
     СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 

КАТЕДРА ПО СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА 

ЛОГОПЕДИЯ 

 
 

 

 

 

 

Маргарита Недкова – Теодору 

 
 

 

 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ХЕМИСФЕРНАТА  ЕЗИКОВА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И РЪКОСТТА  В НОРМА И ПРИ 

СПЕЦИФИЧНИ ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

Автореферат на дисертация 
 

 

за присъждане на образователна  и  научна степен  „Доктор”, 

професионално направление  1.2.  Педагогика 

(Специална педагогика – Логопедия) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

София 
2011 



 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от разширен 

съвет на катедра „Специална педагогика” при Факултета по начална и 

предучилищна педагогика на СУ  „Св. Климент Охридски”.  

 

 

 

 

 

Дисертацията е структурирана в увод, три глави, изводи, приноси, 

приложение и библиография от 191 източника. Съдържа 164 страници . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд пред научно жури ще се 

състои на .........2012 година от. ....часа в катедра “Начална училищна 

педагогика” при Факултета по начална и предучилищна педагогика на 

СУ “Св. Климент Охридски”.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 3   

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

Актуалност на изследването  

 

Феноменът на различия при хората по отношение на 

функционалната специализация на мозъка и ръкостта години наред 

предизвиква интереса на много научни дисциплини, изучаващи  

структурите и функциите на мозъка в частност и човешката еволюция и 

интелигентност в общ план. Функционални асиметрии на мозъка  и 

ръкост съществуват и при животните, но дори и при  най – висшите,  не 

са проявени в степен, присъща на хората. Най – вероятната причина за 

уникалната организация на коровите функции при човека е самата 

поява на езика и речта.  

Въпреки многолетните научни изследвания, няма преки данни и 

за това как, доколко и защо езикът е латерализиран, след като в процеса 

на еволюцията човешкият организъм се е оформил по принципа на 

двойната симетрия. От друга страна, поради факта, че латерализацията 

на езиково процесиране се явява фундаментален принцип в работата на 

речевата функционална система, логично е нарушаването му да 

предизвиква езикови и речеви разстройства. За връзката между 

нарушената латерализация и някои форми на речева патология се 

говори още от началото на века. През последните години се натрупват 

данни за наличието на такава връзка при специфични езикови 

нарушения, заекване, дислекция, обучителни трудности и др. Разбира 

се има и доста „против” тезата за подобна връзка, а в допълнение – 

между поддръжниците на това схващане липсва единно мнение 

относно природата и механизмите на отклоненията в организацията на 

хемисферно взаимодействие при конкретните форми на речева 

патология. Актуална остава необходимостта от интензивното 

изследване и създаването  на адекватни терапевтични интервенции за 

преодоляване на трудностите в комуникацията с околната среда и 

научно – теоретични обяснения за патогенезата на мозъчните 

механизми, стоящи в основата на езиково - речевите нарушения. В 

действителност тези два изследователски аспекта са силно 

взаимосвързани, тъй като е немислимо да се  осъществи ефективна 

терапия на езиково – речевия процес, без наличието на необходимите 

теоретични познания за мозъчните механизми, които стоят в основата 

на неговата организация.  
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ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ХИПОТЕЗИ И МЕТОДИКА НА 

ИЗСЛЕДВАНИЯТА 

 

Целта на настоящото изследване, с оглед проблематиката на 

труда е да се анализира връзката между функционалната хемисферна 

езикова специализация и проявите на ръкост в онтогенетичен план, при 

двата пола в норма и при СЕН, като  се съпостави с едно от 

измеренията, на базата на която функционира езика, а именно – 

фонологичните способности.    

От поставената  цел на разработката произтичат следните 

основни задачи: 

 Проучване на възрастовата динамика и половите различия на 

функционалната хемисферна езикова специализация и ръкостта в 

норма. 

 Сравнително проучване на функционалната хемисферна езикова 

специализация при СЕН и в норма и определяне на хемисферната 

доминантност. 

 Сравнително проучване на мануалната специализация при СЕН и 

в норма и определяне на проявите на ръкост. 

 Сравнително проучване на фонологичните способности и 

дефицити при СЕН и съпоставянето им по отношение на 

хемисферната езикова доминантност и проявите на ръкост. 

Отчитайки съществуващите към момента емпирични данни и 

тяхното теоритично осмисляне, настоящото изследване е насочено към 

проверката на следните хипотези: 

1. Предполага се, че в онтогенетичен план се променя статуса на 

хемисферните взаимоотношения по посока на по – активното 

участие на недоминантната хемисфера във вербалната перцепция 

и подобряване на междухемисферната комуникация, което от 

своя страна страна води до намаляване на хемисферната вербална  

латерализация.  

2. Предполага се, че полът е един от инициаторите на различия във 

функционалната хемисферна специализация и когниция като 

цяло. 

3. Тъй като децата със СЕН са нееднородна група по отношение на 

патогенезата, то очакваме да е възможно разделянето им на 

типове, съответстващи на спецификата на мозъчните механизми 

– лявохемисферен, дяснохемисферен и билатерален.  
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4. Предполага се, че при СЕН  се наблюдава значително по – висок 

процент на леворъчие и амбидекстрия, пропорционални на 

атипичната хемисферна специализация.  

5. Предполага се, че фонологичният  дефицит  при  СЕН  е по – 

ярко изразен при наличието на нарушена хемисферна езикова 

латерализация – дяснохемисферна или билатерална. 

С оглед задачите на проучването е приложена следната 

методика: 
1. Изследване на функционалната хемисферна езикова специализация 

чрез дихотичен метод.  

2. Изследване на мануалните предпочитания посредством въпросник 

за определяне на ръкостта по М. Annett  ( The Annett Hand Preference 

Questionnaire, 1970 г. ). 

3. Изследване на ръкостта посредством двигателен тест (Peg Moving 

Test).  
4. Изследване на фонологичните способности чрез модификация на  

тест за запаметяване на словоред ( Word Order memory test – 

Annett, 1992г.).  
5. Изследване на фонологичните способности чрез модификация на  

фонологичен тест за акустично оценяване на нереални думи              

( Nonreal  Word Discrimination test - Besner, Davis et Daniel, 1981г).  

6. Изследване на евентуален фонологичен дефицит чрез модификация 

на фонологичен тест за римуване на двойки  нереални думи – 

(Phonological rhyme test for pairs unreal words -Besner, Davis et 

Daniel, 1981г).  

Методиката на статистическата обработка на резултатите 
включи:  

1. Statistical Package for Social Science (SPSS) – статистически пакет за 

социални науки).  

2. Непараметричен тест за удостовереност на различията ( Mann-

Whitney U test).  

3.  Тест за проверка на нулева хипотеза (Z test ), който бе използван за 

проверка и отхвърляне на нулевата хипотеза. 
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СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  
 

В структурно отношение дисертацията се състои от увод, три 

глави, заключение и изводи, приноси на дисертационния труд, 

приложение и библиографска справка.  

В Увода се обосновава необходимостта от изследването и 

актуалността на проблематиката, посочват се мотивите за избора на 

темата. Върху тази основа се формулират целта, задачите, работната 

хипотези и методите на изследване.  

 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

 

ОБЗОР И АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМИТЕ 
 

Тя е структурирана в осем параграфа: Функционална хемисферна 

специализация  и ръкост: исторически  обзор и  концептуално 

развитие, Еволюция  на  функционалната  специализация   на   

мозъчните   хемисфери, Генезис (произход) на функционалната 

хемисферна специализация на мозъка, Езикова обработка и  

латерализация  на мозъчните хемисфери, Еволюция на ръкостта, 

Генезис на ръкостта, Фактори, влияещи върху формирането на 

функционалната хемисферна специализация на мозъка и ръкостта, 

Специфични езикови нарушения (СЕН ).  

