تاثیر تکنولوژی بر ساختار سازمانی
شرکت های لیزینگ و رفاه اجتماعی
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روح اله جراحی
چكيده

تکنولوژی یکی از عوامل موثر و تعیین کننده در ساختار سازمانی است و تغییرات و تحوالت تکنولوژیکی باعث پیدایش
صنایع و مشاغل جدید و از بین رفتن یا بیاهمیت شدن بعضی از صنایع و مشاغل قبلی میگردد .بنابراین ورود تکنولوژی
به سازمان محدودیتها و فرصتهایی را پدید میآورد که از جمیع جهات بر سازمان تاثیر میگذارد .تکنولوژی ترکیب جدیدی
از تالش انسان ،ماشینها و تجهیزات و روشهای انجام کار را ایجاد میکند که نیازمند آمادگی سازمان در جهت پذیرش و
انتخاب ترکیب صحیح میباشد.
با توجه به اینکه تجارت و کسب و کار در قر ن بیست و یکم از تقابل و مراجعه حضوری به صورت الکترونیک تغییر شکل
پیدا کرده است .صنعت خدمات هم در حال تغییر است ،تکنولوژی جدید ،روش ارائه خدمات به مشتریان را در بسیاری از
سازمان های خدماتی دستخوش تغییرات کرده است .از آنجایی که لیزینگ یک صنعت وابسته به اطالعات است ،بدیهی
است که تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ،تاثیر زیادی بر آن دارد .بنابراین در این مقاله ضمن بیان شیوه های نوین تجارت و
مبادله و بررسی مطالعات صورت گرفته و مدلهای ارائه شده در خصوص نتایج حاصل از بکارگیری تکنولوژی در صنعت
لیزینگ و با توجه به شاخص های مطرح در حوزه اقتصاد الکترونیکی ،بررسی ابعاد حاصل از کاربرد تکنولوژی و فناوری
اطالعات در بخشهای مختلف صنعت لیزینگ و خدمات الکترونیکی و نیز ضرورت توسعه زیر ساختهای آن مورد بررسی قرار
گرفته است .
واژگان کلیدی  :تکنولوژی  ،تکنولوژی و لیزینگ  ،تکنولوژی و ساختار سازمانی لیزینگ  ،لیزینگ الکترونیک.

مدیر برنامه ریزی و تحقیق و توسعه ارشد مهندسی صنایع -تهران r.jarahi@sinaleasing.ir
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.1مقدمه
بر اساس آخرین گزارش گروه وایت کالرک در سال  ، 2013از منظر حجم قراردادهای لیزینگ ،صنعت لیزینگ آمریکای
شمالی همانند سال  2011در میان مناطق مختلف اقتصادی جهان پیشرو است .صنعت لیزینگ اروپا با فاصلهای اندک دوم
و آسیا در رتبه سوم جای گرفته است .آسیا توانسته است با رشد قابل توجه 17.5درصدی ،قریب به یک پنجم سهم بازار
جهانی را از آن خود کند .باید اذعان نمود که نقش کشور چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان در این رشد بیبدیل
است .کشور ژاپن پس از تجربه افول صنعت لیزینگ خود از سال  ،2007از سال  2011با شیب مالیمی شاهد رشد این
صنعت در اقتصاد خود بوده است .کره با قدمت  40ساله صنعت لیزینگ خود ،چهارمین کشور در آسیا و سیزدهمین در
دنیا محسوب می گردد .کشور تایوان نیز بازسازی وضعیت اقتصادی خود را پس از بحران اقتصادی جهانی آغاز نموده و به
بهترین عملکرد اخیر خود طی  10سال گذشته رسیده است .در حال حاضر و طبق آخرین آمار منتشره در سال ،2013
پنج کشور برتر در این حوزه به ترتیب عبارتند از آمریکا ،چین ،ژاپن ،آلمان و انگلستان.
با توجه به توضیحات فوق  ،مشخص است که لیزینگ در همه کشورها تاثیر بسزایی داشته است .
شرکت های لیزینگ دو فعالیت عمده را برعهده دارند؛ یکی تأمین منابع پایدار و مطمئن و دیگری تخصیص بهینه منابع.
مهم ترین نکاتی که در فعالیت دوم یعنی تخصیص منابع باید رعایت شود آن است که قراردادهای لیزینگ بایستی
روش هایی متنوع و متناسب با سلیقه مشتریان را شامل گردد و با فرهنگ و اعتقادات آنان همخوانی کامل داشته باشد.
لیزینگ یکی از واسطه های مالی است که توانست ه در قرن جاری جای خود را درصحنه اقتصادی کشورهای پیشرفته باز
کند و نقش مهمی هم در موارد ذیل دارد :


افزایش تقاضا



افزایش رفاه

 افزایش تولید ناخالص ملی
و کنترل تورم جوامع داشته باشد.
بی شک با فراهم کردن بسترهای الزم برای توسعه صنعت لیزینگ در کشور ،شناسایی و توسعه زمینههای همکاری
مشترک با لیزینگ در نظام مالی کشور و گسترش بازار این صنعت ،می توان صنعت لیزینگی مقتدر ،کارآمد و آینده ساز

برای افزایش رفاه مردم و توسعه اقتصادی متناسب با اهداف برنامههای توسعهای کشور فراهم کرد.
یکی از بستر های رشد و توسعه  ،بستر الکترونیک می باشد که سبب رضایت هر چه بیشتر مشتریان می گردد .
مطالعات ونکاترامن از دانشگاه  MITدر سال  1991حاکی از آن است که سازمانها در اواخر دهه نود و اوایل قرن بیستم
میالدی با مرحله ای بحرانی از بکارگیری فناوری روبرو هستند،ایشان با ارائه مدلی بنام " طراحی مجدد کسب و کار ها
منتج از  " ITبه مدیران کمک میکند تا نقش فناوری را درکسب و کار خود مجددا تعریف نمایند .
از اینرو پرداختن به فناوری و بررسی جایگاه آن در سازمان و صنعت  ،هر یک از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد ،چرا که
خط مشی مدیریتی و اتخاذ استراتژی و فرایند تصمیم گیری خاص خود را می طلبد و حائز اهمیت است .
سازمان مدیریت صنعتی اروپا  4فناوری را وسیله بکارگیری دانش  ،علم و اکتشاف برای تولید کاال و خدمات تعریف کرده
است  ،البرت روین اشتاین (  ) Rubenstein 1689استاد معروف مدیریت فناوری در دانشگاههای آمریکا  ،فناوری را
گستره وسیعی از فعالیتها و اقدامات الزم برای تولید دانش فنی  ،مواد  ،فرایند و فراورده های نوین میداند .
از اینرو با توجه به مفاهیم مطرح شده لزوم پرداختن به موضوع و بررسی ابعاد آن در پیشبرد اهداف سازمانی و بکارگیری
موثر آن در صنعت لیزینگ  ،در این مقاله مورد پژوهش و درستی فرضیه های مطرح شده در این تحقیق مورد بررسی قرار
گرفته است .
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مولفههایمرتبطباتکنولوژی :

