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مقاله پژوهشی

تحلیل گفتمان انتقادی سیاست انتقال پول الکترونیکی در پایانههای فروش در ایران

بیان

خسروی1

دکتری مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه عالمه طباطبائی
(تاریخ دریافت - 99/9/18 :تاریخ پذیرش)1400/1/20 :
چکیده
این مقاله با استفاده از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی سیاست سعی در بازتعریف مسائل توسعه طرح فناوری
انتقال پول الکترونیکی در پایانههای فروش دارد .ادعای اصلی پژوهش آن است که در گفتمان سیاستگذار که برگرفته
از گفتمان بینالملل است ،معنای بسیار محدودی برای مشارکت دیگر گروههای ذینفع لحاظ شده است و این امر
منجر به چالشهای اجتماعی پیچیده شده است .بهدلیل روند تغییرات فناوری اطالعات و اثرات بنیادین آن بر نقش
سیاستگذاران از لحاظ غیرمتمرکز شدن فرآیند سیاست ،اتخاذ رویکردهای باز و دخیل کردن دیدگاههای بومی در
سیاستگذاری فناوری ضرورتی روزافزون دارد.

واژگان کلیدی:

تحلیل گفتمان انتقادی ،تحلیل سیییاسییت فناوری ،مشییارکت ،شییمول الکترونیکی ،انتقال پول

الکترونیکی در پایانههای فروش.
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مقدمه
طی دو دهۀ اخیر در ایران ،تالشهای زیادی برای ایجاد زیرساختهای فناوری اطالعات و
ارتباطات صورت گرفته است .یکی از این حوزهها ،ایجاد زیرساخت نظام یکپارچه پرداخت
الکترونیکی با راهاندازی شبکه انتقال پول الکترونیکی در پایانههای فروش 2با مداخلۀ دولت و
بانک مرکزی ایران است .ارزیابی اقتصادی و فنی طرحهای نوسازی نظام پولی و بانکی کشور از
موفقیت نسبی آن حکایت دارد .3علیرغم این دستاوردها ،اجرای طرحهای توسعه فناوری انتقال
پول الکترونیکی در پایانههای فروش با مشکالت و دشواریهای متعددی مواجه بوده که بسیاری
از آنها جنبهای اجتماعی داشتهاند .اخبار و گزارشها در مورد کارکردهای غیرقانونی و
غیرقابلانتظار فناوری (بهطور مثال نگاه شود به تابناک1391 /11/01 ،؛ اقتصاد نیوز/02/29 ،
 ،)1397گسترش شایعهها در رسانههای اجتماعی در مورد انگیزههای دولت و بانک مرکزی در
توسعۀ فناوری (بهطور مثال نگاه شود به ایرنا ،)1394/04/ 31،و نیز دشواریها در حلوفصل
مسائلی مانند تعیین سهم کارمزد (بهطور مثال نگاه شود به راه پرداخت ،)1395/09/01،نشان
میدهند که بین سیاستها و آنچه در جامعه روی میدهد ،فاصله وجود دارد .اگرچه آمار و
اطالعات دقیقی دربارۀ شدت مسائل سیاست فناوری و نحوۀ استفاده از فناوری وجود ندارند،
اعتراضها و شیوههای استفاده از فناوری که خالف برنامهها و اهداف سیاستگذار هستند ،عمق
و شدت این مسائل را نشان میدهند .مسئله غفلت از دیدگاه اجتماعی دور از انتظار نیست ،طبق
نظر منسل ( )2014در ادبیات بینالملل هم مطالعات دارای دیدگاه اجتماعی به توسعۀ فناوری
اطالعات کمیاباند .از نظر او در کشورهای درحالتوسعه شکاف پژوهشی برای مستندسازی
آسیبهای مدلهای فناوری اطالعات که عوامل بافتاری را در نظر بگیرند ،وجود دارد .ازاینرو
در کشورهای درحالتوسعه احتمال اتکا و تمرکز بر گفتمانهای بینالمللی ،غفلت از دیدگاههای
بومی و درنتیجۀ آن ،خطر عدم محقق شدن اهداف طرح باالست .با توجه به اهمیت مشارکت به
عنوان یک اصل در نظام مردمساالری دینی و عامل اثرگذار بر عدالت و فراگیری خدمات
الکترونیکی ،پژوهشی در این حوزه که بتواند پیامدهای اجتماعی پیادهسازی و توسعۀ فناوری
اطالعات را روشن نماید ،الزم است .ازآنجاکه دولت ایران و بانک مرکزی در توسعۀ فناوری
انتقال پول الکترونیکی در پایانههای فروش بهواسطۀ دسترسی به منابع قدرت (سیاستگذاری و
 - 2شبکهای که بهصورت خودکار حسابهای بانکی را از طریق کارتخوان بدهکار و بستانکار میکند.
 - 3از لحاظ عملکرد فنی شیییبکۀ انتقال پول الکترونیکی در پایانه های فروش 99 ،درصییید تراکنش ها موفقاند و عملیات
ت سویهح ساب بهموقع انجام می شود ( شرکت شاپرک .)1396 ،از لحاظ نفوذ و ا شاعه فناوری ،توزیع کارتخوان در طی یک
دهۀ اخیر بیشتر از  15برابر رشد داشته است (جمالی .)1396 ،در سال  1396طبق آمارهای شرکت شاپرک به ازای هر 10000
نفر باالی  18سییال در کشییور 1133 ،کارتخوان موجود اسییت .طبق گزارش اتاا اصییناف ( )1394در حدود سییه میلیون
کسبوکار ثبت شده در کشور ،در مجموع بیشتر از شش میلیون کارتخوان فعال وجود دارد .از لحاظ پذیرش شهروندان ،هر
فرد باالی  18سال حداقل بهطور متو سط دارای یک کارت فعال ا ست و حدود  23بار در ماه از کارتخوانها ا ستفاده میکند
(شرکت شاپرک.)1397 ،
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منابع مالی) نقش قابلمالحظهای داشتهاند ،گفتمان این حوزه بیشترین اثر را از گفتمان
سیاستگذاران دولتی گرفته است .با توجه به این موضوع ،در این پژوهش از تحلیل گفتمان
انتقادی سیاست بهعنوان ابزار ارزیابی سیاست برای پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش  -نظام
گفتمانی توسعه فناوری انتقال پول الکترونیکی در ایران چگونه است؟ -استفادهشده است .فرضیه
پژوهش این است که در این نظام معنای محدودی برای نقش و مشارکت سایر ذینفعان در نظر
گرفتهشده است .جهت بررسی این مدعا ،معنای مشارکت در نظام گفتمانی شکلگرفته و نقش
گروههای مختلف ذینفعان نیز تحلیل میشود.

