
ای هکننده از برنامهپیروی»ها را نفع با فناوری مطابق با انتظاراتش باشد. سیاستگذار، بانکذی

های ، شرکت«کنندۀ خدماتمصرف»، مردم را «واسطۀ انتقال خدمت»، اصناف را «ارائه خدمات
 داند. می« شدهبازاریاب خدمات از پیش تعریف»پرداخت را 

 .نظام گفتمانی توسعه فناوری انتقال پول الکترونیکی در ایران - 2شکل 

        نفعان، جایگاههایی از ذیهای گروهرغم بروز اعتراضشده علیدر طی مقاطع بررسی
های بیشتری جا نشد. چون سیاستگذار قدرت، ابزارها و کانالنفعان نسبت به سیاستگذار جابهذی

در اختیار داشت، توانست غالب بودن گفتمان خود را حفظ کند. سیاستگذار از طریق نظم 
برتری و محوریت گفتمان الملل دارد، گفتمانی که سعی در نزدیک کردن خود به گفتمان بین

نفعان تنها در مواردی مانند اجرای طرح هایی از ذیهای گروهکند. اعتراضخود را بازتولید می
های ها برای اخذ مالیات در اجرایی نکردن اهداف و برنامهاخذ کارمزد از اصناف و کنترل حساب

 اند. سیاستگذار دخیل بوده

 گیری نتیجه

ان داد که در سیاستگذاری فناوری ضروری است که بافتار اجتماعی نتایج مطالعۀ موردی نش
های اقتصادی و فنی فناوری نشد. در تر فناوری در نظر گرفته شود و تنها محدود به جنبهکالن
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خوان باال و شبکه از قدرت باالیی برخوردار نرخ اشاعه و نفوذ کارت کهآناین طرح، خالف 
چنین نشان ها توجهی ندارد. هموجود دارند که سیاستگذار به آنتر اجتماعی است، مسائلی عمیق

ها و مشکالت به ، فضایی را تشکیل داده که در آن چالشکاررفتهبهداده شد که نظام گفتمانی 
ساالرانه، از بعد دیگری به محصور شدن در نگاه فن لیدلبهوجود آمده است. اما سیاستگذار 

کند و بعضی از مسائل با توجه به تفاوت نگاه ه نگاه میهای به وجود آمدمسائل و چالش
های بعدی ها و سیاستها دشوارتر خواهد شد. تصمیمتر و حل آنسیاستگذار با جامعه، عمیق

که  افتهیتوسعهکنند. این طرح در شرایطی تر میو مسئله را پیچیده اتخاذشدههمین نگاه،  تبعبه
      مانند بانک جهانی و صندوا  المللی توسعههای بینسازمانهای غربی توسط هدانش و اید

های ادعای سیاستگذاران، توسعۀ فناوری بنا برها تحمیل نشده و تحریم لیدلبهالمللی پول بین
مثال نگاه شود به حکیمی،  طور)بهاست  سازی شدهپرداخت و بانکداری الکترونیکی، بومی

المللی پرداخت محدود بوده و فعالیت های بینسی به شرکتبعالوه، دستر (.74، ص. 1389
(. بنابراین در دوران تحریم، Shim & Shin (2016)اند )مقایسه شود با چندانی در ایران نداشته

( Ashtarian, 2015ها متمرکز بوده )ایران بر استفاده از دانش و تخصص بومی در توسعۀ فناوری
هایی را که ممکن است در این الملل و محدودیتگفتمان بین و ظرفیت ایجاد فناوری مستقل از

ای که ایران در رود که در شرایط به نسبت بستهانتظار می رونیازا گفتمان باشد، داشته است.
الملل محدود باشد. اما تحلیل رویدادها نشان داد که توسعۀ این طرح داشته است، اثر گفتمان بین

و از دیدگاه نظری حامی و طالب توسعه بر مبنای مدل بومی است. رویکرد سیاستگذار در ظاهر 
نفع نیست. بنابراین گفتمان های ذیاما در عمل حاضر به دادن قدرت و اقتدار به دیگر گروه

