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چكیده
رقابت براي بهبود کیفیت محصوالت و خدمات ،سرنوشت همه صنایع و مؤسسات خدماتي را رقم مي زند .

تاکنون مطالعات متعددي در ارتباط با بهبود کیفیت و تنوع محصوالت و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفته اما کم تر به
مؤسسات اعتباري پرداخته شده است .نظام بانکي دولتي ایران و مؤسسات اعتباري ،به عنوان مراکز مالي که اکثریت
مردم با آ نها سروکار دارند ،امروزه با چالشهاي بیشماري مواجه است .حضور بانك هاي خصوصي ،زمزمه فعالیت
بانکهاي خارجي و همچنین پیوستن ایران به سازمان تجارت جهاني ،نیاز به تغییر نگرش در نحوه ارائه خدمات را به
یك الزام تبدیل نموده است.
اصوال سیستم هاي اطالعاتي بانکها و موسسات مالي براي ارائه صورتهاي مالي برون سازماني و گزارشگري
خارجي طراحي شده اند و در صورت سود و زیان آنها هزینه تمام شده فعالیتهاي بانکي بر مبناي روشهاي سنتي
مدیریت محاسبه و فراهم مي شود ،اما اطالعاتي در مورد هزینه تمام شده فعالیتهاي خاص یا بهاي تمام شده هر
یك از خدمات و محصوالت به صورت جداگانه و دقیق ارائه نمي شود .امروزه با رشد پیچیدگیها و متنوع شدن
فعالیتهاي بانکي ،درک این پیچیدگیها و سنجش تاثیر آن بر هزینه ها و منابع سازمان اهمیت زیادي دارد ،بانکها
خدماتي را تولید کرده و به مشتریان خود عرضه مي کنند ،از اینرو الزم است که از هزینه ها تمام شده این خدمات
مطلع بوده تا بتوانند منفعت و هزینه آنها را ارزیابي کنند .شناخت فعالیتها و خدمات و ارائه اطالعات دقیق در
خصوص بهاي تمام شده هریك از این فعالیتها و خدمات مستلزم طراحي و استفاده از یك سیستم مناسب مدیریت
یا تخصیص صحیح هزینه ها به فعالیتها و خدمات مي باشد .در این مقاله ابتدا نا رسایي روشهاي سنتي مدیریت بر
مبناي فعالیت ( ) ABMرا تشریح مي کنیم ،سپس سیستم مدیریت بر مبناي فعالیت را تعریف کرده و در ادامه به
لزوم بکارگیري این نوع سیستم مدیریت در بانك مي پردازیم.
واژههای كلیدی :هزینه یابي بر مبناي فعالیت ( ،)ABMصنعت بانکي ،تسهیالت ،سپرده ،قیمت گذاري داخلي.

 - 1کارشناس امور مالي مدیریت بانك دي (نویسنده مسئول) erfan_razavi_0831@yahoo.com

 - 2کارشناس امور مالي مدیریت بانك دي
 - 3بانکدار بانك سپه
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مشتریان انتظارات مختلفي از حاالت و کیفیت

