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УВОД 

Предмет и цел на изследване  

Предмет на изследване в настоящия дисертационен труд са социално-

педагогическите аспекти на училищната готовност в Иран.  

Целта на настоящия дисертационен труд е да се изследва историческото разви-

тие и съвременното състояние на училищната готовност сред първокласници в Иран от 

социално-педагогическа гледна точка, като резултатите бъдат насочени към нуждите 

на държавните изпълнителни органи, училищна администрация, учители и ученици. 

Резултатите от емпиричното изследване са валидни само за първокласници от 

начални училища в столицата Техеран. 

Актуалност на проблема  

Готовността на децата за постъпване в училище се състои от различни компо-

ненти и се формира от различни фактори. Мерките за повишаване на готовността за 

постъпване в училище трябва да са насочени към развитие на детските умения и пове-

дение, както и към обкръжаващата среда, в която децата прекарват своето време. Дока-

то в чуждестранната литература има много изследвания върху училищната готовност, 

то изследванията върху социално-педагогическите аспекти на училищната готовност в 

Иран са изключително малко. 

Настоящата дисертация проучва историческите, социалните и педагогическите 

основи на училищната готовност в Иран. Освен това  установява връзката между об-

щите занимания на родителите и техните деца, и как това се отразява на сведенията, 

представени от учителите за способностите, уменията и опита, които показват мнозин-

ството от учениците в класната стая. Дисертационният труд прави по-нататъшна връз-

ка между сведенията на родителите за заниманията с техните деца, сведенията на учи-

телите за настоящите способности, умения и опит на децата и представите на учители-

те за способностите, уменията и опита, които се считат за много важни за успешното 

детско развитие. Настоящото изследване би могло да послужи за подкрепа на бъдещи-

те усилия на обществото за подпомагане на децата да започват училище здрави, изпъл-
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нени с желание да учат и готови да успяват, както и да предостави информация в по-

мощ на училищата относно тяхната готовност да посрещнат своите ученици.  

Задачи на изследването 

Дисертационният труд изследва развитието на училищната готовност през 

последните три десетилетия (след падането на режима на Пахлави и победата на 

Ислямската революция през 1979 г. в Иран). Анализират се сведенията на родителите 

за видовете занимания с техните деца, тъй като това е свързано с представите на 

учителите за способностите, уменията и опита, които се считат за много важни за 

успешното им развитие. Анализират се също така и сведенията на учителите за 

способностите, уменията и опита, които показват мнозинството от учениците в 

класната стая в настоящия момент. Оттук се поставят следните въпроси за изследване:  

 Какъв е историческият напредък в държавата (провинции, училища) през 

последните три десетилетия в постигането на училищна готовност в Иран?  

 Какъв е социалният напредък в държавата (провинции, училища) през 

последните три десетилетия в постигането на училищна готовност в Иран?  

 Какъв е педагогическият напредък в държавата (провинции, училища) през 

последните три десетилетия в постигането на училищна готовност в Иран?  

 За какви занимания за подготовка за училище, в които участват децата, 

свидетелстват техните родителите?  

 Кои способности, умения и опит според учителите са важни за успешното 

развитие на децата? 

 Кои способности, умения и опит според учителите проявяват децата? 

 До каква степен са съпоставими оценяването на родителите на заниманията 

на децата с оценяването на учителите на способностите, уменията и опита на 

децата?  

 До каква степен повторяемостта на провеждане на заниманията между 

родители и деца е повлияна от фактора пол на детето? 

 До каква степен повторяемостта на провеждане на заниманията между 

родители и деца е повлияна от факторите пол и възраст на родителите? 

 До каква степен повторяемостта на провеждане на заниманията между 

родители и деца е повлияна от фактора образователна степен на родителите? 
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 До каква степен повторяемостта на проявата на способностите, уменията и 

опита на децата е повлияна от пола, образователната степен на учителя и 

продължителността на работата му с тях? 

Методи на изследване 

В дисертационния труд се използват следните методи: 

1. Метод на съдържателния анализ и синтез (при изследване на историческите и 

социалните аспекти на училищната готовност в Иран); 

2. Метод на анкетното проучване (при изследване на педагогическите аспекти на 

училищната готовност в Иран); 

3. Метод на статистическия анализ и синтез (при емпиричното изследване); 

4. Сравнителен метод (при сравнение на училищната готовност в Иран и други 

страни, както и при сравнение на отговорите на учители и родители). 

 

ГЛАВА I 

РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ В ИРАН 

1.1. Образователна система в Иран 

1.1.1. Кратък исторически преглед 

Историята на установяването на модерните образователни центрове по западен 

образец в Иран (Персия) датира от 1851 г., когато се създава първият Научен институт. 

Тази институция е основана като резултат от усилията на кралския везир Амир Кабир, 

насочени към подготовката и обучението на ирански специалисти в много области на 

науката и технологиите (Almasi, 2002).  

След революцията през 1979 г. най-важната промяна е ислямизацията на 

образователната система. През 1980 г. се създава Комитетът на културната революция, 

който трябва да наблюдава установяването на ценностите на исляма в сферата на 

образованието (Derry, 2000). В началните училищни класове се въвеждат учебни 

материали, основани на принципите на исляма.  
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Образователната система на Иран продължава процеса на философски преход, 

който започва с революцията през 1979 г. С въвеждането на ислямизацията 

правителството се опитва да спазва равновесие от една страна между желанието за 

културна и духовна независимост от Запада и от друга страна желанието за успешно 

създаване на модерна нация в съревнование със Запада (Shorish, 1988).  

1.1.2. Управление и структура  

Министерството на образованието упражнява своите правомощия главно 

посредством провинциалните организации и местните власти. Ръководителят на 

провинциалната организация се назначава от министъра в съгласие с управителя на 

провинцията. Местните власти са подчинени на провинциалните организации. Начело 

на всяка местна власт стои директор, назначен от ръководителя на провинциалната 

организация. Местните съвети по образование изпълняват основна роля за улесняване 

участието на различни правителствени и неправителствени организации в 

образованието. Начело на всяко училище стои директор, който се назначава от 

ръководителя на местната власт. Директорът е отговорен за изпълнението на всички 

образователни, финансови и административни дейности на училището. Други 

управителни органи на училищно ниво включват училищен съвет, учителски съвет, 

ученически съвет и асоциация на родителите и учителите. Няма съществена разлика 

между заемането на длъжности между мъжете и жените спрямо закона с изключение на 

това, че жените могат да работят на половин работен ден в продължение на около 

четири години, след като родят (UNESCO, 2008). Училищното образование в Иран се 

състои от следните четири степени: 

 Предучилищно образование (продължителност 1 година, деца на 5-годишна 

възраст); 

 Начално образование (продължителност 6 години, ученици на възраст между 

6 и 11 години); 

 Прогимназиално образование (продължителност 3 години, ученици на 

възраст между 12 и 15 години); 

 Средно образование (продължителност 3 години, ученици на възраст между 

16 и 18 години). 

Според Конституцията на Иран основното (началното и прогимназиалното) 

образование е задължително. Основното, средното и висшето образование са 
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безплатни, въпреки че съществуват частни училища и университети, които имат право 

да налагат такси за обучение. По данни на правителството над 95% от децата в Иран 

получават основно и средно образование. Всички училища са еднополови. Учебната 

година продължава девет месеца (180 учебни дни) от септември до юни.  

1.1.3. Предучилищно образование 

Предучилищното образование не е задължително и децата автоматично про-

дължават в началното образование при навършване на 6-годишна възраст. Предучи-

лищното образование обхваща период от една година, в който 5-годишните деца се 

подготвят за началното училище. Учебният план в тази степен е уеднаквен чрез изпол-

зването на две учебни ръководства „Съдържание и методи на преподаване в детските 

градини”, том I и II. В тях се включват подходящи поведенчески и педагогически тех-

ники заедно с общото учебно съдържание по основни умения за справяне с житейски 

задачи, природни науки, хигиена, грамотност и религия.  

