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  صنعت ليزينگ ثير نيروهاي محيط  تخصصي درأبررسي تارائه مدلي جهت 
  

  ميرزاييحسين 
  دانشگاه آزاد اسالمي مديريت صنعتي  كارشناس ارشد 

   زادهفاطمه حسين
 كارشناس ارشد تحقيق و توسعه شركت ليزينگ صنعت و معدن

  
  

  چكيده

ايـن  . يكي از خصوصيات اين محـيط رقـابتي تغييـر اسـت    . باشند رقابتي مشغول فعاليت ميامروزه صنايع در يك محيط بسيار 

امروزه بخـش خـدمات در   . دنشو ها مي براي صنايع و سازمان 2، و تهديداتي1ها ها در محيط، موجب ايجاد فرصت تغييرات و دگرگوني

باشد در حال  هاي آن مي اي برخوردار است و گروه خدمات مالي كه صنعت ليزينگ يكي از زير مجموعه ه جهان و ايران از جايگاه ويژ

مدلي بهينه جهت بررسي برهمين اساس در اين مقاله سعي شده به شناسايي . رشد بوده، و رقابت پيوسته در آن رو به افزايش است

  .ليزينگ پرداخته شود بيروني در صنعتحيط م

  

  ليزينگ، عوامل بيروني، استراتژي: ها كليد واژه

  

  

  

  

  

                                                 
1-Opportunities 
2-Threats 
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  مقدمه-1

بررسي محيطي هم .مده مربوط به محيط سازمانيآارزيابي و نشر اطالعات به دست ، بررسي محيطي عبارت است از نظارت

در بررسي  .برد استراتژيك و تضمين سالمتي بلندمدت بهره مي هاي ن براي جلوگيري از شوكآچنين ابزاري است كه شركت از 

هاي مناسب از  تا مديران بتوانند با تدوين استراتژي شوند ها و تهديدهاي پيش روي شركت شناسايي مي فرصت، عوامل خارجي

  .نها پرهيز نمايندآبرداري كنند و اثرات عوامل تهديدكننده را كاهش دهند يا از  ها بهره فرصت

و محيط تخصصي يا  3محيط عمومي يا كالن :محيط را به دو اليه  معموالً، سازمان خارجي محيطت بررسي عوامل جه

هاي سازمان اثر  شامل نيروهاي كالني است كه به طور غير مستقيم بر فعاليت محيط عمومي .(!)كنند تقسيم مي 4خرد

گذارند و خود  ثير ميأهايي است كه به طور مستقيم بر شركت ت ن دسته از عناصر يا گروهآشامل  محيط تخصصي .گذارند مي

  .پذيرند ثير ميأن تآنيز از 

مدل ارائه ترين و پركاربردترين آن  خصوص چگونگي بررسي عوامل محيطي وجود دارد كه معروف هاي متعددي در مدل

در اين نظريه وضعيت رقابت در يك  .است سازگاري بر رقابت ،معتقد است اساس تدوين استراتژي پورتر. شده توسط پورتر است

وري آقدرت جمعي اين نيروها ظرفيت سود(!)  باشد كه در نمودار يك ارائه شده است صنعت متكي بر پنج نيروي اساسي مي

  .كند نهايي يك تجارت را معين مي

  

   

                                                 
3-General / Macro environment 
4-Task / Function /Micro environment 
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  يروهاي مطرح در مدل پورترن -نمودار يك

  
آشنا كردن اندازهاي تحليلي، و  ، گسترش دادن چشموظيفه مطالعات اكتشافي معتقد است كهاز طرف ديگر ريموند كيوي 

و به نها را به زباني ترجمه كرد آهاي نو بايد  برداري از ايده به منظور بهرهبه عبارت ديگر  .استحقق با افكار متخصصان ديگر م

اين موضوعي است كه  .باشدشده هاي مشاهده  وري و تحليل دادهآ جمع درخصوص ،ورد كه راهنماي محققآهايي در صورت

  (!) )شكل شماره يك( ايش از آن استفاده كرده است ريموند كيوي در ساخت مدل تحقيقي

  مدل تحقيق كيوي -شكل يك

  )مفاهيم(مفهوم

  ابعاد          ابعاد                                   ابعاد                                                           

  

  

  

  

  ها شاخص     ها                ها                       شاخص شاخص                             

  

 واردينتازهتهديد

 جانشين محصول تهديد

 
  صنعت سطح در رقابت

 
  كنندگان تامين

 
  خريداران

 
  واردين تازه

  
  ها جانشين

  ستد و داد قدرتستدودادقدرت

  خريداران  كنندگان تامين
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 صنعت ليزينگ ثير نيروهاي محيط تخصصي درأبررسي ت -2