 -1مقدمه
امروزه بازار ،واقعاٌ یك بازار جهاني است .شرکتها

قابل اعتماد به خدمات بانکي دارند .آنها بهاي تمام

و مؤسساتي که در یك شهر یا یك کشور مشخص

شده تسهیالت ،زمان و چگونگي استفاده از تسهیالت

فعالیت مي کنند ،همان گونه که احتماالً رقبایي در

و یا محصوالت بانکي یا خدماتشان را در نظر مي

شهر یا کشور محل فعالیت خود دارند با رقبایي

گیرند .براي راضي نگه داشتن مشتریان و رقابت با

درسایر کشورها نیز روبرو هستند .بي تردید عرصه

سایر بانکها باید به صورت همزمان روي سه بعد

تجارت در جهان و همچنین ایران بیش از گذشته

کیفیت ارایه خدمات ،هزینه هاي بانکي و زمان و

رقابتي شده است .در گذشته بیشتر عرصههاي فعالیت

نحوه ارایه خدمات رقابت کرد .این سه عنصر یك

مالي به صورت انحصاري توسط چند بانك بزرگ

مثلث استراتژیك را تشکیل مي دهند .در این حوزه

دولتي اداره ميشد و بانکهاي فعال در عرصه تجارت

نیز صنعتي شدن ایران در سالهاي اخیر ،وجود تحریم

در قیاس با مشتریان در موضعي فرادست قرار داشتند،

هاي مختلف اقتصادي (در سوخت و بنزین) ،ترافیکها

اما رقابتيتر شدن عرصههاي مختلف بانکداري در

و تصادفات متعدد شهري ،بزرگ شدن شهرها و انتقال

ایران موجب گردید تا کلیه بانکها ،شیوه هاي نوین

صنابع و کارخانجات به بیرون شهرها و استفاده روز

رقابتي سازي محصوالت و خدمات را سرلوحه

افزون مردم از خدمات شهري و فروشگاهي ،زمینه را

ارزشهاي سازماني خود قرار دهند .به همین منظور

جهت استفاده از خدمات نوین بانکداري در جهت

رقابت شدید جهاني بانکها را ناچار مي سازد که به

رفع نیازهاي مالي ایشان در کوتاه ترین زمان ممکن

خاطر دستیابي به کیفیت باالي ارایه خدمات

فراهم مي دارد .از این رو استفاده از خدمات نوین

محصول با هزینه پایین بیش از گذشته تالش کنند.

بانکداري شعبه اي و بانکداري الکترونیکي به همان

در بخش دیگر وقتي مقیاس حوزه عملیاتي یك

اندازه که مي تواند تا حد زیادي از هزینه هاي جاري

بنگاه کوچك باشد ميتوان با اتکاء به قوه ارتباطات

شهروندان جهت انجام امور جاري زندگي خود

فردي مسائل آن را حل و فصل نمود اما زماني که

بکاهد و کاهش هزینه هاي ملي و صرفه جویي در

ابعاد حوزه عملیاتي یك بنگاه وسیع و رقباي تجاري

منابع ملي را در پي داشته باشد ،امکان حضور در

آن بزرگ باشد و همچنین نیازهاي عملیات مالي

جامعه جهاني را از طریق بازاریابي تجارت الکترونیك

مشتریان با توجه به تغییرات سطح زندگي مردم در

و ارتقاي مزیت رقابتي پایدار را براي بانکها از طریق

جوامع در حال توسعه افزایش یابد ،دیگر نميتوان به

افراد حقیقي و حقوقي فراهم مي آورد تا بانکها ضمن

ارتباطات حضوري با مشتریان اتکاء کرد و ناگزیر باید

ارایه خدمات ،بطور مرتب بتوانند از آزمونهاي بررسي

از شیوههاي نوین استفاده نمود .همچنین مزیت

بازار که (بر اساس انتظارات و توقعات سیستمهاي

رقابتي بخش بانکي که در سرتاسر دنیا تحت تأثیر

مبتني بر مدیریت روابط مشتریان  )CRMبراي آگاهي

تغییر مقررات بخش بانکداري که منجر به ایجاد تعداد

از نیازهاي مشتریان در سطح رضایت مندي آنها

زیادي از مؤسسات مالي ارایه دهنده خدمات بانکي

طراحي شده است استفاده کنند.

شده است ،ضمن ایجاد گزینه هاي متعدد ،بانکها را

کیفیت ،تجربه کلي یك مشتري با روند خدمات

ملزم به رعایت قوانین پایدار در بخش توسعه عملیات

بانکي است که از خصوصیات مشتري مداري در

بانکداري خود مي کند.

شعب بانكها شروع گردیده و ضمن توجه به
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خصوصیات و امکانات آن محصول بانکي ،قابلیت

فعالیت از این باور سرچشمه مي گیرد که محصوالت

اعتماد به بازگشت سرمایه را در بر مي گیرد .کیفیت

فعالیتها را مصرف مي کنند و فعالیتها منابع را .پس

همچنین شامل خدمات دهي این امکانات مانند

مدیریت بر مبناي فعالیت عبارت است از یك روش

خدمات الکترونیك (غیر حضوري) و سطح کارایي

سیستماتیك بررسي ،برنامه ریزي  ،کنترل و بهبود و

خدمات انجام شده توسط بانك است.

هزینه هاي سرمایه اي که بر اصل هزینه هاي مصرفي

بهاي تمام شده یا هزینه خدمات بانکي ،شامل

فعالیتها تمرکز دارد .سیستمهاي  ABMبرخالف

منابع مصرف شده به وسیله بانك و اشخاص حمایت

سیستمهاي سنتي هزینه که بر کارکنان متمرکز هستند،

کننده آنها مانند سپرده گزاران و تسهیالت گیرندگان

بر کار تکیه دارند .رکن اصلي مدیریت بر مبناي

است .بهاي تمام شده خدمات بانکي شامل کل حلقه

فعالیت ،حسابداري فعالیت ()accounting activity

ارزش یعني کل تشکیالت از سپرده گزار تا خدمات

است.

دهي به سپرده گزاران ،گیرندگان تسهیالت تا تضمین
هاي الزم جهت بازگشت منابع و سایر هزینه هاي

 -2روششناسی پژوهش

اداري و تشکیالتي که براي مشتریان ارزش افزوده به

تحقیق حاضر با رویکرد ترویجي و با هدف

وجود ميآورند است .با این تعبیر بهاي تمام شده

دانشافزایي و به روش کتابخانهاي ،استفاده از منابع

مشتریان شامل بهاي تمام شده تأمین کننده و مصرف

علمي اعم از کتاب ،مقاله و تحقیقات اجرا شده است.

