
مداخله در بحران
همه گیری ویروس کووید-19 

 
«ضمیمۀ (1) ویژۀ متخصصین»

 
انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران 

تلفن: 55409495
www.iacap.ir

https://www.instageram.com/iacap2
https://t.me/IACAP

https://twitter.com/iacap_ir
 
 

 



ویژگی های بحران 

چگونگی انتقال پیام و 

ویژگی های رسانه

اطالع رسانی در بحران شامل سه بخش اصلی: 

 

در شرایط بحران، به ویژه زمانی که در مواجهه با شیوع گسترده

بیماری هستیم، توجه به نجات جان انسانها، نیازهای اساسی و

کاهش آسیب باالترین اولویت را دارد.

با توجه به رویارویی با بیماری جدیدی به نام: «کرونا»، که

 بخش های جوامع انسانی را مختل ساخته است. یکی از کلیه

اقدامات مهم که می تواند جان میلیون ها انسان را تحت تأثیر

خود قرار دهد، چگونگی اطالع رسانی، تفهیم نکات مهم بهداشتی،

روانشناختی و قطع چرخه شیوع بیماری است.

اطالع رسانی در  بحرانهای اجتماعی
 

(همه گیری ویروس ویروس کووید-19)

مهمترین مسئله این است که 

آسیب نزنیم.



قبل از شروع بحران

در زمان بروز بحران

بعد از پایان بحران

پرداختن مناسب به خطرات و نحوه پیشگیری و مراقبت باعث افزایش اعتماد جامعه

می شود. 

 

برای این منظور سه مرحله اصلی را باید مد نظر قرار داد:

درک نقش خود 

چگونگی کمک به افراد  

شیوه پشتیبانی از اقدامات حمایتی

توجه به نکات روانشناختی برای گذر از اضطرابها و ترسها

اجزاء تأثیرگذار در طول فرایند مدیریت بحران 
در هر سه مرحله: 

 

 

بحران چیست؟ 
بحران چه زمانی است؟

بحران چه کسانی را شامل می شود؟
بحران چگونه رخ می دهد؟

چرایی رخ داد چیست؟

آنچه باید در انتقال مفاهیم در هر مرحله از بحران در نظر گرفته شود،
پرداختن به سئواالت زیر است:

 

 
 

پاسخ به سئواالت باال از سوی 

مدیران و رسانه های ارتباطی و تمام افرادی 
که با اقشار مردم در ارتباط هستند 

مهم است.
 



آشفتگی های ایجاد شده و نابسامانی در تأمین نیازهای اساسی، تلفات جانی، زیانهای
اقتصادی، اجتماعی و مدنی. 

سامان دهی اقدامات کمک رسانی، مشخص شدن اعضا و تقسیم بندی وظایف در
کمیته های بحران. 

مشکالت ارتباطی، حمل و نقل عمومی و زنجیره خدمات.

توجه به افراد در معرض بحران و برنامه ریزی های برای
گروه های آسیب پذیر مثل کودکان، افراد دارای ناتوانی یا بیماری های زمینه ای و

سالمندان.
کمک رسانی به آسیب دیدگان و حمایت از بازماندگان.

آگاهی رسانی همگانی و آموزش گروه های مختلف و استفاده از افراد واجد شرایط
برای اطالع رسانی عمومی. 

تفاوت مناطق جغرافیایی مختلف و تأثیر متفاوت بحران با توجه به شرایط

اکوسیستمی، فرهنگی و اقتصادی منطقه.

برخی از مسائلی که مدیران در اکثر بحرانها با آن روبرو می شوند:
       

اطالع رسانی به موقع در سطح بحران با تمرکز بر ایجاد همدلی و ارائه
راهکارهای مراقبتی و پزشکی.

اطالع رسانی شفاف و مبتنی بر آرام سازی اجتماعی، امیدبخشی و
تشویق استفاده از مشارکت مردمی و اقدامات مسئولین بر اساس

رویکرد برنده-برنده. 
اطالع رسانی در مورد مکان و زمان امداد رسانی.

استفاده از شیوه های متنوع اطالع رسانی نظیر رسانه های چاپی
(روزنامه، بروشور)، برنامه های تلویزیونی، انتشاراطالعات محلی.

به کارگیری ابزارها و فناورهای جدید رسانه ای از جمله، رایانه،
اینترنت (فضاهای مجازی)، ایمیل، خطوط آنالین و سایت ها.

استفاده نکردن از کلمات تخصصی و فنی در انتقال پیام.
تعیین مخاطبان کلیدی و انتقال پیام متناسب با شرایط و نیاز.

انتشار پيام های معتبر برگرفته از منابع و سازمان های علمی.
توسعه پیام ها و خالقیت در انتقال پیام ها. 

کنفرانس های مطبوعاتی با حضور افراد متخصص.

استفاده از افراد مورد اعتماد جامعه برای ارتباط سازنده تر. 
هماهنگی اطالعات، بروز شدن و اطالع رسانی بموقع و سریع.

توجه به تک تک افراد جامعه،تمام اقشار و گروه های مردم.

برخی نکات مهم در حوزه اطالع رسانی:
 

 
 



ساده، شفاف، روشن، قابل فهم، متناسب با گویشها و مسائل فرهنگی هر منطقه و
در عین حال همدالنه، دلسوزانه، امیدبخش به دور از سرزنشگری باشند.

برای افراد با نیازهای ویژه مثل ناشنوایان، معلولین، سالمندان، کودکان، افراد    
 بی سواد یا کم سواد و ... ابزارهای الزم برای انتقال پیام در نظر گرفته شود.

