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شصت و سومین عضو تاالر مشاهير حسابداري
مترجم :محسن قاسمي

بعد در پی بازنشســتگی دیک بیکر ،رئیس هیأت
مدیره و مدیرعامل شــد ،و تا  1994در این مقام

این رهبــر گرانقدر ملّی و بینالمللی حرفهی

باقی ماند.

حسابداری در  1935در کلیولند اوهایو زاده شد.

او بهعنوان رئیس هیــأت مدیره و مدیرعامل،

در همــان جا فرانســوی را از کالس دوم تا دهم

چالشهــای دهــهی  1980همچــون بازارهای

هنــر و علوم دانشــگاه ایالتی اوهایــو آغاز کرد

خدمات مالی روبهرو شــود .وی در اینباره گفته

بــه بازرگانی تغییر داد .آموزش شــگرف و اندرز

شدن با این چالشها سه کار انجام دهیم :حضور

جیمز مککوی ،دلبســتگی به حســابداری را

مؤسسهی بینالمللی ،و نیروبخشیدن به تالشهای

وی به مدرســهی شــبانهروزی کلیولندرفت ،و

تالش میکرد ســاز و برگــی فراهــم آورد تا با

آموخــت .زندگی حرفهایاش را از دانشــکدهی

نوپدید جهانی ،صنایع نــو ،و رقابت روزافزون در

ولی در ســال دوم ،رشــتهی تحصیلــی خود را

اســت:"ما توافق کــرده بودیم که بــرای روبهرو

نخســتین اســتاد و مربی اصول حسابداریاش،

بســیار نیرومندتر در نیویورک ،بنیانگذاری یک

در جـــــان وی شــعلهور کرد .مککــوی او را

بازاریابیمان ".مؤسســهی ارنســت و ارنست در

برای دریافــت کمکهزینهی تحصیلی به جنرال

که پیشــینهی کام ً
ال درجهیک داشت همین مرد

 ،1978با مؤسسهی نیویورکی اس.دی.لیدسدورف

را در یک مؤسسهی حســابداری عمومی محلی

در  ،1966در 31ســالگی ،بهعنوان جوانترین

موری و شرکاء ادغام شــد ،و نام تازهی شراکتی

بهعنوان رئیس بخش آلفا بتا پسی و مدیر پرتابگر

شــده بود ،به مقام شریک دست یافت .در ،1968

ارنســت و وینی با آرتور یانگ و شرکاء ادغام شد

پایانی دانشــگاه ،دورهی کارآموزی پایاندورهی

حسابرسی منطقهی شمالیمرکزی برگزیده شد ،و

طول  17ســال زمامداری خود ،مؤسسهای وطنی

الکتریک پیشنهاد کرد و برایش یک کار پارهوقت

جوان کلیولندی بود".

فراهــم آورد .او همچنین وقت کافی داشــت تا

فردی که در تاریخ آن مؤسسه به شراکت پذیرفته

تیم بســکتبال خوابگاهاش خدمت کند .در سال

بهعنوان عضو هیأت مدیرهی مسئول حسابداری و

خود را در مؤسســهی حسابداری عمومی ارنست

چهار سال پس از آن ،عضو هیأت مدیرهی مسئول
حسابداری و حسابرســی م ّلی ،رابط با کمیسیون

یکی از امپراتوریهای خدمات حرفهای در سطح

گرفت اقبال خود را با نامنویســی در دانشکدهی

شد .در این دورهی دگرگونی و توسعهی پرشتاب

به تعهدات مؤسســه دربارهی کیفیت ،خدمت به

به مؤسسهی ارنست و ارنســت پیوست .ریچارد

و تأثیرگذار دربارهی حســابداری ،حسابرســی و

ارنســت و ارنســت و عضو تاالر مشاهیر()1993

 1970بخــش وی در یــک دورهی دوازدهماهه،

افراد بسیاری را استخدام کردهام ولی تنها کسی

مدیرهی مؤسسهی ارنست و ارنست شد ،و در سال

و ارنســت در کلیولنــد گذرانــد .در  1957در

و شرکاء و در  ،1979با مؤسسهی انگلیسی وینی
آن به ارنســت و وینی تغییر یافــت .در ،1989

و مؤسســهی ارنست و یانگ شــکل گرفت .او در
بــا توانایی محدود به ایالتهای مرکزیغربی را به

پی دانشآموختگــی با رتبهی ممتــاز ،تصمیم

بورس اوراق بهادار ،و رئیس کارگروه ف ّنی مؤسسه

حقــوق بیازماید و همزمان بهصــورت تماموقت

اصول حسابداری ،وی با انتشار مجموعهای گسترده

بیکر ،رئیس پیشــین هیأت مدیرهی مؤسسهی

موضوعــات مرتبط پیشگام بــود .در آغاز دههی

پسانداز و وام رهبری کرد.

