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  مقدمه - 1

برخـوردار اسـت،    کیفـی فنـاوري از ارزش  گـاهی  از آنجا کـه  

و بیان آن به واحد پول، دشواري  کمیصورت تبدیل کردن آن به

مشـخص نبـودن تمـامی     ،دهد. نکته دیگـر این امر را افزایش می

عوامل تاثیرگذار بر قیمت فناوري و نیز شفاف نبودن میزان تـاثیر  

تــاکنون  ].4اســت[هــر کــدام از عوامــل فــوق در تعیــین قیمــت 

-گـذاري فنـاوري بـه   هاي متنوعی بـراي قیمـت  رویکردها و روش

منظـور از بـین بـردن    شده اسـت. بسـیاري از آنهـا بـه    کارگرفته 

-اي دقیقهاي قبلی و ارائه طریقههاي موجود در روشمحدودیت

اند که البته هـر  تر طراحی شدهتر و سادهتر و در عین حال عملی

 مـورد  در ].2[کنند دیدي متفـاوت را اتخـاذ کننـد   یک سعی می

 و نماینـد مـی  مطـرح  را شـماري بـی  معانی ظراننصاحب ،ارزش

 براساس و مشخص نبوده و واضح همواره ارزش کلمه که معتقدند

 داراي اقتصـاد  در ارزش اسـت. واژه  تغییرپـذیر  زمـان  و شـرایط 

 در کـه  اسـت  ثـروت  سنجش معیار است. ارزش بسیاري معناي

 یـک  اصلی ارزش ،رود. ازاینشومی متجلی خدمات یا کاال قالب

 کـه  دارد ارزشـی  بـه  بستگی ندارد، بلکه بستگی خودش به کاال

 قائـل  کـاال  یک براي فرد که دهد. بین ارزشیمی آن به شخص

 درخواست آن براي که قیمتی همچنین و آن تهیه هزینه و است

. وقتـی  ]6[ندارد وجود نسبتی هیچ کم و یا خیلی شود، رابطهمی

شود، ممکن است دو منظور مدنظر باشد. یک از ارزش صحبت می

دانند که از مالکیـت  رضایتمندي یا مطلوبیتی میمنظور، ارزش را 

شود. این تعریف از ارزش با عنوان یا مصرف کاال نصیب انسان می

 ،عبارت دیگرشود. بها ارزش استعمال شناخته مییارزش مصرفی 

به این دلیل که استفاده از آن لذتی به همـراه دارد، بـا    ءیک شی

ش جزئی ذاتی از یک کاال ارزش است. بنابراین با این رویکرد، ارز

چه آن کاال مثل یک اتومبیل مبادله شدنی باشـد،   آید.بشمار می

منظور دوم، ارزش اقتصادي یـک   یا مثل هوا مبادله شدنی نباشد.

