
Çeşitli öğrenme ve dikkat sorunları zaman yönetimi konusunda nasıl sorun yaratabilir?

Bir Bakışta
• Öğrenme ve dikkat sorunlarının birçoğu, zamanı iyi yönetmeyi zorlaştırabilir.
• Zaman yönetimi ile ilgili sorunlar, yürütücü işlev sorunları ve DEHB'in bir işareti olabilir.
• Disleksi gibi öğrenme sorunları, zaman yönetimi ile dolaylı olarak sorunlara neden olabilir.

Bir çocuk zaman yönetimi ile çok fazla sorun yaşıyorsa, bu, yönetici işleyiş sorunlarının bir
belirtisi  olabilir.  Aslında  asıl  işaretlerden  birisi  budur.  Fakat  diğer  öğrenme  ve  dikkat
sorunları, bir çocuğun zamanını planlamasında ve işlerini yapmasında sıkıntı yaratan engelleri
ortaya çıkarabilir.
Zaman yönetimi ile ilgili sorunlara nelerin sebep olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin
ve unutmayın ki bu sorunlardan bazılarının aynı anda birlikte ortaya çıkması oldukça yaygın
bir durumdur.

Yönetici İşlev Sorunları Zaman Yönetimini Nasıl Etkileyebilir
Nedir: Yönetici  işlevler  olarak  adlandırılan  bir  dizi  zihinsel  becerideki  zayıflıktır.  Bu
beceriler, beynin bilgiyi düzenlemesine ve harekete geçirmesine yardımcı olur.
Zaman  yönetimi  ile  bağlantısı: Yönetici  işleyiş  becerileri,  çocukların  dikkat  etmesine,
planlamasına, ezberlemesine, görevlere başlamasına ve öncelik vermesine olanak sağlar. Bu
becerilerin herhangi biriyle ilgili sorunlar zaman yönetimi ile problemlere yol açabilir.
Özel zorlukları: Zaman yönetiminde büyük rol oynayan üç yönetici işlev vardır. Her birinin
nasıl çalıştığı ve her birinde meydana gelecek herhangi bir sorunun nasıl zorluklar yaratacağı
aşağıda anlatılmıştır.
•  Esnek  düşünme:  Bu  beceri,  çocukların  bakış  açılarını  değiştirmesine  yardımcı  olur.
Birbirinden farklı durumlarda neyin işe yarayıp yaramadığını görmelerini sağlar. Örneğin, bir
çocuk,  kesirler  üzerinde  çalışırken  matematik  ödevini  bitirmek  için  sadece  30  dakikaya
ihtiyaç duyabilir. Fakat sınıf yeni bir üniteye başladığında, işini yapmak için daha fazla zaman
ayırması gerekebilir çünkü ona aşina değildir.
Bu esnek düşüncede sorun yaşayan çocuklar her zaman durumun ve ihtiyacın farklı olduğunu
kabul etmezler. Bu yüzden gerekli ayarlamaları zamanında yapamazlar.
• Otokontrol: Bu beceri (aynı zamanda önleyici kontrol veya dürtü kontrolü olarak da ifade
edilebilir),  çocukların  dikkat  dağıtıcılara  karşı  direnmelerine  ve  odaklanmalarına  yardımcı
olur. Bir çocuğun, önündeki hedefi tamamlamak için diğer odadan duyulan TV programına
olan  doğal  ilgisini  geçersiz  kılmasını  sağlar.  Bu  doğrultuda  hareket  ettiğinde,  odasını
temizlemeyi bitirebilir ve arkadaşlarıyla vaktinde buluşabilir.
Otokontrolü  zayıf  olan  çocuklar,  ellerindeki  işe  odaklanamaz,  zorluk  çekerler.  Asıl
amaçlarından saptıkları için zamanlarını da verimli kullanamazlar.
• İşler bellek: Bu beceri, çocuklar detaylı bir şekilde çalışıp planları uyguladıklarında, bilgiyi
zihinlerinde aktif tutmalarına yardımcı olur. Tüm bunlar, görevleri eksiksiz, tam ve zamanında
doğru  şekilde  tamamlama  yeteneğine  katkıda  bulunur.  İşler  belleği  zayıf  olan  çocuklar,
görevler planlama ve verimli bir şekilde sonuçlandırmada zorlamaktadır.
