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مقدمه
شناخته  فرایند حسابرســی  پرس وجو1، 
شده ای است كه حسابرسان از راه آن درک 
بهتری از صاحبكار و شواهدی در حمایت 
از اظهارنظر خود كسب می كنند. حسابرسان 
در ارزیابی خطر تحریف بااهمیت، كســب 
شناخت از سیستم حسابداری و كنترل های 
داخلی، ارزیابی تقلب و اشــتباه و رسیدگی 
به ســایر ادعاها، اقدام به كســب شــواهد 
از راه پرس و جــو می كنند. ایــن موارد در 
اســتانداردهای حسابرسی مورد بحث قرار 
گرفته است و این استانداردها پرس وجو های 
مشــخص و مستندسازی پاســخ ها را الزام 
داشــته اند. نمونه هایی از پرس وجو شــامل 

تاییدیــه مدیریت و تاییدیــه از افراد خارج 
از سازمان اســت؛ اما بیشتر پرس وجو ها و 
پاسخ  گرفتن ها به صورت شفاهی و معموالً 
غیررســمی انجام می شــود. حسابرس باید 
برای اجرای اثربخش این نوع پرس و جوها، 
مهارت كافی در خصوص چگونگی برپایی 
جلسه ، واكنش به شرایط پویا و مستندسازی 
یافته ها را داشــته باشــد. باتوجه به این كه 
پرس و جوهای شــفاهی در حسابرســی به 
خوبی مورد بحث قــرار نگرفته و آموزش 
داده نشده اســت؛ لذا ارائه مطالبی با هدف 
كمک به حسابرسان در این رابطه ضروری 
به نظر می رســد. در این مقاله ابتدا مطالب 

 راهنمایی برای
 پرس و جوی شفاهی
 در حسابرسی
مهدیابراهيمیميمند*

مربــوط به پرس وجــو در اســتانداردهای 
حسابرسی ارائه و سپس فرایند پرس وجوی 
شفاهی با هدف كسب شواهد حسابرسی با 
عنوان »مصاحبه حسابرســی2« مورد بحث 

قرار می گیرد.
 

پرسوجودرحسابرسی
شــواهد  كســب  راه های  از  پرس و جو، 
در حسابرســی است كه حســابرس از راه 
آن شــواهدی )جدید یا مكمــل( در رابطه 
با موضوع مورد رســیدگی كســب می كند. 
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پرس و جو بــه مفهوم كســب اطالعات از 
با هدف دریافت شــواهد  اشــخاص آگاه 
جدید یا مكمل در خصوص موضوع مورد 
رســیدگی اســت؛ پرس و جــو می تواند از 
اجرایی، حسابرسان  مدیران  راهبری،  اركان 
داخلی، مشاوران و ســایر كاركنان شركت 
و افراد برون ســازمانی انجام شــود. معموالً 
پرس و جو بــه تنهایی نمی تواند شــواهدی 
كافی در خصوص موضوع مورد رســیدگی 
فراهم كند و برای پشتیبانی از آن می توان از 
روش های دیگر از قبیل مشــاهده و وارسی 
استفاده كرد؛ البته دریافت تاییدیه به گونه ای 
صحیح )بر اساس استاندارد حسابرسی 505 
ایران( از اشــخاص برون سازمانی به عنوان 
یک روش پرس و جو، شواهد قابل قبولی را 
فراهم می كند )هرچند قضاوت حسابرس در 
خصوص كفایت شواهد تعیین كننده است(.

از  تعــدادی  در  پرس وجــو  مبحــث 
مــورد بحث  اســتانداردهای حسابرســی 
قرار گرفته اســت. برای نمونه اســتاندارد 
حسابرسی3 شــماره 106 4 ایاالت متحده 
و اســتاندارد حسابرسی 500 ایران در چند 
سطر كاربرد پرس وجو را به عنوان فرایندی 
برای كسب شــواهد حسابرسی مورد بحث 
قرار داده اند. استاندارد حسابرسی 500 بیان 
میک ند كه پرس وجو به معنای جویا شــدن 
آگاه درون سازمانی  اشــخاص  از  اطالعات 
یا برون سازمانی اســت. پرس وجو، روشی 
است كه به طور گســترده ای در حسابرسی 
اســتفاده می شــود و اغلب مكمــل اجرای 
سایر روش های حسابرسی است. پرس و جو 
مكتوب  پرس وجوهای  از  طیفــی  می تواند 
غیررسمی  پرس وجوهای شفاهی  تا  رسمی 
را در برگیرد )اســتاندارد حسابرسی 500(. 
همچنیــن از نظــر قابلیت اتكای شــواهد، 
بیان شده است كه شــواهد مستقیم نسبت 
به غیرمسقیم، كسب شــده از منابع مستقل 
برون سازمانی نســبت به درون سازمانی و 
مستند نسبت به پاسخ های شفاهی ارجح تر 
از پرس وجو  هســتند. پاســخ های حاصل 

