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مقدمه 
ارزیاب��ی س��رمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات برای مدیران واحدهای تجاری امری بس��یار مش��کل اس��ت؛ از اینرو که وجود 
تعداد بس��یار زیادی از روش��های ارزشیابی سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات، شناسایی یک روش مناسب را به امری دشوار 
تبدیل کرده اس��ت (Renkema & Berghout, 1997). افزون بر این، فرایند ارزش��یابی بیش��تر اوقات به خوبی درک نشده و بر 
فرضیه های نادرستی مبتنی است که باعث می شود بسیاری از سازمانها سرمایه گذاری های ضعیفی در فناوری اطالعات انجام دهند 

 .(Love et al., 2005)

مدل زنجیره ارزش می تواند به عنوان راهنما در شناس��ایی زمینه های پیش��برد س��ودآوری با کاهش هزینه ها یا افزایش بهره وری، به 
مدیریت کمک کند؛ اگرچه درعمل، از این مدل بس��یار کمتر از آنچه انتظار می رود، اس��تفاده می شود. به نظر می رسد اصلی ترین مسئله، 
دش��واری در ردیابی قابل اتکای هزینه ها به فرایندهای س��ازمانی باش��د (Hergert & Morris, 1989). روش��های سنتی حسابداری 
بهای تمام ش��ده که نمی توانند اطالعات قابل اعتمادی در مورد بهای تمام ش��ده فراهم کنند (Ness & Cucuzza, 1995)، از کاربرد 
گس��ترده و عمل��ی تحلیل زنجی��ره ارزش اجتناب می کنند و هزینه های پردازش را در نظر نمی گیرند؛ اما س��ربار را براس��اس س��اعت کار 

ارزیابی سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات

با استفاده از مدلهای تجزیه وتحلیل زنجیره ارزش

هزینه یابی بر مبنای فعالیت و منطق فازی

 دکتر قدرت اله طالب نیا
فاطمه رشیدی  
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مستقیم، س��اعت کار ماشین آالت و یا هزینه های مواد تخصیص 
می دهند )پارسائیان، 1387(. با این وجود، روشهای مذکور برای 

تجزیه وتحلیل منظم زنجیره ارزش، چندان مفید نیستند.
روش هزینه یاب�ی بر مبنای فعالیت1 از فعالیتهای متعدد و 
چند محرک هزینه اس��تفاده می کند تا س��ربار را به طور مستقیم 
به موضوعهای هزینه ردیابی کرده و بدین وسیله از انحرافهای 
هزینه ای که به وسیله سیس��تمهای هزینه یابی سنتی مبتنی بر 

حجم به وجود می آیند، جلوگیری کند )پارسائیان، 1387(.
به تازگ��ی، م��دل یکپارچ��ه ای از زنجیره ارزش ک��ه با روش 
هزینه یابی بر مبنای فعالیت ترکیب شده، برای پیشبرد ارزیابی 
سرمایه گذاری های در فناوری اطالعات به کار گرفته شده است 
(Roztocki & Weistroffer,  2004)؛ ولی چون ش��رکتها 

در شرایط اقتصاد نوظهور بیشتر اوقات در محیط تجاری همراه 
با ابهام کار می کنند، ارزش��یابی س��رمایه گذاری های در فناوری 
اطالع��ات ب��ا اس��تفاده از روش هزینه یاب��ی بر مبن��ای فعالیت 
استاندارد هم همیش��ه نمی تواند قابل پیش بینی باشد. یکی از 
بزرگترین دش��واریها در طول اجرای روش هزینه یابی بر مبنای 
فعالیت، کمبود اطالعات حس��ابداری دقیق و قابل اتکاس��ت، 
بنابرای��ن به کارگیری مفاهیم منط��ق فازی در روش هزینه یابی 
بر مبنای فعالیت برای شرکتهایی که در محیط تجاری بی ثبات 

کار می کنند، امری طبیعی است.
منط��ق ف��ازی، ارتباط��ات را در قالب مجموعه ه��ای فازی 
ارائ��ه می کند و ابهام یا قطع��ی نبودن عضویتها را از طریق تابع 
عضویت مجموعه فازی که مقادیری بین 0 و 1 می گیرند، کّمی 
می کن��د. این مقادیر درجه عضویت در مجموعه فازی را تعیین 
می کنند. هرچه مقدار تابع عضویت به 1 نزدیکتر باش��د، درجه 

