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90امین عضو تاالر مشاهیر حسابداری

پر از موهای بلند! – دانشآموخته شــد .در آن ســه
ســال در منچســتر ،زیر نظر ســر برایان کارزبرگ

گردنآویز زریــن باالترین نمره در ماساچوســت و

جایزهی ملی الیاس وات ســلز شــد .در  ،1980به
2

در دوران چالشهای بیســابقه برای حسابداری،

(دبیرکل پیشــین کارگروه استانداردهای حسابداری

مقدم گزارشــگری مالی ایســتاده بود .در  1953در

حســابداری هم میخواند ،و همگــی آنان وی را به

در  1985شریک موسسه و سپس در  1996شریک

پــس از دانشآموختگــی به پرایــس واترهاوس

همچنان این جایگاه را در موسسهی پرایسواترهاوس

"حسابدار مجاز" را دریافت کرد .خودش میگوید،

شور و اشتیاقی که به حسابداری و بهبود اطالعات

حسابرسی ،و گزارشگری مالی رهبری بود که در خط

بینالمللــی–  ،)IASCجان آرنولــد ،و تونی هوپ

نیویورک ســیتی زاده شد .بیشتر دوران کودکیاش

پیگیری حرفهی حسابداری تشویق کردند.

بود .وقتی چهاردهسال داشــت به خاطر کار پدرش

در منچســتر پیوســت ،و در آن جــا گواهینامهی

در نیوجرزی سپری شد .پدرش بازرگان سرشناسی

همراه با خانواده به بوینس آیرس آرژانتین رفت .آن

1

جا در یک مدرســهی انگلیسی-آرژانتینی نامنویسی

دستمزد پایین و مالیاتهای فزایندهی انگلستان او

شــده بود .رفتن به آن مدرســه او را به انگلستان و

 1978کردند .سال بعد ،به دفتر کوپرز اند الیبرند در

کرد که طبق مدل مدارس عمومی انگلیسی ساخته
دانشگاه منچستر کشــاند .در  1974از آن دانشگاه

در رشــتهی اقتصاد با رتبهی ممتــاز – و با کلهای
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و همســرش ،لوئیز ،را وادار به مهاجرت به آمریکا در

بوســتون پیوست .اندکی پس از آن ،آزمون حسابدار

عمومــی گواهیشــده ( )CPAرا گذراند ،و برندهی

دفتر ملی موسسه در نیویورک سیتی رفت و غرق در

کارهای صاحبکاران و پروژههای پژوهشی فنی شد.
فنی ارشــد شــد .پس از ادغام موسســه در 1998

کوپرز ( )PwCنیز در اختیار داشت.

ارائهشــده بــه بازارهــای مالی داشــت ،انتصاب در

مقام رئیس هیات اســتانداردهای حســابداری مالی
( )FASBدر  – 2002پــس از پایان دورهی ادموند

ال .جنکینــز – را برایش به همراه داشــت .انران و،
3

اندکی پس از آن ،وردکام در نتیجهی رســواییهای
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گزارشگری مالی از هم فروپاشیدند ،و قانون ساربنز-
آکســلی ( )SOXدر دســتور کار قرار گرفت .با این

حال ،کمیســیون بورس اوراق بهادار آمریکا ()SEC

دوباره هیات استانداردهای حسابداری مالی را در مقام

استانداردگذار حسابداری آمریکا بهرسمیت شناخت.

وی در مقــام رئیــس جدید هیات اســتانداردهای
حســابداری مالی تالش هماهنگــی را برای بهبود و
سادهسازی اســتانداردها و فرایند توسعه و پیگیری

همگرایی آمریکا و استانداردهای بینالمللی رهبری
کرد .دســتآورد اصلی این تالش بازســازماندهی
فراگیر استانداردهای حسابداری آمریکا بود که طی

آن نزدیک به  2000اعالمیــهی معتبر جداگانه که

از سوی ســازمانها و نهادهای گوناگون در بیش از

نیمسدهی گذشته منتشر شده بودند بهطور منسجم

کدگذاری شدند.