مبانی نظری
سیاستها میتوانند نوعی فعالیت گفتمانی دولت تلقی شوند بهطوریکه فعالیتها و
موقعیتهای دولت نسبت به موضوع و نحوۀ هدایت فعالیتهای سایر ذینفعان را مشخص
میکنند .ازاینرو سیاستها ،بستر عمومی مهمی برای انتشار گفتماناند و میتوانند بر کنش دیگر
ذی نفعان اثر بگذارند .با توجه به اثر بسزای گفتمان سیاست در ساخت معنا و درنتیجه اثر بر
ارتباط میان ذینفعان ،الزم است که به گفتمان سیاستها دقت شود (.)Hill & Hupe, 2008:143
متون سیاستی خنثی نیستند و الزم است از لحاظ راهکارهایی که تعریف کردند ارزیابی شوند.
آنچه بهعنوان اقدامهای الزم پیرامون امری تعریف میشوند ،نشان میدهند که چه چیزی از
دیدگاه سیاستگذاران مسئلهدار است و نیاز به تغییر دارد ( .)Bacchi, 2012:21با تحلیل انتقادی
سیاستها میتوان شیوهای که سیاستگذاران به مسئله نگاه میکنند و آنچه را که انجامشده و یا
نشده مشخص کرد .پیشفرض رویکرد سیاست بهمثابۀ گفتمان این است که آنچه سیاستگذاران
در پاسخ به مسائل موجود انجام میدهند ،واقعیت موجود در جامعه نیست؛ بلکه در پیشنهادهای
سیاستی ،مسائل ساخته و یا شکل داده میشوند و بهعنوان پاسخ ارائه میشوند
( .)Bacchi, 2000: 48بنابراین ،ممکن است شیوه تعریف مسئله توسط سیاستگذار متناسب با
واقعیت اجتماعی نباشد و از اجرای سیاستها نتیجه مورد نظر حاصل نشود .عالوه بر این،
سیاستها بهسادگی توسط دیگر ذینفعان دریافت و اجرا نمیشوند ،بلکه تفسیر و بازتولید
میشوند .ازاینرو محتوای سیاست و اثر آن بر ذینفعان در طی اجرای آنهم تغییر میکند.
بهبیاندیگر ،اجرای سیاست ،فرآیندی اجتماعی است که طی آن دو گروه در تعاملاند :کسانی که
میخواهند سیاست را اجرا کنند و کسانی که از سیاست اثر میپذیرند .بنابراین سیاست ،مفهومی
پویاست که در زمان تدوین سیاست بسته نمیشود و بهتدریج از طریق متون بعدی (انواع مختلفی
از اسناد رسمی ،سخنرانیها و گزارشهای دولتی) در طی جریان اجرا ،تغییر پیدا میکند .در
حین اجرای آن ،ذینفعان نسبت به آن عکسالعمل دارند و نتایج مورد انتظار را تحت تأثیر قرار
میدهند ( .)Hill & Hupe, 2008ازاینرو بررسی اثر یک متن بر متن دیگر در تحلیل سیاستها
مهم است .تحلیل گفتمان سیاست راهی برای تبیین اصالحات الزم در سیاستها در صورت
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مواجهشدن با چالشها یا شکست راهکارهای سیاستی است و امکان یادگیری از سیاستهای
گذشته برای تغییر در اهداف ،فرآیندها و ابزارهای سیاستی و تغییر در نحوۀ تعامل و رویکرد
بازیگران حول یک موضوع را میدهد .بدون توجه به خاستگاه انتظارها و پیشفرضها در مورد
مسائلی مانند فواید و کارکردهای فناوری و نقش کاربران ،نمیتوان به راهحلی برای تغییر و
اصالح سیاستها بهگونهای که اثر مورد انتظار در جامعه را داشته باشد ،دستیافت .یکی از
رویکردهای تحلیل گفتمان که برای تحلیل سیر تغییر معنا ،تعریف نقشها و روابط قدرت در
ادبیات تحلیل سیاست مطرحشده است ،رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی است .بینش کلیدی تحلیل
گفتمان انتقادی آن است که گفتمان ،کنشی اجتماعی است که نقشها و روابط اجتماعی را شکل
میدهد(یورگنسن و فیلیپس .)2002 ،ازاینرو ،تحلیل گفتمان انتقادی با زبان یا کاربرد زبان
بهخودیخود کاری ندارد؛ بلکه با ویژگی زبانی فرآیندها و ساختارهای اجتماعی درگیر میشود
( )Richardson, 2006: 26و به کاربرد زبان در تعامالت اجتماعی میپردازد (یورگنسن و فیلیپس
 ،2002ص .)113 .در حوزۀ تحلیل سیاست فناوری اطالعات با استفاده از نظریههای تحلیل
گفتمان انتقادی ،پژوهشهای محدودی در دو دهۀ اخیر انجامشده است .بهطور مثال تامپسون
( )2004با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی نشان داد که چگونه بانک جهانی در توسعۀ
پیشرانهای مرتبط با فناوری اطالعات ،تالش میکند موقعیت قدرتمند خود را در گفتمان
فنساالرانه دربارۀ توسعه حفظ کند و دیدگاههای جایگزین دربارۀ فناوری را به حاشیه براند.
تاپیا ،کواسنی و اورتیز ( )2011به تحلیل گفتمان انتقادی سیاستهای شبکۀ بیسیم در سه ایالت
آمریکا و بررسی چگونگی شکلگیری فراگیری اجتماعی در سیاستها پرداختند .آنها نشان
دادند که توسعۀ فناوری فرآیندی طبیعی نیست که با پیادهسازی آن ،فایدههای اجتماعی مانند
ایجاد شغل ،کاهش جنایات و محرومیت اطالعاتی حل شود .از نظر آنها داشتن چنین تفکری
جبرگرایانه و افسانهای است .ادو ( )2017به تحلیل گفتمان انتقادی سیاستهای توسعۀ سیستم
ترخیص کاال در کشور غنا پرداخت و مشخص کرد که چگونه تعریف مسائل توسعه سیستمهای
اطالعاتی در کشورهای درحالتوسعه از بافتار و موقعیت بازیگران قدرتمند اثر میپذیرد و از
گزینههای ممکن دیگر فناوری غفلت میکند .کامینگز و دیگران ( )2018با بررسی نسبشناسی
گفتمان و رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نشان دادند که بین تعریف و معنایی که به چشمانداز و
راهبردها داده میشود با برنامهها و اهداف تعیینشده شکاف وجود دارد .طبق نتایج پژوهش
آنها ،نگرش متفاوت به فناوری در گفتمانها بر تعریف سیاست ،برنامهها و اهداف اثر میگذارد.
انگلبرت ،زونن و هیرزاال ( )2018نشان دادند که معنایی که به شهروند در گفتمان سیاست داده
میشود ،افرادی که دارای صالحیت اظهارنظر شناخته میشوند ،موضوعاتی که به افراد اجازۀ
مشارکت داده میشود و شرایطی که برای مشارکت آنها تعیین میشوند ،همگی بر شکلگیری
فناوریهای شهر هوشمند و نتایج حاصل از پیادهسازی فناوری اثرگذارند .مشابه با رویکرد این
پژوهشها ،در این پژوهش گفتمان سیاستگذار در توسعه فناوری انتقال پول الکترونیکی تحلیل
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میشود و با دیدگاه انتقادی شرایط گفتمانی که منجر به نتایج اجتماعی حاصلشدهاند ،تحلیل
میشوند .همچنین ،سیر تغییرات معنایی مشارکت ذینفعان در طی بازه زمانی موردنظر تحلیل
میشود.
روششناسی پژوهش
چارچوب روشی تحلیل گفتمان انتقادی پژوهش حاضر منطبق با رویکرد شولیاراکی و
فرکالف )1999( 4است .طبق این چارچوب مراحلی که در این پژوهش بهصورت رفتوبرگشتی
طی شدهاند بهصورت ذیل طی شدهاند.
 تعریف مسئلۀ گفتمانی و بافتار آن :تعریف مسئله از دیدگاه گفتمانی به این معناست که در
ساخت یک کنش اجتماعی یا ادراک از یک موضوع ،مسئلهای وجود دارد که مرتبط به مشکل
در ارتباط و درک متقابل از فضای عمومی است .مسئلهی گفتمانی پایدار شده و تصمیمها برای
تغییر شرایط با مقاومت روبهرو میشوند (.)Chouliaraki & Facirclough, 1999
روایتی که از مورد مطالعه ارائه میشود ،میان مجموعهای از رویدادها در سطوح مختلف
شامل تدوین سیاست ،اجرای سیاست و توسعۀ فناوری ،بازخور ذینفعان و شیوههای تعامل
سیاستگذار با ذینفعان ارتباط ایجاد میکند .این سطوح مختلف بر هم اثر میگذارند و روایت
میان این سطوح جابهجا میشود .مسئلۀ مورد مطالعه این پژوهش به این صورت است که در
زمینۀ توسعه و کاربرد فناوری انتقال پول الکترونیکی در پایانه فروش در ایران ،مسائل و تعارض-
هایی در فضای گفتمانی سیاستگذار با دیگر ذینفعان به وجود آمدهاند و بهتبع آن شیوههای
ترویج و استفاده از این فناوری متناسب با اهداف توسعهای طرح نیستند .برخی از چالشهای
اجتماعی به وجود آمده زمینهساز اعمال تغییر در فناوری و برخی دیگر جزو برنامههایی هستند
که سیاستگذار در پیاده کردن آنها ناتوان مانده است.
 تحلیل موانع حل مسئله :در این مرحله بهصورت موازی سه نوع تحلیل تاریخی ،گفتمانی و
تحلیل سیر تغییرات صورت میگیرد .این تحلیلها شناخت کلی از چارچوب اجتماعی که گفتمان
در آن اتفاا میافتد میدهند ،موقعیت هر رویداد در شبکۀ رویدادها مکانیابی میشود و چگونگی
اثرپذیری رویدادها از یکدیگر مشخص میشود (همان منبع) .تحلیل صورت گرفته در بازۀ زمانی
سال( 1380آغاز تدوین سیاستها و برنامههای توسعه بانکداری و پرداخت الکترونیکی) تا پایان
سال ( 1397زمان انجام پژوهش) است .در رابطه با مسئله مورد نظر رویدادها (ارتباطی و فناوری)
و زمان و مکان وقوع آنها مشخص شدند و بر اساس زمان مرتب شدند .تحلیل گفتمان عالوه
بر ایجاد رابطه میان گفتمان و بافتار ،اثرهای قابل توصیف گفتمان را نشان میدهد .به این منظور
تحلیل گفتمان فرآیندی را که از طریق آن گفتمان طبیعیسازی میشود و بهعنوان عقل سلیم و

