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1-مقدمه
امروزه بخش قابل توجهی از دارایی شرکت ها، دارایی های نامشهود می باشد1 . مدیران مالی، حسابداران، 
حسابرسان و مدیران مالی اجرایی امروزه با مسائلی در تعیین ارزش دارایی های شرکت روبرو می شوند 
که در گذشته به ندرت موجود بودند. مسایلی از قبیل ؛ تعیین وضعیت مالی کمپانی و تنظیم گزارش های 
مالی برای افراد داخل و خارج س��ازمان، تصمیم به خرید یا فروش دارایی، تصمیم به ادغام یا کس��ب 
کمپانی دیگر و در مواردی از این دس��ت به س��ادگی گذشته قابل حل نیستند. در فرایند حل تمام این 
مسایل، تعیین ارزش دارایی های غیر فیزیکی و نامشهود عامل حیاتی به شمار رفته و نقش پررنگی ایفا 

خواهد کرد. )سی بیشاپ2 ، 2003(
یکی از مهم ترین دارایی های نامش��هود فناوری اس��ت. اگرچه روش های زیادی برای تعیین ارزش 
فن��اوری تا به حال ارائه شده اس��ت، لیکن بیش��تر آن ها جنبه یا جنبه هایی خ��اص از ارزش فناوری را 
در نظر می گیرند. برای مثال روش مبتنی بر هزینه3 ، تنها هزینه های خلق فناوری را در نظر می گیرد و 
به درآمدهایی که این فناوری برای خریدار آن به همراه می آورد توجهی نمی کند و یا روش بازار محور4 
نیز، اگر چه به وضعیت عرضه و تقاضای موجود در بازار آن فناوری توجه می کند اما نه هزینه های خلق 

فناوری و نه درآمدهای حاصل از آن، هیچکدام را مد نظر ندارد.
این درحالی است که به نظر می رسد شاخص های زیادی در تعیین ارزش فناوری دخالت دارند و هر 
چه تعداد بیشتری از این شاخص ها را در نظر بگیریم، مسلماً خروجی فرآیند ارزش گذاری بهتر خواهد 

بود. شناسایی مجموعه ای از این شاخص ها یکی از اهداف اصلی تحقیق حاضر است.
نکته مورد توجه این اس��ت که در سال های اخیر، با گسترش حوزه های تخصصی علوم و فناوری، 
ارزش گذاری فناوری نیز در هر یک از این حوزه ها برای مثال در فناوری اطالعات )س��یبیک، 2008(،  
علوم زیستی و زیست فناوری)بودان، 2010( گسترش یافته و مالحظات خاص خود را پیدا کرده است. 
اهمیت ش��اخص های ارزش گذاری فن��اوری نیز در علوم و صنایع مختلف یکس��ان نبوده و برای مثال 
ش��اخصی که می تواند اهمیت زیادی را در صنعت خودرو داشته باشد، ممکن است در صنعت نرم افزار 
فاقد اهمیت قابل توجهی باشد. بنابراین الزم است اهمیت این شاخص ها در هر صنعت به طور مقتضی 

و با توجه به وضعیت همان صنعت تعیین شود.

1 . Intangible 
2 . Jody c.bishop
3 . Cost based method
4 . Market based method
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از آنج��ا که صنعت خودرو به عنوان یک صنعت مادر با داش��تن طوالنی ترین و اثرگذارترین زنجیره 
تأمین و ارتباط مس��تقیم با بس��یاری از دیگر صنایع مرتبط، که در واقع یکی از علل اصلی تسریع رشد 
همزمان مجموعه ای از صنایع در بسیاری ازکشورهای درحال توسعه بوده است، نقش محوری را در زمینه 
توس��عه صنعتی و اقتصادی کش��ور ما ایفا کرده و از سابقه نسبتاً خوبی در خرید در نتیجه ارزش گذاری 

فناوری داشته و دارد، صنعت مذکور به عنوان صنعت مورد بررسی تحقیق درنظر گرفته شد.
در حال حاضر این صنعت به دلیل نبود نقش��ه راه مناس��ب در گذش��ته، از پیشرفت در زمینه هاي 
مختلف اعم از طراحي و س��اخت خطوط تولید با اتوماس��یون باال در کارخانه مادر، طراحي و س��اخت 
خط��وط تولید قطعات با فناوری باال در بخش تأمین کنن��دگان، خصوصاً در زمینه تجهیزات و قطعات 

پیچیده الکترونیکي، محروم مانده است.
نکته دیگر این است که  معموالً منافع طرفین مبادله فناوری )خریداران و فروشندگان( متفاوت و 

بعضاً متضاد می باشد، و از این رو اهمیت این شاخص ها نیز از دید طرفین مبادله متفاوت است.
هم اکنون صنعت خودروس��ازی ایران، عموماً به عنوان یک صنع��ت مونتاژ کار، وارد کننده فناوری 
از کش��ورهاي پیشرفته اس��ت. از این رو در این مرحله نیازمند دریافت فناوری از کشورهاي صاحب این 
صنعت جهت تجهیز خطوط تولیدي و قطعه س��ازي خود مي باش��د. بنابراین ب��ا توجه به اتخاذ موضع 
خریدار فناوری خارجی در این صنعت و محدودیت دسترسی به خبرگان در طرف فروشنده در داخل 
کش��ور، تمرکز تحقیق بر دیدگاه خریدار قرار گرفته اس��ت. به عبارت دیگر در حین جمع آوری، تحلیل و 

