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مقدمه ◀

است، خال جایش آموزش نظام در هم و خانواده محیط در هم که آموزش هایی از ی

سالم، م تواند عاطف رابطه ی کل طور به است. عاطف روابط به مربوط آموزش های

بهبود باعث که دارند را این پتانسیل سالم روابط اینکه وجود با باشد. آزارگرانه یا ناسالم

آزارگرانه و ناسالم روابط شوند، شخص رشد و پرباری ، خوش ارزش مندی، احساس

ایجاد ناامن مواقع، بعض در و رنج شدن، کنترل ، بی احترام حس شما در م توانند

پیدا به نیاز اختالف، مقداری پارتنرتان با که دارد وجود این ان ام رابطە ای هر در کنند.

به این ها از کدام هر اما باشید؛ داشته ناامیدی احساس گاه و منصفانه راە حل ی کردن

است شده سع راهنما این در است. ناسالم رابطە تان که نیستند معن این به لزوماً تنهایی

شود. بیان ساده زبان به آزارگرانه و ناسالم سالم، عاطف رابطه نشانە های

سالم رابطه ۱

باید سالم رابطه ی ندارد. وجود بی نقص رابطه اسم به چیزی اما هستند؛ سالم زندگ ی از مهم بخش عاطف روابط

استرس های از باید اما داشت؛ خواهد استرس زمان هایی در رابطە ای هر بیاورد. زندگ تان به خوشحال استرس، از بیشتر

در خوبی احساس اوقات بیشتر در پارتنرتان و شما سالم، رابطه ی در کنید. جلوگیری نفر دو هر روی طوالن مدت روان

ی کلید باشید. داشته خودتان مورد در خوبی احساس نفرتان دو هر م شود باعث خوب رابطه ی دارید. رابطە تان مورد

سالم رابطه ی رابطە تان آیا بدانید م خواهید اگر است. خوب گفتگوی و برابری صداقت، اعتماد، احترام، سالم، رابطه

کنید. فکر م آید، ادامه در که مواردی به است،

سالم: رابطه ی در

ر همدی به م کنید. رفتار دوست دو مثل ر همدی با م دهید. گوش ر همدی به کردن قضاوت بدون و دقت با .۱

مهربانید. ر همدی به نسبت و م کنید افتخار
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