ممكن است شــواهدی را فراهم كند كه با 
دیگر اطالعات كسب شده متفاوت باشد و 
مبنایی برای تعدیل روش های حسابرســی 
یا اجرای روش های بیشــتر فراهم كند. در 
این استاندارد بیان می شود كه پرس و جو به 
تنهایی نمی تواند شــواهد كافی برای كشف 
تحریف با اهمیت در ســطح یــک ادعا یا 

آزمون اثربخشی كنترل ها فراهم كند.
البتــه میزان اتكا بــه پرس وجو، با توجه 
به موضوع مورد رســیدگی متفاوت است. 
برای نمونه، در بررســی چگونگی كاركرد 
یک كنتــرل می توان افزون بــر پرس وجو، 
اقــدام به مشــاهده چگونگــی كاركرد آن 
و وارســی مدارک مربوط نمــود و اتكای 
بیشــتری بر این شواهد داشــت؛ در مقابل 
در بررســی مقاصد مدیریت در مورد نحوه 
بیشتری  اتكای  سرمایه گذاری ها،  طبقه بندی 
بــر پرس وجو و دریافت تاییدیه می شــود، 

هرچند شــواهد دیگــری از قبیل اطالعات 
گذشــته، توان مدیریت برای اجرا و دالیل 

این نوع طبقه بندی مدنظر قرار می گیرد.
بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 109 5 
ایاالت متحده بیان می كند كه پرس وجو برای 
ارزیابــی خطر ارائه نادرســت بااهمیت در 
صورت های مالی استفاده شود. در استاندارد 
حسابرســی 315 ایــران نیــز پرس وجو از 
مدیریــت و ســایر كاركنان واحــد مورد 
رسیدگی به عنوان روشی برای برآورد خطر 
ذكر شده است. در این استاندارد، روش های 
ارزیابی خطر شــامل پرس وجو، روش های 
تحلیلی و مشــاهده و وارسی ذكر و امكان 
پرس وجو از طیف گســترده ای از اشخاص 
درون ســازمانی و برون ســازمانی از قبیل 
مشاور حقوقی، حسابرســان داخلی، اركان 
راهبری و كاركنان واحدهای حســابداری، 
بازاریابــی، فناوری اطالعــات و مدیریت 

ریسک مطرح شده است.
همچنیــن بیانیه اســتاندارد حسابرســی 
شــماره 99 6 ایاالت متحــده در خصوص 
میــزان پرس وجویی بحــث می كند كه باید 
از مدیران و ســایر افراد ســازمان در رابطه 
با خطــر تقلب انجام شــود و اســتاندارد 
حسابرســی شماره 240 ایران نیز پرس وجو 
از مدیریــت را برای كســب شــناخت  از 
ارزیابی مدیریت از خطر تقلب، سیستم های 
حسابداری و كنترل داخلی، آگاهی مدیریت 
از سیستم های حســابداری و كنترل داخلی 
برقرار شده برای پیشگیری و كشف تقلب و 
تقلب های رخ داده و محتمل و به طور كلی 
احتمال  وجود تحریف های  ناشی  از تقلب  یا 
اشتباه  بااهمیت در صورت های  مالی مطرح 

كرده است. 

مصاحبهدرحسابرسی
بسیاری از حسابرسان، زمانی كه در مراحل 
اولیه دوره فعالیت حرفه ای خود هســتند، با 
مصاحبه برای دریافت پاســِخ ســوال های 
ایجاد شــده در طول حسابرســی روبه رو 

پرس وجو  از  حاصل  پاســخ های 
می آوردکه  فراهم  را  شــواهدی 
با دیگر اطالعات  ممکن اســت 
کسب شده متفاوت باشد؛ با این حال میزان 
اتکا به پرس وجو بســتگی به موضوع مورد 

رسیدگی دارد
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می شــوند. با این وجود، فراینــد مصاحبه 
حسابرســی در كالس های دانشگاهی بحث 
نمی شــود و در نتیجه ممكن است بسیاری 
از حسابرســان تازه كار و یا كم تجربه برای 
اجرای مصاحبه، آمادگی كافی نداشته باشند. 
اگر چه بیانیه اســتاندارد حسابرسی شماره 
106 ایاالت متحده و اســتاندارد حسابرسی 
شماره 500 ایران، مكانیک عمومی مصاحبه 
حسابرسی را تشریح می كنند، ولی فنونی را 
ارائه نمی نمایند.كه ممكن اســت به اجرای 
كند، حسابرســان  كمک  اثربخش  مصاحبه 
بی تجربــه عمومًا ایــن فنــون را در طول 
بهبود  فراگرفتــه و  آموزش هــای شــغلی 