4 - Chouliaraki & Fairclough
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منطق پذیرفتهشده عمومی 5پذیرفته میشود -سازوکارهایی که معنای آن را ثابت 6و طبیعی
میسازند -تعریف میکند .این سازوکارها بهعنوان فرآیندهای اجتماعی هستند که دارای دو بعد
متمایز هستند ( :)Halperin & Heath, 2012, p.316مفصلبندی 7و فراخواندن .8مفصلبندی به
معنای فرآیندی است که در طی آن معنا از گسترهای از متون خام فرهنگی یا منابع زبانی استخراج
میشود و معانی بین اجزای مختلف را بهطور مکرر ایجاد و ثابت میکند .بنابراین این اجزا به
نظر ذاتی یا اجباری و متصلبههم به نظر میرسند و معانی تولیدشده به نظر طبیعی و توصیف
صحیحی از واقعیتاند ( .)Halperin & Heath, 2012, p.316بازنمایی برآمده از مفصلبندی،
الزم است با بعد دیگری از فرآیند اجتماعی به نام «فراخواندن» همراه شود .از طریق فرآیند
فراخواندن است که طی آن زبان یک موضع اجتماعی برای ذینفعان ایجاد میکند و بازنماییهای
خاص ،نقش و جایگاه تعریفشده در گفتمان برای ذینفعان موردپذیرش قرار میگیرند .در طی
این فرآیند ،گفتمان نقش افراد را میسازد 9و این نقشها در گفتار ،نوشتار ،تعاملها و مکالمههای
غیررسمی هم تعبیه میشوند ( .)Halperin & Heath, 2012, p.316در تحلیل گفتمانی،
پیشفرضها در مورد فواید اجرا و استفاده از فناوری ،شیوۀ تعریف اهداف و کارکردهای فناوری،
و نقش ذینفعان در طرح توسعۀ فناوری تحلیل شدند .برای شناخت موانع حل مسئله تحلیلهایی
با استفاده از ابزارهای مفصلبندی و فراخواندن انجام شدند .همچنین پیشفرضها و کنشهایی
که مانع از حل مسئله به وجود آمده میشوند ،شناسایی شدند .نقشهایی که برای ذینفعان
تعریفشده و شیوۀ شکلگیری نقش آنها تحلیل میشوند .این نقشها شامل نقشها و
مسئولیتهای رسمی و همچنین نقشهای ضمنی دیگر مانند کاربران و مصرفکنندگان در اجرای
طرح است.
 تحلیل و ارزیابی کارکرد نظام گفتمانی در حفظ روابط قدرت و نقش آن در شکلگیری
مسائل اجتماعی موجود :در این مرحله تمرکز بر بررسی مسائل موجود در ساختارها و شیوههای
گفتمانی است .برای پیدا کردن راهحلها ،جنبههای مشکلدار گفتمان که مربوط به کارکرد گفتمان
برای گروهی از ذی نفعان جهت حفظ وضعیت موجود و روابط قدرت است ،نقد و ارزیابی
میشوند .در این مرحله پژوهشگر از سمت «چه چیزی هست» به سمت «بایدها و نبایدها»
حرکت میکند ( .)Chouliaraki & Facirclough, 1999در تحلیل رویدادها ،فرصتهایی که
برای گروههای مختلف ذینفع برای بیان ایدهها و دغدغههای خود و دخیل بودن در سیاستها
فراهم یا از آنها سلب شده است ،مشخص میشوند .در رویدادها و گزارشهای موجود،
5 - Common Sense

 - 6ثبات معنا در برههای از زمان است ،ازلی و دائمی نیست.

