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Abstract 
Objective: This study seeks to discover the effect of Enterprise Resource Planning (ERP) 

implementation on Earnings quality. Earnings quality was measured based on the absolute 

value of discretionary accruals, which is the inverse measure of earnings quality. 

Discretionary accruals can be divided into short-term and long-term discretionary accruals, so 

this study examines ERP implementation effects on which part of the discretionary accruals. 

The study then seeks to examine whether the impact of ERP implementation on earnings 

quality improves in later years, for example, two years after implementation. 
 

Method: To test the research hypotheses, the information of 117 companies listed on the 

Tehran Stock Exchange has been used and the effect of ERP implementing on earning quality 

in the years 2006 to 2018 in these companies was investigated. Year of implementation of 

ERP systems is the year in which financial modules are implemented. Hypothesis models of 

this research were tested using panel data and OLS regression. The Jones model was used to 

measure the absolute value of discretionary accruals and the Whelan model was used to 

calculate short-term and long-term discretionary accruals. 
 

Results: The results of the first hypothesis test showed that ERP implementation had a 

negative and significant relationship with discretionary accruals and since the absolute value 

of discretionary accruals is an inverse measure of earnings quality, then ERP implementation 

has a positive and significant relationship with earnings quality. The second hypothesis test 

also confirmed that ERP implementation had a negative significant relationship with short-

term discretionary accruals. But testing the third hypothesis did not confirm the significant 

relationship between ERP implementation and long-term discretionary accruals. Test of 

Fourth Hypothesis showed that the average of discretionary accruals decrease significantly 

two years after the ERP implementation compared to the two years before.  
 

Conclusion: The results of the tests generally showed that the implementation of ERP 

systems improves the earnings quality and its effect on working capital accounts, current 

assets and liabilities is more evident because it reflects short-term accruals. The effect of ERP 
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Abstract 
 

implementation on short-term discretionary accruals is quite obvious and reduces the absolute 

value of short-term discretionary accruals significantly. But this study failed to show that the 

implementation of ERP systems has an impact on long-term discretionary accruals. The study 

also showed that the improvements made after the implementation of ERP and its positive 

impact on earnings quality become even more obvious on two or three years after the 

implementation of the ERP system The reason for this is that ERP implementation is very 

important in the correct collection of information, control of access level and entry of 

information as a process in the whole organization. 
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ریزی منابع سازمانی بر کیفیت سود: بررسی اقالم تعهدی اختیاری  سازی برنامه پیاده ریتأث

 مدت و بلندمدت کوتاه
 

 اله مراثی روح

 اردکانی مهدی ناظمی

 چکیده

. کیفیت سود، بر اساس استبر کیفیت سود  (ERP) ریزی منابع سازمانی برنامه سازی پیاده ریتأثاین پژوهش، به دنبال کشف : هدف

عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود است. اقالم   گیری شد که به جونز اندازه الگویمطلق اقالم تعهدی اختیاری با استفاده از  قدر

سازی  پیادهکند که  این پژوهش، بررسی میلذا مدت و بلندمدت، قابل تقیسم است.   اقالم تعهدی اختیاری کوتاهتعهدی اختیاری به 

 گذارد. می ریتأث اختیاری بر کدام بخش از اقالم تعهدی ERPهای  سیستم
 

و  استفاده شدده اسدت  شده در بورس اوراق بهادار تهران  پذیرفته شرکت 111های پژوهش از اطالعات  جهت آزمون فرضیه روش:

های فرضیه این الگوبررسی گردید.  ها شرکتدر این  1831تا  1831ی ها سالدر بر کیفیت سود  ERPهای  سیستم یساز ادهیپ ریتأث

 آزمون شد. رهیمتغ چند ونیرگرس لیتحل و یبیترک یها داده روش از با استفاده پژوهش
 

 ۀفرضیآزمون دارد.  اقالم تعهدی اختیاریی با دار معنارابطه منفی و  ERP سازی پیادهاول نشان داد که  ۀآزمون فرضی جینتا :ها افتهی

 ۀفرضدی آزمدون  اما  .مدت وجود دارد کوتاه اقالم تعهدی اختیاریی با دار معنارابطه منفی و  ERP سازی پیادهکرد که  دییتأدوم نیز 

چهدارم نشدان داد    ۀفرضدی نکرد. آزمدون   دییتأبلندمدت را  اقالم تعهدی اختیاریو   ERPسازی پیادهبین  دار معناسوم وجود رابطه 

 است. کاهش یافتهی دار معناصورت   بهنسبت به دو سال قبل   ERPسازی پیادهاز  بعدمیانگین اقالم تعهدی اختیاری دو سال 
 

های  آن بر حساب ریتأثشود و  باعث افزایش کیفیت سود می  ERPیساز ادهیپصورت کلی نشان داد  ها به نتایج آزمون :یریگ جهینت

 مدت است. کننده اقالم تعهدی کوتاه زیرا منعکس .مشاهده است قابل های جاری ها و بدهی سرمایه در گردش، دارایی

 .ریزی منابع سازمانی کیفیت سود، اقالم تعهدی اختیاری، اقالم تعهدی اختیاری کوتاه و بلندمدت، برنامه کلیدی: یها واژه

 .پژوهشی :مقاله نوع
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بدر کیفیدت سدود:     ریزی منابع سدازمانی  سازی برنامه پیاده ریتأث(. 1011) .مهدی ،ناظمی اردکانی ؛اله ، روحمراثی استناد:

 .31-118(، 1)11، مجله دانش حسابداری. مدت و بلندمدت بررسی اقالم تعهدی اختیاری کوتاه

 مقدمه

آمرده   هرا  شررکت تر و مناسبتر اطالعات به یاری  ی، انتقال سریعطالعات در جهت تبادل، یکپارچه سازامروزه فناوری ا

 مقایسره  قابلیرت  و برودن  ماننرد مربرو    حسرابداری،  اطالعرات  کیفری  یهرا  ویژگیبهبود  اطالعات موجب است. فناوری

 شرده محصرو ت   تمرا   بهرای  در محاسربه  بیشتری دقت سرعت و اطالعات، موجب تولید بخش و در شود یماطالعات 

 ارائره  ییهرا  نمونره  ادامره  در کره  اسرت  شده حسابداری حرفه در جدید کاربرهای و ها نهیزم است لذا موجب ایجاد شده

 مدیریت کیفیرت، دفراتر   فعالیت، مبنای بر یابی هزینه بهنگا ، تولید الکترونیک، تجارت المللی، بین حسابداری :شود یم

 (.0373همکاران،  و یاعتماداست ) ... و انسانی منابع حسابداری الکترونیک، حسابرسی و حسابداری الکترونیک،

ی شرکت را پوشش دهد و هماهنگ سرازد، مرررش شرد.    ها بخشکه تما   یا کپارچهیمیالدی ایده سیستم  91در دهه 

، اهمیت و نیراز بره نرر  افزارهرای     ها سازمانو وظایف واحدهای متعدد درون  ها فعالیتدر نتیجه با توجه به تخصصی شدن 

ه موقرع برا توجره بره کلیر      های یکپارچه و به اطالعات و استخراج گزارشنگر که توانایی برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل جامع

حاصل این ایده، سیستم برنامره ریرزی منرابع سرازمانی یرا بره ا تصرار         .ضوش احساس شدو اجرای سیستم را داشته باشد، به
0

ERP حاضر حال بود. در ERP در تیریمرد  و ریرزی  برنامره  اطالعرات بررای   فناوری ابزارهای نیآ ر از یکی عنوان به 

 دهد، می بهبود را آن یاساس یها فعالیتسسه، ؤم سراسر در یاطالعات های شکاف دادن هست که با پوشش مررش جهان

 از سسره ؤم کیر  قالرب  در که هایی و کار انه ها شرکت ،ها بخش برون و درون کامل کردن پارچهیک برای بستر  ز تا 

 .(2100 ،2موریس) دیآ فراهم واحدی بر وردارند، تیریمد

 ی پژوهشها نهیشمبانی نظری و پی

حراکم برر    یهرا  تیمحردود  کری از ی عنروان  بره برودن گزارشرگری مرالی     موقرع  بهمفاهیم نظری گزارشگری مالی، بنابر 

 یری در گرزارش اطالعرات رد دهرد، اطالعرات ممکرن اسرت       أهرگراه تر   کند می صوصیات کیفی اطالعات مالی بیان 

