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شناسایی عوامل تعیینکننده ریسک سیستماتیک در شرکتهای فعال
در صنعت گردشگری پزشکی ایران
سعید امیریان ،دانشجوی دکتری اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران

علی محمد احمدی،2

استادیار اقتصاد ،گروه توسعه و ایران ،پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ،تهران

عباس عصاری آرانی ،دانشیار اقتصاد ،گروه توسعه و برنامهریزی اقتصادی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت
مدرس ،تهران
عزتاله عباسیان ،دانشیار اقتصاد ،گروه مدیریت دولتي ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران
تاریخ دریافت2311/3/21 :

تاریخ پذیرش2311/8/6:

چكیده:
امروزه گردشگری پزشکي یک صنعت است و برای اقتصاد بسیاری از کشورها که پتانسیل پذیرش بیماران را دارند ،صنعت
ارزشمندی است .با این حال موضوع نوسان تقاضا تأثیرات مخربي بر صنعت گردشگری پزشکي وارد نموده و شرکتهای فعال
را با خطر ورشکستگي مواجه مينماید .ریسکهای سیستماتیک یکي از عوامل نوسان تقاضاست که آمادگي شرکتها برای
مقاومت در برابر آنها یکي از نکات با اهمیت در مدیریت ریسک ميباشد .در صورت آماده نبودن شرکتها و بروز مشکالت
مالي و ورشکستگي گسترده ميتواند آثار و تبعات اجتماعي به همراه داشته باشد .هدف تحقیق حاضر ،محاسبه ریسک
سیستماتیک در شرکتهای فعال در جذب گردشگران پزشکي و تخمین عوامل مؤثر بر ریسک سیستماتیک ميباشد .برای این
کار از روش مدل قیمتگذاری دارایيهای سرمایهای ( (CAPMاستفاده ميگردد .در این روش برای تعیین میزان تأثیرپذیری
شرکتها از ریسک سیستماتیک ،ضریب بتا (  ) را محاسبه ميکنند که یک معیار آماری است و سرنخي را به سرمایهگذاران
در مورد نوسانپذیری ميدهند .با این حال عدم تقارن اطالعات بین محیط دروني و بیروني شرکتهای کوچک و متوسط باعث
ميشود این گونه مطالعات با پیچیدگي بیشتری مواجه شود .مطابق نتایج حاصل از مدل پنلدیتا بزرگي شرکتهای فعال در
گردشگری پزشکي و همچنین میزان تبلیغات آنها اثر معکوس بر ریسک سیستماتیک دارد.

كلمات كلیدی :شرکتهای گردشگری پزشکي -شرکتهای کوچک و متوسط ( -)SMEریسک
سیستماتیک -ایران
 .2این مقاله برگرفته از رساله سعید امیریان دانشجوی دک تری اقتصاد سالمت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با عنوان " مدلسازی نوسانات تقاضا و
شناسایي عوامل ریسک سیستماتیک در گردشگری پزشکي ایران" مي باشد.
 .1نویسنده مسئول

aahmadi@modares.ac.ir
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مقدمه
یکي از چالشهای مهم در مدیریت شرکتها ،نوسانات تقاضا ميباشد .بهویژه اگر این نوسانات پیشبیني
نشده باشند ،ميتوانند شرکتها را تا مرز ورشکستگي پیش برند .وقتي صنعت یا شرکتي دچار نوسانات
تقاضا ميشود ،با مشکالتي از قبیل کاهش درآمد و یا فساد مواد اولیه ،بهخصوص در برخي صنایع مثل
هتلداری ،رستوران و غیره مواجه ميشود .این عوامل ميتوانند باعث از دست دادن برخي یا همهی
مشتریان صنعت یا شرکت مورد نظر شود .یکي از عوامل مهم در ایجاد نوسانات تقاضا وقوع ریسکهای
سیستماتیک است (جیائو دی.)1123،2
رکود اقتصادی ،بالیای طبیعي مثل (سیل ،زلزله و غیره) ،کودتا و امثال آن ميتوانند باعث به وجود آمدن
ریسک سیستماتیک و به دنبال آن باعث نوسانات تقاضا شوند .لذا اگر ریسک سیستماتیک بهطور صحیح
مدیریت نشود ،ميتواند نوسانات تقاضای شدیدی را ایجاد کند .تأثیر ریسک سیستماتیک در صنایعي چون
گردشگری ،هتلداری ،رستوران و هواپیمایي ميتواند جدیتر باشد؛ چرا که محصوالت این صنایع قابل
انبار کردن نیست و اگر اتاق هتل یک شب خالي بماند ظرفیت از دست رفته حساب ميشود و قابل جبران
نیست ( 1ویرمایر.)1116 ،3
این مقاله بهدنبال مطالعه و شناسایي عوامل تعیینکننده ریسک سیستماتیک در گردشگری پزشکي ایران
است .شرکتهای گردشگری شامل شرکتهایي است که از کمیته گردشگری سالمت وزارت میراث
فرهنگي ،گردشگری و صنایع دستي که نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي نیز عضو آن مي-
باشد ،مجوز ورود گردشگر درماني گرفتهاند .این شرکتها عموما به دلیل نوع خدماتي که ارائه ميدهند،
جزو شرکتهای کوچک و متوسط طبقهبندی ميگردند و مطالعات بر روی آنها ميتواند به عنوان بخشي
از مطالعات حوزه شرکتهای کوچک و متوسط ( )SMEنیز لحاظ گردد .در ادامه ضمن معرفي بخش
گردشگری پزشکي ایران و شرکتهای فعال در آن ،ادبیات موضوع مربوط به ریسک سیستماتیک و
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299

ریسک در شرکتهای کوچک و متوسط مرور خواهد شد و سپس تالش ميگردد روش تحقیق مورد
استفاده در تحقیق را تشریح و در نهایت نتایج تجربي در این خصوص عرضه گردد.
یافتهها نشان ميدهد که گردشگری سالمت شامل سه زیرمجموعه گردشگری پزشکي ،2درماني 1و
تندرستي 3است (محبي و همکاران .)2316 ،البته در برخي اسناد ،گردشگری سالمت تنها به دو بخش
تقسیم ميشود .یک نوع از گردشگری سالمت مربوط به سفرهایي است که به منظور استفاده از آبهای
معدني و یا طبیعت بکر برای کسب آرامش و تمدد اعصاب انجام ميگیرد و نوع دوم گردشگری سالمت
مربوط به سفرهایي است که بهمنظور دریافت خدمات پزشکي صورت ميگیرد .نوع اخیر به گردشگری
پزشکي معروف است (اسدی  .)1122 ،گردشگری پزشکي شکل جدیدی از بازار در صنعت گردشگری
است که در سالهای اخیر بهطور چشمگیری توسعه یافته است (ریرکروجیپیمول و اسینو .)1122 ،
سفر با هدف بهبود سالمت ،بیانکننده گردشگری سالمت است .گردشگری پزشکي بهعنوان زیربخشي از
گردشگری سالمت را ميتوان یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفت که مستلزم تجارت در خدمات و
مشارکت حداقل دو بخش پزشکي و گردشگری است (بوکمن .)1112 ،6گردشگری پزشکي به معنای
مسافرت بیماران به دیگر کشورها برای دریافت بعضي اشکال خدمات پزشکي ميباشد .این خدمات
ممکن است شامل طیف وسیعي از درمانها باشند ،اما در اکثر موارد شامل خدمات دندانپزشکي ،جراحي
زیبایي ،باروری و سایر انواع جراحيها است (او.ای.سي.دی) .)1121( 2سازمان جهاني گردشگری بهطور
خاص گردشگری درماني را چنین تعریف ميکند« :استفاده از خدماتي که به بهبود یا افزایش سالمتي و
افزایش روحیه فرد منجر ميشود و در مکاني خارج از محل سکونت فرد ،بیش از  1ساعت به طول مي-
انجامد» (رنجنوش ،ضرغام بروجني و حمیدی:231 ،

).