می دهند.
بنابرایــن، آشــنایی بــا مــواردی برای 
حسابرسان مفید است كه به اجرای مصاحبه 
حسابرســی اثربخش كمــک می كنند. فنون 
مصاحبه اثربخش تشــریح شــده در زیر از 
سوی استانداردهای حسابرسی الزامی نشده 
است؛ اما حسابرســان ممكن است آن ها را 
برای كسب شواهد شفاهی مفید بیابند. این 
فنون برای اجرای مصاحبه های حسابرســی 

در خصوص هدف های زیر مناسب هستند:
y  كسب اطالعاتی در مورد شركت، تغییرات

عمده به وقوع پیوسته، محیط رقابتی و اثر 
اقتصادی بر عملیات و طرح های  شرایط 

آتی شركت، 
y  درک فرایندهای اصلی شــركت و جریان

قبیــل كنترل های  از  اطالعــات مالــی، 
مربوط به این فرایندها )با هدف ارزیابی 

اثربخشی آن ها(، 
y  به دست آوردن دركی از چگونگی انجام

برآوردهای مهم توسط مدیران، 
y  بین صورت های اختالف  شفاف ســازی 

مالی ارائه شده توســط مدیریت و نتایج 
جمع آوری شده در طول حسابرسی.

این هدف ها می توانــد هدف های اصلی 
اجرای مصاحبه حسابرســی را در بر گیرد؛ 
اما ممكن است دالیل دیگری برای مصاحبه 
با صاحبكار وجود داشته باشد. برای نمونه، 
برخــی اوقات یک مصاحبه حسابرســی به 
عنوان بخشــی از فرایند رسیدگی به تقلب 
اجرا می شــود. همچنین فنون و موارد بحث 
شــده در زیر بــرای كمک به حسابرســان 
در موسســه های حســابداری و حسابرسی 

هدف گذاری شده است، ولی می توانند برای 
حسابرســان داخلی، حسابرسان واحد های 

دولتی و ممیزان مالیاتی نیز مفید باشند.

رابطهحسابرس-مصاحبهشونده
 وظیفه بســیار مهم حسابرسان در طول 
اجــرای مصاحبــه، حفظ و بهبــود ارتباط 
)حس اعتماد و تفاهم بین مصاحبه شــونده 
می تواند  است. حسابرس  مصاحبه كننده(  و 
ارتباط بــا مصاحبه شــونده را از راه ایجاد 
رابطه ای دوستانه و مودبانه بهبود دهد. برای 
حسابرسان درک این موضوع مهم است كه 
بسیاری از كاركنان صاحبكار، حسابرسان را 
به عنوان دشمن و مخالف می پندارند و رابطه 
مصاحبه شــونده و مصاحبه  كننده را دشمنانه 
می دانند، از نظر مصاحبه شونده، حسابرس 
بیگانــه ای اســت كه نــه تنهــا فرایندهای 
كاری و تولیــد را بررســی و در مورد آن ها 
پرس و جو می كنند، بلكه بیشــتر تصمیمات 
اتخاذ شــده از سوی كاركنان را مورد سوال 
قرار می دهد. كاركنان اغلب حسابرســان را 
بــه عنوان بازرس و نقد كننده خود می دانند؛ 
به خصوص زمانی كه هدف حسابرســان از 
مصاحبه درک فرایندها و ارزیابی اثربخشی 
كنترل هاســت. اگرچه هدف سوال ها ممكن 
است تعیین این موضوع باشد كه آیا كنترل 
به درســتی كار می كند یا خیــر؛ اما كاركنان 
اغلب باور دارد در صورتی هدف سرزنش و 
انتقاد است كه كنترل ها به صورت اثربخش 

عمل نكنند.
حسابرســان بایــد برای فایــق آمدن بر 
ادراک مربــوط به رابطــه خصمانه در طول 
مصاحبه آماده باشــند. برای مثال، نیاز است 
حســابرس اطمینان یابد كه فقط سوال هایی 
از مصاحبه شــونده پرسیده می شود كه وی 
در موقعیتی بــرای جوابگویی قرار دارد؛ در 