تواند در بافتار جامعه وارد شود و در سطوح مختلف جاری شود. ترکیب نشدن سیاست نمی
شوند. در مانی مانع از رخ دادن نتایج مورد انتظار میاهداف با شرایط کشور و دیگر اجزای گفت

چنین شرایطی اعتماد به ساختار موجود و امید به دریافت خدمات بهتر در آینده کاهش پیدا 
ها در طی مراحل مختلف مشکالتی که سیاستگذار با آن باوجودکند. نکتۀ جالب آن است که می

واجه بوده است، همچنان بر همان گفتمان توسعه طرح توسعه فناوری انتقال پول الکترونیکی م
هایی که پس ها و چالش، تناقضگریدانیببهالمللی تأکید داشته است. مطابق با استانداردهای بین

، سبب نشدند که سیاستگذار تغییری در محوریت گفتمان انددادهرخاز اجرا در هر مقطع زمانی 
های جای پیروی از گفتمانتواند بهند. سیاستگذار میخود و تغییر رویکرد سیاستگذاری ایجاد ک

نفعان داخلی اعم از که از طریق مشارکت دادن ذی 13گفتمان بدیلی برهیتکالمللی با غالب بین
گیرد، های مردمی در سیاستگذاری توسعۀ فناوری شکل میهای خصوصی و یا گروهسازمان

نفعان باشد. الزمۀ های ذیراستاتر با دغدغهفناوری بدیلی را توسعه دهد که هم همسوتر و هم
های مختلف تحقق گفتمان بدیل آن است که سیاستگذاران راه ارتباط و بستر مشارکت گروه

های گفتمانی بسته و غیرشفاف در تعامل با و از رویکرد دارندنگهها باز جامعه را در سیاست

                                                           
13 - Alternative Discourse 
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استفاده از قدرت و اجباری کردن دریافت ها خودداری کنند. ممکن است که سیاستگذار با آن
گرفته را پیش ببرد و اصناف هم کارمزد را بپردازند. اما با وارد کارمزد از اصناف، گفتمان شکل

شود. حتی اگر بحث کردن اجبار، مسئله ارتباطی به وجود آمده میان سیاستگذار و مردم حل نمی
ای دیگر، کم شدن اعتماد مردم دیگر در مسئلهموضوع کارمزد فروکش کند، بار  و مجادله دربارۀ

های کند. بنابراین اگر مسئله سیاستگذار در توسعه فناوری به گونهبه سیاستگذار بروز پیدا می
های اجتماعی کمتری وجود داشت. این گرفت، انتظار وجود چالشدیگری شکل می

مانند موارد جایگزین ذیل های دیگری توانست به شکلی متفاوت تعریف مسئله میهاچارچوب
 باشند: 

 و اجراکننده  کنندهمصرفنفعان در مقابل نقش دخیل کردن و قائل شدن نقش فعال برای ذی 

 نفع متناسب با شرایطشان برای دسترسی و استفاده از های مختلف ذیتوانمندسازی گروه
 فناوری در مقابل طراحی خدمت یکسان برای همه

  آموزش حفظ حریم خصوصی در استفاده از فناوری در مقابل اجبار در فرهنگ استفاده از
 هاگروهفناوری در همه 

  فناوری ابزار ارتقای اعتماد مردم به دولت در مقابل ارتقای اعتماد مردم برای استفاده بیشتر 
 ری و طراحی های مانند توزیع سبد کاال در زمان سیاستگذاتوجه به قابلیت ترکیب کاربری

 یتک کارکرددر مقابل توسعه فناوری 

های فروش و در این پژوهش با توجه به انتخاب فناوری انتقال پول الکترونیکی در پایانه
بررسی نشدند. در ( تکهای فناوری مالی )فینهای شرکتتمرکز بر ابزار کارتخوان، اقدام

شود، های فناوری مالی تعریف میرکتتوان بررسی کرد که نقشی که برای شهای آتی میپژوهش
ها ایجاد های پرداخت محدودکننده است یا فضای مناسب نوآوری برای آنآیا مانند شرکت

 کند.  می

 های سیاستیتوصیه

های فناوری الزم است که ادراک سیاستگذار از نتایج این پژوهش نشان داد که در سیاست
های مختلف هایی که افراد و گروهش و اشاعه رفته و راهاشاعه فناوری فراتر از افزایش نرخ پذیر

