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УВОД 
 

Синдромът на детска смесена дизартрия е предизвикателство както за 

логопедичната теория, така и за практикуващия логопед. Неврогенна по произход и с 

варираща по степен на изразеност и форма клинична картина, смесената дизартрия е от 

своя страна един от симптомите на детската церебрална парализа. Децата с такава 

цялостна говорна патология обикновено демонстрират коморбидни нарушения на 

слуха, зрението, интелекта, също вариращи значително по степен на изразеност, и също 

вторични за церебралното увреждане. В допълнение често се наблюдават епилептична 

симптоматика, съпътстващи и третични когнитивни нарушения, нарушения на 

храненето и съня и др. 

Детето с церебрална парализа се намира в крайно неблагоприятна за говорното, 

езиковото и цялостното си комуникативно развитие ситуация, в която играят роля 

множество негативни фактори: 

- самото церебрално увреждане, различно по тип, форма и степен на изразеност за 

всяко дете, от което зависят състоянието на моториката, координацията и 

позиционирането на тялото и локомоцията; 

- произлизащите от церебралната парализа състояния, засягащи костно-

мускулната система, растежа и развитието на тялото, вегетативната нервна система, 

храносмилателната система, и др. 

- наличната епилептична симптоматика, нейната степен на изразеност и честота, 

имаща пряко отношение към неврологичното и когнитивното развитие; 

- ранните нарушения на оромоториката и храненето, даващи непосредствено 

отражение над развитието на говора и говорния контрол; 

- наличните интелектуални и сензорни дефицити, значително вариращи по степен 

на изразеност при всяко дете – от тежка степен на интелектуална недостатъчност до 

съхранен интелект, от пълна глухота или зрителна загуба до трудности в сензорната 

интеграция на постъпващата информация; 

- парализите и парезите в областта на шията, лицето и оралната област, оформящи 

според изразеността си клиничната картина на детската смесена дизартрия, 

демонстрираща се в нарушения на говорното дишане, фонацията, артикулацията, 

резонанаса и прозодиката и пряко отговорни за способността да се развие разбираем 

говор; 
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- затрудненият достъп до заобикалящата среда и произлизащите от това 

ограничения в развитието на предметно-манипулативната дейност, съвместното 

внимание, познавателните и комуникативните способности; 

- социалната депривация, която може да се сведе само до непълноценна връзка с 

майката и нарушения на привързаността, но може и да се представи в пълна форма в 

случаите на изоставени или неглижирани деца. 

Детската смесена дизартрия е едно от най-добре проучените нарушения в 

логопедията, от гледна точка на етиологичните си фактори, патогенезата и говорната 

симптоматика. Това, което предизвиква интерес и се оказва недостатъчно изследвано 

от логопедична гледна точка, са езиковите способности на децата с дизартрия. Подобно 

проучване се оказва изключително трудно, поради редица причини: 

- необходимостта да се изключи прякото влияние на интелектуалните дефицити 

върху езиковото развитие и произлизащите от умствената изостаналост вторични 

езикови нарушения; 

-  необходимостта да се съобрази прякото влияние на нарушенията на слуха върху 

езиковото развитие, също предизвикващи вторични по характер езикови нарушения; 

- фактът, че нерядко двата гореспоменати неблагоприятни за езиковото развитие 

фактора съществуват съвместно; 

- не напълно изясненият въпрос, поставян в множество теоретични разработки, за 

прякото влияние на ограниченото манипулиране със средата на детето с церебрална 

парализа върху езиковото развитие и в частност върху семантиката; 

- разискваната задълбочено в логопедичната литература връзка между 

двигателните (фонетични) и езиковите (фонологични) аспекти в овладяването на говора 

и езика, отнасящи се до овладяването на звукопроизношението и фонологичните 

процеси в частност; 

- нуждата да се определи, особено при леките форми, характерът на проявяваното 

езиково нарушение – специфично или вторично, само забавено или и нарушено, при 

липсващи други освен церебралната парализа негативни предпоставки; 

- не на последно място – връзката между когнитивното и езиковото развитие и 

непълноценното разгръщане на когнитивни предпоставки за развитие на език при деца 

с церебрална парализа и съпътстващи нарушения. 

Именно когнитивните предпоставки са едни от най-важните за развитието на 

езика и комуникацията като цяло. Развитието на отделните когнитивни процеси и 

формирането на когнитивните способности са под влиянието на същите 
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нeблагоприятни фактори при децата с церебрална парализа – водещото церебрално 

увреждане, интелектуалния стаус, сензориката, достъпа до средата, взаимодействието с 

близките, и не на последно място, с особено значение за когницията – епилептичната 

симптоматика. 

Развитието на когнитивните процеси и техните характеристики при деца с 

церебрална парализа са много добре проучени и обстойно описани в нашата и чужда 

научна литература. Това, което остава неизследвано и недостатъчно проучено, и което е 

особено интересно от гледна точка на логопедията, е връзката между когнитивните 

процеси и езиковото функциониране в рамките на толкова сложната клиника на 

церебралната парализа. Взаимодействието когниция-език, прието за основно, 

закономерно и добре изяснено при типично развиващите се деца, остава недобре 

изучено в рамките на сложна патология. Вероятно причина за това е многообразието от 

вторични синдроми и симптоми, вариращи по форма и степен на изразеност при всяко 

дете с церебрална парализа. 

Взаимодействието между когнитивните процеси и езиковата способност, особено 

в сензитивния предучилищен период (5-7г.), е важно не само за взаимното им 

стимулиране и развитие, но и за формирането на способност за учене. Познаването на 

спецификите в това взаимодействие при деца с церебрална парализа и дизартрия е от 

особено значение не само за логопедичната терапия, но и за специално-педагогическите 

въздействия. 

С настоящата разработка целим да оценим и съпоствим състоянието на 

когнитивните процеси памет и мислене и експресивните езикови способности по 

показатели фонология, морфология и синтаксис на деца с церебрална парализа и 

смесена дизартрия на 5-7-годишна възраст, с оглед на разкриването на взаимни 

зависимости между езиковата система и когнитивната способност. 

Освен изброените причини, върху мотивацията за окончателния избор на 

конкретната тема оказа влияние и статия в руското списание „Логопедия” от 2005г. Там 

проф. Р. И. Лалаева изброява няколко направления на научни изследвания, които 

според нея са най-перспективни и приносни за науката към настоящия момент. Едно от 

тях е „изследване на особеностите на познавателната дейност (мислене, възприятия, 

памет, внимание) у деца с различни форми на речева патология и определяне на 

корелации между равнището на недоразвитие на речта и особеностите на когнитивните 
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процеси”
1
. Поради тесните корелации между езика и когницията е необходимо да се 

структурират комплексни терапевтични стратегии, които системно да повлияват на 

когнитивните процеси като база за развитие на езиковата функция. Авторката смята, че 

използването на когнитивния подход при анализа на нарушената речева дейност в 

съвременната логопедия е все още епизодично и фрагментарно. Успоредно с това, 

когнитивният подход при изучаването и корекцията на речевите нарушения е 

перспективен, тъй като позволява едновременно да се въздейства над формирането на 

речта и когнитивните процеси, както и на установяването на операционалните 

механизми, лежащи в основата и на езиковите, и на неезиковите компоненти на 

речевата дейност. 

Подобна позиция недвусмислено изтъква важността на изследвания проблем, 

както и ползите, произтичащи от анализа на получените резултати – както за 

логопедията, така и за близките й науки като специална педагогика и ерготерапия. 

 

 

  

                                                 
1
 Лалаева, Р. И., 2005, Взаимосвязь в развитии интеллекта и языковой способности у детей при 

нормальном и нарушенном онтогенезе, Логопедия, 1 (7), 5-11, п. и. 82366; стр. 11. 
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СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

Дисертационният труд е разположен на 184 стандартни страници, включва 32 

таблици и 14 фигури и има следната структура: съдържание, увод, три глави, изводи, 

приноси и възможности за бъдещи изследвания, библиография от 171 източника (127 

на кирилица, 42 на латиница и 2 интернет сайта), както и цветни приложения в 14 

страници. 

 

1. ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР 

 

В първия параграф се представя обширен терминологичен анализ и дефиниране 

на основните понятия детска смесена дизартрия (ДСД), детска церебрална парализа 

(ДЦП), езикови нарушения при детска смесена дизартрия, език и говор, езиково 

развитие, говорно развитие и когнитивно развитие. Представя се съдържанието на 

термина дизартрия според различни научни подходи във времето, като накрая детската 

смесена дизартрия се дефинира като неврогенно цялостно говорно нарушение, 

включено като един от симптомите в клиничната картина на различните форми на 

ДЦП. Самата детска церебрална парализа се дефинира като група от непрогресиращи, 

но често променящи се синдроми на моторно увреждане, в резултат на лезии или 

аномалии на мозъка, възникващи в ранните етапи на неговото развитие
2
. Това 

определение се опира на Оксфордската дефиниция от 1958 г., където са изведени и 

критерии за характеризиране на ДЦП: ранен период на поява, органично засягане на 

мозъчните отдели, ръководещи положението и движенията на тялото, нарушение на 

моторното развитие като водещ синдром, и непрогресиращ характер на състоянието
3
. 

В много от случаите на детска смесена дизартрия се наблюдават и езикови 

нарушения. Те са вторични по характер и незадължителни. Състоят се в късна поява 

                                                 
2
 Чавдаров, И., 2014, Съвременно определение и класификация на ЦП, ранна диагностика и 

рехабилитационен екип., В: Чавдаров, И., ред., Академия по церебрална парализа, сборник доклади, 

Стара Загора: Джеми Стратус ООД, с. 56-66, ISBN 978-954-8137-13-3; Чавдаров, И., В. Божинова, 2014 

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа – консенсус. В: 

Чавдаров, И., ред., Академия по церебрална парализа, сборник доклади, Стара Загора: Джеми Стратус 

ООД, с. 219-242, ISBN 978-954-8137-13-3; Beckung, E., G. Hagberg, 2002, Neuroimpairments, activity 

limitations, and participation restrictions in children with cerebral palsy, Developmental Medicine & Child 

Neurology, 44: 309-316, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8749.2002.tb00816.x/pdf, 

18.04.2011, 17.02 
3
 Мутафов, С., И. Петров, 1994, Соматопедия, София: УИ Св. Кл. Охридски, ISBN 954-07-0273-9, с. 50-

57, 2.3.1., Детска церебрална парализа. 
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и/или нарушено овладяване на езиковата система с различен обхват и тежест. Важно е 

да се отбележи, че не при всички случаи на детска церебрална парализа и дизартрия 

има езикови нарушения. Случаите, в които говорната и езиковата патология в рамките 

на синдрома на ДЦП съществуват едновременно, представляват особен интерес. Една 

от съществените трудности при клиничния анализ е, от една страна, определянето на 

езиковото нарушение като вторично или като коморбидно първично, а от друга – 

извеждането на връзки между вторичното езиково нарушение и водещото първично, 

което може да е както дизартрията, така и затрудненият достъп до средата поради 

церебралната парализа, интелектуалния статус или някое от съпътстващите сензорни 

нарушения. Зависимостта между ДЦП, ДСД и езиковото нарушение е комплексна, така, 

както е сложна и взаимно обусловена връзката между двигателното, когнитивното и 

езиковото развитие. 