تعلق آن بیشتر است )آذر و فرجی، 1387(.
روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی که روش هزینه یابی 
ب��ر مبن��ای فعالیت را ب��ا منطق ف��ازی ترکیب می کند، نس��خه 
گس��ترش یافته روش اس��تاندارد هزینه یاب��ی بر مبن��ای فعالیت 
اس��ت که به وی��ژه برای ش��رکتهایی که در ی��ک محیط تجاری 
 (Nachtmann بی ثبات فعالیت می کنند، طراحی ش��ده است
(Needy, 2001 &. به همی��ن دلی��ل، به نظر می رس��د مدل 

زنجیره ارزش��ی که با روش هزینه یاب��ی بر مبنای فعالیت فازی 
ترکیب شود، روشی مناسب برای ارزشیابی سرمایه گذاری های 

حوزه فناوری اطالعات در اقتصادهای نوظهور است.

هدف تحقیق 
هدف این مقاله، ارائه مدلی با استفاده از مدلهای تجزیه وتحلیل 
زنجی��ره ارزش، هزینه یابی ب��ر مبنای فعالی��ت و منطق فازی 
جهت ارزیابی س��رمایه گذاریها در حوزه فناوری اطالعات برای 

واحد تجاری می باشد.

بیان مسئله 
م��دل زنجیره ارزش، فعالیتی تج��اری را به عنوان مجموعه ای 
از فعالیته��ای مرب��وط می داند ک��ه اجازه دس��تیابی به هدفهای 
آن فعالیت را برای ش��رکت فراهم می کند. ای��ن فعالیتها با هم 
ترکیب ش��ده و ی��ا از یکدیگر حمایت می کنن��د و ارزش تجاری 
را به وجود می آورند. ارزش ایجادش��ده در شرکت، از طریق سه 
عام��ل کلیدی ارزیابی می ش��ود؛ قیمتی که مش��تریان حاضرند 
برای محصوالت یا خدمات نهای��ی بپردازند، هزینه مواد اولیه 
و هزینه فعالیتهای موج��ود در زنجیره ارزش. به طور خالصه، 
یک ش��رکت در صورتی س��ودآور اس��ت که قیمت مورد توافق 
مش��تری برای خرید کاال، از ترکیب بهای تمام ش��ده مواد اولیه 

یکی از بزرگترین دشواریها 

در طول اجرای 

روش هزینه یابی برمبنای فعالیت

 کمبود اطالعات حسابداری 

دقیق و قابل اتکاست
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و به��ای تمام ش��ده فعالیته��ا در زنجی��ره ارزش باالت��ر رود. از 
دی��دگاه نظری، م��دل زنجیره ارزش باید بتوان��د با تمرکز روی 
فعالیتهای ارزش��ی و کارامدت��ر کردن این فعالیته��ا و در نتیجه 
کاهش بهای تمام ش��ده، کمک زیادی به مدیران برای افزایش 

رقابت پذیری شان داشته باشد. 
در روش هزینه یاب��ی ب��ر مبنای فعالیت، هزینه های س��ربار 
مانن��د حقوق بخ��ش اداری، در ابت��دا به فعالیتها ردیابی ش��ده 
و س��پس ب��ا توجه ب��ه محرکهای هزین��ه متعددی مث��ل تعداد 
سفارش��های پردازش ش��ده یا هزین��ه حمل ونق��ل، هزینه ها از 
فعالیتها به موضوعهای هزینه سرش��کن می ش��وند. مثالهایی 
از موضوعهای هزینه احتمالی، ش��امل محصوالت یا خدمات 
اس��ت. بنابرای��ن، روش هزینه یاب��ی ب��ر مبن��ای فعالیت برای 
سرش��کن کردن هزینه ه��ا از روش دو مرحله ای پیروی می کند 
که درآن، اولین مرحله به خوبی با تحلیل زنجیره ارزش تطابق 
دارد. در تحقیق��ی ک��ه به تازگی انجام ش��ده، پاک�وک و تانیرو 
(Paecock & Tanniru, 2005) پیش��نهاد استفاده از روش 