امروزه گردشگری پزشکي به یک صنعت تبدیل شده و برای اقتصاد بسیاری از کشورها که پتانسیل پذیرش
بیماران را دارند ،صنعت ارزشمندی است .بر طبق نظر سازمان جهاني سالمت ،تمایل به گردشگری
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پزشکي با پیامدهای وسیع اقتصادی در حال رشد است .براساس آمار جهاني ،گردشگری سالمت در سال
 211 ،1121میلیارد دالر درآمدزایي داشته ،در حالي که این عدد در سال  1121تنها  1میلیارد دالر بوده
است که این نشان از رشد  61میلیارد دالری در عرض  1سال دارد .البته در این بین سهم کشورهای
اسالمي از درآمدهای جهاني گردشگری سالمت تنها  3میلیارد دالر در سال  1121بوده و سهم ایران هم از
راه جذب این نوع گردشگر در سال  1121تنها  3 1میلیون دالر بوده است؛ یعني در سال  1121تنها 1/3
درصد از درآمد جهاني گردشگری سالمت سهم ایران بوده و با این میزان درآمد ،ایران از نظر جذب
گردشگر سالمت در رتبه  21جهان قرار گرفته است (معبودی و حکیمي.)83 :231 ،
مطابق اطالعات به شرح جدول زیر  8شرکت مجوز الزم را برای جذب گردشگری پزشکي تا سال
 2318از وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنایع دستي اخذ کرده اند .همچنین بیش از  2 2بیمارستان
مجوز  IPD2را از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي دریافت کرده اند .بنابراین مالحظه ميگردد
که تدارکات وسیعي برای تقویت این نوع از گردشگری در کشور دیده شده است .با این حال فعالیت این
شرکتها و بیمارستانها با خطرات و ریسکهای احتمالي متعددی مواجه است .برای پيریزی یک فعالیت
اقتصادی بادوام و تابآور در مقابل حوادث و اتفاقات آینده الزم است که استراتژیهای مناسب بهویژه در
سطوح مدیریت شرکتها اتخاذ گردد .این موضوع در صنعت گردشگری نیز آشکارا حضور دارد و حتي
باید گفت که دو ویژگي خاص در این صنعت ،ریسکها و عدم اطمینان را تشدید ميکند.
جدول .2شرکتهای گردشگری پزشکي مستقر در شهرهای ایران در سال 2318
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منبع :وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنایع دستي
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ویژگي او ل اینکه عموما گردشگری در خارج از محل زندگي و فعالیت افراد و شرکتها اتفاق ميافتد و
بنابراین شرکتها نسبت به محیط بیگانهای که قرار است گردشگر ارسال کنند ،دانش ضمني ندارند و
مجبورند بر این چالش فائق آیند و عدم توجه به این موضوع ميتواند خطرات فراواني را برای آنها به
وجود آورد (ولیامز و باالز.)112 ،2
دومین ویژگي همان گونه که گفته شد غیر قابل انبار و ذخیره بودن محصوالت گردشگری است .بدین
معني که اگر اتاق یک هتل شبي بدون مشتری باشد ،امکان ذخیره کردن آن وجود ندارد و صندليهای
هواپیما و سایر وسایل حملونقل و هچنین ظرفیت مراکز تفریحي و گردشگری به همین ترتیب است.
بنابراین شرکتهای فعال در این حوزه باید نسبت به بهرهبرداری مناسب از امکانات در واحد زمان بسیار
حساس و دقیق باشند و در غیر این صورت با ضررهای هنگفتي مواجه خواهند شد .بنابراین بسیار مهم
است که شرکتهای فعال در حوزه گردشگری بهویژه گردشگری پزشکي تدابیر حرفهای در خصوص
مدیریت ریسک داشته باشند .شناخت عواملي که ميتواند ریسک سیستماتیک در شرکتهای گردشگری
را کاهش دهد ،کشور را به سمت ایجاد یک صنعت گردشگری پایدارتر حرکت خواهد داد تا بتواند مسیر
رشد و بالندگي خود را طي نموده و از این طریق منافع اقتصادی پایدار برای کشور فراهم نماید.
مبانی نظری
پدیده ریسک و نااطمیناني عنصری مهم در تصمیمات اقتصادی است که بيتوجهي به آن ميتواند تصمیم-
گیران را با چالشهای مهمي مواجه نماید .ریسک و نااطمیناني دقیقا از جایي شروع ميشود که دانش به
پایان ميرسد (ولیامز و باالز .)112 ،نقص دانش بشر عمدتا در مورد آینده است و ریسک هم بیشتر در
آینده منتظر فعالین اقتصادی است .این پدیده در بسیاری از مناسبات اقتصادی مصداق دارد ،ولي ریسک و
نااطمیناني در گردشگری و بهویژه گردشگری سالمت دارای ابعاد نسبتا گستردهای است.
در صنعت گردشگری ،شرکتهای ارائه دهنده خدمات با زنجیره وسیعي از ریسکهای سیستماتیک و
غیرسیستماتیک مواجه هستند .ریسکهای غیر سیستماتیک مانند ریسکهای تولید و توزیع خدمات و
ریسکهای سیستماتیک مانند بحرانهای اقتصادی ،کودتا و یا زلزله .ریسکهای غیرسیستماتیک عمدتا
. Williams AM and Baláž V
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مربوط به کیفیت عملکرد در داخل شرکتها و مؤسسات ميباشد و افزایش دقت و اعمال استانداردهای
عملکردی و همچنین متنوع کردن بازارهای هدف ميتواند دامنه این گونه ریسکها را کاهش دهد ،ولي
ریسکهای سیستماتیک مربوط به وقایع بیروني و فراگیر بوده و شرکتها دخالتي در وقوع آنها ندارند و
تنها ميتوانند با اتخاذ سیاستهایي آثار تخریبي آن را کنترل نمایند (ولیامز و باالز.)112 ،
ریسک سیستماتیک ریسکي است که در اثر عوامل کلي بازار بهوجود ميآید و بهطور همزمان بر قیمت کل
سرمایه موجود در بازار تأثیر دارد .این نوع ریسک که به آن "ریسک غیر قابل حذف" " ،نوسانپذیر" ،یا
"ریسک بازار" نیز گفته ميشود ،بر کل بازار و نه فقط بر ارزش یک شرکت و یا یک صنعت تأثیر مي-
گذارد .این نوع از ریسک هم غیرقابل پیشبیني بوده و هم اجتناب کامل از آن غیرممکن است .ریسک
سیستماتیک از طریق متنوعسازی قابل حذف نیست و تنها راه کاهش آن از طریق بهکار بردن راهبردهای
پوشش ریسک است (دانشنامه مالي).
در سال  21 1هری -مارکوئیتز 2نظریه مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی) را ارائه داد .او فرض خود را بر
این گذاشت که سرمایهگذاران الزاماً در پي به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار نیستند .اگر آنها فقط در
پي به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار بودند ،تنها در یک قلم دارایي که دارای بیشترین بازده مورد انتظار
