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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 shortterm 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.
Keywords: Earnings Quality, Discretionary Accruals,
Discretionary Accruals, Enterprise Resource Planning.
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تأثیر پیادهسازی برنامهریزی منابع سازمانی بر کیفیت سود :بررسی اقالم تعهدی اختیاری
کوتاهمدت و بلندمدت


روحاله مراثی



مهدی ناظمی اردکانی

چکیده
هدف :این پژوهش ،به دنبال کشف تأثیر پیادهسازی برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPبر کیفیت سود است .کیفیت سود ،بر اساس
قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری با استفاده از الگوی جونز اندازهگیری شد که به عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود است .اقالم
تعهدی اختیاری به اقالم تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت ،قابل تقیسم است .لذا این پژوهش ،بررسی میکند که پیادهسازی
سیستمهای  ERPبر کدام بخش از اقالم تعهدی اختیاری تأثیر میگذارد.
روش :جهت آزمون فرضیههای پژوهش از اطالعات  111شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شدده اسدت و
تأثیر پیادهسازی سیستمهای  ERPبر کیفیت سود در سالهای  1831تا  1831در این شرکتها بررسی گردید .الگوهای فرضیه این
پژوهش با استفاده از روش دادههای ترکیبی و تحلیل رگرسیون چند متغیره آزمون شد.
یافتهها :نتایج آزمون فرضیۀ اول نشان داد که پیادهسازی  ERPرابطه منفی و معناداری با اقالم تعهدی اختیاری دارد .آزمون فرضیۀ
دوم نیز تأیید کرد که پیادهسازی  ERPرابطه منفی و معناداری با اقالم تعهدی اختیاری کوتاهمدت وجود دارد .اما آزمدون فرضدیۀ
سوم وجود رابطه معنادار بین پیادهسازی  ERPو اقالم تعهدی اختیاری بلندمدت را تأیید نکرد .آزمدون فرضدیۀ چهدارم نشدان داد
میانگین اقالم تعهدی اختیاری دو سال بعد از پیادهسازی  ERPنسبت به دو سال قبل به صورت معناداری کاهش یافته است.
نتیجهگیری :نتایج آزمونها بهصورت کلی نشان داد پیادهسازی  ERPباعث افزایش کیفیت سود میشود و تأثیر آن بر حسابهای
سرمایه در گردش ،داراییها و بدهیهای جاری قابلمشاهده است .زیرا منعکسکننده اقالم تعهدی کوتاهمدت است.

واژههای کلیدی :کیفیت سود ،اقالم تعهدی اختیاری ،اقالم تعهدی اختیاری کوتاه و بلندمدت ،برنامهریزی منابع سازمانی.
نوع مقاله :پژوهشی.
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استناد :مراثی ،روحاله؛ ناظمی اردکانی ،مهدی .)1011( .تأثیر پیادهسازی برنامه ریزی منابع سدازمانی بدر کیفیدت سدود:
بررسی اقالم تعهدی اختیاری کوتاهمدت و بلندمدت .مجله دانش حسابداری.31-118 ،)1(11 ،
مقدمه

امروزه فناوری اطالعات در جهت تبادل ،یکپارچه سازی ،انتقال سریعتر و مناسبتر اطالعات به یاری شررکتهرا آمرده
است .فناوری اطالعات موجب بهبود ویژگیهرای کیفری اطالعرات حسرابداری ،ماننرد مربرو برودن و قابلیرت مقایسره
اطالعات میشود و در بخش تولید اطالعات ،موجب سرعت و دقت بیشتری در محاسربه بهرای تمرا شرده محصرو ت
شده است لذا موجب ایجاد زمینهها و کاربرهای جدید در حرفه حسابداری شده اسرت کره در ادامره نمونرههرایی ارائره
میشود :حسابداری بین المللی ،تجارت الکترونیک ،تولید بهنگا  ،هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،مدیریت کیفیرت ،دفراتر
الکترونیک ،حسابداری و حسابرسی الکترونیک ،حسابداری منابع انسانی و  ...است (اعتمادی و همکاران.)0373 ،
در دهه  91میالدی ایده سیستم یکپارچهای که تما بخشهای شرکت را پوشش دهد و هماهنگ سرازد ،مرررش شرد.
در نتیجه با توجه به تخصصی شدن فعالیتها و وظایف واحدهای متعدد درون سازمانها ،اهمیت و نیراز بره نرر افزارهرای
جامعنگر که توانایی برنامه ریزی ،تجزیه و تحلیل اطالعات و استخراج گزارشهای یکپارچه و بهموقرع برا توجره بره کلیره
اجرای سیستم را داشته باشد ،بهوضوش احساس شد .حاصل این ایده ،سیستم برنامره ریرزی منرابع سرازمانی یرا بره ا تصرار
 ERP0بود .در حال حاضر  ERPبهعنوان یکی از آ رین ابزارهای فناوری اطالعرات بررای برنامرهریرزی و مردیریت در
جهان مررش هست که با پوشش دادن شکافهای اطالعاتی در سراسر مؤسسه ،فعالیتهای اساسی آن را بهبود میدهد،
تا بستر ز برای یکپارچه کردن کامل درون و برون بخشها ،شرکتها و کار انههایی که در قالرب یرک مؤسسره از
مدیریت واحدی بر وردارند ،فراهم آید (موریس.)2100 ،2
مبانی نظری و پیشینههای پژوهش

بنابر مفاهیم نظری گزارشگری مالی ،بهموقرع برودن گزارشرگری مرالی برهعنروان یکری از محردودیتهرای حراکم برر
صوصیات کیفی اطالعات مالی بیان میکند هرگراه ترأ یری در گرزارش اطالعرات رد دهرد ،اطالعرات ممکرن اسرت
صوصیت مربو بودن ود را از دست بدهد (ولوری .)0999 ،3سیستمهای  ERPبا جمعآوری و انتشار اطالعرات ترأ یر
قابلتوجهی در ارائه بهموقع اطالعات و قابلیت مقایسه اطالعرات دارنرد .همچنرین بره علرت داشرتن رویکررد فراینردگرا از
اطالعات یکپارچه استفاده نموده و اشتباهات و سهلانگاری را به حداقل میرساند (طاهر رانی .)0397 ،مرالعرات پیشرین
نشان میدهند که سیستمهای  ERPبا بهبود مدیریت و دسترسی کرم نظیرر بره اطالعرات حسرابداری ،کیفیرت حسرابداری
دا لی را از طریق جمع آوری و انتشار اطالعات به موقع به مدیریت ،ارائره یرک دیردگاه سرازمانی یکپارچره از وضرعیت
مالی شرکت در همه زمانها به مدیریت و حذف موانع در عملکرد فرایندهای شرکت بهبود میبخشند (موریس.)2100 ،
همانگونه که بیان گردید پیادهسازی سیستمهای  ERPبر گزارشگری مالی تأ یر گذار بوده و موجب سرعت بخشریدن
به فرایند ایجاد صورتهای مالی و افزایش کیفیت حسابداری دا لی میشود .اما آیا برر محتروای صرورتهرای مرالی نیرز
تأ یر گذار است؟ یکی از مهمترین و پرکاربردترین جزء صورتهای مالی ،سود حسابداری است که همواره مورد عالقره
تمامی گروههای استفاده کنند است .هرچه کیفیت سود با باشد ،ویژگی کیفی اطالعات ماننرد ویژگری مربرو برودن و
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بیان صادقانه نیز بیشتر واهد بود (یبلویی مسلویی و همکاران .)0398 ،اما همواره سود و کیفیت آن مرورد تردیرد بروده
است .حال این سؤال مررش میشود که آیا پیادهسازی سیستمهای  ERPبر سود حسابداری تأ یر میگذارد؟ یا بره عبرارت
بهتر آیا پیادهسازی سیستمهای  ERPبر کیفیت سود تأ یرگذار است؟ در ادامه به ا تصار کیفیت سود ،سیسرتمهرای ERP

