
 

 

 بانیپشت یها گروه

، ایجاد بانیپشت یها گروه هدف  .کنند یم جمع هم دور ندبانیگر به دست مشترک لیمسا با که را یافراد ،1بانیپشت یها گروه

 انندم واحد ی مسأله کی به فقط معموالً بانیپشت یهاهگروامید و روحیه در اعضا و به اشتراک گذاشتن تجربیات یکدیگر است. 

، وسایر مریآلزا مانند مغز شیفرسا یها یماریب به مبتال مارانیب از مراقبت سوء مصرف مواد،، یقلب یها یماریب ابت،ید نه،یس سرطان

 .پردازند یم مشکالت

 

 راههای پشتیبانی

 ای و ، رو در ور جلسات صورت به ی دیگربعض  ،تلفن ای نترنتیا قیطر از هاگروه یبعض. است متفاوت ها گروه نیا در یبانیپشت نحوه

 و گاهگاه ،رو در رو جلسات در است ممکن و است اعضاء از یکی عهده بر معموالً ها گروه نیا اداره. کنند یم تیفعال آنها از یبیترک

 نمایند. دعوت زین ربطیذ کارشناسان از حسب نیازبر 

 

 بانیپشت یها گروه یایمزا

 بانیرگ به دست شما لیمسا هیشب یلیمسا با که آشنا می شوید یافراد اب شما بان،یپشت یها گروه ییاجرا نحوه به توجه بدون

 یکرف بانیپشتیک  به و گذارند یم اشتراک به نیریسا با را خود یتجرب یراهکارها و ها آموخته معموالً ها گروه نیا یاعضا. هستند

 .شوند یم لیتبد گریکدی یاحساس و

 

 بانیپشت یها گروه در شرکت دیفوا

 کمتر یکس یب و ییتنها احساس 

 مشکل بهتر تیریمد توان آوردن دست به 

 یدرماندگ و اضطراب ،یافسردگ استرس، کردن کم 

 فتدیب اتفاق است ممکن ندهیآ در که آنچه با بهتر ییآشنا 

 خدمات ریسا و پرستار متخصص، پزشک مانند یمحل امکانات و خدمات با شتریب ییآشنا. 

 

 است؟ مناسب شما یبرا نظر مورد گروه ایآ

 بدست آورید. آن در شرکت نحوه و گروه مورد در یاطالعات یستیبا گروه هر به پیوستن از قبل

 است؟ نهیهز پرداخت مستلزم آن در شرکت ای است گانیرا گروه ایآ 
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 دارند؟ یسازگار شما فکر با و اند شده فیتعر گروه اهداف ایآ 

 است؟ برخوردار آن تیریمد یبرا الزم تجربه از گروه گرداننده ایآ 

 مانند؟ یم یباق یخصوص و یسرّ شده بیان مطالب ایآ 

 دارد؟ یسازگار شما یکار برنامه با جلسات لیتشک نحوه ایآ 

 مجبور شما است، داده جهت و تیماه رییتغ دیجد یاعضا شدن اضافه و زمان مرور اثر در ای ستین شما مناسب گروه که یصورت در

 .نرود هیحاش به و بپردازد شما مشترک یازهاین به که است مناسب شما یبرا یگروه. دیبمان گروه در دیستین

 

 نامناسب یها گروه

 ست نسبتاً آسان است. به موارد زیر توجه کنید: نیتشخیص اینکه گروه مورد نظر برای شما مناسب 

 ؛بفروشد شما به را یخدمات ای سیسرو دارد اصرار یگروه اگر 

 ؛کند مداواکامالً  را شما تواند یم که دهد یم نانیاطم شما به اگر 

 ؛دیکن رها را مداوا ادامه که کند یم قیتشو را شما معالج پزشک هیتوص برخالف اگر 

 ؛پردازد یم شما یها تیفعال و کارها قضاوت به اگر 

 .دیکن ترکاین گروه مناسب شما نیست و بهتر است آنرا 

 

 ینترنتیا یها گروه در شرکت یها ینگران

 شما به اشتباه اطالعات و نباشند کنند یموانمود  کهچه را  آن است ممکن د،یشو یم آشنا آنها با که یافراد دیباش داشته ادی به

 به ار خود تلفن شماره و آدرس لیدل نیهم به. باشند داشته را شما از کردن استفاده سوء الیخ است ممکن گروه نیا یاعضا. بدهند

 شما به ار یدیجد یدرمان روش ،بفروشند شما به را یسیسرو ای خدمت کنند یم یسع که یافراد به. دینده د،یشناس ینم که یافراد

 .دیکن نگاه اطیاحت و دیترد و شک ی دهید با بفروشند شما به ییکاال یا و ،دهند هئارا

 

 د؟یببر گروه در شرکت از را استفاده حداکثر چگونه

 دیتوان یم شما. دیباش نگران هستند، ناشناس افراد معموالً که گرانید به خود تیوضع و مشکالت انیب از است ممکن شما ابتدا در

 اتیتجرب ذاشتنگ اشتراک به با دیتوان یم شما شتر،یب نانیاطم شدن جادیا و زمان شرفتیپ با. دیباش شنونده فقط هیاول یبرخوردها در

 .دیکن کمک گروه ییکارآ به خود

 و پزشکان رشتیب یبرا دیمف و معتبر یها گروه معموالً. دیکن صحبت دیهست آن عضو که یبانیپشت گروه درباره خود پزشک با حتماً

 معالج زشکپ با مشورت و ارتباط نیگزیجا بانیپشت گروه کی در شرکت که دیباش داشته ادی به. هستند شده شناخته متخصصان

 .دیکن عمل پزشک نظر تحت دیبا فقط مداوا به مربوط امور در و شود ینم