1.1.4. Начално образование 

Децата започват началното си образование на 6 години и получават широка об-

щообразователна подготовка. Няма държавен изпит в края на шестгодишния период на 

обучение, който учениците трябва да държат, за да преминат в прогимназиалната сте-

пен на образование. Началното образование обхваща периода от I до VI клас и включва 

изучаване на Корана, усвояване на основите на четене и писане на персийски език, со-

циални науки, изобразително изкуство, хигиена, природни науки, математика и спорт. 

Учениците трябва да усвоят успешно знания и умения по всички предмети, за да пре-

минат към следващата прогимназиална степен. Учебните материали са уеднаквени и се 

издават и одобряват от Министерството на образованието. 

1.1.5. Прогимназиално образование 

Неговата продължителност е 3 години, от VII до IX клас, и в него общообразо-

вателната подготовка се задълбочава. Тази степен има и ориентировъчна функция – да 

подпомогне учениците да изберат профилираната подготовка в средното образование. 

Освен предметите, изучавани в началното образование, тук се включват и други пред-

мети, като история, география, арабски език, професионална подготовка, чужди езици, 

гражданска отбрана и др. В края на прогимназиалното образование има завършващи 
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изпити, успешното вземане на които води до получаване на удостоверение за завърше-

но общо образование. 

1.1.6. Средно образование 

Има продължителност 3 години, от X до XII клас, и се състои от два сектора – 

теоретичен и професионално-технически. Теоретичният сектор включва изучаване на 

общообразователни дисциплини – математика, физика, естествени науки, хуманитарни 

науки, икономика. Учениците получават както обща, така и профилирана подготовка. 

Накрая на средното образование има национални изпити и тяхното успешно полагане 

води до получаване на диплома, която позволява прием в университет. 

Професионално-техническият сектор предлага обучение по 30 основни области 

на професионална подготовка за кадри със средно професионално образование. Съ-

ществува и т.нар. интегриран сектор, който започва още от прогимназиалното образо-

вание и води до получаване на специалност (предлага се обучение по близо 400 специ-

алности). 

1.2. Исторически основи на училищната готовност в Иран 

Тъй като съществува логична връзка между живота на децата преди постъпва-

нето им във формалната образователна система и посещението в детските градини и 

центровете за предучилищно възпитание, тук ще разгледаме историческото възникване 

на предучилищното образование в Иран.  

Първите детски градини се създават от християнски мисионери през 1919 г. Те 

се посещават предимно от деца на заможни семейства. Нуждата от центрове за дневна 

грижа и детски градини по време на големите открития на петролни залежи между 

1973 и 1978 г. преди Ислямската революцията в Иран се задоволява главно от центрове 

за дневни грижи, намиращи се в близост до работното място на работещите жени 

(Salehi-Isfahani, 2001). В последствие много от тези центрове се закриват и посещение-

то в тях намалява с една четвърт, тъй като след Революцията част от жените напускат 

работа или имат правото да се пенсионират по-рано.  

В средата на 80-те години се наблюдава последващ спад в посещението на деца-

та в детски градини, което намалява обхвата на предучилищното образование. През 

1984 г. посещаемостта достига най-ниското си ниво от около 78 000 деца, което предс-
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тавлява по-малко от една трета от най-високата си предишна стойност от 260 000 деца 

(Министерство на образованието, 2005).  

Политическата целесъобразност за революционно управление, характеризиращо 

се със силна анти-капиталистическа реторика, изключва алтернативата за освобожда-

ването от работа на излишните учители в началното училище. Съотношението между 

ученик и учител в началната образователна степен спада от връхната си точка от 31 

през 1991 г. до 20 през 2004 г. и разходите за образование на ученик в началното учи-

лище почти се удвояват през периода от 1991 до 2004 г., което представлява от 6 до 

11% от БВП на глава от населението (Световна банка 2004, 2005). Увеличаването на 

средствата в началната степен на образование също води до подобряването на постига-

нето на положителни резултати, тъй като процентът на преминаването от начална към 

прогимназиална степен на образование се увеличава от 83% през 1993 г. до 96% през 

2002 г. (Министерство на образованието, 2005). В доклада на ЮНЕСКО (2006b), който 

представя сравнителни данни за държавите по света през периода 2002/03, брутната 

предучилищна посещаемост в Иран е 30.7%, което е много по-високо от средната по-

сещаемост в арабските страни (17.7%), но по-ниско от страните в преход (34.6%), раз-

виващите се страни (34.3%) и развитите страни (81.1%). В доклада на Министерството 

на образованието брутната предучилищна посещаемост в Иран за годините 2006 и 2012 

е съответно 48.8% и 75.4%.  

1.3. Социални основи на училищната готовност в Иран 

В тази част се описват сегашните социални предпоставки на училищната готов-

ност в Иран, като се акцентира върху промените в семейната среда през последните 

три десетилетия. В действителност семейството си остава все още най-влиятелната 

институционална единица в живота на иранците. Рядко има ситуации на вземане на 

важни решения и предприемане на действия от човек през целия му живот, които да не 

са обсъдени и подкрепени от всички членове на семейството.  

Въпреки голямата степен на урбанизация (повече от 70%) (Национален статис-

тически институт, Иран, 1997), която указва влияние върху местоживеенето на семейс-

твото, социалните и икономическите взаимодействия между членовете на семейството 

се запазват, като тази тенденция ще се запази и в бъдеще (Amanian et al, 2011).  

От гледна точка на правителствената политика промените след Революцията и 

войната с Ирак допринасят за висока раждаемост и увеличаване броя на членовете на 
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семейството през първата половина на 80-те години. След края на войната и премина-

ването на Ислямската република в период на следвоенно възстановяване и устойчиво 

развитие се позволява на семействата да имат между две и три деца. Правителството 

налага строга държавна политика в подкрепа на намаляването броя на децата.  

В момента ясно се откроява тенденцията при по-голяма част от семействата, 

фокусът да пада повече върху качествения, а не количествения показател за броя на 

децата. Причини като отделяне голямо внимание на образованието на децата, желание-

то за постигане на високи резултати във висшето образование на жените и големите 

разходи по отглеждането на децата влияят на решението на родителите да имат по-

малко деца. Жените в Иран не само се омъжват по-късно, но и имат по-малко деца след 

встъпване в брак.  

 

Таблица 1: Тенденция на промяна на населението сред основните възрастови групи 

Година 0-14 15-64 65 + 

2011 23.4 70.9 5.7 

2007 25.1 69.7 5.2 

1997 39.5 56.1 4.3 

1987 45.5 51.5 3.0 

1977 44.5 52.0 3.5 

Източник: Национален статистически институт, Иран, 2011 

 

Бъдещата тенденция е насочена към по-малък брой деца в семейството. Всички 

тези предпоставки осигуряват много подходяща социална основа за образованието на 

децата и особено засилване развитието на образованието на възрастните, образование-

то в ранна детска възраст и готовността на първокласниците за постъпване в училище. 

Промените, настъпили през последните три десетилетия, оказват голямо демографско 

и социално отражение върху възхода в развитието на образованието в ранна детска 

възраст (ОРДВ). В действителност демографският спад на населението е причина за 

възхода в развитието на ОРДВ, а също така и за общия подем в развитието на образо-

ванието.  
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1.4. Педагогически основи на училищната готовност в Иран 

В Иран семейството и детските градини се грижат за обучението на децата от 

тяхното раждане до навършване на 6 години. В центровете за дневни грижи и детските 

градини децата обикновено се разделят на следните групи:  

1. от раждането до 18 месеца: бебета; 

2. от 18 месеца до 3 години: малки деца; 

3. от 3 до 5 години: деца; 

4. 5 години: деца в предучилищна възраст. 