و پیشینه تحقیق ارائه میشود.
کیفیت سود

کیفیت سود را بهعنوان نزدیکی سود گزارششده حسابداری به سود اقتصرادی تعریرف مریکننرد .برهعبرارتدیگرر،
نزدیکی بیشتر سود حسابداری به سود اقتصادی ،بیانگر کیفیت بیشرتر سرود اسرت .برهطرورکلی ،اجمرا نظرر در تعریرف
کیفیت سود وجود ندارد و یکی از نتایج آن عد وجود روشی یکسان برای اندازهگیری کیفیت سرود اسرت .در حقیقرت
روشهای مختلفی برای اندازهگیری کیفیت سود مورداستفاده قرارگرفته اسرت .معرروفتررین معیارهرای معرفریشرده در
کیفیت سود ،از رابره بین اجزای نقردی و تعهردی سرود ناشری شردهانرد (فرانسریس 5و همکراران .)2115 ،معرروفتررین
الگوهای کیفیت سود ،برگرفته از کیفیت اقال تعهدی است که به میزان تبدیل (تحقق) اقال تعهدی بره جریرانهرای نقرد
آتی اطالق میشود .اقال تعهدی به اقال تعهدی ا تیاری و غیر ا تیاری تقسیم میشوند .در ایرن الگروهرا فرر
است اقال تعهدی غیر ا تیاری در طول زمان ابت بوده و در معر

برر ایرن

دستکاری مدیریت قرار نمیگیرند .ضمناً ایرن اقرال

را میتوان با استفاده از بر ی متغیرهای حسابداری پیشبینی نمود.
برنامهریزی منابع سازمانی ()ERP

تعاریف بسیار زیادی برای  ERPارائه شده است از جمله انجمن کنترل تولید و موجودی آمریکا که آن را برهصرورت
روشی برای برنامهریزی و کنترل مؤ ر تمامی منابع موردنیاز برای دریافت ،تولید ،ارسال و پاسخگویی به نیازهای مشرتریان
در شرکتهای تولیدی ،توزیعی و ردماتی اسرت تعریرف مرینمایرد و یرا داسرتن 4و سرورمن )2115( 6آن را یرک بسرته
نر افزاری تجاری میدانند که هدف اصلی آن یکپارچگی اطالعات و جریان اطالعات برین تمرامی قسرمتهرای سرازمان
ازجمله مالی ،حسابداری ،منابع انسانی ،زنجیره عرضه و مدیریت مشرتریان اسرت و یرا اعتمرادی و همکراران ( )0373بیران
کردند کره  ،ERPیرک راهحرل سیسرتمی مبتنری برر فنراوری اطالعرات اسرت کره منرابع سرازمان را توسر یرک سیسرتم
بههمپیوسته ،بهسرعت و با دقت و کیفیت با در کنترل مدیران سروش مختلف سازمان قررار مریدهرد ترا برهطرور مناسرب
فرایند برنامهریزی و عملیات سازمان را مدیریت نمایند .آن چیزی که در همه ایرن تعراریف مهرم اسرت ،توجره و تمرکرز
بیشتر بر روی عبارت سازمانی است .زیرا این سیستم فراترر از برنامرهریرزی عمرل کررده و براوجود تمرکرز برر روی منرابع
سازمان ،عناصری فراتر از آن را نیز پوشش میدهد .از سوی دیگر ،آنچه در این تعاریف بیش از همه مرورد توجره اسرت،
یکپارچگی و استاندارد بودن سیستم  ERPاسرت و همرین دو جنبره مهرم اسرت کره آن را از سرایر سیسرتمهرای اطالعراتی
یکپارچه متمایز میکند (سهرابی و همکاران .)0393 ،زیرسیستمهای (ماژول) نسبتاً زیرادی در سیسرتمهرای  ERPطراحری
میشوند که ازجمله مهمترین آنها ماژولهای فروش ،تولید ،برنامه ریزی تولید ،مدیریت انبرار ،حمرلونقرل حسرابداری،
مالی ،بهای تما شده و مدیریت منابع انسانی است.
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پیشینۀ تحقیق
7

برازل 8و دانگ ( )2114نشان دادند که اتخاذ سیستمهرای  ERPمنجرر برهنروعی موازنره برین افرزایش مربرو برودن
اطالعات حسابداری و کاهش قابلیت اتکرا اطالعرات حسرابداری بررای اسرتفادهکننردگان رارجی صرورتهرای مرالی
میشود .بعد از پیادهسازی سیستم ،شرکتها بهطور همزمان کراهش در ترأ یر گزارشرگری و افرزایش در سرر اقرال
تعهدی ا تیاری ود را تجربه میکنند .شواهد تجربی محدود و متناقضی وجود دارد که آیرا سیسرتمهرای  ERPکیفیرت
گزارشگری مالی را افزایش میدهند یا یر؟
از یکسو ،برازل و دانگ ( )2117تأ یر پیادهسازی سیسرتم  ERPدر مردیریت تراریو و زمران انتشرار سرود را بررسری
کردند و نشان دادند که پیادهسازی سیستمهای  ERPمنجر به افزایش مدیریت سود میشود کره شراید دلیرل آن ،ارزیرابی
ریسک حسابرسی ناکافی و تست کیفیت و کنترلهای ناکافی توس کاربران  ERPباشد .جاواییرک کارامرا 9و همکراران
( )2102معتقدند اجرای  ERPمیتواند تصمیم گیرری در مردیریت دا لری را بهبرود بخشرد و همچنرین منجرر بره افرزایش
فرصتها و توانایی مدیران در مدیریت اطالعات مالی کره بره کراربران رارجی ارائره مریدهنرد ،شرود .در ایرن صرورت
میتواند منجر به مدیریت سود شده و کاهش کیفیت سود را به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر ،موریس و کسمانا )2101( 01در تحقیق ود دریافتنرد کره اجررای سیسرتمهرای  ERPباعر

