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جرالد آلبرت فلتام به عنوان يكي از برجستهترين پژوهشگران حسابداري،
نزديك به چهار دهه در خط مقدم پژوهشهاي حسابداري قرار داشت.
در  1938در موس الو ،ساسكچوان ،كانادا ديده به جهان گشود .در دوران
جواني در ورزش و كليسا پويا بود .در دوازدهسالگي ،به روزنامهفروشي روي
آورد و به ســرعت بيش از  100مشتري پيدا كرد؛ در سال پاياني دبيرستان
روزنامهفروشــي را كنار گذاشت و به صورت پارهوقت با فروشگاه زنجيرهاي
سيفوي مشغول به كار شد .او از پدر و مادر خود استعداد رياضيات و تجزيه
و تحليل را به ارث برده بود .والدين وي در مدارس عمومي موس الو تدريس
ميكردند .اين استعداد موجب شد تا او حرفهي حسابداري را برگزيند.
هنگامي كه در  1955از دبيرستان دانشآموخته شد شانزده سال داشت.
در همان سال در مقطع كارشناسي دانشگاه ساسكچوان در رشتهي تحصيلي
بازرگاني و حســابدار رســمي ثبت نام كرد .دانشــجويان اين رشته بايد به
صورت پارهوقت در مؤسسات حسابداري كار ميكردند و دورههاي مكاتبات
اداري را ميگذراندند .در موس الو ،او براي دو مؤسسهي حسابداري  -ابتدا
براي مككارتني و مارش ،و ســپس براي آر.ال .بامفورد و شركاء -كار كرد.
 1960ســالي پركار براي وي بود :در سپتامبر 1960آزمون پاياني حسابدار
رســمي را گذراند ،و نمرات عالي از دانشگاه ساســكچوان دريافت كرد؛ در
دســامبر با جون هلمن ازدواج كرد ،و دورهي كارشناسي را با رتبهي ممتاز
بهپایان رساند كه در سال پس از آن مورد تقدير قرار گرفت.
با توجه به اينكه متقاعد شده بود دلبستگي بلندمدتي به فعاليت در كار
اجرايي حسابداري ندارد ،در اثر تشويقهاي جان پاركر  -استاد حسابداري
دانشگاه ساسكچوان -براي دورههاي تحصيلي حسابداري در اياالت متحد
درخواست داد .او بيدرنگ براي تدريس و پژوهش به عنوان دستيار توسط
دانشگاه بركلي كاليفرنيا پذيرفته شــد .اما به دنيا آمدن دخترش ،تريسي،
وقفهاي در آموزش تحصيلي او پديد آورد و موجب شد او در دانشگاه آلبرتا
به كار گمارده شود.
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در  ،1963در مقطع دكتري دانشگاه بركلي ثبت نام كرد .او در اينجا ،در
كار مارشاك و رادنر دربارهي اقتصاد اطالعات ديده شد .استاد راهنماي او،
هكتــور آنتن ،دورنماي اطالعات براي تصميمگيريها را به وي آموخت كه
سرآغازي براي پژوهشهايش در حسابداري بود .او به همراه جان باترورث،
تد موك و چندين فرد ديگر به مطالعات گروهي متمركز بر توسعهي اقتصاد
اطالعات پيوست .اين تجربهها موجب شد تا او در پژوهشهاي حسابداري از
تمركز بر اندازهگيري سنتي فاصله بگيرد و به طور رسمي به كاوش دربارهي
تأثير مفهومي و اقتصادي اطالعات حســابداري بپــردازد .در  1966كمك
هزينهي تحصيلي بنياد آرتور اندرســن اين امــكان را براي او و خانوادهاش
كه دو دختر ديگر (شري و ساندرا) به آن اضافه شده بود -فراهم آورد تا دربركلي بمانند و رسالهي دكتري خود را به پايان برساند ،رسالهاي كه جايزهي
رسالهي برتر را از بنياد مككنزي نصيب او كرد.
پــس از به پايــان رســاندن دورهي دكتري در  ،1967به دانشــكدهي
حسابداري دانشگاه استنفورد پيوست .نخستين مقالهي وي با عنوان "ارزش
اطالعات" كه با برداشت از رســالهي دكترياش نوشته شده بود ،جايزهي
نوشــتهي رقابتي انجمن حســابداري آمريكا را در  1968نصیباش كرد.
