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 )Wiliam Joseph Vatter( ویلی�ام جوزف وات�ر
اس��تاد دانشگاه ش��یکاگو و کالیفرنیا و نویسنده تئوری 
وجوه1 در حس��ابداری و کاربرد آن برای گزارش��گری 
مال��ی در 1947 می باش��د. ویلیام وات�ر یک تئوری 
را ش��کل داد که منط��ق زمینه ای حس��ابداری مدرن 
را نش��ان می دهد. او هر دو تئ��وری مالکیت و تئوری 
واحد تجاری را ناقص می دانس��ت، چرا که معتقد بود 
این تئوریها، س��ازمان را در خدمت نگهداری حسابها 
در م��ی آورن��د و در نتیجه منجر ب��ه عینیت که هدف 
غائی تمام تحلیلهای کّمی اس��ت نمی ش��وند. در نظر 
اوعینیت برای مدیریت مهم اس��ت چرا که باید مداومًا 
میان رخدادهای واقعی انتخ��اب کند و تصمیم بگیرد 
که آن هم در حوزه قلمرو حس��ابداری مدیریت است. 
آن موقع اس��ت که نقصان حس��ابداری سّنتی مشهود 

می شود.
در تئوری واتر مفهوم حس��ابهای مس��تقل یا وجوه 
مس��تقل، یک مفهوم اصلی اس��ت که جهت دستیابی 
به واقعیت به کار رفته اس��ت. یک حس��اب مس��تقل، 
ح��وزه ای  از عملی��ات؛ یک مرکز مناف��ع یا یک مرکز 
توجه اس��ت. در یک مثال او ش��ش حساب مستقل را 

بیان می کند: حساب مستقل بانک و وجوه نقد، حساب 
مستقل عملیات عمومی، یک حساب سرمایه گذاری، 
دو حس��اب اندوخته یکی برای اقالم جاری و دیگری 
برای اقالم س��رمایه گذاری و حس��اب مستقل سرمایه 
او. برای هر حس��اب مس��تقل ،یک ترازنامه به شکل 
مرس��وم و یک ص��ورت عملیات وجوه پیش��نهاد داد. 

صورت عملیات پیشنهادی او شامل:
1- درامدها و هزینه ها 

2- مبادالت مالی ش��امل بازپرداخت بدهی ها و خروج 
دارایی ها و غیره

3- تاثی��رات ب��ازار مانن��د افزای��ش ی��ا کاه��ش قیمت 
دارایی ها. 

تئ��وری وات��ر در هر دو ن��وع ش��رکت های دولتی و 
شرکت های بخش خصوصی کامال قابل کاربرد است. 
چ��ه انتفاع��ی باش��ند و چ��ه غیرانتفاعی.همچنین در 
ش��عب، بخش یا واحد، ش��رکتهای ترکیب ی��ا تلفیق  
ش��ده نیز قابل اس��تفاده اس��ت. در تئوری او مفهوم و 
اندازه گیری سود عنصر اساسی حسابداری نیست و سود 
خالص اگرچه قابل محاسبه است ولی در گزارش های 
او ظاه��ر نمی ش��ود. از طرفی وات��ر تعریف ضعیفی از 



»حقوق یا ارزش ویژه« را به کار برده است )مثل بدهی 
و حق��وق مالکان(. در تعریف او حق��وق مالکان صرفًا 
محدودیت هایی اس��ت که بر روی دارایی های حساب 
مستقل وجود دارد. این محدودیت ها می توانند قانونی، 
اقتصادی و یا حتی براساس صالحدید مدیریت باشد. 
بنابراین ارزش�گذاری2 در حس��ابداری م��ورد نظر او 
مطرح نمی باش��د و هر راه حل سیستماتیک ارزشیابی 

توسط او نادیده گرفته شده است.
تاثیر مس��تقیم واتر بوضوح در کتاب های منتشره 
20 س��ال پس از انتش��ار کتاب حس��ابداری مدیریت 
او در س��ال 1950 هوی��دا اس��ت و البته تاثی��ر او در 
حس��ابداری مالی کمتر وضوح داش��ته است )اگرچه 
انتق��ادات هوش��مندانه او از تئ��وری ه��ای موج��ود 
وبازتاب روی��ه هایی مانند صورتهای مالی بخش��ی 
،گزارش��های منتش��ره توسط ش��رکتهای ادغام شده 
وعالقه هیئت تدوین اس��تانداردهای حسابداری به 
تفکیک اطالعات در صورته��ای مالی تلفیقی قابل 