 ریترأ  آوری و انتشار اطالعرات   با جمع ERPهای  (. سیستم0999 ،3ولوری) مربو  بودن  ود را از دست بدهد صوصیت 

علرت داشرتن رویکررد فراینردگرا از      همچنرین بره   .موقع اطالعات و قابلیت مقایسه اطالعرات دارنرد   به ارائهتوجهی در  قابل

مرالعرات پیشرین    .(0397طاهر رانی،  ) رساند یمحداقل  انگاری را به و اشتباهات و سهل نمودهاطالعات یکپارچه استفاده 

با بهبود مدیریت و دسترسی کرم نظیرر بره اطالعرات حسرابداری، کیفیرت حسرابداری         ERP یها ستمیسکه  دهند یمنشان 

ارائره یرک دیردگاه سرازمانی یکپارچره از وضرعیت        به مدیریت،تشار اطالعات به موقع دا لی را از طریق جمع آوری و ان

 .(2100 موریس،) بخشند یمبه مدیریت و حذف موانع در عملکرد فرایندهای شرکت بهبود  ها زمانمالی شرکت در همه 

گذار بوده و موجب سرعت بخشریدن   ریتأ بر گزارشگری مالی  ERP یها ستمیس یساز ادهیپهمانگونه که بیان گردید 

ی مرالی نیرز   هرا  صرورت اما آیا برر محتروای    .شود یمافزایش کیفیت حسابداری دا لی و ی مالی ها صورتبه فرایند ایجاد 

ی مالی، سود حسابداری است که همواره مورد عالقره  ها صورتترین و پرکاربردترین جزء  یکی از مهمگذار است؟  ریتأ 

مربرو  برودن و    یژگر یاطالعات ماننرد و  یفیک یژگیت سود با  باشد، ویفیهرچه ک. استاستفاده کنند  یها گروهتمامی 
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یفیت آن مرورد تردیرد بروده    اما همواره سود و ک .(0398یبلویی  مسلویی و همکاران، ) بود  واهد شتریز بیان صادقانه نیب

یا بره عبرارت   ؟ گذارد یم ریتأ بر سود حسابداری  ERP یها ستمیس یساز ادهیپکه آیا  شود یممررش  سؤال حال ایناست. 

 ERP یهرا  سرتم یس در ادامه به ا تصار کیفیت سود،گذار است؟ ریتأ بر کیفیت سود  ERP یها ستمیس یساز ادهیپبهتر آیا 

 .شود یم ارائهو پیشینه تحقیق 
 کیفیت سود

 ،دیگرر  عبرارت  بره  .کننرد  یمر  تعریرف  سود اقتصرادی  به حسابداری شده گزارش سود نزدیکی عنوان به را سود کیفیت

ف یر ، اجمرا  نظرر در تعر  طرورکلی  بره اسرت.   سرود  بیشرتر  بیانگر کیفیت اقتصادی، سود به حسابداری سود بیشتر نزدیکی

قرت  یدر حق ت سرود اسرت.  یفکی گیری اندازه یسان برایک یج آن عد  وجود روشیاز نتا یکیت سود وجود ندارد و یفکی

در  شرده  معرفری معیارهرای   تررین  معرروف اسرت.   قرارگرفته مورداستفادهت سود یفکی گیری اندازه یبرا یمختلف های روش

 تررین  معرروف (. 2115 ،و همکراران  5فرانسریس ) انرد  شرده  ، از رابره بین اجزای نقردی و تعهردی سرود ناشری    ت سودیفکی

نقرد   هرای  جریران اقال  تعهدی بره  )تحقق(  به میزان تبدیلاست که  کیفیت اقال  تعهدیبرگرفته از  ،کیفیت سود های الگو

 ایرن برر  فرر    هرا   الگرو شوند. در ایرن   میتقسیم  ا تیاری غیراقال  تعهدی به اقال  تعهدی ا تیاری و . شود یم آتی اطالق

اقرال    ضمناً ایرن گیرند.  نمیمدیریت قرار  در طول زمان  ابت بوده و در معر  دستکاری ا تیاری غیراقال  تعهدی  است

 .نمود بینی پیش با استفاده از بر ی متغیرهای حسابداری توان میرا 
 (ERP) ریزی منابع سازمانی برنامه

 صرورت  بره  آن راکه  کایآمر ید و موجودیانجمن کنترل تول جمله ازشده است  ارائه ERP یادی برایار زیف بسیتعار

ان یمشرتر  یازهایبه ن یید، ارسال و پاسخگویافت، تولیدر یاز برایمنابع موردن یتمام مؤ رو کنترل  یزیر برنامه یبرا روشی

ک بسرته  یر  آن را (2115) 6و سرورمن  4داسرتن و یرا   دیر نما یف مر یر تعر اسرت  یو  ردمات  یعی، توزیدیتول یها شرکتدر 

سرازمان   یهرا  قسرمت  ین تمرام یان اطالعات بر یاطالعات و جر یکپارچگیکه هدف اصلی آن  دانند یم یتجار یافزار نر 

بیران   (0373) همکراران  و یاعتمراد و یرا   اسرت ان یت مشرتر یریره عرضه و مدی، زنجی، منابع انسانی، حسابداریمال ازجمله

سرتم  یک سیر اطالعرات اسرت کره منرابع سرازمان را توسر         یبرر فنراور   یمبتنر  یسرتم یحرل س  ک راهیر ، ERPکردند کره  

مناسرب   طرور  بره دهرد ترا    یران سروش مختلف سازمان قررار مر  یت با  در کنترل مدیفیو با دقت و ک سرعت به، وستهیپ هم به

مهرم اسرت، توجره و تمرکرز     ف ین تعرار یر آن چیزی که در همه ا ند.ینمات یریات سازمان را مدیو عمل یزیر ند برنامهیفرا

منرابع   یتمرکرز برر رو   براوجود عمرل کررده و    یزیر ر ستم فراترر از برنامره  ین سیاست. زیرا ا سازمانی عبارت یشتر بر رویب

اسرت،   توجره  مرورد ش از همه یف بین تعاریدر ا آنچهگر، ید یدهد. از سو یم ز پوششیفراتر از آن را ن یسازمان، عناصر

 یاطالعرات  یهرا  سرتم یسر یاز سرا  آن را اسرت کره   ن دو جنبره مهرم  یاسرت و همر   ERP ستمیس و استاندارد بودن یکپارچگی

طراحری   ERP هرای  سیسرتم زیرادی در   نسبتاً( ماژول) یها ستمیرسیز .(0393سهرابی و همکاران، ) کند یز میکپارچه متمای

 ،یحسرابدار ونقرل   حمرل ، ت انبرار یریمدبرنامه ریزی تولید،  ،دیتول، فروشی ها ماژول ها آن نیتر مهم ازجملهکه  شوند یم

 .است یت منابع انسانیریمد بهای تما  شده و ی،مال
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 تحقیق ۀپیشین
 برودن  ش مربرو  یافرزا  نیبر  موازنره  نروعی  بره  منجرر  ERP هرای  سیستماتخاذ  نشان دادند که (2114) 7دانگ و 8برازل

 یمرال  یهرا  صرورت  ی رارج  کننردگان  اسرتفاده  بررای  حسرابداری  اطالعرات  اکر ات تیقابل و کاهش حسابداری اطالعات

 اقرال   سرر   در شیافرزا  و ر گزارشرگری یترأ   در کراهش  همزمان طور به ها شرکت ستم،یس سازی پیاده از شود. بعد می

کیفیرت   ERP هرای  سیسرتم شواهد تجربی محدود و متناقضی وجود دارد که آیرا   کنند. می را تجربه  ود ارییا ت تعهدی

 یا  یر؟ دهند یمگزارشگری مالی را افزایش 

در مردیریت تراریو و زمران انتشرار سرود را بررسری        ERPسازی سیسرتم   تأ یر پیاده (2117) دانگ و برازل، سو یکاز 

شود کره شراید دلیرل آن، ارزیرابی      منجر به افزایش مدیریت سود می ERP های سیستمسازی  کردند و نشان دادند که پیاده

و همکراران   9امرا جاواییرک کار  باشد. ERPهای ناکافی توس  کاربران  ریسک حسابرسی ناکافی و تست کیفیت و کنترل

