
Çocuğunuzun dinlediğini algılama ile ilgili sorunlarını bir bakışta anlamak

• Dinlediğini anlama konularının yaygın bir nedeni işitsel işlem bozukluğudur.

• Diğer koşullar da dinleme becerilerini etkileyebilir.

• Öğrendiğini anlayamama sorunlarına yardımcı olabilecek tedaviler vardır.

Çocukların zaman zaman ebeveynlerini veya öğretmenlerini duymazdan gelmeleri alışılmadık
bir  durum  değildir.  Ancak,  dediklerinizi  sık  sık  tekrarlamak  zorunda  kalıyorsanız  ve
çocuğunuz hala onları anlamıyorsa, bu, dinlediğini anlama ile ilgili bir sorun olduğuna işaret
edebilir. İşitsel işlem bozukluğu (APD) bu sorunların ortak bir nedenidir, ancak diğer sebepler
de  vardır.  Dinlediğini  anlamada  sorun  yaşayan  çocuğunuza  nasıl  yardımcı  olabileceğiniz
hakkında daha fazla bilgi edinin.

Karşılaşabileceğiniz Durumlar

Dinlediğini anlama sorunları olan çocukların duyma sorunları yoktur. Sorun, beynin duyduğu
sesleri  nasıl  işlediğiyle  ilgilidir.  Belirtiler  onlara  neyin  sebep  olduğuna  ve  çocuğun  kaç
yaşında olduğuna bağlı  olarak farklılık  gösterebilir. Okul  öncesi  dönemde olan bir  çocuk,
şarkı  veya  tekerlemeleri  öğrenme  konusunda  zorlanabilir.  Bir  ortaokul  çocuğu  ise,
konuşmaları takip etmede sorun yaşayabilir.

Çocuğunuzun  dinlediğini  anlama ile  ilgili  sorunları  varsa,  “Ha?”  ya  da  “Ne?” ifadelerini
birçok anne-babadan daha çok duymuş olabilirsiniz. Eğer ondan istediğiniz şeyi yapmazsa,
bunun  sebebi  söylediğiniz  şeyi  hatırlayamaması  ya  da  ona  dikkatini  verememesi  olabilir.
Dinleme sorunları  olan çocuklar  da kolayca  dağılabilir  ve bu öğrenme ile  ilgili  sorunlara
neden olabilir.

İşte dinlediğini anlamadaki problemlerin bazı ortak belirtileri:

• Özellikle bir aşamadan daha fazlaysa, sözlü yönergeleri takip etmede sorun

• Genellikle konuşmacıların söylediklerini tekrar etmelerini ister

• Özellikle arka planda oluşan gürültü ile veya ani yüksek seslerle dikkati çabucak dağılır

• Sesleri anlamayı içeren okuma ve yazma ile ilgili konularda zorlanma

• Sözlü (kelime) matematik problemlerinde zorluk

• Konuşmaları takip edip dahil olmakta sıkıntı çeker

• Müziğe olan yeteneği zayıftır

• Şarkılar veya tekerlemeler öğrenme konusunda zorluk yaşar

• Okuduğu veya duyduğu ayrıntıları hatırlamak onlar için güçtür

Dinlediğini Anlayamama Sorunlarının Nedeni

İşitsel  işlem bozukluğu,  dinlediğini  anlamada  yaşanan  problemlerin  yaygın  bir  sebebidir.
Ancak, insanların ne söylediğini anlamada sıkıntı oluşturan başka öğrenme ve dikkat sorunları
da vardır. Dinlemeyle ilgili sorunlara neden olabilecek durumlar hakkında daha fazla bilgi
edinebilirsiniz.
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İşitsel  işlem bozukluğu (APD): Bu beyin-temelli  duruma sahip olan çocuklar, seslerdeki
anlaşılması  güç ince  farkları  her  zaman duyamazlar. Sınıflar  dahil  olmak üzere  çok fazla
gürültülü  bir  yerdelerse,  sorun  daha  da  büyük  olabilir.  APD'li  çocuklar  genellikle
öğretmenlerden talimatları tekrar etmelerini ister. Sanki bu çocuklar hiç dikkat etmiyorlarmış
gibi görünebilir.

APD  esas  olarak  bir  dinleme  sorunu  olsa  da,  konuşmayı  da  etkileyebilir.  Bazı  çocuklar
anlaşılır  bir  şekilde  konuşamaz,  duymadıkları  kelimelerin  sonlarını  veya  bazı  heceleri
atlayabilirler. APD, çocukların büyüyünce aşabilecekleri  bir  şey değildir. Ancak hem evde
hem de okulda dinleme becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilecek stratejiler ve teknikler
vardır.

