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چکـیده
این تحقيق در زمينه شناسایي عوامل مؤثر بر بانکداری باز مي باشد .عوامل تاثير گذارخود به بخشهای دیگری تقسيم مي
شود مانند فرهنگ جامعه ،ميزان تحصيالت ،شبکه های اجتماعي ،سن ،شغل و نوع کسب و کار ،جنسيت ،موقعيت
جغرافيایي ،سطح درآمد و رفاه اجتماعي و  ...از آنجا که در بانکداری باز بر خالف شيوه بانکداری سنتي اطالعات مشتریان
در اختيار شرکتهای ارائه دهندگان خدمات پرداخت 3و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اطالعات حساب 0و کاربران خدمات
پرداخت 2قرار مي گيرد ،شناسایي و مدیریت این عوامل مي تواند در کاهش زیانهای عملياتي و یا افزایش بازدهي آنها
نقش مؤثری داشته باشد .در این تحقيق سه هدف دنبال شده است :الف) شناسایي ،ب) دسته بندی و ج) بررسي شدت اثر
گذاری عوامل مؤثر بر بانکداری باز نتایج بدست آمده نشان مي دهد که ميزان اهميت عامل امنيت و عوامل درون
سازماني از بقيۀ عوامل بيشتر بوده و پس از آن به ترتيب عوامل بيروني ،ریسک مالي و عملکردی ،نظارت مدیریت ارشد و
نهاد های نظارتي ،انتشار نوآوری و پذیرش فناوری در بانکداری باز تأثير گذارند .از هفت گروه ریسکي موجود نقش
سيستم در چهار گروه ریسکي امنيت ،انتشار نو آوری ،پذیرش فناوری و ریسک مالي و عملکردی بيشتر بوده و از اهميت
باالیي در ریسک های عملياتي بانکداری باز برخوردار است.
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)22پاییز 1041

درحال حاضر بشر پا به دوراني نهاده است که از آن به عنوان عصر تبادل اطالعات یاد مي شود .صنعت بانکداری نيز همانند
سایر صنایع همگام با تغييرات اجتماعي و تحوالت تکنولوژی ،دچار دگرگونيهای زیادی شده است و در سالهای اخير نيز این
تغييرات رشد دوچنداني داشته است .روشهای بانکداری سنتي متحول شده و نيازهای اجتماعي ما باعث شد تا عرصه جدیدی از
بانکداری بوجود آید که به بانکداری باز شهرت یافته .امروزه فناوری مالي اهميت بسياری یافته اند زیرا خدمات ساده و مقرون به
صرفه ای را به مشتریان ارائه مي نمایند و به آنان امکان دسترسي به انواع خدمات ارزش افزوده را مي دهند و بانکها را قادر مي
سازد تا نيازها و ترجيحات مشتریان را برآورده کنند ) .(Hamdan & Anshari, (2019در حال حاضر حجم معامالت و سرمایه
گذاریها در فناوری مالي در سراسر جهان گسترش چشمگيری یافته است که نشان دهنده افزایش تقاضا برای نوآوریهای دیجيتالي
در حوزه خدمات مالي است ،زیرا این فناوریها با ارائه ارزش بيشتر ،پذیرش و کاربرد آن را تثبيت ميکنند ).(Bhandari,2019
بانکها در توليد برنامه ها نمي توانند پاسخگوی تمامي سالیق و نيازهای روزافزون مشتریان خود باشند و باید از توسعه
دهندگان خارج از بانک بهره بگيرند .بانکداری باز این بستر را برای توسعه دهندگان نرم افزار فراهم ميکند که با دسترسي به
سرویسهای بانکي ،عالوه بر توليد انواع مختلف برنامه های کاربردی بانکي ،امکانات اتصال نرم افزارهای تجاری و مالي به
سرورهای بانک فراهم مي شود و تحولي شگرف در سرعت و دقت عمليات مالي ایجاد مي شود.
با این حال ،از آنجا که اینترنت امن نيست ،همه نوع مشکالت امنيتي برای اطالعات وجود دارد .حمالت شبکه ای متعددی
مانند پنهان سازی ،فریب دادن ،استراق سمع ،دسترسي غيرقانوني ،دستبرد و تغيير ،جعل ،انکار خدمت ،گسترش ویروسها و غيره
وجود دارند ) (Gao,2019که مي توانند اعتماد مشتریان را از بين ببرند .بي شک بانکداری باز عالوه بر فرصتهای بسيار،
چالشهایي را نيز با خود به همراه دارد .فرصت هایي مانند ارائه محصوالت توسعه یافته تر ،توزیع بهتر ،استفاده از زیرساختهای کمتر،
کاهش ریسک ،توسعه سيستم مالي؛ و چالشهایي مانند ریسک لطمه به اعتبار برند بانک و از دست رفتن اعتماد مشتریان ،کاهش
درآمدهای بانک ،مسئله مالکيت تراکنشها و نگرانيهای امنيت سایبری ) (KPMG & Ventures 2015درنتيجه گسترش
بانکداری باز کامال وابسته به نگرش فرهنگ مشارکت جمعي و بر مبنای اعتماد اجتماع برای به اشتراک گذاشتن اطالعات مالي
است.
این تحقيق در زمينه شناسایي عوامل مؤثر بر بانکداری باز مي باشد .عوامل تاثير گذارخود به بخشهای دیگری تقسيم مي شود
مانند فرهنگ جامعه ،ميزان تحصيالت ،شبکه های اجتماعي ،سن ،شغل و نوع کسب و کار ،جنسيت ،موقعيت جغرافيایي ،سطح
درآمد و رفاه اجتماعي و  ...باید توجه داشت که در بانکداری باز بر خالف شيوه بانکداری سنتي اطالعات مشتریان در اختيار
شرکتهای  ASPSPو  AISPقرار مي گيرد .بانکها به این نتيجه رسيده اند که اگر مشتریان تکنولوژی و خدمات نوین بانکي را
نپذیرند یا به طور کامل از ظرفيت آن استفاده نکنند ،درآمد ناچيزی از سرمایه گذاریهای خود در اینگونه تکنولوژیها و خدمات نوین
کسب خواهند کرد (Islam& Rahman & Hollebeek, 2017) .از اینرو ميزان پذیرش این نوع جدید بانکداری از سوی
جامعه بسيار مهم است و شناسایي عوامل اثر گذار بر آن بک امر ضروری مي باشد
در این تحقيق  3هدف دنبال شده است:
الف -شناسایي عوامل اجتماعي مؤثر بر بانکداری باز
ب -دسته بندی عوامل شناسایي شده بر اساس ماهيت و نقش آنها
ج -بررسي شدت اثر گذاری هر یک از متغيرهای شناسایي شده

