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شناسایی و رتبهبندی شاخصهای ارزشگذاری فناوری در صنعت خودرو

شناسایی و رتبهبندی شاخصهای ارزشگذاری
فناوری در صنعت خودرو

سید حبیب ا ...طباطبائیان
جلیل غریبی
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*2

چکیده:
پژوه��ش حاضر به شناس��ایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ارزش فن��اوری ،در مبادالت خرید یا اعطای
امتیاز فناوری میپردازد .نگارندگان ،پس از انجام مطالعات اکتشافی در زمینهی مدلهای ارزشگذاری

فناوری و بررس��ی پیشینهی پژوهش��ی مربوط به این موضوع ،مجموعهای نسبتاً جامع از شاخصهای

ارزشگذاری فناوری را شناسایی نمودند .سپس ،با استفاده از جمعآوری نظرات خبرگان و تحلیل دادهها
بهوسیلهی آزمونهای دو جملهای و فریدمن ،ضرایب اهمیت این شاخصها را از دید خریداران فناوری
در صنعت خودرو ،تعیین کرده و آنها را رتبهبندی نمودهاند .یافتهها نشان داد که شاخصهای مربوط
به بعد منفعت و بعد شرایط مندرج در قرارداد ،بیشترین اهمیت را در برآورد ارزش فناوری داشتهاند .در
نهایت ،با اس��تفاده از ضرایب شناساییشده ،یک نمونهی واقعی ارزشگذاری شد .ارزشگذاران فناوری
و تدوینکنندگان قراردادهای مبادلهی فناوری ،به طور عام ،و دس��تاندرکاران صنعت خودرو ،به طور
خاص ،میتوانند از نتایج و یافتههای این پژوهش استفاده نمایند.
واژههای کلیدی :فناوری،ارزشگذاری ،قیمتگذاری ،دارایینامشهود ،رتبهبندی ،شاخصهای
ارزشگذاری فناوری.

 . 1عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی
 . 2کارشناس ارشد مدیریت فناوری از دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه
تربیت مدرس
* نویسنده عهده دار مکاتباتjalil_int@yahoo.com :
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 -1مقدمه  

امروزه بخش قابلتوجهی از دارایی شرکتها ،داراییهای نامشهود میباشد . 1مدیران مالی ،حسابداران،
حسابرسان و مدیران مالی اجرایی امروزه با مسائلی در تعیین ارزش داراییهای شرکت روبرو میشوند
که در گذشته بهندرت موجود بودند .مسایلی از قبیل ؛ تعیین وضعیت مالی کمپانی و تنظیم گزارشهای
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 قابلحل نیستند .در فرایند حل تمام این
مسایل ،تعیین ارزش داراییهای غیر فیزیکی و نامشهود عامل حیاتی به شماررفته و نقش پررنگی ایفا
خواهد کرد( .سی بیشاپ)2003 ، 2
یکی از مهمترین داراییهای نامش��هود فناوری اس��ت .اگرچه روشهای زیادی برای تعیین ارزش
فن��اوری تا به حال ارائه شدهاس��ت ،لیکن بیش��تر آنها جنبه یا جنبههایی خ��اص از ارزش فناوری را
درنظر میگیرند .برای مثال روش مبتنی بر هزینه ، 3تنها هزینههای خلق فناوری را درنظر میگیرد و
به درآمدهایی که این فناوری برای خریدار آن به همراه میآورد توجهی نمیکند و یا روش بازارمحور

4

نیز ،اگرچه به وضعیت عرضه و تقاضای موجود در بازار آن فناوری توجه میکند اما نه هزینههای خلق
فناوری و نه درآمدهای حاصل از آن ،هیچکدام را مدنظر ندارد.
این درحالی است که بهنظر میرسد شاخصهای زیادی در تعیین ارزش فناوری دخالت دارند و هر

چه تعداد بیشتری از این شاخصها را در نظر بگیریم ،مسلماً خروجی فرآیند ارزشگذاری بهتر خواهد
بود .شناسایی مجموعهای از این شاخصها یکی از اهداف اصلی تحقیق حاضر است.
نکته مورد توجه این اس��ت که در سالهای اخیر ،با گسترش حوزه های تخصصی علوم و فناوری،
ارزشگذاری فناوری نیز در هر یک از این حوزهها برای مثال در فناوری اطالعات (س��یبیک،)2008 ،
علوم زیستی و زیست فناوری(بودان )2010 ،گسترش یافته و مالحظات خاص خود را پیدا کردهاست.
اهمیت ش��اخصهای ارزشگذاری فن��اوری نیز در علوم و صنایع مختلف یکس��ان نبوده و برای مثال
ش��اخصی که میتواند اهمیت زیادی را در صنعت خودرو داشته باشد ،ممکن است در صنعت نرمافزار
فاقد اهمیت قابلتوجهی باشد .بنابراین الزم است اهمیت این شاخصها در هر صنعت بهطور 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 بهعنوان یک صنعت مادر با داش��تن طوالنیترین و اثرگذارترین زنجیره
تأمین و ارتباط مس��تقیم با بس��یاری از دیگر صنایع مرتبط ،که درواقع یکی از علل اصلی تسریع رشد
همزمان مجموعهای از صنایع در بسیاری ازکشورهای درحال توسعه بودهاست ،نقش محوری را در زمینه
توس��عه صنعتی و اقتصادی کش��ور ما ایفا کرده و از سابقه نسبتاً خوبی در خرید در نتیجه ارزشگذاری

فناوری داشته و دارد ،صنعت مذکور بهعنوان صنعت مورد بررسی تحقیق درنظر گرفته شد.
درحالحاضر این صنعت به دليل نبود نقش��ه راه مناس��ب در گذش��ته ،از پيشرفت در زمينههاي
مختلف اعم از طراحي و س��اخت خطوط توليد با اتوماس��يون باال در كارخانه مادر ،طراحي و س��اخت

خط��وط توليد قطعات با فناوری باال در بخش تأمينكنن��دگان ،خصوصاً در زمينه تجهيزات و قطعات

پيچيده الكترونيكي ،محروم ماندهاست.