 

 В първия параграф на теоретичната част е направен исторически 

обзор на концептуалното развитие на теорията за функционалната 

хемисферна специализация и ръкостта. Феноменът на различия при 

хората по отношение на функционалната специализация на мозъка и 

ръкостта години наред предизвиква интереса на много научни 

дисциплини, изучаващи  структурите и функциите на мозъка в 

частност и човешката еволюция и интелигентност в общ план. Фактът, 

че човекът съхранява контрола на речевите си функции в лявата 

церебрална хемисфера е открит за пръв път от френския патолог Marc 

Dax, 1836г. ( по A. Benton, 2000г.), но той не е приет официално от 

невролозите до 1861г., когато Broca съобщава откритието си, че речта 

се контролира от център, разположен в лявата хемисфера. Становището 

на Broca, че лявото мозъчно полукълбо е доминантно за езика при 

всички индивиди, не се възприема от всички невролози. Много от тях 

допускат, че мозъчната организация е директно свързана с 
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предпочитанието към ръка (Wernicke, 1874г.). Допуска се, че 

способността за писане е специфично свързана с говоримия език и за 

нейното осъществяване се активират същите центрове. Контролът на 

моторните функции е организиран от контралатералната половина на 

мозъка, (лявата хемисфера контролира движенията на дясната ръка и 

дясната хемисфера контролира движенията на лявата ръка).  

Мнението за инвариантната  връзка между латерализацията на 

езика и предпочитаната ръка господства за десетилетия, въпреки че 

леворъки хора са изследвани често до 50-те години на ХХ век и са 

описвани  езикови  нарушения  при лявохемисферна увреда.  С времето 

при по - системното проучване на индивиди с леви мануални 

предпочитания се установява, че едностранната мозъчна увреда  и  

езиковите нарушения са в разнообразна корелация (Zaungwil, 1960г.). 

Тъй наречената „кръстосана доминантност” се оказва по – рядко 

срещано от предполаганото  явление.  „Лявомозъчност”  (left brained),  

срещаща се при по- голяма част от популацията  е  характерна  за  

десноръките хора, но тя се наблюдава и при леворъките. (Annett, 

2002г.) (табл. 1). 

 
   Табл.1 Хипотези за церебрална доминантност при леворъкост 

 
              РЪКОСТ             ХИПОТЕЗИ 

Дяснохемисферна доминантност 

ДХД 

 

                    ---------- 

Лявохемисферна доминантност 

ЛХД 

Класическа контралатерална позиция 

Goodglass and Quadfasel (1954) 

Penfied and Roberts (1959) 

Без латералност Bingley (1958) 

Chesher (1936) 

Humphrey and Zangwill (1952) 

ДХД + ЛХД 

           

Conrad (1949) 

Hecaen and Pierey (1956) 

Някоя комбинация от горепосочените Roberts (1969) 

Zangwill (1960) 

 

Данните от изследвания на пациенти с мозъчна патология са 

особено богат източник на информация за изследване на 

функционалните различия на дясната и лява хемисфера като цяло и 

хемисферната специализация на езиковите функции и ръкостта в 

частност. В този смисъл съществуват две процедури за проучване – 

пробата на Wada (интракаротиден тест с барбитурат амитилнатриум), 

използван от Milner и нейни колеги (1964г., 1975г.) и едностранната 
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електроконвулсивна терапия, прилагана от Warrington & Pratt (1973г.). 

Rasmussen & Milner (1975г.) сумират резултатите от изследването на 

262 пациента с Wada test и дават първите сериозни показатели за 

взаимовръзката на ръкостта и хемисферната езикова специализация. 

(табл. 2)  

 
Табл.2. Резултати при изследване на ръкост и хемисферна езикова 

специализация (ХЕС) по Rassmussen and Milner (1975г.) 

 
 

РЪКОСТ 

№ НА СЛУЧАИТЕ  

ХЕС В % 

  ЛХ    БИЛАТЕРАЛНО ДХ 

ДЕСНОРЪКОСТ 140 96 0 4 

ЛЕВОРЪКОСТ ИЛИ 

СМЕСЕНА 

 

122 

 

70 

 

15 

 

15 

 

Вторият параграф на първа глава е посветен на еволюцията на 

функционалната специализация на мозъчните хемисфери. Мозъчната 

асиметрия при осъществяване на езиковите функции поставя въпроса 

за функционалните различия между лявата и дясна хемисфери при 

осъществявяне на езиков контрол. През годините на изследвания 

теорията за функционалната асиметрия на мозъка и функционалната 

специализация на езиковите функции търпи значителна промяна и 

усъвършенстване. Натрупването на достатъчно факти, свидетелстващи 

за приноса на дясната хемисфера в организацията на поведението на 

човека, разклаща концепцията за абсолютната доминираща роля на 

лявата хемисфера. Данните за участие на дясната хемисфера в речевата 

дейност ( Маринов, 1998 г.)  и на лявата хемисфера в невербалните 

гностични функции, довеждат до смяна на схващането за 

относителната доминантност на лявата хемисфера по отношение на 

речта (и то само за десноръките хора) и относителната доминантност 

на дясната хемисфера в релизацията на невербална дейност. Ето защо 

през последните десетилетия теорията за функционалната асиметрия на 

церебралните хемисфери се предефинира преди всичко като проблем за 

тяхната функционална специализация при реализацията на всяка една 

психична функция, в това число и на речевата.  

Генезисът на церебралната асиметрия е също ключов въпрос в 

съвременните научни среди и е проследен в третия параграф на първа 

глава. Широко прието е схващането за генетичното програмиране на 

функционалната специализация на всяка хемисфера. Неоспорван е и 

приноса на социалните фактори за развитиети и проявата на 



 9   

функционална неравнозначност между двете хемисфери. Механизмите, 

чрез които се осъществяват тези влияния, самостоятелно или в 

комбинация, все още не са окончателно изяснени. Съществуват 

множество теории за човешката латералност като една от най – 

популярните и влиятелни е генетичната теория на Marian Annett 

(1985г.) за десностранното изместване (The right shift theory). Според 

основната и хипотеза, само при хората, и то не при всички, съществува 

ген, който определя лявохемисферното преимущество за речевите и 

езикови функции и до голяма степен десноръкостта. На тази основа се 

обяснява наличието на атипична мозъчна доминантност при някои 

индивиди и се приема съществуването на естествена аномална мозъчна 

организация и патологична аномална мозъчна организация. 

Същевременно някои имперични проучвания, без да отричат 

генетичната теория на Annett изнасят информация за наличието на 

културално специфични начини на когнитивно процесиране и мозъчни 

асиметрии. На тази основа хемисферната доминантност е различна от 

общоприетата и е в пряка зависимост от начина на възприемане на 

околния свят и езиковото възпроизвеждане. Все по – често разнородни 

научни изследвания показват, че проявата на  мозъчната функционална 

специализация   до голяма степен се влияе от социалните условия, 

обстоятелства и среда.  Доказан научен факт е, че латерализацията на 

мозъчните функции при  децата се влияе от наличието на 

комуникационни стимули, от количествените и качествени аспекти на 

междуличностовата мотивация  и от наличната  езикова среда. 

Езикът е очевидно едно от най-сложните познавателни умения, 

които хората притежават и едно от най-видните различия между 

човешкия род и други животински видове.  Не е изненада, че езикът 

често  се счита за повече от  „инструмент” за представяне на мисли: той 

е  „мисъл” сам по себе си. Ето защо езиковата обработка и  

латерализацията  на мозъчните хемисфери са разгледани в четвърти 

параграф на теоретичната част от дисертацията. Преработката на 

езиковата информация се извършва главно в едномодални и 

полимодални асоциативни полета в страничните части на двете 

мозъчни хемисфери. За осъществяване на езиковите функции обаче е 

необходима едновременна и последователна активация на огромен 

брой междуневронни връзки (Пирьова, 2011г.). Най - новите 

проучвания в областта на невробиологията са потвърдили,  че  речта, 

един важен аспект на езика, се обработва в мозъка по два паралелни 

пътища, всеки от който се движи от по-ниски към по-високи по 

функциониране невронни региони. За    всички  специфични  говорни  
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зони съществува функционална асиметрия между двете хемисфери. На 

преференциалния контрол на дадена функция на една от двете 

церебрални хемисфери се гледа като на гениална стратегия, 

разработена в хода на човешката еволюция, с цел оптимално 

оползотворяване на мозъчния капацитет. Разликата в езиковото 

функциониране на двете полукълба е съпътствано и от  анатомични 

различия между езиковите области на двете хемисфери, защото макар и  

сходни в цялостния си външен вид, те не са точни копия една на друга. 