کننده خدمات بانکي است که معموال بهاي تمام شده
مالکیت نامیده مي شود .زمان ،یعني مدتي که صرف

 -3مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

مي شود تا بانك پس از اعالم نیاز ،خدمات بانکي

حسابداري مدیریت به عنوان نظام اطالعاتي،

مورد نظر را در اختیار مشتري قرار دهد یا مدتي که

فرآیند طراحي و استفاده از اطالعات را در یك سازمان

بانك قادر است محصوالتش را با امکانات جدید یا

در بر مي گیرد .در گذشته حسابداري مدیریت سنتي،

تکنولوژي نوآوري شده با سرعت توسعه دهد و آن را

روي اطالعات مالي چون بهاي تمام شده محصوالت

در سریعترین وقت به بازار عرضه کند .همچنین زمان

یا درآمد ایجاد شده توسط یك واحد سازمان متمرکز

شامل صرف وقت جهت کامل کردن حلقه فعالیتهاي

مي شد( .رهنماي رودپشتي).

درون سازماني از شروع تا پایان خدمات بانکي مي
شود.

سیستم مدیریت بر مبناي فعالیت از این باور
سرچشمه مي گیرد که محصوالت فعالیتها را مصرف

امروزه اگر مدیران بانکها بخواهند محصوالتي را

مي کنند و فعالیتها منابع را .پس مدیریت بر مبناي

ارایه نمایند که در بازار هاي داخلي ،جهاني با

فعالیت عبارت است از یك روش سیستماتیك

محصوالت مشابه قابل رقابت باشد و مشتریان را به

بررسي ،برنامه ریزي ،کنترل و بهبود و هزینههاي

خود جذب کند ،مي بایستي نسبت به فعالیتهایي که

سرمایه اي که بر اصل هزینههاي مصرفي فعالیتها

در ارایه محصوالت و خدمات بانکي نقش دارند و از

تمرکز دارد .سیستمهاي  ABMبرخالف سیستمهاي

هزینه انجام اینگونه فعالیتها بموقع آگاه شوند .این

سنتي هزینه که بر کارکنان متمرکز هستند ،بر کار تکیه

آگاهي از طریق شناسایي فعالیتها و تخصیص هزینه ها

دارند .رکن اصلي مدیریت بر مبناي فعالیت،

و فعالیتها به دست مي آید .سیستم مدیریت بر مبناي

حسابداري فعالیت ( )activity accountingاست.
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حسابداري فعالیت همانگونه که از اسم آن

مبناي فعالیت بر این فرض استوار است که در یك

برميآید سیستمي است که فعالیتها ،هزینهها و

بنگاه اقتصادي ،انجام فعالیت ها موجب ایجاد هزینه

ویژگيهاي فعالیتها و درآمدهاي هر واحد ،هر مرکز

مي گردد و بنابراین از طریق اعمال مدیریت بر

هزینه یا گروهي از کارکنان را در یك سازمان معین و

فعالیت ها ،مدیریت بر هزینه ها قابل اعمال خواهد

گزارش ميکند .به عبارت دیگرحسـابداري فعـالیت

بود.

بـه شناسایي مجموعـهاي از تکـنیكهاي طـراحـي

هدف مدیریت بر مبناي فعالیت عبارت است از:

شـده در حسـابـداري مـدیـریـت ميپردازد که

پاسخگوئي به نیاز مشتریان با حداقل استفاده از منابع

تاکیدشان بر فعالیتهاست .این تکنیكها عمدتا شامل

سازمان بودجه بندي سنتي و گزارش هاي مقایسه اي

سیستم تولید بهنگام ،هزینه یابي بر مبناي فعالیت،

در این روش ،هزینه ها را برحسب حوزه هاي

هزینه یابي هدف و هزینه یابي کایزن است.

مسئولیت (دوایر) تفکیك مي نماید ،درحالي که در

در بازارهاي رقابتي توسعه یافته جهاني ،نیاز

رویکرد مدیریت بر مبناي فعالیت ضروري است

سازمانها به منظور سازگاري با محیط رقابتي ،پویا و

هزینه ها برحسب فعالیت ها تفکیك شده و بر این

پیچیده امروزي به منظور بقاء امري بدیهي است .در

اساس اطالعات سودمندي درخصوص بازده و نتایج

این راستا سیستمهاي اطالعاتي زیادي جهت

هریك از فعالیت ها و تحلیل و مقایسه هزینه هاي

هزینه یابي خدمات و محصوالت ،تهیه بودجه ،کاهش

انجام یافته با نتایج (خروجي هاي) هریك از فعالیت

هزینهها ،بهبود مستمر ،ارزیابي عملکرد و… و نهایتاً

ها بدست داده شود.

