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مجلــهی فرچــون در  1998رتبــهی  14و در

 1999رتبــهی  8را در بین  100شــرکت برتر
آمریکا برای کارکردن بهدست آورد و در هر یک

این قهرمان حرفهی حســابداری در 1942

از این دو سال تنها مؤسسهی خدمات حرفهای

در شــهر نیویورک زاده شد .جی.تی .بال ،استاد

در فهرست فرچون بود .همچنین ،این مؤسسه

حســابداری و مالیات ،مشوق و مربی وی برای

در آن دوره از سوی مجلهی مادران شاغل برای

تحصیل حســابداری در دانشگاه فلوریدا بود .در

پنج سال پیدرپی بهعنوان یکی از  100شرکت

حین کار تابســتانی در باشــگاه لیک پالسید با

برتر برای مادران شاغل برگزیده شد .دلویتاند

جان کوئینن عضو تاالر مشــاهیر روبهرو شد که

تاش در  1995نیز جایزهی معتبر کتلیســت را

در آن هنگام شــریک و مدیر هاسکینز اند سلز

گرفت.

و رئیــس هیأت مدیرهی جامعهی حســابداران
رســمی ایاالت متحد بــود .گفتوگو با کوئینن

دربــارهی اهمیت حرفهی حســابداری و نقش

او بهعنوان یک سخنران توانمند و تأثیرگذار

مدیره و مدیرعامل دلویتاند تاش برگزیده شد.

وی بهعنوان رئیس هیأت مدیرهی بنیاد دلویت

جامعهی حســابداران رســمی ایــاالت متحد
تأثیری ماندگار بر این دانشجوی جوان گذاشت .اند تــاش و عضو هیأت مدیــرهی دلویت تاش
پــس از دانشآموختگی با رتبــهی ممتاز از توماتسو -ســازمانی جهانی با بیش از 000ر82

دانشگاه فلوریدا در  ،1964به شعبهی هسکینز

اند سلز شهر فرتالودردل پیوست و در ،1974

در  31ســالگی ،شــریک آن مؤسســه شد .در

دههی  1970هنگامــی که به دفتر مرکزی آن
مؤسسه منتقل شــد ،رابطهی کاری نزدیکی با

عضو تاالر مشاهیر ،اسکار گلن ،و کنث استرینگر
داشــت .او به یاد دارد که این دو نفر چه نقش
مهمی در پیشــرفت حرفهای وی بازی کردند.

پس از ادارهی شــعبهی فلوریدای آن مؤسسه،
در  1983بهعنوان مدیر و شریک دفتر مرکزی
دلویت ،هســکینز اند سلز برگزیده ،و در 1986

رئیــس هیأت مدیره و مدیرعامل آن مؤسســه
شد .در  ،1989ادغام دلویت ،هسکینز اند سلز با

نفر در بیش از  130کشور -نیز خدمت کرد.

طی  10سال ســکانداریاش در دلویتاند

تاش ،درآمد این مؤسســ ه سه برابر شد و مبلغ
ســاالنهی آن به بیش از  5میلیارد دالر رسید،

و بهعنوان یکــی از بهترین جاها برای کارکردن
در این حرفه موفق به دریافت امتیاز م ّلی شــد.

او جوایز بسیاری برای پایبندیاش به پیشرفت
و پاسداشت زنان باهوش در کسبوکار گرفت،
از جمله ،جایزهی بازشناخت مدیرعامل از سوی

زنــان فنآوری بینالمللی و جایزهی ســاالنهی

قهرمان خانواده از سوی مجلهی مادران شاغل.

وی بهعنوان تنها مرد عضو کمیســیون ریاستی

زنان مشــهور تاریخ آمریکا برگزیده شد .دلویت

تاشرس را مدیریت کرد و بهعنوان رئیس هیأت اند تاش در طول مدت رهبریاش ،در رتبهبندی
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دربارهی موضوعات حرفهای دشــوار ،در سطح

گســتردهای دربارهی استانداردهای حسابداری
بینالمللی ،جهانیســازی کسبوکار ،استقالل
حســابرس ،حاکمیت شرکتی ،کیفیت جنسیت
در محــل کار ،اصالح قانون مدنی و قانون اوراق

بهادار نوشــته و سخنرانی کرده و اغلب پیش از

بررســی موضوعات حرفهای در کنگره دربارهی
آنها گواهی داده اســت .وی تالشهای حرفه
برای تصویــب قانــون دادرســی اوراق بهادار

خصوصــی در  ،1995و همتای آن ،دادرســی
اســتانداردهای یکســان در  1998را رهبــری

کرد؛ ایــن قانونگــذاری بهگونــهای بااهمیت
استانداردهای دادرســی حسابداری را دگرگون

