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 مقدمه

 

ا بیش از سایر یك درس ر ،سال تدریس درس ریاضی در مقطع دبیرستان 18س از پ

سخت و                         بعضی جنبه های آن واقعا   .تدریس کار دشواری استم، اینکه موارد یاد گرفت

 ،در کالس با شیطنت های دانش آموزانباید داند که  می طاقت فرساست. هر دبیری

دبیران آینده سختی . بعید می دانم مدیران و همکاران سرسخت روبرو شود عصبانیت

 توجه شوند. را متدریس در زمان حال 

آموزان یك چیز است ولی مواجهه با آن در  های دانش آگاهی از بدرفتاری و شیطنت

در ارتباط با موفقیت  چالش هاییعالوه بر این  .کالس درس می تواند بسیار دشوار باشد

دانش مانند  حفظ سالمت ذهنی و فیزیکی و کنار آمدن با افراد مختلفتدریس، در 

وقتی به گذشته . در حرفه آموزش وجود دارد سایرینمعلمان و ، انمدیر ،والدین ،آموزان

که در این  نکاتیتدریس و فراز و نشیب های آن نگاه می کنم در می یابم که برخی از 

، برخی از این درس ها را از اشتباهات گذشته .بسیار ارزشمند هستند یاد گرفتمحرفه ای 

های مختلف و مطالعه رمز و راز  ای طرحرا با اجر بعضیبرخی را از سایر همکاران و 

پس از سالها فعالیت در حوزه آموزش م. موفقیت در جنبه های مختلف و تدریس فراگرفت

برای گفتن دارم و که در این بازه زمانی چیزهای زیادی  مبا اطمینان اعالم کن ممی توان

 نیست آن نایمع به ی من شود. البته اینوجود دارد که باعث شگفتکمی چیزهای دیگر 

ام ولی می توانم با اطمینان  ردهک تجربه را موقعیتی هر و داده انجام را کاری هر من که

خود را با همکاران  توانم یافته ها و دستاوردهای است که می اندازه ایبگویم تجربه من به 

 به ،بوده اندصرفنظر از اینکه چه مدتی در این حرفه مشغول به فعالیت  رو معلمان دیگ

 .  اشتراك بگذارم

قدر نشناسی و  ،استرس مربوط به آن ،مسائل مربوط به ساعات طوالنی تدریسمن با 

یك مربوط به سرو کله زدن با یك گروه از دانش آموزان در طی اعتراضات و شکایت های 

همچنین از رابطه شگفت انگیزی که می تواند در  آشنایی دارم. منسال تحصیلی خاص 

حس موفقیت و احساس رضایتمندی که دبیران در انتهای هر سال  ،شود این مسیر ایجاد
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تمام تالش خود را برای تاثیرگذاری بر زندگی و این که تحصیلی به دست می آورند 

 دارم. آگاهی  می گیرند نیزآموزان به کار  دانش

 "تنبیه بدون خشونت"عنوان  با اول خودمبرای چاپ کتاب  مدر قراردادی که با ناشر

راه اندازی  یوب سایت و وبالگ ،کتاب تبلیغبرای  ( امضا کردم،1811رومن و لیتل فیلد، )

 گونه آشنایی با وبالگ نویسی ندارید، الزم است بدانید کههیچ امروز اگر تا به  .کردم

 تصمیم خاطر همین به باشد. دشوار بسیار تواند می وبالگ نویسی برای موضوع یافتن

نکته  181 از فهرستی آنها کنم. استفاده مورد این در دبیران سایر تجربیات از گرفتم

معلمان به طور کلی افراد  .مربوط به تنبیه و مدیریت کالس در اختیار من قرار دادند

پرمشغله هستند و به نظرم رسید ارائه مجموعه ای از این نکات به صورت ساده و کوتاه در 

این وبالگ نتیجه بسیار  .ها بسیار مفید باشدقالب یك یا چند پاراگراف می تواند برای آن

آموزشی خود را تکمیل کنم متوجه شدم  نکته 181 فهرستخوبی داشت و وقتی توانستم 

دادم و به همین خاطر این کار را ادامه  .برای گفتن وجود دارد نکات بسیار بیشتری

در چند . ردمک یادداشت در موقعیت های مختلف  را در گوشی خودبیشتری پیوسته نکات 

مشاهداتی که در کالس خود داشتم و گفتگو با سایر  سعی کردم بر اساسسال بعد 

 مناسب را استخراج کنم.لی احتما های نکته دبیران

تنها کاری که  .                                                          هدف من از این کار صرفا  یافتن مطلب برای نوشتن در وبالگم بود

در می کردم. یادداشت را ات نک کرده  و ایناین بود که به جزئیات دقت  دادمانجام می 

کنم تا  گردآوری ای طی تعطیالت تابستان تصمیم گرفتم تمام این نکات را در مجموعه

 از بیش شدم متوجه که بود آنجا چند نکته در این فاصله جمع آوری شده است. درببینم 

 .مه اکرد جمع آورینکته آموزشی  188

 .کتاب دیگری کفایت میکند گارشنمتوجه شدم این تعداد نکته برای در آن زمان 

بیان شده  نکته 365در اینجا تالش هاست. ماحصل این ، آنچه پیش روی شما قرار دارد

 در روابط کالس، مدیریت انضباط، و تنبیه جمله از مختلف های حوزه . این نکاتاست

 بکتا این امیدوارم شود. می شامل را معلمی ای حرفه در آوردن دوام و موفقیت مدرسه،

 از پس "داستان زمان" با عنوان بخش هایی کتاب این باشد. در طول مفید شما برای

م استان های برگرفته از حرفه تدریسآورده شده است این بخشها در واقع د نکاتبرخی 

 . امیدوارم از آنها لذت ببریداست.  توصیه های بیان شده در این کتاب از الهامی است که


