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Дисертационният труд ”Механизми на дисфазия на 

развитието” е обсъден и насочен за публична защита на 

катедрен съвет на катедрата по Специална педагогика към 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои 
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факултет на Шуменски университет „Еп. Константин 
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УВОД 

Специфичните езикови нарушения се различават в 

значителна степен от останалите комуникативни нарушения.В 

този смисъл тяхното отстраняване изисква подходи и 

интервенции, които по своето естество нямат допирни точки с 

корекцията на други видове вербални разстройства като 

например артикулационните нарушения или нарушенията на 

плавността. Необходимо е използването на гъвкави и 

нешаблонни методи съобразно характера и спецификата на 

нарушените езикови функции, но техният подбор, структуриране 

и комбиниране в рамките на добре организирани и разнообразни 

корекционни програми, се основава на детайлно, задълбочено и 

комплексно познаване на характеристиките на езиковия дефицит. 

Ето защо дисфазия на развитието като специфично езиково 

нарушение в детска възраст е проблем, който предполага 

непрекъснати актуални изследвания върху динамиката и 

вариативността на персистираната симпоматика на езиковите 

дисфункции и най-вече върху специфичните механизми на 

тяхната проява. 

Въпреки, че не би могло да твърдим, че проблемът е слабо 

проучен – напротив, съществуват множество изследвания и 

концепции, при това развивани в продължение на един немалък 

период от време – могат да бъдат изтъкнати основания едно 

актуално и съгласувано със съвременните схващания и 

потребностите на българската логопедична практика проучване 

да бъде реализирано и представено в опит да се търсят и обобщят 

данни, които биха допринесли известна полза за новите 

поколения деца, при които този проблем се наблюдава, а това, 

разбира се, е свързано с усъвършенстването на осъществяваните 

логопедични интервенции, именно за чиито нужди подобни 

данни биха могли да бъдат приложими. 
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Представеното проучване е ориентирано към описание на 

повече детайли относно особеностите и вариантите на дисфазия 

на развитието и тяхното систематизиране.Целта е да предоставим 

повече опорни точки при съставянето на корекционни програми, 

за да намалим пречките във вербалната комуникация и в 

цялостното личностно развитие на тези деца. 

Проучването съдържа теоретична и експериментална 

част.Теоретичната част включва анализ на функциите и ролята на 

езика като знакова система, на механизмите и особеностите при 

неговото овладяване.Разгледани са основните етапи в нормалното 

езиково развитие като база за съпоставка и формулиране на 

критерии за оценка специфичните езикови нарушения.Направен е 

обзор на концепциите за специфичните езикови нарушения, 

проследена е хронологията на тяхното зараждане, обосноваване и 

развитие.Анализирани са и са съпоставени описанията и 

характеристиките на изследваните от различни автори случаи и 

групи от деца с дисфазия на развитието на различна възраст, 

проследени са тенденциите и основните принципни позиции в 

диагностиката.Обзорът включва и проследяване на еволюцията 

на терминологичния апарат при описанието на специфичните 

езикови разстройства, съпоставени са основни схващания и 

възгледи в рамките на различни парадигми.Разгледани са 

въпроси като разпространението на дисфазия на развитието 

(специфична езикова слабост), продължителност на проявите, 

обособяване на подгрупи в рамките на нарушението и разбира се 

описание на езиковия дефицит в резултат на изследвания на 

различни автори със сериозен опит в проучването и познаването 

на характеристиките на специфичните езикови 

нарушения.Откроени са основните различия в развитието на 

децата с дисфазия на развитието и децата с нормално езиково 

развитие.Поставен е акцент върху овладяването на значенията на 

думите и обвързването на лексикалния запас със синтаксиса като 
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възлов момент в езиковото развитие.Направена е характеристика 

на операциите, отнасящи се до морфосинтаксиса.Представени са 

резултати от изследвания върху синтактичната структура на 

изказванията на деца с дисфазия на развитието и върху 

приложението на граматическата морфология в тяхната езикова 

продукция.Направена е оценка на комуникативните възможности 

на децата с подобни проблеми и отражението на езиковият 

дефицит върху тяхната социализация и цялостното им личностно 

развитие. 

Втората част на проучването включва актуално 

изследване на деца с дисфазия на развитието.Описана е 

структурата, процедурата, методиката и критериите за обработка 

на резултатите от изследването.Формулирани са предмет, обект, 

цели, задачи и хипотези. 

Уточнени са критериите и величините, на базата на които 

е извършена обработката на резултатите.Представен е 

количествен и качествен анализ със съответните изводи и 

препоръки, произлизащи от откроените тенденции, 

закономерности и особености в резултат на показаните от децата 

умения и дефицити. 

Организираното изследване следва следната схема на 

взаимодействие между отделните езикови операции. 
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Общи данни за изследването 

Съобразно темата и насочеността на настоящото 

проучване бе проведено изследване, обхващащо две групи 

деца.Първата от тях е експериментална и включва 30 деца на 

петгодишна възраст с дисфазия на развитието (специфична 

езикова слабост).Втората група е контролна и е съставена от 30 

деца на същата възраст с нормално езиково развитие. 

Изследването бе проведено индивидуално с всяко от 

децата в условията на логопедичен кабинет през 2013 и 2014 г. в 

следните предучилищни заведения в гр Шумен – ОДЗ 

„Светулка”, ЦДГ № 32 „Дружба”, ЦДГ № 25 „Братя Грим”, ЦДГ 

№ 19 „Конче Вихрогонче” и ЦДГ № 30 „Космонавт”. Постарахме 

се да провокираме  мотивация и интерес у децата, за да проявят  

необходимото желание и старание при изпълнението на 

поставените задачи. 

 

Таблица № 1Разпределение по групи и пол на изследваните 

деца. 

 Експериментална група Контролна група 

момчета 22 15 

момичета 8 15 

 

Обект на изследването са езиковите способности и 

умения на петгодишни деца с дисфазия на развитието 

(специфична езикова слабост), както и на деца с нормално 

езиково развитие на същата възраст. 

 

Предмет на изследването са езиковите дефицити при 

деца с дисфазия на развитието и механизмите на тяхната проява. 

 

Цел 

Проучване и описание на основните трудности на децата 
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с дисфазия на развитието при употребата на езика и сравнение с 

децата в норма.Открояване на особености, характеристики и 

взаимозависимостти, свързани с езиковите умения на децата с 

дисфазия на развитието, обобщаване на проявите на техните 

езиковите дефицити с оглед представянето на опорни акценти, 

приложими в корекционната работа. 

 

Задачи 

1. Теоретичен обзор и анализ на концепциите за дисфазия 

на развитието (специфична езикова слабост) и проучване на 

основните парадигми, свързани с диагностиката на това 

нарушение.  

2. Обосновка на необходимостта и насочеността на 

изследването към определени езикови операции, умения на 

децата с дисфазия на развитието. 

3. Подбор на изследователски инструментариум и 

конструиране на методика на изследване. 

4. Формиране и изследване на подходящи съобразно 

целта групи  деца - експериментална и контролна група. 

5. Осигуряване на подходящи условия за провеждане на 

изследването. 

6. Изграждане на мотивация и психологическа готовност 

у децата за участие в изследването. 

7. Съставяне на методика на изследване съобразно 

неговите цел, прдмет и обект. 

8. Изследване на уменията на децата за кодиране и 

декодиране по отношение на семантичните, граматичните и 

прагматичните аспекти на езика. 