است ،سرمایهگذاری ميکردند .ولي با یک نگاه ميتوان مشاهده کرد که سرمایهگذارها صاحب پرتفوی
هستند .در توجیه این رفتار ميتوان گفت که سرمایهگذارها بهصورت همزمان به دو پدیده رسیک و بازده
توجه ميکنند .با سرمایهگذاری در یک مجموعه اوراق بهادار ميتوان ریسک را پایین آورد؛ بدون آنکه نرخ
بازده مورد نظر کاهش یابد( .جهانخاني و پارسائیان .)2326 ،مدل قیمتگذاری دارایي سرمایهای ،1بر
اساس نظریه پرتفوی ،ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار را شناسایي ميکند.
این بحث وجود دارد که ممکن است تفاوتهای ریسک سیستماتیک بین شرکتها به علت تفاوت در
تصمیمات مالي و توسعهای شرکتها باشد .بنابراین مطالعات مربوط به عوامل تعیینکننده ریسک
سیستماتیک در شرکتها مورد توجه محققین بوده است .تعیین این عوامل در بخش گردشگری پزشکي در
ایران جدید است .نکته حائز اهمیت این است که شرکتهای فعال در گردشگری پزشکي جزو
. Harry Markowitz
. Capital Asset Pricing Model
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شرکتهای کوچک و متوسط هستند و معموال در بررسيهای مربوط به تأثیر ریسکهای سیستماتیک بر
شرکتها ،شرکتهای کوچک و متوسط کمتر مورد توجه قرار ميگیرند .این تحقیق تالشي است برای
بررسي موضوع در قالب شرکتهای کوچک و متوسط .بنابراین به کارگیری متدولوژی فوق در این گونه
شرکت ها با محدودیت بیشتری مواجه بوده و در نوع خود تالش جدیدی در این حوزه است .امید است
این مقاله باعث شود در این گونه مطالعات ،توجه بیشتری به شرکتهای کوچک و متوسط گردد؛ چرا که
همانگونه که خواهیم دید این شرکتها ميتوانند در مقابل ریسکهای سیستماتیک بسیار آسیبپذیر
باشند.
شرکتهای کوچک و متوسط نقش بسیار مهمي در اقتصاد کشورها در سطح جهان بازی ميکنند
(بورگستالر و واگنر .)112 ،2شرکتهای کوچک و متوسـط در بـیشتـر کـشورها ،بـیش از  1درصـد
شـرکتهـا را تشکیل ميدهند و دو سوم اشتغال را در بخش خصوصي فراهم ميکنند (او.ای.سي.دی،
 .) 111شرکتهای کوچک و متوسط نقش مهمي در ایجاد شغلهای جدید ،نوآوری ،انعطافپذیری و
رشد اقتصادی دارند .در اروپا شرکتهای کوچک و متوسط شاکله اصلي رشد اقتصادی کشورها را تشکیل
ميدهند و  11درصد حجم کل شرکتها و  62درصد اشتغال این کشورها در شرکتهای کوچک و
متوسط است (او.ای.سي.دی.)1121 ،
مدارک فراواني وجود دارد که بیان ميکند شرکتهای کوچک جدید سریعتر رشد ميکنند ،شغلهای
خالص بیشتری ایجاد ميکنند ،بهطور مؤثرتری ثروت را توزیع ميکنند و نوآوری بیشتری دارند.
اقتصاددانان ،شکست شرکتهای جدید را ناکارایي فرآیند تولید و طراحي سازماني آنها معرفي ميکنند
(نیساری و همکاران .)231 ،ایجاد شرکتهای جدید و ورود آنها به داخل صنعت در کل بهعنوان یک
عنصر کلیدی در توسعه اقتصادی و تکامل صنعت ميباشد.
مطالعه شرکت های کوچک و متوسط و عوامل مؤثر بر آن دارای اهمیت بسیاری است ،چرا که شرکتهای
کوچک و متوسط ميتوانند بيکاری را متوقف یا کاهش دهند .آنها مانند یک تابع موازنه در بازار عمل
کرده و باعث ميشوند که سطوح سودآوری و قیمت در بلندمدت به سطح رقابتي برسند ،ورود این
. Burgstaller & Wagner
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شرکتهای جدید باعث از میان رفتن منافع بیش از حد و تعادل در بلندمدت ميشود و نیز اقتصادهای
مبتني بر تولید صنعتي از طریق ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط ،فرآیند تخصصي نمودن خود را در
طي زمان به سمت محصوالتي که دارای قدرت رقابتي بیشتری هستند ،سوق ميدهند (نیساری و همکاران،
.)231
با تمام اهمیتي که شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد دارند ،ولي شرکتهای جدید در معرض
ریسک بیشتری برای خروج (خصوصاً در سالهای اولیه ورود) قرار دارند .بنابراین بررسي عوامل مؤثر بر
کاهش ریسک سیستماتیک شرکتهای کوچک و متوسط از اهمیت باالیي برخوردار است .اما مطالعات
ریسک در مورد شرکت های کوچک و متوسط بسیار محدود و در نوع خود تازه و در حال مطرح شدن
است و این موضوع توسط بسیاری از محققین تأکید شده است (لیما 2و همکاران .)1111 ،مطالعات مربوط
به ریسک بیشتر بر روی شرکتهای بزرگ تمرکز دارد و برخالف تعداد زیاد شرکتهای کوچک و
متوسط در اقتصادهای دنیا ،مطالعات تجربي بسیار کمي ميتوان در خصوص ریسک و مدیریت ریسک در
شرکتهای کوچک و متوسط یافت (رستمي 1و همکاران.) 112 ،
بهقدری مطالعات در حوزه مدیریت ریسک محدود است که یافتن مطالعات مروری سیستماتیک و تحلیل
محتوی برای رسیدن به یک جمعبندی علمي در این زمینه بسیار مشکل است و مطالعات محدودی نیز که
انجام شدهاند ،هیچکدام جامعیت ندارند (لیما و همکاران .)1111 ،استانداردها و راهنماهای جامع پیاده-
سازی مدیریت ریسک برای شرکتهای کوچک و متوسط طراحي و آزموده نشده است .مطالعات خاص
مربوط به ریسک در شرکتهای کوچک و متوسط از آن جهت اهمیت دارد که یافتههای قبلي در مورد
ریسک در شرکتهای بزرگ کاربرد الزم را در شرکتهای کوچک و متوسط ندارند (کرما.)1122 ،3
چارچوب مدیریت ریسک متناسب با شرایط و اندازه شرکتها قابل طراحي بوده و معموال برای شرکت-
های بزرگ که دارای ساختار مدیریتي روشني بوده و تجربیات کاری بیشتری دارند ،چارچوبهای
مشخص و تعیین شدهای ميتوان طراحي و اجرا نمود .در مقایسه با شرکتهای بزرگ ،در شرکتهای
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کوچک و متوسط ساختار مدیریتي آنها روشن نیست ،نیروی انساني کمي دارند و سرمایه محدودی داشته
و دسترسي ناچیزی به منابع مالي خارج از شرکت دارند .عالوه بر این ،ماهیت ریسکهای این نوع
شرکتها با شرکتهای بزرگ متفاوت است (کرما .)1122 ،از جمله تفاوتهای شرکتهای کوچک و
متوسط با شرکتهای بزرگ که در این خصوص اهمیت دارد ،این است که در شرکتهای بزرگ ،نهاد
مالکیت از نهاد مدیریت جداست ،ولي در اغلب شرکتهای کوچک و متوسط مالکان -مدیران حاکم
هستند .این امر از این حیث که افراد فوق برای سرنوشت شرکت اهمیت قائل هستند ،مثبت ارزیابي مي-
