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Резюме: Четенето се осъществява чрез комплекс от взаимно свързани процеси, един от които е 

преработката на зрителната информация. Нарушенията на развитието като разстройство от аутистичния 

спектър (РАС) и дислексия на развитието (ДР) се характеризират със специфични поведенчески и 

обучителни затруднения и притежават различни ключови отличителни черти. Важна обща черта на двете 

нарушения е ограничената ефективност, предизвикана от външен сензорен шум, който взаимодейства с 

повишени случайни вариации на невронална активност (т.е. вътрешен шум). Целта на това изследване 

беше да се установят общите и специфични характеристики на способността за четене на думи и псевдо-

думи в различно натоварена от зрителен шум среда при двете групи лица – с РАС и ДР. Тестовите проби 

от думи и псевдо-думи се състояха от проби без и с позиционен шум, създаден чрез случайно Гаусово 

разместване на позицията на всяка буква под и над хоризонталната линия.  

Беше установено, че способността за четене е дискредитирана по различен начин при двете 

нарушения – РАС и ДР. Семантичният компонент повлиява силно положително на четивните умения на 

лицата с дислексия, докато при тези с аутизъм това не е фактор за скоростта и точността им на четене 

при наличието на позиционен шум. Добавянето на зрителен шум удължаваше времето на четене при 

всичко участници в изследването, но най-драстично при лицата с РАС.  Най-силният ефект на 

перцептивния шум върху скоростта на четене при децата с РАС вероятно е следствие от необичайно 

високи колебания в невроналната активност при това нарушение на развитието. 

Ключови думи: Разстройство от аутистичния спектър (РАС); Дислексия на развитието (ДР); думи 

и псевдо-думи; Хипотеза за невроналния шум. 
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Abstract: Reading is accomplished by complex inter-related processes, one of which is the processing of 

visual information. Developmental disorders such as Autistic Spectrum Disorders (ASD) and Developmental 

Dyslexia (DD) are characterized by specific behavioral and learning difficulties and possess several key 

characteristics. A common important feature of both disorders is limited effectiveness caused by external sensory 

noise that interacts with increased random variation of neuronal activity (i.e. internal noise). The aim of this 

study was to determine the general and specific characteristics of the ability to read words and pseudowords into 

different loads of visual noise environment in both groups of individuals: with ASD and DD. Test samples of 

words and pseudowords consisted of samples with and without positional noise created by random Gaussian 

shift of the position of each letter above or below the horizontal line. 

It is found that reading ability is discredited differently in the two disorders (ASD and DD). The semantic 

component has a strongly positive influence on the reading skills of dyslexic individuals, while for autism it is 

not a factor in the speed and accuracy of reading in the presence of positional noise. Adding visual noise 

lengthens the time of reading for all study participants, but most dramatically for people with ASD. The 

perceptive noise has strongest  effect  on the speed of reading of children with ASD most likely due to the 

unusually high fluctuations in neuronal activity.  

Keywords: Autism Spectrum Disorders (ASD); Developmental Dyslexia (DD); words and pseudo 

words; Hypothesis of neuronal noise. 
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Въведение в проблема 
Механизмите на четене както и неговите нарушения въздействат върху цялостния 

облик на личността и в този смисъл те придобиват глобално значение за образователна 

система и нейната възможност да бъде достъпна за всички. Четенето е обширен и 

активен процес, в които читателят съотнася източниците на информация, осъзнава 

значения и развива стратегии, проверява тяхната интерпретация, и използва социалния 

контекст, за да фокусира точните отговори. Адамс отбелязва, че четенето се 

осъществява чрез комплекс от взаимно свързани процеси, един от които е зрителното 

възприятие. За умелия читател, идентификацията на написаната дума започва с 

преработката на зрителна информация и след това незабавно се включват другите 

процеси, включително фонологичният декодиращ процес, при който става 

кореспонденцията на написаните букви и звуковете на езика [1, 4].  

В изследванията на декодирането при четенето и неговите нарушения типично се 

използват набори от думи и псевдо-думи. Изследването на лексикалния път за 

преработка на информацията, който оперира с холистичните форми на думите и 

включва търсене на съвпадение между възприетия образ на думата с определен шаблон 

на думата от речниковата памет, се реализира чрез четене на реални думи [6]. Псевдо-

думите основно се преработват от сублексикален механизъм, който използва 

фонологичното равнище на четене [2, 11, 18, 21].  

Разстройства на развитието като дислексия на развитието (ДР) и разстройство от 

аутистичния спектър (РАС) засягат около 10% от населението [5] и са причина за 

преобладаващото множество деца със специални образователни потребности. Всяко от 

тези нарушения се характеризира със специфични поведенчески и обучителни 

затруднения и притежава различни ключови отличителни черти, в това число и 

особености в процеса „четене“.  