جویی در منفعتی است که در اثر صرفه ،کاالست. ارزش اقتصادي

صـورت  هاي حاصل از تقسیم کار بین اجزاي یک جامعه بههزینه

صـورت  ایجاد و به محض انجام یک مبادله ظهور کرده و بهبالقوه 

کننده یک کاال تنها عرضه ،آید. در جریان این مبادلهبالفعل درمی

آورد، بلکه خریـدار نیـز منـافعی را    دست مینیست که منفعتی به

کسب خواهد کرد. به این ترتیب کـل ارزش اقتصـادي یـک کـاال     

  :استشامل سه جزء زیر 

 براي تولید آن توسط تولیدکننده؛ شدههزینه صرف �

-منفعتی که تولیدکننده از مبلغ فروش مازاد بر هزینه صـرف  �

 آورد؛دست میشده به

 . ]2[کننده از خرید کاال خواهد بردمنفعتی که مصرف �

  مروري بر ادبیات موضوع -2

کـاربردن دانـش   عنـوان توانـایی در بـه   بـه  دانش فنی معموال

 طـور عمـده  بـه شـود کـه البتـه    میبرده  کارچیستی در عمل، به

-محصول تجربه است. دانش فنی، اغلب بـه تنهـایی و گـاهی بـه    

 کارگرفتـه صورت دانش فنی کاربردي و یا دانش فنی جمعـی بـه  

 به کسی که دستگاهی را نصب ،در اصطالحبراي مثال و شود. می

گویند که دانش فنی نصب و تعمیـر دسـتگاه   کند، میو تعمیر می

. ]4[توانـد دانـد و هـم مـی   کار را مـی یعنی چگونگی این  ؛داردرا 

در مورد ارزش پـولی یـا   اي(تخصصی) قضاوت حرفه ،گذاريزشار

-. واژه ارزش]14[شـود درجه کاربرد و اهمیت هر چیز تعریف می

گـذاري یـک معنـاي خـاص دارد و آن تعیـین ارزش پـولی یـک        

دنبـال  هبـ  گـذاري یا یک موجودیت است. ارزش ءدارائی، یک شی

در زمانی کـه   "ارزد؟چقدر می"پاسخ به یک سؤال اساسی است: 

فرد در جستجوي یـک جـواب    ،شودسؤال می ايشیارزش مورد 

کننـد. در  وسیله واحد پول بیان میهرا غالبا ب عددي است که آن

دنبال ارزش منافع آتی از یـک دارایـی   هگذاري بارزش ،هر صورت

نیازمند کمی کردن منافع آتـی و سـپس   در زمان حاضر است که 

   ].1[محاسبه به زمان حاضر است

گیري در مورد مقدار پـولی کـه   فرآیند تصمیم، 2گذاريقیمت

. باید توجـه  ]14[شودتعریف می ،باید بابت تهیه چیزي داده شود

گذاري گذاري متفاوت است. ارزشگذاري با ارزشداشت که قیمت

هاي گوناگونی نیـز حاصـل   وابهاي مختلفی است، جداراي روش

گـردد؛ حـال آنکـه    نهایت یک قضاوت و نظر ارائه میدرشود و می

عموما براساس مذاکره انجام شده و به یـک نتیجـه    ،گذاريقیمت

   ].9[شود که تعهدآور استواحد ختم می

هاي نـاملموس  ییارزیابی دارا هاياندرسون در گزارشی روش

ار و ارزش اقتصادي تقسیم کـرده  هاي هزینه، ارزش بازرا به روش

را حق امتیازها راسل و پار انواع ممکن ارزیابی  ،. در ادامه]5[است

هاي مبتنی بر هزینه، مبتنی بر بازار و مبتنـی بـر درآمـد    به روش

. رازگیتیس که از جمله محققـان مطـرح در   ]13[اندتقسیم کرده

فناوري را بـه  گذاري هاي ارزشیابی و قیمتاین زمینه است، روش

  که عبارتند از: ]12[کندبندي میگروه بخش 6

 توان مواردي: به کمک این روش میروش استاندارد صنعتی ■

نظیر نرخ بهره، جایگزینی فناوري، ضریب نفوذ محصول در 

 ؛بازار و چرخه عمر محصول را بدست آورد

2 Pricing 

3 Industrial  Standard
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ها براي امتیازدهی از مشخصه ،: در این روشبنديروش رتبه ■

-هـا مـی  شود. این مشخصـه بندي محصول استفاده میو رتبه

 ؛و قیمت تولیدي فناوري باشد د اندازه، استحکامتوان

-: در شرایط کمبود داده براي قیمـت روش قانون سرانگشتی ■

 ؛نمودهاي حدودي استفاده توان از تخمینگذاري، می

-از مقایسـه جریـان   ،روش تنزیل جریان نقدي: در این روش ■

 ؛شودمختلف استفاده میهاي نقدي 

 ؛هاي پیشرفته(مانند روش مونت کارلو و گزینه واقعی)روش ■

تـوان بـراي تخمـین    سازي مونت کارلو: از این روش میشبیه

. اگـر متغیرهـاي مختلفـی    نمـود توسعه یک فناوري استفاده 

هاي جایگزین و تغییرات مانند کاهش قیمت محصول، فناوري

سازي آنها را توان با شبیه، میبازار محصول وجود داشته باشد

 وارد کرده و شکل توزیع موردنظر را استخراج نمود.