آشنایی با مواردی برای حسابرسان 
مفید است که به اجرای مصاحبه 
حسابرسی اثربخش کمک می کنند
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غیراین صورت، ممكن است برای مصاحبه 
شونده این باور ایجاد شود كه حسابرسان به 
خاطر ندانستن آن موضوع، وی را سرزنش 
و مورد انتقاد قرار می دهند. حســابرس باید 
از احتمال واكنش خصمانه از سوی مصاحبه 
شونده آگاه باشــد و در صورت وقوع این 
نــوع واكنش ها، برخورد مناســبی را انجام 

دهد.
افزون بر این حسابرســان بایــد احترام 
به مصاحبه شــونده را در رفتار خود نشان 
دهند. برخی اوقات حسابرسان مایلند پاسخ 
را بسیار ســریع و موجز دریافت كنند. اگر 
حسابرس با جواب مصاحبه شونده به نتیجه 
مورد نظر دســت نیابد و مصاحبه شونده را 
بــا لحنی تند خطاب قرار دهد، این موضوع 
موجب اخالل در ارتباط می شــود و اغلب 
باعث می شود مصاحبه شونده حالت دفاعی 
به خود بگیرد. این شــرایط موجب دســت 
نیافتن حســابرس به هدف هــای مصاحبه 

می شود.
حسابرســان بایــد بــه وقــت مصاحبه 
شــونده احترام بگذارند. ترجیح حسابرسان 
برای اجرای مصاحبه به شــیوه ای به هنگام 
وكارا به منظور اجرای ســایر مراحل برنامه 
حسابرســی، مطابق ترجیح مصاحبه شونده 
نیســت. مصاحبه شــونده ها اغلب وظایف 

روزانــه ای دارنــد كه به عنوان قســمتی از 
وظایف شــغلی خود انجام می دهند و عمل 
مصاحبه حسابرسی موجب تاخیر در اجرای 
این وظایف می شود. به این دلیل حسابرس 
بایــد مصاحبه را در حــد ممكن خالصه و 
در صورت امكان برطبق زمان بندی مصاحبه 

شونده انجام دهد.

برنامهریزیمصاحبه
نخستین مرحله در برنامه ریزی مصاحبه، 
اســت. هدف  تعیین هدف هــای مصاحبه 
مصاحبه ممكن است به سادگی درک فرایند 
دریافت وجه نقد و كنترل های داخلی مربوط 
یا به پیچیدگی درک چگونگی تعیین ارزش 
بــازار نكول بدهی در بازار غیرنقدشــونده 
باشد. حســابرس باید هدف ها را به منظور 
تعییــن كاركنانی مشــخص كنــد. كه باید 
مصاحبه شــود، زمانی كه نیاز به مصاحبه با 
كاركنان سطوح مختلف در مورد موضوعی 
مشابه وجود داشته باشد، استفاده از راهبرد 
هرم وارونه مناسب اســت؛ در این راهبرد، 
مصاحبــه از كاركنان صف و سرپرســتان 
شروع می شــود و تا مدیران میانی، مدیران 

اجرایی و در نهایت، اگر الزم باشد اعضای 
هیات مدیره ادامــه می یابد. این رویكرد در 
راستای پیگیری دو هدف زیر انجام می شود:
این روش با یک توالی همراه اســت و با 
كسانی شروع می شود كه می توانند به بیشتر 
سوال ها پاسخ دهند و سپس به كسانی انتقال 
می یابد كه می توانند به ســوال های بســیار 

پیچیده پاسخ دهند.
ایــن روش ســطحی از تاییــد را فراهم 
ارائه  پاســخ های  می توانند  مدیران  می كند؛ 
شــده از ســوی سرپرســتان را تایید كنند، 
مدیــران اجرایــی می توانند به پاســخ های 
مدیران اعتبار دهنــد و اعضای هیات مدیره 
نیز پاســخ های مدیران اجرایــی را تصدیق 

كنند. 
پس از شناســایی هدف هــای مصاحبه، 
مرحلــه بعــد تصمیم گیری در مــورد این 
موضوع اســت كه كدام عضــو از تیم، هر 
یــک از مصاحبه هــا را انجام دهــد. باید 
بین موقعیــت حرفه ای مصاحبه شــونده و 
باشد.  داشته  وجود  تناســب  مصاحبه  كننده 
بــرای مثال، مصاحبه كارمند حسابرســی و 
مدیرعامل یا معاون مالی دشــوار اســت و 
ممكن است ارتباط مناســبی برقرار نشود. 
همچنین، ممكن است سرپرست حسابداری 
اگر به جای حســابرس یا حسابرس ارشد 
از سوی شریک موسسه حسابرسی مصاحبه 
شــود، احســاس ترس كند. ترس موجب 
ارتبــاط ضعیف شــده و احتمــال ناتوانی 
مصاحبه شــونده در پاســخ به ســوال ها را 
افزایش می دهد. به این ترتیب، همتا شــدن 
ســطح مصاحبه  كننده با مصاحبه شونده مهم 