شود ،ولي اکثر این افراد تخصص ،توان و زمان الزم برای شناسایي ریسکها را ندارند و نحوه مواجهه با
آنها را نميدانند (اسمیت و واتکینز )1121 ،2و این باعث افزایش ریسک در شرکتهای کوچک و
متوسط ميشود.
در مقایسه با شرکتهای بزرگ ،شرکتهای کوچک و متوسط به دلیل کوچک بودن با ریسکهایي نیز
مواجه هستند .از جمله این که تنها منبع تأمین مالي خارجي شرکتهای کوچک و متوسط وامهای بانکي
است و بنابراین شرکتهای فوق باید تالش کنند عدم تقارن اطالعات بین خود و بانکها را کم کنند تا
بانکها بتوانند به عملکرد شرکتها اعتماد کرده و منابع بیشتر با نرخ بهره کمتر در اختیار آنها قرار دهند.
ضعف در ارائه اطالعات شفاف توسط این شرکتها و همچنین ضعف در ارئه وثایق مورد قبول بانکها،
شرکتهای کوچک و متوسط را در مقایسه با شرکتهای بزرگ با ریسک نرخ بهره باال مواجه ميکند
(فاکنر و هیبل . )112 ،1ریسک قیمت مواد اولیه (موره 3و همکاران .)1111 ،ریسکهای موجود در
تجارت الکترونیک غیر امن (سوکومار و همکاران .)1122 ،ریسک کسری در زنجیره عرضه (تن و
همکاران )1122،و ریسکهای مربوط به اجرای طرحهای توسعه فیزیکي و بازار (گیلمو 6و همکاران،
 )111از دیگر ریسکهایي هستند که یک شرکت کوچک و متوسط معموال با آن مواجه ميشود.
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در ادامه برخي مطالعاتي را که به عوامل تعیینکننده ریسک سیستماتیک پرداختهاند بررسي ميکنیم .لي
دبلیو اس و همکاران (  )112به تعیین عوامل مؤثر بر ریسک سیستماتیک در شرکتهای مسافرتي آنالین
در آمریکا پرداخته است  .در این مقاله ضمن معرفي شرکتهای آنالین مسافرت در آمریکا ،مزیتهای
شکلگیری این شرکتها نسبت به شرکتهای سنتي سفر و گردشگری پرداخته شده و تأکید شده است که
با وجود تفاوت ساختار هزینهها ،این شرکتها همچنان ميتوانند تحت تأثیر ریسکهای سیستماتیک قرار
گرفته و دچار آسیبهای مالي گردند .برای محاسبه ریسک سیستماتیک از مدل قیمتگذاری دارایيهای
سرمایهای استفاده شده و با بهرهگیری از اطالعات ماهیانه ده شرکت ما بین سالهای  1112تا 1121
محاسبات مربوط به بتا را انجام دادهاند .الزم به ذکر است که برای اطالعات مربوط به تحوالت بازده بازار
از تغییرات ماهیانه شاخصهای اس اند پي پانصد 2و بازار بورس نیویورک 1در دوره مورد نظر استفاده
کردهاند .در این مقاله برای تعیین عوامل تأثیرگذار بر بتای شرکتها از مدل پنل دیتا استفاده شده است.
نتایج نشان داد که مخارج تبلیغات ،درجه نقد شوندگي و اندازه شرکت باعث بهبود عملکرد شرکتها در
مواجهه با ریسک سیستماتیک هستند و اهرم مالي و اهرم عملیاتي تأثیر منفي بر ریسک سیستماتیک در
شرکتها دارند.
جیا او (  )1123به بررسي عوامل مؤثر بر ریسک سیستماتیک در صنعت مهمانداری( 3شامل هتل،
رستوران و شرکتهای هواپیمایي) در ایاالت متحده آمریکا با استفاده از مدل قیمتگذاری دارایيهای
سرمایهای طي سالهای  1112-1121پرداخته است .نتایج نشان ميدهد که در صنعت هتلداری
نقدشوندگي ،اهرم مالي و اندازه شرکت تأثیر مثبت بر ریسک سیستماتیک دارند .کارایي ،سودآوری و سود
تقسیم شده رابطه منفي با ریسک سیستماتیک دارند و بین نرخ رشد شرکتها ،نوسان تقاضا و اهرم
عملیاتي و ریسک سیستماتیک رابطه معني داری حاصل نشده است .در صنعت رستورانداری ،کارایي تأثیر
منفي بر ریسک سیستماتیک دارد ،رشد شرکت و اهرم عملیاتي تأثیر مثبت بر ریسک سیستماتیک دارند و
بین نقدشوندگي ،اهرم مالي ،سودآوری و سود تقسیمي با ریسک سیستماتیک رابطه معنيداری نیست .در
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مورد شرکت های هواپیمایي نقدشوندگي ،اندازه شرکت و هزینه امنیت رابطه مثبت با ریسک سیستماتیک
دارند .اهرم مالي ،کارایي ،سودآوری و اهرم عملیاتي رابطه معنيداری با ریسک سیستماتیک ندارند.
لي.جي.اس 2و همکاران ( )1112به بررسي ریسکهای سیستماتیک صنعت هواپیمایي ایاالت متحده برای
 26شرکت طي سالهای  2112-1111ميپردازد .نتایج نشان داد که سودآوری ،رشد و ایمني با ریسک
سیستماتیک ارتباط منفي دارند ،در حاليکه اهرم بدهي و اندازه شرکت بهطور مثبت با ریسک ارتباط دارد.
بیات و همکاران (  ،)231به بررسي تأثیر وابستگي دولتي بر ریسک سیستماتیک  26شرکت پذیرفته شده
بورس تهران طي سالهای  238 -2313پرداخته و به این نتیجه رسیدند که رابطه مستقیم و معنادار بین
وابستگي دولتي و ریسک سیستماتیک وجود دارد .بهعبارتي شرکتهای دارای وابستگي دولتي به احتمال
فراوان در معرض ریسک سیاسي قرار ميگیرند که خود این امر یکي از عوامل مؤثر بر ریسک سیستماتیک
ميباشد یا ميتوان گفت اثر نوسانهای بازار بر سهام شرکتهای دولتي بیشتر خواهد بود.
بهمني (  ،)231به بررسي رابطه بین روشهای مختلف تأمین مالي و ریسک سیستماتیک طي سالهای
 2381تا  2313در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .روشهای تأمین
مالي (استقراض بانکي کوتاهمدت ،استقراض بانکي بلندمدت ،افزایش سرمایه با روش انتشار سهام و
افزایش سرمایه با روش سود سهمي) به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک سیستماتیک به عنوان متغیر
وابسته ميباشند .اندازه شرکت و اهرم مالي نیز به عنوان متغیر کنترل ميباشند .این مطالعه با استفاده از
روش همبستگي و آزمون رگرسیون چندگانه صورت گرفته است .نتایج نشان ميدهد که روشهای تأمین
مالي با ریسک سیستماتیک رابطه معناداری دارند و ارتباط بین استقراض بانکي کوتاهمدت با ریسک
سیستماتیک مستقیم و ضعیف است و ارتباط بین استقراض بانکي بلند مدت با ریسک سیستماتیک مستقیم
و قوی ميباشد .افزایش سرمایه با روش انتشار سهام با ریسک سیستماتیک ،رابطهای مستقیم و ضعیف
دارد و ارتباط بین افزایش سرمایه با روش سود سهمي با ریسک سیستماتیک مستقیم و قوی ميباشد .نتایج
مربوط به متغیرهای کنترلي نشان داد بین اندازه شرکت و اهرم مالي با ریسک سیستماتیک رابطهای مستقیم
و معنادار وجود دارد.
. Lee JS

