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 ،)1968شــورای رایزنــی هیات اســتانداردهای

مترجم :محسن قاسمي

حســابداری مالی ( ،)1976-1980و هیات امنای

بنیاد حســابداری مالــی ( )1984-1989نام برد.

چارلز توماس پسر ویلیام اینر هورنگرن و گریس

وی همچنیــن ،دبیــرکل ( )1976-1977و عضو

 -بزرگترین شهر ایالت ویسکنسین آمریکا  -زاده

آمریکا نیز بود؛ و در بســیاری از کارگروههای این

واشــینگتن میلواکــی به ارتش پیوســت .پس از

( ،1960به عنــوان رئیس) ،کارگــروه روشهای

مارکت نامنویســی کرد؛ و در  ،1947در آنجا به

( ،)1966-1967و کارگروه ســاختار آینده ،محتوا

کاترین هورنگرن بود 28 .اکتبر  1926در میلواکی

هیات پژوهشی ( )1964-1966انجمن حسابداری

شد .در  ،1944پس از دانشآموختگی از دبیرستان

انجمن ،از جمله ،کارگروه آزمون حســابدار رسمی

گذرانــدن  26ماه خدمت در ارتش ،در دانشــگاه

تدریس ( ،)1963کارگــروه برنامهریزی درازمدت

عضویت سازمان دانشجویی بتا آلفا پسی ()ΒΑΨ

و دامنــهی آموزش حســابداری ()1984-1986

در  ،1949از دانشــگاه مارکــت بــا رتبــهی

مشاهیر حســابداری ( )1990نیز عضو کمیسیون

دانشآموختــگان آن ســال خطابــهی جشــن

آمریکا بود .افزون بر اینها ،او در شــورا (-1981

در آمد.

عضویــت داشــت .او در آســتانهی ورود به تاالر

ممتــاز دانشآموختــه شــد؛ و بــه نمایندگی از

دگرگونی آموزش حســابداری انجمن حسابداری

دانشآموختگــی را خوانــد .ســپس ،بــه عنوان

آن دانشــگاه یک سال به عنوان استادیار (-1956

 ،)1978کارگــروه رایزنی پروژهی بیانیهی تحلیل

کیپیامجی پیت مارویک پیوســت .در  ،1950در

عضویت هیات علمی دانشگاه ویسکنسین-میلواکی

بخــش توســعهی حرفــهای (،)1965-01967

اســت  -به طور تماموقت تدریس میکرد .بعدتر،

را ترک کرد و به دانشــگاه شــیکاگو رفت .در آن

مدرک کارشناســی ارشــد خود را از آن دانشگاه

و ســپس به عنوان ســر اســتاد ()1963-1966

خود را از ایالت ویسکنسین دریافت کرد .سرانجام،

و در  ،1973در آن دانشــگاه سر استاد حسابداری

دانشگاه شیکاگو شد .وی در آن سالها همزمان با

جایگاهی که آن را هنگام ورود به تاالر مشــاهیر

تماموقت هیات علمی دانشــگاه نیز بود و به عنوان

پیــش از ورود به تاالر مشــاهیر حســابداری

حرفــهای تالیف کــرده اســت .از وی چند کتاب

دانشــگاهی حســابداری آمریکا از خود به نمایش

میتوان به حسابداری بها :تاکید مدیریتی (ویرایش

حســابرس بــه موسســهی حســابداری عمومی

 )1955تدریس کرد .سپس ،به عنوان دانشیار به

کالج اسپنسرین  -که یک کالج کسبوکار بازرگانی

درآمــد ( .)1956-1959در  ،1959میلواکــی

در دانشــگاه هاروارد نامنویسی کرد؛ و در ،1952

دانشــگاه ابتدا به عنوان دانشیار ()1959-1963

گرفت .در  ،1953گواهینامهی حســابدار رسمی

تدریس کرد .در  1966به دانشگاه استنفورد رفت؛

در  1955موفــق بــه دریافت مــدرک دکتری از

و صاحب کرســی ادموند دابیلیو .لیتلفیلد شــد -

گذراندن دورهی دکتری در دانشگاه شیکاگو ،عضو

حسابداری همچنان در اختیار داشت.