گیرری در مردیریت دا لری را بهبرود بخشرد و همچنرین منجرر بره افرزایش           تواند تصمیم می ERPمعتقدند اجرای  (2102)

صرورت   دهنرد، شرود. در ایرن    و توانایی مدیران در مدیریت اطالعات مالی کره بره کراربران  رارجی ارائره مری       ها فرصت

 داشته باشد. همراه بهتواند منجر به مدیریت سود شده و کاهش کیفیت سود را  می

باعر  کراهش    ERP هرای  سیسرتم در تحقیق  ود دریافتنرد کره اجررای     (2101) 01موریس و  کسمانااز سوی دیگر، 

کراهش مردیریت سرود اسرت. همچنرین اقرال         دهنرده  نشران شود که  در ارزش مرلق اقال  تعهدی ا تیاری می توجهی قابل

اقرال  تعهردی ا تیراری بلندمردت هریی تغییرر        کره  درحرالی ، شروند  مدت منجر به چنین نترایجی مری   تعهدی ا تیاری کوتاه

 و سرازمان  منرابع  ریرزی  برنامه ستمیس سازی پیاده نیب دریافتند که (0393و رونده ) هایحاجدهد.  را نشان نمی توجهی قابل

 تیر قابل برر  مثبت ریتأ  با ERP ستمیدارد. س وجود معناداری و مثبت ۀرابر ها شرکت حسابداری اطالعات اتکا تیقابل

 اطالعرات  سرودمندی  هرا  سرازمان در  اطالعرات  انیجر یپارچگیکو  سا تن روان نیحسابداری و همچن اطالعات اکات

 ارییر  نگرر،  آینرده  هرای  و تحلیرل  سرود  تیریمرد  سرازمان،  ردکر عمل بهبود را در رانیو مد شیافزا را غیرمالیو  یمال

 .  کند یم

 یافتره  کراهش مجمو  اقال  تعهردی ا تیراری    ERP های سیستمسازی  نشان دادند که با پیاده (2104و همکاران ) 00چن

توانرد   که دارای سرهامداران غالرب هسرتند مری     ییها شرکتدادند که همچنین نشان  یابد. کیفیت سود افزایش می درنتیجه

محدود کند و ا تیارات مردیران را کراهش دهنرد. عرالوه برر       ERP های سیستمی مدیریتی را از طریق استفاده از ها فعالیت

مردت مهرار    مدیریت سود را با اسرتفاده از اقرال  تعهردی ا تیراری کوتراه      یها فعالیتتوانند  سهامداران غالب فق  می ،این

و همکراران   02پاتنایرک  .آورد ینمر  وجرود  بره کنند اما استفاده از اقال  تعهدی ا تیاری بلندمدت این امکان را بررای آنهرا   

و  پردازنرد  یمر مربو  به مدیریت سود واقعی  یها فعالیتکمتر به  ERPسیستم دارای  یها شرکتبیان کردند که  (2109)

 واقعی قائل شد.سود نقش مهمی در محدود کردن مدیریت   ERPسازی  توان با تقویت حاکمیت شرکتی و پیاده می

03پوسرتون مانند  پیشین یپژوهش مرالعات
 همکراران  و 06هرانتون  ؛(2112) همکراران  و04تیر ه ؛(2110) 05کیسر بگر و 

08و ویکن ؛(2113)
آن  مثبرت  روابر  اطالعاتی و  های سیستمسازی  پیادهاز پس  شده حاصل بهبود نشان دادند که (2115) 

 و همکراران  07دورانترز  .شروند  مری  مشرهودتر  ،ی آناجررا  از بعرد  سال سه تا دو مالی( های نسبت)نظیر  با پارامترهای مالی
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سازمانی دسترسی به اطالعات در کل سازمان بهبود مو ری یافته و باعر  کسرب    های سیستمنشان دادند با اجرای  (2103)

بیران   (0394) پرور  نظرری دهرد.   مدیریت را ارتقاء مری  م سازیتصمی ،شود و محی  اطالعات منافع مناسبی برای سازمان می

 مدیریت حسابداری گاریساز بابت مناسبیمحرک  ERP های سیستم ویژه به اطالعاتی یها سیستم پذیری انعراف کند یم

 ای کننرده  تعیرین نقش  مدیریت حسابداری ا ربخشیپیرامونی و  محی  با سیستم د درسازگاریتوان میلذا  .دیآ یم حساب به

 نماید. ایفا

 پژوهش های فرضیه

وجرود   منفری و  دار معنرا ( ارتبراطی  ERP) ریزی منرابع سرازمانی   سازی برنامه بین اقال  تعهدی ا تیاری و پیاده: 0 ۀفرضی

 دارد.

و  دار معنرا ( ارتبراطی  ERP) ریرزی منرابع سرازمانی    سازی برنامره  مدت و پیاده بین اقال  تعهدی ا تیاری کوتاه: 2 ۀفرضی

 وجود دارد. منفی

 منفری و  دار معنرا ( ارتباطی ERP) ریزی منابع سازمانی سازی برنامه بین اقال  تعهدی ا تیاری بلندمدت و پیاده: 3 ۀفرضی

 وجود دارد.

 ازآن بعرد بیشتر یا مساوی دو سال  ERP های سیستم یساز ادهیپمیانگین اقال  تعهدی ا تیاری دو سال قبل از : 5 ۀفرضی

 .است

 شپژوهی شناس روش
نرو  توصریفی، همبسرتگی اسرت و در میران انروا         از و اسرت هدف، یک پژوهش کراربردی   لحاظ ازپژوهش حاضر 

 لحراظ  از. ضرمن اینکره رویکررد آن اسرتقرایی و     استرگرسیونی  های تحلیلهدف جزء  لحاظ ازهمبستگی  های پژوهش

 در شرده  پذیرفتره  یهرا  شررکت در این پرژوهش   .است گذشته نگراطالعات تاریخی،  بر  تکیهپژوهش به جهت  نو  طرش

ماهیرت  را    و  شرده اسرت   یسراز  ادهیر پدر آنهرا   ERP هرای  سیسرتم  0394ترا   0378ی هرا  سرال  بین تهران که در بورس

تعرداد  شردند،   انتخاب آماری ۀجامع عنوان به مالی نباشد گر واسره، بیمه و ها بانک، گذاری سرمایه، جزء صنعت شانفعالیت

 .آمده است 0جدول  که در شناسایی شد شده اشارهمشخصات  با به روش حذفی و شرکت 008
 جامعه آماری پژوهش .1جدول 

 ردیف شرش تعداد شرکت

 0 98الس پایان تاپذیرفته شده در بورس و فرابورس  یها شرکتتعداد   625

 2 اند زمانی پژوهش در بورس فعال نبوده قلمروکه در  ییها شرکتتعداد  080 

 3 (سرمایه گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانکها)گری مالی واسره یها شرکت 56 

 5 یستند.ها منتهی به پایان اسفند ماه ن مالی آن زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و سال قلمروکه در  ییها شرکتتعداد  45 

 4 .اند نکردهسازی  را پیاده ERPسیستم  اصالًیا  اند کردهسازی  را پیاده ERP، سیستم 94 یها سالیا بعد از  78ی ها سالقبل از که تولیدی ی ها شرکتتعداد  236 

 6 اند که حذف شده ییها شرکتتعداد کل   418

 8 جامعهعضو  یها شرکتتعداد   008

و برا توجره بره     انرد  شرده  یانرداز  راهمالی  یها ماژولشود که  سالی در نظر گرفته می،  ERP های سیستم سازی پیاده لسا

نیرز بایرد    0398تا  0374ی ها سالیعنی  ها شرکت ERP های سیستم، اطالعات دو سال قبل و دو سال بعد از اجرای 5ۀفرضی
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 یمرال  یهرا  صورت نیهمچن و نوین رهاورد افزار از نر  نمونه، یها شرکت به مربو  موردنیاز های آوری گردد. داده جمع

 .استفاده گردید اکسل افزار نر از  ها داده یساز آماده جهت و است شده استخراج ها شرکت

 آنها یریگ اندازه شیوه و پژوهش متغیرهای

 .است شده استفاده (0990) 09جونز ی الگو، برای محاسبه اقال  تعهدی ا تیاری از 0 ۀفرضی در

(0)           (
 

       
)                     