کــرد .او جوانتریــن رئیس هیــأت مدیرهی
جامعهی حسابداران رسمی ایاالت متحد بود و

در صدمین سالگرد یادسپاری بنیانگذاری این

جامعه در آن خدمت میکرد .او یکی از اعضای

هیأت استانداردهای حسابرسی ،رئیس کارگروه
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کمیسیون بورس اوراق بهادار ،و یکی از اعضای

مؤسســات آموزشــی میکند .او ریاست هیأت

 ،1992ریاســت کنگرهی جهانی حسابداران را

پیشــرفت زنان در کســبوکار ،را در کارنامهی

همیشگی شــورای حکمرانی آن جامعه بود .در
بر عهده داشــت .وی باســابقهترین امین بنیاد
حســابداری مالی( )1990-97بود و در 1996

و  1997بهعنــوان رئیس هیأت مدیره و رئیس
ایــن بنیــاد خدمت کــرد و در ایــن جایگاه با

همهی توان از استانداردگذاری بخش خصوصی
برای حســابداری و گزارشگری مالی پشتیبانی

کــرد .همچنین در شــورای رایزنــی کارگروه
استانداردهای حســابداری بینالمللی ،کارگروه

اجرایی جامعهی مقرراتگــذاری اوراق بهادار،
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کوک جوانترین
رئیس هیأت
مدیرهی جامعهی
حسابداران رسمی
ایاالت متحد بود.

مدیرهی کتلیست ،ســازمان ملی پیشگام برای

خــود دارد .همچنیــن بهعنــوان رئیس هیأت
مدیــرهی حکمرانان راه متحد آمریکا ،ســازمان

ملی پیشــگام در خدمات تندرســتی و انسانی،

خدمت کرده اســت .وی عضو هیــأت مدیرهی
بنیاد استار برای توانمندسازی معلوالن ذهنی و

جســمی ،عضو هیأت مدیرهی دیوانخانهی ملی
کیفیت بهداشــت ،اندازهگیری و گزارشگری ،و
عضو صندوق سرمایهگذاری مشارکت برای شهر

نیویــورک و نایب رئیس هیأت مدیرهی برنامهی
مبارزه با مواد مخدر آن است .افزون بر این ،رئیس

هیأت مدیره سازمان یونایتد ِوی سهایالت و عضو

هیأت امنــای جنگلبانی پارک مرکزی (منهتن،
نیویورک) و بالهی شــهر نیویورک بوده است .او

در هیأت نظارتی مدرسهی عالی بازرگانی کلمبیا،

هیأت رایزنی بازرگانی دانشــگاه فلوریدا ،هیأت

مدیرهی پیوســتگان مدرســهی عالی بازرگانی
هاروارد ،و هیأت امنای دانشــگاه میامی خدمت

ت اند تاش ،به
کرده است .مؤسســهی وی ،دلوی 

پاس پایبندی به خدمات عمومی جایزهی معتبر
روح آمریکا را دریافت کرد.

افتخارات و جوایز پرشــمار او دربرگیرندهی

جایــزهی اخالق کســبکار از مدرســهی عالی

بوتوینیــک کلمبیا ،جایزهی رهبری برجســته

هیأت گردهمآییها ،شورای ایاالت متحد برای

از دانشــگاه وشیوا ،و رهبر برجستهی کسبوکار

بلوریبــون اعضای هیــأت مدیرهی شــرکتی

دانشــگاه محل تحصیلاش ،دانشــگاه فلوریدا،

هیــأت امنا و رایزن بینالمللــی مرکز مطالعات

از دانشآموختــگان برجســتهی بتا آلفا پســی

یکی از اعضای انجمن حســابداری آمریکا است

او به همراه همســرش آن در شهر گرینویچ

کســبوکار بینالمللی ،انجمن ملی کمیسیون

از دانشــکدهی مانماث است .در  ،1986از سوی

دربــارهی حاکمیت شــرکتی ،و بهعنوان عضو

دانشآموختهی برجســته نامیده شد ،وی یکی

راهبــردی و بینالمللی خدمت کرده اســت .او

مدرسهی عالی حسابداری فیشر است.

و از پشتیبانی مؤسسهاش از آموزش حسابداری

ایالــت کنیتیکت ،نزدیک دخترانشــان جنیفر

وی در کنــار پایبنــدی به حرفــه به همان

جی مایکل کوک  62امین عضو تاالر مشــاهیر

دفاع کرده است.

انــدازه خــود را وقــف ســازمانهای مدنی و
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و آنجــا و پسرشــان جفری زندگــی میکنند.
حسابداری است.

31