دومیــن دســتآورد ،امضــای "موافقتنامــهی

نــورواک" در اکتبــر  2002بود ،کــه در آن هیات
استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای

حســابداری بینالمللی ( )IASBبر سر اصول انجام

کار بــرای همگرایــی اســتانداردهای خــود توافق

کردند .در ســالهای پسین ،بهکارگیری اصطالحات

مشترک برای حســابداری جبران خدمات مبتنی بر
ســهم ،ترکیبهای تجاری ،ابزارهای مالی ،تلفیقها،
شناسایی درآمد ،حســابداری اجاره ،ارائهی صورت

مالی ،و دیگر استانداردها پیشرفت کرد.

سومین دســتآورد ،از بین دستآوردهای مهم و

پرشــمار دورهی ریاست وی ،انتشــار یک استاندارد

مهم برای واضحســازی معنی کلــی ارزش منصفانه
در گزارشــگری مالی بــود .اســتاندارد جدید فنون

مختلــف اندازهگیــری ارزش منصفانــه را توصیف

میکند و چارچوبی را برای افشــای مربوط به آن در
صورتهای مالی بهدســت میدهد .استاندارد جدید

بدین منظور وضع شد که گزارشگری ارزش منصفانه

را در عرصههای الزامی کنونی بهبود بخشــد و قواعد

پرســابقهی اقل بهــا یا ارزش بــازار و کاهش ارزش
داراییها را تقویت و تکمیل کند .اکنون این استاندارد
مبنایی برای استاندارد بینالمللی اندازهگیری ارزش

منصفانه شده است.

به عنوان رئیس هیات اســتانداردهای حسابداری

مالی بارها در جلسات کارگروههای کنگره حاضر شد،
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و در انجام این وظیفه ،ســخنوری بسیار موثر برای

بــود .وی بــه عنوان عضــو هیات آمریــکا و هیات

فرایند استانداردگذاری مستقل حسابداری و بیاعتنا

جهانی پرایسواترهاوس کوپــرز ،و رئیس بنیادهای

سیاســی بود .وی همکاری گستردهای با کمیسیون

کارگروههای ســرمایهگذاری ،جبران خدمات ،تامین

شــرکتهای عام ( ،)PCAOBخزانــهداری ،دیگر

کرد.

بانکداری آمریکا و بینالمللی داشت .همراه با دیگر

حسابرســی ،تامیــن مالی ،و کســبوکار دارد .پنج

بــه مداخلهجوییهای و کارشــکنیهای نامناســب

کوپرز اند الیبرنــد و پرایسواترهاوس کوپرز ،و عضو

بورس اوراق بهادار آمریکا ،هیات نظارت بر حسابداری

مالی ،و ســرمایهی انسانی این موسسات نیز خدمت

استانداردگذاران ملی حســابداری ،و ضابطهگذاران

او نوشتههای گستردهای با موضوعات حسابداری،

همکاراناش در هیات استانداردهای حسابداری مالی

کتاب و تکنگاری بــه تنهایی یا با همکاری دیگران

پشتیبان ســرمایهگذاران بود و نظرخواهی از آنها،

نوشته است و بیش از  40مقاله در مجالت حرفهای

(غیر انتفاعی) ،و جامعهی دانشگاهی را تقویت کرد.

میتــوان به کتــاب تاثیرگذار "انقالب گزارشــگری

شــرکتهای کوچک و خصوصی ،واحدهای ناسودبر

و دانشــگاهی منتشر کرده اســت .از جمله آثار وی

در دوران تصدی ریاســت هیات اســتانداردهای

ارزش :حرکت فراســوی عایدات" اشــاره کرد که به

خدمتگــزاری به حرفــهی حســابداری ،بازارهای

فیلیپز تالیف کرد و در  2001منتشــر شد .افزون بر

عنوان عضو موسس هیات استانداردهای حسابداری

جهان نیز تدریس کرده است.