9. Подбор на подходящи методи за анализ и 

интерпретация на резултатите с необходимата статистическа 

достоверност. 
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10. Формулиране на изводи от проведения анализ, 

извеждащи спецификата на механизмите на езиковата слабост 

при деца с дисфазия на развитието.  

11. Формулиране на препоръки към логопедичната 

практика, основаващи се на изводите от изследването.  

 

Хипотези  

Първа (нулева) хипотеза 

Допускаме, че трудностите в декодирането при децата с 

дисфазия на развитието се проявяват най-вече в рамките на по-

широк контекст, а не на ниво дума и изречение. 

 

Втора (нулева) хипотеза 

Предполагаме, че основните дефицити при децата с 

дисфазия на развитието се отнасят до приложението на 

граматическите правила и операции  и са най-силно изразени в 

случаите, изискващи по-висока степен на сложност и 

комбинативност в тяхната употребата. 

 

Структура на изследването 

 Изследване на езиковото декодиране. 

 Декодиране на съществителни имена; 

 Декодиране на глаголи без семантична връзка 

между тях; 

 Семантична диференциация на глаголи, 

обозначаващи противоположни или сходни действия; 

 Декодиране на предлози; 

 Декодиране на прилагателни имена; 

 Декодиране на дефиници; 

 Декодиране на изречения; 

 Декодиране на текст; 

 Декодиране на идиоми (фразеологизми). 
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 Изследване на езиковото кодиране. 

 Кодиране на съществителни имена; 

 Кодиране на глаголи; 

 Кодиране на прилагателни имена; 

 Адитивно кодиране при зададен контекст – 

попълване на липсваща дума в изречение; 

 Съставяне на изречения по картина; 

 Спонтанно кодиране; 

 Съставяне на разказ по серия от картини; 

 Изследване на употребата на различни глаголни 

времена.  
 

Критерии и величини при осъществяването на 

качествена оценка 

При пробите за съставяне на изречение по картина, за 

спонтанно кодиране и разказ по серия от картини се проследява и 

за наличието на различни видове грешки, като се отчита техния 

вид и честотата, както и механизмите, свързани със семантични, 

граматични, фонологични и морфосинтактични операции, които 

се осъществяват при изпълнението на този тип задачи. 

Критериите и величините, по които се прави тази 

качествена оценка, са следните: 

 Дължина на изказването – брой изречения, брой 

думи в изречението; брой морфеми в изречението; 

 синтактическа структура и състав на изреченията – 

подлог, сказуемо, пряко допълнение, непряко допълнение, 

определение обстоятелствено пояснение; 

 граматически отношения между отделните части на 

изречението, морфосинтаксис; 
 

Вид на грешките:  

Семантични – вербални парафазии.  

Граматични - параграматизъм; 
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 Неправилно съгласуване по лице; 

 Неправилно съгласуване по число; 

 Неправилно съгласуване по род; 

 Неправилна употреба на глаголни времена; 

 Неправилна употреба на предлози; 

- Изпускане на предлог; 

- Вмъкване на предлог без да е необходим; 

- Парафазия на предлог; 

 Неправилна употреба на местоимения; 

 Неправилна употреба на наставки (суфикси) и 

окончания (флексии); 

Синтактични грешки; 

 Липса на сказуемо в изречението при условие,че 

контекстът го изисква; 

 Липса на подлог в изречението  при условие,че 

контекстът го изисква; 

 Неправилна употреба на непряко допълнение; 

 Неправилен словоред; 

 Несъгласуване на главно и подчинено изречение в 

сложни съставни изречения .  
 

Методи за количествена обработка на данните 

За онагледяване на съществуващите закономерности и 

зависимости беше приложено графично и таблично представяне 

на данните чрез таблици и лентови диаграми. 

Статистическата обработка е проведена със стандартна 

програма SPSS 22 и включва: 

1. Вариационен анализ – изчисляване на описателни 

статистики: средна аритметична (Mean), стандартно отклонение 

(SD), минимална (Min) и максимална (Max) стойност, честота 

(Frequency), процент (Percent), натрупан процент 

(CumulativePercent); квартили – 25-ти, 50-ти, 75-ти. 
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2. Проверка на нулевата хипотеза за подобие (Н0) и 

алтернативната – за различие (Н1) чрез t - критерий на Стюдънт и 

корелационен анализ при сравнение на групите: „Дисфазия“ и 

„Норма“ и различия по пол. Нивото на статистическа сигурност е 

стандартно - 0,95. 
 

Анализ на резултатите от изследването 

Декодиране на съществителни имена 

При декодирането на съществителни имена верните 

отговори на децата с дисфазия на развитието са 83,71%, а на 

децата с нормално езиково развитие – 88,52%. Въпреки, че 

процента на верните отговори при контролната група деца е по-

висок, близките стойности на успеваемостта на двете групи не 

демонстрират  съществено различие между тях. 

Най-често сгрешена и най-трудна за кодиране при децата 

с дисфазия на развитието е думата лавина, която не е декодирана 

в 46,66% от случаите следват думите сал, щепсел, вулкан и лед.  

 
Фигура № 1Съопоставяне на броя  на грешните отговори на 

децата с дисфазия на развитието и на децата с нормално езиково 

развитие при декодирането на съществителни имена за всяка от 

думите. 
 

Съотношението на семантичния дефицит е в голяма 

степен идентично и следва съвсем сходни тенденции, като 
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единствената разлика се състои в по-високия процент на 

грешките при децата с дисфазия на развитието. Въпреки това се 

наблюдава една пропорционална структура на честотата на 

грешките за серията от съществителни имена. (Фигура№ 1) 
 

Декодиране на глаголи без семантична връзка между 

тях 

Резултатите от изследването на декодирането на глаголи 

показват, че верните отговори на децата с дисфазия на развитието 

са 89,59%, а на децата с нормално езиково развитие – 93,75%. 

Тези стойности са наистина близки и разликата между тях е 

малко повече от 4% в полза на децата в норма. Както при 

декодирането на съществителни имена, така и тук се наблюдава 

открояването на думи, които са най-трудни за декодиране и за 

двете групи, което показва,че трудностите се дължат на 

особеностите в овладяването на значенията на конкретните думи, 

а не на специфичен семантичен дефицит в езиковото развитие на 

децата. Основание за това ни дава и ниският процент на грешките 

като цяло – 10,41% при децата с дисфазия на развитието и 6,25% 

при децата в норма. 

Най-голяма честота на грешките при децата с дисфазия на 

развитието се наблюдава при глаголът ремонтирам, следват 

глаголите тикам, греба и простирам. 

На фигура № 2 е направена съпоставка на броя грешки за 

всеки от глаголите при двете групи групи деца.Като цяло отново 

се наблюдава сходство в общата структура на съотношението на 

грешките, но има и някои различия. Така например се оказва, че 

глаголът помирисвам е затруднил повече децата от контролната 

група, отколкото децата с дисфазия на развитието, което е 

изненадващо и би могло да се обясни с обстоятелството, че 

децата от тази група овладяват значенията на думи вероятно в по-

голяма степен на базата на своя сетивен опит, отколкото на 

опората на контекста и на семантичната връзка между понятията. 
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Фигура № 2 Съпоставяне на броя на грешните отговори на 

децата с дисфазия на развитието и на децата с нормално езиково 

развитие при декодирането на глаголи за всяка от думите. 
 

