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  دهيچک
این مقالھ درصدد است تا بھ بررسی دیدگاه ھای مختلف پیرامون تعیین عوض مناسب در قرار داد 

در عین بررسی  این دیدگاه ھا از جملھ دیدگاھھای سود و .لیسانس و تسھیم مطلوب منافع حاصلھ بپردازد

. ردازد و بر آن تمرکز داردمی پ" تئوری بازی "ھزینھ و بیان مزایا و معایب آن ، این مقالھ بھ طرح دیدگاه 

مذاکره ھمانند یک بازی تلقی می گردد کھ در مراحل مختلف طرفین درصدد دستیابی بھ  این دیدگاه براساس 

عنوان یک راه حل مفید در اقتصاد و بر این اساس راه حل مذاکره ی جان َنش بھ  .منافع بیشتر ھستند

ویژگی مذاکره ی مطلئب را بیان می کند و ھمچنین معادلھ  در این راه حل َنش پنج.کاربردی تحلیل  می گردد

در ادامھ .ای با سھ متغیر میزان کل سود ، سودھای حاصل از عدو توافق و قدرت چانھ زنی ارائھ می نماید

  .یابی این راه حل ، بررسی سودھا در موقعیت ھای مختلف و تحلیل این متغیر ھا می پردازداین مقالھ بھ ارز
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 ه ــــمقدم

  
یکی از مھمترین عناصر در مذاکرات لیسانس مالکیت فکری ، تعیین عوضی است کھ بھ دارنده ی مالکیت      

متاسفانھ ، در موارد بسیار، تالش و زمان کمی بھ تعیین . فکری بابت دسترسی بھ دارائی فکری اش پرداخت میگردد

خاطرنشان کردند، ) ١(" چارلز گریمزو ترزبای گرگوری با“ھمانطور کھ .عوض اختصاص می یابد میزان مناسب

 دارائی یا دارائی مشابھ اعطا می کند رای ھمانــری بــاغلــب تحقیق براساس آخرین لیسانسی کھ دارنده ی دارائی فک

ق امتیازی مرسوم برای صنایع ــاز طرف دیگر، طرفین بھ سادگی بھ نرخھای ح. شروع میگردد و پایان می پذیرد، 

رات لیسانس مالکیت فکری راھکارھای مفیدی را  ـدر ھر دو این دیدگاھھا ، میتوان برای مذاک. ده می کنندخاص بسن

عوض باید براساس حقایق . از مرسوم و قدیمی کافی نیستندـــارائھ کرد، اما برخی مواقع سطح بندی ھای حق امتی

اه ــــحرفھ ای ھای لیسانس مالکیت فکری دیدگ ھدف این مقالھ این است کھ بھ.اتخاذ گردد قرارداد لیسانسخاص ھر

سیستماتیک دیگری ارائھ نماید با داشتن این تفکر کھ پرداخت صحیح و درست باید وجود داشتھ باشد و بھ آنھا 

دربردارنده ی اساسی  "بازی"تئوری . را برای مورد توجھ قرار دادن این دیدگاه عرضھ می نماید یـپارامترھای اساس

 .یدگاه و منبع بصیرت است برای این د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

1. Gregory Batters by, Charles Grimes 

2. Game 
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  "بازی"سودمندی تئوری 
 

در این زمینھ ، .اجتماعی است کھ تصمیم گیری استراتژیک را مطالعھ می کند موشاخھ ای از عل " بازی "وری ئت

 ردد کھگتلقی ، ی ھستند ــــقوانین کھ تابع یکسریلھا ل متقابل بین عامـــھر عم" میتواند بعنوان " بازی " یک 

 این تئوری.عین می کنندم اقداماتشریک و یکسری نتایج رابرای ھر ترکیب ممکن از  ممکن را برای ھراقدامات 

اثر می پرداخت بھ ھر بازیگر  رویبر" زمانیکھ انتخابھای جداگانھ ی آنھا متقابالرا  بازیگران منطقی رفتار گیچگون

ی ــکرد تنھا بھ انتخاب خود وی بستگ یکھ سودی کھ بازیگر دریافت خواھدبعنوان مثال وقت مطالعھ می کندرا ذارد گ

ری بدون شک لیسانس مالکیت فک.سوی دیگران صورت می گیرد ھم بستگی دارداز انتخابی کھ  ندارد بلکھ بھ

کننده است البتھ بطور منطقی بھ انتخابھایی کھ  تولیددسترس طرفین مانند مخترع و سودھا درموقعیتی است کھ در آن 

  . از سوی طرفین صورت می گیرد بستگی دارد

برای مالکیت فکری ، نتایج و  ید است بھ خاطر این تفکر کھ قیمت گذاری مناسبمفدیدگاه تئوری بازی بی نھایت 

قیمت ن دیدگاه دیگر روشھای موثرایبطورھمچنین ،. می سازدمحقق را استراتژیک ھای در دسترس طرفین مذاکرات 

و خاص مذاکره است  مالکیت فکریکھ خاص  عواملیبوسیلھ ی تشویق بھ تعدیل گذاری معمول مالکیت فکری را 

یکی از طرق معمول قیمت گذاری، اتخاذ .اساسی ھستند، کھ این عوامل برای یک نتیجھ ی عادالنھ سازد  تکمیل می

در آن صنعت  مذاکراتخود طرفین یا در نتیجھ ی سایرھ ی تجربھ ی قبلی چھ در نتیج یتوضعنرخی است کھ در 

اگر چنین تکنولوِژی .فایده ی چنین دیدگاھی بھ دسترسی بھ معامالت قابل مقایسھ بستگی دارد. استفاده شده است

کار درصدد ارائھ ی راھ" وند احتماالـایی کھ در چنین معامالتی منعکس می شـــد پس حق امتیازھکربتوان پیدا 

  . براساس عوض ھستندمالکیت فکری ارزشمند در تنظیم قیمت برای 

. دشوار استمعامالت و تکنولوژی ھای مشابھ یافتن ، " اوال.محدودیت بالقوه وجود دارد ٢حداقل  رحالـــدرھ

ستاندارد بیشتر باشد سودمندی امالکیت فکری و عوض معاملھ مالکیت فکری معاملھ  داردـــــھرچھ تفاوتھا بین استان

دارد استفاده میشود محدود باشد، اتخاذ حق امتیاز براساس این ـــکھ بعنوان استانھ ــحتی اگر آنچ" ثانیا. کمتر است 

دارد ممکن است بھ سادگی نتایج مذاکره ی قبلی را صرفنظر از اینکھ آیا قیمتی کھ در استاندارد منعکس شده ـــاستان

کاھش اری فروشنده ـــابتدایی بھ خاطر ضعف موقعیت تجمالکیت فکری اگر . اشددر بر داشتھ ب ول است یا خیرــمقع

حتی اگر  -ھ دائمی شودــاز در توافق بعدی ممکن است این نتیجـــحق امتی میزاناین  یا توجھ بھ ، سپسقیمت یافت 

  .باشدقرار داشتھ روشنده درمذاکره ی بعدی در موقعیت تجاری برتری ف

این سودھا بوسیلھ ی " قیمت گذاری بر سودھای مورد انتظار استوار است کھ احتماالطرق معمول دیگر     

بر  امتیازاد حق ــــبرای ایج" درآمد " روشھای  کھایده ی اصلی . حاصل شده اند مالکیت فکری استفاده ی عملی از 

تقسیم رای ـــجانبھ بوع دومطب حل رصدد دستیابی بھ یک راه، این است کھ طرفین مذاکره ی لیسانس دپایھ آن است

. در آن بھ کار رفتھ استکھ تکنولوژی مورد بحث است سودھای حاصل از تولید ، استفاده یا فروش محصوالتی 

 .است مالکیت فکری فرآیند درصدی از منافعی حاصل از محصول یا بھ عنوان صاحب تکنولوژی مستحق حق امتیازی

  .حفظ کند در آن بھ کار رفتھ را محصولی کھ تکنولوژی مطرح   د یاـیگر فرآینمنافع معینی حاصل از دباید تولید کننده 
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کھ تولید است کھ تصریح می کند ) ١( "ی تقسیم منافع قاعده"سود ،  براساساده ــــیک روش متداول مورد استف

اع استفاده کرده اند سود مورد انتظارش را برای محصوالتی کھ فن آوری ثبت شده بعنوان اختر ٣/١از۴/١کننده باید 

مالکیت  است از جملھ اینکھ سودھای مورد انتظار از مالکیت فکریخاص " درآمد "دیدگاھھای اساس .بپردازد، 

ختن سودھای ، مجزا سا" اوال.محدودیت بالقوه وجود دارد  ٢درھرحال ، حداقل . مورد بحث حاصل میگردد فکری

راھکار " درآمد " ، دیدگاه " ثانیا.دشوار خواھد بودمطرح  فکریمالکیت افزایش واقعی در نتیجھ ی استفاده از 

. ئھ می کند اار، محدودی را در این خصوص کھ چگونھ چنین منافعی باید بین مخترع و تولید کننده تخصیص یابد 

اکره ای موقعیتھای مذاقعی و ن است سھم الشرکھ وــی عملی است و ممک قاعده،  ی تقسیم منافع قاعدهبعنوان مثال ، 

  .طرفین درگیر را منعکس نسازد

دیگری کھ ھمان یا خرید تکنولوژی  ایجاد حق امتیاز بر ھزینھ ھایی کھ الزم است برای ایجادای سومین دیدگاه بر

است اما موجب نقض ھ دارای حق اختراع ــتکنولوژی ای کھمانند تمرکز دارد و عملکرد را اجرا می کند  وظیفھ

در معین  کننده تکنولوژی دارای حق اختراع مشخص ومصرف مطابق دیدگاھھای ھزینھ ،  .نمی گرددمالکیت فکری 

تکنولوژی بیش از ھزینھ ھای اضافی کھ متحمل ھ آن ــــبرای دسترسی بنتواند از تکنولوژی استفاده کند  صورتی کھ

ھ بر ــین دیدگاھھای ھزینیک مشکل معمول این روش این است کھ بیشتر .پرداخت نخــــواھد کرد چیزی خواھد شد 

ی ــتمایل دارند کھ ارزش واقع دیدگاه ھاییتمرکز دارد چنین  کھ از دست رفتھدوری جستن از ھزینھ ی سرمایھ ای 

  .را ناچیز بشمارند مالکیت فکریدارایی ھا را از جملھ دارائی ھای 

صرف می املموس در فرآیند تولید اصلی ھزینھ ھا آنچھ را کھ دارنده ی دارائی ن: (2) " ریلی " مطابق دیدگاه    

شرح  برای تولید مجدد فرآیند تولید صرف نماید وان زمان معینیــــمجبور است بعنکند یا آنچھ را کھ دارنده 

برای فروشنده میزان تالش خریدار برای دستیابی بھ دارائی ناملموس یا پرداخت  میزانھزینھ ، بھ تنھایی ، .میدھند

 وفق ــــطرح نام ی کھ برایتالشھای" اقتصادی " از بین ھزینھ ھای .بیان نمی کند ی ناملموس رادارائ فروشتشویق 