Според МКБ (ICD-10) ДР (Дислексия на развитието) е класифицирана като 

специфично разстройство на четенето в категорията на специфични разстройства в 

развитието на училищните умения. Характерни черти на ДР са трудности  във 

фонологичното осъзнаване, вербалната  памет и в скоростта на вербална преработка [1, 

2, 17, 18, 21]. От друга страна, редица изследователи отбелязват, че ДР се отличава и 

със съпътстващи проблеми при преработката на зрителна информация, в сравнение с 

типично развиващите се индивиди [8, 9]. Lovegrove и съавт. [10] предполагат, че 75 % 

от индивидите с дислексия имат дефект в магноцелуларния зрителен път. Други 

изследвания обаче отхвърлят тази хипотеза и показват, че зрителните нарушения при 

дислексия се наблюдават при широк спектър от стимули, които не са специфични за 

магноцелуларния път [14]. Хипотезата за дефицит при изключването на шума [19] 

предполага, че перцептуалният дефицит на преработка при четене и езикови 

нарушения, е свързан с дефицит в изключване на шума, а не с аномалии в 

магноцелуларния канал. 

РАС представлява генерализирано разстройство на развитието, което се 

характеризира чрез качествени нарушения в комуникацията и социалното 

взаимодействие, придружено от ограничен спектър от интереси и повтарящи се 

поведенчески реакции и маниеризми [7]. Феномен, свързан с четенето при РАС е така 

наречаната хипеперлексия, която се отнася до висока скорост и точност на четене със 

занижени нива на разбиране. Освен наблюдаваните нарушените на високо ниво в 

сферата на когнитивните и социалните умения, при РАС се констатира и атипична 

преработка на сетивната информация на ниско ниво. Съществуват различни хипотези, 

които обясняват атипичното зрително възприятие при РАС [15, 16].  

Въпреки че зрителните дефицити не могат сами по себе си да предизвикат РАС 

или ДР, те могат да помогнат за разкриването на нарушените невронални механизми. 
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Важна обща черта на двете нарушения е ограничена ефективност, предизвикана от 

външен сензорен шум, който взаимодейства с повишени случайни вариации на 

невронална активност (т.е. вътрешен шум). Този общ за двете разстройства на 

развитието дефицит дава основание да се проведе изследване при лица с РАС и ДР, 

което да комбинира условията на четене на думи и псевдо-думи с вариабилност по 

отношение на външния зрителен шум. 

 

Цел на изследването 
Целта на това изследване беше сравнителен анализ на общите и специфични 

характеристики на способността за четене на думи и псевдо-думи в различно 

натоварена със зрителен шум среда при две групи деца – с ДР и РАС. Получените 

резултати позволиха да се определи спецификата на нарушенията в преработката на 

зрителна информация в процеса на четене, както и да се дадат препоръки за 

диференциално диагностични характеристики и да се потърсят маркери за подобряване 

на специфичните характеристики при двете отделни нарушения. 

Изследвани лица 
В изследването бяха включени: 11 участници с РАС (средна възраст - 10,4 г.); 9 

участници с ДР (средна възраст - 10,2 г.) и 15 типично развиващи (ТР) се деца (средна 

възраст - 10,3 г.). 

 

Методика 

Тестове с четене, модифицирани според метода на еквивалентния шум. 
Използвани бяха два типа тестове за четене: 1) Реални думи – смислово несвързани, 

често използвани реални думи с 3, 4, 5 или 6 букви; 2) Псевдо-думи – лесно 

произносими поредици от букви без смисъл (също с 3, 4, 5 или 6 букви) [12, 13]. 

Тестовите думи и псевдо-думи са деформирани чрез позиционен шум, създаден чрез 

случайно Гаусово разместване на позицията на всяка буква под и над хоризонталната 

линия (SD=0, 0.3 и 0.6 от височината на буквата). Участниците в изследването 

прочитаха на глас поредицата от думи колкото се може по-бързо. Тестът с четене се 

състои от 9 проби (всяка с продължителност 20 сек), представени в случаен ред: 3 

проби без позиционен шум, 3 проби с позиционен шум със средна вариация (SD=0.3) и 

3 проби с позиционен шум с висока вариация (SD=0.6). За всяка проба беше записан 

общия брой правилно и неправилно прочетени думи. Скоростта на четене за всяко 

условие се изчислява като общата продължителност на изпълнението та теста се 

раздели на броя на правилно прочетените думи.  

Резултатите от изследването и обсъждане 
Получените резултати показват: 

1. По отношението на четене на думи прави впечатление (фиг. 1, лявата графика), 

че трите групи – деца с РАС, ДР и ТР - в нормална, зрително необременена 

среда, показват близки времена за четене. Четирифакторният дисперсионен 

анализ (развитие, задача, стандартно отклонение, изследвано лице като случаен 

фактор) показа значим ефект (F=5.91, p<0.05) на задачата (четене на реални 

думи или псевдодуми) и на стандартното отклонение на позиционния шум 

(F=30, p<0.001). Промяната при натоварване на средата със зрителни 

дистрактори води до удължаване на времето за четене най-силно при лицата с 

РАС, което е отразено във взаимодействието на факторите развитие и 

стандартно отклонение на позиционния шум (F=2.73, p<0.05). 

