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قاسم رمضانپور نرگسی
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مهدی هاجری

2

مهدی حمیدی

3

چکیده
امروزه لزوم توجهبه ماهیت هر فناوری و استفاده از روشهای متناسب با ویژگیهای آن ،در ارزشگذاری
فناوریها بیشازپیش اهمیت یافته است .درهمینراستا ،در پژوهش حاضر تالش شده است تا روشهای
مناســب ارزشگذاری فناوریهای زیستی حوزه تخمیر ،بهعنوان یکی از فناوریهای مهم و پرکاربرد،
رتبهبندی شوند؛ بنابراین پس از مطالعه پیشینه ،مصاحبه با خبرگان و تحلیل پرسشنامه تکمیلشده
توســط خبرگان فناوریهای زیستی حوزه تخمیر 36 ،شــاخص کلیدی مؤثربر انتخاب روش مناسب
ارزشگذاری فناوری در فناوریهای زیستی حوزه تخمیر استخراج و در  4دسته سیاستهای سازمان،
محیط سیاســی و قانونی ،ویژگیهای بازار و صنعت و نهایتاً ویژگیهای فناوری دســتهبندی شــدند.

ســپس بهکمک خبرگان مدیریت فناوری و بااســتفادهاز مدل تاپسیس ،رتبهبندی روشهای مناسب
ارزشگذاری فناوری در فناوریهای زیســتی حوزه تخمیر انجام شد .نتایج پژوهش نشان میدهد که
مدلهای «درخت دوجملهای»« ،اختیار معامله»« ،بلک شــولز» و «بازارمحور» بهترتیب مناسبترین
روشهای ارزشگذاری فناوری در فناوریهای زیستی حوزه تخمیر محسوب میشوند.
واژگان کلیدی
قیمتگذاری فناوری ،ارزشگذاری فناوری ،فناوریهای زیستی ،تخمیر.
 . 1عضو هیئت علمی ،پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،تهران.
*  .نویسنده مسئولghasem_nargesi@irost.ir :
 . 2دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران.

 . 3دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
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مقدمه
در دهههای اخیر ،عدمتوجهبه تغییرات شدید فناورانه ،بقا و موفقیت سازمانها را تحتالشعاع قرار داده
اســت .دراینمیان توجهبه خالقیت و نوآوری و همچنین تجاریسازی محصوالت و فناوریهای جدید
به یکی از عوامل حیاتی موفقیت سازمانها تبدیل شده است .ارزشگذاری و قیمتگذاری محصوالت و
فناوریهای جدید ،ازجمله فعالیتهای دشوار درراستای تجاریسازی آنها است (بندریان و موسایی،1
 .)2008ارزشگذاری بهمعناي تعیین قیمت براي کاال یا خدمات اســت .ارزشگذاری فعالیتی اســت
که باید تکرار شــود ،ازاینرو فرایندي مداوم و پیوســته بهشــمار میرود .این تداوم ناشی از تغییرات
محیطی و عدمثبات شــرایط بازار اســت که لزوم جرحوتعدیل قیمت را روشن میسازد .قیمتگذاری
باهدف حداکثرسازی سود ،افزایش سهم بازار ،رهبري کیفیت ،ادامه حیات یا افزایش قیمت بازار انجام
میپذیرد .آفرینش و توسعه یک فناوري مستلزم صرف هزینههای زیادي است که خود زمینهساز ایجاد
ارزش براي خریداران میشــود؛ چراکه برای آفرینش آن باید هزینههایی متحمل شــوند و همچنین
استفاده از فناوري منافع زیادي نظیر افزایش درآمد ،کاهش هزینهها یا افزایش قدرت رقابتی و درنهایت
افزایش سودآوري را براي ایشان بههمراه دارد (موالیی .)2012 ،2برای تجاریسازی و انتقال یافتههای
پژوهشی به صنعت و بازاریابی ،ارزشگذاری این یافتهها در قالب دانش فنی ،محصول و خدمات،اهمیتی
عمــده پیــدا خواهد کرد و درواقع این فرآینــد ،یک پل ارتباطی جهت تبدیل دانش به ثروت اســت
(قاضینوری 3و همکاران.)2016 ،
در سالهای اخیر باگسترش حوزههای تخصصی علوم و فناوریهای مختلف ،استفاده از ارزشگذاری
فناوری نیز در هر یک از این حوزهها گســترش یافته است .اهمیت شاخصهای ارزشگذاری فناوری
در علوم و صنایع مختلف یکســان نیست و الزم است اهمیت شاخصها در هر صنعت بهطور مقتضی
و باتوجهبه وضعیت همان صنعت تعیین شــود (غریبی و طباطبائیان .)2008 ،4ازسویدیگر باتوجهبه
پیشــرفتها و دگرگونیهای روزافزون در حوزه زیســتفناوری ،پيدايش محصوالت و خدمات نوین و
گوناگــون در اين حوزه و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی ،زیســتفناوری بهعنوان یکی از حوزههای
کلیدی و مهم در مسیر توسعه مبتنی بر فناوری در سطح کشور شناخته میشود .بهطورخاص ،صنایع
1 . Bandarian & Mousaie
2 . Molayi
3 . Ghazinoory
4 . Gharibi & Tabatabaian
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تخمیری در ســالهای اخیر ارزش فراوانی را در بازار بهخود اختصاص دادهاند .در تخمیر بهعنوان یک
روش متابولیک ،فعالیت آنزیمها به ایجاد تغییرات شیمیایی در بسترهای آلی منجر میشود؛ فرایندی
که استخراج انرژی از کربوهیدراتها در غیاب اکسیژن را نیز دربرمیگیرد؛ بنابراین با چشمانداز مربوط
به بخش فرآوری مواد غذایی ،تخمیر بهعنوان فرایندی تعریف میشود که با اعمال میکروارگانیسمهای
خاص در یک محیط یا شرایط کنترلشده ،زمینهساز بروز تغییراتی دلخواه در نوشیدنی یا ماده غذایی
موردنظر میشود .پیشبینی میشــود حجم بازار جهانی مواد شیمیایی تخمیر تا سال  2025با رشد
ساالنه  %5/5در دوره پیشبینی ( )2019-2025به  78.2میلیارد دالر افزایش یابد (مؤسسه مطالعات
ارزش دانشمحور.)2019 ،1