هزینه یابی بر مبنای فعالیت را برای تعدیل سرمایه گذاری های 
ح��وزه فن��اوری اطالعات می دهن��د؛ پس آن را ب��رای تحلیل 

زنجیره ارزش استفاده نمی کنند.
همانگون��ه که پیش از این توضیح داده ش��د، منطق فازی یا 
مجموعه فازی برای نشان دادن ابهام یا قطعی نبودن رایج در 
اس��تداللهای انسانی معرفی ش��د. در مقایسه با منطق سنتی، 
منطق فازی وابس��تگی کمتری به داده ه��ای دقیق دارد )آذر و 

فرجی، 1387(. 

در بیش��تر اوق��ات، تصمیم گیرن��دگان از روش��های متعددی 
به ط��ور همزم��ان ب��رای ارزیاب��ی س��رمایه گذاریهای در حوزه 
فناوری اطالعات اس��تفاده می کنند تا محدودیتهای یک روش 
خاص را کم کنند. بنابراین و به دالیلی که در باال ذکر شد، به نظر 
می رسد که ترکیب تحلیلهای زنجیره ارزش، روش هزینه یابی 
بر مبنای فعالیت و منطق فازی برای ارزش��یابی سرمایه گذاری 
در بخش فناوری اطالع��ات در اقتصادهای نوظهور، می تواند 

به عنوان مکمل به کار گرفته شود.

مبانی نظری 
توصی��ف م��دل زنجی��ره ارزش ، روش هزینه یابی ب��ر مبنای 
فعالی��ت و منطق فازی ب��رای ارزیابی س��رمایه گذاری در حوزه 
فن��اوری اطالعات در واحد تجاری، نیازمند چهار مرحله اصلی 

به شرح زیر است:
تعیی��ن فعالیته��ای اصلی یک ش��رکت و س��اخت زنجیره   -1

ارزش آن،
براورد هزین��ه انجام هر کدام از فعالیتها، با توجه به روش   -2

هزینه یابی بر مبنای فعالیت و منطق فازی،
3- ارزیابی اثر بالقوه س��رمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات 

بر هزینه های هر فعالیت در زنجیره ارزش، با منطق فازی، و
ارزیابی تغییرهای مورد انتظار در ساختار هزینه.   -4

ش�کل 1، خالص��ه ای از مبان��ی نظری را نش��ان می دهد. 
در این ش��کل، بیضی ها مراحل اصلی و مس��تطیلها ورودیها و 
خروجیه��ای ضروری این مراحل را نش��ان می دهند. در اولین 

فعالیتها را تعیین 
کنید

زنجیره ارزش

فعالیتهای اصلی ساختار هزینه تصویب شده

منطق فازی

ساختار هزینه جاری تصمیمهای سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات

هزینه ها را به 
فعالیتها سرشکن کنید

اثر فناوری اطالعات 
روی هزینه های فعالیت را 

براورد کنید

ساختار هزینه جدید 
را ارزیابی کنید

شکل 1- مدل پیشنهادی 4مرحله ای
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گام ک��ه تعیین فعالیتهای اصلی اس��ت، از م��دل زنجیره ارزش 
اس��تفاده می شود. این فعالیتها، ورودی مرحله دوم را مشخص 
و هزینه ه��ا را براس��اس روش هزینه یاب��ی ب��ر مبن��ای فعالیت 
سرش��کن می کنن��د. در اینجا هم ممکن اس��ت از منطق فازی 
اس��تفاده ش��ود؛ همانند گام 3 ک��ه در آن اثر س��رمایه گذاری در 
حوزه فناوری اطالعات بر هزینه های فعالیت براورد می ش��ود. 
س��اختاری که به دس��ت می آید، به عنوان ورودی آخرین مرحله 
اس��ت که برای تعیین مطلوبیت س��رمایه گذاری پیش��نهادی در 
حوزه فناوری اطالعات، ساختار هزینه جدید را ارزیابی می کند.
در مرحل��ه 4، رویک��رد منظم��ی می تواند به کار رود که ش��امل 
مقایس��ه بی��ن هزینه های��ی می ش��ود ک��ه در دوره ای معی��ن از 
س��رمایه گذاری در ح��وزه فن��اوری اطالع��ات ب��رای فعالیتهای 
متحمل ش��ده و فعالیتهای��ی ک��ه از این س��رمایه گذاری اس��تفاده 
نکرده اند. س��پس می توان صرفه جویی های بالقوه مورد انتظار از 
آن را با هزینه های اضافی مربوط به آن مقایس��ه کرد. استفاده از 
منطق فازی در گامهای 2 و 3، استفاده از عبارتهای مبهمی مثل 
اینکه س��رمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات، »اثر بیش��تری 
دارد« ی��ا »اث��ر کمتری دارد« را مجاز می داند و می تواند به وس��یله 
یک تابع عضویت مناس��ب از مجموعه فازی به دست آید. به طور 
معم��ول، این نوع عبارتهای غیردقیق را می توان به وس��یله افراد 