1

012

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال نهم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان  0011

حمیدیان و همکاران (  ،)231به بررسي پیشبیني ریسک سیستماتیک بر اساس الگوریتم کلوني مورچگان
و الگوریتم الرس طي سالهای  2381-2313برای  2 1شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .برای سنجش ریسک سیستماتیک از عامل بتا استفاده شده و به این نتیجه رسیدند که الگوریتم
کلوني مورچگان با خطای 2/1 1درصد و الگوریتم الرس با  2/ 63درصد توانایي پیشبیني ریسک
سیستماتیک با دقت باالیي را دارند.
چنانکه از مرور مطالعات باال روشن ميگردد ،در برآورد میزان ریسک سیستماتیک شرکتها عمدتا از مدل
قیمتگذاری دارایي سرمایه ای استفاده ميگردد .همچنین در کلیه این مطالعات از روش پنل دیتا برای
برآورد عوامل مؤثر بر ریسک سیستماتیک (  ) کمک گرفته شده است .در تعیین عوامل تعیینکننده
ریسک سیستماتیک مالحظه ميگردد که برخي از عوامل در مطالعات مختلف مشترک است؛ مانند
نقدشوندگي ،اندازه شرکت ،اهرم مالي ،سودآوری و کارایي و برخي عوامل بسته به ماهیت صنعت مورد
نظر وارد مدل ميگردد .بهطور مثال هزینههای مربوط به ایمني در صنعت هواپیمایي بسیار باالست و میزان
آن در ریسک سیستماتیک تأثیرگذار است و یا در مورد شرکتهای مسافرتي آنالین که فعالیت آنها عمدتا
در فضای مجازی است ،هزینههای تبلیغات نقش تعیینکنندهای داشته و بر میزان ریسک سیستماتیک
شرکتها تأثیرگذار است .در خصوص جهت تأثیر عوامل مختلف بر میزان ریسک سیستماتیک مطالعات
مختلف نتایج مختلفي را انعکاس دادهاند .اهرم مالي در اغلب مطالعات تأثیر مثبت بر میزان ریسک
سیستماتیک دارد (بر میزان  ،) ولي در مورد عواملي چون نقدشوندگي ،کارایي عملیاتي و یا اندازه
شرکتها جهت اثرگذاری در مطالعات متفاوت بوده است .محدودیتهای ذکر شده در این مطالعات
عمدتا مربوط به محدودیت نمونهها و همچنین چالش دسترسي به اطالعات شرکتها است.
شیوه تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق:
انتظار ميرود در یک بازار کارا ،بین متغیرهای داخلي شرکت و متغیرهای ریسک بازار (بتا (  )) ارتباط
وجود داشته باشد ( ریلي و براون .)1111 ،2ضریب بتا عمدتا برای محاسبه ریسک در سهام به کار ميرود.
بتا یک معیار آماری است که سرنخي را به سرمایهگذاران در مورد نوسانپذیری ميدهد .بتا از طریق
. Reilly & Brown
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مقایسه بازده سهام با بازده شاخص بازار سنجیده ميشود .بتای بازار یک است ،هر سهمي که بتای آن
بیشتر از یک باشد ،نوسانپذیری آن از متوسط نوسانپذیری بازار بیشتر است و در مقابل هر سهمي که
بتای آن کمتر از یک باشد ،نوسانپذیری پاییني دارد .از این ضریب برای محاسبه ریسک سیستماتیک در
صنایع مختلف استفاده ميگردد .ریسک سیستماتیک  با استفاده از فرمول زیر محاسبه ميگردد (جیا او،
:)1123
) Cov ( Ri , Rm

)  2( Rm



که در آن:
 = ریسک سیستماتیک شرکت

 = Riنرخ بازده سهام عادی شرکت i
Rm

= نرخ بازده بازار

در مواردی که شرکتهای مورد بررسي ،غیر بورسي باشند و اطالعات الزم برای بهدست آوردن بتا در این
شرکتها امکان پذیر نباشد ،از روش بهکارگیری متغیر جایگزین برای محاسبه بتا استفاده ميشود .کیم
(کیم 2و همکاران )1121 ،در مطالعهی خود از درصد تغییرات ماهانه شاخص بازار بورس نیویورک به
عنوان متغیر جایگزین برای بازده بازار استفاده کرده است.
همانگونه که ذکر گردید ضریب بتا نشاندهنده میزان ریسک سیستماتیک شرکت خواهد بود .اما میزان
ریسک سیستماتیک شرکت بستگي به عوامل مختلفي دارد؛ از جمله اندازه شرکت ،قدرت نقدشوندگي
دارایيهای شرکت ،اهرم بدهي ،کارایي عملیاتي و برخي شاخصها که مختص شرکتهای یک صنعت
خاص هستند .مثال تبلیغات در فعالیت شرکتهای گردشگری اهمیت باالیي دارد.
تأثیرگذاری عوامل فوق در قالب یک مدل پنل دیتا مورد آزمون قرار ميگیرد (لي 1و همکاران.)112 ،
βi = αo+ α1x1i+ α2x2i+ … + αpxpi+ ei

 = βiمقدار پیشبینيشده متغیر

β

 = α0مقدار ثابت یا عرض از مبدأ نقطه تقاطع خط رگرسیون با

محورβ
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 = αiضریب رگرسیون یا شیب منحني
 : x1…Xn.متغیر مستقل تأثیرگذار بر اندازه