نکته دیگر این است که معموالً منافع طرفین مبادله فناوری (خریداران و فروشندگان) متفاوت و

بعضاً متضاد میباشد ،و ازاینرو اهمیت این شاخصها نیز از دید طرفین مبادله متفاوت است.

هم اکنون صنعت خودروس��ازی ایران ،عموماً بهعنوان یک صنع��ت مونتاژ كار ،واردكننده فناوری

از كش��ورهاي پيشرفته اس��ت .ازاينرو در اين مرحله نيازمند دريافت فناوری از كشورهاي صاحب اين
صنعت جهت تجهيز خطوط توليدي و قطعهس��ازي خود ميباش��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 گرفتهاس��ت .بهعبارتدیگر در حین جمعآوری ،تحلیل و
ص تنها از جنبه خریدار لحاظ شدهاست.
تفسیر دادهها ،اهمیت هر شاخ 
در نتیجه در این تحقیق س��عی شدهاس��ت پس از مطالعه ادبیات ارزشگذاری فناوری و استخراج
شاخصهای ارزشگذاری 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 ،بهعنوان راهنمایی برای کارشناس��ان ارزشگذاری
فناوری ،مدیران فناوری و تصمیمگیرندگان مربوطه در صنعت مذکور مورداستفاده قرار گیرد.
 -2ادبیات و پیشینه پژوهش
 1-2مفهوم ارزشگذاری فناوری

ارزشگذاری تكنولوژي یعنی کمیکردن 1در واحد پولی(.پیتر بور )1999 ، 2اين ارزش ميتواند مجموعه
1 . Quantification
2 . F.peter boer
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منافعی باشد كه از تملك فناوری برای خریدار خاصل ميشود و يا ميتواند قیمت پرداختی در جریان
مبادله باشد كه در مفهوم اخير قيمتگذاري نيز ناميده ميشود(.رازگیتیس )2003 ،

به دو دلیل میتوان گفت فناوری ارزش��مند اس��ت ؛ اوالً ،خلق و توسعه یک فناوری مستلزم صرف

هزینههای زیادی میباش��د .در ثانی استفاده از فناوری موجب ایجاد منافعی برای خریدار میشود که
به صورت افزایش درآمدها یا کاهش هزینهها و یا افزایش قدرت رقابتی و در نهایت افزایش سودآوری
ظهور مییابد(.پیتر بور )1991 ،
 2-2چالشهای ارزشگذاری فناوری

ب��ا وجود منافع متعدد ،ارزشگذاری فناوری معموالً با چالشهایی روبرو میباش��د .برای مثال ؛ ارزش
یک فناوری به طور ش��دیدی وابس��ته به ش��رایط زمانی و مکانی و محیطی فناوری موردنظر میباشد.
تع��دد و تنوع حاکم بر این ش��رایط ،انبوهی از متغیرها را بوج��ود میآورد که جای دادن تمام آنها در
یک مدل برای ارزشگذاری فناوری بس��یار دشواراست .در عمل این محدودیت باعث میشود تا درهر
مورد  ،رویهای خاص همان مورد اتخاذ شود که این رویهها اغلب غیر عینی و مبتنی بر قدرت طرفین
مذاکره میباشند.
همچنین یکی از پیشنیازهای 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) میباشد .درحالیکه
در اکث��ر مواقع ای��ن اطالعات یا اص ً
ال وجود ندارد و یا اگر هم موجود اس��ت دسترس��ی به این چنین

اطالعاتی دارای محدودیتهای بیشماری میباشد.
از طرفی ارزش یک فناوری برای یک شرکت وابسته به داراییهای مکمل دیگری است که استفاده
از آن فناوری را ممکن و سودآور میکند .در نتیجه برای شرکتهای مختلف ممکن است یک فناوری
مشابه ،ارزشهای متفاوتی داشته باشد که میتواند سنجش ارزش فناوری را دشوار نماید.
تفکیک داراییهای فناورانه س��ازمان از دیگر داراییهای مش��هود و غیر مش��هود سازمان نیز نوع
دیگری از چالشها است که در عمل با آن مواجه هستیم .برای مثال ،چگونه میتوان ارزش فناوری یک
سازمان را از دانش نهفته در افراد ،رویهها و تجربیات آن سـازمان جدا کرد؟
موارد ذکرشده تنها بخشی از موانع موجود بر سر راه تعیین ارزش فناوری میباشد .در عمل بسیاری
از محدودیتها باعث میشود تا فرآیند ارزشگذاری فناوری دشوارتر از آنچه به نظر میرسد گردد.
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 3-2مدلهای ارزشگذاری فناوری

ارزشگذاری فناوری ،گاه یک هنر قلمداد میشود و اتکا به روش در آن مورد شک واقع میشود ،با این
ح��ال امروزه به دالیل مختلف که یکی از آنها مذاکره و چانهزنی در قراردادهای انقال فناوری اس��ت،