تفسیر داده ها، اهمیت هر شاخص  تنها از جنبه خریدار لحاظ شده است.
در نتیجه در این تحقیق س��عی شده اس��ت پس از مطالعه ادبیات ارزش گذاری فناوری و استخراج 
شاخص های ارزش گذاری فناوری، اقدام به تعیین اهمیت نسبی هر کدام از این عوامل درصنعت مذکور 
از دی��د خریداران فناوری ش��ود تا در ص��ورت نیاز، به عنوان راهنمایی برای کارشناس��ان ارزش گذاری 

فناوری، مدیران فناوری و تصمیم گیرندگان مربوطه در صنعت مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

2-ادبیاتوپیشینهپژوهش

2-1مفهومارزشگذاریفناوری

ارزش گذاری تکنولوژي یعنی کمی کردن1 در واحد پولی.)پیتر بور2 ، 1999( این ارزش مي تواند مجموعه 

1 . Quantification
2 . F.peter boer
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منافعی باشد که از تملک فناوری برای خریدار خاصل مي شود و یا مي تواند قیمت پرداختی در جریان 
مبادله باشد که در مفهوم اخیر قیمت گذاري نیز نامیده مي شود.)رازگیتیس ، 2003(

به دو دلیل می توان گفت فناوری ارزش��مند اس��ت ؛ اوالً، خلق و توسعه یک فناوری مستلزم صرف 
هزینه های زیادی می باش��د. در ثانی استفاده از فناوری موجب ایجاد منافعی برای خریدار می شود که 
به صورت افزایش درآمدها یا کاهش هزینه ها و یا افزایش قدرت رقابتی و در نهایت افزایش سودآوری 

ظهور می یابد.)پیتر بور ، 1991(

2-2چالشهایارزشگذاریفناوری

ب��ا وجود منافع متعدد، ارزش گذاری فناوری معموالً با چالش هایی روبرو می باش��د. برای مثال ؛ ارزش 
یک فناوری به طور ش��دیدی وابس��ته به ش��رایط زمانی و مکانی و محیطی فناوری مورد نظر می باشد. 
تع��دد و تنوع حاکم بر این ش��رایط، انبوهی از متغیرها را بوج��ود می آورد که جای دادن تمام آن ها در 
یک مدل برای ارزش گذاری فناوری بس��یار دشواراست. در عمل این محدودیت باعث می شود تا درهر 
مورد ، رویه ای خاص همان مورد اتخاذ شود که این رویه ها اغلب غیر عینی و مبتنی بر قدرت طرفین 

مذاکره می باشند.
هم چنین یکی از پیش نیاز های اصلی در هر فرایند تعیین ارزش، اطالعات معتبر و کافی )در مورد 
خود فناوری، عملکرد گذشته آن یا بازار محصوالت تولید شده توسط آن و غیره( می باشد. در حالی که 
در اکث��ر مواقع ای��ن اطالعات یا اصاًل وجود ندارد و یا اگر هم موجود اس��ت دسترس��ی به این چنین 

اطالعاتی دارای محدودیت های بی شماری می باشد.
از طرفی ارزش یک فناوری برای یک شرکت وابسته به دارایی های مکمل دیگری است که استفاده 
از آن فناوری را ممکن و سود آور می کند. در نتیجه برای شرکت های مختلف ممکن است یک فناوری 

مشابه، ارزش های متفاوتی داشته باشد که می تواند سنجش ارزش فناوری را دشوار نماید. 
تفکیک دارایی های فناورانه س��ازمان از دیگر دارایی های مش��هود و غیر مش��هود سازمان نیز نوع 
دیگری از چالش ها است که در عمل با آن مواجه هستیم. برای مثال، چگونه می توان ارزش فناوری یک 

سازمان را از دانش نهفته در افراد، رویه ها و تجربیات آن س�ازمان جدا کرد؟ 
موارد ذکر شده تنها بخشی از موانع موجود بر سر راه تعیین ارزش فناوری می باشد. در عمل بسیاری 

از محدودیت ها باعث می شود تا فرآیند ارزش گذاری فناوری دشوارتر از آنچه به نظر می رسد گردد.
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2-3مدلهایارزشگذاریفناوری

ارزش گذاری فناوری، گاه یک هنر قلمداد می شود و اتکا به روش در آن مورد شک واقع می شود، با این 
ح��ال امروزه به دالیل مختلف که یکی از آن ها مذاکره و چانه زنی در قراردادهای انقال فناوری اس��ت، 
عمدتاً از روش های منطقی و نظام مند برای ارزش گذاری فناوری استفاده می شود. )رازگیتیس، 2009( 
در ادبیات ارزش گذاری فناوری روش های متعددی وجود دارد. اما به طور عمده اکثر روش ها را می توان 

در دوسته قرار داد: )کامیاما1 ، 2006(
1- متدهای کمی2 
2- متدهای کیفی3 

روش های کمی تالش می کنند ارزش پولی فناوری را با استفاده از محاسبات ریاضی محاسبه کنند. 
پنج نوع مش���هور از این روش ها عبارتند از؛ روش های هزینه محور4، بازار محور5، درآمد محور6، مبتنی بر 
مفهوم اختیار معامله7 و مونت کارلو8 . سه روش اول به روش های سنتی9 و دو روش بعدی به روش های 

پیشرفته 10 مشهور هستند. )چاپلینسکی11 ، 2002( 
روش های کیفی ارزش گذاری فناوری نیز اگرچه دارای مبانی پیچیده و پیش��رفته ای نمی باشند، با 
این حال ممکن است در عمل نتایج دلخواهی را ارائه دهند. تصویر 2 نمایی کلی از این روش ها را نشان 

می دهد.
از آنجا که هدف تحقیق حاضر بررسی مفصل این روش ها نمی باشد، به ذکر خالصه ای از روش های 

مذکور اکتفا می شود12.