متخصص و بسیار راحتتر از شرکتها به دست آورد. 
تواب��ع عضویت ان��واع مختلفی دارند. ن��وع تابع خاص مورد 
اس��تفاده، بس��تگی دارد ب��ه اینک��ه چگون��ه داده ه��ای موجود 

به وس��یله این نوع تابع نش��ان داده می ش��وند و اینکه پیچیدگی 
کار با این توابع چقدر اس��ت. برای مدل پیشنهادی از یک تابع 

عضویت خاص اس��تفاده ش��ده که اعداد ف�ازی مثلثی2 نامیده 
می ش��ود. این تابع از مزیت ساده بودن برخوردار است و نسبت 
ب��ه توابع عضویت پیچیده دیگر، قابلیت کنترل آس��انتری دارد 

)آذر و فرجی، 1387(.
همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، تابع عضویت 

مثلثی به سه طریق نمایش داده می شوند:
کمترین احتمال3، مطلوبترین احتمال4 و بیشترین احتمال5  
در بسیاری موارد، تصمیم گیرندگان تنها ارزیابیهایی مبهم و 
بی ثباتی از نتایج براوردی آینده یک سرمایه گذاری را دارند. در 
این ش��رایط، نظرهای افراد متخصص مختلف، مانند کارکنان 
کلیدی و مشاوران برون سازمانی، می توانند با هم ترکیب شوند 

شکل 2- تابع عضویت مثلثی

بهای تمام شده

1
درجه

عضویت

0 SP MP LP
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تا س��ه متغیر تابع عضویت مثلثی برای ه��ر فعالیت در زنجیره 
ارزش تعیین ش��ود. به ط��ور خالصه، در تاب��ع عضویت مثلثی 
متغیر مطلوبترین احتمال نشان دهنده متحمل ترین هزینه های 
فعالی��ت پ��س از س��رمایه گذاری در حوزه فن��اوری اطالعات و 
متغیره��ای بیش��ترین احتم��ال و کمتری��ن احتمال ب��ه ترتیب 
نش��ان دهنده دیدگاهه��ای خوش بینان��ه و بدبینانه اس��ت. این 
مقادیر را می توان با ترکیب براوردهای باال و پایین متخصصان 

یا ذینفعان گوناگون تعیین کرد.
تاب��ع عضوی��ت مثلثی ممکن اس��ت ح��ول کمتری��ن احتمال یا 
بیش��ترین احتم��ال چوله ش��ود )طبق ش�کل 2(. حالت ش��کل، 
منعکس کنن��ده پذیرش ی��ا نبود پذیرش بین متخصصان اس��ت و 
به عنوان شاخصی برای ادراکهای آنها با توجه به میزان تأثیری که 
بر سرمایه گذاری های حوزه فناوری اطالعات دارد، عمل می کند.

