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در دانشــگاه ایلینوی ،و استاد مشــاور چند رساله در
دانشــگاههای خارجی بــود .از هنگامی که در 1954
عضو هیات علمی دانشگاه ایلینوی شد ،در نزدیک به

نورتون مور بدفورد ،پســر کورنلیوس دیوید و مری

 100کالج و دانشــگاه دیگر نیز به عنوان استاد مدعو

مور بدفورد ،در  11نوامبر  1916در مِرکِر میزوری زاده

تدریس کرد.

شد .به دبیرستان بنتون در سنتجوزف میزوری رفت،

وی  70مقالــه و  11کتاب ،از جمله ،ســامانههای

و در  1934دانشآموخته شد .پس از دانشآموختگی،

کنترل مدیریت ( ،)1984دســتنامهی حســابداران

سه سال تماموقت برای روزنامهی محلی سنتجوزف

( ،)1970و حســابداری پیشرفته :رویکردی سازمانی

نیوپــرس کار کــرد .در آن دوران ،در زمین تنیس با

( )1961را بهتنهایــی یا با همکاری دیگران نوشــت.

دختری آشنا شــد که بعدها با او ازدواج کرد .پس از

بعضی از کتابهای او ،از جمله ،نظریهی تشــخیص

این آشــنایی تشویق شــد به کالج مقدماتی برود .در

سود ( ،)1965بسطهای افشای حسابداری (،)1973

 1938ســنتجوزف را ترک کرد و به دانشگاه تولین

و آیندهی حسابداری در یک جامعهی متغیر ()1970

در نیواورلئــان رفت .درجهی کارشناســی ( )1940و
کارشناسیارشــد ( )1947خود را از دانشگاه تولین ،و
دکتری خود را از دانشگاه ایالتی اوهایو ( )1950گرفت.
در  1947گواهینامهی حسابدار عمومی گواهیشده
را از جامعهی حسابداران عمومی گواهیشدهی ایالت
لوئیزیانا گرفت.
پس از دریافت درجهی کارشناسی ،به عنوان دبیر
اجرایی بورس سهام نیواورلئان استخدام شد (.)1940
پیش از خدمــت در ارتش آمریــکا ( ،)1942-46به
عنوان حسابرس در ایالتداری لوئیزیانا ()1940-41
و کارمنــد ادارهی بودجهی شــرکت خدمات عمومی
نیواورلئــان ( )1941-42کار میکرد .پس از خدمت
در ارتش ،در دانشــگاه تولین ( )1946-47و دانشگاه
ایالتــی اوهایو ( )1947-50همزمــان با دانشجویی
در مقاطع کارشناســی ارشد و دکتری به عنوان مربی
تدریس میکرد .در ســالهای  1950-53اســتادیار
و دانشیار دانشــگاه واشــینگتن بود ،و در  1فوریهی
 1954در مقام دانشیار عضو هیات علمی دانشــگاه
ایلینوی شــد .در  1969به عنوان اســتاد ولدان پاول
منصوب شــد ،عنوانی که تــا  1974آن را در اختیار
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داشت .در آن سال ،به عنوان استاد ممتاز آرتور یانگ
حســابداری و مدیریت کســبوکار منصوب شد .او
این عنوان را تا هنگام بازنشســتگی ،به عنوان استاد
بازنشستهی حسابداری ،در  1987در اختیار داشت.
در دانشــگاه ایلینوی ،در کارگروههای پرشــماری
از جملــه ،رئیس کارگروه پژوهشــی بــرای رئیس
جدید دانشــگاه ( )1983-84و کارگروه پژوهشــی
بــرای معاون جدیــد امور دانشــگاهی ()1985-86
خدمت کرد .همچنین ،در گروه حسابداری به عنوان
هماهنگکننــدهی برنامههای حرفهای (،)1986-87
عضو کارگروه مشــاوره ( ،)1983-84رئیس کارگروه
سیاســت آموزشــی ( )1986-87و رئیس کارگروه
آزمون دکتــری ( )1983-84نیز خدمــت کرد .در
سالهای  ،1974-81که رئیس گروه حسابداری بود،
در راهاندازی چهار کرســی پژوهشــی و سه برنامهی
تحصیلی مشترک نقشی اساسی داشت.
وی بهعنوان یک آموزگار حســابداری که خود را
وقف ایجاد مبنای نظری برای اندیشــهی حسابداری
کرده بود ،استاد راهنمای بیش از  50رسالهی دکتری