7 - Articulation
8 - Interpellation

 - 9بهطور مثال در یک متن ه شداری دربارۀ حفظ حریم خ صو صی ،خوانندگان بهمنزلۀ م صرفکنندگانی فراخوانده می شوند
که م سئولیت شخ صی مراقبت از اطالعات و دادههای خود را دارند .فرآیند فراخواندن منجر به خلق و قبول نقش مخاطب این
متن میشییود و با پذیرش این نقش ،در واقع در جامعه پذیرفته میشییود که مشییکالت خاصییی در قالب مشییکالت شییخصییی
برساخته شدهاند که افراد مسئول رفع آنها هستند و نه در قالب مشکالتی عمومی که نیازمند راهحل جمعی باشند.
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پژوهشگر هر زمان که فرصت نوعی از مشارکت برای ذینفعان فراهمشده ،در روایت آنها را
گزارش میکند .از این طریق پژوهشگر سعی میکند که مرزهای مشارکت گروههای مختلف
ذینفع را که در تعریف سیاست و فرآیند پیادهسازی فناوری تعریف و بازتعریف شدهاند ،آشکار
کند .درنهایت ،اهداف سیاستها با نتایج اجتماعی بهدستآمده مقایسه میشوند و چالشها و
تعارضها تحلیل میشوند .همچنین ،این موضوع که تا چه حد فعالیتهای ذینفعان مطابق با
انتظارات سیاستگذار هستند ،بررسی میشوند.
 تحلیل فرصتهای گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب جهت ایجاد تغییر:
این مرحله حرکت از سمت «چه چیزی هست» به سمت «بایدونبایدها»ست
( .)Chouliaraki & Facirclough, 1999مهم است که داده بتواند تمام تنوع در کنشها را
(بهعنوانمثال انواع اعتراضها و چالشهای بین ذینفعان در قالب مجادلههای گفتمانی و یا
کنشها در پیادهسازی فناوری) بازنمایش دهد .اگر کنشها مشکل دارند ،باید آنها را تغییر داد.
منابع موجود برای حل مشکالت بررسی میشوند .هدف این مرحله ،نشان دادن ناکامل بودن،
شکافها و تضادهای موجود است تا بتوان از مسیر آنها ،اقدامات اصالحی را شناخت.
پژوهشگر با تحلیل فراخواندن ،نقش و موقعیتی را که برای ذینفعان تعریف شدند ،مشخص
میکند .سپس نقش تعریفشده را با شواهدی که از کنشهای ذینفعان وجود دارند ،مقایسه
میکند تا تفاوت فضای گفتمان سیاستگذار با فضای واقعیت اجتماعی پی برد .چالشهای ارتباط
میان ذینفعان بهگونهای تحلیل میشوند که امکان تصور سیاستگذاری و طراحی فناوری انتقال
پول الکترونیکی در پایانههای فروش بهنوعی دیگر و با در نظر گرفتن گزینههای دیگر گفتمانی
و فناوری مشخص شوند.
 بازاندیشی پژوهشگر و اعتبارسنجی پژوهش :در این گام به بررسی اینکه آیا دادهها و شواهد
از تحلیلهای پژوهشگر پشتیبانی میکنند ،آیا تحلیلهای ارائهشده با هم سازگارند و آیا دیگر
پژوهشگران و افراد مطلع از حوزۀ پژوهش صحت رویدادهای روایتشده را تأیید میکنند،
پرداخته میشود( .)Chouliaraki & Facirclough, 1999چارچوب روشی پژوهش و ابزارهای
تحلیلی چندین بار بر اساس یافتهها و مسائلی که در تحلیل دادهها پژوهشگر با آن مواجه میشد،
اصالح شدند .نتایج و مدعاهای پژوهش با شش نفر از صاحبنظران این حوزه مورد بحث قرار
گرفت و در صورت نیاز تغییراتی داده شد .برای اجرای تحلیل گفتمان انتقادی در این پژوهش
از سه گروه متن استفادهشده است .گروه اول متون برای شناسایی گفتمان سیاستگذاران ،شامل
اسناد دولتی (سیاستها ،قوانین ،مقررات ،ابالغیهها ،آییننامهها ،بخشنامههای اجرایی و
دستورالعملها) منتشرشده و قابلدسترس در وبگاههای سازمانهای دولتی ،بانک مرکزی ،شرکت
شاپرک و مرکز پژوهشهای مجلس ،سخنرانیها و مصاحبههای عمومی سیاستگذاران ،آمارهای
رسمی و گزارشهای اقتصادی است .گروه دوم متون از وبگاههای رسمی خبری ،مطبوعات،
نشریهها و ویژهنامههای تخصصی بانک و پرداخت الکترونیکی که حاوی گزارشها و نقدهای
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ذینفعان مختلف از طرحهای مربوط به فناوری انتقال پول الکترونیکی در پایانههای فروش
استخراجشدهاند .همچنین ،مستنداتی دربارۀ کنشهای روزانه مردم در استفاده از فناوری انتقال
پول الکترونیکی انتخاب شدند .گروه سوم از دادههای تحلیلشده ،شامل نظرهای عمومی مردم
بر روی خبرهای وبگاههای خبرگزاری و متون منتشرشده در شبکههای اجتماعی هستند .توجۀ
خاصی به اعتراضها و مجادلههای گفتمانی در پژوهش شده است .اعتراضها نشانهای از
چگونگی تحلیل دیگر ذینفعان از نقشی است که برای آنها تعریفشده است .بهعبارتدیگر،
اعتراضها انعکاس گفتمان حاکم در جامعه است و نشان میدهند ذینفعان نقش تعریفشده را
چگونه قبول و ایفای نقش میکنند .بهطورکلی  25مستند سیاستی 26 ،گزارش سخنرانی و
مصاحبه با سیاستگذاران 14 ،گزارش عملکرد سیاستی و 80خبر منتخب از رسانهها تحلیل شدند.
تحلیل نظام گفتمانی توسعه فناوری انتقال پول الکترونیکی در ایران
ابوت ( )1992در خصوص مطالعههایی که به تاریخ یک رویداد میپردازند ،پیشنهاد میکند
که بهتر است با توجه به اینکه مورد مطالعه در پاسخ به چه سؤالی است ،روایت به چند مقطع
تقسیم شود .به این شکل ،رویدادها قابلیت مقایسۀ بیشتری پیدا میکنند و قدرت تحلیلی بیشتری
فراهم میشود .رویدادهای طرح توسعۀ انتقال پول الکترونیکی در پایانههای فروش در ایران به
چهار مقطع تقسیم شدند (شکل  .)1در طی مقطع  ،1380-1385سیاستگذار معماری فنی
سیستمهای پرداخت الکترونیکی را با استفاده از «آخرین رویههای بینالمللی» و «توصیه
کارشناسان بینالمللی» (احمدی و خندان سویری )1390 ،تعیین و عمده سیاستها را در این
مقطع تدوین کرد .تحلیل متن سیاستها نشان میدهد که سیاستگذار ،اهداف و فوایدی را در
توسعۀ فناوری پیشفرض گرفته است که منشأ این انتظارات از فواید اجرای فناوری در گفتمان
بینالملل و سازمانهای بینالمللی توسعه مانند OECD, The World Economic Forum,
 UNCTAD, UN, BISدر مورد فواید پرداخت الکترونیکی قابلردیابی است.

شکل  - 1رویدادها و مقاطع.
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فواید و مزایای تعریفشده در سیاستهای داخلی (جدولهای 1و  )2شامل کارایی و کاهش
هزینه ،ارائه خدمات نوین و بهتر به مشتریان و افزایش شفافیت میشود .بهصورت مشابه در
اسناد سازمانهای بینالمللی در همان برهۀ زمانی نیز همین رویکرد در تعریف فواید حاصل از
پیادهسازی پرداخت و بانکداری الکترونیکی بهصورت پیشفرض وجود دارد 10.در سیاستهای
این مقطع ،فرصت تعاملی برای اعمالنظر ذینفعان فراهم نشد و تنها سیاستگذاران در تدوین
سیاستها نقش ایفا کردند .شواهدی از مشارکت ذینفعان در تعیین اهداف توسعه نیست و
پیشفرضها در مورد فواید توسعۀ فناوری مانند نتایج پیشفرض مطابق گفتمان بینالملل است.
وظایف هر یک از دستگاههای دولتی برای رسیدن به اهداف و فوایدی که مطابق با گفتمان
بینالملل است ،تعیین شدند .11بحث مشارکت دیگر ذینفعان در اسناد سیاستی محدود به
مشارکت بانک ها در پیروی از قوانین و مصوبات برای توسعه فناوری مطابق با برنامه ،مشارکت
بخش خصوصی در سرمایهگذاری و مشارکت اصناف و مشتریان در استفاده از فناوری بود .در
جدول  1اجزای کلیدی گفتمان سیاستهای این مقطع و چگونگی تعریف نقش ذینفعان و
مشارکت آنها در توسعه طرح آمده است .در مقطع  1385-1390گفتمان حاکم متمرکز بر افزایش
میزان اشاعه و استفاده از دستگاههای کارتخوان به نسبت دستگاههای خودپرداز بود.
گزارشهای ارزیابی سیاستها و تدوین سیاستها و برنامههای جدید متمرکز بر افزایش تعداد
کارت و کارتخوان و نرخ نفوذ آنها و «تطابق با عملکردهای بهینه بینالمللی در خصوص
نظامهای تسویه و پرداخت» (بانک مرکزی ،1386 ،ص )1.بود .در این دوره ،جلسههای
کارشناسی در سطح مدیران بانک مرکزی و در مواردی با خبرگان صنعت بانکی تشکیل شدند
(بهطور مثال کارگروه افزایش استفاده از دستگاه کارتخوان)؛ اما دیگر ذینفعان نقشی و حتی
آگاهی در مورد تصمیمهای سیاستگذاران نداشتند ،تنها آگاهیرسانی به آنها برای استفادۀ بیشتر
از فناوری مطرح بود .در ابتدای مقطع ،گفتمان سیاستگذار متمرکز بر دادن دسترسی بیشتر به
کارتخوان و کارت تعریف شد .در انتهای مقطع تمرکز بر آموزش در جهت استفاده بیشتر
گروههایی از جامعه از کارتخوان بود و فرهنگسازی به معنای محدود استفاده بیشتر از آن شد
(جدول .)2

 - 10بهطور مثال نگاه شود به ؛

Kirkman, Cornelius, Sachs, & Schwab, 2002; Klapper & Singer, 2014; OECD, 2006; Taddesse & Kidan,
2005, Khalil, Dongier & Zhen-Wei Qiang, 2009.