Предучилищното образование е в компетенцията на следните държавни органи: 

Министерството на образованието, Държавната организация за социални грижи, об-

щинските власти, Министерството на труда и социалната политика, в това число и раз-

лични правителствени, неправителствени, частни и благотворителни организации. Съ-

ществуват два вида институции, където се полагат грижи и се осигурява образованието 

на деца в предучилищна възраст в Иран: детски градини и центрове за дневни грижи. 

Детските градини се управляват от Министерството на образованието и Държавната 

организация за социални грижи и приемат деца само над петгодишна възраст. Центро-

вете за дневни грижи са три вида: центрове, като част от Държавната организация за 

социални грижи, автономни и частни центрове за дневни грижи. Според проучване на 

Mofidi (1992) частните центрове за дневни грижи включват най-голям брой програми 

за предучилищно образование в Иран. Те са изработени спрямо принципите на Конс-

титуцията на Ислямската република и са одобрени от Министерството на здравеопаз-

ването и медицинското образование, Държавната организация за социални грижи и в 

частност от Министерството на образованието. Отговорността на тези центрове е да 

осигури образование на физически здрави деца на възраст между 3 месеца и 5 години. 

По закон всеки център за дневни грижи може да приема около 100 деца и само жени 

имат право да ръководят такъв център. Жените собственици трябва да бъдат на поне 22 

години и да бъдат физически и психически здрави. Те трябва да притежават бакалавър-

ска степен по предучилищна педагогика, психология, образование или социология и 

най-малко една година практически опит за работа с деца. Също така трябва да изпо-

вядват мюсюлманската религия и да са от ирански произход (Sabbaghian, 1992). Жени, 

които изповядват различна религия от мюсюлманската и тя е приета от иранската Кон-

ституция, могат да кандидатстват за правото да бъдат собственици на център за дневни 

грижи, като имат позволението да работят само с деца от тяхната религиозна общност.  
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ГЛАВА II 

ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД 

2.1. Компоненти на училищната готовност 

Още с най-ранната си употреба думата „готовност” е натрупала десетки различ-

ни значения, предизвикала е многобройни дебати и е объркала както родители, така и 

учители (Kagan, 1990). Тя се появява в печатните издания през 20-те години на XX век 

в състава на две фразеологически съчетания , които се налагат в научната литература – 

„готовност за учене” и „готовност за постъпване в училище”. Фразата „готовност за 

учене”, въведена и доразвита от застъпниците на психологията на развитието, се разг-

лежда като нивото на развитие, на което човек има способност да изучи определен ма-

териал, и се тълкува като възрастта, в която група от хора на средно равнище придоби-

ват определени умствени възможности (May and Campbell, 1981). Фразата „готовност 

за постъпване в училище” има по-ограничен смисъл, който обхваща определени позна-

вателни и езикови способности, като например идентифицирането на различни цветове 

или различаването на триъгълник от квадрат. Понятието „готовност за постъпване в 

училище” обикновено включва в себе си стандарти за физическо, интелектуално и со-

циално развитие, които са достатъчни на децата да изпълнят изискванията, наложени 

към тях в училище (Bennett, 2006).  

Казано с други думи, готовността не се разглежда само като състояние на дете-

то, а също така и като състояние на семейството, училището и обществото. Тя може да 

се разглежда и като въведение към темата за правата на малкото дете за по-

равностойно и висококачествено образование (Woodhead, 2006). В този смисъл „готов-

ността” най-добре може да се възприема не като утвърдено понятие, а като теоретичес-

ки извор, от който постоянно се пораждат нови идеи за най-доброто обучение на мал-

ките деца. Във връзка с казаното по-горе ще бъдат разгледани в детайли различните 

компоненти на готовността за постъпване в училище.  

2.1.1. Готовност на децата 

Ролята на приемственост, която самите деца изпълняват, е била относително 

пренебрегвана във времето. Въпреки това техните братя и сестри, приятели и съучени-
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ци са изключително важни с техния споделен опит и подкрепа, когато заедно достигат 

до разрешаване на проблемите. Това в голяма степен важи за ситуации, в които децата 

са сплотени с приятелите си при настъпване на някаква промяна. Съучениците могат 

също да се окажат ключов фактор с помощта си в ученето, особено когато класовете са 

големи и учителите не успяват да обърнат достатъчно внимание на всяко дете (Corsaro 

and Molinari, 2005). Самите деца са най-важните действащи лица в процеса на приемс-

твеност, тъй като се сблъскват с предизвикателствата и се приспособяват към новата 

среда, като утвърждават своята самоличност в дома, в детската градина и в училището 

(VDSR, 2003). Детското развитие в една област зависи от развитието в други области. 

Може да се каже, че едно дете е готово за постъпване в училище когато: 

- общува ефективно с възрастни и деца; 

- показва умения за ограмотяване; 

- демонстрира интерес по математика (броене, сортиране, сравняване на фор-

ми, дължини, времетраене и др.); 

- показва интерес към природата и заобикалящата го среда; 

- притежава нормално за възрастта си физическо и моторно развитие; 

- разкрива личностни и социални умения за самоконтрол, емоционално изра-

зяване, разбира последствията от определени действия. 

2.1.2. Готовност на семейството  

Подготвено е това семейство, в което родителите разбират, че те са най-важните 

хора в живота на детето и поемат отговорност за готовността за постъпване в училище 

на своето дете чрез пряко последователно и позитивно отношение и интерес към дете-

то (Korpi, 2005). Родителите осъзнават своята роля на първи и най-важен учител на 

детето, като предлагат стабилна и подкрепяща връзка, осигуряват достъп до безопасна 

и подходяща за развитие среда, допринасят за изграждане на добри здравословни на-

вици и подхранват любопитство, въодушевление към ученето, решителност и самокон-

трол. Преходът към училище при децата може да се улесни чрез споделяне на инфор-

мация и разработване на начини за включване на родителите в този процес, като се 

вземат предвид техните предпочитания и ценности и се зачитат етническите, култур-

ните, езиковите, религиозните и други форми на многообразие (Docket et al., 2000).  
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2.1.3. Готовност на обществото 

Готовото общество играе решаваща роля в подкрепа на семействата като основ-

ни водачи по пътя към готовността на децата за постъпване в училище. Готовото об-

щество, в което се включват компании, религиозни организации, институции в сферата 

на предучилищното образование, обществени групи и местни управителни органи, ра-

боти заедно в подкрепа на дългосрочния успех на децата в училище, като предлага на 

семействата достъп до информация, услуги, отлична грижа за децата и възможности за 

ранно обучение (Dunlop and Fabian, 2006).  

2.1.4. Готовност на училището 

Рисковите фактори, които се свързват с понятието „готовност на децата”, са яс-

но определени. Готовността на училищата се влияе от действията на семействата и со-

циалните групи, както и от икономическите, социалните и политическите условия 

(Myers and Landers, 1989). В много страни ниският брой на записаните в училище деца, 

слабата посещаемост, повтарянето на класове, големият брой деца, които отпадат от 

училище и изоставането от учебния материал в началните класове са достатъчно дока-

зателство, че системата на училищното образование не осъществява целта за „приема-

не на децата в училище”. 

Следните фактори оказват влияние на готовността на училището: 

- местоположението на училището и достъпът до него; 

- броят на децата в клас (в началните училища претъпканите класове са честа 

практика); 

- наличие или недостиг на учители, качество на методиките на преподаване; 

- съответствие или разминаване между езика и културата у дома и тези в учи-

лище. 

