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با اندیشمندان حسابداری 
جهان آشنا شویم

ويليام هنری بيور 
William Henry Beaver

مدل ساز رابطة بين اطالعات مالی و 
متغيرهای بازار سرمايه

)1940(

  دكترغالمرضااسالمی بیدگلی 
  بتول زارعی 

batoolzarei@ yahoo.com

عمران و پيمانكار س��اختمانی ترقی يافت و پس��ر مادری كه 
از س��نين كم به خاطر نگه��داری از چهار خواهر و برادر خود 
 )Gary( كار ك��رد. او دوران كودك��ی خ��ود را در ش��هر گری
در ايالت ایندیانا)Indiana( گذراند و در س��ن 12 س��الگی به 
ش��هرهاموند )Hammond( مهاجرت كرد. وی در دبيرستان 
شاگرد اول و پژوهشگر ممتاز ملی شد و به عنوان فردی از يك 
 خانوادة كاتوليك تنها در يك دانشگاه، آن هم دانشگاه نوتردام

)Notre Dame( شركت كرد.
بیور اولين عضو از خانوادة خود بود كه به دانشگاه رفت.

بی��ور، عضو گ��روه مناظ��رة دانش��گاه نوتردام، در رش��تة 
مديريت بازرگانی تحصيل كرد و با رتبة دوم  در س��ال 1962 
فارغ التحصيل شد. وی از يكی از استادان خود به نام پل كانوی 
)Paul Conway( اين ط��ور ياد می كن��د: "معلمی عالی كه به 
دانشجویان خود اهمیت می داد". او يكی از اولين كسانی بود 
كه به بیور پيش��نهاد داد وارد دانش��گاه شود و هميشه الگويی 
برای زندگی دانش��گاهی او بود. بیور با دريافت يك بورس��ية 
تحصيل��ی تصميم گرفت تا در دورة فوق لیس��انس مدیریت 
بازرگاني)MBA( دانشگاه شیكاگو )Chicago( ثبت نام كند.
دو هفت��ه پس از فارغ التحصيلی از نوتردام در دانش��گاهي 
در مركز ش��هر ش��روع به تدريس كرد اين امر باعث ش��د تا او 
بتواند روزها نيز در يك ش��ركت مرتبط با امور رهن مس��كن 
ش��روع ب��ه كاركند و بدين ترتيب به خان��وادة خود كه دوران 
بازنشستگی را می گذراندند نيز كمك كند. او پس از يك سال 
از طريق بورسية بنياد فورد)FORD( به دورة دكترا راه يافت. 
رس��الة او را ج��ورج س��ورتر )Gorge Sorter( راهنماي��ی 
ك��رد. چارل��ز هورنگ��رن)Charles Horngren( عضو تاالر 
مش��اهير حس��ابداری نيز عض��و كميتة راهنمايی ب��ود. تفكر 
او  درب��ارة پژوه��ش و آموزش حس��ابداری به ش��دت تحت 
تأثير س��اير اعضای هيئت علمی دانش��گاه ش��يكاگو از جمله 
مشاهير حسابداری س��ید دیویدسن)Sid Davidson ( ،نیك 
 )David Grean( و دیوی��د گرین )Nick Dapuch( داپ��وچ
و هم دوره اي ه��ای وی در دورة  دكترا ي حس��ابداری در اين 
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 )William Henry Beaver(یلی��ام هن��ری بی��ور 
درس��ال 1940 در ش��هر پی اوریا )peoria( ایالت ایلی  نویز 
)Illinois(   آمريكابه دنيا آمد. او تنها فرزند پدری است كه با 
تالش فراوان و تحصيل مكاتبه اي از كارگر معدن به مهندسی 



دوران بود. وی دورة دكتراي حس��ابداری را س��ه سال بعد از 
فارغ  التحصيلی از دانش��گاه نوتردام به پايان رس��اند و مدارك 
MBA و دكت��رای خ��ود را در يك مراس��م فارغ التحصيلی به 
فاصلة 30 دقيقه دريافت كرد. وقتی از او سؤال می شود كه چه 
مدت طول كش��يد دكترای خود را بگيرد او به ش��وخی پاسخ 