Въпреки по-ниските стойности на успеваемост би могло 

да заключим, че при децата с дисфазия на развитието не се 

наблюдават силно изразени семантични дефицити при 

изолираното декодиране на глаголи. 
 

Семантична диференциация на глаголи, които 

обозначават противоположни или сходни действия 

При изпълнението на задачата за семантична 

диференциация на глаголи, които обозначават противоположни 

или сходни действия, процентът на верните отговори на децата с 

дисфазия на развитието е 82,09%, а процентът на верните 

отговори на децата с нормално езиково развитие е 89,17%. Макар 

и със 7% по-ниска от тази на контролната група, успеваемостта 

на децата с дисфазия е висока, но трябва да се отбележи, че 

разликата между процента на верните отговори на двете групи е 

по-голяма при семантичната диференциация на глаголи, 

обозначаващи противоположни или сходни действия, отколкото 

при задачата за декодиране на глаголи без семантична връзка 

между тях, където тази разлика е едва около 4% (фигура № 3). 
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Фигура № 3 Съотношение на верните отговори при задачите 

за декодиране на глаголи и семантична диференциация на глаголи 

 

Съпоставянето на резултатите показва, че декодирането 

на глаголи, между които няма семантична връзка е по-лесна 

задача, отколкото различаването на глаголи, обозначаващи 

противоположни или сходни действия и при двете групи деца, но 

съотношението между успеваемостта на двете групи се променя 

при втория тип задача (за семантичната диференциация), където 

дистанцията между двете групи се увеличава и се оказва, че тази 

задача е в по-голяма степен по-трудна за децата с дисфазия на 

развитието, отколкото при децата с нормално езиково развитие. 

На фигура № 4 можем да проследим, че най-много грешки 

са допуснати при семантичната диференциация на глаголите 

прецеждам и изцеждам при децата с дисфазия на 

развитието.Същата двойка глаголи е затруднила най-много и 

децата от контролната група. Процентът на грешките при 

диференциацията на тази двойка глаголи при двете групи е 

изключително близък – 46,66% при децата с дисфазия на 

развитието и 43,33% при децата с нормално езиково развитие. 

Това показва, че този процент грешки се дължи на трудността на 

самата задача, а не на някакви специфични различия и 

особености на децата от експерименталната група.Също така 
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трябва да имаме предвид, че повече от 50% от децата и от двете 

групи са се справили правилно с тази най-трудна от серията за 

семантична диференциация двойка глаголи. 

 
Фигура № 4 Съпоставяне на броя на грешните отговори на 

децата с дисфазия на развитието и на децата с нормално езиково 

развитие при семантичната диференциация на двойки глаголи, 

обозначаващи противоположни или сходни действия. 

 

Задачата за семантична диференциация на глаголи, които 

обозначавт противоположни или сходни действия е по-трудна от 

декодирането на глаголи, които нямат семантична връзка 

помежду си и тази тенденция е по-силно изразена при децата с 

дисфазия на развитието. 

 

Декодиране на предлози 

При декодирането на предлози процентът на верните 

отговори при децата с дисфазия на развитието е 61,34%, а при 

децата с нормално езиково развитие – 69,34%. И при двете групи 

най-много грешки са допуснати при декодирането на предлога 

до.  

В групата на децата с дисфазия на развитието няма 

предлог, който да не е сгрешен нито веднъж. Най-малко грешни  

отговори се наблюдават при декодирането на предлозите под и 

върху, а при опозиционната двойка пред и зад се наблюдава 
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различие в способността на децата да ги декодират като 

разбирането на значението на предлога зад е по-достъпно за тях. 

Действително подбраните в пробата предлози изразяват 

пространствени отношения и тук на резултатите би могло да се 

отразят и слабости в развитието на пространствената ориентация, 

но от друга страна, както посочихме, именно при предлога до се 

наблюдават най-много грешки, а чрез него се изразява  понятие за 

близко разположение  на обекти без да са определени 

параметрите и измеренията на техните пространствени 

отношения, което означава, че тук проличават именно проблеми 

със семантиката, а не с пространствената ориентация. 

При контролната група предлогът върху не е сгрешен 

нито веднъж, а грешките при декодирането на предлозите от 

опозиционната двойка пред и зад са с еднаква честота. За всеки 

от предлозите броят на случаите на неправилно декодиране  е по-

голям при децата от експерименталната група с изключение на 

предлога зад, където броят на грешките е еднакъв (фиг. № 5). 

 
Фигура № 5 Съпоставяне на броя на грешните отговори на 

децата с дисфазия на развитието и на децата с нормално езиково 

развитие при декодирането на предлози. 
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 Фигура №6 Съотношение на броя правилните отговори на 

децата с дисфазия на развитието и на децата в норма при 

декодирането на предлози. 
 

Въпреки, че по презумпция се очакват по-слаби резултати 

и такива се се наблюдават при предходните данни от 

декодирането на съществителни имена и глаголи, при 

декодирането на предлози утаяването на отговорите на децата с 

дисфазия на развитието е много по-силно изразено и тук има 

случаи на нулева успеваемост, докато при кодирането на 

съществителни имена и глаголи, най-ниските стойности, макар и 

само на деца с дисфазия на развитието, гравитират около 

петдесетпроцентовата бариера. Ето защо трябва да отбележим, че 

при децата с дисфазия на развитието разликите не се изразяват 

просто в по-ниски стойности, а в наличието на значим дефицит 

при декодирането на предлози. Важно е също да отчетем, че като 

част на речта предлозите имат различна и твърде специфична 

роля, която касае не толкова тяхното лексикално, колкото  

граматично им значение. Те спадат към категорията на така 

наречените функционални граматични думи, които по правило са 

кратки и тяхното семантично съдържание се проявява при 

съчетанието с други части на речта и от това съчетание зависи 
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какъв смисъл ще бъде изразен чрез контекста. 

 

Декодиране на прилагателни имена 

При декодирането на прилагателни имена делът на 

правилните отговори на децата с дисфазия на развитието е 84%, а 

при децата с нормално езиково развитие е 96,34%. В сравнение с 

резултатите от декодирането на съществителни имена, глаголи и  

предлози, при този модул от изследването разликата между 

процента на верните отговори е най-голяма. Така например при 

декодирането на съществителни имена, както вече отбелязахме, 

разликата между експерименталната и контролната група е малко 

по-малка от 5% в полза на децата на децата от контролната група, 

при декодирането на глаголи – 4%, при семантичната 

диференциация на глаголи, обозначаващи сходни или 

противоположни действия – 7%, при декодирането на предлози – 

8%, докато при декодирането на прилагателни имена тази 

разлика е 12 % процента отново в полза на децата от контролната 

група. Въпреки, че делът на грешните отговори е доста по-малък 

при декодирането на прилагателни имена в сравнение с 

декодирането на предлози, дистанцията между двете групи тук е 

най-голяма. 

 

Фигура №7Съопоставяне на броя  на грешните отговори на 

децата с дисфазия на развитието и на децата с нормално езиково 

развитие при декодирането на прилагателни имена.   
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На фиг.№ 7 отчетливо се откроява голямата дистанция 

между грешните отговори на децата от експерименталната и 

контролната група за всяка от думите. При децата с дисфазия на 

развитието делът на грешните отговори е 16%, докато при децата 

с нормално езиково развитие е 3,66%. При прилагателното малък 

и в двете групи не се срещат грешни отговори, в останалите 

случаи разликите са наистина чувствителни с изключение на 

прилагателното мръсен, където се наблюдават повече грешки в 

контролната група, което е в някаква степен изненадващо, но пък 

е едно позитивно изключение. 