کراهش

قابلتوجهی در ارزش مرلق اقال تعهدی ا تیاری میشود که نشراندهنرده کراهش مردیریت سرود اسرت .همچنرین اقرال
تعهدی ا تیاری کوتاهمدت منجر به چنین نترایجی مریشروند ،درحرالیکره اقرال تعهردی ا تیراری بلندمردت هریی تغییرر
قابلتوجهی را نشان نمیدهد .حاجیها و رونده ( )0393دریافتند که بین پیادهسازی سیستم برنامهریرزی منرابع سرازمان و
قابلیت اتکا اطالعات حسابداری شرکتها رابرۀ مثبت و معناداری وجود دارد .سیستم  ERPبا تأ یر مثبت برر قابلیرت
اتکا اطالعات حسابداری و همچنین روان سا تن و یکپارچگی جریان اطالعرات در سرازمانهرا سرودمندی اطالعرات
مالی و غیرمالی را افزایش و مدیران را در بهبود عملکررد سرازمان ،مردیریت سرود و تحلیرلهرای آینردهنگرر ،یراری
میکند.
چن 00و همکاران ( )2104نشان دادند که با پیادهسازی سیستمهای  ERPمجمو اقال تعهردی ا تیراری کراهشیافتره
درنتیجه کیفیت سود افزایش مییابد .همچنین نشان دادند که شرکتهایی که دارای سرهامداران غالرب هسرتند مریتوانرد
فعالیتهای مدیریتی را از طریق استفاده از سیستمهای  ERPمحدود کند و ا تیارات مردیران را کراهش دهنرد .عرالوه برر
این ،سهامداران غالب فق میتوانند فعالیتهای مدیریت سود را با اسرتفاده از اقرال تعهردی ا تیراری کوتراهمردت مهرار
کنند اما استفاده از اقال تعهدی ا تیاری بلندمدت این امکان را بررای آنهرا بره وجرود نمریآورد .پاتنایرک 02و همکراران
( )2109بیان کردند که شرکتهای دارای سیستم  ERPکمتر به فعالیتهای مربو به مدیریت سود واقعی مریپردازنرد و
میتوان با تقویت حاکمیت شرکتی و پیادهسازی  ERPنقش مهمی در محدود کردن مدیریت سود واقعی قائل شد.
مرالعات پژوهشی پیشین مانند پوسرتون 03و گربسرکی)2110( 05؛ هیرت04و همکراران ()2112؛ هرانتون 06و همکراران
()2113؛ نیکو و )2115( 08نشان دادند که بهبود حاصلشده پس از پیادهسازی سیستمهای اطالعاتی و روابر مثبرت آن
با پارامترهای مالی (نظیر نسبتهای مالی) دو تا سه سال بعرد از اجررای آن ،مشرهودتر مریشروند .دورانترز 07و همکراران
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( )2103نشان دادند با اجرای سیستمهای سازمانی دسترسی به اطالعات در کل سازمان بهبود مو ری یافته و باعر کسرب
منافع مناسبی برای سازمان میشود و محی اطالعات ،تصمیم سازی مدیریت را ارتقاء مریدهرد .نظرریپرور ( )0394بیران
میکند انعرافپذیری سیستمهای اطالعاتی بهویژه سیستمهای  ERPمحرک مناسبی بابت سازگاری حسابداری مدیریت
بهحساب میآید .لذا میتواند درسازگاری سیستم با محی پیرامونی و ا ربخشی حسابداری مدیریت نقش تعیرینکننردهای
ایفا نماید.
فرضیههای پژوهش

فرضیۀ  :0بین اقال تعهدی ا تیاری و پیادهسازی برنامهریزی منرابع سرازمانی ( )ERPارتبراطی معنرادار و منفری وجرود
دارد.
فرضیۀ  :2بین اقال تعهدی ا تیاری کوتاهمدت و پیادهسازی برنامرهریرزی منرابع سرازمانی ( )ERPارتبراطی معنرادار و
منفی وجود دارد.
فرضیۀ  :3بین اقال تعهدی ا تیاری بلندمدت و پیادهسازی برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPارتباطی معنرادار و منفری
وجود دارد.
فرضیۀ  :5میانگین اقال تعهدی ا تیاری دو سال قبل از پیادهسازی سیستمهای  ERPبیشتر یا مساوی دو سال بعرد ازآن
است.
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،یک پژوهش کراربردی اسرت و از نرو توصریفی ،همبسرتگی اسرت و در میران انروا
پژوهشهای همبستگی از لحاظ هدف جزء تحلیلهای رگرسیونی است .ضرمن اینکره رویکررد آن اسرتقرایی و از لحراظ
نو طرش پژوهش به جهت تکیه بر اطالعات تاریخی ،گذشته نگر است .در این پرژوهش شررکتهرای پذیرفترهشرده در
بورس تهران که در بین سرالهرای  0378ترا  0394سیسرتمهرای  ERPدر آنهرا پیرادهسرازی شرده اسرت و ماهیرت را
فعالیتشان ،جزء صنعت سرمایهگذاری ،بانکها ،بیمه و واسرهگر مالی نباشد بهعنوان جامعۀ آماری انتخاب شردند ،تعرداد
 008شرکت به روش حذفی و با مشخصات اشارهشده شناسایی شد که در جدول  0آمده است.
جدول  .1جامعه آماری پژوهش
شرش

ردیف

تعداد شرکت
625

0

تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس تا پایان سال98

2

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش در بورس فعال نبودهاند

080

3

شرکتهای واسرهگری مالی(سرمایه گذاری ،هلدینگ ،لیزینگ و بانکها)

56

5

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه نیستند.

45

4

تعداد شرکتهای تولیدی که قبل از سالهای  78یا بعد از سالهای  ،94سیستم  ERPرا پیادهسازی کردهاند یا اصالً سیستم  ERPرا پیادهسازی نکردهاند236 .

6

تعداد کل شرکتهایی که حذف شدهاند

418

8

تعداد شرکتهای عضو جامعه

008

سال پیادهسازی سیستمهای  ، ERPسالی در نظر گرفته میشود که ماژولهای مالی راهانردازی شردهانرد و برا توجره بره
فرضیۀ ،5اطالعات دو سال قبل و دو سال بعد از اجرای سیستمهای  ERPشرکتها یعنی سالهای  0374تا  0398نیرز بایرد
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جمعآوری گردد .دادههای موردنیاز مربو به شرکتهای نمونه ،از نر افزار رهاورد نوین و همچنین صورتهرای مرالی
شرکتها استخراجشده است و جهت آمادهسازی دادهها از نر افزار اکسل استفاده گردید.
متغیرهای پژوهش و شیوه اندازهگیری آنها
09

در فرضیۀ  ،0برای محاسبه اقال تعهدی ا تیاری از الگوی جونز ( )0990استفادهشده است.
)

( )0

(

از معادله رگرسیون( )0مجمو اقال تعهدی برآورد میشود که در آن  TACCمجمو اقال تعهدی ∆REV ،تفاوت
درآمد در سال جاری و سال قبل PPE ،دارایی ابت و  TAمجمو داراییهرای شررکت اسرت و بررای محاسربه مجمرو
اقال تعهدی از روش ترازنامهای ،معادله ( )2استفاده میشود که  CAدارایی جاری CASH ،وجه نقد CL ،بدهی جراری،
 STDحصرره جرراری تسررهیالت دریررافتی اسررت و از تفاضررل اقررال تعهرردی و برررآورد رگرسرریون( ،)0اقررال تعهرردی
ا تیاری( )DACCمحاسبه میشود.
( )2

)

(

(

)