هاي واقعی: یک راه براي ارزیابی حق مالکیـت معنـوي   گزینه

ــتفاده از روش ــه اس ــاي گزین ــبکه  ه ــه دو روش ش اي از جمل

هـا نیـاز بـه    . این روشاست 8شولز -و مدل بلک 7ايدوجمله

دارند. روش اولی وقتی کـاربرد دارد  هاي ورودي احتمالی داده

 د.هاي ورودي قابل تولید باشکه داده

ها در شرایط دشوار محاسـباتی، بـه   : یکی از راهروش مزایده ■

مزایده گذاشتن کاالست. سه رویکرد مشهور و شناخته شـده  

ــراي ارزش ــد از    ب ــه عبارتن ــود دارد ک ــاوري وج ــذاري فن  :گ

مبنـاي   بـازار و بـر   مبنـاي  مبنـاي هزینـه، بـر    رویکردهاي بر

   ].6[درآمد

رویکرد مبتنـی بـر هزینـه عمومـا کـم کـاربردترین رویکـرد        

ی ناملموس است و حتی در بسیاري مواقع یارزشیابی یک دارا

  ].11[زندی را کمتر از حد واقعی تخمین مییارزش دارا

فـرد اسـت، کـاربرد    هی منحصربدر مواقعی که دارایاین روش 

هاي مبتنی ذکر شده، گاهی روش رغم نقاط ضعفندارد. علی

هـاي موجـود   بر هزینه تنها راه تخمین قیمـت براسـاس داده  

هـا  این روش براي ارزشیابی دانش فنی، هزینه ،. در واقعاست

یا مخارج الزم و یا مصرف شده براي ایجاد یا توسعه آن دانش 

ارزش دانـش فنـی    ،کند. در ایـن روش گیري میفنی را اندازه

-منظور قیمـت شود و بهر هزینه آن تعیین میبراساس ساختا

4 Rating/Ranking Methods
5 Robustness  
6 Rules of thumb
7 Binomial lattice
8 Black-Scholes
9 Auction Method

شـده  هـاي صـرف  گذاري دانش فنی، سود مطلوب بـه هزینـه  

  ].4[شوداضافه می

وسـیله ارزش فعلـی خـالص جریـان منـافع      هرویکرد درآمد ب

گیـري  اقتصادي مـرتبط، در طـی دوره عمـر فنـاوري، انـدازه     

امـل  ووسیله انواع متفـاوتی از ع هشود. منافع در این مورد ب می

 عوامـل عبارتنـد از:   عوامـل شود. این  بندي می زیربنایی طبقه

فناوري، بازار، کارفرمایی و مدیریتی. ایـن منطقـی اسـت کـه     

هـا، عالئـم تجـاري،     حق امتیازها،  میزان ارزش واقعی فناوري

مرتبط با فنـاوري در ارزش   عواملها، و سایر  برداري حق کپی

 . ]10[قرارداد انتقال فناوري لحاظ شود

 گذاري فناوريهاي علمی/ریاضی ارزشروش -1-2

توان رویکردهاي علمـی و  بسیاري از محققین معتقدند که می

گذاري را به سـه دسـته اصـلی تقسـیم     ریاضی ارزشیابی و قیمت

 ها و شرح آنها عبارتند از:بندي کرد که این روش

  هاي علمی ریاضی سنتیشرو �

  جدید/نوآورانه/ابتکاريهاي علمی ریاضی روش �

 هاي تجربی/کیفیروش �

 هاي پیشـرفته و هاي سنتی برخی از روشاین بخش روش در

  .شودحد امکان تشریح می هاي کیفی تاهمچنین روش

  10گذاري مبتنی بر هزینهشهاي ارزروش -1-1-2

هاي جایگزینی یا خلق دوباره. رویکرد هزینه بر تخمین هزینه

اي قـرار دارد کـه نـه خریـدار و نـه       پایـه پایه این فرض اقتصادي 

فروشنده براي یک دارایی حاضـر بـه پرداخـت مبلغـی بیشـتر از      

ند. بنابراین، رویکـرد هزینـه   آن نیست  11یا جایگزینی هزینه خلق

هزینـه   که عبارتنـد از:  استدر دو نوع متفاوت قابل تفکیک  نوعا

تولید مجـدد و هزینـه جـایگزینی؛ کـه هـر دو نـوع اسـتهالک و        

  . ]7[دهد کهنگی را مدنظر قرار می

هاي معـین  ییگذاري برخی دارای براي ارزشیهزینه تنها الگو

ـ  مانند نرم کـارگیري ایـن   هافزار و نیروي کار است. نقطه شـروع ب

لید یک هاي تولید یا بازتودست آوردن تخمینی از هزینههروش، ب

  ].9[است 12حق مالکیت معنوي

  مزایا و معایب روش هزینه محور -2-1-2

ویـژه  همزیت این رویکرد سادگی و سهولت کاربرد آن است؛ ب

ـ       در مورد فناوري واسـطه  ههاي بحرانـی دفـاعی. بـا ایـن وجـود، ب

 عوامـل هـاي زیـر بنـایی و تعریـف      دسـت آوردن داده همشکالت ب

10 Cost Approach 
11 Cost of creating or replacing 
12 Intellectual Property Right (IPR) 
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به لحاظ کـردن ظرفیـت خلـق ارزش    استهالک، این رویکرد قادر 