به لحاظ اهمیت موضوع الزم است ابتدا مولفه های تکنولوژی بررسی گردد :
سختافزار :سخت افزار اصطالحی است که در مورد اجزای فیزیکی یک سیستم رایانهای به کار میرود .از دیدگاه کلی یک
دستگاه رایانه شامل سه بخش اصلی واحد  -1پردازنده مرکزی وسایل ورودی -2خروجی و  -3حافظه اصلی است .واحد
پردازنده مرکزی را می توان مغز رایانه نامید ،زیرا هم تمام محاسبات و عملیات را انجام میدهد و هم کنترل قسمتهای
مختلف دیگر بر عهده آن است.
نرمافزار :سخت افزار یا مجموعه اجزای فیزیکی رایانه به تنهایی قادر به انجام دادن هیچ عملی نیستند و الزم است با اجرای
فرمان هایی این مجموعه فعال شود و دستورهای کاربر را اجرا کند .دو گروه نرمافزار کامالً مشخص وجود دارد :نرمافزار
سیستم و نرافزار کاربردی .نرافزار سیستم عملیات رایانه را هماهنگ میسازد و نرمافزار کاربردی برای حل مسائل خاص
تجاری طراحی میشود.
پایگاه اطالعاتی :به مجموعهای از کلیه دادههای مورد استفاده در یک برنامه کاربردی بانک اطالعاتی اطالق میشود.

-1اهميت و ضرورت مسئله
امروزه در اکثر نقاط جهان با توجه به مقدمه اشاره شده دسترسی انسانها بهه تکنولهوژی بهه آسهانی فهراهم شهده اسهت ،
گسترش روزافزون صنعت و فناوری  ،اقتصاد امروز را به اقتصاد فرا صنعتی و باالتر از آن فضای مجازی تبدیل نموده است .
اقتصادی که بجای تکیه داشتن به بازو و قدرت یدی بر تکنولوژی و ابزار زائیده از آن ،مغزها و فکرها تکیه زده اسهت و ایهن
فکرها ی برتر است که با طرح پرسشها و ایده ها ی تازه ،مسیر جدید را پیش روی انسهانها بهاز مینمایهد و آنهها را از میهان
کوچه و پس کوچه ها به شاهراه اصلی هدایت نموده والبته ناگفته نماند که در صورت عدم شناخت کافی ،گاه ممکن اسهت
تکنولوژی خود زمینه ساز بروز بیراهه ها و ناکارآمدی گردد که درجای خود قابل بحث میباشد .
بنابراین اهمیت موضوع نیز در این نکته است که چگونه و با چه ابزاری و در چهه جهتهی از تکنولهوژی میتهوان اسهتفاده
نمود ؟ وهمچنین تاثیر بکارگیری تکنولوژی در صنعت و ساختار سازمانی شرکت ها یا سازمانها چیست ؟ پس از پاسخگوئی
به این سواالت است که میتوان با بسیج تمامی امکانات و لوازم و تخصیص بهینه قابلیتها آنهم تحت یهک راهبهرد مناسهب و
در یک مسیر کامال پیش بینی شده و مشخص و با برنامه حرکت نمود.

