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ABSTRACT 
Introduction. Aggressiveness of children with cerebral palsy is determined by a complex 

set of biological , personality and socio- pedagogical factors associated with emotional 

experiences of children. Psychological situation at family and school , as well as the relationship 

between parents and children , teachers and children and between peers are important factors in 

the behavior of children with cerebral palsy. It is important to clarify the causation of the 

aggressiveness of the child with cerebral palsy and to make science-based recommendations to 

improve preventive work with him. 

Aim of the study was to analyze the problems associated with aggressive behavior of 

children with cerebral palsy and to offer parents preventive approaches to overcome it. 

Material and methods . An anonymous survey of parents of children with cerebral palsy 

from Sofia, Pernik, Kyustendil and Blagoevgrad. The study included 100 number of parents of 

children with this diagnosis . The study was conducted from October to December of 2013. 

Results and conclusions. Diseases of children affects their overall mental and physical 

development and causes changes in the psyche and behavior. There are negative peculiarities of 

character that negatively affect interpersonal relations and prejudice family relationships . It is 

the formation of attitudes to refrain from aggression and skills for self-control and control of 

your own emotions as one of the most relevant approaches to overcome the aggressive behavior. 
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Въведение. 

Агресивността на децата с детска церебрална парализа (ДЦП) е обусловена от сложен 

комплекс от биологични, личностни и социално-педагогически фактори, свързани с 

емоционалните преживявания на децата. Психоклиматът в семейството и в училището, а 

също така и отношенията между родители и деца, учители и деца и между връстници са 

важни фактори за поведението на децата с ДЦП (1). Важно е да се изясни причинната 

обусловеност на агресивността на детето с ДЦП и да се направят научно обосновани 

препоръки, за подобряване превантивната работа с него. 

 

Цел на проучването е да се анализират проблемите свързани с агресивното поведение 

на децата с ДЦП и да се предложат на родителите превантивни подходи за нейното 

преодоляване. 
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Материал и методика. 

Проведено е анонимно анкетно проучване с родители на деца с церебрална парализа от 

градовете София, Перник, Кюстендил и Благоевград. В проучването са включени 100 на 

брой родители на деца с такава диагноза. Проучването е реализирано от месец октомври до 

месец декември на 2013 година.  

 

Резултати и обсъждане. 
Заболяването на децата влияе върху цялостното им психофизическо развитие и води до 

промени в психиката и поведението. Налице са негативни характерови особености, които 

влияят отрицателно на междуличностните отношения и се нарушават взаимоотношенията в 

семейството..  
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Фиг.1. Разпределение на анкетираните родители според пола на детето с ДЦП 

 

Получените данни от анкетното проучване на родителите на деца с ДЦП показва, че 

макар и с малък относителен дял, но момчетата преобладават над момичетата. Те са малко 

повече от половината на включените в проучването семейства. Може определено да се каже, 

че полът на детето при грижите за деца с увреждания не оказва съществено значение, но той 

има значение за периода на половото развитие на детето. Родителите и семействата като цяло 

трябва да бъдат добре информирани и подготвени за времето на пубертетното развитие и на 

юношетвото, като е важно да се отчитат индивидуалните особености на детето, свързани с 

уврежданията предизвикани от заболяването. 

Трябва също така да обърнем внимание и на социалната изолация на тези деца, която 

може и трябва да бъде преодолявана с всички технологични възможности на съвременното 

ни общество.  

Семействата, които отглеждат деца с ДЦП трябва да бъдат стимулирани и подпомагани 

за участие в различни обществени прояви, които могат да имат връзка със спортни 

мероприятия, културни събития, традиционни празници и др. По време на половото развитие 

на децата с ДЦП родителите е невъзможно да се справят сами и трябва да бъдат включвани 

различни специалисти от сферата на медицината за да се решават проблемите навреме и да 

не създават условия за допълнителни усложнения. 
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Фиг. 2. Други деца в семейството 

 

Получените данни показват, че колкото от семействата имат други деца, близо толкова 

са и тези, които нямат други деца. Необходимо е да се обърне внимание на факта, доколко 

живота на едно дете с ДЦП е по-добър, когато то има братя и сестри или израства само 

единствено в контакт с родителите си. Ако едно дете с ДЦП израства и се развива с 

участието и любовта на другите деца в семейството неговият живот би бил по-пълноценен, 

отколкото да израства добре обгрижвано, но само и лишено от тези контакти. Ето защо 

семействата, които отглеждат дете с ДЦП, като цяло трябва да получават подкрепа и помощ 

за всички свои членове, включително и другите деца в семейството. 
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Фиг. 3. Агресивни прояви в поведението на детето с ДЦП според анкетираните 

родители 

Значителна част от анкетираните родители – 70,00% са на мнение, че децата имат 

агресивни прояви само понякога. Отрицателен отговор са посочили само 12,00% от 

родителите, а положителен отговор – 18,00%. Тези резултати определено показват, че децата 

с ДЦП проявяват агресивно поведение, поради което е необходимо родителите да бъдат 

обучавани относно подходите за комуникация и общуване с тези деца, за да не се 

предизвиква тяхната агресия. 
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Един от водещите проблеми на родителите с деца с ДЦП са свързани с обучението на 

тяхното дете, поради което е важно да се разбере тяхното мнение относно възможностите за 

обучение и интегриране на децата с ДЦП в обществото. 
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Фиг. 4. Предпочитания на родителите за обучение на детето с ДЦП 

Най-голям е относителният дял на родителите – 67,00 % които считат, че децата им 

трябва да се обучават в специализирани училища. Около 1/3 от анкетираните родители, 

считат че детето им може да се обучава в общообразователно училище, което посещават и 

здравите деца. 

