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ویلیام هنری بی ِور
56امین عضو تاالر مشاهیر حسابداری

مترجم :محسن قاسمي

دکتری منتقل شــد .رئیس کارگروه راهنمای
رســالهی دکتری وی جورج سورتر بود .چارلز
هورنگرن ،از اعضای تاالر مشاهیر حسابداری

ویلیام هنری بیور در 1940در شهر پیوریای

( ،)1990نیز در این کارگروه عضویت داشت.

ایالت ایلینوی زاده شد .وی تنها فرزند خانواده

در این دوران ،اعضای هیات علمی دانشــگاه

بــود .پدرش حین کار دشــوار در معدن زغال

شیکاگو ،از جمله ،سیدنی دیویدسن ،نیکالس

سنگ تحصیالت خود را مکاتبهای ادامه داد و

دپاش -از اعضای تاالر مشاهیر حسابداری ،به

توانست مهندس عمران و پیمانکار ساختمان

ترتیــب در  1983و  -2001و دیوید گرین،

شود .مادرش نیز از سن پایین برای پشتیبانی

و همدورهایهــای وی در دورههــای دکتری

چهار برادر و خواهر خود کار میکرد.

حســابداری و مالی در تصمیم وی برای وارد

نخســتین سالهای کودکی خود را در شهر

شــدن به جرگهی آموزگاران و پژوهشــگران

َگری از ایالت ایندیانا گذراند ،و در  12سالگی
همراه با خانواده بــه َهمِند نقل مکان کرد .در
دوران تحصیــل دبیرســتان عناوین افتخاری

"دبیــرکل نهــاد دانشآمــوزی"" ،دانشآموز
ممتــاز" ،و "دانشپــژوه شایســتهی ملی" را
دریافت کرد .او نخستین عضو خانوادهی خود
بود که به کالج راه یافت.
به عنــوان یکی از اعضای "تیــم مباحثاتی
نوتردام" (متشکل از دانشجویان دانشگاه نوتر
دام ،کالج ســنت مــاری ،و کالج هالی کراس)
به تحصیــل مدیریت بازرگانــی پرداخت و با
رتبهی ممتاز دانشآموخته شد .پل کان ِوی ،که

آموزگاری بینظیر و مراقب دانشجویان خود
بود ،نخســتین کســی بود که به وی پیشنهاد
کرد وارد دانشــگاه شــود ،و پس از آن ،الگوی
وی برای اندیشیدن به زندگی دانشگاهی بود.
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حسابداری تاثیر بســیاری داشتند .سه سال
بــا توجه به دریافت کمــک هزینهی تحصیل
دانشــگاهی ،و این که نمیتوانســت تصمیم
بگیرد کدام شرکت را برای کار کردن برگزیند
تصمیم گرفت در مقطع کارشناســی ارشــد
مدیریت اجرایی دانشگاه شــیکاگو نامنویسی
کند.
دو هفتــه پس از دانشآموختگی از نتردام،
دورههای شــبانه را در ســاختمان مرکز شهر
دانشگاه آغاز کرد .از این رو ،این امکان برایش
فراهم شــد در طول روز هم در یک شــرکت
رهنی به کار مشــغول شــود و پــدر و مادر
خود را در دوران بازنشستگیشــان پشتیبانی
کند .در پایان ســال نخست ،با دریافت کمک
هزینــهی تحصیلی بنیــاد فورد بــه دورهی

پــس از دانشآموختگی از نتــردام ،مدارک
کارشناسی ارشــد مدیریت اجرایی و دکتری
خود را همزمان در یک جشن دانشآموختگی
به فاصلهی زمانی سی دقیقه دریافت کرد .به
همین دلیل ،وقتی از او میپرسیدند" ،چهقدر
طول کشید تا مدرک دکتری خود را دریافت
کنــی؟" گاهی به شــوخی میگفت" ،ســی
دقیقه!"
پس از دانشآموختگی ،چهار سال به عنوان
دانشیار در دانشــگاه شــیکاگو ماند .در این
دوران ،نخســتین مقاالت خود را منتشر کرد،

که دربارهی معیارهای حســابداری به عنوان
پیشبینیکنندهی شکست و ناتوانی کسب و
کارها بودند .پژوهش وی دربارهی قیمت اوراق
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بهادار درهای کارهای تجربی را به روی پژوهشگران حسابداری گشود.
در  ،1969به عنوان استادیار دانشکدهی بازرگانی وارد دانشگاه استنفورد
شد ،و تا به امروز ،کرسی استادی حسابداری جوآن ا ِی هورنگرن را در
اختیــار دارد .از وی بیش از  60مقاله و دو ویرایش از کتاب ارزشمند و

ویلیام هنریبیور از  1987تا  1988ریاست

انجمن حسابداری آمریکا را برعهده داشت .او تنها
کسی است که موفق به دریافت هر پنج عنوان
افتخاری این انجمن شده است.

مرجع "گزارشــگری مالی :یک انقالب حسابداری" بر جای مانده است.
بینش ،توان ،و شــور و شــوق او برای پژوهش در زمینههای گوناگون
حسابداری اثرگذاری چشمگیری بر دانشگاه و حرفهی حسابداری داشته
است.
از جمله خدمات و همکاریهــای وی در نهادهای حرفهای میتوان

به همکاری در هیات استانداردهای حسابداری مالی ،کارگروه مشورتی
کمیســیون بورس و اوراق بهادار ،هیات امنای بنیاد حســابداری مالی،
و ارائهی خدمات گســترده در چند هیأت تحریریه اشــاره کرد .وی از
 1987تا  1988نیز ریاست انجمن حسابداری آمریکا را برعهده داشت.
او در زندگــی حرفهای خود جوایز متعــددی را دریافت کرد ،که از آن
میان میتوان به جایزهی مشــارکت برجسته در خلق متون حسابداری
انجمن حسابداران رسمی آمریکا و انجمن حسابداری آمریکا (سه بار) و
جایزهی سخنران مدعو بینالمللی برجسته ،جایزهی آموزگار برجسته،
و جایزهی مشارکت بنیادی در خلق متون حسابداری انجمن حسابداری
آمریکا اشــاره کرد .وی تنها کسی اســت که موفق به دریافت هر پنج
عنوان افتخاری انجمن حسابداری آمریکا شده است.
او به عنوان همســر و پدری فداکار در کنار همسرش ،سوزان ،و سه
فرزندشــان (دو دختر ،مری و سارا ،و یک پسر ،دیوید) زندگی میکند.
ویلیام هنری بی ِور در  56ســالگی به عنوان  56امین عضو تاالر مشاهیر
حسابداری برگزیده شد.

حسابدار/تیر1391

15