  .نیاز است کھ بررسی شوندمدت زمانیکھ برای طرح صرف میشود ھمچنین ،  می گردندھزینھ 

مورد مالکیت فکری را برای ای  ممکن است ارزش یا قیمت منصفانھ از دست رفتھ، ھزینھ ھای خالصھ وربط  

بھ  توجھ "تئوری بازی"اشاره شد دیدگاه   ھمانطور کھ در باال.در نظر نگیرد بحث یا برای طرفین درگیر در مذاکره

بعنوان یک .را میسر می سازد نرخھای حق امتیاز معوضھای مذاکره را در تنظی و بھ خصوصمالکیت فکری 

، منطقی ھستند ت معلوم ــــدرگیر در یک موقعی طرفیناست کھ ھمھ استوار موضوع کلی ، تئوری بازی براین فرض 

اینگونھ بھ بھ خصوص .خود  اعم از سودھا ، درآمد یا منافع دیگر ھستندعواید بھ این مفھوم کھ آنھا درصدد افزایش 

نماید، ھمچنین بھ آنھا  درگیر در بازی استراتژی را اتخاذ می کند تا حداکثر منافع را تحصیلطرف ھرنظر میرسد کھ 

انتخاب کرده اند یا انتظار میرود انتخاب کنند  طرفینل دربازی و استراتِژی کھ سایر ــانین حاکم بر عملکردھای متقابقو

  .ارائھ میشود

  

1. Profit Split Rule 

2. Reily, Schweichs 
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 رید بازی و دیگـی قواعـــرات لیسانس دوجنبھ الزم است یکی بررســتئوریک بازی درخصوص مذاک رھیافتدر 

 مالکیت فکریبرای  گذاری مناسبدانش، مذاکره کنندگان در موقعیت بھتری برای تعیین قیمت این  ارزش گذاری

ار برای چگونگی معاملھ کردن درخصوص این نتایج ـــتمرکز بر نتایج و ارائھ ی راھک" احتماالچون  خواھند بود ،

  .واقع شده است 

  )چانھ زنی ( اصول مذاکره 
بازیھای در بیشتر .ره کنندـــبازیگر است کھ باید درخصوص تقسیم مناقع مذاک ٢اصلی شامل بازی مذاکره ی 

 باید موردسھ جنبھ از بازیھای مذاکره بھ خصوص .دسترسی بھ منافع برای ھردوطرف مشروط بھ توافق است مذاکره 

آنھا  ، دن عملکرد متقابل روبرو ھستندقرارداوال ره با مورد ســــ، بازیگران دریک بازی مذاک" اوال .قرار گیرندتوجھ 

. ناب نمی کننددر حالیکھ از ریسک توافق بھ ھیچ وجھ اجت .منعقد کنندد ــمی خواھند مطلوبترین توافقی را کھ می توانن

وافق رسیدن ھرچھ سریعترتشویق ـــبھ ت برایرفین را ـــدن ھزینھ براست در نتیجھ طـــ، تاخیر دربھ توافق رسی" ثانیا

مذاکره  بھ گذشتھ نسبت و تفکر منطقی داشتن  آینده نگری، بھ منظور بھ توافق رسیدن طرفین باید با " ثالثا. کندمی 

  . کنند

  یک بازی مذاکره ی ساده
یک .بعدازظھر خود را کنار دریا سپری می کنند )١(" ھتفیلدز و مک کوی" فرض کنید کھ دو خانواده :  ١مثال 

روع بھ مشاجره  ــزمانیکھ دو خانواده ش. ده است و ھر دوخانواده نسبت بھ آن ادعا دارندگالن بستنی کنار دریا افتا

 ۴/١نگھبان تاکید می کند کھ . می آیدھ حل اختالف ـــک بــبھ منظور کم) مامورنجات غریق ( می کنند ، یک نگھبان 

. ک ساعت از بین خواھد رفت ھ بستنی ظرف یــــ، بنابراین ھمال ذوب شدن است ــدرحدقیقھ  ١۵بستنی ظرف 

  .براساس قواعد ذیل مذاکره کننددھد تا برسر بستنی ب این فرصت را ھتفیلدز , مک کوینگھبان تصمیم گرفت بھ 

زمانیکھ یک ( باید ارائھ دھد " فورا ھتفیلدزپیشنھاد اول را . برای پیشنھاد دادن وجود خواھد داشت  فرصت ٤

 پذیرفتھپیشنھاد  اگر. آزاد است کھ این پیشنھاد را رد یا قبول کند مک کوی) . داردگالن بستنی برای تقسیم شدن وجود 

( اد میدھدــــدقیقھ پیشنھ ١٥در  مک کویاگر رد شود . شود ، پس بستنی تقسیم میشود و مذاکره متوقف میشود

. یشنھاد را قبول یا رد نمایدھم آزاد است این پ ھتفیلدز) .  شدن باقی مانده استتقسیم برای از بستنی  ٤/٣زمانیکھ 

اد ــــپیشنھ ھتفیلدزاگر ھم رد شد  .سپس بستنی تقسیم میشود و مذاکره خاتمھ می یابد دوباره اگرپیشنھاد پذیرفتھ شد ،

 اد راـــھم آزاد این پیشنھ مک کوی) از بستنی برای تقسیم شدن وجود دارد  ٤/٢زمانیکھ ( دقیقھ  ٣٠خواھد داد در 

 مک کوی ر ھم رد شود،ـاگ. اگر پذیرفت کھ بستنی تقسیم میشود و مذاکره تمام میشود. اگر بپذیرد. نمایدبپذیرد یا رد 

این پیشنھاد   آزاداستھتفیلدز .)از بستنی برای تقسیم وجود دارد ٤/١زمانیکھ تنھا ( دقیقھ پیشنھاد خواھد داد  ٤٥در 

، اگر ھم رد کند ھیچ یک از پایان می پذیردمذاکره و یشود بستنی تقسیم م دوباره اگر بپذیرد. را رد کند یا بپذیرد

 .خانواده ھا بستنی را بدست نمی آورند

 

  

1. Mccoys, Hat fields 
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خ بھ ـــدھد؟ برای پاسدر ابتدای مذاکره پیشنھاد  مک کویرای تقسیم با ـــباید بھتفیلدز چھ سھمی از بستنی را   

را مدنظر قرار دھیم و ھمچنین شروع مذاکره را با تفکر منطقی این پرسش ، الزم است نتیجھ ی مذاکره 

حق مک کوی ی باقی خواھد ماند و ـاز بستن ۴/١، تنھا ) دقیقھ از ابتدا  ۴۵( درطول آخرین نوبت پیشنھاد .بنگریم

یک پس ھیچ  ق نباشد ،ــــموافمک کوی با پیشنھاد ھتفیلدز اگر . پیشنھاد کندھتفیلدز بگیرد چقدر بھ دارد کھ تصمیم 

است کھ ھرمقداراز بستنی را ھتفیلدز بھ نفع  ،بنابراین در طول آخرین نوبت . ن بستنی را بدست نمی آورندــاز طرفی

) کمتراز یک قاشق ( رای ـــبستنی ب  ۴/١بنابراین بخش بستنی در آخرین نوبت . پیشنھاد میدھد بپذیرد مک کویکھ 

  .ھتفیلدزی خواھد بود و یک قاشق بستنی برا مک کوی

 زمانی میتواند انتظار داشتھ باشد بدست آورد ھتفیلدز داری کھ ـــدقیقھ ، بھترین مق ۴۵تقسیم در  نظرگرفتن با در

یک چھارم بدھد پیشنھاد مک کوی بھ ) از بستنی باقیمانده ۴/٢وقتیکھ (دقیقھ میدھد  ٣٠در کھ پیشنھادی  است کھ در

مک پیشنھاد دھد ، پس مک کوی را بھ ۴/١از رــــقصد داشتھ باشد کمتیلدز ھتفاگر . را برای خود نگھ دارد ۴/١و 

 ٣٠با درنظر گرفتن تقسیم در .ردی بدست می آوــــرا در مذاکره پایان ۴/١بھ سادگی پیشنھاد را رد می کند و کوی 

 ١٥زمانی است کھ در داشتھ باشد آن را ت آوردن ـانتظار بدس دمی توانمک کوی دقیقھ ، بھترین مقداری کھ خانواده 

ھتفیلدز ادی کھ ارائھ میدھد پیشنھادی باشد کھ بھ ــــپیشنھ) از بستنی باقی خواھد ماند  ٤/٣زمانیکھ ( دقیقھ ی اول 

  .را برای خود نگھ دارد  ٤/٢از بستنی را بدھد و  ٤/١

یشنھاد را رد خواھد کرد بھ سادگی پ ھتفیلدزبدھد پس ھتفیلدز ازاین مقدار را قصد داشت بھ  کمترمک کوی اگر  

دقیقھ  ١۵در نھایت ، با توجھ بھ این تقسیم در  .آورد بدست می،  دقیقھ پیشنھاد میدھند ٣٠را وقتی آنھا در  ۴/١و

بستنی را بھ  ۴/٢ی است کھ ــمیتواند انتظار کسب آن را داشتھ باشد زمانھتفیلدز کھ خانواده  مقداریاول ، بھترین 

مک کوی قصد داشتھ باشد کمتر از آن را بھ ھتفیلدز اگر . را برای خودش نگھ دارد ۴/٢ و دھــد پیشنھادمک کوی 

دقیقھ اول پیشنھاد  ١۵را زمانی بدست می آورد کھ در  ۴/٢آن را رد خواھد کرد و  مک کویاد دھد سپس ـــــپیشنھ

  .دھد

دھد و پیشنھاد میمک کوی بـــھ  از بستنی را ۴/٢ھتفیلدز زمانیکھ  براساس این تحلیل ، میتوان نتیجھ گرفت  

، ) عبرت گیری ( اج از گذشتھ ـبا آینده نگری و استنت. بھ توافق برسند" فورا میدارندآن را برای خودشان نگھ  ٢/۴

اینکھ طرف دیگر با این تاخیر در توافق سھم بھتری با تاخیرواطمینان از برسند کھ  این نتیجھطرفین می توانند بھ 

  .واھد رفتدست خ حداقلھا ھم از ، نصیبش نمی شود
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  بازی لیسانس مالکیت فکری 
  

ق ــمانند ح(مالکیت فکریمالک یک ) مخترع ( بازیگران ، یکی از  مالکیت فکریدر موقعیت شاخص لیسانس     

ضوع ت موـدرصدد استفاده از آن اس) تولید کننده ( است کھ بازیگر دیگر ) اختراع ، کپی رایت یا عالمت تجاری 

برای .مورد بحث منافع حاصلھ است کھ انتظار میرود در نتیجھ ی استفاده از فن آوری توسط تولیدکننده بوجود آید

مخترع یک . ، ما مثال دوم را شرح میدھیم مالکیت فکریدرک بینش ارائھ شده توسط تئوری بازی برای لیسانس 

شامل حق  مالکیت فکری.ن را توسعھ داده استوی یک محصول جدید و ھرنوع وسیلھ ی مرتبط با آ. شخص است 

شود و ھمھ ی  د کننده لیسانس داده میـاختراع کھ این وسایل و ھمھ دانش فنی مورد نیاز را دربرمی گیرد بھ تولی

ھ مالک ھمھ منابع از جملھ تسھیالت تولید ، ـــتولید کننده ی بالقوه شرکتی است ک. وسایل را بھ بازار عرضھ می کند