Вторият параграф разглежда същността и характеристиките на езиковата 

система. От гледна точка на логопедията понятията език и говор са много важни, тъй 

като дефинирането им е база за обособяване на двете основни групи нарушения – 

езикови и говорни. Логопедичната теория не предлага собствено определение за език, а 

се опира на множество дефиниции, дадени в близките й науки. Представен е 

анатомичният субстрат на езиковата функция в двете й дименсии – рецептивната, 

импресивна (възприемане и разбиране) и експресивната (употреба, продуциране), 

реализирани чрез двете основни дейности – кодиране и декодиране. Разгледани са 

накратко и двете големи направления в описанието и обяснението на езика и езиковата 

онтогенеза – формализъм (или нативизъм) и функционализъм (енвироментализъм), 

като малко по-подробно е описан моделът на комуникацията на Р. Якобсон и 

изведените от него функции на езика. Лингвистиката описва езика като йерархична 

система с равнищна структура, състояща се от фонетика и фонология, морфология, 

синтаксис, семантика и прагматика. Представени в детайли са само онези дялове, които 

са включени в описанието на езиковото функциониране на децата от целевата група, а 

именно фонология, морфология и синтаксис. 

Третият параграф описва същността и характеристиките на когнитивните 

процеси. За целите на дисертационния труд са избрани два от тях – памет и мислене, 

като в рамките на параграфа са представени различни определения, класификации и 

възгледи за същността им, описани са техните качества и функции, представени са 

функционалните системи, ангажирани с развитието и реализацията им, разгледани са 

редица теории и модели за обяснение на механизмите им. В рамките на тези описания 
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се обосновава връзката и значението на паметта и мисленето за развитието на езиковата 

функция, от една страна, както и взаимната обвързаност на всеки един с останалите 

когнитивни процеси. Изтъкната е важността на паметта и по-специално – на 

краткосрочната памет, за фонологичното развитие, както и значението на мисленето за 

развитието на граматиката и по-конкретно на морфологията. 

В четвъртия параграф детайлно се описват и анализират връзките и взаимната 

обусловеност на езиковата система и когнитивните процеси. Като основна 

отправна точка за по-голямата част от анализите служат възгледите на когнитивния 

подход за основополагащата роля на познавателните процеси в качеството им на 

предпоставки за езиковото развитие. От литературните препратки с особена тежест за 

темата на дисертационния труд и целите на емпиричното изследване са две тези – 

„детето се превръща в мислещо същество тогава, когато е способно да си служи с 

граматически значения”
4
 и „дадена операция трябва първо да се усвои когнитивно, 

преди да се употреби лингвистично”
5
. В рамките на параграфа са разгледани възгледите 

за връзките между език и когниция на редица български и чужди автори и учени, сред 

които В. Манова-Томова, Г. Пирьов, Е. Герганов, К. Чичикова, Н. Василева, Р. 

Стаматов, Ю. Стоянова, А. Валон, А. Р. Лурия, Л. С. Виготски, Ж. Пиаже, Д. Слобин, 

R. Owens и др. 

Петият парараф е посветен на типичното развитие на езика и когнитивните 

процеси. Особено място е отделено на описанието на ранните предпоставки за 

езиковото и когнитивното развитие и периода на ранното детство (1-3г.) като 

сензитивен за цялостното детско развитие и всички негови сфери. Изведени са общите 

принципи и закономерности на развитието като процес, обособени са групите фактори, 

които му влияят – вътрешни (биологични, личностни, индивидуални) и външни 

(средови, социални). Дискутира се и взаимодействието между двете групи, означавано 

в литературата с формулата Nature vs. Nurture („натура и култура“). Разгледани са 

редица теории, сред които най-силно влияние има тази на Жан Пиаже, изградени на 

тезата, че в РДВ е най-явно взаимодействието между двигателните, когнитивните и 

комуникативните функции, в което водещи са двигателното развитие и предметната 

дейност. Като основни позитивни фактори на развитието в ранна детска възраст се 

посочват състоянието на двигателните функции, достъпът до средата, 

                                                 
4
 Чичикова, К., Р. Стаматов, 1996, Развитие на детската речева дейност, Пловдив: Сема 2001, ISBN 954-

8833-02-6, с. 96 
5
 Owens, R., 1998, Language Development: An Introduction, 2d ed., New York, p. 312 
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манипулативната, предметната и игровата дейности, както и емоционално наситеното 

общуване с възрастните в рамките на организираните съвместни дейности. Следва 

представяне на периодизацията на нормалното езиково и говорно развитие от 

раждането до 7-та година на детето, придружено от анализи и коментари на основните 

маркери и показатели за норма и отклонение от нея на всеки етап. Аналогично е и 

представянето на периодизацията на когнитивното развитие, където особено внимание 

се отделя на периодизацията на Жан Пиаже. 

С шестия параграф се бележи преминаването от общата към специалната част на 

теоретичния обзор – представяне на етиологията, патогенезата и 

симптоматиката на детската церебрална парализа и смесената дизартрия. Най-

напред се представя подробно същността на ДЦП като водещо нарушение. Цялостната 

характеристика на синдрома е допълнена от данни за честотата му, определена на 

2/1000 живородени деца към 2008г
6
. – факт, доказващ голямата социална значимост на 

нарушението. След изброяването на различните етиологични фактори, разделени в три 

групи на пре-, пери- и постнатални, се представя тяхната систематизация в степенувани 

по значение и имащи пряко отношение към поява на ДЦП вредности. Прави силно 

впечателение, че сред по-значимите фактори са малки за гестационната си възраст 

новородени и гестационна възраст по-малко от 32 седмици, в сравнение с често 

споменавания в по-старите литературни източници фактор раждане с помощта на 

форцепс или вакуум. В рамките на етиологичния анализ е представен опит за свързване 

на вида пре-, пери или постнатален фактор с клиничната изява на ДЦП. Освен формите 

на ДЦП и различни техни класификации, в параграфа се отделят степените на тежест на 

нарушението според степента на сформираност на двигателните навици. Не малко 

място е отделено и на широките граници на колебание на интелектуалното развитие 

при ДЦП и полиморфизмът на интелектуалните нарушения, както и на спектъра от 

нарушения на развитието на личността и поведението. 

Анализът на детската смесена дизартрия следва аналогичен ход. Най-напред е 

представена същността на нарушението, а именно, че смесената дизартрия е цялостно 

говорно нарушение на развитието с неврогенен произход, което се проявява като част 

от синдрома на ДЦП. Тълкуването на това определение води до следните изводи:  

                                                 
6
 По Слънчева, Б., 2014, Перинатални увреждания и рискове за церебрална парализа, В: Чавдаров, И., 

ред., Академия по церебрална парализа, сборник доклади, Стара Загора: Джеми Стратус ООД, с. 29-43, 

ISBN 978-954-8137-13-3. 
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1. В етиологично отношение детската смесена дизартрия се свързва с неврогенни 

нарушения – тоест с органични нарушения в структурите и функциите на част(и) от 

нервната система (НС).  

2. В патогенетичен аспект се касае за дифузни увреди на НС, получени в детска 

възраст, вследствие на което се проявяват симптоми на увреда на различни структури – 

оттам и смесената симптоматика.  

3. От симптомологична гледна точка детската смесена дизартрия засяга процеса 

на нормалното говорно развитие, което се проявява като различни по тип и степен на 

изразеност нарушения на говорното дишане, фонацията, резонанса и артикулацията и 

добавящи се към тях прозодични нарушения. 

Степените на изразеност на смесената дизартрия оформят широк спектър, 

вариращ от едва забележими артикулационни смущения до пълна неразбираемост на 

говора. Типът и степента на нарушението са първично свързани с локализацията и 

степента на увреда на нервната система. Представени са няколко класификации на 

дизартрията по различен признак, както и някои стари и спорни класификации. 

Говорната симптоматика на ДСД е анализирана подробно по звена: дишане, фонация, 

артикулация, резонанс и прозодика. 

Седмият параграф представя особеностите на езиковото овладяване и 

употреба при деца със смесена дизартрия. Езиковите нарушения при детската 

смесена дизартрия са незадължителни и могат да отсъстват от клиничната картина. 

Когато са налице, те имат вторичен характер и се разглеждат като пряко следствие от 

общоговорното нарушение, от една страна, и от тежкото двигателно нарушение, от 

друга. Могат да се демонстрират както като забавено езиково развитие, така и като 

нарушения в една или няколко езикови области. Значение за изоставането в езиковото 

развитие и механизма на езиковите нарушения при ДЦП имат по-бавните темпове на 

съзряване и късното формиране на неокортекса – зоните на долната премоторна и 

слепоочна област, имащи пряко отношение към езиковата и цялостната психична 

дейност, ограниченият обем знания и представи за окръжаващия свят, 

недостатъчността на предметно-практическата и игровата дейност и социалните 

контакти
7
. Други общи външни фактори, като грешки във възпитанието, чест и 

продължителен престой в болница, отрицателен емоционален фон и реактивни 

                                                 
7
 Мастюкова, Е. М., А. Г. Московкина, 2002, Симптомы ранних речевых нарушений у детей с 

церебральным параличом, Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 5, с. 55-60, п.и. 80861; 

Хадзигианакиду, В., 2010, Разстройства на интонационните качества на речта при деца с церебрална 

парализа, Специална педагогика, 4, с. 52-61. 
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състояния, наблюдавани при раздялата с майката, състоянието на дезадаптация, могат 

още повече да утежнят изоставането в езиковото развитие
8
. Като косвено следствие от 

нарушенията на храненето, които се наблюдават още от кърмаческа възраст, се 

наблюдават трудности при взаимодействието майка-дете, развитието на взаимното 

внимание, диалоговата игра, представите за собственото тяло и др. Времето за хранене 

се свежда само до процес на прием на хранителни вещества, за сметка на социалните си 

и емоционални компоненти
9
. 

И. А. Смирнова и К. Стока (1995)
10

 посочват следните зависимости между 

двигателното, говорното и езиковото нарушения: 

1. Няма взаимовръзка между формата на ДЦП и равнището на говорно и 

езиково развитие и в частност – звукопроизношението.  

2. Има известна връзка между степента на тежест на двигателните 

разстройства (способностите за придвижване) и равнището на езиково 

развитие. 

3. Има връзка между равнището на езиково развитие като цяло и развитието 

на артикулацията в частност. 

