
 Have fun
If you want to discuss something serious, 
try having a laugh to break the ice first. 
Chances are, if you can share a laugh, you 
can also share other, more serious things.

Be available
Teenagers are always busy and hard to 
catch up with, so make sure you are 
available to listen to them. Sometimes 
you have to create opportunities to chat, 
like having a meal together, talking in the 
car or going out for a coffee or shopping.

Don’t overreact
Teenagers sometimes make dramatic 
statements, like ‘I don’t care about 
school!’ Don’t overreact, find out what 
they are trying to say. Look for hidden 
messages like ‘the teacher picks on 
me’. This is sometimes a sign that 
your teenager is not performing to the 
school or teachers’ expectations. Try and 
determine what the precise problem is 
and then calmly offer your point of view.

Talk to them
Chat to your teenager about their 
interests. Go and watch them play sport, 
watch their favourite TV shows with them, 
and talk to them about their friends or the 
movies and music they like.

Avoid the ‘third degree’
Try to avoid constantly questioning them. 
Constant lecturing is only a signal for 
teenagers to tune out and not only stops 
communication, but also discourages 
them from finding  their own ways to 
deal with problems. Give them time to 
answer any questions.

Learn to listen
It’s important to listen and understand 
what your teenager is saying. Don’t 
interrupt them with arguments. 
Instead, ask questions that will help you 
understand their position and give them 
your complete attention.

Learn to compromise
Think before you say no to your teenager 
and give reasons for your decision. Even 
if they don’t agree with your decision, it 
will be easier for them to accept if they 
can understand your reasons.

Stick to your decision
Once you have reached your decision  
and given your reasons, stay firm.  
Don’t get into a debate, even if   
your teenager persists in arguing,   
they will soon lose interest. 
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talking
to your teen

Whatever they do,  
your teenager needs to 
know that you believe  
in them and love them.

Remember no parent 
is perfect and in reality, 
parents and teenagers 
can’t get on all the time. 

Talking with your 
teenager can be an 
experience fraught 
with drama and 
tension. Here’s 
some tips for better 
communication.
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إذا أردت أن تبحث أمراً مهامً، فحاول الضحك 
أوالً لتلطيف اجلو. فالذي يمكن أن حيصل هو 
أنه إذا حتدثت مع ولدك يف أمر نكتة سيمكنكام 

ث يف األشياء األهم.  التحدّ

كن متواجداً
املراهقون مشغولون دائامً وليس من السهل 

أن جيدوا الوقت للتحدث. لذلك من املهم أن 
تكون متواجداً لالستامع لولدك املراهق. يتعنيّ 

عليك أحياناً أن ختلق فرصاً لتبادل احلديث معه، 
، أو يف  ث أثناء تناول وجبة طعام معاً كالتحدّ

السيارة، أو عند اخلروج من املنزل لرشب فنجان 
ق. من القهوة أو للتسوّ

ال تبالغ يف ردة فعلك
، كقوهلم مثالً  يقول املراهقون أحياناً كالماً هائالً

ني!“ جتنّب ردود الفعل املبالغ  ”املدرسة ال هتمّ
فيها، بل حاول معرفة ما دعا املراهق إىل قول 

ذلك. ابحث عن الرسائل التي يريد أن يوصلها 
م ينتقدين بدون سبب“. فقد  لك، مثالً ”إن املعلّ
يكون ذلك داللة عىل أن حتصيل ولدك املراهق 

مه أو تتوقعه  ليس باملستو الذي يتوقعه منه معلّ
منه مدرسته. حاول أن حتدد طبيعة املشكلة 

بالتحديد ومن ثم اعرض وجهة نظرك هبدوء.   

ث معه حتدّ
تبادل احلديث مع ولدك املراهق عن األمور 

التي هتمه. اذهب وشاهده وهو يلعب الرياضة، 
لة معه، وحتدث  وشاهد الربامج التلفزيونية املفضّ

معه عن أصدقائه أو عن األفالم أو املوسيقى 
التي حيبها.

جتنّب معاملته بغطرسة
حاول جتنّب استنطاقه باستمرار. فاستعامل طريقة 
إعطاء التعليامت باستمرار يدعو الولد املراهق إىل 

د توقفه عن  جتاهل احلديث متاماًً، وبدالً من جمرّ
احلديث فإن ذلك يثبّط من عزيمته للعثور عىل 

وسائله اخلاصة للتعامل مع املشاكل). افسح له 
جماالً كي جييب عىل أية أسئلة.

م أن تصغي ملا يقوله تعلّ
من املهم أن تصغي وتفهم ما يقوله ولدك 

املراهق. ال تقاطعه باحلجج. بل اطرح األسئلة 
التي تساعدك عىل فهم وضعه واعطه كامل 

اهتاممك.

م قبول احللول الوسط تعلّ
ه  ر قبل أن تقول ال لولدك املراهق، واعطِ فكّ

اذ قرارك. وحتى وإن مل  األسباب التي دعتك الختّ
يوافق هو عىل قرارك، فسيكون من األسهل عليه 

أن يقبله إذا استطاع فهم أسبابك.

كن ثابتاً يف قرارك
متى توصلت إىل قرارك وأعطيت األسباب التي 
اذه إثبت عليه. ال تنزلق إىل حالة من  دعتك الختّ

األخذ والرد مع ولدك املراهق بشأن هذا القرار، 
إذ حتى وإن أرصّ هو واستمر يف النقاش فإنه 

رسعان ما سيفقد الرغبة يف ذلك. 
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