Голямата значимост на анатомичната асиметрия не е в състояние да 

обясни езиковата и другите функционални асиметрии на мозъка, като 

най – силният аргумент в тази връзка са данните, че анатомически 

асиметрии се проявяват при 65% от хората, а лявохемисферната 

доминантност за реч е налице при почти 90% от тях (Reggia et. al., 

1998г.). Макар и способността на лявата хемисфера при обработка на 

езикова информация да не подлежи на съмнение, то участието на 

дясната хемисфера в езиковото процесиране е дискусионно още от 

времето на Broca.  Приносът на дясната хемисфера за езиковото 

поведение е по-фин и нюансиран и  оправдано предизвиква научния 

интерес.  Ролята и в осъществяването на комуникация извън рамките на 

буквалното значение на думата е познато под наименуванието 

прагматика.  Наред с това,  способността и да възприема вербална 

информация чрез възпроизвеждане на еталони, закодирани в 

дългосрочната памет и активното и участие в решаването на 

пространствени задачи обяснява установения факт, че е водеща в 

осъществяването на паралингвистична обработка на езиковия 

материал. Казаното дотук показва, че са разрешени не малка част от 

въпросите за организацията и латерализацията на езиковото 

фукциониране.  Въпреки това все още твърде дискусионни остават 

темите за  изключителната роля на дясната хемисфера в лексикалната 

семантика, прозодия и прагматика на езика, за същността на 

взаимодействие между двете хемисфери в осъществяването на 

вербална комуникация и  за обогатяване на теорията за функционална 

хемисферна езикова специализация и коровите представителства на 

езиковите функции. 

 Изясняване на връзката между ръкостта и функционалните 

специализации на мозъка е друг един от най – дебатираните въпроси в 

невронауките. Това е и тематиката на пети параграф от първа глава. 

Обяснението на  невробиологичните механизми, които са в основата на 

тези отношения, би допринесло за разбирането   на широка гама от 

привидно несвързани въпроси като дислексия, заекване, човешка 
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вариативност,  развитийна невробиология на мозъка, и  произход на 

човешкия език.   Терминът „ръкост”  се определя и  категоризира по  

различни начини. В научните среди някои го дефинират като 

латералност, характеризираща се с по – голяма скорост и сръчност на 

едната ръка при осъществяването на мануални актове. Други го 

определят като устойчиво предпочитание на индивида към определено 

мануално поведение, независимо от способностите.  На повечето 

организми в животинския свят  е присъщо   латералното поведение. 

Бозайници, птици, риби, дори и безгръбначни демонстрират мануални 

предпочитания, в зависимост от   моторната задача.  Десноръкостта  

обаче се явява видово – специфична характеристика единствено при 

човека. Въпреки широките научни изследвания, все още не са уточнени 

условията и времето на появата и в човешката еволюция.   Различни са 

и  факторите, които влияят на затвърдяването на мануалното 

предпочитане (генетични, вродени, социални и др.), но въпреки това с 

възрастта настъпва стабилизиране на предпочитанието към дясната 

ръка и изменение на количеството на леворъките и амбидекстриците в 

полза на десноръките.  

Шести параграф от теоретичната част на дисертационния труд е 

посветен на въпросите за нервните механизми, които лежат в основата 

на развитието на ръкостта, евентуалният генетичен контрол, 

провокацията  на мануалните навици от социокултурни, външни 

фактори и хормоналното въздействие. Това са въпроси, които все още 

търсят своите окончателни отговори.  Съществуват разнообразни 

теории за генезиса на ръкостта, които варират от  вродени и генетични 

модели до социално - културни теории. Някои автори предполагат и 

патологичен произход на леворъчието в човешката популация. При 

всички тези теории главна цел е да се изясни, доколко ръкостта е 

вродено или придобито в хода на онтогенезата свойство. В най – 

новите изследвания по темата, вниманието на учените е насочено не 

само към  произхода на ръкостта, а и към  сложната  връзка на 

мануалния перформанс с езика, речта и интелигентността. Все още се 

търсят отговори на въпроси като, защо съществуват хора, при които 

речта е локализирана в дясната хемисфера или е билатерално 

представена и каква е мозъчната организация при леворъки и 

амбидекстрици. Въпреки липсата на единомислие между 

изследователите, съществуват не малко емпирични данни, доказващи, 

че характерът на мозъчната организация при леворъките е различен от 

този при десноръките. Като цяло популацията на леворъките 

демонстрира различна от тази на десноръките организация на 
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мозъчните функции, най – вече по посока на тяхната по – слаба 

латерализация ( Асенова, 2004г.).  

 Едно от най – интересните направления в изучаването на 

функционалната езикова специализция на мозъчните хемисфери и 

ръкостта е проследяването на факторите пол и онтогенеза, влияещи 

върху тяхното развитие и вариативност, разгледани в седми параграф 

на първа глава. Най - новите проучвания по темата поддържат тезата, 

че някои аспекти на функционална хемисферна асиметрия присъстват 

при раждането, но функционалната специализация се формира и 

променя в онтогенезата под въздействието на редица комплексни  

фактори - биологични, средови,  социокултурални и др. (Hellige, 1993 

г.). В тази насока се провеждат  множество количествени измервания 

на степента на изразеност на хемисферна асиметрията и проявите на 

ръкост при лица от различни възрастови групи. Като цяло те  се 

характеризират с нееднозначност и това явно е резултат от действието 

на редица социални фактори. Въпреки нееднозначността на 

литературните данни, широк прием намира схващането, че като 

фундаментално свойство на мозъка, функционалната специализация се 

появява и нараства в детството, достигайки максимална изразеност в 

зряла възраст, задържа се през младостта и средната възраст и намалява 

в късния онтогенезис (Асенова 2004 г.). Доколко това е резултат на 

развитийни промени и функционална пластичност на мозъка е тема, 

която подлежи на бъдещи изследвания. В тази насока в 3-та глава  на 

настоящата разработка е направен сравнителен анализ на динамиката 

на функционалната хемисферна асиметрия за дихотична вербална 

перцепция и ръкостта в два различни възрастови периода на детството 

– предучилищна и начална училищна . 

Интересен аспект на  хемисферната езикова специализация и 

ръкостта са и индивидуалните полови различия. Неоспорими са 

данните за нееднаквост на структурата и на функционалната 

организация на мъжкия и женския мозък, както и тези за различията в 

честотата и степента на проявление на мануални предпочитания при 

двата пола. Явно е, че полът играе важна роля при определяне на 

индивидуалните различия в церебралната организация на когнитивните 

функции и се проявява в полови различия при мануалната 

латерализация. Много аспекти на връзката  „пол – асиметрия” са все 

още слабо проучени и се нуждаят от по – нататъшни изследвания и 

систематизирани обяснения. Един от тези аспекти, а именно хипотезата 

за вероятни полови различия във функционалната хемисферна 
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специализация и ръкостта в детска възраст е проучен в глава 3 на 

настоящата разработка. 

Последният параграф на теоретичната част на дисертацията 

проучва научни литературни източници посветени на специфичните 

езикови нарушения. Специфичните езикови нарушения (СЕН) са 

изненадващо често срещащо се комуникативно нарушение, което е 

познато под различни имена и определения. Макар тяхното изучаване 

да има многолетна история, същността им остава неизяснена, което 

непосредствено проличава в огромното разнообразие на 

терминологични определения, класификации и относително слабата 

ефективност на различните корекционно – терапевтични стратегии. 