1 . Shigeki kamyama
2 . Quantative valuation method
3 . Qualitative valuation method
4 . Cost based method
5 . Market based method
6 . Income based method
7 . Option based method
8 . Monte Carlo method
9 . Traditional methods
10 . Advanced methods
11 . Susan Chaplinsky

12 . برای مطالعه بیشتر در مورد این روشها می توانید به مقاله ای از همین نویسنده با عنوان مروری بر روشهای کمی در 
ارزشگذاری فناوری و یا به کتابي با عنوان مباني ارزشگذاري تکنولوژي از نویسندگان حاضر مراجعه نمایید.
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تصویر1:انواعروشهایارزشگذاریفناوری)غریبیوطباطبائیان،1386(

روش هزینه محور مبتنی بر هزینه ایجاد یا خلق فناوری می باشد. طبق این رویکرد ارزش وابستگی 
ش��دیدی با مخارج توس��عه آن دارد.)سی دریوز1 ، 2004( اس��اس ارزش گذاری در این روش می تواند 
هزینه های واقعی صرف شده، هزینه های جانشینی2 یا هزینه های تولید مجدد3 فناوری مورد نظر باشد. 
هزینه تولید مجدد، هزینه خلق یک نمونه واقعی دیگر از فناوری مورد ارزش گذاری می باشد. در حالی که 
هزینه جانش��ینی، هزینه خلق، توسعه یا کس��ب فناوری با خدمات و تسهیالت مشابه با فناوری تحت 
ارزش گذاری می باشد. یک فناوری با خدمات و تسهیالت برابر، فناوری است که وظایف مشابهی را انجام 

می دهد اما ممکن است این وظایف را به طریق متفاوتی انجام دهد. )جی مارد4 ، 2000(
روش ارزش گ��ذاری بازارمحور، مبتنی بر دیگر معامالت فناوری قابل مقایس��ه با فناوری مورد نظر، 
انجام شده در بازاری آزاد و کارا می باشد. )سی دریوز ، 2004( به عبارت دیگر در این روش بازار به عنوان 
پایه ای برای بدس��ت آوردن ارزش یک فناوری خاص اس��تفاده می ش��ود. در واقع هدف از روش بازاری 
ارزش گذاری دارایی ها به وس��یله مطالعه قیمت دارایی های قابل مقایس��ه ای اس��ت که بین دو طرف در 

1 . David c.drews
2 . Replacement 
3 . Reproduction 
4 . Michael j.mard
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بازاری کارا به صورت معامله آزاد انجام شده است. یکي از پرکاربردترین این روش ها، استفاده از مقایسه 
چندمعیاره و بدست آوردن نسبت ارزش یک فناوری به فناوری دیگر است. پس از آن با دانستن نسبت 
مذکور و ارزش فناوری مورد مقایسه مي توان ارزش فناوری مورد نظر را تعیین کرد. گفتني است در این 
تحقیق بر اس��اس همین روش، به مطالعه و ارزش گذاري یک نمونه واقعي پرداخته ش��ده که در بخش 

مربوطه توضیح داده خواهد شد.
روش ه��ای مبتن��ی بر جری��ان درآمدها یا جریان ه��ای مالی ورودی تالش می کنن��د ارزش فعلی 
درآمده��ای مورد انتظارآتی حاصل از بکارگیری فناوری مورد نظر را در طول عمر اقتصادی آن فناوری 

محاسبه کنند. )سی دریوز ، 2004(
اگرچ��ه متدهای زیادی در ِدل این روش موجود می باش��د اما تقریباً تمام این متدها می توانند در 
چند طبقه قرار بگیرند. همه متدهای قرارگرفته در یک طبقه دارای پایه مفهومی و کاربردهای عملی 

مشابهی می باشند: )جی مارد ، 2000(
متدهایی که افزایش س��طح جریان درآمدها را بیان می کنند. )مالک فناوری بوس��یله تصاحب . 1

فناوری، در مقابِل زمان عدم تصاحب آن، از س��طح بیش��تری از تعداد یا قیمت فروش برخوردار 
خواهد شد.(

متدهایی که سطوح پایین تر هزینه ها را بیان می کنند. )مالک فناوری به وسیله تصاحب فناوری . 2
در مقاب��ل عدم مالکیت آن، ب��ا اجتناب از دیگر مخارج س��رمایه ای و عملیاتی، متحمل مقادیر 

کمتری از هزینه های اقتصادی خواهد شد )صرفه جویی اقتصادی ( (.
متدهایی که رهایی از پرداخت های اجاره ای را تخمین می زنند. )چه مقدار از مبلغ پرداخت های . 3

اجاره ای که مالک فناوری پرداخت می کند کاهش خواهد یافت؟(
متدهای��ی که تفاوت در ارزش کلی بنگاه یا واحد اقتصادی را با واحد اقتصادی مش��ابه به عنوان . 4

نتیجه ای از تملک دارایی فناوری در قیاس با عدم تملک آن دارایی بیان می کنند.
استفاده از روش مبتنی بر مفهوم اختیار معامله در حوزه ارزش گذاری فناوری بر اساس این مفهوم 

بنا شده است که ؛
" اگرچه س��رمایه گذاری در خلق فناوری جدید که از این پس س��ازمان مالک آن است در مقایسه 
با هزینه های تولیدی1 و به کارگیری آن بس��یار جزیی می باش��ند با این وجود فرصتی را برای س��ازمان 

1 . Production costs
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به ارمغان خواهد آورد که می تواند به وس��یله س��ازمان مورد استفاده قرارگرفته یا در صورت عدم صرفه 
اقتصادی یا استراتژیکی، از آن صرف نظر شده و مورد استفاده قرار نگیرد." )اسمیت1 ، 2004(