β

معنيداری هر یک از ضرایب  aiنشاندهنده میزان و جهت تأثیر عوامل فوق بر متغیر بتا خواهد بود .مطابق
ادبیات موضوع ،عمده عوامل تعیینکننده ،شامل اندازه شرکت ،میزان نقد شوندگي ،سودآوری ،کارایي
عملیاتي ،اهرم بدهي و مشخصا در مورد شرکتهای گردشگری همانگونه که مالحظه گردید ،مخارج
تبلیغات هستند .البته برای سنجش هر یک از عوامل مختلف باید شاخصهای مشخصي را تعریف نمود،
ولي سوابق تحقیق نشان ميدهد شاخصها به نوعي تعیین ميشود که بتوان محاسبات مربوط به شاخصها
را از اطالعات ارائه شده در صورتهای مالي شرکتها استخراج نمود .در ابتدای تحقیق حاضر نیز فرض
بر این بود که امکان جلب همکاری شرکتهای فعال در این حوزه برای دسترسي به صورتهای مالي
وجود خواهد داشت و در این راستا کارگاه آموزشي برای معرفي تحقیق و همچنین آموزش مدیران عامل
و کارشناسان شرکتها با پدیده ریسک و نحوه مواجهه و مدیریت ریسکها برگزار گردید .با این حال
نحوه همکاری شرکتها با این مطالعه در خصوص ارائه صورتهای مالي به گونهای بود که امکان استفاده
از دادههای آنها فراهم نشد و بنابراین مطالعات مربوط به تعیین عوامل مؤثر بر ریسک سیستماتیک محدود
به عواملي گردید که امکان اخذ اطالعات آنها از مراجع رسمي وجود داشت.
با توجه به مراتب فوق در این مطالعه تنها امکان سنجش دو عامل فراهم گردید که در نوع خود تالش
جدیدی برای گشودن مطالعات بیشتر در مورد شرکتهای کوچک و متوسط است .این دو عامل شامل
اندازه شرکت و میزان تبلیغات بود .در مورد اندازه شرکت باید گفت که در ادبیات موضوع دالیل متعددی
وجود دارد که با افزایش اندازه شرکت ریسک سیستماتیک کاهش ميیابد .اوال شرکتهای بزرگ امکان
بیشتری برای تنوع بخشي به فعالیتهای خود دارند و این امر باعث ميشود که در صورت بروز خطر در
یک فعالیت ،باقي فعالیتها کمتر آسیب دیده و شرکت به مرز ورشکستگي نرسد (تیتمان و وسلز،2
 .)2188دوم اینکه شرکتهای بزرگ ميتوانند بخشي از دارایيهای خود را به صورت نقد و یا نزدیک به
نقد نگهداری کنند تا در صورت بروز مشکل بالفاصله بتوانند اقدام نموده و مشکالت بروز کرده را مرتفع
. Titman and Wessels
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کنند (فیشر .)21 1 ،2سوم اینکه شرکتهای بزرگتر هزینه متوسط تولید کمتری دارند و بنابراین
سودآوری باالتری داشته و امکان ورشکستگي در آنها کمتر است و لذا ریسک در آنها کاهش ميیابد
(بن سیون و شلیت.)212 ،1
چهارم شرکتهای بزرگ ميتوانند تأثیر تغییرات اقتصادی ،سیاسي و اجتماعي را بر مدیریت شرکت و
فعالیتهای آن ،از طریق روابطي که دارند ،کاهش دهند و بدین ترتیب فعالیتهای خود را از اینگونه
ریسکها دور نگاه ميدارند .در مطالعات تجربي متعددی رابطه منفي بین اندازه شرکت و اندازه ضریب
بتا مشاهده شده است و نتایج آنها از این فرضیه حمایت ميکند (آنگ 3و همکاران218 ،؛ بریین و لرنر ،
 2123؛کیم و همکاران 1111 ،؛ لو و کونیتسکي212 ،6؛ لوگیو و مرویل; 2121 ،2پاتل و اولسن218 ،8
; روه ; 1111 ،1کیم 21و همکاران .)1121 ،با این حال برخي مطالعات تجربي نیز به نتایج متفاوتي رسیده-
اند .بهطوری که مطالعه بر روی شرکتهای خطوط هوایي ایاالت متحده امریکا نشان داد رابطه ریسک
سیستماتیک و اندازه شرکتها مثبت است .بررسي دالیل این امر نشان ميدهد که مطالعه مذکور پس از
حوادث یازده سپتامبر سال  1112انجام شده و در طي سالهای مذکور تعداد مسافران تجاری ایرالینها
کاهش یافته بود و بنابراین هزینه واحد عملیاتي برای شرکتهای بزرگتر بسیار افزایش یافته بود( .لي و
همکاران.)1112 ،
با این حال در مطالعه حاضر فرضیه رابطه معکوس بین اندازه شرکت و ریسک سیستماتیک مورد آزمون
قرار خواهد گرفت .در مورد متغیر تبلیغات الزم به ذکر است که امروزه فعالیتهای بشری به سمت آنالین
شدن پیش رفته و لذا تبلیغات برای شناسایي محصوالت به مردم بسیار با اهمیت شده است .سعید و
همکاران طي مطالعهای نشان دادند که رابطه بین هزینههای تبلیغات با تعداد بازدیدکنندگان از وب سایت
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شرکتها و بهبود عملکرد آنها مثبت بوده است (سعید 2و همکاران .)1111 ،تحقیقات نشان داده است
حضور فعال مراکز خدمات درماني و شرکتهای خدماتدهنده در کانالهای توزیع و فروش بینالمللي
خدمات پزشکي منجر به افزایش جذب گردشگران پزشکي به کشور ميشود (اسدزاده و همکاران.)2312 ،
با توجه به اهمیت فعالیت در محیط اینترنت برای شرکتهای گردشگری پزشکي و اهمیت تبلیغات برای
این شرکتها و با توجه به اینکه در مطالعه آقای لي بر روی شرکتهای مسافرتي از متغییر تبلیغات در
مدل استفاده کرده (لي 1و همکاران ،)112 ،در این مطالعه نیز متغییر تبلیغات لحاظ گردیده است .فرضیه
این است که رابطه بین متغیر تبلیغات و ریسک سیستماتیک معکوس خواهد بود .بهطور خالصه فرضیات
مورد آزمون در این مقاله به شرح زیر خواهد بود:
اندازه شرکت رابطه معکوسي با اندازه ریسک سیستماتیک در شرکتهای گردشگری پزشکي دارد.
میزان تبلیغات رابطه معکوسي با اندازه ریسک سیستماتیک در شرکتهای گردشگری پزشکي دارد
تخمین مدل:
همانگونه که در مباني نظری مالحظه شد ،این مدل عمدتا در مورد شرکتهای بزرگ و آنهایي که در
بورس حضور دارند و از شفافیت نسبي باالتری برخوردار ميباشند ،به کار رفته است ،ولي با توجه به
اینکه در بررسي سوابق تحقیق مشخص شد در خصوص ریسک در شرکتهای کوچک و متوسط تا کنون
کمتر کار تحقیقاتي بهویژه مبتني بر مدلهای کمي صورت گرفته است ،بنابراین در این مقاله تالش کردیم
یک الگوی تجربي در این زمینه ارائه نماییم .هرچند ممکن است که ضعفهایي داشته باشد ،ولي ميتواند
راهگشای تحقیقات بیشتر و بهتری گردد.
جامعه هدف این تحقیق شرکتهای گردشگری پزشکي ميباشد .نمونه مورد مطالعه  8شرکت از میان 8
شرکت دارای مجوز است .اطالعات این شرکتها بین سالهای  2311تا  2312که بخش گردشگری
ورودی شاهد رونق و رکود بوده است ،جمعآوری ميگردد .در این مطالعه اطالعات شرکتهای کاج نقره-
ای مشهد ،همای سعادت نقش جهان اصفهان ،آبنوس طب طوس مشهد ،بهبود سیر سینا خراسان ،سالمت
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سپهر پارسیان ،سالمت اندیش راه ابریشم و در نهایت شرکت پردیسان سیر خاوران مشهد استفاده شده
است.
برای ساختن مدل ابتدا الزم است ضریب بتا را برای شرکتهای مورد مطالعه محاسبه نماییم .در بررسي
ادبیات موضوع مالحظه گردید که معموال برای محاسبه این متغیر از متغیرهای جایگزین استفاده ميگردد.
در این تحقیق و با توجه به این که شرکتهای گردشگری بهویژه گردشگری پزشکي در بازار بورس
حضور ندارند ،مجبور به استفاده از متغیر جایگزین هستیم .بررسيهای فراواني در خصوص متغیر
جایگزین صورت گرفت .نتیجه بررسيها نشان داد که برای متغییر نرخ بازده بازار از تعداد گردشگران
ورودی کل کشور به عنوان شاخص کل بازار گردشگری کشور استفاده گردد .به همین ترتیب برای بازده
هر شرکت نیز از متغییر تعداد گردشگران پزشکي که شرکتهای خدمات گردشگری جذب مينمایند،
استفاده گردد .این اطالعات در دوره مذکور به صورت فصلي از وزارت میراث فرهنگي ،صنایع دستي و
گردشگری اخذ گردید .از محاسبه کواریانس و واریانس عملکرد فصلي گردشگری کل کشور و تعداد
گردشگران جذب شده توسط هر شرکت ضریب بتا مطابق فرمول باال محاسبه گردید.
محاسبات نشان ميدهد ضریب بتا بین  1/38تا  1/6نوسان کرده است .طبق تئوری ،شرکتهایي که دارای
ب تای کمتر از یک باشند ،بدان معني است که ریسک سیستماتیک کمتری دارند ،ولي شرکتهایي که دارای
بتای باالی یک بوده اند ،در مقایسه با بازار دچار نوسانات شدیدتری شدهاند .ولي بحث اصلي مقاله حاضر
یافتن عوامل مؤثر بر کاهش ریسک سیستماتیک شرکتها است مطابق بخش قبل دو فرضیه را در این مقاله
آزمون خواهیم کرد :اندازه شرکت و هزینه تبلیغات.
برای سنجش اندازه شرکت همانگونه که دایتچ 2و همکاران ( )1126از حجم گردش مالي شرکتهای
کوچک و متوسط به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده کرده است ،در این مطالعه از تعداد گردشگران
جذبشده ساالنه توسط شرکتهای فوق به عنوان شاخصي برای اندازه شرکت استفاده شده است ،به-
طوری که به ازای کمتر از  211گردشگر جذب شده سایز شرکت یک ،بین  211تا  1 1گردشگر سایز ،1
 1 1تا  11سایز  11 ،3تا  2111گردشگر سایز  2111 ،تا  1111گردشگر سایز  1 ،تا
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گردشگر سایز  6و به همین ترتیب تا آخر .در خصوص میزان مخارج تبلیغات نیز از شاخص شرکت در
نمایشگاههای گردشگری استفاده شده است ،بهطوری که به ازای شرکت در هر نمایشگاه ملي در سال
مورد نظر یک امتیاز به شرکت داده ميشود و به ازای شرکت در هر نمایشگاه بین المللي  3امتیاز و از
جمع امتیاز در سال مورد نظر عدد شاخص برای هر شرکت محاسبه شده است .آمار شرکت در نمایشگاهها
از وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنایع دستي اخذ شده است .در مجموع با توجه به دوره فعالیت
شرکتهای فوق مجموع دادههای مدل  1شرکت در سال شده است .قبل از اجرای مدل ،ایستایي متغیرها
آزمون شد که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است .همانگونه که مالحظه ميگردد متغیرها در سطح
معنيدار مناسبي مانا هستند.
جدول .1نتایج آزمون مانایي متغیرها
متغیر

