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چکیده
اقتصاد دانش بنیان را می توان نوعی از اقتصاد تصور کرد که در آن تولید و بهره برداری از دانش نقش 
عمده ای در ایجاد ثروت ایفا می کند. آنچه در این چارچوب اهمیت پیدا می کند؛ تجاری سازی طرح ها 

و ایده های نوآورانه و دانش بنیان است. 
در این مقاله سعی بر آن است که بر اساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده در زمینه ارزش گذاری 
دان��ش فنی، یک مدل ارزش گذاری برای فن بازارها به عنوان یک��ی از ارکان بازار فناوری و محلی ارائه 
گ��ردد تا معامالت فن��اوری میان دو گروه عرضه کنندگان و متقاضیان فن��اوری، انجام گیرد. این مدل 
مبتنی بر یک رویکرد ترکیبي و بر مبنای تجربیات و ابتکار افراد باسابقه در این حوزه ارائه و بر اساس 

منطق تئوري برخاسته از داده ها بسط داده شده است.
بر این اس��اس، در مدل ارائه ش��ده، ارزش گذاری دانش فنی در فن بازارها بر مبنای دو دسته عوامل 
قبل از ورود و بعد از ورود به بازار انجام شده و ارزش گذاری نهایی بصورت ترکیبی وزنی از ارزش گذاری 
قبل از ورود به بازار و بعد از ورود به بازار ارائه ش��ده اس��ت. برای تایید مدل، یک مورد ارائه شده در فن 
بازار )کربنات باریم( مورد ارزش گذاری قرار گرفته و نتایج به دست آمده توسط خبرگان تأیید شده است.
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1-مقدمه
امروزه س��اختار اقتصادی دنیا با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. توسعه پایدار امروز بر پایه نوآوری 
و خالقیت و اس��تفاده از دانش استوار اس��ت. اهمیت روز افزون نقش دانش در اقتصاد به تفکر اقتصاد 
دانش بنیان منجر شده است. اقتصاد دانش بنیان را می توان نوعی از اقتصاد تصور کرد که در آن تولید 
و بهره برداری از دانش نقش عمده ای در ایجاد ثروت ایفا می کند. در این جنبه از اقتصاد، تولید وکاربرد 
دانش منشأ اصلی ایجاد ثروت محسوب می شود. در واقع اقتصاد دانش بنیان نیازمند تعریف سازوکارها 
و عوامل موثر بر تولید و بکارگیری دانش است که از طریق ارتباط این عوامل با یکدیگر، زمینه افزایش 
عملکرد سایر بخش ها نیز فراهم می شود. این نظام اقتصادی بیانگر وجوه یا بخش های یک اقتصاد است 
که در حال تولید یا بکارگیری ابداعات و فن آوری های جدید به منظور رسیدن به رشد بلندمدت است.

برای تجاری سازی و انتقال یافته های تحقیقاتی به صنعت و بازاریابی، ارزش گذاری این یافته های 
تحقیقات��ی در قال��ب دانش فنی، محصول و خدمات، اهمیت عمده ای پی��دا خواهد کرد و در واقع این 

فرآیند یک پل ارتباطی جهت تبدیل دانش به ثروت است.
به طور کلی، روش های گوناگونی در راستای تسهیل انتقال و تجاری سازی فناوری در سطوح محلی، 
ملی، منطقه ای و بین المللی بکار می رود. ایجاد فن بازار ها به عنوان مرکز و مرجع مبادالت فناوری یکی 
از ساز و کارهای پیشرفته و نوپا در جهت دستیابی به این هدف است. فن بازار به معنای بازار فناوری و 

محلی برای انجام معامالت فناوری میان دو گروه عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری است.
ب��ا توجه ب��ه اهمیت و نقش فن بازارها در فرآیند انتقال دانش و محص��والت فناورانه، ارزش گذاری 
دانش فنی در این بازارها اهمیت فراوانی خواهد داشت. لذا در این مقاله سعی بر آن شده که با بررسی 
روش ه��ای موجود ارزش گذاری دانش فنی، در نهایت یک م��دل مفهومی ارزش گذاری دانش فنی در 

فن بازار ملی ایران ارائه گردد. 
بر این اس��اس، در این مقاله در بخش دوم مبانی نظری، در بخش س��وم پیشینه موضوع، در بخش 
چهارم مدل مفهومی ارائه خواهد ش��د و در انتها مدل ب��رای ارزش گذاری یک مورد دانش فنی به کار 

گرفته شده است .

2-مبانینظری
2-1-فنبازارها

بطور کلی، یک فرآیند نوآوری فناورانه، مجموعه ای است پیچیده از فعالیت ها که ایده ها و دانش علمی 
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را به واقعیت فیزیکی و کاربردهایی در دنیای واقعی تبدیل می کند و یا تغییر شکل می دهد؛ فرآیندی 
اس��ت که دان��ش را به کاالها و خدمات مفیدی ک��ه اثر اجتماعی- اقتصادی دارن��د، تبدیل می کند و  
فرآیندی اس��ت که به یکپارچگی و انس��جام اختراعات و فناوری های موجود نیاز دارد تا نوآوری ها را به 

بازار عرضه کند. )طارق خلیل، 1391(.
برای اینکه این فرآیند به درس��تی انجام پذیرد؛ نیازمند وجود زیرس��اخت ها و سازوکارهایی است. 
یکی از این سازوکارها فن بازارها می باشد. فن بازار عبارتست از سیستم انتقال فناوري جامع و یکپارچه 
ک��ه مبادل��ه فناوري بین تامین کننده و متقاضي فناوري را به صورت سیس��تماتیک و از طریق تمامي 
فرآیندهاي مبادالت داخلي و خارجي تسهیل مي کند. در این نمونه، سیستم کامل شده انتقال فناوري 
دو نوع سیس��تم بازار دارد. سیس��تم فیزیکي بازار که مکان فیزیکي به همراه تس��هیالت عیني در آن 
وج��ود دارد و دیگري ب��ازار مجازي که از اینترنت و اینترانت اس��تفاده مي نماید )خداداد حس��ینی و 

سهرابی،1386(.
در واقع می توان گفت فن بازار به معنای بازار فناوری و محلی برای انجام معامالت فناوری میان دو 
گروه عرضه کنندگان و متقاضیان است و در آن، خدمات تخصصی و فنی نظیر انتشار و ترویج اطالعات 
فناوری،کمک به فرآیند تجاری س��ازی، مش��اوره های حقوقی و ثبت پتنت، مش��اوره در خصوص تهیه 
طرح های امکان س��نجی و کسب و کار ،ارزیابی فناوری، تقویت قابلیت های واحدهای تحقیق و توسعه 
و ... ارائه می گردد. طبق این تعریف، در نظام ملی نوآوری، فن بازار در گروه سازمان های واسطه ای که 

قلمروهای علم و فناوری را به صنعت پیوند می دهند، قرار خواهد گرفت. 
از جمل��ه گروه ها و افرادی که در موضوعات مختلف ب��ا فن بازار ارتباط دارند، می توان به موارد زیر 

اشاره نمود:
پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتي دولتي	•
مؤسسات و مراکز تحقیقاتی غیر دولتی	•
شرکت هاي دانش بنیان مستقر در پارك هاي علم و فناوري و مراکز رشد واحدهای فناورکشور	•
شرکت هاي خصوصي داراي فناوري یا توانمندي فناوری	•
شرکت ها/ مؤسسات مشاوره  اي تخصصی مرتبط با موضوع تجاری سازی و انتقال فناوری	•
صندوق هاي پژوهش و فناوری یا توسعه فناوري و صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر	•
بانک های دولتی و خصوصی	•
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بنگاه های تولیدی و واحدهای صنعتی	•

2-2-ارزشگذاریدانشفنی
به طور کلی هر کس��ب وکاری دارای سه نوع دارایی اس��ت که عبارتند از دارایی پولی )پول ، وام و ...(، 
دارایی فیزیکی )زمین، س��اختمان، تجهی��زات و ...( و دارایی های فکری)دان��ش فنی، بانک اطالعاتی، 

طرح های جدید و ...(.
دارایی های فکری زیر مجموعه دارایی های غیرملموس هستند که در ادبیات و همچنین در تجربیات 
شرکت های بزرگ توجه زیادی به دارایی های غیرملموس1 شده است. یک دارایی غیرملموس به عنوان 
منبعی تعریف می ش��ود که تجس��م فیزیکی ندارد و کس��ی که از آن بهره برداری صنعتی و اقتصادی 

می کند، در انتظار سودی در آینده است )بوتیلر2000،2( و )اسمیت و پر2000،3(.
یکی از زیرمجموعه های دارایی های غیر ملموس، دارایی های فکری هس��تند که شامل دو دسته 

کلی می باشند:
- قسمتی از یک گروه یکپارچه از سایر دارایی های کسب و کار باشد؛ از قبیل کارکنان آموزش دیده، 
لیست های پستی، لیست مشتریان و توافقنامه ها و یا یک واحد اقتصادی مستقل از قبیل پتنت4،کپی 