ویلن )2115( 21اقال تعهدی ا تیاری به دو دسته اقال تعهدی ا تیاری کوتراهمردت و بلندمردت تقسریم نمرود .اقرال
تعهدی ا تیاری کوتاهمدت اقالمی هستند که تحت تأ یر حسابهای سرمایه در گردش بروده و تغییررات در دارایریهرا و
بدهیهای جاری را منعکس میکنند .اقال تعهدی ا تیاری بلندمدت اموال  ،داراییهای نامشهود و سایر داراییهای غیرر
جاری بوده و تغییرات در داراییها غیر جاری را منعکس میکنند.
( )3

(

)

برای محاسبه اقال تعهدی ا تیاری کوتاهمدت از الگوی ویلن( )2115و معادله رگرسیون ( )3استفاده شرد کره در آن
 STACCمجمو اقال تعهدی کوتاهمدت شرکت است و با معادله زیر محاسبه میشود:
( )5

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

بهطوریکه  ∆ARتفاوت حسابهای دریرافتنی ∆INV ،تفراوت موجرودی کرا  ∆OCA ،تفراوت سرایر دارایریهرای
جاری ∆AP ،تفاوت حسابهای پردا تنی ∆TXP ،تفاوت مالیات پردا تنی و  ∆OCLتفاوت سایر بدهیهای جراری در
سال جاری و سال قبل برای هر شرکت است .از تفاوت مجمو اقال تعهدی کوتراهمردت و بررآورد انجرا گرفتره معادلره
رگرسیون( ،)3اقال تعهدی ا تیاری کوتاهمدت ( )SDACCمحاسبه میشود.
در فرضیۀ  ،3اقال تعهدی ا تیاری بلندمدت بوسیله الگوی ویلن ( )2115محاسبه شد.
( )4

)

(

کره در آن  LTACCمجمررو اقررال تعهرردی بلندمرردت(تفرراوت اقررال تعهرردی و اقررال تعهرردی کوترراهمرردت)INT ,،

داراییهای نامشهود و  NCPسایر داراییهای غیر جاری برای شرکت است .از تفاوت مجمو اقرال تعهردی بلندمردت و
برآورد انجا گرفته معادله رگرسیون( ،)4اقال تعهدی ا تیاری بلندمدت( )LDACCمحاسبه میشود.
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جهت آزمون فرضیۀ 0تا  3پژوهش ،به ترتیب معادله رگرسیونهرای  6ترا  7اسرتفاده شرد .فهرسرت متغیرهرای وابسرته،
مستقل و متغیرهای کنترلی در جدول  2آمده است.
( )6

ε

( )8

ε

( )7

ε
جدول  .2فهرست متغیرهای پژوهش

نو متغیر

نا متغیر

نماد

معیار اندازهگیری

متغیر وابسته فرضیه 0

اقال تعهدی ا تیاری

DACC

قدر مرلق اقال تعهدی ا تیاری به روش جونز ()0990

متغیر وابسته فرضیه  2اقال تعهدی ا تیاری کوتاهمدت SDACC
متغیر وابسته فرضیه  3اقال تعهدی ا تیاری بلندمدت LDACC
متغیر مستقل

متغیرهای کنترل

پیادهسازی سیستمهای ERP

IMP

قدر مرلق اقال تعهدی ا تیاری کوتاهمدت به روش ویلن()2115
قدر مرلق اقال تعهدی ا تیاری بلندمدت به روش ویلن()2115
یک متغیر مصنوعی صفر-یک در نظر گرفته میشود که شرکتهایی که بین سالهای  78تا 94
سیستم  ERPرا اجرا کرده باشند سال اجرا به بعد برابر با یک و در غیر این صورت صفر است.
نسبت مجمو بدهیها به مجمو داراییها

اهر مالی

LEV

اندازه شرکت

Size

لگاریتم مجمو داراییها

جریان نقد عملیاتی

CFO

جریان نقد عملیاتی بر مجمو داراییها

نرد بازده دارایی

ROA

سود الص بر مجمو داراییها

متغیر مصنوعی صفر یا یک با نا ا تصار  IMPبرای پیادهسازی یا عد سیستمهای  ERPدر سرال  tایجراد گردیرد کره
نقش متغیر مستقل را در این معاد ت ایفا میکند و اقال تعهدی ا تیاری ( ،)DACCاقال تعهدی ا تیراری کوتراهمردت
( )DACCو اقال تعهدی ا تیاری بلندمدت ( ،)DACCبه ترتیب متغیر وابسته در این سه معادله رگرسریون هسرتند .اهرر
مالی ( )LEVتوس موریس و کسمانا ( )2101و حاجیها و رونده ( )0393به عنروان متغیرر کنترلری در نظرر گرفتره شرده
است و متغیرهای اندازه شرکت ( )SIZEو جریان نقد عملیاتی ( )CFOدر پژوهشهای برازل و دانگ ( ،)2117مروریس و
کسمانا ( )2101و حاجیهرا و رونرده ( )0393متغیرر کنترلری هسرتند و متغیرر نررد برازده دارایری ( )ROAتوسر چرن و
همکاران ( )2104و پاتنایک و همکاران ( )2109به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است .لذا این متغیرهای نیز بره عنروان
متغیرهای کنترلی به معاد ت رگرسیون اضافه گردید.
در فرضیۀ ،5تفاضل آماره میانگین قدر مرلق اقال تعهدی ا تیاری دو سال قبل از پیادهسازی سیسرتمهرای  ERPو دو
سال بعد آن موردبررسی قرار میگیرد .آماره مورد آزمون در این فرضریه ̅

̅ اسرت کره در آن

و  ،بره ترتیرب

آماره میانگین قدر مرلق اقال تعهدی ا تیاری دو سال قبل و بعد از پیادهسازی سیسرتمهرای  ERPهسرتند .درصرورتیکره
در سر معناداری  94درصد قبول شود ،فرضیۀ  5پذیرفته میشود و در غیر این صورت رد مریشرود (
به ترتیب میانگین آماره

و

و

است) .چون تعداد شرکتهای نمونه پژوهش008 ،شرکت است و تعداد دادههای آماره

بیشتر از  31عدد است لذا بنا بر قضیه حد مرکزی ،توزیرع آمراره

و

را مریتروان نرمرال فرر

نمرود .بررای آزمرون

تفاضل میانگین دو جامعه نرمال که واریانس آنها مشرخص نیسرت ابتردا آزمرون برابرری واریرانس برهصرورت زیرر انجرا
میشود:
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{

( )9
برای آزمون فر

 ، H0آماره

در سر  94درصد موردبررسی قرار مریگیررد کره چنانچره  fدر برازه توزیرع
 H0رد و فر

فیشر ) f (.025,n1,n2) < f < f (.975,n2,n1قرار نگیرد فر
اگر فر

 H1پذیرفته شود آنگاه آماره ̅

 H1پذیرفته میشود (آذر و مرؤمنی.)0378 ،

̅ با توزیع نرمال زیر تخمین زده میشود:

()01

√

)

