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43امین عضو تاالر مشاهیر حسابداری
مترجم :محسن قاسمي
پســر مِندِل و ا ِوا دیویدسن بود .در  29می  1919در
شــیکاگو ،ایلینوی زاده شد .در خردسالی خانوادهاش
به میشــیگان مهاجرت کردند .در آن جا به دبیرستان
فلینت نورثرن رفت و در  1936دانشآموخته شد .در
واپسین سال دبیرســتان رئیس شورای دانشآموزی
دبیرستان بود .در  ،1986در پنجاهامین سالگرد دیدار
دوبارهاش از کالس خود در آن دبیرســتان ،به عنوان
دانشآموختهی ممتاز آن دبیرستان نامیده شد.
در آغاز تحصیالت دانشــگاهی ،خود را برای تحصیل
در رشتهی حقوق آماده میکرد ،تا این که حسابداری
مقدماتی را با عضو تاالر مشــاهیر حسابداری ،ویلیام
ا ِی پِیتــون گذراند .در  1941درجهی کارشناســی و
کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه میشیگان گرفت.
از  1942تــا  ،1946خدمت نظام وظیفه را در ارتش
آمریکا گذراند .سپس ،در دانشگاه میشیگان ،از 1946
تــا  1948اقتصاد ،و از  1948تا  1949حســابداری
تدریس کرد .در  1950نیز از همان دانشگاه درجهی
دکتــری خود را گرفت .یک ســال بعد ،در  ،1951به
عنــوان حســابدار عمومــی ( )CPAدر ایالت مریلند
گواهی شــد .به دلیل عملکردش در آزمون حسابدار
عمومــی  ،1951از جامعــهی حســابداران عمومی
گواهیشــدهی ایالت مریلند جایزهی بهترین نتیجه
در ایالــت را گرفت ،و شایســتهی دریافت لوح تقدیر
جایزهی الیاس وات ســلز انجمن حسابداران عمومی
گواهیشدهی آمریکا ( )AICPAشناخته شد.
بیشــترین دوران زندگی کاری خود را در دو دانشگاه
عالی –جان هاپکینز و شیکاگو – گذراند .در دانشگاه
جان هاپکینز رتبههای دانشــگاهی اســتادیار (-52
 ،)1949دانشیار ( ،)1952-56و اســتادتمام (-58
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 )1956داشت .در  ،1958به عنوان عضو هیات علمی

عنوان نخستین اســتاد آرتور یانگ حسابداری (-84

به دانشگاه شیکاگو پیوست و در آن دانشگاه با رتبهی

 )1962در بین همهی دانشــگاهها نامیده شــد ،و در

استادتمام تا  1962خدمت کرد؛ تا این که عضو هیات

 1984به عنوان اســتاد آرتور یانگ حسابداری دارای

مدیرهی انجمن حسابداری حرفهای ( )IPAشد که در

خدمات برجســته نامیده شد ،و تا پایان زندگی خود

همان سال به راهاندازی آن کمک کرده بود .عضویت

این عنوان را در اختیار داشت .وی استاد مدعو دانشگاه

وی در آن هیات مدیره تا میانهی  1969ادامه داشت،

کالیفرنیا در برکلی (تابستان ،)1950 ،مدرسهی عالی

تا این که رئیس دانشکدهی تحصیالت تکمیلی کسب

اقتصاد لندن (ســال تحصیلی ،)1956-57 ،دانشگاه

و کار شد؛ و به عنوان رئیس دانشکده تا ژوئن 1974

هاوایی (تابستان ،)1960 ،دانشگاه استنفورد (تابستان،

خدمت کرد .در ســال تحصیلی  1974-75به عنوان

 ،)1964دانشــگاه عبری اورشلیم (نیمسال تحصیلی

عضو پیوســتهی مرکز مطالعات پیشــرفته در علوم

بهار 1965 ،و  ،)1969و دانشــگاه میشیگان (چندین

رفتاری بــه مرخصی مطالعاتی رفــت .در  ،1962به

تابستان) بود .او در یک برنامهریزی درازمدت چندین
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سال فصل بهار را دور از شیکاگو به عنوان استاد مدعو

مفاهیم ،روشها و استفادهها (ویرایش چهارم)1985 ،

دانشگاه فلوریدا آتالنتیک میگذراند.

با لئــون جی .هنویل ،کالید پی .اســتیکنی و رومن

وی در سازمانهای حرفهای نیز فعال بود .در انجمن

ال .ویل؛ حســابداری مدیریتی :مقدمهای بر مفاهیم،

حســابداری آمریکا ( )AAAبه عنــوان رئیس (-69

روشها و استفادهها (ویرایش سوم )1988 ،با مایکل

 ،)1968مدیر پژوهش ( ،)1955-56و عضو کارگروه

دابیلیو .ماهر ،کالید پی .اســتیکنی و رومن ال .ویل؛

اجرایــی (1955-56؛  )1967-70خدمــت کــرد.

و مطالعاتی در حســابداری (ویرایش سوم )1977 ،با

همچنیــن ،رئیس کارگروه اعتباربخشــی برنامههای

ویلیام تی .بکســتر را نام برد .به همراه رومن ال .ویل

حســابداری ( )1976-78بود؛ و در  1978به عنوان

کتابدستی حسابداری نوین (ویرایش سوم )1983 ،و

مــدرس بینالمللی ممتــاز این انجمن دانشــگاهی

کتابدســتی حسابداری بها ( )1978را ویرایش کرد.