  .]7[فناوري نیست

رویکرد مبتنـی بـر هزینـه عمومـا کـم کـاربردترین رویکـرد         

ی ناملموس اسـت و حتـی در بسـیاري مواقـع     یارزشیابی یک دارا

همچنـین   .زنـد ارزش دارائی را کمتر از حد واقعـی تخمـین مـی   

بـراي  باالتر از حد واقعـی نیـز ایجـاد شـود.      ،ممکن است تخمین

دلیل هافزار، بل حالتی را درنظر بگیرید که در طراحی یک نرمامث

این روش در  .هاي زیادي هدر رفته استعملکرد نامناسب، هزینه

فـرد اسـت، کـاربرد نـدارد.     هی قدیمی یا منحصربیمواقعی که دارا

هاي مبتنی بر هزینـه  رغم نقاط ضعف ذکر شده، گاهی روشعلی

 ،. در واقـع اسـت اي موجود هدادهتنها راه تخمین قیمت براساس 

ها یا مخارج الزم و یـا  این روش براي ارزشیابی دانش فنی، هزینه

گیـري  مصرف شده براي ایجاد یا توسعه آن دانش فنـی را انـدازه  

ارزش دانش فنی براساس سـاختار هزینـه    ،کند. در این روشمی

گـذاري دانـش فنـی، سـود     منظـور قیمـت  شود و بهآن تعیین می

  ].4[شودهاي صرف شده اضافه میبه هزینه مطلوب

 بـا  سـاده  نسبتا رویکردي داراي هزینه براساس گذاريارزش

ـ  اسـت  ممکـن  . هزینـه است محدود استفاده موارد زیـر   شـرح ه ب

  شود:  تعریف

  دفتري) تاریخی(ارزش هزینه �

 به ییدارا یک مجدد تولید یا جایگزین جایگزین(هزینه هزینه �

 جاري) ارزش

گـذاري براسـاس هزینـه، برابـر بـا ارزش یـک       ارزشبنابراین 

فناوري با توجه به هزینه جایگزین بـا همـان یـا هزینـه فنـاوري      

مشابه است. فرض بر این است که نیروهاي بازار ارزش اقتصـادي  

یک فناوري را با قیمت آن یکسان خواهد کـرد، لـیکن مطالعـات    

تـر  سئله مهـم اند که غالبا این مورد امر مهمی نیست. منشان داده

گذاري براساس هزینه ارزش تجاري را درنظـر  این است که ارزش

  ].3گیرد[نمی

  موارد کاربرد روش هزینه محور -2-2

 مالکیـت  حق گذاريارزشاز موارد کاربرد روش هزینه محور، 

     کـه  اسـت  داخلـی  هـاي سیسـتم  یـا  تولیـد  فرآینـدهاي  افزار،منر

 گـذاري ارزشو  گـردد  منتقل بنگاهی مستقل از طورهب تواندنمی

 تولیـد  اولیه مرحله مثال عنوانهدانش، ب هايییدارا اولیه مراحل

 .مالکیت) استفاده براي یا فروش براي تولید شده افزارافزار(نرمنرم

ایـن   ؛اسـت تـر  ارزش بـا  هزینـه  رویکـرد  از استفاده اوقات برخی

 هزینه از بیشتراي هزینه محتاط خریدار که کندیم فرض رویکرد

 شـامل  اسـت  ممکن . هزینهمتحمل نشود را افزارنرم مجدد تولید