APD'nin yanı sıra bir çocuğun, insanların söylediklerini takip etmesini zorlaştırabilecek başka
durumlar da vardır. Bazı belirtiler benzer olsa da nedenleri farklıdır. Çocuğunuzun dinlediğini
anlama sorunlarına sebep olan başka durumlar:

Dikkat  eksikliği  hiperaktivite  bozukluğu  (DEHB):  Bir  çocuğun  dinlemediği  zaman
şüphelenilen yaygın bir beyin-temelli durumdur.  DEHB, dürtülere odaklanıp onları kontrol
etmeyi  zorlaştırmaktadır.  Bazı  çocuklarda  hiperaktivite  belirtileri  olunca  sürekli  hareket
ederler. DEHB olan çocuklar başkalarını duymazdan geliyormuş gibi görünebilir.

Gerçek şu ki,  DEHB'li  çocuklar  genellikle  dinlerler, ama duyduklarını  anlamazlar. Dikkat
sorunları  olan  birçok çocuk,  yetersiz  çalışan  işler  bellek  becerilerine  sahiptir. Bu yüzden,
uzunca bir talimat aldıklarında, onu hatırlayamaz ve bocalarlar.

DEHB olan çocuklar, konuşmalara dahil olmak isterken başka zorluklar da baş gösterebilir.
Örneğin, sıra ile söz hakkı almada sorun yaşar ya da söyleyeceklerini çabucak unuturlar. Karşı
taraftaki kişi işe, dinlemediğini düşünebilir.

Sosyal (pragmatik) iletişim bozukluğu (SCD): Bu, pragmatik dil bozukluğu ve semantik
pragmatik bozukluk olarak bilinen yeni tanımlanmış bir durumdur. SCD'li çocuklar sıklıkla
insanların sözünü keserek onları  rahatsız eder ve konuştuklarında dinlemezler. Fakat  kaba
oldukları için değil, sadece dilin sosyal kurallarıyla ilgili sorun yaşadıkları içindir.

SCD'li çocuklar, insanların söylediklerini anlamakta zorluk çekebilir. Örneğin, bir içeriği veya
metni  anlamalarını  gerektiren  bir  durumla  karşılaşınca.  Ayrıca,  bir  konuşmaya  nasıl
başlayacaklarını veya başladıkları konuşmaya nasıl devam edeceklerini bilmeyebilirler.

Disleksi:  Temelde okuma ile ilgili sorunlara neden olan bir öğrenme problemidir.  Disleksi
olan  çocuklar,  okuma  esnasında  harf  sırasını  karıştırabilir  ve  okurken  küçük  sözcükleri
atlayabilirler.  Ancak  disleksi ve  işitsel  zayıflıklar  arasında  bir  bağlantı  vardır.  Bu
kombinasyon dinlediğini anlamayı zorlaştırabilir.

Sorularınıza Yanıtlar

Ebeveyn olarak, çocuğunuzun dinlediği şeyleri anlamadığını ilk fark eden siz olabilirsiniz.
Çocuğunuzun öğretmeni veya doktoru endişelenmenize gerek olmadığını söylese bile, yine de
bir değerlendirme yaptırmak iyi bir fikirdir. Erken tedavi, çocuğunuzun uzun süreli öğrenme
ve  sosyal  anlamda  sıkıntılar  yaşamasını  engelleyebilir.  Çocuğunuzun  dinleme  sorunlarına
neyin yol açtığını öğrenmek için atabileceğiniz bazı adımlar:
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•  Çocuğunuzun  öğretmeniyle  konuşun.  Evde  gözlemlediklerinizi,  öğretmenin  okulda
gözlemledikleriyle  karşılaştırırsanız,  başlangıç  için  sağlam  bir  adım  atmış  olursunuz.
Profesyonellerle  paylaşmak  için  değerli  bilgiler  edinebilirsiniz.  Ayrıca  öğretmen,
çocuğunuzun  dinlemesini  ve  anlamasını  kolaylaştırmak  için  sınıfta  farklı  stratejiler
deneyebilir.