افزایش ارزش ،ارائه شده است .سیستمهاي سنتي

بنابراین در روشهاي سنتي ،گزارشگیري اساسا

هزینهیابي با استفاده از چند محرک هزینه  1گزارشات

برحسب دوایر صورت مي پذیرد ،درحالي که در

مالي و بودجهاي را به طور گمراهانه پشتیباني ميکرده

رویکرد  ABMگزارشگري براساس فعالیت ها انجام

و اطالعات تحریف شده ارائه ميدادند .در چنین

مي گیرد

فضایي سازمانها بطور فزاینده در پي اصالح

خصوصیت پراهمیت دیگر گزارشگیري بر اساس

سیستمهاي هزینهیابي خود شدند .مقصود از یك

ABMاین است که یك فعالیت در مجموعه

سیستم هزینهیابي اصالح شده ،سیستمي است که

واحدهایي که در انجام یك فعالیت معین مشارکت

ناهمگوني مصرف منابع به وسیله خدمات،

دارند ردیابي شده و جمع هزینه هاي مربوط به

محصوالت یا مشتریان را بهگونهاي بهتر اندازهگیري

فعالیت مورد نظر در واحدهاي مختلف شناسایي و

نماید و همچنان افزایش رقابت و پیشرفت تکنولوژي

منعکس مي گردد .بعنوان مثال در پاسخگویي به

و فنآوري اطالعات عاملي تعیینکننده در طراحي

سفارش مشتري ،دوایر مختلف تولید و فروش

چنین سیستمي بود.

مشارکت دارند و این دوایر مي کوشند في المثل یك

مدیریت بر مبناي فعالیت ) (ABMرویکرد فلسفه

سفارش معوق را تسریع نمایند و محصول را به

مدیریتي است که ضمن آن بنگاه اقتصادي به مثابه

مشتري تحویل دهند .امور مالي به ارزیابي و کنترل

مجموعه اي از فعالیت هاي به هم پیوسته درنظر

اعتبار مشتري مي پردازد و نهایتاً واحد خدمات

گرفته مي شود که فعالیت ها در نهایت باید درخدمت

فروش انجام هماهنگي ها و حصول اطمینان از

ارزش آفریني براي مشتریان قرار گیرند .مدیریت بر

تحویل به موقع سفارش دریافتي را عهده دار مي
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گردد .به این ترتیب کل هزینه پاسخگویي به سفارش
مشتري از محدوده واحد خدمات فروش فراتر رفته و
هزینه هاي ایجاد شده از این بابت در واحدهاي
مختلف را شامل مي گردد و درنتیجه جمع هزینه هاي

 تشخیص یا حذف هزینههایي که مربوط به
فعالیت هاي غیر ارزش زا هستند؛
 ایجاد فرایندها و فعالیت هایي که مشتري
حاضر است براي آن پول بپردازد؛

مؤثر در انجام سفارش مشتري مشخص شده و

 تعیین معیار جهت فعالیت ها؛

بصورت جامع به مدیریت منعکس مي گردد.

 حمایت از تیم سازیتعیین کارایي و اثربخشي

با این توضیحات ،روش سنتي و روش مبتني بر
ABMرا مي توان براساس مثال فوق بصورت زیر

تمام فعالیت هاي انجام شده در واحد یا
سازمان.

مقایسه نمود.

اهمیت دیگر رویکرد مدیریت بر مبناي فعالیت،
شناسایي فعالیت هاي فاقد ارزش زایي است که در
عمل به سودمندي محصول و یا خدمات نمي افزاید؛
به عبارت دیگر ،فعالیت هاي فاقد ارزش زایي فعالیت
هایي هستند که مشتري بابت آن ها حاضر نیست
وجهي پرداخت نماید ،مانند بازرسي محصوالت و
جابه جایي مواد این گونه فعالیت ها قابل کاهش و یا
حذف مي باشند.

 -2-3وظایف مدیریت بر مبنای فعالیت
 )1معرفي فعالیت هاي داراي ارزش افزوده و
فعالیت هاي بدون ارزش افزوده
 )2مهندسي مجدد و طراحي مجدد ساختار
فعالیت ها
 )3الگوبرداري فعالیت هاي با ارزش افزوده به
عنوان ابزار کلیدي براي بهبود مستمر
 )4توسعه سیستم اندازه گیري کارایي براي بهبود

شناسائي و گزارشگري فعالیت هاي فاقد ارزش

مستمر

زایي ،به مدیریت نشان مي دهد که چه میزان قابل
مالحظه اي از منابع بنگاه دراثر فعالیت هاي فاقد

 -3-3شرایط ایجاد یک سیستم حامی:ABM

ارزش زایي مي تواند به هدر رود .برپایه این گزارش

 فعالیتهاي کلیدي انجام شده را تعیین نمایند.