 -2مبانی نظری
بانکداری باز به معنای بهبود تجربه بانکي مشتریان به چندین روش است .این نوع بانکداری ،بانکهای بزرگ را ناچار به رقابت
با بانکهای کوچکتر و جدیدتر کرده و در نتيجه منجر به خدمات ارزانتر ،ارائه فناوری بهتر و نيز ارائه خدمات بهتر به مشتریان مي
شود .بانکداری باز منبع اصلي نوآوری در صنعت بانکداری است .برای مثال ،رابطهای برنامه نویسي کاربردی بانکداری باز ميتوانند
فرایند دشوار تغيير استفاده از سرویسهای حساب بانکي را تسهيل کنند .رابط های برنامه نویسي کاربردی همچنين ميتوانند داده
های تراکنش مصرف کننده را برای شناسایي بهترین محصوالت و خدمات مالي برای آنها شناسایي کنند( .مقدم)1311 ،
برخي از افراد در جامعه بانکداری باز را معادل بانکداری الکترونيک مي دانند ،اما باید توجه داشت که در واقع بانکـداری
الکترونيکـي بـه معنـای یکپارچه سـازی بهينـه کليـه فعاليتهای یـک بانـک از طریق بـه کارگيری فنـاوری نویـن اطالعـات
مبتنـي بـر فرآیندهـای بانکـي و منطبـق بر سـاختار سـازماني بانکهاسـت کـه امکان ارائـه خدمـات مـورد نيـاز بـه مشـتریان را
فراهـم مي کنـد .ایـن نـوع بانکـداری ،فراهم آورنـده امکاناتـي بـرای مشـتریان اسـت تـا بـدون نيـاز بـه حضـور فيزیکـي در
بانـک و بـا اسـتفاده از واسـطه های ایمن ،بتواننـد بـه خدمـات بانکـي دسترسـي یابند (سـایت بانـک ملـي ایـران )1310 ،اما
مدل بانکداری باز به طور کلي به معنای آن است که بانکها از طریق ارائه رابط کاربری برنامهنویسي به استارتاپهای فينتکي،
امکان استفاده از دادههای مشتریان خود را برای این استارتاپها فراهم کنند .پلتفرمهای بانکداری باز بر پایه مدلي به نام نوآوری
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باز هستند که در آن دادهها و خدمات به صورت آزاد در اختيار توسعهدهندگان محصول قرار ميگيرد و افزایش سرعت ،کاهش
هزینه ،کاهش موانع نوآوری و در نتيجه افزایش رضایت همه طرفين را در پي خواهد داشت.
جهت کاهش یافتن هزینه های عملياتي ،بهتر است از تعداد شعب بانکها کاسته شود و همچنين از تکنولوژیهای نوین در زمينه
بانکداری استفاده شود تا در نتيجه آن روشهای قدیمي و پر هزینه بانکداری سنتي اصالح شده و هزینه عملياتي بانکها نيز کاهش
مي یابد .اقتصاد ایران به طور قابل توجهي بانک محور است ،به این معنا که هرگونه ضعف و کاستي در عملکرد بانکها ممکن است
تأثيری منفي بر شرایط اقتصادی کشور بگذارد .در همين راستا موضوع کارایي ،در بخش بانکي ایران موضوع در خور توجهي است؛
بنابراین ارتقای کارایي بخش بانکي ایران مي تواند نقش بسزایي در توسعه سيستم مالي و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
(ترخاني)1311 ،
با توجه به مدلهای کسب وکار آنالین بانکها ،مدلهای بانکداری الکترونيکي را مي توان حول خدمات به مشتریان دسته بندی
نمود .با رشد قابليتهای اینترنت ،بانکها شروع به فراگيری مدلهای تعهد مشتریان نمودند .مدلهای جدید تعهد مشتری ،یک رابطه
بلندمدت با مشتریان ایجاد ميکنند .این روابط نه تنها فرصتهای درآمدی جدیدی را ایجاد مي نماید ،بلکه مشتریان جدیدی را از
طریق حمایت مشتریان قبلي و کانالهای اجتماعي جدید ،جذب مي کند.(Yiu,& Grant& Edgar, 2007) .
موضوع عوامل موثر اجتماعي در وفـادار مانـدن مشتریان و حفـظ و برقراری ارتباط بانکي و نيز حفظ و توسعه جایگاه رقابتي،
یک چالش راهبـردی اسـت و هزینـه هـای بسياری نيز برای درک و شناخت این مفهوم و دستيابي به راهکـارهـای کـاربردی
بـرای تقویـت آن صرف مي شود .با تمرکز بر خـدمات متمـایز و ارضـای نيازهـای واقعـي مشـتریان مي توان برداشتي صحيح از
رفتار مشتریان وفادار به نظام بانکي به دست آورد .بدین ترتيب مـي تـوان راهکارهای بازاریابي مناسبي برای بازسازی روابط و
یادآوری محصول در ذهن مشـتری بـه اجـرا درآورد .از طرفي با شدت گرفتن رقابت و نزدیک شدن سطوح کيفي و کمي خدماتي
که از حـوزههـای انتخابي مشتریان هستند ،عرضه کاال و خدماتي که بتواند مورد توجه مشـتریان قـرار گيـرد و آنهـا را مشتری
هميشگي خدمات با کيفيت بانکي کنند امری حياتي و ضروری تلقـي مـيشـود .اگر مؤسسات بانکي قصد ورود به بازارهای جدید یا
عرضه خدمات نوین را داشته باشند بـه آساني توانایي بر قراری ارتباط با مشتریان را پيدا ميکنند و مشتریان نيز راحت تـر در مـورد
خـدمات جدید تصميم خواهند گرفت( .عبدالوند و همکاران)1332 ،
در نظام بانکي شبکه های اجتماعي فرصتهای متنوع و بدیعي را پيش روی بانکها قرار دادهاند .بانکها مي توانند شبکه های
اجتماعي را در سطح کالن با هدف کاهش هزینه های بازاریابي .کسب اطالعات دقيق در مورد مشتریان ،افزایش تعهد و وفاداری
آنها ،کسب بازخورد از کيفيت خدمات خود ،تقویت برند؛ و اقدام پيشگيرانه در جهت جلوگيری از خطاهای خود و بهبود خدمات از
طریق پلتفرمهای مختلف آنالین به کار ببرند( .الدریج)7412،
اینترنت و اجتماعات مجازی مصرف کنندگان ،جوامع و سازمانها را بوسيله دسترسي گسترده و سریعتر به اطالعات تغيير
دادهاند .در این ميان شبکه های اجتماعي ،وب سایت ها و پلتفرمهایي هستند که ميليونها کاربر را در سراسر جهان بوسيله عالقه
مندی ،دیدگاه و سرگرميهای مشترک به یکدیگر متصل ميکنند .محققان و کارشناسان رسانه تعاریف مختلفي برای شبکه های
اجتماعي مطرح کرده اند :شبکه های اجتماعي مجازی ،نسل جدیدی از وب سایتهای اینترنتي هستند .در این وب سایتها ،کاربران
اینترنتي حول محور مشترکي به صورت مجازی با هم جمع ميشوند و جماعتهای آنالین را تشکيل ميدهند .شبکه های اجتماعي،
متناسب با نوع موضوع فعاليتشان امکانات دیگری را از قبيل خبرخوانهای اینترنتي ،بازیهای آنالین ،قابليت آپلود کردن ویدیوها و
فایلهای کامپيوتری و برقراری ارتباط با سایر رسانه های شخصي را نيز در گزینه هایشان دارند( .قاسم زاده)1314،

 -3فرضیه های تحقیق
با توجه به هدف این تحقيق ،مبني بر شناسایي عوامل اجتماعي مؤثر بر بانکداری باز و نيز به علت اینکه این پژوهش از نوع
کيفي تحليل محتوا مي باشد ،پژوهش مزبور فاقد فرضيه است.
اما سواالت پژوهش عبارتند از:
 .1عوامل اجتماعي مؤثر بر بانکداری باز دارای چه ابعادی (دسته بندی هایي) مي باشند؟
 .7هر یک از ابعاد (دسته بندیهای) عوامل اجتماعي دارای چه شاخصه هایي مي باشد؟
 .3کدام یک از شاخصه های شناسایي شده بر اجرای بانکداری باز دارای اثر مي باشد؟
 .0کدام یک از شاخصه های شناسایي شده بر پذیرش بانکداری باز دارای اثر مي باشد؟
 .2کدام یک از شاخصه های شناسایي شده دارای بيشترین اثر مي باشد؟

 -4اهداف تحقیق
هدف این پژوهش شناسایي و ارزیابي عوامل تأثير گذار بر بانکداری باز در راستای اجرا و پذیرش بانکداری باز مي باشد .باید
توجه داشت که هر یک از این عوامل مي تواند یک ریسک بالقوه باشد که وقوع آن باعث شکست و یا زیانهای عملياتي خواهد شد،
مي توان با شناخت این عوامل و با کاهش احتمال وقوع رویداد های ریسکي آنها ،زیان های ناشي از آنها را تقليل داد و از این
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طریق ،آسيب پذیری را نسبت به حوادث مزبور به حداقل ممکن کاهش داد .مدیران در سيستم بانکداری باز مي بایست همزمان با
شناسایي ،ارزیابي و اندازه گيری این عوامل ،درخصوص شيوه کنترل آن ها نيز تصميم گيری نماید .این مطالعه تالش مي کند تا
بتواند در این راستا ،با شناسایي ،تحليل و رتبه بندی عوامل تأثير گذار بر بانکداری باز ،گامي مهم در حوزه اجرا و پذیرش بانکداری
باز ایفا کرده باشد .همچنين با توجه به شناسایي و ارزیابي این عوامل مي توان راه کارهای مدیریتي برای کاهش مخاطرات آنها
تبيين نمود تا الگوی رفتاری مناسبي را از بينش و طرز تفکر مخاطبان و مشتریان برای مسوالن و سياست گزاران به ارمغان آورد تا
آنها را در توسعه و گسترش هرچه بيشتر بسترهای بانکداری باز یاری دهند.

