دانستنیها

دربارهی تاالر مشاهیر حسابداری
بیشتر بدانیم
اشاره

بیش از یک ســال است که هر ماه در ستون ثابتی از حسابدار به شناساندن اعضای تاالر مشاهیر حسابداری پرداختهایم .در
مدت یادشــده ،همراه با ابراز محبتی که خوانندگان این ستون به نگارندهی آن داشتهاند کم و بیش پرسشهایی را نیز در رابطه
با تاریخچهی این تاالر ،ســازمان متولی آن ،چگونگی گزینش اعضاء و دیگر موارد در میان گذاشتهاند .از این رو بر آن شدم در
دانستنیهای این شماره به شناساندن تاالر مشاهیر حسابداری بپردازم.
گردآورنده :محســن قاسمي

اعالم میشــوند .سپس هر یک اعضای هیأت به
یکی از این چهار نامــزد رأی میدهند .نامزدی

که بیشترین آراء را دریافت کند به عنوان عضو

تاالر مشاهیر حسابداری در  1950در دانشگاه

جدید تاالر مشاهیر حسابداری اعالم میشود .در

ایالتی اوهایو با هدف بزرگداشــت حســابدارانی

مــواردی که چند نامزد بیشترین آراء را به طور

برپا شــد که از آغاز ســدهی بیستم در پیشرفت

یکسان دریافت کنند همهی آنان به عضویت تاالر

حسابداری سهم بااهمیتی داشتهاند .تا کنون 85

پذیرفته میشوند.

حســابدار پیشرو از ایاالت متحد و دیگر کشورها

گواهــی برگزیــدهشــدن در تاالر مشــاهیر

در این تاالر برگزیده شدهاند.

حسابداری به سه شکل است:

هر چند گزینش در تاالر مشاهیر حسابداری

به منظور بزرگداشت اشخاص برجسته برگزیده
انجــام میشــود ،اما افــزون بــر آن ،خدمات

برجســتهای که در پیشرفت زمینههای گوناگون
حسابداری ســهم دارند نیز شناسانده میشوند.
ایــن خدمــات عبارتاند از :پژوهــش و نگارش

در زمینهی حســابداری ،خدمــت بااهمیت به
سازمانهای حرفهای حسابداری ،شهرت فراگیر
به عنوان مقام مسئول در زمینهای از حسابداری،
کمک به پیشرفت آموزش حسابداری ،و خدمات

عمومی .هر عضو باید به جایگاه برجستهای دست
یافته باشــد که ماهیــت همکاریهای وی مورد
قضاوت قرار گرفته باشد.

گزینش اعضای تاالر مشاهیر حسابداری توسط

هیأتی انجام میشــود که بیش از  50عضو دارد.
اعضای این هیأت از حســابداران برجستهی سه

گروه زیر منصوب میشــوند :حسابداران رسمی،
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استادان دانشگاه ،و حسابداران صنعتی و دولتی.
هر یک از اعضاء مدت مشخصی را در این هیأت

خدمت میکنند .از آغاز  ،1973اعضای این هیأت

بینالمللی شدند .در هیأت کنونی افزون بر ایاالت
متحد اعضایی از استرالیا ،کانادا ،انگلستان ،ژاپن،
و مکزیک نیز حضور دارند.

نامــزدی و گزینــش اعضای تاالر مشــاهیر

حسابداری ،توسط هیأت یادشده ،به طور ساالنه

و از راه نامهنگاری در دو مرحله انجام میشــود.

در مرحلهی نخســت ،از هر یک از اعضای هیأت

درخواست میشود که یک حسابدار در قید حیات

یا درگذشــته را به عنوان نامزد پیشنهاد کنند .از

میان نامزدهای پیشــنهادی نا م چهار نفری که

بیشتریــن آراء را به خود اختصــاص دادهاند به

ترتیــب حروف الفبا به عنــوان نامزدهای نهایی

 .1گواهینامهای با سربرگ دانشگاه ایالتی اوهایو

به امضای رئیــس دانشــگاه و نمایندهی هیأت
گزینش که به هر فرد برگزیده (یا نمایندهی آن
فرد در مواردی که فرد برگزیده درگذشته باشد)

اعطاء میشود.

 .2افزودن نام افراد برگزیده بر طومار تاالر مشاهیر
حسابداری ،و

 .3نمایــش عکــس افــراد برگزیده همــراه با
تقدیرنامــهی مؤید گزینش آنان در سرســرای

دانشکدهی بازرگانی فیشر دانشگاه ایالتی اوهایو.

از  ،1995بــه منظــور بزرگداشــت اعضای

برجســتهی این تاالر ،عکس یادشده در وبگاه

دانشــگاه ایالتی اوهایو نیز نمایش داده میشود.