تفاوت  REV∆، مجمو  اقال  تعهدی TACC که در آن شود یم( مجمو  اقال  تعهدی برآورد 0گرسیون)ر معادلهاز 

هرای شررکت اسرت و بررای محاسربه مجمرو         مجمو  دارایی TA  ابت و ییدارا PPE درآمد در سال جاری و سال قبل،

، یجرار  یبده CLوجه نقد،  CASH، یجار ییدارا  CAشود که می( استفاده 2) ای، معادله اقال  تعهدی از روش ترازنامه

STD  اقررال  تعهرردی  (، 0و برررآورد رگرسرریون)  اقررال  تعهرردی از تفاضررل و  اسررت یافتیررالت دریتسرره یحصرره جررار

 .شود یم محاسبه( DACC)ا تیاری

(2)         (               )  (              ) 

مردت و بلندمردت تقسریم نمرود. اقرال        اقال  تعهدی ا تیاری کوتراه  دسته دواقال  تعهدی ا تیاری به  (2115) 21ویلن

هرا و   سرمایه در گردش بروده و تغییررات در دارایری    های حساب ریتأ مدت اقالمی هستند که تحت  تعهدی ا تیاری کوتاه

های غیرر   های نامشهود و سایر دارایی کنند. اقال  تعهدی ا تیاری بلندمدت اموال ، دارایی های جاری را منعکس می بدهی

 کنند. ها غیر جاری را منعکس می جاری بوده و تغییرات در دارایی

(3)              (
 

         
)                     

کره در آن  ( استفاده شرد  3) و معادله رگرسیون (2115ویلن) ی الگومدت از  اقال  تعهدی ا تیاری کوتاه محاسبهبرای 

STACC شود: و با معادله زیر محاسبه می استمدت شرکت  مجمو  اقال  تعهدی کوتاه 

(5) STACCj,t = ∆ARj,t + ∆INVj,t + ∆OCAj,t  - ∆APj,t  - ∆TXPj,t  - ∆OCLj,t 

هرای   تفراوت سرایر دارایری    OCA∆تفراوت موجرودی کرا ،     INV∆دریرافتنی،   های حسابتفاوت  AR∆ که طوری به

های جراری در   تفاوت سایر بدهی OCL∆ تفاوت مالیات پردا تنی و TXP∆پردا تنی،  های حسابتفاوت  AP∆جاری، 

معادلره   گرفتره  انجرا  مردت و بررآورد    . از تفاوت مجمو  اقال  تعهدی کوتراه استسال جاری و سال قبل برای هر شرکت 

   .شود محاسبه می (SDACC)مدت  (، اقال  تعهدی ا تیاری کوتاه3رگرسیون)

 محاسبه شد. (2115) ویلن ی الگو، اقال  تعهدی ا تیاری بلندمدت بوسیله 3 ۀفرضیدر 

(4)            (
 

       
)                                  

 INT ,،مرردت( تفرراوت اقررال  تعهرردی و اقررال  تعهرردی کوترراه)مجمررو  اقررال  تعهرردی بلندمرردت  LTACC کره در آن 

غیر جاری برای شرکت است. از تفاوت مجمو  اقرال  تعهردی بلندمردت و     یها ییداراسایر  NCPهای نامشهود و  دارایی

  شود. محاسبه می (LDACC)(، اقال  تعهدی ا تیاری بلندمدت4معادله رگرسیون) گرفته انجا برآورد 
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، وابسرته  هرای فهرسرت متغیر  .اسرتفاده شرد   7ترا   6هرای   ترتیب معادله رگرسیون بهپژوهش،  3تا 0 ۀفرضیجهت آزمون 

  آمده است. 2جدول  در یمستقل و متغیرهای کنترل

(6)                                                          ε 
 

(8)                                                           ε 
 

(7)                                                           ε 

 وهشژپفهرست متغیرهای . 2 جدول

 نو  متغیر نا  متغیر نماد یریگ اندازهمعیار 

 0وابسته فرضیه متغیر  اقال  تعهدی ا تیاری DACC (0990) جونزقدر مرلق اقال  تعهدی ا تیاری به روش 

 2وابسته فرضیه متغیر  مدت اقال  تعهدی ا تیاری کوتاه SDACC (2115ویلن)مدت به روش  قدر مرلق اقال  تعهدی ا تیاری کوتاه

 3وابسته فرضیه متغیر  ا تیاری بلندمدتاقال  تعهدی  LDACC (2115ویلن)قدر مرلق اقال  تعهدی ا تیاری بلندمدت به روش 

 94تا  78 یها سالکه بین  ییها شرکتکه  شود یمیک در نظر گرفته -یک متغیر مصنوعی صفر

 .استصفر  صورت اینرا اجرا کرده باشند سال اجرا به بعد برابر با یک و در غیر  ERPسیستم 
IMP های سیستمسازی  پیاده ERP  مستقلمتغیر 

 اهر  مالی LEV ها ییدارامجمو   به ها یبدهنسبت مجمو  

 متغیرهای کنترل
 اندازه شرکت Size ها ییدارالگاریتم مجمو  

 جریان نقد عملیاتی CFO ها ییداراجریان نقد عملیاتی بر مجمو  

 نرد بازده دارایی ROA ها ییداراسود  الص بر مجمو  

ایجراد گردیرد کره     tدر سرال   ERPیا عد  سیستمهای  یساز ادهیپبرای  IMPمصنوعی صفر یا یک با نا  ا تصار  متغیر

 مردت  کوتراه (، اقال  تعهدی ا تیراری  DACC) و اقال  تعهدی ا تیاری کند یممعاد ت ایفا نقش متغیر مستقل را در این 

(DACCو اقال  تعهدی ا تیاری بلندمدت ) (DACC،) اهرر   متغیر وابسته در این سه معادله رگرسریون هسرتند.    به ترتیب

به عنروان متغیرر کنترلری در نظرر گرفتره شرده        (0393حاجیها و رونده )و  (2101موریس و  کسمانا )( توس  LEV) مالی

مروریس و   ،(2117) دانگ و برازل ( در پژوهشهایCFO) ( و جریان نقد عملیاتیSIZE) است و متغیرهای اندازه شرکت

چرن و  ( توسر   ROA) و متغیرر نررد برازده دارایری     ندهسرت متغیرر کنترلری    (0393حاجیهرا و رونرده )  و  (2101 کسمانا )

وان لذا این متغیرهای نیز بره عنر   .به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است (2109پاتنایک و همکاران )و  (2104همکاران )

 .متغیرهای کنترلی به معاد ت رگرسیون اضافه گردید

و دو  ERP هرای  سیسرتم  یساز ادهیپمرلق اقال  تعهدی ا تیاری دو سال قبل از  ، تفاضل آماره میانگین قدر5ۀدر فرضی

 ، بره ترتیرب    و   اسرت کره در آن     ̅   ̅ آماره مورد آزمون در این فرضریه   .گیرد قرار می موردبررسیبعد آن  سال

 کره  درصرورتی  .ندهسرت  ERP هرای  سیسرتم  یساز ادهیپاز  و بعد مرلق اقال  تعهدی ا تیاری دو سال قبل میانگین قدرآماره 

   و    ) شرود  مری و در غیر این صورت رد  شود می پذیرفته 5 ۀد، فرضیوش قبولدرصد  94در سر  معناداری       

های آماره  تعداد داده و استشرکت 008نمونه پژوهش،  یها شرکت(. چون تعداد است   و    میانگین آماره  ترتیب به

. بررای آزمرون   فرر  نمرود  نرمرال  تروان   مری را    و    مرکزی، توزیرع آمراره    قضیه حد بر بناعدد است لذا  31بیشتر از 

 انجرا   زیرر  صرورت  بره  ابتردا آزمرون برابرری واریرانس     یسرت نتفاضل میانگین دو جامعه نرمال که واریانس آنها مشرخص  

 :شود یم



 مدت و بلندمدت بر کیفیت سود: بررسی اقالم تعهدی اختیاری کوتاه  ریزی منابع سازمانی سازی برنامه پیاده ریتأث/ 30

 

(9) {
        

    
 

        
    

  

  آماره،  H0 فر  آزمون برای
  
 

  
برازه توزیرع   در  fکره چنانچره    گیررد  قرار مری  موردبررسیدرصد  94در سر    

 .(0378، یمرؤمن آذر و ) شود یمپذیرفته  H1رد و فر   H0قرار نگیرد فر   > f (.975,n2,n1) f (.025,n1,n2) < fفیشر 