2.2. Фактори, които влияят върху готовността на децата 

2.2.1. Детето 

Макар и да съществува широкоразпространено единодушие по въпроса за важ-

ността на понятието „готовност за постъпване в училище”, определенията за него са 

най-различни. Gredler (1992) посочва, че готовността за постъпване в училище се разг-

лежда от гледна точка на достигането на определена възраст от децата. Едни свързват 
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това понятие с растежа и съзряването, а други „подчертават ролята на способността на 

децата да се справят с изпълнението на определени задачи и проблеми” (Gredler, 1992, 

с. 7). Следователно тук приемаме, че готовността за постъпване в училище е сбор от 

фактори, свързани със състоянието на децата и възможностите на приемащите учили-

ща да обърнат внимание на тези състояния. Състоянието на детето обхваща пет облас-

ти: 1) здраве и физическо развитие; 2) социално и емоционално развитие; 3) подходи 

към ученето; 4) езиково развитие и общуване; 5) общи познания. 

Опит в предучилищна възраст  

Готовността за постъпване в училище се свързва с предишния опит на децата 

във формалната система на образование. Съществуват много програми в предучилищ-

ното образование, които са създадени с цел да помогнат на децата да станат готови за 

училище. Заниманията в предучилищна възраст допринасят за обогатяването на позна-

нията на детето в семейството и дома. Доказано е, че ранното детско обучение помага 

за намаляването на различията в готовността за постъпване в училище (Perez-Johnson 

& Maynard, 2007).  

Социални умения 

Голяма е ползата за малките деца да развиват своите умения за общуване, като 

например усвояването на социално поведение, следването на инструкции, общуването, 

съобразено с възрастта, взаимодействието между връстници и възрастни и проявата на 

самостоятелност, която води до успешни резултати в началното училище. Pianta и 

Stuhlman (2004) изследват връзката учител-дете сред учители и техните възпитаници от 

детската градина и първи клас. Те правят заключението, че сведенията на учителите, 

свързани с проявата на висока степен на конфликтност, се свързват със слабо развити 

социални умения, а изграждането на близки отношения се обяснява с добре развити 

умения за общуване.  

Пол 

Готовността за постъпване в училище се повлиява в голяма степен и от фактора 

пол на детето. Angenent и DeMan (1989) откриват значителна свързаност между соци-

алната зрялост и децата от женски пол. Момичетата са много по-зрели например в обу-

ването на обувките, отколкото момчетата. Освен това 20% от момчетата са определени 

като недостатъчно готови за постъпване в училище в сравнение с 11% от момичетата. 
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Във връзка с това проучване, Zill (1999) съобщава, че момчетата са повече склонни да 

имат по-големи проблеми, свързани с ученето и поведението, от момичетата. 

Социално-икономически статус и етническа принадлежност  

Много деца започват училище неподготвени да посрещнат образователните 

изискванията, поставени към тях. Ако не се обърне внимание на този пропуск в готов-

ността за постъпване в училище, той може да се окаже предпоставка за продължаващо 

лошо представяне в училище. Един от обещаващите подходи към този проблем е оси-

гуряването на възможности за висококачествено обучение в ранна възраст на децата, 

произлизащи от семейства с ниски доходи. Децата на родители с нисък социално-

икономически статус и децата от малцинствен произход са обект на загриженост от 

страна на педагозите по отношение на способността им да се приспособяват към учи-

лищната среда. Тази загриженост е свързана предимно с някои въпроси като перспек-

тиви за културно развитие, хранене, езикови задръжки, участие на родителите в тяхно-

то възпитание или семейства с разведени родители.  

Здраве 

Факторът, който пряко е свързан със социално-икономическото положение и 

етническа принадлежност, е детското здраве и благосъстояние. Много важни са въпро-

сите за родителската грижа, ниското тегло при раждане, имунизациите и превантивна-

та грижа за здравето, на които трябва да бъде обърнато достатъчно внимание. В самите 

държавни училища са създадени медицински центрове и стоматологични кабинети, 

които се грижат за здравето на децата. Държавните власти разработват програми за 

обучение на родителите по отношение на храненето и здравето на подрастващите.  

2.2.2. Родителите 

Често наричат родителя с изразите „първият учител на детето” или „този, който 

е водещата сила в обучението и възпитанието на ... децата от раждането до зряла въз-

раст” и в действителност родителите са пряко свързани с образованието на своите деца 

от самото раждане и през годините, в които те посвещават своите усилия на детето в 

тази област (Berger, 2000, стр. 152). В продължение на десетилетия се провеждат изс-

ледвания върху това как и какво децата научават у дома и върху възможното влияние 

на семейния фактор върху уменията, от които децата се нуждаят за успешна адаптация 

към училищната среда.  
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Очаквания на родителите 

От гледна точка на връзката дете-родител очакванията на родителите оказват 

влияние върху способността на детето да се справя успешно в училище. Предишно 

изследване, направено от Maxwell и Eller (1994), доказва, че високите очаквания на 

родителите за успех в училище, развитието на познавателните способности от страна 

на родителите вкъщи и положителното взаимодействие между родител и дете са най-

сигурните предпоставки за успех в училище.  

Представи на родителите за социална готовност 

Родителите възприемат социалните умения на децата за много важни за готов-

ността за постъпване в училище (Kim et al., 2005; McAllister et al, 2005; McIntyre et al, 

2007). Тези социални умения могат да включват общуване, спазване на своя ред, за-

държане на вниманието и самоконтрол. В изследване на McAllister et al (2005) се по-

сочва, че изхождайки от своя ценен образователен опит, родителите са склонни да пос-

тавят повече ударение върху социалното и емоционално развитие или умения на свои-

те деца.  

Образование на родителите 

Прието е да се счита, че образователното ниво на родителите влияе върху тех-

ните представи за готовността за постъпване в училище (Greenburg et al, 1999; West, 

1993). На практика West (1993) разкрива, че мнозинството от родителите, които са за-

вършили висше образование, считат, че образователните способности са важни за го-

товността за постъпване в училище в сравнение с мнозинството от родителите, завър-

шили основно, средно или полувисше образование, които поставят акцент повече вър-

ху това, колко е важно социалното и емоционалното поведение на децата.  

Семейна култура 

Безспорно факторът култура оказва влияние върху ценностите на родителите, 

очакванията и навиците им. В проучване на етническите теории за родителите, Brooker 

(2003) установява, че предимно образованието на майката, културата и подготовката в 

дома имат много големи последствия за опита и постиженията в училище. Освен това в 

друго изследване върху родители, принадлежащи към европейски, чернокожи, испанс-

ки, азиатски и други културни групи се открива проява на етническите различия, кога-

то родителите изразяват своите представи за способностите и бъдещото развитие на 

своите деца (Galper et al., 1997).  
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Семеен доход 

Най-общо казано съществуват две основни теории относно въпроса защо бедни-

те деца постигат по-лоши резултати от останалите деца. Защитниците на първата тео-

рия се спират върху икономическите различия между бедните и останалите семейства 

и твърдят, че голяма част от лошите резултати, наблюдавани при бедните деца и тех-

ните семейства, са вторичен продукт от липсата на финансови средства. Другата тео-

рия обяснява факта, че не самите пари, а отношението на родителите към проблема с 

бедността се оказва вредно за децата (Mayer, 1997).  

2.2.3. Учителят 

Готовността за постъпване в училище е комбинация от фактори, свързани със 

състоянието на децата и възможностите на приемащото училище да обърне внимание 

на тези състояния.  

Представи на учителите за образователна готовност 

В хоризонтално протичащо изследване, включващо 3305 учители, Lin, Lawrence 

и Gorrell (2003) стигат до заключението, че по-младите преподаватели в сравнение с 

по-старите им колеги поставят мястото на образователните способности на по-високо 

равнище във връзка с готовността за постъпване в училище. По същия начин 

Piotrkowski et al. (2001) докладва, че учителите на деца в предучилищна възраст оценя-

ват основните знания и умения като много важно условие за готовността за постъпване 

в училище повече в сравнение с учителите в детската градина (учители на по-малки 

деца).  