 -2فرضيه هاي تحقيق
هنگامیکه بحث از اقتصاد مجازی و اقتصاد همراه با تکنولوژی مینمائیم  ،میدانیم که تولید و فرایند آن و اجزا و عوامل
آن دست به دست یکدیگر داده و پیکر اقتصاد را شکل میدهند ،در اقتصاد مجازی این اجزای مجازی است کهه آن را شهکل
میدهد و دیگرنیروی انسانی به شکلی که امروز در اقتصاد کشورهای جهان سوم و یا در حال گذار مورد بههره بهرداری قهرار
میگیرد ،استفاده نمیشود ،هرچند که دخالت انسان بی تاثیر بر بهبود عملکرد نهائی نمی باشد .
لذا در این مقاله فرضیه های تحقیق به شرح ذیل مطرح میگردد :
 شناخت نیاز و انتظارات سازمان ،اصلی ترین عامل در پیاده سازی فناوری اطالعات و طراحی سیسهتم در لیزینهگ بشهمارمی رود .
 فنههاوری اطالعههات در سههطح وسههیع در پیشههبرد اهههداف کمههی و کیفههی لیزینههگ  ،در کشههور نقههش بسههزائی ایفههامی نماید .
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 اسهههتفاده از فنهههاوری در بخشههههای مختلهههف لیزینهههگ از جملهههه سهههاختار سهههازمانی لیزینهههگ اثهههر گهههذار بهههوده وتسهیل در ارائه خدمات لیزینگ را بوجود می آورد .
 بکارگیری فناوری اطالعات سبب رضایتمندی مشتریان از نحوه ارائه خدمات لیزینگ میگردد.و متناسب با روش تحقیق بعمل آمده سئواالت تحقیق را میتوان به صورت ذیل مطرح نمود :
براستی در شرایط کنونی و با توجه به پیشرفتهای بعمل آمده
 -1آیا براستی صنعت لیزینگ بدون تکنولوژی امکان پذیر است ؟
 -2آیا شناسائی نیاز ها و طراحی ساختاری کارا در جهت رضایت مشتریان بدون مدیریت کارآمد و بهدون تهاثیر تکنولهوژی
روز و فناوری نوین امکان پذیر است ؟
 -3تاثیرات دقیق و پیاده سازی بهینه سیستم وبکار گیهری فنهاوری اطالعهات در لیزینهگ چهه بخشههائی را بیشهتر متهاثر
میسازد ؟
 -4آیا بکار گیری تکنولوژی در لیزینگ و یا به عبارت بهتر ،این فرایند استفاده از تجربه و مهارتهای علمی و عملی که همانا
تلفیق بهینه علم و عمل (دانش و تجربه ) می باشد محقق میگردد ؟
-5آیا با ورود تکنولوژی به صنعت لیزینگ ریسک عملیات لیزینگ افزایش می یابد یا با پیشگیری های الزم تغییهری نمهی
تواند داشته باشد؟
-3بکارگیریتکنولوژیدرصنعتلیزینگ 
-1-3شناسائی نیاز عامل اصلی در طراحی و بکار گیری تکنولوژی درصنعت لیزینگ
در اینجا سوالی که به ذهن خطور میکند آن است که چگونه ساختار صنعت لیزینگ بطور کل و شرکت لیزینگ بطهور
خاص را دراین مسیر ،میتوان بطور صحیح منتقل و پس از انتقال  ،ساختار موجود را بر وضعیت مطلهوب منطبهق و پهس از
انطباق بطور کامل و با برنامه مشخص هدایت نمود .
اگر قراراست ،مشتری یک نوع خدمت را تقاضا کند و مراکز خدمات لیزینگ نیز فقط یک محصول را تولیهد کننهد ،آیها
ایجاد یک فضای مجازی برای بهره مندی آسان و سریع برای مشتریان مقرون به صرفه میباشد؟
گستردگی ریسک و افزایش جمعیت و نیازهای متفاوت  ،تنوع خدمات لیزینگ را موجب میشود و زمینه را برای حضور
و بروز فعالیت و تغییر روشها فراهم می آورد .
امروزه هرگاه بنگاه اقتصادی و یا در سطح باالتر سازمان ،نیازهای مشتری یا مشترکین خهود را بدانهد ،انتظهارات وی و
نیازهای او را شناسائی کند و سطح رضایتمندی را در نظر بگیرد در آنصورت توسط کارشناسان و خبرگهان خهود ،میتوانهد
اقدام به طراحی خدمت بنماید.
با توجه به وجود مطالعات صورت گرفته ،الزم است که ویژگی کاال یا خدمت مورد نظر ،متناسب بها ابعهاد مختلهف نیهاز و
انتظارات مشتریان  ،تعریف و طراحی شود که از این نکته میتوان بعنوان پایه و اساس طراحی سیستم  ITدر هر سهازمان
باالخص صنعت لیزینگ در نظر گرفت.
در اینجا می توان اشاره نمود که اگر نیاز را عامل اصلی حرکت و نوآوری با توجهه بهه آنچهه ذکهر شهد ،بهدانیم،میتوان
نمودار زیر را بعنوان عملکرد منطقی پس از درک نیاز ارائه نمود .
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اگهههر درتعریه هف ایهههن ابزارههههای خهههدماتی و راهبردههههای اقتصهههادی ،انطبهههاق ،بخهههوبی صهههورت ن هههذیرد ،براحتهههی
می توان نتیجه عمل که همان نارضایتی مشتریان ،پس از دریافت و استفاده از کاال یا خدمت مورد نظر لیزینگ میباشهد را
پیش بینی نمود  ،شرایط رقابتی حاکم بر بازار و فضای اقتصادی حاکم ،موجبهات تزلهزل و بهی ثبهاتی را بهرای سهازمان بهه
ارمغان می آورد ،چرا که الگوهای اجرائی از جایگاه مطلوبی برخوردار نبوده است  ،در این جاست که بهدون در نظهر گهرفتن
ابعاد گسترده و مطالعات بازار دقیق از نیارمندیها وانتظهارات مشهتریان  ،مهدیریت نمهی توانهد از جایگهاه خهوب و ایهده ال
برخوردار باشد .
در صنعت لیزینگ نیز در صورت عدم انطباق بین نیاز ها و خدمات ارائه شده شرکت های لیزینگ نیز نمی توانند از جایگهاه
مطلوب در بین مشتریان برخوردار باشند .
نکته مهمی که شاید در این مرحله براحتی نمی توان از آن گذشت  ،آن است که مشتری در صهورت رضهایتمندی از نهوع
خدماتی که به او ارائه شده و تسهیالتی که در ارائه کاال و تحویل برای او صورت پذیرفته است  ،خود تبدیل به یهک رسهانه
بدون هزینه جهت انعکاس مدیریت کارا و تبلیغات کاری میگردد توجه به این مطلب زمانی بیشتر مالحظه میگهردد کهه در
اکثر موارد اینگونه پیامها تاثیری بیش از تبلیغات دیگر را دارا می باشد و شاید امروزه تمامی برنامهه ههایی را کهه در جههت
ارتباط بین مشتریان به منظور جذب و فعال کردن آنان در سرلوحه برنامه ههای کهاری بها صهنعت و از طهرق مختلهف و بها
استفاده از تکنولوژی روز و بکار گیری فناوری اطالعات طراحی و بنحو صحیح مهدیریت میشهود در جههت نیهل بهه اههداف
مذکور میباشد .

