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مترجم :محسن قاسمي

وی بــه عنــوان یک انســان درســتکار و
دارای باوری اســتوار که با اندیشهی مستقل و
بیپردهاش شناخته میشد ،طی زندگی حرفهای
برجســتهاش در دانشــگاه و کارهــای اجرایی
حسابداری به پیکربندی حرفهی حسابداری در
قلمروی ملی و بینالمللی کمک کرد.
در پنجســالگی هنگامی که داشت از پهنای
یکی از خیابانهای شهرشان ،آورورای ایلینویز،
میگذشت با یک خودور تصادف کرد .پزشکان
به پدر و مادرش گفتند شکستگی پای راستش
به اندازهای شــدید است که شــاید دیگر نتواند
راه بــرود .ولی خوشــبختانه بــه کمک ورزش
پایش به طور کامــل بهبود یافت .کار کردن به
عنوان توپجمعکن موجب شد تا بازی گلف را
فراگیرد و عاشق آن شود ،و با شماری از شرکای
حسابداری عمومی نیز دیدار کند که دلبستگی
به کار حرفهای حسابداری را در او برانگیختند.
در دبیرســتان ،یکی از آمــوزگاران که فهمیده
بود کالس دفترداری حســابداری برای او سطح
پایین و خســتهکننده است مسئولیت نگهداری

در یکــی از روزهای جمعــهی ژوئن 1945

دوم پایــان یافت ،و تا  1955که دو ســال در

ثبتهای حســابداری سازمانهای دانشآموزی

از دبیرســتان دانشآموخته شد و یک روز پس

ارتش خدمت کرد به خدمت سربازی فراخوانده

مدرســه را به وی واگذار کــرد و ترتیبی داد تا

از آن در نیمســال تابستانی دانشــگاه ایلینویز

نشد .وی در توصیف تجربهی دورهی دانشجویی

او به کاســبهای محلی حسابداری یاد بدهد و

نامنویســی کــرد تا پیش از آن کــه به خدمت

خود یادآور میشود " :تصمیم برای آغاز تدریس

اینچنین شد که زندگی آموزگاری وی نیز آغاز

ســربازی فراخوانده شــود از فرصتی که داشت

در مدرســه شانســی بود ،چون من پیش از آن

شد.

اســتفاده کند .البته ،آن تابستان جنگ جهانی

حتی دستیار آموزگار هم نبودم .آن زمان همهی
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آموزگاران در جبهــهی جنگ بودند .همچنین،

را ترک کرد تــا زندگی حرفهای دوم خود را در

 ،1985مؤسســهی آرتور اندرسن را ترک کرد

چون من نیمســال تابســتانی گرفته بودم ،در

حسابداری عمومی با شرکت آرتور اندرسن آغاز

تا به عضویت هیأت اســتانداردهای حسابداری

نیمسال بهاری که در تیم گلف بودم میتوانستم

کند ،و تنها دو ســال پس از آن یکی از شرکای

مالی ( )FASBدرآید و تــا کنارهگیریاش در

برنامهی سبکتری بردارم".

آن ابرمؤسسهی حسابرسی و خدمات مالی شد.

نوامبــر  1987در آن هیــأت خدمت کرد .پس

پس از گرفتن درجهی کارشناسی حسابداری،

او به گروه اصول حسابداری آن مؤسسه پیوست،

از بازگشــت به مؤسســهاش ،از سوی جامعهی

از ســوی پروفسور سیســیل (تی) مایر ترغیب

و زیر رهبری جورج َکتل ِت کار کرد .هنگامی که

حسابداران رســمی آمریکا به عنوان نمایندهی

شــد تا در دورهی کارشناســی ارشد نامنویسی

کتلت بازنشســته شــد ،وی رهبری آن گروه را

آمریکا در کارگروه اســتانداردهای حسابداری

کند و دســتیاری تدریــس را هــم بپذیرد .او

عهدهدار شد .آن گروه ،مسئولیت خطمشیهای

بینالمللی برگزیده شــد و از جــوالی 1990

میگوید":دنیا وارونه شــده بــود .باید برای کار

حســابداری اصلی مؤسســه را برعهده داشت،

تا ژانویــهی  1993ریاســت آن کارگروه را بر
عهده داشــت .در آن مقام ،به واســطهی انجام