Анализът на езиковото овладяване и спецификите му при деца с ДЦП започва с 

представяне на първите симптоми, видими още в кърмаческа възраст, засягащи 

едновременно няколко от сферите на детското развитие. Целият предлингвистичен етап 

на езиковото развитие протича със забавен темп и патологични изменения, засягащи 

плача, интонираните модулации, координацията между дишане и фонация, гукането, 

лепета, появата на първите смислени думи. Повечето деца с ДЦП през втората година 

са все още на довербален етап на развитие, като се наблюдава снижена потребност от 

вербална комуникация. Трудно се развива или не се развива предметно-практическата и 

игровата дейност. Водещата дейност за дълго време може да остане емоционално-

положителното общуване с възрастните, при което детето е пасивно. Това от своя 

страна задържа, освен езиковото, и познавателното развитие. Децата с ЦП обикновено 

                                                 
8
 Krigger, K. W., 2006, Cerebral Palsy: An Overview, American Family Physician, January 1, Vol. 73, No. 1, 

pp. 91-100, www.aafp.org/afp, http://media.kenanaonline.com/files/0017/17278/cerebral%20palsy.pdf, 

18.04.2011, 16.59; Pennington, L., H. McConahie, 2001, Predicting patterns of interaction between children with 

cerebral palsy and their mothers, Developmental Medicine and Child Neurology, 43: 83-90, volume 43, Issue 02, 

from: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=548136&fulltextType, on 

07.10.2011, 17.20. 
9
 Шунева, Т., 2014, Хранене – проговаряне – говор: специфики и подходи при деца с ЦП. В: Чавдаров, И., 

ред., Академия по церебрална парализа, сборник доклади, Стара Загора: Джеми Стратус ООД, с. 190-197, 

ISBN 978-954-8137-13-3. 
10

 Смирнова, И, А., К. Стока, 1995, Особенности проявления артикуляторных расстройств у детей с 

церебральным параличом, сп. Дефектология, №5, с. 9-15. 
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се описват като пасивни комуникатори, като най-близките им комуникативни 

партньори насочват и контролират взаимодействието. Възможни причини за това 

поведение са лоша разбираемост на говора, малко на брой инициирани от детето 

взаимодействия, прости комуникативни актове, използвани от детето. Не е пълноценна 

и стимулната среда, в която се развива то. Според редица автори родителите на деца с 

церебрална парализа са първично фокусирани върху физическото и медикаментозно 

лечение, поради което взаимодействието майка-дете и разнообразието от стимули, 

което получават децата с типично развитие, се редуцират и преобразуват. 

Поражението на отделните звена на говорния механизъм в периода на интензивно 

развитие води до сложна дезинтеграция на цялото говорно и езиково развитие. В този 

процес значение има не само поражението на собственото двигателно звено на 

говорната система, но и нарушението на кинестетичните (проприоцептивни) 

възприятия на артикулационните пози и движения. Отсъствието на обратна 

кинестетична връзка прекъсва възможността за натрупване на опит в управлението на 

движенията на говорните органи. При дизартрия яснотата на кинестетичните усещания 

често се нарушава; детето не усеща състоянието на напрегнатост или отпуснатост на 

мускулите на артикулационния апарат, насилствените движения или неправилните 

артикулационни пози. Нарушаването на обратната кинестетична аферентация от 

артикулационния апарат при дизартрия води до нарушаване на взаимовръзката слухови 

– кинестетични възприятия на фонемите, която е необходима за тяхното правилно 

усвояване. Нарушеното овладяване на фонологията у деца със смесена дизартрия, освен 

с нарушената кинестетична артикулационна сетивност, се свързва и с трудности в 

усвояването на моторния контрол над говора. Сложните взаимовръзки между 

двигателно, познавателно, социално-емоционално и езиково развитие при децата с 

ДЦП са или липсващи, или непълноценни. В основата на тази недостатъчност стои 

предимно двигателната обездвиженост, пречеща на детето активно да опознае 

заобикалящата го среда. Когнитивното развитие значително изостава, успоредно с 

което са налице трудности в усвояването на речника, бедност и непълноценност както 

на езиковите структури, така и на езиковото съдържание. Нарушеното взаимодействие 

между слуховия и кинестетичния анализатори води до недостатъчна овладяност на 

звуковия състав на думите, което допълнително възпрепятства натрупването на 

речников запас, оформянето на граматиката. Характерна е ограничената употреба на 

експресивен език при нормална или сравнително добра употреба на импресивен език. 
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Изложението продължава с детайлен анализ на особеностите в езиковото разбиране и 

употреба. 

Последният, осми параграф на първата глава проследява по аналогичен начин 

особеностите в развитието на когнитивните процеси при деца със смесена 

дизартрия. В. Банова (2000)
11

 посочва, че “в ранна и предучилищна възраст най-силно 

се изразява пълнотата на единството между психика и тяло”. В този смисъл, у децата 

със смесена дизартрия като симптом на общото двигателно увреждане може да се 

предполага известно изоставане в развитието на някои познавателни процеси в 

частност или на когнитивната сфера като цяло. Тъй като познаването и овладяването на 

заобикалящата среда се извършва възоснова на директното взаимодействие с нея, 

различната степен на двигателни затруднения може значително да възпрепятства 

когнитивното развитие. Особеностите на когнитивното развитие на децата с 

церебрална парализа се дължат на същите негативни предпоставки, стоящи в основата 

на особеностите в езиковото овладяване и употреба. Затруднените движения, като 

водещ симптом,  както и нарушенията на слуха и зрението като чести съпътстващи 

нарушения, водят до намален контакт със средата, а оттам и до понижена познавателна 

дейност. При по-тежките случаи сензорният опит е беден, ограничен и крайно 

недостатъчен. Според някои изследвания, епилептичните пристъпи имат по-

неблагоприятен ефект за когнитивното развитие от подлежаща умствена изостаналост 

(Lawlor K., et al., 2006)
12

. В резултат на сложната структура от неврологични и 

психични нарушения се наблюдава не само забавен темп на психичното развитие като 

цяло, но и неравномерно формиране на отделните психични функции. При децата с 

дизартрия възниква синдром на специфични нарушения на познавателната дейност. 

Той се характеризира със своеобразност, нееднородност и дисхармоничност, 

преобладаване на нарушението в едно или друго звено на психичната дейност, както и 

по-голяма съхраненост на едни функции спрямо други. Анализът на когнитивното 

развитие при деца със смесена дизартрия продължава с представяне на особеностите на 

паметта и мисленето. 

В обобщение на теоретичната част могат да се формулират някои изводи, 

които на свой ред да послужат за извеждането на изследоватеслките цели и хипотези: 

                                                 
11

 Банова, В. (2000), Детето от 3 до 6 години, В: Минчев, Б., ред., Ръководство за изследване на детето, I 

част, София: Веда-Словена – ЖГ, с. 5-14. 
12

 Lawlor, K., S. Mihaylov, B. Welsh et al. (2006), A qualitative study of the physical, social and attitudinal 

environments influencing the participation of children with cerebral palsy in northeast England, Pediatric 

Rehabilitation, July; 9 (3): 219-228. 
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1. Децата с церебрална парализа са нехомогенна група по отношение на 

наличието и степента на изразеност на вторичните и съпътстващите нарушения. 

2. Честотата на разпространение на нарушението, увеличаваща се с годините и 

независеща от осъвременяването на техниките за родилна помощ, както и високата 

социална значимост на церебралната парализа, са предпоставки за силния 

изследователски интерес към нарушението навсякъде по света и в различните научни 

среди. 

3. Това е нарушение, в чиито рамки особено добре личат тесните връзки между 

език, когниция и комуникация. 

4. Разнообразието от комбинации между вторичните синдроми и симптоми при 

всяко отделно дете затруднява както изследването, така и формулирането на 

общовалидни за цялата група на ДЦП изводи и норми за езиково и когнитивно 

функциониране. 

5. Факторите за протичането на когнитивното и езиковото развитие на децата с 

ДЦП и дизартрия са много и се намират в разнопосочни взаимодействия помежду си. 

Най-значимите фактори са формата и степента на церебралната парализа, 

интелектуалния статус, състоянието на сензориката, способността за придвижване, 

наличието на епилептична симпмтоматика. 

6. Езиковото и когнитивното развитие на деца с церебрална парализа и дизартрия 

протичат със специфики, обусловени от наличието, формата и степента на изразеност 

на всеки от изброените фактори, като на фона на общите закономерности се формира 

индивидуален езиков и когнитивен профил на всяко конкретно дете. 

7. Детската смесена дизартрия е косвен фактор, влияещ на езиковото, 

когнитивното и общото комуникативно развитие на детето с церебрална парализа. 

8. Индивидуалният профил на нарушенията предполага индивидуален подход при 

терапия и обучение, същевременно съобразен със спецификите както на водещия 

синдром, така и на вторичните нарушения. 
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2. ВТОРА ГЛАВА. ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Основна цел: 

Да определи и да съпостави равнищата на достигнато езиково и когнитивно 

развитие на 5-7-годишни деца със смесена дизартрия. 

Мотиви за поставяне на тази цел: 

- от теоретична гледна точка: макар предмет на отдавнашен интерес и научни 

изследвания, взаимодействието между сферите на езиково и когнитивно 

функциониране при детска смесена дизартрия все още не е достатъчно добре проучено. 

Съществуват родни и чужди изследвания на характеристиките на един или група 

когнитивни процеси в рамките на синдрома на церебрална парализа, някои от които 

анализирани в теоретичната част, както и описания на езиковата симптоматика, 

съпътстваща смесената дизартрия. До момента няма проучване на връзките между 

двете сфери както в цялост, така и чрез отделните им елементи. 

- от практико-приложна гледна точка: децата от леката и умерената степен на 

тази патология обикновено се интегрират в общообразователни детски градини и 

училища, което поставя въпроса за специфичните подходи и методи на тяхната 

подготовка и обучение, съобразени със спецификата на самото нарушение и неговите 

разнообразни аспекти и форми на проява. Напоследък отново се повдига въпросът за 

предограмотителната и ограмотителната работа с деца с церебрална парализа и липсата 

на съвременни методики и програми за обучение и терапия (Топалова, З., 2014)
13

. 

Нарушението е сложно и поливалентно и предполага екипен, мултидисциплинарен 

подход за терапия. По-доброто познаване на многообразието от симптоми и връзките 

между тях позволява по-добър подбор на методите, диференциране на подходите и по-

целенасочено планиране на терапевтичните и обучителни стратегии. 

 

Подцели: 

1. Определяне на равнищата на езиковото и когнитивното функциониране на 

децата от целевата група. 

2. Разкриване на връзките между двете изследвани равнища като цяло при деца с 

дизартрия. 

                                                 
13

 Топалова, З. (2014), Методика за предначално ограмотяване и формиране на математически умения 

при деца с церебрална парализа, София: Авангард Прима. 
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3. Разкриване на закономерности във връзките между отделните компоненти на 

езиковата система и когнитивните процеси (памет и фонология, мислене и синтаксис). 

4. Проследяване на зависимостите между дизартрията и състоянието на езиковата 

система, от една страна, и между дизартрията и състоянието на когнитивните процеси, 

от друга. 

5. Проследяване на връзките между общото двигателно нарушение и съответно 

степента на дизартрията, състоянието на езиковата система и състоянието на 

когнитивните процеси. 

 

За изпълнението на поставените цели се формулират следните задачи: 

1. Формулиране на основна и допълнителни изследователски хипотези. 

2. Подбор на методи за изследване на когнитивните процеси и езиковата система; 

структуриране на методите и разработване на система за оценяване и скалиране на 

резултатите. 

3. Подбор на изследвани лица (ИЛ) за експерименталната група, отговарящи на 

предварително поставените условия (съхранен интелект, липса на съпътстващи 

сензорни увреждания и на изявена епилептична симптоматика) – анамнестична оценка 

и анализ на медицинската и съпътстваща я документация. 

4. Провеждане на изследване на експерименталната (ЕГ) и контролната групи 

(КГ). 

5. Обработка на получените резултати чрез количествени (статистически) и 

качествени методи. 

