عنوان :
ارائه رویکردی جدید جهت قیمت گذاری دانش فنی به منظور تجاری سازی با استفاده از تکنیک های تصمیم
گیری چندمعیاره ،مطالعه موردی :موتور براشلس کولر.
چکیده مقاله :
از جمله فعالیت های دشوار در زمینه تجاری سازی محصول ،ارزیابی و قیمت دانش فنی مورد استفاده در فن
آوری است .فقدان تکنولوژی مقرون به صرفه برای بازار و فقدان راهنمای قیمت خوب ،بسیاری از شرکت ها
را به فروش کالاها یا فن آوری هایی که با تقاضای بازار برای بازار مواجه نیستند ،به ارمغان آورده
است .مدل های مختلفی در زمینه دانش فنی ارائه شده اند که قیمت گذاری ،با تاکید بیشتر بر مدل ریاضی
محاسبه قیمت و تأثیر دو عامل زمان و ریسک بر قیمت دانش فنی قرار گرفته است و کمتر عوامل دیگر
تاثیرگذار بر قیمت گذاری هستند .همچنین ،در بسیاری از سازمان ها ،ارائه و برآورد قیمت محصولات و
فن آوری بر اساس ایده ها و نظرات کارشناسان صورت می گیرد.از سوی دیگر ،فقدان وضوح همه عوامل و شاخص
هایی که بر قیمت دانش فنی و عدم اطمینان در مورد چگونگی تاثیر هر یک از این عوامل بر قیمت دانش فنی
می پردازد ،قیمت گذاری دانش فنی را دشوار می سازد .بنابراین ،در مطالعات مختلف ،از طریق مدل های
مختلف و روش های ارزیابی دانش فنی ،تعدادی از عوامل موثر بر قیمت دانش فنی شناسایی شده اند که با
ارزیابی تاثیر هر یک از عوامل ،تخمین قیمت یک دانش فنی انجام می گیرد  ،با این حال ،همچنان نیاز به
تحقیق و مطالعات بیشتر برای شناسایی یک مجموعه کامل از عوامل و شاخص هایی که بر قیمت دانش فنی
تاثیر می گذارد وجود دارد .بنابراین ،در این تحقیق ،ابتدا انواع قراردادهای فروش تکنولوژی
شناسایی شد و با توجه به معیار و استراتژی سازمان ،روش فروش انتخاب شد .در ادامه ،روش های اولیه
قیمت گذاری فنی معرفی می شوند؛ با استفاده از روش تصمیم گیری پرومته ،روش قیمت گذاری مناسب
انتخاب و قیمت گذاری دانش فنی با استفاده از این روش انجام می شود .در مرحله بعدی ،یک رویکرد جدید
برای قیمت گذاری ارائه شده است .در این مرحله ،با توجه به ویژگی های روش های موجود برای ارزیابی
دانش فنی و مزایا و معایب آن ،مجموعه ای جامع از عوامل و شاخص های مناسب برای صنعت و محصول مورد
مطالعه با کمک کارشناسان صنعت شناسایی و توسعه یافته است .سپس ،به منظور اندازه گیری معیارهای
تعیین شده دانش فنی مورد مطالعه ،بر اساس مدل تصمیم گیری چند منظوره سلسله مراتبی قیمت گذاری
انجام می گیرد
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