شکل  :1ارزش بازار صنایع تخمیری (مؤسسه مطالعات ارزش دانشمحور)2019 ،

شکل  1نشان میدهد که کاربرد این صنعت و فناوریهای ذیل آن در حوزههای مختلف روبهافزایش
اســت .از طرفی ارزش موردانتظار از هر فناوری در ارزشگذاری جهت تجاریســازی آن مؤثر اســت.
باتوجهبه پیشبینی خلق ارزش بیش از  78میلیارد دالری این صنعت در ســال  2025بهنظر میرسد
توســعه فناوریهای مرتبط در این صنعت بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد .البته در توســعه فناوری
1 . Knowledge Based Value Research
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باهدف تجاریسازی ،سنجش و بررسی ارزش بازاری و هزینههای توسعهای ضروری است و میبایست
ارزشگذاری محصوالت و فناوریهای زیســتی ،بهعنوان یکی از مراحل اصلی فرآیند تجاریسازی این
فناوریها موردتوجه باشد .وجود مدلهای مختلف ارزشگذاری در پیشینه نظری این حوزه ،شناسایی
مناسبترین روشهای ارزشگذاری فناوریهای حوزه زیستی را بااهمیت میسازد .باتوجهبه حوزههای
چندگانه زیســتفناوری ،حوزه تخمیر بهعنوان هدف این پژوهش انتخاب و سؤال پژوهش بهصورت
زیر طرح شــده است« :رتبهبندی روشهای مناسب ارزشگذاری فناوری در فناوریهای زیستی حوزه
تخمیر چگونه است؟»
درراســتای پاسخ به سؤال پژوهش ،در گام اول ،شاخصهای کلیدی مؤثر بر انتخاب روش مناسب
ارزشگذاری فناوری باتکیهبر پیشینه نظری و مستندات علمی حوزه ارزشگذاری فناوری احصا شدهاند.
در گام دوم ،پس از مصاحبههای اکتشــافی با خبرگان فناوریهای زیستی حوزه تخمیر ،شاخصهای
کلیدی مؤثر بر انتخاب روش مناسب ارزشگذاری فناوری بهفراخور حوزه پژوهش ،تکمیل شدهاند .در
گام بعدی ،پس از تحلیل پرسشــنامههای تکمیلشده توسط خبرگان مذکور ،اعتبارسنجی مجموعه
شــاخصهای استخراجشده باتکیهبر روش پارامتریک آزمون تی تکنمونهای 1در دستورکار قرار گرفته
و شــاخصهای کلیدی مؤثر بر انتخاب روش مناســب ارزشگذاری فناوریهای زیستی حوزه تخمیر
مشخص شدهاند .درنهایت ،روشهای ارزشگذاری فناوری باتوجهبه شاخصهای شناساییشده در گام
قبل و بااستفادهاز مدل تصمیمگیری تاپسیس ،2بهمنظور شناسایی مناسبترین روشهای ارزشگذاری
فناوری در فناوریهای زیستی حوزه تخمیر رتبهبندی شدهاند.
مرور مبانی و پیشینه نظری
مفهوم و اهمیت ارزشگذاری فناوری

فرایند تعیین ارزش فناوری ،ارزشگذاری فناوری و فرایند تعیین قیمت فناوری اصطالحاً قیمتگذاری

فناوری نامیده میشــوند .بهطورکلی قیمتگذاری فناوری با دو دســته اهــداف زیر صورت میپذیرد
(شفیعا 3و همکاران:)2010 ،
– –اهداف قانونی (تعیین غرامت درمــوارد نقض حقوق مالکیت فکری ،تعیین مالیات بر ثروت و
1 . One Sample T-Test
)2 . The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS
3 . Shafia
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درآمد و تعیین نرخهای حق پدیدانه 1در دعاوی قضایی درمواردی نظیر ورشکســتگی و تغییر
شرایط قرارداد)
– –اهداف تجاری (خرید و فروش فناوری ،اعطای حق امتیاز ،2بیمه حوادث ،سرقت و غیره ،رهن
و گرو نزد بانک و دیگر اعتباردهندگان و اهداف حسابداری)
امــا درباره اهمیت فرایند ارزشگــذاری فناوری میتوان به دو فعالیت کلیدی «تجاریســازی» و
«انتقال فناوری» در زمینه راهبردهای ســازمانی اشاره کرد .برای بررسی ارزشگذاری فناوری از منظر
تجاریســازی فناوری میبایست به فرآیند تجاریســازی توجه داشت؛ اما پیشازآن الزم است تعریف
مختصری از تجاریسازی ارائه شود .در پیشینه مرتبط ،تعاریف متعددی از مفهوم تجاریسازی فناوری
مطرح شــده است .در این تعاریف ،تجاریســازی به انتقال فناوري بسيار نزديک است و درواقع فرايند
تجاریســازی همان فرايند انتقال دانش و فناوري از دانشــگاهها و مراکز پژوهشي به صنايع موجود يا
کســبوکارهاي جديد است (قاضینوری .)2005 ،بندریان )2005( 3نیز ضمن معرفی فناوری در قالب
فنون ،تکنیکها ،فرایندهای دریافت حق اختراع یا سایر مالکیتهای خصوصی ،مواد ،تجهیزات ،نظامها و
غیره ،تجاریسازی را بهعنوان فرایند تبدیل یا انتقال فناوری به یک موقعیت سودآور تعریف کرده است.
موسایی 4و همکاران ( )2008فرآیند کالن تجاریسازی دانش فنی را در پنج مرحله ارائه کردهاند:
 )1تدوین راهبردهای بازرگانی )2 ،تعامل با تیمهای پژوهشی برای استخراج مشخصات فنی طرح)3 ،
تعامــل با بازار بهمنظور مطالعه بــازار )4 ،تولید تجاری محصول و  )5ارزیابی فرآیند و انجام اصالحات
(شکل  .)2برایناساس ،فرآیند ارزشیابی و قیمتگذاری فناوری ذیل مرحله تعامل با تیم پژوهشی برای
استخراج مشخصات فنی طرح و همچنین تعامل با بازار قرار میگیرد.

شکل  :2مدل فرآیند تجاریسازی فرآیند دانش فنی (موسایی و همکاران)2008 ،
1 . Royalty
2 . License
3 . Bandarian
4 . Mousaei
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توســعه این مراحل از فرآیند تجاریســازی در پژوهشهای متعدد باتوجهبه شاخصهای مؤثر بر
ارزشگذاری فناوری موردتوجه قرار گرفته اســت؛ بهعنوانمثال شفیعا و همکاران ( 9 )2013شاخص
کلیدی برای انتخاب روش مناسب ارزشگذاری فناوری ارائه کردهاند )1 :نوع ،کیفیت و کمیت دادهها،
 )2الزامــات و مالحظات قانونی ،قضایی ،قراردادی و مدیریتی )3 ،نــوع و طبیعت دارایی )4 ،قضاوت
حرفهای و تخصص فنی )5 ،دسترسی به اطالعات مربوط به تراکنشهای سازمان (دادههای عملیاتی)،
 )6نیازمندیهای اطالعاتی تصمیمگیرنده )7 ،هدف ارزشــیابی و  )8انطباق با استانداردهای حرفهای.
در پژوهشــی دیگر ،گــودرزی 1و همکاران ( )2013ضمن بررســی فرآیند تجاریســازی فناوری در
پژوهشگاههای ایران ،نقشه جامعی از تجاریسازی فناوری ارائه دادهاند .در این نقشه جایگاه ارزشگذاری
دستاورد موردنظر در مسیر تجاریسازی ،بهعنوان یک زیرحوزه در نظر گرفته شده است و از آن باعنوان
قیمت رقابتی و پایین فناوری توســعهیافته در مقایسه با رقبا یاد میشود .محمدی و الداغی)2014( 2
نیز بحث قیمتگذاری را بهعنوان قلب فرآیند انتقال فناوری معرفی کردهاند و برایناساس مدلی برای
ارتباط فرایند انتقال فناوری و قیمتگذاری ارائه دادهاند (شکل .)3

شکل  :3فرآیند انتقال فناوری و ارتباط آن با قیمتگذاری (محمدی و الداغی)2014 ،

پرسشــی دیگر ،مشخصات قیمت مناسب فناوری است که غریبی و طباطبائیان ( )2008آن را در
چهار مورد خالصه کردهاند:
1.1در توان مشتريان باشد.
1 . Goodarzi
2 . Mohammadi & Aldaghi