است.
بعد از تعیین هدف ها، شناســایی كاركنان 
شركت و تعیین عضو مناسب تیم حسابرسی 
برای اجرای مصاحبــه، مرحله بعد تدوین 

برنامه ریزی  در  مرحله  نخستین 
مصاحبــه، تعییــن هدف هــای 

مصاحبه است
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مجموعــه ای از ســوال ها بــرای هدایــت 
مصاحبه است. سوال ها باید از كلی به سوی 
موضوعات خاص )جزء( ترتیب یابند؛ این 
روش به مصاحبه شــونده اجــازه می دهد 
كه در ابتدا به ســوال های نسبتًا ساده پاسخ 
دهد و از توانایی برای پاســخ به سوال های 
حسابرسان اطمینان یابد. همچنین این شكل 
پرسش، حس تفاهمی را در مصاحبه شونده 
ایجاد می كند كه حســابرس سعی ندارد با 
ســوال های خود وی را در دام اندازد؛ زیرا 
پاسخ دادن به سوال های كلی به شیوه باز و 
ُرک، آسان است. همچنین به حسابرسان در 
خصوص توانایی پرسیدن سوال ها و شنیدن 

پاسخ ها اطمینان می دهد.
نقطــه شــروع مصاحبــه حسابرســی، 
پرسشــنامه حسابرسی تدوین شده از سوی 
موسســه حسابرسی است كه مجموعه ای از 
ســوال های عمومی را فراهم می آوردكه در 
رابطه با صاحبكاران قبلی بســیاری آزمون 
شده است، نمونه ای از پرسشنامه های مدون، 
پرسش نامه  است.  داخلی  كنترل  پرسش نامه 
اســتاندارد شــده افزون بر آزمون شدن در 
گذشــته مبنایی را برای مقایســه  پاسخ های 
به دســت آمده با پاســخ های گذشته فراهم 

می كند.
ســوال های  با  می تواند  پرسشــنامه  این 

مكمــل )به دلیــل مباحث مطرح شــده در 
طول حسابرسی یا به دلیل تغییر در عملیات 
شركت نسبت به سال های قبل( بهبود یابد. 
ســوال ها باید غیرسوءگیرانه و غیرجهت دار 
باشد. افزون بر این هر سوال باید به نحوی 
ارائه شود كه مصاحبه شــونده برای پاسخ 
به آن توانا باشــد و به زبانی مناســب برای 
مصاحبه شونده برگردانده شود. در نهایت، 
حسابرســان باید زمان بنــدی مصاحبه را تا 
آن جا كه ممكن اســت از پیش تعیین كنند؛ 
زیرا اغلب زمان كاری مصاحبه شــونده به 
فعالیت هــای مختلف تخصیص داده شــده 
اســت و وی برای وفق دادن برنامه خود با 
برنامه مصاحبه حسابرسی، باید برنامه زمانی 
خود را تعدیل كند. اجرای مصاحبه با آگاهی 
مصاحبه شونده، نشان دهنده احترام به وقت 

وی است و به بهبود ارتباط كمک می كند.
حسابرس باید به عنوان بخشی از فرایند 
زمان بنــدی، دالیل مصاحبه و موضوع مورد 
بحث را بیان كنــد. این موضوع به مصاحبه 
شــونده اجاره می دهد تــا اطالعات مورد 
نیاز مصاحبــه را از قبل جمــع آوری كند. 
حســابرس باید برآورد زمان مصاحبه را به 

مصاحبه شــونده اعالم دارد. اگر حسابرس 
بــرآورد می كند كــه زمان مصاحبه بیشــتر 
از یک ســاعت بــه طول می انجامــد، باید 
زمانــی را برای اســتراحت در نظر بگیرد و 
در طــول مصاحبه نیز به موضوعات مربوط 
به فعالیت های كاری مصاحبه شــونده توجه 

شود. 