عمدتاً از روشهای منطقی و نظاممند برای ارزشگذاری فناوری استفاده میشود( .رازگیتیس)2009 ،

در ادبیات ارزشگذاری فناوری روشهای متعددی وجود دارد .اما بهطورعمده اکثر روشها را میتوان
در دوسته قرار داد( :کامیاما)2006 ، 1
 -1متدهای کمی

2

 -2متدهای کیفی

3

روشهای کمی تالش میکنند ارزش پولی فناوری را با استفاده از محاسبات ریاضی محاسبه کنند.
پنج نوع مشـــهور از این روشها عبارتند از؛ روشهای هزینهمحور ،4بازارمحور ،5درآمدمحور ،6مبتنی بر
مفهوم اختیار معامله 7و مونت کارلو . 8سه روش اول به روشهای سنتی 9و دو روش بعدی به روشهای
پیشرفته  10مشهور هستند( .چاپلینسکی)2002 ، 11
روشهای کیفی ارزشگذاری فناوری نیز اگرچه دارای مبانی پیچیده و پیش��رفتهای نمیباشند ،با
این حال ممکن است در عمل نتایج دلخواهی را ارائه دهند .تصویر  2نمایی کلی از این روشها را نشان
میدهد.
از آنجا که هدف تحقیق حاضر بررسی مفصل این روشها نمیباشد ،به ذکر خالصهای از روشهای
مذکور اکتفا میشود.12
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
 . 12برای مطالعه بیشتر در مورد این روشها می توانید به مقاله ای از همین نویسنده با عنوان مروری بر روشهای کمی در
ارزشگذاری فناوری و يا به كتابي با عنوان مباني ارزشگذاري تكنولوژي از نويسندگان حاضر مراجعه نمایید.

14

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره دوم /شماره  /1تابستان 1393

تصویر  :1انواع روشهای ارزشگذاری فناوری (غریبی و طباطبائیان)1386 ،

روش هزینهمحور مبتنی بر هزینه ایجاد یا خلق فناوری میباشد .طبق این رویکرد ارزش وابستگی
ش��دیدی با مخارج توس��عه آن دارد(.سی دریوز )2004 ، 1اس��اس ارزشگذاری در این روش میتواند
هزینههای واقعی صرف شده ،هزینههای جانشینی 2یا هزینههای تولید مجدد 3فناوری موردنظر باشد.
هزینه تولید مجدد ،هزینه خلق یک نمونه واقعی دیگر از فناوری مورد ارزشگذاری میباشد .درحالیکه
هزینه جانش��ینی ،هزینه خلق ،توسعه یا کس��ب فناوری با خدمات و تسهیالت مشابه با فناوری تحت
ارزشگذاری میباشد .یک فناوری با خدمات و تسهیالت برابر ،فناوری است که وظایف مشابهی را انجام
میدهد اما ممکن است این وظایف را به طریق متفاوتی انجام دهد( .جی مارد)2000 ، 4
روش ارزشگ��ذاری بازارمحور ،مبتنی بر دیگر معامالت فناوری قابلمقایس��ه با فناوری موردنظر،
انجامشده در بازاری آزاد و کارا میباشد( .سی دریوز  )2004 ،بهعبارتدیگر در این روش بازار بهعنوان
پایهای برای بدس��تآوردن ارزش یک فناوری خاص اس��تفاده میش��ود .درواقع هدف از روش بازاری
ارزشگذاری داراییها بهوس��یله مطالعه قیمت داراییهای قابلمقایس��های 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 بهصورت معامله آزاد انجام شدهاست .يكي از پركاربردترين اين روشها ،استفاده از مقايسه
چندمعياره و بدستآوردن نسبت ارزش يك فناوری به فناوری ديگر است .پس از آن با دانستن نسبت
مذكور و ارزش فناوری مورد مقايسه ميتوان ارزش فناوری موردنظر را تعيين كرد .گفتني است در اين
تحقيق براس��اس همين روش ،به مطالعه و ارزشگذاري يك نمونه واقعي پرداخته ش��ده كه در بخش
مربوطه توضيح داده خواهد شد.
روشه��ای مبتن��ی بر جری��ان درآمدها یا جریانه��ای مالی ورودی تالش میکنن��د ارزش فعلی
درآمده��ای مورد انتظارآتی حاصل از بکارگیری فناوری موردنظر را در طول عمر اقتصادی آن فناوری
محاسبه کنند( .سی دریوز )2004 ،

اگرچ��ه متدهای زیادی در دِل این روش موجود میباش��د اما تقریباً تمام این متدها میتوانند در