6. Анализ на резултатите, формулиране на изводи и заключения по посока на 

приемане или отхвърляне на изследователските хипотези. 

 

На базата на теоретичния обзор формулираме следните хипотези: 

Хипотеза 1 – Основна: Връзката между езиковото и когнитивното развитие при 

деца със смесена дизартрия не обхваща хармонично отделните параметри на двете 

сфери (езикова и когнитивна способност): 

1А. Наблюдава се правопропорционална корелация между състоянието на 

граматиката и състоянието на мисленето. 

1Б. Има правопропорционална корелация между състоянието на фонологията и 

състоянието на паметта. 
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1В. Няма други корелации – между памет и граматика и между фонология и 

мислене. 

Хипотеза 2: Съществува пряка корелация между двигателната патология и 

развитието на детето в следните параметри: 

2А. Колкото по-увредена е двигателната дейност, толкова по-засегнат е и езикът. 

2Б. Колкото по-увредена е двигателната дейност, толкова по-засегната е и 

когнитивната система. 

Хипотеза 3: Няма пряка връзка между степента на детската смесена дизартрия и 

равнището на развитие на езика и когнитивните процеси. 

Хипотеза 4 – Допълваща: Има пряка връзка между степента на церебралната 

парализа и степента на дизартрията. 

 

При провеждането на изследването, въз основа на научно-теоретичния анализ на 

литературните източници, са приложени следните групи методи: 

1. Анамнестичен – проучване на анамнестичните данни с цел подбор на ИЛ от  ЕГ 

по възраст, форма и степен на двигателното увреждане, както и доказване на липсващи 

съпътстващи увреждания и нарушения (интелектуални, зрителни, слухови и 

специфични езикови). 

2. Проучване на наличната друга медицинска и педагогическа документация. 

3. Събиране и анализ на данни от водещия логопед. 

4. Беседа – като средство за предразполагане и мотивиране на детето преди 

началото на изследването и като метод за ориентация в общото езиково и когнитивно 

функциониране. 

5. Наблюдение над общото поведение в естествена ситуация на игра с 

връстниците или по време на педагогическа ситуация. Наблюдение на поведението по 

време на изследването. 

6. Приложение на специално структурирана батерия от тестове за когнитивните 

процеси и езиковата система. 

7. Оценка и анализ на резултатите – количествени (на базата на точкови балове и 

процентни отношения; статистически – параметрични и непараметрични) и качествени. 

 

Тестова батерия за изследване на когнитивните процеси и езиковата система 

В структурно отношение, изследването има два големи дяла – когнитивни 

процеси и езикова система (експресивна страна). Всеки дял се състои от по 2 части 
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(памет и мислене, съответно фонология и граматика). Всяка част съдържа по 2 проби, 

разделени на задачи. Някои от пробите се състоят само от 1 задача (напр., проби 1 и 2 

за памет), но повечето включват по 3 задачи. В частта за граматика – морфология има 

само 2 задачи, но те са разделени допълнително на подусловия. Всяка проба предвижда 

и тренинг-фаза. Оценяването на резултатите е качествено и количествено. 

Количествената оценка на батерията се извършва на базата на точкуване. За всяка вярна 

задача се дава по 1 точка, за грешна или неизпълнена задача - 0 точки. Максималната 

оценка на всяка проба е 3 точки, максималният брой точки за всяка част е 6 точки. 

Максималният резултат за всеки дял е 12 точки, а за цялата батерия – 24 точки. Там, 

където спецификата на изследваните процеси и същността на теста изискват разделяне 

на задачите няколко подусловия, интервалът  0-1 т. за задача е запазен, при максимална 

оценка от 0,25 т. за вярно подусловие (както е при изследването на морфологията). При 

някои от пробите, състоящи се само от 1 задача, се изчислява коефициент, чиито 

стойности се приравняват към точковия интервал [0 – 3 т.]. 

 

Табл. 1 – Количествено оценяване на тестовата батерия 

Дялове, части и проби 

в изследването 

Задачи и подусловия Макс. 

брой 

точки 

I. КОГНИТИВНО 

РАЗВИТИЕ 

Общо: 12 

1. ПАМЕТ  6 

Проба 1 

Зрително узнаване на 

вербален материал 

Тест за узнаване на думи 

Изчисляване на коефициент на узнаване Ку 

Ку(макс.) = 1 

Ку = [0-1], приравнени към точков интервал [0-3т.] 

3 

Проба 2 

Слухово узнаване на 

вербален материал; 

обем на слуховата 

памет 

Тест за узнаване на думи 

Изчисляване на коефициент на обем Ко 

Ко(макс.) = 1 

Ко = [0-1], приравнени към точков интервал [0-3т.]  

3 

2. МИСЛЕНЕ  6 

Проба 1 Тест „Четвърти излишен” – картинен вариант 3 
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Логическо мислене: 

класификация и 

обобщение 

Задача 1-елемент стол = 1т. 

Задача 2- елемент ябълка - 1т. 

Задача 3 – елемент риба = 1т. 

Проба 2 

Логическо мислене: 

сериация 

Тест за допълване на елемент 

Зад. 1 – чадър/триъгълник = 1т. 

Зад. 2 – калинка/кръг = 1т. 

Зад. 3 – кокиче/грозде = 1т. 

3 

II. ЕЗИКОВА 

СИСТЕМА 

 12 

1. ФОНОЛОГИЯ  6 

Проба 1 

Позициониране 

Определяне на позицията на предявен звук в серия 

изговорени думи 

Зад.1 – (с) в едноср. и двуср. тип ГСГ = 1т. 

Зад. 2 – (ш) в двуср. тип СГСГ, СГГС = 1т. 

Зад. 3 – (р) в триср. тип СГСГСГ, СГСГСГС = 1т. 

3 

Проба 2 

Римуване 

Разпознаване на рима с нагледна опора 

Зад. 1 – едносрични тип СГС = 1т. 

Зад. 2 – двусрични тип СГС-СГ = 1т. 

Зад. 3 – трисрични тип СГ-СГ-СГ/ССГ-СГ-СГ = 1т. 

3 

2. ГРАМАТИКА  6 

Проба 1 

Морфология 

Зад 1. – Словоизменение 

Те отиваме на разходка. = 0,25т. 

Той има нов топка. = 0,25т. 

Тази шапка е мой. = 0,25т. 

В зоопарка има страшно лъв. = 0,25т. 

Искаш ли да ядохме сладолед? = 0,25т. 

Утре ние ще ходихме в парка. = 0,25т. 

Зад. 2 – предлози с пространствено значение 

в (0,25т.); на (0,25т.); пред (0,25т.); зад (0,25т.); под 

(0,25т.); над (0,25т.) 

3 

Проба 2 

Синтаксис 

Структуриране на изречения по дадени думи 

Зад. 1 – Момичето пие чай. = 1т. 

Зад. 2 – Децата отиват на училище. = 1т. 

3 
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Зад. 3 – Тя чете интересна книга. = 1т. 

 

Обработка на резултатите. Изчисляване на индивидуален точков бал 

На всяко ИЛ се изчислява индивидуален точков бал за:  

1) всяка част и всяка проба от двата дяла на батерията; 

2) двата дяла на батерията поотделно; 

3) цялата батерия. 

Точковите балове за Дял 1 – когнитивни процеси и Дял 2 – езикова система, се 

съотнасят към скала за равнища на функциониране, представена в проценти (при 

максимална оценка на всеки дял 12т. = 100%): 

0-19% - много ниско, нарушено или задържано равнище на когнитивно/езиково 

функциониране 

20 – 39% – ниско равнище на когнитивно/езиково функциониране 

40-59% – средно равнище на когнитивно/езиково функциониране 

60-79% – добро равнище на когнитивно/езиково функциониране 

80-100% – нормално до високо равнище на когнитивно/езиково функциониране 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Контингент 

Изследваните лица (ИЛ) са разделени в 2 групи – експериментална (ЕГ) и 

контролна (КГ). Във всяка група са включени по 30 деца, на възраст 5-7 години. 

Съставът на двете групи е представен в следващите таблици. 

 

Табл. 2 –  Разпределение на ИЛ от КГ по пол и възраст 

Пол/възраст 5г. – 7г. 5г. – 5;11г. 6г. – 6;11г. 7г. – 7;6г. 

М 15 3 6 6 

Ж 15 6 6 3 

общо 30 9 12 9 

 

Табл. 3 – Разпределение на ИЛ от ЕГ по пол и възраст 

Пол/възраст 5г. – 7г. 5г. – 5;11г. 6г. – 6;11г. 7г. – 7;6г. 

М 20 12 5 3 

Ж 10 6 3 1 

общо 30 18 8 4 
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Табл. 4 – Разпределение на ИЛ от ЕГ според формата на церебрална парализа (по 

МКБ-X) 

ДИАГНОЗА МОМЧЕТА МОМИЧЕТА ОБЩО 

ВЪЗРАСТ 

5;0 – 

5;11г. 

6;0 – 

6;11г. 

7;0 – 

7;6г. 

5;0 – 

5;11г. 

6;0 – 

6;11г. 

7;0 – 

7;6г. 
- 

G80.0 

Спастична ЦП 

(Вродена спастична 

парализа, 

церебрална) 

2 1 1 0 1 0 

5 

G80.1 

Спастична 

диплегия 

4 2 0 1 2 0 

9 

G80.2 

Детска хемиплегия 
4 2 1 3 0 1 

11 

G80.3 

Дискинетична ЦП 

(Атетоидна) 

0 0 0 0 0 0 

0 

G80.4 

Атактична ЦП 
1 0 0 0 0 0 

1 

G80.8 

Друга ЦП (смесени 

синдроми на ЦП) 

0 0 0 1 0 0 

1 

G80.9 

Детска церебрална 

парализа, 

неуточнена (ЦП без 

БДУ) 

1 0 1 1 0 0 

3 

ОБЩО 12 5 3 6 3 1 30 

 

Табл. 5 – Разпределение на ИЛ от ЕГ според степента на тежест на 

церебралната парализа 

СТЕПЕН НА ЦП МОМЧЕТА МОМИЧЕТА ОБЩО 

ВЪЗРАСТ 

5;0 – 

5;11г. 

6;0 – 

6;11г. 

7;0 – 

7;6г. 

5;0 – 

5;11г. 

6;0 – 

6;11г. 

7;0 – 

7;6г. 
- 

лека степен 8 5 1 5 2 1 22 

умерена степен 4 0 1 1 1 0 7 

тежка степен 0 0 1 0 0 0 1 

ОБЩО 12 5 3 6 3 1 30 

 

Табл. 6 – Разпределение на ИЛ от ЕГ според начина на придвижване 

НАЧИН НА 

ПРИДВИЖВАНЕ 
МОМЧЕТА МОМИЧЕТА ОБЩО 

ВЪЗРАСТ 

5;0 – 

5;11г. 

6;0 – 

6;11г. 

7;0 – 

7;6г. 

5;0 – 

5;11г. 

6;0 – 

6;11г. 