 - 11نگاه شییود به آییننامه نحوه اجرای فعالیتهای مشییخص بهمنظور گسییترش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباط کشییور
(هیئتوزیران ،)1381 ،مصییوبات جلسییه پول الکترونیکی :تغییر رویکرد بهسییوی بانکداری الکترونیکی (هیئتوزیران،)1383 ،
برنامه جامع توسیییعه تجارت الکترونیکی (هیئتوزیران )1384 ،و آییننامه گسیییترش بهرهبرداری از خدمات پول الکترونیکی
(هیئتوزیران.)1384 ،
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جدول  - 1نتایج تحلیل گفتمان انتقادی طرح انتقال پول الکترونیکی در پایانههای فروش 1380-1385
رویداد

نقش تعریفشده ذینفعان

اجزای کلیدی گفتمان سیاستگذار
انتخاب راهحل بهینه برای الکترونیکی کردن مبادالت با

طرح نظام جامع پرداخت
(بانک مرکزی)1380 ،

مشارکت بانکها در پیروی از

ارجاع به پیروی از آخرین رویههای بینالمللی،

دستورالعملها ،مشارکت

توصیههای کارشناسان خبره و سازمانهای بینالمللی

اصناف و مشتریان در استفاده

توسعه جهت دستیابی به مزایای فناوری شامل افزایش
سرعت گردش پول ،کاهش هزینه و ارائه خدمات نوین
تعیین اقدامهای فنی و حوزههای سرمایهگذاری ،تطبیق

مشارکت بخش خصوصی در

برنامه تکفا (هیئتوزیران،

شرایط کشور با روندهای فناوری روز دنیا،

)1381

توانمندسازی نیروی انسانی داخلی برای توسعه فناوری
و کمکردن فاصله دیجیتالی با دیگر کشورها

راهاندازی شتاب و تدوین
مقررات حاکم (بانک
مرکزی ،)1381 ،طرح
آشنایی با شتاب

از خدمات

سرمایهگذاری و توسعه فنی
شبکه پرداخت
مشارکت بانکها بهعنوان

دسترسی به خدمات مشابه ،استانداردسازی خدمات ،آشنا

پیرویکننده قوانین و سهیم شدن

شدن بانکها و مردم برای استفاده بیشتر از فناوری ،

در هزینهها ،مشارکت اصناف و

یکسانسازی خدمات برای مشتریان همه بانکها

مشتریان در استفاده بیشتر

برنامه چهارم توسعه اقتصادی،

توسعه از طریق فناوری و فناوری بهعنوان موتور

اجتماعی و فرهنگی جمهوری

محرک برنامهها ،دسترسی به خدمات الکترونیکی در

مشارکت بخش خصوصی در

اسالمی ایران (مجلس شورای

کلیه بانکهای کشور با استفاده از منابع فنی و داخلی

سرمایهگذاری

اسالمی)1383 ،

جهت دستیابی به فواید پیشفرض

پول الکترونیکی

افزایش تعداد کارت جهت ارائه خدمات بهتر و نوین

مشارکت بخش خصوصی با

(هیئتوزیران)1383 ،

به مشتری ،افزایش شفافیت

سرمایهگذاری در توسعه فنی

توسعه زیرساختها و آگاهیرسانی جهت استفاده

مشارکت در توسعه و

بیشتر از فناوری برای دستیابی به مزایای تعیینشده

استفاده بیشتر

برنامه جامع توسعه تجارت
الکترونیکی
(هیئتوزیران)1384 ،

جدول  - 2تحلیل گفتمان انتقادی طرح انتقال پول الکترونیکی در پایانههای فروش 1385-1390
رویداد
گزارش خالصه
عملکرد 1385
(بانک مرکزی)1386 ،
سند راهبردی نظام جامع
فناوری اطالعات
(هیئتوزیران)1388 ،

اجزای کلیدی گفتمان سیاستگذار

نقش تعریفشده دیگر ذینفعان

توسعه کمی ابزارها و توسعه کیفی خدمات

مشارکت بخش خصوصی در توسعه و

قابلارائه ،تطابق با عملکردهای بهینه بینالمللی

دسترسی بیشتر به فناوری

افزایش اعتماد به فناوری
برای افزایش سطح استفاده

استانداردسازی
خدمات قبض
(بانک مرکزی)1386 ،

مشارکت مردم در استفاده
مشارکت بانکها و شرکتهای

اعتماد به ابزار برای افزایش استفاده

پرداخت در اجرا و مشارکت اصناف
استفاده از کارتخوان
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آییننامه نظام بانکداری