رتبهبندی روشهای مناسب ارزشگذاری فناوریهای زیستی :حوزه تخمیر

175

2.2درراســتاي اهداف و راهبردهاي سازمان باشــد .بهعنوانمثال ،برخی اوقات سازمان بهدنبال
افزایش سهم بازار و رسوخ در بازار میباشد و به حداکثرسازی سود در کوتاهمدت نمیاندیشد،
درنتیجه حاضر است فناوری خود را با قیمتی پایینتر واگذار نماید تا درمقابل از مزایای ورود
به بازارهای جدید و دستیابی به منافع بلندمدت بهرهمند شود.
3.3با شرايط بازار همخوانی داشته باشد.
4.4سود معقولي را نصيب سازمان نمايد و توانايي مالي سازمان را براي فعاليتهاي آينده افزایش دهد.
در ادامه ،بررســی روشهای ارزشگذاری فناوری در دســتورکار قرار گرفته است و تالش شده تا
دستهبندی جامعی از روشهای موجود ارائه شود.
روشهای ارزشگذاری
موســوی و طباطبائیان )2014( 1و غریبی و طباطبائیان ( )2008براســاس پیشــینه حوزه روشهای
ارزشگذاری فناوری ،به ارائه دســتهبندی از این روشها پرداختهاند .موســایی و همکاران ( )2008این
دســتهبندی را بهطور گســتردهتر ارائه کردهاند .صفری و الداغی )2016( 2نیز در پژوهشی دیگر باهدف
ارزشگذاری نوآوریهای زیســتفناوری ،به این روشها اشاره کردهاند .قاضینوری و همکاران ()2016
نیز با تأملی بر روشهای ارزشگذاری فناوری و دانش فنی ،پژوهشی پیرامون فنبازارها انجام دادهاند .در
ادامه دستهبندی جامعی از مجموعه روشهای کاربردی ارزشگذاری فناوری ارائه شده است (شکل .)4

1 . Mousavi & Tabatabaian
2 . Safari & Aldaghi
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شکل  :4جمعبندی روشهای ارزشگذاری فناوری
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عوامل مؤثر بر انتخاب روش ارزشگذاری فناوری
عوامل بســیاری بر ارزشگذاری فناوری تأثیرگذار میباشــند و پژوهشگران در مطالعات مختلف این
عوامل را معرفی کردهاند .دراینراســتا شــفیعا و همکاران ( )2013براینباورند که ارزش یک فناوری
به شــرایط مکانی ،زمانی و محیطی وابستگی فراوان دارد .ایشان با بررسی شاخصها در پیشینه حوزه
ارزشگذاری فناوری ،سه بُعد هدف (هدف ارزشگذاری ،قرارداد انتقال فناوری و قرارداد فروش) ،عوامل

سطح بنگاه (وجود خبرگان ،اهمیت سرعت دستیابی به اطالعات و کیفیت و کمیت اطالعات) و طبیعت
فناوری (ســطح نوآوری ،مرحله توسعه و سهم دارایی مشهود) را بهعنوان عوامل مؤثر بر انتخاب روش
ارزشگذاری معرفی کردهاند .همچنین چیو و چن )2007( 1به بررسی کاربرد مدل تصمیمگیری فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی 2در ارزشگذاری اختراعات ثبتشده پرداخته و بر اهمیت عواملی نظیر پیچیدگی
یا ســطح نوآوری ،دامنه کاربرد ،زمان تحقیق و توسعه ،تعداد فروشنده ،استانداردهای صنعت ،هزینه
تحقیق و توسعه و هزینه انتقال تأکید کردهاند .قاضینوری و همکاران ( )2016عوامل مؤثر بر انتخاب
روش مناســب فناوری را در دو گروه دســتهبندی کردهاند که عوامل متمرکز بر ارزش فناوری شامل
موقعیت انحصاری ،سطح فناوری ،عمر فناوری ،درجه استانداردبودن ،نوع فناوری ،سهم مشارکت ،دامنه
کاربرد و درجه تکامل فناوری میباشــد و عوامل متمرکز بر ارزش بازاری نیز ســوددهی ،صرفهجویی
در هزینه ،میزان درآمد ،مدتزمان درآمدزایی و ریســک درآمــد را دربرمیگیرد .در مطالعه دیگری،
رازگیتیس )2003( 3عواملی مانند چرخه عمر ،انحصار انتقال ،مدتزمان مجوز ،حقوق مالکیت فکری،
عوامل برونسازمانی (بازار) و موارد قانونی را بهعنوان عوامل مؤثر بر انتخاب روش مناسب ارزشگذاری
فناوری ارائه کرده است .ژانگ و ریو )2008( 4نیز عواملی مانند دامنه کاربرد ،همخوانی با دیگر فناوریها
(ســازگاری) و سطح آمادگی فناوری را بهعنوان شاخصهای کلیدی معرفی کردهاند .صفری و الداغی
( )2016نیز عوامل مؤثر بر ارزش فناوری را به عوامل سطح بنگاه (اندازه سازمان و نوع قرارداد) ،طبیعت
فناوری (چرخه عمر ،ســطح آمادگی فناوری و دامنه کاربرد) و بازار (رشــد بازار ،تعداد فروشندگان و
تعداد خریداران) تقسیم کردهاند .طباطبائیان و غریبی نیز شاخصهای ارزشگذاری فناوری را در بخش
صنعت خودرو موردبررســی قرار داده و پنج بُعد هزینه ،منفعت ،بازار ،ماهیت و شــرایط خاص قرارداد
1 . Chiu & Chen
)2 . Analytic Hierarchy Process (AHP
3 . Razgaitis
4 . Jang & Ryu
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را شناســایی کردهاند (طباطبائیان و غریبی .)2014 ،1باتکیهبر مرور پیشــینه میتوان عوامل مؤثر در
ارزشگذاری فناوری را در قالب جدول  1جمعبندی کرد.
جدول  :1جمعبندی عوامل مؤثر بر (ارزش فناوری) ارزشگذاری فناوری
شاخصهای مؤثر بر ارزش
فناوری

منابع

پیچیدگی یا سطح نوآوری

(بیدولت1989 ،1؛ بوئر2004 ،2؛ پارک و پارک2004 ،3؛ چیو و چن)2007 ،

دامنه کاربرد

(پارک و پارک2004 ،؛ چیو و چن2007 ،؛ ژانگ و ریو2008 ،؛ غریبی و
طباطبائیان)2008 ،

همخوانی با دیگر فناوریها
(سازگاری)

(پارک و پارک2004 ،؛ چیو و چن2007 ،؛ ژانگ و ریو)2008 ،

چرخه عمر (مرحله توسعه)

(رازگیتیس2003 ،؛ پارک و پارک2004 ،؛ چیو و چن2007 ،؛ ژانگ و ریو2008 ،؛
شفیعا و همکاران)2010 ،