 باشـد. کـل   تسـت  و مستندسـازي  ریزي،برنامه پروژه، هماهنگی

 هرگونـه  باالسـري و  توسعه، هزینه هزینه شامل هاگذاريسرمایه

 فکـري  یـی دارا قـانونی  حمایت هايهزینه مرتبط با که ايهزینه

 عالئـم  ،حـق امتیـاز   پرونـده  تشکیل جهت نام ثبت باشد(هزینه

 دیگـر  است. رویکرد فناوري با مرتبط غیره) و رایت کپی تجاري،

 اسـتهالک  بها و است. کاهشفناوري  مجدد ایجاد هزینه تخمین

 ،رویکـرد  دو هـر  شـود. در  منظورنهایی  رقم در بایستی اقتصادي

 عدم نظیر دیگري هايتا هزینه شود اضافه بایستی بیشتري مبلغ

هزینـه   روش قابل تـوجهی کـه در   نکته .دهد پوشش اطمینان را

منسـوخ   شدن دانش فنی اسـت.  منسوخ مفهوم ،محور وجود دارد

یک  استفاده از میل به ارزش و کاهش در یعنی ،شدن دانش فنی

مجـدد   هـاي محور با رویکرد هزینه هزینه روش .دانش فنی است

 گیـرد و را درنظر می همالحظات مربوط کمتر ،هاي واقعییا هزینه

بـراي   بیشتر تمایل به درنظرگـرفتن مخـارج اولیـه صـرف شـده     

حـال   در ارزش فناوري منسـوخ شـده یـا    تنسیخ آن دارد. نتیجه

آن  ارزش دانـش فنـی در مراحـل رشـد     منسوخ شدن را برابر بـا 

 جانشینی ایـن  ،هزینه روش مبتنی بر در اما ؛محاسبه خواهد کرد

 ].5[شودمینظرگرفته بلوغ در زمان مالحظات بیشتر در
  

  روش تحقیق -3

جز تحقیقات کـاربردي بـوده و    ،تحقیق حاضر از حیث هدف

از روش آمیختـه(کیفی و کمـی)   با اسـتفاده  روش گردآوري داده 

اي مـوثر از  جهـت شناسـایی عوامـل هزینـه     مقالـه، . در این است

گـذاري و  ساختاریافته از طریق خبرگان حوزه ارزشمصاحبه نیمه

-منظـور کـدذاري داده  سازي فناوري استفاده گردیده و بهجاريت

اسـتفاده شـده اسـت کـه      13هاي کیفی از روش نظریه داده بنیاد

 16و کدگذاري انتخابی15، کدگذار ي محوري14شامل کدگذاري باز

بندي عوامل شناسایی شـده از روش  . در فاز کمی براي رتبهاست

استفاده شده است که جهت این کار عوامـل   AHPسلسه مراتبی 

طراحـی گردیـد.    AHPصورت جـدول مناسـب   شناسایی شده به

  به گروه نمونه موجود ارسال شد. ادهی، مجددجهت وزنسپس 
  

  فرضیه تحقیق -4

گذاري دانش فنی اي شناسایی شده و ارزشبین عوامل هزینه

  اي وجود دارد.همبستگی قابل توجه
  

13 Grounded Theory 
14 Open coding 
15 Axial coding 
16 Selective coding 
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  سواالت تحقیق -5