ها ،مدیریت مي تواند نسبت به حذف برخي فعالیت

 محرکهاي هزینه را توسط فعالیت تعیین کنند.

ها و یا کاهش هزینه آن ها اقدام نماید .اعمال

 هزینههاي سربار و هزینه هاي غیر مستقیم

مدیریت بر مبناي فعالیت مستلزم بکارگیري دو

دیگر را توسط فعالیت با به کارگیري محرک

تکنیك هزینه یابي بر مبناي فعالیت) (ABCو بودجه

هاي هزینه شفاف ،دسته بندي کنند.

بندي بر مبناي فعالیت ) (ABBمي باشد که به اختصار

 دادهها را برمبناي تقاضاهاي کار با فعالیت
جمع آوري کنند.

به معرفي آن ها پرداخته شد.

 هزینهها را بر مبناي فعالیت به محصوالت و
 -1-3اهداف مدیریت بر مبنای فعالیت:

 بهبود منافع با معرفي فرصت هاي ارزش
آفرین؛

مشتریان تخصیص دهند.

 اطالعات مالي و عملیاتي را در سطح هر
فعالیت تعیین کنند.

 اندازه گیري هزینه منابعي که در اجراي فعالیت
هاي اصلي واحد یا سازمان مصرف مي شوند؛
مجله حسابداري مديريت  /شماره سيويکم
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 -4-3مراحل هشتگانه  ABMدر سیستمهای بانكی

 -7-3ویژگیهای  ABMدر تعامل با ABC

 مدل  ABMنتیجه به کارگیري موفقیت آمیز

 )1تعریف دامنه پروژه؛

 ABCبوده است.

 )2شناسایي فعالیتها ،منابع و شاخصهاي ستاده؛

 مدل  ABMبعد پویاي تازه اي از لحاظ بهبود

 )3تحلیل جریان عملیاتي فرایند؛

مستمر فعالیت ها به  ABCاضافه کرده است.

 )4جمع آوري داده ها و شناسایي نقشهاي رابط

 مدل  ABMاطالعات مورد نیاز خود را از

میان داده ها؛

ABCميگیرد.

 )5تهیه یك مدل کامپیوتري؛
 )6ارزش گذاري و اعتبار دادن به مدل؛

مدیریت بر مبناي فعالیت بر مدیریت فعالیت ها

 )7تعبیر و تفسیر اطالعات جدید؛

جهت کاهش بهاي تمام شده تاکید دارد .هزینه یابي

 )8اجرا.

بر مبناي فعالیت بر ایجاد ارتباط بین هزینه هاي سربار
 -5-3دالیل به كارگیری  ABMدر سیستم

و فعالیت ها تاکید مي کند ABC ...جزئي از ABM

بانكداری نوین:

است و در  ABMشناسایي و تحلیل فعالیت ها جهت

 قیمت گذاري مجدد محصوالت و بهینه سازي

تحقق اهداف است؛ و اخر در  ABCشناسایي و
تحلیل فعالیت ها به منظور تعیین هزینه هر فعالیت

طراحي محصول جدید؛

است.

 کاهش هزینه ها؛
 اثرگذاري بر برنامهریزي استراتژیك و

بهاي تمام شده خدمات در بانکداري سنتي فوق
العاده افزایش یافته است و قابل مقایسه با بانکداري

عملیاتي.

الکترونیکي نیست .با انجام یك تحقیق ساده مي توان
 -6-3اصول اساسی ساختار ABM

میزان صرفه جویي حاصل از بکارگیري بانکداري

 )1جریانات هزینه در این مدل

نوین را با روش هزینه یابي مبتني بر کارسنجي و

 )2حساب هاي دفتر کل عمومي

فعالیت سنجید .هزینه یابي بر اساس مدل هاي

 )3طبقه بندي هزینه ها و فعالیت ها

کارسنجي ،روشي است که تمام فرآیندهاي عملیاتي،

 )4تعیین هزینه ها از حساب هاي دفتر کل

نظارتي و مدیریتي هر محصول و خدمت را به

 )5دانستن محرک هاي هزینه

تفکیك و بر اساس زمان مورد نیاز هر فرآیند به

 )6تغییر پذیري محرک هزینه

منظور ارائه به مشتري محاسبه مي کند .هزینه یابي

 )7تعیین کردن هزینه ها از حساب هاي دفتر کل

مبتني بر فعالیت دربانکداري ،محاسبه هزینه

به فعالیت ها

محصوالت و خدمات بانکي به نحوي است که شامل

 )8تعیین دوباره هزینههاي واحدها به سایر
واحدها

اجزاي هزینه هاي برآمده از فعالیت هاي مربوط به
توسعه ،نظارت و فروش این نوع از محصوالت و

 )9ارزش زایي محصول و مشتري

خدمات مي شود.