رایت 5، مارك تجاری6، دانش فنی فناورانه و نقشه های فنی.
در ای��ن مقاله، بر روی دارایی های فکری دس��ته دوم که قابل تفکیک و شناس��ایی اس��ت، تمرکز 
می گ��ردد؛ بویژه بر روی دارایی های فناور محور7 از قبیل پتنت و دانش فنی فناورانه )گوتاری1989،8( 

و )بروگر، 1989(.
دارایی های فناورمحور می توانند جدا از بنگاه های کسب و کار، درآمد و در نتیجه ارزش ایجاد نمایند 
و همچنین می توانند بصورت دارایی مس��تقل خرید و فروش ش��ده و یا تحت لیس��انس واگذار گردند. 
بطور کلی، امروزه دارایی های فناورانه و نوآورانه، در تعیین ارزش یک شرکت نقش کلیدی ایفا می کنند 

1 . Intangible assets
2 . Bouteiller
3 . Smith & Parr
4 . Patent
5 . Copy right
6 . Trademark
7 .Technology-based assets
8 . Guatri
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)داوم1، 2001(.
ماهیت نوآوری فناورانه، نیاز به اشاعه فناوری، افزایش تخصص گرایی در تولید دانش و محدودیت 
زمان و هزینه، ش��رکت ها را مجبور می س��ازد که در جستجوی ش��رکایی برای ایجاد و تقویت فرآیند 
نوآوری باش��ند؛ بویژه در ش��رکت هایی که نیاز خود را از طریق دارایی های فناورانه برآورده می س��ازند 

)کداما1992،2( و )کی زا3 و مانزینی4، 1998(.
با توجه به اهمیت دارایی های غیر ملموس، ارزش گذاری این نوع دارایی ها، موضوع دیگری اس��ت 
که باید به آن پرداخته ش��ود. ارزش گذاری این نوع دارایی ها برای س��هامداران ش��رکت امری ضروری 
است. ارزش گذاری ابزاری مهم در مدیریت شرکت در حمایت از فرآیند تصمیم گیری است. ادبیات این 
موضوع بر روی جنبه های مختلفی از ارزش گذاری متمرکز گردیده است و محققان متعددی، روش ها 

و تکنیک هایی را برای انجام یک تحلیل اقتصادی مناسب به کار برده اند.
از س��وی دیگر، یکی از عمده ترین مشکالت برای س��رمایه گذاری بر روی اختراعات و فناوری های 

جدید، ارزش گذاری )تعیین قیمت( واقعی دانش فنی، فناوری و سایر دارایی های فکری است.
بطورکلی می توان گفت: ارزش گذاری اختراعات و دانش فنی مبحثی است که مورد عالقه ی هر دو 
قشر حاضر در بخش دانشگاه و کسب و کار است و به این ترتیب تحقیق بر روی برآورد ارزش اختراع و 

استراتژی های تجاری سازی نیز مورد توجه هر دو قشر قرار گرفته است )هونگ سیه2013،5(.
اولی��ن مطالعات در این خصوص از دهه 1960 آغ��از گردید و اهمیت آن در دو دهه اخیر افزایش 
یافته اس��ت. در حقیقت امروزه ارزش دارایی های غیرملموس شش الی هفت برابر دارایی های ملموس 

افزایش یافته است )لیو2001،6(.
فرآیند تعیین ارزش برای دانش فنی و فناوری را اصطالحاً ارزش گذاری دانش فنی و فناوری گویند. 
منظور از ارزش گذاری کمی کردن در واحد پولی است. ارزش گذاری با قیمت گذاری7 متفاوت است؛ ولی 

در بسیاری از منابع هر دو به یک مفهوم استفاده شده اند.

1 . Daum
2 . Kodama
3 . Chiesa
4 . Manzini
5 . Hung Hsieh
6 . Lev
7 . Pricing
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حوزه های اصلی استفاده از این ارزش گذاری عبارتند از:
• ادغام و تملک شرکت ها	
• مذاکرات و قراردادهای انتقال فناوری	
• حمایت از فناوری در شرایط مختلف، اعطای وثیقه و ...	
• تجاری سازی نمودن فناوری	
• تصمی��م گیری ه��ای اقتصادی مربوط به حف��ظ یا نگهداری فناوری، تجاری س��ازی و تحلیل 	

هزینه - فایده و ...
تاکنون فرمول اس��تاندارد و معینی برای ارزش گذاری دانش فنی و فناوری تدوین نش��ده است؛ اما 
روش ه��ای مختلف��ی وجود دارد که تا حدی متغیرهای اثرگذار بر ارزش فناوری را موردتوجه قرار داده 
و راه حل های قابل قبولی ارائه می دهند. در ارزش گذاری یک فناوری عواملی متعدد از قبیل ش��رایط 
محیطی، وجود بازارهای مناسب و ... تاثیرگذار می باشد؛ اما در اغلب موارد قیمت نهایی فناوری از طریق 

مذاکره تعیین می شود و بستگی به مهارت های مذاکره و قدرت چانه زنی طرفین معامله دارد. 
بطور کلی روش های مختلفی برای ارزش گذاری دانش فنی وجود دارد که بطور خالصه در شکل)1( 

ارائه شده است.
هریک از این روش ها دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می باشند. در روش های کمی دقت در 
تخمین قیمت و قابلیت استناد در طی زمان، نقطه قوت و نیاز به تبحر، تکرار زیاد برای رفع مشکالت 
و همچنین افزایش زمان و هزینه از جمله نقاط ضعف این روش است. در روش های کیفی نیز سرعت 
در تخمین قیمت و کم هزینه بودن این روش از نقاط قوت و انحراف زیاد از قیمت واقعی، فقدان پایه 

و اساس قابل دفاع از نقاط ضعف این روش است.
بطور کلی هریک از این روش ها دارای مزایا و معایبی اند که براساس شرایط موجود استفاده از یکی از 
آنها نسبت به سایر روش ها برتری خواهد داشت. اما استفاده از چندین روش برای ارزش گذاری فناوری 

بطور هم زمان نیز امکان پذیر است.
روش های اصلی ارزش گذاری، اساساً از لحاظ چشم انداز زمانی با یکدیگر متفاوتند. رویکرد درآمد 
محور بر اساس داده های گذشته، رویکرد بازار محور بر اساس دادهای موجود در زمان حال و رویکرد 

درآمد محور و اختیار معامله بر اساس پیش بینی آینده استوار شده اند. )مورفی1 و دیگران،2012(

1 . Murphy
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شکل1-روشهایارزشگذاریدانشفنی

می توان گفت هیچ روش اس��تانداري براي تعیین ارزش منصفان��ه یک فناوري وجود ندارد. ارزش 
فناوري بیش��تر نتیجه مذاکرات طرفین معامله اس��ت. طیف ارزشي که در معامالت بر روي آن مذاکره 
مي شود؛ مابین میزان هزینه هاي انتقال و میزان درآمدي است که آن فناوري با حقوق مالکیت فکري 
خود به ارمغان مي آورد. این طیف تحت تاثیر این واقعیت است که ارزش فناوري باید بیشتر از هزینه ها 
و کمتر از ارزش درك ش��ده توس��ط مشتري باشد. پس از تخمین ارزش فناوري توسط دو طرف، چانه 

زني براي رسیدن به ارزش دقیق آغاز مي شود.این مذاکرات تحت تاثیر فاکتورهاي زیادي است .
مالحظاتي که در چانه زني در نظر گرفته مي شوند:

• جایگاه امتیازدهنده دانش فنی و امتیازگیرنده آن در بازار فناوري 	
• میانگین ارزش فناوری در آن صنعت	
• تمایل دو طرف به انجام معامله و میزان نقدینگي و تمکن مالي هریک از طرفین	
• گاهي اوقات صدور مجوز بین المللی نگراني هایي را در خصوص تولید و بازاریابي در کشورهاي 	

در حال توسعه به همراه خواهدداشت.
• رابطه میان امتیازدهنده و امتیاز گیرنده .	
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اینکه این رابطه س��ودمند اس��ت یا رقابتي، درجه توافق میان دو طرف را تعیین مي کند. یک 
امتیاز دهنده تمایلي به اعطاي امتیاز اختراع خود به یک رقیب که منجر به رقابت ش��دید در 
بازار کاال خواهد ش��د، ندارد. امتیازدهنده معموالً تمایل به واگذار کردن حق االمتیاز مالکیت 

فکري به یک تامین کننده یا شریکي دارند که به موفقیت امتیازدهنده کمک نماید.
• عواملي دیگري چون مالیات مي تواند بر روي حق االمتیاز تاثیرگذار باشد.گاهي ممکن است نرخي 	

که تعریف مي شود با اهداف مالیاتي باشد به جاي اهداف تجاري. ) ونگ1 و ادموندسون2، 2014(

