Çocuklarda Davranışsal
Gelişimsel Problemler

ve

Otizm
Otizmde beynin farklı bölgeleri arasında kordine olamama
durumu görülür. Otizmli bireylerin çoğu diğerleriyle iletişim
kurmakta zorlanmaktadır. Fakat erken dönem eğitim oturumları
gittikçe daha fazla kişiye tam potansiyellerini kullanmada
yardım etmiştir.
Özel Öğrenme Güçlüğü
Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile
matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında
önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur.
Okul Başarısızlığı
Ders başarısına etki eden bir çok durum vardır. Ders
başarısızlığı çocukların normal sosyal ve psikolojik durumunu
etkiler. Bu durumda aile ile ilişkilerinde bozulması söz
konusu olabilir. Ders başarısızlığının en büyük nedeni,
çocukların belli bir sorumluluk içerisinde kendilerini
hissedip , okul sonrası gerekli ders çalışma saatlerini
düzenlememeleri ile kendini gösteren durumdur. Yanlış okul
seçiminden dolayı da çocuklar, akademik başarısızlık
gösterebilir.
Sınav Kaygısı
Yapılan bir araştırmaya göre her dört çocuktan biri sınav
kaygısı yaşıyor. 4. ve 5. sınıf ilköğretim okulunda öğrenim
gören her 4 öğrenciden biri sınav kaygısı yaşıyor. Kız
öğrenciler erkeklere oranlara daha çok başarı endişesi
yaşıyor. Sınavda süre daraldıkça heyecan da kaygı da artıyor.
Sadece öğrencilerde değil ebeveynlerde de benzer durum söz

konusu. Sınav heyecanının kişide sinirlilik, huzursuz,
gerginliğe neden olduğunu, fiziksel belirtiler olarak sık sık
nefes alma, idrara çıkma, uykusuzluk ve titreme halleri
gözlemlenebilmektedir.
Çocuklarda Tik ve Takıntılar
Tikler belirli kas gruplarında meydana gelen, birden ortaya
çıkan, yineleyici, basmakalıp ve ritmik olmayan, motor hareket
ya da ses çıkarma şeklinde görülen istem dışı hareketlerdir.
Eklemleri çıtırdatmak, parmakları şıkırdatmak, göz kırpmak
gibi pek çok şekilde ortaya çıkabilen takıntılı davranışlar,
genellikle önceden düşünmeden yapılırlar.
Fonolojik Bozukluk (Artikülasyon Bozukluğu)
Fonoloji, dili oluşturan konuşma sesleriyle ilgilenen bir
uzmanlık alanıdır. Fonolojik bozukluğu olan kişilerde, kişinin
çeşitli sesleri yanlış kullanması, seslerinin yerlerini
değiştirmesi ya da sesleri düşürmesi görülmektedir.
Kekemelik
Kekemelik, bir sesin tekrarlanarak duraklatılması, konuşma
esnasında akışın bozulması veya sesin uzatılmasına neden olan
temelleri psikolojik veya fizyolojik olan bir konuşmada ritim
bozukluğudur. 2–5 yaş arası kekemelik durumunda zaman
kaybedilmeden dil ve konuşma terapistinden yardım alınmalıdır.
Afazi
Afazi, genellikle bir inme ya da kafa travması sonucunda
aniden ortaya çıkan ve beynin dilden sorumlu alanlarının
hasarlanmasından kaynaklanan bir dil bozukluğudur. Çoğu
insanda dil alanları beynin sol yarı küresinde yer almaktadır.
Dolayısıyla, afazide beynin sol yarısındaki dil alanları
hasarlanırken, kişinin de sağ tarafına inme inebilir/felç
gelebilir.
Çocuklarda Uyku Bozuklukları

İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan uyku, beyindeki
dikkat ve öğrenme süreçlerinin gelişiminde çok önemlidir.
Mental aktivitenin özel bir formudur.
Beyinde uykunun
başlatılması ve sürdürülmesi ile ilgili özel alanlar vardır.
Hayatın her döneminde önemli olsa da özellikle beyin gelişimi
ve büyümenin en hızlı olduğu dönem olan bebeklik ve çocukluk
dönemlerinde daha da ciddi önem kazanmaktadır.
Davranış Bozuklukları
Sosyal ortamlarda kişinin aşağılanıp utanacağını düşünme
korkusu sosyal fobi olarak tanımlanır. Sosyal fobi eğer hafif
gözüküyorsa kişinin korku duyduğu ortamlardan uzaklaşması
şeklinde gerçekleşir. Ağır durumlarda ise sosyal yalnızlık
görülür.
Altını Islatma
Her çocuk tuvalet eğitimi kazandıktan sonraki süreçte bazen
altını ıslatabilir. Örneğin çok sıvı aldığında, çok yorgun
olduğunda vs gibi durumlarda altını ıslatması gayet normaldir.
Ancak uzun bir süre tekrar tekrar, çocuk altını ıslatıyorsa bu
problem davranıştır. Çocuklar genelde iki nedene bağlı
altlarını ıslatırlar. Bunun birincisi; sinir-kas kontrol
sisteminin henüz gelişmemiş ve bu gelişmenin gecikmesi ,
ikincisi ise (daha dikkat edilmesi gereken neden) tuvalet
eğitimi kazan bir çocuğun gerilemesidir. Vakaların % 20-25
civarında olanı ikinci nedene bağlıdır. Birinci nedende durum
genellikle kendiliğinden düzelir. İkinci nedene ise dikkat
edilmelidir. Çocukta gerilemenin nedenleri farklı olsa da
örnek olarak, ölüm, şiddet, boşanma, kardeş kıskançlığı, okula
başlama, hatta bazen taşınma bile neden olabilir. Unutmamak
gerekir ki gerilemek isteyen çocuk stres durumundan kaçmak
istediği için altını ıslatır.
Dışkı Kaçırma
Tuvalet eğitimi kazanmış, kas kontrolü gelişmiş bir çocuğun
uygun olmayan zamanlarda istemli veya istemsiz bir şekilde

kakasını
bozukluğu
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yapmasına dışkı kaçırma denir. Dışkı kaçırma
farklı nedenlere bağlı olabilir. Yetersiz tuvalet
bağırsakta birikme( sıkışma) veya ruhsal bir
bağlı fizyolojik kontrolsüzlük.

Parmak Emme
Parmak emme davranışı en sık rastlanılan problem davranış
türlerinden biridir. Bebek doğduğu zaman meme emerek açlığını
giderir ancak bunun yanında anneye dokunarak, kokusunu alarak,
kendini güvende ve mutlu hisseder. Emme davranışı çocukların
ile hareketlerinden biri ve esas olanıdır. Emme davranışında
bulanan çocuk kendini güvende ve mutlu hissetmek için bu
davranışı yapar. 4-5 yaşına kadar sık görülse de 11 yaşına
kadar bu davranışı yapan çocuklar vardır. Bebeklik ve ön
çocuklu döneminde sık rastlanılır ve gayet normal bir
durumdur. Kimi aileler çocuğun parmağına acı bir şeyler
sürerek bu davranıştan uzaklaştırmak isteyebilir. Ancak bu
çocuğun duygularını bastırır ve güven ihtiyacını, sevgi ve
mutluluk ihtiyacını gidermez. Önemli olan özellikle 5 yaşından
sonra bu davranışı yapan çocuklarla konuşmak duygularını
öğrenmek, onların kendilerini güvende ve mutlu hissetmelerini
sağlamaktır. Çünkü yeterli sevgi görmeyen, güvensizlik duygusu
yaşayan, sinirli, ilgilenilmemiş
davranışı daha sık görülür.
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Tırnak Yeme
Tırnak yeme davranışı çocuklarda en erken 4 yaşında başlayan
ve 5-10 yaş aralığında cinsiyet ayrımı olmaksızın görülebilen
bir davranıştır. Tırnak yeme davranışı çok ileri yaşlara
taşına bilen bir problem davranış türüdür. Özellikle ergenlik
dönemin ergenlerin yaklaşık %50’si tırnak yemektedir. Ergenler
ailenden ve çevreden yeterli onay alamadıkları için tırnak
yemektedirler. Bu durum çok sık rastlanır ve orta ergenlik
döneminde azalmaya başlar. Son ergenlik döneminde ise
genellikle ortadan kalkar. Toplumumuzda 30 yaşından sonra bile
tırnak yeme davranışı görülmektedir. Erkeklerde kızlara oranla