اجرای وظایف مشخص برای توسعه فنی طرح،

مشارکت بانکها و دستگاههای اجرایی

الکترونیکی

اجباری شدن استفاده گروهی از کارکنان (دریافت

در اجرا و پیادهسازی طرح ،مشارکت

(هیئتوزیران)1386 ،

مزایا در قالب کارت) برای اشاعه بیشتر فناوری

مردم در استفاده

نیاز به رفع موانع برای افزایش استفاده از کارتخوان

مشارکت ظاهری بانکها با نظرسنجی در

کارگروه افزایش استفاده از
دستگاه کارتخوان
(بانک مرکزی)1388 ،

به نسبت خودپرداز ،موانع مربوط به حوزههای

مورد مسائل فنی و اقتصادی فهرست شده

محدودیت در دسترسی ،ضعف در پشتیبانی و

در کارگروه ،خبرگان بانک مرکزی،

ظرفیت خدمات ،محدودیتهای دانشی و ترجیح

مشارکت اصناف در دریافت و ارائه

کاربران در استفاده از کارتخوان ،ابعاد اقتصادی و

خدمت بر بستر کارتخوان ،مشارکت

نظارتی طرح

مشتریان در استفاده بیشتر

ضوابط سیاستی-

گسترش و ترویج استفاده از کارت اعتباری ،ترغیب

مشارکت بانکها در اجرای ضوابط مصوب،

نظارتی شبکه بانکی کشور

مردم به استفاده بیشتر از کارتخوانها ،اجباری شدن

مشارکت مردم در استفاده ،مشارکت

(شورای پول و اعتبار)1388 ،

استفاده از کارتخوان در دستگاههای دولتی

دستگاههای دولتی در اجرا

پس از اینکه چالشهای مختلف از لحاظ رسیدن به اهداف و فواید مورد انتظار پرداخت
الکترونیکی به وجود آمدند ،بانک مرکزی ،شرکت شاپرک را در سال  1389برای نظارت بر
فعالیتهای شرکتهای پرداخت ایجاد کرد .شرکتهای پرداخت در حال آمادهسازی برای
پیوستن به سوئیچ شاپرک بودند .در اردیبهشت سال  ،1391اطالعات مشتریانی که از
کارتخوانهای متصل به سوئیچ یکی از شرکتهای پرداخت استفاده کرده بودند ،افشا شد .در
واکنش به این رویداد ،سیاستگذار مسئله را از ابتدای رویداد ،شفاف نکرد و تا زمان یکهفتهای
از وقوع تا دستور بانک مرکزی به بانکها برای مسدود کردن کارتها شایعههای مختلفی شکل
گرفتند(همشهری آنالین1391/01/29 ،؛ وبگاه بانک مرکزی .)1391/01/26 ،اطالعیههای
محدودی که توسط بانک مرکزی و تعدادی از بانکها در رابطه با این رویداد منتشر شدند ،بر
باال بودن امنیت شبکه ،عملکرد شبکه مطابق با استانداردها و طبیعی بودن هشدارهای مربوط به
تغییر رمز تأکید داشتند .در این رویداد ،پل ارتباطی مناسبی بین سیاستگذار و مردم شکل نگرفت
و شایعات تداوم داشتند (مشرا1391/.01/27 ،؛ الف .)1391 /01/27 ،یکی از مفاهیم اصلی که
سیاستگذار در اجرای شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) بر آن تأکید داشت ،ایجاد
«مشارکت واقعی بخش خصوصی» بود .12به کار بردن مفهوم واقعی بودن مشارکت مشخص
میکند که سیاستگذار تا آن زمان در ایجاد فضای مشارکت ناکام مانده است .اما اقدامات پس از
راهاندازی شاپرک هم شواهدی از ایجاد فضای مشارکتی ندارند .اگرچه قبل از پیادهسازی شاپرک،
جلسههای کارشناسی بین بانک مرکزی و شرکتهای پرداخت برگزار شدند ،اما هدف این
جلسهها ،همراه کردن شرکتهای پرداخت با طرح فنی موردنظر بود .اثری از دخیل کردن و
مشارکت ذینفعان دیگر در سیاستگذاری ،تعریف اهداف و برنامهها ،و طراحی شاپرک وجود
ندارد .چالشهایی که نظام پرداخت با آن مواجه شده بود ،با دیدگاه فنساالری و با تمرکز بر
( - 12بخشنامه توضیح ضوابط و مقررات ناظر بر ارائهدهندگان خدمات پرداخت و معرفی شاپرک (بانک مرکزی ،1390 ،ص.))1.
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«باال بردن نرخ نفوذ و اشاعه کارتخوانها» با نظارت بیشتر و توزیع بهینه ،بهعنوان اهداف و
وظایف شاپرک تعریف شدند(چشمانداز بانک مرکزی در نظامهای پرداخت و بانکداری
الکترونیکی (احمدی و خندان سویری ،1394 ،ص .)19.در این مقطع ،سیاستگذار با رویکرد
بستۀ خود در مشارکت دادن ذینفعان ،تصمیمهایی را اتخاذ و با چالشهایی روبهرو شد .در
تسویۀ غیر آنی که همزمان با راهاندازی شاپرک بود ،بهدلیل آگاهی نداشتن مردم از اجرا شدن
طرح و مشکالت فنی که در تسویۀ حساب به وجود آمد ،گمانهزنیها در مورد اهداف سیاستگذار
در میان گروهی از اصناف شکل گرفتند (جامجم آنالین1391/09/15 ،؛ ایسنا 1391/09/29؛ خبر
آنالین .)1391/10/11 ،این امر منجر شد که گروهی از اصناف برای مدتی از ارائه خدمت بر
کارت خوان خودداری کنند .در طرح سبد کاال بر بستر شاپرک مقرر شد با استفاده از اطالعات
کارت واریز یارانه سرپرستهای خانوار به اقشار محروم جامعه کمک شود (تسنیم،
 .)1392/10/16اما طرح بهگونهای اجرا شد که نهتنها نقش فعالی برای اقشار محروم جامعه در
طرحی که قرار بود به آنها خدمترسانی کند قائل نشد ،بلکه گروههایی از آنها را از دریافت
سبد کاالیی که مشمول آن بودند ،محروم کرد (ایسنا1392/11/17 ،؛ مهر .)1392/11/22 ،از نظر
مردم ،معیارهای تعیین خانوارهای مشمول عادالنه نبودند و عالوه بر آن شیوه توزیع آن بهدلیل
مشکالت فنی ،ناهماهنگی بین دستگاهها با چالشهای متعددی مواجه بود .بااینوجود ،مدیران
بانک مرکزی «ضریب موفقیت  99.5درصد عملکرد سامانهها» را به نشانۀ «موفقیت طرح» تعبیر
کردند (فارس .)1392/11/14 ،در سال  1393مدیرعامل شاپرک در مصاحبهای شیوۀ اجرای
مشارکت را به این شکل مطرح کرد که «در مراحل بعدی (توسعه برنامههای شاپرک) نیاز بیشتری
به مشارکت اجتماع با حرکت شاپرک خواهد بود .اطالعرسانی و آموزش همگانی در دستور کار
شاپرک خواهد بود» (شرکت شاپرک .)1393 ،مشخص است که شاپرک مسیر مشخص و
تعریفشدهای دارد که سیاستگذار آن را تعیین کرده است .حتی مشارکت در حد اطالعرسانی و
آموزش را در مراحل بعدی بلوغ شاپرک تعریف میشود .در این مقطع هم تعریف مشخص از
مشارکت واقعی و راهکار رسیدن به آن و یا رویدادی که نشان از تغییر معنای محدود مشارکت
ذینفعان باشد ،رخ نداد (جدول  .)3در مقطع  ،1393-1397مانند مقاطع قبلی؛ سیاستگذار سعی
داشته است که از طرا مختلف ،درک مبتنی بر گفتمان بینالملل در توسعه طرح را تبدیل به
واقعیت اجتماعی کند .از سال  1393به بعد ،مفهوم مشارکت محدود به سهیم شدن دیگر ذینفعان
در هزینهها بود (جدول  .)4اعتراضها و درخواستهایی که از طرف سایر گروههای ذینفع
برای مشارکت در بحث دریافت کارمزد از اصناف شد ،به حاشیه رانده شدند .اگرچه سیاستگذار
از شیوههای مختلفی برای به حاشیه راندن اعتراضها و حفظ غالب بودن گفتمان خود استفاده
میکند (جدول  ،)4اما امکان تبدیل کردن گفتمان خود دربارۀ دریافت کارمزد از اصناف به
واقعیت اجتماعی را پیدا نمیکند و واکنشهای شدیدتری در اعتراضات ادامهدار شکل
گرفتند(کیهان  ،1393/06/29ایسنا ،1393 /06/ 28 ،فارس  .)1393/06/31همراه شدن قضیه
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کارمزد با شایعههای دریافت مالیات از اصناف ،مقاومت گروههای بیشتری از اصناف در استفاده
نکردن از کارتخوان را به همراه داشت (ایسنا.)1393/07/09 ،
جدول  - 3تحلیل گفتمان انتقادی طرح انتقال پول الکترونیکی در پایانههای فروش 1393-1390
رویداد

اجزای کلیدی گفتمان سیاستگذار

افشای اطالعات دارندگان

فعالیت شرکتهای پرداخت مطابق با

کارت توسط یکی از

استانداردهای موجود و طبیعی بودن مسئله

شرکتهای پرداخت ()1391

نیاز به تغییر رمز

نقش تعریفشده دیگر ذینفعان
عدم اطالعرسانی بهموقع و
طبیعیسازی مسئله

نظارت بیشتر و مشارکت واقعی بخش خصوصی

راهاندازی شاپرک ()1390

برای رسیدن به فواید حاصلشده از توسعه شبکه

مشارکت واقعی بخش خصوصی در

پرداخت الکترونیکی در کشورهای دیگر ،نفوذ

سرمایهگذاری و توسعه فنی

بیشتر ابزارهای پرداخت

تداوم ارائه خدمات باکیفیت ،حفظ امنیت
تسویه غیرآنی ()1390

شبکه ،افزایش ظرفیت پاسخگویی در زمان

مشارکت اصناف در هزینه

ترافیک شبکه و رویکرد کشورهای دیگر
مشارکت دستگاههای اجرایی و

استفاده از زیرساخت شاپرک

توان فنی شبکه برای ارائه

برای توزیع سبد کاال ()1391

خدمات و افزایش شفافیت

شرکتهای پرداخت در نصب
تجهیزات و پشتیبانی فنی

در سال  1396بانک مرکزی تصمیم برای اجرای طرحی را اعالم کرد که درصورتیکه اصناف
میخواهند تسویه زودتر از یک روز داشته باشند ،باید کارمزد آن را بپردازند ،اما این طرح اجرا
نشد .اما در بهمنماه همان سال بدون اطالع قبلی ،تسویهحساب  24ساعت یکبار انجام شد.
پس از اوج گرفتن اعتراضها ،بانک مرکزی دلیل این اقدام را اینگونه اعالم کرد که تسویۀ هفت
بار در روز منجر به ایجاد شغلهای کاذب ،واسطهگری و خلق پول؛ پولشویی در زمان تغییر
نرخ ارز میشود (تابناک .)1396 /11/10 ،این بار ،اعتراضهای گستردهای توسط صنف
جایگاهداران سوخت شکل گرفت و برای مدتی آنها تنها پول نقد از مشتریان خود قبول میکردند
(ایران آنالین .)1396 /11/ 14 ،علیرغم شکلگیری اعتراضها ،سرانجام در سال 1397
تسویهحساب به  24ساعت یکبار تغییر پیدا کرد.
جدول  - 4تحلیل گفتمان انتقادی طرح انتقال پول الکترونیکی در پایانههای فروش 1393-1397
رویداد