پیام های هشدار دهنده باید گسترده و فوری باشند.
پیام ها باید به نیازها و نگرانی های جامعه در هر مرحله از بحران بپردازند. مواردی
نظیر کمبود غذا، دارو، اقالم بهداشتی و اولیه زندگی، سالمتی، ایمنی، کیفیت
زندگی، شرایط اقتصادی، فرهنگی، قانونی، محیط زیستی، وضعیت موجود،

تأثیرات بر کودکان و نسل های آینده، برگشت پذیری به شرایط عادی زندگی.  

پیام ها باید به روز، به موقع و سریع باشند.
پیام ها و اطالع رسانی باید در سراسر رسانه ها هماهنگ و یکسان باشد و از ارسال

پیام های متناقض، نامعتبر و رواج شایعات اجتناب گردد.
 پیام ها به دور از تحریف واقعیت منتقل شوند، درستی پیام مکرر بررسی و در

صورت انتقال پیام نادرست به سرعت اصالح شود.

در انتقال پیام باید امکان تعامل و ارتباط دو طرفه بین مردم و کارشناسان حوزه
بحران فراهم شود. 

تکرار پیام ها برای اجرایی شدن آنها الزم است.
انتقال مرحله به مرحله پیام به انتقال سریع و یادگیری پیام در مرحله بعد کمک

میکند.
در ارسال برخی از پیام ها نظیر اخبار خودکشی، دیگر کشی و ... باید با احتیاط و

طبق دستورالعمل های این حوزه عمل کرد.

چگونگی انتقال پیام:
 

در زمان اضطرار و بحران چگونگی و نحوه اطالع رسانی به مخاطب بسیار اهمیت دارد و
پیامها باید ویژگی های زیر را داشته باشند؛       

رسانه ها و لزوم رعایت نکاتی مهم در انتقال پیام

       
به وسیله انتقال پیام «رسانه» می گویند. 

رسانه می تواند یک روزنامه، تلویزیون، مجله، انیمیشن، کتاب، فیلم و یا یک
سخنگو، مسئول یا فرد عادی باشد که در فضای عمومی یا مجازی پیام ها را

منتقل می کند. 
 

با توجه به وظیفه مهمی که بر عهدۀ رسانه ها است، برخورداری از برخی
ویژگیها و رعایت برخی نکات به انتقال مناسب تر پیام در زمان بحران کمک

می کند.



با صداقت، صریح، شفاف و مستمر ارتباط برقرار کند و
تصویر واقعی از شرایط و آسیب ها به مردم ارائه دهد.

نسبت به نگرانی های عمومی پاسخگو و حساس باشد و

نشان دهد که دغدغه های مردم را می فهمد نسبت به
نیازهای خاص مردم حساس است.

نگرانی ها و ترس ها تصدیق شوند و بر وضعیت های
سخت و دشوار مطابق با واقعیت تأکید شود.

 از انتقال پیام هایی که نگرانی عمومی را بی دلیل افزایش
می دهد اجتناب کند.

از طرح پیام های فرضی و نامشخص اجتناب و با حدس و
گمان در مورد موضوعات صحبت نکند.

روی پیام های تشویق کننده، همدالنه و امیدبخش تکیه
کند.

پیشرفت ها و نکات مثبت را هم انتقال دهد و امید را

تقویت کند.

پیام های کلیدی را ترسیم و تقویت کند.
بر روی پیام های آینده نگر تأکید نماید. پیام های گذشته نگر
و متهم کردن بعضی از افراد، اوضاع ارتباطی را وخیم تر

خواهد کرد.
مسئوليت همه مشکالت را بر شانه یک فرد، گروه یا ارگان

ديگر نگذارد و دیگران را سرزنش نکند. 
از انتقادات به طور سازنده برای حل مشکالت استفاده کند

و انگیزه مخاطبین را برای مشارکت افزایش دهد.

آنچه الزم است یک رسانه بطور کلی به آن توجه کند:
 



آرام، خونسرد و مسلط به فنون علمی انتقال پیام باشد.
مسئولیت پذیری و تعهد خود را نسبت به مردم نشان دهد. 

ً و بدون واسطه با مخاطب ارتباط برقرار کند، از شخصا

سئواالت فرار نکند و پاسخگو باشد. 

با صداقت و به دور از هر گونه پنهان کار صحبت کند.
به دقت به سئواالت گوش دهد و در صورت لزوم سئوال را

تکرار کند تا موضوع به خوبی روشن شود.
در حین گفتگو به مخاطب نگاه کند. 

از کلمات تخصصی، فنی و اختصاری استفاده نکند.
از کلمات مطلق مثل هیچ، هرگز، هیچ یک استفاده نکند.

از کلمات مثبت و خنثی استفاده کند.
تمایل خود را به کشف گزینه های جدید ابراز کند.

به مسائل پاسخ دهد نه افراد.
مطمئن صحبت کند ولی متکبرانه رفتار نکند.

از «ما» به جای «من» استفاده کند.
از شوخ طبعی خودداری کند.

خارج از تخَصص خود صحبت نکند.
دفاعی رفتار نکند.

قبل از مصاحبه در مورد سئواالت تعیین شده با مشاور
خود گفتگو و با منابع معتبر و متخصصین هماهنگ باشد. 

مسئولیت گفتار خود را منصفانه بپذیرد.

نکاتی برای سخنگویان:
       

سخنگویان عالوه بر رعایت نکات کلی در مورد انتقال پیام و
رسانه ها باید از این ویژگی ها نیز برخوردار باشند.



 راهنمای گام به گام برای برگزاری 
یک جلسه مجازی (ویدئو کنفرانس) موفق  

پیش از برگزاری نخستین جلسه

حداقل یک روز پیش از اجرای اولین جلسه، یک جلسه آزمایشی بین مبدأ (خودتان) 
و مقصد (افراد و سایت  هایی که قرار است با آنها جلسه داشته باشید) بگذارید تا
اگر مشکلی در برقراری ارتباط وجود دارد آشکار گردد و شما برای رفع آن وقت کافی

داشته باشید.
 