2-2-1-عواملاثرگذاربرارزشگذاریدانشفنیوفناوری
ارزش گذاری دس��تاوردهای فناورانه امری دش��وار، پیچیده و مس��تلزم وجود عوامل متعددی از قبیل 
چارچوب فکری قدرتمند، خالقیت، مهارت و آگاهی در این فرآیند است )کیتسون3 و دیگران، 1996(. 
پیچیدگی این فرآیند ناش��ی از مش��خص نبودن تمامی عوامل تاثیرگذار بر ارزش دانش فنی در یک 
فناوری و نحوه تاثیر هر کدام از عوامل در ارزش فناوری است )بندریان و بندیان،1392(. بر این اساس 
در مطالعات مختلف از طریق مدل ها و روش های مختلف ارزش گذاری فناوری، به نوعی، مجموعه ای از 
عوامل موثر شناس��ایی و با ارزیابی میزان تاثیر هر کدام، تخمینی از ارزش یک فناوری برآورد می شود 

)طباطبائیان و غریبی، 1388(. 
عوامل متعددی مانع از س��هولت و ش��فافیت در ارزش گذاری فناوری می شوند؛ چرا که ارزش یک 
فناوری ش��دیداً وابس��ته به شرایط زمانی، مکانی و محیطی فناوری موردنظر است. تنوع و تعدد عوامل 
حاکم بر این شرایط، انبوهی از متغیرها را به وجود می آورد که جای دادن تمام آنها در یک مدل، برای 

ارزش گذاری فناوری بسیار دشوار است)آندریسن4، 2004(.
بط��ور کلی، عوامل اثرگذار ب��ر ارزش گذاری دانش فنی را می توان از دیدگاه های گوناگون دس��ته 
بندی نمود و با توجه به اینکه در سبد فن بازارها طیف وسیعی از محصوالت نوآورانه وجود دارد که در 
بخش های مختلف چرخه عمر می باشند و هدف فن بازار، تجاری سازی این محصوالت است؛ لذا در این 
مقاله، بازار به عنوان نقطه عطف در نظر گرفته ش��ده و عوامل موثر بر ارزش دانش فنی، به دو دس��ته 
عوامل موثر قبل از ورود به بازار و  عوامل موثر پس از ورود به بازار، قابلیت دسته بندی شدن را دارند. 

1 . Wang
2 . Edmondson
3 . Kitson
4 . Andriessen
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عواملموثرقبلازورودبهبازار: عواملی که پیش از ورود دانش فنی به بازار در ارزش آن 	•
تاثیرگذارند؛ کنترل این عوامل در اختیار مالک دانش فنی است و عوامل محیطی از جمله بازار 
و رقبا بر روی آنها تاثیرگذار نیستند؛ از جمله: هزینه تولید نمونه، حقوق کارکنان واحد تحقیق 

و توسعه، هزینه مواد اولیه استفاده شده در آزمایشات و زیرساخت های استفاده شده و ...
عوام�لموثرپسازورودبهبازار: عوامل��ی که پس از ورود دانش فنی به بازار بر ارزش آن 	•

تاثیرگذارند و در واقع در ارتباط با محیط پیرامون بنگاه تعریف می ش��وند. این دسته از عوامل 
را می توان به دو بخش تقسیم کرد: عوامل فناوری که به ماهیت فناوری و ویژگی های ذاتی آن 
اشاره دارند و عوامل بازار که در جریان امر داد و ستد و فرآیند کسب و کار بر ارزش دانش فنی 

اثر خواهند گذاشت؛ ازجمله میزان درآمدزائی، میزان سود آوری، مدت زمان درآمدزائی و ....

2-3-مروریبرپیشنهتحقیقومطالعاتانجامگرفتهقبلی
ارزش گذاری دارایی های غیرملموس موضوعی دارای اهمیت در عملکرد اقتصادی است. ارزش گذاری این 
نوع دارایی ها برای سهامداران یک شرکت امری ضروری است. مطالعات متعددی در زمینه ارزش گذاری 
دانش فنی در داخل و خارج انجام گرفته اس��ت که هر یک از این مطالعات روش های معرفی ش��ده در 

بخش قبل را مورد استفاده قرار داده اند. در این بخش به اختصار به معرفی این مطالعات می پردازیم.

2-4-مطالعاتخارجی
س��ازمان جهان��ي مالکیت فک��ري)WIPO(1 در س��ال 2016 کتابچ��ه راهنمای��ی در خصوص نحوه 
ارزش گذاری دارایی های فکری برای موسس��ات آموزش��ی و دانش��گاه ها و همچنین برای ارزش گذاری 
پروژه های انتقال فناوری و نوآوری منتشر نموده است. در این کتابچه، رویکردهای اصلی مورد استفاده 
در ارزش گ��ذاری فناوری، واژه ها و فنون مورداس��تفاده در انتقال فن��اوری، ابزارها و منابع خاص برای 
ارزش گذاری فناوری های خاص به همراه مثال هایی توضیح داده ش��ده اس��ت. در این راهنما نیز س��ه 
رویکرد درآمدمحور، هزینه محور و بازارمحور به عنوان روش های اصلی ارزش گذاری اشاره شده است.

جیمنز2 و کاستالنوس3)2012( با مطالعه ادبیات ارزش گذاری فناوری و با توجه به جهت گیری های 
روش های ارزش گذاری گزارش شده، این روش ها را به سه دسته اصلی تقسیم نموده اند: )شکل2(

1 . World Intellectual Property Organization
2 . Jimenez
3 . Castellanos
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روش های س��نتی  ارزش گذاری که بر روی فناوری سخت و تعیین ارزش اقتصادی آن متمرکز . 1
است.

روش هایی که به س��مت موضوعات مرتبط با دارایی های ناملم��وس گرایش دارد. در روش های . 2
این گروه، بر روی عناصری از قبیل س��رمایه های فکری و دارایی های فکری تاکید می ش��ود و 
دارایی های��ی از جمله گواهی ثبت اختراع، رازهای تجاری، دان��ش فنی نرم افزار، برند، طراحی 

صنعتی و ... با استفاده از روش های سنتی ارزش گذاری )گروه یک( می شود.
روش هایی که اثرات اجتماعی فناوری را در ارزش گذاری مد نظر قرار می دهند.. 3

در این مطالعه، اشاره مي شود که می توان با ایجاد رابطه میان این سه گروه از روش های ارزش گذاری 
و مراحل عمر یک فناوری، ارزش فناوری را در هر مرحله بدست آورد.

شکل2-گروهبندیروشهایارزشگذاریفناوری

منبع: جیمنز و کاستالنوس )2012(

وگا گونزال��س و دیگران1)2010( در مطالعه ای به بررس��ی نح��وه ارزش گذاری دانش فنی در یک 
فن��اوری پیش رقابتی2 پرداخته اند. در ای��ن مطالعه، یک متدولوژی برای ارزش گ��ذاری دانش فنی در 
یک فناوری پیش رقابتی بر اس��اس شناسایی نقاط ارزش خاص )SVP(3 مربوط به توسعه آن فناوری 

1 . Vega-Gonzalez et al
2 . این اصطالح در مورد وسایل، تجهیزات، نرم افزار یا فرآیند هایی به کار برده می شود که اصوالً در دانشگاه های کشورهای 
در حال توس��عه، طی تحقیق و یا تدریس توس��عه یافته و در واقع نتیجه پروژه  هایی هستند که از طریق قراردادهایی بین 
پژوهش��کده های دانشگاه ها، مراکز یا دانش��کده ها و صنعت، تامین مالی شده اند و در فرآیند انتقال فناوری میان دانشگاه و 

عوامل تامین مالی یا سایر اشخاص ذینفع، سوال اساسی این است: ارزش پولی دانش فنی  چه میزان است؟
3 . Specific Value Point

نقاط خاص ارزش یا SVP نقاطی در طول چرخه عمر یک فناوری هس��تند که در آنها به ارزش فناوری افزوده می گردد. 
)وگا گونزالس و دیگران،2010(
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ارائه ش��ده است. این روش چهار مرحله ای شامل تعریف یک محدوده ارزش برای دانش فنی بر اساس 
رویکرده��ای هزین��ه محور، بازار محور و درآمد موردانتظار و ارزش فعلی و امتیازدهی به منظور تعیین 

وزن های متناسب با جنبه های اصلی سرمایه فکری به کار رفته در آن دانش فنی می باشد.
در جهت بس��ط مدل های ش��وارتز1 و مون2)2000( و ش��وارتز و زوزایا گروستیزا3 )2004(، هالگر 
ارنس��ت و همکارانش ، یک مدل شبیه س��ازی شده کامپیوتری را برای ارزش گذاری دانش فنی جدید 
ایجاد کردند که در آن متغیرهای تصادفی هم برای هزینه های توس��عه و هم جریان نقدی اس��تفاده 

می شود )ارنست4 و دیگران،2010(.
ک��ی زا5، گیالردون��ی6، مانزین��ی7 ، ب��ا ه��دف ایجاد چارچوب��ی ب��رای ارزش گ��ذاری دارایی های 
فناوران��ه، ضمن تجزی��ه و تحلیل عمیق ادبیات علمی موضوع، چندین بررس��ی م��وردی را نیز انجام 
دادن��د. نتیج��ه یافته های آنها نش��ان می ده��د که فرآیند ارزش گذاری آس��ان نیس��ت، بلک��ه کاماًل 
 چند وجه��ی اس��ت و نه در ادبیات و نه در کاربرد توس��ط ش��رکت های بزرگ از نظ��ام خاصی پیروی 
نمی کند. در چارچوب پیش��نهادی کی زا و همکارانش، سه عنصر مختلف باید از یکدیگر متمایز شوند: 