7;0 – 

7;6г. 
- 

самостоятелно 11 5 1 6 3 1 27 

с помощни 

средства 
1 0 2 0 0 0 3 
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ОБЩО 12 5 3 6 3 1 30 

 

Всички ИЛ от ЕГ според анамнестичните и документални данни са с интелект в 

норма (ниски към гранични стойности) и нямат съпътстващи зрителни или слухови 

нарушения. По отношение на съпътстващите нарушения е важно да се подчертае, че 

при всички ИЛ от ЕГ няма изявена епилептична симптоматика. Значението на епи-

симптоматиката за равнището на когнитивното фунцкциониране и доказаната връзка 

между когнитивното изоставане и/или когнитивния срив и наличието на епилептични 

епизоди при деца с церебрална парализа и други неврологични заболявания, са 

причините децата от тази група да се подберат внимателно. 

Всички ИЛ от ЕГ имат смесена дизартрия, изявена в пет степени – скрита, лека, 

умерена и тежка/анартрия (според класификацията на A. Tardier, 1968; по Лузанова, С. 

В., 2008)
14

. 

 

Табл. 7 – Разпределение на ИЛ от ЕГ според степента на тежест на смесената 

дизартрия (ДСД) 

СТЕПЕН НА ДСД МОМЧЕТА МОМИЧЕТА ОБЩО 

ВЪЗРАСТ 

5;0 – 

5;11г. 

6;0 – 

6;11г. 

7;0 – 

7;6г. 

5;0 – 

5;11г. 

6;0 – 

6;11г. 

7;0 – 

7;6г. 
- 

скрита дизартрия 1 3 1 0 1 0 6 

лека степен 6 1 1 5 1 1 15 

умерена степен 2 1 0 1 1 0 5 

тежка степен 

(анартрия) 
3 0 1 0 0 0 4 

ОБЩО 12 5 3 6 3 1 30 

 

Детски, учебни и медицински заведения 

Изследването се проведе от м. януари 2012г. до м. юни 2014г., като най-

интензивно беше през месеците март и април 2014г. Изследваха се първо 30 деца с 

типично развитие от контролната група, ученици в първи клас на 28 СОУ „Алеко 

Константинов” – София, ЦДГ 100 – София, ОДЗ 60 – София. Последва изследване на 

децата от експерименталната група, обучаващи се интегрирано в 28 СОУ „Алеко 

Константинов” – София и в ОДЗ 59 „Елхица“ – София, в болнично училище „Петър 

Берон”, СБР-НК ЕАД, филиал Момин проход, СБДПЛРДЦП „Св. София” – София, 

частен логопедичен кабинет на Елена Гьошкова и Логопедичен център „ЕЛБО“, София. 

 

                                                 
14

 Лузанова, С. В. (2008), История изучения детского церебрального паралича, Логопедия сегодня, 2 (20), 

с. 26-33, п.и. 82366. 
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Прилагане на методите на изследване 

Прилагането на батерията от изследователски методи премина период на начално 

апробиране и модифициране. В първоначалния си вариант батерията включваше много 

повече проби, насочени към по-голям брой параметри (изследване на устойчивостта и 

концентрацията на вниманието, обема на вербалната памет, семантичните операции, 

аналогии и асоциации). Впоследствие, поради тежестта си и времето, необходимо за 

изследване на едно дете, се взе решение батерията да се стесни по обем. Други промени 

засегнаха вида на стимулния материал, предимно картинния и снимковия, структурата 

на бланката за записване на отговори. 

При провеждане на изследването са спазени всички общи принципи за 

диагностика на детското развитие. Инструкциите са подавани по един и същи начин за 

всички деца. Задачите са поднасяни кратко, ясно и достъпно. Спазено е 

задължителното условие инструкцията да бъде разбрана от детето, без да се рецитира. 

При необходимост инструкциите са повтаряни, преформулирани, адаптирани и 

онагледени. Преди всяка проба е предвидена тренинг-фаза. Времето за изпълнение на 

задачите е еднакво за всички деца, макар и не строго лимитирано. В рамките на 

отделните проби, при забавяне на отговора на детето за повече от 1 минута, се 

преминава на следващата задача, като в края пропуснатите задачи отново се предлагат. 

На детето се обяснява какво предстои, как ще се задават въпросите и как ще се записват 

отговорите. 

Обстановката, в която се провежда изследването, е позната на децата. При деца от 

едно и също заведение изследването e проведено с всички деца на едно и също място. 

Детето се предразполага; при притеснение, тревога или смущение, първо се успокоява 

или изследването с него се отлага за по-късно. Факторите, които могат да разсеят 

детето (шум, говор, присъстващи) са сведени до минимум, като същевревменно се 

изследва в среда максимално близка до естествената за детето. Не е провеждано 

изследване в домашна обстановка. 

Времето за провеждане на изследването е съобразено с дневния режим и 

възрастовите особености на децата, със закономерностите на циклите на мозъчна 

работоспособност и биоритмите. Поради това в условията на ОДЗ и ЦДГ децата са 

изследвани след сутрешната закуска и по времето на предиобедните игри (8.00-11.30ч.), 

за децата от ПК на СОУ е спазен същият времеви диапазон – между 8 и 11 сутринта. В 

следобедните часове между 15.00 и 16.30ч. е проведено изследване само на онези деца, 
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които се отглеждат в условията на седмични центрове или пребивават в учебни 

заведения. 

Всички проби са проведени в условията на игрова ситуация, което обезпечава 

ангажиране на вниманието и интереса на детето в изследването, като това предполага 

максимално обективни резултати. Изследването е индивидуално с всяко дете. 

Регистрирането на отговорите и резултатите става в протокол-бланка, където се 

записват името на детето, групата и номера, под който фигурира в анализа на 

резултатите, детското заведение, времето на провеждане на изследването, като е 

предвидено и място за бележки за поведението и реакциите на детето по време на 

изследването. 

Получените сурови резултати се подлагат на първична обработка и анализ, като 

се следва определен алгоритъм: 

1. Изчисляване на коефициенти по съответните формули и приравняване към 

точков интервал. 

2. Придаване на точки при проби без коефициент. 

3. Изчисляване на общия брой точки за всички проби. 

4. Сумиране на точките за дял 1. 

5.Сумиране на точките за дял 2. 

6. Сумиране на точките за цялата батерия (дял 1 + дял 2). 

7. Превръщане на точковите балове в проценти. 

8. Таблично и графично представяне на обработените първични резултати. 

9. Отнасяне на общия бал/процент от дял 1 към скала за успеваемост в проценти. 

10. Отнасяне на общия бал/процент от дял 2 към скала за успеваемост в проценти. 

11. Отнасяне на общия бал от цялата батерия към скала за успеваемост и 

процентно изражение. 

12. Сравнение на ИЛ по общите балове за всеки дял поотделно и по бала за цялата 

батерия. 

13. Сравнение на ИЛ от КГ с ИЛ от ЕГ по посочените параметри. 

14. Вътрегрупово сравнение между ИЛ от ЕГ – признаци пол и възраст, степен на 

дизартрията. 

15. Сравнение на ИЛ по отделни части от батерията. Търсене за нехомогенност. 

16. При възможност – описание на случай. 

17. Приложение на статистико-математичкески методи за проверка на хипотезите 

чрез въвеждане на първичните резултати в системата SPSS. 
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3. ТРЕТА ГЛАВА. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

3.1. ПЪРВИЧЕН КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

Получените резултати още от пръв поглед потвърждават очакванията за 

когнитивно и езиково функциониране над средното равнище на децата от контролната 

група и по-ниско равнище на  функциониране на децата от експерименталната група. 

Средната стойност на резултатите за дял I – Когнитивни процеси за КГ е 

10,76 бала (89,6%), а за ЕГ е 8,1 бала (67,5%). Приравнени към 5-степенната скала за 

равнищата на когнитивно функциониране тези резултати поставят децата с типично 

развитие в рамките на степен 5 – нормално към високо равнище на когнитивно 

функциониране (резултати между 80 и 100%), а децата с дизартрия – в рамките на 

степен 4 – добро равнище (резултати между 60 и 79%). 

Средната стойност на резултатите за дял II –Езикова система за КГ е 10,23 

бала (85,25%), а за ЕГ е 7,79 бала (64,9%). Приравнени към 5-степенната скала за 

равнищата на езиково функциониране, получените резултати показват нормално към 

високо равнище на езиково функциониране на децата от контролната група (степен 5) и 

добро равнище на езиково функциониране на децата с дизартрия (степен 4). 

Средната стойност на общия бал за цялата батерия за КГ е 21 точки, 

съответно 87,5%, а за ЕГ – 15,89 точки (66,2%). Получените стойности отново поставят 

децата с типично развитие в рамките на най-високата (пета) степен на езиково и 

когнитивно функциониране, а децата с дизартрия – една степен по-надолу, в рамките на 

четвъртата степен на функциониране. 

Дотук, според анализа на средните стойности в балове и проценти, децата от 

експерименталната група като цяло не показват резултати, поставящи групата под 

средното равнище на езиково и/или когнитивно представяне (степени от 1 до 3, 

съответно резултати от 0 до 59%). Това е обяснимо, тъй като всички деца от ЕГ са с 

нормален интелект и без изявена епилептична симптоматика. При анализа на 

индивидуалните резултати в рамките на ЕГ, на който ще се спрем малко по-късно, се 

виждат стойности, които показват многообразието в проявите на изследваната 

патология и вариативността на отделните параметри в рамките на една и съща 

нозологична единица. 

При сравнението между двете изследвани групи по отделните показатели, 

включени в батерията, правят впечатление близките резултати, получени по някои от 
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тях. Децата от КГ постигат по-високи резултати на тестовете за когнитивните процеси 

спрямо тези за езиковата система (89,6% за дял I срещу 85,25% за дял II). Същата 

тенденция се демонстрира и в ЕГ, където на дял I – когнитивни процеси се получава 

резултат от 67,5%, а на дял II – езикова система – 64,9%. На тази основа е възможно да 

се предполага доминиране (макар и минимално) на познавателните процеси над 

езиковите, поне в рамките на изследвания възрастов период. 

 

Фиг. 1 (5) – Разпределение на резултатите от тестовите проби в батерията – 

контролна група
15

. 

 

 

Фиг. 2 (6) –Разпределение на резултатите от тестовите проби в батерията – 

експериментална група 
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Фиг. 3 (7) – Сравнение между КГ и ЕГ по средни стойности (в %) на пробите 

спрямо общия резултат за батерията 

 

Според така представените данни, най-добрите резултати като цяло и за двете 

групи са по показател мислене – класификация и обощение (12,3% за КГ и 9,3% за ЕГ), 

а най-ниските – по показател употреба на предлози с пространствено значение (5,3% за 

КГ и 4,2% за ЕГ). От параметрите на вниманието по-високите резултати се падат на 

узнаването (10,5% за КГ и 8,6% за ЕГ) спрямо паметовия обем (9,8% за КГ и 7,7% за 

ЕГ). Резултатите по показател сериация следват непосредствено тези по показател 

класификация и обобщение, като това поставя мисленето на най-високото стъпало на 

функциониране спрямо останалите изследвани параметри – както за когнитивна, така и 

за езикова сфера. КГ получават 12,08%, а ЕГ – 8,04% за сериация. Резултатите по 

отделните параметри на показател фонология (идентифициране на рима и 

позициониране на звук) и за двете изследвани групи лица показват по-високи 

постижения при римуването (11,7% за КГ и 8,9% за ЕГ) спрямо позиционирането 

(10,7% за КГ и 7,2% за ЕГ). Равнището на морфология като цяло е представено с най-

ниски постижения и за двете групи. По-високите вътрешни резултати се падат на 

словоизменението (5,8% за КГ и 4,6% за ЕГ), в сравнение с употребата на предлози с 

пространствено значение (5,3% за КГ и 4,2% за ЕГ). Ранжирането на резултатите по 

отделни показатели в нисходяща посока е следното: 

Контролна група Експериментална група 

Класификация и обобщение (12,3%) Класификация и обобщение (9,3%) 

Сериация (12,08%) Рима (8,9%) 
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Рима (11,7%) Узнаване (8,6%) 

Позициониране (10,7%) Сериация (8,04%) 

Узнаване (10,5%) Обем (7,7%) 

Обем (9,8%) Синтаксис (7,5%) 

Синтаксис (9,08%) Позициониране (7,2%) 

Словоизменение (5,8%) Словоизменение (4,6%) 

Предлози (5,3%) Предлози (4,2%) 

 

В рамките на ЕГ по-специално внимание представляват индивидуалните 

резултати на някои ИЛ, които могат да се смятат за показателни за вариативността на 

разглежданата патология по отношение на езиковото и когнитивното функциониране. 