2. Сравнително по сходен начин стоят нещата при допуснатите грешки в процеса 

на четене на думи със значим ефект на задачата (F=8.18, p<0.05) и на 

стандартното отклонение на позиционния шум (F=27.7, p<0.001). В 
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потвърждение на фонологичните теориите за дислексия [1, 18], грешките, 

допуснати от децата с ДР, както при зрително обременена, така и при типична 

среда, са повече в сравнение с нормата, макар и разликата да не е статистически 

значима. В условието без позиционен шум те са почти толкова колкото при 

лицата с РАС. Резултатът се променя при среда с увеличен зрителен шум, като 

недвусмислено тя оказва най-голямо влияние на лицата с РАС (фиг. 1, дясната 

графика). 

3. При четенето на псевдо-думи (фиг. 2, лявата графика) в условието без шум най-

сериозни затруднения, отразени в удължаване на времето за четене, изпитват 

дислексиците. Това потвърждава схващането за техните проблеми с 

фонологичното декодиране на писмената информация и фонологичните теории 

[1, 2, 11 , 21]. Фактът, че лицата с РАС при появата на зрителен шум показват 

по-бавна скорост на четене на псевдодуми, показва тяхната затруднена 

способност да обработват зрителна информация в затормозена среда и доказва 

по-силното влияние на зрителния шум при това нарушение, отколкото при 

останалите групи [15, 16] (фиг. 2).  

4. При четенето на псевдо-думи в зрително необременена среда с най-добри 

резултати по отношение на допуснати грешки са децата с РАС (фиг. 2, лявата 

графика). При тях посредничеството на семантиката не оказва влияние върху 

точността им на четене. Най много грешки допускат децата с ДР, което 

потвърждава предишни изследвания [2, 3]. От данните за диагностика на 

дислексия знаем, че един от най-сигурните маркери за разпознаване на това 

нарушение са трудностите, които изпитват децата с ДР при четене на 

безсмислени думи, тъй като трябва да разчитат на фонологичното четене, а не на 

семантичното или глобалното четене на представената писмена информация. 

Като цяло увеличаването на позиционния шум повишава процента грешки и при 

трите групи, но отново най-силно  - при РАС (фиг. 2, дясната графика). 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Средни стойности за скорост и точност при четене на думи, като 

функция на позиционния шум при деца и юноши с РАС (сини линии), ДР (зелени 

линии) и ТР (червени линии). 
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Фиг. 2. Средни стойности за скорост и точност при четене на псевдо-думи, 

като функция на позиционния шум при деца и юноши с РАС (сини линии), ДР 

(зелени линии) и ТР (червени линии). 

 

 

Изводи и препоръки за бъдещи изследвания 
От изследването могат да бъдат направени следните изводи: 

1. Способността за четене е нарушена по различен начин при двете нарушения – 

РАС и ДР, което е сигурен маркер за диференциална диагностика в по-зряла възраст и 

особено при високо функциониращи индивиди от РАС. Семантичният компонент 

повлиява силно положително на четивните умения на лицата с ДР, докато при тези с 

РАС това не е фактор за скоростта и точността им на четене. 

2. Зрителният шум влияе на всички участници в обследването, но най-

драстично той въздейства на лицата с РАС. Това дава основание да се проведат 

допълнителни изследвания на лица с РАС в среда, обременена от визуален и/или друг 

тип сензорен шум с цел търсене на подобни влияние при останалите сензорни канали. 

3. Фактът, че нивото на зрителен шум оказва влияние и при лицата с ДР, 

независимо от това, че не е толкова силно изразено като при РАС, предполага 

включването им в допълнителни изследвания в тази насока.  

4. Вероятно, необичайните колебания в невронална активност (вътрешен шум) 

е възможна причина за някои от когнитивните дефицити при тези нарушения, като 

дефицитът на изключване при зрителен шум може да е резултат от необичайно високо 

вътрешния шум в визуалната сфера [13, 16, 20]. 

В бъдеще е добре да се провери влиянието на зрителния шум върху 

възприемането на различни, необвързани с езика (както е в случая – процеса четенето), 

зрително представени стимули.  

Препоръчително е в терапевтичните програми на лицата с РАС и ДР - по 

отношение на повишаване на техните академични умения и способността им за четене - 

да фигурират упражнения за четене в среда с различно ниво на зрителен шум, като при 

лицата с ДР програмата да обръща внимание на съдържателната страна, а при децата с 

РАС да се държи сметка най-вече за нивото на зрителен шум. 
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