اقدام  های الزم پیش از آغاز نمودن هر جلسه
o حداقل 10 دقیقه پیش از شروع هر جلسه به شبکه وصل شوید تا بتوانید نرم افزارهایتان

را به روزرسانی کنید و نصب نمایید.
o حداقل یک خط تلفن کمکی یا جایگزین نیز برای هر جلسه در اختیار داشته باشید که اگر

مشکلی در ارتباط رخ داد بتوانید از آن استفاده کنید.
o یک دستگاه تلفن ثابت نیز در اختیار داشته باشید که دارای بلندگو باشد و در حافظه آن
شماره تلفن کامل (شماره به اضافه کد شهر یا منطقه) افراد و سایت های شرکت کننده در

جلسه، ثبت شده باشد.
o همان گونه که برای جلسه  های حضوری، صبح روز جلسه و یا روز پیش از آن به اعضا
جلسه تلفن یادآور می زدید، برای جلسه مجازی نیز همین تلفن  های یادآور را بزنید و هم
چنین ابزارهایی را که قرار است برای جلسه از آن استفاده کنند (مانند رایانه، لپ تاپ،

گوشی همراه، خط و دستگاه تلفن کنفرانس و ...) با آنها چک نمایید.
o همه کابل  های الزم و ارتباطی (بلندگو، میکروفون، تلفن، کابل شبکه و ...) را وصل کنید،

دوشاخه  ها را به برق وصل کنید و برق را روشن کنید.
o چراغ  های باالی سر، روی میز و کف را روشن کنید تا روشنایی کامل باشد. معموالً وجود

چراغ  های کف و روی میزی برای روشنایی کامل و مناسب الزم است.
o درها و پنجره  ها را ببندید و پرده  ها را نیز بکشید تا عوامل حواس پرتی و مزاحم کاهش

یابد.
o صندلی ها، میزها و دیگر وسایل و مبلمان را به گونه  ای بچینید که مناسب ویدئو

کنفرانس باشد و هر چیزی که جلوی دید دوربین را می  گیرد جا به جا کنید. 

o  درجه دستگاه  های تهویه را کم کنید یا آنها را ببندید تا صدایش مزاحم نباشد.
o سطوح درخشان و آنها که صاف و صیقلی هستند و نور را منعکس می  کنند (مانند

میزهای صیقلی، تخته سفید، وایت بورد و ...) را بپوشانید. 
o اعضا جلسه طوری بنشینند که مقابل دوربین و نمایشگرها باشند.

o میکروفون را در محلی مناسب و مرکزی که بتواند صدا را به خوبی منتقل کند بگذارید.
o حاال به شبکه متصل شوید و به ویدئو کنفرانس وارد شوید. 

 



پس از آن که به شبکه و ویدئو کنفرانس متصل شده  اید

الف) دوربین، میکروفون و بلندگو را تنظیم کنید: 

o محل دوربین را تنظیم کنید، بزرگ نمایی دوربین را تنظیم کنید، زاویه دوربین را طوری
تنظیم کنید که بتواند همه شرکت کنندگان را در سمت (سایت) شما بگیرد.   

o اگر سایت های دیگر از نظر قاب بندی، روشنایی و ... تصویر مناسبی ندارند به آنها
اطالع دهید.

o مطمئن شوید که همه شرکت کنندگان می توانند صدای شما را به خوبی بشنوند. این را
با تک تک آنها چک کنید و از آنها بخواهید نتیجه را تک به تک به شما اعالم کنند.  

o شما باید بتوانید صدای همه شرکت کنندگان را به خوبی بشنوید. این را با تک تک آنها
چک کنید و نتیجه را به تک تک آنها اعالم کنید.

o صدای بلندگو را طوری تنظیم کنید که به هرگونه صدای پس زمینه  ای غلبه داشته
باشد. هم چنین چک کنید که همه شرکت کنندگان در هر محل که هستند صدایی با بلندی

و وضوح یکسان دریافت می کنند.
 

ب) اگر ارتباط ضعیف است عیب آن را بر طرف کنید: 
o اگر ارتباط تصویری یا صوتی ضعیف است، این را به شرکت
کنندگان اطالع دهید و بگویید که شما قطع و مجدد وصل و وارد

جلسه می شوید تا ارتباط بهتری بگیرید و همین کار را انجام دهید.
o اگر سیگنال هم چنان ضعیف بود، این بار مودم و روتر را باز
روشن (ری استارت) کنید و چون روشن شدن مجدد حداقل 5 دقیقه

زمان می برد، باید این مسأله را به اعضا جلسه اطالع دهید.
o اگر با وجود همه این کارها کماکان ارتباط ضعیف بود تنها از تلفن

استفاده کنید.
 



اقدام  های الزم پس از آغاز کردن هر جلسه
o در این مرحله آن کسی که قرار است در سمت مقصد جلسه را هدایت کند نیز سالم
می کند و دستور کار جلسه را بازگو می کند. این کار باعث می شود شرکت کنندگان نیز

مطمئن شوند که جلسه  ای که وارد آن شده  اند درست است. 
o سپس رئیس جلسه اعضا سایت خودش را معرفی می کند و از شرکت کنندگان سایت- 
های دیگر نیز می خواهد که شرکت کنندگان سایت خودشان را معرفی کنند. این کار تأیید
می کند که شرکت کنندگان همگی از افرادی هستند که برای شرکت در این جلسه دعوت

شده  اند.  
     الف) ردیف صحبت کردن اعضا جلسه باید به گونه  ای باشد که مانع سردرگمی یا
سکوت برخی شرکت کنندگان گردد. ردیف صحبت می تواند بر پایه سن، حروف الفبا،