   شود: با توزیع نرمال زیر تخمین زده می  ̅   ̅ گاه آمارهآنپذیرفته شود  H1اگر فر  

(01) ( ̅   ̅ )     (       √
  
 

  
 
  
 

  
 ) 

 نتایج پژوهش
 متغیرهای پژوهشآمار توصیفی 

یانه برین  دوره زمرانی سرال   9که شرامل   است ترکیبی های داده صورت به 3تا  0های  در فرضیهمتغیرهای پژوهش حاضر، 

 -دورهتعرداد مشراهدات    پس است. شده انتخابجامعه آماری  عنوان بهشرکت  008همچنین  است 0394تا 0378 یها سال

بر ی از مفاهیم آمرار توصریفی متغیرهرا شرامل     ، در این قسمت. استمشاهده  0143 ،ترکیبی های دادهشرکت و بر اساس 

اسرت. بررای مثرال میرانگین بررای متغیرر انردازه         شرده  ارائهحداکثر مشاهدات، حداقل مشاهدات،  ،میانه، واریانس میانگین،

. آمرار توصریفی   انرد  تمرکزیافتره حول این نقرره   ها دادهبیشتر  دهد یمکه نشان  است 94/4با برابر در هر سه فرضیه شرکت 

 .است شده ارائه، 5 در جدول 5فرضیه  های دادهآمار توصیفی و  در جدول 3تا  0های  فرضیه های داده
 3تا  1فرضیهآمار توصیفی متغیرهای . 3 جدول

 حداکثر حداقل واریانس میانه میانگین نماد متغیر نا  متغیر

 DACC 17/1 16/1 10/1 1 87/1 اقال  تعهدی ا تیاری

 SDACC 03/1 19/1 12/1 1 81/0 مدت اقال  تعهدی ا تیاری کوتاه

 LDACC 02/1 19/1 12/1 1 98/0 اقال  تعهدی ا تیاری بلندمدت

 LEV 60/1 60/1 16/1 17/1 16/3 اهر  مالی

 Size 94/4 91/4 36/1 35/5 28/7 اندازه شرکت

 CFO 03/1 00/1 12/1 30/1- 64/1 جریان نقد عملیاتی

 ROA 00/1 01/1 12/1 89/1- 63/1 نرد بازده دارایی

 0فرضیهآمار توصیفی متغیرهای . 0 جدول
 حداکثر حداقل واریانس میانه میانگین نماد متغیر نا  متغیر

ERP    1950/1یساز ادهیپمرلق اقال  تعهدی ا تیاری دو سال قبل از  میانگین قدر  1849/1  1157/1  1174/1  5244/1  

ERP    1898/1یساز ادهیپمرلق اقال  تعهدی ا تیاری دو سال بعد از  میانگین قدر  1818/1  1136/1  1105/1  5157/1  

 (لیمرر  F) چراو   ز  است از آزمرون  ها  الگو، اما قبل از تخمین استاین پژوهش از نو  ترکیبی  3تا  0فرضیه  یها داده

از آزمرون هاسرمن اسرتفاده     ،هرا  مردل برودن   ابت یا ا رات تصادفی  و برای تعیین ها بودن داده تلفیقی یا تابلویی برای تعیین

در آزمرون هاسرمن   چاو و  آزمون برای شده محاسبه سر  معناداری است. شده بیان 4جدول در  ها آزمون این . نتایجگردد

 هرای  فرر   پریش از  .استتابلویی با ا رات  ابت  ی الگودر هر سه  ،ها دادهدرصد بوده لذا نو   4از  تر کوچک الگوهر سه 
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شرده  اسرتفاده   ایرن منظرور  بررای   یرت آزمون وا ازکه  استجمالت پسماند رگرسیون واریانس  یهمسانرگرسیون  ی الگو

لذا  ،است 14/1از  یت کمترآماره وا یدار معناسر  ، 2و0فرضیه برای  دهد مینشان  4 در جدول آمده دست به. نتایج است

لرذا   .اسرت  14/1از  یت بیشترآماره وا یدار معناسر   3ما برای فرضیه ا دهد یمرا نشان  همسانی واریانسناآزمون مذکور 

افرزار   در زمران اجررای برا نرر      ناهمسرانی واریرانس  وجود دارد و برای حل مشرکل  همسانی واریانس  ،بین جمالت پسماند

 .(0395 افالطونی،، در قسمت روش ضرایب کوواریانس، گزینه وایت مقرعی استفاده شد )ایویوز
 3تا  1فرضیهبرای  و آزمون ناهمسانی واریانس هاسمن چاو، خالصه نتایج آزمون. 1 جدول

 لیمر( F) چاو آزمون نآزمون هاسم )وایت( آزمون ناهمسانی واریانس

 فرضیه
 نتیجه

سر  

 معناداری
 نتیجه آماره

سر  

 معناداری
 نتیجه آماره

سر  

 معناداری
 آماره

 0فرضیه 252/2 111/1 تابلویی 800/03 108/1  ابت 386/4 1110/1 ناهمسانی واریانس

 2فرضیه 348/2 111/1 تابلویی 765/27 111/1  ابت 449/4 1111/1 ناهمسانی واریانس

 3فرضیه 909/0 111/1 تابلویی 512/29 111/1  ابت 382/0 230/1 همسانی واریانس

برای تشخیص هم  رری اسرتفاده از    راه یک است.تشخیص هم  ری  ،رگرسیون الگوی های فر  پیشدیگر از یکی 

، بیانگر عد  وجود همخرری شردید برین متغیرهرای توضریحی      01از عدد  آنکمتر بودن .است (VIF)عامل تور  واریانس

در هرر سره    واریرانس  ترور   معیرار  ،لرذا . استچون متغیرهای توضیحی در هر سه فرضیه یکسان  .(0395 افالطونی،) است

مقرادیر   ،لرذا  .اسرت  شرده  محاسربه اسرت   واریانس تور  که همان معیار VIFمقادیر  6 جدولفرضیه یکسان  واهد بود. در 

VIF  ندارد. وجودشدید همخری و  است 01کمتر از 

 یخط همنتایج آزمون . 6 جدول

 غیرمتمرکز VIF متمرکز VIF نماد متغیر نا  متغیر

ERP IMP 111180/1 یساز ادهیپ  766113/2  

LEV 111509/1 اهر  مالی  460410/9  

Size 1111158/1 اندازه شرکت  284120/9  

CFO 110266/1 جریان نقد عملیاتی  624477/2  

ROA 110826/1 نرد بازده دارایی  354174/3  

 پژوهش ۀآزمون فرضی

و فرضریه آمراری آن    پرردازد  یمر بر اقال  تعهدی ا تیراری   ERPسازی سیستم پیاده ریتأ اول پژوهش به بررسی  ۀفرضی

 زیر است: صورت به

 H0: ریزی منابع سازمانی  سازی برنامه بین اقال  تعهدی ا تیاری و پیاده(ERP ارتبا ) وجود دارد. منفیو  دار معنا 

 H1: ریزی منابع سازمانی  سازی برنامه بین اقال  تعهدی ا تیاری و پیاده(ERP  ارتبا )وجرود نردارد یرا ارتبرا      دار معنا 

 وجود دارد. مثبتو  دار معنا

( 0) اقال  تعهدی ا تیاری، معادله رگرسیون ( محاسبه شد و سپس برای2ای و با معادله ) اقال  تعهدی به روش ترازنامه

عنروان اقرال  تعهردی     بره  الگرو صورت مقرعی و جداگانه اسرتفاده گردیرد و باقیمانرده     به (94الی  78)از سال  هرسالبرای 
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 بررآورد نترایج  کره  استفاده شد  (6) چند متغیر  ری رگرسیون الگویاز  0 ۀنظر گرفته شد. برای آزمون فرضی ا تیاری در

 است. شده  دادهشان ن 8 در جدول ،به روش حداقل مربعاتآن 
 1فرضیه الگوینتایج حاصل از برآورد  .7 جدول