باتوجھ بھ منابع . د و تجاری سازی این محصول مورد نیاز است ـــھ برای تولیــــروی فروش و ھرآنچھ کــر، نینیروکا

  .مختر ع است  مالکیت فکریدھنده ی توسعھ  محتمل تریند است کھ ــــتولیدکننده معتق، و سرمایھ اش 

معتقدند کھ قیمت ، رع و تولید کننده مخت،  ھردو. سال است  ۴حق اختراع مدت حمایت زمان باقیمانده از    

 دالر ١٠٠دالر خواھد بود و ھزینھ ای کھ برتولید کننده تحمیل میشود برای فروش ھرویجیت  ٢٠ھرکدام  "ویجیت"

 کاھش صرفنظراز( کل درآمد ھرسال بنابراین ، . ویجیت انتظار میرود کھ ھرسال فروختھ شود ١٠٠٠بھ عالوه .است

ھزار دالر  ١٠٠ھرسالھزار دالر باشد و منافع  ٢٠٠انتظار میرود فروش ویجیت ھا  ه با ساخت وھمرا) قیمت

 ال ارائھ میگرددــــدر این مثال ، مخترع و تولید کننده بھ نوبت پیشنھاداتی ارائھ میدھند تنھا یک پیشنھاد ھر س.باشد

حق  مبنی بر اعطایرع پیشنھادی ، مخت) حمایت حق اختراع باقیمانده است مدت سال از  ٤زمانیکھ ( در سال اول 

. تولید کننده در پذیرش و ردآن مختار است . ارائھ کـردسال باقیمانده بھ تولید کننده  ٤تولید و فروش ویجیت برای 

مدت سال از  ٣زمانیکھ تنھا ( واھد داشت کھ بھ مخترع درسال دوماگر پیشنھاد را رد کند تولید کننده این فرصت را خ

  .است مخترع ھم در پذیرش و رد این پیشنھاد آزاد. پیشنھاد دھد)ع باقیمانده حمایت حق اخترا

شانس و فرصت را خواھد داشت کھ بھ تولید کننده در سال سوم پیشنھاددھد ھم پیشنھاد را رد کند ، این وی اگر 

ل آخر حمایت حق در سا –این روند تا سال چھارم ).زمانیکھ تنھا دو سال از حمایت حق اختراع باقیمانده است (

اگر این پیشنھاد ھم توسط مخترع . این حق را دارد کھ پیشنھاد دھد در سال چھارم ، تولیدکننده. ادامھ می یابداختراع 

بنابراین برای مخترع بیشترین منفعت در این .چیزی نصیب طرفین نمی شودرد شود پس مذاکرات خاتمھ می یابد و

درغیراینصورت چیزی نصیب وی ل چھارم پیشنھاد کرد بپذیرد، چون ر سااست کھ ھرمیزان پول کھ تولیدکننده د

، پیشنھاد ھایی کھ باید توسط ) "ھتفیلدز و مک کوی" (با پیروی از منطقی کھ در مثال اول بسط یافت .نخواھد شد

 .دندتعیین گر) گیری  عبرت(مخترع و تولیدکننده ارائھ شود میتوانند با آینده نگری و استنتاج از گذشتھ 

 

 
  

 .1 Widget 
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بھ مخترع . پیشنھاد تولید کننده درسال چھارم ھمھ ی منافع در دسترس را بطور واقعی بھ وی تخصیص میدھد 

چون بپذیرد انتظار میرود کھ وی در سال چھارم پیشنھاد داده خواھد شد  و) پنی حتی یک ( کمترین میزان پرداخت 

با مورد توجھ قرار دادن این نتایج .ع دیجیت اش نصیب وی نمی گردددرصورت رد پیشنھاد ھیچ چیز بابت اخترا

 –ھزاردالر را بھ تولید کننده اختصاص خواھد داد  ١٠٠درسال چھارم ، پیشنھاد لیسانس مخترع در سال سوم حداقل 

اصل اگر توافقی در سال سوم حکھ تولید کنند در سال چھارم کسب خواھد کرد   ھزار دالر مبلغی است ١٠٠چون 

، بنابراین )ھزار دالر درھر سال سوم و چھارم  ١٠٠( ھزار دالر سود تولید می کند  ٢٠٠توافق در سال سوم . نگردد

در سال . ھزار دالر بھ مخترع اختصاص می دھد ١٠٠ھزاردالر بھ تولید کننده و  ١٠٠پیشنھاد مخترع در سال سوم 

ھزار  ١٠٠، پیشنھاد تولید کننده ) ت اگر توافق حاصل گردد ھزار دالر ازسود کل در دسترس اس ٣٠٠زمانیکھ ( دوم 

مبلغی کھ مخترع در سال سوم در صورت رد پیشنھاد تولید کننده در سال دوم ( دالر را بھ مخترع تخصیص خواھد داد 

  .ھزار دالر را برای خود نگھ میدارد ٢٠٠و ) کسب خواھد کرد 
مورد توجھ قرار داده شده  ١٧-١ذاکره ارائھ گردیده اند در جدول سال م ۴جزئیات ھمھ پیشنھادھا کھ در طول این 

  .اند

  ١٧.١جدول 

  

ھزار ٢٠٠، براساس پیشنھادی کھ مخترع با اختصاص شدتوافق در سال اول حاصل خواھد در چنین وضعیتی ،    

دیگر، لیسانسی کھ مخترع و تولید کننده انتظار بھ بیان . ر بھ خودش ارائھ میدھد ھزار دال ٢٠٠دالر بھ تولید کننده و 

عالوه برآن ، . میرود بھ توافق برسند با دو نیم کردن منافع حاصل از تجاری سازی و فروش ویجیت ھا تحقق می یابد

شناسائی رسمی تر دیدگاه تئوری در بحث قبلی کھ دنبال شد ، .نمی رود ضررھای ناشی از بھ توافق نرسیدن انتظار

، این تئوری برای بسیاری لیسانسھا کاربرد  منطقی و ھمینطور عقل سلیم انعکاس می یابد، براساس اصول اقتصادی

مالکیت ای بر یمیتواند در کمک بھ مذاکراتی کھ بھ قیمت معقول و سازش" اصول و نتایج آن نھایتا. خواھد داشت 

  .مفید باشدکھ قرار است تسھیم شود ، فکری 

  

  

  سھم مخترع  سھم تولید کننده
پیشنھاد 

  دھنده

مدت   سود ساالنھ  سود کل

حمایت از 

  حق اختراع

  سال

  کل  ساالنھ  کل  ساالنھ

$50,000  $200,000  $50,000  $200,000  

  مخترع

$400,00

0  

$100,000  ١  ٤  

تولید  ١00,000 33,333  200,000  66,667

  کننده
٣00,000 100,000  ٢  ٣  

  ٣  ٢  100,000 ٢00,000  مخترع ١00,000  50,000 ١00,000  50,000

تولید      ١00,000 ١00,000

  کننده
١00,000 100,000  ٤  ١  
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  )١( "ی جان نشراه حل مذاکره "

  توصیف  
رسمی مسائل ایجاد شده در بازیھای بھ طور ) ٢(" جان نش " ، برنده ی جایزه نوبل  ١٩۵٠در اوایل دھھ ی 

خصوص روند مذاکره وی این بھ جای ارائھ ی مشاھدات توصیفی یا اصولی در. مذاکره را مورد تحقیق قرار داد

  راه حل مذاکره ای خوب چگونھ خواھد بود؟: " سئوال را مطرح کرد

  :وی استدالل کرد

داشتھ ی عمومی کھ ھر راه حل منطقی بایدمیتوان مبادرت بھ حل مشکل مذاکره بطور بدیھی با بیان ویژگی ھا"

ویژگی ھای کلی یک  ."ز یکی مستثناء میشوندباشد ، نمود، با تصریح ویژگی ھا بھ قدر کافی ھمھ راه حلھا بھ ج

  :منطقی تلقی می شد بشرح زیراست " جان نش " نظر مذاکره ای کھ از 

و راه  محقق گرددیعنی ، نتیجھ باید . باشد ھر راه حل درخصوص مشکل مذاکره ی دوطرفھ باید معقول و کارآمد.١

 .برای طرف دیگر وجود نداشتھ باشد راه حل برای یکطرف و بدتراین حل معقول دیگری کھ بھتر از 

. آنچھ کھ بدون مذاکره می توانستھ کسب نماید، کمتر باشدنباید از آنچھ کھ نصیب یک طرف در مذاکره میگردد.٢

  ) .di(عدم توافق طرف باشد حاصل از باید بیشتر یا برابر سود ) Πi(بھ بیان دیگر، منفعت مذاکره برای ھرطرف 

متفاوت  مستقل باشد، یعنی اگر منافع ازطرف معادلھ ی واحدز خصوصیات عددی یک راه حل مذاکره باید ا.٣

بعنوان سودھای مرتبط برای مذاکره کنندگان اھمیت دارد  آنچھ کھ. اندازه گیری میشود ، راه حل باید یکسان باشد

  .طریقھ ی خاص اندازه گیری آنھا نیست

اگر، در اولین . نتیجھ تاثیر بگذاردتوافق نباید بر عدم سودھای حاصل ازغیر از  دیگر حذف راه حلھای.۴

باید در مقایسھ با   Aحذف شود،  Cانتخاب شود ، در دومین مذاکره اگر  C,Bدر ترجیح بر  Aره ، گزینھ ی ــــمذاک

B انتخاب شود.  

 .نتیجھ دھدآنھا  برایاوی ـــــپس راه حل باید بطور مس باشند،موقعیت مذاکره برابر داشتھ  ٢و  ١اگر بازیگران .٥
  
 .ھا بھ یک نتیجھ ی مذاکره ای واحد منتھی میشودی ره ، این ویژگــــاثبات کرد کھ در ھرموقعیت مذاک" نش "    

اولین . متغییر است  ٣ن راه حل یک معادلھ با ـاین نتیجھ بعنوان راه حل مذاکره ی نش شناختھ شده است ، ای

این متغیر ھمچنین بھ دارائی قابل انتقال ارجاع . تقسیم شدن است متغییر میزان کل سودھای دردسترس برای 

د بدست ـــمنافعی کھ یک طرف میتواندومین متغییر سودھای عدم توافق ھرطرف است این متغییر . داده میشود

 است وابستھطرف یک بھترین راه حل  بھو با منافعی کھ بیان می کند ، نگیرد  آورد در صورتیکھ توافقی صورت

  . نسبی ھرطرف استسومین مغییر قدرت مذاکره ی .رابر استب

  

  

1. Nash Bargaining Solution (NBS) 

2. John Nash 
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شرح میدھد کھ راه حل  راه حل مذاکره ی جان نش دریافت می کننداز منافع را قسمت بیشتریی تر طرفھای قو

  :سودھا برابر باشند/ مطلوب راه حلی است کھ منافع 

Π1 = d1 + α (Π – d1 – d2)                                                                                            (17.1) 

Π2 = d2 + (1 – α)(Π – d1 – d2 )                                                                                    (17.2) 

Π = Π1 + Π2 (17.3) 