-2-3ابعاد بكار گيري تكنولوژي و تغييرات ساختار سازمانی
هر سازمانی در رویاروئی با این عوامل ،نگرش و تصمیم گیری خود را بی تاثیر از تکنولوژی و فرایند آن ندانسته و نمهی
داند و شاید به نظر برسد که تکنولوژی حرف اول و آخر را می زند .
دررابطه با این موضوع آقای ماکس تایلر ( 13 ) MAX TAYLORرئیس لویدز میگوید " :در اینترنت قرادادهای تجاری
پیچیده منعقد و اطالعات الزم کسب خواهد شد  ،اما بسیاری از مذاکرات مالی پیچیده هنوز مستلزم دیدارهای حضهوری و
ایجاد ارتباط تجاری است " ،او نقش تجارت الکترونیک را باعث پیگیری کارآمد قسمتهای غیر پیچیهده و غیهر بحهث انگیهز
قرارداد  ،برای تمرکز بر بخشهای پیچیده قرارداد با ایجهاد فرصهت بیشهتر میدانهد "  14بنها بهراین صهرف حضهور و بهروز
تکنولوژی نیز بدون در نظر گرفتن صرفه های اقتصادی و اعمال مدیریت کارامد نمی تواند مثمر ثمر باشد .
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با توجه به آنکه ساختار سازمانی عنصری اساسی در عملکرد شرکتها است ،به رغهم تغییهرات متعهدد محیطهی طهی دوره
نسبتا طوالنی ساختار سازمانی صنعت لیزینگ در ایران ،ثابت و بدون تغییر مانده است.طراحی ساختار سازمانی نیازمنهد در
نظر گرفتن متغیرهای متعددی از جمله تکنولوژی است.
در ساختار صنعت لیزینگ نیز با ارائه خدمات به مشتریان برای باال بردن سهم خود ،نیازمند اجهرای سهاختارهای مناسهب،
مبتنی بر مطالعات و انطباق با انتظارات مشتریان مهی باشهد  ،نقهاطی در جههان وجهود دارد کهه رشدشهان از نقهاط دیگهر
کندتراست ،ولی در نهایت جایی وجود ندارد که به خدمات لیزینگ نیازمند نباشد در اینجا شاید سوالی که به ذهن میرسهد
آن است که آیا  ، ITتکنولوژی و دانش الکترونیکی میتواند به پویائی ساختار سازمانی لیزینگ کمک کند و یا بهترین زمانی
که  (Information Technology) ITبه پویائی این بخش پاسخ میدهد ،چه هنگام است ؟
تکنولوژی فن آوری اطالعات که از تالقی الکترونیک  ،پردازش داده ها  ،ارتباطات ومخابرات حاصل شده اسهت ،باعهث از
میان رفتن فاصله ها و در کنار هم قرار گرفتن کام یوترهها و کهاربران و همچنهین مکهانیزه شهدن سیسهتمهای ارتبهاطی و
افزایش ظرفیتهای انتقال داده  ،شده است .این امر ،تمرکززدایی و ایجاد ابر شاهراه اطالعهاتی و افهزایش سهرعت و کیفیهت
تصمیمگیری ،مدیریت کارا را فراهم ساخته است و بکار گیری آن درساختارهای کنترلی شهرکت ههای لیزینهگ تغییهرات
اساسی را در کلیه زمینه ها دربرخواهد داشت .در جهان امروز فن آوری اطالعات امکان سودمندی و کارآمهدی اطالعهات را
ممکن ساخته است .بکارگیری فن آوری اطالعات  ،تحول گسترده ای را در امهور اداری و سیسهتمههای اطالعهاتی صهنعت
ایجاد می کند ،به طوریکه امکان انتقال الکترونیکی داده ها  ،مدارک ،اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کهام یوتر و خطهوط
ارتباطات مخابراتی فراهم می گردد ،از سوی دیگر سبب تسههیل رونهد اداری و افهزایش بهازده نیهروی انسهانی و مهدیریت
میشود .یکی از نتایج عمده فن آوری اطالعات همانطور که مطرح شد تمرکز زدایی در عین تمرکزگرایی است .
بدین معنی که میتوان کارها را ازراه دور انجام داد بدون آنکه الزم باشد تا در محهل حضهور فیزیکهی و مسهتمر داشهته
باشیم که این ویژگی بر کوتاه شدن فواصل زمانی و مکانی به عنوان یک ابر شاهراه تاکید دارد ،برهمین اصل و بها توجهه بهه
تاثیرات فناوری و گستردگی ابعاد آن در سازمان به بررسی تاثیرات بکار گیری فناوری در صنعت لیزینگ می پهردازیم کهه
برای این منظور در مرحله نخست به بررسی و نقش فناوری در لیزینگ و س س آثار بکارگیری آن را مورد ارزیابی قرار می
دهیم  .

-3-3تاثیراتبکارگیریفناوریاطالعاتدرشرکتلیزینگ
با توجه به موارد مطرح شده پیرامون نقش و جایگاه فناوری در صنعت لیزینگ  ،تنوع ریسکهای بوجهود آمهده در حهوزه
های مختلف  ،شیوه های برنامه ریزی  ،مدیریتی و اقتصادی خاص خود را می طلبد .
هر ریسک یا خدمت با توجه به منشاء آن میتواند به انواع گوناگون طبقه بندی شود  ،ریسک بوجهود آمهده از تکنولهوژی
نیازمند مطالعه دقیق و دانش کافی است ،ارائه خدمات متناسب با ریسک و نوع آن بستگی به وسعت صهنعت ههای دیگهر و
نوع برنامه ریزی هر صنعت آن داشته که در نحوه مدیریت بر آن  ،شناسائی و ارزیابی ریسک و نوع خهدمات طراحهی شهده،
نقش بسزائی را ایفا مینماید که مدیریت فناوری در سطح مطلوب به متناسب شدن این فعل و انفعاالت در صنعت لیزینگ ،
پاسخ منطقی میدهد.
16
عالوه بر آن در اثر بکارگیری ) ( ICTهمانطور که مطرح می نمائیم تمرکز از کاال به خدمات  ،از محصول به اطالعهات و
از تبلیغات جمعی به گفتگوی دو طرفه منتقل می شود و در مورد شرکت های لیزینگ و مراکز ارائه دهنده خدمات لیزینگ
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 ،تنوع خدمات و سهل الوصول بودن خدمات که همان افزایش خدمات مناسب و حفظ رضهایت مشهتریان اسهت  ،در حهال
دگرگونی و تغییر شکل است .
پس با نگرشی کلی به ساختار حاکم بر شرکت های لیزینگ از یک سو و پیشرفت و بسط تکنولهوژی از طهرف دیگهر و
همچنین نگاهی جامع میتوان ،تقسیم بندی زیر را در ارتباط با این دو مقوله به شکل زیر مطرح نمود .
 -1تکنولوژی و تاثیر آن بر شرکت های لیزینگ  2ه پیشهرفت تکنولهوژی و گسهتردگی دامنهه مفهاهیم اقتصهادی جدیهددر
لیزینگ 3ه ارتباط بین ساختار شرکت لیزینگ و تکنولوژی  -4ارتباط بین لیزینگ و نحوه مدیریت بر خواسته از فناوری .
عنصری که در نگاه اول در این رابطه توجه ما را به خود جلب مینماید ویژگیهای خدمات لیزینگ می باشد .
در ساختار شرکت های لیزینگ نیز همانند دیگر ساختارهای خدماتی و سازمانها  ،با توجه به تقسیمات ارائه شهده کهه
خود شام ل قوانین و مقررات و آئین نامه های خاص و در جای خود دارای اهمیت و الویت بوده و شامل نکات تکنیکی قهوی
و در عین حال پیچیده که بر گرفته از این علم وفن میباشد ،پیچیدگیهای بسیار مشاهده میشود .
بنابراین در جهت تبیین استراتژیها و خط مشی مدیریتی آن  ،خارج از چهارچوب فنی نمیتوان اقدام نمهود ،و از اینهرو
تاثیرات فناوری و بروز خدمات نوین لیزینگ برخواسته از فناوری را میتوان با توجه به بخشهای مرتبط با حوزه های لیزینگ
 ،مورد تحلیل قرار داد و تاثیرات آن را متاثر از عوامل ذیل معرفی نمود .