مدل مونت کارلو ارزش فناوری را به وسیله درنظر گرفتن چندین سناریوی محتمل تعیین می کند. 
در واقع مونت کارلو در ارزش گذاری فناوری از یک شبیه س��ازی2 اس��تفاده می کند. دراین شبیه سازی 
ده ها متغیر، مثل کاهش قیمت محصوالت، فناوری های جایگزین، و تغییر در بازار محصول مش��خص 
می ش��وند. همچنین هزاران مسیر محتمل، بر اساس تغییر در متغیرهای شناسایی شده، برای تکامل و 

تغییر شرایط بررسی می شود. )اسلینکر3 ، 2005(
متدهای کیفی ارزش گذاری تالش می کنند تا فناوری مورد نظر را براس��اس عواملی چون ش��دت4،  
وسعت5، وضعیت و قطعیت6  قانونی حقوق مالکیت فناوری، ارزش گذاری و امتیاز بندی نماید. استفاده 
نسبتاً زیاد از این روش ها به خاطر سادگی آن ها در مقایسه با روش های کمی می باشد. )لئینو ، 2005(

2-4پیشینهتحقیق
تحقیق مشابهی در داخل یافت نشد اما در دیگر کشورها در چند تحقیق اقدام به شناسایی و رتبه بندی 
شاخص های ارزش گذاری فناوری شده است که البته در تمام تحقیقات یافت شده، به تمرکز بر به یک 
صنعت خاص که از جمله مهم ترین شرایط استفاده از روش مقایسه چند معیاره است، توجه نشده است. 
در تحقیق حاضر با تمرکز بر صنعت خودرو سعی شده است یک گام بیشتر نسبت به تحقیقات پیشین 

برداشته شود.

2-5چارچوبمفهومیتحقیق
چنان که دیدیم به غیر از روش مقایسه چندمعیاره، هر یک روش های مذکور تنها جنبه یا جنبه هایی از 
ارزش فناوری را در نظر می گیرند و بنابراین از نظر محقق دیدی جامع را نسبت به ارزش گذاری فناوری 
اتخ��اذ نک��رده و بنابراین هر کدام به نوعی از برخی جنبه های مهم غفلت می ورزند. بنابراین در تحقیق 

1 . Roger smith
2 . simulation
3 . Scott slinker
4 . Strenght
5 . Bredth
6 . Certainty
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حاضر س��عی شده اس��ت با اتکا به روش مقایس��ه چند معیاره، اقدام به شناسایی و رتبه بندی مهم ترین 
ش��اخص های ارزش گذاری فناوری در صنعت خودرو شده و س��پس به ارزش گذاری یک نمونه واقعی 

اقدام شود.
در نتیجه بررس��ی های اکتش��افی انجام ش��ده در ادبیات ارزش گذاری فناوری، مطالعات پیشین و 
مصاحبه با اس��اتید و کارشناس��ان، در نهایت 22 ش��اخص به عنوان عوامل تعیین کننده ارزش فناوری 
انتخاب شدند. اکثر این شاخص ها بر اساس سنجه هایی که در روش های گوناگون ارزش گذاری فناوری 
مورد استفاده واقع می شوند استخراج شده اند. برخی از شاخص ها نیز از قبیل وضعیت حمایت از مالکیت 
فکری یا منافع استراتژیک تملک فناوری از مطالعات پیشین بدست آمده اند. گفتنی است 2 سنجه نیز 
)محدودیت های بهره برداری از فناوری و قابلیت انتقال فناوری( از جمله داده های دس��ت اولی بوده اند 
که براساس نظر چند تن از خبرگان و در طی مصاحبه های اکتشافی دریافت و اضافه شده اند. به  هرحال 
پس از جمع آوری سنجه های گوناگون، سعی شد تا جای ممکن هم پوشانی موجود بین سنجه ها حذف 
ش��ده و سپس با توجه به ش��باهت ها و وجوه اشتراک این شاخص ها و در جهت فهم و استفاده بهتر و 
ساده تر، این 22 شاخص در پنج بعد اصلی قرار گیرند. جدول1 این شاخص ها و ابعاد مربوطه را به طور 

خالصه نشان می دهد.

جدول1شاخصهایارزشگذاریفناوری

1-بعدهزینه

1- هزینه های واقعی
2- هزینه تولید مجدد

3- هزینه جانشینی

2-بعدمنفعت

• حاشیه سود محصول، اندازه بازار محصول، سهم بازار بالقوه محصول
• تأثیر فروش محصول مستقیم فناوری بر دیگر محصوالت کمپانی

• منافع استراتژیک تملک فناوری
• تعداد رقبای دارای فناوری مورد نظر

• ریسک سودآوری فناوری )فنی و تجاری(
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3-بعدبازار

• قیمتی که فروشنده در مبادالت مشابه دریافت کرده است.
• قیمتی که خریدار در مبادالت مشابه پرداخت کرده است.

• بخشی از سود که در یک صنعت خاص برای استفاده از فناوری پرداخته می شود.
• تعداد متقاضیان فناوری
• وجود فناوری های رقیب

• تعداد عرضه کنندگان فناوری

4-بعدماهیت

• نیاز به دیگر دارایی ها برای بهره برداری از فناوری
• مرحله توسعه فناوری )چرخه عمر فناوری(

• وضعیت حمایت از مالکیت فکری
• وسعت و انعطاف کاربرد فناوری

• قابلیت انتقال فناوری

5-شرایطخاصقرارداد

• رقابت دوطرف در بازار یا صنعتی مشابه
• پشتیبانی فنی توسط فروشنده و ارتباطات مستمر با فروشنده