daha fazla görülür. Tırnak yeme davranışı olan çocukların
ailelerinde genellikler tırnak yiyen bir model vardır. Bu da
bize gösteriyor ki tırnak yiyen çocuk genellikle bunu öğrenmiş
olmaktadır.
Saldırganlık
Saldırganlık toplumumuzda yaşa bağlı olmaksızın çok sık
görülen bir problem davranış biçimidir. Saldırganlık
genellikle engellenmişlik duygusu ile ortaya çıkar. Henüz kas
gelişimi yeterli düzeye ulaşmamış ancak kendi başına işler
yapmaya çalışan çocuklarda engellenmişlik duygusu ise başlayan
bu problem davranış, ailenin ve çevrenin kötü model olması ile
devam eder. Çocuk kendi ayakları üstünde durdukça, başarılı
oldukça saldırganlık hissi de azalacaktır. Ancak ailede model
davranışlar varsa çocuk saldırgan olmayı bir problem çözme
yöntemi olarak öğrenir. Her durum saldırgan davranarak
problemlerinin çözüleceğine inanır. Özellikle okul döneminde
saldırgan davranışlarda bulunan çocuklar dışlanır, oyundan
çıkarılır, cezalandırılır. Erkeklerde saldırganlık kızlara
oranla daha fazladır. Saldırganlık davranışı ailenin uygun
tepkileri ile söndürülebilen bir davranış yöntemidir.
Çocuklarımızın saldırgan bireyler olmaması için; anne-babanın
çocuğa uygun rol model olmaları, çocuğun istediği bir şeyi
saldırgan davranarak istemesine tolerans tanınmaması, çocuğa
karşı fiziksel şiddet uygulanmaması, çocuğa sorumluluklar
verilmesi, saldırganlığın olumsuz yönlerinin anlatılması,
çocuğun enerjisini aktaracağı alanlar yaratılması,aşırıya
kaçmadığı sürece davranışın üstünde durulmaması, şiddet
içerikli oyunlardan ve filmlerden uzak tutulması uygun
davranış yöntemleridir. Saldırganlık davranışının tolere
edilmesinin en uygun yöntemi çocuğun saldırganlık enerjisini
farklı alanlara yönlendirebilmek ve sosyal uyumun
gerekliliğini ve getirilerini çocuğa aktarabilmektir.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu çocukluk çağında

ortaya çıkan, tedavi edilerek azaltılabilinen, tedavi
edilmediğinde ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde bireye hem
kişisel alanda hem toplumsal alanda problemler yaşatabilen
rahatsızlıktır. Çocuklarda aşırı hareketlilik normal bir
davranıştır. Ancak çocuğun dikkatini hiçbir şeye verememesi,
sürekli ilgilerinin değişmesinin aşırı hareketliliğe eşlik
etmesi durumunda bu problem davranış dikkate alınmalıdır.
Çocuğunuzda yukarıda sıraladığımız türden bir davranış
problemi veya gelişimsel güçlük olduğunu düşünüyorsanız;
psikoloğumuzdan randevu oluşturabilir veya 0212 537 61 60
numaralı telefonumuzdan iletişime geçebilirsiniz.

