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مقدمه مؤلف
میتوان گفت که اکثر دستاوردهای نوین افراد خالق حاصل زایش و جرقهزدن یک فکرر
جدید در ذهن آنها و در حالتی غیرقابل انتظار بوده است .حال اگرر ایرن جرقره فکرری
توسط فردی خالق یادداشت نمیگردید ،برای همیشه به فراموشی سپرده میشد.
داستان ارشمیدس در حمام جرقهزدن فکر ناگهانی او نسبت به (کشف قانون حجمری
جامدات ،نمونه روشنی است که اگر یادداشت و ضبط نمیشد ،شاید اکنون دیگر چنرین
قانونی هرگز در ذهن بشر نبود.
استفاده از دفترچه یادداشت در ثبرت اندیشههایی که به ذهن مریرسرد ،کرار مومرول
دانش پژوهان است.
احتماال زودگذرترین چیز در جهان( ،یک فکر) باشرد کره در مردت بسریار کوتراهی
(حتی یک لحظه) به ذهن میآید و همان لحظه میرود و هرگز ممکرن اسرت دیگرر بره
ذهن نیاید.
نباید انتظار داشت که بتوان به یاری حافظه فکری را به ذهن برگردانید و بره دقرت و
بهطور دلخواه آن را بررسی کرد .زیرا آنچه امروز در ذهن کامال واضح و روشرن اسرت،
میتواند فردا بهطور کامل محو گردد.
پس میتوان به درستی چنین نتیجه گرفت که:
(بهترین روش و زمان برای حفظ یک اندیشه ،ثبت فوری در هنگام بروز آن است ترا
هرگز فراموش نشود) از اینرو بهتر است ،هنگامی که فکرها و یا بخشهایی از یک فکر،
به ذهن میرسد ،در همان لحظه نوشته و ثبت شود.
بسیاری از اندیشمندان به این نتیجه رسریدهانرد کره بیسرت و پرنص درصرد ( )%25از
اطالعاتی که فرد مطالوه میکند یا میشنود و برایش ارزش متوسرطی دارد .در طرول 24
ساعت اول و  %85آن در عرض یک هفته فراموش میشود .پس اگر یک فکر بره هنگرام

بروز ،استفاده خاصی نداشته باشد ،میتوان آن را در یک پرونده برای مراجوه بودی ثبت
و ضبط کرد.
پیامبر اکرم (ص) میفرمایند:
(دانش چون شکار است و نوشتن چون بندی بر پای آن)
ممکن است این سؤال برای دانشجویان رشتههای روانپزشکی ،پزشرکی ،پیراپزشرکی،
توانبخشی ،روانشناسی انواع مشاورههای کودک ،مدرسه ،خانواده ،رشرتههرای حقروق و
مددکاران اجتماعی و بسیاری از رشتههای دیگرر پریش آیرد کره منظرور از مستندسرازی
چیست؟ و کاربرد آن کجاست؟
«به امید فردا روزهایمان را شب میکنیم و هیچ وقت یادمان نمیماندد کده فدردا
همین امروز است.
دنبال چیزی می گردیم که نمی دانیم چیست ،یا می دانیم و میترسیم بگدوییم،
اسمش را گذاشتهایم فردا»
می توان ادعا کرد که کلیه سازمان هایی که به نوعی ،نیاز به مردارک بررای بررسری
وضویت های گوناگون دارند ،الزم است که نوشتارهای خود را در پروندههای سازمان
مربوطه به عنوان اسناد و مدارک برای برنامههای بودی و همچنرین اسرتفاده از اسرناد
موجود برای برنامهریزی های آینده ،ثبت و ضبط نمایند ،تا از دوباره کراری و تکررار
فوالیتهای قبلی (بهخصروص فوالیرت هرای نراموف ) خرودداری کررده و برهعنروان
مجموعه ای برای مطالوه آیندگان و همچنین برنامه ریزی مورد استفاده قرار گیرد.