فعالیت ها8، محدودیت ها9 و پیوندها10)کی زا و دیگران،2005(.
در مطالع��ات یونگتائه پارك11 و گوانگ من پارك12)2004( ، مدل های برآورد ارزش دانش فنی به 
سه دسته امتیازی13،شاخص14 و یا ارزش پولی بیان می شود. مدل پیشنهادی پارك و پارك، با ترکیب 
چندین مدل س��اخته شده اس��ت و در آن از مدل های امتیازی و ش��اخص نیز بنا به ضرورت استفاده 
نموده اند. روش جدید آنها مبتنی بر ماژول اس��ت؛ که هر ماژول بر روی وظیفه ای خاص تمرکز دارد و 
این ماژول ها با یکدیگر، یک چارچوب جامع را تش��کیل خواهند داد. از مزایای رقابتی و توجیه اساسی 

1 . Schwartz
2 . Moon
3 . Zozaya-Gorostiza
4 . Ernst et al
5 . Chiesa
6 . Gilardoni
7 . Manzini
8 . Activity
9 . Constraint
10 . Link
11 . Yongtae Park
12 . Gwangman Park
13 . Scoring
14 . Index
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این مدل پیش��نهادی، در نظر گرفتن ارتباط س��اختاری میان عامل فناوری و عامل بازار است؛ به این 
معنا که ابعاد تجاری فناوری مس��تقل نیس��ت و تحت تاثیر جنبه های فنی یک فناوری نیز می باشد و 

بالعکس.)پارك و پارك، 2004(
از دیگ��ر مطالعات انجام ش��ده در زمینه ارزش گ��ذاری دانش فنی، می توان ب��ه مطالعات کوپلند1 
و  ش��ویز6)1999(  و  ریل��ی  بوئ��ر5)1999(،   ،)2000( م��ون4  و  ش��وارتز3   ،)2001( آنتی��کاروو2  و 

ساودر7)1972( اشاره نمود.

2-5-مطالعاتداخلی
بندری��ان و بندریان)1392(، در مطالعه خود، پس از بررس��ی عوام��ل موثر در ارزش فناوری که در پنج 
گروه شامل ارزش ذاتی فناوري، ارزش هزینه هاي فناوري، ارزش بازار فناوري، ارزش اجتماعی فناوري 
و ارزش س��ایرعوامل، شناس��ایی و دسته بندی ش��دند؛ نظرات خبرگان پیرامون این عوامل را در قالب 
پرسش��نامه ای جمع آوری نموده اند. این پرسش��نامه ها از طریق معادالت س��اختاري و به روش حداقل 
مربعات جزئی)PLS( 8 مورد تحلیل قرار گرفته و پس از مشخص شدن وزن هر عامل و حذف عوامل کم 
اهمیت و نیز تعیین وزن هر شاخص، معادله خطی ارزش فناوري براي نوآوري هاي فناورانه را ارائه داده اند.

موالیی)1391(، در مقاله ای تحت عنوان مطالعه شیوه های قیمت گذاری فناوری به بررسی انواع 
مختلف شیوه های قیمت گذاری فناوری پرداخته است. موالیی ضمن بیان نقاط ضعف و قوت دو رویکرد 
قیمت گذاری فناوری و دانش فنی، به بررسی کلی عوامل موثر بر انتخاب روش قیمت گذاری فناوری و 
تفاوت قیمت گذاری فناوری در مبادالت فناوری با توجه به نوع قرارداد انتقال فناوری پرداخته است.الزم 

به ذکر است این مطالعه برای فناوری های فرآیندی در صنعت نفت انجام شده است.
حاجی حیدری و دیگران)1390(، در مطالعه خود پیرامون پیش��نهاد ش��یوه مناسب ارزش گذاری 
دانش فنی با موردکاوی یک سازمان توسعه ای به بررسی شیوه های پیشنهادی برای سه مرحله از چرخه 

1 . Copeland
2 . Antikarov
3 . Schwartz et al
4 .Moon
5 . Boer
6 . Reilly and Schweihs
7 . Souder
8 . Partial Least Squares
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عمر دانش فنی مقدماتی، دانش فنی نمونه اولیه و دانش فنی تجاری ش��ده پرداخته اند. الگوریتم های 
پیش��نهادی این پژوهش با توجه به شرایط و محدودیت های سازمان های توسعه ای و حمایتی به شرح 

جدول )1( ارائه شده است.
موسایی و دیگران )1389( با استفاده از یک رویکرد ترکیبی، ابتدا به ارزیابی دانش فنی توسط یک 
مدل سیستماتیک پرداخته و سپس قیمت گذاری براساس محاسبه هزینه های توسعه فناوری و تلفیق 
آن با مدار کمی حاصل از ارزیابی صورت گرفته، انجام شده است.در مدل پیشنهادی مهم ترین عوامل 
تاثیر گذار بر قیمت دانش فنی شناسایی شده و دو سطح مولفه های سطح اول یا پایه و مؤلفه های سطح 

دوم و یا مؤلفه های اصلی دسته بندی گردیده اند )شکل 3(.

جدول1-پیشنهادالگوریتمهایارزشگذاریمتناسببامراحلتوسعهدانشفنی

مراحلتوسعه
پیشنهادوضعیتمناسبپیشنهادبرایوضعیتکنونیدانشفنی

دانش فنی 
مقدماتی

مانعی برای استفاده از رویکرد هزینه ای 
استفاده از رویکرد هزینه ایوجود ندارد

دانش فنی نمونه 
اولیه

استفاده از رویکرد هزینه ای پس از تولید نمونه 
اولیه و همزمان استفاده از رویکرد درآمدی

محاسبه ارزش نهایی براساس میانگین وزنی 
ارزش محاسبه شده در دو روش فوق با 

احتساب وزن 70درصد برای روش هزینه ای 
و 30 درصد برای رویکرد درآمدی

مجموع ارزش محاسبه شده در مرحله 
قبل و ارزش زمانی سرمایه صرف 

شده برای تولید نمونه اولیه و همزمان 
استفاده از رویکرد درآمدی

محاسبه ارزش نهایی بر اساس میانگین 
ارزش محاسبه شده در دو روش فوق

دانش فنی 
تجاری شده

استفاده از رویکرد هزینه ای و همزمان 
استفاده از رویکرد درآمدی

محاسبه ارزش نهایی براساس میانگین 
ارزش محاسبه شده در دو روش فوق

مجموع ارزش محاسبه شده در مرحله 
قبل و ارزش زمانی صرف شده برای 
تجاری سازی و همزمان استفاده از 

رویکرد درآمدی

منبع:)حاجی حیدری و دیگران،1390(

پس از آن میزان تاثیر و اهمیت هر مولفه اصلی در قیمت نهایی با استفاده از نظر خبرگان صورت 
پذیرفته و وزن هر مولفه اصلی در مقایس��ه با سایر مولفه های اصلی محاسبه می شود که در این سطح 
سه سناریوی خوش بینانه، بدبینانه و واقعی تعریف شده و اوزان هریک از سناریوها تعیین و پس ازجمع 
آن ب��ا عدد یک)ضریب هزینه های نرمال(، این ضریب در هزینه نرمال ضرب می ش��ود و بدین صورت 
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قیمت دانش فنی در س��ه سناریو خوش بینانه، بدبینانه و واقعی استخراج گشته است. نمایي از فرآیند 
قیمت گذاري پیشنهادي این مطالعات، در شکل )4( نشان داده شده است.

شکل3-مدلقیمتگذاریدانشفنی

منبع: موسایی و دیگران،1389

شکل4-نماییازفرآیندقیمتگذاری

منبع:موسایی و دیگران،1389
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3-ارائهمدل
همانطور که در بخش قبل اش��اره شد؛ براساس س��اختار فن بازارها و فناوری های عرضه شده در آن ها، 
در این مقاله عوامل موثر در ارزش دانش فنی به دو دس��ته عوامل قبل از ورود به بازار و عوامل پس از 
ورود به بازار دسته بندی شده اند. بر این اساس، مدل ارائه شده در این مقاله بر مبنای این دسته بندی 
ارائه خواهد شد؛ به این ترتیب که در ابتدا یک مدل ارزشگذاری دانش فنی در چارچوب عوامل قبل از 
ورود به بازار ارائه خواهد شد و سپس مدل دوم بر اساس عوامل بعد از ورود به بازار ارائه خواهد شد و 
در نهایت اقدام به ارائه یک الگوی ترکیبی کلی برای ارزش گذاری دانش فنی در فن بازارها خواهد شد.