زمان تحقیق و توسعه

(چیو و چن)2007 ،

تعداد فروشنده

(غریبی و طباطبائیان)2008 ،

تعداد خریدار

(چیو و چن2007 ،؛ غریبی و طباطبائیان)2008 ،

سطح تجاری

(چیو و چن2007 ،؛ غریبی و طباطبائیان2008 ،؛ ژانگ و ریو)2008 ،

رشد بازار

(بیدولت1989 ،؛ چیو و چن 2007؛ غریبی و طباطبائیان2008 ،؛ ژانگ و ریو)2008 ،

استانداردهای صنعت

(بیدولت1989 ،؛ چیو و چن2007 ،؛ غریبی و طباطبائیان)2008 ،

راهبرد سازمان در قبال ثبت
اختراعات

(بوئر)2004 ،

کیفیت و کمیت دادهها

(ریلی و اسچویس1998 ،4؛ پارک و پارک2004 ،؛ شفیعا و همکاران)2010 ،

اندازه سازمان

(بوئر2004 ،؛ پارک و پارک2004 ،؛ ژانگ و ریو2008 ،؛ شفیعا و همکاران2010 ،؛
صفری و الداغی)2016 ،

متخصصان قیمتگذاری

(ریلی و اسچویس1998 ،؛ شفیعا و همکاران)2010 ،

انحصار انتقال

(رازگیتیس)2003 ،
1 . Tabatabaian & Gharibi
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شاخصهای مؤثر بر ارزش
فناوری

منابع

بازار نظامی

(ژانگ و ریو)2008 ،

مدتزمان مجوز

(رازگیتیس)2003 ،

نوع قرارداد انتقال فناوری

(بوئر)2004 ،

مستندات دانش فنی

(بوئر)2004 ،

ارتباط تجاری بین اعطاکننده
و گیرنده

(غریبی و طباطبائیان)2008 ،

دامنه استفاده از نظر جغرافیایی

(غریبی و طباطبائیان)2008 ،

حقوق مالکیت فکری

(رازگیتیس2003 ،؛ غریبی و طباطبائیان)2008 ،

هزینه تحقیق و توسعه

(بیدولت1989 ،؛ چیو و چن2007 ،؛ غریبی و طباطبائیان)2008 ،

هزینه انتقال

(بیدولت1989 ،؛ چیو و چن)2007 ،
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ارزش خالص فعلی (سودآوری) (بیدولت1989 ،؛ پارک و پارک2004 ،؛ چیو و چن2007 ،؛ شفیعا و همکاران،)2010 ،
مدتزمان درآمد

(پارک و پارک2004 ،؛ ژانگ و ریو)2008 ،

ریسک درآمد

(بوئر2004 ،؛ پارک و پارک2004 ،؛ غریبی و طباطبائیان2008 ،؛
طباطبائیان و غریبی)2014 ،

سطح آمادگی فناوری

(بوئر2004 ،؛ ژانگ و ریو)2008 ،

ذات و ماهیت فناوری

(آرنولد1987 ،5؛ بیدولت1989 ،؛ بوئر2004 ،؛ پارک و پارک2004 ،؛ چیو و چن،
2007؛ غریبی و طباطبائیان2008 ،؛ موسایی و همکاران)2008 ،

عوامل درونسازمانی

(بوئر2004 ،؛ چیو و چن2007 ،؛ شفیعا و همکاران)2010 ،

عوامل برونسازمانی (بازار)

(آرنولد1987 ،؛ بیدولت1989 ،؛ رازگیتیس2003 ،؛ پارک و پارک2004 ،؛ چیو و
چن2007 ،؛ غریبی و طباطبائیان2008 ،؛ موسایی و همکاران2008 ،؛ ژانگ و ریو،
2008؛ شفیعا و همکاران2010 ،؛ طباطبائیان و غریبی)2014 ،

موارد قانونی

(آرنولد1987 ،؛ رازگیتیس)2003 ،

هزینه

(آرنولد1987 ،؛ چیو و چن2007 ،؛ غریبی و طباطبائیان)2008 ،

عناصر موجود در قرارداد

(آرنولد1987 ،؛ غریبی و طباطبائیان)2008 ،
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شاخصهای مؤثر بر ارزش
فناوری

منابع

هدف ارزشگذاری
قرارداد انتقال فناوری

هدف

قرارداد فروش
وجود خبرگان
سرعت دستیابی به اطالعات

عوامل سطح بنگاه

(شفیعا و همکاران)2013 ،

کمیت و کیفیت اطالعات
سطح نوآوری
مرحله توسعه

طبیعت فناوری

سهم داراییهای مشهود
موقعیت انحصاری
سطح فناوری
عمر فناوری

عوامل درونی

درجه استانداردبودن
نوع فناوری
سهم مشارکت
دامنه کاربرد

نوع کاربرد

درجه تکامل فناوری
سوددهی
صرفهجویی در هزینه

نوع ارزش

میزان درآمد
مدت درآمدزایی
ریسک درآمد

اندازه ارزش

(قاضی نوری و همکاران)2016 ،
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شاخصهای مؤثر بر ارزش
فناوری

منابع

هزینههای واقعی
هزینه تولید مجدد

هزینه

هزینه جانشینی
حاشیه سود محصول ،اندازه
بازار محصول ،سهم بازار بالقوه
محصول
تأثیر مستقیم فروش محصول بر
دیگر محصوالت شرکت
منافع راهبردی تملک فناوری

منفعت

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

(طباطبائیان و غریبی)2014 ،

قیمت دریافتی فروشنده در
مبادالت مشابه
قیمتی پرداختی خریدار در
مبادالت مشابه
میزان پرداخت از سود در صنعت
مذکور برای استفاده از فناوری

بازار

تعداد متقاضیان فناوری
وجود فناوریهای رقیب
تعداد عرضهکنندگان فناوری
نیاز به دیگر داراییها برای بهره
برداری از فناوری
مرحله توسعه فناوری (چرخه
عمر فناوری)

ماهیت
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شاخصهای مؤثر بر ارزش
فناوری

منابع

وضعیت حمایت از مالکیت فکری
وسعت و انعطاف کاربرد فناوری

ماهیت

قابلیت انتقال فناوری
رقابت دوطرفه در بازار یا صنعتی
مشابه
پشتیبانی فنی توسط فروشنده و
ارتباطات مستمر با فروشنده

(طباطبائیان و غریبی)2014 ،
شرایط خاص قرارداد

محدودیتهای بهر هبرداری
از فناوری
رشد بازار
تعداد فروشندگان

بازار

تعداد خریداران
چرخه عمر
سطح آمادگی فناوری

طبیعت فناوری

(صفری و الداغی)2016 ،

دامنه کاربرد
نوع قرارداد
اندازه سازمان

عوامل سطح بنگاه

روششناسی پژوهش
بهفراخور هدف اکتشــافی -توصیفی و جهتگیری کاربردی ،در پژوهش حاضر از رویکرد استقرایی و
روش آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شده است .دراینراستا ،روششناسی پژوهش در جدول  2بیان
1 . Bidault
2 . Boer
3 . Park & Park
4 . Reilly & Schweihs
5 . Arnold
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شده است.
جدول  :2ابعاد مختلف روششناسی پژوهش
بُعد
موردبررسی

گام اول پژوهش

گام سوم
پژوهش

گام دوم پژوهش
استخراج و اعتبارسنجی شاخصهای مؤثر بر
ارزشگذاری فناوریهای زیستی در حوزه تخمیر