 -5مدل مفهومی تحقیق
در این تحقيق سعي شده است تا عوامل تأثير گذار بر بانکداری باز به دليل ماهيت ریسکي بودن آنها (از چهار منظر مصوب
کميته بال :سيستم ها ،افراد ،فرآیندها و روش ها ،رویدادهای خارجي) با استفاده از نظر خبرگان بانکي شناسایي و برای مدیریت آن
ها با توجه به نظر آن ها ،راهکار های الزم ارائه گردد .در این تحقيق با توجه به نوع و ماهيت عوامل اثر گذار آنها در گروههای زیر
تم بندی شده اند:
 .2امنيت
 .1عوامل بيروني و سياسي
 .2ریسک مالي و عملکردی
 .7عوامل درون سازماني
 .2نظارت مدیریتي و نهادهای نظارتي
 .3انتشار نوآوری و محصوالت
 .0پذیرش فناوری از سوی جامعه
مدل تحقيق در شکل زیر درنظر گرفته شده است:
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 -6پیشینه پژوهش
ببدواله و همکاران ( )7411در تحقيقي با عنوان "کاهش خطر حفظ خصوصي برای تسهيل پذیرش خدمات اینترنتي :تأثير
درک سهولت استفاده و اعتبار شرکتهای بزرگ"راههای کاهش ریسک حریم خصوصي برای ارتقای پذیرش خدمات الکترونيکي را
موردبررسي قرار داد .نتایج تحقيق آنها نشان داد که ریسک حریم خصوصي مانع پذیرش خدمات الکترونيکي ميشود و مصرف
کنندگان هميشه با چنين درجه ای از این ریسک در قبال عدم اطمينان از خدمات بانکداری اینترنتي به عنوان فناوری جدید مواجه
مي شوند اما این ریسک بالقوه مي تواند به واسطه افزایش ادراکات مصرف کنندگان از سهولت استفاده و دانش امنيت مرتبطش
کاهش یابد .رهي و غني )7413( ،در تحقيقي تحت عنوان " اثر امنيت و حریم خصوصي در درک اعتماد مشتریان به پذیرش
بانکداری اینترنتي"بيان مي دارد که این تحقيق برای پاسخ به سؤال اصلي پژوهش که آیا امنيت و حریم خصوصي تحت تأثير
اعتماد مشتریان و استفاده از بانکداری اینترنتي قرار دارد؟ برای تجزیه تحليل داده ها از  331پرسشنامه استفاده نمودند؛ که نتایج
نشان مي دهد که مدل مفروض انعکاس دقيق از عوامل مؤثر بر اعتماد به قبول و استفاده از خدمات بانکداری اینترنتي است؛ و
همچنين اعتماد دارای اثر مثبت در رفتار استفاده از بانکداری اینترنتي و امنيت ،حریم خصوصي تأثير قابل توجهي بر اعتماد داشته
است .درنهایت ،درک سهولت استفاده از بانکداری اینترنتي به شکست منجر شده است.
0
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آاللوان ( )7413با تحقيقي تحت عنوان پذیرش تجارت تلفن همراه در کسب وکارهای کوچک به این نتيجه رسيد که انتظار از
عملکرد ،انتظار از تالش و نفوذ اجتماعي تأثير مثبت و معني داری روی قصد رفتاری برای خرید مي گذارد .گامبر و همکاران
( )7413در تحقيقي با عنوان " تفسير نيروهای نوآوری ،اختالل و تحول در خدمات مالي "راههای کاهش ریسک حریم خصوصي
برای ارتقای پذیرش خدمات الکترونيکي را مورد بررسي قرار داد .تحقيق آنها درخصوص نوآوریهای فنآوری مربوط به پرداختها،
پولهای رمزنگاری شده ،بالک چين و پرداختهای فرامرزی کردهاند؛ نوآوریهای متعددی که خدمات وامدهي و سپرده ،وامدهي
نظير به نظير ،استفاده از رسانههای اجتماعي در بانکداری؛ مسائل مربوط به سرمایهگذاری ،بازارهای مالي ،تجارت ،مدیریت ریسک،
خدمات و نوآوریهای بالکچين بوده است .محمد ( :)7412در تحقيق خود با عنوان " عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتي در
اردن "بيان مي دارد :که سهولت استفاده درک شده و حریم خصوصي ،مفيد بودن ادراک شده و قصد رفتاری به سمت استفاده از
خدمات بانکداری اینترنتي را تحت تأثير قرار مي دهند ،به طوریکه مفيد بودن ،آساني استفاده و حریم خصوصي سایت تأثير مستقيم
دارند و نيت رفتاری تأثيرات غيرمستقيم دارد.
اسداله و همکاران ( )1044در تحقيقي با عنوان " طراحي مدل کسبوکار بانکداری باز در پرتوی نوآوری باز" به بررسي طراحي
یک مدل کسب و کار مبتني بر نوآوری های باز پرداختند که نتایج نشان ميدهد ساختار موسسات مالي ،توسعه دهندگان فناوری
های مالي و مدل منظومه ای محيط کسب وکار بر مدل بانکداری باز تاثير مثبت مي گذارد ،لکن بخشبندی مشتریان بر مدل
بانکداری باز فاقد تاثير است .همچنين مدل کسب وکار بانکداری باز بر بهبود فضای کسب وکار و بهبود عملکرد سازماني تاثيرگذار
است ،ولي بر پذیرش بانکداری مجازی فاقد تاثير ميباشد .مقدم ( )1311در تحقيق خود با عنوان " بانکداری باز :بررسي سرویس
ها ،مزایا و چالشها" به این نتيجه دست یافت که بانکداری باز به عنوان یک فناوری جدید در حوزه مالي و بانکداری پتانسيل های
باالیي دارد که جهت پياده سازی انها در کشور نياز به مطالعه بيشتر و تشکيل کارگرو ه های تخصصي در این زمينه دارد .همچنين
پياده سازی ان با چالش های مالي و امنيتي زیادی روبروست .در راس این چالش ها رعایت حریم شخصي و جلب اعتماد مشتری
وقانون گذاری به موقع و صحيح قرار دارد .جا ماندن نهاد رگوليشن در برابر سرعت رشد فناوری یکي از موضوعات مهم و جدی
این حوزه در کشور ما است .گاهي سرعت رشد تکنولوژی از حوزه رگوليشن جلوتر است و در مباحث مربوط به سياستگذاری گاهي
اوقات ممکن است نتوانيم پابه پای بحث تکنولوژی و به خصوص حضور فينتکها و دیگر بازیگران جدید این عرصه حرکت کنيم.
یزدی ،حبيبي ( )1313در تحقيق خود با عنوان " بررسي تأثير بانکداری اینترنتي بر قصد خرید مشتریان بانک ملت" بيان
داشتند که :دسترسي به خدمات ،خدمات ارائهشده ،ارتباط شخصي ،امنيت و شهرت بر قصد خرید مشتریان بانک ملت تأثير
معناداری دارد .غفاری و همکاران ( ،)1312در تحقيقي با عنوان » توسعه مدل عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتي
و الکترونيکي « نتایج حاکي از آن است که ارداکات مشتریان از کيفيت خدمات الکترونيک تاثير مثبتي بر ميزان ترجيح نسبت به
خدمات سنتي دارد و از طرفي ادراکات مشتریان از کيفيت خدمات الکترونيک تاثير بيشتری نسبت به ادراک مشتریان از کيفيت
خدمات سنتي بر رضایت مشتریان دارا مي باشد.

 -7روش تحقیق
این پژوهش ،توصيفي و اکتشافي و از نوع پيمایشي است و اطالعات مورد نياز برای پژوهش های توصيفي معموال از طریق
مصاحبه یا مشاهده جمع آوری مي شوند .دراین پژوهش نيز از روش ها و ابزارهای زیر برای جمع آوری داده ها استفاده خواهد شد.
در این پژوهش مراحل گردآوری داده ها به شرح زیر مي باشد:
 -1مطالعه اسناد و منابع اطالعات کتابخانه ای شامل:
الف) سایت ها و پورتال های اطالعاتي اینترنتي ب) کتب و مقاالت فارسي و انگليسي
 -7مصاحبه عميق و بدون ساختار (تا حد اشباع )
 -3تحليل مصاحبه ها و تم بندی و استخراج سواالت برای پرسشنامه
 -0تجزینه و تحليل پاسخها با استفاده از نرم افرازهای آماری و تحليلي

 -1-7جامعه آماری
در پژوهش هایي که براساس روش های تصميم گيری چند معياره انجام ميشود پژوهشگر به علت آنکه این روش ها مبتني بر
نظرات خبرگان است ،به صورت مستقيم به سراغ خبرگان مي رود ؛ بنابراین این روش ها مانند روش های آماری به تعداد نمونه
متکي نيستند؛ چرا که نيازی به استفاده از توزیع نرمال و خواص آن در این نوع از تحقيق نيست.
معرفي مشارکت کنندگان در تحقيق و نحوه انتخاب آنها در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه گيری هدفمند
قضاوتي و گلوله برفي استفاده مي گردد که از زیر مجموعه های روش های غير احتمالي نمونه گيری مي باشند.
روش نمونه گيری گلوله برفي ،یک روش غير احتماالتي است و در مواقعي به کار مي رود که شناختي از کل جامعه آماری
وجود ندارد و چارچوب نمونه گيری مشخص نيست .این روش برای نمونه گيری از جامعه های آماری به کار مي رود که اصطالحا
پنهان هستند و یا محل استقرار مشخصي ندارند و شما اطالعات اندکي از آن ها دارید .در این روش آمارگير پس از شناسایي یا
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انتخاب اولين واحد نمونه گيری از آن برای شناسایي و انتخاب دومين واحد نمونه گيری استفاده یا کمک مي گيرد .به همين ترتيب
واحدهای دیگر نمونه شناسایي و انتخاب مي شوند.
در این مطالعه از نظرات تعداد  11نفر از خبرگان استفاده شده است .این افراد شامل مدیران و کارشناسان نظام بانکي ایران و
خبرگان دانشگاهي در این حوزه هستند.