                                                         ε 

 متغیر ضریب                            tآماره سر  معناداری

 ضریب  ابت    -047/1 -409/2 100/1

108/1 384/2- 146/1-    IMP 

145/1 929/0 136/1    LEV 

110/1 084/3 172/1    Size 

116/1 831/2 141/1    CFO 

065/1 391/0- 157/1-    ROA 

 دوره-تعداد شرکت 0143

 سر  معناداری 111/1

263/1    
227/2 DW 

آزمررون  برررای. اسررت 14/1صررفر برروده و کمتررر از  برراًیتقر سررر  معنرراداریهسررت زیرررا  معنرراداررگرسرریون  الگرروی

فرضریه   الگروی در ایرن   DWآمراره   .( استفاده شدDW) مرتبه اول از آماره آزمون دوربین واتسون سریالی  ودهمبستگی

 .اسرت عرد   ودهمبسرتگی    دهنرده  نشران قررار دارد   4/2ترا   4/0بین  قبول قابلاست و با توجه به اینکه در بازه  227/2برابر 

اقرال  تعهردی    یعنر ی وابسته ریرات متغییتغ از درصد26 حدوداً که دهد یم نشان رقم نیکه ا است 263/1برابر    ضریب 

 ریسرا  از یناش آن راتییتغ گریدرصد د 85 و بوده مدل در موجود یکنترل و مستقل رهاییرات متغییتغ از یناش ا تیاری

بروده   14/1کمتر از و است  108/1برابر  (IMP) مستقل مدل متغیرمربو  به  tاحتمال آماره با توجه به اینکه  .است عوامل

کره   گفرت  تروان  یمر شرود و   رد مری  H1پذیرفتره و فرر     H0فر   لذا ،است -146/1و همچنین ضریب آن منفی و برابر 

 دارد. متغیرر مرلرق اقرال  تعهردی ا تیراری      قردر برا   درصرد 94در سر   منفیو  رابره معنادار ERP های سیستمسازی  پیاده

و  رابرره معنرادار  درصرد   94در سرر    مرلق اقرال  تعهردی ا تیراری    قدربا نیز  جریان نقد عملیاتی و شرکت سایز کنترلی

 رلق اقال  تعهدی ا تیاری ندارند.م قدربا  یدار معنادرصد رابره 94اما سایر متغیرهای کنترلی در سر  . دارد مثبت

 ۀفرضری و  کنرد  یمر اقال  تعهدی ا تیاری کوتراه مردت را بررسری     بر ERPسازی سیستم پیاده ریتأ دو  پژوهش  ۀفرضی

 زیر است: صورت بهآماری آن 

H0:  ریزی منابع سازمانی  سازی برنامه و پیاده مدت کوتاها تیاری  یتعهد اقال بین(ERP ارتبا ) وجود  منفیو  دار معنا

 دارد.

 H1:  ریزی منابع سازمانی  سازی برنامه مدت و پیاده کوتاه ا تیاری یتعهد اقال بین(ERP  ارتبا )وجود نردارد   دار معنا

 وجود دارد. مثبتو  دار معنا یا ارتبا 
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الری   78)نه سال مجرزا از سرال   مقرعی  صورت به هرسال درو سپس  شد محاسبه( 3مدت با معادله ) اقال  تعهدی کوتاه

مدت و برآورد  و از تفاضل اقال  تعهدی کوتاه شده برآورد Eviewsافزار  ( توس  نر 5) و جداگانه معادله رگرسیون( 94

 الگروی از پرژوهش،   2بررای آزمرون فرضریه    .گرردد  مری مدت محاسربه   ، اقال  تعهدی ا تیاری کوتاهگرفته انجا رگرسیون 

 8بره روش حرداقل مربعرات در جردول      الگرو  این رگرسیون برآوردنتایج شود  استفاده می (8) چند متغیر  ری رگرسیون

 .است شده دادهنشان 
 2 فرضیه ویالگنتایج حاصل از برآورد  .7 جدول

                                                          ε 
 متغیر ضریب                          t آماره سر  معناداری

 ضریب  ابت    -314/1 -561/2 105/1

157/1 987/0- 130/1-    IMP 

674/1 514/1 133/1    LEV 

110/1 325/3 185/1    Size 

641/1 543/1 122/1    CFO 

153/1 120/2- 049/1-    ROA 

 دوره -تعداد شرکت 0143

 سر  معناداری 111/1

283/1    
035/2 DW 

در ایرن   DWاست. آمراره   دار معنارگرسیون  الگویپس درصد  14/1صفر بوده و کمتر از  باًیتقر سر  معناداریچون 

 از درصرد 28 حردوداً  پرس  است 283/1برابر    ضریب  .دهد یم نشاناست که عد   ودهمبستگی را  035/2برابر  الگو

 83 و بروده  الگرو  در موجرود  یکنترلر  و مسرتقل  رهرای یرات متغییر تغ از یناشر  رات اقال  تعهدی ا تیاری کوتاه مردت ییتغ

برابرر   (IMP) الگرو مستقل  متغیرمربو  به  سر  معناداری بهبا توجه  .است عوامل ریسا از یناش آن راتییتغ گریدرصد د

رد  H1پذیرفته و فر   H0فر   لذا ،است -130/1بوده و همچنین ضریب آن منفی و برابر  14/1کمتر از و است  157/1

مرلرق اقرال  تعهردی ا تیراری      قردر برا   درصد94در سر   منفیو  رابره معنادار ERP های سیستمسازی  پیاده پس .شود می

و  رابرره معنرادار   درصرد 94در سرر    (ROAنرد بازده دارایی)و  (Size)شرکت سایز کنترلی هایدارد. متغیرمدت  کوتاه

ی دار معنرا درصد رابرره   94اما سایر متغیرهای کنترلی در سر   .داردمدت  مرلق اقال  تعهدی ا تیاری کوتاه قدربا  مثبت

 مدت ندارند. مرلق اقال  تعهدی ا تیاری کوتاه قدربا 

و  دهرد  یمر قرار  پردازشمورد را اقال  تعهدی ا تیاری بلندمدت  بر ERP سازی سیستم پیاده ریتأ سو  پژوهش  ۀفرضی

 زیر است: صورت بهآماری آن  ۀفرضی

H0:  ریزی منابع سازمانی  سازی برنامه و پیاده بلندمدتبین اقال  تعهدی ا تیاری(ERP  ارتبا )وجرود   منفری و  دار معنا

 دارد.
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 H1:  ریزی منابع سازمانی  سازی برنامه و پیاده بلندمدتبین اقال  تعهدی ا تیاری(ERP  ارتبا )وجود ندارد یا  دار معنا

 وجود دارد. مثبتو  دار معنا ارتبا 

الری   78)نره سرال مجرزا از سرال      سال هرشود سپس برای  ( محاسبه می5( و )2اقال  تعهدی بلندمدت از تفاوت رابره )

و از تفاضرل اقرال  تعهردی بلندمردت و بررآورد       شرود  یمر ( بررآورد  4) مقرعی و جداگانه معادله رگرسیون صورت به (94

برای آزمون  .است الگوهمان باقیمانده  درواقعکه  شود یم، اقال  تعهدی ا تیاری بلندمدت محاسبه گرفته انجا رگرسیون 

 در جردول  الگرو این رگرسیون  برآوردنتایج  شود. استفاده می (7) چند متغیر  ری رگرسیون الگویاز پژوهش،  3 ۀفرضی

 است. شده دادهنشان  7
 3 فرضیه الگوینتایج حاصل از برآورد  .8 جدول

                                                          ε 
 متغیر ضریب                               t آماره سر  معناداری

 ضریب  ابت    -335/1 -307/2 121/1

197/1 644/0- 109/1-    IMP 

944/1 144/1 110/1    LEV 

110/1 218/3 188/1    Size 

119/1 476/2 015/1    CFO 

047/1 503/0- 167/1-    ROA 

 دوره-تعداد شرکت 0143

 سر  معناداری 111/1

205/1    
286/2 DW 

 دار معنرا رگرسریون   الگروی لرذا   اسرت درصرد   14/1صفر بروده و کمترر از    باًیتقرالگو  سر  معناداریبا توجه به اینکه 

که  است 205/1برابر    ضریب  .استدهنده عد   ودهمبستگی  است و نشان 294/2برابر  الگودر این  DWآماره  .است

 از یناشر  اقرال  تعهردی ا تیراری بلنرد مردت      یعنر ی وابسرته  ریر رات متغییتغ از درصد20 حدوداً که دهد یم نشان رقم نیا

برابرر   (IMP)مسرتقل الگرو    متغیرر مربرو  بره    سرر  معنراداری   .است مدل در موجود یکنترل و مستقل رهاییرات متغییتغ

 ERP هرای  سیسرتم سرازی   پیراده از  پسشود و  پذیرفته می H1رد و فر   H0لذا فر  ، است 14/1از  و بیشتراست  197/1

 سرایز  کنترلری هرای  متغیر .داردمرلرق اقرال  تعهردی بلندمردت ا تیراری نر       قدربا  درصد94در سر   منفیو  رابره معنادار

رابرره  درصرد  94بلندمردت در سرر     مرلرق اقرال  تعهردی ا تیراری     قدربا  (CFO) جریان نقد عملیاتی و (Size) شرکت

مرلرق اقرال  تعهردی ا تیراری      قدربا ی دار معنادرصد رابره  94اما سایر متغیرهای کنترلی در سر   دارد و مستقیم معنادار

 بلندمدت ندارند.