• محدودیت های بهره برداری از فناوری

بعداول:هزینه
بعد اول در جدول 1، همانطور که از نام آن پیداس��ت به هزینه های خلق فناوری مربوط می ش��ود. در 
ارزش گذاری هر نوع از دارایی، هزینه هایی که صرف ایجاد آن شده اند یکی از عواملی است که می تواند 
مورد توج��ه ق��رار بگیرد. از آنجا که این بع��د گه گاه برای مثال در تعیین حداق��ل قیمت می تواند مورد 

استفاده باشد، منظور شده است.
گفتنی اس��ت منظور از هزینه های واقعی، هزینه هایی اس��ت که مالک اصلی فناوری برای خلق و 
تملک آن )برای مثال از طریق تحقیق و توس��عه( متحمل شده اس��ت. این در حالی است که هزینه های 
تولید مجدد، هزینه های فرضی اس��ت که خریدار فناوری، در صورتی که خود بخواهد آن را دوباره خلق 
کند و یا توس��عه بدهد، باید متحمل شود. هزینه جانشینی نیز، هزینه خلق و توسعه فناوری جانشین 
است. فناوری جانشین، فناوری است که خدمات مشابهی با فناوری مورد نظر را ارائه می دهد و وظایف 

یکسانی را انجام می دهد اگرچه با فناوری مورد نظر از لحاظ فنی متفاوت است.
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بعددوم:منفعت
این بعد به طور مستقیم به قابلیت سودآوری فناوری مربوط می شود. در واقع، منافع حاصل از بهره برداری 
از فناوری می باشد که خریدار را ترغیب به صرف هزینه هایی برای بدست آوردن آن می نماید. هر 5 عامل 
آورده ش��ده در این بعد به طور مستقیم به منافع مالی یا استراتژیک بهره برداری از فناوری اشاره دارند. 
گفتنی است در حالی که همراه با افزایش سه عامل اول ارزش فناوری بیشتر می شود، افزایش دو عامل 
بعدی موجب کاهش ارزش فناوری شده و بنابراین به عنوان عوامل کاهنده ارزش فناوری منظور شده اند.

از آنجا که منافع پیش بینی ش��ده حاصل از بهره برداری از فناوری تخمینی و غیر قطعی می باش��د، 
ریس��ک فنی و تجاری مش��مول این منافع تأثیر نس��بتاً زیادی در ادراک خریدار از سودآوری فناوری 

خواهد داشت و بنابراین در این بعد جای داده شده است.

بعدسوم:بازار
اگرچه دو بعد قبلی به ارزش فناوری مربوط می شوند، این بعد به طور مستقیم به قیمت فناوری مربوط 
می شود. عرف های بازار از عواملی هستند که راهنمای بسیار خوبی برای ارزش گذاری فناوری می باشند 
چرا که فرض می ش��ود که مبادالت بازار فناوری با توجه به یک فرایند عقالیی و منطقی و با داش��تن 

اطالعات نسبتاً کامل انجام شده است و به عبارت دیگر قیمت های بازار تجلی ارزش فناوری می باشد.
در این بعد نیز عوامل اول، دوم و سوم می توانند به عنوان رهنمودهای مفیدی مخصوصاً در مراحل 
اولیه ارزش گذاری بکارگرفته ش��وند، و در حالی که عامل چهارم موجب افزایش ارزش فناوری می شود، 

عوامل پنجم و ششم به کاهش ارزش فناوری منجر می شود.

بعدچهارم:ماهیت
این بعد نیز اگرچه به طور غیر مستقیم به منافع حاصل از کسب فناوری مربوط می شود، به دلیل این که 
این عوامل مس��تقیماً به ماهیت و ویژگی های خود فناوری مربوط می ش��ود، در یک بعد جداگانه آورده 

شده است.
اس��تفاده از یک فناوری ممکن است به دیگر منابع، چه نیروی انسانی ماهر، زیرساخت های الزم و 

دیگر عوامل متکی باشد. عامل اول گویاي این مفهوم است.
عامل دوم به مرحله چرخه عمر فناوری مربوط می باشد. مفروض است که در مراحل اولیه فناوری 
پایین ترین ارزش را دارد، در مرحله رشد ارزش فناوری درحال افزایش است و در مرحله بلوغ به حداکثر 
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خود می رسد و در بعد از این مرحله نزول پیدا می کند.
از آنجا ک��ه انحصاری ب��ودن اس��تفاده از فن��اوری، عاملی مه��م در ارزش مندی بهره ب��رداری از 
فناوری می باش��د عامل س��وم با عنوان وضعیت حمایت از حقوق مالکیت فکری در این بعد در نظر 

گرفته شده است.
دو عامل بعدی نیز از دیگر عوامل ذاتی فناوری اس��ت ک��ه به ارزش مندی فناوری موضوعه کمک 
می کند. برای مثال فناوری که به طور شدیدی به مکانی که در آن خلق و توسعه یافته است وابسته است 
)برای مثال به آب و هوای منطقه یا شرایط عرفی و اخالقی محیط(، قابلیت انتقال کمتری خواهد داشت 

تا فناوری که می تواند بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی منتقل شود.

بعدپنجم:شرایطخاصقرارداد
این بعد به مالحظاتی مربوط می شود که بسته به هر قرار داد خرید و انتقال فناوری متفاوت است. برای 
مثال هنگامی که دو طرف خریدار و فروشنده، رقبای مهمی در صنعت باشند، قیمتی که فروشنده تحت 

آن اقدام به فروش فناوری خواهد کرد به مراتب بیشتر است.
از آنجا که در قراردادهای انتقال فناوری، ارتباطات مستمر و پشتیبانی فنی فروشنده، عامل مهمی در 
ارزش مندی فناوری کسب شده می باشد و بنابراین بدون توجه به خود فناوری، این عامل نقش بسزایی 

در قیمت توافقی در قراردادهای خرید یا لیسانس فناوری می باشد.
معمول اس��ت، مخصوصاً در قراردادهای لیس��انس فناوری، که حوزه مجاز برای استفاده از فناوری 
)از لحاظ سطح تولید، مکان فروش محصول مستقیم فناوری، مدت دوره مجوز بهره برداری، نوع تولید 
محصول و ...( تعیین می شود. هرچه این محدودیت ها بیشتر باشد، به طور طبیعی ارزش فناوری برای 

خریدار کمتر خواهد بود. عامل سوم به همین دلیل در نظر گرفته شده است.

