
Çocuğunuzun Sözel Dil Bozukluğu ile İlgili Sorunlarını Anlama

Bir Bakışta

• Konuşma ve dil bozuklukları çocuklarda yaygın olan bir durumdur.

• Çocukların konuşma ve dil bozuklukları, konuşma dili patologları tarafından teşhis ve tedavi
edilir.

• Çocuklar birden fazla soruna sahip olabilir ve belirtiler çakışabilir.

Çocuğunuz konuşulan dil ile sorun yaşıyorsa, nedenini anlamak zor olabilir. Bunun nedeni,
farklı  becerileri  etkileyen  farklı  dil  sorunlarının  olmasıdır.  Bunların  üçü,  çocukların
kendilerini ifade etmeleri için dili nasıl kullandıklarını doğrudan etkiler. Bunlar ifade edici dil
bozukluğu,  karışık  alıcı-ifade  edici  dil  bozukluğu  ve  sosyal  (pragmatik)  iletişim
bozukluğudur.

Ancak  diğer  koşullar  çocukların  iletişim  kurmasını  zorlaştırabilir.  Konuşulan  dilde
problemlere neyin neden olduğunu ve nasıl yardımcı olabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi
edinin.

Karşılaşabileceğiniz Durumlar

Konuşma dili ile ilgili bir sorun, konuşma sorunları ile aynı şey değildir. Dil bozukluğu olan
çocuklar kelimeleri telaffuz etmede sorun yaşamayabilir, ancak cümleleri mantıksal bir sırada
bir araya getirmek için mücadele edebilirler. Konuşulan dil ile ilgili belirtiler şunlardır:

• Aynı yaştaki çocuklarla karşılaştırıldığında sınırlı bir kelime dağarcığı vardır

• Genelleme yaparken “şey” gibi kelimeler kullanır

• Kelime haznesine yeni kelimeler katmada zorluk çeker

• Anahtar kelimeler olmadan konuşur

• Konuşurken bazı ifadeleri dönüp dolaşıp tekrar kullanır

• Başkalarının ne dediğini anlamasına rağmen, fazla konuşmaz

• Kısa, basit cümleler kullanır veya tabirler kullanarak konuşur

• Konuşurken sınırlı sayıda cümle yapıları kullanır

• Sosyal etkileşimlere çok az ilgi duyar

• Herhangi bir sohbet ortamında konuyla alakasız konuşur veya başka kimseyi konuşturmaz

• Farklı dinleyiciler veya durumlar için üslubunu değiştirmez

• Yalnızca ima edilen ve doğrudan ifade edilmeyen şeyleri anlamakta güçlük çeker

• İnsanları nasıl doğru bir şekilde selamlayacağını veya dikkat çekeceğini bilemez

• Bilmeceleri ve kinayeli ifadeleri anlamakta zorlanır
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Konuşma Dilindeki Sorunların Nedeni

Çocukların kendilerini sözlü olarak ifade etmelerini zorlaştıran iki temel durum olsa da, diğer
konular konuşmayla ilgili problemler yaratabilir. Ve çocuklar birden fazla sorunla aynı anda
karşılaşabilirler. Konuşma dilinde en sık karşılaşılan problemlerin sebepleri şunlardır:

• İfade edici dil bozukluğu: Gelişimsel ifade afazisi olarak da bilinen bu durum, düşünceleri
ve duyguları sözel olarak ifade etmeyi zorlaştırmaktadır. Sınırlı bir kelime dağarcığına sahip
olan bu çocuklar genellikle geç konuşurlar ve kendi başlarına “yetişemezler. ”Cümlelerdeki
anahtar kelimeleri atlayabilir ve zamanları karıştırabilirler. Ayrıca  disleksi,  DEHB ve işitsel
işlem bozukluğu gibi diğer öğrenme ve dikkat sorunları için de risk altındadırlar. 

Semptomlar üst üste gelebileceği için hangi durumların hangi semptomlara sebep olduğunu
anlamak zor olabilir; DEHB ve işitsel işlem bozukluğu, örneğin, ifade edici dil bozukluğuna
neden olabilir.

•  Karma  alıcı-sözel  dil  bozukluğu:  Bu  çocuklar,  diğerlerinin  ne  söylediklerini  anlama
güçlüğünün yanı sıra, ifade edici dil bozukluğunun bazı belirtilerini (alıcı dil) gösterebilirler.
Düşüncelerini  sözlü  bir  şekilde  ifade  etmekte  zorlanabilirler.  Genellikle  sözel  yönergeleri
veya  uzun  cümleleri  anlamada  sıkıntı  yaşarlar.  Temel  kelimeleri  ve  kendilerine  okunan
hikayeleri anlamayabilirler. Okuduğunu anlama zorlukları konusunda da tehlike altındadırlar.