:صورتیکھ در  

Π1: ١طرف  ھای حاصل از مذاکره ی ّنش برای دسو   

Π2:   ٢سود ھای حاصل از مذاکره ی ّنش برای طرف  

d1: ١از عدم مذاکره برای طرف  سودھای حاصل  

d2:  ٢سودھای حاصل از عدم مذاکره برای طرف  

α:  ١قدرت چانھ زنی نسبی طرف  

Π: سودھای کل 

درتخصیص کل منافع در دسترس ، بھ . درست است " نسبتا می گردد حاصلآن  بر پایھاین نتایج ی کھ بینش

 ١یعنی طرف شود  اص داده میــــاختص گرددمی توافق حاصل  جھ ی عدمکھ در نتیھرطرف میزانی برابر با آنچھ 

ازطرفین نیست کھ چ یک ـنبود ، بھ نفع ھی اگر این موقعیت. را بدست می آورد d2حداقل  ٢را و طرف  d1حداقل 

است ، کھ ما آن را مازاد توافق  باقیمانده ، ھرطرف مستحق سھمی از سودھای کل بنابراین .منعقد نمایند رارارداد ق

را  ١قدرت مذاکره ی طرف  αپارامتر . رطرف معین میگرددـــی ھــــــاین سھم با قدرت چانھ زنی نسب. خواھیم نامید

 ١و ) از قدرت چانھ زنی قاطعی بھره می برد  ٢زمانیکھ طرف ( بین صفر مقدار آن نشان میدھد و  ٢نسبت بھ طرف 

  .است) درت چانھ زنی قاطعی برخوردار است ــــاز ق ١زمانیکھ طرف ( 

ژگی کھ وی ۵است و بر " نش " آنچھ کھ در فرضیھ ی اصلی (زمانیکھ طرفین مذاکره در موقعیت برابر نیستند 

  :اثبات کرد کھ  راه حل مذاکره ی جان نشاست و  ٢/١ α، مقدار ) تشریح شد داللت دارد  "قبال

Π1 = d1 + (Π – d1 – d2)                                                                                              (17.4) 

Π2 = d2 + (Π – d1 – d2)                                                                                               (17.5) 

Π = Π1 + Π2                                                                                                                (17.6) 

:در صورتیکھ  

Π1:  ١سود ھای حاصل از مذاکره ی ّنش برای طرف  

Π2:  ٢برای طرف سود ھای حاصل از مذاکره ی ّنش  

d1:  ١سودھای حاصل از عدم مذاکره برای طرف  

d2:  ٢سودھای حاصل از عدم مذاکره برای طرف  

Π: سودھای کل 
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مورد بحث قرار گرفت ، ما فرض را براین گذاشتھ کھ طرفین " کھ قبال) تولید کننده / مخترع (  ٢در مثال 

ری ــورت برابــــاین حتی درص) .  α = ٢/١( ر داشتند قدرت چانھ زنی براب ودھای عدم توافق اشان صفر بود وـــس

. تیجھ ای وجود داردن نـــــیک دفاع ریاضی و بینشی درخصوص چنی. حاصل از توافق منتنج می شد یسودھا

درحقیقت ، .اغلب اتفاق نمی افتند ـدنیای واقعی ، فرضیات سودھای عدم توافق و قدرت چانھ زنی برابردرھرحال ، در 

اش توانا باشد حتی اگربا تولید کننده ھم  مالکیت فکریمکن است در بدست آوردن برخی چیزھا در رابطھ با مخترع م

ھزار دالر ھرسال با تولید و فروش  ٢٠این توانایی را دارد کھ خودش با فرض اینکھ مخترع . قراردادی نداشتھ باشد

مذاکره حاصل از نتیجھ ی  لید کننده بدست آورد ،توقرارداد با  بدون داشتنر طول ھر دوره ی زمانی ویجیت ھا د

  .متفاوت خواھد بود

زمانیکھ تولید کننده در حال آماده شدن برای ارائھ ی . دوباره ، ما از انتھای روند مذاکره شروع می کنیم     

اختن آن برای ھزار دالر بھ منظور ارزشمند س ٢٠پیشنھاد در سال چھارم است ، تولید کننده باید بھ مخترع حداقل 

تراست کھ  سودمنددرغیراینصورت ، برای مخترع . ھم برای دادن لیسانس توافق کند مخترع بپردازد تا مخترع

اینرو، پیشنھاد جدید سال چھارم کھ تولید کننده از. و خودش ویجیت ھا را بفروشد  پیشنھاد تولید کننده را رد نماید

با بررسی نتایج سال .ھزار دالر اختصاص خواھد داد ٨٠تولید کننده ھزار دالر و بھ  ٢٠ارائھ می کند بھ مخترع 

   .ھزاردالر را بھ تولید کننده بدھد ٨٠چھارم ، در پیشنھاد مخترع بھ تولید کننده در سال سوم تنھا الزم است کھ 

ننده اختصاص ھزار دالر را بھ تولید ک ٨٠ھزار دالر را بھ مخترع و  ١٢٠بنابراین ، پیشنھاد مخترع در سال سوم 

ھزار دالری را پیشنھاد دھد کھ مخترع میتواند در  ١٢٠در سال دوم ، تولید کننده الزم است بھ مخترع . خواھد داد

م خودش ھزار دالر برای حساب کردن سودھایی کھ مخترع میتواند در سال دو ٢٠" سال سوم بدست آورد و مضافا

  .منعقد نکندبدست آورد اگر قرارداد ھم 

  . نشان داده شده  ١٧٠٢ی از روند مذاکر ه ی کامل در جدول خالصھ ا

پیشنھاد   سھم مخترع  سھم تولید کننده

  دھنده
  سود ساالنھ  سود کل

مدت 

حمایت از 

  حق اختراع

  سا ل
  کل  ساالنھ  کل  ساالنھ

  ١  ٤  100,000$  400,000$  مخترع  $240,000  $60,000  $160,000  $40,000

تولید  140,000 46,667  160,000  53,333

  کننده
٣00,000 100,000  ٢  ٣  

  ٣  ٢  100,000 ٢00,000  مخترع 120,000  $60,000 ٨0,000  40,000

تولید   20,000  20,000 ٨0,000 ٨0,000

  کننده
١00,000 100,000  ٤  ١  

  ١٧.٢جدول

  

نتایج مذاکره " ھمانطور کھ در این جدول نشان داده شده توانایی مخترع برای درآمد زایی خارج از قرارداد اساسا

ھمچنین قراردادی در سال اول وجود دارد اما مخترع میتواند بیشترین سود حاصلھ از لیسانس را ادعا . را تغییر میدھد

 ھزار دالری کھ ھرسال با تجاری سازی ویجیت حاصل می شد، مخترع میتواند ١٠٠علی الخصوص با وجود .کند

  .ھزار دالر داشتھ باشد ۴٠نده تنھا میتواند ادعای ھزار دالر نماید در حالیکھ تولید کن ۶٠ادعای 
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  :میتواند ناشی شود ، با پارامترھای ذیل  راه حل مذاکره ی جان نشنتیجھ بھ راحتی با استفاده از 

(1) α =1/2; 

 (2) dI (Inventor) = 4 · $20,000 = $80,000; 

 (3) dM (Manufacturer) = 0;  

 And (4) Π = 4 · $100,000 = $400,000. 

 

ΠI = dI + (Π – dI – dM)                                                                                                   (17.7) 

= $80,000 + ($400,000 – $80,000 – $0)                                                                        (17.8) 

= $80,000 + ($320,000)                                                                                                 (17.9) 

= $240,000                                                                                                                   (17.10) 

ΠM = dM + (Π – dI – dM)                                                                                              (17.11) 

= $0 + ($400,000 – $80,000 – 0)                                                                                 (17.12) 

= $0 + ($320,000)                                                                                                        (17.13) 

= $160,000                                                                                                                   (17.14) 

 
حاصل می نتیجھ ای متفاوت  ارائھ دھداگر تولیدکننده بھ جای مخترع ، پیشنھاد دیگری برای لیسانس     

ھزار دالر بدست آورد، درحالیکھ مخترع  ۵٠فرض کنید کھ تولید کننده میتواند ھرسال درصورت فقدان لیسانس .گردد

ھمانطور کھ .صویرکشیده شده استبھ ت ١٧- ٣چیزی بدست نخواھد آورد مذاکرات براساس این شرایط در جدول 

تغییر انتظار میرود ، توانایی تولید کننده در درآمدزایی خارج از قرارداد با مخترع نتایج مذاکره رابھ نفع تولیدکننده 

ھزار دالر را برای  ٧۵است قادر قرارداد در سال اول منعقد میشود اما تولید کننده براساس این شرایط ، . میدھد

ھزار دالر را  ٢۵کند کھ با تجاری سازی ویجیت حاصل میگردد، از آنجائیکھ مخترع میتواند تنھا  ھرسال مطالبھ

 :حاصل شود مذاکره ی جان نشراه حل با استفاده از با پارامترھای زیر این نتیجھ ھمچنین میتواند  .بدست آورد

(1) α =1/2;  

(2) dI = $0;  

(3) dM = 4 · $50,000 = $200,000;  

and (4) Π = 4 ·$100,000 = $400,000. 

ΠI = dI + (Π – dI – dM)                                                                                                 (17.15) 

= 0 + ($400,000 – $0 – $200,000)                                                                               (17.16) 

= 0 + ($200,000)                                                                                                          (17.17) 

= $100,000                                                                                                                   (17.18) 



 
  پایگاه مقاالت حقوقی حق گستر                                                                                             ١٥

 

 

                                                 

پیشنھا  سھم مخترع  سھم تولید کننده

  د دھنده
مدت   سود ساالنھ  سود کل

حمایت از 

  حق اختراع

  سا ل

  کل  ساالنھ  کل  ساالنھ

  ١  ٤  100,000$  400,000$  مخترع  $100,000  $25,000  $200,000  $50,000

تولید  50,000 33,333  200,000  66,667

  کننده
٣00,000 100,000  ٢  ٣  

  ٣  ٢  100,000 ٢00,000  مخترع 50,000  50,000 ١00,000  50,000

تولید      ١00,000 ١00,000

  کننده
١00,000 100,000  ٤  ١  

 ١٧.٣جدول

 

ΠM = dM + (Π – dI – dM)                                                                                                  (17.19) 

= $200,000 + ($400,000 – $0 – $200,000)                                                                       (17.20) 

= $200,000 + ($200,000)                                                                                                  (17.21) 

= $300,000                                                                                                                        (17.22) 

  

برای این تحلیل ما . را دارندارزشمندی  ، ما موقعیتی را بررسی می کنیم کھ در آن دو طرف انتخابھای"نھایتا

ھزار دالر را  ۵٠واند ھرسال بدست آورد و تولیدکننده میتھزار دالر ٢٠خترع میتواند ھرسال فرض خواھیم کرد کھ م

بطور خالصھ بیان شده  ١٧-۴س این شرایط در جدول مذاکرات براسا. آورد درھرسال لیسانس منعقد نمی شودبدست 

 :حاصل شود  راه حل مذاکره ی جان نشبا استفاده از با پارامترھای زیر دوباره ، این نتیجھ ھمچنین میتواند .اند

(1) α =1/2;  

(2) dI = 4 · $20,000 = $80,000;  

(3) dM = 4 · $50, 0000 =$200,000;  

and (4) Π = 4 · $100,000 = $400,000. 

