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Структура и съдържание на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд е с обем 155 страници и се със-

тои от увод, 3 глави, заключение, литература и приложения. Основният 

текст обхваща 121 страници. Има 32 таблици, поместени в основния 

текст. Литературата включва 181 източника. Приложенията са 4. В 

Увода се посочват предмет, цел, задачи (формулирани като изследова-

телски въпроси), методи на изследване и актуалност на проблема. В 

Първа глава се представя развитието на училищната готовност в Иран. 

Във Втора глава се прави теоретичен преглед. В Трета глава се описва 

методологията на емпиричното изследване върху училищната готовност 

в Иран, показват се и се анализират резултатите. Заключението съдър-

жа кратки изводи. 

 

Постигнатото от докторанта 

1. В Първа глава докторантът много добре представя развитието на 

училищната готовност в Иран. Разглеждат се въпроси като историческо 

развитие и съвременна структура на образователната система в Иран, 
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исторически, социални и педагогически основи на училищната готов-

ност в Иран. 

2. Във Втора глава докторантът прави теоретичен преглед, като 

коментира компонентите на училищната готовност (има предвид готов-

ност на децата, на семейството, на обществото и на училището), разг-

лежда някои фактори, които влияят на децата, родителите и учителите. 

Представя теоретичната рамка, върху която са изградени анкетите, 

спира се на някои изследвания на училищната готовност по света, как-

то и малкото такива в Иран. 

3. В Трета глава, посветена на емпиричното изследване върху учи-

лищната готовност в столицата на Иран – Техеран, докторантът показва 

методологията на изследването (участници, процедури, анкети, коре-

лационни анализи), представя резултатите (сведения на родители, све-

дения на учители, връзки между сведенията на тези две групи, както и 

връзка между готовността на детето за училище и някои демографски 

фактори), анализира резултатите. Резултатите от емпиричното изслед-

ване се представят изчерпателно и ясно, отлично онагледени в 32 таб-

лици. Докторантът не се ограничава само до анализ на резултатите, но 

и формулира изводи. 

4. Докторантът демонстрира прецизна научна коректност при ци-

тиране на използваните източници. Не възникват съмнения относно 

оригиналността на труда. 

5. Таблиците са ясни, много добре направени, поставени на точни-

те места в текста. 

6. Текстът на дисертацията е интелигентно и много грамотно напи-

сан на академичен английски език. 

Авторефератът напълно съответства на структурата и съдържание-

то на дисертацията. 

 

Научни приноси 

Могат да бъдат посочени следните безспорни научни приноси: 

1. Изясняват се историческите, социалните и педагогическите ос-

нови на училищната готовност в Иран. 
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2. Провежда се емпирично изследване на мнението на родители и 

учители на първокласници в столицата Техеран относно каква 

училищна готовност като способности, умения и опит притежа-

ват постъпващите в първи клас деца. 

3. Оценява се влиянието на някои основни демографски фактори 

(пол на детето, възраст и пол на родителите, образователно ни-

во на родителите, пол и образователна степен на учителя) върху 

училищната готовност на децата в Техеран. 

4. Изгражда се един изследователски модел, действащ в специфи-

чен национален и културен контекст, който може да се използва 

и за други социално-педагогически изследвания в училищната 

система на Иран.  

Извън научните приноси, трябва да се подчертае, че таблиците с 

резултатите от емпиричното изследване представляват сериозно дос-

тойнство на труда и те могат да се използват като източници за втори-

чен анализ при други изследвания. 

 

Заключение 

Това е един отлично разработен труд. Изследването е много добре 

структурирано, с ясна и последователна концепция, строго фокусирано 

върху темата на дисертацията. Използваният изследователски инстру-

ментариум напълно отговаря на целта и  задачите. 

Считам, че представеният дисертационен труд притежава всички 

необходими качества, за да бъде присъдена на Лида Какия образова-

телната и научна степен „Доктор”. 
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