Във времето понятието за СЕН е обсъждано, променяно и 

уточнявано многократно. В настоящият момент в западните и 

европейски среди се налага понятието „специфично езиково нарушение 

/ недостатъчност  - СЕН”  (specific language disorder/ impairment – SLI ),  

въведено от Leonard (1981г.). То позволява по – актуална и 

информативна интерпретация на езиковата патология, акцентира върху 

описателния анализ на дефицити в една или повече области на 

езиковата система и е неутрално по своята същност. Терминът 

„специфични” (specific) от своя страна предполага първичност на 

когнитивно  –  лингвистичната    недостатъчност,   възникването     и  

на висше символно, знаково равнище и изключва наличието на 

органична мозъчна патология.  

По настоящем не съществуват  изцяло изяснени етиологични 

фактори, които да обяснят появата на СЕН. В настоящия момент най – 

широк прием намира схващането, че СЕН са невроразвитийно 

разстройство, отразяващо дефицит във функционирането на ЦНС и 

предизвикано от влиянието на невробиологични и/или средови 

(пренатални, натални или постнатални) фактори. На особено голяма 

популярност днес се радва теорията за невробиологичния произход 

на СЕН (Jernigan, T.L., Hesselink, J. R., Sowell, E. &Tallal, P., 1990 г., 

Fitch, R. H., Miller, S. & Tallal, P. 1997 г.) . Немалко са и хипотезите, 

които поставят генетичните фактори в основата на патогенезата на 

СЕН. Между тях с особена популярност се ползва теорията на Annett 

(1985г.) за генезиса на мануалната и церебрална асиметрия. Ролята на 

генетичните фактори в изясняване на етиологията на СЕН се 

подчертава в множество проучвания  и на друга популярна 

изследователка D.Bishop (D.Bishop 1992 г., McArthur& Bishop,2004г.). 

Тя поддържа тезата, че СЕН са развитийно нарушение, което е 

предизвикано от комбинация на генетични и/ или средови фактори. 
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Независимо от неопровержимите доказателства за  невробиологичните 

основи на СЕН, не се отхвърля и съществената роля на 

психосоциалните фактори като вероятна част от етиопатогенезата на 

СЕН.  Интерпретирайки казаното до тук  може да обобщим, че  СЕН 

имат хетерогенен характер. Независимо от голямото разнообразие на 

вероятни етиологични фактори, в основата им лежи различен 

невропсихологичен фактор, като неустановената мозъчна 

доминантност и мануалността са само част от тях. 

През последните десетилетия изследователите фокусират своето 

внимание и върху лингвистичния профил на СЕН. На базата на 

сравнителен анализ с контролни групи от деца в норма са направени 

немалко хипотези за причините и спецификата  на езиковия дефицит 

при СЕН. Проучени са хипотезите за наличието на забавено езиково 

развитие като единствен патерн на езиково нарушение, за наличието на 

абнормално развитие на езиково – речевите функции, както и 

хипотезата за закъснение на езиковото развитие, съчетано със 

специфични затруднения при формирането на фонологичните, 

морфосинтактичните, семантичните и прагматични функции. 

Последната се налага като най – актуална и правдоподобна и е основа 

за създаването на богат тестови материал и за натрупването на 

значителни емпирични данни по темата. В тази насока едно от 

изследванията на дисертационния труд е насочено към проучване на 

фонологичната осъзнатост на деца със СЕН при езикова перцепция и 

съпоставянето му с формите на функционална хемисферна 

специализация и мануална латерализация. 

 

 

 

 ВТОРА ГЛАВА 

 

ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

Тя е структурирана в шест параграфа: Цел  на изследването, 

Задачи на изследването,  Хипотези, Контингент, Методика на 

изследването, Методика на статистическата обработка на 

резултатите.  

Целта, задачите, хипотезите и методиките на изследването са 

описани в началните страници на автореферата. 

Контингентът за определяне на зависимостите на 

функционалната хемисферна езикова специализация и ръкостта в 
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норма са 67 деца, учащи се в масово училище с матерен език  „гръцки”. 

Според данни на анамнезата всички участници са с нормален слух и 

интелект, без неврологични или други увреждания и случайно 

подбрани по ръкост. По възрастов показател те са разделени на  две 

групи, съответно от по 36 и 31 деца. Децата от първата група (група А) 

са на възраст от 3г. 9м. до  5г. 6м., т.е. учащи в предучилищни групи на 

кипърското масово училище. Децата от втората група (група Б) са на 

възраст от 5г.9м. до 6г. 10м., т.е. учащи в първи и втори клас на 

кипърското масово училище. За определянето на евентуални полови 

различия във функционалната хемисферна специализация и ръкостта в 

норма, децата отново са разделени в зависимост от пола на две групи, 

съответно  34 момичета и 33 момчета (таблица 3). 

 
Табл.3 Демографски данни за изследваните групи в норма по възраст и пол 

 

Групи Брой участници Момчета Момичета 

Група А 36 18 18 

Група Б 31 15 16 

Общо 67 33 34 

 

Контингентът от деца, който бе обект на експериментите, 

касаещи проучването на СЕН са 30 деца, учащи се в масово училище, 

на средна възраст от 5г. и 8 месеца до 6г. и 10 месеца, диагностицирани 

от държавна комисия по обучение на деца със специални нужди като 

деца със специфични езикови нарушения. В контролната група са 

включени 31 деца (техни връстници) с нормален интелект, без 

неврологични увреждания, с нормална реч, без обучителни 

затруднения и случайно подбрани по ръкост (таблица 4). 

 
Табл.4  Демографски данни за изследваните групи по възраст и пол 

 

Групи Брой участници Момчета Момичета 

СЕН 30 21 9 

Контр. група 31 22 9 

Общо 61 43 18 

 

 

 

 



 16   

ГЛАВА ТРИ 

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

Тя е структурирана в три параграфа: Проучвания   върху   

възрастовата динамика на функционалната хемисферна 

специализация и ръкостта, Проучвания върху половите различия 

при функционалната хемисферна специализация и ръкостта, 

Проучвания  върху функционалната  хемисферна специализация и 

ръкостта при СЕН. 

 

Проучвания   върху   възрастовата    динамика на функционалната 

хемисферна специализация и ръкостта 

 

Сравняването   на  резултатите  от  дихотичното прослушване 

потвърди установената закономерност, че и в двете възрастови групи 

преобладава  „ефект на дясното ухо”, т.е. ляво хемисферно 

преимущество.  (фиг.1). 

 
Фиг. 1 Процентно разпределение по групи на типа хемисферно преимущество 

за дихотична вербална перцепция. 

Група А                                                  Група Б 

 

Забележка: Цифрите в % означават  количествено разпределение по групи на типовете 

хемисфрно преимущество ( ЛХ – лявохемисферно, ДХ – дяснохемисферно и БЛ – билатерална 

хемисферна ориентация). 

 

Сравняването на средните за двете групи стойности на Кас откри, 

че групата на ПУВ демонстрира значително по изразена хемисферна 

асиметрия за дихотична перцепция, като  статистически значима  (р < 

0,01) е абсолютната разлика (t) при ДХ преимущество. Емпиричните 

данни от изследването неоспоримо доказват  намаляване на степента на 

хемисферна асиметрия за дихотична перцепция в онтогенетичен план.   

БЛ - 0%

ЛХ - 

97,2%

ДХ - 2,8%

ЛХ - 97,2% БЛ - 0% ДХ - 2,8%

БЛ - 0%

ДХ - 

19,35%
ЛХ 

80,65%

ЛХ 80,65% БЛ - 0% ДХ - 19,35%
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Очаквани бяха и различията, които двете групи демонстрираха 

по отношение на ефективността на дихоточната вербална перцепция. 