 -2-7روش تجزیه و تحلیل اطالعات:
تم1

در این پژوهش برای دسته بندی و تحليل داده ها از روش تحليل بهره گرفته شده است .فرآیند تحليل تم زماني شروع
مي شود که تحليل گر الگوهای معني و موضوعاتي که جذابيت بالقوه دارند را مورد نظر قرار مي دهد .این تحليل شامل یک رفت و
برگشت مستمر بين مجموعه داده ها و خالصه های کدگذاری شده و تحليل داده هایي است که به وجود مي آیند .مراحل فرآیند
تحليل تم به شرح زیر مي باشد (:)Braun & Clarke, 2006
مرحله  .1آشنایي با داده های خود مرحله  .7ایجاد کدهای اوليه
مرحله  .3جستجوی تمها مرحله  .0بازبيني تمها
مرحله  .2تعریف و نام گذاری تمها مرحله  .2تهيه گزارش
بعد از تهيه ليست کلي ریسکها ،طي یک پرسشنامه از خبرگان امر ،شدت و احتمال وقوع عوامل ریسک زا و احتمال کشف آنها
امتيازدهي مي گردد و با استفاده از نرم افزارهای آماری به تجزیه تحليل آنها مي پردازیم.
در این پژوهش برای تجزیه و تحليل حاالت عوامل تاثير گذار و آثار آن از روش  FMEAاستفاده ميشود.
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 -3-7معرفی روش FMEA
(FMEAحالت شکست و تجزیه و تحليل اثر) یک روش سيستماتيک شناسایي و جلوگيری از محصول و فرآیند مشکل
آفرین قبل از وقوع است .روش  FMEAدر جلوگيری از نقص ،افزایش ایمني و افزایش رضایت مشتری ،بهبود طراحي محصول یا
خدمات و یا فرآیند توسعه محصوالت و خدمات موجود و  ...مي تواند مزایای قابل توجهي داشته باشد & . (McDermott
)Mikulak & Beauregard, 2008

خطر نسبي و اثرات آن توسط سه عامل تعيين مي شود( :همان)
 .1شدت :نتيجه و ميزان اثر مخاطره و ریسک در صورت وقوع آن.
 .7احتمال وقوع :احتمال وقوع مخاطره و ریسک در کار.
 .3کشف :احتمال تشخيص قبل از وقوع و اثرگذاری آن.
این روش یک روش تحليلي در ارزیابي ریسک و مخاطرات است که ميکوشد تا حد ممکن خطرات بالقوه موجود در محدوده
ای که در آن ارزیابي انجام ميشود و همچنين علل و اثرات مرتبط با آن را شناسایي و امتيازدهي نمود .در روش فوق عالوه بر
شدت و احتمال وقوع عامل دیگری نيز مورد استفاده قرار مي گيرد که عبارت است از توانایي شناسایي عوامل قبل از وقوع آن که
به آن عامل بازیابي یا شناسایي اطالق ميشود .لذا روش  FMEAدر موارد که عامل ریسک زا و اثرگذار قابل شناسایي باشد
کارآمدتر خواهد بود .در این تحقيق بعد از تهيه ليست کلي عوامل اثرگذار و ریسکهای محتمل ،طي یک پرسشنامه از خبرگان امر،
شدت و احتمال وقوع عوامل ریسک زا و احتمال کشف آنها امتياز دهي گردید .پس از استخراج نتایج تحقيقات با نظر خبرگان و
کارشناسان راهکارهای مدیریتي و کنترلي پيشنهاد مي گردد.
مراحل  14گانه انجام پروژه( FMEA:همان)
مرحله  1بررسي فرآیند ،خدمات و یا محصول.
مرحله  7استفاده از مصاحبه و روش طوفان ذهني برای کشف حاالت بالقوه.
مرحله  3فهرست نمودن ریسکها و عوامل اثرگذار وتعيين علل آن و آثار آنها.
مرحله  0شدت اثر وقوع هر یک از موارد کشف شده با نمره ای به آن اختصاص مي یابد.
مرحله  2احتمال وقوع هر یک از موارد کشف شده با نمره ای به آن اختصاص مي یابد.
مرحله  2رتبه بندی با کمک شدت و احتمال
مرحله  2عدد اولویت هر یک را محاسبه نموده و ریسکها و عوامل اثرگذار پر اهميت شناسایي گردد.
مرحله  3موارد پر اهميت را برای انجام مدیریت در اولویت قرار مي گيرند.
مرحله  1با توجه به ناحيه ریسک و استراتژی برخورد با آن ،اقدامات الزم صورت مي پذیرد.
مرحله  14محاسبه  RPNبا کمک نمره احتمال کشف و انجام اقدامات اصالحي برای مدیریت ،کاهش و یا حذف آنها
این روش بر اساس سه جزء قابل اندازه گيری مي باشد). (McDermott & Mikulak & Beauregard, 2008

1 Thematic analysis
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شدت :نتيجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه ،آسيب به اموال و یا دیگر موارد مضری که مي تواند اتفاق بيفتد .شدت یا
وخامت خطر فقط در مورد ”اثر“ آن در نظر گرفته ميشود ،کاهش در وخامت خطر فقط از طریق اعمال تغييرات در فرآیند و نحوه
انجام فعاليتها امکان پذیر است.
احتمال وقوع :مشخص مي کند که یک علت یا مکانيزم بالقوه با چه تواتری رخ مي دهد .برای سنجش احتمال وقوع مي
بایست تمام خطرات محيطي ،تجهيزاتي ،سيستمي ،نيروی انساني و  ...که ميتواند تهدید کننده باشند را در نظر گرفت .همچنين
حاالت هر خطر نيز ميبایست مورد تجزیه و تحليل قرارگيرد.
بازیابي ،شناسایي ،پيشگيری :ميزان توانایي به منظور شناسایي یک علت  /مکانيزم وقوع ریسک یا توانایي پي بردن به ریسک
قبل از وقوع آن .مشخصه های شناسایي ریسک شامل موارد زیر مي باشد.
ضریب ریسک (RPN) :آن را به صورت زیرمي توان بيان داشت:
ضریب ریسک = نرخ شدت * نرخ احتمال * نرخ شناسایي

 -8یافتهها

جدول  -1یافتههای مصاحبه بر اساس مدل تحقیق
گروه

عوامل بیرونی

عوامل درون
سازمانی

انتشار نوآوری

پذیرش
فناوری

زیرگروه
انگیزش و الزامات بیرونی (صنایع ،کسب و کارها ،دولت ،نیازهای عموم جامعه ،روابط بین الملل و )...
نگرش جامعه به تکنولوژی و سنت گرایی (دیدگاه و فرهنگ غالب در جامعه)
مقایسه با رقیبان در صنعت
نیازهای جدید و بازارهای نوظهور (مانند ارزهای دیجیتال و )...
خدمات جایگزین (خدمات جدید با توجه به تغییرات)
رشد سریع در عرصه بانکداری الکترونیکی و فن آوری جدید
انگیزش و الزامات درونی (نیاز برای کسب و کار جدید ،نیاز به توسعه و )...
تبیین مقاصد واحد اقتصادی توسط مدیریت کالن (تصمیم مدیریت)
سازگاری طرحها و بودجه ها با هدفهای عام (کفایت منابع)
عوامل انسانی -کارآمدی و آگاهی کارکنان (آموزش -توانمندی و انگیزه و )...
تبادل اطالعات و مشاوره (آگاه شدن به مسایل و عرصه های جدید)
عوامل بازدارنده و عوامل تقویت کننده (دستورالعمل ها ،قوانین داخلی و آئین نامه ها)
عوامل پشتیبانی (محصول و خدمات) و عوامل ساختاری سازمان
میزان مشارکت تمام سطوح مدیریت در تعیین هدفها و میزان پایبندی آنها (تعهد سازمانی)
دسترسی به زیرساخت
پیچیدگی های نوآوری
میزان هماهنگی با خدمات قبلی و هدفهای کالن و استراتژیک
پذیرش از سوی جامعه (عوامل فرهنگی و اجتماعی)
امکان سنجی اجرا و تداوم فعالیت (توانایی اجرا و بازده مورد نظر)
تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات جدید (شبکه های اجتماعی و رسانه ها)
تعهد به رابطه و ارائه خدمات برای اطمینان از در دسترس بودن همیشگی سیستم ها و خدمات
فزونی منفعت به هزینه (هزینه های انتشار و نگهداری کمتر از بازدهی آن باشد)
نگرش (مفید بودن و سهولت استفاده) درک شده
پیامد مورد انتظار (تشویق شدن ،حمایت شدن ،استفاده کردن دیگران)
قابلیت اعتماد از سوی جامعه
مفید بودن در امورات روزمره
راحتی ،لذت بخش ،کاربرپسند و طراحی حرفه ای برای رابط کاربری
عدم پیچیدگی انجام امور (عدم نیاز به تخصص خاص)
افزایش سرعت در انجام دادن امور
تأثیر عوامل انسانی (سن ،جنسیت و )...
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این تحقيق در زمينه شناسایي عوامل اجتماعي مؤثر بر بانکداری باز انجام شده است و در آن عواملي همچون فرهنگ جامعه،
ميزان تحصيالت ،شبکه های اجتماعي ،سن ،شغل و نوع کسب و کار ،جنسيت ،موقعيت جغرافيایي ،سطح درآمد و رفاه اجتماعي و
 ...مورد بررسي قرار گرفت .از آنجا که در بانکداری باز بر خالف شيوه بانکداری سنتي اطالعات مشتریان در اختيار شرکتهای ارائه
دهندگان خدمات پرداخت و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اطالعات حساب و کاربران خدمات پرداخت قرار مي گيرد ،شناسایي و
مدیریت این عوامل مي تواند در کاهش زیانهای عملياتي و یا افزایش بازدهي آنها نقش مؤثری داشته باشد.
پس از انجام مصاحبه ها و تحليل داده ها نتایج آن در هفت تم (بر اساس مدل تحقيق) دسته بندی گردید که در جدول ذیل
نشان داده شده است.
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گروه