حســابداری مالی ســابقهای طوالنی و فوقالعاده از

طور مشترک با رابرت اکلز ،ای .مری کیگن ،و دیوید

سرمایه ،و منافع عمومی از خود بر جای گذاشت .به

این ،او در بیش از  40دانشــگاه سرتاســر آمریکا و

بینالمللــی ،عضو گــروه کاری موضوعات نوپدید ،و

از جملــه افتخارات و جوایزش میتوان به دکتری

کاری انجمــن حســابداران عمومی گواهیشــدهی

ممتازش در حســابداری و مدیریت مالی از ســوی

حسابرسان فراملی فدراسیون بینالمللی حسابداران

هم اکنــون ،در چارچوب برنامهی ارتباط با حرفه

هیاتهای مشــاورهای پرشــمار دیگری نیز خدمت

هــمکاری میکنــد .در  ،2011به هیــات مدیرهی

رئیس و عضو بسیاری دیگر از کارگروهها و گروههای

افتخاری از دانشگاه منچستر ،و تقدیر از مشارکتهای

آمریکا نیز خدمت کرد .وی نخستین رئیس کارگروه

سازمانهای و موسسات پرشماری نام برد.

( )IFACبــود و به عنــوان عضــو در کارگروهها و

کرد؛ از جمله ،کارگروه مشاورهای بازارهای سرمایهی

با هیئت علمی دانشکدهی کسبوکار دانشگاه کلمبیا

بینالمللــی بــورس ســهام نیویــورک (،)NYSE
کارگروههای مشــاورهای گوناگون کمیسیون بورس
اوراق بهــادار و خزانــهداری آمریــکا ،و کارگــروه
گزارشگری یکپارچهی بینالمللی شاهزادهی ولز.

به عنوان شــریک حسابرســی و رهبــر خدمات

مشــاورهای تامیــن مالــی شــرکتی ،هــمکاری

گستردهای با شــرکتهای سهامی بزرگ ،بانکهای
ســرمایهگذاری ،و صندوقهــای ســرمایهگذاری

خصوصی داشــت .همچنین ،به عنوان شریک فنی

ارشــد کوپرز اند الیبرند و پرایسواترهاوس کوپرز،
مسئول سیاستهای موسسه در ارتباط با حسابداری،
حسابرسی ،و موضوعات حرفهای؛ ارائهی راهحل برای

موضوعــات کاری صاحبکاران ،مدیریت ریســک و
کیفیت کار ،و انتشارات موسسه؛ و ارتباطات مربوط

به حســابداری ،حسابرسی و توســعههای حرفهای

 6اوت  ،2012در آییــن کوتاهی در مجمع ســاالنهی حســابداری
آمریکایــی در واشــینگتن دی.ســی" .رابرت هنری هرز" (ســمت
راســت) ،رئیس پیشــین هیات اســتانداردهای حســابداری مالی
( ،)FASBبه تاالر مشــاهیر حسابداری ملحق شد .این جایزه توسط
"ســاموئل ای .دی پیازا (پسر)" (ســمت چپ) شریک پیشین رابرت
هــرز در پرایسواترهــاوس کوپرز معرفی شــد .در این آیین  80تن
از جملــه نمایندگان هیات اســتانداردهای حســابداری بینالمللی،
هیات اســتانداردهای حســابداری مالی ،کمیســیون بــورس اوراق
بهادار آمریکا ،هیات نظارت بر حســابداری شــرکتهای عام ،انجمن
حسابداران عمومی گواهیشــدهی آمریکا ،پرایسواترهاوس کوپرز،
دیگر موسسات حســابداری ،دانشگاهها و سازمانهای تجاری حضور
داشتند.
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انجمــن فــدرال اوراق رهنــی ملــی ( FNMAیا
"فانی مای") پیوســت و در کارگروههای حسابرسی،