Представи на учителите за социална готовност 

Учителите докладват, че фактори като темперамент, общуване, изпълнителност 

и способност на децата да влизат във взаимодействие с връстниците си и възрастните 

са ключови елементи за готовността за постъпване в училище. McBryde et al. (2004) 

твърдят, че добре развитите социални умения, приспособимостта и упоритостта при 

изпълнение на някаква задача се отразяват положително върху решенията и представи-

те на учителите за готовността за постъпване в училище на децата.  

Представи на учителите за възраст, пол и здравословно състояние 

Наблюдава се тенденция факторите възраст и пол да оказват влияние върху 

представите и работата на учителите що се отнасят до готовността за постъпване в 
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училище. McBryde et al. (2004) съобщават, че учителите възприемат момичетата като 

по-готови да постъпят в училище от момчетата. В допълнение на това те забелязват, че 

възрастта на децата влияе на представите на учителите за готовността за постъпване в 

училище. По същия начин учителите възприемат здравословното състояние като много 

важен фактор за готовността на децата за училище.  

Има и изследвания, които сочат, че очакванията и представите на учителите 

оказват влияние на способността на децата да придобият умения, необходими за ус-

пешно справяне с изискванията в училище (Pianta & Stuhlman, 2004).  

2.3. Теоретична рамка 

2.3.1. Занимания между родители и деца  

Изследванията върху темата какво родителите правят вкъщи, за да помогнат на 

децата си да се подготвят за училище са крайно недостатъчни. Kessler (2002) изследва 

връзката между месечните и седмичните занимания на родителите и готовността на 

децата. Изследването включва осем седмични занимания: разказване на приказки, уче-

не на букви и цифри, пеене, рисуване, игри на открито, игри на закрито, изпълнение на 

задължения заедно, участие на детето в домакинската работа.  

2.3.2. Представи на учителите 

Laidra et al (2006) откриват различия между родителите и учителите по отноше-

ние на характерните черти, които те смятат, че са важни за готовността за постъпване в 

училище. Edwards (1999) установява, че родителите, включени в проучването, вярват, 

че образователните способности са по-важни за готовността на детето, отколкото учи-

телите мислят. Накратко казано, критериите на учителите за готовността за постъпване 

в училище се основават по-скоро на поведението на децата, отколкото на техните поз-

нания за буквите и цифрите.  

2.4. Изследвания върху училищната готовност по света 

Възрастта за постъпване в училище е различна в различните страни. В повечето 

страни по света децата постъпват в училище на 6-годишна възраст, но има и страни, 

където тази възраст е 5 или 7 години. Освен това има страни, в които родителите могат 

да избират на каква възраст да изпратят децата си в училище – на 4 или 5 години, на 5 
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или 6, на 6 или 7. Броят на учениците в клас също варира в много широки граници – в 

повечето страни средно е между 16 и 21 ученика. В страните членки на OECD средни-

ят брой е 21.4, но в страни като Япония, Корея и Великобритания средният брой е над 

24. Понастоящем в Иран средният брой на учениците в клас в началните училища е 24. 

Тези структурни различия често са свързани с културни различия, изразени в 

различни разбирания за целите, обучението, практиките и др. Големи различия има и в 

учебните планове – доколко те са национални и строго определени и доколко се съста-

вят от местните власти. Това води и до големи различия в изследванията върху учи-

лищната готовност по света. Отчита се (Arnold et al., 2006) изключителната сложност, 

разнообразие и липса на координация при изследванията на този проблем, особено в 

страни, където образователната политика е насочена към постигане на универсално 

базисно образование. 

В края на този параграф се дават примери от Азербайджан, Бангладеш, Боливия, 

Бразилия, Канада, Дания, Египет, Фиджи, Индия, Ирак, Япония, Йордания, Кения, 

Мексико, Нова Зеландия, Словакия, Република Южна Африка, Швеция, Таджикистан, 

Турция, Обединени арабски емирства, Великобритания, САЩ, Виетнам. 

2.5. Изследвания върху училищната готовност в Иран 

След направения литературен преглед по темата става ясно, че съществуват не-

достатъчни сведения по темата за училищната готовност в Иран. Откриват се само ня-

колко изследвания в областта на предучилищната педагогика, повечето от които са 

неофициално публикувани дипломни работи. Едно от официално публикуваните про-

учвания в тази област е проведено от Tashakkori, Haghighat и Yousefi през 1988 г. В 

това изследване се разглежда въздействието на предучилищното образование върху 

интелигентността и постиженията на няколко групи деца в град Шираз. Авторите ус-

тановяват съществени разлики между двете групи във всички класове, проявявайки се 

в това, че учениците с предучилищно образование демонстрират по-високи нива на 

интелигентност и постигнати резултати. Tatari et al (2013) в тяхното изследване върху 

влиянието на предучилищното образование върху социалната зрялост на 60 ученика от 

началното училище в западната част на Иран установяват, че разликата между децата, 

които са получили предучилищно образование и тези, които не са, от гледна точка на 

ниво на социална зрялост не е толкова съществена, за да се въведе задължителното 

предучилищно образование за всички деца. Целите на изследването на Yekaninejad et al 
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(2012) са свързани с проучване дали намесата на родителите и училищния персонал 

може да подобри навиците и положението на устната хигиена на учениците. 

2.6. Изводи от литературния преглед 

От литературния преглед може да се направят следните изводи: а) няма очерта-

но общо съгласие сред специалистите по отношение дефиницията на училищната го-

товност и как факторите, които й влияят, си взаимодействат едни с други; б) по-

голямата част от изследванията върху училищната готовност се извършват с деца от 

предучилищна възраст; в) този проблем е по-добре изследван в западните страни. На-

ложително е да има по-нататъшни изследвания на различните измерения на училищна-

та готовност, за да се усъвършенстват техниките и оценъчния инструментариум. 

ГЛАВА III 

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ 

В ИРАН 

3.1. Методология 

3.1.1. Участници  

В настоящото изследване са включени учителите и родителите на ученици от 

първи клас в различни начални училища в столицата Техеран със задачата да оценят 

способностите, уменията и опита на децата. По информация на Столичния инспекторат 

по образование Техеран е разделен на 19 образователни окръга. На първия етап от ем-

пиричното изследване територията на града е разделена на четири зони (северна, юж-

на, западна и източна). Използван е методът многостепенна гнездова извадка за избор 

на проби. На втория етап от 4-те зони са избрани 4 окръга на случаен принцип. На тре-

тия етап са избрани по 3 начални училища във всеки окръг или общо 12 начални учи-

лища. На последния етап анкетите на изследването са проведени сред трима учители 

на първи клас във всяко училище (общ брой на учителите 36) и с родителите на пър-

вокласниците в тези училища с общ брой 756 на случаен принцип. Критерият за под-

бор на родителите е майката или бащата да имат записано дете в първи клас в начално-
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то училище по време на провеждане на изследването (2013-2014 г.). Анкетите за готов-

ността за постъпване в училище за родители (АГПУР) и анкетите за готовността за 

постъпване в училище за учители (АГПУУ) са раздадени на родителите и учителите. 

Съставът на учителите участници в анкетите е 22 жени и 14 мъже на възраст между 27 

и 60 години (средна възраст 35.19 години) от 12 начални училища в столицата Техеран. 

Съставът на родителите участници в анкетите е 512 жени и 244 мъже на възраст между 

24 и 60 години (средна възраст 32.16 години). Общо 36 учители оценяват въпросите на 

изследването, като на всеки един от тях се падат средно по около 21 деца (общ брой 

756 деца). Средният трудов стаж на учителите е около 10 години, който варира между 

1 и 23 години. Освен това средно броят на родителите участници е около 21 от всеки 

клас или общо 63 родители на всяко училище. Повече от 80% от анкетираните семейс-

тва имат 1 или 2 деца; мнозинството от техните деца са под 15 годишна възраст, което 

е реално по отношение на структурата на населението на Иран; повече от 80% от деца-

та живеят заедно със своите родители; по-голямата част от родителите имат брак, въп-

реки че в настоящия момент в Иран и особено в големите градове броят на децата на 

разведени родители се увеличава. От финансова гледна точка и годишния доход на 

домакинствата повечето родители участници в изследването имат среден доход и оттук 

следва, че принадлежат към средната класа.  