اجزای کلیدی

نقش تعریفشده

گفتمان سیاستگذار

دیگر ذینفعان

اعالن دریافت

نیاز به تأمین هزینه

کارمزد از اصناف

برای نوآوری و

()1393

پیشرفت شبکه،

شیوه به حاشیه راندن اعتراضات
مشروعیتبخشی رویکرد سیاستگذار با تمرکز به گفتمان

مشارکت اصناف

بینالملل (خبرآنالین ،)1394 /06/ 23 ،رد صالحیت

در هزینه

بانکها و اصناف برای تصمیمگیری و اظهارنظر(فارس
 ،1393 ،/07/01طوفان نیوز ،)1393/07/02 ،اجتناب از
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دسترسی بیشتر،

بحث در مواردی که گزینههای دیگر طراحی و اجرا

خدمات بیشتر برای

مطرح شدند (عصر بانک ،)1393/07/01 ،زیادهخواه بودن
و رعایت نکردن حق بیتالمال توسط اصنافی که

همه گروهها

نمیخواهند کارمزد بدهند و کسانی که برای مبالغ کم
کارت میکشند (فارس ،1393/07/01 ،شرا،
.)1393/07/05

بحث اخذ مالیات بر

نیاز به افزایش

اساس تراکنشها

شفافیت تراکنشها و

()1395

کاهش فرار مالیاتی

افزایش زمان
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همانطور که در روایت رویدادهای مقاطع موردبررسی و جداول  1تا  4مشاهده میشود،
گفتمان حاکم ،گفتمان سیاستگذار بوده و با توجه به نقشهای غیرفعالی که برای دیگر ذینفعان
تعریف کرده است ،گفتمان دیگری از سوی ذینفعان در مقابل با گفتمان سیاستگذار شکل
نگرفت .علیرغم تغییر دولتها در مقاطع مختلف ،جریان گفتمانی توسعه طرح تغییر جهت
اساسی نداشته است و با دیدگاه فنساالرانه مراحل توسعه طرح پیش رفته است و در مقطع
پایانی با چالشهای اجتماعی و نارضایتیها مواجه شده است .در شکل  ،2نظام گفتمانی طرح
توسعۀ فناوری انتقال پول الکترونیکی نمایش دادهشده است .گفتمان سیاستگذار متمرکز بر تطابق
با استانداردهای بینالمللی و تحت تأثیر گفتمان مشخص بودن مزایای پیادهسازی و راه رسیدن
به توسعۀ پرداخت الکترونیکی اجرا شد .سیاستگذار سعی در بهکارگیری منابع داخلی برای
قرارگیری طرح توسعۀ فناوری انتقال پول الکترونیکی در پایانههای فروش در مسیر مشخصی
داشت که بازتاب درک سیاستگذار از گفتمان بینالملل است .مطابق با گفتمان بینالملل از تعریف
مفهوم مشارکت (بهطور مثال  ،)CPSS, 2006; OECD, 2006; UNCTAD, 2007مشارکت بخش
خصوصی محدود به سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی مطابق با قوانین و دستورالعملهای
تعیینشده و مشارکت مردم و اصناف تنها در استفاده بیشتر از فناوری تعریفشده است .ازاینرو
گفتمان توسعۀ فناوری انتقال پول الکترونیکی در پایانههای فروش دارای جهتگیری محوری
بهصورت ذیل است :با تکیهبر توانمندیهای داخلی میتوان فناوری خارجی را بومیسازی نمود
(عینیاً در ایران توسعه داد) و به کار گرفت ،به شیوهای که اهداف و مزایای فناوری که در دنیا
معین است حاصل شوند .سیاستگذار ،مفهوم برخورداری همۀ افراد از مزایای فناوری را بهعنوان
هدف قرار داد؛ با این پیشفرض که راه رسیدن به هدف فراگیری ،فراهم کردن دسترسی برای
همه است .به این منظور تمرکز سیاستگذار بر مفاهیم اشاعه و گسترش بیشتر فناوری برای
بهرهمندی از مزایای فناوری بود و سایر گفتمانهای دیگر مانند بومیسازی مطابق با همین تعریف
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محدود شدند .بر اساس این تعریف و ترکیب مفاهیم در گفتمان ،سیاستگذار نقش سایر ذینفعان
را تعریف و با آن نقشها ،آنها را فراخواند .سیاستگذار از ذینفعان انتظار داشته است که گفتمان
سیاستگذار در طرح توسعه انتقال پول الکترونیکی در پایانههای فروش را پیش ببرند و رابطۀ
ذینفع با فناوری مطابق با انتظاراتش باشد .سیاستگذار ،بانکها را «پیرویکننده از برنامههای
ارائه خدمات» ،اصناف را «واسطۀ انتقال خدمت» ،مردم را «مصرفکنندۀ خدمات» ،شرکتهای
پرداخت را «بازاریاب خدمات از پیش تعریفشده» میداند.

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

در طی مقاطع بررسیشده علیرغم بروز اعتراضهای گروههایی از ذینفعان ،جایگاه
ذینفعان نسبت به سیاستگذار جابهجا نشد .چون سیاستگذار قدرت ،ابزارها و کانالهای بیشتری
در اختیار داشت ،توانست غالب بودن گفتمان خود را حفظ کند .سیاستگذار از طریق نظم
گفتمانی که سعی در نزدیک کردن خود به گفتمان بینالملل دارد ،برتری و محوریت گفتمان
خود را بازتولید میکند .اعتراضهای گروههایی از ذینفعان تنها در مواردی مانند اجرای طرح
اخذ کارمزد از اصناف و کنترل حسابها برای اخذ مالیات در اجرایی نکردن اهداف و برنامههای
سیاستگذار دخیل بودهاند.