Доката групата на децата от ПУВ възпроизведе правилно   средно 45%  

от общия обем на дихотичните срички, то групата на децата от НУВ 

възпроизведе значително по – голям обем от тестовите патерни – 

средно 52%.  В случая разликата е статистически значима  (р < 0,001) 

(табл.5). 

 
Табл.5 Средни стойности в % на вярно възпроизведените патерни от двете 

възрастови групи 

 
 Общо 

95%CI 
Ляво ухо 

95%CI 
Дясно ухо 

95%CI 

Група А 45,4483% 
(41,8766-49,0200) 

43,7244% 
(39,6672-47,7815) 

49,9306% 
(42,0238-57,8374) 

Група Б 51,8817% 
(50,1944-53,5691) 

52,2321% 
(50,4290-54,0353) 

48,6111% 
(41,7107-55,5115) 

Абс. разлика (t) 6,4334% 8,5077% 1,3195% 

 
Забележка: Цифрите означават средните стойности на вярно възпроизведени патерни в %, (CI) 

са доверителните интервали със сигурност от порядъка на 95% а  (t) са авсолютните разлики в 

средните величини 

 

По отношение на проявите на ръкост, в съответствие на 

предпочитана ръка за извършване на мануални действия (въпросника 

на Annett, 1985г.), децата  от двете групи бяха разпределени в пет 

подгрупи (табл.6). 

  
Табл.6  Разпределение  по групи (брой деца) според типа ръкост 

 Леви Леви с 

десни 

тенденции 

Амбид. Десни с 

леви 

тенденции 

Десни Общо 

Гр.А 6 9 0 9 12 36 

Гр.Б 3 6 1 5 16 31 

Общо 9 15 1 14 28 67 

 

Сравняването на средните за двете групи стойности на Кма, като 

показател на ефективността на мануалната асиметрия откри, че групата 

на ПУВ демонстрира  по – голяма мануална асиметрия от тази при 

децата в НУВ. Съществуват разичия и в средните скорости за 

изпълнение на теста на всяка ръка, като и в трите случая разликите са 

статистически значими (р< 0,01).   (табл.7). 
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 Табл.7  Кма и средна скорост на изпълнение на теста за всяка ръка при двете 

възрастови групи 

 Кма 
(CI) 

Ср.скорост на ДР(сек) 

(CI) 

Ср.скорост на ЛР(сек) 
(CI) 

Група А 6,0937 
(4, 9704 – 7, 2171) 

13,6419 
(13,2773 – 14,0066) 

14,9424 
(14,5828 – 15,3019) 

Група Б 4,6117 
(3,5682 – 5,6553) 

11,1830 
(10,8100 – 11,5560) 

11,9203 
(11,4874 – 12,3532) 

Разлика (t) 1,482 2,4589 3,0221 

 

Същевремено, децата от ПУВ са значително по бавни в 

манипулационните операции, като патерни на различие в Кма бе 

отчетен във всичките пет подгрупи (графика 1). 

 
Графика.1 Средни стойности на Кма за “Peg moving test” на групите с различен 

тип ръкост. 

Д
Д+ЛТ

АМБД

Л+ДТ
Л

Д
Д+ЛТ

АМБД

Л+ДТ Л

-10

-5

0

5

10

К
м
а Група А

Група Б

Група А 7,029 5,481 0 -3,458 -5

Група Б 4,94 3,786 6,46 -3,942 -3,935

Д Д+ЛТ АМБД Л+ДТ Л

 
 

 

 

Забележка:  Цифрите по оста У означават средните стойности на коефициента на мануална 

асиметрия в секунди , като при децата с леви мануални предпочитания те носят отрицателен 

знак 

  

При сравнителното проучване на експерименталните данни петте 

подгрупи по ръкост показаха разнородна функционална специализация 

за фонемна перцепция (фиг.2). 
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Фиг.2 Съотношение между типовете ръкост и типовете хемисферна 

асиметрия при дихотична вербална перцепция       
 

Група А                                           Група Б 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Д Д+Л АМБ Л+Д Л

ЛХ

БЛ

ДХ

  

0

2

4

6

8

10

12

14

Д Д+Л АМБ Л+Д Л

ЛХ

БЛ

ДХ

 
 

При децата  в ПУВ възприемането бе 94,4%  приоритет на лявата 

церебрална хемисфера, независимо от проявите на ръкост, докато при 

децата в НУВ  80,35% обработваха вербалните сигнали 

лявохемисферно, а 19,65%, с разнородни прояви на ръкост 

демонстрираха дяснохемисферно преимущество. 

 

Проучвания върху половите различия при функционалната 

хемисферна специализация и ръкостта 

 

Сравнителният анализ на резултатите от дихотичното 

прослушване показа някои тенденции на  различия (фиг.3). 

 
Фиг.3 Процентно разпределение според демонстрирания тип хемисферно 

преимущество за фонемна перцепция, по групи 

                   Момчета                                         Момичета 

 

БЛ - 

О%

ЛХ 

82,36

%

ДХ - 

17,64

%

ЛХ 82,36% БЛ - О% ДХ - 17,64%

БЛ - 

О%
ЛХ 

97%

ДХ - 

3%

ЛХ 97% БЛ - О% ДХ - 3%
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Забележка: Цифрите в % означават  количествено разпределение по групи на типовете 

хемисфрно преимущество ( ЛХ – лявохемисферно, ДХ – дяснохемисферно и БЛ – билатерална 

хемисферна ориентация)   
 

 На фона на по – изразена хемисферна асиметрия за фонемна 

перцепция на момчетата, сравняването на стойностите  откри 

статистически значими полови различия  (р< 0,05).   

Сравняването на средните за групите  стойности на Кас установи  

статистически  значими данни за полови различия (р < 0,10),  тъй като 

групата на момчетата  показа по – изразена хемисферна асиметрия за 

фонемна перцепция, докато  средният Кас при момичетата бе по – 

слабо изразен, в резултат на по – голяма склонност към двустранна 

обработка  на  вербалната дихотична информация (табл.8). 

 
Табл.8 Средни стойности на Кас за теста с дихотично възпроизведени срички 

на целите групи и на групите с различен тип хемисферно преимущество (в %) 

 

 

 Общо 
95%CI 

ЛХпреимущество 

( + Кас) 
95%CI 

ДХпреимущество 

( - Кас) 
95%CI 

Момчета 21,9680% 
(15,6435-28,2925) 

17,4493% 
(12,9291-21,9694) 

32,3611% 
(13.5449-51,1773) 

Момичета 14,2157% 
(11,5720-168594) 

14,1577% 
(11,3199-16,9955) 

14,8148% 
(2,5508-32,1804) 

Абсолютна 

разлика (t) 

 

7,7523% 

 

3,2961% 

 

17,5463% 

 
Забележка: Цифрите означават средните величини на Кас. в %, (CI) са доверителните интервали 

със сигурност от порядъка на 95% а  (t) са авсолютните разлики в средните величини 

 

По отношение на перцептивната ефективност в подгрупите на 

момчетата и момичетата също бяха отчетени известни различия, но без 

статистически значима разлика. (табл. 9). 

 
Табл.9 Средни стойности в % на вярно възпроизведените патерни по групи 

 

 Общо 
95%CI 

Ляво ухо 
95%CI 

Дясно ухо 
95%CI 

Момчета 46,5497% 
(42,4972-50,6021) 

45,0193% 
(39,9949-50,0437) 

50,0694% 
(42,4092-57,7295) 

Момичета 50,2451% 
(48,5102-51,9800) 

50,4480% 
(48,6474-522487) 

48,1481% 
(32,5904-63,7059) 

Абсолютна 

разлика (t) 

 

3,6954% 

 

5,4287% 

 

1,9213% 
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Забележка: Цифрите означават средните стойности на вярно възпроизведени патерни в %, (CI) 

са доверителните интервали със сигурност от порядъка на 95% а  (t) са авсолютните разлики в 

средните величини 

 

Интересни, но не необясними бяха и резултатите от 

експерименталните данни по отношение на мануалните предпочитания 

при двата пола. Най – общо 67,16 % от изледваните деца, от които 55,6 

% момичета и 44,6% момчета, предпочитаха  дясната ръка за повечето 

мануални операции( табл.10). 