 

 

Фигура № 8 Съотношение на процента на грешните отговори 

при децата от експерименталната и децата от контролната група 

при изследването на езиковото декодиране на различни части на 

речта. 

 

При съпоставянето на резултатите от декодирането на 

различни части на речта проличава, че най-големи трудности се 

наблюдават при декодирането на предлози като при децата с 

дисфазия на развитието този процент е повече от два пъти по-

голям в сравнение с декодирането на останалите изследвани 

части на речта. При контролната група този дял е с 8% процента 

по-нисък, но както вече споменахме, най-отчетлива е 

дистанцията между двете групи при декодирането на 

прилагателни имена (фиг. № 8). 

 

Декодиране на дефиниции 
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При декодирането на дефиниции 14 от децата с дисфазия 

на развитието са дали максимални отговори, както и 26 деца от 

контролната група. Има два случая от експерименталната група, 

при които не е даден нито един верен отговор, така с изключение 

на 10% процента от отговорите (това са общо 3 деца от 

експерименталната група с най-ниски резултати) отговорите 

гравитират около скалата от 2 до максималните 3 точки. 

 

Фигура № 9Съотношение на броя правилните отговори на 

децата с дисфазия на развитието и на децата в норма при 

декодирането надефиниции. 

 

На фиг.№ 9 се вижда изображението на по-ниските 

стойности на децата от групата с дисфазия на развитието, което 

показва, че за тях декодирането на дефиниции е една сравнително 

трудна задача. 

 

Декодиране на изречения 

Декодирането на изречения е една от пробите, при които 

се наблюдават високи резултати и при двете групи 

деца.Преобладаващата част от отговорите гравитира от 8 до 

максималните 10 точки.Петте най-ниски резултати са на деца от 

експерименталната група, но са във висок диапазон - от 5 до 7 

точки.Резултатите на децата от контролната група са по-добри, 

но техните връстници от експерименталната група ги следват в 

близка дистанция. Броят на децата с максимални (10 

верни)отговори в тази група е 10 (33,33%), докато при децата с 

нормално езиково развитие - 22 (73,33%).  
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Фигура № 10Съотношение на броя правилните отговори на 

децата с дисфазия на развитието и на децата в норма при 

декодирането наизречения. 
 

Като цяло резултатите от тази задача частично 

потвърждават първата нулева хипотеза, а именно, че трудностите 

на децата с дисфазия на развитието при декодирането не са силно 

изразени на ниво изречение, а в по-широк контекст (като тази 

част от хипотезата се проверява в други модули от изследването). 
 

Декодиране на текст 

При съпоставянето на фигура № 11 с фигурите от същия 

вид при анализа на предходните задачи се забелязва чувствителна 

разлика по отношение на количеството отговори, разположени в 

най-ниската част на диаграмата.Именно в тази зона са немалко 

отговори, оценени с нула точки поради липсата на адекватно 

декодиране на съдържанието на текст. Като цяло  средните 

стойности на успеваемост са доста по-ниски в сравнение с 

предходните задачи. Само 4 от децата с дисфазия на развитието и 

9 от нормално развиващите се деца имат максимален брой точки. 
 

 

Фигура № 11Съотношение на броя точки на децата с 

дисфазия на развитието и на децата в норма при декодирането 

натекст. 
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Резултатите от изследването на декодирането на текст 

потвърждават първата нулева хипотеза, че при децата с дисфазия 

на развитието са по-силно изразени трудностите в декодирането 

на по-широк контекст, отколкото на ниво дума и изречение. 

 

Декодиране на идиоми 

Декодирането на идиоми е най-трудната задача от целия 

комплект модули в програмата на изследването.В действителност 

на петгодишна възраст е рано да очакваме разбиране на 

идиоматични значения, тъй като това е една по-висша степен в 

овладяването на езика, която изисква не само богат 

комуникативен и социален опит, но и контакт с художествени 

текстове.Включването на този модул в изследването има за цел 

да провери доколко и как децата възприемат подобен вид 

семантика и той не е ориентиран към определени норми, нито 

пък има апробативно предназначение. 

 
 Таблица № 2Отговори на деца от експерименталната и от 

контролната група при декодирането на идиоми. 

Като видял момъкът 

мечката сърцето му 

слязло в петите. 

Мама има златно 

сърце. 

Дойде един непознат и 

ни каза да си обираме 

крушите. 

Сърцето му слязло в 

петите – значи, че не 

може да диша. 

 

Златно сърце означава 

човек да се смее. 

 

Да си обираме крушите 

означава да не ги даваме 

на чуждите хора, които 

не познаваме. 

Сърцето му слязло в 

петите означава, че го 

боли корема. 

Мама има златно сърце 

означава, че трябва да 

готви храна. 

Значи да ги слагаме в 

кошници. 

 

Неговото сърце е 

паднало на земята. 

Златно сърце означава, 

че обича някой. 

Означава да ги наберем 

Означава, че той няма 

сърце. Има счупено 

сърце. Той вече умрял. 

Златно сърце означава, 

че не плаче. 

Означава да ги изяждаме. 

 

Таблица № 2 представя отговори, които не са правилни,но 

дават представа за това как децата възприемат фрази, които не 

разбират и правят опити да ги интерпретират и тълкуват.  

Въпреки това наличието на макар и малък брой верни 
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отговорипоказва, че декодирането на идиоми е възможно в тази 

възраст, дори и при единични случаи на деца с дисфазия на 

развитието. 

 

Кодиране на съществителни имена 

На на фиг. № 12 са изобразени графично стойностите на 

отговорите на експерименталната и контролната група като 

сечение при тях се наблюдава  в диапазона от 6 до 9 точки. 

Случаи с максимален актив от 10 точки се наблюдава при 3 деца 

единствено в контролната група, а най-ниски стойности се 

открояват при подгрупа от 13 деца от експерименталната група и 

варират от 1 до 5 точки. Диапазонът на отговорите при 

контролната група е от 6 до 10 точки, а при експерименалната от 

1 до 9.Изображението на графиката отчетливо откроява 

значително по-ниските резултати на експерименталната група. 

 
Фигура №12Съотношение на броя правилните отговори на 

децата с дисфазия на развитието и на децата в норма при кодирането 

насъществителни имена. 

 

Наблюдават се семантични парафазии при отговорите, в 

някои случаи кодираните думи имат семантична (категориална 

или функционална) връзка с обекта, който трябва да бъде 

назован; например –корона –принц, ограда-стена, кабел-

жица,стъпки-крачки, пейки-маси и др. Друг тип отговори са 

циркумлокуторните фрази, които някои от децата използват 

вместо точната дума за номинация, която не успяват да 

кодират.Циркумлокуторните фрази дефинитивно описват обекта 
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по заобиколен начин като това може да стане с разнообразен 

репертоар от думи и варианти. Например при номинация на кръст 

вместо думата кръстнякои от децата казват– „Дето попът го 

държи за гердан“, „ Дето се слага на гроба.“, „ Покривът, дето 

звъни.“  или пък вместо пейки- „ Ние сядаме на него.“ или вместо 

крепост – „Ограда на кралството.“При използваните 

циркумлокуторни фрази от изследваните деца с дисфазия на 

развитието често се наблюдават различни граматични и 

синтактични и семантични грешки -  например вместо корона – 

„Главата за царя“, вместо бенка“,„Дете се надраскал”, вместо 

стъпки – „ Крачки от крака“.  