نتیجهگیری
نتایج مطالعۀ موردی نشان داد که در سیاستگذاری فناوری ضروری است که بافتار اجتماعی
کالنتر فناوری در نظر گرفته شود و تنها محدود به جنبههای اقتصادی و فنی فناوری نشد .در
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این طرح ،خالف آنکه نرخ اشاعه و نفوذ کارتخوان باال و شبکه از قدرت باالیی برخوردار
است ،مسائلی عمیقتر اجتماعی وجود دارند که سیاستگذار به آنها توجهی ندارد .همچنین نشان
داده شد که نظام گفتمانی بهکاررفته ،فضایی را تشکیل داده که در آن چالشها و مشکالت به
وجود آمده است .اما سیاستگذار بهدلیل محصور شدن در نگاه فنساالرانه ،از بعد دیگری به
مسائل و چالشهای به وجود آمده نگاه میکند و بعضی از مسائل با توجه به تفاوت نگاه
سیاستگذار با جامعه ،عمیقتر و حل آنها دشوارتر خواهد شد .تصمیمها و سیاستهای بعدی
بهتبع همین نگاه ،اتخاذشده و مسئله را پیچیدهتر میکنند .این طرح در شرایطی توسعهیافته که
دانش و ایدههای غربی توسط سازمانهای بینالمللی توسعه مانند بانک جهانی و صندوا
بینالمللی پول بهدلیل تحریمها تحمیل نشده و بنا بر ادعای سیاستگذاران ،توسعۀ فناوریهای
پرداخت و بانکداری الکترونیکی ،بومیسازی شده است (بهطور مثال نگاه شود به حکیمی،
 ،1389ص .)74 .بعالوه ،دسترسی به شرکتهای بینالمللی پرداخت محدود بوده و فعالیت
چندانی در ایران نداشتهاند (مقایسه شود با ) .)Shim & Shin (2016بنابراین در دوران تحریم،
ایران بر استفاده از دانش و تخصص بومی در توسعۀ فناوریها متمرکز بوده ()Ashtarian, 2015
و ظرفیت ایجاد فناوری مستقل از گفتمان بینالملل و محدودیتهایی را که ممکن است در این
گفتمان باشد ،داشته است .ازاینرو انتظار میرود که در شرایط به نسبت بستهای که ایران در
توسعۀ این طرح داشته است ،اثر گفتمان بینالملل محدود باشد .اما تحلیل رویدادها نشان داد که
رویکرد سیاستگذار در ظاهر و از دیدگاه نظری حامی و طالب توسعه بر مبنای مدل بومی است.
اما در عمل حاضر به دادن قدرت و اقتدار به دیگر گروههای ذینفع نیست .بنابراین گفتمان
سیاست نمیتواند در بافتار جامعه وارد شود و در سطوح مختلف جاری شود .ترکیب نشدن
اهداف با شرایط کشور و دیگر اجزای گفتمانی مانع از رخ دادن نتایج مورد انتظار میشوند .در
چنین شرایطی اعتماد به ساختار موجود و امید به دریافت خدمات بهتر در آینده کاهش پیدا
میکند .نکتۀ جالب آن است که باوجود مشکالتی که سیاستگذار با آنها در طی مراحل مختلف
طرح توسعه فناوری انتقال پول الکترونیکی مواجه بوده است ،همچنان بر همان گفتمان توسعه
مطابق با استانداردهای بینالمللی تأکید داشته است .بهبیاندیگر ،تناقضها و چالشهایی که پس
از اجرا در هر مقطع زمانی رخدادهاند ،سبب نشدند که سیاستگذار تغییری در محوریت گفتمان
خود و تغییر رویکرد سیاستگذاری ایجاد کند .سیاستگذار میتواند بهجای پیروی از گفتمانهای
غالب بینالمللی با تکیهبر گفتمان بدیلی 13که از طریق مشارکت دادن ذینفعان داخلی اعم از
سازمانهای خصوصی و یا گروههای مردمی در سیاستگذاری توسعۀ فناوری شکل میگیرد،
فناوری بدیلی را توسعه دهد که هم همسوتر و همراستاتر با دغدغههای ذینفعان باشد .الزمۀ
تحقق گفتمان بدیل آن است که سیاستگذاران راه ارتباط و بستر مشارکت گروههای مختلف
جامعه را در سیاستها باز نگهدارند و از رویکردهای گفتمانی بسته و غیرشفاف در تعامل با
13 - Alternative Discourse
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آنها خودداری کنند .ممکن است که سیاستگذار با استفاده از قدرت و اجباری کردن دریافت
کارمزد از اصناف ،گفتمان شکلگرفته را پیش ببرد و اصناف هم کارمزد را بپردازند .اما با وارد
کردن اجبار ،مسئله ارتباطی به وجود آمده میان سیاستگذار و مردم حل نمیشود .حتی اگر بحث
و مجادله دربارۀ موضوع کارمزد فروکش کند ،بار دیگر در مسئلهای دیگر ،کم شدن اعتماد مردم
به سیاستگذار بروز پیدا میکند .بنابراین اگر مسئله سیاستگذار در توسعه فناوری به گونههای
دیگری شکل میگرفت ،انتظار وجود چالشهای اجتماعی کمتری وجود داشت .این
چارچوبهای متفاوت تعریف مسئله میتوانست به شکلهای دیگری مانند موارد جایگزین ذیل
باشند:
 دخیل کردن و قائل شدن نقش فعال برای ذینفعان در مقابل نقش مصرفکننده و اجراکننده
 توانمندسازی گروههای مختلف ذینفع متناسب با شرایطشان برای دسترسی و استفاده از
فناوری در مقابل طراحی خدمت یکسان برای همه
 آموزش حفظ حریم خصوصی در استفاده از فناوری در مقابل اجبار در فرهنگ استفاده از
فناوری در همه گروهها
 فناوری ابزار ارتقای اعتماد مردم به دولت در مقابل ارتقای اعتماد مردم برای استفاده بیشتر
 توجه به قابلیت ترکیب کاربریهای مانند توزیع سبد کاال در زمان سیاستگذاری و طراحی
در مقابل توسعه فناوری تک کارکردی
در این پژوهش با توجه به انتخاب فناوری انتقال پول الکترونیکی در پایانههای فروش و
تمرکز بر ابزار کارتخوان ،اقدامهای شرکتهای فناوری مالی (فینتک) بررسی نشدند .در
پژوهشهای آتی میتوان بررسی کرد که نقشی که برای شرکتهای فناوری مالی تعریف میشود،
آیا مانند شرکتهای پرداخت محدودکننده است یا فضای مناسب نوآوری برای آنها ایجاد
میکند.

توصیههای سیاستی
نتایج این پژوهش نشان داد که در سیاستهای فناوری الزم است که ادراک سیاستگذار از
اشاعه فناوری فراتر از افزایش نرخ پذیرش و اشاعه رفته و راههایی که افراد و گروههای مختلف
میتوانند فعاالنه نهتنها در طراحی و پیادهسازی فناوری ،بلکه در سیاستگذاری آنهم مشارکت
داشته باشند و در نظر گرفته شوند ( .)Palvia, Baqir & Nemati, 2015تنها مشارکت ذینفعان
در طراحی فناوری و داشتن رویکرد کاربر محوری کافی نیست ( ،)Gasson, 2003بلکه الزم
است سیاستهای موجود بر روی گزینههای جایگزین و برآمده از نظرات و خواستههای دیگر
ذینفعان بازشوند .بهگونهای که مسئله سیاستها و راهحل آنها در تعامالت بین سیاستگذار و
ذینفعان ساخته شوند .بنابراین در پیادهسازی فناوری الزم نیست از گفتمان بینالملل تبعیت
کرد ،راهکارها میتوانند متعلق و برآمده از خود جامعه باشند .درصورتیکه با دیدگاه فنساالرانه
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و تالش برای حذف اثرات اجتماعی کارکردهای فناوری توسعه داده شوند ،در رویدادهای دیگر
مربوط به فناوری خود را بهنوعی دیگر متبلور میسازند .نحوۀ تعریف مسئله فناوری که قرار
است در خصوص آن سیاستگذاری صورت گیرد ،بر شکلگیری و اجرای سیاست اثرگذار است.
اگر درک درستی از فناوری باشد ،شکلهای دیگری از فناوری هم قابلتصور خواهند بود .زمانی
که در گفتمان گروههای اجتماعی از میان گزینههای ممکن فناوری ،یک طرح بهعنوان ماهیت
قابلقبول فناوری در نظر گرفته میشود ،از دیگر گزینههای ممکن فناوری غفلت میشود .اما اگر
میان ذینفعان فناوری تعامالت گفتمانی باز و سازنده صورت گیرد ،دیگر گزینههای فناوری
امکان شکل گرفتن دارند .آنگاه سیاستگذار میتواند با دید بازتری گزینه سیاستی را انتخابی کند
که نظرات و منافع گروههای مختلف در آن تعبیهشده باشند .مشارکت گروههای مختلف ذینفعان
در تعریف مسئله ،عالوه بر نزدیک کردن گزینههای فناوری به بافتار جامعه ،به آنها حس همدلی
بیشتری خواهد داد .ایجاد فرآیند گفتوگو بهدلیل روشن شدن صورتمسئله و شفاف شدن
پیشفرضها ،حتی در صورت اتخاذ سیاستی که به نفع همه ذینفعان نباشد ،در پیادهسازی آن
مشروعیت ساز خواهد بود .گفتمانی که برآمده از خود جامعه و بومی باشد ،احتمال موفقیت و
مشارکت بیشتری نسبت به گفتمان برگرفته از دیگر بافتارهای متفاوت دارد .اغلب سیاستگذاران
فناوری در کشورهای درحالتوسعه ،به سیاستگذاری بهعنوان رویکردی از باال به پایین نگاه کرده
و از نقش ذینفعان در تغییر نتایج سیاست غفلت میکنند .بهدلیل محدودیت منابع کشورهای
درحالتوسعه ،ممکن است امکان اتخاذ رویکردی از پایین به باال و مشارکت همه ذینفعان برای
تعریف مسئله و پیدا کردن راهحلها نباشد .اما این موضوع نباید دلیلی بر داشتن رویکرد
فنساالرانه در حین سیاستگذاری و اجرای آن باشد .حتی درصورتیکه تجربه استفاده از فناوری
خاصی در داخل کشور وجود نداشته باشد ،گروههایی از مردم امکان تجربه اقامت در کشورهای
توسعهیافته و یا مطالعه در مورد آن را داشتهاند .عالوه بر آن ،امکان برگزاری جلساتی که شکلی
آموزشی داشته و آنها را به سطح سواد قابلقبولی برای اظهارنظر و مشارکت کردن برساند،
وجود دارد (.)Einsiedel, 2014:126
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