تدریــس به من پرداخت میشــد؛ ولی من آن
کار را بــرای هیچی انجام میدادم ".از آنجا که
وی از کالس درس بســیار لذت میبرد ،تصمیم
گرفت درجه دکتری را هم دریافت کند ،که در
 ،1953پس از تکمیل رســالهی خود با عنوان
"تأثیر سنت در حســابداری" به این خواستهی
خــود رســید .در  ،1952که داشــت دورهی
دکتری خــود را به پایان میرســاند ،پنجمین
سال دستیاری در مربیگری تیم گلف دانشگاه
را آغاز کرد .او مربیگری را از دوران دانشجویی
در مقطع کارشناسی آغاز کرده بود و این کار را
با تمریندادن بازیکنان و مسافرت رفتن با آنان
انجام میداد .همچنین ،در این سالها به عنوان
یک گلفباز غیرحرفهای چند جام و مســابقهی
محلی را نیز برده بود.
پس از به پایان رســاندن دورهی دکتری به
دانشکدهی حسابداری دانشگاه ایلینویز پیوست.
در آن دانشــگاه تأثیــر ژرفی بــر دانشجویان
دورهی کارشناسی و تحصیالت تکمیلی گذاشت،
کتابها و مقاالت بســیاری نوشــت -از جمله،
مطالعهی کالسیکاش با عنوان حسابداری برای
ترکیبهای تجاری -و تا درجهی اســتاد تمامی
پیشرفت کرد .به جز دو سال خدمت در ارتش ،او
تا 1966در ایلینویز ماند .در ژوئن آن سال آنجا
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آرتور رمروییت در
مقام ریاست کارگروه
استانداردهای حسابداری
بینالمللی به واسطهی
کارهای زیربنایی برای
عرصهی نوین همکاری
بینالمللی در توسعهی
اصول حسابداری اعتبار
گستردهای بهدست آورد.
نقشــی که وی در ایفای آن استقالل اندیشه و
درســتی قضاوت خود را بهگونــهی ممتازی به
نمایش گذاشت.
در  ،1973بــه عضویــت کارگــروه اجرایی
استانداردهای حســابداری جامعهی حسابداران
رســمی آمریــکا ( )AICPAبرگزیده شــد؛ و
از  1977تــا  1979رئیــس آن کارگــروه بود.
از  1978تــا  1981نیــز در شــورای رایزنــی
اســتانداردهای حســابداری مالی و از  1980تا
 1984در هیأت مدیرهی جامعهی حســابداران
رســمی آمریــکا خدمــت کــرد .در ژانویهی

کارهــای زیربنایی برای عرصهی نوین همکاری
بینالمللی در توسعهی اصول حسابداری اعتبار
گستردهای بهدست آورد.
پیشــینهی گســتردهی او در هــمکاری با
سازمانهای گوناگون ،ریاست انجمن حسابداری
آمریــکا ،نایب رئیســی جامعهی حســابداران
رســمی آمریــکا ،و عضویت تعداد پرشــماری
از کارگروههــا و هیــأت مدیرههــای گروههای
حرفــهای ،ســازمانهای اجتماعــی ،و تجاری
را دربرمیگیــرد .وی همچنیــن ،خدمتگزاری
خستگیناپذیر برای دانشگاه محل تحصیلاش،
دانشگاه ایلینویز ،بود.
هنگامــی که در  1992از مؤسســهی آرتور
اندرسن بازنشســته شد ،به دانشــگاه ایلینویز
بازگشــت و به تدریس در دورهی کارشناســی
ارشــد پرداخت .وی در شــهرک دانشــگاهی
شــامپین ایالــت ایلینویز زندگــی میکند ،و
زمســتانهای خــود را در فلوریــدا میگذراند.
دلبســتگی پرحرارتی که به گلف دارد موجب
شــده اســت تا او پشــتیبان مالی چند گلفباز
حرفهای جوان باشــد ،و هر ســال در شماری از
مسابقات بزرگ گلف حضور یابد .آرتور رمر وییت
 61امین عضو تاالر مشاهیر حسابداری است.
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