 )11استفاده از واحد هزینه براي تجزیه و تحلیل

امروزه باید بر تامین و تجهیز زیرساختهاي مناسب
اطالعاتي و مخابراتي بانکها توجه دوباره نمود و
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زیرساختهاي مناسبي براي کارکرد شبکه ها ،طراحي

در هزینه یابي بر مبناي فعالیت ارتباطات بین

وساخت فضاهاي عملکردي (معماري) جهت ارائه

هزینه هاي سربار و فعالیتها را کشف و ایجاد مي کند

خدمات الکترونیکي و آماده سازي شعبه هاي بانك

به نحوي که بهتر بتوانیم هزینه هاي سربار را

بمنظور ارائه خدمات جدید را بوجود آورد .با ورود

تخصیص بدهیم .مدیریت بر مبناي فعالیت روي

فناوري اطالعات به صنعت بانکداري باید به پرسنل

مدیریت فعالیتها براي کاهش هزینه ها متمرکز مي

در جهت باال بردن مهارت نیروي انساني آموزش داده

شود ،به عبارت بهتر باید رابطه بین فعالیتها و مدیریت

شود تا از صرف وقت و هزینه در شعب بانکها

ها را درک کنیم و فعالیتها را به سمت کاهش هزینه

جلوگیري بعمل آید.

ها پیش ببریم.

شبکه بانکي کشور باید در جستجوي راهي باشد
که چه خدماتي را مي توان به فضاي مجازي منتقل

 -2-4مكانیزم عملكرد  ABMدر كنترل و اداره

کرد و در این فضاي نوین چگونه مي توان مشتریان

منابع سازمانی یک بانک

خود را حفظ نمود و به آنان احساس امنیت داد .با

 ABMمعموال دو هدف اصلي را در سازمان

این کار از فعالیت هاي اضافي به صورت دستي

دنبال مي کند که عبارتند از )1 :کنترل و اداره کردن

جلوگیري مي شود و کارها به نرم افزار و شبکه

منابع سازماني از طریق کنترل فعالیت ها با توجه به

سپرده مي شوند که در نهایت از فعالیت هاي اضافي

بهبود مستمر سازماني  )2کاهش هزینه ها و افزایش

مي کاهد .متناسب با پیشرفتهاي جدید ،بانکداري نیز

سودآوري سازماني که از بهبود بخشیدن به فعالیت ها

تغییراتي نموده است و کارکرد شعب از فعالیت هاي

و کاهش فعالیت ها بدون ارزش افزوده حاصل مي

صرفا مرتبط با دریافت و پرداختهاي رایج انواع

شود.

قبوض به فضاي تعامل اقتصادي تغییر یافته است که

پیش نیازهاي اصلي نظام جامع مدیریت بر مبناي

درآن کارشناسان در مسائل مالي و اقتصادي مشاوره

فعالیت:

هاي ارزنده ارائه مي نمایند و وقت و هزینه بانك

 شناخت کامل از بانك

صرف صدور حجم زیادي از اسناد در طول روز نمي

 شناخت کامل از عملیات بانکداري

شود .بانکها مي توانند با گسترش و تعمیم اتوماسیون

 رفتارهاي مدیریتي مناسب و مثبت گرایي

اداري در جهت کاهش هزینه هاي ناشي از مکاتبات

 انعطاف سازماني

و مراجعات حضوري گام بردارند .مطالعات و بررسي

 زمینه هاي فرهنگي سازماني کارکنان (اخالق

هاي اصولي مورد نیاز است تا استانداردهاي خدمات

سخت کوشي) زنجیره نظم سازماني

موجود بهبود و ارتقا یابند که این امر موجب اعمال
مدیریت زمان در جهت تسریع در روند رسیدگي به
نیازهاي مشتري مي گردد.

زیر ساختهاي نظام جامع مدیریت بر مبناي فعالیت:
حسابداري فعالیت همانگونه که از اسم آن برمي
آید سیستمي است که فعالیتها ،هزینه ها و ویژگیهاي

 -4یافتههای پژوهش

فعالیتها و درآمدهاي هر واحد ،هر مرکز هزینه یا

 -1-4تفاوت بین هزینه یابی بر مبنای فعالیت و

گروهي از کارکنان را در یك سازمان معین و گزارش

مدیریت بر مبنای فعالیت در سیستم بانكی چیست؟

مي کند .به عبارت دیگرحسـابداري فعـالیت بـه
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شناسایي مجموعـه اي از تکـنیكهاي طـراحـي

خرید ،کاهش یا حذف موجودیهاي انبار در هر مرحله

شـده در حسـابـداري مـدیـریـت مي پردازد که

اي از عملیات بانکي مي باشد .بدیهي است که هر

تاکید شان بر فعالیتهاست .این تکنیکها عمدتا شامل

چقدر این فرآیند سریعتر ،کمهزینهتر و با کیفیت

سیستم تولید بهنگام ،هزینه یابي بر مبناي فعالیت،

باالتري انجام شود در نهایت به هدف اصلي سازمان

هزینه یابي هدف و هزینه یابي کایزن است که به در

انتفاعي (بانك) که همان سوددهي است منجر خواهد

ادامه طرح پیشنهادي شرح آنها پرداخته مي شود.