В подобни ситуации независимо от броя точки, които 

децата получават или не, е важно да бъдат оценени езиковите 

операции и техните характеристики като компенсаторен 

лингвистичен ресурс, който децата успяват да използват и който 

може да бъде основа за надграждане и усъвършенстване на 

умения.Важно е да се отчете дали децата успяват да изразяват 

своите идеи и асоциациции вербално, макар и без нужната 

семантична прецизност. 

Въпреки, че при този модул се изследва изолираното 

кодиране на съществителни имена, при отговорите с 

циркумлокуторни фрази на децата с дисфазия на развитието 

проличават редица граматически дефицити, което има отношение 

към втората нулева хипотеза, че ядрото на техните трудности е 

използването на граматическите операции. Освен това тук е важо 

да се отчете и наличието на номинативен дефицит, който обаче 

може да бъде частично компенсиран чрез субститутивни 

варианти при езиковото кодиране на децата. 

 

Кодиране на глаголи 

При кодирането на глаголи се наблюдават сравнително 

високи резултати и при двете групи деца. Диапазонът на верните 

отговори е от 10 до максималните 17 точки като 5 от децата от 

експерименталната група имат този максимален актив, а при 

децата от контролната група до това постижение са достигнали 9 

деца. Четирите най-ниски стойности при изпълнението на тази 

задача са на деца с дисфазия на развитието, но те са в рамките на 
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10 и 11 точки и като цяло експерименталната група тук е близо 

по своите показатели до контролната група и всъщност само при 

една трета от децата в нея се наблюдава слаба дистанцираност в 

стойностите на резултатите спрямо децата с нормално езиково 

развитие (фиг. № 13). 

 
Фигура №13 Съотношение на броя правилните отговори на децата с 

дисфазия на развитието и на децата в норма при кодирането 

наглаголи. 

 

Вместо да номинират дадено действие, използвайки 

подходящ глагол, някои от децата с дисфазия на развитието 

отговарят с циркумлокуторни фрази или разгърнати изречения, 

при голяма част от които има семантични, граматични или 

морфологични грешки. Така например вместо бели ( ябълка) едно 

от децата казва „ Махат червеното на ябълката“, друго дете 

вместо пали  „Слага огън на свещичката“, трето вместо свири 

казва „Пее в тромпет“, Пързаля се на банан вместо „Подхлъзва 

се на банан.“и вместо намазвам (филия) „ На хляба сложиме, ще 

ядем“. 

Тук би могло да обобщим, че когато са налице 

затруднения в номинацията на действия и децата не могат да 

кодират точните глаголи, те не реагират пасивно или с 

невербални сигнали, а проявяват вербална активност с 

разнообразни недостатъци, въпреки които се доближават до 

семантиката на глагола, който не могат да кодират. Това отличава 

децата с дисфазия на развитието от други деца, при които се 

наблюдават вторични неспецифични езикови нарушения, където 

комуникативната активност и стремежът към добра обратна 

връзка не са така изразени. 
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Кодиране на прилагателни имена 

При кодирането на прилагателни имена децата от 

контролната имат рекордно висок за цялото изследване актив – 

28 от децата са с максималните 5 точки и 2 от децата имат по 4 

точки (фиг.14). При експерименталната група 4 деца са дали  по 3 

верни отговора, което най-ниският резултат при тази проба, 7 

деца са с по 4 точки  и останалите 19 имат пълен актив от точки, 

което е един чудесен резултат при кодирането на прилагателни 

имена. Интересното тук е, че тези резултати са в контраст с 

резултатите от декодирането на прилагателни имена.Оказва се, че 

за децата с дисфазия на развитието е по-лесно да кодират 

прилагателни имена, отколкото да ги декодират. 

 
Фигура №14 Съотношение на броя правилните отговори на 

децата с дисфазия на развитието и на децата в норма при кодирането 

наприлагателни имена. 

 

Попълване на липсваща дума в изречение – адитивно 

кодиране 

При попълването на липсваща дума в изречение 3 от 

децата от експерименталната група са дали по 3 верни отговора 

от максималните 5, които при тази задача са трите най-ниски 

резултата. В останалите случаи децата от двете групи са 

постигнали по 4 или по 5 точки и въпреки предимството на 

контролната група, децата с дисфазия на развието показват 

сравнително добра успеваемост при адитивното кодиране. 
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Фигура № 15Съотношение на броя правилните отговори на 

децата с дисфазия на развитието и на децата в норма при 

попълването на липсваща дума в изречение( адитивно кодиране). 

 

Съставяне изречения по картина 

На фигура № 16 може да се проследи, че при задачата за 

съставяне на изречение по картина са налице отчетливи и 

чувствително по-ниски стойности при децата от 

експерименталната група.8 от тях образуват подгрупа, оформяща 

диапазона на най-слабите резултати.Най-високи резултати от 

цялата група се наблюдават при 4 деца, постигнали актив от 7 

точки.При контролната група само едно то децата е с 

максималния брой 8 точки. 

 

Фигура №16 Съотношение на броя точки на децата с дисфазия на 

развитието и на децата в норма при съставяне на изречение по 

картина. 
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В следващите няколко таблици е направен по-обширен 

анализ на способността на децата да съставят изречения.Тук са 

включени и систематизирани примери според вида на 

допуснатите грешки и по определени критерии.Представени са 

изречения от различини задачи от програмата на изследването. 
 

Грешки на деца с дисфазия на развитието в областта 

на граматическата морфология и морфосинтаксиса 
 

Таблица № 3Различни видове грешки в употребата на 

предлози. 

Парафазии (замяна) на 

предлози 

Изпускане на предлози Вмъквани на предлози 

без да са изисквани от 

контекста 

Вземам на вкъщи 

колело, скутер или нещо 

подобно 

Чукаш вратата Слагаш смаслото на 

филийката да стане 

вкусно. 

Днес отивам на групата Стреля птиците. Омазва с шоколад на 

филийката. 

Човекът чука на пирона. 

 

Крава, която някой човек 

ѝ издоява млякото. 

Чука с пирон. 

 

Вчера исках да отида на 

парка, обаче завалял 

дъжд – не можех да 

отида на парка. 

Обичам да играя топка. 

 

Реже на ябълката на 

обелката. 

 

Човек се скрива в масата. Днес съм почивка.  

Той ще маже хляб от 

шоколад. 

Момчето стреля 

пъдпъдъци. 
 

На този човек на пръста 

му тече кръв. 

Човек, на който пръстът 

му потекъл кръв. 
 

Има кръв в пръста си. 

 

Човека от пръста му тече 

кръв. 
 

И бягам на снега. Пръста му тече кръв.  

Ще отидем на първи 

клас като порасна. 

Той се хлъзва на банана 

обелката. 
 

Като завали дъжд не 

искам да хода на парк. 

Ловец стреля 

гълъбчетата 

 

Хлъзнал се с бабана. 

 

Един човек вървял, нещо 

искал, стъпил на другия 

човек крака. 

 

Отидох при зоопарка да 

гледам животните, но 

Един бели с ножа ябълка 

обелките. 
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заваля един дъжд и се 

прибрах вкъщи. 
 

Вчера играх за 

компитъра. 

Играл си къщи 

играчките. 
 

Пъхнали си краката на 

водата малко. 

 

Един дъжд се е изсипал 

към една кална локва и 

едно дърво му паднали 

листата. 

 

 Магарето скача калта.  