چند طبقه قرار بگیرند .همه متدهای قرارگرفته در یک طبقه دارای پایه مفهومی و کاربردهای عملی
مشابهی میباشند( :جی مارد )2000 ،
1.1متدهایی که افزایش س��طح جریان درآمدها را بیان میکنند( .مالک فناوری بوس��یله تصاحب
مقابل زمان عدم تصاحب آن ،از س��طح بیش��تری از تعداد یا قیمت فروش برخوردار
فناوری ،در
ِ
خواهد شد).
2.2متدهایی که سطوح پایینتر هزینهها را بیان میکنند( .مالک فناوری بهوسیله تصاحب فناوری
در مقاب��ل عدم مالکیت آن ،ب��ا اجتناب از دیگر مخارج س��رمایهای و عملیاتی ،متحمل مقادیر
کمتری از هزینههای اقتصادی خواهد شد (صرفه جویی اقتصادی ) ).
3.3متدهایی که رهایی از پرداختهای اجارهای را تخمین میزنند( .چه مقدار از مبلغ پرداختهای
اجارهای که مالک فناوری پرداخت میکند کاهش خواهد یافت؟)
4.4متدهای��ی که تفاوت در ارزش کلی بنگاه یا واحد اقتصادی را با واحد اقتصادی مش��ابه بهعنوان
نتیجهای از تملک دارایی فناوری در قیاس با عدم تملک آن دارایی بیان میکنند.
استفاده از روش مبتنی بر مفهوم اختیار معامله در حوزه ارزشگذاری فناوری براساس این مفهوم
بنا شدهاست که ؛
" اگرچه س��رمایهگذاری در خلق فناوری جدید که از این پس س��ازمان مالک آن است در مقایسه
با هزینههای تولیدی 1و بهکارگیری آن بس��یار جزیی میباش��ند با این وجود فرصتی را برای س��ازمان
1 . Production costs
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به ارمغان خواهد آورد که میتواند بهوس��یله س��ازمان مورداستفاده قرارگرفته یا در صورت عدم صرفه
اقتصادی یا استراتژیکی ،از آن صرفنظر شده و مورد استفاده قرار نگیرد( ".اسمیت)2004 ، 1
مدل مونت کارلو ارزش فناوری را بهوسیله درنظرگرفتن چندین سناریوی محتمل تعیین میکند.
درواقع مونت کارلو در ارزشگذاری فناوری از یک شبیهس��ازی 2اس��تفاده میکند .دراین شبیهسازی
دهها متغیر ،مثل کاهش قیمت محصوالت ،فناوریهای جایگزین ،و تغییر در بازار محصول مش��خص
میش��وند .همچنین هزاران مسیر محتمل ،براساس تغییر در متغیرهای شناساییشده ،برای تکامل و
تغییر شرایط بررسی میشود( .اسلینکر)2005 ، 3
متدهای کیفی ارزشگذاری تالش میکنند تا فناوری موردنظر را براس��اس عواملی چون ش��دت،4
وسعت ،5وضعیت و قطعیت 6قانونی حقوق مالکیت فناوری ،ارزشگذاری و امتیازبندی نماید .استفاده
نسبتاً زیاد از این روشها به خاطر سادگی آنها در مقایسه با روشهای کمی میباشد( .لئینو )2005 ،

 4-2پیشینه تحقیق
تحقیق مشابهی در داخل یافت نشد اما در دیگر کشورها در چند تحقیق اقدام به شناسایی و رتبهبندی
شاخصهای ارزشگذاری فناوری شدهاست که البته در تمام تحقیقات یافت شده ،به تمرکز بر به یک
صنعت خاص که از جمله مهمترین شرایط استفاده از روش مقایسه چند معیاره است ،توجه نشدهاست.
در تحقیق حاضر با تمرکز بر صنعت خودرو سعی شدهاست یک گام بیشتر نسبت به تحقیقات پیشین
برداشته شود.
 5-2چارچوب مفهومی تحقیق
چنانکه دیدیم به غیر از روش مقایسه چندمعیاره ،هر یک روشهای مذکور تنها جنبه یا جنبههایی از
ارزش فناوری را در نظر میگیرند و بنابراین از نظر محقق دیدی جامع را نسبت به ارزشگذاری فناوری
اتخ��اذ نک��رده و بنابراین هر کدام به نوعی از برخی جنبههای مهم غفلت میورزند .بنابراین در تحقیق
1 . Roger smith
2 . simulation
3 . Scott slinker
4 . Strenght
5 . Bredth
6 . Certainty
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حاضر س��عی شدهاس��ت با اتکا به روش مقایس��ه چندمعیاره ،اقدام به شناسایی و رتبهبندی مهمترین
ش��اخصهای ارزشگذاری فناوری در صنعت خودرو شده و س��پس به ارزشگذاری یک نمونه واقعی
اقدام شود.
در نتیجه بررس��یهای اکتش��افی انجام ش��ده در ادبیات ارزشگذاری فناوری ،مطالعات پیشین و
مصاحبه با اس��اتید و کارشناس��ان ،در نهایت  22ش��اخص بهعنوان عوامل تعیینکننده ارزش فناوری
انتخاب شدند .اکثر این شاخصها براساس سنجههایی که در روشهای گوناگون ارزشگذاری فناوری
مورد استفاده واقع میشوند استخراج شدهاند .برخی از شاخصها نیز از قبیل وضعیت حمایت از مالکیت
فکری یا منافع استراتژیک تملک فناوری از مطالعات پیشین بدست آمدهاند .گفتنی است  2سنجه نیز
(محدودیتهای بهرهبرداری از فناوری و قابلیت انتقال فناوری) از جمله دادههای دس��ت اولی بودهاند
که براساس نظر چند تن از خبرگان و در طی مصاحبههای اکتشافی دریافت و اضافه شدهاند .بههرحال
پس از جمعآوری سنجههای گوناگون ،سعی شد تا جای ممکن همپوشانی موجود بین سنجهها حذف
ش��ده و سپس با توجه به ش��باهتها و وجوه اشتراک این شاخصها و در جهت فهم و استفاده بهتر و
سادهتر ،این  22شاخص در پنج بعد اصلی قرار گیرند .جدول 1این شاخصها و ابعاد مربوطه را بهطور
خالصه نشان میدهد.
جدول 1شاخصهای ارزشگذاری فناوری
 -1بعد هزینه