اجرایمصاحبه
مصاحبــه حسابرســی بایــد در محیطی 
راحت برای مصاحبه شــونده انجام شــود. 
معمــوالً ترجیح داده می شــود مصاحبه در 
محل كار مصاحبه شونده انجام شود. مزایای 
این مكان آن است كه امكان دسترسی آسان 
به اطالعات مــورد نیاز را بــرای مصاحبه 
شونده، از قبیل دسترسی به همكارانی فراهم 
می كند كه اطالعات بیشــتری در موضوعی 
دارنــد، مزیت دیگر آن اســت كه مصاحبه 
شــونده در محیط خودی قرار گرفته است 
كه به ایجــاد ارتباط بهتر كمک می كند. این 
مكان باید خصوصی باشد تا مصاحبه شونده 
بتواند عقاید و مســایل مدنظر خود را بدون 
ترس شنیده شدن از سوی دیگری بیان دارد. 
اگر محیط كاری مصاحبه شــونده قســمتی 
جدا از دیگران برای مصاحبه نداشته باشد، 
بهتر اســت از یک اتاق كنفرانس اســتفاده 
شــود. اگر مصاحبه در مــورد موضوعات 
حساســی هم چون تقلب باشــد، نیمكت 
پارک، هتل یا خانه مصاحبه شونده پیشنهاد 
می شــود. همچنین حسابرس باید از اجرای 
مصاحبــه در محیط كاری خود )موسســه 
حسابرســی( اجتناب كند؛ زیرا بسیاری از 
رابطه مصاحبه شونده  مصاحبه شــوندگان 
و مصاحبه كننده را خصمانــه می پندارند و 
بنابرایــن این حوزه به عنوان خاک دشــمن 

شناخته می شود.
زمانی كه مصاحبه دور میز كنفرانس انجام 
می شود، حســابرس باید از قرار گرفتن رو 
در روی مصاحبه شــونده اجتنــاب كند و 
در گوشــه ای از میز )به جای مســتقیمًا رو 
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در روی مصاحبه شــونده(، مســتقر شود. 
این روش به راحتی مصاحبه شــونده از راه 
اجتناب از پیدایــش رابطه رئیس و كارمند، 
كمک می كند. بــا قرار گرفتن حســابرس 
و مصاحبه شــونده در یک سمت میز، این 
حس ایجاد می شود كه حسابرس و مصاحبه 
شــونده در یک سمت بحث هستند و صرفًا 

تالش برای دریافت حقایق است. 
حسابرســان باید به شــیوه ای دوستانه و 
مطابق با قوانین پایه و روش كار تعیین شده 
در برنامه ریزی، مصاحبه را شــروع كنند كه 
شامل شــرح موضوعات مورد بحث، مدت 
زمان تخصیص یافته برای مصاحبه و وجود 
یا عدم وجود زمان اســتراحت می باشد. این 
فرایند بــرای مصاحبه شــوندگان اطمینان 
خاطری ایجاد می كند كــه روش كار تغییر 
نخواهد كــرد و با موضوعــات غیرمنتظره 
مواجه نخواهند شــد. حسابرســان باید به 
عنوان بخشــی از مقدمه، بیان كنند كه آن ها 
درک می كنند مصاحبه موجب گرفته شــدن 
وقت مصاحبه شونده می شود و از این بابت 
باید  قدردان هســتند. همچنین حسابرسان 
اذعان دارند این موضوع را درک می كنند كه 
ممكن است مصاحبه شونده نتوانند به همه 
سوال ها پاسخ دهد و زمانی كه فاقد اطالعات 
یا تجربه برای پاسخ به سوالی خاص است، 
بیــان كنند كه جــواب را نمی دانند و هرجا 
ممكن بود، شــخص مناســب در سازمان 
برای پاسخ دادن به آن سوال را معرفی كند. 
همچنین حسابرسان باید از مصاحبه شونده 
در خصوص وجود سوالی در ذهن وی قبل 
از شــروع مصاحبه، كسب اطالع كنند و به 

شیوه ای مناسب به آن پاسخ دهند.
زمانی كه فرایند ســوال پرســیدن آغاز 
می شود، حســابرس باید با سوالی عمومی 
در رابطه با یک موضوع شــروع و ســپس 
به ســوی ســوال های خاص  گرایش پیدا 
كند. حسابرســان باید تالش كنند بحث در 
یک موضــوع، قبل از ورود به بحث جدید، 
كامل شــود؛ زیرا این موضوع به جلوگیری 

از گســیختگی افكار مصاحبه شونده كمک 
می كند. 

درک ایــن موضــوع كه فرایند ســوال 
پرســیدن ممكن اســت جریان متفاوتی از 
برنامــه اولیه مصاحبه داشــته باشــد، برای 
حسابرس مهم است؛ بنابراین حسابرس باید 
با پرسشنامه آشــنا بوده و در تغییر مسیر از 
قبل تعیین شده برای ســوال پرسیدن، توانا 
باشــد. زمانی از برنامه اولیه تخطی می شود 
كه مصاحبه شــونده در زمان پاسخ به یک 
سوال، اطالعاتی را ارائه دهد كه به تعدادی 
از پرسش های دیگر نیز پاسخ داده می شود.