امنیت

ریسک مالی و
عملکردی
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نظارت
مدیریت ارشد
و نهادهای
نظارتی

زیرگروه
انتظارات مشتریان (نیازهای نهان و آشکار)
آموزش کاربران داخلی(ارایه دهندگان) و مشتریان (خدمات گیرندگان)
طرحهای تشویقی و تنبیهی (ایجاد انگیزه و پاداش)
امنیت خدمات بر پایه شبکه و فضای ابری
امنیت خدمات اینترنتی و وب سایتها و وب سرویسها
امنیت شبکه داخلی و ارتباط بیسیم و بسترهای مخابراتی
اجازه کاربری به مشتریان بانکداری باز
محرمانه نگهداشتن اطالعات کلیدی بانک و امنیت بانک اطالعاتی
محرمانه نگهداشتن اطالعات مشتری
اصالت داده ها در اطالعات ،اسناد و مبادالت بانکداری باز
کنترل های مناسب در اعطای اجازه کاربری در سیستم ها ،پایگاه داده ها و برنامه های کاربردی
برنامه ریزی واکنش و عکس العمل در برابر رخدادهای غیرمنتظره
انجام تراکنشهای اشتباه (ریسک عملیات)
انجام تراکنشهای ناموفق
قطعی سرور و یا اخالل در شبکه و بسترهای سخت افزاری
خروج منابع مالی بر اثر عدم توان نگهداشت مشتری
پرداخت جریمه و هزینه (اشتباهات بانکی ،کارمزد ،جریمه های تکلیفی و )...
زبانهای برنامه نویسی مورد استفاده در تولید برنامه های کاربردی
نظارت مؤثر بانک مرکزی و هیأت مدیره شرکتهای ارایه دهنده خدمات بر فعالیت های بانکداری باز
برقراری فرآیند کنترل امنیتی جامع (کنترلهای داخلی)
نظارت جامع و مستمر بانکها بر روابط برون سپاری و وابستگی ها به اشخاص ثالث
برقراری حسابرسیهای آتی برای مبادالت بانکداری باز
رعایت قوانین ،استانداردها ،دستورالعملها و ...
عدم انکار و مسئولیت پذیری در مبادالت الکترونیک و ضوابط مناسب برای اطمینان از تقسیم وظایف

همان طور که در مدل مفهومي تحقيق اشاره شد ،یکي از محورهای این پژوهش بررسي عوامل تاثير گذار بانکداری باز از
چهار منظر مصوب کميته بال شامل سيستم ها – افراد – فرآیندها و روش ها -رویدادهای خارجي مي باشد که با استفاده از نظر
خبرگان انجام شد .با بررسي عوامل مؤثر در مي یابيم که در بانکداری باز مخاطرات ناشي از سيستم در رتبه اول و مخاطرات ناشي
از افراد در رتبه دوم قرار دارد (جدول ذیل):
جدول  -2عوامل تاثیر گذار بانکداری باز
عنوان مسبب

مجموع RPN

ميانگين RPN

درصد از کل

سيستم

1،321

32

%73

افراد

1،213

00

%72

فرآیند

1،223

22

%72

رویداد خارجي

1،041

24

%71

این نتایج به ما نشان مي دهد با توجه به ماهيت نوع عوامل مؤثر و الزامات قانوني آنها نقش سيستم در تعين ميزان ریسک و
مخاطرات بسيار زیاد و تأثير گذار مي باشد .حال برای درک صحيح و دقيق تر موضوع از تقسيم بندی بر اساس این چهار منظر به
اختصار هر کدام آن ها را شرح مي دهيم.
الف -رویدادهای مربوط به اختالالت سيستم
 نگهداری و مدیریت ضعيف سخت افزارها و نرم افزارها ،شبکه و ارائه دهنده خدمت )(Server اختالالت کاری ،خرابي ،کندی و نارسایي سيستم های مختلف ( سخت افزاری و نرم افزاری) مشکالت مربوط به نواقص کمبود نرم افزار و سخت افزار و ... استفاده از فناوری های قدیمي و غير استاندارد (عدم دسترسي به فناوری های جدیدتر)ب -رویدادهای مربوط به افراد
 نقض دستورالعمل داخلي ،سياست ها و رویه ها عدول از اختيارات واگذار شده و سوء استفاده کارکنان از موقعيت و اطالعات عدم کفایت تفکيک وظایف و کنترل های الزم8
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 عدم شفافيت وظایف و مسئوليت ها بي تجربگي کارکنان و مدیران اجرایي عدم برخورداری از کارکنان متخصص و پایبندی به منشور اخالقي عدم کفایت نظارت بر کارکنان نقض قوانين مربوط به سالمت و ایمني کارکنانج -رویداد های مربوط به فرآیندها
 عدم کفایت یا نامناسب بودن رهنمودها ،سياست ها و رویه ها نقض قانون ،مقررات و عدم رعایت الزامات عدم کفایت ارتباطات و یا ایجاد وقفه در آن ها خطاهای مربوط به ورود اطالعات ،پردازش و مسير کاری آن عدم سازگاری فرآیندها ،روش ها و یا ناکافي بودن آنها مستندسازی ضعيف و ناقص از اطالعات و تراکنشها عدم کفایت کنترل های امنيتي وجود نارسایي در برنامه های مربوط به استمرار عمليات کاری ،مدیریت اجرایي و عرضه محصوالت و فرآیندهاد -رویدادهای مربوط به خارج از موسسه
 اعمال مجرمانه مانند کالهبرداری ،سرقت ،جعل ،سوء استفاده از چک و جرایم رایانه ای عمليات تروریستي و ناآرامي های اجتماعي بالیای طبيعي مانند زلزله ،آتش سوزی ،سيل و ... علل مختلف سياسي ،مقرراتي ابالغي ،تغيير قوانين دعاوی حقوقي و احکام الزم االجرای دادگاه وضعيت اقتصادی جامعه و نگرش مرمهمانطور که اشاره شده بود پس از بررسي مصاحبه ها تمامي عوامل شناسایي شده در هفت گروه (تم) دسته بندی شده و پس
از آن طي پرسشنامه هایي از خبرگان درخواست شد تا بر اساس احتمال وقوع ،شدت اثر گذاری و ميزان کشف (کنترل) به این
عوامل امتياز داده و طبق آن  RPNبدست مي آید که مي توان از آن به عنوان شاخصي برای رتبه بندی عوامل شناسایي شده
کمک گرفت .طبق این رهيافت نتایج زیر حاصل شده است:
الف) عوامل تأثيرگذار بيروني :در این تم تمام عواملي که خارج از نظام بانکي و ساختار شرکتهای ارایه کننده خدمات هستند و
بر تمامي برنامه ریزی های خرد و کالن بانکداری باز تاثير گذار مي باشند را دسته بندی شده است که توسط عوامل زیر ارزیابي
مي شود:
انگيزش و الزامات بيروني (صنایع -دولت -روابط بين الملل و  -7 )...نگرش جامعه به تکنولوژی و سنت گرایي  -3مقایسه با
رقيبان در صنعت  -0نيازهای جدید و بازار های نو ظهور (مانند ارزهای دیجيتال و  -2 )...خدمات جایگزین (خدمات جدید با توجه
به تغييرات)  -2رشد سریع در عرصه بانکداری الکترونيکي و فن آوری جدید و ...
در این تم عدم امکان تهيه بسياری از سرویس فضای ابری به دليل تحریم ها ،زمان بر بودن انعقاد قرار داد با شرکت های
توليد اپليکيشن و زمان بر بودن انعقاد قرار داد و انجام امور قانوني و حقوقي بين شرکتها و بانکها باالترین تاثيرگذاری را دارند.
عنوان تم :عوامل بیرونی
شناسای شده
عوامل مؤثر
ی

عدم امکان تهیه بسیاری از رسویس  cloudبه دلیل تحریم ها
زمان بر بودن انعقاد قرار داد با ررسکت های تولید اپلیکیشن
ی
ی
ر
ی
زمان بر بودن انعقاد قرار داد و انجام امور
قانون و حقوق بی رسکتها و بانکها
ریسک رشد رسی ع و وسعت خدمات در حوزه بانکداری باز وعدم رشد متناسب جامعه
کندی رفع نقصها و مشکالت در سیستم ها ی توسعه ررسکت های طرف قرارداد
انجام کامل تعهدات توسط ررسکت های طرف قرارداد (ایجاد حس امینیت و خدمات مستمر)
نافرمان های ی
ی
مدن و )...
بروز مشکالت سیایس و اجتمایع (جنگ ،شورش،
کالهبداری ها در ی
بسب شبکه های اجتمایع (فریب کارب ران)
ر
ر
کند بودن اج رای رسویس ها ی خواسته شده از رسکت های ارایه دهنده خدمات
شناسان رقبا و بازارهای توسعه ای
ضعیف بودن
ی
قطیع برنامه ریزی نشده ر
(نایس از مشکالت به صورت ناخواسته)
قطیع رسویس توسط ررسکت مخاب رات و از دست ی ی
رفی اطالعات ت راکنشها
ی
تجهب سایتهای ی
ی
ی
بیشب
امینیت جهت امنیت
اینب ینت به پروتکل  httpsو پروتکل های