ــش فنــی اي تاثیرگــذار در تجــاريعوامــل هزینــه � ســازي دان

  کدامند؟

اهمیت هر کدام از عوامل شناسایی شـده نسـبت بـه هـم در      �

  ؟استگذاري دانش فنی چگونه فرایند ارزش
  

  هدف تحقیق -6

اي تاثیرگـذار در  شناسایی عوامل هزینه هدف اصلی این مقاله

تـوان یکـی از   ق مـی که از این طریـ  استگذاري دانش فنی ارزش

سازي را همـوار نمـود. ایـن    چندین مانع موجود در فرایند تجاري

عوامل عبارتند از: هزینه اولیه دانـش فنـی، هزینـه تولیـد مجـدد      

دانش فنی، هزینه انتقال و جـذب دانـش فنـی و هزینـه انتخـاب      

  )1دانش فنی(جدول شماره 
  

  تجزیه و تحلیل -7

هـاي  خبرگان حـوزه نفر از متخصصین و  9پس از مصاحبه با 

ها بـه  گذاري دادهگذاري فناوري و پس از کدسازي و ارزشتجاري

گذار با میزان فراوانـی آنهـا بـه شـرح     بنیاد عوامل تاثیرروش داده

  بدست آمد. 1 شماره جدول

  آزمون فرضیه  -1-7

گـذاري دانـش   دانش فنی بـر قیمـت   ايهزینه عوامل :فرضیه

  . سازي آن تاثیر داردفنی در تجاري

گذاري دانش فنـی تـاثیر   دانش فنی بر قیمت ايهزینه عوامل �

  ) µ≤3:H0(ندارد

گذاري دانش فنـی تـاثیر   بر قیمتدانش فنی  ايهزینه عوامل �

  )µ>3 :H1(دارد

ــدول  ــه جـــ ــه بـــ ــا توجـــ ــماره بـــ ــدار 2 شـــ                و مقـــ

sig=0.002< 0.05  در سطح  3آزمون برابري میانگین با عدد

دهد کـه  نشان می tرد شده است. عالمت مثبت  0.05داري معنی

سـتون فاصـله اطمینـان نیـز ایـن       اسـت و بزرگتـر   3میانگین از 

کـه بـا    شـود گرفتـه مـی  بنابراین نتیجه  ؛دهدموضوع را نشان می

گذاري دانـش  دانش فنی بر قیمت ايهزینه عوامل ،%95اطمینان 

  .فنی تاثیر دارد

  ها:مولفهبندي اثرات لویتوا -2-7

 بندي عوامل تاثیرگذار برلویتودنبال ابه مقالهکه این  از آنجا

از روش تحلیلـی سلسـله   لـذا   اسـت؛ گـذاري دانـش فنـی    قیمـت 

اسـتفاده شـده   بنـدي متغیرهـا   بندي و رتبهجهت اولویت ،یمراتب

ورت سلسـله  ص. این تکنیک امکان فرموله کردن مسأله را بهاست

قضـاوت و محاسـبات را   فراهم نموده و مقایسات زوجی  ومراتبی 

  .کندتسهیل می
  

 گذاري دانش فنی از دیدگاه خبرگاناي تاثیرگذار بر ارزشوامل هزینهعفراوانی  :1 جدول

  فراوانی  کد  مقوالت

  KC1 3  هزینه اولیه دانش فنی 

  KC2  1  هزینه تولید مجدد دانش فنی

  KC3  7  هزینه انتقال وجذب دانش فنی 

  KC4  1  هزینه انتخاب دانش فنی 

 