می دهد 30 دقيقه!
پس از فار غ التحصيلی او به مدت چهار سال به عنوان استاديار 
در دانش��گاه ش��يكاگو مشغول بود. مقاله های منتشرشدة  اولية 
او در ارتباط با ش��اخص های حس��ابداری  يا همان پيش بينی 
كننده های مالی ورشكس��تگی بود. پژوهش او بر روی قيمت 
اوراق به��ادار راه را ب��رای تحقيق��ات تجربی پژوهش��گران 
حس��ابداری ب��از ك��رد. در 1969 از او به عن��وان دانش��يار در 
دوره های فوق ليس��انس ودكتراي دانشكدة بازرگانی دانشگاه 
استانفورد)Stanford( دعوت شد و تا به امروز با ِسمت استاد 
حس��ابداری در آن دانش��گاه مانده است. او بيش از 60 مقاله و 
دو نگارش از كتاب پرخوانندة »گزارش��گری مالی: انقالبی در 
حس��ابداری« را منتشر كرده اس��ت. بينش، انرژی و اشتياق او 
برای پژوهش حسابداری در بيش از 30 سال، تأثير فراوانی بر 

اهل حرفه  و دانشگاهيان حسابداری داشته است. 
وي كه يك حس��ابداری رسمی )CPA( به حساب مي آيد 
معلمی اس��ت كه جوايز زيادی به او اهدا ش��ده و خدماتش به 
اين حرفه كمك شايانی كرده است، از جمله مشاوره به هیئت 
اس��تانداردهای حس��ابداری مالی )FASB(، كمیتة مشاورة 
كمیس��یون ب��ورس اوراق بهادار )SEC(، هيئ��ت امنای بنياد 
حس��ابداری مال��ی و خدمات ارزنده ب��ه هيئت های بازنگری 
نش��ريات. او رئيس انجمن حس��ابداری امریكا )AAA( در 
سال 1988 و سه بار برندة جايزة مشترك اين سازمان و جامعة 
حسابداران رسمی  امریكا)AICPA(  به دليل "مشاركت برجسته 
در ارائ��ة مطالع��ات "در س��ال های 1969و1979و1983بوده 
است. همچنين برندة لوح افتخارسخنران برجسته  بين المللی، 
گيرندة جايزة مربی ماندگار در سال 1990 و گيرندة جايزه به 
خاطر بيشترين همكاری در ارائة مطالعات ادبيات حسابداری 
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در س��ال 1989 از انجمن حس��ابداری آمريكاست. بیور تنها 
كس��ی اس��ت كه هر پنج درجة انجمن حس��ابداری آمريكا را 
درياف��ت كرده اس��ت .او جايزة آموزش ممتاز از اس��تانفورد 
)Stanford( در سال 1985بوده جايزة بهترين هيئت علمی را 

از جامعة حسابداران رسمی كاليفرنيا در 
1978 نيز برده است.

 ي��ك مرد متعهد به خانواده كه س��ی 
سال است با همس��رش سوزان ازدواج 
كرده و س��ه فرزن��د)دو دختر به نام های 
ماری و س��ارا و يك پس��ر به نام ديويد( 
دارد. بیور در س��ن 56 سالگی به سمت 
پنجاه و شش��مين عضو تاالر مش��اهير 

حسابداری انتخاب شد.
ویلیام بیور را می توان پژوهش��گری 
ثاب��ت ق��دم در  پژوهش ه��ای ب��ازار 
س��رمايه دانس��ت  كه از دهة 1960 در 
اي��ن حوزةمهم پژوهش��ي مطرح ش��ده 

اس��ت. وی زمان��ی ب��رای تحصيل وارد دانش��گاه ش��يكاگو 
ش��د ك��ه دانش��جويان و اس��تادان در ح��ال انج��ام كارهای 
دوران س��ازی در عل��وم مالی و اقتصاد بودند. اس��تادان و هم 
 Raymond( دانش��گاهيان او اف��رادی چون ریموند .ج��ی . بال
"J.Ball( فیلی��پ  آر. براون )Philip R.Brawn( جول اس.دمس��كی 

)Jole S.Demski( نیكوالس  داپوچ )Nicholas Dopuch(یوجین 

 Micheal( مایكل س��ی. جنس��ن،)Eugene F. Fama( اف. فام��ا

C.Jensen(مرت��ون اچ. میل��ر)Merton H.Miller( ریچارد رول 

)Richard Roll( و مایرون اسكولز )Myron Scholes(بودند.