شد .چه بسا سازمانهایي وجود دارند که عامل کاهش
هزینه و در نتیجه سودآوري خود را در فرآیند
سفارش ،خرید ،حفظ و نگهداري ،تحویل و مراقبت

 -1-2-4مدیریت نظام مدیریت بهنگام
روش بهنگام ( )just in timeکه عالمت اختصاري

مناسب از تجهیزات و ملزومات خود ميبیند .یکي از

آن  JITاست ،از  3۳سال قبل در ژاپن ابداع شد.

موارد بسیار مهم وجود برنامهاي جهت تخمین

فلسفه این روش بر تمرکز فعالیتها و کوششها ي

نیازهاي مراکز صف و ستاد است.

مدیریت در جهت روان ساختن جریان فعالیتها و

براي تهیه این برنامه اوالً بایستي بانك اطالعاتي

حذف ضایعات در هر محدوده ممکن از سازمان

مناسب در اختیار داشت ،ثانیاً تحلیل آماري و علمي

تاکید دارد و بر سه نظریه اساسي به شرح زیر مبتني

مناسبي بر روي دادههاي جمعآوريشده صورت

است:

گیرد .نرمافزاري کردن فرآیند ثبت روند سفارشات و

کلیه فعالیتهایي که منجر به افزایش در ارزش

طرحهاي پیشنهادي ،قراردادها ،کمیسیون معامالت،

افزوده محصوالت بانکي و ارایه خدمات نمي شود

خرید و تدارکات ،ارسال سفارشات و نیز تحویل کاال

باید حذف شود؛ مانند زمان بازرسي زمان جابهجایي،

به شعب ميتواند بانك اطالعاتي را فراهم سازد.

زمان طي شده در زنجیره خرید اموال و داراییهاي

همچنین اداره طرح و برنامه ميتواند با همکاري

ثابت ،بورکراسي اداري و ...

واحد امور پشتیباني بر روي مدل تحلیل دادههاي

انجام صحیح امور و پرهیز از هر گونه دو باره

جمعآوري شده و تخمین میزان کاالهاي مورد نیاز
شعب و ستاد اقدامات موثر را انجام دهد.

کاري و از دست دادن مشتري.
بهبود مستمر :کوشش مستمر جهت رضایت هر

اهداف نظام مدیریت خرید بهنگام:

چه بیشتر مشتریان از نظر تنوع خدمات بانکي ،کیفیت

 کاهش مستمر اتالف ها

خدمات و . ...

 بهبود کیفیت محصوالت و خدمات بانکي

در این سیستم ،روش ارایه خدمات راروش

 افزایش بهره وري از طریق بهینه کردن
عملیات هاي داراي ارزش افزوده

کششي مينامند یعني ارایه خدمات بانکي براساس


کشش بازار صورت مي گیرد.
یکي از فرآیندهاي پشتیبان فرآیند اصلي بانك،

شناسایي و حذف فعالیتها و خدمات بانکي
بدون ارزش افزوده

فرآیند تأمین وتدارک کاال و خدمات مورد نیاز کلیه
بخشهاي بانك است .تا زماني که نیاز نباشد هیچ

نمونه هاي از هزینه هاي بدون ارزش افزوده در نظام

دارایي تحویل شعب نمي شود پس بنابراین هیچ

مدیریت خرید بهنگام (:)JIT

دارایي خریداري نمي شود .هدف اصلي سیستم
511
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 خرید و انبار کردن دارایي هاي مصرفي بدون

 نگهداري و کنترل پیشگیرانه موجودي داراییها
 تحویل به موقع نیازهاي شعب

مصرف تا  6ماه آینده
 خرید و انبار کردن داراییها و تجهیزات و اثاثیه
اداري

 دنبال کردن هدف صفر کردن از دست دادن
مشتري

 انبارداري و جابجایي داراییها از دفتر مرکزي
ستاد به شعب

 استفاده از سیستمهاي یکپارچه انعطاف پذیر
در شعب

 زمان انتظار انجام عملیات توسط واحد
تدارکات و کارپردازي ستاد بازرسي

 کمینه سازي زمان جذب مشتریان جدید و
منابع جدید
 آرامش رواني در محیط کار

 -1-1-2-4ابزارهای نظام مدیریت بهنگام ()JIT
وجودانگیزه قوي در کارکنان براي دنبال کردن
بهبود دائمي با این شعار که حتي اگر استانداردهاي

 برقراري سیستم خودکنترلي در شعب از طریق
سیستمهاي کنترل
 آموزش کاربران چند مهارته در شعب

باالیي اجرا شده باشد؛ هنوز استانداردهاي برتري
محدودیتهای نظام مدیریت بهنگام:

وجود دارد.