 Седи палатката.  
 

Една особено важна отправна точка при качествения 

анализ на резултатите е способността на децата да съставят 

изречения и проследяването на грешките, които те правят, 

конструирайки изречения. В следващите примери ще бъдат 

разгледани варианти на дефекти в синтаксиса с произтичащите от 

тях семантични дефицити в изречението. 
 

Таблица № 4Синтактични грешки 
Липса на подлог в 

изречението 

Липса на сказуемо в 

изречението  

Неправилен словоред 

Тука гръмне 

птичката и кучето. 

Утре нощ. 

 

Вали дъжд и като небето 

видиш е синьо. 

Ремонтира болчето 

и го чукат. 

Лошо времето. 

 

Човекът качва се в 

автобуса. 

Вчера бягат батко. 

 

Един чичко долу. 

 

Вчера искал съм да вървя в 

парка, обаче то заваляло 

дъжд. 

 Дъжд. 

 

Днес навънка играя на 

площадките. 

 Имах намерение вчера на 

басейн, но заваля дъжд. 

Вчера съм искал да отида в 

парка, после е заваляло 

дъжд и отказал съм се. 

 Не не успяло да уплаши Кума 

лиса, защото на прасето на 

звука... 

Настъпал банан от кора. 

 

 Счупено и човекът решил да 

вземе едно болче и чукал на 

стената. 

Едно дете шишето е 

слагало на земята и със 

салфетка го развива. 

 Мляко от кравата Момчето прибира си 

играчките. 

 Днес котето. 

 

Магарето разкъсало е 

кожата на лъва. 

 Бабо, защо ти голямо ушите?  
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Анализ на резултатите от изследването на 

способността на децата да съставят изречения по серия от 

картини 
 

При задачите за съставяне на разказ по серия от картини 

децата от експерименталната група показват чувствително по-

ниски стойности в сравнение с децата от контролната група. 

Наблюдават се както случаи, при които деца от тази група са без 

точки, така и други, при които децата имат максимален актив. 

Резултатите са твърде разнородни и се наблюдава дисперсия 

почти по всички стойности на скалата. При децата от 

контролната група преобладаващата част от децата имат 

максимален брой точки.  

 
 Фигура № 17 Съотношение на броя точки на децата с 

дисфазия на развитието и на децата в норма при съставяне на разказ 

по серия от картини. 
 

 
Фигура № 18 Съотношение между средния брой изречения, 

средния брой думи и средния брой морфеми, използвани от 

изследваните деца при съставянето на разказ по серия от картини. 
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Средният брой думи и средният брой морфеми, който е 

използван от децата с дисфазия на развитието е по-малък в 

сравнение със средния брой думи и средния брой морфеми, 

използвани от децата с нормално езиково развитие при 

съставянето на разказ по серия от картини. 

Особено откроена и голяма е разликата в дължината на 

изказванията при момчетата с дисфазия на развитието и 

момчетата с нормално езиково развитие, докато при момичетата с 

дисфазия на развитието и момичетата с нормално езиково 

развитие тази разлика е минимална. 
 

Изследване на спонтанната реч 

 
 Фигура № 18Съотношение между средния брой изречения, 

средния брой думи и средния брой морфеми, използвани от децата при 

изследване на тяхната спонтанна реч. 

 

Средният брой думи, който използват момичетата с 

дисфазия на развитието при изследването на спонтанната реч е 

малко по-голям от средния брой думи, който използват момичата 

с нормално езиково развитие.В същото време средният брой 

морфеми, който използват момичетата с нормално езиково 

развитие е по-голям от средния брой морфеми, който използват 

момичетата с дисфазия на развитието, което означава, че 

момичетата с нормално езиково развитие използват по-често 

многосрични думи. При момчетата се наблюдава същата 

особеност както и при съставянето на разказ по серия от картини 

– изключително силно изразена разлика в средния брой думи и 
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средния брой морфеми като при момчетата с нормално езиково 

развитие  този брой е два пъти по-голям в сравнение с момчетата 

с дисфазия на развитието. 

Важно е да се има предвид, че съставянето на по-дълги 

изречения и използването на повече думи и морфеми не е 

индикатор за по-добри езикови умения и способности, тъй като е 

възможно да има морфологични, семантични, граматически и 

синтактични грешки. 

 

Употреба на глаголни времена 

При анализа на резултатите от изследването на глаголни 

времена се наблюдава една изразена дистанция в стойностите на 

отговорите на двете групи.При децата с дисфазия на развитието 

има само два случая, при които децата са дали максимални 

отговори, както и един минимален с нулева стойност.Като цяло 

децата от контролната група показват доста по-добри резултати 

при тази задача като повечето от тях са с максимален актив. 

 
Фигура № 19Съотношение на броя точки на децата с 

дисфазия на развитието и на децата в норма при изследването на 

употребата на глаголни времена. 

 

Децата с дисфазия на развитието,  допускат несъгласуване 

на глаголното време особено често в случаите, когато трябва да 

съчетаят глаголите с наречия за време. Също така при 

образуването на сложни изречения, отделните изречения в 

състава на главното изречение, които те използват, в многослучаи 
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са в различно глаголно време, тъй като моментът на говорене и 

моментът на извършване на действието не се различават от 

децата. 

Като цяло децата от двете групи използват широк спектър 

от минали времена - минало свършено, минало предварително, 

минало време в преизказно наклонение, минало неопределено 

време, както и сегашно време. 

Особено позитивен факт е, че бяха констатирани случаи, в 

коитоняколко деца от контролната група, а също и две деца от 

експерименталната група, използват бъдеще време в миналото и 

дори бъдеще предварително време в миналото. 

Това показва, че дори сложни глаголнивремена могат да бъдат 

достъпни за децата с дисфазия на развитието, когато са създадени 

предпоставки и условия за тяхното овладяване. 
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Обобщение на резултатите от изследването 

Представяйки обобщение на разнообразните по вид и 

характер трудности в протичането на вербалните операции на 

изследваните деца с дисфазия на развитието, използваме 

предварително определените в програмата на изследване 

критерии и величини, по които след изложения анализ е 

извършена следната систематизация и структуриране на 

наблюдаваните езикови дефицити. 

За да бъдат съотнесени обобщенията към съответните 

компоненти от схемата от критерии, представяме отново 

основните насоки и величини, съобразно които са направени 

заключителните интерпретации на базата на резултатите. 

 Дължина на изказването – брой изречения, брой думи в 

изречението; брой морфеми в изречението. 

 Синтактическа структура и състав и вид на 

изреченията.  

 Граматическа морфология и морфосинтаксис. 

По отношение на дължината на изказванията на децата с 

дисфазия на развитието, измервана в брой изречения, брой думи 

и брой морфеми при различни задачи за вербална активност – 

съставяне на разказ по картини, по зададена тема и и спонтанно 

кодиране, както бе установено, се наблюдава понижена дължина 

на изказванията на децата с дисфазия на развититето в сравнение 

с децата с нормално езиково развитие като тази тенденция е 

особено силно изразена при момчетата от експерименталната 

група. 

По отношение на синтактическата структура, състава и 

вида на изреченията, както и по отношение на граматическата 

морфология и морфосинтаксиса бяха отчетени следните видове 

грешки и дефицити във вербалната продукция на децата с 

дисфазия на развитието. Прилагаме по един обобщаващ пример с 
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отговор на деца от експерименталната група относно  вида и 

характера на различните грешки. 

Граматически грешки (параграматизъм). 