 -1هزینههای واقعی
 -2هزینه تولید مجدد
 -3هزینه جانشینی
 -2بعد منفعت

• 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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 -3بعد بازار

• قیمتی که فروشنده در مبادالت مشابه دریافت کردهاست.
• قیمتی که خریدار در مبادالت مشابه پرداخت کردهاست.
• بخشی از سود که در یک صنعت خاص برای استفاده از فناوری پرداخته میشود.
• تعداد متقاضیان فناوری
• وجود فناوریهای رقیب
• تعداد عرضهکنندگان فناوری
 -4بعد ماهیت

• نیاز به دیگر داراییها برای بهرهبرداری از فناوری
• مرحله توسعه فناوری (چرخه عمر فناوری)
• وضعیت حمایت از مالکیت فکری
• وسعت و انعطاف کاربرد فناوری
• قابلیت انتقال فناوری
 -5شرایط خاص قرارداد

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

بعد اول  :هزینه
بعد اول در جدول  ،1همانطور که از نام آن پیداس��ت به هزینههای خلق فناوری مربوط میش��ود .در
ارزشگذاری هر نوع از دارایی ،هزینههایی که صرف ایجاد آن شدهاند یکی از عواملی است که میتواند
موردتوج��ه ق��رار بگیرد .از آنجاکه این بع��د گهگاه برای مثال در تعیین حداق��ل قیمت میتواند مورد
استفاده باشد ،منظور شدهاست.
گفتنی اس��ت منظور از هزینههای واقعی ،هزینههایی اس��ت که مالک اصلی فناوری برای خلق و
تملک آن (برای مثال از طریق تحقیق و توس��عه) متحمل شدهاس��ت .این درحالی است که هزینههای
تولید مجدد ،هزینههای فرضی اس��ت که خریدار فناوری ،درصورتیکه 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 موردنظر را ارائه میدهد و وظایف
یکسانی را انجام میدهد اگرچه با فناوری موردنظر از لحاظ فنی متفاوت است.
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بعد دوم  :منفعت
این بعد بهطور مستقیم به قابلیت سودآوری فناوری مربوط میشود .درواقع ،منافع حاصل از بهرهبرداری
از فناوری میباشد که خریدار را ترغیب به صرف هزینههایی برای بدستآوردن آن مینماید .هر  5عامل
آورده ش��ده در این بعد بهطورمستقیم به منافع مالی یا استراتژیک بهرهبرداری از فناوری اشاره دارند.
گفتنی است درحالیکه همراه با افزایش سه عامل اول ارزش فناوری بیشتر میشود ،افزایش دو عامل
بعدی موجب کاهش ارزش فناوری شده و بنابراین بهعنوان عوامل کاهنده ارزش فناوری منظور شدهاند.
از آنجا که منافع پیشبینیش��ده حاصل از بهرهبرداری از فناوری تخمینی و غیر قطعی میباش��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 دادهشدهاست.
بعد سوم  :بازار
اگرچه دو بعد قبلی به ارزش فناوری مربوط میشوند ،این بعد بهطور مستقیم به قیمت فناوری مربوط
میشود .عرفهای بازار از عواملی هستند که راهنمای بسیار خوبی برای ارزشگذاری فناوری میباشند
چراکه فرض میش��ود که مبادالت بازار فناوری با توجه به یک فرایند عقالیی و منطقی و با داش��تن
اطالعات نسبتاً کامل انجام شدهاست و بهعبارت دیگر قیمتهای بازار تجلی ارزش فناوری میباشد.

در این بعد نیز عوامل اول ،دوم و سوم میتوانند بهعنوان رهنمودهای مفیدی مخصوصاً در مراحل

اولیه ارزشگذاری بکارگرفته ش��وند ،و درحالیکه عامل چهارم موجب افزایش ارزش فناوری میشود،
عوامل پنجم و ششم به کاهش ارزش فناوری منجر میشود.
بعد چهارم  :ماهیت
این بعد نیز اگرچه بهطور غیرمستقیم به منافع حاصل از کسب فناوری مربوط میشود ،بهدلیل اینکه

این عوامل مس��تقیماً به ماهیت و ویژگیهای خود فناوری مربوط میش��ود ،در یک بعد جداگانه آورده
شدهاست.
اس��تفاده از یک فناوری ممکن است به دیگر منابع ،چه نیروی انسانی ماهر ،زیرساختهای الزم و
دیگر عوامل متکی باشد .عامل اول گوياي اين مفهوم است.
عامل دوم به مرحله چرخه عمر فناوری مربوط میباشد .مفروض است که در مراحل اولیه فناوری
پایینترین ارزش را دارد ،در مرحله رشد ارزش فناوری درحال افزایش است و در مرحله بلوغ به حداکثر
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خود میرسد و در بعد از این مرحله نزول پیدا میکند.
از آنجاک��ه انحصاریب��ودن اس��تفاده از فن��اوری ،عاملی مه��م در ارزشمندی بهرهب��رداری از
فناوری میباش��د عامل س��وم با عنوان وضعیت حمایت از حقوق مالکیت فکری در این بعد در نظر
گرفتهشدهاست.
دو عامل بعدی نیز از دیگر عوامل ذاتی فناوری اس��ت ک��ه به ارزشمندی فناوری موضوعه کمک
میکند .برای مثال فناوری که بهطور شدیدی به مکانی که در آن خلق و توسعه یافتهاست وابسته است
بوهوای منطقه یا شرایط عرفی و اخالقی محیط) ،قابلیت انتقال کمتری خواهد داشت
(برای مثال به آ 
تا فناوری که میتواند بدون درنظرگرفتن شرایط محیطی منتقل شود.
بعد پنجم  :شرایط خاص قرارداد
این بعد به مالحظاتی مربوط میشود که بسته به هر قرارداد 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.
ازآنجاکه در قراردادهای انتقال فناوری ،ارتباطات مستمر و پشتیبانی فنی فروشنده ،عامل مهمی در
ارزشمندی فناوری کسبشده میباشد و بنابراین بدون توجه به خود فناوری ،این عامل نقش بسزایی
در قیمت توافقی در قراردادهای خرید یا لیسانس فناوری میباشد.

