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مصاحبه های دادگاهی: طرحی برای موفق شدن مصاحبه های دادگاهی: طرحی برای موفق شدن 

آیا راهبرد مصاحبه، سراسر صحبت کردن است؟ اگر می خواهید ضمن انجام بازرسیهای اثربخشتر، در زمان و پول خود صرفه جویی 
کنید، جواب خیر است.

تصور کنید شــخصی یک ماشــین را برای تعمیر نزد تعمیرکار می برد. تعمیرکار می پرســد مشکل ماشــین چیست؟ مشتری پاسخ 
می دهد: "ترجیح می دهم که چیزی نگویم. تنها آن را باز کنید و به من بگویید چه چیزی از آن فهمیدید؟"

آیا احمقانه به نظر می رســد؟ البته که این طور اســت؛ اما این موضوع، تفاوت چندانی با زمانی که حســابداران دادگاهی، همیشــه 
بازرسیهای مربوط به تقلب را با کندوکاو بین اسناد مالی آغاز می کنند، ندارد.

به این نکته توجه کنید. اگر کســی به ســادگی به بازرس بگوید که چگونه یک تقلب انجام شده است، آیا اطالعات مجرمانه توسط 
مصاحبه شونده از روی عمد ارائه شده یا خیر؟ این اطالعات چقدر ارزش دارد؟ در مقایسه با جستجوی نیمه تاریک در میان دفاتر یک 

شرکت، چقدر در زمان صرفه جویی می کند؟
برخی از مردم تنها منتظرند تا حکایت خود را بگویند. تنها باید پرسشــهای صحیح در زمان مناســب و به روشــی درست از آن ها 
پرســیده شود. مصاحبه ها می توانند به شکل گیری دامنه تجزیه وتحلیل بیشتر و شناســایی زمینه هایی که باید به طور کامل تر بررسی 

شوند، کمک کنند. این مقاله، به رویکردی برای تنظیم یک برنامه مصاحبه رسمی، در راستای یک همکاری دادگاهی می پردازد.

Charles L. McGimsey   
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مزایای انجام مصاحبه های اثربخش
شواهد  ترکیب  و  گرداوری  مصاحبه،  راهبرد  اصلی  هدف 
از  پرسش  برای  مناسب  مبنایی  ارائه  برای  کافی  پشتوانه 
مظنون به کالهبرداری و اقرار به جرم است. برنامه مصاحبه 
ماهر  مصاحبه کننده  یک  توسط  که  راهبردی  برنامه ریزی  با 
دادگاهی انجام می شود، همچنین می تواند به نتایج زیر منجر 

شود:
• کاهش مدت زمان تعیین نحوه انجام بازرسی،

• کاهش گستردگی برنامه بازرسی،
• کسب اطالعات ارزشمندی از مصاحبه شوندگان، خواسته یا 

ناخواسته، و 
یا  تقلب  اثبات  و  کشف  در  کلی  موفقیت  احتمال  افزایش   •

تخلف.

عناصر برنامه بازرسی دادگاهی
راهبرد  هم  باید  تقلب،  در  مشارکت  برای  بازرسی  برنامه 
مصاحبه و هم تجزیه وتحلیل مربوط به اطالعات مالی را دربر 
شده  ذکر  برنامه  توسعه  برای  برتر  روش  سه  زیر،  در  بگیرد. 

است:
گروه بازرســی باید قبل از اولین مصاحبه، برنامه را تدوین و 
بر ســر آن توافق کنند. برنامه باید به اندازه کافی انعطاف پذیر 
باشــد، تا تغییرات مســتمر دیکته شــده از طریــق اطالعات 
کشف شــده در هر مرحله از مشارکت را دربر بگیرد، و گروه باید 
به طور منظم طی انجام کار، نشست برگزار کند، تا امکان تغییر 

در برنامه مصاحبه را درنظر بگیرد.
مصاحبه کننده، از نظر توسعه راهبرد مصاحبه، باید موارد زیر 

