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52امین عضو تاالر مشاهیر حسابداری
حسابداری آن دانشگاه تنها گذاشت .در ،1946

مترجم :محسن قاسمي

در کل جزایــر بریتانیا هیچ اســتاد تماموقتی

در بسیاری از کشورها وی را به عنوان الگویی

در حســابداری وجود نداشــت ،و دابیلیو .تی.

پیشــین او را همهجا میتوان یافت .پژوهشها

حسابداری مدرسهی عالی اقتصاد لندن انتخاب

چند کشــور داشته است .از اینرو ،وی را بهحق

بود .وی نیز در  1955به دانشــگاه بریســتول

زندگی حرفهای وی به دو مرحلهی انگلیسی و

دانشگاه و سومین اســتاد تماموقت حسابداری

خانوادهای بود که هرگز ندار نبودند .پدرش یک

در یــک مجلس رقص به همســرش میریام

از یک استاد جهانی میشناسند ،و دانشجویان

باکســتر که در  1951به عنوان استاد تماموقت

و نوشــتههای او تاثیر چشمگیری بر حرفههای

شد نخستین استاد تماموقت حسابداری بریتانیا

میتوان استاد بینالمللی حسابداری نامید.

رفت و نخستین استاد تماموقت حسابداری آن

آمریکایی تقسیم میشود .او یکی از چهار فرزند

بریتانیا شد.

کارآفرین بود و ابتدا یک شــرکت اتوبوسرانی و

دل باخت و پس از شــش هفتــه نامزدی با هم

بعدتر یک پیست موتورسواری را راهاندازی کرد.

با  30،000تن از ســربازان متفقین اسیر شد ،و

ازدواج کردند .اکنــون [ ،]1992که نزدیک به

داونز رفت ،و در شانزدهسالگی پس از گذراندن

در آنجــا برای رهایــی از یکنواختی اردوگاه،

هنوز رقصیدن را دوســت دارند .آنان یک پسر،

در هشتسالگی به مدرســهی پسرانهی هکنِی

ابتــدا در ایتالیا و ســپس در آلمان زندانی بود.

پنجاه سال از آن روزها میگذرد ،او و همسرش

یک دورهی پیشرفته در مدرسهی عالی اقتصاد

لندن نخســتین عضو خانوادهی خود شــد که

تدریس حسابداری و اقتصاد را به دیگر اسیران

مدرک دانشگاهی گرفت .پس از دانشآموختگی

همبندی خود آغاز کرد .ســرانجام پس از آزاد

دیکنزیین (که پدرش سیصد
در یک موسسهی
َ

شــدن در  ،1945بــا درجهی ســروانی ارتش

یک دختر و سه نوه دارند .او دوستدار موتزارت،
اُپرا ،تئاتر و فیلم است ،و یکبار نیز برای باشگاه

پوند طال شهریه برای آن پرداخته بود) مشغول

را تــرک کرد و به موسســهی خــود در لندن

به کارآموزی شــد تا حسابدار رسمی شود ،و در

بازگشت .یک ســال بعد به پاس نزدیک به سه

مورد عالقهی وی از شوخپیشهی آمریکاییَ ،سم

سال اســارت در جنگ جهانی دوم در دانشگاه

در  1936حســابدار رســمی شــد و تا آغاز

لندن (جایی که بعدهــا از آن دکتری گرفت)،

من گذاشــت و گفت" :یادت باشه پسرم اگه هر

میکرد .با آغاز جنگ ،بیدرنگ به عنوان سرباز

در آن دانشگاه دســتیار تنها عضو هیات علمی

میتونی باالی بازوت پیداش کنی".

بعــدی را به خدمت در ارتــش گذراند .وی در

آغاز نیمســال تحصیلی پاییــزی ناگهانی بیمار

حسابداری دانشــگاهی پیشگام را در دو سوی

تدریس خود ( )1946-47به عنوان تنها مدرس

آمریکا ،رهبری کرده اســت .وی بین سالهای

آن جا سه سال توانفرسا را پشت سر گذاشت.