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 بهرهبرداری ،نوع تولید
محصول و  )...تعیین میشود .هرچه این محدودیتها بیشتر باشد ،بهطور طبیعی ارزش فناوری برای
خریدار کمتر خواهد بود .عامل سوم به همین دلیل در نظر گرفتهشدهاست.
 -3روش پژوهش
این پژوهش از نوع اکتشافی و توصیفی و از نظر هدف کاربردی است و نتایج آن میتواند بهطور مستقیم
در ارزشگ��ذاری فن��اوری و همچنین ارزیابی و انتخاب فناوری مناس��ب در اختی��ار مدیران فناوری و
کارشناسان ارزشگذاری فناوری قرار گیرد.
اس��تراتژی تحقیق ،پیمایش و ابزار جمعآوری دادهها در آن پرسش��نامه اس��ت .پیمایش یكی از
روشهای تحقیق اجتماعی اس��ت ك��ه در آن اعضای جامعه آماری به پرس��شهایی در مورد موضوع
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موردمطالعه محقق ،پاسخ میدهند .بهعبارتدیگر پیمایش شیوه سیستماتیک جمعآوری دادهها است.
از طریق پیمایش میتوان دادههای بس��یار گس��تردهای را در باب باورها ،ارزشها ،نگرشها ،کنشها و
س��ایر اطالعاتی که درباره صفتهای فرد باش��ند گردآوری کرد .همچنین میتوان در باب صفاتی که
ویژگی سیستم باشند ،اطالعات دست اول جمعآوری کرد( .دواس)1383 ،
در پرسشنامه از مقیاس درجهبندی تفکیک شده و پنج طبق ه از پاسخها که بهترتیب عبارتند از ؛

بیاهمیت ،کماهمیت ،نس��بتاً مهم ،مهم و خیلیمهم استفاده شدهاست .پرسشهای تحقیق منطبق با
 22متغیر تحقیق تنظیم گردید.
جامع��ه آماری تحقیق را خریداران (انتقالگیرندگان) فناوری در صنعت خودرو تش��کیل دادهاند.
روش انتخاب نمونه تحقیق ،از نوع تصادفی و حجم نمونه مشتمل بر  20نفر است.
برای آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه از آزمون آلفایکرونباخ استفاده شدهاست .مقدار آلفای باالتر

از  0.65معموالً نشاندهنده قابلیت اعتماد خوبی است( .دانایی فرد )1383 ،مقدار آلفای محاسبه شده
برابر با  0/867و در حد قابلقبولی است( .جزییات مربوط به محاسبه پایایی در پیوست  1آمدهاست).
تحلی��ل دادهها با اس��تفاده از نرماف��زار  ،SPSSانجام شدهاس��ت .از آزمون نس��بت براي انتخاب
ش��اخصهاي مهم ارزشگذاري فناوری از نظر خريداران و از آزم��ون فريدمن براي رتبهبندی و تأييد
يا رد تفاوت واقعي ميان رتبه ش��اخصهاي ارزشگذاري تكنولوژي استفاده شدهاست .آزمون نسبت یا
دوجملهای یکی از روشهای آمار ناپارامتریک است که قضاوت در مورد قرارگرفتن یک متغیر در یک
گروه ،هنگامیکه کل مقولهها به دو گروه تقسیم میشوند را ساده و ممکن میسازد .آزمون فریدمن که
معادل تحلیل واریانس دو طرفه است ،برای اولویتبندی و رتبهبندی متغیرها براساس بیشترین تأثیر
بر متغیر وابسته استفاده میشود( .حبیبپور و صفری)1388 ،
 -4تجزي هوتحليل يافتهها
 1-4تفکیک و استخراج مهمترین شاخصهای در صنعت خودرو

از دی��د خریدار ،کدام متغیرهای تحقیق ش��اخصهایی قابلتوجه در تعیین ارزش فناوری درصنعت
خودرو میباش��ند؟ پاس��خ به این س��ؤال در جدول  2آورده شدهاس��ت .در این جدول آن دس��ته از
ش��اخصهایی که با اس��تفاده از آزمون نسبت مهم یا خیلی مهم تش��خیص دادهشدهاند با عالمت *
مشخص شدهاند.
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جدول  2شاخصهای مهم در ارزشگذاری فناوری از دید خریدار
متغیر مورد بررسی

قابل توجه بودن
از دید خریدار

 -1هزینههای واقعی
 -2هزینه تولید مجدد
 -3هزینه جانشینی
 -4حاشیه سود محصول ،اندازه بازار محصول ،سهم بازار بالقوه محصول

*

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

*

 -7تعداد رقبای دارای فناوری موردنظر
 -8ریسک سودآوری فناوری (فنی و تجاری)