) ̅

(

̅ (

نتایج پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش حاضر ،در فرضیههای  0تا  3بهصورت دادههای ترکیبی است که شرامل  9دوره زمرانی سرالیانه برین
سالهای 0378تا  0394است همچنین  008شرکت بهعنوان جامعه آماری انتخابشده است .پس تعرداد مشراهدات دوره-
شرکت و بر اساس دادههای ترکیبی 0143 ،مشاهده است .در این قسمت ،بر ی از مفاهیم آمرار توصریفی متغیرهرا شرامل
میانگین ،میانه ،واریانس ،حداکثر مشاهدات ،حداقل مشاهدات ،ارائهشرده اسرت .بررای مثرال میرانگین بررای متغیرر انردازه
شرکت در هر سه فرضیه برابر با  4/94است که نشان میدهد بیشتر دادهها حول این نقرره تمرکزیافترهانرد .آمرار توصریفی
دادههای فرضیههای  0تا  3در جدول و آمار توصیفی دادههای فرضیه  5در جدول  ،5ارائهشده است.
جدول  .3آمار توصیفی متغیرهای فرضیه 1تا 3

نماد متغیر

میانگین

میانه

واریانس

حداقل

حداکثر

نا متغیر
اقال تعهدی ا تیاری

DACC

1/17

1/16

1/10

1

1/87

اقال تعهدی ا تیاری کوتاهمدت

SDACC

1/03

1/19

1/12

1

0/81

اقال تعهدی ا تیاری بلندمدت

LDACC

1/02

1/19

1/12

1

0/98

اهر مالی

LEV

1/60

1/60

1/16

1/17

3/16

اندازه شرکت

Size

4/94

4/91

1/36

5/35

7/28

جریان نقد عملیاتی

CFO

1/03

1/00

1/12

-1/30

1/64

نرد بازده دارایی

ROA

1/00

1/01

1/12

-1/89

1/63

جدول  .0آمار توصیفی متغیرهای فرضیه0

نا متغیر

نماد متغیر میانگین میانه

واریانس حداقل

حداکثر

میانگین قدر مرلق اقال تعهدی ا تیاری دو سال قبل از پیادهسازیERP

1/5244 1/1174 1/1157 1/1849 1/1950

میانگین قدر مرلق اقال تعهدی ا تیاری دو سال بعد از پیادهسازیERP

1/5157 1/1105 1/1136 1/1818 1/1898

دادههای فرضیه  0تا  3این پژوهش از نو ترکیبی است ،اما قبل از تخمین الگوها ز است از آزمرون چراو ( Fلیمرر)
برای تعیین تلفیقی یا تابلویی بودن دادهها و برای تعیین ا رات تصادفی یا ابت برودن مردلهرا ،از آزمرون هاسرمن اسرتفاده
گردد .نتایج این آزمونها در جدول  4بیانشده است .سر معناداری محاسبهشده برای آزمون چاو و آزمرون هاسرمن در
هر سه الگوکوچکتر از  4درصد بوده لذا نو دادهها ،در هر سه الگوی تابلویی با ا رات ابت است .از پریشفرر

هرای
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الگوی رگرسیون همسانی واریانس جمالت پسماند رگرسیون است که از آزمون وایرت بررای ایرن منظرور اسرتفاده شرده
است .نتایج بهدستآمده در جدول  4نشان میدهد برای فرضیه 0و ،2سر معناداری آماره وایت کمتر از  1/14است ،لذا
آزمون مذکور ناهمسانی واریانس را نشان میدهد اما برای فرضیه  3سر معناداری آماره وایت بیشتر از  1/14اسرت .لرذا
بین جمالت پسماند ،همسانی واریانس وجود دارد و برای حل مشرکل ناهمسرانی واریرانس در زمران اجررای برا نرر افرزار
ایویوز ،در قسمت روش ضرایب کوواریانس ،گزینه وایت مقرعی استفاده شد (افالطونی.)0395 ،
جدول  .1خالصه نتایج آزمون چاو ،هاسمن و آزمون ناهمسانی واریانس برای فرضیه 1تا 3

آزمون چاو ( Fلیمر)
فرضیه

سر

آماره

معناداری

آزمون هاسمن

نتیجه

آماره

سر
معناداری

آزمون ناهمسانی واریانس (وایت)
نتیجه آماره

سر
معناداری

نتیجه

فرضیه2/252 0

1/111

تابلویی

1/108 03/800

ابت 1/1110 4/386

ناهمسانی واریانس

فرضیه2/348 2

1/111

تابلویی

1/111 27/765

ابت 1/1111 4/449

ناهمسانی واریانس

فرضیه0/909 3

1/111

تابلویی

1/111 29/512

ابت 1/230 0/382

همسانی واریانس

های الگوی رگرسیون ،تشخیص هم ری است .یکراه برای تشخیص هم رری اسرتفاده از

یکی دیگر از پیشفر

عامل تور واریانس( )VIFاست.کمتر بودن آن از عدد  ،01بیانگر عد وجود همخرری شردید برین متغیرهرای توضریحی
است (افالطونی .)0395 ،چون متغیرهای توضیحی در هر سه فرضیه یکسان است .لرذا ،معیرار ترور واریرانس در هرر سره
فرضیه یکسان واهد بود .در جدول  6مقادیر  VIFکه همان معیار تور واریانس اسرت محاسربهشرده اسرت .لرذا ،مقرادیر
 VIFکمتر از  01است و همخری شدید وجود ندارد.
جدول  .6نتایج آزمون همخطی

نا متغیر

نماد متغیر

 VIFمتمرکز

 VIFغیرمتمرکز

پیادهسازی ERP

IMP

1/111180

2/766113

اهر مالی

LEV

1/111509

9/460410

اندازه شرکت

Size

1/1111158

9/284120

جریان نقد عملیاتی

CFO

1/110266

2/624477

نرد بازده دارایی

ROA

1/110826

3/354174

آزمون فرضیۀ پژوهش

فرضیۀ اول پژوهش به بررسی تأ یر پیادهسازی سیستم ERPبر اقال تعهدی ا تیراری مریپرردازد و فرضریه آمراری آن
بهصورت زیر است:
 : H0بین اقال تعهدی ا تیاری و پیادهسازی برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPارتبا معنادار و منفی وجود دارد.
 : H1بین اقال تعهدی ا تیاری و پیادهسازی برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPارتبا معنادار وجرود نردارد یرا ارتبرا
معنادار و مثبت وجود دارد.
اقال تعهدی به روش ترازنامهای و با معادله ( )2محاسبه شد و سپس برای اقال تعهدی ا تیاری ،معادله رگرسیون ()0
برای هرسال (از سال  78الی  )94به صورت مقرعی و جداگانه اسرتفاده گردیرد و باقیمانرده الگرو برهعنروان اقرال تعهردی

 /36تأثیر پیادهسازی برنامهریزی منابع سازمانی بر کیفیت سود :بررسی اقالم تعهدی اختیاری کوتاهمدت و بلندمدت

ا تیاری در نظر گرفته شد .برای آزمون فرضیۀ  0از الگوی رگرسیون چند متغیر ری ( )6استفاده شد کره نترایج بررآورد
آن به روش حداقل مربعات ،در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  .7نتایج حاصل از برآورد الگوی فرضیه1
ε

ضریب

آمارهt

سر معناداری

ضریب ابت

-1/047

-2/409

1/100

IMP

-1/146

-2/384

1/108

LEV

1/136

0/929

1/145

Size

1/172

3/084

1/110

CFO

1/141

2/831

1/116

ROA

-1/157

-0/391

1/065

متغیر

تعداد شرکت-دوره

0143

سر معناداری

1/111
1/263

DW

2/227

الگرروی رگرسرریون معنررادار هسررت زیرررا سررر معنرراداری تقریب راً صررفر برروده و کمتررر از  1/14اسررت .برررای آزمررون
ودهمبستگی سریالی مرتبه اول از آماره آزمون دوربین واتسون ( )DWاستفاده شد .آمراره  DWدر ایرن الگروی فرضریه
برابر  2/227است و با توجه به اینکه در بازه قابلقبول بین  0/4ترا  2/4قررار دارد نشراندهنرده عرد
ضریب

ودهمبسرتگی اسرت.