استخراج پیشینه
شناسایی
ارزشگذاری فناوری،
روش مناسب
شاخصهای مؤثر بر
صحتسنجی و
شناسایی شاخصهای
ارزشگذاری
فناوری
ارزشگذاری
اعتبارسنجی مجموعه
کلیدی مؤثر بر
هدف مطلوب
انتخاب روش مناسب شاخصهای شناساییشده فناوری با تکیهبر
و نهایتاً شاخصهای
نتایج گامهای
کلیدی مؤثر بر انتخاب
برای ارزشگذاری
ارزشگذاری فناوری در
پیشین
روش مناسب ارزشگذاری فناوریهای زیستی حوزه فناوریهای زیستی حوزه
فناوری
تخمیر
تخمیر

خبرگان حوزه
زیستفناوری و صنایع
تخمیری

خبرگان
مدیریت فناوری
(بهطور خاص
خبرگان حوزه
ارزشگذاری
فناوری)

روش غیراحتمالی قضاوتی

روش
غیراحتمالی
قضاوتی

نمونه هدف

---

 10نفر

 45نفر

 8نفر

ابزار
جمعآوری
داده

تحلیل مقاالت و مستندات
علمی و پژوهشی معتبر

مصاحبههای
نیمهساختاریافته

پرسشنامه بر اساس طیف
لیکرت پنجتایی

پرسشنامه
براساس
منطق مدل
تصمیمگیری
تاپسیس

روش
تحلیل
دادهها

تحلیل مضمون

تحلیل مضمون

آزمون پارامتریک تی
تکنمونهای

مدل
تصمیمگیری
تاپسیس

مقاالت و مستندات علمی
و پژوهشی در حوزه
جامعه هدف
ارزشگذاری فناوری

خبرگان حوزه
زیستفناوری و صنایع
تخمیری

احصای مقاالت و مستندات روش غیراحتمالی گلوله
روش
برفی
نمونهگیری علمی و پژوهشی معتبر
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برای تضمین روايی پرسشــنامه طیف لیکرت پنجتایی (مرحله دوم از گام دوم پژوهش) ،روش روايی
محتوا (اعتبار محتوا) مورداســتفاده قرار گرفت .همچنین برای تعیین پايايی پرسشــنامه نیز از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد و برایناساس میزان ضريب اعتماد برای  10پرسشنامه اولیه محاسبه شد .به
فراخور دستیابی به میزان  0.962ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای مذکور و باتوجهبه تعیین
حداقل مقدار  0.7برای این شاخص ،پایایی پرسشنامه تائید شد .در ادامه ،جامعه آماری پژوهش به 45
نفر از خبرگان فناوریهای زیستی حوزه تخمیر افزایش یافت .در این گام از  45پرسشنامه توزیعشده،
 38پرسشــنامه تکمیل و برای تحلیل در دســترس پژوهشــگران قرار گرفت .شایان ذکر است میزان
شاخص آلفای کرونباخ برای این  38پرسشنامه نیز برابر با  0.871گزارش شد.
یافتهها
پس از تحلیل پیشــینه و مســتندات علمی حوزه ارزشگذاری فناوری ،درنهایت شاخصهای کلیدی
اثرگذار در یک دستهبندی شامل  44شاخص احصا شد (جدول  .)3البته برخی شاخصها در این فرایند
بهفراخور شباهت معنایی و با جلب نظر خبرگان ،ادغام و حذف شدند.
جدول  :3شاخصهای اثرگذار بر ارزشگذاری فناوری مبتنی بر پیشینه
ردیف

شاخص کلیدی

ردیف

شاخص کلیدی

1

ارتباط تجاری پیشین بین اعطاکننده و گیرنده
فناوری

23

منافع راهبردی تملک فناوری برای سازمان

2

ارزش خالص فعلی (سودآوری)

24

موارد قانونی

3

انحصار انتقال به یک شرکت خاص

25

میزان پیچیدگی فناوری

4

اندازه و رشد بازار

26

میزان صرفهجویی در هزینهها

5

تعداد خریدار

27

میزان و مدتزمان درآمدزایی فناوری

6

تعداد رقبای دارای فناوری موردنظر

28

نوع فناوری

7

تعداد فروشنده

29

نوع قرارداد انتقال فناوری

8

جایگاه فناوری در چرخه عمر

30

هزینه تحقیق و توسعه
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ردیف

شاخص کلیدی

9

جایگاه در سطوح بلوغ فناوری

10

چرخه عمر (مرحله توسعه)

32

11

حقوق مالکیت فکری

33

همخوانی با دیگر فناوریها (سازگاری)

12

دامنه استفاده از نظر جغرافیایی

34

وجود بازار نظامی برای فناوری

13

دامنه کاربرد در سایر حوزهها

35

وجود متخصصان قیمتگذاری در سازمان

14

راهبرد سازمان در قبال ثبت اختراعات

36

اندازه سازمان

15

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

37

تأثیر فروش محصول مستقیم فناوری بر
دیگر محصوالت شرکت

16

ریسک درآمدزایی فناوری

38

سهم دارایی مشهود

17

ریسک سودآوری فناوری (فنی و تجاری)

39

سهم مشارکت

18

زمان تحقیق و توسعه بر روی فناوری

40

هدف ارزشگذاری

19

سطح فناوری

41

هزینه انتقال

20

کیفیت و کمیت مستندات دانش فنی

42

هزینه تولید مجدد

21

مدتزمان اعطای مجوز

43

هزینه جانشینی

22

مستندات دانش فنی

44

وجود خبرگان

1

ردیف

شاخص کلیدی

31

هزینه واقعی توسعه فناوری
همخوانی با استانداردهای صنعت

185

همانطور که اشاره شد ،در مرحله اول از گام دوم این پژوهش ،مصاحبههایی با خبرگان فناوریهای
زیســتی حوزه تخمیر انجام شــد .در این مصاحبهها ،عالوه بر بازبینی و اصالح شاخصهای مستخرج
از پیشــینه ،از خبرگان خواسته شد تا بهفراخور دانش و تجربه تخصصی خود ،دیگر شاخصهای مؤثر
بر انتخاب روش مناســب ارزشگذاری فناوریهای زیستی در حوزه تخمیر را معرفی نمایند .درنتیجه
پس از تحلیل این  10مصاحبه 17 ،شاخص دیگر نیز بهعنوان شاخصهای کلیدی مؤثر استخراج شد
(جدول  )4تا درمجموع  61شاخص اولیه مشخص شود.
)1 . Technology Readiness Level (TRL
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جدول  :4شاخصهای اثرگذار بر ارزشگذاری فناوری مبتنی بر مصاحبه با خبرگان

ردیف

شاخص کلیدی

ردیف

شاخص کلیدی

1

امکانات اولیه توسعه

10

واقعی بودن فناوری (اولین بودن)

2

هزینههای ورود به بازار

11

نوآور بودن

3

استانداردهای باالدست

12

سادهسازی کار (فرایند کار)

4

برند سازمان

13

کاهش مصرف انرژی ،زمان و نیروی انسانی
سرعت در انجام کار

5

نوع محصول (محصول نهایی یا محصول میانه) 14

6

تحریمها و دسترسی به مواد اولیه

15

ظرفیت تولید

7

تحریمها و دسترسی به تجهیزات

16

سهم ایجادکنندگان فناوری در واگذاری بعدی

8

دسترسی به اطالعات

17

روش و نوع سرمایهگذاری
(سرمایهگذاری خطرپذیر و غیره)