 
Табл.10  Разпределение  по групи (брой деца)  според пола и типа ръкост 

 
 Десни 

 

Десни с 

леви тенд.  

амбидекстрия Леви с 

десни тенд. 

Леви Общо 

Момчета 11 9 1 8 5 33 

Момичета 20 5 0 5 4 34 

 31 14 1 13 9 67 

 

При   проследяване  на   средния   коефициент  на   мануална асиметрия  

(срКма)  при  двата  пола   бяха  установени различия  със 

статистическа значимост ( р < 0,05 ) (табл. 11).  

 
Табл.11  Кма и средна скорост на изпълнение на теста за всяка ръка при двете  

групи  

 

 Кма 
(CI) 

Ср.скорост на дясна 

ръка ( в секунди) 

(CI) 

Ср.скорост на лява 

ръка ( в секунди) 
(CI) 

Момчета 4,2462 
(3,3367-5,1557) 

12,5481 
(11,9908-13,1055) 

13,2249 
(12,6196-13,8301) 

Момичета 6,5357 
(5,3723-7,6991) 

12,4616 
(11,8752-13,0480) 

13,8539 
(13,1520-14,5559) 

Разлика (t) 2,2895 0,0865 0,6290 

 
Забележка: Цифрите означават средните величини в секунди, (CI) са доверителните интервали 

със сигурност 95%, а  (t) е абсолютната разлика в средните величини 

 

Данните потвърждават  тенденцията на полови различия, 

изразяваща се в по – голяма латералност на мануалните функции при 

момичетата.   
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Графика.2. Средни стойности на Кма за “Peg moving test” на подгрупите с 

различен тип ръкост 

 

Д Д+ЛТ
АМБД

Л+ДТ Л

Д Д+ЛТ
АМБД

Л+ДТ
Л

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

К
м
а момчета

момичета

момчета 4,9289 3,5485 6,455 -3,4928 -5,0338

момичета 4,3773 3,1866 0 -5,721 -7,8619

Д Д+ЛТ АМБД Л+ДТ Л

 
 
             Забележка:  Цифрите по оста У означават средните стойности на коефициента на 

мануална асиметрия (Кма) в секунди, като при децата с леви мануални предпочитания той носи 

отрицателен знак 

 

Сравнителният анализ на  експерименталните данни между 

типовете хемисферна езикова специализация и типовете ръкост при 

двата пола отново демонстрира характерна за подобни съотношения 

вариативност. Най – общо анализът е илюстрация на по – слабата  

латерализация на речеперцептивните процеси  при децата от женски 

пол, в сравнение с тези от мъжки  (фиг. 4). 

 
Фиг. 4 Съотношение между типовете ръкост и типовете хемисферна 

асиметрия при дихотична вербална перцепция 
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Проучвания  върху функционалната  хемисферна специализация и 

ръкостта при СЕН 

 

Сравняването   на   резултатите   от   дихотичното   прослушване 

на експерименталната и контролната групи откри явни и статистически 

значими различия между тях (р < 0,001). Докато болшинството  от 

контролната група  показа „ефект на дясното ухо”, то половината деца 

със СЕН  възприемаха  дихотичните срички подавани на лявото ухо, 

т.е. показаха  дяснохемисферно  преимищество,  като  при  2  от  децата 

отсъстваше хемисферна латерализация за фонемна перцепция(фиг.5). 
 

Фиг.5 Процентно разпределение по групи на типа хемисферно преимущество 

за дихотична вербална перцепция 

                Група А                                                  Група Б 

 

 Забележка: Цифрите в % означават  количествено разпределение по групи на типовете 

хемисфрно преимущество ( ЛХ – лявохемисферно, ДХ – дяснохемисферно и БЛ – билатерална 

хемисферна ориентация) 

 

Сравняването на средните за двете групи стойности на Кас.  

откри интересни, но не неочаквани факти. Като цяло групата на децата 

със СЕН демонстрира  по – нисък среден Кас, който присъства и при 

двата типа хемисферно преимущество, като особено ниска 

латерализация показаха децата със ЛХ преимущество.                

Впечатление прави високата вариативност в стойностите на 

индивидуалните показатели на Кас при СЕН. Подобни големи 

интраиндивидуални различия не бяха наблюдавани в контролната 

група (графика 3). 
 

 

 

БЛ - 

6,66%

ДХ - 

50%

ЛХ - 

43,33%

ЛХ - 43,33% БЛ - 6,66% ДХ - 50%

БЛ - 0% ДХ - 

9,677%

ЛХ - 

90,32%

ЛХ - 90,32% БЛ - 0% ДХ - 9,677%
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Графика 3. Индивидуални стойности на Кас за “Dichotic test” на групите  
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Най – големи бяха различията, които двете групи демонстрираха 

по отношение на ефективността на дихоточната вербална перцепция, 

като отново се наблюдава по – голяма вариативност на резултатите в 

експерименталната група. Различията са със висока статистическа   

значимост  (р < 0,001), както за патерните подавани на лявото ухо, така 

и за тези възприемани с дясното ухо (фигура 6). 

  
Фиг.6  Средни стойности в % на вярно възпроизведените патерни в 

подгрупите с различна хемисферна специализация при СЕН 
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Сравняването на резултатите, които двете групи деца 

демонстрираха по отношение на ефективността на мануалните 

предпочитания очертаха интересни тенденции. В съответствие на 

предпочитана ръка за извършване на мануални операции децата  от 

двете групи бяха разпределени в пет подгрупи  (табл.12). 
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Табл.12 Средни стойности в % на вярно възпроизведените патерни по групи 

 

 Общо 
95%CI 

Ляво ухо 
95%CI 

Дясно ухо 
95%CI 

Група А 34,4107% 
(31,5482-38,6925) 

33,8673% 
(32,2524-37.3288) 

34,9542% 
(33,9593-41,9666) 

Група Б 49,6864% 
(47,4282-51,9445) 

49,7024% 
(47,1919-52,2129) 

49,5370% 
(45.5531-53.5210) 

Абсолютна 

разлика (t) 
15,2757% 15,8351% 14,5828% 

 
Забележка: Цифрите означават средните стойности на вярно възпроизведени патерни в %, (CI) 

са доверителните интервали със сигурност от порядъка на 95% а  (t) са авсолютните разлики в 

средните величини 

 

Половината от експериментираните със СЕН демонстрираха 

мануалност, определяща ги като недесноръки. Три от децата 

проявяваха предпочитания към ръка, в съответствие с поставената им 

двигателна задача и бяха включени в групата с амбидекстрия.  

Сравняването на средните за двете групи стойности на Кма 

откри, че двете групи  демонстрират почти идентични резултати в това 

отношение, макар че средните манипулативни скорости и на двете ръце 

при СЕН са значително по – ниски от тези при контролната група 

(табл.13). 

 
Таблица 19  Кма и средна скорост на изпълнение на теста за всяка ръка при 

двете  групи 

 

 Кма 
(CI) 

Ср.скорост на дясна 

ръка ( в секунди) 
(CI) 

Ср.скорост на лява 

ръка ( в секунди) 
(CI) 

Група А 4,9054 
(3,5853-6,2255) 

15,0112 
(14,1076-15,9147) 

15,7823 
(14,3472-17,2174) 

Група Б 4,9682 
(3,9126-6,0237) 

11,0144 
(10,6383-11,3906) 

11,9102 
(11,5056-12,3149) 

Разлика (t) 0,0628 3,9968 3,8721 

 

Забележка: Цифрите означават средните величини в секунди, (CI) са доверителните интервали 

със сигурност 95%, а  (t) е абсолютната разлика в средните величини 

 

Крайно противоположни  са резултатите, които се отчетоха при  

двете групи по отношение на ефективността на мануалните умения. 