Данните от анкетите за готовността за постъпване в училище за учители 

(АПУУ) представят допълнителна информация за учителите в изследването. Повече от 

65% от тях са на възраст между 30 и 50 години, което означава, че те са по средата на 

своя трудов стаж. Мнозинството от учителите в началните училища са жени (60%), 

което е подобно на много други страни. Повечето от учителите участници в изследва-

нето имат завършена бакалавърска и магистърска степен, 10% имат след-магистърска 

диплома за допълнителна професионална квалификация, а около 20% нямат диплома 

за завършено съответно педагогическо образование. 

3.1.2. Процедура  

Процедурата на изследването включва две фази:  

1. Езиков превод и адаптиране на анкетите; 

2. Събиране на данни.  

Първа фаза: Езиков превод и адаптиране на анкетите. През тази фаза са извър-

шени следните действия: 
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1. Езиков превод. Използват се следните две анкети за събиране на данни за 

проучването: една анкета за готовността за постъпване в училище за родители и 

една анкета за готовността за постъпване в училище за учители (Moore, 2002). С 

цел да се провери валидността на езиковия превод, се създава работна група от 

експерти, които да сравнят всеки въпрос от преведения вариант на анкетите с 

оригиналния текст. Резултатът от процедурата на валидиране на превода е 

съставянето на втори вариант на системата на оценяване на персийски език.  

2. Адаптиране. След валидирането на езиковия превод експертите от работната 

група се събират отново, за да проверят дали е приложима употребата на 

единиците на системата за оценяване в Иран. За да се потвърди дали е 

приложима употребата на въпросите в третия вариант и дали правилно 

отразяват иранската култура, 20 майки са помолени да оценят изразите и 

съдържанието на въпросите в анкетите. Всички тези жени са майки на деца на 

различна възраст. Майките имат различни образователни степени, които варират 

от бакалавърска до докторска степен. Те трябва да оценят въпросите от гледна 

точка на културната среда и половите различия на иранските деца. Като резултат 

от тази оценка един въпрос, свързан с програмите за родители, отпада от 

анкетата за готовността за постъпване в училище за учители. 

3. Оформяне на крайния вариант. След горните две действия се оформят 

крайните варианти на двете анкети. 

4. Пилотно изпробване на анкетите. Преди да бъде проведено същинското 

емпирично изследване, се проведе пилотно анкетно проучване с 10 родители и 5 

учители, за да се види: а) дали правилно разбират инструкциите; б) дали срещат 

някакви проблеми с понятията; в) колко време средно е необходимо за тяхното 

провеждане. 

Втора фаза: Събиране на данни. Анкетата беше проведена в 36 училища в 

Техеран. Според резултатите от националното преброяване на населението през 2011 г., 

със своите 12 милиона жители, Техеран е най-урбанизираната част на Иран. Градът е не 

само политически и икономически център, но също така и културно-исторически 

център. 

3.1.3. Анкети  

Анкетата за готовността за постъпване в училище за родители (АГПУР) съдър-

жа въпроси за оценката на здравето на децата, заниманията между родители и деца, 
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данни за домакинството и програми за родители. В нея се използва системата за оценя-

ване от родителите, за да се получат данни за заниманията между родители и деца, ко-

ито са в училищна възраст. Анкетата включва пет общи области и въпросите са оцене-

ни по показателя честота. Анкетата за готовността за постъпване в училище за учители 

(АГПУУ) изисква идентифициране и оценка на положителните страни и слабостите у 

децата на техните умения, възможности и опит. Във връзка с надеждността и валид-

ността на анкетите се изчислява средната вътрешна съгласуваност спрямо коефициента 

алфа на Кронбах, която е 0.90 за АГПУР и 0.84 за АГПУУ.  

3.1.4. Анализ на данни 

Данните от това изследване са получени от учители на първокласници и техните 

родители в град Техеран. Те са събрани и изследвани с помощта на програми на ста-

тистически пакет за социални науки SPSS. Инструментариумът включва също така и 

корелациите на Pearson и ANOVA & Chi-square анализ. 

3.2. Резултати 

3.2.1. Сведения на родителите  

След въпросите, свързани с личните данни за родителите, в първата част на 

АГПУР са поместени въпроси за здравето на детето. Родителите отговарят с „да” или 

„не” на 14 въпроса, като подробно описват здравното състояние на своето дете. Както 

вече стана ясно, най- често повтарящите се седмични занимания на децата в иранските 

семейства са: четене на приказки на детето, гледане на телевизия или филми с детето, 

помагане на детето в ежедневните му задължения и спортни занимания и игри (средни 

стойности съответно 2.75; 2.30; 1.87; 1.68). В действителност спрямо данните за броя 

на населението на Иран повечето семейства, които имат първокласник, са млади и имат 

само 1 или 2 деца. Следователно те се отнасят много сериозно към образователния нап-

редък и доброто представяне на детето в училище и отделят повече време на образова-

телни дейности, като например да помагат на детето да чете и учи думи и изречения на 

персийски език. 

В дисертационния труд данните от отговорите на родителите се представят под-

робно в таблици 12 – 19. 
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3.2.2. Сведения на учителите  

Както беше споменато по-горе, 36 учители на първокласници участват в насто-

ящото изследване. Първоначално учителите оценяват наличието на различни умения, 

способности и опит на първокласниците. Резултатите показват, че 98% от учителите 

докладват, че мнозинството от децата в техния клас имат „предишен опит в общуване-

то с други деца”. Други способности, за които съобщават голям процент от учителите 

(90% и повече) и които притежават мнозинството от децата включват: „лесно преодо-

ляване на отделянето от родители или детегледачки”, „самостоятелно ходене до тоа-

летната”, „добро физическо здраве” и „зрялост в развитието си”. За разлика от това и 

според сведенията на учителите основните проблеми на иранските първокласници са 

липсата на умения, способности и опит, като например „ спазване на насоки и инст-

рукции” (66%), „предварителни положителни опити за четене” (62%), „слушане и вни-

маване в класната стая” (57%) и „притежаване на основни знания” (55%). 

В дисертационния труд данните от отговорите на учителите се представят под-

робно в таблици 20 – 22. 

3.2.3. Връзка между сведенията на учителите и родителите  

Разкриването на връзката между сведенията на учителите за уменията, способ-

ностите и опита на децата и сведенията на родителите за заниманията на техните деца 

се осъществява на два етапа: 1. Анализ на факторите и 2. Анализ на логистичната рег-

ресия. За да се установи дали 14-те точки, които представят заниманията между роди-

тел и дете, могат да се сведат до по-малък брой дейности, е направен анализ на осовия 

фактор с въртене Varimax. Очертават се три фактора: практически занимания, спорт и 

игри, обществени дейности. След това се изчислява надеждността на оценяването на 

тези фактори с коефициента алфа на Кронбах. Коефициентът за надеждност на практи-

ческите дейности е висок – 86, на обществените дейности е 81 и на спортните занима-

ния и игрите е 73, като последните две величини са на средно равнище, което показва, 

че е допустимо да се направи това изследване. След първия етап и определяне на трите 

основни фактора за дейностите между родители и деца, на втория етап се извършва 

корелационен анализ на проучването на степента, до която оценяването на дейностите 

на децата от родителите и сведенията на учителите за уменията, способностите и опита 

на децата се намират в съотношение. Трите фактора на дейностите са предполагаемите 

променливи величини (практически дейности; обществени дейности; спорт и игри), а 
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изходящите променливи величини са 14 различни способности, умения и опит, за кои-

то докладват учителите, тоест дали мнозинството от децата в класната стая притежават 

или не тези умения. 