 

ΠI = dI + (Π – dI – dM)                                                                                                (17.23) 

= $80,000 + ($400,000 – $80,000 – $200,000)                                                           (17.24) 

= $80,000 + ($120,000)                                                                                               (17.25) 

= $140,000                                                                                                                   (17.26) 

ΠM = dM + (Π – dI – dM)                                                                                             (17.27) 

= $200,000 + ($400,000 – $80,000 – $200,000)                                                         (17.28) 

= $200,000 + ($120,000)                                                                                             (17.29) 

= $260,000                                                                                                                   (17.30) 
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از اینرو،تولید کننده میتواند . مخترع است  پیشنھادکننده برای لیسانس با ارزشتر از  تولید پیشنھاددراین مثال ، 

کند البتھ با در آمد تحصیل  –ویجیت ھا ھزار دالر حاصل از  تجاری سازی  ١٠٠سھم بیشتری را از سود ساالنھ ی 

ر کھ در باال مدل سازی شد ، ھمانطو . ھزار دالر ھرسال برای مخترع ٣۵ھزار دالر ھرسال درمقایسھ با  ۶۵زایی 

م منافعی کھ ممکن است توسط یکطرف درگیردر مذاکره منطقی ھستند نسبت بھ تقسی مطرح پیشنھاد ھایتفاوتھا در 

اختصاص مازاد قرارداد ، .بھتر سھم باالتری از منافع را بدست می آورد پیشنھاد طرف با. مطالبھ شود ھرطرف

چانھ زنی از سوی ھرطرف با  رت چانھ زنی ھرطرف بستگی دارد و بیشتر آن اشاره شد ، بھ قد"قبالھمانطور کھ 

  .تحصیل میشود یعنی ھزینھ ی وابستھ بھ تاخیرھا در انعقاد قرارداد
پیشنھاد   سھم مخترع  سھم تولید کننده

  دھنده

مدت   سود ساالنھ  سود کل

حمایت از 

  حق اختراع

  سا ل

  کل  ساالنھ  کل  ساالنھ

  ١  ٤  100,000$  400,000$  مخترع  $140,000  $35,000  $260,000  $65,000
  ٢  ٣  100,000 ٣00,000  تولید کننده 90,000 30,000  210,000  70,000
  ٣  ٢  100,000 ٢00,000  مخترع 70,000  35,000 ١30,000  65,000

  ٤  ١  100,000 ١00,000  تولید کننده  20,000  20,000 80,000 80,000

  ١٧.۴لجدو

از  ھتفیلدزبحث شد ، چقدر تقسیم بستنی تغییر می کند اگر گروه " کھ قبال) "و مک کوی ھتفیلدز" ( ١در مثال 

بزرگسال تشکیل  ٧از مک کوی تشکیل شده باشد ، از آنجائیکھ گروه ) بی تاب و گرسنھ ( بچھ  ۶یک بزرگسال و 

در شروع مذاکرات پیشنھاد  مک کویاز بستنی را بھ   ۴/٢ ھتفیلدزباشد؟ بھ یاد آورید کھ ، در تحلیل اصلی ،شده 

دقیقھ دوم  ١۵درطول  ۴/٢و دریافت " بین قبول این پیشنھاد فورا مک کوی. را برای خودشان نگھ دارند ۴/٢کرد، 

ی کھ میتواند رو مقدا)برای ھرطرف  ۴/٢(بطور قطعی بین مقدار فوری  ھتفیلدزدر این مورد ،. مذاکره بی تفاوت بود

  .اوت نیستدقیقھ بدست آورد بی تف ١۵در 

قصد "احتماال ھتفیلدزدقیقھ ،  ١۵از بستنی در  ۴/١برای جلوگیری از احتمال نتیجھ ی ناخوشایند در دریافت تنھا 

را برای بچھ  ۴/٢" ، درحالیکھ تقریبا ۴/٢با دادن بھ آنھا کمی بیشتر از  - را دارد مک کویشیرین کردن  مقدار برای 

آنھا را مجبور می سازد کھ  با آن روبرواست ھتفیلدززنی کھ اضافی چانھ  یدر این مثال ، ھزینھ . می دارد ھا نگھ

مک قدرت چانھ زنی (  α، ش راه حل مذاکره ی َن با استفاده از ساختار.درخواستھای مذاکره ای خود را کاھش دھند

 ھتفیلدز .ست تا حدودی کمترا ،نیست ٢/١برابر  αبھ بیان دیگر، . است مک کویبسیار کمتر از " احتماال) کوی

  .از مازاد توافق است ٢/١مستحق کمتر از 

بصورت زیر  α=٢/١و با فرض ) تولید کننده / مخترع (  ٢مثال  ١٧-۴اعمال قدرت چانھ زنی نابرابر در جدول 

  :نتیجھ میدھد

ΠI = dI + α (Π – dI – dM)                                                                                             (17.31) 

= $80,000 + ($400,000 – $80,000 – $200,000)                                                           (17.32) 

= $80,000 + ($120,000)                                                                                               (17.33) 

= $120,000                                                                                                                   (17.34) 
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ΠM = dM + (1 – α) (Π – dI – dM)                                                                                 (17.35) 

= $200,000 + ($400,000 – $80,000 – $200,000)                                                         (17.36) 

= $200,000 + ($120,000)                                                                                             (17.37) 

= $280,000                                                                                                                   (17.38) 

این . با قدرت چانھ زنی کمتر ، بھ مخترع سھم کمتر از سودھای ساالنھ حاصل از فروشھای ویجیت تعلق می گیرد

ھزار دالرھرسال بدست می  ٣۵کھ در آن وی  ۵٠-۵٠رخالف وضعیت ھزار دالر ھرسال میباشد، ب ٣٠سھم اکنون 

  .آورد

 
 تمدید لیسانس   

مذاکره راه حل ثابت کردند کھ ) ١("چویی و روی وینستین ویلیام"منتشر شد ، 2000 جوالی در مقالھ ای کھ در     

 تیمالکطقی در اقامھ ی دعوای میتواند بطور سودمند نسبت بھ تعیین حق امتیاز منی و متناسب اساسبھ طور  شی َن

بھ خوبی با تئوری اقتصاد حمایت شده است و بعنوان ش راه حل مذاکره ی َن:آنھا شرح دادند کھ . ی اعمال شودفکر

ھمچنین مھمترین  شراه حل مذاکره ی َنوضوح تحلیلی . ساده ترین و مفیدترین نمونھ درتئوری بازی تلقی میشود

در مقالھ اشان ، .می باشدنوان طریقھ ای سودمند در محاسبھ ی یک حق امتیاز منطقی آن بعتوجیھ برای استفاده از 

  .را بھ ھرواحد حق امتیاز تبدیل کردند" نش " راه حل چانھ زنی 

ودھای کل کھ در س: ھرواحد حق امتیاز .خالصھ ای از این تبدیل ، و نتیجھ اشان ، در ذیل ارائھ گردیده است

  :می توانند بھ این صورت بیان شوندحاصل میگرددط  تولید کننده توسقرارداد  انعقاد صورت

ΠM = PM · QM – CM (QM)                                                                                            (17.39) 

:در صورتیکھ  

PM: قیمت ھر واحد برای تولید کننده 

QM: تولید کننده میزان تولید  

CM (QM):  ھزینھ ی کل برای تولید کنندهمعادلھ ی  

ΠM: سود تولید کننده 

کلی فروشھای محصوالت مرتبط  امتیازی کھ با میزانبراساس قرارداد دریافت کرد با حق مقدار سودی کھ مخترع 

  :میگردد برابر است بنابراین زیاد 

ΠI = rru · QM                                                                                                             (17.40) 

:در صورتیکھ  

ΠI: سودھای مخترع 

rru :میزان حق امتیاز ھر واحد  

QM: تولید کننده میزان تولید  

 

1. William Coi, Roi Weinstein 
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محاسبھ ی حق ) زنی برابربا فرض قدرت چانھ (  ١٧.۶و١٧.۵و ١٧.۴با  ١٧.۴٠و١٧.٣٩با یکی کردن معادالت 

  :امتیاز ھر دالر براساس راه حل مذاکره ی ّنش امکانپذیر می گردد

ΠI = dI + (Π – dI – dM)                                                                                                (17.41) 

= rru · QM                                                                                                                    (17.42) 

ΠM = dM + (Π – dI – dM)                                                                                             (17.43) 

= Π – ΠI                                                                                                                       (17.44) 

 :در صورتیکھ

ΠI:  راه حل مذاکره ی ّنش برای مخترعسودھای حاصل از  

ΠM:  تولیدکنندهسودھای حاصل از راه حل مذاکره ی ّنش برای   
dI: سودھای حاصل از عدم توافق برای مخترع 

dM: هتولیدکنند دھای حاصل از عدم توافق برایسو  

Π: سودھای کل 

  :نوشتھ شود بھ این صورت، سودھای تولید کننده میتواند  ١٧.۴۴و ١٧.۴٣ترکیب معادالت 

dM + (Π – dI – dM) = Π – ΠI                                                                                        (17.45) 

dM + (Π – dI – dM) = Π – rru · QM                                                                               (17.46) 

  :کھ نتیجھ میدھد 

rru · QM = Π – dM – (Π – dI – dM)                                                                            (17.47) 

rru · QM = Π + (dI – dM)                                                                                           (17.48) 

  : ١٧.۴٨با معادلھ ی  ١٧.٣٩یکی کردن معادلھ ی 

rru · QM = (PM · QM – CM (QM)) + (dI – dM)                                                    (17.49) 

  :QMتقسیم ھر دو طرف بھ 

rru = 1/2[PM – ACM] + 1/2QM [dI – dM] 18                                                                  (17.50) 

  :در صورتیکھ

rru: میزان حق امتیاز ھر واحد 

PM: ھر واحد برای مصرف کننده قیمت  

ACM: ولید کنندهی ھر واحد برای تمتوسط ھزینھ ھا  

QM: تولید نمیزا   

dI: عدم توافق برای مخترع سودھای حاصل از  

dM: تولید کننده سودھای حاصل از عدم توافق برای  

اثبات می کند کھ ، حق بعنوان نقطھ ی آغاز  ١٧.۵٠مالحظھ کردند کھ قسمت اول معادلھ ی  چوییو وینستین

تولید کننده بیشتر باشد ، حق امتیاز  ھرچھ درآمد.باشد) د کننده تولی( گیرنده ھا امتیاز باید نصف سودھای لیسانس 

 اثبات می کند کھ میزان حق امتیاز باید براساس سودھای عدم توافق طرفین ١٧.۵٠قسمت دوم معادلھ ی .بیشتر است 
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از . ابد گر مخترع در تجارت نیست و چاره ی دیگری ھم ندارد، نرخ حق امتیاز ممکن است کاھش یا. کم و زیاد شود

برای بدست آوردن از یک مذاکره راه حل داشتھ باشد ممکن است " طرف دیگر، اگر مخترع در تجارت باشد و نسبتا

د باشند، سودھای لیسانس باید برابر باشرف سودھای عدم توافق یکسان داشتھ اگر دو ط. نرخ حق امتیاز افزایش یابد

