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Dysorthographia

Bu bozukluğu olan bireyler, bir kelimenin 

doğru hecelemesine karar vermede 

yardımcı olan çeşitli kaynaklardan 

ipuçlarını kullanmakta zorluk çekmektedir.

Harflerden kelimeleri doğru şekilde 

yazmayı öğrenmede yetersizlik veya 

gecikmeyi içeren spesifik bir öğrenme 

sakatlığıdır.



Distofotografide kalıcı problemler 

vardır.

Doğru yazım için gerekli olan 

sembol tanıma ve sıralama 

bozuktur.

Normal Zeka Aralığı olarak 

tanımlanır.



Yazım kurallarına uymakta zayıf kişiler, 

hem konuşulan dil hem de yazılı dillerdeki 

kelimelerin seslerini, hecelerini ve anlamlı 

kısımlarını analiz etmekte genellikle güçlük 

çekerler.



Buna ek olarak, çoğu 

zaman matematik 

gerçekleri (unsurları) 

ve matematik 

operasyon işaretleri 

gibi diğer sembolik 

kodları öğrenmekte 

zorluk çekerler.



Dysorthographia Nedenleri?

- Minimal beyin hasarı

- Algısal bozukluklar

- IQ-başarı uyuşmazlığı

- Çevre gibi



Dysorthographia ve Duysal 

Bütünleşme
Duysal Bütünleşme, klinik olarak, 

Dysorthographia’si belirlenmiş olan 

çocuklara tam potansiyellerini başarma 

şansı veren terapi yaklaşımıdır. 

Duysal bütünleşmenin çocuğun sinir 

sisteminin yapbozuna nasıl uyduğuna 

bakılması önemlidir. 



Duysal Bütünleşme terapisi; Görsel, 

vestibüler ve proprioseptif duyuları 

düzenler.

Duysal sistemin normal sınırlarda 

işlemleme yapması sağlanır.

Böylece algı ve cevap zinciri düzenlenmiş 

olur.



Çocuklara doğru duysal değerlendirme 

yapılmalıdır.

Terapi programı çocuğa özel olmalıdır.

Değerlendirme ve terapi çocuğa özel 

yapılırsa; 

Çocukların tamamının duysal bütünleşme 

terapisine iyi cevap verdiği görülmüştür.



Literatürde araştırma bulguları ve klinik 

deneyimler;

Dysorthographia’li olan ve dokunsal, 

vestibüler proprioseptif işleme problemleri 

olan çocukların, genel olarak duyusal 

bütünleştirici terapi prosedürlerine olumlu 

yanıt verdiğini ortaya koymaktadır.



Dysorthographia’li çocuklar duysal 

bütünleşme terapi seanslarına hemen 

cevap verebilirler yada duysal bütünleşme 

terapi programının tamamı bittikten sonra 

cevap verebilirler. 

Duysal bütünleşme terapi programı 

başlangıcında, sırasında ve programın 

sonunda yeniden test edilmedir.

Test skorlarındaki gelişmeler net 

görülebilir.



Çocuğun değerlendirmesinde kesin olarak 

eksiklik ortaya çıkmazsa, ancak çocukta 

bazı nedenlerin herhangi biriyle 

başvurması gerekir: öğrenme güçlüğü, 

koordinasyon, konuşma, ifade veya 

aldatıcı dil veya davranış sorunları gibi. 

Çocuğun yine de tedavi etmeli  

davranışları dikkatlice izlenmelidir.



Jean Ayres'in Duyusal Entegrasyon ve 

Öğrenme Bozuklukları (1972), Duyusal 

Entegrasyon ve Çocuk (1980) gibi temel 

metinleri ve daha yakın zamanlarda 

Fisher, Murray ve Bundy, Sensory

Integration: Theory ve Uygulama (1991), 

teorik ve tedavi rehberliği vardır.
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