*

 -9قیمتی که فروشنده در مبادالت مشابه دریافت کردهاست.
 -10قیمتی که خریدار در مبادالت مشابه پرداخت کردهاست.
 -11بخشی از سود که در صنعت پرداخته میشود.
 -12تعداد متقاضیان فناوری
 -13وجود فناوریهای رقیب
 -14تعداد عرضهکنندگان فناوری
 -15نیاز به دیگر داراییها برای بهرهبرداری از فناوری
 -16مرحله توسعه فناوری (چرخه عمر فناوری)

*

 -17وضعیت حمایت از مالکیت فکری
 -18وسعت و انعطاف کاربرد فناوری

*

 -19قابلیت انتقال فناوری
 -20آیا دوطرف در بازار یا صنعتی مشابه  ،رقیب یکدیگرند.
 -21پشتیبانی فنی توسط فروشنده و ارتباطات مستمر با فروشنده

*

 -22محدودیتهای بهرهبرداری از فناوری

*

 2-4رتبهبندی شاخصها
جدول  3ش��اخصهای ارزشگذاری فناوری را براس��اس رتبه با توجه به دیدگاه خریدار فناوری نشان
میدهد.
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جدول 3رتبهبندی شاخص های مهم در ارزشگذاری فناوری در صنعت خودرو
میانگین

رتبه

حاشیه سود محصول ،اندازه بازار محصول ،سهم بازار بالقوه محصول 17.23

1

پشتیبانی فنی توسط فروشنده و ارتباطات مستمر با فروشنده

16.93

2

محدودیتهای بهرهبرداری از فناوری

14.08

3

ریسک سودآوری فناوری (فنی و تجاری)

13.33

4

وسعت و انعطاف کاربرد فناوری

12.93

5

مرحله توسعه فناوری (چرخه عمر فناوری)

12.48

6

منافع استراتژیک تملک فناوری

11.68

7

همانطور که در جداول  2و  3دیده میش��ود ،در طرف خریدار مجموعاً هفت ش��اخص قابل توجه
تش��خیص دادهش��دند که بهترتیب؛ دو شاخص (پش��تیبانی فنی توسط فروش��نده و محدودیتهای
بهرهبرداری 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 میباشند.
 -5مطالعه موردي
براس��اس نتایج بدس��تآمده از تحقیق ،به بررس��ي و ارزشگذاري يك نمونه واقعي ،براس��اس روش
مقايسهچندمعياره ،اقدام شد كه در اين بخش خالصه نتايج آن ارائه ميگردد .دو فناوری مورد مقايسه
در اين مطالعه مربوط به قس��متي از سيستم برق خودرو ميباشند .بهطورخالصه مسئله اين است كه
به دليل اقدام به توليد يك نوع جديد از خودرو و عدمتناسب فناوری موجود با سيستم برق خودوري
جديد ،شركت مورد مطالعه اقدام به خريد فناوری مناسب موردنياز نمود .در اين مطالعه برآن شديم تا
ابتدا قيمت مناسب آن را با توجه به نتايج تحقيق و استفاده از روش مقايسه چندمعياره بدست آورده
و سپس آن را با قيمت واقعي مقايسه نماييم .قيمت فناوری مورد ارزشگذاري در عمل  140ميليون
واحد پولي تعيينش��ده بود و فناوری موردمقايس��ه نيز که پیش از این بیشتر مورد مبادله شرکتهای
خودروساز قرار گرفته بود تقریباً به قیمت تعادلی رسیده و به مبلغی در حدود  85ميليون واحد پولي
مبادله میشد.
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به دليل خصوصیبودن اطالعات از ذكر جزیيات مربوط به نام فناوریها ،واحد پولی و مسائل فني
معذوريم و بنابراين فناوریهاي ذكرش��ده با نام غيراصلي ،و با عناوين فناوری مورد مقايس��ه (فناوری
قديمي) و فناوری مورد ارزشگذاري (فناوری جديد) ذكر خواهد شد.
نتايج حاصل از مقايس��ه دو فناوری در جدول  4ديده ميش��ود .ضراي��ب مربوطه از نتايج تحقيق
بدس��تآمده و امتي��از و قيمت مربوط به ه��ر فناوری نيز از خبرگان مربوط��ه و منابع آگاه جمعآوري
گرديدهاست.
جدول  : 4مطالعه موردی (امتيازات خام)
امتياز هر فناوری

شاخصهاي ارزش فناوری از ديد خريدار

فناوری مورد
فناوری
موردمقايسه ارزشگذاري

حاشیه سود ،اندازه بازار و سهم بالقوه بازار محصول

17.23

1

3

پشتیبانی فنی توسط فروشنده و ارتباطات مستمر با فروشنده

16.93

4

3

محدودیتهای بهرهبرداری از فناوری

14.08

2

1

ریسک سودآوری فناوری (فنی و تجاری)

13.33

1

1

وسعت و انعطاف کاربرد فناوری

12.93

1

2

مرحله توسعه فناوری (چرخه عمر فناوری)

12.48

1

2

منافع استراتژیک تملک فناوری

11.68

1

4

سپس امتيازات مربوط به هر شاخص نرمااليز شده ،در ضرايب مربوطه ضرب شده و در جدول  5قرار
گرفتهاست.
جدول  : 5مطالعه موردي (امتيازات نرمااليز شده و ضرب شده در ضرايب مربوطه)
امتياز هر فناوری