بــه ژاپنی نیــز ترجمه شــدهاند .افزون بــر این ،در
نــگارش  34کتاب (نه به عنوان نویســنده) همکاری
مؤثر داشــت 20 ،نقد کتاب نوشــت ،و بیش از 250
ســخنرانی حرفهای داشت .در سالهای ،1975-69
ویرایشگر و مشــاور شرکت نشر کتاب مکگرو–هیل
در رشــتهی حســابداری بود .همچنیــن ،در هیات
مشــاوران تحریریهی مجلهی حسابرسی ،تامین مالی
و حســابداری ( )1979-81و ،از  ،1986در هیــات
تحریریهی مجلهی مدیریت کســبوکار هنگ کنگ
خدمت کرد.
او در ســازمانهای حرفهای نیز فعالیت داشت ،از
جمله ،رئیس فدراسیون مدارس حسابداری (،)1978
و انجمن حســابداری آمریــکا ( ،)1969-70و نایب
رئیس انجمن ملی حسابداران ( )1979-80و انجمن
حســابداری آمریــکا ( )1961بــود .همچنین ،عضو
کارگروه اجرایی ( )1981-84و هیات مدیره (،)1962
و رئیس کارگروه ملی آمــوزش ( )1980انجمن ملی
حســابداران نیز بود ،و ریاست شــعبهی شهرستان
ســنگمون ولی (ایلینوی) انجمن ملی حسابداران را
هم بر عهده داشت .افزون بر این ،عضو شورای مشاور
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استانداردهای حســابدای مالی ( )1974-77و عضو هیات امنای بنیاد حسابداری
مالی ( )1978-80نیز بود.
وی مشاور سازمانهای بسیاری بـــود ،از جمله ،در هیات مشاور کمیسر درآمد
داخلی آمریکا ( ،)1969-70و هیات امنــــای انـــــجمن پژوهش حسابـــداری
( ،)1972-74و دانشگاه وســلی ایلینوی ( )1984-87عضویت داشت .همچنین،
عضو هیات مدیرهی انجمن حسابداران عمومی گواهیشدهی آمریکا ()1971-74
و عضــو چند کارگروه آن ســازمان نیز بود – از جمله کارگــروه جایزههای ممتاز
( ،)1980کارگــروه کمکهای مالــی دکتری ( ،)1978-79و کارگروه اهــــداف
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از انجمن حسابداری آمریکا ( ،)1980جامعهی حسابداران

عمومی گواهیشدهی ایلینوی ( ،)1986و انجمن حسابداران
عمومی گواهیشدهی آمریکا ( )1987دریافت کرد.

پردامــــنه ( .)1959-65او در بسیاری از کارگروههای انجمن حسابداری آمریکا
هم عضو بود – از جمله ،کارگروه ســاختار ،محتوا ،و گسترهی آموزش حسابداری
آینده که گزارش خود را در  1986منتشر کرد.
جایزهی آموزگار ممتاز حســابداری را از انجمن حســابداری آمریکا (،)1980
جامعهی حسابداران عمومی گواهیشدهی ایلینوی ( ،)1986و انجمن حسابداران
عمومی گواهیشــدهی آمریکا ( )1987دریافت کــرد .از جمله دیگر جایزهها و
افتخارهــای حرفهای وی میتوان به جایزهی دانشآموختــهی ممتاز ،از بتا آلفا
پسی دانشگاه ایالتی اوهایو ()1981؛ حسابدار سال ،از بتا آلفا پسی ملّی ()1976؛
پژوهشگر برتر ،از دانشــگاه ایلینوی ()1973؛ جایزهی خدمت ممتاز ،از دانشگاه
ایالتی اوهایو ()1970؛ دانشآموختهی ممتاز ســال ،از دانشــکدهی کسبوکار
دانشگاه تولین ()1963؛ و پژوهشــگر فولبرایت )1972( 1اشاره کرد .در ،1983
به افتخار وی و عضو پیشــین تاالر مشاهیر حسابداری ،رابرت کی .ماتز (،)1978
ادارهی پژوهش حســابداری دانشگاه ایلینوی راهاندازی شد .او در بتا آلفا پسی و
بتا گاما سیگما این دانشگاه نیز عضویت داشت.
در  19مــارس  ،1943بــا هلن گریــس ازدواج کرد؛ آنــان دو فرزند دارند.
سرگرمیهای او ،گردشگری ،شنا ،آهستهدویدن ،و گلف بود .نورتون مور بدفورد
48امین عضو تاالر مشاهیر حسابداری است.
پینوشت مترجم:
( )1برنامهی فولبرایت یک برنامهی رقابتی سطح عالی و مبتنی بر شایستگی برای دریافت کمکهای
مالی مبادلهی آموزشی بینالمللی دانشجویان ،پژوهشگران ،استادان دانشگاه ،حرفهایها ،دانشمندان،
و هنرمندان اســت .این برنامه ،در  ،1946با پشــتیبانی ســناتور نامدار آمریکا ،جیمز ویلیام فولبرایت
( )1905-1995راهاندازی شد.
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