همچنین ،به عنوان یک پژوهشــگر پــرکار ،مقاالت
بسیاری را برای مجلههای حرفهای نوشت.
عضو هیات مدیرهی چهار شرکت از فهرست فورچون
 500و دو شــرکت دیگر بــود؛ و ریاســت کارگروه
حسابرسی پنج مورد از این شرکتها را برعهده داشت.
همچنین ،به عنوان مشــاور به شــماری از موسسات
تجــاری و نهادهــای دولتــی ،از جمله ،کمیســیون
حکمرانان بازنگری قانون کمیسیون خدمات عمومی،
ایالت مریلند ( ،)1953-55وزارت خزانهداری آمریکا
( ،)1961-69کمیسیون تجارت فدرال (،)1975-78

سیدنی دیویدسن رئیس انجمن حسابداری آمریکا
( )1968-69و نایب رئیس انجمن حسابداران عمومی
گواهیشدهی آمریکا ( )1986-87بود؛ و در بسیاری
از کارگروههای این دو انجمن دانشگاهی و حرفهای
خدمت کرد.
برگزیده شــد .از جمله دیگر مقامهای وی در انجمن

عضو کارگروه مشاورهی پروژهی پژوهشی حسابداری

حســابداری آمریکا میتوان بــه عضویت در کارگروه

مالیات بر درآمــد ( ،)1960-66عضو کارگروه روابط

ســاختار ،درونمایــه ،و دامنهی آینــدهی آموزش

دانشــگاهی ( ،)1961-64و عضــو کارگروه کارکنان

حســابداری ( ،)1984-86کارگروه اســتانداردهای

(.)1955-56

حســابداری مالی (1974-76؛ رئیــس ،)1974-75

عضو هیــات امنای بنیــاد حســابداری مالی (-83

کارگروه مشاورهی پژوهشــی ( ،)1965-66کارگروه

 ،)1981عضو شورای مشاورهای هیات استانداردهای

مفاهیم و اســتانداردها ،مفهوم تحقــق (1964-66؛

حســابداری مالــی ( ،)1973-74عضو گــروه کاری

 1965-66رئیس) ،و کارگروه مشترک آموزش (-54

حســابداری اجارهها ( ،)1973-74عضو گروه کاری

 )1953نام برد.

چارچــوب مفهومــی حســابداری ( ،)1978و عضو

از  1986تــا  1987نایب رئیس انجمن حســابداران

کارگروه تامیــن مالی انجمن اقتصــاد آمریکا (-84

عمومــی گواهیشــدهی آمریــکا بــود .از  1971تا

 )1982بــود .همچنیــن ،در  1984بــه عنوان عضو

 1973نیز در آن انجمن عضو گروه مطالعاتی اهداف

مادامالعمــر افتخاری جامعهی حســابداران عمومی

صورتهای مالی بود .همچنیــن ،از  1965تا 1970

گواهیشدهی ایالت ایلینوی اعالم شد.

در هیات اصول حســابداری ( )APBعضویت داشت.

پانــزده کتاب نوشــت یا ویرایش کــرد ،از آن جمله

دیگــر مقامهــای او در انجمن حســابداران عمومی

میتــوان کتابهای حســابداری :زبان کســبوکار

گواهیشدهی آمریکا عبارت بودند از ،رئیس کارگروه

(ویرایش هفتــم )1987 ،با کالید پی .اســتیکنی و

مشــاورهی پژوهشــی مفهوم اهمیت (،)1967-72

رومن ال .ویل؛ حسابداری مالی :مقدمهای بر مفاهیم،

عضو کمیســیون مطالعهی بدنهی مشــترک دانش

روشها و استفادهها (ویرایش پنجم )1988 ،با کالید

برای حسابداران عمومی گواهیشــده (،)1963-66

پی .اســتیکنی و رومن ال .ویل؛ حســابداری میانه:
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و کمیسیون بورس اوراق بهادار ( )1976-77خدمت
کرد.
در  ،1940در دانشگاه میشیگان به عضویت جامعهی
دانشــجویی فی بتــا کاپا ( )ΦΒΚبرگزیده شــد .در
جوامع دانشــجویی بتا گاما زیگمــا ( )ΒΓΣو بتا آلفا
پسی ( )ΒΑΨنیز عضویت داشت .در  1979جایزهی
دانشمند برجستهی بتا گاما زیگما ،در  1976جایزهی
آموزگار ممتاز انجمن حسابداری آمریکا ،و در 1985
جایزهی آموزگار ممتاز جامعهی حســابداران عمومی
گواهیشدهی ایالت ایلینوی را دریافت کرد .همچنین،
در  1974جایزهی حســابداری بنیاد آلفا کاپا پسی به
وی تعلق گرفت ،و در  1984نیز از سوی بتا آلفا پسی
به عنوان حسابدار سال اعالم شد.
در  23ژوئــن  1946بــا فِ ِردا جوی ســیندلر ازدواج
کرد .آنان دو فرزند داشــتند .در اوقات فراغت خود از
ورقبازی ،قدمزدن کنار ســاحل ،و تئاتر لذت میبرد،
و از هواداران سرســخت تیم بیسبال ببرهای دیتروید
بود .سیدنی دیویدســن چهل و سومامین عضو تاالر
مشاهیر حسابداری است که در 88سالگی درگذشت
و آیین خاکسپاری وی در روز دوشنبه  17سپتامبر
 2007برگزار شد.
پینوشت مترجم:
1 - Sidney Davidson

محسن قاســمی :دبیرکل انجمن حســابداران خبرهی ایران،
ویراستار فنی مجلهی حسابدار
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