 Неправилно съгласуване по лице (и число);” Аз се 

отказват от дъжда” 

 Неправилно съгласуване по число;, „ Днес ще си играя 

да прая банички с другите дете.” 

 Неправилно съгласуване по род  - „Едно момче снима 

две мъже.”; 

 Неправилна употреба на глаголни времена – „ Утре 

ходих на градина”; 

 Неправилна употреба  на предлози – 

- Липса на предлози -” Стреля птиците.” 

- Вмъкване на предлог без да е необходим – „ 

Слагаш с маслото на филийката да стане вкусно.” 

- Парафазия на предлог – „ Днес отивам на 

групата.”  

 Неправилна употреба на наставки (суфикси) и 

окончания (флексии) - „Потечва кръв на пръста.”;”Можам 

сам.” 

 Неправилен словоред”.„ Настъпал банан от кора.” 

 Аграматизъм – „ Лошо времето.” 

 

2. Синтактични грешки. 

 Липса на сказуемо в изречението – „Утре нощ.”; 

 Липса на подлог в изречението  – „ Тука гръмне 

птичката и кучето”; 

 Неправилна употреба на допълнение (непряко 

допълнение се използва като пряко) – „ Играя играчки” 

 Неправилен словоред и несъгласуване на изречения в 

рамките на сложно изречение -–„ Като вали дъжд и като 

небето видиш е синьо. 
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 Недовършени изречения – „ Майката чисти и детето. 

( смисълът в контекста е „и детето също чисти”)” 

3. Семантични грешки – вербални парафазии– 

”Счупено въже.” 

Посочените примери и структурата, по която те са 

систематизирани, представят обща картина на разнообразните 

грешки и трудности на децата с дисфазия на развитието. От друга 

страна трябва да се отбележи, че при различните деца се 

наблюдават различни по вид и по съотношение  грешки и е 

трудно да се твърди, че при дадена група деца или при дадено 

дете преобладават само определен тип трудности. Важно е да 

отбележим, че дори при едно и също дете в различни моменти и 

при изпълнението на различни видове задачи то не допуска едни 

и същи видове грешки – в даден момент може да използва 

правилно изречения по отношение на дадена граматическа 

категория, но в друг може да допусне грешки при използването 

на същата тази граматическа категория. Това е характерна 

особеност при децата с дисфазия на развитието – грешките, които 

те допускат невинаги са константни, нито еднакви в различните 

моменти от време.Ето защо тук трябва да се отчита тяхното 

езиково развитие в динамика, както и ситуативните особености и 

нагласи, които предизвикват различни вербални реакции у едни и 

съща деца по различно време. 

По отношение на различията между експерименталната и 

контролната група прилагаме обобщени  статистически данни, 

които дават информация при кои модули и задачи от проведеното 

изследване децата с дисфазия се затрудняват най-много и се 

наблюдават значими разлики между техните езикови умения и 

уменията на техните връстници с нормално езиково развитие. 
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 Таблица № 5 Минимални, максимални, средни стойности 

и стандартно отклонение на данните при експерименталната и 

при контролната група. 
 ДИСФАЗИЯ НОРМА 

 N Min Max Mean SD N Min Max Mean SD 

1.1. 30 0,44 1,00 0,84 0,16 30 0,67 1,00 0,87 0,11 

1.1.1. 30 0,67 1,00 0,98 0,06 30 1,00 1,00 1,00 0,00 

1.2. 30 0,50 1,00 0,89 0,14 30 0,75 1,00 0,93 0,10 

1.2.1. 30 0,56 1,00 0,83 0,14 30 0,44 1,00 0,88 0,13 

1.3. 30 0,00 1,00 0,58 0,28 30 0,40 1,00 0,71 0,21 

1.4. 30 0,40 1,00 0,83 0,17 30 0,80 1,00 0,95 0,07 

1.5. 30 0,00 1,00 0,85 0,28 30 0,67 1,00 0,95 0,11 

1.6. 30 0,50 1,00 0,88 0,13 30 0,80 1,00 0,96 0,06 

1.7. 30 0,00 1,00 0,41 0,34 30 0,00 1,00 0,60 0,32 

1.8. 30 0,00 0,67 0,16 0,20 30 0,00 1,00 0,28 0,29 

2.1. 30 0,10 0,90 0,55 0,24 30 0,60 1,00 0,78 0,11 

2.2. 30 0,59 1,00 0,84 0,12 30 0,71 1,00 0,92 0,07 

2.3. 30 0,60 1,00 0,90 0,14 30 0,80 1,00 0,98 0,05 

2.5. 30 0,60 1,00 0,88 0,14 30 0,80 1,00 0,96 0,08 

2.8. 30 0,14 1,00 0,66 0,25 30 0,00 1,00 0,83 0,21 

2.9. 30 0,00 1,00 0,96 0,18 30 1,00 1,00 1,00 0,00 

2.10. 30 0,00 1,00 0,67 0,29 30 0,33 1,00 0,86 0,20 

3.5. 30 0,00 1,00 0,58 0,23 30 0,40 1,00 0,85 0,18 

 

На таблица № 5 можем да проследим, че операциите, 

които най-много са затруднили децата с дисфазия на развитието, 

са декодирането на предлози (означено в таблицата с индекс 1.3.), 

където се наблюдава средна стойност 0,58 при стандартно 

отклонение 0,28; декодирането на текст (означено в таблицата с 

индекс 1.7.) с изключително ниската средна стойност 0,41 при 

стандартно отклонение 0,34; декодирането на идиоми (с индекс 

1.8. в първата колона на таблицата), където средна стойност е 

най-ниска спрямо всички останали задачи 0,16 при стандартно 

отклонение 0,24; кодирането на съществителни имена (2.1.) със 
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средна стойност 0,55 при стандартно отклонение 0,24; съставяне 

на изречение по картина (2.8.) със средна стойност 0,66 при 

стандартно отклонение 0,25; съставяне на разказ по серия от 

картини (2.10.) със средно отклонение 0,67 при стандартно 

отклонение 0,29 и  умението за използване на различни глаголни 

времена (3.5.) със средна стойност 0,58 при стандартно 

отклонение 0,23. 
 

 Таблица № 6Стойности на корелация  по отношение на 

експерименталната и контролната група при изпълнението на всяка 

от пробите - T-Test,  

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

дисфазия_11 & норма_11 30 0,252 0,180 

дисфазия_111 & норма_111 30 . . 

дисфазия_12 & норма_12 30 -0,312 0,094 

дисфазия_121 & норма_121 30 -0,080 0,675 

дисфазия_13 & норма_13 30 -0,052 0,785 

дисфазия_14 & норма_14 30 0,355 0,055 

дисфазия_15 & норма_15 30 -0,201 0,286 

дисфазия_16 & норма_16 30 -0,019 0,919 

дисфазия_17 & норма_17 30 -0,013 0,946 

дисфазия_18 & норма_18 30 0,426 0,019 

дисфазия_21 & норма_21 30 0,243 0,196 

дисфазия_22 & норма_22 30 0,302 0,104 

дисфазия_23 & норма_23 30 0,000 1,000 

дисфазия_25 & норма_25 30 -0,201 0,287 

дисфазия_28 & норма_28 30 0,860 0,000 

дисфазия_29 & норма_29 30 . . 