Децата със СЕН бяха значително по – бавни и неловки от своите 

връстници. Разликите в средните скорости и при двете ръце са  от 
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порядъка на около 4 секунди и са с висока статистическа значимост ( р 

< 0,001). Като цяло, патерни на значимо различие  бяха отчетени  във 

всичките пет подгрупи по ръкост  ( графика 4). 
 

Граф.4 Средни скорости на двете ръце за “Peg moving test” на подгрупите  с 

различен тип ръкост 

 

Д Д+ЛТ АМБД Л+ДТ ЛД Д+ЛТ АМБД Л+ДТ Л

Д Д+ЛТ АМБД Л+ДТ Л
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Група А (Д.ръка)

Група Б (Д.ръка)

Група А ( Л. Ръка)

Група Б ( Л.ръка)

Група А (Д.ръка) 15,818 15,322 14,473 15,069 15,228

Група Б (Д.ръка) 12,7 11,776 11,08 10,896 11,848

Група А ( Л. Ръка) -17,84 -15,49 -14,52 -15,92 -11,65

Група Б ( Л.ръка) -14,22 -11,64 -10,25 -10,93 -10,48

Д Д+ЛТ АМБД Л+ДТ Л

 
 
Забележка:  Цифрите по оста У означават скорост на изпълнение на теста в секунди, като при 

децата с леви предпочитания тя носи за нагледност отрицателен знак 

 

Сравнителният анализ на експерименталните данни между 

типовете хемисферна специализация за фонемна перцепция и типовете 

ръкост при двете групи отново очерта тенденция на хетерогенност и 

вариативност (фиг.7).  

 
Фиг. 7  Съотношение между типовете ръкост и типовете хемисферна 

асиметрия при дихотична вербална перцепция 
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Като цяло децата с крайно дясна и крайно лява мануална 

ориентация демонстрираха стабилна хемисферна специализация, 

контралатерална на водещата ръка. Детето с амбидекстрия от 

контролната група прояви лявохемисферна функционална 

специализация, докато в подгрупата на СЕН дихотичната перцепция се 

осъществяваше с дясната хемисфера или билатерално. При леворъките 

деца  и тези с някои предпочитания към дясна ръка всички участници 

от групата със СЕН демонстрираха дяснохемисферна функционална 

специализация.  

Казаното до тук очертава ясно хетерогенността при децата със 

СЕН по отношение на функционалната хемисферна езикова 

специализация и позволява обособяването им в групи, съответни на 

дефицитите и дисфункциите на двете хемисфери:  

а) лявохемисферен тип  

б) дяснохемисферен тип  

в) билатерален тип 

Наред със спецификата на хемисферната организация и 

мануалността една от задачите на настоящата разработка бе да се 

направи сравнителен анализ на степента на фонологична осъзнатост по 

отношение на типовете  функционална хемисферна езикова 

специализация при СЕН. При модификацията на  теста за запаметяване 

на словоред ( Word Order memory test ) децата със СЕН  се справиха 

успешно едва с 25% от първата част  и с 34% от втората част на теста. 

Разликите между двете групи са с висока статистическа значимост ( р < 

0 ,001) ( таблица 20). 

 
Табл.20  Резултати в % на  теста за запаметяване на словоред  

 
Групи Част 1   

(близки по звучене 

думи) 

Част 2  
(разнородни по 

звучене думи) 

Средно 

Група А 25% 
(23,8102-27,7047) 

34% 
(31,8320-38,1003) 

29,5% 
(27,5206-32,4087) 

Група Б 76% 
(71,3049-79,4205) 

91% 
(88,7026-94,2758) 

83,5% 
(81,5036-85,4703) 

 
Забележка: Цифрите означават % верни отговори, а  (CI) са доверителните интервали със 

сигурност 95% 
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Най – затруднени във възпроизвеждането на близките по звучене 

думи бяха децата с билатералност, следвани  от  тези с 

дяснохемисферна функционална специализация.  

 Подобни на тези от първия тест бяха и резултатите от 

модификацията на  фонологичен тест за акустично предценяване на 

нереални думи ( Non - real Word Discrimination test). В съвкупност 

експерименталната група прецени правилно по акустичен белег 56,6% 

от думите, а при контролната резултатът беше 99,3%. Разликите са с 

висока статистическа значимост (р < 0,001) и  са явен белег за 

значително по – ниското ниво на фонологична диференциация при 

СЕН (таблица 21). 
 

Табл. 24 Резултати в % на фонологичния тест за акустично оценяване на 

нереални думи 

 
Групи Част 1   

(приличали на реални думи) 

Част 2  

(неприличали на 

реални думи) 

Средно 

Гр. А 39,8%  
(37.0413-40.3008) 

73,4% 
(72.8871-75.9134) 

56,6% 
(54.6255-58.1472) 

Гр. Б 98,7% 
(95.7614-99.9919) 

99,8% 
(97.6141-100.0000) 

99,3% 
(97.5623-100.0000) 

 
Забележка: Цифрите означават % верни отговори, а  (CI) са доверителните интервали със 

сигурност 95% 

Анализът на резултатите от теста отново отчете най – много 

грешки при подгрупата на СЕН с отсъствие на функционална 

хемисферна  езикова специализация, последвани от подгрупата с 

дяснохемисферна такава.  

Множество изследвания доказват, че римуването предшества 

всички останали умения за фонологично осъзнаване. Ето защо 

контролната група  се справи без грешки ( 99,9%) с целия тест   за 

римуване на двойки  нереални думи (Nonword  Rhyming Test). При 

експерименталната група общият резултат за изпълнението на теста бе 

54,3%. Децата в норма разпознаха 100 % от римуваните двойки 

нереални думи, докато при децата със СЕН резултатът бе 55,3% (табл. 

25).  
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Табл.25  Резултати в % на фонологичния тест за римуване на двойки нереални 

думи 

 
Групи Част 1   

(римувани думи) 

Част 2  

(неримувани 

думи) 

Средно 

Група А 55,3%  
(51.1494-57.5196) 

53,3% 
(50.2154-56.6392) 

54,3% 
(51.2884-57.1471) 

Група Б 100% 
(98.1618-100.0000) 

99,8% 
(95.3114-100.0000) 

99,9% 
(95.9366-100.0000) 

 
Забележка: Цифрите означават % верни отговори, а  (CI) са доверителните интервали със 

сигурност 95% 

 

Разликите са с висока статистическа значимост (р < 0,001), както 

за средните резултати, така и за тези в отделните части на теста и 

несъмнено доказват наличието на дефицити във фонологичното 

съзнание за рими и алитерации при СЕН.  

Що се отнася до резултатие от теста на различните типове 

функционална хемисферна специализация при СЕН, те традиционно 

съвпаднаха с установената вече в предходните тестове закономерност 

за най – лошо представяне на децата с билатералност, следвани от тези 

с дяснохемисферна функционална специализация. 

Анализът на обобщените резултати от трите теста сочи, че децата 

със СЕН се справиха с  половината от тестовия материал. За разлика от 

тях, децата в норма демонстрираха характерна за дадената възраст 

висока степен на фонологична осъзнатост. Разликите с висока 

статистическа значимост са ясно доказателство за затруднения във 

формирането на базисни фонологични умения при СЕН, факт който 

несъмнено влияе отрицателно не само върху цялостното езиково 

развитие, а и върху придобиването на грамотност в училищна възраст.     
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ИЗВОДИ 

  

 Получените резултати от експерименталните изследвания на 

функционалната хемисферна езикова специализация, ръкостта и 

фонологичните способности при  деца в норма и със СЕН  позволяват 

обособяването на някои  изводи с научно - теоретически и научно - 

практически характер: 

 Функционалната  асиметрия  е  добре  изразена  още в периода 

на предучилищна възраст, като в онтогенетичен план, независимо от 

интензивността на процесите на хемисферна специализация, се запазва 

преобладаващото лявохемисферно преимущество. 