بــرای موفقیــت مصاحبه،  اولیه  نكتــه 
دقیق گوش دادن اســت. حسابرس نه تنها 
باید نســبت به مواردی كه بیان می شود به 
دقــت گوش دهد، بلكه بایــد به چگونگی 
بیان نیز دقت داشــته باشــد. بــرای نمونه، 
 تردید در پاســخ به ســوال ها ممكن است 
نشاندهنده آن باشد كه مصاحبه شونده برخی 
اطالعات را ارائه نكرده یا كامل پاسخ نداده 
اســت. همچنین مصاحبه شوندگان ممكن 
است احساس خستگی یا بی قراری كنند كه 

نشان از نیاز به وقت استراحت است.
نكتــه دیگر بــرای موفقیــت مصاحبه، 
اطمینــان یافتــن از پاســخ غیرســوگیرانه 
به سوال ها اســت. ســوگیری در سوال ها 
ممكن است مصاحبه شونده را به جای ارائه 
حقیقــت یا نظــر خود، به پاســخ بر مبنای 
برداشــتی جهت دهد كه از پاســخ مدنظر 
حسابرس دارد. حسابرس باید توجه داشته 
باشــد كه نباید از موضعی باالتــر اقدام به 
 پرســش نماید؛ زیرا ایــن موضوع می تواند 
مصاحبهشــونده را در موقعیت دفاعی قرار 
دهد كــه منجر به تغییر نگراش وی گردد و 
یا پاســخی را دریغ دارد.كه انتظار می رفت 

داوطلبانه گزارش كند.
مشــاهده رفتار مصاحبه شونده در طول 
مصاحبه مهم اســت؛ زیرا امكان برداشــت 
عالمت هایی از واكنش های مصاحبه شونده 
وجود دارد. اگر چه ممكن است عالمت های 

بصری معنادار نباشــد، ولی حسابرس باید 
از آمادگی مصاحبه شــونده در زمان پاسخ 
دادن، اطمینان كســب كند. برای نمونه اگر 
مصاحبه شــونده ارتباط چشــمی اش را با 
حسابرس حفظ نكند، ممكن است نشان از 
آن باشــد كه مصاحبه شونده در حال طفره 
رفتن اســت یا ممكن است مصاحبه شونده 
بی قراری كند كه نشــان از خستگی است. 
این موضوع می تواند نشان دهد كه مصاحبه 
شونده خســته شــده یا افكارش مغشوش 
گردیده و حســابرس را بــر آن دارد كه در 
رویكرد ســوال پرســیدن خود تغییر ایجاد 
كند. مصاحبه شــونده ممكن است تغییرات 
چهره ای نشــان دهد كــه بیانگر عصبانیت، 
ناكامی یا خجالت باشــد. البته حسابرســان 
باید توجه داشــته باشــند كه عالمت های 
برداشت شــده از زبان بدن، اغلب اهمیت 
ندارند؛ در نتیجه، حسابرســان باید اطمینان 
یابند در نتیجه مشــاهده عالمت های بدنی، 
منحرف نشده اند. عالمت های زبان بدن باید 
تنها به عنوان پرچم قرمز درنظر گرفته شوند.
حسابرســان باید در فرایند نكته برداری 
دقــت كنند. اگرچه نكته بــرداری در طول 
مصاحبه مناسب اســت، ولی نكته برداری 
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زیــاد اغلب مانــع از گــوش دادن دقیق به 
پاسخ ها و گیج شــدن و پریشانی مصاحبه 
شونده می شــود. افزون بر این حسابرسان 
باید در نكته بــرداری یكنواخت عمل كنند. 
تغییــر در پراكندگی و فراوانی نكته برداری 
ممكن اســت عالمتی در خصوص افزایش 
اهمیت پاســخ ها به مصاحبه شونده ارسال 
كنــد و در نتیجــه موجب تغییــر در نحوه 