9

جدیدبودن فناوری

در ادامه گام دوم و با هدف اعتبارســنجی شاخصهای شناساییشده ،پرسشنامهای براساس طیف
لیکرت پنجتایی طراحی شــد .در پرسشــنامه از خبرگان خواسته شــد تا به دو سؤال زیر در قبال هر
شاخص پاسخ دهند:
1.1آیا شاخص کلیدی ارائهشده میتواند بهعنوان یک شاخص کلیدی مؤثر بر انتخاب روش مناسب
ارزشگذاری فناوری در حوزه تخمیر مطرح شود؟ (پاسخ بله و خیر)
2.2این شــاخص تا چه حد رویکــرد موردنظر را محقق میکند؟ (پاســخ بهصورت طیف لیکرت
پنجتایی)
پس از تائید امکان اثرگذاری کلیه شــاخصها بر انتخاب روش مناســب ارزشگذاری فناوریهای
زیستی حوزه تخمیر مبتنی بر سؤال اول ،برای صحتسنجی و اعتبارسنجی شاخصهای مزبور سؤال
دوم موردتحلیل قرار گرفت .دراینراستا برای اطمینان از نرمالبودن توزیع دادهها ،از آزمون کولموگروف
 اســمیرنوف استفاده شد .برایناساس مشخص شد که بهفراخور سطح معناداری باالتر از  0/05برایهریک از شــاخصها ،توزیع کلیه دادهها نرمال اســت و درنتیجه از آزمون پارامتریک تی تکنمونهای
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برای صحتســنجی و اعتبارسنجی شاخصهای مذکور استفاده شــد .در این آزمون میانگین مقادیر
بهدستآمده با عدد ( 6بر اساس نظر خبرگان )1مقایسه میشود .درصورتیکه میانگین شاخص از این
عدد بیشتر باشد و در سطح اطمینان  %95معنادار باشد ،میتوان عنوان نمود که شاخص بهعنوان یکی
از شاخصهای کلیدی بر روش مناسب ارزشگذاری فناوریهای زیستی حوزه تخمیر اثرگذار است.
جدول  :5آزمون تی تکنمونهای شاخصهای کلیدی استخراجی مؤثر بر انتخاب روش مناسب
ارزشگذاری فناوریهای زیستی حوزه تخمیر
میزان آزمون=6
شاخص

تی

درجه آزادی

معناداری
1
دوطرفه

فاصله اطمینان
%95
میانگین تفاوت میانگین
پایین

باال

ارتباط تجاری پیشین بین اعطاکننده و
گیرنده فناوری

-0/33

37/00

0/75

5/75

-0/25

-2/02

1/52

ارزش خالص فعلی (سودآوری)

5/29

37/00

0/00

8/00

2/00

1/11

2/89

استانداردهای باالدست

-0/68

37/00

0/52

5/75

-0/25

-1/12

0/62

همخوانی با استانداردهای صنعت

0/21

37/00

0/031

6/25

0/25

-2/57

3/07

انحصار انتقال به یک شرکت خاص

4/78

37/00

0/00

7/75

1/75

0/88

2/62

اندازه سازمان

-0/30

37/00

0/78

5/75

-0/25

-2/24

1/74

سهم ایجادکنندگان فناوری در واگذاری بعدی

1/27

37/00

0/00

6/75

0/75

-0/65

2/15

وجود بازار نظامی برای فناوری

0/48

37/00

0/00

6/25

0/25

-0/99

1/49

برند سازمان

-0/85

37/00

0/42

5/25

-0/75

-2/83

1/33

تأثیر فروش محصول مستقیم فناوری بر دیگر
محصوالت شرکت

-0/51

37/00

0/63

5/50

-0/50

-2/82

1/82

تحریمها و دسترسی به تجهیزات

1/27

37/00

0/003

6/75

0/75

-0/65

2/15

تحریمها و دسترسی به مواد اولیه

0/80

37/00

0/۰۰۱

6/50

0/50

-0/98

1/98

تعداد خریدار

0/48

37/00

0/00

6/25

0/25

-0/99

1/49

تعداد رقبای دارای فناوری موردنظر

2/12

37/00

0/00

7/25

1/25

-0/15

2/65

تعداد فروشنده

0/00

37/00

۰/۰۰۹

6/00

0/00

-1/55

1/55

جدیدبودن فناوری

1/87

37/00

۰/۰۰۲

7/00

1/00

-0/26

2/26

 . 1در لیف لیکرت  5تایی از اعداد  1،3،5،7،9استفاده و براساس نظر خبرگان عدد  6برای مقایسه با میانگین انتخاب شد.
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میزان آزمون=6
شاخص

تی

درجه آزادی

معناداری
1
دوطرفه

فاصله اطمینان
%95
میانگین تفاوت میانگین
پایین

باال

چرخه عمر (مرحله توسعه)

2/12

37/00

0/00

7/25

1/25

-0/15

2/65

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

3/74

37/00

0/01

8/00

2/00

0/74

3/26

حقوق مالکیت فکری

3/06

37/00

0/02

8/00

2/00

0/45

3/55

دامنه استفاده از نظر جغرافیایی

0/80

37/00

0/00

6/50

0/50

-0/98

1/98

دامنه کاربرد در سایر حوزهها

-0/27

37/00

0/79

5/75

-0/25

-2/43

1/93

دسترسی به اطالعات

0/48

37/00

۰/۰۰۳

6/25

0/25

-0/99

1/49

راهبرد سازمان در قبال ثبت اختراعات

6/15

37/00

0/00

8/25

2/25

1/38

3/12

اندازه و رشد بازار

1/66

37/00

0/00

6/75

0/75

-0/32

1/82

روش و نوع سرمایهگذاری (سرمایهگذاری
خطرپذیر و غیره)

1/00

37/00

0/00

6/50

0/50

-0/68

1/68

ریسک درآمدزایی فناوری

4/58

37/00

0/00

7/50

1/50

0/73

2/27

ریسک سودآوری فناوری (فنی و تجاری)