3-روشپژوهش
این پژوهش از نوع اکتشافی و توصیفی و از نظر هدف کاربردی است و نتایج آن می تواند به طور مستقیم 
در ارزش گ��ذاری فن��اوری و همچنین ارزیابی و انتخاب فناوری مناس��ب در اختی��ار مدیران فناوری و 

کارشناسان ارزش گذاری فناوری قرار گیرد.
اس��تراتژی تحقیق، پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها در آن پرسش��نامه اس��ت. پیمایش یکی از 
روش های تحقیق اجتماعی اس��ت ک��ه در آن اعضای جامعه آماری به پرس��ش هایی در مورد موضوع 
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مورد مطالعه محقق، پاسخ می دهند. به عبارت دیگر پیمایش شیوه سیستماتیک جمع آوری داده ها است. 
از طریق پیمایش می توان داده های بس��یار گس��ترده ای را در باب باورها، ارزش ها، نگرش ها، کنش ها و 
س��ایر اطالعاتی که درباره صفت های فرد باش��ند گردآوری کرد. همچنین می توان در باب صفاتی که 

ویژگی سیستم باشند، اطالعات دست اول جمع آوری کرد. )دواس، 1383( 
در پرسشنامه از مقیاس درجه بندی تفکیک شده و پنج طبقه  از پاسخ ها که به ترتیب عبارتند از ؛ 
بی اهمیت، کم اهمیت، نس��بتاً مهم، مهم و خیلی مهم استفاده شده است. پرسش های تحقیق منطبق با 

22 متغیر تحقیق تنظیم گردید.
 جامع��ه آماری تحقیق را خریداران )انتقال گیرندگان( فناوری در صنعت خودرو تش��کیل داده اند. 

روش انتخاب نمونه تحقیق، از نوع تصادفی و حجم نمونه مشتمل بر 20 نفر است.
برای آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای باالتر 
از 0.65 معموالً نشان دهنده قابلیت اعتماد خوبی است. )دانایی فرد، 1383( مقدار آلفای محاسبه شده 
برابر با 0/867 و در حد قابل قبولی است. )جزییات مربوط به محاسبه پایایی در پیوست 1 آمده است.(

تحلی��ل داده ها با اس��تفاده از نرم اف��زار SPSS، انجام شده اس��ت. از آزمون نس��بت براي انتخاب 
ش��اخص هاي مهم ارزش گذاري فناوری از نظر خریداران و از آزم��ون فریدمن براي رتبه بندی و تأیید 
یا رد تفاوت واقعي میان رتبه ش��اخص هاي ارزش گذاري تکنولوژي استفاده شده است. آزمون نسبت یا 
دو جمله ای یکی از روش های آمار ناپارامتریک است که قضاوت در مورد قرار گرفتن یک متغیر در یک 
گروه، هنگامی که کل مقوله ها به دو گروه تقسیم می شوند را ساده و ممکن می سازد. آزمون فریدمن که 
معادل تحلیل واریانس دو طرفه است، برای اولویت بندی و رتبه بندی متغیرها بر اساس بیشترین تأثیر 

بر متغیر وابسته استفاده می شود. )حبیب پور و صفری، 1388(

4-تجزیهوتحلیلیافتهها

4-1تفکیکواستخراجمهمترینشاخصهایدرصنعتخودرو

از دی��د خریدار، کدام متغیرهای تحقیق ش��اخص هایی قابل توجه در تعیین ارزش فناوری درصنعت 
خودرو می باش��ند؟ پاس��خ به این س��ؤال در جدول 2 آورده شده اس��ت. در این جدول آن دس��ته از 
ش��اخص هایی که با اس��تفاده از آزمون نسبت مهم یا خیلی مهم تش��خیص داده شده اند با عالمت * 

مشخص شده اند.
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جدول2شاخصهایمهمدرارزشگذاریفناوریازدیدخریدار

قابلتوجهبودنمتغیرموردبررسی
ازدیدخریدار

1- هزینه های واقعی
2- هزینه تولید مجدد

3- هزینه جانشینی
*4- حاشیه سود محصول، اندازه بازار محصول، سهم بازار بالقوه محصول

5- تأثیر فروش محصول مستقیم فناوری بر دیگر محصوالت کمپانی
*6- منافع استراتژیک تملک فناوری

7- تعداد رقبای دارای فناوری مورد نظر
*8- ریسک سودآوری فناوری )فنی و تجاری(

9- قیمتی که فروشنده در مبادالت مشابه دریافت کرده است.
10- قیمتی که خریدار در مبادالت مشابه پرداخت کرده است.