С най-висок общ резултат за цялата батерия (23т., 95,8%) е ИЛ59 – момиче на 7г., с 

форма на ДЦП детска хемиплегия (G80.2), лека степен, самостоятелно придвижване и 

лека степен на смесена дизартрия. Отнетата 1 точка е от пробата за обем на паметта, 

като на всички останали проби се демонстрира таванен ефект. Най-ниските резултати 

за батерията (5,5т., 22,9%) са на ИЛ37 – момче на 7г., с форма на ДЦП – неуточнена 

(G80.9), тежка степен, придвижване с помощни средства и тежка степен на смесена 

дизартрия. Предвид степента на основното нарушение получените резултати не са 

изненадващи. Тези две деца отчасти онагледяват двата полюса на спектъра от 

симптоми на водещото нарушение. 

 Сравнени по признак пол, резултатите на момчетата и момичетата (в средни 

стойности) не се различават съществено. Като цяло момичетата имат по-високи 

резултати (16,60 бала, спрямо 15,54 бала за момчетата за цялата батерия). По дялове, 

момчетата се представят по-добре на когнитивните задачи (резултат за дял I – 

когнитивни процеси от 8,25 бала за момчета спрямо 7,80 за момичетата), а момичетата 

– на езиковите (резултат за дял II – езикова система от 8,80 бала за момичета спрямо 

7,29 за момчета). 

Получените резултати могат да се оценят и в качествен план. Като цяло при 

пробите за изследване на паметта допусканите грешки и от двете групи са предимно 

пропускане на стимулна дума и по-рядко добавяне на дума, съответно посочване на 

различна картинка. Грешките засягат най-вече представянето на експерименталната 

група. По-трудната от двете проби се оказва тази за обем на слуховата памет, докато 

при изследването на зрителното узнаване затрудненията са значително по-малко. При 

някои деца се наблюдава посочване на различна картинка, които изобразява дума със 
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сходна функция (например вместо колело се посочва кола) или има сходен външен вид 

(вместо зайче се посочва коте). За децата от контролната група и двете проби за памет 

са лесно изпълними и резултатите показват почти таванен ефект. 

При пробите за изследване на мисленето децата от контролната група също се 

представят в рамките на очакваното. При децата от експерименталната група най-

характерното затруднение е това да се извлече обобщаващото понятие и да се назове 

категорията, която обединява трите картини при теста за четвъртия излишен. Силни 

затруднения се наблюдават и при аргументацията за това защо е излишен съответният 

предмет при посочен верен отговор. Друга честа грешка при експерименталната група е 

обединяването на три предмета по несъществен признак и изключването на погрешна 

картинка (напр. излишна е лисицата, защото живее в гората; излишен е тигърът, 

защото има повече оранжево; излишен е картофът, защото е грозен и т.н). 

Това, което се оказа особено изненадващо, беше представянето на децата от 

контролната група на пробите за синтаксис. Групата като цяло, дори и децата в горната 

възрастова граница, се затрудни при пробата за структуриране на изречение по дадени 

думи. Сред по-често срещаните грешки беше разместването на местата на подлога и 

обстоятелственото пояснение в задача 2 (вместо Децата отиват на разходка се дава 

отговор На разходка отиват децата), както и точното повторение на 

последователността от стимулни думи при задача 3 на първия опит (детето повтаря 

дословно Книга тя интересна чете). Друг вариант на грешка при задача 3 е 

пропускането на допълнението и промяната на определението интересна в 

обстоятелствено пояснение за начин интересно, като обикновено такъв отговор се дава 

при втори опит за структуриране на изречението. Така вместо Тя чете интересна книга 

детето отговаря Тя чете интересно. Вероятно при такъв вариант на отговор има скрито 

допълнение и можем да предположим, че детето структурира изречение от типа Тя 

чете (нещо) интересно, като при такава хипотеза статутът на думата 

интересна/интересно се запазва като за определение. 

Друг коментар, будещ интерес, е отговорът на някои деца от контролната група 

при пробата за морфология, задача за словоизменение. Стимулното изречение, което 

детето трябва да поправи, е Утре ние ще ходихме в парка. При структурирането на 

стимулния материал сме предпоставили наречието утре и частицата за бъдеще време 

ще да бъдат онези маркери, спрямо които детето да коригира сгрешеното глаголно 

окончание за време (ходихме). Някои деца, вместо с очакваната корекция към бъдеще 

време (Утре ние ще ходим в парка) променят целия смисъл на изречението и дават 
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отговор Вчера ние ходихме в парка. В такива случаи даденият отговор е зачетен като 

верен поради това, че съдържа правилно съгласуване. 

 

3.2. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ПРОВЕРКА 

НА ХИПОТЕЗИТЕ 

3.2.1. Връзка между езиковото и когнитивното развитие 

Статистическата обработка на получените резултати е извършена чрез системата 

SPSS. Първата хипотеза е проверена чрез коефициент на корелация на Пирсън (Pearson 

Correlation). 

Табл. 8 (12) – Връзка между езиковото и когнитивното развитие. Стойности на 

коефициента на корелация на Пирсън общо за всички ИЛ от КГ и ЕГ. 

 

Получените стойности на коефициента на Пирсън, при заложена вероятност за 

грешка р˂0,01 потвърждават наличието на правопропорционална корелация между 

състоянието на граматиката и състоянието на мисленето (1А), както наличието на 

правопропорционална връзка между фонологията и паметта (1Б). Интересното е, че 

хипотеза 1В не се потвърждава и предположението за липсата на други (кръстосани) 

корелации между памет и граматика и между фонология и мислене се опровергава. 

Първата хипотеза е проверена още веднъж, приложена и към ИЛ от КГ. 

Използван е същият статистически метод при заложена стойност на р˂0,01. При този 

начин на анализ получените резултати са повече от интересни. В експерименталната 

група, първата хипотеза в части 1А и 1Б се потвърждава повторно, а 1В се 

опровергава. Отнесени към контролната група, хипотези 1А и 1Б не се потвърждават, 

а хипотеза 1В се потвърждава само частично, по отношение на липсата на връзка 

ПАМЕТ - общо МИСЛЕНЕ - общо

ФОНОЛОГИЯ - 

общо

ГРАМАТИКА -

МОРФ. - общ

ГРАМАТИКА - 

СИНТ.

Pearson Correlation 1 ,520
**

,572
**

,556
**

,433
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001

N 60 60 60 60 60

Pearson Correlation ,520
** 1 ,627

**
,549

**
,311

*

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,016

N 60 60 60 60 60

Pearson Correlation ,572
**

,627
** 1 ,703

**
,416

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001

N 60 60 60 60 60

Pearson Correlation ,556
**

,549
**

,703
** 1 ,547

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60

Pearson Correlation ,433
**

,311
*

,416
**

,547
** 1

Sig. (2-tailed) ,001 ,016 ,001 ,000

N 60 60 60 60 60

Correlations

 

ПАМЕТ - общо

МИСЛЕНЕ - общо

ФОНОЛОГИЯ - общо

ГРАМАТИКА -МОРФ. - общ

ГРАМАТИКА - СИНТ.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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между памет и граматика и потвърждаването на връзката между фонология и мислене. 

С други думи, в контекста на типичното детско развитие не се наблюдават 

правопропорционални зависимости между изследваните параметри, докато в ситуация 

на сложна патология отделните параметри на езика и познавателните процеси са много 

по-тясно обвързани. Това навежда на мисълта, че в ситуация на нормално разгръщане, 

невъзпрепятствано от негативни фактори, езиковата и когнитивната сфера са 

значително по-автономни една от друга, а развитието им протича сравнително по-

хармонично. Трябва да се отбележи, че получените резултати не отричат наличието на 

връзки между езиковите и когнитивните показатели в норма, а само правата 

пропорционалност на връзките между тях. При нарушения и конкретно – в рамките на 

разглежданите синдроми, езиковата и когнитивната сфера се намират в състояние на 

по-тясна обвързаност. По-тесните връзки между изследваните параметри могат да се 

интерпретират като компенсаторен за развитието механизъм – при наличието на 

негативни фактори отделните сфери се стимулират една друга в разгръщането си чрез 

установяване на по-тесни, по-преплетени и правопропорционални връзки помежду си. 

 

3.2.2. Връзки между степента на церебралната парализа и равнището на езиково 

функциониране 

В състава на експерименталната група са заложени три степени на изразеност 

на ДЦП – лека, умерена и тежка. Разпределението на ИЛ в тях е такова, че в групата на 

тежката степен на ДЦП попада само едно ИЛ. Това придава особен вид на графиките и 

таблиците, където на стойности от 100% отговаря само едно ИЛ. Поради това в процеса 

на работа решихме да обединим ИЛ от умерената и тежка степен в една група. 

Използвахме t-тест и Хи-квадрат, които като методи са за предпочитане пред 

дисперсионния анализ (ANOVA) при разпределения в две групи. Впоследствие 

решихме все пак да запазим разпределението на ИЛ в заложените три групи, основно с 

оглед запазване на структурата на ЕГ. При повторната статистическа проверка на база 

разпределение в три групи използвахме дисперсионен анализ (ANOVA). Резултатите 

при повторната проверка на хипотезите напълно съвпаднаха с тези от първите анализи 

чрез t-тест и Хи-квадрат. 
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Табл. 9 (14) – Връзки между степента на церебралната парализа и равнището на 

езиково функциониране. Средни стойности и стойности на стандартното 

отклонение на резултатите за езикова система според тежестта на ДЦП 

ОБЩО ДЯЛ II – ЕЗИКОВА СИСТЕМА (%) 

Група степен ДЦП Mean N Std. Deviation 

експериментална лека 69,129 22 20,3885 

умерена 56,845 7 24,7591 

тежка 29,167 1 . 