در یک مستندسازی سوی بر آن است که واقویتها را همانطور که هستند ،بهصورت
تمام عیار و کامال خالص ،دقی  .برای خوانندگان مطالب مورد نظر ،منوکس نمود ،که این
مسئله مهم نیاز به هنر و مهارت و خالقیت انتقال دهندۀ مطالب دارد .همرانطروری کرره
یک نویسندۀ رمان یا یک قصهپرداز حررفهای مطالب خود را بهنحروی روی کاغرذ مری-
آوردد که خواننده احساس میکند که خود قهرمان داستان است و یا خود شخصا صحنه-

ها را مشاهده میکند و مطالب برای او به قدری جذاب میشود که تمایل دارد ،ترا انتهرا
مطالب را بخواند.
پس ،ایجاب مینماید که کسانی که برا انسرانهرا کرار مریکننرد ماننرد روانپزشرکان،
پزشررکان ،روانشناسرران مشرراورین و مررددکاران اجتمرراعی دارای مهررارت و فررن و هنررر
نویسندگی باشند .تا بتوانند برای تهیه گزارشهای الزم ،مشاهدات خود را همرانطروری
که هست ،بدون دخالت ،احساسات ،عواطرف ،خصرومت و بسریاری مسرائل دیگرر ،در
پرونده منوکس نمایند تا خواننده ،همان اسرتنباطی را پیردا کنرد کره مروردنظر نویسرنده
گزارش بوده و دیگر نیازی به توضیح شفاهی او نبروده و هری گونره تفسریر یرا تفاسریر
متوددی از هدف نویسنده گزارش ایجاد نگردد.
باید توجه داشت که به روی کاغذ آوردن مستندات ،بهصورت تهریه گزارش ،با آنچه
که موموال یک مستندساز یا فیلمنامهنویس بهصورت فیلم ارائه مریدهرد کرامال متفراوت
است.
در هنر فیلمسازی ،مستندساز ،کارگردان ،دوربین را به هر کجا که خودش اراده مری-
کند میبرد و میتواند به هر شکلی که اراده کند ،اقردام بره مستندسرازی نمایرد و حتری
احساسات خود را نیز در بوضی از صحنهها بهکار گیرد و همرین مسرئله مریتوانرد او را
مورد انتقاد شدید قرار داده و هر کسی بنا به سلیقه خود ،سراختههرای کرارگردان را کره
تحت تأثیر عوامل مختلف بوده مورد نقدهای گوناگون و یا مخالفت قرار دهند.
ولی در تهیه یک گزارش مددکاری اجتماعی حرفهای ،دقیقا باید به این نکته توجه داشرت
که اصطالح (این همان است) را همانطوری که هسرت بهکار گیرد و بهعبارتی همانطروری
که هست بیان شود و مرددکار اجرتماعی کرمترین دخرل و تررصرفی در مشراهدات خرود و
همچنین گزارشنویسی نمیکند .دقیقا به این نکته اعتقاد هست که مددکاری اجتماعی عرالوه
بر علمی بودن ،دارای خالقیت و هنر و فکر توانا هم میباشد.

(مددکاری اجتماعی دیگر دست توانا نیست ،بلکه فکر و اندیشۀ تواندای مدددجو
(فردی ،گروهی ،جامعهای) است.
بنابراین گزارش نویسی و مستندسازی که قسمتی اساسی ،علمی و هنری از مددکاری
اجتماعی حرفهای بهشمار میرود ،گزارشات آنها بهعنوان اسناد رسمی سازمانها بهکرار
گرفته میشود.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان از گزارشات مددکار اجتماعی بهعنوان پایگراه
اطالعاتی و علمی استفاده میکنند و در برنامهریزیهای اجتمراعی ،بهداشرتی و درمرانی،
تغذیهای ،اقتصادی ،پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و روانی ،سالمتسرازی جسرمی و
روانی ،پیگیرری مسایل درمانی ،توانبرخشی ،و زنردانیان و خانوادههای وابسته و بسیاری
عوامل دیگر بهرهگیری میکنند .و استنباط آنها از گزارشات علمری و مسرتند مرددکاران
اجتماعی حرفهای این است که این گزارشات جزء منابع مهم و اصلی بررای تحقیقرات و
برنامهریزی محسوب میگردند.