برابر  1/263است که این رقم نشان میدهد که حدوداً 26درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنری اقرال تعهردی

ا تیاری ناشی از تغییرات متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل بوده و  85درصد دیگر تغییرات آن ناشی از سرایر
عوامل است .با توجه به اینکه احتمال آماره  tمربو به متغیر مستقل مدل ( )IMPبرابر  1/108است و کمتر از  1/14بروده
و همچنین ضریب آن منفی و برابر  -1/146است ،لذا فر

 H0پذیرفتره و فرر

 H1رد مریشرود و مریتروان گفرت کره

پیادهسازی سیستمهای  ERPرابره معنادار و منفی در سر 94درصرد برا قردر مرلرق اقرال تعهردی ا تیراری دارد .متغیرر
کنترلی سایز شرکت و جریان نقد عملیاتی نیز با قدر مرلق اقرال تعهردی ا تیراری در سرر  94درصرد رابرره معنرادار و
مثبت دارد .اما سایر متغیرهای کنترلی در سر 94درصد رابره معناداری با قدر مرلق اقال تعهدی ا تیاری ندارند.
فرضیۀ دو پژوهش تأ یر پیادهسازی سیستم ERPبر اقال تعهدی ا تیاری کوتراه مردت را بررسری مریکنرد و فرضریۀ
آماری آن بهصورت زیر است:
 :H0بین اقال تعهدی ا تیاری کوتاهمدت و پیادهسازی برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPارتبا معنادار و منفی وجود
دارد.
 : H1بین اقال تعهدی ا تیاری کوتاهمدت و پیادهسازی برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPارتبا معنادار وجود نردارد
یا ارتبا معنادار و مثبت وجود دارد.
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اقال تعهدی کوتاهمدت با معادله ( )3محاسبه شد و سپس در هرسال بهصورت مقرعی (نه سال مجرزا از سرال  78الری
 )94و جداگانه معادله رگرسیون ( )5توس نر افزار  Eviewsبرآورد شده و از تفاضل اقال تعهدی کوتاهمدت و برآورد
رگرسیون انجا گرفته ،اقال تعهدی ا تیاری کوتاهمدت محاسربه مریگرردد .بررای آزمرون فرضریه 2پرژوهش ،از الگروی
رگرسیون چند متغیر ری ( )8استفاده میشود نتایج برآورد رگرسیون این الگرو بره روش حرداقل مربعرات در جردول 8
نشان دادهشده است.
جدول  .7نتایج حاصل از برآورد الگوی فرضیه 2

ε
متغیر

ضریب

آماره t

سر معناداری

ضریب ابت

-1/314

-2/561

1/105

IMP

-1/130

-0/987

1/157

LEV

1/133

1/514

1/674

Size

1/185

3/325

1/110

CFO

1/122

1/543

1/641

ROA

-1/049

-2/120

1/153

تعداد شرکت -دوره

0143

سر معناداری

1/111
1/283
2/035

DW

چون سر معناداری تقریباً صفر بوده و کمتر از  1/14درصد پس الگوی رگرسیون معنادار است .آمراره  DWدر ایرن
الگو برابر  2/035است که عد

ودهمبستگی را نشان میدهد .ضریب

برابر  1/283است پرس حردوداً 28درصرد از

تغییرات اقال تعهدی ا تیاری کوتاه مردت ناشری از تغییررات متغیرهرای مسرتقل و کنترلری موجرود در الگرو بروده و 83
درصد دیگر تغییرات آن ناشی از سایر عوامل است .با توجه به سر معناداری مربو به متغیر مستقل الگرو ( )IMPبرابرر
 1/157است و کمتر از  1/14بوده و همچنین ضریب آن منفی و برابر  -1/130است ،لذا فر

 H0پذیرفته و فر

 H1رد

میشود .پس پیادهسازی سیستمهای  ERPرابره معنادار و منفی در سر 94درصد برا قردر مرلرق اقرال تعهردی ا تیراری
کوتاهمدت دارد .متغیرهای کنترلی سایز شرکت( )Sizeو نرد بازده دارایی( )ROAدر سرر 94درصرد رابرره معنرادار و
مثبت با قدر مرلق اقال تعهدی ا تیاری کوتاهمدت دارد .اما سایر متغیرهای کنترلی در سر  94درصد رابرره معنراداری
با قدر مرلق اقال تعهدی ا تیاری کوتاهمدت ندارند.
فرضیۀ سو پژوهش تأ یر پیادهسازی سیستم  ERPبر اقال تعهدی ا تیاری بلندمدت را مورد پردازش قرار مریدهرد و
فرضیۀ آماری آن بهصورت زیر است:
 :H0بین اقال تعهدی ا تیاری بلندمدت و پیادهسازی برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPارتبا معنادار و منفری وجرود
دارد.

 /33تأثیر پیادهسازی برنامهریزی منابع سازمانی بر کیفیت سود :بررسی اقالم تعهدی اختیاری کوتاهمدت و بلندمدت

 : H1بین اقال تعهدی ا تیاری بلندمدت و پیادهسازی برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPارتبا معنادار وجود ندارد یا
ارتبا معنادار و مثبت وجود دارد.
اقال تعهدی بلندمدت از تفاوت رابره ( )2و ( )5محاسبه میشود سپس برای هر سال (نره سرال مجرزا از سرال  78الری
 )94بهصورت مقرعی و جداگانه معادله رگرسیون ( )4بررآورد مریشرود و از تفاضرل اقرال تعهردی بلندمردت و بررآورد
رگرسیون انجا گرفته ،اقال تعهدی ا تیاری بلندمدت محاسبه میشود که درواقع همان باقیمانده الگو است .برای آزمون
فرضیۀ  3پژوهش ،از الگوی رگرسیون چند متغیر ری ( )7استفاده میشود .نتایج برآورد رگرسیون این الگرو در جردول
 7نشان دادهشده است.
جدول  .8نتایج حاصل از برآورد الگوی فرضیه 3

ε
ضریب

آماره t

سر معناداری

متغیر
ضریب ابت

-1/335

-2/307

1/121

IMP

-1/109

-0/644

1/197

LEV

1/110

1/144

1/944

Size

1/188

3/218

1/110

CFO

1/015

2/476

1/119

ROA

-1/167

-0/503

1/047

تعداد شرکت-دوره

0143

سر معناداری

1/111
1/205
2/286

DW

با توجه به اینکه سر معناداری الگو تقریباً صفر بروده و کمترر از  1/14درصرد اسرت لرذا الگروی رگرسریون معنرادار
است .آماره  DWدر این الگو برابر  2/294است و نشاندهنده عد