 مربوط به بعد هزینه دانش فنی tآزمون  :2جدول 

 Test Value = 3 

 
t اختالف میانگین داري دوطرفهون معنیآزم درجه آزادي 

 %95اختالف فاصله اطمینان 

 باال پائین 

 0.8035 0.5965 0.7 002/0 59 13.53 بعد هزینه دانش فنی

One-Sample Test  
  

  ها)وزن نسبی معیارها(شاخص - 7- 2- 1

تصــمیم گیرنــده بــا اســتفاده از  8مــاتریس مقایســات زوجــی

  .صورت زیر محاسبه شده استمیانگین هندسی به

در این روش، بعد از تشکیل ماتریس مقایسات زوجـی، ابتـدا   

شـود؛  سطرهاي ماتریس محاسبه مـی  میانگین هندسی هر یک از

هـاي مـاتریس   ، با تقسیم هر یـک از مولفـه  سپس در مرحله دوم

گـردد. مـاتریس   هاي موجود نرمالیزه میلفهومجموع مستونی بر 

هاي مسئله ستونی جدید حاصل شده همان ماتریس وزن شاخص

 موردنظر است. فرم ریاضی این روش را در رابطـه زیـر مـی تـوان    

  .مشاهده نمود
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  : ماتریس مقایسات زوجی مربوط به عوامل هزینه دانش فنی3جدول 

  
  

  
  EXPERT CHOICEافزار بندي زیرمعیارهاي مربوط به عوامل هزینه با استفاده از نرماولویت :1شکل 

  

دست آمده از مـاتریس مقایسـات زوجـی    هبا توجه به نتایج ب

هزینـه،   عوامـل  هـا نسـبت بـه زیرمعیارهـاي مربـوط بـه      شاخص

جـذب   زیرمعیارهاي هزینه اولیـه دانـش فنـی و هزینـه انتقـال و     

هاي اول و دوم در اولویت 279/0و  452/0هاي دانش فنی با وزن

بنـدي زیرمعیارهـاي   اولویـت  1 شـماره  شـکل قرار گرفت کـه در  

نشـان داده شـده اسـت. نـرخ      ايهزینـه  عوامـل معیـار  مربوط به 

ــازگاري  ــر از  007/0ناس ــه کمت ــابراین   10/0ک ــد. بن ــت آم بدس

  گیري نیز قابل قبول است. سازگاري این ماتریس تصمیم
  

  گیرينتیجه -8

-مفهوم نوآوري به خـود نمـی   ،اي اگر وارد بازار نشودهر ایده

چراکه نوآري زمانی داراي مفهوم و موجودیت خواهـد بـود    ؛گیرد

که ایده موردنظر وارد بازار شده و در یک مقیاس مناسـب تولیـد   

سـازي فنـاوري   گردد. یکی از موضوعات اساسی در فرایند تجاري

توافق بر سر ارزش اختراع در بین فروشنده اختراع(در اکثر مواقع 

گـذار یـا   کثر مواقـع سـرمایه  صاحب اختراع) و خریدار اختراع(در ا

عوامـل زیـادي از قبیـل عوامـل بـازار، عوامـل        است.تولیدکننده) 

د. تواند نقش محوري داشـته باشـ  .. در این معامله می.اجتماعی و

 مقالـه که در ایـن   استاي یکی از این عوامل پرمدعا عوامل هزینه

همانگونه کـه از نتـایج    .طور خاص به این موضوع پرداخته شد به

اي از نگاه خبرگان چهار عامل اصلی هزینه آید،مقاله برمیآماري 

که در بین ایـن چهـار   است  اي برخورداراین حوزه از اهمیت ویژه

هاي اولیه تولیـد یـک فنـاوري از جایگـاه و اهمیـت      هزینه ،عامل

هاي موجود در کشـور نبـود   . یکی از ضعفکلیدي برخوردار است

هـایی کـه بتواننـد از طریـق     شـرکت  اي است؛هاي واسطهشرکت

اي بین فروشنده و خریدار فناوري یا دانش فنـی و بـا   ایجاد شبکه

ارزیابی فناوري یک قیمت مناسب و توافقی بـا توجـه بـه سـطح     

که فروشنده از فـروش و  طوريبه ،آمادگی فناوري مشخص نموده

صـورت  توانـد بـه  این فروش می .خریدار از خرید خود راضی باشد

انس یا فروش کامل فناوري باشد که خود به عوامـل و  فروش لیس

  است.هایی زیادي وابسته مولفه
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