را درنظر گیرد:
با چه کسی در  و غیراصلی،  کارکنان اصلی  با درنظر گرفتن   •

داخل سازمان مصاحبه کند،
• با درنظر گرفتن اشخاص شخص ثالث اصلی و غیراصلی، با 

چه کسانی خارج از سازمان مصاحبه کند،
و  اسناد  بررسی  برای  زمان  اختصاص  زمان بندی مصاحبه،   •
و  تجزیه وتحلیل طی مصاحبه؛  و  بحث  مورد  اطالعات  سایر 

ترتیب مصاحبه ها.
افــزون برایــن، بــازرس باید به عنــوان بخشــی از راهبرد 

مصاحبه، درنظر بگیرد که آیا تقلب در ســطح علنی شــناخته 
شــده، یا در درون ســازمان به صورت اتهام یا ظن مطرح شده 
است؛ و آیا عامل یا عامالن شــناخته شده اند یا به آن اعتراف 
کرده اند؛ آیا مظنونی وجود دارد؛ یا ناشــناخته هســتند و هیچ 

مظنونی وجود ندارد.

هدفی برای مصاحبه ها بیان کنید
افشا  نباشند  مایل  بازرسی  گروه  اعضای  دارد  احتمال  اگرچه 
کنند که مشکوک به تقلب هستند، اما باید دلیلی برای گفتگو با 

مصاحبه شوندگان احتمالی ارائه کنند.
نگرانیهای  نباید  به الزام  اما  باشد؛  باید صادقانه  دلیل ذکرشده 

مربوط به فعالیتهای متقلبانه را افشا کند.
نمونه هایی از دالیل انجام این نوع مصاحبه ها عبارتند از:

مقاصد  با  مالی  صورتهای  حسابرسی  از  بخشی  مصاحبه   •
خاص است،

سامانه  یا  فرایند  بهبود  برای  مطالعه  از  بخشی  مصاحبه   •
حسابداری است،

• مصاحبه مرتبط با مطالعه کنترل داخلی است،
مالی  تراکنش  یک  مورد  در  بیشتر  جزئیات  درک  به  نیاز  ما   •

خاص داریم، یا
• برخی از رویه های حسابداری، نگرانیهایی را ایجاد کرده اند.

رویکردهای مختلف برای مصاحبه
مصاحبه  برنامه  توسعه  برای  رویکرد  چهار  که  دارد  احتمال 

درنظر گرفته شود. این رویکردها عبارتند از:
داخل به خارج

به  آن،  از  پس  و  کنید  شروع  داخلی  کارکنان  با  را  مصاحبه 
اشخاص ثالث خارج از سازمان برسید. اشخاص ثالث خارجی 
احتمال دارد که اطالعات گرداوری شده از منابع داخلی را تایید 

یا رد کنند.
خارج به داخل

کارکنان  به  سپس  و  کنید  شروع  ثالث  اشخاص  با  را  مصاحبه 
دارد  احتمال  داخلی  کارکنان  کنید.  مراجعه  سازمان  داخل 
اطالعاتی را ارائه دهند که با اطالعات به دست آمده از اشخاص 

ثالث خارج از سازمان مغایرت داشته باشد.
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کارکنان اصلی به کارکنان غیراصلی سازمان
کارکنان  به  سپس  و  شروع  اصلی  کارکنان  با  مصاحبه  از 
دارد  احتمال  غیراصلی  کارکنان  کنید.  مراجعه  غیراصلی 
که اطالعات گرداوری شده از کارکنان اصلی را تایید یا رد 

کنند.
کارکنان غیراصلی به کارکنان اصلی سازمان

ابتدا درک درستی از مبادله های مالی و حسابداری برای کارکنان 
شناسایی  تناقضهایی  و  تضادها  شاید  کنید.  ایجاد  غیراصلی 
تراکنشهای  تا  می شود  خواسته  اصلی  کارکنان  از  زیرا  شوند؛ 
با کارکنان  از مصاحبه های قبلی  مالی و حسابداری را که قبل 

غیراصلی درک کردند، توصیف کنند. 
در یک بازرســی ممکن است بخشــهای مختلفی از این 
رویکردها بــه کار گرفته شــوند؛ به گونه ای که حســابداران 
دادگاهی مناســب تشــخیص می دهند. قضاوت حرفه ای، 
کلید توســعه و به کارگیــری رویکرد ترجیحــی به مصاحبه 
است. به یاد داشته باشــید که در مصاحبه های اولیه، بیشتر 
اطالعات پیش زمینه ای ارائه می شــوند و در مصاحبه های 
بعــدی این امکان فراهــم می اید که روشــنتر و تاثیرگذارتر 
باشــند. در بعضی از موقعیتها، به عنوان نمونه، افراد درون 
ســازمان مورد بازرسی، شاید تمایل به گفتگو داشته باشند. 