RPN
125
100
100
64
64
64
50
48
36
24
20
16
16
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ب) عوامل تأثير گذار بر انتشار نوآوری :انتشار نوآوری را مي توان فرآیندی درنظر گرفت که یک نو آوری در طول زمان و با
استفاده از کانال های مشخص بين اعضای یک نظام اجتماعي پخش مي شود .نحوه انتشار مي تواند مستقيما بر پذیرش یا عدم
پذیرش یک نوآوری توسط جامعه مؤثر باشد که توسط عوامل زیر ارزیابي مي شود:
 -1دسترسي به زیر ساخت  -7پيچيدگي نوآوری  -3هماهنگي با خدمات قبلي و هدف های کالن و استراتژیک  -0پذیرش از
سوی جامعه (عوامل فرهنگي و اجتماعي)  -2امکان سنجي اجرا و تداوم فعاليت (توانایي اجرا و بازده مورد نظر)  -2تبليغات و
معرفي محصوالت و خدمات جدید (شبکه های اجتماعي و رسانه ها) و ...
عنوان تم :انتشار نوآوری
شناسای شده
عوامل مؤثر
ی
یی
نداشی SOC

45

اهبدها ی بلند مدت برای بانکداری باز
ضعیف بودن ر ر
ی
کمبود معرق و آشنا نمودن جامعه با رسویس ها و محصوالت در این حوزه

36
36

عدم تولید نسخه های به روز اپلیکیشن های کاربردی

27

عدم به روز شدن  lisenceسیستم عامل اصیل و عدم رفع باگ های احتمایل
(نارضایت ی
ی
مشبیان)
عدم رسویس دیه  24ساعت خدمات

12
8
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ج) عوامل درون سازماني :عواملي که در بطن شرکتهای ارایه دهنده خدمات و سيستم بانکي قرار دارد و تمامي سوگيری ها و
برنامه ریزی ها و اهداف را تبيين و تعيين مي کند که توسط عوامل زیر ارزیابي مي شود:
 -1انگيزش و الزامات دروني (نياز برای کسب و کار جدید ،نياز به توسعه و  -7 )...تبيين مقاصد واحد اقتصادی توسط مدیریت
کالن (تصميم مدیریت)  -3سازگاری طرح ها و بودجه ها با هدف های عام (کفایت منابع)  -0عوامل انساني -کارآمدی و آگاهي
کارکنان (آموزش -توانمندی و انگيزه و  -2 )...تبادل اطالعات و مشاوره (آگاه شدن به مسایل و عرصه های جدید)  -2عوامل
بازدارنده و عوامل تقویت کننده (دستورالعمل ها ،قوانين داخلي و آئين نامه ها) و ...
در این تم کافي نبودن آموزش های امنيتي برای مشتریان و کارکنان ارایه دهنده خدمات ،وجود فرسایش شغلي به دليل فشار
کاری و استرس باال برای کارکنان شرکتهای واسطه و بانکها ،عدم مناسب بودن ارگونومي محيط کار برای فعاليت کارکنان و عدم
کنترل رضایت مندی کارکنان در شرکتهای ارایه دهنده خدمات و بانکها باالترین تاثيرگذاری را دارند.
عنوان تم :عوامل دورن سازمانی
شناسای شده
عوامل مؤثر
ی
ی
امنیت برای ی
ی
مشبیان و کارکنان ارایه دهنده خدمات
کاق نبودن آموزش های
ی
ر
وجود فرسایش شغیل به دلیل فشار کاری و اسبس باال برای کارکنان رسکتهای واسطه و بانکها
عدم مناسب بودن ارگونویم محیط کار برای فعالیت کارکنان
عدم ی
کنبل رضایت مندی کارکنان در ررسکتهای ارایه دهنده خدمات و بانکها

RPN
125
125
80
80

تمرکز پتانسیل های ارایه خدمات تنها در یک منطقه یا ناحیه
ی
ی
ی
رسورعملیان و رسور Back up
تجهبات سخت افزاری به عنوان مثال
پشتیبان و نگهداری

64

عدم پرداخت حقوق مناسب به نبوهای تخصیص (فرار مغزها و نبوهای با تجربه)

64

عدم وجود واحد تحقیق و توسعه به صورت تخصیص برای ارائه و تغیب رسویس های مورد نیاز
کمبود شدید نبوی متخصص و ی
فت در زمینه بانکداری باز

48

عدم وجود سیاست های توسعه ای برای ی
گسبش بانکداری باز
ی
عدم ی
انگبه و نبود نقطه های ر
پیشفت سازمان برای پرسنل در ررسکتهای واسط و ارایه دهنده خدمات و بانکها
شبیه به هم فرض شدن فرآیند های موبایل بانک و ی
اینبنت بانک و بانکداری باز در سیاست گذاری ها
مشکل استارتاپها برای ارتباط با بانکها و کسب بازار با وجود ررسکت های بزرگ وابسته به بانکها

14

RPN

75

48
48
48
48
36

انجام تنظیمات رسور جهت جلوگبی از  Downشدن در ی
برخ از روزها به علت باال بودن ترافیک کاربران
ررسکت کارشناسان متخصص در همایش ها و سمینارهای ی
بی الملیل برای به روز شدن آن ها

27

بسب موجود برای راه اندازی ،ی
ضعف در ی
گسبش ،بهره وری ،بازخورد و بازنگری مجدد

27

36

عدم وجود آموزش های تخصیص در این حوزه

27

کمبود ی
ی
تجهبات سخت افزاری و نرم افزاری)
دسبیس به ابزار های تخصیص برای کار (آبدیت نبودن
مشکالت و ساختار نامناسب برای پاسخگون به ی
مشبیان (عدم وحدت رویه در ی
بی خدمات دهندگان)
ی
کنبل صحت خدمات ی
کنبیل مانیتورینگ برای ی
نقص سیستم های ی
الکبونیک

27
24
20

ی
مشبیان به صورت  24ساعت برای رفع خط ها و مشکالت ی
پشتیبان ی
مشبیان
عدم وجود
ی
ی
کنبل مرتب و دقیق فایروالهای و ابزارهای کنبیل جهت جلوگبی از حمالت هکرها

18

عدم نظارت کارشناسان شیفت ی
کنبل بر صحت خدمات

12

18

د) پذیرش فناوری و نوآوری :پذیرش یک فناوری از سوی جامعه و استفاده افراد از آن ،باعث تحقق اهداف هر فناوری و
بخصوص بانکداری باز مي شود که توسط عوامل زیر ارزیابي مي شود:
نگرش (مفيد بودن و سهولت استفاده) درک شده  -7پيامد مورد انتظار (تشویق شدن ،حمایت شدن ،استفاده کردن دیگران)
 -3قابليت اعتماد  -0مفيد بودن در امورات روزمره  -2راحتي ،لذت بخش ،کار بر پسند و طراحي حرفه ای  -2عدم پيچيدگي انجام
امور (عدم نياز به تخصص خاص)  -2سرعت در انجام دادن امور  -3تأثير عوامل انساني (سن ،جنسيت و  )...و ...
عنوان تم :پذیرش فناوری
شناسای شده
عوامل مؤثر
ی

RPN
80

عدم تناسب تشویق و مزایای فوق العاده با توجه به ارائه خدمات جدید
عدم همکاری ررسکت های برنامه نوییس  Core Bankingبا ررسکتهای واسط و استارتاپها
ی
ی
گسبش ربات های نرم افزاری و تنبیل افراد (احتمال بروز مشکالت ی
فت و
امنیت)

64

ی
عدم آگایه ی
مشبیان از خدمات قابل ارایه (عدم شناخت کاق جامعه)

48

نگهداری و بر خط بودن رسویس های لحظه ای مانند استعالمها  ،تراکنشهای مایل و ...

45

عددم وجود آموزش های الزم و تکنولوژی های روز
وجود نگاه رصفا سودآوری برای بانکداری باز (عدم نگاه بلند مدت و ی
مشبی محور برای پوشش نیازها)
کنبل لحظه ای صفحه اصیل سایت ی
ی
اینب ینت و برنامه های کاربردی جهت پیش گبی از  Defaceشدن

24

20

بروز مشکالت در ارتباطات با رسورهای مرکزی

20

80

24

عنوان تم :نظارت مدیریت ارشد و نهادهای نظارتی
RPN

شناسای شده
عوامل مؤثر
ی
ی
کنبل دوره ای و مؤثر اطالعات توسط نهادهای ناظر (بانک مرکزی ،سازمان بازریس و)...
ر
انتقال اطالعات محرمانه توسط رسکت های شخیص ثالث

36

ی
عدم انعطاف ررسکت های طرف سوم در رابطه با بروز ی
ی
امنیت
عملیان و
رسان های

36

64

نبود فرآیند BCM

36

سایبی ،حوادث اجتمایع)
نبود فرآیند مدیریت حوادث در مواقع اضطراری (بالیای طبییع  ،حمالت ر
تعریف سطوح ی
ی
معی و مشخص با توجه به سمت پرسنل و کارکنان
دسبیس

36
30

عدم تفویض اختیار برای تصمیم گبی های تخصیص برای اجرای امور و تهیه سیستیم

27

فرآیند ناکارآمد مدیریت ظرفیت

27

نبود فرآیند مدیریت تغیبات در واحدهای ارایه دهنده خدمات و تهیه کنندگان اطالعات

18
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ه) نظارت مدیریتي و نهاد های نظارتي :نظارت و کنترل یکي از ارکان مدیریت به شمار مي آید و مدیر به عنوان یکي از
وظایف اصلي خود باید شيوه ها ،امکانات و عمليات گوناگون تشکيالت را زیر پوشش نظارتي قرار مي دهد تا حرکت دستگاه ها به
انحراف و امکانات موجود به هرز نرود که توسط عوامل زیر ارزیابي مي شود:
 -1نظارت مؤثر بانک مرکزی و هيأت مدیره شرکتهای ارایه دهنده خدمات بر فعاليت های بانکداری باز  -7بر قراری فرآیند
کنترل امنيتي جامع (کنترل های داخلي)  -3نظارت جامع و مستمر بانکها بر روابط برون سپاری و وابستگي ها به اشخاص ثالث
 -0بر قراری حسابرسي های آتي برای مبادالت بانکداری باز  -2رعایت قوانين ،استانداردها ،دستورالعملها و ...