ش�کل 3 نش��ان دهنده کاربرد منطق فازی برای ارزیابی اثر 
بالق��وه یک س��رمایه گذاری در ح��وزه فن��اوری اطالعات برای 
فعالیته��ا اس��ت. از دیفازی س��ازی می توان برای بازگش��تن به 
س��اختار بهای تمام ش��ده اس��تفاده کرد. این کار قابلیت ش��هود 
بیش��تری دارد و کار ب��ا آن آس��انتر اس��ت. روش مرک�ز ثق�ل6 
یکی از بهترین روش��های شناخته ش��ده دیفازی سازی است که 
ی��ک ارزش مجزا را با محاس��به مرکز ثقل، ب��رای ناحیه تحت 
 (Van Leekwijack & Kerre, عضوی��ت در نظر می گی��رد
(1999 در مقابل، اعداد بیشترین احتمال، مطلوبترین احتمال 

و کمترین احتمال را می توان به طور مس��تقیم در گام 4 استفاده 
ک��رد؛ یعنی وقت��ی که ارزیاب��ی هزینه های تصویب ش��ده برای 

تصمیم گیری های سرمایه گذاری انجام می شود.
مدل پیش��نهادی ب��رای ارزیاب��ی س��رمایه گذاری های حوزه 
فن��اوری اطالعات، با اس��تفاده از منطق فازی و زنجیره ارزش 

در بخش بعدی تشریح شده است.

تشریح مدل پیشنهادی برای ارزیابی 
سرمایه گذاریها در حوزه فناوری اطالعات 

اولین مرحله اصلی در ارزیابی س��رمایه گذاری های حوزه فناوری 
اطالعات با استفاده از مدل پیشنهادی، تعیین فعالیتهای تجاری 
اصلی ش��رکت اس��ت. برای تش��ریح ای��ن فرایند، ی��ک زنجیره 
ارزش به نس��بت اساس��ی با 10 فعالیت اصلی س��اخته می ش��ود. 
بعد از س��اخت زنجی��ره ارزش، هزینه های ج��اری انجام تمامی 
فعالیتها براورد می ش��ود. برای آسانی کار، تنها یک براورد برای 
هزین��ه فعالیت جاری در توصیف مدل آمده اس��ت. این براورد را 
می توان با اس��تفاده از یک سیس��تم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 
اس��تاندارد به دس��ت آورد )منطق فازی ممکن است در اینجا هم 
به کار برده شود(. سپس در مرحله 3، روش هزینه یابی بر مبنای 
فعالی��ت فازی برای ب��راورد هزینه فعالیته��ای موجود در زنجیره 
ارزش ش��رکت و پس از انجام س��رمایه گذاری برنامه ریزی ش��ده 
در ح��وزه فناوری اطالعات، به کار برده می ش��ود. برای س��ادگی 
کار، فرض می ش��ود که بدون سرمایه گذاری پیشنهادی در حوزه 
فناوری اطالعات، هزینه فعالیتها در طول س��الهای متعدد ثابت 
باق��ی می ماند. ب��رای هر فعالیت، س��ه ارزش��ی که براوردش��ده 
)مطلوبتری��ن احتم��ال و بیش��ترین احتم��ال، کمتری��ن احتمال( 

شکل3- براورد منطق فازی

بزرگترین هزینه 
احتمالی

براورد استفاده از 
منطق فازی

بیشترین هزینه براورد 
شده

هزینه جاری فعالیت

کوچکترین هزینه 
احتمالی

دیفازی سازی مرکز ثقل هزینه های 
فعالیت

سرمایه گذاری 
درفناوری 
اطالعات
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در جدول 1 گزارش ش��ده اس��ت. مصاحبه با کارکن��ان کلیدی و 
مش��اوران، می توان��د به ما کمک کند این س��ه مق��دار را برای هر 
 .(Nachtmann & Needy, 2001) فعالیت محاس��به کنی��م
ب��رای مث��ال، بزرگتری��ن براوردهایی که به وس��یله هر مش��اور یا 
کارکنان ارائه می شود، می تواند به عنوان مقدار بیشترین احتمال، 
کمتری��ن براورده��ا و میانگی��ن کل باش��د. مش��اوران و کارکنان 
براساس اطالعات موجود و تجارب گذشته خود، براوردهای خود 
را انج��ام می دهند. عالوه بر روش میانگین براوردها که می تواند 
مقدار مطلوبترین احتمال را مشخص کند، استفاده از روش دلفی 
هم می تواند برای دس��تیابی به براورده��ای »مورد توافق عموم« 