انتصابــات ،و راهبــری شــرکتی ،و کارگروههــای
طرحهای راهبــردی آن خدمت میکند .بهتازگی به

هیئت مدیره و کارگروه حسابرســی مورگن استنلی
پیوســته اســت .افزون بر این ،در هیات مدیرهها و

گروههای مشاورهای بســیاری نیز خدمت میکند؛
از جمله ،شــورای نظارتی استانداردهای حسابداری

کانــادا ،هیــات علمی گزارشــگری مالــی انجمن

حســابداران مجاز در انگلیــس و ولز (،)ICAEW
گروه مشــاورهای دائمی هیات نظارت بر حسابداری
شــرکتهای عام ،وبفایلینگ (شرکت با مسئولیت
محدود) ،اکانتابیلیتی ،و بنیاد کسلر.

او و همســرش لوئیــز دو فرزند بالــغ به نامهای

مایــکل و نیکل دارند ،و در ســاوثاورنج نیوجرزی
زندگی میکنند ،جایی که وی در مدیریت شــهری
و بودجهبنــدی ادارهی آموزش و پــرورش منطقه

مشارکت دارد .رابرت هنری هرز 89امین عضو تاالر
مشاهیر حسابداری است.
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ایــن قهرمــان درســتی در گزارشــگری مالی

بینالمللــی ،هــم در انگلســتان و هــم در جهان،
توسعهی استانداردهای بنیادی را رهبری کرده است.

شناختی ژرف از موضوعات ،فداکاری خستگیناپذیر

در انجام وظیفه ،و شوخطبعی وافر و طنزی مطبوع

نشــانههای رهبــری او در درازای دورهای بودند که

با پیشــرفتهای چشــمگیر در نتیجهی رویکردی
منسجم به گزارشگری مالی بینالمللی همراه بود.

 1944در نیوکاسل در شمال شرقی انگلیس زاده

شــد .مادرش پس از بمبباران منزل خانوادگیشان

در یورشهای هوایی موســوم به بلیتــس 4بهناچار

لندن را ترک کرد .پدرش در نیروی هوایی پادشاهی
( )RAFخدمت میکرد ،و تنها بازماندهی سانحهی

هوایی ســقوط یک بمبافکن لنکســتر 5در خاک
فرانسه بود.

در  1966در مقطع کارشناسی با رتبهی ممتاز از

دانشگاه ادینبرو دانشآموخته شد .در  1969دکتری
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خــود را از همان دانشــگاه گرفت .پــس از تکمیل
دکتری ،به موسســهی من جاد گوردن و شــرکا در

گالسکو پیوست .در  ،1972گواهینامهی "حسابدار
مجاز اســکاتلند" را دریافت کــرد و به عنوان عضو

هیات علمی به دانشگاه ادینبرو بازگشت .شش سال

در آن دانشگاه به تدریس حسابداری پرداخت ،و سه
ســال نیز بهعنوان رئیس دانشکدهی علوم اجتماعی
خدمت کرد.

در  1978بــه عنوان عضو فنــی هیات مدیرهی

انجمن حسابداران مجاز اسکاتلند ( )ICASمنصوب

شــد؛ مقامی که ســه ســال در اختیار داشت .در

 ،1982شــریک فنی موسسهی حسابداری تامسون
مکلینتک و شــرکا در ســطح ملی شد .در ،1987
آن موسسه با پیت مارویک میچل و شرکا ادغام شد