و) عامل امنيت :امنيت ترکيبي از سيستم ها ،کار بستها و کنترلهای داخلي است که جهت حفاظت از صحت اعتبار و محرمانه
بودن داده ها و فرایند های عملياتي به کار مي رود ( .)Basel,1113توسط عوامل زیر ارزیابي مي شود:
 -1امنيت خدمات بر پایه شبکه و فضای ابری  -7امنيت خدمات اینترنتي و وب سایتها و وب سرویسها  -3امنيت شبکه
داخلي و ارتباط بيسيم و بسترهای مخابراتي  -0اجازه کاربری به مشتریان بانکداری باز  -2محرمانه نگه داشتن اطالعات کليدی
بانک و امنيت بانک اطالعاتي  -2محرمانه نگه داشتن اطالعات مشتری  -2اصالت داده ها در اطالعات ،اسناد و مبادالت
بانکداری باز  -3کنترل های مناسب در اعطای اجازه کاربری در سيستم ها ،پایگاه داده ها و برنامه های کاربردی و ...
در این تم استفاده از شبکه های جتماعي برای تبادل اطالعات سازماني ،کد کردن رمزهای عبور جهت عدم رویت و تشخيص
توسط سایر کاربران ،پيش بيني حمله های احتمالي کاربران به صفحات سایت و برنامه های کاربردی ،باز بودن پورت های ورود و
خروج اطالعات و حمالت سایبری  Ddos, Cross ،zero dayو  ...باالترین تاثيرگذاری را دارند.

11

عنوان تم  :امنیت
عوامل مؤثر
شناسای شده
ی
ی
استفاده از شبکه های جتمایع برای تبادل اطالعات
سازمان

RPN
100

کد کردن رمزهای عبور جهت عدم رویت و تشخیص توسط سایر کاربران

100

پیش ی
بیت حمله های احتمایل کاربران به صفحات سایت و برنامه های کاربردی

100

باز بودن پورت های ورود و خروج اطالعات

80

سو استفاده از تایپ پذیری های سیستم های شعب در بانکها

80

سایبی  zero day ، Ddos , Crossو ...
حمالت ر
نفوذ جاسوسها و یا هکرها به ررسکتهای واسطه و ارایه دهندگان خدمات
امکان  Injectionشدن توسط کاربران و ی
دسبیس به اطالعات سایت و برنامه های کاربردی
ریسک افشای اطالعات درکار با ررسکت های طرف سوم

80

ی
رعایت کلیه موارد
امنیت برا ی طراخ سیستمها و برنامه ها برای عدم نفوذ و نشت اطالعات کاربران
ی
ی
ی
ی
حذف اطالعات و ازبی رفی اطالعات مشبیان

64
64
60
60
36

ی
ریسک
امنیت و هک شدن سیستم بانکداری باز
وجود سیستیم برای حفظ رمزهای عبور حیانی

30

ی ی
امنیت ر
نایس از
گسبدگ حوزه فعالیت های بانکداری باز (خارج از مرزها)

27

36

تعدد نقاط اتصال امن به سیستم های مرکز داده
ی
کنبل عدم ورود اشخاص ناشناس به اتاق رسور

24
24
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ی
اطالعان و از دست ی ی
رفی اطالعات قبیل
مشکل و تداخل بانک
افشای اطالعات ی
مشبیان در بانکداری باز
ی
تنظیم دقیق سطوح ی
دسبیس در پایگاه
اطالعان  SQLجهت کالس بندی اطالعات
ی
حذف اطالعات و یا خران رسورها و از دست ی
رفی داده ها
ر
ی
دسبیس افراد غب مجاز به سیستم
رعایت دقیق و کامل تماس های ی
تلفت جهت احراز هویت شخص و عدم ارائه مطالب و اطالعات
ی
کنبل پورت های رسور جهت برقراری کامل امنیت سیستم عامل
ی
رعایت موارد
امنیت در ارتباطات و تبادل اطالعات در شبکه جهت جلوگبی از حمله هکرها
ی
زیادی قطیع برنامه ریزی شده (به صورت آگاهانه) برای انجام تغیبات و اقدامات امنیت

24
24
18
16
16
12
12
12
10

ز) ریسک های مالي و عملکردی :مخاطرات و ریسک مالي و عملکری مي تواند مستقيم یا غير مستقيم بر عملکرد و بازدهي
مورد انتظار هر خدمت بانکي اثرگذار باشد و در بانکداری باز به دليل وجود نهادهای واسط مالي این ریسکها دارای اهميت
دوچنداني مي باشند که مي توانند باعث موفقيت یا شکست شوند که توسط عوامل زیر ارزیابي مي شود:
 -1انجام تراکنشهای اشتباه (ریسک عمليات)  -7انجام تراکنش های نا موفق  -3قطعي سرور و یا اخالل در شبکه و بستر
های سخت افزاری  -0خروج منابع مالي بر اثر عدم توان نگهداشت مشتری  -2پرداخت جریمه و هزینه (اشتباهات بانکي ،کارمزد،
جریمه های تکليفي و  -2 )...زبان های برنامه نویسي مورد استفاده در توليد برنامه های کاربردی و ...
عنوان تم :ریسک مالی و عملکردی
شناسای شده
عوامل مؤثر
ی

12

RPN

استفاده از پرسنل به عنوان شیف شب

64

قطع ارتباط ی
بی رسور اصیل وب و رسورهای مرتبط دیگر
رسان سامانه های قدییم از بعد زمانی
عدم توانان در بروز ی
ی

60
48

عدم محاسبه باز گشت رسمایه و سود آوری خدمات جدید در این حوزه

48

انجام تراکنش های مایل از مرحله آغازین تا پایان تراکنش

45

توقف خدمت مرکز داده

45

امنیت به علت دانش ی
ی
فت ی
پایی کارکنان
بروز حوادث

36

اختالل در سیستم جاری و تغیب بدون اطالع

27

اشکال در مدیریت کانال های بانیک ()chanel management

20

ایجاد مشکل در وب رسویس و یا رسویسهای خدمات به کاربران

20

اختالل در شبکه داخیل بانک به دلیل ترافیک زیاد

20

قطیع ارتباط رسور با رابط کاربری و یا ارایه دهنده خدمات
ی ی
دگ زیاد رسویس ها و ارتباط ی
بی آن ها و تداخل آن ها
وجود گسب

18
18

اختالل در ارتباط با رسورهای مرکزی بانکها با ررسکتهای واسط و ی
مشبیان

16

 -9نتیجهگیری
بانکداری باز به عنوان یک پلتفرم جدید در عرصه بانکداری به منظور کمک به ایجاد بستری مناسب برای خدمات رساني در
عرصه های بانکداری عمومي ،بانکداری شرکتي ،بانکداری خرد و  ...توانسته به خوبي عمل نماید و جامعه نيز با اعتماد به آن ،این
سبک جدید بانکداری را پذیرفته است .اما باید توجه داشت که این عرصه نيز مانند تمامي نوآوریهای دیگر در یک بازار رقابتي برای
کسب مشتریان بيشتر و حداکثر سازی مقبوليت قرار دارد و این امر باعث مي گردد تا مدیران و تصميم گيران در پي اخذ بهترین
تصميمات باشند .دانستن این موضوع که کداميک از عوامل مؤثر بر بانکداری باز مي تواند بيشترین تأثير را داشته باشد ،مي تواند
برای مدیران و تصميم گيرندگان امر دارای اهميت زیادی باشد ،زیرا با توجه به منابع محدود مشخص نمودن عوامل پرخطر و
تأثيرگذار مي تواند باعث صرف منابع بصورت هدفمند گردد.
در این تحقيق با تم بندی و دسته بندی عوامل شناسایي شده سعي شده است تا پرخطر ترین گروها را مشخص نماید ،نتایج
حاصل از این دسته بندی و تحليل داده های آن به ما امکان مي دهد تا عوامل مؤثر اصلي را مشخص نمایيم .بدین منظور در گام
اول ،برای هریک از گروه ها به تفکيک مشخص شده ،تعداد عوامل اثر گذار آنها برآورد گردید که نتایج آن در جدول زیر آمده
است:
جدول  -3عوامل تاثیر گذار
عنوان گروه ریسکي