منطقه جغرافیایی، ساختاربندی سازمانی و ... باشد. هدف این است که همه شرکت
کنندگان فرصت یکسان برای صحبت کردن داشته باشند، میزبان بتواند به همه اجازه
مساوی برای صحبت بدهد و همه را نیز برای صحبت کردن تشویق کند. بدون رعایت
ردیف مشخص برای صحبت کردن و بدون ترغیب افراد توسط رئیس جلسه، برخی

شرکت کنندگانی که معموالً ساکت  تر و کم حرف تر هستند، ممکن است در جلسه مجازی

شرکت فعال نداشته باشند. مراقب باشید که نگذارید شرکت کنندگانی که پرحرف تر

هستند و صدای بلندتری دارند جلسه را به دست گیرند.
     ب) اگر برخی سایت  ها به دلیل کم بودن پهنای باند یا قدیمی بودن تجهیزات، ضعف
یا تأخیر در ارتباط داشته باشند، افراد آن سایت به سختی می توانند در جلسه مشارکت
کنند. معموالً زمانی که حاضرین در سایت  های کند، پس از یک وقفه که به دنبال پایان
صحبت یک نفر رخ می دهد می  خواهند صحبت کنند، حاضرین در سایت  های سریع تر

زودتر از آنها شروع به صحبت کرده  اند و در نتیجه صحبت های آنها روی هم می  افتد.
معموالً وقتی این حالت رخ می  دهد، یا هر دو سکوت می کنند یا هم زمان به صحبت
ادامه می دهند که هر دو این حالت  ها مانع ادامه مناسب گفتگو می شود. برخی نرم
افزارهای ویدئو کنفرانس این توانایی را دارد که شرکت کنندگان بتوانند عالمت بدهند که
اجازه صحبت می خواهند. آنها می توانند برای مثال یک عالمت الکترونیک را که به شکل
دست باال آمده است، روی صفحه نمایشگر رئیس جلسه نمایان کنند. این قابلیت به

افرادی که در سایت های کندتر حضور دارند این امکان را می دهد که رئیس جلسه را آگاه
کنند و از او فرصت صحبت بگیرند. البته رئیس جلسه نیز باید به این عالمت ها توجه
داشته باشد و بتواند جلسه را طوری اداره کند که به همه اجازه مساوی برای صحبت
بدهد و تالش کند که گفتگوها بین همه شرکت کنندگان بتواند به خوبی ادامه داشته

باشد.
 o وقتی معرفی و مقدمه تکمیل شد، رئیس جلسه، جلسه را با دستور کار جلسه یا مثالً

ویزیت بالینی (مصاحبه با بیمار یا والدین و ...) ادامه می دهد.

 



روش پایان بندی جلسه

o چند دقیقه پیش از این که جلسه پایان یابد، پایان بندی جلسه را شروع کنید و ساعت
پایان جلسه را اعالم کنید. این کار باعث می شود اگر اعضا هنوز می خواستند چیزی را در
جلسه بگویند، آن را مطرح کنند. پایان بندی جلسه را طوری تنظیم کنید که زمان کافی
داشته باشید و بتوانید از افراد حاضر در هر سایت بپرسید که آیا چیز دیگری هست که

بخواهند به گفتگوها اضافه کنند و آیا سئوالی دارند.
o سپس چکیده ای را از مسائل مطرح شده در جلسه و نتیجه  های نهایی بیان کنید. اگر
جلسه از نوع بالینی است، می توانید مثالً خالصه  ای را از عالئم و مشکالت بالینی مرور

کنید و برنامه درمانی را مطرح نمایید.
o زمان جلسه بعدی را تنظیم نمایید.

o از همه شرکت کنندگان برای حضورشان تشکر کنید.
o جلسه را با عبارت ها و رفتارهایی که در فرهنگ شما معمول است پایان دهید و

خداحافظی کنید.
o سپس رئیس جلسه همۀ سایت  های حاضر در جلسه را قطع می کند. سایت  ها می- 

توانند خودشان نیز قطع شوند.
o همه تجهیزات و ابزارهایی که با باتری کار می کند را مجدد شارژ کنید. 

o شرایط اتاق، مبلمان، پنجره  ها، تجهیزات و ... را به شرایط معمولشان برگردانید.
 

 



توجه به نکات زیر و صرف قدری زمان و انرژی برای رعایت آنها، به شما و مراجعتان
کمک می کند که بتوانید جلسه ویزیت مجازی را به خوبی و قدرتمندی جلسه

حضوری پیش ببرید.

در شروع جلسه باید چند دقیقه را صرف تنظیم محل نشستن افراد، محل دوربین و
میزان روشنایی سایت خودتان کنید.

در محلی که شما مستقر هستید باید مبلمان، تزئینات، نحوه دکوربندی اتاق و نوع
نورپردازی به گونه  ای باشد که بتواند یک فضای تخصصی را القا کند.

باید به خانواده نیز کمک کنید که بتواند اتاقی را که برای ویزیت شدن مجازی
انتخاب می کند به نحو مناسبی تنظیم کند.

در ویزیت مجازی هرچه شرایط اتاق ها و پوشش، رفتار و تعامل افراد به شرایط
ویزیت حضوری شبیه  تر باشد، ارتباط درمانی بهتر و قوی  تری برقرار می گردد.