و او به عنوان شــریک فنی موسســهی ادغامشدهی
کیپیامجــی ( )KPMGدر ســطح ملی منصوب

 5اوت  ،2013در آییــن کوتاهی در مجمع ســاالنهی حســابداری
آمریکایی در آناهیم فلوریدا "سر دیوید توئیدی" (سمت چپ) ،رئیس
پیشین هیات استانداردهای حسابداری بینالمللی ( ،)IASBبه تاالر
مشــاهیر حسابداری ملحق شد .این جایزه توسط "رابرت هنری هرز"
(سمت راست) رئیس پیشین هیات اســتانداردهای حسابداری مالی
( )FASBو عضو تاالر مشــاهیر حســابداری ( )2012معرفی شد .در
این آیین  60تن از جمله نمایندگان هیات استانداردهای حسابداری
بینالمللــی ،هیات اســتانداردهای حســابداری مالی ،کمیســیون
بورس اوراق بهادار آمریکا ،هیات نظارت بر حســابداری شــرکتهای
عام ،انجمن حســابداران عمومی گواهیشــدهی آمریکا و موسسات
حسابداری ،دانشگاهها و سازمانهای تجاری بسیاری حضور داشتند.

شــد .به عنوان نایب رئیس و سپس رئیس کارگروه

همچنین نخستین رئیس گروه جی 1+4متشکل از

نمایندهی انگلستان در کارگروه خدمات حسابرسی

در انگلستان ســرانجام به استانداردهای حسابداری

در مباحث تصویب اســتانداردها ،منتقدی سخنور،

در  ،2000بهدلیــل نقش بســیار موثری که در

به اســتانداردهای حســابداری مبتنی بــر اصول و

امنای هیات استانداردهای حســابداری بینالمللی

یــا با همکاری دیگران تالیف کرده اســت و بیش از

اســتانداردهای حســابداری بینالمللی ( )IASBو

استانداردگذاری ملی و بینالمللی منتشر کرده است.

بینالمللی (( )IASCاکنون ،بنیاد اســتانداردهای

خدمــات حسابرســی انگلســتان ( )UK APCو

استانداردگذاران ملی بود .بیشتر تغییرات انجامشده

بینالمللــی ( )IAPCنیز خدمت کرد .در این دوره،

بینالمللی نیز راه پیدا کردند.

موثر ،و بســیار مورد توجه بود .وی با اعتقاد راســخ

اصالح اســتانداردهای حســابداری بریتانیا داشت،

درک دقت این اســتانداردها ،چهار کتاب به تنهایی

( )IFRSوی را بهعنــوان نخســتین رئیــس هیات

 30مقاله در موضوعات حســابداری ،حسابرسی ،و

مدیرعامل بنیاد کارگروه اســتانداردهای حسابداری

در  ،1990بــه عنــوان رئیــس تماموقت هیات

گزارشگری مالی بینالمللی –  )IFRSبرگزیدند .ده

اســتانداردهای حســابداری انگلســتان (UK

ســال این هیات را رهبری کــرد تا این که در ژوئن

دولت و حرفهی حســابداری بریتانیــا برای اصالح

وزیران و مقامات ارشــد دولتی سرتاسر جهان دیدار

شــده بود .این مقام را ده ســال در اختیار داشت.

وزیران مالی اتحادیهی اروپا ،مجلس اتحادیهی اروپا،

اســتانداردهای حســابداری بریتانیــا رهبری کرد؛

خزانهدار مجلس انگلستان حاضر شد .در هیات ثبات

مدیریت ســود ،معرفی رویکــرد کاهش ارزش برای

مناســبی را برایش فراهم کرد تا بــا ضابطهگذاران

صنــدوق بازنشســتگی در صورتهــای مالی .وی

دیگر ارتباط برقرار کند .در دوران مســئولیتاش در

 )ASBمنصوب شــد ،هیاتی که بهتازگی از ســوی

 2011دورهاش به پایان رســید .وی بهطور منظم با

اســتانداردهای حســابداری انگلســتان راهاندازی

میکرد و در چند فرصت مناســب پیش از کارگروه

در آن دوره ،تجدیدنظرهــای بلندپروازانــهای را در

کارگروه بانکداری سنای آمریکا ،و کارگروه گزینش

از جملــه ،برانداختــن اقالم غیرمترقبــه ،حمله به

مالــی ( )FSBنیز عضو بود .ایــن عضویت موقعیت

ســرقفلی ،و الزام نمایــش مازادها و کســریهای

بانــکداری و مالی در انگلســتان ،آمریکا ،و جاهای
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هیات اســتانداردهای حسابداری مالی بینالمللی پیشرفتهای قابل توجهی در
توسعهی استانداردهای جهانی پذیرفتهی پرکیفیت بهدست آمد ،و به طور قابل
توجهی ،شمار کشورهای ملزمکننده یا مجازکنندهی استفاده از این استانداردها