توجه است( .
این محقق خردمند و روشنگر راه های تفکر جدیدی 
را در حسابداری گشود که تاثیر قابل توجهی بر تحقیق، 

عمل و آموزش حسابداری بر جای گذاشت.
وات��ر در سین س�یناتی )CIncinnati( اوهایو در 
1905 متولد شد. او استعداد زیادی در موسیقی داشت 
و ویول��ن، پیانو و اس��باب دیگر را بخوب��ی می نواخت 
اگرچه در اوایل دهه 1920 شدیدا به یک زندگی کاری 
به عنوان نوازندگی سمفونی موسیقی دان می اندیشید 
ولی نهایتًا حسابرس شرکت چرخ های خیاطی سینگر 
ش��د. در 1930 او ازدواج کرد و در دوران رکورد شدید 
1931 ش��غل خود را از دس��ت داد اما با دریافت وام از 
عموی خود توانس��ت به دانشگاه بازگردد و در امتحان 

حسابداران رسمی شرکت کند.
در 1934 در س��ن 29 س��الگی با باالتری��ن رتبه از 
دانش��گاه میامی)Miami( دراوهای��و فارغ التحصیل 
شد و دو سال به عنوان مربی همانجا ماند. در 1936 
حس��ابدار رسمی ش��د و به دانشگاه ش��یکاگو رفت. او 
در آنج��ا تدری��س کرد. و در س��ال بعد فوق لیس��انس 

مدیری�ت بازرگانی )MBA( خ��ود را دریافت نمود 
.او در گروه هیئت علمی دانش��کده تجارت باقی ماند 
و از 1942 ت��ا 1944 به عنوان مدیرمالی آزمایش��گاه 
متال��وژی پ��روژه منهت�ن )Manhattan( فعالی��ت 
داش��ت. در 1946 م��درک دکت��ری خ��ود را دریاف��ت 
داشت و سال بعد به درجه استادی در حسابداری نائل 
ش��د. در 1957 شیکاگو را به قصد دانش��گاه کالیفرنیا 
ترک کرد و تا زمان بازنشس��تگی در 1972 در همانجا 

مشغول به کار بود.
واتر در دوران زندگی دانش��گاهیش نویس��نده ای 
پرکار و تاثیرگذار و یک  دانش��گاهی؛ مربی و معلمی 
محب��وب ب��ود. از نوش��ته های او می ت��وان رس��اله 
کالس��یک تئوری وجوه درحسابداری وکاربرد آن در 
گزارش��های مالی ، مقاله محدودیت های تخصیص 
س��ربار که چندین بار چاپ ش��ده اس��ت و چاپ اول 
کتاب درسی حسابداری مدیریت )1950( که منجر 
به رویکردی جدید در آموزش حس��ابداری مدیریت 
ش��د نام برد. در بیش از 50 مقاله منتش��ر ش��ده، او 
توانای��ی خ��ود را در ادغام تئ��وری و کارب��رد عملی  

اثبات کرد.
گ��زارش او به دی��وان محاس��بات امریکا ب��ا عنوان 
اس��تانداردهای تحلی��ل هزین��ه، وض��ع موج��ود را به 
خص��وص در موضوع��ات تخصی��ص هزین��ه در ه��م 
شکس��ت و این گزارش  مبن��ای  مفهومی اصلی اولین  
بیانیه هیئت اس��تانداردهای حس��ابداری صنعتی شد و 

مورد تحسین همگان قرار گرفت .
از جوای��ز متع��ددی ک��ه او دریافت ک��رد: عضویت 
افتخاری جامعه حس��ابداران اس��ترالیا، دو جایزه فول 
برایتFulbright(3( که او را به اس��ترالیا برد )جایی 
ک��ه تاثیر زی��ادی بر آم��وزش حس��ابداری داش��ت(.

جایزه مرب��ی ماندگار از جامعه حس�ابداران امریکا 
)AAA( و تقدیرنامه صدمین سالگی دانشگاه برکلی 
و همچنی��ن او هفتاد و شش��مین عضو تاالر مش��اهیر 
حسابداری دانشگاه اوهایو می باشد که در سال 2004 
ب��ه این افتخ��ار نائ��ل گردی��د. او در س��ال 1990 در 

کالیفرنیا درگذشت.



پانوشتها:
1- Fund Theory
2- Valuation
3- ای��ن جایزه یک بورس تحصیلی اس��ت ک��ه در 1946 با هدف 

افزایش تعامل مدیران us و سایر کشورها تاسیس شده است.
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