 

تنظیم محل دوربین نسبت به محل نشستن افراد
 

o به این منظور در ابتدای جلسه، به شرکت کنندگان کمک کنید تا محل نشستن و محل
دوربین را به گونه ای تنظیم کنند که هم احساس راحتی کنند و هم در دوربین دیده شوند.

o آنها باید به اندازه ای به دوربین نزدیک باشند که تصویرشان به خوبی دیده و صدایشان به
خوبی شنیده شود. در عین حال باید تا اندازه ای نیز از دوربین فاصله داشته باشند تا هر

حرکتی باعث بیرون افتادن آنها از قاب تصویر نشود.
o زمانی که کودکان را ویزیت می کنید ممکن است الزم باشد زوم دوربین را تا حد ممکن باز
ً و کم کنید تا بتوانید دایره حرکت آنها در اتاق را ببینید و آنها در حالی که می توانند نسبتا

آزادانه حرکت و فعالیت کنند هم چنان در قاب دوربین باقی بمانند. 
o زمانی که نوجوانان یا بالغین را ویزیت می کنید، چون این گروه سنی معموالً کمتر حرکت

می کنند، می  توانید زوم دوربین را زیاد کنید.
 

اداره موفق ویزیت مجازی در 
روانپزشکی کودک و نوجوان: 
مدیریت فضای فیزیکی و ابزارها 



تنظیم بزرگی چهره در تصویر
 

o معموالً هر چه چهره شرکت کنندگان بتواند سطح بیشتری را از تصویر پر کند
ارتباط صمیمانه  تر و واقعی  تر به نظر می رسد. البته مراقب باشید که در این حالت
هر حرکت هر چند کوچک نیز می تواند باعث بیرون افتادن چهره از قاب دوربین

گردد.
o تلویزیون برای پخش بهینه تصویر گویندگان از قانون یک سوم پیروی می کند. به
این صورت که چشم های آنها در سطح یک سوم پایین  تر از لبه باالیی قاب تصویر

قرار بگیرد. شما نیز می  توانید از همین روش استفاده کنید.
 

تنظیم ارتباط چشمی
 

o برای بهینه کردن ارتباط چشمی، تصویر افراد مقابل را در نقطه  ای از صفحه
نمایشگر خود قرار دهید که کمترین فاصله را با دوربین شما داشته باشد. این
باعث می شود زمانی که به تصویر آنها نگاه می کنید این گونه به نظر برسد که

انگار به خود آنها نگاه می کنید و می تواند ارتباط بهتری را بین شما و مراجعتان
برقرار کند.

o وجود حتی چند سانت فاصله بین دوربین شما و تصویری که از فرد مقابل
روی نمایشگر شما است، باعث می شود زاویه نگاه شما از حالت مناسب ارتباط
مستقیم و چشم در چشم خارج شود و هرچند شما دارید به تصویر آنها نگاه می- 
کنید ولی این گونه به نظر می رسد که انگار به آنها نگاه نمی کنید و به ایشان توجه

کافی ندارید. 
o اگر از مراجع پرونده الکترونیک دارید و می خواهید همزمان با ویزیت آن را نیز
مطالعه کنید مراجع را در جریان این امر بگذارید و پنجره پرونده الکترونیک را نیز
در قابی عمودی و پایین پنجره تصویر مراجع قرار دهید. این باعث می شود
زمانی که به تناوب به مراجع و پرونده نگاه می کنید حرکت سر و چشم شما شبیه
تکان دادن سر توأم با تأیید باشد و حس بدی ایجاد نکند. برعکس اگر قاب
تصویر مراجع و قاب پرونده را افقی کنار هم قرار دهید حرکت سرتان افقی و

شبیه نفی کردن می گردد.
 



تنظیم محل دوربین با روشنایی اتاق و تثبیت دوربین
 

o همیشه مناسب بودن محل دوربین را بررسی کنید و نسبت به آن حساس باشید.
بیشتر افراد به این مسأله توجه ندارند و ممکن است در محلی که دور، تاریک یا در سایه
است یا جلوی نور روشنی که از پشت سرشان می آید بنشینند یا بین وسایلی که متحرک

یا حواس پرت کن هست قرار بگیرند. در این حالت حتی اگر همه حواسشان هم به طرف
مقابل باشد، تصویری که از آنها برای طرف مقابل پخش می شود پیام دیگری را منتقل

می کند.
o در ارتباط  های مجازی اهمیت و اثرگذاری پیام های غیرکالمی باالتر می رود و الزم می- 
شود از آنها بیشتر بهره  گیری کنید، بنابراین باید همواره مراقب پیام های غیرکالمی که

خواسته یا ناخواسته از قاب یک ارتباط تصویری منتقل می گردد باشید.
o هر دو طرف (شما و طرف مقابل) سعی کنید برای جلسه، دوربین  ها را حتی اگر
متحرک باشد، در محلی مناسب و به حالت ثابت مستقر کنید. زمانی که دوربین ثابت
نیست، اگر تنها یک حرکت چند میلی متری هم بکند، مایه به هم خوردن شدید تصویر،

حواس پرتی و مزاحمت می شود و به تداوم ارتباط بالینی آسیب می رساند.

 

 تنظیم روشنایی مناسب
o مناسب بودن روشنایی اتاق نیز اهمیت باالیی دارد. سعی کنید ابزارهای تأمین روشنایی اتاق را
طوری تهیه، تعبیه و تنظیم کنید که از پیش آماده باشد و برای جلسه تنها الزم باشد آنها را روشن کنید.
o روشنایی زمانی مناسب است که همه افراد حاضر در جلسه بتوانند به روشنی و وضوح یکدیگر را

ببینند و اصالً کسی متوجه میزان روشنایی نشود.
o سایه  ها، بازتاب  های نوری، بیش درخشان بودن و رنگ  پردازی نامناسب، تصویر را خراب می کند.

o برای تنظیم روشنایی باید به نوری که از پنجره  ها، المپ  ها و نمایشگر رایانه منعکس می شود نیز
توجه کنید. 

o به نوری که از پنجره می تابد و تغییرات آن در ساعات مختلف توجه داشته باشید و اگر الزم است
پنجره را با پرده بپوشانید.

o دوربین برای انتقال یک تصویر مناسب بیشتر از چشم ما به نور نیاز دارد، به همین دلیل این را به
عنوان یک قانون به ذهن بسپارید که برای ارتباط مجازی، به حداقل یک منبع نوری اضافه  تر نسبت به

ارتباط حضوری نیاز دارید.  
o مراقب باشید که نور از پشت سر یا کنار افراد نتابد.