قایقرانی تامِس قایقرانی کرده است .نقل قول

ل ِ ِونســون ( ،)1911-1980در نقش یک معلم
دبیرســتان اســت که میگفت ،در جشن تولد

محل تحصیل خود ،مدرســهی عالــی اقتصاد

پنجســالگیام ،پدرم دســتاش را روی شانهی

جنگ جهانی دوم ( )1939در یک موسسه کار

به عنــوان مدرس پارهوقت پذیرفته شــد .وی

وقت به دســت کمککنندهای نیاز داشتی ،اونو

در ارتش ســلطنتی داوطلب شــد ،و سالهای

تماموقت گروه حســابداری شــد ،کسی که در

او تنها اســتاد حسابداری اســت که دو نهاد

جبههی آفریقای شمالی خدمت میکرد ،تا این
برق(1در ژوئن  )1942همراه
که در شکســت ُط ُ

شــد و درگذشــت ،و او را در نخســتین سال

اقیانوس اطلس ،یکــی در بریتانیا و دیگری در
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او تنها استاد حسابداری است که دو نهاد

حســابداری دانشگاهی پیشگام را در دو

ســوی اقیانوس اطلس ،یکی در بریتانیا و
دیگری در آمریکا ،رهبری کرده است.

 1955تا  1958رئیس انجمن مدرسان دانشگاهی حسابداری ()AUTA

بود که بعدها پایهای برای راهاندازی انجمن حســابداری بریتانیا ()BAA

شــد .وی در  1959اقیانوس اطلس را درنوردید و برای پذیرش استادی

در مدرسهی عالی وارت ِن به آمریکا رفت و در  1974استاد صاحب کرسی

آرتور یانگ در آنجا شــد .وی در  1976شهروند آمریکا شد و یک سال

پس از آن به عنوان دبیرکل انجمن حسابداری آمریکا خدمت کرد.

او به عنوان نویســندهی پرکار کتابها و مقــاالت حرفهای ،بیشتر به

خاطر مقالهی کالســیک "عملکرد بخشی :اندازهگیری و کنترل" شناخته

میشــود .وی همچنین تهیهکنندهی اصلــی پیشنویس "ویت ریپورت"
بود که در آن اســتقرار هیات اســتانداردهای حسابداری مالی ()FASB

و بیانیهی مفهومی شــمارهی  2این هیات در ارتباط با ویژگیهای کیفی
اطالعات حسابداری پیشنهاد شده بود.

او مشاور هیات استانداردهای حســابداری مالی ( ،)FASBکمیسیون

بورس و اوراق بهادار ( ،)SECکمیسیون تجارت فدرال ( ،)FTCکارگروه
استانداردهای حسابداری بینالمللی ( ،)IASCانجمن حسابداران خبرهی
کانادا ( ،)CICAانجمن حسابداران رسمی آمریکا ( ،)AICPAو بسیاری

از شــرکتها و نهادهای حسابداری بریتانیا بوده اســت .وی در چهارده

دانشــگاه در ده کشور جهان استاد مدعو بود که عدد چشمگیری به شمار
میآید .وی دو دکتری افتخاری دریافت کرد .همچنین ،در  1980انجمن

حسابداری آمریکا وی را به عنوان آموزگار برجستهی حسابداری برگزید،
و در  1989انجمن حسابداران خبرهی انگلستان و ولز جایزهی بینالمللی

خود را به او اعطا کرد.
دیوید ُســ ُلمونز یکی از رهبران پژوهش و آموزش حسابداری جهان و
52امین عضو تاالر مشاهیر حسابداری است.

پینوشت مترجم:
بـــرق شهر بندری و شبهجزیرهای در شرق لیبی و نزدیکی مرز مصر در ساحل دریای مدیترانه
ُ -1ط
ُ
است که مرکز استان بطنان بهشمار میآید.
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