В дисертационния труд данните за връзката между сведенията на учителите и 

родителите се представят подробно в таблици 23 – 25. 

3.2.4. Връзка между готовността на детето и някои демографски фактори 

Настоящият дисертационен труд търси отговорите на 4 въпроса, за да се намери 

връзката между готовността на детето и някои демографски фактори – пол на детето, 

възраст и пол на родителите, образователно ниво на родителите, пол и образователна 

степен на учителя. 

Първият въпрос се отнася до степента, до която честотата на извършване на 

заниманията между родители и деца се влияе от пола на детето. Установява се, че 

минималната средна стойност се свързва с момичетата за спорт и игри (средно 95.88), а 

максималната средна стойност с момчетата за обществени дейности (средно 106.60). 

Резултатите от анализа на дисперсия ANOVA върху различията между половете в 

практическите дейности (Sig 0.02 < 0.05) и спорта и игрите (Sig 0.03 < 0.05) показват, 

че има съществена разлика между децата по отношение на техния пол.  

Вторият демографски въпрос се отнася до степента, до която честотата на 

извършване на заниманията между родители и деца се влияе от факторите пол и 

възраст на родителите. Стига се до заключението, че минималната средна стойност се 

свързва с майките под 40 години за практическите занимания (средно 11.58), а 

максималната средна стойност с бащите под 40 години (средно 15). Резултатите от 

анализа на дисперсия ANOVA върху различията между половете на родителите в 

заниманията между родители и деца показват съществена разлика в практическите 

дейности (Sig 0.02 < 0.05) и отсъствие на разлика в другите дейности по отношение на 

пола и възрастта на родителите.  

Третият демографски въпрос се отнася до степента, до която честотата на 

извършване на заниманията между родители и деца се влияе от образователното ниво 

на родителите. Отклоненията в средните стойности и стандарти на оценката на 

родителите за дейностите на децата с различно образователно ниво показват, че в 

практическите дейности минималната средна стойност се свързва с майките, чието 

образователно ниво е полувисше (средно 90.95), а максималната средна стойност с 

майките, които имат завършена бакалавърска степен (средно 103.70). За разлика от това 
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за бащите в практическите дейности минималната средна стойност се свързва с тези, 

които имат полувисше образование (средно 90.91), а максималната средна стойност с 

бащите, които имат завършена магистърска степен (средно 103.76). Освен това 

резултатите показват, че в обществените дейности минималната средна стойност се 

свързва с майките, чието образователно ниво е полувисше (средно 102.39), а 

максималната средна стойност с майките, които имат завършена магистърска степен 

(средно 109.65). За разлика от това за бащите в обществените дейности минималната 

средна стойност се свързва с тези, чието образователно ниво е полувисше (средно 

101.24), а максималната средна стойност с тези, които имат завършена магистърска 

степен (средно 109.70). Няма разлика между групите на майките и бащите в спортните 

занимания и игрите по отношение на нивото им на образование. Резултатите от анализа 

на дисперсия ANOVA върху различията между образователното ниво на родителите по 

отношение на тяхната оценка за заниманията между родители и деца показват 

съществена разлика в практическите и обществените дейности и никаква разлика в 

спортните занимания и игрите по отношение на образователната степен на родителите.  

Четвъртият демографски въпрос се отнася до степента, до която честотата на 

проява на уменията, способностите и опита на децата се влияе от пола, образователната 

степен на учителя и продължителността на работата му с тях. Резултатите от анализа на 

 (Chi-square Analysis) за оценката на учителите по отношение на уменията на децата в 

зависимост от техния пол, образователната степен и продължителност на работата им с 

тях показват следното:  

1. Има съществена връзка между пола и опита на учителя в работата му с 

децата и уменията на децата за добро езиково и социално общуване.  

2. Има съществена връзка между пола и опита на учителя в работата му с 

децата и физическото здраве на децата.  

3. Има съществена връзка между образователната степен и опита на учителя в 

работата му с децата и предишни взаимоотношения на децата с други деца.  

4. Има съществена връзка между опита на учителя в работата му с децата и 

лесното преодоляване на отделянето им от родители или детегледачки. 

5. Няма разлика между оценката на учителите по отношение на други умения 

на децата, които зависят от пола на учителите, образователната степен и 

продължителността на работата им с тях.  

В дисертационния труд данните за връзката между готовността на детето и 

демографските фактори се представят подробно в таблици 26 – 32. 
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3.3. Обсъждане 

Задачите на настоящото изследване са да се изяснят историческите, 

педагогическите и социалните измерения на училищната готовност в Иран; да се 

проучат най-разпространените занимания между родители и първокласници в Иран 

според оценката на родителите; да се изясни какви са способностите, уменията и опита 

на първокласниците според оценката на техните учители; да се установи каква е 

връзката между оценките на родителите и учителите; и най-накрая да се прецени до 

каква степен оценките за дейностите, уменията, способностите и опита на децата се 

влияят от възрастта, пола и образователната степен на родителите и учителите.  

3.3.1. Изводи  

Исторически измерения на училищната готовност в Иран 

Първият въпрос на настоящия дисертационен труд е „какъв е историческият 

напредък в държавата (провинции, училища) през последните три десетилетия в 

постигането на училищна готовност в Иран?”. Резултатите от изследването посочват, че 

родителите имат главната отговорност за подготовката на своите деца за постъпване в 

системата на формалното образование. Следователно до шестгодишна възраст 

предучилищното образование не е в компетенциите на Министерството на 

образованието и правителството не поема финансовите разходи за заплати на 

учителите в предучилищното образование и други разходи, свързани с готовността за 

постъпване в училище, което води до покриването им от родителите. Въпреки че 

посещението на децата в детските градини и центровете за дневни грижи не е много 

разпространено сред семействата в Иран, особено в малките градове и села, 

предучилищното възпитание датира от началото на ХХ век. Смесеният характер на 

тази степен на образование, който е частен и държавен, и липсата на данни създават 

трудности при изчислението на общия размер на държавните разходи за образованието 

в предучилищна възраст. 

Социални измерения на училищната готовност в Иран 

Това изследване установява, че съвременната социална основа на училищна го-

товност в Иран е свързана с промените в семейната среда, настъпили през последните 

три десетилетия. До скоро държавната политика следва ясна и строга официална линия 

в подкрепа на намаляването на големината на семействата с цел подобряване качество-
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то на живот на родителите и децата. В момента ясно се откроява тенденцията при по-

голяма част от семействата, фокусът да пада повече върху качествения, а не количест-

вения показател за броя на децата. Наблюдава се по-продължителен интервал между 

встъпването в брак и раждането на първото дете при новите поколения. Бъдещата тен-

денция е насочена към по-малък брой деца в семейството. Всичко това осигурява мно-

го подходяща социална основа за образованието на децата и особено засилване разви-

тието на образованието на възрастните, образованието в ранна детска възраст и готов-

ността на децата за постъпване в училище.  

Педагогически измерения на училищната готовност в Иран 

Изводите от това изследване показват, че програмите за ранно детско развитие и 

програмите в началните училища трябва да се концентрират върху последователността 

на педагогическите методи през целия период на ранната детска възраст. В действи-

телност планирането на педагогическата дейност преминава отвъд осигуряването на 

координация между институциите и учебното съдържание. В допълнение на това са 

предложени нови насоки за образователни реформи, които се състоят в създаването на 

подготвителен клас за децата на пет и половина години преди да започнат началното 

училище и справянето с проблема за оставането на по-малките деца извън границите 

на образователната система.  

Сведения на родителите за заниманията на децата 

Резултатите от изследването показват, че най-често повтарящите се седмични 

занимания на децата в иранските семейства са: четене на приказки на детето, гледане 

на телевизия или филми с детето, помагане на детето в ежедневните му задължения и 

спортни занимания и игри. Освен това резултатите показват, че много от родителите 

участници в поне една от образователните програми за родители смятат, че тези прог-

рами са много полезни да научат повече неща за образованието на своите деца. Общи-

те резултати от това изследване за сведенията на родителите за заниманията на децата 

отговарят на резултатите от предишни изследвания (Diamond et al., 2000; Gershoff et al., 

2007; Kessler, 2002; Kim et al., 2005; Klebanov et al., 1998; Lee & Burkham, 2002; Raver et 

al., 2007).  