نوری که از سقف، کف و پشت دوربین بیاید مناسب  تر است. o معموالً 
نورپردازی رشته  ای ظاهر طبیعی  تری را ایجاد می کند. o معموالً 

ً سایه  ها o به سایه  ها و بازتاب  های نورانی  که نحوه نورپردازی اتاق ایجاد می کند توجه کنید، خصوصا
یا بازتاب هایی که روی چهره شما می افتد و سعی کنید با تنظیم مناسب نورپردازی، آنها را برطرف

نمایید.
o به نوری که از صفحه نمایشگر رایانه بر چهره شما می  افتد نیز توجه کنید. معموالً برای صفحه

نمایشگر رنگ آبی روشن مناسب تر است.
 



صفحه نمایشگر
 

o قطر صفحه نمایشگر بهتر است حداقل هفده اینچ باشد زیرا می تواند حضور تا
چهار نفر را در اتاق به خوبی پوشش دهد.

o رنگ صفحه نمایشگر بهتر است روی آبی روشن و بدون نقاط سفید تنظیم گردد
تا در تنظیم نورپردازی اثر منفی نداشته باشد.

 

پهنای باند
 

o پهنای باند به معنی میزان اطالعاتی است که می تواند در واحد زمان بین دو
مرکز انتقال یابد و با واحد کیلوبایت در ثانیه سنجیده می شود.

o برای ویزیت  های معمول، کارهای تشخیصی و هم چنین پرکردن پرسشنامه،
پهنای باند 128 کیلوبایت در ثانیه کفایت می کند. 

o در پهنای باند 768-384 کیلوبایت در ثانیه کیفیت صدا و تصویر همانند
تلویزیون است و برای تشخیص مشکالت حرکتی، کژشکلی  ها، مشکالت درونی- 

ساز و عالئم منفی قابل اعتمادتر است. 
o هر چه اتاق ویزیت و روتر شبکه به هم نزدیک تر باشد می تواند ارتباط قوی تری

را برقرار کند. 
o دو شاخه  های روتر، مودم، رایانه و نمایشگر را به یک محافظ ارتباطی مشترک
و باتری پشتیبان وصل کنید تا اگر جریان برق کم و زیاد شد ارتباط قطع نگردد.   
ً کندتر از ارتباط واقعی است، o چون ارتباط صوتی و تصویری مجازی نسبتا
سعی کنید طبیعی ولی واضح و شمرده صحبت کنید و هم چنین از حرکت های
سریع نیز بپرهیزید چون باعث شطرنجی شدن تصویر و مخدوش شدن ارتباط

می گردد. هر چه پهنای باند کمتر باشد احتمال شطرنجی شدن بیشتر است.
o تأخیری که معموالً در ارتباط مجازی وجود دارد می تواند باعث شود فرد مقابل
فرصت نکند در مکث  های کوتاه بین صحبت شما صحبت خودش را شروع کند.

بنابراین باید سعی کنید پس از پایان هر قسمت از صحبتتان مکث  های
طوالنی تری نسبت به ویزیت حضوری داشته باشید تا اگر طرف مقابل شروع به

صحبت کرد شبکه فرصت داشته باشد آن را به شما منتقل کند.

 



مدیریت صدا

 
o محل و شرایط اتاق باید به صورتی باشد که صدا از آن خارج نشود و بتواند محرمانگی را

حفظ نماید.
o همچنین محل و شرایط اتاق باید به گونه  ای باشد که صداهای بیرونی نتواند مایه مزاحمت

یا حواس پرتی گردد.
o افرادی که حضورشان در ویزیت ضروری نیست بهتر است خارج از اتاق باشند تا سر و

صدای اضافی ایجاد نشود. 
o هر دو طرف باید سعی کنند اتاقی را برای ویزیت انتخاب کنند که از سر و صدا دور باشد و اگر

الزم است، پنجره  ها و درها را ببندید تا صداهای بیرونی مزاحمت ایجاد نکند.  
o اگر دستگاه  های دیگری در اتاق وجود دارد که صدایشان می تواند مزاحم باشد (مانند دستگاه

تهویه، نمابر، چاپگر و ...) آنها را خاموش کنید.
o از والدین بخواهید که برای جلسه ویزیت، اسباب بازی های بی  صدا (مانند جورچین، کتاب،

عروسک) در اختیار کودک قرار دهند. 

o مراقب باشید که میکروفون و بلندگو کنار هم نباشد چون باعث انعکاس و مخدوش شدن
صدا می گردد.

o همیشه یک دستگاه و خط تلفن جداگانه نیز برای اتاق در اختیار داشته باشید تا اگر ارتباط
صوتی در شبکه قطع شد بتوانید با جایگزین کردن آن، ارتباط صوتی را مجدد برقرار کنید و
جلسه را ادامه دهید. در این حالت یادتان باشد که میکروفون متصل به شبکه را قطع کنید تا

انعکاس صوتی ایجاد نکند.

o اگر بالینگر یا مراجع تنها فرد حاضر در اتاق سمت خودش است می تواند برای انتقال صوتی
بهتر، از بلندگو و گوشی  ای که روی سر وصل می  شود استفاده کند.