گواهینامهی عضویت در تاالر مشاهیر حسابداری
هم معموالً در مجمع عمومی ســاالنهی انجمن
حســابداری آمریکا اهدا میشود .اعضای هیأت
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علمی دانشگاه ایالتی اوهایو در زمان حیات واجد

هــوارد ایروین روز از

شــرایط عضویت در تاالر مشــاهیر حسابداری

کانادا نخستین تبعهی

نیستند.

غیـــر ایاالت متحد

ی کتابهای تومــاس جی .بورنس
مجموعــ ه 

عضو تاالر مشــاهیر

در رابطه با تاریخ حســابداری از جمله انتشارات

حسابداری

تاالر مشاهیر حسابداری است .این مجموعه که با

همکاری گروه حسابداری و سامانههای اطالعات
مدیریت دانشکدهی بازرگانی فیشر دانشگاه ایالتی
اوهایو منتشر شده است کارهای گردآوریشدهی

اعضای برگزیدهی تاالر مشــاهیر حســابداری را
نشان میدهد.

 7نکته در رابطه با
تاالر مشاهیر حسابداری

توماس ریچــارد دایکمن و ریمونــد جان بال،
آخرین اعضای تاالر مشاهیر حسابداری()2009

بنسون از آفریقــــای
جنــوبی

هر ساله برگزار شده است.

 .3در  ،1954 ،1953و  2000هــر چهار نامزد

مرحلهی نخســت به عنــوان برگزیدگان پایانی

برگزیده شــدند .در  31سال نیز تنها یک نفر به

نخستین تبعهی غیر
قارهی آمریکا عضو تاالر
مشاهیر حسابداری

عنوان برگزیدهی پایانی اعالم شد.

 .1جورج اولیور می ،رابرت هیستر مونتگمری،

 .4در میان  85عضو تاالر مشــاهیر حسابداری

مشــاهیر حســابداری بودند کــه در  1950به

(کاترین شــیپر )2007-به چشم میخورد .به
مدت  56سال (تا  )2007این تاالر کام ً
ال مردانه

و ویلیام انــدرو پیتون نخســتین اعضای تاالر

سر هنری الکساندر

که تاکنــون اعالم شــدهاند تنها نــام یک زن

بوده است.

یوجــی ایجیـــری
از ژاپـــن تنــها
آسیایی عضـــو
تـــاالر مشاهیر
حســابداری

نخستین و تنها آســیایی است که در  1989به
کاترین شیپر،

جورج اولیور می،
رابرت هیستر

تنـــها زن عضو
حسابداری

از میــان گــروه دوم ،چارلز والدو هاســکینز که

تاالر مشاهیـــر

اندرو پیتون نخستین
حسابداری()1950

دیگر (انگلســتان  6نفر ،کانــادا  3نفر ،آفریقای

از ایاالت متحد و  12نفر( 14درصد) از  5کشــور

جنوبی ،ژاپن و استرالیا هر کدام یک نفر) هستند.

عضویت این تــاالر درآمدند .تومــاس ریچارد

 .6هوارد ایروین روز از کانادا نخستین تبعهی غیر

این تاالر هستند که در  2009برگزیده شدند.

مشاهیر حســابداری درآمد .سر هنری الکساندر

دایکمن و ریموند جــان بال نیز آخرین اعضای

ایاالت متحــد بود که در  1977به عضویت تاالر

 .2طی  61ســال گذشته به اســتثنای  8سال

بنســون از آفریقای جنوبی نیز نخستین تبعهی

آیین گزینش اعضای تاالر مشــاهیر حسابداری

این تاالر برگزیده شــد .یوجی ایجیری ژاپنی نیز
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پس از درگذشــت به عضویت این تاالر درآمدند.

در  2000حدود  97ســال پــس از مرگ خود

 .5از میــان اعضای این تاالر 73 ،نفر( 86درصد)

( ،1967 ،1966 ،1962و  1969تــا )1973

 .7در میــان  85عضــو این تــاالر 68 ،نفر(80

درصــد) در زمان حیات و  17نفــر( 20درصد)

مونتگمری ،و ویلیام
اعضای تاالر مشاهیر

عضویت تاالر مشاهیر حسابداری درآمد.

غیر قــارهی آمریکا بود که در  1984به عضویت

بــه عضویت این تاالر برگزیده شــد جالب توجه
است .در همین شمارهی حسابدار  -ستون تاالر

مشــاهیر حســابداری -میتوانید با چارلز والدو

هاسکینز بیشتر آشنا شوید.

چارلز والدو هاســکینز
 97ســال پس از مرگ
خود بــه عضویت تاالر
مشاهیر حســابداری
برگزیده شد
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