•  Sosyal iletişim bozukluğu (SCD): Bu, geçmişte başka isimler ile anılan ancak daha yeni
tanımlanmış bir durumdur. Pragmatik dil bozukluğu ve anlamsal pragmatik bozukluğu içerir.
SCD, çocukların düzgün bir konuşmaya dahil olmalarını zorlaştırır. Sık sık sözlerini yarıda
kesebilir veya çok az ya da çok fazla konuşabilirler. Aynı zamanda sosyal etkileşim kurallarını
anlamakta  güçlük  çektikleri  için  kaba  ifadeler  de  sarf  edebilirler,  DEHB  ve  okuduğunu
anlama sorunları bakımında risk altındadırlar.

•  İşitsel  işleyiş  bozukluğu (APD):  Bu  durum,  çocukların  konuşma  dilini  nasıl
kullandıklarından  ziyade  nasıl  anladıklarını  etkiler.  Ama  yine  de  konuşmayı  etkiler.  Bu
çocuklar  sözcüklerdeki  farklı  sesleri  tanımakta  zorlanırlar.  Sık  sık  konuşmacılardan
söylediklerini  tekrar  etmelerini  isteyebilirler.  Açık  ve  anlaşılır  bir  biçimde  konuşamazlar,
kelime sonlarını ve belirli heceleri atlayabilirler. Bu bozukluğu olan çocuklar disleksi dahil
olmak üzere okuma sorunları açısından risk altındadırlar.

Sorularınıza Yanıtlar

Çocuğunuzun  konuşma  diliyle  ilgili  neden  sorun  yaşadığını  bilmek  ihtiyacı  olan  en  iyi
yardımı  sağlamada  size  yol  gösterir.  Bu  biraz  zaman  alabilir,  ancak  aşağıdaki  adımlar
çocuğunuzun yaşadığı güçlüklere neden olan şeyin kaynağına ulaşmanıza yardımcı olabilir.

•  Çocuğunuzun öğretmeniyle konuşun. Ev ortamında neler görüp yaşadığınızı sizden iyi
kimse bilemez.  Ancak öğretmen,  çocuğunuzun konuşulan  dil  ile  ilgili  problemlerin,  onun
öğrenmesini  ve  sosyalleşmesini  nasıl  etkilediğini  size  söyleyebilir.  Endişelerinizle  ilgili
doktor  veya  uzmanlarla  konuşursanız  bu  bilgiler  yardımcı  olacaktır.  Öğretmen  ayrıca
çocuğunuza sınıfta yardımcı olacak bazı stratejiler deneyebilir.
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•  Bir  eğitim  değerlendirmesi  yaptırın. Siz  veya  çocuğunuzun  öğretmeni,  okulun
çocuğunuzu  öğrenme  ve  dikkat  sorunları  açısından  bir  değerlendirmeye  tabii  tutulmasını
isteyebilir.  Okul  çocuğunuzu  test  etmeyi  kabul  ederse,  bunun  için  ödeme  yapmanız
gerekmeyecektir.  Sonuçlara  bağlı  olarak,  çocuğunuz  hizmetler  ve  destekler  için  uygun
olabilir. Okul, bu yardımı 504 plan veya BEP aracılığıyla yazılı olarak taahhüt edecektir.

•  Çocuğunuzun  doktoru  ile  konuşun. Bu,  çocuğunuzun  sorunlarının  arkasında  yatan
sebeplerin ne olduğunu anlamanız için harika bir adımdır. Fakat, doktor işitme problemi gibi
tıbbi  bir  sebebi  göz  ardı  edebilir.  Daha  fazla  değerlendirme  için  bir  uzmana  da
başvurabilirsiniz.

•  Uzmanlara  danışın. Çocuğunuzu  dil  sorunu  bakımında  değerlendirecek  kişi  konuşma-
patolojistidir  (konuşma terapisti  olarak da adlandırılır).  Eğer okulun dışında bir  uzman ile
görüşürseniz, bunun için ödeme yapmanız gerekecektir. Ancak, patologları eğitim veren yerel
bir üniversitede ücretsiz veya düşük maliyetli bir değerlendirme yaptırabilirsiniz. Çocuğunuz
3  yaşın  altındaysa,  devletinizin  erken  müdahale  sistemine  başvurabilir  ve  ücretsiz  bir
değerlendirme talep edebilirsiniz. Hiçbir başvuru gerekli değildir.