39

1,979

39%

25

1,109

22%

11

629

12%

14

473

9%

10

374

7%

8

311

6%

6

164

3%

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول فوق مشاهده مي شود که عوامل درون سازماني ،امنيت و عوامل بيروني به ترتيب دارای
بيشترین اثرگذاری مي باشند .همچنين این آمار به ما نشان مي دهد که ميتوان با مدیریت عوامل درون سازماني و مباحث امنيتي،
بيش از نيمي از مخاطرات در حوزه بانکداری باز را کنترل نمود.
با بررسي عوامل شناسایي شده و ميزان شدت اثرگذاری آنها و احتمال وقوع مي توان ماتریس ریسک را برای آنها ترسيم نمود
که نتایج حاصله در جدول زیر نشان داده شده است.
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عوامل درون سازماني
امنيت
عوامل بيروني
ریسک مالي و عملکردی
نظارت مدیریتي و نهادهای ناظر
پذیرش فناوری
انتشار نو آوری

عوامل
مؤثر

مجموع
RPN

درصد
از کل

جدول  -4نتایج پژوهش
استراتژی برای مدیریت
وضعبت بحراني  -نياز اقدام
عدم پذیرش (برون سپاری)
کاهش مخاطره (درمان)
تحمل (بي تفاوت)

تعداد عوامل شناسایي شده

ميانگين RPN

16
10
65
8

95
36
36
17

عواملي که در استراتژی وضعيت بحراني قرار مي گيرند عبارتند از:
 .1حمالت سایبری  Ddos, Cross ،zero dayو ...
 .7سو استفاده از تایپ پذیری های سيستم های شعب در بانکها و شرکتهای واسطه (تخلف کارمندان)
 .3کد کردن رمزهای عبور جهت عدم رویت و تشخيص توسط سایر کاربران
 .0نگهداری و بر خط بودن سرویس های لحظه ای مانند استعالمها ،تراکنشهای مالي و ...
 .2زیادی قطعي برنامه ریزی شده (به صورت آگاهانه) برای انجام تغييرات و اقدامات امنيتي
 .2رعایت کليه موارد امنيتي برا ی طراحي سيستمها و برنامه ها برای عدم نفوذ و نشت اطالعات کاربران
 .2استفاده از شبکه های جتماعي برای تبادل اطالعات سازماني
 .3ریسک افشای اطالعات در کار با شرکت های طرف سوم
 .1کافي نبودن آموزش های امنيتي برای مشتریان و کارکنان ارایه دهنده خدمات
 .14قطعي برنامه ریزی نشده (ناشي از مشکالت به صورت ناخواسته)
 .11عدم امکان تهيه بسياری از سرویس  cloudبه دليل تحریم ها
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 .17باز بودن پورت های ورود و خروج اطالعات
 .13پيش بيني حمله های احتمالي کاربران به صفحات سایت و برنامه های کاربردی
 .10وجود فرسایش شغلي به دليل فشار کاری و استرس باال برای کارکنان شرکتهای واسطه و بانکها
 .12ایجاد مشکل در وب سرویس یا سرویسهای خدمات به کارکنان
 .12بروز مشکالت سياسي و اجتماعي (جنگ ،شورش ،نافرماني های مدني و )...
این عوامل که دارای سطح " وضعيت بحراني – نياز به اقدام آني " مي باشند ،دارای تاثير گذاری زیاد و احتمال وقوع فراوان
مي باشند .برخي از آنها تنها بوسيله خاتمه دادن فعاليت ،قابل درمان یا قابل خودداری تا سطح قابل قبول مي باشند .اما برخي دیگر
از انها را نمي توان خاتمه داد بلکه باید اقدامات آني و اظطراری و به بيان ساده تر "مدیریت بحران" نمود تا بتوان اثرات آنها را که
در موارد زیادی دارای اثرات تخریبي فراوان و زیان باری مي باشند قابل کنترل کرد.
عواملي که در استراتژی عدم پذیرش قرار ميگيرند عبارتند از:
 .1وجود سيستمي برای حفظ رمزهای عبور حياتي
 .7زمان بر بودن انعقاد قرار داد با شرکت های توليد اپليکيشن
 .3افشای اطالعات مشتریان در بانکداری باز
 .0توقف خدمت مرکز داده
 .2اشکال در مدیریت کانال های بانکي ()chanel management
 .2تمرکز پتانسيل های ارایه خدمات تنها در یک منطقه
 .2ریسک امنيتي و هک شدن سيستم بانکداری باز
 .3انتقال اطالعات محرمانه توسط شرکت های شخصي ثالث
 .1تعریف سطوح دسترسي معين و مشخص با توجه به سمت پرسنل
 .14زمان بر بودن انعقاد قرار داد و انجام امور قانوني و حقوقي بين شرکتها و بانکها
این عوامل که دارای سطح "عدم پذیرش – برون سپاری" مي باشند ،دارای تاثيرگذاری زیاد و در عين حال احتمال وقوع کم
یا متوسط مي باشند .برای این دسته از ریسکها شاید بهترین راهکار ،انتقال آنها باشد .این امر ممکن است بوسيله یک بيمه رسمي
و متعارف و یا با پرداخت به شخص ثالثي برای پذیرش ریسک آنها انجام گردد .این گزینه به خصوص برای کاهش خطرات مالي و
دارایي مناسب مي باشد.
عواملي که در استراتژی کاهش مخاطره قرار مي گيرند ( 22مورد) عبارتند از:
 .1تعدد نقاط اتصال امن به سيستم های مرکز داده
 .7کنترل خروجي اطالعاتي بصورت اکسل فقط با مجوز مدیر اداره
 .3بروز مشکالت در ارتباطات با سرورهای مرکزی
 .0حذف اطالعات و یا خرابي سرورها و از دست رفتن داده ها
 .2عدم کنترل رضایت مندی کارکنان در شرکتهای ارایه دهنده خدمات و بانکها
 .2عدم همکاری با شرکت های برنامه نویسي سرشناس  Core Bankingبا شرکتهای واسط
 .2عدم پرداخت حقوق مناسب به نيروهای تخصصي (فرار مغزها و نيروهای با تجربه)
 .3ریسک رشد سریع و وسعت خدمات در حوزه بانکداری باز وعدم رشد متناسب جامعه
 .1پشتيباني و نگهداری تجهيزات سخت افزاری به عنوان مثال سرورعملياتي و سرور Back up
 .14عدم انگيزه و نبود نقطه های پيشرفت سازماني برای پرسنل در شرکتهای واسط و ارایه دهنده خدمات و بانکها
 .11دسترسي افراد غير مجاز به سيستم
 .17کالهبرداری ها در بستر شبکه های اجتماعي (فریب کاربران)
 .13و ...
این عوامل که دارای سطح "کاهش مخاطره" مي باشند ،دارای تاثيرگذاری اندک اما در عين حال احتمال وقوع فراوان مي
باشند .هدف از کاهش ریسک ،کنترل برای محدود کردن مخاطرات در سطح قابل قبول مي باشد .در این حالت راه اندازی دوره
های آموزشي دقيق و پيشرفته برای کارمندان در جهت افزایش مهارت های عملياتي آنها با توجه به نيازهای روز ،بروزرساني
سيستمهای فن آوری اطالعات و برطرف نمودن نقاط ضعف آنها به منظور بازدهي بيشتر و نيز اتخاذ تدابير مدیریتي و عملياتي
مناسب توسط مسئوالن تصميم گيرنده ،مي توانند در کاهش و کنترل کردن این عوامل نقش بسزایي را ایفا کنند.
عواملي که در استراتژی تحمل قرار مي گيرند عبارتند از:
 .1کمبود نظارت کارشناسان شيفت کنترل بر صحت خدمات
 .7کمبود وجود پشتيباني مشتریان به صورت  70ساعت برای رفع خط ها و مشکالت مشتریان
 .3نقص سيستم های کنترلي مانيتورینگ برای کنترل صحت خدمات الکترونيک
 .0ضعف ارتباط سرور با رابط کاربری و یا ارایه دهنده خدمات

 شدنDeface  کنترل لحظه ای صفحه اصلي سایت اینترنتي و برنامه های کاربردی جهت پيش گيری از.2
 ضعيف بودن شناسایي رقبا و بازارهای توسعه ای.2
 وجود گستردگي زیاد سرویس ها و ارتباط بين آن ها و تداخل آن ها.2
 وجود نگاه صرفا سودآوری برای بانکداری باز (مي بایست نگاه بلند مدت و مشتری محور برای پوشش نياز.3
)مشتریان باشد
 بدین صورت است که. دارای تاثيرگذاری و احتمال وقوع اندک مي باشند،عواملي که دارای سطح "تحمل ریسک" مي باشند
 توانایي انجام هر، حتي اگر قابل تحمل نباشد.در معرض ریسک قرار گرفتن ممکن است بدون هيچگونه اقدامي قابل تحمل باشد
 در، در این حالت مي توان با آموزشهای ساده و اتخاذ تدابير مدیرتي مناسب،عملي برای برخي ریسکها ممکن است محدود باشد
.مواجهه با اینگونه ریسکها اقدام نمود
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