 بعد سال دواقال  تعهدی ا تیاری آن با  رابرهو   ERPسیستمزی سا پیادهکه آیا د بررسی شچهار  پژوهش  ۀدر فرضی

 زیر است: صورت بهفرضیه آماری آن لذا  .ابدی یمکاهش  و اقال  تعهدی ا تیاری دشو می مشهودتر اجرای آن، از

H0:   های سیستم یساز ادهیپا تیاری دو سال قبل از  تعهدیمیانگین اقال ERP  است بعدازآنبیشتر یا مساوی دو سال. 
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H1:   های سیستم یساز ادهیپا تیاری دو سال قبل از  تعهدیمیانگین اقال ERP  است بعدازآنکمتر از دو سال. 

به اطالعات دو سال قبرل و بعرد    ،لذا .است نظر مد 0394تا  0378از  ERP های سیستم یساز ادهیپ سالدر این پژوهش 

آمراره     و    اسرت کره در آن     ̅   ̅  آماره مورد آزمون در این فرضیه .دارد نیاز 0398الی 0374 یها سالآن یعنی 

 و واریرانس  میرانگین . اسرت  ERP هرای  سیسرتم  یسراز  ادهیر پمرلق اقال  تعهدی ا تیاری دو سال قبل و بعد از  میانگین قدر

  ،   ،   با    و    آماره 
  و   

محاسبه  1132/1و  1157/1، 1898/1، 1950/1که به ترتیب برابر با  شود یمنشان داده   

و در غیر این صورت  شود می پذیرفتهد، وش قبولدرصد  94در سر  معناداری        که درصورتیآزمون فر   شد.

   و    هرای  پرس آمراره   اسرت  31شرکت بوده و بیش از  008ها  چون تعداد دادهمرکزی  بر اساس قضیه حد شود. میرد 

 ابتردا بایرد آزمرون برابرری واریرانس       ̅   ̅ لذا تفاضل آنها هم نرمال است. بررای تخمرین توزیرع     شود مینرمال فر  

(  
  
 

  
,]f[ [,111(579/0,]111,]111بازه ]) ]اسرت و در   5798/0آماره نسبت واریانس کره مقردار آن    چونو  شده انجا (  

111[,029/0)f[برا توزیرع     ̅   ̅  آمراره  پس. شود یمپذیرفته  ها انسیوارعد  برابری  ،لذا ،[ قرار ندارد67/1، 54/0] []یز

√       ) ( یعنی 01) نرمال معادله
  
 

  
 
  
 

  
چون آماره  .نتایج آن بیان شده است 9. در جدول شود یمتخمین زده  ( 

درصد،  94در سر  گفت  توان یمپس  شود یمرد  H1و فر   شود یم پذیرفته H0لذا فر  است  947/1احتمال تفاضل 

 است.نسبت به دو سال قبل کاهش یافته  ERPهای  سیستم یساز ادهیپاقال  تعهدی ا تیاری دو سال بعد از 
  ̅   ̅ آماره تفاضل میانگین نتایج حاصل از  .9 جدول

 نتیجه آزمون تفاضل آماره احتمال تفاضلآماره  مقدار توزیع آماره تفاضل

N(1055/1 , 1172/1) 845/0 947/1   فرH0 شود یم پذیرفته 

 و بحث یریگ جهینت

 رابرره  ERP هرای  سیسرتم  یسراز  ادهیپ و قرارگرفت پذیرش موردپژوهش  اول ۀفرضیر قسمت قبل نشان داده شد که د

مرلرق اقرال  تعهردی ا تیراری      قردر و چرون   داردمرلق اقال  تعهدی ا تیراری   قدربا  درصد94ی در سر  معنادارو  منفی

و مسرتقیم در سرر     رابرره معنرادار   ERP های سیستم یساز ادهیپگفت  توان یممعیاری معکوس از کیفیت سود است پس 

 دانرگ  و بررازل  (0متنراق  اسرت ماننرد:    پژوهش تجربری  بر ی از با نتایج  0فرضیهنتیجه  دارد.سود  کیفیت با درصد94

 سر  در شیافزا و ر گزارشگرییتأ  در کاهش زمان هم طور به ها شرکت ستم،یس سازی پیاده از بیان داشت بعد (2114)

منجرر بره    ERP هرای  سیسرتم سازی  معتقدند پیاده (2117) دانگ و برازل (2کنند.  می را تجربه  ود ارییا ت تعهدی اقال 

گیرری   تواند تصرمیم  می ERP های سیستممعتقدند  (2102جاواییک کاراما و همکاران ) (3شود.  میافزایش مدیریت سود 

ها و توانایی مدیران در مدیریت اطالعات مرالی کره    در مدیریت دا لی را بهبود بخشد و همچنین منجر به افزایش فرصت

همسو اسرت ماننرد:   پژوهش تجربی بر ی از نتایج با  0 دیگر، نتایج فرضیهاز سوی  دهند شود. به کاربران  ارجی ارائه می

 (2100مروریس )  (2دهرد.   مدیریت سود را کراهش مری   ERP های سیستمدریافتند اجرای  (2101موریس و  کسمانا ) (0

 ERPهای دا لری  رود را نسربت بره کراربران غیرر        کمتر احتمال دارد نقا  ضعف در کنترل ERPدهد کاربران  نشان می

شرود و   منجرر بره شرفافیت بیشرتر در آن مری      ERP هرای  سیسرتم گزارش دهند و حداقل بخشی از سازمان بره دلیرل وجرود    

و  هرا یحاج (3کنرد.   می دستکاری در گزارشگری مالی توس  مدیران بدون اینکه توس  سران آنها شناسایی شود را دشوار
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 اطالعرات  اتکرا  تیر قابل و سرازمان  منابع ریزی برنامه ستمیس سازی پیاده نیدر تحقیقات  ود دریافتند ب که (0393رونده )

سرازی   نشران دادنرد برا پیراده     (2104چرن و همکراران )   (5دارد.  وجرود  معنراداری  و مثبرت  ۀرابرر  هرا  شررکت  حسرابداری 

پاتنایک و همکراران   (4 یابد. کیفیت سود افزایش می درنتیجه یافته کاهشمجمو  اقال  تعهدی ا تیاری  ERP های سیستم

 .پردازند یممربو  به مدیریت سود واقعی  یها فعالیتکمتر به  ERPسیستم دارای  یها شرکتنشان دادند  (2109)

ی در سرر   معنرادار و  منفری رابرره   ERP هرای  سیسرتم  یسراز  ادهیپ قرار گرفت و موردپذیرشپژوهش نیز  دو  ۀفرضی

 زمینه انجا  نگرفتره اسرت،   اینچندانی در تجربی تحقیقات  دارد. مدت کوتاهمرلق اقال  تعهدی ا تیاری  قدربا  درصد94

سرازی   است نشان دادنرد برا پیراده    (2104چن و همکاران )و  (2101موریس و  کسمانا )موجود، تحقیق  های پژوهشتنها 

 در این فرضیه است. آمده دست بهمدت ا تیاری کاهش یافته است که مرابق با نتایج  اقال  تعهدی کوتاه ERP های سیستم

 رابرره معنرادار   ERP هرای  سیسرتم  یساز ادهیپ پژوهش رد گردیده است و سو  ۀفرضیدر قسمت قبل نشان داده شد که 

نشران دادنرد کره     (2101مروریس و  کسرمانا )  . داردمرلق اقرال  تعهردی بلندمردت ا تیراری نر      قدربا  درصد94در سر  