 Изследванията  установиха,  че  е   възможно  наличие    на 

естествена  атипична  хемисферна специализация   при деца с нормален 

интелект и активна междухемисферна комуникация. 

 Потвърдено  бе  повишение  на  ефективността   на   

дихотичната   вербална   перцепция в онтогенетичен план, като 

резултат на по – активното участие  на  недоминантната  хемисфера. 

 В  онтогенетичен  план  бе  установено  намаляване  на  

хемисферната латерализация, като резултат на подобряване на 

междухемисферната комуникация и повишаване участието на 

недоминантната хемисфера в процеса на дихотична фонемна 

перцепция. 

 Усъвършенстването   на    фонологична    осъзнатост, 

ограмотяването и усвояването на писмените кодове в училищна 

възраст са едни от важните параметри за формирането на 

функционалната езикова специализация на церебралните хемисфери. 

 Потвърди се, че   генетично з аложената  мануална  асиметрия,  

макар и повлияна от редица външни фактори  е   стабилна  в 

онтогенетичен план, като при болшинството индивиди още от детска 

възраст се затвърдяват предпочитанията към дясна ръка. 

 Доказа  се,  че  леворъчието  при   индивиди   в   норма   е   

проявление  на естествена  вариативност  във  функционалната 

мануална асиметрия. 

 Установи  се,  че  в  онтогенезиса   мануалната  ефективност    

нараства,   по посока на закрепване на мануалните предпочитания и 

развитие на силата, сръчността и скоростта на водещата ръка. 

 Потвърдено бе, че хемисферната и мануална  латерализации   
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са  феномени с различно проявление при двата пола още от детска 

възраст. 

 Установено  бе,  че  хемисферната  латерализация   при  

фонемна перцепция  е по – изразена при децата от мъжки пол и по – 

симетрично представена при  децата от женски пол.  

 Потвърди  се  тезата, че  леворъкост  и  недесни  мануални   

предпочитания  са   по – често срещани при деца от мъжкия пол. 

 Изследванията  доказаха  по-силно пристрастие към дясно – 

мануално функциониране и  по – изявена мануална асиметрия при 

децата от женски пол.  

 В патогенетичните   характеристики   на СЕН   присъстват: 

- наличие    на    атипичнат    мозъчна    доминантност     

- недостатъчна специализация  за езикова преработка на лявата 

церебрална хемисфера   

- двустранно снижение на  хемисферната продуктивност при 

перцептивната обработка на вербални стимули. 

 Патогенетичните   характеристики   при   СЕН  се    проявяват  

вразлична степен  при разнородните типове функционална хемисферна 

специализация ( лявохемисферен, дяанохемисферен и билатерален). 

 Установено бе,  че   тъй   като функционалната   асиметрия    в     

осъществяването   на мануални движения и сръчността са тясно 

свързани с  хемисферната функционална специализация, то в условията 

на специфична езикова патология в групите с нетрадиционна такава      

( дяснохемисферен тип и билатерален тип ) се наблюдава висок 

процент на леворъчие и амбидекстрия. 

 Ръкостта  може  да  бъде   сравнително    надежден   индикатор     

на хемисферната латерализация, но само в условията на езикова 

патология. 

 Нарушения  и  дефицити   във   фонологичната  обработка  на 

вербална информация  присъстват при всички типове СЕН, по 

отношение на функционалната хемисферна специализация                      

(лявохемисферен, дяснохемисферен и билатерален), но в различна 

степен на проявеност. 

 Изследването  на  СЕН  трябва  да  се  извършва с комплекс от 

методи – изграждане на лингвистичен профил, определяне на 

функционалната хемисферна специализация и мануалната 

латерализация, които в своята съвкупност имат по – голяма 

диагностична, а в последствие и терапевтична стойност. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 На базата на сравнителен анализ, за първи път в дадения 

географски район, се проведе научно изследване на 

функционалната хемисферна езикова специализация и 

ръкостта при деца в норма и при езикова патология сред 

популацията на кипърските гърци. Същото допринесе за 

очертаване на патогенетичните характеристики на 

специфичните езикови нарушения по отношение на мозъчните 

механизми и позволи обособяването им в групи, съответни на 

дефицитите и дисфункциите на церебралните хемисфери. 

 От гледна точка на научно–приложните и методически 

приноси се откроява разработването и прилагането на 

тестовия инструмент (Дихотичен тест), чрез който е 

проучена функционалната хемисферна специализация при 

фонемна перцепция на деца в норма и със СЕН. Използваният 

тест може лесно да се превърне в диагностично средство за 

пряко приложение в логопедичната практика.  

 На базата на процесите на фонологично осъзнаване при 

деца със специфични езикови нарушения, за първи път се 

разграничиха разнородни по степен на проявеност 

нарушения и дефицити на фонологичната обработка на 

вербална информация, съответни на дисфункциите и 

нарушенията на функционалната хемисферна езикова 

специализация – факт който предполага диференциране и 

индивидуализиране на логопедичните методи, с цел постигане 

на   по – бърз и резултатен терапевтичен ефект .  

 Доказаната в разработката способност за възприемане, 

анализ и синтез на несложни вербални стимули (фонеми, 

морфеми, срички) от дясната церебрална хемисфера и 

намаляването на хемисферната латерализация в 

онтогенетичен план  дават възможност за обогатяване на 

познатите досега методи на ограмотяване, включвайки нови 

технологии за по – цялостно използване на естествения 

мозъчен потенциал.  

 Емпирично се доказа, че по – силното пристрастие към 

дясно – мануално функциониране и по – изявената 

мануална латерализация при индивиди от женски пол е 

валидно и в детска възраст. 
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 От съществено значение е и доказаният в дисертационния 

труд факт, че тъй като функционалната асиметрия в 

осъществяването на мануални движения и сръчността са тясно 

свързани с хемисферната специализация, то в условията на 

специфична езикова патология, в групите с 

нетрадиционна такава (дяснохемисферен тип и 

билатерален тип) се наблюдава висок процент на 

леворъчие и амбидекстрия. 

 С диагностично значение е доказаният в изследванията факт, 

че ръкостта може да бъде сравнително надежден 

индикатор на хемисферната латерализация, но само в 

условията на езикова патология. 
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SUMMARY 

 
The phenomenon of differences in people's functional specialization 

of the brain and handedness provoked for years the interest of many 

scientific disciplines, related to the structures and functions of the brain in 

particular and human evolution and intelligence in general. Functional brain 

asymmetry and handedness exist in primates, but have not developed to such 

an extent as in humans. Most - probable cause of the unique organization of 

cortical functions in humans is very onset of language and speech. 

Despite numerous scientific studies, there is no direct data why there 

is lateralization of language and how it is implemented, once in the course of 

evolution the human organism is formed on the principle of the dual 

symmetry. On the other hand, since lateralization of language is a 

fundamental principle in the operation of the speech functional system, it is 

logical that its distortion would cause speech and language disorders. The 

relationship between impaired lateralization and some forms of speech 

pathology has been discussed since the beginning of the century. However 

still no consensus among researchers about the nature and mechanisms of 

variation in the organization of the hemisphere interaction in specific forms 

of speech pathology. Date remains the need for intensive research and 

development of adequate therapeutic interventions to overcome the 

difficulties in communication with the environment and science - theoretical 

explanations for the pathogenesis of brain mechanisms underlying the 

language - speech disorders. In fact, these two research aspects, covered in 

the thesis, are strongly correlated, because it is impossible to make effective 

treatment of the speech and language process, without the necessary 

theoretical knowledge about the brain mechanisms, which underlie its 

organization. 
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