4/58

37/00

0/00

7/50

1/50

0/73

2/27

زمان تحقیق و توسعه بر روی فناوری

0/61

37/00

0/00

6/50

0/50

-1/45

2/45

نقش فناوری در سادهسازی فرایند کار

1/87

37/00

./009

7/00

1/00

-0/26

2/26

سرعت در انجام کار

0/80

37/00

0/00

6/50

0/50

-0/98

1/98

جایگاه در سطوح بلوغ فناوری

0/48

37/00

0/00

6/25

0/25

-0/99

1/49

سطح فناوری

3/74

37/00

0/01

8/00

2/00

0/74

3/26

سهم دارایی مشهود

-1/78

37/00

0/12

4/75

-1/25

-2/91

0/41

سهم مشارکت

-0/94

37/00

0/38

5/00

-1/00

-3/53

1/53

میزان پیچیدگی فناوری

4/78

37/00

0/00

7/75

1/75

0/88

2/62

میزان صرفهجویی در هزینهها

0/00

37/00

0/00

6/00

0/00

-2/68

2/68

ظرفیت تولید فناوری توسعهیافته

1/87

37/00

0/10

7/00

1/00

-0/26

2/26

جایگاه فناوری در چرخه عمر

4/58

37/00

0/00

7/50

1/50

0/73

2/27

کاهش مصرف انرژی ،زمان و نیروی انسانی

0/39

37/00

0/004

6/25

0/25

-1/28

1/78

کیفیت و کمیت مستندات دانش فنی

1/53

37/00

0/00

6/50

0/50

-0/27

1/27
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میزان آزمون=6
شاخص

تی

درجه آزادی

معناداری
1
دوطرفه

فاصله اطمینان
%95
میانگین تفاوت میانگین
پایین

باال

وجود متخصصان قیمتگذاری در سازمان

1/27

37/00

0/00

6/75

0/75

-0/65

2/15

امکانات اولیه توسعه

0/80

37/00

0/00

6/50

0/50

-0/98

1/98

میزان و مدتزمان درآمدزایی فناوری

5/29

37/00

0/004

8/00

2/00

1/11

2/89

مدتزمان اعطای مجوز

1/07

37/00

0/00

6/75

0/75

-0/91

2/41

مستندات دانش فنی

1/07

37/00

0/00

6/75

0/75

-0/91

2/41

منافع راهبردی تملک فناوری برای سازمان

0/55

37/00

0/00

6/50

0/50

-1/64

2/64

موارد قانونی

5/29

37/00

0/00

8/00

2/00

1/11

2/89

نوآوربودن

1/27

37/00

0/00

6/75

0/75

-0/65

2/15

نوع فناوری

0/61

37/00

0/002

6/50

0/50

-1/45

2/45

نوع قرارداد انتقال فناوری

4/78

37/00

0/00

7/75

1/75

0/88

2/62

نوع محصول (محصول نهایی یا محصول میانه) -0/68

37/00

0/52

5/75

-0/25

-1/12

0/62

هدف ارزشگذاری

-3/00

37/00

0/02

4/50

-1/50

-0/32 -2/68

هزینه انتقال

-0/68

37/00

0/52

5/75

-0/25

-1/12

0/62

هزینه تحقیق و توسعه

0/00

37/00

0/00

6/00

0/00

-2/68

2/68

هزینه تولید مجدد

-0/68

37/00

0/52

5/75

-0/25

-1/12

0/62

هزینه جانشینی

-0/51

37/00

0/63

5/50

-0/50

-2/82

1/82

هزینه واقعی توسعه فناوری

0/68

37/00

0/00

6/25

0/25

-0/62

1/12

هزینههای ورود به بازار

0/00

37/00

0/00

6/00

0/00

-0/89

0/89

همخوانی با دیگر فناوریها (سازگاری)

5/29

37/00

0/00

8/00

2/00

1/11

2/89

واقعی بودن فناوری (اولینبودن)

0/48

37/00

0/00

6/25

0/25

-0/99

1/49

وجود خبرگان

-0/39

37/00

0/71

5/75

-0/25

-1/78

1/28

1

براساس اطالعات ارائهشده در جدول  ،5شاخصهای ارتباط قبلی تجاری بین اعطاکننده و گیرنده
فناوری ،استانداردهای باالدســت ،اندازه سازمان ،برند سازمان ،تأثیر فروش محصول مستقیم فناوری
بر دیگر محصوالت شــرکت ،دامنه کاربرد در ســایر حوزهها ،سهم دارایی مشهود ،سهم مشارکت ،نوع
)1 . Sig. (2-tailed
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محصول (محصول نهایی یا محصول میانه) ،هدف ارزشگذاری ،هزینه تولید مجدد ،هزینه جانشــینی
و وجود خبرگان با توجه به منفی بودن آماره تی ،از میان شــاخصهای کلیدی اســتخراجی مؤثر بر
انتخاب روش مناســب ارزشگذاری فناوریهای زیستی حوزه تخمیر حذف شده و تعداد شاخصها به
 49شاخص تقلیل یافته است.
در ادامه باتوجهبه قابلیت یکپارچهســازی ،برخی شاخصها تجمیع و در قالب یک شاخص تبیین
شدهاند .بهاینطریق تعداد شــاخصهای نهایی به  36شاخص مؤثر کاهش یافته است .این شاخصها
در راســتای ارائه یک دســتهبندی جامع از شــاخصهای کلیدی مؤثر بر انتخاب روش ارزشگذاری
فناوریهای زیستی حوزه تخمیر در  4دسته سیاستهای سازمان ،محیط سیاسی و قانونی ،ویژگیهای
بازار و صنعت و ویژگیهای فناوری دستهبندی شدهاند (شکل .)5
یکی از مســائل اصلی که خبرگان در زمان ارزشگذاری یک فناوری با آن مواجه هستند ،انتخاب
روش مناســب ارزشگذاری باتوجهبه شــرایط ،ویژگیها و همچنین شرایط محیطی حاکم بر توسعه
آن فناوری اســت .درواقع خبرگان بهدنبال اســتفاده از روشی مناسب و بهینه هستند که مجموعهای
از شــاخصهای کلیدی مؤثر بر انتخاب روش ارزشگذاری آن حوزه فناورانه را درنظر بگیرد .باتوجهبه
فقدان چنین طبقهبندی از شــاخصهای مؤثر بر انتخاب روش ارزشگذاری فناوریهای زیستی حوزه
تخمیر در پیشــینه و همچنیــن به فراخور ویژگیها ،محیط پیرامونی و شــرایط متفاوت هر فناوری،
شاخصهای ارائهشده در شکل  5میتوانند بهعنوان راهنمایی جهت انتخاب روش مناسب ارزشگذاری
فناوری برای فناوریهای زیستی حوزه تخمیر موردتوجه خبرگان این حوزه قرار گیرند .بهعنوانمثال،
درحالحاضر باتوجهبه شــرایط تحریمی حاکم بر کشــور و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی،
شــاخص تحریمها و دسترسی به اطالعات ،مواد اولیه و تجهیزات بهعنوان شاخصی کلیدی در تعیین
روش مناســب ارزشگذاری برای این حوزه فناورانه شناســایی شده است؛ درحالیکه با تغییر شرایط،
ممکن است اهمیت این شاخص از نگاه خبرگان تغییر نماید.
در ادامــه رتبهبندی روشهای ارزشگذاری فناوری با توجه شــاخصهای مذکور و درراســتای
شناسایی مناســبترین روشهای ارزشگذاری فناوریهای زیســتی حوزه تخمیر در دستورکار قرار
گرفت .بدینمنظور براســاس نتایج بهدستآمده از آزمون تی ،شاخصهای کلیدی مؤثر (شکل  ،)5در
قالب پرسشــنامهای باتکیهبر مدل تاپســیس در اختیار خبرگان حوزه مدیریت فناوری و بهطورخاص
خبرگان ارزشگذاری فناوری قرار گرفت .در این پرسشــنامه از خبرگان خواسته شد که میزان تحقق
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هریک از شاخصها (شاخصهای کلیدی مؤثر بر انتخاب روش ارزشگذاری فناوریهای زیستی حوزه
تخمیر (شــکل  ))5را توسط گزینهها (روشهای ارزشگذاری فناوریهای زیستی حوزه تخمیر (شکل
 ))4در فاصله ( 1بســیار کم) تا ( 7بســیار زیاد) نمرهدهی کنند .سپس این پرسشنامه براساس مدل
تصمیمگیری تاپســیس تحلیل شــد و رتبه هر یک از گزینهها ،با توجه به فاصله آن از ایدهآل مثبت
شناسایی شد (جدول .)6