Сведения на учителите за уменията, способностите и опита на децата 

Проучването установява, че основните умения, способности и опит, необходими 

за успеха в развитието на детето спрямо сведенията на учителите, оказват положително 
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влияние върху предварителните положителни опити за четене, проявата на любопитст-

во и интерес към процеса на учене, уменията за добро езиково и социално общуване, 

спазването на насоки и инструкции и зрелостта в развитието на децата. Подобна зако-

номерност се среща в изследванията на Johnson et al. (1995), McBryde et al. (2004) и 

Piotrkowski et al. (2001).  

Връзка между сведенията на учителите и родителите 

Резултатите от това изследване показват ясна връзка между оценката на родите-

лите за заниманията на децата у дома и оценката на учителите за уменията, способнос-

тите и опита на децата. Най-голямата степен на връзка между тези умения и занимани-

ята между родители и деца се проявява в „умението за самостоятелност”, докато най-

ниската степен на свързаност е между проявата на „фините двигателни умения на дете-

то” и всички останали три групи занимания. Изводите в това изследване са подобни на 

изводите в изследването на Edwards (1999), Laidra et al (2006), Lewit & Baker (1995), 

Piotrkowski et al. (2001) и Welch & White (1999).  

Влияние на демографските променливи величини  

Последните четири въпроса на това изследване се отнасят до влиянието на 

демографските променливи величини върху различните измерения на готовността за 

постъпване в училище. Изводите от първият въпрос показват, че минималната средна 

стойност се свързва с момичетата за спортни занимания и игри, а максималната средна 

стойност с момчетата за обществени дейности. Изводите от втория демографски 

въпрос доказват, че съществува разлика между майките и бащите под 40 години само в 

оценката на практическите дейности на децата. Резултатите от анализа на дисперсия 

ANOVA върху различията между образователното ниво на родителите по отношение на 

тяхната оценка за заниманията между родители и деца показват съществена разлика в 

практическите и обществени дейности и никаква разлика в спортните занимания и 

игрите по отношение на образователната степен на родителите. Резултатите от анализа 

на  (Chi-square Analysis) за оценката на учителите по отношение на уменията на 

децата в зависимост от техния пол, образователна степен и продължителност на 

работата им с тях показват, че има съществена връзка между пола, образователната 

степен и опита на учителя в работата му с децата.  

Резултатите от тази дисертация показват, че има влияние на демографските 

променливи величини върху готовността за постъпване в училище. Тези резултати 
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подкрепят изводите на Ansari и Winsler (2011), Fuller & Garcı´a Coll (2010), Greenburg et 

al (1999), McBryde et al. (2004), Meisels (1999), Isaacs & Magnuson (2011), Piotrkowski et 

al. (2001) и West (1993) относно влиянието на образователната степен, възраст и пол на 

родителите върху готовността на децата за постъпване в училище. 

3.3.2. Проблеми  

Емпиричното изследване в настоящия дисертационен труд се свежда до анкетно 

проучване и анализ на резултатите от сведенията на родителите и учителите за първок-

ласниците. Необходимо е да се направи по-задълбочено проучване на видовете дейнос-

ти, които извършват заедно родители и деца, тъй като това изследване се отнася към 

индивидуалната готовност на децата за постъпване в училище и техния успех. В до-

пълнение на това сведенията на родителите за заниманията, които водят до готовност-

та за постъпване в училище са направени на индивидуално ниво. Въпреки че сведения-

та на родителите и учителите са сравнявани на индивидуално ниво, изводите трябва да 

се тълкуват премерено, тъй като Иран е държава с мултиетнически състав, в който се 

включват значителен брой различни етнически и социални групи. Следователно обоб-

щаването на изводите от проучването за всички ирански първокласници и техните ро-

дители и учители трябва да е ограничено. Препоръчва се извършването на подобни 

изследвания с данни от други региони на страната. 

3.3.3. Приложение на резултатите  

Резултатите от емпиричното изследване за схващанията на родителите и учите-

лите за значението на дейностите и уменията на децата дават сведения на всички, кои-

то участват в началното образование и съставянето на учебното съдържание за същест-

вуването на несъответствие между оценките на родителите и учителите за поведението 

на децата. Резултатите също биха им помогнали да разберат кои конкретни дейности и 

умения са важни от гледна точка на иранските учители. Придобитият опит по време на 

събирането на данни, резултатите от процедурите по езиковия превод, приложимостта 

на анкетите и изводите от дисертационната работа могат да се разглеждат като първо-

начален опит за стандартизация на провеждането на анкети при иранските деца и об-

ръщане на повече внимание на другите мерки за образователна компетентност в кон-

текста на иранската култура. Надяваме се, че изводите от това проучване ще предизви-

кат научен интерес у специалистите в Иран, които работят в областта на готовността на 

децата за постъпване в училище. Резултатите от подобни изследвания ще помогнат на 
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учителите в Иран да подобрят работата си с децата и особено биха били от голяма пол-

за за децата, при които липсва изразена готовност за постъпване в училище. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Понятието училищна готовност продължава да има многостранно значение. Из-

водите от този дисертационен труд, свързани с историческите измерения на училищна-

та готовност, показват, че родителите в Иран са променили нагласата си от традицион-

ната ниска степен на образование и висока раждаемост към висока степен на образова-

ние и ниска раждаемост и по този начин са заинтересовани да записват децата си в 

предучилищни институции, което от своя страна прави децата по-подготвени за начал-

ното училище. Това изследване установява, че съвременната социална основа на учи-

лищната готовност в Иран е свързана с промените в семейната среда, настъпили през 

последните три десетилетия. Изводите сочат за съществуването на важна връзка между 

сведенията на родителите за заниманията на децата у дома и сведенията на учителите 

за различните умения, способност и опит на децата. Резултатите от изследването на 

педагогическите измерения на училищната готовност показват, че все повече ирански 

семейства обръщат сериозно внимание на този въпрос и образоват децата си по време 

на предучилищната им възраст. Резултатите от анализа за различията в образователна-

та степен на родителите, които дават сведения за заниманията между родители и деца, 

показват голяма разлика в практическите и обществени дейности и липса на разлика в 

спортните занимания и игрите. От получените резултати при изследването може да се 

направи изводът, че учителите в Иран могат да обсъждат открито с родителите видове-

те практически занимания, обществени събития и спортни дейности и игри, които те 

смятат, че могат да въздействат благоприятно върху готовността на децата за постъп-

ване в училище. Истинската полза за децата ще дойде когато родители, учители и об-

щество имат еднакви разбирания и обща дефиниция за училищната готовност. 



НАУЧНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Изясняване на историческите, социалните и педагогическите основи на учи-

лищната готовност в Иран. 

2. Провеждане на емпирично изследване на: мнението на учители на първок-

ласници в столицата Техеран относно каква училищна готовност като спо-

собности, умения и опит притежават постъпващите в първи клас деца, и как-

ва училищна готовност децата би трябвало да притежават; както и на зани-

манията за подготовка за училище, които родителите в Техеран провеждат с 

техните деца. 

3. Оценяване на влиянието на някои основни демографски фактори (пол на де-

тето, възраст и пол на родителите, образователно ниво на родителите, пол и 

образователна степен на учителя) върху училищната готовност на децата в 

Техеран. 

4. Изграждане на един изследователски модел, действащ в специфичен нацио-

нален и културен контекст, който може да се използва за по-нататъшни про-

учвания на училищната готовност или за други социално-педагогически изс-

ледвания в училищната система на Иран. 
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