 هماهنگي واحدهاي مدیریت پشتیباني سنتي
در بانك با فلسفهJIT

 تکیه بر قابلیت اعتماد و مداومت در تمامي
ارتباط با زنجیره هاي عرضه محصوالت

 انگیزه هاي مالیاتي

بانکي

 تمرکز بر یك جریان مستمر بهبودهاي

 تحمل زیان به دلیل نداشتن موجودي در

کوچك (کایزن) که به عنوان یکي از بهترین

نوسانات عرضه محصوالت و تقاضاي منابع

ابزارهاي فلسفه  JITشناخته شده است

مورد نیاز مشتریان شعب

 مدنظر قرار دادن پیشینه سازي منافع بلند

 مقاومت افراد در برابر تغییر

مدت توسط سهامداران بانك
 -2-1-2-4ویژگیهای اصلی روش مدیریت بهنگام
()JIT
 روند یکنواخت و یکسان خرید داراییهاي
مصرفي و ثابت
 برقراري روابط کششي نیازها و خرید و تأمین
داراییها
 خرید در اندازه هاي مقداري کوچك
 تنظیم و راه اندازي سریع و کم هزینه در محل
شعب
 کیفیت داراییها

 نیاز هماهنگي بیشتر با وظایف

 -5نتیجه گیری و بحث
تغییرات زیاد در شرایط اقتصادي بازار موجب
تحول چشمگیر صنایع تولیدي شده است .رقابت
جهاني همراه با نوآوریهاي سریع در فن آوري،
وضعیت تولید را با تغییرات عمده اي مواجه کرده
است .به موازات تغییر سیستمهاي تولیدي ،حسابداري
مدیریت نیز درحال تغییر است .بسیاري از واحدهاي
انتفاعي سیستمهاي سنتي هزینه یابي خود را با
سیستمهاي مدیریت هزینه جایگزین مي کنند
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سیدعرفان رضوی ،محمد پرويزی و علی عباسیفرد

در سیستم مدیریت هزینه ،هزینه هریك از
فعالیتهاي عمده اندازه گیري ،هزینه هاي بدون ارزش
افزوده مشخص و فعالیتهاي موجد بهبود عملکرد
تعیین مي شوند .تأکید بر سیستم مدیریت هزینه
موجب مي شود که توان رقابت واحد انتفاعي افزایش
یابد و بتواند محصوالتي را با کیفیت بهتر و کمترین

 طراحي و کاربرد  )1333( ABCگزارش 1۳2
دفتر برنامه ریزي منابع مالي و بودجه
 جعفري ،مصطفي .اخوان پیمان ( )1385مدیریت
بر مبناي فرایند /تدبیر شماره 14۳
 نمازي ،محمد ( )1388بررسي سیستم  ABCدر
حسابداري مدیریت

بهاي تمام شده ممکن تولید کند.
در مجموع:

اهمیت بهاي تمام شده ارزش زا در مدیریت
هزینه و تصمیم گیري ارزش آفریني کسب و کار
اقتصادي در محیط اقتصادي پویا نیاز به تبیین رویکرد
جدید دارد.
هزینه یابي بر مبناي فعالیت و مدیریت بر مبناي
فعالیت از ابزارهاي مدیریت هزینه در محیط اقتصادي
پویا جهت خلق ارزش و توانمند ساختن بنگاه هاي
اقتصادي است
فهرست منابع
 رهنماي رودپشتي،

فریدون ( )1387کتاب

مدیریت بر مبناي فعالیت ،مدیریت برمبناي
فعالیت
 شباهنگ ،رضا ( )137۳کتاب حسابداري مدیریت،
چاپ سوم
 میر علوي ،سید حسین ( )138۳دانش حسابرسي،
دیوان محاسبات استان گیالن
 عزیزي احمد .مدرس؛ احمد (« )133۳هزینه یابي
برمبناي فعالیت» نشریه شماره  14۳سازمان
حسابرسي ،دي ماه 1373
 -5 رحماني؛ علي .مهتدي ؛ اعظم ( )1332مقاله
کاربرد هزینه یابي بر مبناي فعالیت در موسسات
مالي
 بودجه بندي عملیاتي ( )1334گزارش  1۳1دفتر
برنامه ریزي منابع مالي و بودجه
511
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