در موارد دیگر، شــاید بهتر باشــد که با بخشــهای خارج از 
سازمان شروع کنید، مانند:

• بانکداران،
• فروشندگان،
• متخصصان،

• مشتریان،
• سرمایه گذاران،

که اطالعات در دسترس همگان  • سازمانهای دولتی )جایی 
قرار دارد(، و

است  داشته  رابطه  سازمان  با  این  از  پیش  که  فردی  هر   •
)به عنوان نمونه، کارمندان و فروشندگان سابق و دیگر موارد(.
ایــن بخشــها احتمال دارد کــه هیچ دلیل مســتمری برای 
حمایت از افراد درون ســازمان نداشته باشند و شاید نسبت به 

سایر اشخاص ثالث در یک رابطه مداوم، صادقتر باشند.

لحن مصاحبه را زودتر تنظیم کنید
شاید حسابدار دادگاهی تنها یک فرصت برای شرکت در یک 
استفاده  فرصت«  »تنها  این  از  باشد.  داشته  مصاحبه صادقانه 
کنید. چنددقیقه ابتدایی برای تنظیم لحن مهم هستند. بیشتر 

مصاحبه شوندگان در ابتدای جلسه معذب و ناآرام هستند.
مصاحبه شوندگان، صرفنظر از اینکه چیزی برای پنهان کردن 
دارند یا خیر، بیشتر ترجیح می دهند که هر جایی باشند، غیر از 

اتاقی که به پرسشهای دشوار و حساس پاسخ دهند.
مصاحبه کننده باید خود را معرفی کند، مصاحبه شــونده را از 
ماهیــت مصاحبه آگاه کند )همانطور که از قبل با گروه مصاحبه 

صحبت شد( و از همکاری مصاحبه شونده قدردانی کند.
افزون برایــن، مصاحبه کننــده با حفظ فضــای حرفه ای و 
تجــاری مصاحبه، احتمال دارد که برخــی از اطالعات مربوط 
به عالیق انسانی درباره خود را خالصه وار به اشتراک بگذارد، 
و همین را از مصاحبه شــونده بخواهد. این موضوع، فرایندی 
شــبیه به شــروع مکالمه با شخصی اســت که به تازگی از نظر 
اجتماعی با او آشنا شده اید. شاید از آن شخص بپرسید که اهل 
کجاســت یا فرزندی دارد یا خیر، و ممکن اســت که اطالعات 

مشابهی در مورد خودتان با او به اشتراک بگذارید.
هدف اصلی این فرایند، کمک به مصاحبه شــونده اســت تا 

هدف اصلی راهبرد مصاحبه 

گرداوری و ترکیب شواهد 

پشتوانه کافی برای ارائه 

مبنایی مناسب برای 

پرسش از مظنون به کالهبرداری و 

اقرار به جرم است
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احســاس راحتی داشته باشد. شــما می خواهید که این فرایند 
تا حد امکان به شــکل غیررســمی و همراه با آرامش باشــد. 
در مجمــوع باید به دنبال افزایش تمایل مصاحبه شــونده برای 
همــکاری با مصاحبه کننــده؛ نه تنها در مصاحبــه اولیه، بلکه 