Total 64,931 30 22,3853 

 

Табл. 10 (15) – Сравнение между показатели степен на ДЦП и равнище на езиково 

функциониране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лека умерена тежка

Count 0 1 0 1

% within степен ДЦП ,0% 14,3% ,0% 3,3%

Count 2 0 1 3

% within степен ДЦП 9,1% ,0% 100,0% 10,0%

Count 4 3 0 7

% within степен ДЦП 18,2% 42,9% ,0% 23,3%

Count 9 2 0 11

% within степен ДЦП 40,9% 28,6% ,0% 36,7%

Count 7 1 0 8

% within степен ДЦП 31,8% 14,3% ,0% 26,7%

Count 22 7 1 30

% within степен ДЦП 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ОБЩО ДЯЛ II – ЕЗИКОВА СИСТЕМА (Категории) * степен ДЦП Crosstabulation

Група

степен ДЦП

Total

ОБЩО ДЯЛ II – ЕЗИКОВА 

СИСТЕМА (Категории)

много ниско, нарушено 

или задържано равнище 

на когнитивно/езиков

експериментална

ниско равнище на 

когнитивно/езиково 

функциониране

експериментална

средно равнище на 

когнитивно/езиково 

функциониране

експериментална

добро равнище на 

когнитивно/езиково 

функциониране

експериментална

нормално до високо 

равнище на 

когнитивно/езиково 

функциониране

експериментална

Total експериментална



32 

 

Фиг. 4 (9) – Сравнение между показатели степен на ДЦП и равнище на езиково 

функциониране 

 

Табл. 11 (16) – Резултати от метода Хи-квадрат, приложен за проверка на 

зависимостта между степента на ДЦП и равнището на езиково функциониране 

Група Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

експериментална Pearson Chi-Square 15,219a 8 ,055 

Likelihood Ratio 10,984 8 ,203 

Linear-by-Linear Association 4,494 1 ,034 

N of Valid Cases 30     

 

Получената стойност на Хи-квадрат (,055) при заложена вероятност p˂0,05 е 

много близо до границата и макар да я пресича показва, че има статистически значимо 

различие между трите групи по отношение на равнището на езиково функциониране. 

Това потвърждава хипотеза 2А. В следващата таблица е представен измерител за 

силата на връзката между двата изследвани признака. Получените стойности (,504) на 

коефициента на Крамер показват, че връзката между степента на изразеност на ДЦП и 

равнището на езиково функциониране е сравнително силна. 
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Табл. 12 (17) – Стойности на коефициент на Крамер за измерване на силата на 

връзката между степента на ДЦП и равнището на езиково функциониране 

Група Value Approx. Sig. 

експериментална Nominal by Nominal Phi ,712 ,055 

Cramer's V ,504 ,055 

N of Valid Cases 30   

 

3.2.3. Корелации между степента на церебралната парализа и равнището на 

когнитивно функциониране 

Втората подхипотеза (2Б) търси корелация между степента на церебралната 

парализа и равнището на развитие на когнитивните процеси. Аналогично на дотук 

представените методи, и в този случай статистическата обработка премина през етап, в 

който ИЛ с умерена и тежка степен на церебрална парализа се обединиха в една група. 

Резултатите от t-теста при разпределение в две групи се потвърдиха от дисперсионния 

анализ (ANOVA) на базата на разпределение на ИЛ в три групи. Тук представяме 

обработката и анализа на резултатите от дисперсионния анализ и Хи-квадрат при три-

групово разпределение. 

 

Табл. 13 (18) – Средни стойности и стойности на стандартното отклонение на 

резултатите за когнитивни процеси според тежестта на ДЦП 

ОБЩО ДЯЛ I – КОГНИТИВНИ ПРОЦЕСИ (%) 

Група степен ДЦП Mean N Std. Deviation 

експериментална лека 71,212 22 19,0251 

умерена 63,095 7 14,3187 

тежка 16,667 1 . 

Total 67,500 30 20,2179 

 

Табл. 14 (19) – Резултати от дисперсионен анализ (ANOVA), приложен за проверка 

на зависимостта между степента на ДЦП и равнището на когнитивно 

функциониране 

 

 

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups (Combined) 3022,998 2 1511,499 4,621 ,019

8831,169 27 327,080

11854,167 29

ANOVA Table

Група

експериментална ОБЩО ДЯЛ I – 

КОГНИТИВНИ ПРОЦЕСИ 

(%) * степен ДЦП
Within Groups

Total
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Получената стойност на равнището на значимост (Sig. = ,019) при заложена 

стойност на p˂0,05 показва, че има значимо различие между двата сравнени параметъра 

и хипотезата се потвърждава. 

Следващата таблица представя показател за измерване на силата на връзката 

между двата изследвани признака. 

 

Табл. 15 (20) – Измерител за силата на връзката между степента на ДЦП и 

степента на когнитивно функциониране. 

Measures of Association 

Група Eta Eta Squared 

експериментална ОБЩО ДЯЛ I – 

КОГНИТИВНИ ПРОЦЕСИ 

(%) * степен ДЦП 

,505 ,255 

 

Получените стойности на коефициент Eta показват, че 25,5% от различията за дял 

I-когнитивни процеси се дължат на степените на ДЦП. 

 

Хипотезата отново се проверява чрез предварително заложените 5 равнища на 

когнитивно функциониране и прилагане на метода Хи-квадрат. 

 

Табл. 16 (21) – Кростаблица – сравнение на ИЛ по степен на ДЦП и равнище на 

когнитивно функциониране 

 

 

 

лека умерена тежка

Count 1 0 1 2

% within степен ДЦП 4,5% ,0% 100,0% 6,7%

Count 6 4 0 10

% within степен ДЦП 27,3% 57,1% ,0% 33,3%

Count 8 2 0 10

% within степен ДЦП 36,4% 28,6% ,0% 33,3%

Count 7 1 0 8

% within степен ДЦП 31,8% 14,3% ,0% 26,7%

Count 22 7 1 30

% within степен ДЦП 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ОБЩО ДЯЛ I – КОГНИТИВНИ ПРОЦЕСИ (Категории) * степен ДЦП Crosstabulation

Група

степен ДЦП

Total

ОБЩО ДЯЛ I – 

КОГНИТИВНИ ПРОЦЕСИ 

(Категории)

много ниско, нарушено 

или задържано равнище 

на когнитивно/езиков

експериментална

средно равнище на 

когнитивно/езиково 

функциониране

експериментална

добро равнище на 

когнитивно/езиково 

функциониране

експериментална

нормално до високо 

равнище на 

когнитивно/езиково 

функциониране

експериментална

Total експериментална
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Фиг. 5 (11) – Сравнение на ИЛ по степен на ДЦП и равнище на когнитивно 

функциониране. 

 

Табл. 17 (22) – Резултати от метода Хи-квадрат, приложен за проверка на 

зависимостта между степента на ДЦП и равнището на когнитивно 

функциониране 

Chi-Square Tests 

Група Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

експериментална Pearson Chi-Square 16,778a 6 ,010 

Likelihood Ratio 8,554 6 ,200 

Linear-by-Linear 

Association 

4,494 1 ,034 

N of Valid Cases 30     

 

Получената стойност (,010) при заложено p˂0,05 показва, че има значимо 

различие между трите групи. С това хипотезата за правопропорционалност на връзката 

между степента на церебралната парализа и равнището на когнитивно функциониране 

се потвърждава. 

Следващата таблица показва стойностите на коефициента на Крамер като 

измерител на силата на връзката между двата разглеждани признака. 
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Табл. 18 (23) – Стойност на коефициента на Крамер за определяне на силата на 

връзката между степента на ДЦП и равнището на когнитивно функциониране 

Symmetric Measures 

Група Value Approx. Sig. 

експериментална Nominal by Nominal Phi ,748 ,010 

Cramer's V ,529 ,010 

N of Valid Cases 30   

 

Получената стойност (,529) показва, че различието е сравнително голямо. 

 

3.2.4. Корелации между степента на смесената дизартрия и равнището на развитие 

на езика и когнитивните процеси 

 

Табл. 19 (24) – Стойности на средните и стандартното отклонение за езикови и 

когнитивни проби, разпределени според степента на изразеност на ДСД 

 

На базата на средните стойности и стойностите на стандартното отклонение се 

прилага дисперсионен анализ за проверка на поставената хипотеза. 

Табл. 20 (25) – Резултати от дисперсионен анализ (ANOVA) за определяне на 

зависимост между степента на ДСД и равнището на когнитивно и езиково 

функциониране. 

 

Получените стойности на равнището на значимост, съответно (,078) за 

когнитивни процеси и (,227) за езикова система при заложено p˂0,05 показват, че няма 

Mean N Std. Deviation Mean N Std. Deviation

скрита 72,222 6 15,5158 64,236 6 24,4174

лека 73,333 15 21,6392 72,222 15 20,1012

умерена 61,667 5 4,5644 57,083 5 26,6227

тежка 45,833 4 20,9718 48,438 4 16,9571

Total 67,500 30 20,2179 64,931 30 22,3853

Група степен ДСД

ОБЩО ДЯЛ I – КОГНИТИВНИ ПРОЦЕСИ (%) ОБЩО ДЯЛ II – ЕЗИКОВА СИСТЕМА (%)

експериментална

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups (Combined) 2692,130 3 897,377 2,547 ,078

9162,037 26 352,386

11854,167 29

Between Groups (Combined) 2196,398 3 732,133 1,543 ,227

12335,576 26 474,445

14531,974 29

ANOVA Table

Група

експериментална ОБЩО ДЯЛ I – 

КОГНИТИВНИ ПРОЦЕСИ 

(%) * степен ДСД
Within Groups

Total

ОБЩО ДЯЛ II – ЕЗИКОВА 

СИСТЕМА (%) * степен 

ДСД
Within Groups

Total
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статистически значима разлика между четирите групи ИЛ според степента на 

дизартрия и проверяваната хипотеза се потвърждава. 

За пълнота на анализа същата хипотеза е проверена и на базата на сравнение между 

степента на дизартрията и равнището на езиково и когнитивно функциониране. 

Приложен е методът Хи-квадрат. 

 

Табл. 21 (28) – Резултати от метода Хи-квадрат за определяне на зависимост 

между степента на ДСД и когнитивното равнище. 

Chi-Square Tests 

Група Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

експериментална Pearson Chi-Square 10,675a 9 ,299 

Likelihood Ratio 12,423 9 ,190 

Linear-by-Linear Association 3,466 1 ,063 

N of Valid Cases 30     

 

Табл. 22 (29) – Резултати от метода Хи-квадрат за определяне на зависимост 

между степента на ДСД и езиковото равнище. 

Chi-Square Tests 

Група Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

експериментална Pearson Chi-Square 11,703a 12 ,470 

Likelihood Ratio 11,485 12 ,488 

Linear-by-Linear Association 1,718 1 ,190 

N of Valid Cases 30     

 

Получените стойности, съответно (,063) за когнитивно функциониране и (,470) за 

езиково функциониране при заложено p˂0,05 показват, че няма статистически значима 

разлика между резултатите на четирите групи ИЛ според степента на дизартрията. 

С тази повторна проверка хипотеза 3 се потвърждава още веднъж. 
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3.2.5. Връзка между степента на изразеност на церебралната парализа и степента 

на смесената дизартрия 

Фиг. 6 (14-а) – Разпределение на ИЛ от ЕГ според степените на изразеност на 

ДЦП и ДСД 

 

Табл. 22 (31) – Резултати от метода Хи-квадрат за проверка на зависимостта 

между степените на ДЦП и ДСД. 