-4بروزریسکبراساستکنولوژیجدید 
پیشرفت تکنولوژی و گستردگی فناوری اطالعات و مفاهیم تازه و جدید اقتصادی زمینه بروز و حضور ریسکهای جدید را
فراهم می آورد که توجه به آنها از دیدگاه مدیریت ریسک بسیار مهم و با اهمیت میباشد  ،بعنوان مثال ایجاد یهک صهندوق
الکترونیک پول و صدور کارت هوشمند جهت پرداخت و دریافت وجه از آن  ،ارتباط بین مفاهیم یاد شهده و نهوع معهامالت
سنتی و قوانین و قواعد تجارت نوین را براحتی مطرح مینماید.
این تعامل و ارتباط و برقراری چنین سیستمی سبب سهولت مراجعین  ،نسهبت بهه دریافهت و پرداخهت وجهه میشهود ،
ولیکن سوال مطرح شده آن است ،که چه خطراتی در فرآیند حضور این سیستم بوجود آمده یا خواهد آمد؟ زیانههای وارد
به مشتریان را چه شخصی یا سازمانی برعهده می گیرد ؟
این خطرات احتما لی است که حضور مدیر ریسک را در فرایند جایگزینی و انتقال تکنولوژی مطهرح مهی سهازد و مهدیر
ریسک با شناسائی خطر و خطرات  ،ناگزیر به ایجاد راهکارهای مناسب جهت برخورد با ریسهک میشهود 17و در صهورتیکه
انتقال ریسک بعنوان یک راهکار مناسب انتخاب شود نقش و جایگاه مدیر ریسک حائز اهمیت است .
چرا که تنها جایگاهی که میتواند نسبت به قبول ریسک و ارائه خدمات مناسب برای آن اقدام نمایهد ،شهرکت لیزینهگ
است که میتواند با ارائه خدمات مناسب و ارائه شیوه ههای جدیهد مهدیریت مشهارکتی ( ، )corporate management
جهت پذیرش و انتقال ریسک و طراحی خدمت و رضایتمندی مشتریان اقدام نماید .
پس میتوان گسترش فناوری را به مثابه گسترش فعالیتها و تنوع بازارهای پولی و مالی و خدماتی بحساب آورد و ایجهاد
تکنولوژی جدید  ،همچنانکه ذکر گردید سبب بروز ریسکهای جدید گردیده که تنوع ریسک ،خود زمینه ساز نگرش اساسی
و ایجاد خدمات متنوع لیزینگی میگردد.
با توجه به مثال ذکر شده و توجه به نقش و اهمیت زمان در عصر مجازی و تقسهیمات و اشهکال مختلهف تجهارت  ،در
نظر بگیرید فرد بعنوان مشترک صندوق جهت دریافت وجه به واحد خود پرداز صندوق مراجعه و بدلیل اشکال فنی در ایهن
واحد ،امکان پرداخت وجه ،برای او فراهم نمی شود و بواسطه عدم وجود وجه نقد ،از انجام یک قراداد تجاری محروم شده و
زیان م یبیند و یا فرد مذکور بواسطه عدم پرداخت وجه ،نگران و عصبی شده و جهت وصول مبله خهود بها شهتاب و عجلهه
17
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جهت فراهم نمودن وجه ،ناگزیر به فعالیت بیشتر میگردد که خود خطرات تبعی را بدنبال دارد و یها بهدلیل عهدم رعایهت
نکات ایمنی و امنیتی از سوی واحد ارائه کننده خدمات و همچنین عدم رعایت دقهت کهافی در ارائهه کارتههای اعتبهاری و
شناسائی الکترونیکی ،براحتی امکان جعل و سوء استفاده از آن برای افراد دیگر فراهم باشد.
یا مشتری جهت پرداخت  ،سامانه الکترونیک دچار نقص گردد و مشتری نتواند خودرو یا کاالی خهود را بهه موقهع دریافهت
نماید .
با ذکر این مثال ساده و بیان ساده از حالتهای مختلف  ،براحتی میتوان تاثیر تکنولوژی و فناوری را در ایجاد خهدمات نهوین
لیزینگ بیان نمود  ،از سوی دیگر همین تکنولوژی میتواند موجب بهروز ریسهکهای جدیهد گهردد و توجهه بهه آن از سهوی
مدیران می بایست حائز اهمیت باشد و مورد توجه و دقت بیشتر ،هم از سهوی طراحهان و اسهتفاده کننهدگان در خصهوص
کاهش ریسک تکنولوژی قرارگیرد که بسیار حائز اهمیت است.
همچنین میتوان روشهای نظارت متنوع،که متاثر از توسعه و بکارگیری تکنولوژی است را بها توجهه بهه توسهعه خهدمات
لیزینگ شاهد بود ،از اینرو برخی از این تاثیرات را بر بخش نظارت لیزینگ میتوان بصورت ذیل یاد آور شد.