дисфазия_210 & норма_210 30 0,297 0,111 

дисфазия_35 & норма_35 30 0,026 0,890 

 

На таблица № 6 са обозначени достоверните значими 

разлики между експерименталната и контролната група като 
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такива разлики има при декодирането на прилагателни имена 

(задачата е означена с индекс 14 в първата колона) със стойност 

0,055 и при съставянето на изречение по картина (28 в първата 

колона) със стойност 0,000. 

 

 Таблица № 7Различия в двойката групи при всяка от пробите 

– средни стойности, стандартно отклонение, интервал на 

достоверност на различията – долен и горен праг и Т-критерий. 

Paired Samples Test 

 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-
tailed) 

T krit. 

= 2,04 

Mean SD 
St.Er.
Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

дисфазия_11 - норма_11 -0,029 0,172 0,031 -0,094 0,034 -0,941 29 0,354 H0 

дисфазия_111 - норма_111 -0,011 0,060 0,011 -0,033 0,011 -1,000 29 0,326 H0 

дисфазия_12 - норма_12 -0,041 0,200 0,036 -0,116 0,033 -1,138 29 0,265 H0 

дисфазия_121 - норма_121 -0,043 0,207 0,037 -0,121 0,033 -1,157 29 0,257 H0 

дисфазия_13 - норма_13 -0,133 0,365 0,066 -0,2698 0,003 -2,000 29 0,055 H0 

дисфазия_14 - норма_14 -0,116 0,166 0,030 -0,178 -0,054 -3,843 29 0,001 H1 

дисфазия_15 - норма_15 -0,100 0,329 0,060 -0,222 0,022 -1,663 29 0,107 H0 

дисфазия_16 - норма_16 -0,076 0,150 0,027 -0,132 -0,020 -2,797 29 0,009 H1 

дисфазия_17 - норма_17 -0,188 0,476 0,087 -0,366 -0,010 -2,169 29 0,038 H1 

дисфазия_18 - норма_18 -0,122 0,283 0,051 -0,228 -0,016 -2,362 29 0,025 H1 

дисфазия_21 - норма_21 -0,233 0,246 0,045 -0,325 -0,141 -5,178 29 0,000 H1 

дисфазия_22 - норма_22 -0,076 0,126 0,023 -0,123 -0,029 -3,309 29 0,003 H1 

дисфазия_23 - норма_23 -0,086 0,154 0,028 -0,144 -0,028 -3,067 29 0,005 H1 

дисфазия_25 - норма_25 -0,080 0,171 0,031 -0,143 -0,016 -2,562 29 0,016 H1 

дисфазия_28 - норма_28 -0,171 0,132 0,024 -0,220 -0,122 -7,107 29 0,000 H1 

дисфазия_29 - норма_29 -0,033 0,182 0,033 -0,101 0,034 -1,000 29 0,326 H0 

дисфазия_210 - норма_210 -0,183 0,307 0,056 -0,298 -0,068 -3,266 29 0,003 H1 

дисфазия_35 - норма_35 -0,273 0,289 0,052 -0,381 -0,165 -5,163 29 0,000 H1 

 

На таблица № 7 се вижда, че достоверни различия между 

контролната и експерименталната група има при декодирането на 

прилагателни имена (задача е означена с индекс 14 при стойност 

0,001), при декодирането на текст (обозначено с 17 при стойност 

0,38), при декодирането на идиоми (означено с индекс 18 при 

стойност 0,025), при кодирането на съществителни имена, на 

глаголи (22-0,03), на прилагателни имена (23-0,05), при 

адитивното кодиране (25-0,016), при съставянето на изречения по 
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картина и по серия от картини – 0,003 и при употребата на 

глаголни времена. 

Така според показателите на анализираните резултати се 

потвърждават и двете нулеви хипотези.Децата с дисфазия на 

развитието имат съществени трудности при декодирането на 

широк контекст и сравнително добра способност за декодиране 

на съществителни имена и глаголи.Важно разграничение тук е, че 

се наблюдават дефицити при декодирането на прилагателни 

имена и в дескриптивната семантика, която те изразяват, както и 

при декодирането на предлози, които спадат към граматичните 

функционални думи.Това насочва вниманието към проблемите в 

областта на граматиката, което е свързано с втората нулева 

хипотеза. Количествените и качествените анализи на дефицитите 

на децата с дисфазия на развитието при съставянето на изречения 

и текст, както и описанието и систематизирането на различните 

трудности в областта на граматическата морфология и 

морфосинтаксиса, потвърждават втората нулева хипотеза, 

отнасяща се до трудното кодиране, съчетание и съгласуване на 

думите в синтактични конструкции съобразно граматическите 

правила и закономерности.  
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ИЗВОДИ 

1. Основното ядро на проблемите за децата с дисфазия 

на развитието са морфосинтактичните операции, а не 

натрупването на лексикален запас. 

2. Липсата на добро взаимно стимулиране между 

отделните езикови операции и непълноценният преход към нови 

равнища на усложняванее в основата на механизмите на проява 

на дисфазия на развитието 

3. Децата с дисфазия на развитието имат по-големи 

трудности в езиковото декодиране в широк контекст, отколкото 

при декодирането на значенията на думи и изречения. 

4. Това се на дължи на трудности във възприемането и 

приложението на граматическите правила и касае лексикалните 

трансформации и комбинации съобразно закономерностите на 

граматическата морфология.  
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ПРЕПОРЪКИ 

1. В логопедичната практика с деца с дисфазия на 

развитието би могло да се провеждат повече групови занятия и 

по-малко индивидуални. В груповите занятия освен деца с 

дисфазия трябва да бъдат и включени и деца с нормално езиково 

развитие. 

2. Задачите по време на занятията трябва да 

предизвикват употребата на разнообразни синтактични 

конструкции на базата на ситуативни взаимодействия между 

децата като е нужно да има добра обратна връзка и възможност 

децата да изразяват свободно своите идеи и послания. 

3. При задаването на конкретни лингвистични 

параметри и акценти да се определят компоненти, които трябва 

да присъстват във вербалните послания и да се използва 

определен модел на вербална ситуация, който предполага 

използването на разнообразни варианти на отговор и 

взаимодействия, но при определени по условие синтактични и 

граматични параметри. Важно е наличието на ситуативен диалог 

и възможност за децата с дисфазия в хода на постоянна обратна 

връзка да сравняват, коригират и адаптаират своите изказвания 

съобразно изказванията на останалите, които са направени по 

същия модел, но с разнообразни стилистични, семантични и 

граматични вариации.  
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ОСНОВНИ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАТЦИОННИЯ 

ТРУД СПОРЕД АВТОРА 

 Направен е обзор, съпоставка и обобщение на 

различни теоретични парадигми, които представят наложили се 

концепции, както и разнообразни резултати от проучвания на 

специфичните езикови нарушения. 

 Съставена е програма на изследване с оглед на 

проследяване и отчитане на актуалното състояние и дефицити на 

деца с дисфазия на развитието в определена популация. 

 Съгласно обработката на резулатите от проведеното 

изследване са предоставени данни и е анализиран лингвистичен 

материал относно езиковите умения на петгодишни деца с 

дисфазия на развитието и се доказва, че техните вербални 

дефицити се отнасят до операции и трансформации, свързани с 

граматическата морфология и морфосинтаксиса. 

 Представени са някои общи акценти при 

стимулирането на езиковите функции на тези деца в 

логопедичната практика с цел търсене на разнообразни подходи 

за активиране на техния потенциал чрез групови занятия, 

включващи тематични упражнения в рамките на интензивна 

ситуативна комуникация. 
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