 

Получените стойности на Хи-квадрат (,016) при заложена стойност на p˂0,05 

показват, че има статистически значима връзка между степените на ДЦП и степените 

на ДСД. С този резултат поставената хипотеза се потвърждава. 

Следващата таблица онагледява измерителя на силата на връзката – коефициента 

на Крамер. Получената стойност (,510) показва, че връзката е сравнително силна. 

 

 

 

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 15,620
a 6 ,016

Likelihood Ratio 13,995 6 ,030

Linear-by-Linear 

Association

10,910 1 ,001

N of Valid Cases 30

Chi-Square Tests

Група

експериментална



39 

 

Табл. 23 (32) – Стойности на коефициент на Крамер като измерител на силата на 

връзката между степените на ДСД и ДЦП. 

 

 

ИЗВОДИ 

 

1. Децата с ДЦП, намиращи се извън неблагоприятното въздействие на други 

нарушения, с изключение на двигателните, не показват отклонения под средните 

равнища в езиковото и когнитивното си функциониране, в сравнение с типично 

развиващите се деца. Съхранените интелект и сензорика и липсата на други тежки 

вторични нарушения позволяват езиковото и когнитивното развитие да се разгръщат в 

не много далечни от нормата стойности. Доказателство за това са получените средни 

резултати, попадащи в долната граница на четвъртото от пет възможни, условни, 

равнища на когнитивно и езиково функциониране, отнесени както за цялата батерия, 

така и за двата дяла поотделно. Съответно, с това косвено се потвърждава ролята на 

интелектуалните и сензорните дефицити като водещи негативни фактори за езиковото 

и когнитивното функциониране на деца с церебрална парализа. 

2. Има основание да се предположи, че в периода между 5 и 7-годишна възраст 

когнитивните процеси все още имат водеща и/или изпреварваща линия на развитие 

спрямо езиковите функции, както в норма, така и при патология. За това говорят 

получените по-високи стойности на резултатите за дял I спрямо дял II, както за 

контролната, така и за експерименталната група. 

3. Детската смесена дизартрия вероятно оказва определено влияние върху 

езиковото развитие и конкретно над фонологията. Макар да не говорим за поява на 

фонологично езиково нарушение при децата от експерименталната група, наличието на 

дизартрия може да се приеме за фактор, възпрепятстващ своевременното и хармонично 

разгръщане на всички фонологични операции. Децата с дизартрия получават по-ниски 

резултати на равнището на фонологията спрямо това на граматиката. Сравнени с 

контролната група, това са резултати с „обърнат знак“ – децата с типично развитие 

показват по-високи стойности на резултатите от равнище фонология спрямо равнище 

Value Approx. Sig.

Phi ,722 ,016

Cramer's V ,510 ,016

30

Symmetric Measures

Група

експериментална Nominal by Nominal

N of Valid Cases
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граматика. Този извод е в потвърждение на някои теории, разгледани в теоретичната 

част, засягащи връзките между двигателните дисфункции на говорните органи и 

дефицитите на езикова преработка. 

4. Взаимодействието между отделните изследвани параметри на езиковата и 

когнитивната способност при деца с дизартрия е нехармонично. Това се доказва чрез 

статистическото потвърждаване на първата хипотеза. 

5. При деца с дизартрия е налице статистически значима и правопропорционална 

връзка между състоянието на граматиката и мисленето, от една страна, и между 

състоянието на фонологията и паметта, от друга. Този факт допълнително потвърждава 

твърдението за нехомогенност във взаимодействието език-когниция при децата от 

експерименталната група. Освен това, на базата на така получените резултати, можем 

да потвърдим значението на конкретен когнитивен процес за разгръщането на 

определено езиково равнище. В случая се доказва отражението на мисловните процеси 

в граматическите операции и значителната роля на паметта за фонологичните 

операции. 

6. Не се доказва липсата на кръстосани корелации (между фонология и мислене и 

между граматика и памет), като това на свой ред доказва наличието на нееднозначни и 

разнопосочни връзки между езика и когницията на всички равнища. 

7. Получените резултати при проверката на първата хипотеза, отнесена към 

децата от контролната група, показват обратна тенденция в сравнение с тази в 

експерименталната група. В този случай не се открива правопропорционалност на  

връзките между граматика и мислене и между фонология и памет. Наличието на такива 

корелации само се потвърждава, като се потвърждават и кръстосаните зависимости 

между тези параметри. От това следва изводът, че вероятно в условия на типично 

развитие, без действието на негативни фактори, езиковото и когнитивното 

функциониране са обвързани, но относително по-автономни и с доста по-хармонично 

разгръщане, в сравнение със случаите на патология. 

8. Равнището на езиково функциониране пряко зависи от степента на 

церебралната парализа, като на базата на статистическите показатели 

правопропорционалната връзка между тези два параметъра се определя като 

сравнително силна. С това се потвърждава тезата на И. А. Смирнова и К. Стока (1995), 

посочена в литературния анализ, че има известна връзка между степента на тежест на 

двигателните разстройства и равнището на езиково развитие. 
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9. Степента на церебрална парализа влияе пряко и върху равнището на 

когнитивно функциониране. Статистическите показатели определят и тази 

правопропорционална връзка като сравнително силна. Този и горният извод 

потвърждават значението на общото двигателно нарушение като един от водещите 

негативни фактори за езиковото и когнитивното развитие при децата от изследваната 

група. Те навеждат на мисълта, че независимо от липсата на интелектуални и сензорни 

дефицити, ограниченията на предметно-манипулативната дейност и по-късното начало 

на изявата й, както и стеснените контакти със средата в ранните етапи от развитието на 

детето не остават без видими последствия в по-късните възрастови периоди. Освен това 

този и предходният извод опровергават две от разгледаните в теоретичния обзор тези – 

на E. Mysak (1982), че няма ясна връзка между тежестта на сензомоторния проблем 

(ДЦП) и тежестта на съпътстващите проблеми, и тезата на С. Кънева (1985) за липсата 

на пряка корелация между степента на двигателните увреди и степента на психичните 

нарушения. 

10. Не се открива връзка между степента на изразеност на детската смесена 

дизартрия и степента на езиково и когнитивно функциониране. Това се показва чрез 

потвърждаването на четвъртата хипотеза, като не се отчита статистически значима 

разлика между резултатите на четирите подгрупи ИЛ, разпределени според тежестта на 

дизартрията. Така се потвърждава и теоретичният извод, че детската смесена дизартрия 

е косвен негативен фактор за езиковото и когнитивното развитие и евентуалната поява 

на езикови нарушения се дължи предимно на други фактори, а не изцяло на самата 

дизартрия. 

11. Степента на изразеност на детската церебрална парализа влияе пряко на 

степента на изразеност на смесената дизартрия, с което се потвърждава и отношението 

между ДЦП и дизартрията като отношение между основно и вторично нарушение.  
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ПРИНОСИ 

 

Проведеното научно изследване изяснява в голяма степен връзките между 

езиковата и познавателната способност при деца с церебрална парализа и смесена 

дизартрия. Получените резултати и формулираните от тях изводи хвърлят светлина над 

взаимните зависимости между езика и когницията, от една страна, и между основното 

нарушение и вторичните за него състояния на различните сфери – говорна, езикова и 

познавателна. От тази позиция, представeното научно изследване е приносно и за двете 

основни направления на логопедията – научно-теоретично и практико-приложно. 

От научно-теоретична гледна точка могат да се формулират следните приноси: 

1. В теоретичната част е систематизирана значителна по обем информация за 

спецификите на езиковото и когнитивното развитие на деца с дизартрия, като двете 

сфери се разглеждат в критично-аналитичен план и се представят чрез повечето от 

подлежащите им равнища и процеси. Не съществуват много разработки по 

проблематиката на церебралната парализа и смесената дизартрия, които да представят 

цялостен поглед върху състоянието и на езиковата, и на когнитивната способност. 

Повечето изследвания до сега са посветени само на едната от двете сфери, като от 

всички анализирани литературни източници е открит само един труд, засягащ връзките 

между когнитивното и езиковото развитие на деца с церебрална парализа (Danilova, L. 

A., 1977, Methods of Improving the Cognitive and Verbal Development of Children with 

Cerebral Palsy). 

2. Емпиричната част на дисертационния труд представя своеобразен профил на 

равнището на избрани параметри от езиковата и когнитивната способност на 5-7-

годишни деца с церебрална парализа. С това се обогатяват съществуващите в научната 

литература данни за състоянието на тези сфери при деца с такава патология. 

3. Изводите за същестуващи връзки между отделни параметри на езиковата 

система и когнитивните процеси, а именно между фонология и памет и между 

граматика и мислене, са сами по себе си съществен научен принос, отварящ пътя към 

следващи, по-задълбочени изследвания в това направление. 

В практико-приложен план приносите на изследването са следните: 

1. За целите на емпиричната работа е проучена съвременната теория и 

методология на изледване на познавателните процеси и езиковата способност, като 
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възоснова на това е подбрана, обобщена и апробирана тестова батерия, съобразена със 

спецификите на изследваната патология. 

2. На базата на представения профил на езиковото и когнитивното 

функциониране и изведените връзки между параметрите на тези сфери при деца с 

церебрална парализа и дизартрия могат много по-прецизно да се формулират целите и 

задачите на комплексната логопедична терапия на децата с такава патология. 

Обикновено в терапевтичното планиране при смесена дизартрия се акцентира 

предимно над формирането и развитието на процесите от говорния механизъм. 

Предпоставя се, че езиковата и когнитивната патология са вторични и незадължителни, 

поради което в терапевтичния план за формирането на езиковата и когнитивната 

способности се предвижда второстепенно място. Получените резултати показват, че 

дори и при децата с ДЦП, които нямат нарушения в двете сфери, би било полезно да се 

обърне повече внимание на тяхното формиране и развитие. 

3. Освен за логопедичната терапия, резултатите от изследването могат да бъдат 

приносни и за сродни сфери, като предучилищна, начална училищна и специална 

педагогика. Оформеният профил засяга възраст, която е сензитивен период по 

отношение на подготовката за ограмотяване. В последващия училищен период 

езиковото и когнитивното развитие на децата с ДЦП продължават да протичат с някои 

особености и специфики. От тази гледна точка познаването на връзката между 

езиковата и когнитивната сфера би помогнало да се формулират методически насоки за 

предучилищното и начално училищно обучение на децата с ДЦП и дизартрия, 

съобразени с техните особености и потребности. 

4. Темата на дисертационния труд, сама по себе си интердисциплинарна, отвря 

възможност за бъдещи по-разширени и по-задълбочени изследвания на базата на 

мултидисциплинарно сътрудничество, което да доведе до конкретни практически ползи 

за обучението и терапията на децата с церебрална парализа и дизартрия. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

- Да се проследи зависимостта на езиковото и когнитивното функциониране от 

формата на церебрална парализа, от начина на придвижване и уменията за 

замообслужване на детето. 

- Да се установи до каква степен неврогенната говорна патология влияе на 

езиковата онтогенеза и доколко говорното нарушение е причина за поява на 

фонологично езиково. 

- Да се разшири мащабът на изследването, като се увеличи броят на когнитивните 

и езиковите показатели, които се изследват и сравняват. 
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