3-1-مدلپایهاولبرمبنایعواملموثرقبلازورودبهبازار
در مدل پایه اول که بر مبنای مطالعات وگاگونزالس و همکارانش در س��ال 2010 صورت گرفته است، 
ارزش گذاری دانش فنی بر مبنای عواملی که وابس��ته به درون بنگاه است، انجام پذیرفته است. در این 
مطالعات، به بررس��ی نحوه ارزش گذاری دانش فنی یک فناوری پیش رقابتی پرداخته ش��ده است. در 
مطالعات اشاره شده، یک متدولوژی برای ارزش گذاری دانش فنی در یک فناوری پیش رقابتی بر اساس 
شناس��ایی نقاط ویژه ارزش)SVP( مربوط به توس��عه آن فناوری و محاسبه ارزش پولی هر یک از این 
نقاط می باش��د. بدین منظور، ترکیبی از چندین روش معمول به همراه مالحظات قیمت عملی مورد 

استفاده قرار خواهدگرفت.
این روش دارای چهار مرحله اس��ت که یک محدوده ارزش برای دانش فنی و فناوری را بر اس��اس 
رویکرده��ای هزینه محور، بازار مح��ور، درآمد موردانتظار، ارزش فعل��ی و امتیازدهی، به منظور تعیین 

وزن های متناسب با جنبه های اصلی سرمایه فکری به کار رفته در آن فناوری را تعریف می کند.
چرخه عمر یک فناوری از زمان تحقیقات اولیه تا بازار در شکل )5( ترسیم و مراحل ابتدایی توسعه 
با جزئیات بیش��تر در ش��کل)6( نشان داده شده اس��ت. خط تیره رنگ در شکل )5( نشان دهنده خط 
زمانی فرآیند تکراری و طوالنی توس��عه نمونه اولیه فناوری پیش رقابتی است. این فرآیندهای تکراری 
به عنوان »حلقه یادگیری فناوری1 " شناخته می شوند. که در واقع به همان حلقه یادگیری تحقیقات 

برمی گردد )شیسلی2000،2(. 
 مبداء فرآیند توس��عه یک فناوری، مرحله صفر اس��ت که در واقع اتص��ال میان نیازهای جامعه و 

1 . Technology learning loops
2 . Shealey
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دارایی های فکری مراکز تحقیق و توس��عه اس��ت. پس از این مرحله و پس از آن به ترتیب تحقیقات 
کاربردی، توس��عه نمونه اولیه و مرحله تکمیل مش��خصات و ویژگی های یک فناوری انجام می شود. در 
پایان مرحله س��ه، یک نمونه کامل آزمایشگاهی وجود خواهد داشت که آماده تجاری سازی است و در 
این مرحله می بایست ارزش گذاری فناوری به منظور انتقال فناوری از مراکز تحقیقاتی و یا مراکز تحقیق 

و توسعه ی دانشگاهی به بنگاه های تولیدی و یا سایر سازمان های متقاضی آن فناوری انجام شود.

شکل5-چرخهعمریکفناوریجدید

منبع: )وگاگونزالس و دیگران، 2010(
هدف در این مطالعات، ارزش گذاری دانش فني موجود در فناوري ای اس��ت که س��ه مرحله اول را 

گذرانده است و آماده تجاری سازی است. 
برای بدست آوردن ارزش دانش فني این فناوري، در ابتدا نیاز به شناسایی SVP هاست. نقاطی که 
در آنها ارزش دانش فني اضافه می ش��ود. در شروع شکل )6(، می توان تعدادی از دارایی های ناملموس 

سازمان که در آنها ارزش دانش فني اضافه می شود، را شناسایی نمود. 
در چرخ��ه عمر ی��ک فناوری ده نقطه وی��ژه ارزش)SVP( که ب��ر روی ارزش آن فناوری اثرگذار 

هستند، شناسایی شده است، که عبارتند از:
گروه تحقیق و توسعه سازمان. 1
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توانمندی های فنی سازمان. 2
دانش علمی. 3
دانش فنی. 4
حقوق مالکیت فکری موجود در سازمان مانند گواهی ثبت اختراع،کپی رایت، عالئم تجاری و .... 5
ساخت نمونه از روی مفاهیم 1. 6
تست و اشکال زدایی نمونه ساخته شده2. 7
نمونه آزمایشگاهی3. 8
حقوق مالکیت فکری جدید در سازمان مانند گواهی ثبت اختراع،کپی رایت،عالئم تجاری و .... 9

جانشینی درآمد 4. 10

شکل6-نقاطویژهارزششناساییشدهدرمراحلاولیهچرخهعمرفناوری

منبع: )وگاگونزالس و همکارانش، 2010(

1 . Concept Proof Prototype
2 . Bench Prototype
3 . Labratory Prototype
4 . Income substitution
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این روش یک محدوده ارزش را برای دانش فني طی چهار مرحله تعیین خواهد کرد. این موضوع 
در شکل )7( نشان داده شده است.

شکل7-محدودهارزشدانشفنی
منبع: )وگاگونزالس و همکارانش، 2010(

بر مبنای ش��کل)7(، ارزش یک دانش فنی دارای دو حد پایینی و باالیی است. برای بدست آوردن 
ارزش پایه دانش فنی)BTv(1 به عنوان حد پایینی، از روش هزینه محور اس��تفاده می شود. ارزش پایه 

دانش فنی با محاسبه ارزش نقاط ویژه شش، هفت و هشت بدست آورده می شود.
برای بدست آوردن ارزش در مراحل پایه به طریق رابطه )1( می توان عمل کرد: 

BTV=RCCP+RCBP+ReCLP                                                                            )1(

که در آن:
RCCP: هزینه تولید مجدد نمونه مفهوم2	•

RCBP: هزینه تولید مجدد تست نمونه3	•

ReCLP: هزینه جایگزینی نمونه آزمایشگاهی4	•

1 . Base Technology Value
2 . Reproduction Cost of Concept Prototype
3 . Reproduction Cost of Bench Prototype
4 . Replacement Cost of Laboratory Prototype
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برای محاسبه باالترین ارزش )URTV(1 به عنوان حد باال، از روش بازار محور استفاده خواهد شد. در 
این رویکرد این گونه اس��تدالل می شود که ارزش دانش فنی و فناوري مساوی است با آنچه دیگران در 
بازار در مورد آن قضاوت می کنند. این روش می تواند برای بدست آوردن ارزش نقطه ده مورد استفاده 

قرار گیرد.
پیش نیاز این موضوع وجود یک بازار عمومی فعال و داده های معامله دارایی های قابل مقایسه است. 
در صورت وجود این موارد می توان از اطالعات قابل مقایس��ه برای تعیین ارزش دانش فنی فناوری در 
باالترین س��طح استفاده نمود. از آنجائی که همیشه اطالعات کافی در کشورهای در حال توسعه وجود 

ندارد؛ لذا می توان از ترکیبی از روش های شهودی و درآمدی برای ارزش گذاری استفاده نمود.
ب��رای تخمین زدن ارزش میانی دان��ش فنی)ITV(2 باید ارزش در نق��اط پنج و نه با تکنیک های 
مدیریت دارایی فکری تخمین زده ش��ود. روش درآمد محور می تواند برای ارزیابی ارزش پولی حقوق 
دارایی های فکری موجود و جدید به عنوان درصدی از س��ود موردانتظار در طول چرخه عمر محصول 

مورد استفاده قرار گیرد.
در مورد فناوری های پیش رقابتی در دانش��گاه، اطالعات کافی در مورد بازار وجود ندارد، اما فروش 
موردانتظ��ار برای تخمین تولید ثروت می تواند مورد اس��تفاده قرار گیرد. برای تخمین این ارزش، باید 

بازگشت تجاری را با استفاده از چرخه عمر فناوري برای پنج سال طی سه سناریو پیش بینی نمود:
مشخصات رشد فروش باال. 1
مشخصات رشد فروش متوسط. 2
مشخصات رشد فروش پایین. 3

که برای محاسبه هریک یک روند خطی افزایش در فروش در نظر گرفته می شود. پیشنهاد می شود 
از آنجایی که ارزش دارایی ناملموس در مراحل اولیه کشف باید بر اساس قضاوت دیگران باشد، بیست 

درصد سود پنج سال برای محاسبه مورد استفاده قرار گیرد. 
4)FTV( ی��ک رویک��رد امتیازده��ی و عمل��ی3 ب��رای بدس��ت آوردن ارزش نهایی دانش فن��ی 

اس��تفاده می ش��ودکه ش��امل ارزش حقوق فکری)IRV(5 و تخمین سهم ارزش س��رمایه های فکری 

1 . Upper Range Technology Value
2 . Intermediate Technology Value
3 . Pragmatics approach
4 . Final technology value
5 . Intellectual rights value
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سازمان)OICSV(1 می باشد )نقاط یک، دو، سه و چهار(

FTV=ITV+OICSV  ------- > FTV=ITV+K1BTV                                                                                                    )2(

نهایتاً ارزش نهایی دانش فنی قیمتی است که دارنده ایده  در مذاکرات انتقال فناوری از آن استفاده 
می کن��د. قیم��ت باید به توافق میان طرفین منجر ش��ود. وزنی از ارزش پایه دان��ش فنی )BTV( برای 

محاسبه ارزش امتیازی سرمایه های فکری سازمان )OICSV( پیشنهاد می شود.