از تعدادی انگشتشــمار به بیش از  100کشــور از جمله کشورهای اتحادیهی

اروپا ،بیشتر کشورهای آمریکای التین ،اســترالیا ،کانادا ،کرده و ژاپن افزایش
یافت.

دولتها ،نهادهای حرفهای ،و موسسات دانشگاهی از او را برای مشارکتهای

فوقالعادهاش در پیشــرفت حسابداری و گزارشگری مالی کردهاند .در  1994به

عنوان شوالیه مفتخر شد .از انجمن حسابداران مجاز انگلستان و ولز (،)ICAEW
انجمن مجاز حسابداران مدیریت ( ،)CIMAفدراسیون بینالمللی حسابداران

( ،)IFACو بسیاری از سازمانهای حرفـــــهای دیگــــر نیز جوایزی دریافت

کــرد .همچنین ،از نه دانشگـــاه دکتری افتخـــاری گـــرفت.

در  ،2012-2013به عنوان رئیس انجمن حسابداران مجاز اسکاتلند خدمت

کرد .اکنون نیز رئیس امنای شــورای اســتانداردهای ارزشگذاری بینالمللی

( )IVSCو عضــو کارگروه حسابرســی خاندان پادشــاهی بــرای مقرریهای
پادشــاهی اســت .در آغاز امسال ،استاد مدعو حســابداری در دانشگاه کپیتال

اقتصــاد و کســبوکار در پکن ،چین خواهد بود .همچنیــن ،عضو امنای مرکز

درمانــی خیریهی لوچــی هاوس اســکاتلند و بنیاد انجمن حســابداران مجاز
اسکاتلند است.

وی با همســرش ،ژان ،در نورثبرویک اسکاتلند زندگی میکند .آنان دو پسر

به نامهای راس و مارک دارند .ســر دیوید فیلیــپ توئیدی 90امین عضو تاالر
مشاهیر حسابداری است.
پینوشتهای مترجم:
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 - 2الیاس وات ســلز ( )1858-1924( )Elijah Watt Sellsیکی از شرکا و بنیانگذاران موسسهی هسکینز اند
ســلز (اکنون ،دیلویت) بود .در  ،1923انجمن حســابداران عمومی گواهیشدهی آمریکا ( )AICPAجایزهای

را به نام وی بنیانگذاری کرد .این جایزه هر ســال به موفقترین شــرکتکنندگان در آزمون حسابدار عمومی

گواهیشدهی اعطا میشود.

 -3ادموند ال .جنکینز (78 ،)Edmund L. Jenkinsامین عضو تاالر مشاهیر حسابداری ( )2005است.

 - 4بلیتس ( )The Blitzیورش راهبردی و بمباران هوایی بریتانیا توسط آلمان در جنگ جهانی دوم که بیش از
نه ماه (از  ۷ســپتامبر  ۱۹۴۰تا  21مه  )۱۹۴۱به درازا انجامید .در آن ،لندن و پانزده شــهر دیگر بریتانیا هدف
نزدیک به  120یورش هوایی قرار گرفتند.

ورو انگلستان بود
ورو ( )Avro Lancasterیک بمبافکن چهارموتور ساخت شرکت هواپیماسازی ا َ ُ
 - 5لنکستر ا َ ُ
( )1941-1963که در آغاز جنگ جهانی دوم برای استفاده در نیروی هوایی پادشاهی انگلستان طراحی شد.
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