ودهمبستگی است .ضریب

برابر  1/205است که

این رقم نشان میدهد که حدوداً 20درصد از تغییرات متغیرر وابسرته یعنری اقرال تعهردی ا تیراری بلنرد مردت ناشری از
تغییرات متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل است .سرر معنراداری مربرو بره متغیرر مسرتقل الگرو ( )IMPبرابرر
 1/197است و بیشتر از  1/14است ،لذا فر

 H0رد و فر

 H1پذیرفته میشود و پس از پیرادهسرازی سیسرتمهرای ERP

رابره معنادار و منفی در سر 94درصد با قدر مرلرق اقرال تعهردی بلندمردت ا تیراری نردارد .متغیرهرای کنترلری سرایز
شرکت ( )Sizeو جریان نقد عملیاتی ( )CFOبا قدر مرلرق اقرال تعهردی ا تیراری بلندمردت در سرر 94درصرد رابرره
معنادار و مستقیم دارد اما سایر متغیرهای کنترلی در سر  94درصد رابره معناداری با قدر مرلرق اقرال تعهردی ا تیراری
بلندمدت ندارند.
در فرضیۀ چهار پژوهش بررسی شد که آیا پیادهسازی سیستم  ERPو رابره آن با اقال تعهدی ا تیاری دو سال بعد
از اجرای آن ،مشهودتر میشود و اقال تعهدی ا تیاری کاهش مییابد .لذا فرضیه آماری آن بهصورت زیر است:
 :H0میانگین اقال تعهدی ا تیاری دو سال قبل از پیادهسازی سیستمهای  ERPبیشتر یا مساوی دو سال بعدازآن است.

مجله دانش حسابداری /دورۀ دوازدهم /ش  /1پیاپی 33 /01

 :H1میانگین اقال تعهدی ا تیاری دو سال قبل از پیادهسازی سیستمهای  ERPکمتر از دو سال بعدازآن است.
در این پژوهش سال پیادهسازی سیستمهای  ERPاز  0378تا  0394مد نظر است .لذا ،به اطالعات دو سال قبرل و بعرد
̅ اسرت کره در آن

آن یعنی سالهای  0374الی 0398نیاز دارد .آماره مورد آزمون در این فرضیه ̅

و

آمراره

میانگین قدر مرلق اقال تعهدی ا تیاری دو سال قبل و بعد از پیرادهسرازی سیسرتمهرای  ERPاسرت .میرانگین و واریرانس
آماره

با

و

شد .آزمون فر

و

نشان داده میشود که به ترتیب برابر با  1/1157 ،1/1898 ،1/1950و  1/1132محاسبه

،

،

درصورتیکه

در سر معناداری  94درصد قبول شود ،پذیرفته میشود و در غیر این صورت

رد میشود .بر اساس قضیه حد مرکزی چون تعداد دادهها  008شرکت بوده و بیش از  31اسرت پرس آمرارههرای
نرمال فر
(

میشود لذا تفاضل آنها هم نرمال است .بررای تخمرین توزیرع ̅

و

̅ ابتردا بایرد آزمرون برابرری واریرانس

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

[]f)0/029[,111یز[ [ ]1/67 ،0/54قرار ندارد ،لذا ،عد برابری واریانسها پذیرفته میشود .پس آمراره ̅
نرمال معادله ( )01یعنی )

√

̅ برا توزیرع

( تخمین زده میشود .در جدول  9نتایج آن بیان شده است .چون آماره
 H0پذیرفته میشود و فر

احتمال تفاضل  1/947است لذا فر

 H1رد میشود پس میتوان گفت در سر  94درصد،

اقال تعهدی ا تیاری دو سال بعد از پیادهسازی سیستمهای  ERPنسبت به دو سال قبل کاهش یافته است.
جدول  .9نتایج حاصل از آماره تفاضل میانگین ̅

توزیع آماره تفاضل
)1/1172 , 1/1055(N

̅

مقدار آماره تفاضل احتمال آماره تفاضل
0/845

1/947

نتیجه آزمون
فر

 H0پذیرفته میشود

نتیجهگیری و بحث

در قسمت قبل نشان داده شد که فرضیۀ اول پژوهش مورد پذیرش قرارگرفت و پیادهسرازی سیسرتمهرای  ERPرابرره
منفی و معناداری در سر 94درصد با قدر مرلق اقال تعهدی ا تیراری دارد و چرون قردر مرلرق اقرال تعهردی ا تیراری
معیاری معکوس از کیفیت سود است پس میتوان گفت پیادهسازی سیستمهای  ERPرابرره معنرادار و مسرتقیم در سرر
94درصد با کیفیت سود دارد .نتیجه فرضیه 0با نتایج بر ی از پژوهش تجربری متنراق

اسرت ماننرد )0 :بررازل و دانرگ

( )2114بیان داشت بعد از پیادهسازی سیستم ،شرکتها بهطور همزمان کاهش در تأ یر گزارشگری و افزایش در سر
اقال تعهدی ا تیاری ود را تجربه میکنند )2 .برازل و دانگ ( )2117معتقدند پیادهسازی سیسرتمهرای  ERPمنجرر بره
افزایش مدیریت سود میشود )3 .جاواییک کاراما و همکاران ( )2102معتقدند سیستمهای  ERPمیتواند تصرمیمگیرری
در مدیریت دا لی را بهبود بخشد و همچنین منجر به افزایش فرصتها و توانایی مدیران در مدیریت اطالعات مرالی کره
به کاربران ارجی ارائه میدهند شود .از سوی دیگر ،نتایج فرضیه  0با نتایج بر ی از پژوهش تجربی همسو اسرت ماننرد:
 )0موریس و کسمانا ( )2101دریافتند اجرای سیستمهای  ERPمدیریت سود را کراهش مریدهرد )2 .مروریس ()2100
نشان میدهد کاربران  ERPکمتر احتمال دارد نقا