Deneyebileceğiniz stratejiler: Esnek düşünme becerilerini geliştirmenin bir yolu, kelimelerin
farklı  anlamlara  sahip  olabileceğini  göstermek  için  aptalca  şakalar  ve  kelime  oyunları
yapmaktır. Çocuğunuzun kendini kontrol etmesine yardımcı olmak için, davranışlarına dikkat
edin ve her bir davranışın arkasında yatan duyguyu belirtin. İşler bellek gücünü artırmak için,
çocuğunuzdan,  daha  yeni  duyup  veya  söylediği  şeyler  hakkında  beyninde  bir  resim
oluşturmasını öğretin.
Daha fazla fikir için, çocuklara yönetici işleyiş sorunlarına yardımcı olacak pek çok stratejiyi
araştırabilirsiniz.
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DEHB, Zaman Yönetimini Nasıl Etkileyebilir
Nedir: Yönetici işlev sorunlarıyla yakından bağlantılı, beyin yapısı ve kimyası ile ilgili bir
sorundur.
Zaman yönetimi ile bağlantısı:  Yönetici işlevlerdeki zayıflık  DEHB'in bir işaretidir. Yani
DEHB olan çocuklar genellikle zaman yönetiminde sorun yaşarlar.
Özel zorlukları: DEHB olan çocuklar, çoğu zaman, zaman yönetiminde kilit rol oynayan üç
yürütücü  beceriyle  mücadele  ederler.  Diğer  DEHB belirtileri  de  eklenince,  çocukların
görevleri  planlama  ve  bitirmelerini  daha  da  zorlaşır.  Bunlar  arasında  zayıf  organizasyon
becerileri ve kıpırdamadan yerinde oturamama vardır.
Deneyebileceğiniz  stratejiler: DEHB olan  çocukların  zamanı  verimli  bir  şekilde
yönetmelerine yardımcı olacak yolları öğrenin. Çocuğunuzun düzgünce oturup odaklanmasını
kolaylaştıracak  yöntemler  keşfedin.  Sınıftaki  uygun  düzenlemeler,  ona  okulda  yardımcı
olabilir.  Çocuğunuza  organizasyon  ve  zaman  yönetimi  becerilerini  öğretmek  için  bir
organizasyon koçundan akıl alabilirsiniz. Davranış terapisi teknikleri de yardımcı olabilir.
Daha fazla strateji  keşfederek  DEHB olan çocukların bu konuda yaşanan belli  başlı  ortak
sorunları yönetebilmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Diskalkuli, Zaman Yönetimini Nasıl Etkileyebilir
Nedir: Sayıları  ve matematik kavramlarını anlamayı zorlaştıran beyin tabanlı  bir öğrenme
sorunudur.
Zaman yönetimi ile bağlantısı: Diskalkuli, bir çocuğun saat okuma, ölçüm yapma ve zamanı
anlamlandırma yeteneğini etkileyebilir.
Özel  zorlukları: Diskalkuli olan  çocuklar  bazen  bir  şeyler  yapmak  için  gereken  zamanı
ölçmekte  zorlanabilirler.  Örneğin,  öğretmen  sınavı  tamamlamak  için  20  dakika  kaldığını
sınıfa söylediği zaman, çoğu çocuğun ne kadar  zaman kaldığını  anlamaları  için  bir  durup
düşünmeleri  gerekir.  Diskalkuli bir  çocuk, ne kadar  zaman geçirdiğini  bilmeyebilir, bu da
hızını uygun bir şekilde ayarlamayı zorlaştırır ve kendini düzene sokmada sorun yaratır.
Deneyebileceğiniz  stratejiler:  Çocuğunuz  için  sınıfta  uygulanabilecek  imkanlardan
faydalanın. Örneğin, sınavlarda uzatılmış süre çocuğun işini oldukça kolaylaştırır. Matematik
konusunda  yardımcı  olabilecek  uygulamalara,  bilgisayar  yazılımlarına  ve  diğer  yardımcı
teknolojileri  de  araştırın.  Ayrıca,  zamanın  anlaşılması  ve  ölçülmesi  gibi  konular  da  dahil
olmak  üzere,  bir  eğitim  terapistinin  çocuğunuzla  matematik  sorunları  üzerinde  çalışması
değerlendirebileceğiniz bir diğer strateji olabilir.