OICSV=K1BTV                                                                                                                                                                            )3(
بر این اساس :

• 	K1=1 :اگر سازمان دارای توانمندی های فنی و افراد با تجربه باشد
• 	K1=1.5 :اگر سازمان دارای توانمندی های فنی و دانش فنی فناوری باشد
• اگر س��ازمان دارای توانمندی های فنی، دانش فنی و گروه های تحقیق و توسعه و دانش علمی 	

K1=2 :باشد

3-2-مدلپایهدومبرمبنایعواملموثرپسازورودبهبازار
در م��دل پای��ه دوم ارزش گذاری یک فن��اوری بر مبنای عوامل موثر پ��س از ورود به بازار انجام گرفته 
است. برای دستیابی به این هدف از مدل پیشنهادی پارك و پارك2)2004( که با ترکیب چندین مدل 
ساخته شده است و در آن از مدل های امتیازی و شاخص نیز بنا به ضرورت، استفاده شده است. در مدل 
پیش��نهادی این محققین، ارزش گذاری، مبتنی بر اجزای مختلف اس��ت؛ که هر جزء بر روی وظیفه ای 

خاص تمرکز دارد و این اجزاء با یکدیگر یک چارچوب جامع را تشکیل خواهند داد. 

3-2-1-چارچوبروشارزشگذاری
از مزایای رقابتی و توجیه اساسی این مدل پیشنهادی، در نظر گرفتن ارتباط ساختاری میان عامل فناوری 
و عامل بازار اس��ت. به این معنا که ابعاد تجاری فناوری مس��تقل نیست و تحت تاثیر جنبه های فنی یک 
فناوری نیز است و بالعکس. در این ارتباط دو موضوع ارزش فناوری)VOT(3 و ارزش بازار )VOM(4 را 

1 . Organization’s intellectual capital scoring value
2 . Park , Park
3 . Value Of Technology
4 . Value Of Market
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می توان تعریف نمود.
1)VOT(جدول2-تعریفعملیاتیعواملارزشفناوری

تعریفعملیاتیزیرعاملعامل

عواملدرونی

درجه حفاظت و یا استفاده انحصاری از فناوری موردنظرموقعیت انحصاری1

سطح فنی فناوری موردنظر در مقایسه با آخرین فناوری های سطح فناوری2
قابل مقایسه پیشرو

مدت زمان تولید درآمد از فناوری موردنظرعمر فناوری3

درجه  استاندارد بودن و قابلیت تطبیق فناوریدرجه استاندارد بودن4

عواملکاربرد

نوع فناوری از قبیل محصول،فرآیند، مواد اولیهنوع فناوری5

نسبت سهم فناوری موردنظر به کل ارزش ایجاد شده)درآمد سهم مشارکت6
موردانتظار(

تنوع یا وسعت حوزه ای که فناوری به بازار عرضه شده و یا به دامنه کاربرد7
کار برده می شود.

آمادگی برای تجاری سازی فناوری موردنظردرجه تکامل فناوری8

منبع:)پارك و پارك،2004(
ارزش فناوری به این معناست که ارزش بالقوه در خود موضوع فناوری قرار گرفته است. از آنجایی 

که ارزش فناوری اصطالحی جامع است؛ لذا می توان این اصطالح را به دو دسته تقسیم نمود:
• عوامل درونی29که نشان دهنده ویژگی های طبیعی فناوری است .	

1 . Proprietary position
2 . Level of technology
3 . Life of technology
4 . Degree of standardization
5 . Type of technology
6 . Contribution ratio
7 . Scope of application
8 . Degree of  Completeness
9 . Intrinsic factors
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• عوامل کاربرد1 که نشان دهنده استفاده عملی از فناوری است.	
جدول )2(، این عوامل و تعاریف عملیاتی آنها را نشان می دهد.

ارزش بازاری )VOM(، به ارزش عملی فناوری موردنظر که در بازار و یا در طی فرآیند کسب و کار 
محقق شده است، اشاره دارد. بنابراین عوامل تشکیل دهنده ی ارزش بازاری، نشان دهنده پارامترهای 

مستقیمی هستند که برای برآورد جریان درآمد و محاسبه ارزش پولی نیاز است.
ارزش بازاری نیز به دو زیر دسته تقسیم می شود:

• نوع ارزش که توسط نوع درآمد یا سود بدست آمده و یا صرفه جوئی در هزینه تعیین می شود. به 	
عبارتی می توان ارزش یک فناوری را از طریق سود حاصل از فناوری و یا میزان صرفه جویی های 

هزینه ای آن فناوری، محاسبه نمود.
• اندازه ارزش که ش��امل س��ه پارامتر حیاتی برای رویکرد درآمدی می باشد که عبارتند از میزان 	

درآمد، مدت زمان درآمدزایی و ریسک درآمد. جدول )3( نشان دهنده تعریف عملیاتی عوامل 
اثرگذار بر ارزش بازاری )VOM( است:

)VOM(جدول3-تعریفعملیاتیعواملارزشبازار

تعریفعملیاتیزیرعاملعامل

نوعارزش

ارزش از طریق سود حاصل از فناوری موردنظر سنجیده می شود.سود دهی

ارزش از طریق میزان کاه��ش هزینه ها از طریق فناوری موردنظر صرفه جوئی در هزینه
سنجیده می شود.

اندازهارزش

میزان کل درآمد حاصل از فناوری موردنظرمیزان درآمد

طول عمر اقتصادی فناوری موردنظر برای درآمدزائیمدت زمان درآمدزایی

درجه ریسک یا عدم اطمینان در ارتباط با تحقق درآمدریسک درآمد

منبع:)پارك و پارك،2004(

)VOM(وارزشبازاری)VOT(3-2-2-ارتباطساختاریمیانارزشفناوری
بطورکلی برای دس��تیابی به یک ارزش گذاری مطلوب بای��د یک ارتباط منطقی و معنادار میان عوامل 

1 . Application factors
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بازاری و فناوري ایجاد نمود. در مدل پیش��نهادی VOT و VOM با یکدیگر مرتبط می باش��ند. برای 
نمونه نوع ارزش در VOM توس��ط نوع فناوری در VOT تعییین می شود؛ به عبارت دیگر ایجاد سود 
ب��ا فن��اوری محصول یا فناوری اجزا تحق��ق می یابد و کاهش هزینه با فناوری فرآیند بدس��ت می آید. 
عالوه براین مدت زمان درآمدزایی با عمر فناوری موردنظر و میزان درآمد با وضعیت انحصاری فناوری 
و یا سهم مشارکت فناوری موردنظر ارتباط تنگاتنگی دارد؛ بنابراینVOT و VOM اگر مستقل درنظر 
گرفته شوند؛ تعدادی از عوامل با یکدیگر هم پوشانی خواهند داشت و یا تکرار می شوند و این موضوع 

دقت ارزش گذاری را کاهش خواهد داد.
 VOT با آگاهی از مش��کل فوق، مدل پیش��نهادی براین اساس طراحی شده است که ابتدا عوامل
مورد بررس��ی و ارزیابی قرار گیرد و س��پس عوامل VOM براساس ارزش عوامل VOT تعیین گردد. 

ارتباط ساختاری میان VOTو VOM در شکل )8( نشان داده شده است.

)VOT(وارزشفناوری )VOM(شکل8-ارتباطساختاریمیانارزشبازار

منبع:)پارك و پارك،2004(

3-2-3-جزئیاتفرآیندروشارزشگذاری
همان گونه که قبال توضیح داده ش��د، کل فرآیند ارزش گذاری مبتنی بر اجزاء می باش��د به طوری که 
هریک از اجزای مربوطه روی وظایف ویژه ای تمرکز دارند. چارچوب روش جدید در شکل )9( به تصویر 
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کشیده شده است.

شکل9-چارچوبکلیروشارزشگذاریفناوریطبقمدلپارکوپارک

منبع:)پارك و پارك،2004(

در واقع چارچوب پیش��نهادی از س��ه بخش تشکیل شده اس��ت که به صورت موازی و یا متوالی با 
یکدیگر مرتبط هس��تند. ابتدا در بخش ارزیابی VOT، عوامل VOT مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. 
سپس در بخش برآورد VOM مقدار و مدت زمان درآمدزائی بر اساس تجزیه و تحلیل بازار تخمین زده 
می شود. در این مرحله جریان درآمد آزمایشی دانش فنی موردنظر نیز محاسبه می شود و در مرحله سوم، 
در بخش محاسبه ارزش با در نظر گرفتن برخی عوامل تنظیمی در حساب ها، جریان درآمد نهایی دانش 

فنی محاسبه خواهد گردید. در ادامه جزییات بیشتری در مورد هریک از این ماژول ها ارائه خواهد شد.

)VOT(3-2-3-1-جزءارزیابیارزشفناوری
در جزء ارزیابی VOT، هشت عامل VOT در ابتدا سنجیده خواهد شد. بطور طبیعی، فرآیند سنجش 
و ارزیابی یک فعالیت ذهنی است. بنابراین، در واقعیت، شخص ارزیاب به مشاوره با متخصصین تشویق 

می شود. مجموعه عوامل VOT و مقیاس های ورودی آن در جدول)4( نشان داده شده اند.
مهمترین وظیفه در این جزء، محاس��به دو پارامتر اصلی عامل تنظیم1و نرخ تنزیل2 می باش��د. در 
اصل، عامل تنظیم به عنوان یک ضریب وزنی برای میزان درآمد در VOM عمل می کند و نرخ تنزیل 
برای تعیین ریسک درآمد در VOM استفاده می شود. این دو پارامتر براساس ارزش موقعیت انحصاری 

1 . adjusting factor
2 . discount rate
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فناوری، سطح فناوری، درجه استاندارد بودن و درجه تکامل فناوری برآورد می شوند.