  ".ش ّن" بعنوان پیشنھادات مدل اساسی 

 ھر واحد میانگین دالر ھر واحد است ، ھزینھ ی ٣.۵٠سوم ، اجازه دھید کھ فرض کنیم کھ قیمت تولید مثال  در

بیان می کند کھ سودھای تولید کننده کھ " این تلویحا. واحد است ۴٠کھ درخواست شد  اوالد است وکمیت مورد انتظار

دالر را نصیب تولید کننده می کند و   ۴٠ذاکرهھمچنین بگذارید فرض کنیم کھ یک عدم م. ھستند ۴٠مورد انتظار است 

عبارتند با فرض قدرت چانھ زنی برابر ،نرخ اساسی حق امتیاز ھر واحد . یک عدم مذاکره بھ مخترع صفر دالر میدھد

  :از

rru = 1/2[$3.50 – $1.00] +1/2(40) [$0 – $40]                          (17.51) 

= $1.25 – [-$40/80]                                           (17.52) 

= $1.25 –$0.50                                              (17.53) 

= $.75                                                    (17.54) 
امتیاز توسط تولید  شده ی تولید کننده ، پرداخت حق برنامھ ریزیاعمال آن نرخ حق امتیاز نسبت بھ واحدھای 

  :کننده بھ مخترع را نتیجھ میدھد

ΠI = $.75 · 40                                                                                                               (17.55) 

= $30                                                                                                                             (17.56) 

  

ایجاد می منحصر بفرددالری از سوی تولید کننده یک راه حل مذاکره ی  ٣٠) یا انتقال ثروت ( پرداخت حق امتیاز 

 ١٠٠( ذاکره حاصل از م بھ مخترع نصف مازاد قرارداد پرداخت میشود کھ در واقع نصف تفاوت بین سودھای کل. کند

ای حاصل از سودھ - دالر را نگھ میدارد ٧٠کننده تولید. است) دالر  ۴٠( دم توافق و سودھای کل حاصل از ع) دالر 

  )دالر٣٠(از مازاد توافق  ٢/١بھ اضافھ ی ) دالر ۴٠( عدم توافق 

رقابت می "رچھ آنھا عمومااگ. متغییر مثال سوم چیزی است کھ در آن مخترع و تولید کننده ھردو در تجارت ھستند    

چھ از ( کنند، اما باید توجھ داشت کھ تولید کننده موقعیت بازاری را فراتر از آنچھ کھ وجود دارد توسعھ خواھد داد 

  .درغیراینصورت لیسانس غیرمنطقی خواھد بود). طریق افزایش قیمت یا ارتقا محصول 

مذاکره ارائھ دھیم بھ جز اینکھ نتیجھ ی عدم " را مانند قبال دوباره ، برای اھداف گویا، بگذارید برخی فرضیھ ھا

  :حاصلھ ھرواحد بصورت  ّنش راه حل مذاکره ینرخ حق اختیازی . دالر است  ٣٠) dI( ی مخترع 

rru = 1/2[$3.50 – $1.00] +1/2(40) [$30 – $40]                                                            (17.57) 

= $1.25 +[-$10/80]                                                                                                       (17.58) 

= $1.25 – $0.125                                                                                                          (17.59) 

= $1.125                                                                                                                       (17.60) 
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  :این نتایج در پرداخت حق امتیاز

III = $1.125 · 40 (17.61) 

= $45 (17.62) 

 

بھ بیان .ھ این خاطر کھ سودھای عدم توافق مخترع مثبت ھستندب. مثال قبل باالتراست  ازاینجا ، وجھ حق امتیاز 

بنابراین ، پول حق .دیگر، مخترع میتواند سودھایی از حق اختراع بدون اعطای لیسانس بھ تولیدکننده تحصیل کند

مطابق با این ، ھرطرف مبلغی را بدست می آورد کھ با سود عدم . امتیازی کھ وی درخواست می کند بیشتر است

سودھای تولید ) دالر ١۵+ دالر  ٣٠( دالراست ۴۵سودھای مخترع . ی نصف مازاد توافق برابراست افق بھ اضافھتو

  ).دالر ١۵+ دالر  ۴٠( دالر است  ۵۵کننده 

در مذاکرات .را بررسی کردند" نش " ، راه حل اساسی مذاکره ای  چوییو وینستینھمانطور کھ اشاره شد، 

چنین نابرابری ،  بھ منظور محاسبھ برای. ھرحال ، قدرت چانھ زنی اغلب برابر نیستلیسانس در دنیای واقعی ،در

نشان داده شده  ١٧.٢و ١٧.١درمعادالت ا براساس راه حل مذاکره ای نش کھھرواحد ر امتیاز شخص میتواند حق

 :با استفاده از آن ساختار، حق امتیاز ھرواحد. بگیرد

rru = α [PM – AC (QM)] + (1 – α) dI/QM – dM/QM (17.63) 

:در صورتیکھ  

rru: میزان حق امتیاز ھر واحد 

PM: قیمت ھر واحد برای تولیدکننده 

ACM: تولید کنندهھر واحد برای  متوسط ھزینھ ھای  

QM: میزان تولید 

dI: سودھای حاصل از عدم توافق برای مخترع 

dM: سودھای حاصل از عدم توافق برای تولید کننده 

α:  زنی نسبی مخترع قدرت چانھ    ≤ α ≤ 1 

، مخترع سھمی از "اوال:عنصراست  ٣نابرابراست شامل از ھرواحد زمانیکھ قدرت چانھ زنی نرخ حق امتی

، مخترع سھمی از سودھای عدم توافق " ثانیا.دریافت می کند، اشبرابر با قدرت چانھ زنی نسبی ھرواحد سھم را 

، حق امتیاز با یک سھم " ثالثا. بدست می آورد،از قدرت چانھ زنی نسبی اش درجھ کمتر  ١برابر با ھرواحد خود را 

  . می یابدبرای تولید کننده کاھش ، برابر با قدرت چانھ زنی مخترع از سودھای عدم توافق ھر واحد 

مخترع ھمھ سود ھرواحد را کمتر از سودھای عدم  )α =١( اگر مخترع در موقعیت مذاکره ای مسلط باشد ، 

بھ خاطر آورید ، نتیجھ ی مطلوب نتیجھ ای است کھ در آن ھر طرف . فق ھر واحد تولید کننده بدست خواھد آوردتوا

) α =٠( اگر مخترع قدرت چانھ زنی نداشتھ باشد .حداقل آنچھ را کھ میتواند بدون مذاکره تحصیل کند ، بدست آورد

ھمانطور کھ قدرت چانھ زنی مخترع . حدود خواھد شدپس درآمد لیسانس دھنده بھ سود ھرواحد حاصل ازعدم توافق م

  . کاھش می یابد، وی مازاد توافقی کمتر و کمتری بدست می آورد
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  حق امتیاز ھر دالر
امتیازھا بعنوان درصدی از قت ، بیشترین حق در حقی. حق امتیاز را در ھر واحد بیان می کند ١٧.۶٣معادلھ ی  

  .ید است کھ حق امتیاز ھر دالر را بررسی کنیمدر نتیجھ ، مف. درآمدھا بیان میشوند

در  در تحلیل. طرح شده است ١٧.۵٠تا  ١٧.٣٩چنین محاسبھ ای میتواند با استفاده از روشی کھ در معادالت 

  :با معادلھ ی زیر جایگزین شود ١٧.۴٠ھرحال ، معادلھ 

ΠI = rrd · (PM · QM)                                                                                                   (17.64) 

  :در صورتیکھ

ΠI: سودھای مخترع 

rrd: میزان حق امتیاز ھر دالر 

PM: تولیدکننده قیمت ھر واحد برای  

QM: میزان تولید 
 

فروش  بردرآمد کل حاصل ازمبلغ سودی کھ مخترع بدست می آورد براساس قرارداد با حق امتیاز تقسیم شده 

 :باال طرح شدما درمی یابیم در تحلیلی کھ ١٧.۶۴از معادلھ ی  با استفاده.محصوالت مربوطھ برابر است 

rrd = rru/PM                                                                                                                            (17.65) 

= α [PM – AC (QM)]/PM + (1 – α) dI /(PMQM) – dM/(PMQM)                                                  (17.66) 

  :در صورتیکھ

rrd: میزان حق امتیاز ھر دالر 

rru:  واحدمیزان حق امتیاز ھر  

PM: قیمت ھر واحد برای تولیدکننده 

ACM: متوسط ھزینھ ھای ھر واحد برای تولید کننده  

QM: زان تولیدمی  

dI: سودھای حاصل از عدم توافق برای مخترع 

dM: سودھای حاصل از عدم توافق برای تولید کننده 

α:  قدرت چانھ زنی نسبی مخترع   ≤ α ≤ 1 

  

ھردالر بوسیلھ ی راه حل غیرمتقارن جزء در خصوص میزان حق امتیاز  ٣اثبات می کند کھ  ١٧.۶۶معادلھ ی 

 . است مطالبھ شده از سوی تولید کنندهسھمی از درصد افزایش نرخ محصوالت جزء  اولین. نش نشان داده شده است

جزء دوم سھمی از .سھم با قدرت چانھ زنی نسبی مخترع برابر استاین . افزایش نرخ سود ھر دالر از درآمد استاین 

م با قدرت چانھ زنی تولید این سھ.درصد درآمدھای کل حاصل از مذاکره کھ مخترع میتواند در فقدان توافق بدست آورد

میزان حق امتیاز ھر دالر با سومین جزء .میزان حق امتیاز با ھر دو این اجزاء افزایش می یابد. کننده برابر است

سھم با . تولید کننده ھستند در صورت فقدان قرارداد  کاھش می یابد کھ سھمی از درصد درآمد کل است کھ در دسترس

  .ر است قدرت چانھ زنی مخترع براب
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حد یک دالر ادالر است ، میانگین ھزینھ ی ھر و ۵/٣م کھ قیمت محصول ھر واحد یدبرای مثال سوم ، ما فرض کر     

این بطور ضمنی نشان میدھد کھ . واحد است  ۴٠است و میزان محصولی کھ انتظار میرود درخواست داده شود 

دالر میدھد و  ۴٠م کھ عدم مذاکره بھ تولید کننده یدرض کرما ھمچنین ف. است  ۴٠کننده سودھای مورد انتظار تولید 

دالر در نظر  ٧۵/٠ما میزان حق امتیاز ھر واحد را  ١٧.۴۵ی  ھدر معادل. زی نصیب مخترع نمی کندعدم مذاکره چی

رض با ف. برابر بود% ۴/٢١دالر بود آن با میزان حق امتیاز ھر دالر  ۵٠/٣با توجھ بھ اینکھ قیمت فروش . گرفتیم 

  .، نتیجھ ی متفاوتی حاصل میگردد α =۶قدرت چانھ زنی نابرابر ، 

rrd = .6 [$3.50 – $1.00]/$3.50 + .4 [$0/$140] – .6[$40/$140]                                         (17.67) 

= .6 [.71] – .6 [.29]                                                                                                           (17.68) 

= .43 – .176                                                                                                                      (17.69) 

= .257                                                                                                                               (17.70) 

= 25.7%                                                                                                                           (17.71) 

  

