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او یک پژوهشــگر تجربی اســت که در سطح

گستردهای به کارهایش مراجعه میشود .مطالعات
کام ً
ال متمرکزش ،بینشی هوشــمندانه به اقتصاد

عنوان مرشد و نیز نیرویی برای رسیدن به اجماع

نهفتههای آنها برای خطمشــیهای مربوط را به

او بــه عنوان یک آمــوزگار ســرآمد ،بر تألیف

تکنگاری یا مشترک در نشریات پژوهشی منتشر

اســت و در دانشــگاههایی در چیــن ،اســترالیا،

مالی و خطمشی حسابداری ،در مجلهی پژوهش

جلســات بحث و تحقیق دورههای دکتری تدریس

و پیچیدگیهای گزارشــگری مالی میدهد و نیز

کاترین شیپر
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حســابداری مالی کــه از او پیــروی میکردند و

تصویر میکشــد .او بیــش از  35مقاله بهصورت

کرده اســت .مقاالتش در موضوعات گزارشــگری
حسابداری ،مجلهی حســابداری ،مجلهی اقتصاد

کارکنان هیأت استانداردهای حسابداری مالی به
در مورد غامضترین موضوعات شناخته میشد.

نزدیک به بیســت رســالهی دکتری نظارت کرده
تایوان ،انگلستان ،بلژیک ،و سراسر ایاالت متحده،

کرده اســت .جوایزی را بــرای تدریس از همهی

مالــی ،مجلهی حســابداری و اقتصــاد ،افقهای

دانشــگاههایی که عضــو هیأت علمیشــان بوده

منتشر شده است.

ملــون ،و دانشــگاه داک ،دریافت کرده اســت .از

این پژوهشگر ،ویرایشگر ،آموزگار ،استانداردگذار،

حسابداری ،و دیگر نشــریات پژوهشی و حرفهای

دیده به جهان گشوده است .او اشتیاق فراواناش به

خدمــات ویرایشــگری وی ،عــاوه بــر کار

 1991تا  1994به عنوان یکی از اعضای توسعهی

در هیــأت ویرایشــگری مجلهی حســابداری و

حسابداری دانشگاه شیکاگو خدمت کرد .همچنین

و مربی حسابداری در شهر سنت ماریس ایالت اوهایو

است ،شــامل دانشگاه شــیکاگو ،دانشگاه کارنگی

او در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

اقتصاد ،مجلهی حســابداری ،افقهای حسابداری،

شد .در  1971برای تحصیالت تکمیلی نخست وارد

مالی و حسابداری ،و مجلهی حسابداری و اقتصاد

آن وارد دانشــکدهی تحصیالت تکمیلی بازرگانی

ویرایشــگر مجلهی مطالعات حسابداری برگزیده

ارشــد مدیریــت اجرایــی ( ،)MBAدر 1975

او در همکاریهایش با سازمانهای دانشگاهی و

و در همان ســال ،آموزگار برجســتهی جامعهی

دکتری حســابداری را به اتمام رساند .او در 1976

آمریکا خدمت کــرد و در برخی مقامهای مدیریتی

افتخارات و جوایز فـراواناش این مــوارد را در

دانشگاه کارنگی ملون پیوست و در آنجا به رتبهی

شد .یکی از مشــاورههای متعددش به سازمانهای

شــیکاگو بازگشــت و در 1984در آنجا به رتبهی

مشورتی هیأت اســتانداردهای حسابداری مالی از

( )1993-2000و پژوهشــگر دانشــگاهی عضــو

 1985تا  ،1999نشــریهی پژوهش حسابداری را

در ســال  2001بــه عنــوان عضــو هیــأت

 )1993در دانشــگاه شــیکاگو؛ انتصاب به عنوان

فاکس در رشــتهی مدیریت بازرگانی به دانشــگاه

تصدی پنجسالهاش در این هیأت به خاطر تسلط

بازرگانی در دانشگاه داک .در  ،2005به عنـــوان

استانداردهای حسابداری مالی برگزیده شد؛ و پس

و توانایــیاش در ربط دادن پژوهش به مســائل

شد.

این هیأت ،به دانشگاه داک بازگشت.

همواره توســط اعضای هیــأت اســتانداردهای

مشاهیر حسابداری است.

پژوهشها به عمل حسابداری در هم میآمیزد.

با رتبهی ممتاز از دانشــگاه دیتون دانش آموخته

مجلهی حسابداری مشــتقات ،مجلهی بازرگانی،

مشــارکتکنندهای پویا در برنامههای آموزشــی
مدیـران اجرایی ،از جمله برنامههای ارائهی شـده

توســط بورس اوراق بهــادار نیویورک ،دانشــگاه

دانشــکدهی تحصیالت تکمیلی کتابداری و پس از

معاصر را نیز شامل میشود .در  ،2006او بهعنوان

کلمبیا ،دانشگاه استنفورد ،دانشگاه داک ،دانشگاه

دانشــگاه شــیکاگو شــد .در  1973کارشناسی

شد.

آموزگار برجســتهی انجمن حســابداری آمریکا،

کارشناســی ارشــد علوم کتابــداری ،و در 1977

حرفهای ،مدتی به عنوان دبیرکل انجمن حسابداری

به دانشکدهی تحصیالت تکمیلی مدیریت صنعتی

ایــن انجمن و بســیاری از کمیتههای آن منصوب

اســتادیاری ارتقــاء یافت .در  ،1983به دانشــگاه

مقرراتگــذار و حرفــهای ،عضویت او در شــورای

سراســتادی ارتقاء یافت .وی به مدت  15سال ،از

 1996تا  1999است.

ویرایش کرد .در  1999به عنوان اســتاد ال .پالمر

اســتانداردهای حســابداری مالی منصوب شــد.

داک منتقل شد .در سال  ،2001به عضویت هیأت

بینظیرش بر پیچیدهترین موضوعات حســابداری

از سپری شدن دورهی پنج سالهی عضویتاش در

خطمشــی حســابداری او را متمایــز میکند .او

شــیکاگو ،و بانــک دویچه بوده اســت .در 1999

حسابداران رسمی ایلینوی نامیده شد.

بر میگیرد ،دریافت درجـهای افتخاری از دانشگاه

نتردام ()1996؛ انتـصاب به عنوان اسـتاد الی بی.
و هریت بی .ویلیامز در رشتــــهی حســــابداری

هیأت علمی کیپیامجی پیت مـارویـک (-1999
سراســتاد توماس کلر در رشــتهی مــــدیریت
مدرس برگزیدهی انجمن حسابداری آمریکا معرفی
کاترین شــیپر هشــتاد و یکمیــن عضو تاالر
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پژوهش در عالیترین مرتبه را با توانایی ربط دادن

ویرایشگری مجلهی پژوهش حسابداری ،عضویت

برنامهی آموزشـی کمیسیـون دگرگونی تحصیالت