اعتقاد مؤلف بر این است که ،مددکاران اجتماعی حرفهای ،افرادی هسرتند کره دارای
هنر مصاحبه ،مشاهده ،بازدید منزل ،بازدید از مؤسسرات ،پریگیرری و بسریاری مسرایل
علمی دیگرر بروده و دارای هنرر (ضربط کرردن) ( )ART OF RECORDINGو یرا ثبرت
واقویتها به همان شکل که هست میباشند .نکته مهمی که به آن باید توجه داشت ایرن
است که مستندسازی در حرفه علمی مددکاری اجتماعی ،هرگرز قصرهگرویی و حاصرل
خیالپردازی و حاشیه نویسی نبوده و نخواهد بود .بلکه توجه مددکاران اجتماعی حرفه-
ای ،تأکید بر واقویت نویسی در مورد (فرد ،گروه ،جاموه) است که برا آنهرا بره فوالیرت
حرفهای میپردازند و گزارشات آنها ،همانطوری که در باال بیان گردید ،میتوانرد منبرع
بسیار علمی برای تهیه آمار و اطالعات و برنامهریزیهای گوناگون محسوب گردد.
گزارشات و مستندات مددکاران اجتماعی ،منبوی مهم برای برنامرههرای پیشرگیری از
بیماریهای عفونی ،جسمی ،و همچنین پیرشگیری از آسیربهرای اجررتماعی و روانری،
پیشرگیری از مهاجرتهای بیرویه و آسیبهای ناشی از آنهرا و در قسرمت صرنوت و

کشاورزی میتواند در باال بردن میرزان کمیرت و کیفیرت تولیردات صرنوتی ،کشراورزی،
باغداری ،دامداری ،طیور ،زنبور عسل ،صنایع دستی و بسیاری عوامل دیگر باشد ،ضرمن
این که مددکاران اجتماعی حرفهای که در کار با گروه و کار برا جاموره دارای تخصرص
هستند ،به این نکته مهم توجه دارند که در ایجاد تغییرات ،کمترین آسریب متوجره افرراد
گروه و جاموه شود .زیرا به خوبی میدانند که برای برنامههای گروهی و جاموهای ،قبرل
از تغییرات و ایجاد بحران ،به مسایل آگاهسازی ،توجه کافی داشته باشند.
واقویتگرایی ( )REALISTICمددکاران اجتماعی حرفهای در بیان و ضبط و به ثبرت
رسانیدن همه مشاهدات و اتفاقات است که از ابتدای کار حرفهای تا پایان و همرینطرور
در مراحل پیشگیری و پیگیری بهکار میبرند.
نکته بسیار باارزشی را که باید در مددکاری اجتماعی حرفهای در نظرر داشرته باشریم،
این است که ضبط و ثبت گزارش نویسی ،هنر علمی ،خالقانۀ ثبرت واقویرات اسرت کره
برای همه خوانندگان فقط یک استنباط و تفسیر بهوجود آورد .به این دلیل که مرددکاران
اجتماعی ،اعتقاد دارند که باید در هنر علمی و حرفهای خود همان را بهکار گیرند که علم
به آنها گفته است و نباید سلیقهای عمل کنند .گزارشات و مسرتندات علمری مرددکاران
اجتماعی حرفهای ،به روشی است که تفسیرهای متفاوت در آن جایگاهی نردارد و همره
خوانندگان گزارش ،تا حد امکان به یک واقویت برسند و آن نظر مددکار اجتماعی اسرت
که در نظر داشته به خوانندگان القاء نماید .در این جا میتوان اصطالح شرفافیت و عینری
بودن (دارای کیفیت پنجره) را در مورد آن بهکار گرفت.
(همه افراد از پشت پنجره همان را میبینند که در خارج از پنجره وجود دارد).
اینجا میتوان ادعا کرد که متوادل بودن و بیطرفی مددکار اجتماعی حرفهای در ارائه
گزارشات و مرستندات حرف اول را میزند و در میان گرایشات متفاوت و گاهی متضاد
خوانندگان توادلی حرفهای بهوجود آید .زیرا گزارشات یک مددکار اجتماعی یونی یرک
مستند تمام عیار از واقویاتی که در مورد کار برا فررد ،گرروه ،جاموره و هنرر مردیریتی و
تحقیقاتی خود را بهطور خالص ،دقی و عینی بههمان شکلی که هست ارائه میدهد.