مشارکت در ادامه کار باشید.
وقتی احتمال بســیار ضعیفی وجود دارد که مصاحبه شــونده 
در هــر گونه تخلفی دســت داشــته باشــد، اما احتمــال دارد 
کــه اطالعات مهمــی برای درک تقلب داشــته باشــد، ایجاد 
ارتباط و کســب اعتمــاد اهمیت زیــادی دارد. هنگام صحبت 
با فرد مظنون بــه تقلب، ارتباط و اعتماد از اهمیت بیشــتری 
برخوردار اســت. گرچه ایجاد ارتباط، مســتلزم آن نیســت که 
مصاحبه کننده بی اندازه مودب یا مهربان باشــد، اما مســتلزم 
آن اســت که به مصاحبه شــونده احترام بگذارد؛ حتی هنگامی 
که مصاحبه شــونده فردی مظنون به دروغگویی باشد. در این 
موارد، مصاحبه کننده باید فرد مظنون را تا حد امکان تشویق به 
صحبت کند. فردی که حقیقت را می گوید، نســبت به کسی که 
دروغ می گویــد و حکایتی را بازگو می کند، در افزودن جزئیات، 
مشــکل بســیار کمتری دارد. اگر بتوانید فرد مظنون را اغفال 
کنید تا جزئیات درســتی را بازگو کند، این شانس وجود دارد که 
مطلبی را بگوید که با جزئیاتی که از قبل به اشــتراک گذاشــته 

بود، مطابقت نداشته باشد.

مبنایی برای سنجش مصاحبه شونده ایجاد کنید
در مرحله اولیه مصاحبه، پرسشها باید به گونه ای طراحی 
وظایف  و  شغل  شرح  مورد  در  کلی  اطالعات  که  شوند 
دارای  باید  پرسشها  آید.  به دست  مصاحبه شونده  معمول 
می داند.  قبل  از  مصاحبه کننده  که  باشد  پاسخهایی 
تا  می اورد  فراهم  فرصتی  مصاحبه کننده  برای  امر  این 
باید در محتوای  با دقت نظاره کند، که  مصاحبه شونده را 
به  و  باشد  داشته  کمتری  مشکل  مطرح شده،  پرسشهای 
مصاحبه کننده این امکان را بدهد که یک »خط مبنا« برای 
سنجش رفتار مصاحبه شونده در موقعیت کم استرس ایجاد 
خاصی  توجه  مصاحبه شونده  روش  و  رفتار  به  باید  کند. 
شود، آرامش در مقابل عصبی بودن، الگوها و سبک گفتار 
بریده بریده(،  یا  لکنت،  دارای  صریح،  نمونه،  )به عنوان 

تعریق و دیگر موارد.
امیدواریم که خط مبنا به مصاحبه گــر این امکان را بدهد که 
متوجه تغییرات در رفتار و صدای مصاحبه شــونده شــود؛ زیرا 
پرسشــها به تدریج دشــوارتر، و به حوزه هایی که احتمال دارد 

تقلب در آن ها انجام شده باشد، نزدیک تر می شوند.
تغییر در رفتار شــاید ناشی از افزایش فشار باشد. این مسئله 
بیشــتر نشان دهنده آن است که مصاحبه شــونده با پرسشهای 
خاصی احساس راحتی ندارد. اگر تغییری تشخیص داده شود، 
مصاحبه کننده ممکن است بخواهد این خط پرسش را گسترش 
دهد، زمان آن را طوالنی تــر کرده و تمرکز را بر حوزه ناراحتی 

مصاحبه شونده عمیق تر کند.

به هر دو سرنخ کالمی و غیرکالمی توجه کنید
سرنخهای  که  دارد  احتمال  مصاحبه،  پرتنش تر  بخش  طی 
کالمی و غیرکالمی پدیدار شوند؛ اگرچه این سرنخها می توانند 

در هر زمان پدیدار شوند.

برخی از شاخصهای کالمی رایج در مصاحبه شونده 
برای فریب احتمالی عبارتند از:

• تردید یا لکنت در هنگام پاسخ دادن به یک پرسش،
• تکرار پرسش مصاحبه کننده )خرید زمان(،

به  گفتگو  انحراف  برای  تالش  و  پرسش  به  پاسخ ندادن   •
موضوع دیگری، و 

صادق  بخواهم  »اگر  مانند  عبارتهایی  با  پاسخها  شروع   •
باشم«، »قسم می خورم« یا »من آن جور آدمی نیستم«.