در . معرفي كرده است )مكمل محصوالت بانكي(محصول مالي يك ، صنعت ليزينگ را به عنوان 2005رشد اقتصادي سال 

اقتصاد يك كشور را دارد، هاي مختلف  مدت كه توانايي حمايت از توسعه بخش واقع ليزينگ توانسته است به عنوان منبع مالي ميان

هاي مهم در اين صنعت  ثر بر آن يكي از بحثؤبا توجه به اهميت صنعت ليزينگ، بحث شناسايي عوامل خارجي م .شناخته شود

  .]1[است

هـاي   مزيـت هـا هماننـد ريسـك،     برخي از اين ويژگـي . است ، از ديگر صنايع متمايزآنهاي خاص  به دليل ويژگياين صنعت 

ثر بر بازار ليزينگ بسيار متفـاوت از ديگـر صـنايع    ؤهاي م لفهؤبه عنوان مثال م .]3[باشد هاي قانوني، و غيره مي محدوديتمالياتي و 

دهد بلكه اندازه بازار ليزينـگ از طريـق ميـزان معوقـات قابـل       لزوماً اندازه بازار ليزينگ را نشان نمي ،كه دامنه تقاضا است به طوري

  .]2[آيد ارزش كسب و كارهاي جديد به دست ميوصول در صنعت ليزينگ، و 

  .تواند به تنهايي پاسخگوي تحليل محيط بيروني صنعت ليزينگ باشد هايي همچون ديويد نمي بر همين اساس مدل 

براي بررسي محيط بيروني صنعت ليزينگ ابتدا بايد عوامل بيروني مشخص شده، سپس با تعيـين ابعـاد هـر يـك از عوامـل،      

توان به تحليـل هـر يـك از     هاي تعريف شده، مي هر يك از ابعاد تعريف گردد، و در نهايت بر مبناي شاخصهايي متناسب با  شاخص

  . عوامل شناسايي شده پرداخت

ر نيروهاي رقابتي در صـنعت ليزينـگ، بـه عنـوان يكـي از عوامـل محـيط بيرونـي         ثيأبررسي شدت ت ،با توجه به مدل تحقيق

ها بـراي   جهت مشخص شدن شاخص .ديگردتعيين  حوزه مطرح شده در مدل پورتر به عنوان ابعاد اين مفهوم پنجشناسايي شده، و 

پـس از نظرسـنجي از اسـاتيد دانشـگاهي، و     االت ؤسـ د كـه ايـن   شطراحي  مدل پورترحوزه  5سوال در  36تعداد   ،ابعاد ذكر شده

نهايت با مطالعه و بررسي محيط بيرون و با اخذ نظرات كارشناسي در . يد قرار گرفتأيصاحبنظران صنعت ليزينگ مورد تصويب و ت

رگرفتـه  نظ ضـرايب در  در نهايت بر اسـاس  )جدول شماره يك(االت مطرح شده پاسخ داده شد ؤنظران صنعت ليزينگ، به س صاحب

  . گردد ، امتيازات هر حوزه تعيين مياالتؤشده براي هر يك از س
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  وزهبندي امتيازات هر ح جمع - يكجدول 

 نام حوزه ميانگين امتيازات

 كنندگان مينأزني ت قدرت چانه 3,40

 واردين تهديد تازه  3,17

 قدرت رقابت در سطح صنعت  3,10

 زني خريداران قدرت چانه  2,89

 تهديد محصوالت جانشين  2,79

  

نكته را عنوان كرد كه توان اين  مي )با توجه به تحقيق صورت گرفته(شود در صنعت ليزينگ  همچنان كه مشاهده مي

كنندگان  مينأزني ت قدرت چانهثير در ايجاد رقابت در محيط تخصصي اين صنعت به ترتيب مربوط به دو نيروي أبيشترين قدرت و ت

  .گيرند نيروهاي بعدي در رتبه سوم تا پنجم قرار مي .باشد مي واردين تهديد تازه و

كه اين  رندــترين عامل محيط بيروني بايد مورد توجه قرار گي به عنوان مهم »واردين تازه«، و »قدرت مالي«بنابراين دو عامل 

  . كيد داردأت ) PEST 5(الن محيطي ـــموضوع بر بررسي عوامل اقتصادي و عوامل قانوني دو بعد از ابعاد ك

  

  گيري نتيجه -3

پورتر و ريموند كيوي سعي داشته به چگونگي تحليل عوامل بيروني در صنعت ليزينگ مدل با كمك گرفتن از  مقاله حاضر

بندي  ثيرگذاري هر يك از عوامل را سنجيد و بر اساس آن به اولويتأميزان تتوان  ويژگي مدل ريموند كيوي ميبه دليل . بپردازد

  . ها پرداخت آن

  

   

                                                 
5-Political, Economic, Sociological, and Technological 
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