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 فصل اول

 مقدمه

های آینده وجود دارد، قطعیت در جریانناپایدار و رقابتی بوده و ریسک و  عدمدر دنیای امروز که محیط کسب و کار به شدت 

 ایهیابیهای مدیریتی را وارد ارزشپذیریهای مختلف است و انعطافها و پروژهگذاریاختیار حقیقی رویکردی برای ارزیابی سرمایه

گذاری آینده غیرقطعی است و هنگامی که مسیر سرمایه نیستند. های سنتی قادر به انجام آنکند که روشگذاری میهای سرمایهپروژه

پاسخ به تحوالت غیرمنتظره  در ،گذاری آیندههای سرمایهدر تصمیمتواند؛ بیاموزد؛ وفق دهد و شود، مدیر شرکت میپویا آشکار می

های استانداردی است که ممکن است تحلیلتر از تجزیه و ها در یک محیط پویا اغلب پیچیدهتجدیدنظر کند. ارزیابی پروژه ،بازار

ند. یک کریزی شده، فرض میگذاری و سناریوهای جریان نقدی طرحد شود، که به طور ضمنی دید ثابتی از تصمیمات سرمایههاپیشن

حیط در م های رشدپذیری و فرصتانداز پویا به رویکرد ارزیابی سنتی با ترکیب ارزش انعطافچارچوب اختیارها حقیقی، یک چشم

حقیقی، استفاده شده  هایگذاری سازمان اختیارابزاری برای ارزش عنوانبهر فزاینده، ارزیابی اختیار وافزاید. به طغیر قطعی، می

 {20}است

رود. این تحقیق و توسعه عنوان یک مزیت رقابتی به شمار میهای تحقیق و توسعه بهگذاری روی پروژهدر حال حاضر سرمایه

سعه های تحقیق و تویابی مناسب و صحیح پروژهکند. از این رو ارزشگونگی تخصیص بودجه و مسائل مالی را تعیین میاست که چ

 امری است ضروری که به کمک رویکرد اختیار حقیقی این امر میسر است.

های علمی شده در سازمانها گذاریرویکردی برتر برای فناوری و سرمایه (R&D) 1نظریه تحقیق و توسعه 1690از اواسط دهه 

 {.13}است 

امری مسلم و بدیهی فرض گردیده است و  عنوانبهگذاری روی تحقیق و توسعه، در کشورهای پیشرفته صنعتی اهمیت سرمایه

 گذاری درکند. در حال حاضر سرمایهامروزه این تحقیق و توسعه است که چگونگی تخصیص بودجه و مسائل مالی را تعیین می

وند المللی شتوانند وارد عرصه رقابت در سطح بینآید. امروزه کشورهایی مییک مزیت رقابتی به شمار می عنوانبه R&D واحدهای

های جدید برآمده و این امر به جز با داشتن مراکز تحقیق و توسعه فعال و مطابق با معیارهای که همواره در پی استفاده از فناوری

 {.1}هد بود پذیر نخوانوین جهانی امکان

های ارائه شده در های تحقیق و توسعه، بررسی مقالههدف این پژوهش، بعد از تعریف و شناخت دقیق اختیار حقیقی و پروژه

-هکار برده شده است.مقالها و انواع اختیارهای بههای تحقیق و توسعه و تجزیه و تحلیل مدلزمینه استفاده از اختیار حقیقی در پروژه

های اخیر توجه زیادی به های اولیه اغلب به بررسی و ارائه مفاهیم مرتبط و مهم پرداخته بودند و در سالشده در سالهای ارائه 

 های تحقیق و توسعه مختلف صورت گرفته است.استفاده کاربردی از رویکرد اختیار حقیقی در پروژه
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