شاخصهاي ارزش فناوری از ديد خريدار

فناوری مورد فناوری مورد
ارزشگذاري
مقايسه

حاشیه سود ،اندازه بازار و سهم بالقوه بازار محصول

17.23

0.25

0.75

پشتیبانی فنی توسط فروشنده و ارتباطات مستمر با فروشنده

16.93

0.57

0.43

محدودیتهای بهرهبرداری از فناوری

14.08

0.67

0.33
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امتياز هر فناوری

شاخصهاي ارزش فناوری از ديد خريدار

فناوری مورد فناوری مورد
ارزشگذاري
مقايسه

ریسک سودآوری فناوری (فنی و تجاری)

13.33

0.5

0.5

وسعت و انعطاف کاربرد فناوری

12.93

0.33

0.66

مرحله توسعه فناوری (چرخه عمر فناوری)

12.48

0.33

0.66

منافع استراتژیک تملک فناوری

11.68

0.2

0.8

جمع

2.85

4.13

از مقايسه امتيازات مربوط به دوفناوری ،قيمت فناوری مورد ارزشگذاري بدين صورت تعيين شد:
p2
= 85.000.000 × )4.13÷2.85(=123.175438
p1

× v 2 = v1

كه در آن
 =V2قيمت فناوری مورد ارزشگذاري
 =V1قيمت فناوری مورد مقايسه
 = P2امتياز فناوری مورد ارزشگذاري
 = P1امتياز فناوری مورد مقايسه
ميباشد.

قيمت فناوری مورد ارزشگذاري با استفاده از روش مقايسه چند معياره و با توجه به نتايج تحقيق،
درحدود  123ميليون واحدپولي تعيين ش��د كه با رقم واقعي درحدود  17ميليون واحد پولي تفاوت
دارد .اين تفاوت عمدتاً از دو محل ،ناشي ميشود .اول تورم موجود در بازار و دوم تفاوت در سطح رقابتي
بودن دو بازار .بدین طریق ،با وجود مقداری خطا ،روش مقایسه چندمعیاره میتواند با اتکاء به دادههایی
بسیار با ارزش و قابل دسترس اما از نوع کیفی در ارزشگذاری فناوری استفاده گردد.
 -6نتيجهگيري
یافتههای پژوهش نشان میدهد 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
شدهاس��ت .علت این موضوع ،همانطورکه پیش از این بیان شد ،این است که درحالحاضر این صنعت
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به دليل نبود نقش��ه راه مناس��ب در گذشته ،از پيشرفت در زمينههاي مختلف اعم از طراحي و ساخت
خطوط توليد با اتوماسيون باال در كارخانه مادر ،طراحي و ساخت خطوط توليد قطعات با فناوری باال
در بخش تأمينكنندگان ،خصوصاً در زمينه تجهيزات و قطعات پيچيده الكترونيكي ،محروم ماندهاست

و هماکنون صنعت خودروس��ازی ای��ران ،عموماً بهعنوان یک صنعت مونت��اژكار ،واردكننده فناوری از
كشورهاي پيشرفته است.
از جمل��ه یافتههای فرعی تحقیق که در طی مرحله جمعآوری دادهها بدس��ت آمد این بود که به
دلیل پارهای از مشکالت ،که برای مثال میتوان به نبود اطالعات کافی و معتبر در خصوص هزینه ،بازار
و منافع حاصل از تملک فناوری اشاره کرد ،در کشور ما بهطور معمول ارزش فناوری در موارد الزم از
طریق مذاکره و چانهزنی و بدون اتکاء به روشی سیستماتیک و عینی انجام میشود.
اگرچه با این روش (مذاکره و چانهزنی) نیز درنهایت قیمت فناوری در قراردادهای مربوطه تعیین

میشود ،با این حال ناآگاهی از قیمت منصفانه و ذاتی فناوری ،مخصوصاً در مواردی که طرف فروشنده
یک شرکت خارجی میباشد ،باعث بروز مشکالتی میشود که برای مثال میتوان به خرید یک فناوری
با قیمتی بسیار باالتر از قیمت بازار آن و یا خرید به قیمت بازار اما بدون توجه به بسیاری از جنبههای
ارزش��مند فناوری موضوعه ،از جمله پشتیبانی فنی و مدیریتی مستمر توسط فروشنده فناوری ،اشاره
کرد .استفاده از نتایج تحقیق حاضر میتواند در بهبود این فرآیند کمک نماید .بهطورکلی:
 -1از نتایج تحقیق حاضر میتوان در اس��تفاده از روش مقایس��ه چندمعیاره برای مقایس��ه میان چند
فناوری و انتخاب فناوری مقرون به صرفهتر البته در صنعت خودرو سود جست.
 -2تصمیمگیرندگان و مشارکتکنندگان در قراردادهای امتیاز فناوری میتوانند از نتایج تحقیق حاضر
در هنگام عقد قراردادهای امتیاز فناوری استفاده نمایند .بدینترتیب ،مدیران مربوطه و کارشناسان
درگیر در قراردادهای امتیاز فناوری در صنعت خودرو ،میتوانند هنگام ارزیابی س��ودمندی حاصل
از تملک دارایی فناورانه مورد قرارداد ،تمرکز خود را بر روی ش��اخصهای با اهمیتتر قرارداده و از
تمرکز بر شاخصهای غیر مهم و کماهمیت پرهیز نمایند.
ب��ه نظ��ر محقق با توجه به نو بودن و درعینحال مه��م و ضروری بودن توجه به مباحث مربوط به
ارزشگذاری فناوری در کشورمان ،به نظر میرسد جای تحقیقاتی مفصل در این حوزه خالی میباشد.
موارد زیر از جمله مهمترین موضوعاتی است که به نظر محقق در پژوهشهای آتی میتواند در اولویت
قرار گیرد:
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