11- بخشی از سود که در صنعت پرداخته می شود.
12- تعداد متقاضیان فناوری
13- وجود فناوری های رقیب

14- تعداد عرضه کنندگان فناوری
15- نیاز به دیگر دارایی ها برای بهره برداری از فناوری

*16- مرحله توسعه فناوری )چرخه عمر فناوری(
17- وضعیت حمایت از مالکیت فکری

*18- وسعت و انعطاف کاربرد فناوری
19- قابلیت انتقال فناوری

20- آیا دوطرف در بازار یا صنعتی مشابه ، رقیب یکدیگرند.
*21- پشتیبانی فنی توسط فروشنده و ارتباطات مستمر با فروشنده

*22- محدودیت های بهره برداری از فناوری

4-2رتبهبندیشاخصها
جدول 3 ش��اخص های ارزش گذاری فناوری را بر اس��اس رتبه با توجه به دیدگاه خریدار فناوری نشان 

می دهد.
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جدول3رتبهبندیشاخصهایمهمدرارزشگذاریفناوریدرصنعتخودرو

رتبهمیانگین

17.231حاشیه سود محصول، اندازه بازار محصول، سهم بازار بالقوه محصول

16.932پشتیبانی فنی توسط فروشنده و ارتباطات مستمر با فروشنده

14.083محدودیت های بهره برداری از فناوری

13.334ریسک سودآوری فناوری )فنی و تجاری(

12.935وسعت و انعطاف کاربرد فناوری

12.486مرحله توسعه فناوری )چرخه عمر فناوری(

11.687منافع استراتژیک تملک فناوری

همانطور که در جداول 2 و 3 دیده می ش��ود، در طرف خریدار مجموعاً هفت ش��اخص قابل توجه 
تش��خیص داده ش��دند که به ترتیب؛ دو شاخص )پش��تیبانی فنی توسط فروش��نده و محدودیت های 
بهره برداری از فناوری( مربوط به بعد شرایط خاص قرارداد، سه شاخص )حاشیه سود محصول، ریسک 
سودآوری فناوری و منافع استراتژیک تملک فناوری( مربوط به بعد منفعت و دو شاخص )وسعت کاربرد 

فناوری و مرحله توسعه فناوری( مربوط به بعد ماهیت می باشند.

5-مطالعهموردي
بر اس��اس نتایج بدس��ت آمده از تحقیق،  به بررس��ي و ارزش گذاري یک نمونه واقعي، بر اس��اس روش 
مقایسه چندمعیاره، اقدام شد که در این بخش خالصه نتایج آن ارائه مي گردد. دو فناوری مورد مقایسه 
در این مطالعه مربوط به قس��متي از سیستم برق خودرو مي باشند. به طور خالصه مسئله این است که 
به دلیل اقدام به تولید یک نوع جدید از خودرو و عدم تناسب فناوری موجود با سیستم برق خودوري 
جدید، شرکت مورد مطالعه اقدام به خرید فناوری مناسب مورد نیاز نمود. در این مطالعه برآن شدیم تا 
ابتدا قیمت مناسب آن را با توجه به نتایج تحقیق و استفاده از روش مقایسه چندمعیاره بدست آورده 
و سپس آن را با قیمت واقعي مقایسه نماییم. قیمت فناوری مورد ارزش گذاري در عمل 140 میلیون 
واحد پولي تعیین ش��ده بود و فناوری مورد مقایس��ه نیز که پیش از این بیشتر مورد مبادله شرکت های 
خودرو ساز قرار گرفته بود تقریباً به قیمت تعادلی رسیده و به مبلغی در حدود 85 میلیون واحد پولي 

مبادله می شد.
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به دلیل خصوصی بودن اطالعات از ذکر جزییات مربوط به نام فناوری ها، واحد پولی و مسائل فني 
معذوریم و بنابراین فناوری هاي ذکر ش��ده با نام غیراصلي، و با عناوین فناوری مورد مقایس��ه )فناوری 

قدیمي( و فناوری مورد ارزش گذاري )فناوری جدید( ذکر خواهد شد.
نتایج حاصل از مقایس��ه دو فناوری در جدول 4 دیده مي ش��ود. ضرای��ب مربوطه از نتایج تحقیق 
بدس��ت آمده و امتی��از و قیمت مربوط به ه��ر فناوری نیز از خبرگان مربوط��ه و منابع آگاه جمع آوري 

گردیده است.
جدول4:مطالعهموردی)امتیازاتخام(

شاخص هاي ارزش فناوری از دید خریدار
امتیاز هر فناوری

فناوری 
مورد مقایسه

فناوری مورد 
ارزش گذاري

17.2313حاشیه سود، اندازه بازار و سهم بالقوه بازار محصول

16.9343پشتیبانی فنی توسط فروشنده و ارتباطات مستمر با فروشنده

14.0821محدودیت های بهره برداری از فناوری

13.3311ریسک سودآوری فناوری )فنی و تجاری(

12.9312وسعت و انعطاف کاربرد فناوری

12.4812مرحله توسعه فناوری )چرخه عمر فناوری(

11.6814منافع استراتژیک تملک فناوری

سپس امتیازات مربوط به هر شاخص نرماالیز شده، در ضرایب مربوطه ضرب شده و در جدول 5 قرار 
گرفته است.

جدول5:مطالعهموردي)امتیازاتنرماالیزشدهوضربشدهدرضرایبمربوطه(

شاخصهايارزشفناوریازدیدخریدار
امتیازهرفناوری

فناوریمورد
مقایسه

فناوریمورد
ارزشگذاري

17.230.250.75حاشیه سود، اندازه بازار و سهم بالقوه بازار محصول

16.930.570.43پشتیبانی فنی توسط فروشنده و ارتباطات مستمر با فروشنده

14.080.670.33محدودیت های بهره برداری از فناوری
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شاخصهايارزشفناوریازدیدخریدار
امتیازهرفناوری

فناوریمورد
مقایسه

فناوریمورد
ارزشگذاري

13.330.50.5ریسک سودآوری فناوری )فنی و تجاری(

12.930.330.66وسعت و انعطاف کاربرد فناوری

12.480.330.66مرحله توسعه فناوری )چرخه عمر فناوری(

11.680.20.8منافع استراتژیک تملک فناوری

2.854.13جمع

از مقایسه امتیازات مربوط به دوفناوری، قیمت فناوری مورد ارزش گذاري بدین صورت تعیین شد:

=×=
1
212

p
pvv 85.000.000× )4.13÷2.85(=123.175438

که در آن 
V2= قیمت فناوری مورد ارزش گذاري

V1=  قیمت فناوری مورد مقایسه

P2 = امتیاز فناوری مورد ارزش گذاري

P1 = امتیاز فناوری مورد مقایسه

مي باشد.