دربارهی وی گفته اســت:"من در این ســالها

 100اثر منتشر کرد .در  ،1976نایب رئیس هیأت

پیشینهی برجستهی خدمات حرفهایاش بازتاب
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جهانــی تبدیل کرد .همچنیــن ،ضمن پایبندی
مشتری و درستکاری حرفهای ،مؤسسهی خود را

در دورهی دشوار و پردعاوی پس از سقوط صنعت
فداکاری او برای بهبود حرفهی حسابداری در

دارد .وی پــس از ســالها خدمــت در جامعهی
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حسابداران رســمی ایاالت متحده بهعنوان عضو

از راه عضویت در هیــأت مدیرهها و کارگروههای

کمیســیون بورس اوراق بهادار ،و رئیس کارگروه

پایدار آموزش عالی ،در شــوراهای رایزنی و هیأت

هیأت مدیره و شورایعالی ،رئیس دایــــــرهی
هــمکاری با کمیســیون بــورس اوراق بهادار آن

آنها بازتاب دارد .او بهعنوان یکی از پشتیبانهای
مدیرههای بســیاری از دانشکدهها و دانشگاهها از

جامعه ،سرانجام در سالهای  1984-85بهعنوان

جمله دانشگاه ایالتی اوهایو ،دانشکدهی وارتون و

برگزیــده شــد .او بهعنوان دبیــرکل این جامعه،

دانشکدهی بازرگانی شیکاگو ،و دانشکـــــــدهی

کارگروه تردوی داشــت ،کارگروهی که عهدهدار

بهعنوان نایب رئیس هیأت مدیرهی بنیاد دانشگاه

دبیرکل جامعهی حسابداران رسمی ایاالت متحد

نقشــی ســودمند در پدیــدآوری و بهکارگماری

مرکز مطالعهی بخش خدمات دانشگاه پنسیلوانیا،
اورسوالین خدمت کرده است .وی هماکــــــنون

بهبود مدیریت مالــی و پیشگیری از تقلبهای

ایالتــی اوهایو خدمت میکند .فعالیتهای فراوان

جامعه ،دلمشــغولیهای خود دربارهی افشاهای

است :عضـــو شـــورای شهر لینهرست ،اوهایو؛

مالی بود .او همچنین بهعنوان دبیرکــــــل این

بیش از اندازهی حسابداری را بیان کــــــــرد و

پشــتیبان نیاز به گزارشــگری مالی و حسابرسی
متناسب با نیازهای دگرگونشده و گوناگون برای

ری جان گروز به عنوان
دبیرکل جامعهی حسابداران
رسمی ایاالت متحد نقشی
سودمند در پدیدآوری و
بهکارگماری کارگروه تردوی
داشت.

او در خدمــــات عمومی دربرگیرندهی این موارد

رئیس هیأت امنــای کلیولند لدرشــیپ؛ رئیس

هیأت مدیــرهی مرکز فیشمن-دیویدســن برای
مطالعــه دربارهی بخش خدمــات؛ و عضویت در

هیأت مدیرهی شــورای بازرگانی ایالت نیویورک،
شــورای بازرگانی سازمان ملل ،جامعهی سیاست

عمومــی ایالت نیویورک ،و شــورای امورخارجی.

وی همچنین بهعنوان عضو اجرایی هیأت مدیره،

عضو کارگروه اجــــرایی ،و دبیرخزانهدار انجمن
متروپلیتن اُپرا خدمت میکند.
افتخارات و جوایز فــــراواناش این مــــوارد را

دربرمیگیرد :گردنآویز زرین جامعهی حسابداران

رسمی آمریکا و جوایز پرشماری که از دانشکدهها،

دانشگاهها ،و ســازمانهای حرفهای و خدماتی به
پاس بهکاربستن سخاوتمندانهی زمان و تواناش
در طول این سالها به وی اهدا شدهاست.

اطالعات مالی بود .پیشینهی گستردهی خدمات

وی هماینک ،رئیس هیأت مدیرهی یک صندوق

میآیند دربرمیگیرد :عضویــت در هیأت امنای

بنکینگ اســت ،و در هیأت مدیرهی هفت شرکت

اوراق بهادار ،و بسیاری از کارگروههای کمیسیون

خواندن ،و پشــتیبانی از دلبستگی همسرش به

کارگروه رایزنی افشای شرکتی.

وی همراه با همســرش ،آن ،در شهر نیویورک و

حرفهایاش همچنیــن مواردی را کــه در ادامه

خصوصــی به نام شــرکت لگ میســن مرچانت

بنیاد حسابداری مالی ،شورای مدیران بورس سهام
آمریکا ،شــورای مدیران انجمن ملّی واسطهگران

بورس سهام نیویورک خدمت میکند .او افزون بر
دلبستگی فراوان به اُپرا ،از شکارکردن ،گلفبازی،

بــورس اوراق بهــادار در ایاالت متحــد از جمله

عتیقههـــــای آمریکایی و اروپایی لذت میبرد.

فداکاری شــخصی وی در خدمت به دانشگاه و

کنیکتیکــت زندگی میکند .آنان ســه پســر به

جامعه به اندازهی قابلمالحظهای در پیشــینهی

گســتردهاش در رهبری داوطلبانه در ســازمانها
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نامهای دیوید ،فیلیپ و متیو دارندِ .ری جان گ ُِر ِوز

63امین عضو تاالر مشاهیر حسابداری است.
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