Şimdi Ne Yapabilirsiniz

Çocuğunuza yardım etmeye başlamak ve her ikiniz için destek kaynakları bulmak için bir
teşhise ihtiyacınız yoktur. İşte hemen şimdi uygulayabileceğiniz şeyler:

•  İlgili  konuda  yapabildiğiniz  kadar  çok  şey  öğrenin. Çocuğunuzun  sözlü  dille  ilgili
sorununu anlamak hem evde hem de okulda yardımcı olacak en iyi  yöntemleri  bulmanıza
yardımcı olabilir. Çocuğunuz iletişim kurmakta zorlanırken sizin daha sabırlı ve destekleyici
olmanızı sağlayabilir.

• Gözlemleyin ve not tutun. Çocuğunuzu gözlemleyerek, davranışlarındaki örüntüleri ve dil
ile  ilgili  sıkıntılarını  görebilirsiniz.  Nelerin  onu  tetiklediğini  öğrendikten  sonra,  yardımcı
olacak stratejileri bulmak daha kolaydır.

•  Çocuğunuzun gözünden bakın.  Konuşulan dil ile ilgili bir sorun yaşamadığınız sürece,
çocuğunuzun neler yaşadığını hayal etmek zordur. Bir dakikanızı ayırın ve çocuğunuzun bakış
açısına göre bunun nasıl bir şey olduğunu görün ve hissedin. Bunu diğer aile üyeleriyle de
paylaşabilirsiniz.

•  Konuşun ve  dinleyin. Çocuğunuzun sohbete  dahil  olması  zor  olsa  bile  siz  konuşmaya
devam edin.  Konu  hiç  önemli  değil,  yeter  ki  konuşun.  Arabanın  camından  bakarken  ne
gördüğünüzü açıklayabilir veya işte olanları anlatabilirsiniz. Çocuğunuza cevap vermesi için
fırsat verin ve söylediklerine dikkat edin.

•  Evde  birlik  oluşturup  takılın. Çocuğunuzu  günlük  görevlere  dahil  etmeye  çalışın  ve
talimatlar  aracılığıyla  konuşun.  Örneğin,  eğer  birlikte  kurabiyeler  pişirecekseniz,
çocuğunuzun  yardımını  alın.  Ona  hangi  malzemelerin  gerekli  olduğunu  söyleyin  ve  ne
yapması  gerektiğinin  üstünden  adım  adım  geçin.  Daha  sonra  çocuğunuzun  bunu  nasıl
yaptığına dair başka bir aile üyesine talimat vermesini sağlayın.

• Farklı stratejiler deneyin. Çocuğunuzun dil becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için
evde  yapabileceğiniz  pek  çok  şey  var.  Eğer  isterseniz  Ebeveynlik  Koçu'nu  da  ziyaret
edebilirsiniz.  Çocuğunuzun  kendisine  olan  zayıf  benlik  saygısı  ve  kaygı  sorunları  gibi
şeylerde yardımcı olmak için öneriler alın.
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• Diğer ebeveynlerle bağlantı kurun., Sizin neler yaşadığınızı bilen ve ipuçları ve bilgileri
paylaşabilen ebeveynler bir diğer destek kaynağıdır. Understood.org sitesi, çocukları aynı dil
problemi ile mücadele eden ebeveynleri bulmanızda yardımcı olabilir.

•  Konuşulan dil  ile  ilgili  sıkıntılara  neden olan sorunlar  zamanla  kaybolmaz.  Ancak
çocuğunuzun  dil  becerilerini  geliştirmesine  yardımcı  olabilir  ve  önemli  sosyal  beceriler
üzerinde çalışabilirsiniz. Sadece onu anladığınızı ve onu desteklediğinizi bilmesi, çocuğunuz
için büyük bir olaydır ve kendine olan güveni geri gelebilir.

Anahtar Bilgiler

• Konuşma ve dil bozuklukları için etkili tedavi yöntemleri vardır.

• Çocuğunuzun ücretsiz ya da düşük maliyetle tedavi olması için uygun kaynaklar mevcuttur.

• Çocuğunuzun iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

AçıkMavi Psikoloji Ekibi
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