 

شرایط اتاق برای ویزیت مجازی
 

o ظاهر و مساحت اتاق درمانگر باید شبیه اتاق معمولی ویزیت  های سرپایی باشد.
o مساحت اتاق ها باید به گونه ای باشد که برای حضور حداقل 4 نفر فضای کافی و راحت داشته

باشد.
o فضای اتاق مراجع  باید به اندازه ای باشد که کودک بتواند در آن آزادانه فعالیت کند. 

o در اتاق مراجع، محل قرار گرفتن وسایل اتاق و فاصله آنها با هم و با دوربین باید به گونه  ای باشد
که دوربین بتواند حرکت  ها، بازی  ها و رفتارهای کودک و میزان دور شدن او از والدین را نشان دهد.

o رنگ دیوارها نیز مهم است. برای دیوار رنگ های روشن و مالیم (مثالً آبی روشن) و از نوع مات (که
انعکاس نور نداشته باشد) مناسب است و بهتر است از رنگ های سفید یا تیره و آنها که درخشان و

صیقلی است استفاده نشود.
o وسایل و تزئینات اتاق باید کم و حرفه مندانه باشد. دکوربندی  های شلوغ، آشفته یا بیش از حد

منظم می  تواند حواس مراجع را به خود پرت و مشغول نماید.
 



پوشش و شیوه نشستن درمانگر

 
o لباس درمانگر و هم چنین مراجع باید همانند پوشش معمول برای یک ویزیت حضوری

باشد.  
o لباس  هایی که رنگ های روشن و مالیم دارد به انتقال بهتر تصویر کمک می  کند ولی
استفاده از رنگ  های سفید، تیره یا خیلی روشن هم چنین درخشان یا طرحدار بودن لباس

(به ویژه طرح  هایی که خطوط افقی دارد) مناسب نیست و تصویر را مخدوش می  نماید.
o داشتن کاله به دلیل سایه  ای که بر چهره می  اندازد مناسب نیست. 

o نحوه نشستن بهتر است همانند گویندگان اخبار باشد و بهتر است دوربین بتواند
درمانگر را از کمر به باال نشان دهد. 

o بهتر است دستان درمانگر روی میز و قابل دیدن باشد تا اگر با آنها کاری انجام می  دهد،
چیزی یادداشت می  کند یا پرونده  ای را ورق می زند، حرکت  هایش برای طرف مقابل مبهم

نباشد.
 

 



احتیاط، دقت و پوشش رسانه ای مسئوالنه از وقایع دردناک و
توجه به تأثیرات آن بر کودکان و جوانان امری حیاتی است.
کودکان در درک واکنش های هیجانی و روانشناختی شان به

وقایع، ناتوان تر از بزرگساالن هستند.
ً فقدان را ً در مورد کودکانی که شخصا این موضوع مخصوصا
تجربه کرده  اند یا تحت تأثیر آن قرار گرفته اند بیشتر صدق می

کند.
هر چند رسانه نقش مهمی در تهیه اطالعات و اخبار در مورد
واکنش  های فوری و چگونگی مقابله مردم با شرایط بحرانی دارد.

ولی اگر تمرکزش بر بزرگ  نمایی جزئیات دردناک، رنج و فقدان
مردم یا احتمال تهدیدات دائمی در آینده باشد، می تواند
صدمات جدی به کودکان و افراد آسیب  پذیر وارد نماید. لذا

پوشش خبری باید بر روند بهبودی شرایط متمرکز باشد.

پوشش رسانه ای بحران و سالمت روان

کودک و نوجوان
 

(نکاتی برای رسانه ها)

آسیب ها و خطرات پوشش رسانه ای مداخله گر یا گسترده

 
بازگویی یا تأکید مکرر بر جزئیات یک بحران آسیب ها و خطرات
زیادی دارد، بخصوص در مواردی که پای تلفات و آسیب های
افراد و رنج کودکان در میان باشد. پوشش  های خبری دقیق و با
جزئیات فراوان از وقایع می  تواند سطح اضطراب کودکان را

افزایش دهد. کودکان و جوانان آسیب دیده، بخصوص افرادی که

بطور مستقیم با واقعه مواجه شده اند، ممکن است که در
صورت مواجهه مجدد با جزئیات واقعه از طریق رسانه،

واکنشهای آسیب زایی را بروز دهند. واکنش هایی مانند خشم- 
شدید، پرخاشگری، افسردگی، خودکشی، سوء مصرف مواد یا

آسیب به دیگران را ممکن است دیده شود.



وادار کردن کودکان یا جوانان به اظهار نظر در مورد آسیب ها و فقدان  هایشان یا یادآوری
تجربیاتشان می  تواند باعث مشکالت جدی روانشناختی در آنها شود. بخصوص در کودکان

که آسیب  پذیرتر هستند. 
به عالوه اگر در طول مصاحبه خبری، آنها احساس کنند از در زمان واقعه از پس چیزی که
باید می  گفتند و یا انجام می  دادند بر نیامده  اند، ممکن است احساس گناه شدیدی را
تجربه کنند. همچنین درخواست از کودکان برای اظهار نظر در مورد وضعیتی که برایشان
نامشخص است و درک واضحی از آن ندارند، می  تواند به آنها صدمه بزند. این کار آنها را

برای بیان مشاهدات یا اظهار نظر در مورد موضوعات و وقایعی که از نظر آنها واقعیت
ندارد یا اینکه تجربه نکرده  اند، تحت فشار و اجبار قرار می دهد.

پوشش  های خبری گسترده و مداخله  گر

می تواند مانعی برای رشد توانایی و انگیزه
شخصی کودکان و نوجوانان برای حرکت در

مسیر بهبودی باشد. به عالوه پوشش  های
خبری نامناسب از اقدامات و فعالیت  های
گذشته می  تواند هدف و ارزش مداخالت و
فعالیت  های انجام شده را تضعیف کند و

انگیزه را برای ادامه همکاری و تالش کم
نماید.