-1-4نظارتبرساختارسازمانیجدید 
نظارت در ساختار شرکت های لیزینگ بطور کلی به چند بخش تقسیم میگردد که در هر حوزه بسهط و گسهترش  ITو
تاثیر تکنولوژی در باال بردن اثر بخشی آن حوزه و در نهایت افزایش ارزش افزوده هر بخش ،اثر مثبت دارد.
مهمترین بخشهای مطرح نظارتی در ساختار این شرکت ها را شاید بتوان به سه دسته اصلی تقسیم نمود :
الف ه نظارت مالی به نظارت در حوزه های ارائه خدمات جه نظارت برنحهوه خهدمات پهس از فهروش بهه مشهتریان د-
نظارت بر نحوه حسن انجام کار و رضایتمندی مشتریان
 1-1-4ـنظارتمالیصرف نظر از عملکرد هر حوزه و نقشی که در بهبود و فعالیتههای سهازمانی ایفها مینمایهد و تسهریع
وظایف آن حوزه ،مهمترین تاثیر تکنولوژی و حضور و بسط فناوری و اعمال و بکارگیری آن را میتوان  ،کاربرد نرم افزارهای
تخصصی مالی دراین بخش دانست ،که آثار آن را میتوان به شرح زیر خالصه نمود:
 1ه طبقه بندی اطالعات مالی در دو حوزه مالی و محاسبات2ـ تسهیل در اعمال محاسبا ت در بخهش ههای لیزینهگ  3ه
کاهش خطا و افزایش دقت محاسبا ت  4ه ارائه مطلوب گزارشات مالی 5ه کدبندی اطالعهات مهالی و ارائهه مطلهوب تهرین
وضعیت گزارش دهی به مدیران  6ه پاسخگوئی سریع نسبت به عملیهات مهالی  -7طراحهی و پیهاده سهازی سیسهتم ههای
مکاتباتی و ارتباط مجازی  -8تخصیص آدرسههای الکترونیکهی و کهدهای عملیهاتی بهرای شهعب و کنتهرل مجهازی و غیهر
محسوس آنها  -9نظارت بر مزایده ها و مناقصات اجرا شده از سوی شرکت های لیزینهگ  -10تسههیل در ارائهه مهدارک و
اسناد
-2-1-4نظارتفنیدرحوزههایمرتبط-سرمایهگذاری-تعیینخسارت 
در بخش نظارت بر خدمات و تعیین خسارت نیز با توجه به اعمال نظر کارشناسان این بخش و مطهابق بها قهوانین و آئهین
نامه های اجرائی در سطحی ترین و اثر بخش ترین حالت ،پس از نهادینه نمهودن سیسهتم  ITو اسهتفاده مناسهب از ابهزار
تکنیکی  ،میتوان کاهش حجم کاری و افزایش دقت در این بخش را شاهد بود.
تاثیرات حاصل از بهره مندی و بکار گیری تکنولوژی درحوزه فنی را با توجه به مطالعهات صهورت گرفتهه در ایهن حهوزه
میتوان بطور خالصه ،بصورت ذیل اشاره نمود .
 1ه تغییر در روش نظارت 2ه تغییر در نوع سیستم نظارتی 3ه تغییر در اعمال نظهر نظهارتی 4هه تغییهر در سهرعت ارائهه
خدمات و اعمال نظر کارشناسی  - 5بهبود و اثر بخشی کار  - 6تحول در تدوین آئین نامه هها و قهوانین مربهوط بهه بخهش
نظارت  -7حرکت در جهت جایگزینی شیوه نظارت نوین با استفاده از نرم افزارهای موجود بجای نظارت سنتی
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پس از اعمال و استفاده مطلوب از تکنولوژی ،براحتی در بخش نظارتی میتوان شاهد یک نظام یهک پارچهه دیجیتهالی
باشیم که تمامی کنترلها و اعمال قوانین تنها از طریق رایانه و با فشار یک دکمه صورت می پذیرد.
از سوی دیگر تاثیر این فرایند در بحث مراجعات مردمی به مراکز خدماتی را میتوان با استفاده از فناوری کاهش داد که
اجرای این امر مستلزم پذیرش و تائید امضای الکترونیک  ،و بوجود آوردن زیرساخت مناسب در خدمات لیزینگ که پس از
اجرای آن میتوانیم ،روانترین و با دقت ترین و کم هزینه ترین بخش نظارتی  ،پهس از اجهرای دقیهق مبهانی تکنولهوژی بهر
لیزینگ که یقینا اجرای این زیر ساخت در وهله اول نیازمند نگاهی هوشمندانه و ظریف و صرف هزینه و وقت دارد  ،باشهیم
و براحتی با طر احی یک نظام دیجیتالی ،کلیه ضوابط و قوانین نظارتی ،حتی پرداخت و محاسبه خسهارت را بها اشهاره یهک
دکمه نمایش و نحوه محاسبه آن را نیز چک کنیم و اعمال نظارتی را فراتر از آنچهه کهه تهاکنون شهاهد هسهتیم در مراکهز
خدمات لیزینگ نظاره گر باشیم و برای چنین زمانی میبایست به فکر بوده و مدیران و کارشناسان را آموزش دهیم .
 3-2-4ه نظارتبرنحوهارائهخدمات 
در این بخش نیز با توجه به نوع فعالیتهای شرکت های لیزینگ که عموما در حوزه های خدماتی است از جملهه فعالیتههای
لیزینگ – مشاوره روش های لیزینگ – اعتبارسنجی و مدیریت انجام صحیح این خدمات مد نظر می باشد ،لذا نظهارت بهر
ارائه مطلوب این خدمات ،بسیار حائز اهمیت است که با استقرار یک سیسهتم نظهارت مبتنهی بهر فنهاوری ،میتهوان شهاهد
تحوالت ساختاری مطلوبی در این بخش بود.
در بخش نظارت بر نحوه ارائه خدمات  ،بعنوان مثال در نظر بگیرید کلیه خدمات توسط یک سیستم جهامع الکترونیکهی و
رایانه ای و تحت یک مدیریت سیستم ،در حال فعالیت می باشد ،و کلیه عوامل بصورت شبکه ای و شفاف در حال بررسی و
نظارت قرار گیرند  ،در اینصورت کلیه خدمات ارائه شده از ابتدای پروژه تا انتهها کهد بنهدی شهده و در ههر مرحلهه قابلیهت
کنترل و رد گیری دارد البته الزم به ذکر است عملی نمودن این امر در شرکت ههای لیزینهگ ،نیازمنهد بهسهازی و آمهاده
سازی زیر ساختهای مناسب برای فناوری و بکارگیری آن را می طلبد .
اعمال نظارت بر خدمات بصورت مجازی همانطور که مطرح شد با استفاده از تکنولوژی و نهادینه نمودن سیسهتم فنهاوری
اطالعات و بکارگیری روش های نوین  ،که مستلزم ( بروز نمودن اطالعات و شناسائی اطالعات  ،کد بندی اطالعات  ،ایجهاد
و طراحی سیستم های هشدار دهنده و امنیتی  ،صرف وقت و هزینه ) میباشد ،قابل هدایت و کنتهرل اسهت کهه بخشهی از
تاثیرات بکارگیری فناوری در این بخش را میتوان اینگونه مطرح نمود :
 _1تسریع در اعمال و ارائه گزارشات را میتوان شاهد بود .
 -2بسیاری از هزینه های اداری و بروکراسی پیوسته به آن دراین حوزه حذف و بهره وری باال میرود .
 – 3محدود نمودن مکاتبات در مواقع لزوم و اضطرار و در مواقعی که نیاز به مدرک کتبی قید شده باشد ،صورت میگیرد .
 –4مکاتبات اداری بین بخش ستادی و تیمهای اجرائی حذف میگردد .
 -5اطمینان از ارسال پیامها و متنها و آئین نامه های اجرائی  ،از طریق میل و شبکه اینترنت .
 – 6امکان دعوت در کلیه فراخوانها و انجام نظرسنجیهای عمومی از طرحهای انجهام شهده و مشهارکت آنهها بهه سهرعت و
سهولت انجام می ذیرد .
 – 7حذف بایگانیها و کاهش فضاهای تخصیص یافته به آن
 – 8ارائه و طراحی سیستم رضایتمندی مشتریان از جنبه های کمی و کیفی خدمات لیزینگی را میتوان شاهد بود .
 -9نحوه نظر سنجی و میزان رضایتمندی از طرحهای اجرائی در هر ناحیه براحتی قابل سنجش است .
 -10امکان ارزیابی نیروهای فنی و اجرائی در طول انجام ماموریتهای مرتبط یا ارائه خدمات
-4-2-4نظارتبرنحوهحسنانجامکارورضایتمندیمشتریان 
در سامانه لیزینگ الکترونیک بخش اعظم این مسئولیت از طریق طراحی سیستم پیگیری و ارتباط با مشهتریان انجهام مهی
شود که بصورت نامحسوس و هوشمند و مبتنی بر کاربرد فناوری در حوزه لیزینگ،کنترل کمی و کیفی خدمات ارائه شده
به مشتریان صورت می پذیرد و میزان رضایتمندی و حسن انجام خدمات ارائه شده مورد سنجش قرار می گیرد .
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یکی از مهمترین بخشهای مهم در شرکت های لیزینگ و نمایندگی های لیزینگ  ،مدیریت بازخورد و بررسی و پیگیهری
نتایج حاصل از خدمات ارائه شده می باشد .
تا چند دهه گذشته  ،جواب به کلیه سئواالت مطرح شهده  ،از طریهق نظامههای سهنتی و بازدیهد کارشناسهی وجمهع آوری
صورتجلسات و حتی طرح شکوائیه ها در مراجع قضائی ،مطرح میگردید اما فناوری و بهره برداری از سیستمهای هوشمند و
استفاده از سیستمهای نظارتی و کنترلی مبتنی برآن ،نقش بسزائی را در بهبود بخشیدن به ایهن عوامهل ایفها مهی نمایهد و
نظارت بر حسن اجرای کار را تسهیل نموده و استفاده از آن را در ساختار لیزینگ حائز اهمیت می نماید .