در اين محيط شورانگيز وهوشمند بود كه بیور شكوفا شد. 
پژوهش اولية او روی نسبت های مالی به عنوان پيش بينی كنندة 
ورشكس��تگی موجب تأليف گسترده ای در زمينة مضيقة مالی 
ش��د. كار بعدی او روی چگونگی ارتباط تغيير در بازده سهام 
و حجم خريد و فروش در زمان اعالم سود، در ارتقای مكتب 
فكری نقش اطالعات حس��ابداری در بازار س��رمايه، بس��يار 

تأثيرگذار بوده است. بیور عقيدة كارايی بازار )اينكه قيمت ها 
كام��ال منعكس كنندة اطالعات موجود هس��تند(را با مطالعات 
بعدی خود در اين حوزه مرتبط ساخت. سخنرانی های متعدد 
بیور در دهة 70 دربارة كارايی بازار، شنوندگان و عالقه مندان 
زيادی را جذب كرد و البته گاهی موجب 

بروز دشمني هايی هم شد.
 بیور هميشه كاربرد پژوهش خود در حرفة 
حسابداری را ارزيابی می كند. برای مثال او 
به مدت طوالنی بر سر اين موضوع بحث 
كرده است كه در بازارهای كارای سرمايه، 
در تعيين قيمت اوراق بهادار، وجود افش��ا 
مهمتر است تا محل افشا )باال يا پايين بودن 
رقم سود پس از كسر ماليات(. بیور زمانی 
كه عضو كميتة مشورتی كمیسیون بورس 
 اوراق بهادار )SEC( در افشاي شركت ها
 )77-1976( ش��د و زمان��ی كه تعامالت 
كاری زيادی با هیئت تدوین استانداردهای 
حسابداری آمریكا )FASB( داشت )از جمله مجادالت  دهة80 
دربارة موضوع حسابداری تغيير قيمت ها( بر نظرات خود پابرجا 

بود.
 بیور يكی از اركان اساس��ی تغيي��رات راديكالی بود كه در 
آموزش مقطع دكتراي حسابداری در اواسط دهة60 تا پايان آن 
دهه رخ داد، از جمله آموزش جدی تر و بنيادی تر مكتب های 
وابسته به حس��ابداری همچون: اقتصاد، اقتصادسنجی و مالی 
و كاربرد پيش��رفته ترين روش های پژوهش تجربی يا تحليلی 

براي دستيابی به فرضيه هايی ساخت يافته.
 او پايان نامه های دكتراي فراوانی را هدايت كرده كه موفقيت 
زندگی دانش��گاهی دانش��جويان او را در پي داش��ته است. در 
دانشگاه استانفورد، جايی كه او از 1969 تدريس داشته است، 
دانش��جويان به دليل دانش، بينش، تمايل به وقت گذاش��تن و 
اش��تياق بی پايان او برای راهبری پژوهش تجربی و كار واقعی  
با دانش��جويان دكترا همواره به دنبال او هس��تند. تمركز اصلی 
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پي نوشت 

l. Incremental Information Content
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 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس

او در كارهای تمام دانش��جويان خود)طی20 سال( مدل سازی 
ارتباط ميان اطالعات مالی و متغيرهای بازار سرمايه است كه 
منجر به تأليف های مشترك بسياری از سوي او ودانشجويانش 

در اين حوزه شده است.

 بی��ور ع��الوه بر تأليف كتاب گزارش��گری مال��ی، يكی از 
نويس��ندگان رسالة FASB در 1983 با نام محتوای اطالعاتی 
تفاضلی1  افش��ائات بيانية 33 و نويس��ندة بيش از 50 مقاله  به 

تنهايی يا به طور مشترك است.