تمرکز بر روی ترس و آسیب ناشی از یک
رویداد ممکن است ناشی از این تصور
غلط باشد که کودکان متوجه وقایع نیستند
و توجهی به آن ندارند. در حقیقت، در
بیشتر موارد، خالف این موضوع صحیح
است و تأکید کردن بر روی این تصویر می- 

تواند به  طور غیرضروری ادراک کودکان از
تهدید را افزایش دهد.

مانع تمایل و اشتیاقتان برای فرضیه سازی یا بیان حدس و گمان  ها شوید.
 برای جلوگیری از انتشار اطالعات نادرست، ساختگی یا اغراق  آمیز به تأیید

گسترده واقعیت  ها از طریق چندین منبع رسمی نیاز دارید.
هویت قربانیان را تا زمانی که اعضای اصلی خانوادۀ آنها از طریق مجاری

رسمی مطلع نشده اند، به هیچ عنوان فاش نکنید.
به اطالعات کامال تایید شده و منابع معتبر استناد کنید.

به وضعیت بالقوه شکننده افرادی که مواجهه نزدیک با واقعه داشته اند یا
شخص مورد عالقه شان را از دست داده اند، احترام بگذارید.

به انواع واکنش های احتمالی، ناشی از وقایع آسیب زا یا سالگرد وقوع آن
رویدادها، آگاه باشید.

برنامه هایی که مسئولین برای بهبود شرایط، برگرداندن خانواده ها به شرایط
عادی، فعالیت های مربوط به مدیریت واقعه، یادبود و ... طرح ریزی کرده اند را

بشناسید.
اطالعاتی در مورد نحوۀ دسترسی به منابع کمکی برای مقابله با بحران و یا افراد
و نهادهایی که مردم در صورت مواجهه با مشکل می توانند به آنها مراجعه کنند

فراهم کنید.

رعایت برخی دستورالعمل ها در شرایط بحران، میتواند به خبرنگاران در پیشگیری از

پیامدهای ناخواسته احتمالی پوشش  های خبری نادرست کمک کند. این نکات
عبارتند از:



با مسئولین و مقامات مربوطه در مورد
چگونگی دسترسی اصحاب رسانه به
وقایع و کودکان و خانواده  ها، هماهنگی

های الزم را انجام دهید.

 به خواسته های مسئولین، مراقبین و
خانواده ها برای حفظ حریم خصوصی و
حفاظت از رفاه کودکان و نوجوانان

احترام بگذارید.

برای مصاحبه با جوانان عالوه بر

رضایت خودش نیاز به رضایت والدین

هم دارید.

اجازه دهید مصاحبه با جوانان فقط
زمانی که والد یا متخصص سالمت

روان حضور دارد، انجام گیرد.

هنگامی که گزارش در مورد امدادگران
تهیه می کنید، به یاد داشته باشید که
کودکان والدینی که در سازمان های
امداد رسان مشغول به کار هستند
ممکن است در طول زمان بحران

احساس خطر بیشتری داشته باشند.

 

 

 

 

آسیب دیدگان و خانواده  های آنها را از

گزارشات حساسی که قرار است در

مورد آنها تهیه شود، آگاه کنید.

الزم است از بیش از حد جلوه دادن و
دراماتیک نمودن اثر وقایع بر کودکان و

جوانان اجتناب کنید. 

بجای آن، چگونگی مقابله، کنار آمدن و
سازگاری آنها را گزارش دهید.

بر روی گام هایی که مدارس و خانواده
ها در جهت پیشبرد روند بهبودی
برداشته اند و نیز برنامه های پیشگیری
با هدف تقویت مهارت  های مقابله ای

کودکان تأکید کنید.

به منظور ارائۀ خدمات مداخله در
بحران برای دانش آموزان و آگاهی از
چگونگی عملکرد نهادها و سازمان های
مرتبط با متخصصان ماهر صحبت و

مشورت کنید.

 

 

 

 

نکاتی برای جلوگیری از آسیب در هنگام گزارش وقایع:



بع: ا من

راهنمای گفتگو با کودکان در مورد بحران همه گیری ویروس کرونا
(کووید 19) انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان آمریکا

کتاب پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختالالت هیجانی

کودکان ترجمه دکتر ضرغامی، انتشارات ارجمند
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ورندگان: (به ترتیب حروف الفبا)گردآ

اساتید و همکاران فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 

اسالمی شهر بابکی - مهین 
خادمی - مژگان 

داوری آشتیانی - رزیتا 
دودانگی - نسرین 
رازجویان - کتایون
روزبخش - ملیحه

ساالری - الهام
سلطانی فر- عاطفه

همکاری: ا  ب

رایی:   آ صفحه  طناز حسینیانی    

کارشناس آموزشی انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

(به ترتیب حروف الفبا)

مجموعه  این  مطالب  از  برداری  بهره  و  استفاده 
است. بالمانع  منبع  ذکر  با 

شهریور - زهرا 
شیرازی - الهام 
صادقیه - طاهره

عربگل - فریبا 
کوشا - مریم 

محرری - فاطمه
محمودی قرایی - جواد 

موسوی - شکوفه
میرزاده - منصوره

امراللهی - مونا                                 
پدرام- پریسا                             

ترابی مزرعه ملکی - نغمه 
حاج اسماعیل زاده - مریم               
حاج محمدی - فاطمه              

حسنلو - فاطمه 
رحمانی - نیلوفر

رحمانی - محراب 
رضائی - نسترن

روزبخش - وجیهه          

سبحانی - ساغر                      
                         

 
 

سیفی - فاطمه
شجاعی - فروغ

شیخ فندرسکی - طلیعه                  
شیرافکن - شیما                      

شهرآبادی - مطهره 
ضرغامی - فیروزه                             
فرهادیان - عاطفه                    
قلمزن اصفهانی - نفیسه              
کفایی زاد طهرانی - پرستو                             
کوهستانی دهقی - بهارک      

مشهدی - شادی.