استفاده شود.
همانطور که در جدول 1 نش��ان داده شده است، هزینه های 
مورد انتظار ممکن است بسیار محسوس باشند که این انعکاسی 
از ابه��ام مربوط به س��رمایه گذاری در حوزه فن��اوری اطالعات 
اس��ت. برای مث��ال، اگر اج��رای فناوری اطالع��ات یکنواخت 
باش��د، آنگاه هزینه فعالیت برای فهرس��ت شغلی را می توان به 
20 میلیون ریال کاهش داد. از س��وی دیگر، ممکن اس��ت که 
سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات برنامه ریزی شده، در 

اصل هزینه فعالیت را کاهش ندهد. 
به طور کلی، مقادیر گزارش شده در جدول 1 نشان می دهند 

فن��اوری  ح��وزه  در  برنامه ریزی ش��ده  س��رمایه گذاری  از  ک��ه 
اطالع��ات، انتظار می رود تأثیر محسوس��ی ب��ر زنجیره ارزش 
ش��رکت داش��ته باش��د؛ همانطور که در متغیره��ای هزینه های 
فعالی��ت می توان این را فهمید. در مجموع، براوردهای حاصل 
ممکن اس��ت پیامدهای متقابل احتمالی بی��ن فعالیتها را که در 
نتیجه سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات به وجود آمده، 
منعکس کند. برای مثال، اگر سرمایه گذاری های حوزه فناوری 
اطالعات نس��بت به آنچ��ه انتظار م��ی رود، یکنواختی کمتری 
داش��ته باش��ند، هزینه فعالیت »خرید مواد و قطعات« می تواند 
از س��طح 80 میلی��ون ری��ال ب��ه 100 میلیون ریال برس��د. در 
مجموع، مس��ائل موجود در زمینه تهیه و تحویل مواد، ممکن 
است اثر منفی بر کیفیت تولید داشته باشد و مدت زمان تحویل 
را افزایش دهد که این بر رضایت مش��تری تأثیری منفی دارد و 
برای حمایت از مشتری، نیاز مازاد ایجاد کرده؛ ولی در مقابل، 
هزین��ه فعالی��ت »اداره مش��تریان« را افزایش می ده��د. برای 
تصمیم گیری بهتر در زمینه اینکه آیا سرمایه گذاری پیشنهادی 
در ح��وزه فن��اوری اطالعات از نظ��ر هزینه کارای��ی دارد یا نه، 
می توان س��ه هزینه فعالیت تصویب شده را به یک مقدار معین 

تبدیل کرد و این کار را با دیفازی سازی انجام داد.
وان�گ و ل�و (Wang & Luoh, 2000) نش��ان می دهند 

 بزرگترین براوردها
(میلیون ریال)

میانگین براوردها
(میلیون ریال) 

کوچکترین براوردها
(میلیون ریال) 

هزینه فعالیت جاری
(میلیون ریال)

فعالیت

70 50 40 60 دریافت سفارشها

50 30 20 50 فهرست مشاغل

100 60 50 80 خرید مواد و قطعات

70 60 50 70 کنترل موجودی

160 130 120 160 کنترل تولید

40 30 20 30 تضمین کیفیت

100 90 80 100 حمل محصوالت نهایی

60 40 30 40 پرداختهای اداری

130 110 100 110 انجام کارهای مهندسی

120 100 90 100 اداره مشتریان

900 700 600 800 کل

جدول 1- هزینه های فعالیت جاری و تصویب شده یکسال بعد از سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات
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ک��ه وقت��ی از تابع عضویت مثلثی اس��تفاده می ش��ود، می توان 
به عل��ت س��ادگی آن، از روش دیفازی س��ازی مرک��ز ثق��ل ب��ا 
میانگین گیری س��ه عدد کمترین احتمال، مطلوبترین احتمال 
و بیش��ترین احتمال  استفاده کرد. تابع عضویت مثلثی با روش 
مرکز ثق��ل، از رایج ترین روش��های مورد اس��تفاده برای اعداد 
فازی و دیفازی س��ازی محس��وب می ش��ود. باید توجه داشت 
که دیفازی س��ازی مرکز ثقل برای اعداد ف��ازی مثلثی، مقادیر 
متفاوت��ی را نس��بت ب��ه میانگین گی��ری س��اده پیش بینی های 
متخصص��ان مختلف، به وج��ود می آورد. کمترین و بیش��ترین 
براورده��ای هزینه که از نظر متخصصان به دس��ت آمده، تأثیر 
بیش��تری خواهد داش��ت، البته زمانی که از اع��داد فازی مثلثی 
با دیفازی س��ازی مرکز ثقل اس��تفاده می ش��ود، یعن��ی مقادیر 
بیش��ترین احتم��ال و کمترین احتمال، مقدار مرک��ز ثقل را باال 
یا پایی��ن ببرند. در ج�دول 2، هزینه ج��اری فعالیت و هزینه 