Diğer Öğrenme Sorunları Zaman Yönetimini Nasıl Etkileyebilir
Sözel olmayan öğrenme güçlükleri soyut akıl yürütmede sorunlara neden olabilir. Bu, belirli
matematiksel  ifadelerini  anlamayı  ve  zamanın  yönetimiyle  ilgili  zorluklara  neden olabilir.
Çocuğunuz soyut düşünmekte sıkıntı yaşıyorsa, bir uzmandan yardım almanın vakti gelmiş
demektir.
Bazı  öğrenme  sorunları,  zaman  yönetimini  dolaylı  olarak  etkileyebilir.  Bir  çocuğun
öğrenmesini zorlaştıran herhangi bir şey, aynı zamanda onun olaylara ayak uydurmasını da
zorlaştırabilir.  Mesela,  disleksi olan  (öğrenme  güçlüğü)  bir  çocuğun  bir  romanı  okuması,
dislektik olmayan akranından yaklaşık üç kat daha uzun sürebilir. Disgrafisi olan bir çocuğun
ise derste seri bir şekilde not tutması güç olabilir.
Öğrenme  sorunları  olan  çocuklar  da  kendileri  için  zorlayıcı  görevler  konusunda  hayal
kırıklığına uğrayabilirler. Bunun sonucunda, işlerini ağırdan alırlar ya da erteleyebilirler. Bu,
zaman yönetimini etkileyebilir, ancak yürütme işlevinde bir sorun olmayacaktır.
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Bununla birlikte,  disleksi ve  DEHB gibi öğrenme sorunlarının sıklıkla birlikte yaşandığını
hatırlamakta fayda var. Bu nedenle, çocukların hem öğrenme sorunları hem de yönetici işlev
sorunları olması sıra dışı bir durum değildir.  Disleksi ve yönetici işlev sorunları arasındaki
bağlantı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Gelişim ve Zaman Yönetimi Becerileri
Bazen  zaman  yönetimi  ile  ilgili  problemler,  herhangi  bir  öğrenme  veya  dikkat  sorunu
yüzünden ortaya çıkmaz. Bu sadece gelişimle alakalı bir mesele olabilir.
Her  çocuğun  yürütme  işlevleri  aynı  oranda  gelişmez.  Bazıları  daha  fazla  zamana  ihtiyaç
duyarken bazıları duymaz. Diğer beceriler gibi yönetici işleyiş becerileri de deneyim ve pratik
ile  gelişir.  Bunlar  sayesinde,  çocuklar  zamanlarını  yönetmede  daha  iyi  olmaya  eğilimleri
gösterirler. Bu, yönetici işleyiş sorunları olan çocuklar için bile geçerlidir - özellikle evde ve
okulda güçlü destekleri varsa.
Çocuğunuzda  yönetici  işleyiş  sorunları  olabileceğini  düşünüyorsanız,  ne  yapacağınızı
öğrenmenizde fayda var. Ebeveynlik Koçu merkezlerinde zaman yönetimi sorunları yaşayan
çocuklara yardımcı olacak düzinelerce yaşa özel ipuçları keşfedebilirsiniz. Ev ödevi yaparken
çocukların zamanlarını yönetmelerine yardımcı olacak yolları öğrenin. Ve eğer üniversiteye
gidecek bir çocuğunuz varsa, zaman yönetimi için bir sistem geliştirmesine yardımcı olun, bu
konuda bilgi edinin.

Anahtar Bilgiler
•  Yönetici  işleyiş  sorunları,  zaman  yönetimi  problemlerinin  ana  nedenidir  ve  çocukların
yönetici becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak birçok yol vardır.
• Diskalkuli olan çocuklar, ölçüm yapmakta ve zamanı anlamlandırmada zorluk çekmektedir.
Bu, zamanlarını nasıl yönettiklerini etkileyebilir.
•  Yönetici  işleyiş becerileri  gibi  zamanı  yönetme yeteneği de çocuklar  büyüdükçe gelişen
becerilerdir.

AçıkMavi Psikoloji Ekibi
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