« خطای سخت گیری و مدارا »
تِ هکالوِ ّای زیر تَجِ ًواییذ:
سیٌا :علی! استاد درس "الف" را ارزیاتی کردُ ای؟
علی :آرُ! ًورات خیلی پاییٌی تْص دادم.
سیٌا :چرا؟ اٍ کِ استاد خَتی تَد ٍ تار علوی زیادی داضت.
علیً :ذیذی چقذر سخت گیرُ ّویطِ از ها کار هی خَاد.
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سیٌا :درستِ ٍلی خیلی استاد خَتیِ! تثیي هطالة را چِ خَب فْویذین.
علی :خة! ٍلی خیلی سخت گیرُ ............

هحذثِ :فرزاًِ! استاد درس "ب" را چطَر ارزیاتی کردی؟
فرزاًًِ :ورات خیلی تاالیی تْص دادم.
هحذثِ :هگِ یادت رفتِ کِ تیطتر اٍقات دیر تِ کالس هی آهذ ٍ خَب درس ًوی داد.
فرزاًِ :خة! ٍلی تا ها خیلی راُ هی اٍهذ ٍ خیلی تاّاش راحت تَدین.

هحذثِ :درستِ! ٍلی هي کِ ّیچی از درسص ًفْویذم ٍ اصال خَب درس ًوی داد.
فرزاًِ :درستِ! هٌن ّیچی از درس ًفْویذم ٍلی یادتِ هثل استاد درس الف ًثَد ٍ اصال از ها تکلیف
ًویخَاست ٍ .....
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.
در ایي هکالوِ ّا علی ٍ فرزاًِ دچار خطایی تِ ًام خطای "سخت گیری ٍ هذارا" ضذُ اًذ .ایي خطا زهاًی رخ
هی دّذ کِ فرد ارزیاب تذٍى تَجهِ تهِ عولکهرد ٍاقاهی اسهتادا صهرفا تراسهاس جهذیت ٍ یها آسهاى گیهری
هذرساىا تِ آىّا ًورُ هیدّذ .ایي در حالی است کِ در هحیطّای داًطگاّیا اّذافی از پیص تاییي ضهذُ
ترای ّر هَضَع درسی ٍجَد دارد کِ تایذ هذرساى تالش ًوایٌذ تا داًطجَیاى را تِ سهط اًتاهارات هاهیي
ًائل ًوایٌذ .چٌاًچِ در هَضَع درسیا تَاًایی ًقذ ٍ تحلیل داًطجَیاى ٍ کارترد آهَختِ ّا در هحهیط عولهی
ٍ ٍاقای ٍ یا ارزیاتی رٍیکردّا هذًار تاضذا تذیْی است کِ هذرساى جذیتر کِ اًتاار فاالیتّای تیطتری
را از داًطجَیاى دارًذا اهکاى هَفقیت تیطتر یادگیرًذُّا را در تسلط تِ هَضهَعا کاریهاتی ٍ هَفقیهتّهای
ضغلی آتی ٍ اهکاى اداهِ تحصیل فراّن هی آٍرًذ .در ایي ضرایطا تخصیص ًورُ تیطتر تهِ هذرسهاى آسهاى
گیرا در زهرُ ایي ًَع خطا هحسَب هی ضَد.