هم مشارکت سازی فناوری، بلکه در سیاستگذاری آنتنها در طراحی و پیادهتوانند فعاالنه نهمی
نفعان (. تنها مشارکت ذیPalvia, Baqir & Nemati, 2015داشته باشند و در نظر گرفته شوند )

الزم  (، بلکهGasson, 2003کاربر محوری کافی نیست )در طراحی فناوری و داشتن رویکرد 
های دیگر های جایگزین و برآمده از نظرات و خواستههای موجود بر روی گزینهاست سیاست

ها در تعامالت بین سیاستگذار و حل آنها و راهای که مسئله سیاستگونهنفعان بازشوند. بهذی
الملل تبعیت سازی فناوری الزم نیست از گفتمان بیننفعان ساخته شوند. بنابراین در پیادهذی

ساالرانه با دیدگاه فن کهیدرصورتتوانند متعلق و برآمده از خود جامعه باشند. کرد، راهکارها می
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و تالش برای حذف اثرات اجتماعی کارکردهای فناوری توسعه داده شوند، در رویدادهای دیگر 
فناوری که قرار  سازند. نحوۀ تعریف مسئلهگر متبلور میی دینوعبهمربوط به فناوری خود را 

گیری و اجرای سیاست اثرگذار است. است در خصوص آن سیاستگذاری صورت گیرد، بر شکل
تصور خواهند بود. زمانی های دیگری از فناوری هم قابلاگر درک درستی از فناوری باشد، شکل

عنوان ماهیت های ممکن فناوری، یک طرح بهههای اجتماعی از میان گزینکه در گفتمان گروه
شود. اما اگر های ممکن فناوری غفلت میشود، از دیگر گزینهقبول فناوری در نظر گرفته میقابل

های فناوری نفعان فناوری تعامالت گفتمانی باز و سازنده صورت گیرد، دیگر گزینهمیان ذی
سیاستی را انتخابی کند  واند با دید بازتری گزینهتامکان شکل گرفتن دارند. آنگاه سیاستگذار می

نفعان های مختلف ذیباشند. مشارکت گروه شدههیتعبهای مختلف در آن که نظرات و منافع گروه
دلی ها حس همهای فناوری به بافتار جامعه، به آندر تعریف مسئله، عالوه بر نزدیک کردن گزینه

شدن  مسئله و شفافدلیل روشن شدن صورتوگو بهتبیشتری خواهد داد. ایجاد فرآیند گف
سازی آن نفعان نباشد، در پیادهها، حتی در صورت اتخاذ سیاستی که به نفع همه ذیفرضپیش

ساز خواهد بود. گفتمانی که برآمده از خود جامعه و بومی باشد، احتمال موفقیت و مشروعیت
ر بافتارهای متفاوت دارد. اغلب سیاستگذاران مشارکت بیشتری نسبت به گفتمان برگرفته از دیگ

عنوان رویکردی از باال به پایین نگاه کرده ، به سیاستگذاری بهتوسعهدرحالفناوری در کشورهای 
محدودیت منابع کشورهای  لیدلبهکنند. نفعان در تغییر نتایج سیاست غفلت میو از نقش ذی

نفعان برای از پایین به باال و مشارکت همه ذیتوسعه، ممکن است امکان اتخاذ رویکردی درحال
ها نباشد. اما این موضوع نباید دلیلی بر داشتن رویکرد حلتعریف مسئله و پیدا کردن راه

که تجربه استفاده از فناوری ساالرانه در حین سیاستگذاری و اجرای آن باشد. حتی درصورتیفن
یی از مردم امکان تجربه اقامت در کشورهای هاخاصی در داخل کشور وجود نداشته باشد، گروه

اند. عالوه بر آن، امکان برگزاری جلساتی که شکلی یافته و یا مطالعه در مورد آن را داشتهتوسعه
قبولی برای اظهارنظر و مشارکت کردن برساند، ها را به سطح سواد قابلآموزشی داشته و آن

 (. Einsiedel, 2014:126وجود دارد )
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