تصویب شده بعد از دیفازی سازی با هم مقایسه شده است.
مقایس��ه بی��ن هزین��ه فعالی��ت ج��اری و هزینه ه��ای فعالیت 
تصویب شده که با اس��تفاده از دیفازی سازی به دست آمده است، 
اطالعات با ارزش��ی را در م��ورد بازده مورد انتظار و ریس��کهای 
بالقوه در س��رمایه گذاری حوزه فناوری اطالعات فراهم می کند. 

ب��رای برخی فعالیتها مثل، »برنامه ریزی ش��غلی« و »اداره تولید« 
انتظار م��ی رود که س��رمایه گذاری 
اطالع��ات،  فن��اوری  ح��وزه  در 
کارای��ی هزین��ه داش��ته باش��د. در 
مانند  فعالیتهای��ی  ب��رای  مقاب��ل، 
»اداره مشتریان« و »انجام کارهای 
در حوزه  مهندسی« سرمایه گذاری 
فناوری اطالعات می تواند حداقل 
به طور موقت، هزینه ه��ای آنها را 
افزایش دهد که این نتیجه مستقیم 
کیفیت بالقوه و دشواریهای مربوط 

به اجرای سیستم است.
به طورخالص��ه، مثال ارائه ش��ده نش��ان می دهد ک��ه انتظار 
م��ی رود کل هزینه فعالیته��ا در زنجیره ارزش ش��رکت کاهش 
یاب��د. بنابراین، س��رمایه گذاری در حوزه فن��اوری اطالعات از 

پتانسیل خوبی برای کارایی هزینه برخوردار است.

نتیجه گیری و پیشنهادها 
به نظر می رسد رویکرد پیشنهادی به ویژه برای فعالیتهای تجاری 

 هزینه فعالیت تصویب شده
 (میلیون ریال)

هزینه فعالیت جاری
( میلیون ریال)  فعالیت

53 60 دریافت سفارشها

33 50 فهرست مشاغل

70 80 خرید مواد و قطعات

60 70 کنترل موجودی

137 160 کنترل تولید

30 30 تضمین کیفیت

90 100 حمل محصوالت نهایی

43 40 پرداختهای اداری

113 110 انجام کارهای مهندسی

103 100 اداره مشتریان

733 800 کل

جدول -2 هزینه های فعالیت جاری و تصویب شده، پس از دیفازی سازی
یکسال بعد از سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات
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در اقتصاده��ای نوظه��وری ک��ه در آنها پیش��رفتهای اقتصادی و 
سیاسی را نمی توان با دقت پیش بینی کرد، مفید باشد. این مدل، 
یک مدل فکری اس��ت که مبتنی بر تجربه واس��تدالل است؛ اما 

هیچ اعتباردهی تجربی هنوز انجام نشده است.
برای انجام مقایسه ها، می توان از تحقیقی دیگر استفاده کرد 
تا پیامدهای بالقوه در طول زمان ارزیابی شوند. همچنین، مدل 
پیشنهادی را می توان گسترده تر کرد تا جنبه درامد، هزینه های 
مستقیم، هزینه های س��رمایه و تقابل بین هزینه های متفاوت 

در نظر گرفته شود.

پانوشتها:
1- Activity Based Costing (ABC)
2- Triangular Fuzzy Numbers (TFN)
3- Smallest Possible (SP)
4- Most Promising (MP)
5- Largest Possible (LP)
6- Center of Gravity (COG)
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از روشهای متعددی 

به طور همزمان 

برای ارزیابی سرمایه گذاریها 

در حوزه فناوری اطالعات 

استفاده می کنند 

تا محدودیتهای 

یک روش خاص را 

کم کنند