ردیف

Prob

2



1

 : SIZEاندازه شرکت

0.0662

3

 : PROشاخص تبلیغات

0.0493

 :ریسک سیستماتیک

0.0000

منبع :محاسبات تحقیق

برای بررسي برآورد مدل پژوهش از آزمون  ،Fآزمون هاسمن استفاده ميشود .همچنین طبق آزمون
ناهمساني واریانس فرضیه صفر با وجود همساني واریانس بین اجزاء اخالل رد شده و مدل رگرسیون
دارای ناهمساني واریانس است .در نتیجه برای برآورد مدل از روش  ،GLSدر دادههای تابلویي استفاده
خواهد شد.
جدول .3نتایج آزمون F
نوع آماره

Prob

Statistic

آماره F

0.023

12.737714

0.000

53.413956

آماره

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به اینکه میزان آماره  Fمحاسبه شده ،باالتر از Fجدول ميباشد ،فرض  H1مبني بر استفاده از
روش حداقل مربعات معمولي به نفع فرضیه مقابل ،رد ميشود و مدل پانل تأیید ميشود.
جدول  .نتایج آزمون هاسمن
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نوع آماره

Prob

Statistic

آماره

0.0000

88.42628

منبع :محاسبات تحقیق

طبق آزمون هاسمن آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر از مقدار جدول ميباشد ،لذا فرضیه صفر رد شده
است ،در نتیجه باید از روش اثرات ثابت استفاده کرد.
جدول  .نتایج برآورد مدل پژوهش
متغیرها

ضریب

آماره t

احتمال (سطح معنیداری)

SIZE

-0.0427690

-2.512215

0.0231

PRO

-0.016181

-2.182533

0.0275

F-statistic

6.311226

0.023099

0.362872
D-W

1.819486

منبع :محاسبات تحقیق

الزم به ذکر است که در کنار مدل مذکور ،مدلهای رقیب دیگری نیز برآورد شدند که در بین تمام مدل-
های تخمین زده شده ،بهترین مدل که از لحاظ تئوری و مطالعات سابق نزدیک تر بود ،انتخاب شد .همان-
گونه که در جدول ( ) دیده ميشود