Поведението на агресивното дете влияе отрицателно на останалите в групата и на него 

самото. То се сблъсква с изолацията на обкръжението. За да поправи своята позиция и 

самооценката си то често се стреми да придобие доминираща позиция, чрез агресивно 

поведение спрямо другите.  

Многото индивидуални фактори, които влияят върху проявата на агресивно поведение, 

винаги се пречупват през социалните взаимоотношения и затова изборът на благоприятна 

социална среда би ограничил до минимум тяхното влияние. Прилагането на индивидуалния 

подход на въздействие има първостепенно значение за детето с ДЦП. Комплексният подход 

към проблема за агресивността засяга различни структури – на обществено и държавно 

равнище, както и нестопански организации. Голямо значение в този процес имат и основните 

градивни единици на обществото – семейството и неформалната група. Необходимостта от 

промяна на факторите на средата предполага намеса на равнище социална група, която може 

да се реализира от обществото, държавата или от отделния човек.  

Наличието на много възможности за превенция предполага да се приеме стабилна 

концепция, която да се прилага с необходимата убеденост и професионализъм (2). Разбира 

се, не съществуват съвсем прости и сигурни решения, но при някои възможности може да се 

предложат следните подходи:  

- Агресивността на детето с ДЦП може да се намали, ако му се показват 

агресивни модели на поведение, които свършват зле. Когато наблюдава подобна 

гледка, детето по косвен път бива наказвано за собствената си агресивност и в 

резултат на това ще става по-малко агресивно (1). Да не се обръща явно внимание на 

детето, когато се държи агресивно, а в моменти, когато се държи добре да получава 

награда за неагресивно поведение. 

- За да бъдат постигнати желани превантивни резултати е наложително 

проучване агресивността на детето с ДЦП - степените и формите на проява на 

агресия и съобразно това диференциране на ефективни превантивни подходи. Те са 
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важна и първостепенна задача за намаляване и преодоляване на агресията при децата 

с церебрална парализа (2). 

- Целият екип работещ с тези деца е нужно да активизират работата си по 

проблемите на междуличностното общуване с цел намаляване на конфликтите 

между тях и проявите на агресивно поведение (3). Необходимо е да се разработят и 

да се популяризират сред децата с ДЦП, модели за безопасно поведение под формата 

на брошурки, аудио и видеоматериали. 

- Да се организира пълноценно оползотворяване на свободното време на децата 

с ДЦП чрез ангажирането им в подходящи форми на извънучебна дейност, например 

дейности по интереси (клубове, спортни занимания), разбира се съобразени със 

здравословното състояние на всяко дете с ДЦП. 

- Наложително е родителите и целия екип да пренасочат своето възпитателно 

въздействие от опеката и контрола към доверието и равнопоставеността в диалога с 

децата с ДЦП. 

- Неудовлетворението на детето с ДЦП от пречките се превръща в агресивност 

спрямо тези, от които зависи постигането на целите му, а често и към всички около 

него. Още неоформената личност на детето с ДЦП чрез проявите на агресивно 

поведение прикрива или компенсира своите дефицити. 

- В общуването с връстниците се придобиват много от агресивните форми на 

поведение, а това става чрез непосредствено сблъскване с агресивни действия в 

различни съвместни дейности и чрез открити предизвикателства и отчуждение. 

Спокойната среда в болничното училище или специализираната институция да 

допринася за равновесие в отношенията и да има благоприятно въздействие върху 

душевността на детето с ДЦП. 

 

Изводи. 

Спецификата в развитието на децата с ДЦП обуславя особеностите на характера и 

общуването, което налага да бъдат използвани конкретни методи на въздействие и адекватни 

превантивни подходи за намаляване на агресията и създаване на позитивно психосоматично 

развитие. Агресивността сред децата с ДЦП е висока поради влиянието, което оказват 

външните и вътрешните причини, следствие заболяването. Превенцията на агресивното 

поведение при децата с ДЦП изисква съобразяване на съдържанието на възпитателните, 

образователните и консултантските дейности и подходите с реалните потребности на децата 

с ДЦП и родителите им.  

При превенцията на агресивното поведение трябва да бъдат въвлечени всички елементи 

на социалната среда на децата с ДЦП. Всяка сфера на социални контакти трябва да 

подпомага този процес и така ще се постигнат желани резултати. 
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