)VOT(جدول4-مقیاسهایورودیعواملارزشفناوری

مقیاسورودیزیرعاملعاملمقیاسورودیزیرعاملعامل

عاملدرونی

امتیازموقعیت انحصاری

عاملکاربرد

طبقه بندینوع فناوری

درصدسهم مشارکتامتیازسطح فناوری

عدددامنه کاربردسالعمر فناوری

درجه استاندارد 
درجه تکامل امتیازبودن

امتیازفناوری

منبع:)پارك و پارك،2004(

جدول5-محاسبهعاملتنظیمبراییکفناوریفرضی

VOTجمعوزنیوزنامتیاز)10-0(مقیاس

70.822.7موقعیت انحصاری

70.7سطح فناوری

50.9درجه استاندارد بودن

71.0درجه تکامل فناوری

جدول6-مثالمحاسبهعاملتنظیم

عاملتنظیمجمعوزنیعاملتنظیمجمعوزنی

0 -40.715 -191.0

5 -90.820 -241.1

10 -140.925 -291.2

30 -341.3

در ب��رآورد عام��ل تنظیم، ارزیاب در ابتدا وزنی را به هریک از عوامل براس��اس نظرات متخصصین 
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اختصاص می دهد. سپس جمع وزنی این چهار عامل اثرگذار بر ارزش فناوریVOT محاسبه می شود 
و پس از آن ارزش عامل تنظیم بر اساس جدول از پیش تعیین شده ای تعیین می شود. باید توجه شود 
که دامنه عامل تنظیم با نقطه مرکزی یک در نظر گرفته می شود. در جداول)5(و )6(، مثالی از محاسبه 

عامل تنظیم برای یک فناوری فرضی ارائه شده است. 
در مث��ال ف��وق از آنجائی ک��ه جمع وزنی در جدول)5(، برابر 22.7 ش��ده اس��ت، عامل تنظیم در 

جدول)6(، 1.1 در نظر گرفته شده است.

)VOM(3-2-3-2-جزءبرآوردارزشبازاری
برآورد ارزش بازار )VOM( با شناسایی نوع ارزش، ایجاد سود یا صرفه جویی در هزینه، آغاز می شود. 
تصمیم در این خصوص براس��اس نوع فناوری اس��ت که در جزء VOT تعیین ش��ده است. نوع ارزش 
ب��رای فن��اوری اجزاء و یا فناوری محصول، ایجاد س��ود و برای فناوری فرآین��د، کاهش هزینه در نظر 
گرفته می شود. سپس جریان درآمد آزمایشی تخمین زده می شود که برای انجام این کار، مدت زمان 
درآمدزائی، توس��ط عمر فناوری در جزء VOT تعیین می ش��ود. میزان درآمد نیز متناس��ب با س��هم 

مشارکت در جزء VOT در نظر گرفته می شود.
باید اشاره کرد که فرآیند تخمین جریان درآمد، به نوع ارزش بستگی دارد. 

3-2-3-3-جزءمحاسبهارزشنهایی
در جزء محاس��به ارزش، ارزش پولي دانش فنی در فناوري موردنظر نهایي مي ش��ود. ابتدا ارزش عامل 
تنظیم که  در جزء VOT بدست آمده، براي تعیین جریان درآمد آزمایشي در جزء VOM بکار برده 
مي شود. از ضرب این دو، جریانات درآمد تعدیل شده فناوری موردنظر در طول عمر مفید آن در بازار 
بدست می آید. در نهایت با استفاده از روش ارزش فعلی جریانات درآمدی تعدیل شده، تبدیل به ارزش 
فعلی شده و با یکدیگر جمع بسته خواهند شد. برای این کار از نرخ تنزیل استفاده می شود. نتیجه این 

فرآیند منجر به محاسبه ارزش پولی دانش فنی در فناوری موردنظر می شود.

3-3-مدلنهاییارزشگذاریدانشفنیدرفنبازارها
همانطور که قباًل اش��اره ش��د، نقش اصلی فن بازارها، شبکه س��ازی میان بازیگران مختلف نظام ملی 
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نوآوری و تس��هیل تجاری س��ازی نوآوری های فناورانه و رفع نیاز متقاضیان فناوری اس��ت و از آنجا 
که در راس��تای تجاری س��ازی و به بازاررسانی فناوری های جدید توس��عه یافته، ارزش گذاری دانش 
فنی یکی از الزامات اس��ت، این موضوع از عمده ترین چالش های پیش روی فن بازارهای کشور است. 
بنابراین س��عی ش��د تا با اس��تفاده از تلفیق دو مدل پایه که یکی از آنها با تاکید بر عوامل موثر در 
ارزش دانش فنی قبل از ورود فناوری به بازار و دیگری پس از ورود به بازار بود، بتوان مدلی پیشنهاد 
نم��ود که فن بازارها بتوانند مطابق با آن به امر ارزش گذاری دانش فنی مبادرت ورزند. تلفیق این دو 
مدل با توجه به سبد محصوالت فناورانه فن بازار صورت گرفته است؛ زیرا در فن بازارها، فناوری ارائه 
ش��ده می تواند در هر مرحله ای از چرخه عمر خود، قرار بگیرد. مدل وگا گونزالس و همکارانش برای 
فناوری هایی کاربرد دارد که هنوز وارد محیط کسب و کار و بازار نشده اند؛ در این مدل، ارزش گذاری 
بر اس��اس ده نقطه ویژه در چرخه عمر فناوری صورت می گیرد. اما برای رفع کامل نیاز فن بازارها، 
مدل دیگری نیز، نیاز اس��ت که بتوان با اس��تفاده از آن، ارزش گذاری دانش فنی را پس از ورود به 
بازار و در ارتباط با عوامل محیط کسب و کار انجام داد. لذا مدل پارك و پارك که یکی از پراستفاده 
ترین مدل ها در ارزش گذاری فناوری بوده اس��ت؛ بررسی ش��د. در این مدل، عوامل تاثیرگذار به دو 
دسته عوامل فناوری و عوامل بازار تقسیم بندی شده لیکن به ارتباط این دو دسته و تاثیرات آنها بر 
روی یکدیگر نیز توجه شده است. با توجه به آنچه گفته شد الگوی پیشنهادی در واقع تلفیقی از دو 
مدل می باشد. به عبارت دیگر، ارزش گذاری نهایی بر مبنای مجموعه ای از عوامل قبل و بعد از ورود 
ب��ه بازار را، می توان به صورت یک ترکیب خطی از ارزش گذاری به روش مدل اول و ارزش گذاری به 

روش مدل دوم ارائه داد. به عبارتی:

VF= α1VT1+α2VT2     s.t   α1+α2=1                                                                     )4(

که در آن:
FV: ارزش نهایي دانش فنی

TV1: ارزش نهایی بر مبنای عوامل موثر قبل از ورود به بازار )مدل اول( 

TV2: ارزش نهایی بر مبنای عوامل موثر پس از ورود به بازار )مدل دوم(

وزن های ارزش گذاری αi را می توان به روش های مختلفی محاسبه نمود که از آن جمله می توان به 
روش های استفاده از نظریات نخبگان و یا بهینه سازی اشاره نمود. اما بطور معمول در ساده ترین وضعیت 
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ممکن می توان α1=α2=0.5 قرار داد. 
شکل)10( الگوی پیشنهادی را با جزئیات نشان می دهد. 

شکل10-مدلارزشگذاریپیشنهادیدانشفنیدرفنبازارها

3-4-ارائهیکنمونهارزشگذاریدانشفنیبااستفادهازمدلارائهشده
در این بخش با استفاده از مدل پیشنهادی به ارزش گذاری دانش فنی تولید کربنات باریم از محصوالت 
ارائه شده در فن بازار اصفهان، پرداخته می شود. برای این منظور طی پرسشنامه هایی جداگانه، اطالعات 
مالک طرح و همچنین نظرات خبرگان و متخصصان در مورد فناوری مورد بحث، جمع آوری و در نهایت 

ارزش دانش فنی ، براساس مدل پیشنهادی محاسبه شده است.
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3-4-1معرفیمحصول
کربنات باریم یکی از مواد اولیه مورد اس��تفاده در صنعت مغناطیس و لعاب اس��ت. س��االنه نزدیک به 
4000 تن از این ماده در کشور به طور عمده در صنایع کاشی و لعاب سازی مصرف می شود. ماده اولیه 
این محصول، ماده معدنی سولفات باریم یا باریت است که به وفور در کشور یافت می شود و در صنایع 
حفاری کاربرد فراوان دارد. قیمت ماده اولیه ناچیز بوده و حتی ماده معدنی آن با دانسیته کمتر از 4.3 
گرم بر س��انتی متر مکعب، فقط کاربرد صنعتی دارد که نس��بت به انواع خلوص باال مورد اس��تفاده در 
صنایع حفاری دارای قیمت بسیار نازل تر می باشد. هم چنین محصول جانبی فرآیند تولید کربنات باریم 
نیز س��ولفید سدیم اس��ت؛ که در صنایع فلوتاسیون به خصوص در استخراج و تغلیظ مس و همچنین 
صنایع پتروش��یمی کاربرد فراوان دارد. تولید کربنات باریم با اس��تفاده از روش های ساده و بدون نیاز 
به فرآیندهای هزینه بر از جمله اسید شویی میسر است.کربنات باریم به  طور متوسط ساالنه به میزان 
4000 تن درسال با میانگین قیمت 450 دالر به ازای هر تن از کشور های مختلف از جمله چین، پاناما، 
امارات متحده عربی، هنگ کنگ و کانادا وارد کشور گردیده است. شایان ذکر است که این طرح دارای 

گواهی تولید از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران است.

