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طبقه بندی سطوح تکنولوژی رباساس استاندا رداهی نیب المللی
-1مقدمه
اصطالح تکنولوژی از دو واژه یونانی «تکنو» به معنای هنر و صنعت و «لوژی» به معنای علم تشکیل گردیده که بر اساس معادل
انگلیسی میتوان آن را «فنشناسی» یا «فنآوری» در فارسی معنا نمود (رحمانی و علیزاده .)6831،با این وجود ،در ادبیات
اقتصادی به دلیل گستردگی مفهوم تکنولوژی تعاریف متعددی برای آن وجود دارد .به عنوان مثال ،پورتر )6993( 6تکنولوژی را
مجموعهای از دانش ،محصوالت ،فرآیندها ،ابزارها ،روشها ،ساختارها و سیستمهایی میداند که در ایجاد ارزشافزوده در یک
سیستم بهکار گرفته میشود .از نظر  UNIDO2تکنولوژی دانش و مهارت الزم برای تولید کاال و خدماتی است که حاصل قدرت
تفکر و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت است (فیضپور و رضایی .)6896 ،رحمانی و علیزاده ( )6831با توجه
به اطلس تکنولوژی ،آن را عامل تبدیل کننده منابعطبیعی ،زمین ،سرمایه و نیروی انسانی به کاالهای ساخته شده تعریف کرده
و بنابراین تکنولوژی ترکیب پیچیدهای از چهار عنصر سختافزار و ماشینآالت ،دانش فنی یا ابزار اطالعات ،تواناییهای انسانی
تکنولوژی و سازماندهی و مدیریت تعریف شده است .گزارش توسعه صنعتی (  )2166,IDR8تکنولوژی را استفاده از دانش به
منظور تولید دانسته که شامل فرآیندهای سازمانی (شیوههای سازمانی و مدیریتی و فرآیندهای تولید) ،دانش (ضمنی و مدون)
و محصوالت و ماشینآالت (تجهیزات فیزیکی و مصنوعات) میباشد .خلیل )2000( 4تکنولوژی را فرآیند ترکیب نظاممند ابزار،
دانش فنی و اطالعات الزم برای بهکارگیری ابزار و نیز مهارت های انسانی مورد نیاز برای استفاده از دانش و ابزار میداند .این در
حالی است که همانند تعاریف متعدد ،روشهای مختلفی نیز جهت طبقهبندی بنگاهها و صنایع تولیدی برحسب سطوح تکنولوژی
ارائه شده و در این میان طبقهبندیهای  ،OECD5 ،UNIDOشدت  ،R&Dسطوح مهارتی و آموزشی از مهمترین آنها تلقی
میشود.
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طبقه بندی سطوح تکنولوژی رباساس استاندا رداهی نیب المللی
-2طبقهبندی UNIDO
یکی از مهمترین روشهای طبقه بندی صنایع تولیدی برحسب سطوح مختلف تکنولوژی است و این طبقهبندی را میتوان در
جدول ( )6مشاهده نمود .همانگونه که مشاهده میشود در این طبقهبندی صنایع تولیدی در سطح کدهای دو رقمی ISIC1
در چهار سطح صنایع با تکنولوژی باال ( ،)HT7متوسط رو به باال ( ،)MHT3متوسط رو به پایین ( )MLT9و پایین ()LT61
تقسیم شدهاند.
جدول  .1طبقهبندی صنایع تولیدی بر اساس کدهای دو رقمی  ISICبا توجه به معیار شدت تکنولوژی
كد

طبقهبندی تکنولوژی

نام صنعت

صنعت

HT

MHT

MLT

LT



صنايع مواد غذايي و آشاميدني





توليد محصوالت از توتون و تنباكو– سيگار





توليد منسوجات





توليد پوشاك عملآوردن و رنگكردن پوست خزدار





دباغي و عملآوردن چرم و ساخت كيف و چمدان و زين و يراق و توليد كفش





توليد چوب و محصوالت چوبي و چوبپنبه -غير از مبلمان -ساخت كاال از ني...





توليد كاغذ و محصوالت كاغذي





انتشار و چاپ و تكثير رسانههاي ضبط شده





توليد زغال كك -پااليشگاههاي نفت و سوخت هستهاي



توليد مواد و محصوالت شيميايي



توليد مصنوعات الستيكي و پالستيكي





توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي





توليد فلزات اساسي





توليد محصوالت فلزي فابريكي بهجز ماشينآالت و تجهيزات





توليد ماشينآالت و تجهيزات طبقهبندي نشده در جاي ديگر






International Standard Industrial Classification

6

High Technology

7

Medium High Technology

8

Medium Low Technology

9

Low Technology

2

10

طبقه بندی سطوح تکنولوژی رباساس استاندا رداهی نیب المللی
كد

طبقهبندی تکنولوژی

نام صنعت

صنعت

HT

MHT

MLT

LT



توليد ماشينآالت اداري و حسابگر و محاسباتي





توليد ماشينآالت مولد و انتقال برق و دستگاههاي برقي طبقهبندي نشده در جاي ديگر





توليد راديو و تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباطي





توليد ابزار پزشكي ،ابزار اپتيكي ،ابزار دقيق و انواع ساعتهاي مچي





توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيمتريلر





توليد ساير وسايل حمل و نقل





توليد مبلمان و مصنوعات طبقهبندي نشده در جاي ديگر





بازيافت



مأخذ.UNIDO, 2011 :
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طبقه بندی سطوح تکنولوژی رباساس استاندا رداهی نیب المللی
-3روش طبقهبندی OECD
معیار دیگری برای طبقهبندی صنایع تولیدی بر حسب سطح تکنولوژی مانند جدول ( )2است ( .)INE66, 2002همانگونه که
مشاهده میشود در این طبقهبندی صنایع تولیدی با معیار شدت  R&Dدر چهار گروه تکنولوژی باال ،متوسط رو به باال ،متوسط
رو به پایین و پایین تقسیم شدهاند.

جدول  .2طبقهبندی صنایع تولیدی کشورهای عضو  OECDبا توجه به معیار شدت R&D
طبقهبندی تکنولوژی

نام صنعت

HT

.ساخت هواپيما و صنعت فضايي



.ماشين هاي اداري و كامپيوتر



.صنعت داروسازي



 .ارتباطات الكترونيك



MHT

 .ابزار علمي



. .ماشين آالت برقي



.صنعت خودرو



 .توليدات شيميايي



. .ماشين آالت و تجهيزات مكانيكي



MLT

 .ساخت و ساز نيروي دريايي



 .الستيك و پالستيك



 .ساير موارد حمل و نقل



 .سنگ ،خاك رس و شيشه اي



 .توليدات غيرفلزي آهني



 .ساير صنايع توليدي



 .توليدات فلزي



LT

 .پااليش و پخش نفت



 .فلزات آهني



Instituto Nacional Estadistica
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طبقهبندی تکنولوژی

نام صنعت

HT

MHT

MLT

LT

 .كاغذ ،چاپ و نشر و چاپ



 .نساجي ،توليد چرم



 .توليد مبلمان و مواد ساخته شده از چوب ،چوب پنبه،



 .مواد غذايي ،نوشابه و توتون و تنباكو



مأخذ.OECD, 1989:

5