شکل  :5دستهبندی شاخصهای کلیدی مؤثر بر انتخاب روش ارزشگذاری
فناوریهای زیستی حوزه تخمیر
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باتوجهبــه شــاخصهای شناساییشــده و همچنین بــا درنظرگرفتن محدودیتهــا ،الزامات و
دردســترسبودن اطالعات موردنیاز هر روش ،به ترتیب چهار روش درخت دوجملهای ،بلک شــولز،
اختیار معامله و بازارمحور بهعنوان بهترین روشهای ارزشگذاری فناوریهای زیستی در حوزه تخمیر
شناسایی شدند.
جدول  :6رتبهبندی روشهای ارزشگذاری فناوریهای زیستی حوزه تخمیر با استفاده از مدل تاپسیس

ردیف

گزینهها

فاصله تا ایدهآل
مثبت

فاصله تا ایدهآل
منفی

میزان نزدیکی
نسبی به راهحل
ایده آل

رتبه

1

هزینه محور

0/048

/055

0/531

6

2

بازار محور

0/045

/063

0/587

4

3

درآمد محور

0/059

/046

0/439

11

4

اختیار معامله

0/036

0/07

0/661

3

5

مونتکارلو

0/058

0/053

0/478

10

6

بلک شولز

0/031

0/067

0/686

2

7

درخت دوجملهای

0/023

0/071

0/75

1

8

دلفی

0/059

0/056

0/489

9

9

طوفان فکری

0/05

0/061

0/551

5

10

نظرات خبرگان

0/052

0/055

0/511

8

11

اقتصادسنجی

0/044

0/049

0/53

7

12

معافیت حق امتیاز

0/074

0/032

0/3

12
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افزایش توجه و سرمایهگذاری بر روی زیستفناوری ،بهعنوان یک فناوری کلیدی و اثرگذار درراستای
شــکلدهی به آینده مطلوب و نیل به اقتصاد دانشبنیان ،زمینههای رشــد این فناوری را در کشــور

رتبهبندی روشهای مناسب ارزشگذاری فناوریهای زیستی :حوزه تخمیر

193

فراهم کرده است .بههمیندلیل ،یکی از مباحثی که در حوزه زیستفناوری اهمیت دارد ،تجاریسازی
نوآوریها و همچنین دستاوردهای علمی و فناورانه این حوزه میباشد .همانطور که پیشتر اشاره شد،
یکی از اقدامات الزم برای تجاریسازی بهینه و اثربخش نوآوریها و دستاوردهای فناورانه ،ارزشگذاری
آنها براساس مدلهای مناســب آن حوزه فناورانه میباشد .ازاینرو ارزشگذاری فناوریهای زیستی
حوزه تخمیر نیز براساس مدلهای مناسب اهمیت مییابد.
باتوجهبه پیشرفت و تخصصیشدن فناوریهای مختلف و همچنین گسترش دامنه کاربرد فناوریها،
شناســایی روشهای مناسب برای ارزشگذاری در هر حوزه فناورانه ،متناسب با ماهیت و ویژگیهای
آن حوزه ،اهمیت مییابد .بررسی مطالعات پیشین در حوزه ارزشگذاری فناوری نشان میدهد که در
برخی از حوزههای فناورانه ،مدلهای مناسب ارزشگذاری فناوری متناسب با آن حوزه ارائه شده است،
اما با توجه به ماهیت متفاوت حوزههای مذکور با زیســتفناوری حوزه تخمیر ،نمیتوان از نتایج آنها
برای این حوزه استفاده کرد .تحلیل مقاالت و مستندات علمی و پژوهشی حوزه ارزشگذاری فناوری،
نمونههای موردی ارزشگذاری فناوریهای زیستی توسعهیافته و مصاحبههای انجامشده با خبرگان این
حوزه ،نشــان میدهد که روش ارزشگذاری مدون و مناسبی براساس ماهیت و ویژگیهای این حوزه
فناورانه برای تعیین ارزش فناوریهای زیستی حوزه تخمیر در پژوهشگاهها و شرکتهای فعال در این
بخش وجود ندارد .بررســیهای میدانی پژوهشــگران این پژوهش نیز نشان میدهد که در بسیاری از
موارد ،نوآوریها و دستاوردهای فناورانه حوزه تخمیر براساس مذاکرات و نظرات خبرگان ارزشگذاری
شدهاند .درنتیجه شناسایی شاخصهای مؤثر بر انتخاب روش مناسب ارزشگذاری فناوریهای زیستی
حوزه تخمیر و رتبهبندی مناسبترین روشهای ارزشگذاری برای این حوزه فناورانه را میتوان بهعنوان
نوآوری این پژوهش مطرح کرد.
درهمینراستا ،پس از شناسایی شاخصهای کلیدی مؤثر بر انتخاب روش ارزشگذاری فناوریهای
زیســتی حوزه تخمیر ،مشخص شــد که یکی از ویژگیهای کلیدی و بهشدت موردتأکید خبرگان در
ارزشگذاری فناوریهای این حوزه ،بحث زمان و تغییرات ســریع فناورانه اســت .شاخصهایی مانند
«مدتزمان درآمدزایی فناوری» یا «چرخه عمر محصول» نشاندهنده اهمیت زمان و تغییرات سریع
فناورانه میباشند؛ بنابراین میتوان گفت مقوله زمان بهعنوان یک عامل کلیدی ،میبایست در انتخاب
روش مناســب ارزشگذاری موردتوجه قرار گیرد .همانطور که از تعاریف برمیآید ،روشهای درخت
دوجملهای ،بلک شولز و اختیار معامله ،روشهای نزدیک به هم هستند که هر سه روش مقوله زمان را

194

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره هشتم /شماره  / 4زمستان 1399

بهعنوان یک شاخص کلیدی درنظر میگیرند .از آن جهت که در پرسشنامه تاپسیس ،خبرگان روشهای
ارزشگذاری را بر مبنای توجه به شاخصهای منتخب رتبهبندی و امتیازدهی مینمایند ،انتخاب این
ســه روش توسط خبرگان میتواند متأثر از اهمیت مقوله زمان در ارزشگذاری این دسته از فناوریها
باشد .از طرف دیگر ،وجود شاخصهای بازاری مانند «اندازه بازار»« ،وجود رقبا» و «فناوریهای مشابه»
منجر به انتخاب روشهایی شــده اســت که اهمیت بازار را بهعنوان شاخصی کلیدی ،در ارزشگذاری
موردتوجه قــرار دادهاند .درنتیجه در این پژوهش ،روش بازارمحور بهعنوان چهارمین روش مناســب
ارزشگذاری فناوریهای زیستی حوزه تخمیر انتخاب شده است.
درمجموع بهنظر میرســد این پژوهش میتواند به خبرگان این حوزه ،درراستای استفاده از روشی
مدون و مناســب برای ارزشگذاری فناوریهای زیستی حوزه تخمیر کمک نماید .برای پژوهشهای
آتی پیشــنهاد میشــود که یک روش جدید ارزشگذاری باتکیهبر شاخصهای منتخب این پژوهش
برای ارزشگذاری فناوریهای زیســتی ارائه شود که با پوشش تمامی شاخصهای کلیدی و همچنین
وزندهی مناســب به هر یک از شاخصها متناســب با اهمیت آنها ،بتواند فناوریهای منتخب را به
شکلی دقیقتر ارزشگذاری نماید.
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