-5ابعادجدیدخدماتلیزینگبراساستکنولوژی 
نکته قابل توجه در این بخش با توجه به گسترش تجارت الکترونیک آن است که بهدانیم وضهع مقهررات زیهاد  ،میتوانهد
بعنوان مانعی برای حرکت در این مسیر محسوب شده و از این بابت تجارت الکترونیک زمانی گسترش می یابد که پذیرش
امضای الکترونیک که به مفهوم هرگونه تائید وبسط ابزارهای الکترونیک است مورد پذیرش قهرار گرفتهه و شهناخت آن نیهز
ضروری گردد و مطابق با این تعریف امضاهای الکترونیک شامل نوع دیجیتال امضاهای نوشتاری  ،فناوریهای زیستی (نظیهر
اثر انگشت ) فرمهای پیوسته موجود در پست الکترونیک است .
امضای الکترونیک  ،اشاره به نوعی امضای الکترونیهک دارد کهه شهامل رمزنگهاری ،واژه غیهر متقهارن asymmetric
) ) Encryptionاست که در آن  ،استفاده کننده یک کلید عمومی رمزنگاری داشته و باید یک پیام اطالعهاتی کهه جفهت
یگانه ای از کلید عمومی است  ،را امضاء می نماید و تبئین قراردادها وقوانین مربوط ،بعنوان یک اصل اساسی به هرچه بهتر
شدن و اعمال تکنولوژی و تلفیق آن با ساختار لیزینگ در ایران را بوجود می آورد و با توجه به گسترش روزافهزون تجهارت
الکترونیکی که محصول ترکیب و تلفیق این عناصر است ،نگاهی بر تقسیمات و انجهام ایهن نهوع مبهادالت در عصهر معاصهر
جهت تکمیل مطالب حائز اهمیت می باشد .
قبل از ارائه تقسیمات تجارت الکترونیکی به ارائه و دسته بندی انواع تجارت می ردازیم .

حال با توجه به این تقسیم بندی ارائه شده به معرفی و طبقه بندی تجارت الکترونیک می ردازیم :
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در نمودار فوق به ترتیب  ccمعادل تجارت مشترک و c2cمعادل ارتباط مصرف کننهده بها مصهرف کننهده و  c2bمعهادل
ارتباط مصرف کننده با شرکتها و  b2aمعادل ارتباط شرکتها و سازمانهای دولتی و  b2cارتباط شرکت و مصهرف کننهده و
 b2eارتباط شرکت و کارمندان و  g2gارتباط بین دولتها و  g2cارتباط بین دولت و مشتریان می باشد.

 -6تحليل مقايسه اي ساختار جديد با تكنولوژي
با توجه به تقسیمات ارائه شده و مطالب فوق الذکر نکته حائز اهمیت ،انتقال دانش و تطا بق این ساختار جدید با نحهوه و
ساختار لیزینگ است که مهمترین قدم در این مورد انتقال این تکن ولوژی است  ،انتقال تکنولهوژی عبهارت اسهت از انتقهال
دانشی که ظرفیت فنی یک کشور را بهبود می بخشد و پس از انتقال ،مرحله یادگیری فرا مهی رسهد کهه جههت یهادگیری
تکنولوژی انتقال یافته مراحلی الزم است که میتوان مراحل یاد شده را بطور خالصه بصورت ذیل یادآوری نمود .
الف  -وجود امکانات و توانائی الزم برای کشورهای در حال توسعه ،جهت گزینش تکنولوژی مناسب  ،بطور مستقل فراهم
باشد .
ب -سازگاری و وفق دادن تکنولوژی بدست آمده با شرایط محلی و نیازهای کشور وارد کننده تکنولوژی وجهود داشهته
باشد.
ج -کشورهای در حال توسعه ،این توا نائی را دارند که خود تکنولوژیهای مستقل و جدیدی بوجود آورند و توسعه بخشند
و لذا پس از انتقال  ،خود می توانند تکنولوژی جدید و طراحی شده را در زمینه های متفاوت هدایت نمایند.
پس با توجه به موارد مذکور در صنایع و باالخص در ساختار لیزینگ نیز  ،پس از حضور و انتقال تکنولوژی و تطهابق و
الگو برداریهای الزم ،یادگیری تکنولوژی ،برای نحوه ارائه خدمات لیزینگ بسیارمفید و سودمند می باشهد کهه شهاید همهان
ساختارهای زیر بنائی و همگون سازی و همانندسازی ورودی ) )inputوخروجیهای سازمان ( )out puکه منهتج از نگهاهی
خردمندانه برخاسته از ( ، Intelejent maneagmentمدیریت هوشمند و کارامد) که متناسب با شرایط حاکم در عصهر
معاصر است بسیار راهگشا و موثر میباشد .
مطالعهموردیکشورمالزی :
کشورمالزی در خصوص تجارت الکترونیک راهنمای زیر را تدوین نموده است :
 -1دولت  ،بنگاهها و کل جامعه باید در جهت توسعه و ایجاد فناوری و تجارت الکترونیک باهم مشارکت کنند .
 -2تجارت الکترونیکی اقتصاد بدون مرز است و نمیتوان مانع ورود آن به کشوری شد .
 -3باید فرصت استفاده از تجارت الکترونیکی برای تمام مشتریان فراهم شود .
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همچنین عناصر اصلی و کارامد در جهت توسعه تجارت الکترونیک را در عوامل زیر میدانند :