اســتقبال پژوهشگران حســابداري از اين مقاله موجب شد تا انجمن متن
كامل رســالهي دكتري وي تحت عنوان "ارزشگذاري اطالعات" را منتشر
كند .در استنفورد ،او همكاري با ژول دمسكي را آغاز كرد .نخستين مقالهي
آنان با عنوان "بهكارگيــري مدلهايي در ارزشگذاري اطالعات" (،)1970
برندهی جايزهي "سهم برجسته در متون حسابداري" جامعهي حسابداران
رسمي آمريكا شــد .آنان همچنين كتابي با اهميت با عنوان "تعيين بها:
رويكري مفهومي" ،و مجموع ه مقاالتي تأثيرگذار شامل مقالهي "انگيزههاي
اقتصادي در سامانههاي كنترل بودجه" پديد آوردند .مقالهي اخير ،جايزهي
"سهم تأثیرگذار در متون حسابداري" انجمن حسابداري آمريكا را در 1994
دريافت كرد ،كه يكي از تنها چهار مقالهاي اســت كه به مدت بيست سال

پس از ايجاد اين جايزه موفق به دريافت آن شد.
وي تا  1971در استنفورد ماند و در آن سال به كانادا بازگشت و به دانشكدهي
حسابداري دانشگاه بريتيش كلمبيا پيوست .او به تنهايي يا با همكاري ديگران
 28مقالــهي مهم و  4كتاب تأثيرگذار تأليف كرد .مقالهي "تجانس و گوناگوني
ســنجش عملكرد در روابط چندمنظورهي مالك/نماينده"( )1994كه به همراه
دانشجوي سابق دكتري ،جيم زاي تأليف كرد ،جايزهي "سهم برجسته در متون
حسابداري مديريت" انجمن حسابداري آمريكا در  1999را دريافت كرد .اخيراً،
وي اثر دوجلدي بلندپروازانهای را با عنوان "اقتصاد حسابداري" با همكاري پيتر
اُ .كريستينسن تأليف كردهاست .اين كتاب دربرگيرندهي  250قضيه و فرضياتي
است كه با دقت استدالل و اهميت آنها در حسابداري تفسير شدهاند.
ســاختار تأثيرگذار پژوهشهاي وي درك ما را از اهميت حســابداري هم از
جهت توانايي حســابداري در شــكل دادن تصميمات به طور مستقيم و هم به
دليل ظرفيــت آن در ايجاد انگيزههايي براي ســتادههاي تصميمگيري بهتر،
تكميــل ميكند .افزون بر بهكارگيري نظريــهي نمايندگي و بازي براي آزمون
موضوعات قراردادي انگيزشــي ،كارهاي او دامنهي گستردهاي از ساير ابزارهاي
اقتصادي بهكاررفته در موضوعات حســابداري را در برميگيرد .به عنوان نمونه،
مقالهي مشترك او با جيمز اولسن با عنوان "ارزشگذاري حسابداري مازاد تمیز
براي فعاليتهاي عملياتي و مالــي"( )1995كه رابطهي بين ارزشهاي بازار و
اعداد حســابداري را ميآزمايد و بهطور گسترده توسط پژوهشگران حسابداري
تجربي بهكار گرفته شد .اين مقاله در  ،1998نشان وايلدمن انجمن حسابداري
آمريكا را به خاطر ســهم آن در پژوهشهاي مؤثر بر عمليات حسابداري برنده
شد .اين مقاله جزو مقاالت نظري انگشتشماري است كه موفق به دريافت اين
جايزهي معتبر شده است .به پاسداشت تأثيرات استثنايي وي در پژوهشهاي
علوم اجتماعي ،در  2003او به عنوان شخصيت ممتاز جامعهي سلطنتي كانادا
برگزيده شد .او تنها حسابدار و يكي از پنج استاد علوم بازرگاني است كه مفتخر
به دريافت اين عنوان معتبر شده است.
او در زمينــهي خدمات حرفهاي نيز پيشــينهاي برجســته دارد .وي چهار
سال ويرايشگر مشترك نشــريهي پژوهشهاي حسابداري معاصر ،بيش از ده
ســال ويرايشگر مشترك نشريهي بررسيهاي مطالعات حسابداري ،و سالهاي
پرشماري عضو هيأت ويرايشگري نشريات پژوهشهاي حسابداري ،حسابداري و
اقتصاد ،بررسيهاي حسابداري ،و بسياري از نشريات ديگر بود .جوايز و افتخارات
پرشمار وي شــامل دريافت جايزهي هيم فالك انجمن حسابداري دانشگاهي
كانادا براي ســهم برجستهي در انديشهي حســابداري ،و برگزيدن او به عنوان
شخصيت ممتاز جامعهي حسابداران رسمي بريتيش كلمبيا ميشود.
او به عنوان آموزگاري معتبر در گســترهي بينالمللي ،استاد راهنماي هجده
رســالهي دكتري بود و در كالسهاي درس و همايشهاي پژوهشي برگزارشده
در سرتاسر اياالت متحده ،كانادا ،اروپا و آسياي جنوب شرقي سخنراني كرد .در
 ،1997او به صورت مدعو ،سخنران بينالمللي ممتاز انجمن حسابداري آمريكا
بود و جايزهي آموزگار برجستهي آن انجمن را دريافت كرد .جرالد آلبرت فلتام
هفتاد و پنجمين عضو تاالر مشاهير حسابداري است.
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