در این مثال ، میزان حق امتیاز . ھر دالر را افزایش میدھد افزایش قدرت چانھ زنی مخترع میزان حق امتیاز

  .افزایش یافت ، متناسب با افزایش قدرت چانھ زنی 

  

  

   شراه حل مذاکره ی َنارزیابی 
اگر خوب فھمیده شود و بھ دقت اعمال شود میتواند . بصورت روش خاص درآمده است  راه حل مذاکره ی ّنش

راه حل مذاکره ی بینش اساسی .نیستبا این وجود ، بدون محدودیت . ازدا مفید سر مالکیت فکریحدود قیمت " نھایتا

سودھای کلی منافعی را ارائھ  .نشان داده شده است ١٧.۵میتواند بطور ھندسی درک شود ھمانطور کھ در جدول  شَن

 دارائیسطح انتقال تقاء ارھمچنین گفتھ میشود بھ منظور . می کنند کھ بین مخترع و تولید کننده قرار است تعیین گردد

در دریافت نماید کھ وی را نقطھ ی شروع برای تخصیص سودھا این است کھ ھرطرف باید حداقل میزانی . است

  .بدست می آوردعدم توافق صورت 

سودھای باقیمانده .را دریافت نمایدdMدر قرارداد را کسب کند و تولید کننده حداقل  dIبنابراین ، مخترع باید حداقل 

بھ طرف قدرتمندتر مازادھای . براساس قدرت چانھ زنی طرفین تخصیص می یابد) dI – dM –سودھای کلی ( 

  .قرارداد تعلق می گیردحاصل از  یبیشتر

 

 

  (Π)سودھای کل

  diسودھای حاصل از عدم توافق برای مخترع
 تولیدکننده  سودھای حاصل از عدم توافق برای

  (Π – dl – dM) سود مازاد حاصل از قرارداد 
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α    

  قدرت چانھ زنی افزایش               قدرت چانھ زنی افزایش                                          

                                 تولید کننده                             مخترع                                  

  ١٧.۵جدول

 

پارامترھای  ٣اگر چھ بطور منطقی در مفھوم ساده است ، اما مسائل کاربردی در ارتباط با فھم و اعمال ھر 

  .مربوطھ وجود دارد

  )di( سودھای عدم توافق 
بی برای ھر دوطرف ارزیامی رود تحصیل گردد انتظار در صورت عدم انعقاد قرارداد  کھ منافعی را کھ استنیاز 

  .ھرطرف تجاری باید معلوم شود پیشنھادبھ بیان دیگر ، ارزش بھترین . شوند

ھر طرف در  عملکردرمستقیم آینده بھ در عمل ، ارزش خالص موجود ھمھ ی ریزشھای درونی مستقیم و غی

ت می صور ھا لیسانس و اقتصاد دان متخصصانتوسط ارزیابی اغلب . شرایطی کھ قراردادی منعقد نشده بستگی دارد

بھ  پیشنھادتشخیص و تعیین آنچھ کھ ممکن است بھترین  ، اختالفاولین . وجود دارند ییھا اختالفدرھرحال ، . گیرد

یک حس و ھای خود پیشنھادطرفین مذاکره حس عادالنھ ای نسبت بھ  "معموال. باشد خصوص برای طرف دیگر

  .رنددا انتخابھای طرف دیگرمحدود نسبت بھ 

باشد محتاط بھ دنبال داشتھ اشان میتواند  پیشنھاد، طرفین اغلب نسبت بھ تسھیم آنچھ کھ  ختالفابھ عنوان دومین 

حتی اگر طرفین از انتخاب ھای طرف .را سخت سازد dMو  dIیتواند ارائھ ی ارزیابی منطقی ازاین اطالعات م. اند

الزم است و اجماع بھ  در این خصوص یحکم. ھایی میتواند سخت باشدپیشنھاد د ، ارزشگذاری چنینندیگر مطلع باش

شان پیشنھاد، بعنوان یک موضوع کلی ، طرفین تمایل خواھند داشت کھ  اختالفدر سومین .سختی حاصل میگردد

تفاھم طرفین  تبعیض ھایی چنین . ھای طرف مقابل ارزش کمتری داشتھ باشدپیشنھادداشتھ باشند و  ارزش مضاعف

  .ل می سازدرا درخصوص سودھای عدم توافق مشک

ممکن است بطور  انتخابھادر رابطھ با ارزشگذاری بھترین انتخاب ھرطرف این حقیقت است کھ  اختالفچھارمین  

در برخورد با این جنبھ از حق امتیاز اساسی لیسانس ، لیسانس گیرنده اغلب . مستمر تغییر کنند و نمو پیدا کنند

ھمچنین ، . بیسج می کنندمطرح  مالکیت فکریمھ ریزی پیرامون بھترین دانشمندان موضوع اصلی را بھ منظور برنا

خودش را با مقایسھ میزان مبالغ پیشنھادی در مواجھ با یک شریک سرسخت ، لیسانس دھنده اغلب فن آوردی 

می توانند اھداف محرک باشند، بھ خصوص در  dIو  dMبنابراین .بھترین پیشنھاد را انتخاب می کنند، دیگران 

 .لیسانس کھ زمان برھستندمذاکرات 

  سھم مخترع  سھم تولید کننده
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مالحظات پنجمین اختالف ، این است کھ محاسبھ ی سود عدم توافق برای ھرطرف اغلب باید دربردارنده ی 

فن آوری را " بعنوان مثال ، درنظر بگیرید تولید کننده ای را کھ غالبا.غیرمستقیم  کھ ارزیابی آنھا دشوار است ، باشد

، نتیجھ ی یک مذاکره ی نوشتھ و امضاء شده  ممکن است بر مذاکرات آتی تاثیر برای چنین شرکتی . لیسانس میدھد

برای معاملھ دشواری کھ  ی راممکن است اعتبار مالکیت فکریبگذارد و تاثیر مذاکره ناموفق در رابطھ با قطعھ ای 

ی نوشتھ و امضاء  برای مخترع ، شکست در یک مذاکره. ارائھ دھد،  در مذاکرات بعدی پول را ذخیره خواھد کرد

  .متعاقبی کھ اعتبار مشابھی درخصوص دشواری دارند است منجر شود بھ نتایج بھبود دھنده در مذاکرات  شده ممکن

 ,dMچنین مالحظاتی ممکن است برای معلوم کردن کمیت آنھا دشوار باشد اضافھ نمودن پیچیدگی دیگر بھ تعیین 

dI .شی برای ارزیابی علیرغم این اختالفات ، مھم است کھ تالdM, d Iچون . تا آنجا کھ ممکن است بھ کار برده شود

محاسبھ میشود، قصور در ارزیابی دو متغیر آخر بھ یک نتیجھ ی  dM, dIمازاد قرارداد بعنوان سودھای کلی منھای 

  .نامعین منجر میشود

  

  

 سودھای کل 
حاصل  است کھ براساس مالحظات قراردادتخمین سودھایی  شراه حل مذاکره ی َنقسمت منطقی دیگر از تحلیل  

قسمت معمولی از جعبھ ابزار  فراھم می کند وسایلی کھ چنین ارزیابی ھایی را بعنوان موضوع کلی ،. میگردد

لیسانس یا اقتصاددانان است و انتظار میرود کھ چنین ارزیابی ھایی بطور روتین توسط طرفین درگیر در  متخصصان

نکتھ در رابطھ با  ٣، در ھر حال ، ش راه حل مذاکره ی َناز نظر اعمال . شوندارائھ  فکریمالکیت مذاکره ی لیسانس 

 .ه می شودارزیابی ھای سودھای حاصلھ از قرارداد مھم شمرد

، اگر چھ میتوان انتظار داشت ھردوطرف ارزیابی از سودھای حاصلھ از قرارداد را ارائھ دھند،اما طرفین "اوال

مطرح فن آوری جدید است کھ در ارتباط با  مالکیت فکری نرسند، بھ خصوص اگر ییکسان تیجھ یممکن است بھ ن

 تقسیمبی تناسبی ھای اطالعات بھ تفاوتھایی در ارزیابی  ھمانند قبل ،. ارزش آن عدم اطمینان اساسی وجود دارد

  .منافع منجر میشود کھ بھ تفاوتھایی در قسمتھای مدنظر منفعت منجر میشود

  .افزایش یا کاھش می یابنددر طول زمانی کھ می گذرد ھای آنھا  تخمینسودھای کل و ، "ثانیا 

ھمھ شروط بنابراین .یسانس در جریان وابستھ نباشد، سودھای کل ممکن است بھ نتیجھ ی مذاکرات ل" ثالثا

  .لیسانس ممکن است انگیزه ھای طرفین را از طرقی کھ بر سودھای کل تاثیر می گذارد، تغییردھد

دالر است و میانگین ھزینھ ی تولید ھرواحد یک  ۵/٣کردیم کھ قیمت ھر واحد محصول در مثال سوم ، فرض    

این فرضیات بطور ضمنی بیان کردند . واحد است ۴٠دالر است و میزانی کھ مورد انتظار است درخواست داده شود 

با قدرت چانھ زنی برابر ، تعیین کردیم کھ میزان در آن مثال ، . دالر است  ۴٠کھ سودھای مورد انتظار تولید کننده 

  .درصد خواھد بود ۴/٢١حق امتیاز 
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، اینگونھ تلقی شود کھ حق امتیاز کل "اوال. مبلغ حق امتیاز میتواند توسط تولید کننده بھ چند طریق محاسبھ گردد 

امتیاز بر تصمیمات تولید کننده  ، حقدر چنین شرایطی . پرداخت شودجام تجارت دالر بعنوان ھزینھ ی ثابت ان ٢١/۴

بھ وجھ دیگر ، تولید کننده میتواند تمام افزایش ھزینھ را بھ مشتریانش . درخصوص قیمت گذاری تاثیر نخواھد گذاشت

. درخواست رو بھ پائین ھستند ، افزایش قیمت با کاھش کمیت روبرو خواھد شد منحنی ھایشیب چون . منتقل کند

نی درخواست کھ در آن معامالت صورت می گیرند ، این افزایش قیمت ممکن است بیشتر قابل بستھ بھ نقطھ ی منح

عالوه براین ، افزایش قیمت ممکن است با . تھاتر با کاھش درخواست باشد ، در نھایت درآمد کل کاھش می یابد

  .کاھش میزان درخواست کمتری مواجھ شود

ھمانطور کھ میزان سود کل تغییر می کند،میزان حق . بماند باقیبعید است کھ بدون تغییر  Πدر ھر دو مورد ، 

اشاره شد ، ارزیابی تا حد ممکن بصورت واضح و " ھمانطور کھ قبال.امتیاز مورد انتظار ھم ممکن است تغییر کند

،  شی َنراه حل مذاکره سومین عنصر در تحلیل . مازاد قرارداد با ارزیابی تقسیم میشودسود میزان . ثابت مھم است 

α مانند قوانین  رایک مذاکره معلوم و معین  عوامل تجاریاین عنصر .، قدرت چانھ زنی نسبی طرفین مذاکره است

 نفع نشان میدھد کھ میتواند نتیجھ بھ بھ عنوان ساختاریبازی ،سیاستھایی کھ از سوی مذاکره کنندگان اتخاذ میگردد، 