•  Bir eğitim değerlendirmesi yaptırın.  Çocuğunuzun sıkıntılarının arkasında yatan sebebin
dinlediğini anlama sorunu olduğundan şüpheleniyorsanız, siz veya çocuğunuzun öğretmeni,
okuldan eğitim değerlendirmesi yapmasını isteyebilirsiniz. (Okul sizin izniniz olmadan bunu
yapamaz.)  Okul  kabul  ederse,  sizden  herhangi  bir  ücret  alınmayacaktır.  Sonuçlara  bağlı
olarak, çocuğunuz ihtiyaçlarını karşılamak için destek ve servis alabilir. Okul, bu hizmetleri
bir 504 planı veya BEP aracılığıyla sunmaktadır.

•  Çocuğunuzun  doktoru  ile  konuşun. Çocuğunuzun  doktoru  ile  konuşarak  sorularınıza
cevaplar alabilirsiniz. Çocuğunuzun dinleme sorunlarına neden olabilecek herhangi bir tıbbi
sorunun (veya  bunun dışında)  ortadan kaldırılması  için  ilk  adımdır. Doktor, çocuğunuzun
işitme durumunu kontrol edebilir veya odağı hakkında soru sorabilir. Daha fazla test için bir
uzmana da başvurabilirsiniz.

• Bir uzmanla konuşun. İşitme sorunlarını test etmek için bir odyoloğa yönlendirilebilirsiniz.
Bu uzman ayrıca çocuğunuzu APD için değerlendirmeye de yardımcı olabilir. Bir konuşma
dili patoloğu çocuğunuzu SCD için değerlendirebilir. Bazı pediatristler ise çocukları DEHB
için  değerlendirecektir.  Ancak  çocuğunuzun  doktoru  sizi  bir  psikolog  veya  nöroloğa
yönlendirebilir.

Çocuğunuz 3 yaşın altındaysa, eyaletinizin erken müdahale sistemine başvurabilirsiniz. Kayıt
olmadan ücretsiz bir değerlendirme yapabilirsiniz.

Şimdi Ne Yapabilirsiniz

Çocuğunuzun  dinlediğini  anlama  sorunlarına  neyin  yol  açtığını  bilmiyor  olsanız  bile,
becerilerini geliştirmesine yardımcı olmanın yolları vardır. Ayrıca, ikiniz için de bu yolculuğu
daha kolay hale getirmek için adımlar atabilirsiniz. İşte bazı öneriler:

•  İlgili  konu hakkında yapabildiğiniz kadar çok şey öğrenin. Çocuğunuzun dinlediğini
anlama sorunlarına neyin sebep olduğunu anlamak doğru desteği almanıza yardımcı olabilir.
Çocuğunuzun sizi bilerek ve isteyerek göz ardı etmediğini bilmek, daha sabırlı ve destekleyici
olmanıza yardımcı olabilir.

•  Gözlemleyin ve not  alın. Çocuğunuzu izleyerek,  insanların  neler  söylediğini  ne zaman
anlayıp  anlayamadığını  fark  edebilirsiniz.  Bu,  evde  değişiklik  yapmanıza  ve  dinlediğini
anlama  stratejilerini  geliştirmenize  yardımcı  olabilir.  Not  almak,  çocuğunuzun  doktoru,
öğretmenleri ve uzmanlarıyla konuştuğunuzda size yardımcı olacaktır.

• Sessizde tutun. Televizyonu kapatın ve konuşurken çocuğunuzun size bakmasını sağlayın.
Herhangi bir gürültü olduğunda önemli bir konuşma yapmaya çalışmayın.

•Profesyonellerle çalışın. Çocuğunuzun konuşma dili terapisti veya özel eğitim öğretmeni,
terapisini  evde  nasıl  destekleyebileceğinize  dair  fikirlere  sahip  olabilir.  Becerileri
güçlendirmek için oynayabileceğiniz egzersizler veya oyunlar olabilir.
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• Diğer ebeveynlerle bağlantı kurun. Benzer konularla uğraşan diğer aileleri bulmak destek
ve çok fazla faydalı bilgi sağlayabilir.

Çocuğunuzun  dinlemeyi  anlama  konusundaki  sorunları  ortadan  kalkmayacak.  Ancak
zorlukların üstesinden gelme yeteneği büyüyebilir. Kendine olan saygısını geliştirmesine ve
başarılı olması için ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Anahtar Bilgiler

• İşitsel işlem bozukluğu, dinlediğini anlayamamanın yaygın bir nedenidir.

• Çocuğunuzun öğretmeni ile notların karşılaştırılması, çocuğunuzun göğüs gerdiği zorluklara
neyin yol açtığını anlamak için iyi bir ilk adımdır.

•  Evde  ve  okulda  okuduğunu  anlama  konularında  çocuklara  yardım etmenin  birçok  yolu
vardır.

AçıkMavi Psikoloji Ekibi
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