
تقدیر و تشکر
کـرده ام. در ایـن مسـیر، از سـوی بسـیاری از معلمـان،  کار در آمـوزش سـپری  مـن زندگـی ام را بـا 
گرفتـه ام. تعـداد آن هـا  دانشـمندان، و اندیشـمندان در همـۀ حوزه هـا مـورد لطـف و تحسـین قـرار 
کـه بخواهـم تک تـک ازشـان تشـکر نمایـم. میـزان ِدیـِن مـن بـه آن هـا بـا خوانـدن  بیـش از آن اسـت 
که در مدارس و جاهای دیگر  کتاب مشـخص می گردد، به خصوص نسـبت به آنانی  سـطور این 
کـه  کرده ایـم و آن را توضیـح داده ایـم. بااین حـال، بایـد از برخـی افـراد خـاص  کارشـان اسـتناد  بـه 

کتـاب نقـش داشـته اند تشـکر نمایـم.  به صـورت مسـتقیم در تولیـد ایـن 
کـرد، تشـکر می کنـم. وی  کتـاب بـا مـن همـکاری  کـه در نوشـتن ایـن  ابتـدا از لـو آرونیـکا1، 
وظیفـۀ اجـرا و آماده سـازی اولیـۀ مصاحبه هـا و تحقیقـات مـوردی را بـه عهـده داشـت، و از آغـاز 
کل فراینـد تألیـف بـوده اسـت. مـن عمیقـًا از وی  تـا پایـان، یـک متخصـص و شـریک دانـا در 

سپاسـگزارم. متشـکرم لـو. 
او به طـرق  انجـام داد.  را  کنترل هـای زمینـه ای  از تحقیقـات و  رابینسـون2 بسـیاری  جـان 
بـر  مـن، عـاوه  بـرای  کار  ایـن  باعـث شـد  و  فراینـد تحقیـق مشـارکت داشـت  کل  در  مختلـف 

باشـد.   نیـز  لذت بخـش  پـروژه ای  داشـت،  کـه  اهمیتـی 
پیتر میلر3، مشـاور انتشـاراتی مان، مانند همیشـه بهترین مسیر انتشـار را برایمان مشخص 

کاترین کورت4 و تارا سـینگ کارلسـون5 در انتشـارات پنگوئن همکاران زبدۀ ما در ارائۀ این  نمود. 

کتاب با شـکل فعلی اش بودند. 
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جـودی ُرز1، مثـل همیشـه، اسـتادانه اولویت بنـدی همـۀ قسـمت های یـک برنامـۀ پیچیـده 

کـه فکـر می کـردم خیلـی مهم انـد  کمـک بزرگـی بـرای مـن بـود تـا بدانـم چیزهایـی  را انجـام داد و 

نبودنـد.  این گونـه 

دخترم ِکیت رابینسـون2، طبق معمول، پای ثابت حمایت و مشـارکت سـازنده بود. پسـرم، 

جیمـز، مثـل همیشـه مـن را تحـت فشـار می گذاشـت تـا در بیـان آنچـه معتقـدم و اعتقـاد بـه آنچـه 

می گویـم شـفاف تر و دقیق تـر باشـم.  

کـه همیشـه می گویـد  کسـی  کار و زندگـی ام، سپاسـگزارم،  بیـش از همـه، از ِتـری، شـریک 

کاری کـه می کنیـم مهـم اسـت و این طـور دلـم را محکم می کند. حس خطاناپذیـر او در خصوص 

می کشـد.  چالـش  بـه  مـرا  روز  هـر  صحیـح  ارزش هـای  بـه  پایبنـدی  و  مسـیر  بهتریـن  انتخـاب 

راهنمایـی و مشـاورۀ دائمـی اش تصـور اینکـه بـدون او چـه دسـتاوردی داشـتم را مشـکل می کنـد. 

1.  Jodi Rose
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بفهمنـد،  درسـت  را  حرفـم  گـر  ا امـا  موافق انـد،  مـن  بـا  می گوینـد  افـراد  بعضـی  نوشـته اند.  اندیشـه هایم 
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گفته هایـم جواب گـو باشـم،  کمـال میـل حاضـرم بابـت   تفکـرات بـه بـاد انتقـاد می گیرنـد. مـن همیشـه بـا 

پینوشتها
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ُ
گ 21.  وزیـر سـابق آمـوزش در بریتانیـا، مایـکل 
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