3-4-2-ارزشگذاریقبلازورودبهبازار)بخشاول(

 BTV  الف-محاسبهارزشپایه

 BTV= سایر هزینه ها + هزینه زیرساخت ها + هزینه اخذ مجوزها + هزینه نیروی کار
BTV= 540 + 500+ 500+100 =1640       )میلیون ریال(

URTV ب-محاسبهباالترینارزش
با توجه به اینکه محاسبه باالترین ارزش نیازمند وجود قراردادی مشابه برای فناوری مورد نظر می باشد 
و برای این فناوری، طبق نظرات دارنده طرح قرارداد مشابهی وجود ندارد؛ لذا برای محاسبه این ارزش، 
از ارزش تولید محصول نهایی بر مبنای طول عمر مفید آن و بر مبنای سود انتظاری استفاده می گردد. 

برای فناوری مورد نظر این ارزش معادل 42000 میلیون ریال است.



فصلنامهمدیریتتوسعهفناوری/دورهسوم/شماره3/زمستان1394 74

ITVج-محاسبهارزشمیانی
)ITV(جدول7-محاسبهارزشمیانی

فروش)تن(سال
قیمتواحد

فروش)م.ر(

کلمبلغ

فروش)م.ر(

سودمورد

انتظار)%30(

سهماز

سود)%50(

ارزشخالصفعلی

)i=20()NPV(

1.0001414.0004.2002.1001.750اول

2.0001428.0008.4004.2002.917دوم

3.0001442.00012.6006.3003.646سوم

4.0001456.00016.8008.4004.051چهارم

140,00042,00021,00012,363جمعکل

مبالغ به میلیون ریال

د-محاسبهارزشنهایی
FTV=ITV+K1 BTV=12.363+1.5×1640=14823                      )میلیون ریال(

با توجه به اینکه مالک این طرح دارای توانمندی های فنی و دانش فنی اس��ت،K1 برابر با 1.5 در 
نظر گرفته می شود.

3-4-3-ارزشگذاریپسازورودبهبازار)بخشدوم(
بر اس��اس نظرات متخصصین وضعیت هریک از عوامل VOT ب��رای فناوری مورد بحث در جدول)8( 

مشخص شده است.
)VOT(جدول8-مقیاسهایورودیعواملارزشفناوری

مقیاسورودیزیرعاملعاملمقیاسورودیزیرعاملعامل

عاملدرونی

8موقعیت انحصاری

عاملکاربرد

محصولنوع فناوری

60 درصدسهم مشارکت7سطح فناوری

1 کاربرددامنه کاربرد4سالعمر فناوری

8درجه تکامل فناوری6درجه استاندارد بودن
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جدول )9(، میانگین امتیازات و وزن های داده ش��ده به این فناوری مطابق با پرسشنامه های جمع 
آوری ش��ده را، نش��ان می دهد. با توجه به جمع وزنی محاسبه ش��ده، عامل تنظیم برابر با 1.1 در نظر 

گرفته  می شود.
جدول9-محاسبهعاملتنظیمبرایدانشفنیتولیدکربناتباریم

VOTجمعوزنیوزنامتیاز)10-0(مقیاس

80.822.9موقعیت انحصاری

70.7سطح فناوری

60.6درجه استاندارد بودن

81درجه تکامل فناوری

جدول10-نتیجهارزشگذاریدانشفنیتولیدکربناتباریمپسازورودبهبازار

سال
میزان

فروش)م.ر(
سود)%30(

سهمفناوری

ازسود)%50(

سهمازسودبالحاظ

نمودنعاملتنظیم

ارزشخالصفعلی

)i=20()NPV(

14.0004.2002.1002.3101.925اول

28.0008.4004.2004.6203.208دوم

42.00012.6006.3006.9304.010سوم

56.00016.8008.4009.2404.456چهارم

140,00042,00021,00023,10013,600جمعکل

3-4-4-ارزشگذارینهایی
ارزش گ��ذاری نهایی بر مبنای ترکیب خط��ی از ارزش گذاری بخش اول و ارزش گذاری بخش دوم ارائه 

می شود. به عبارتی:
FV= α1TV1+α2TV2     s.t   α1+α2=1                               α1=α2=0.5

    TV 1=14823        و    میلیون ریال      TV 2 =13600 میلیون ریال
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بر این اساس، طرح مورد نظر با استفاده از الگوی پیشنهادی14211 میلیون ریال ارزش گذاری شده 
است. شایان ذکر است که دانش فنی این محصول قباًل ارزش گذاری نشده است؛ اما نتیجه بدست آمده 
توسط متخصصان این حوزه مورد تایید قرار گرفته است و این متخصصان اعالم کرده اند که نتیجه به 

دست آمده منطقی است.
با توجه به اینکه هریک از روش های ارزش گذاری دارای مزایا و معایبی هس��تند و به نظر می رس��د 
استفاده از چندین روش برای ارزش گذاری، بطور هم زمان و ترکیبی میزان خطا را به میزان قابل توجهی 
کاهش خواهد داد و در مدل پیشنهادی این مقاله از این موضوع استفاده شده است. نتایج بدست آمده 

و تطبیق آن با نظر متخصصان، نشان دهنده میزان دقت و اعتبار مدل پیشنهادی است.

4-نتیجهگیری
بطور کلی بر مبنای مطالب ارائه شده در این مقاله می توان به صورت زیر نتایج را ارائه نمود:

• تجاری س��ازی یکی از پیچیده ترین مراحل فرآیند نوآوری اس��ت و یکی از مهمترین الزامات تجاری 	
س��ازی، ارزش گذاری است و با توجه به اینکه یکی از ضروریات تحقق اقتصاد دانش بنیان کاربردی 
نمودن دانش و استفاده موثرتر از آن در ارتقا ظرفیت ها است؛ لذا تجاری سازی باید مورد توجه ویژه 

دولت مردان قرار گیرد.
• اه��داف، فرضی��ات و رویکرده��ای مدل های مختل��ف ارزش گذاری بس��یار با یکدیگ��ر متفاوتند و 	

تاکنون نقش فرد ارزش گذار فناوری، همیش��ه در انتخاب مدلی که بهترین تناس��ب را با اهداف و 
چشم اندازهایش داشته باشد، نقش کلیدی بوده است.

• بطور کل��ی می توان ارزش کلی یک فناوری و دانش فنی را بر مبنای یکی از روش های هزینه محور، 	
درآمد محور و بازار محور و یا ترکیبی از این روش ها ارائه نمود. 

• بطور کل��ی هریک از روش های ارزش گذاری دارای مزایا و معایبی اند که براس��اس ش��رایط موجود، 	
اس��تفاده از یکی از آنها نس��بت به سایر روش ها برتری خواهد داش��ت. اما به نظر می رسد استفاده 
از چندی��ن روش برای ارزش گذاری، بط��ور هم زمان و ترکیبی میزان خطا را به میزان قابل توجهی 

کاهش خواهد داد.
• در فرآین��د ارزش گذاری عوامل متعددی اثرگذارند که از مهمترین آنها می توان به موقعیت انحصاری 	

فناوری، سطح فناوری، ارزش ذاتی فناوری، عمر فناوری، درجه استاندارد بودن ، هزینه تولید مجدد، 
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نوع فناوری)محصول/فرآیند(، دامنه کاربرد فناوری، سهم بازار بالقوه، ریسک سود آوری و ... اشاره نمود.
• در ارزش گذاری دانش فنی موجود در یک فناوری می توان فرآیند را در دو مرحله دسته بندی نمود، 	

مرحله قبل از ورود به بازار و مرحله ورود به بازار.
• در مرحله قبل از ورود به بازار عواملی چون هزینه تولید نمونه،حقوق کارکنان واحد تحقیق و توسعه، 	

هزینه مواد اولیه اس��تفاده ش��ده در آزمایشات و زیر ساخت های اس��تفاده شده و ... اثرگذارند؛ و در 
مرحله ورود به بازار عواملی عمر فناوری، موقعیت انحصاری، دامنه کاربرد، درجه اس��تاندارد بودن، 

درجه تکامل و سهم مشارکت و ... اثربخش هستند.
• می ت��وان ارزش گذاری دانش فنی موجود در یک فناوری را بر مبنای ترکیبی خطی از ارزش گذاری 	

قبل از ورود به بازار و بعد از ورود به بازار، به دست آورد.
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