ضعف در کنترلهای دا لری رود را نسربت بره کراربران غیرر ERP

گزارش دهند و حداقل بخشی از سازمان بره دلیرل وجرود سیسرتمهرای  ERPمنجرر بره شرفافیت بیشرتر در آن مریشرود و
دستکاری در گزارشگری مالی توس مدیران بدون اینکه توس سران آنها شناسایی شود را دشوار میکنرد )3 .حاجیهرا و
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رونده ( )0393که در تحقیقات ود دریافتند بین پیادهسازی سیستم برنامهریزی منابع سرازمان و قابلیرت اتکرا اطالعرات
حسرابداری شررکتهرا رابررۀ مثبرت و معنراداری وجرود دارد )5 .چرن و همکراران ( )2104نشران دادنرد برا پیرادهسرازی
سیستمهای  ERPمجمو اقال تعهدی ا تیاری کاهشیافته درنتیجه کیفیت سود افزایش مییابد )4 .پاتنایک و همکراران
( )2109نشان دادند شرکتهای دارای سیستم  ERPکمتر به فعالیتهای مربو به مدیریت سود واقعی میپردازند.
فرضیۀ دو پژوهش نیز موردپذیرش قرار گرفت و پیادهسرازی سیسرتمهرای  ERPرابرره منفری و معنراداری در سرر
94درصد با قدر مرلق اقال تعهدی ا تیاری کوتاهمدت دارد .تحقیقات تجربی چندانی در این زمینه انجا نگرفتره اسرت،
تنها پژوهشهای موجود ،تحقیق موریس و کسمانا ( )2101و چن و همکاران ( )2104است نشان دادنرد برا پیرادهسرازی
سیستمهای  ERPاقال تعهدی کوتاهمدت ا تیاری کاهش یافته است که مرابق با نتایج بهدستآمده در این فرضیه است.
در قسمت قبل نشان داده شد که فرضیۀ سو پژوهش رد گردیده است و پیادهسازی سیسرتمهرای  ERPرابرره معنرادار
در سر 94درصد با قدر مرلق اقرال تعهردی بلندمردت ا تیراری نردارد .مروریس و کسرمانا ( )2101نشران دادنرد کره
پیادهسازی سیستمهای  ERPبر اقال تعهدی ا تیاری بلندمدت بدون تأ یر است که این مرابق برا نترایج برهدسرتآمرده در
این پژوهش هست .اما تحقیق چن و همکاران ( )2104نشان داد که پیادهسازی سیستمهرای  ERPمجمرو اقرال ا تیراری
تعهدی بلندمدت را افزایش داده است که این موضو  ،متناق

با نتایج بهدستآمده است .متاسفانه تحقیقات دیگری نیرز

در این زمینه انجا نگرفته است.
فرضیۀ چهار پژوهش نیز موردپرذیرش قررار گرفرت و میرانگین قردر مرلرق اقرال تعهردی ا تیراری دو سرال بعرد از
پیادهسازی سیستمهای  ERPنسبت به دو سال بعد در سر 94درصد کاهش یافته است و همانگونه کره انتظرار مریرفرت
تأ یر پیادهسازی سیستمهای  ERPدر سالهای بعد نیز ادامه یافته و افزایش کیفیت سرود را بره همرراه داشرت .ایرن فرضریه
مرابق با مرالعات پژوهشی گذشرته ماننرد پوسرتون و گربسرکی ( ،)2110هیرت و همکراران ( ،)2112نیکرو و ( )2115و
هانتون و همکاران ( )2113است .زیرا آنها نیز نشان دادند که بهبود حاصلشده پس از پیادهسازی سیستمهای اطالعاتی و
رواب مثبت آن با پارامترهای مالی (نظیر نسبتهای مالی) دو تا سه سال بعد از اجرا ،زمانی که عملکرد برین کراربران و
مدیران سیستم و تأمینکنندگان سیستم  ERPتحت بررسی و کنترل قرار میگیرند ،مشهودتر میشوند.
پیادهسازی سیستمهای  ERPدر شرکتها معمو ً فرایندی چند ساله است و ماژولهای مالی آ ررین ماژولهرایی اسرت
که راهاندازی میشوند و در آن زمان تأ یر این سیستمها بیشتر ود را نشان میدهد .نترایج ایرن پرژوهش کرامالً مررابق برا
پژوهش موریس و کسمانا ( )2101است .آنها نیز سال انتخاب پیرادهسرازی سیسرتمهرای  ERPرا سرالی قررار دادنرد کره
ماژولهای مالی کامالً راه اندازی شده باشرد .در ایرن پرژوهش عرالوه برر ایرن نشران داده شرد کره ترا یرات مثبرت اجررای
سیستمهای  ERPفق محدود به سال پیادهسازی نیست و در سالهای بعد نیز ادامه مییابد و موجرب کراهش قردر مرلرق
اقال تعهدی ا تیاری در سالهای بعد نیز میشود و نشان از این دارد که سیسرتمهرای  ERPترأ یر بسرزایی در جمرعآوری
صحی اطالعات ،کنترل سر دسترسی و ورود اطالعات بهصورت فرایندی در کل سازمان دارد.
نتایج تحقیق چن و همکاران ( )2104نیز مشابه نتایج این پژوهش هست .اما آنها نشان داده بودند که قردر مرلرق اقرال
تعهدی ا تیاری بلندمدت نیز کاهش مییابد .اما این پژوهش آنرا تأیید نمیکند شاید به ایرن علرت باشرد کره در محاسربه
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هزینه استهالک داراییهای بلندمدت و هزینره مرالبرات مشرکوک الوصرول از برآوردهرا و قضراوتهای شخصری مردیران
شرکت استفاده میشود و ممکن است تمایالت فرصتطلبانه مدیریت سود در آنها وجود داشته باشد.
پیشنهادهای مبنی بر یافتههای پژوهش

با توجه به تأ یر مثبت اجرای سیستم  ERPبر کیفیت سود ،بره سررمایهگرذاران توصریه مریشرود کره در شررکتهرایی
سرمایهگذاری نمایند که سیستم  ERPدر آنها پیادهسازی شده است و چون کیفیت سود در سالهای بعرد از پیراده سرازی
سیستم  ERPافزایش مییابد شرکتهایی که قدمت پیاده سازی سیستم  ERPدر آنهرا بیشرتر اسرت توانرایی بهترری در تولیرد
اطالعات با محتوای مفیدتر برای استفاده کنندگان صورتهای مالی واهند داشت.
با توجه به کاهش اقال تعهدی کوتاه مدت در شرکتهایی که سیستم  ERPرا پیادهسازی کردهانرد سررمایهگرذاران،
بانکها و مؤسسات اعتباری هنگا تصمیمگیری در مورد صورتهای مالی ،میتوانند اعتماد بیشرتری نسربت بره اعرداد و
ارقا موجود در داراییها و بدهیهای جاری این شرکتها داشته باشند.
حسابرسان دادههای تجربی هنگا برآورد ریسک سیستمهای اطالعاتی میتوانند ریسک شرکتهایی که سیستمهرای
 ERPپیاده کردهاند را کاهش داده زیرا این انتظار وجود دارد که کیفیت سود بهتر است و به ویژه اقال تعهردی ا تیراری
نزدیک به واقعیت بوده و احتما ً از تمایالت فرصتطلبانه مدیریت سود به دور باشد این نتیجه مریتوانرد بررای دادههرای
مربو به بدهیها و داراییهای جاری استفاده شود .اما قابل تعمیم به بدهیها و داراییهای غیرجاری نیست.
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

بررسی ا ر پیادهسازی سیستمهرای  ERPبرر کیفیرت سرود در دورههرای آتری و اسرتفاده از معیارهرای متفراوت از ایرن
پژوهش برای اندازهگیری کیفیت سود.
پیادهسازی سیستمهای  ERPمیتواند در سروش مختلفی انجا شود و فق بخشی از سازمان یا همه آنرا شرامل شرود و
یا صرفاً دسته محدودی از ماژولها اجرا شوند .لذا بررسی تأ یر پیادهسازی  ERPدر سروش مختلف و تأ یر آن برر کیفیرت
سود نیز میتواند انجا پذیرد.
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