پاسخ دهی وی گردد.
حسابرس باید پاسخ های مصاحبه شونده 
را در پایان هر گروه از پاســخ های مرتبط، 
خالصــه و در رابطه بــا آن خالصه با وی 
گفت وگو كند. پس از جمع بندی حسابرس 
باید فرصت اضافه كردن به پاسخ ها، روشن 
ساختن پاســخ های قبلی، یا ارائه اطالعات 
اضافــی را در اختیار مصاحبه شــونده قرار 
دهد. در پایان هر مصاحبه، حســابرس باید 
ســوال های بازی را در رابطــه با چیزهای 
دیگری بپرســدكه مصاحبه شونده مایل به 
بیان است، این ســوال ها به مصاحبه شونده 
شانس طرح موضوعاتی را فراهم می كند كه 
مصاحبه كننده به آن فكر نكرده است یا این 

كه برای مصاحبه شونده مهم بوده است.
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حســابرس باید در نتیجه گیری مصاحبه، 
بیان كنند كه ممكن است سوال های دیگری 
بعد از بررســی نوشته ها وجود داشته باشد. 
همچنین حسابرســان باید بیان كنند كه آیا 
مصاحبه شــوندگان توضیحاتی برای نتایج 

مصاحبه فراهم آورده اند یا خیر.

ارزیابینتایج
حسابرســان باید با پایان یافتن مصاحبه، 
مستندســازی مصاحبه را به سرعت تكمیل 
كنند. تاخیر در مستندسازی موجب می شود 
كه نتوان جزئیات مصاحبه را به خاطر آورد. 
بعد از مصاحبه، حسابرس باید مستندسازی 
را مطابــق با اســتانداردهای مستندســازی 
موسسه ســاختار دهد. همچنین حسابرس 
باید پاسخ های دریافت شده در طول مصاحبه 
را با كاربرگ ها و مســتندات سال های قبل 
مقایســه كند كه از مصاحبه با دیگر كاركنان 
به دست آمده است، حسابرس باید هر مورد 
ناهماهنگــی را از طریق مصاحبه شــونده 
مناســب به موقع پیگیری كند و به مصاحبه 
شونده فرصت دهد، تا به سوال های اضافی 

پاسخ داده یا پاسخ های قبل را تشریح كند. 
در صــورت لــزوم، حســابرس بایــد 
خالصــه ای از مصاحبه فراهــم آورد و به 
مصاحبه شوندگان ارائه كند. مصاحبه شونده 
باید زمان كافی برای بررسی تخصیص دهد 
و در صورت امكان پاسخ كتبی برای تشریح 
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پینوشتها
1- inquiry
2- audit interview
3- Statements on Auditing Standards 

(SAS) 

خالصــه، فراهم كند. همچنین حســابرس 
ممكن اســت از مصاحبه شونده درخواست 

كند كه این خالصه را امضا كند.

پایانسخن
از موفقیت  قابــل مالحظــه ای  بخــش 
مصاحبه حسابرســی بــا رفتار انســانی و 
روابــط بیــن فــردی در ارتباط اســت. از 
آن جایی كه در فرایند مصاحبه، احساســات 
و واكنش های انســانی به انــدازه حقایق و 
فرایندهای حسابرسی مطرح است، مصاحبه 
حسابرسی بیشتر هنر است تا علم. بنابراین 
حسابرســان نه تنهــا به مكانیــک اجرای 
مصاحبه می پردازند، بلكه باید بیشــتر برای 
برخورد با جنبه های انسانی مصاحبه تدارک 
ببینند. برای بیشینه كردن اثربخشی مصاحبه، 
فنون و رویكرد مصاحبه به كارگرفته شــده 
باید مبتنی بر ســبک شخصیتی و ترجیحات 
مصاحبه  كننده باشد. از آن جایی كه هر فرد، 
شخصیتی منحصر دارد، مصاحبه حسابرسی 
بــر مبنــای احساســات و خلــق و خوی 
حسابرس و مصاحبه شونده شكل می گیرد. 
در نهایت بهترین راه برای بهبود مهارت های 
مصاحبه، اجرای آن در عمل است؛ زیرا هر 
مصاحبه متفاوت از دیگری است. رویه هایی 
كه در مصاحبه های واقعی تكرار می شــود 
حسابرســان را در بهبــود به كارگیری فنون 
مختلف توانا می كند و می آموزند كه در هر 

شرایط كدام یک از فنون اثربخش تر است. 

این استاندارد به بررســی شواهد حسابرسی   -4
می پردازد.

این استاندارد به درک واحد تجاری و محیط   -5
آن و ارزیابی خطر ارائه نادرست اشاره دارد.

این اســتاندارد مربوط بــه مالحظه تقلب در   -6
حسابرسی صورت های مالی است.

*   دانشجوی دوره دکتری حسابداری دانشگاه 
شیراز

یافتن  پایان  با  باید  حسابرســان 
مصاحبه، مستندسازی مصاحبه را 

به سرعت تکمیل کنند