  .طرف دیگر تغییر دھد

ناشی  ، استفاده میشود لیسانس  متخصصان قراردادتوسط  از طرقی کھ بطور معمول αمین ، تخ dIو Πبرخالف     

در فقدان .بیشتر شامل ارزیابی ھای ذھنی قدرت چانھ زنی طرفین درگیر در مذاکره است α، تخمین  بلکھ .نمی شود

بنابراین سئوالی کھ .)α =٢/١( قدرت چانھ زنی نسبی برابر استاطالعات اضافی ، بطور منطقی میتوان انتظار داشت 

  ؟شود ٢/١ کمتر یا بیشتراز αسبب می گردد چھ چیز : مطرح میشود این است کھ 

بھ خصوص ، راھھای متفاوتی ھستند کھ درآنھا طرفین . دور می سازد زمان است  ٢/١را از  αکھ  عواملیکی از 

مذاکرات لیسانس در درتذکر داده شد ، " کھ قبالھمانطور .میدھند اشان را تغییردرگیر درمذاکره در طول زمان واکنش 

راه حل مذاکره ی پیشنھادھای ھمزمان در شیوه ھای این در حالی است کھ دنیای واقعی چنین یکی زمانی وجود ندارد،

ھمچنین درحالیکھ چنین مذاکراتی در حال واقع . ، مذاکرات دنیای واقعی زمان براست برعکس. ارائھ میگردد شَن

بھ عالوه ، ھمینطور کھ زمان می گذرد ، این . ھیچ یک از طرفین قرارداد از منافع قرارداد بھره نمی برند شدن است ،

تغییر سایر توسعھ ھای و پیشرفتھا  دلیلبراساس شرایط بھ  میتواند مالکیت فکری احتمال افزایش می یابد کھ ارزش

   .کند
ا تاخیر در انعقاد قرارداد ایجاد میشوند و میتوان کھ ھرطرف با آن روبرو ست ب ھزینھ ھای نسبی و خطراتی

بر صبر ھر طرف برای بھ تاخیرانداختن قرارداد و در نتیجھ بر قدرت چانھ زنی نسبی  انتظار داشت تاثیر مستقیم

  .ھرطرف داشتھ باشد

بھ نوبت  نمقالھ ای در توصیف مدل مذاکره ای کھ در آن بازیگرا) ١(" آریل رابینستن"،  ١٩٨٠دھھ در اوایل  

این مقالھ . پیشنھادات را بھ طرف دیگر درخصوص تقسیم منافع ارائھ می دادند تا قرارداد منعقد شود، منتشرکردند

 ٢منفعت بھ  اثبات کرد کھ تقسیم رابینستن.  را مورد بررسی قرار داد ھدایت کنندگان تقسیم منفعت بین طرفین مذاکره

   نسبی طرفین مذاکره  ضررمیزان ) ٢                         شنھادات  زمان بین پی) ١  :پارامتر بستگی دارد 
1. Ariel Rubinstein 
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نشان داد کھ تا حدودی تاخیر بین زمان یک پیشنھادی کھ رد شده و پیشنھاد بعدی کھ ارائھ شده وجود دارد  رابینستن 

این سود از این حقیقت . عت را دریافت کند طرف پیشنھاد دھنده سود می برد و خواھد توانست سھم بیشتری ازمنف

ھمانطور کھ زمان بین .در طول زمان بین پیشنھادھا از بین رفتھ است مالکیت فکریناشی میشود کھ ارزش 

با عنایت .پیشنھاد دھنده خنثی میشود یی ھم کاھش می یابند و سود اولینچنین ضررھا میزانپیشنھادھا کم میشود ، 

در حقیقت ، وقتی . فین مذاکره ، طرف با صبوری کمتر سھم کمتری از منفعت نصیبش میشودنسبی طر ضرربھ میزان 

. آنھا بستگی دارد ضررآنی ھستند ، تخصیص منفعت بین طرفین تنھا بھ میزان " اساسا پاسخ دھیو  ادنپیشنھاد د

 : یعنیاز نظر ریاضی ، . اگر یک طرف صبورتر باشد ، قدرت چانھ زنی وی بیشتر است 

α = r 2 / r1 + r2 

:در صورتیکھ  

α: ١قدرت چانھ زنی طرف  

r1:  ١میزان ضرر طرف  

r2: ٢ضرر طرف  میزان  

برابر صبور  ٢برابر قدرت دارد چون وی ٢،  ١باشد، طرف α = .67و در نتیجھ  r2 = 20%و  r1 = 10%اگر 

  .است

چنین ھزینھ ھایی شامل . س می یابد، در ھزینھ ی مذاکره ی ھر طرف انعکا ضررباید تذکر داده شود کھ میزان  

بازاری ، ھزینھ بالقوه ارزش زمانی پول طرفین ، ھمینطور ھزینھ ھای مورد انتظار در ارتباط با پیشرفتھای معکوس 

ھای در رابطھ با زمان از دست رفتھ ی اعتبار اختراع و ھزینھ ھای دیگر کھ یک قرارداد فوری را بھ قراردادی در 

برخی فن آوری ھای جدید افق ھای بسیاری از فرصت برای تولید کنندگان دارد . ، می باشد می سازدآینده ترجیح پذیر 

فن آوری ھای دیگر . پائین است" میزان کاھش سود طرفین کامال. و بھ راحتی جای تکنولوژی دیگر را می گیرند

، یک مخترع آتی با فرصتھای "فامضا. کاھش سود آنھا بسیار باال است میزان. فرصتھای بسیار محدودی را دارند

   .مورد بررسی قراردھدمنفعت را لیسانس محدود ممکن است 

، اھمیت تولید نقدینگی کھ بطور کلی و این پروژه ھا کھ بطور خاص ایجاد میگردد، معادلھ ای از تجارت بعالوه 

نابع مالی محدود و شخص مخترع با م.کنونی و برنامھ ریزی شده ی ھرطرف و موقعیت مالی آنھا خواھد شد

ملیتی بزرگ با بیشمار یل دارد و سریعتر از یک شرکت چند فرصتھای محدود لیسانس بیشتر بھ چنین معاملھ ای تما

پروژه ھای سود آور و بزرگ بطور نسبی ھزینھ ی تاخیر در دسترس بھ این پروژه ھا را . پروژه ھای آتی خواھد بود

  .افزایش میدھد

بعنوان مثال ، اگر تولید کننده . ز میتواند بھ ماھیت رابط بین طرفین بستگی داشتھ باشدقدرت چانھ زنی نسبی نی

برای تولید کننده را تاحدی قدرت نفوذ مذاکره را فراھم می کند کھ بر " مشتری اصلی مخترع باشد، این شرایط احتماال

سرمایھ گذاری اساسی در یک پروژه " البھ وجھ دیگر، اگر تولید کننده قب. قدرت مذاکره ی نسبی اثر خواھد گذاشت

این امرمیتوان قدرت چانھ زنی تولید کننده را کرده باشد و بھ قرارداد لیسانس برای تکمیل پروژه نیاز داشتھ باشد ، 

  .کاھش دھد
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روشن " ، کامال"اوال. قدرت چانھ زنی نسبی ھمچنین میتواند بوسیلھ ی ماھیت مذاکرات تحت تاثیر قرار گیرد 

مفھومی نیست کھ " قدرت چانھ زنی نسبی ." چھ چیز باید در تعیین یا چگونگی سنجش ھرعامل درگیر باشدنیست 

ھمواره فقدان اطالعات  نھ تنھا، " ثانیا. اغلب از سوی اقتصاد دانان و متخصصان لیسانس بیان و تعیین گردیده است

 تمایزبعالوه طرفین اغلب تمایل دارند اطالعات م.نندیر می کھزینھ ھای نسبی در طول زمان تغی کامل وجود دارد ، بلکھ

سودھای حاصل از عدم توافق بر . است نامشخص α و di تمایز بین،"ثالثا.را بھ شرکای بالقوه ی خود ارائھ دھند

بھ بررسی  αتخمین . شوند موشکافیتاثیرات الزم است .ھمراه است باال  αباال اغلب با  di .قدرت چانھ زنی موثرند

از " ی معموالخوشبختانھ ، چنین ارزیابی ھای. م شرایط درگیر در مذاکره و ارزیابی واقعی قدرت ھرطرف نیاز داردتما

 شراه حل مذاکره ی َنکھ باید در اعمال چارچوب صورت می گیرد، آنھا فقط بھ اندازه ای سوی متخصصان لیسانس 

بھبود می  شراه حل مذاکره ی َنتوانایی برای اعمال روش در باره ی چنین مسائلی   مند با تفکر قاعده. صریح نیستند

کھ در صدد لیسانس دادن آن ھستند مالکیت فکری بھ موجب آن ، بررسی در باره ی قیمت گذاری صحیح برای و  یابد

  .، صورت می پذیرد

 

  جه نتي
عملکرد .ت لیسانس را توضیح دھد یا تشریح نمایدمذاکراتالش نمی کند تا نتایج  شراه حل مذاکره ی َن ساختار 

ماھیت بسیار ذھنی و شخصی  دلیلبھ " ارزش محتمل واقعابررسی بعالوه ، . تئوری است" برجستھ ی آن ماھیتا

راه حل مذاکره  بھ بیان دیگر،.غیرممکن است سودھای کل مورد انتظار ، سودھای عدم توافق و قدرت چانھ زنی نسبی

داور یک ھمچنین ممکن است بعنوان آنچھ کھ  این راه حل. منطقی در برابر ویژگی ھای منطقی است نتیجھ ی  شی َن

شدن با این اطالعات و انتظارات مرتبط ، مذاکره ی  ه مندبھر .منطقی و مطلع نتیجھ گیری کند، تلقی گردد"کامال

  .لیسانس در دنیای واقعی را احاطھ می کند

گامھایی برای دریافت آن برداشتن فیدی را بعنوان نتیجھ منطقی ایجاد می کند و م بینشھایحداقل ، این راه حل 

ممکن است چنین دیدگاھی . ت خیلی مھم باشندھر دو طرف باید درصدد دستیابی ، ارزیابی و تسھیم اطالعا.استنیاز 

با عنایت بھ پارامترھای  و قرارداد می شونداطالعات مطالبھ . بھ راه حلی مطلوب از جنبھ ی فردی و جمعی منجر شود

دومین .ناشی میشود خاتمھ یافتھاولین پارامتر منافع برنامھ ریزی شده است کھ ازیک لیسانس . دوشمی منعقد  مھم

  .سومین پارامتر قدرت چانھ زنی عینی ھرطرف است. ھرطرف است برایعدم توافق حاصل ازپارامتر سودھای 

، منطقی و مطلوب ، انتظارات متعادلنقص ھایی  نسبت بھ اطالعات کامل ، در حقیقت در ھمھ موقعیتھای لیسانس ،    

حق بھ حرکتی بھ سمت  نقص ھابا این وجود ، کاھش این . وجود خواھد داشتو نظرات منطقی قدرت چانھ زنی 

ل ، مبلغی است کھ بھ ھرطرف لیسانس پولی را معاد حق امتیازاین .منجرخواھد شدلیسانس  برای مطلوبامتیازی 

  .سود عدم ورودشان بھ لیسانس بھ اضافھ ی سھم برابری از سودھای خالص مذاکره میدھد

  

  