در  آمرده  دسرت  بره است که این مرابق برا نترایج    ریتأ بر اقال  تعهدی ا تیاری بلندمدت بدون  ERP های سیستمسازی  پیاده

مجمرو  اقرال  ا تیراری     ERP هرای  سیستمسازی  نشان داد که پیاده (2104و همکاران ) چناما تحقیق  .پژوهش هستاین 

تحقیقات دیگری نیرز  . متاسفانه است آمده دست بهافزایش داده است که این موضو ، متناق  با نتایج را تعهدی بلندمدت 

 زمینه انجا  نگرفته است. ایندر 

از  بعرد مرلرق اقرال  تعهردی ا تیراری دو سرال       میرانگین قردر   وقررار گرفرت    موردپرذیرش پژوهش نیز چهار   ۀفرضی

 رفرت  یمر است و همانگونه کره انتظرار    کاهش یافتهدرصد 94در سر  نسبت به دو سال بعد   ERP های سیستم یساز ادهیپ

ایرن فرضریه    .داشرت  بره همرراه  ی بعد نیز ادامه یافته و افزایش کیفیت سرود را  ها سال در ERP های سیستم یساز ادهیپ ریتأ 

و  (2115) و ویکر ن ،(2112) همکراران  وت یر ه، (2110) کیگربسر  و پوسرتون گذشرته ماننرد    یپژوهش مرالعاتمرابق با 

اطالعاتی و  های سیستمسازی  پیادهاز پس  شده حاصل بهبود نشان دادند که نیززیرا آنها  ست.ا (2113) همکاران و هانتون

 کراربران و  نیبر  ردککه عمل یزمان اجرا، از بعد سال سه تا دو مالی( های نسبت)نظیر  آن با پارامترهای مالی مثبت رواب 

 شوند. می مشهودتر ،رندیگ یم قرار کنترل و یتحت بررس ERP ستمیس کنندگان تأمین ستم ویس مدیران

و ماژولهای مالی آ ررین ماژولهرایی اسرت    فرایندی چند ساله است  معمو ً ها شرکتدر  ERPهای  سیستم یساز ادهیپ

مررابق برا    کرامالً ایرن پرژوهش   نترایج   .دهد یماین سیستمها بیشتر  ود را نشان  ریتأ  در آن زمان و شوند یم یانداز راهکه 

را سرالی قررار دادنرد کره      ERPهرای   سیسرتم  یسراز  ادهیر پ آنها نیز سال انتخاباست.  (2101موریس و  کسمانا ) پژوهش

 ترا یرات مثبرت اجررای   کره   شرد نشران داده  عرالوه برر ایرن     پرژوهش در ایرن  . راه اندازی شده باشرد  کامالً ماژولهای مالی

مرلرق   قردر کراهش  و موجرب   ابدی یمی بعد نیز ادامه ها سالنیست و در  یساز ادهیپفق  محدود به سال   ERPهای  سیستم

 یآور جمرع بسرزایی در   ریترأ   ERPهرای   سیسرتم نشان از این دارد که و  شود یمی بعد نیز ها سالدر  اقال  تعهدی ا تیاری

   .در کل سازمان داردفرایندی  صورت بهو ورود اطالعات کنترل سر  دسترسی  صحی  اطالعات،

مرلرق اقرال     قردر  ند کهنشان داده بود اما آنها .نتایج این پژوهش هست شابهمنیز  (2104چن و همکاران ) تحقیقنتایج 

علرت باشرد کره در محاسربه     به ایرن  شاید  کند ینم دییتأاما این پژوهش آنرا  .ابدی یمنیز کاهش  بلندمدت تعهدی ا تیاری
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از برآوردهرا و قضراوتهای شخصری مردیران     بلندمدت و هزینره مرالبرات مشرکوک الوصرول      یها ییداراهزینه استهالک 

 در آنها وجود داشته باشد. مدیریت سود طلبانه فرصتتمایالت و ممکن است  شود یمشرکت استفاده 

 پژوهش یها افتهیمبنی بر  یشنهادهایپ

 ییهرا  شررکت در کره   شرود  یمر توصریه   گرذاران  سررمایه ، بره  کیفیت سود بر ERP ستمیس اجرای مثبت ریتأ  به با توجه

ی بعرد از پیراده سرازی    ها سالو چون کیفیت سود در  شده استسازی  پیادهدر آنها ERP ستم یکه س نمایند گذاری سرمایه

در آنهرا بیشرتر اسرت توانرایی بهترری در تولیرد       ERP  ستمیپیاده سازی سیی که قدمت ها شرکت ابدی یمافزایش  ERP ستمیس

 ی مالی  واهند داشت.ها صورتبرای استفاده کنندگان  مفیدتراطالعات با محتوای 

گرذاران،   سررمایه انرد   سازی کرده را پیاده ERP ستمیسکه  ییها شرکتبا توجه به کاهش اقال  تعهدی کوتاه مدت در 

اعتماد بیشرتری نسربت بره اعرداد و     توانند  مالی، می یها صورتدر مورد  گیری هنگا  تصمیم اعتباری مؤسساتو  ها بانک

 داشته باشند. ها شرکتجاری این  یها یبدهو  ها ییداراارقا  موجود در 

 هرای  سیستمکه  ییها شرکتتوانند ریسک  اطالعاتی می های سیستمهنگا  برآورد ریسک  یتجرب های داده حسابرسان

ERP  زیرا این انتظار وجود دارد که کیفیت سود بهتر است و به ویژه اقال  تعهردی ا تیراری   را کاهش داده  اند کردهپیاده

هرای   بررای داده  توانرد  یمر این نتیجه  باشدمدیریت سود به دور  طلبانه فرصتاز تمایالت  احتما ًنزدیک به واقعیت بوده و 

 غیرجاری نیست. یها ییداراو  ها یبدهاما قابل تعمیم به  .جاری استفاده شود یها ییداراو  ها یبدهمربو  به 

 برای تحقیقات آتی ییشنهادهایپ

اسرتفاده از معیارهرای متفراوت از ایرن      هرای آتری و   برر کیفیرت سرود در دوره    ERP هرای  سیستمسازی  پیادهبررسی ا ر 

 سود. گیری کیفیت اندازهپژوهش برای 

از سازمان یا همه آنرا شرامل شرود و    یتواند در سروش مختلفی انجا  شود و فق  بخش می ERP های سیستمسازی  پیاده

برر کیفیرت   آن  ریتأ و سروش مختلف در  ERPسازی  پیاده ریتأ بررسی لذا  .اجرا شوند ها ماژولدسته محدودی از  صرفاًیا 

 انجا  پذیرد.تواند  سود نیز می

 ها یادداشت
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 حسرابداری  اتکرا اطالعرات   قابلیرت  کیفری  برر ویژگری   سرازمان  منرابع  ریرزی  برنامره  سیستم سازی پیاده ریتأ  ( بررسی0393). رونده، محبوبه ؛، زهرههایحاج

 .04-36 ،(03)5 ،تیریمد یحسابرس و مجله دانش حسابداریتهران.  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته یها شرکت

 یابیر ارز .سرازمان  ریرزی منرابع   برنامره  سرتم یس یمرال  پودمران  سرازی  پیاده تیموفق زانیم سنجش .(0393). فرزانه، ماندانا ؛سهرابی، بابک؛ رئیسی وانانی، ایمان

 .280-292، (3)20د ،یمال پودمان های زیرسیستم یتخصص

 یمرالعره مرورد  -و متوسر   کوچک یها شرکتدر  یمنابع سازمان ابر ریزی برنامه های سیستمرش یبر پذ مؤ ر یدیلکعوامل  یبررس .(0397). الیل ی،طاهر ان

 .213-222، 00)(3، نوین در مدیریت و حسابداری رویکردهای پژوهشی .ان گستر اروندیت بنکشر

 .034-047، (28)8، مجله دانش حسابداریمدیریت.  حسابداری سازگاری قابلیت بر اطالعاتی یها ستمیس تأ یر بررسی .(0394). پور، محمد نظری

مجله دانش سود.  کیفیت بر شده افشاء پایداری های شا ص میزان ( تأ یر0398یبلویی  مسلویی، مالک؛ ایزدی نیا، ناصر؛ عرب صالحی، مهدی)
 .8-35 ،(0)9، حسابداری
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