مربی ( )1952-1954و استادیار ()1954-1955

هــمکاری پویایی را بــا ســازمانهای حرفهای و

پــس از گرفتن دکتــری ،به دانشــگاه مقطع

گذاشــته بود .از جمله ایــن همکاریها میتوان

تدریس میکرد.

کارشناسی خود  -دانشگاه مارکت  -بازگشت؛ و در
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به عضویت در هیات اصول حســابداری (-1973

جریان نقد و وجوه ( ،)1960-1961هیات مدیران

کارگــروه موضوعــات آینــده ( ،)1981-1986و
کارگروه راهبری و ساختار ( )1987-1990انجمن

حســابداران رسمی آمریکا نیز عضویت داشت .وی

در انجمن ملی حســابداران آمریکا به عنوان عضو

کارگروه برنامهریزی پژوهشــی ( )1963-1965و
در انجمن حســابداری مدیریت نیز به عنوان عضو

هیات روسا ( )1981-1984خدمت کرد.

او برای گروههای حرفهای بســیاری سخنرانی

کرده است؛ و مقاالت پرشــماری را برای مجالت

ارزشمند نیز بر جای مانده اســت که از آن جمله

نخســت ،1962 :ویرایــش چهاردهــم،)2011 :
مقدمهای بر حسابداری مدیریت (ویرایش نخست:
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 ،1965ویرایش شــانزدهم ،)2013 :مقدمهای بر حسابداری مالی (ویرایش

نخســت ،1981 :ویرایش یازدهم ،)2013 :حســابداری (ویرایش نخست:

 -1989ویرایش نهم ،)2011 :مسائل حسابدار رسمی و رویکردهایی برای
حل (دو جلدی؛ ویرایش نخست ،1959 :ویرایش پنجم ،)1979 :و مجموعه
مقاالت نظریهی حسابداری ( )1965اشاره کرد.

وی در هیــات تحریریهی مجلهی دانشــگاهی پژوهش در حســابداری

دولتــی و غیرانتفاعــی ( )1982-1988و مجلــهی پژوهش حســابداری
( ،)1962-1967و در هیات مشاوران ویراستاری مجلهی خدمات مدیریت

هورنگرن را در ایران و جهان بیشتر به

ب حسابداری مدیریت
واسطهی تالیف دو کتا 
ارزشمندش میشناسند؛ که پرفروشترین
کتابهای حسابداری مدیریت پنجاه سال
گذشتهی جهان بودهاند.

( )1962-1965عضویت داشــت .از  1978نیز به عنوان ویراســتار مشــاور
انتشارات پرینتس هال در حسابداری کار میکرد.

در  ،1973جایزهی دستآورد حرفهای دانشآموختگان دانشگاه مارکت ،و

نخستین جایزهی آموزگار برجستهی انجمن حسابداری آمریکا را دریافت کرد.

او تنها اســتادی اســت که هم جایزهی ممتاز اعضای هیات علمی ( )1975و

هم جایزهی استاد ممتاز ( )1983جامعهی حسابداران رسمی ایالت کالیفرنیا

را دریافــت کرده اســت .در  ،1985نیز موفق به دریافت نخســتین جایزهی
آموزگار ممتاز حسابداری از انجمن حسابداران رسمی آمریکا شد .او همچنین،

از دانشــگاه مارکت دکتری افتخاری مدیریت بازرگانی ( )1976و از دانشگاه
دوپال دکتری خدمات انسانی ( )1985دریافت کرد.

وی  6سپتامبر  1952با ژون استله نیکلبین ازدواج کرد .از آنان چهار فرزند

به یادگار مانده اســت .او به افتخار همســرش ،در  1984یک کرسی استادی

حسابداری را در دانشگاه اســتنفورد به نام ژون ای .هورنگرن ایجاد کرد .وی
اوقــات فراغت خود را با بودن کنار نوههایش ،ســفر رفتــن ،و مطالعات غیر
داستانی سپری میکرد.

چارلز تومــاس هورنگرن کــه در  1990به عنــوان پنجاهمین عضو تاالر

مشاهیر برگزیده شد؛ در  23اکتبر  ،2011پنج روز پیش از هشتاد و پنجمین
سالروز تولدش به مرگ طبیعی درگذشت.
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