مدل معادل  1/36است که قدرت توضیح دهندگي مدل را نشان

ميدهد .در مطالعات مشابه این تحقیق نیز قدرت توضیحدهندگي در حدود  31درصد است (لي و
همکاران (  ،)112لي و همکاران ( )1112و جیا او ( )1123را ببینید) .آمارههای  Fو دوربین واتسون نیز
در دامنه مناسب قرار دارند و نشاندهنده قابل قبول بودن نتایج مدل است .آماره  tمربوط به متغییر اندازه
شرکت معادل  -1/است که نشاندهنده معنيدار بودن رابطه منفي بین این متغییر با میزان ریسک
سیستماتیک در شرکتهای گردشگری پزشکي در سطح اطمینان  18درصد ميباشد .ضریب این متغییر
معادل  -1/1 3است که بیان ميکند به ازای افزایش یک سطح به اندازه شرکت (مطابق تعریف) به صورت
میانگین معادل  1/1 3واحد از اندازه شاخص بتای شرکتهای گردشگری پزشکي (ریسک سیستماتیک)
کاسته ميشود .آماره  tمربوط به متغییر تبلیغات ( )PROمعادل  -1/28است که نشاندهنده معنيدار بودن
رابطه منفي بین این متغییر با میزان ریسک سیستماتیک در شرکتهای گردشگری پزشکي در سطح 12
درصد ميباشد .ضریب این متغییر معادل  -1/126است که بیان ميکند به ازای افزایش یک امتیاز به
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تبلیغات شرکتها (مطابق تعریف) به صورت میانگین معادل  1/126واحد از اندازه شاخص بتای شرکت-
های گردشگری پزشکي کاسته ميشود.
جمعبندی و نتیجهگیری
گردشگری پزشکي در ایران به دلیل ساختارهای گسترده نظام درمان در بخش دولتي و خصوصي و
همچنین نیروی انساني توانمند یکي از اولویتهای توسعه گردشگری کشور ميباشد .در صف اول این
صنعت شرکتهای گردشگری پزشکي هستند که تالش ميکنند ضمن شناساندن فرصتهای پزشکي
کشور در بازارهای فعلي و بالقوه ،گردشگران پزشکي را به کشور جذب نمایند .با این حال این شرکتها
همچون هر شرکت دیگری الزم است تا مدریریت ریسک مناسبي به ویژه در مورد ریسک سیستماتیک
داشته باشند.
در ادبیات موضوع مالحظه شد که مدل قیمتگذاری دارایي سرمایهای ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار
را شناسایي کرده است .این بحث وجود دارد که ممکن است تفاوتهای ریسک سیستماتیک بین شرکتها
به علت تفاوت در تصمیمات مالي و توسعهای شرکتها باشد .طبق مدل مذکور انتظار ميرود در یک بازار
کارا بین متغیرهای ریسک داخلي شرکت و متغیرهای ریسک بازار بتا (  ) ارتباط وجود داشته باشد.
بتا یک معیار آماری است که سرنخي را به سرمایهگذاران در مورد نوسانپذیری ميدهد .بتا از طریق
مقایسه بازده سهام یک شرکت با بازده شاخص بازار سنجیده ميشود .بتای بازار یک است ،هر سهمي که
بتای آن بیشتر از یک باشد ،نوسانپذیری آن از متوسط نوسانپذیری بازار بیشتر است و در مقابل هر
سهمي که بتای آن کمتر از یک باشد ،نوسانپذیری پاییني دارد.
با این حال عمدتا این مدل برای شرکتهای بزرگ که در بازار بورس حضور دارند و اطالعات حسابداری
و عملکردی خود را منتشر ميکنند ،کاربرد دارد و امکان کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط کمتر
بوده است .از آنجا که شرکتهای فعال در گردشگری پزشکي ایران در رده شرکتهای کوچک طبقه بندی
ميگردند ،تالش برای تبیین عوامل تعیینکننده بر ریسک سیستماتیک شرکتهای فوق ميتواند به توسعه
این مفهوم در کل حوزه شرکتهای کوچک و متوسط نیز کمک کند .از این منظر مقاله حاضر دارای
نوآوری در کاربرد مدل قیمتگذاری دارایيهای سرمایهای ميباشد.
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در تعیین عوامل تعیینکننده ریسک سیستماتیک که به کمک مدل پنل دیتا برآورد ميگردد ،مالحظه شد که
برخي از عوامل در مطالعات مختلف مشترک است؛ مانند نقدشوندگي ،اندازه شرکت ،اهرم مالي ،سودآوری
و کارایي و برخي عوامل بسته به ماهیت هر صنعت وارد مدل ميگردد .بهطور مثال هزینههای مربوط به
ایمني در صنعت هواپیمایي بسیار باالست و میزان آن در ریسک سیستماتیک تأثیرگذار است و یا در مورد
شرکتهای مسافرتي آنالین که هزینههای تبلیغات نقش تعیینکنندهای داشته و بر میزان ریسک
سیستماتیک شرکتها تأثیرگذار است.
با این حال اجرای این مطالعه در مورد شرکتهای کوچک به دلیل عدم تقارن اطالعات بسیار مشکل و
پیچیده است و الزم است اطالعاتي به کار رود که دارای اعتبار باشد .در این مطالعه به عنوان یک تالش
جدید در توسعه مفهوم عوامل تعیینکننده ریسک سیستماتیک در شرکتهای کوچک و متوسط ،دو متغیر
امکان حضور را در مدل پیدا کردند که نتایج حاصل از برازش مدل نشان ميدهد که مطابق فرضیه مطرح
شده شرکت های گردشگری پزشکي در ایران هر چقدر بزرگتر باشند ،ریسک سیستماتیک کمتری خواهند
داشت.
دومین متغیر به کار رفته در این مدل تبلیغات بود که نتایج مدل نشان ميدهد این عامل نیز طبق فرضیه
مطرحشده ،رابطه عکس با ریسک سیستماتیک شرکتهای فعال در صنعت گردشگری پزشکي ایران دارد.
با توجه به نتایج این مدل در خصوص تبلیغات به نظر ميرسد باید نگاه ویژهای به امر تبلیغات داشت و
در معرفي ظرفیتهای ملي (دولتي و خصوصي) در این صنعت تالش بیشتری نمود.
منابع
اسدزاده ،احمد؛ متفکر آزاد ،محمد علي؛ اصغرپور ،حسین و میرایي ،نینا" .)2312( .بررسي نقش کیفیت نهادی بر توسعه صنعت
گردشگری پزشکي در ایران :رویکرد پویایيهای سیستمي" .مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری .سال هفتم .شماره .12
. -16
بهمني ،حسین" .)231 ( .بررسي رابطه بین روشهای مختلف تأمین مالي و ریسک سیستماتیک طي سالهای  2381تا 2313
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" .پایان نامه کارشناسي ارشد .دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد
اسالمي  -واحد شهر قدس.
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بیات ،مرتضي؛ زلقي ،حسن و هاشمي ،طاهر" .)231 ( .بررسي تأثیر وابستگي دولتي بر ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران" .راهبرد مدیریت مالي .سال چهارم .شماره  ،23تابستان212-232 .
جهانخاني ،علي و پارسائیان ،علي" .)2326( .مدیریت سرمایهگذاری و ارزیابي اوراق بهادار" .تهران :انتشارات دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران.
حمیدیان ،محسن؛ حبیب زاده بایگي ،سید جواد؛ سلمانیان ،مریم و وقفي ،سید حسام" .)231 ( .پیشبیني ریسک سیستماتیک

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتمهای کلوني مورچهها و الرس" .مجله بررسيهای
حسابداری .دوره  ،3شماره  .21بهار . 1-21 .1
مدیر مالي ،دانشنامه مالي ( .آخرین بازنگری  2شهریور https://modiremali.com/dictionary : )2312
رنجنوش ،راحله؛ ضرغام بروجني ،حمید و حمیدی ،ناصر " .)231 ( .بخشبندی کسبوکارهای گردشگری پزشکي ایران از
دید بیماران خارجي" .مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری .سال پنجم ،شماره .28

.21-

محبي ،ناعمه پروین؛ خوراکیان ،علي رضا و فراحي ،محمد مهدی " .)2316( .اثر کیفیت درک شده خدمات ،رضایت و اعتماد
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