آگاه سازي

عناصر اصلی

تدوين چهارچوبهاي

آموزش و تحصيل

قانونی

نکته قابل توجه آن است که توسعه یافتگی در هر بخش همچنان که در هر کشور نیز بررسی می شود لزوما مبتنی بر سهم
 ITدر  GDPو یا بخش مورد نظر نیست بلکه می بایست سیاستها بطوری اتخاذ گردد که با توجهه بهه زمهان  ،صهرفه بهه
مقیاس  ،اثربخشی هزینه ها و سود آوری و همچنین عوامل مهم چون تراکم سرمایه و عامل انسانی و در نهایهت تکنولهوژی
که مهمترین عامل رشد نیز بحساب می آید یک حرکت موزون و هماهنگ با سایر بخشها داشته باشد که در جای خود ههر
یک بعنوان یک سر فصل کلی نیاز به بحث و ارائه مطلب دارد .
از طرف دیگر و با نگاهی متفاوت تجارت الکترونیک  ،فن آوری اطالعات از نگهاه بسهیاری از متخصصهین در کوتهاه مهدت ،
باعث بیکاری کارکنان خواهد شد اما در بلند مدت فعالیتها را توسعه می دهد  ،همچنانکه با توجه به نمهودار ارائهه شهده در
بخش تقسیمات بازار و باالخص تقسیمات تجارت الکترونیک که بطور کامل ارائه گردید ،تائید این مطلب واضح است .

-9دستاوردها :
به طور کلی همانطور که قبال هم اشاره شد نکته اصلی که در این مقاله به آن دسهت یهافتیم ایهن اسهت کهه تکنولهوژی در
صنعت لیزینگ الزم و ضروری است و به لحاظ اینکه تکنولوژی در ابعاد مختلف صنعت علهی الخصهوص سهاختار سهازمانی
تاثیر گذار است بنابر این برای رسیدن به این مطلوب بایستی برنامه منسجم و کاملی در این راستا داشته باشیم.
مزایای تکنولوژی  :تسریع در اعمال و ارائه گزارشات را میتوان شاهد بود  -بسیاری از هزینه های اداری و بروکراسی پیوسته
به آن دراین حوزه حذف و بهره وری باال میرود-محدود نمودن مکاتبات در مواقع لزوم و اضطرار و در مواقعی کهه نیهاز بهه
مدرک کتبی قید شده باشد ،صورت میگیرد  -مکاتبهات اداری بهین بخهش سهتادی و تیمههای اجرائهی حهذف میگهردد -
اطمینان از ارسال پیامها و متنها و آئین نامه های اجرائی  ،از طریق میل و شبکه اینترنت  -امکان دعوت در کلیه فراخوانهها
و انجام نظرسنجیهای عمومی از طرحهای انجام شده و مشارکت آنها به سرعت و سهولت انجام می ذیرد  -حذف بایگانیهها و
کاهش فضاهای تخصیص یافته به آن
ارائه و طراحی سیستم رضایتمندی مشتریان از جنبه های کمی و کیفی خدمات را میتوان شاهد بود  -نحوه نظر سنجی و
میزان رضایتمندی از طرحهای اجرائی در هر ناحیه براحتی قابل سنجش است  -امکان ارزیابی نیروهای فنهی و اجرائهی در
طول انجام ارائه خدمات لیزینگ
نقش مدیران شرکت های لیزینگ بسیار مهم و با اهمیت می باشد و در جهت کاهش ریسک های مترتب بر ایهن صهنعت ،
الزم است که اقدامات اصالح گرانه و پیشگیرانه مرتبط با آن تکنولوژی را به انجام رسانیم .

-10چالشهاوراهکارها :
چالشهای اصلی شامل موارد ذیل می تواند باشد :
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 عدم زیرساخت های مناسب جهت اجرای کامل طوالنی بودن آگاهی و فرهنگ سازی عدم یک ارچگی کامل شرکت ها و سازمانهای مرتبط در راستای اجرای این پروژه ها عدم تدوین چارچوب های قانونی مرتبط با تکنولوژی های جدیدراهکارها شامل موارد ذیل می تواند توصیه گردد:
 تدوین چارچوب های قانونی مرتبط با تکنولوژی های جدیدتالش سازمانها و شرکت ها در راستای ایجاد زیر ساخت های ضروریتدوین دستورالعملهای مرتبط با تکنولوژی برگزاری سمینارها و همایشها در راستای نحوه تغییرات ساختار سازمانی و اجرای عملیات آگاه سازی و اطالع رسانی شرکت های لیزینگ و مدیران اجرایی و کارکنان -اطالع رسانی مردم و مشتریان و نحوه بهره برداری از امکانات جدید

-11نتیجهگیری :
بسیاری از اقتصاددانان .متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده اند که در سالهای اخیر انقالبی مشابه انقالب صنعتی بهه وقهوع پیوسهته
است که جهان را وارد ” عصر اطالعات“ ساخته است و بسیاری از جنبههای اقتصادی .اجتماعی و فرهنگی حیهات بشهر را دسهتخوش
تحولی عمیق نموده است .یکی از ابعاد این تحول ,تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد .شهرکت هها و دولهت هها بهه
وجود آمده است .مبادالت تجاری بین افراد با یکدیگر .شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالهت سهنتی
خود که عمدتا مبتنی بر مبادله بر منبای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبهادالت از طریهق بههره گیهری از
سیستم های مبتنی بر اطالعات الکترونیکی در حرکت است.تجارت الکترونیکی.به دلیل سرعت .کارایی .کاهش هزینه ها و بهره برداری
از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته میشود عقب افتادن از ایهن سهیر تحهول نتیجههای جهز
منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.
صنعت لیزینگ نیز همانند سایر صنعت ها می بایست بر اساس تکنولوژی جدید  ،اقدامات الزم را در راستای تغییر سهاختار و تهدوین
ارائه خدمات مبتنی بر الکترونیک تدوین نماید که در این مقاله مزایا  ،چالشها و مراحل انجام تغییرات و همچنین مقایسه تحلیلهی آن
تشریح گردید و اهمیت مشتری و نیاز ایشان در این تغییرات نیز اشاره گردید .
بنابر این الزم است در راستای رشد عملکرد این صنعت  ،در خصوص بهره برداری از تکنولوژی های جدید و روز دنیا برنامه ریزی کامل
انجام شود تا به کمک کلیه دست اندرکاران و دلسوزان صنعت لیزینگ شاهد رشد روز افزون باشیم.
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