قیمت فناوری مورد ارزش گذاري با استفاده از روش مقایسه چند معیاره و با توجه به نتایج تحقیق، 
درحدود 123 میلیون واحدپولي تعیین ش��د که با رقم واقعي درحدود 17 میلیون واحد پولي تفاوت 
دارد. این تفاوت عمدتاً از دو محل، ناشي مي شود. اول تورم موجود در بازار و دوم تفاوت در سطح رقابتي 
بودن دو بازار. بدین طریق، با وجود مقداری خطا، روش مقایسه چندمعیاره می تواند با اتکاء به داده هایی 

بسیار با ارزش و قابل دسترس اما از نوع کیفی در ارزش گذاری فناوری استفاده گردد.

6-نتیجهگیري
یافته های پژوهش نشان می دهد که در صنعت خودرو ایران، پس از اطمینان از سودآور بودن فناوری، 
دومین عامل مهم پش��تیبانی فنی توس��ط فروش��نده و ارتباطات مستمر با فروش��نده فناوری عنوان 
شده اس��ت. علت این موضوع، همانطور که پیش از این بیان شد، این است که در حال حاضر این صنعت 
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به دلیل نبود نقش��ه راه مناس��ب در گذشته، از پیشرفت در زمینه هاي مختلف اعم از طراحي و ساخت 
خطوط تولید با اتوماسیون باال در کارخانه مادر، طراحي و ساخت خطوط تولید قطعات با فناوری باال 
در بخش تأمین کنندگان، خصوصاً در زمینه تجهیزات و قطعات پیچیده الکترونیکي، محروم مانده است 
و هم اکنون صنعت خودروس��ازی ای��ران، عموماً به عنوان یک صنعت مونت��اژکار، وارد کننده فناوری از 

کشورهاي پیشرفته است.
از جمل��ه یافته های فرعی تحقیق که در طی مرحله جمع آوری داده ها بدس��ت آمد این بود که به 
دلیل پاره ای از مشکالت، که برای مثال می توان به نبود اطالعات کافی و معتبر در خصوص هزینه، بازار 
و منافع حاصل از تملک فناوری اشاره کرد، در کشور ما به طور معمول ارزش فناوری در موارد الزم از 

طریق مذاکره و چانه زنی و بدون اتکاء به روشی سیستماتیک و عینی انجام می شود.
اگرچه با این روش )مذاکره و چانه زنی( نیز درنهایت قیمت فناوری در قراردادهای مربوطه تعیین 
می شود، با این حال ناآگاهی از قیمت منصفانه و ذاتی فناوری، مخصوصاً در مواردی که طرف فروشنده 
یک شرکت خارجی می باشد، باعث بروز مشکالتی می شود که برای مثال می توان به خرید یک فناوری 
با قیمتی بسیار باالتر از قیمت بازار آن و یا خرید به قیمت بازار اما بدون توجه به بسیاری از جنبه های 
ارزش��مند فناوری موضوعه، از جمله پشتیبانی فنی و مدیریتی مستمر توسط فروشنده فناوری، اشاره 

کرد. استفاده از نتایج تحقیق حاضر می تواند در بهبود این فرآیند کمک نماید. به طور کلی:
1- از نتایج تحقیق حاضر می توان در اس��تفاده از روش مقایس��ه چندمعیاره برای مقایس��ه میان چند 

فناوری و انتخاب فناوری مقرون به صرفه تر البته در صنعت خودرو سود جست.
2- تصمیم گیرندگان و مشارکت کنندگان در قراردادهای امتیاز فناوری می توانند از نتایج تحقیق حاضر 
در هنگام عقد قراردادهای امتیاز فناوری استفاده نمایند. بدین ترتیب، مدیران مربوطه و کارشناسان 
درگیر در قراردادهای امتیاز فناوری در صنعت خودرو، می توانند هنگام ارزیابی س��ودمندی حاصل 
از تملک دارایی فناورانه مورد قرارداد، تمرکز خود را بر روی ش��اخص های با اهمیت تر قرارداده و از 

تمرکز بر شاخص های غیر مهم و کم اهمیت پرهیز نمایند.
ب��ه نظ��ر محقق با توجه به نو بودن و در عین حال مه��م و ضروری بودن توجه به مباحث مربوط به 
ارزش گذاری فناوری در کشورمان، به نظر می رسد جای تحقیقاتی مفصل در این حوزه خالی می باشد. 
موارد زیر از جمله مهم ترین موضوعاتی است که به نظر محقق در پژوهش های آتی می تواند در اولویت 

قرار گیرد:
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تکرار این پژوهش با تمرکز بر طرف فروشنده و مقایسه آن با طرف خریدار. 1
بررسی موانع و مشکالت ارزش گذاری فناوری در ایران.. 2
مطالعه تطبیقی اهمیت شاخص های ارزش گذاری فناوری در صنایع و حوزه های فناوری مختلف.. 3
تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب روش مناسب برای ارزش گذاری فناوری.. 4
طراحی الگوریتمی برای ارزش گذاری فناوری با توجه به شرایط خاص کشور.. 5
انجام مجدد تحقیق حاضر با استفاده از داده ها و تحلیل داده های فازی.. 6
بررسی تأثیر مکانیزم انتقال فناوری بر قیمت فناوری. 7
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