برخی از شاخصهای غیرکالمی رایج در 
مصاحبه شونده برای فریب احتمالی عبارتند از:

• اجتناب از تماس چشمی، و
• و لمس سر، صورت، گوشها، بینی یا پوشاندن دهان هنگام 

پاسخ دادن.
شاخصهای کالمی و غیرکالمی، تنها نشانه های احتمالی از 
فریب هستند. برای تشخیص فریب، علم دقیقی وجود ندارد. 
واکنش افراد به فشــار و ســایر محرکها، متفاوت است. ذهن 
انسان آن قدر پیچیده است که به مصاحبه کننده اجازه نمی دهد 
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یک رویکرد یکســان را بــرای همه درنظر بگیــرد. بنابراین، 
بســیار حائز اهمیت است که مصاحبه شونده را از ابتدای فرایند 
مصاحبه نظاره کنید، تا واکنش اولیه او به پرسشــهای کم تنش 

معلوم شود.
تدابیر دیگری که باید در نظر گرفته شوند

مصاحبه های همزمان در موارد خاصی، شاید برای محدودکردن 
الزامی  مصاحبه شوندگان  دیگر  به  حساس  اطالعات  انتشار 
باشد. به عنوان نمونه، می توان به طور همزمان با مدیر مالی و 
کنترل کننده در مورد بی نظمی در رویه های حسابداری مصاحبه 

کرد.
در یــک مصاحبه ثمربخش، بــه مصاحبه شــونده فرصت 

بیشتری داده می شود تا بیشتر صحبتها را انجام دهد.
یک اشــتباه رایج در مصاحبه این اســت کــه مصاحبه کننده 
بیــش از اندازه صحبت می کنــد. مصاحبه کننده های بی تجربه 
نیز ممکن اســت در مورد پاســخهای مصاحبه شونده صحبت 
کنند و به مصاحبه شــونده اجازه ندهند اظهــارات خود را کامل 
بیان کند. به مصاحبه شــونده اجازه دهید قبل از طرح پرسشی 

دیگر، به طور کامل پاسخ دهد.
مصاحبه کننده نباید نگران ســکوت طوالنی مصاحبه شونده 
باشــد و نباید برای قطع این لحظات، شــروع به صحبت کند. 
تعجب نکنید اگر مصاحبه شونده، از روی ناشیگری، داوطلبانه 
اطالعات سودمندی را برای پایان دادن به این سکوت طوالنی 
ارائه دهد. گرچه مصاحبه کننده، فردی حرفه ای اســت و هرگز 
بی احترامــی، ناامیدی یا عصبانیت از خــود بروز نمی دهد، اما 
احتمال دارد که هر زمانی که مناســب تشــخیص دهد، تنش 

مصاحبه را افزایش دهد. افزایش تنش می تواند همراه با تغییر 
لحن در صدا، یا ســکوت همراه با تماس مستقیم چشمی پس 

از طرح پرسشی مهم پدیدار شود.

در پایان مصاحبه، راه را باز بگذارید
با  بعدی  تماس  برای  باید  مصاحبه کننده  مصاحبه،  پایان  در 
در  باید  تماس  اطالعات  بگذارد«.  باز  را  »راه  مصاحبه شونده 
اختیار مصاحبه شونده قرار گیرد. مانند خود بازرسی، اطالعات 
اعتماد  و  ارتباط  بیاید.  به دست  زمانی  دوره  یک  در  شاید  نیز 
ایجادشده طی مصاحبه، شاید در نهایت مصاحبه شونده را به 
از  ارائه اطالعات ارزشمند بیشتری در هفته ها یا ماه های بعد 

مصاحبه سوق دهد.

آموزش در فنون مصاحبه
دادگاهی  بازرسی  برنامه های  اجرای  پیوسته  اینکه  برای 
برای  باید  رسمی  عمومی  حسابداران  شوند،  واقع  اثربخش 

آموزش فنون مصاحبه وقت بگذارند.
حســابداران عمومی رسمی، باید در میان سایر برنامه ها، به 

موارد زیر بپردازند:
• در آموزش مهارتهای مصاحبه شرکت کنند،

• با مصاحبه کنندگان باتجربه طی مصاحبه های واقعی همکاری 
کنند، از آن ها درس بگیرند و شیوه و شخصیت خود را اصالح 

کنند،
• مصاحبه های ضبط شده خود و دیگران را نقد کنند،

• ایفای نقش و ایجاد ارتباط را تمرین کنند، و
• سرنخهای کالمی و غیرکالمی را بیاموزند و درک کنند.
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