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ਿਵਲੀਅਮ ਪ�ਰੀ ਦ� 
ਬ�ਿਧਕ ਅਤ� ਨ�ਿਤਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਯ�ਜਨਾ
9 “ਪ�ਰੀ” ਅਹ�ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ (ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਲ�ਕਕੀ ਐਟ ਅਲ. 1986)

ਿਵਲੀਅਮ ਜ�. ਰ�ਪਫ�ਰਟ
ਕ�ਿਪਊਟਰ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤ� ਇ�ਜੀਨੀਅਿਰ�ਗ ਿਵਭਾਗ, ਿਫਲਾਸਫੀ ਿਵਭਾਗ, 
ਅਤ� ਸ�ਕਰਮਣ ਿਵਿਗਆਨ ਲਈ ਕ�ਦਰ 
ਬਫ�ਲ�, ਬਫ�ਲ�, ਐਨ.ਵਾਈ. 14260-2500 ਿਵਖ� ਿਨਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਟ�ਟ ਯ�ਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤ� ਿਚਤਾਵਨੀ: ਇ�ਕ ਬਹ�ਤ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਿਵਆਪਕ ਰ�ਪਰ�ਖਾ ਹ�. ਤ�ਹਾ� ਪ�ਰੀ ਦੀ ਮ�ਲ ਿਕਤਾਬ ਅਤ� ਲ�ਖ ਜ� ਇਸ
ਦਸਤਾਵ�ਜ਼ ਦ� ਅਖੀਰ ਤ� ਸ�ਦਰਿਭਤ ਿਕਸ� ਵੀ ਹ�ਰ ਸਾਿਹਤ � ਪੜ�ਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹ�. ਜ� ਤ�ਸ� ਪ�ਰੀ ਨ�ਟਵਰਕ ਦ� ਲ�ਕ�
ਨਾਲ ਸ�ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ� ਹ�. ਵਧ�ਰ� ਵ�ਰਿਵਆਂ ਅਤ� ਕ�ਝ ਹ�ਰ ਸਮ�ਗਰੀ ਲਈ, ਮ�ਰ� ਪਾਵਰਪ�ਆਇ�ਟ ਸਲਾਈਡ ਸ਼� ਵ�ਖ�
ਿਵਲੀਅਮ ਪ�ਰੀ ਨ� ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ (ਅਤ� ਉਸ ਦ� ਦਾਅਵ� � ਅਗਲ� ਖ�ਜ� ਦ�ਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ�) ਜ� ਿਕ ਕਾਲਜ ਦ�
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (ਪਰ ਦ�ਸਰ�, ਵੀ) ਬ�ਿਧਕ (ਅਤ� ਨ�ਿਤਕ) ਿਵਕਾਸ ਦ� ਸ�ਬ�ਧ ਿਵ�ਚ 9 “ਸਿਥਤੀ” ਦ�ਆਰਾ “ਯਾਤਰਾ” ਇਹ ਅਵਸਰ�
ਦਾ ਿਗਆਨ ਦ� �ਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦ� ਵਤੀਰ� ਦ� ਰ�ਪ ਿਵ�ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ�. 9 ਪਦਵੀਆਂ, 4 ��ਣੀਆਂ ਿਵ�ਚ ਵ�ਡੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਏ. ਦ�ਆਚਾਰ / �ਾਪਤ ਿਗਆਨ: 
ਅਥਾਰਟੀ ਿਵਚ ਗ�ਲਡਨ ਟ�ਬਲਸ ਉ�ਤ� ਉ�ਕਰੀ ਸਹੀ / ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਮ�ਜ�ਦ ਹਨ, ਜ� ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ � ਜਾਣ� ਹਨ.

1. ਬ�ਿਨਆਦੀ ਦ�ਸ਼ਣ: 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮ�ਿਸਆਵ� ਹ�ਲ ਹਨ; 

ਇਸ ਲਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਕ�ਮ ਹ� ਰਾਈਟ ਸ�ਲ�ਸ਼ਨ ਿਸ�ਖਣਾ

2. ਪ�ਰਾ ਦ�ਿਵਧਾ: 
ਕ�ਝ ਅਿਧਕਾਰ (ਸਾਿਹਤ, ਦਰਸ਼ਨ) ਅਸਿਹਮਤ; 
ਹ�ਰ (ਿਵਿਗਆਨ, ਗਿਣਤ) ਸਿਹਮਤ ਹ��ਦ� ਹਨ 

ਇਸ ਲਈ, ਰਾਈਟ ਸ�ਲਯ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਪਰ ਟ�ਬਲਸ ਦ� ਕ�ਝ ਅਿਧਆਪਕ ਦ� ਿਵਚਾਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ. 
ਇਸ ਲਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਕ�ਮ ਸਹੀ ਸ�ਲਯ�ਸ਼ਨ ਿਸ�ਖਣਾ ਅਤ� ਦ�ਿਜਆਂ � ਨਜ਼ਰਅ�ਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹ�!

ਿਰਪ�ਰਟ ਦੀ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ, ਭਾਗ 1: ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ� ਦ�ਵ�ਲ� ਲ�ਕ� ਵਜ� ਸ਼�ਰ� ਕਰਦ� ਹ� ਿਕਉਂਿਕ ਅਸ� ਸ�ਸਾਰ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ �
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕ� ਅਤ� ਇਸ ਤ� �ਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਸ਼�ਰ�ਆਤ ਕਰਦ� ਹ�.

B. ਬਹ�ਕ�ਮੀ / ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤ�: 
ਿਵਰ�ਧੀ ਜਵਾਬ� ਹਨ; 
ਇਸ ਲਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ � ਆਪਣ� ‘ਅ�ਦਰ�ਨੀ ਆਵਾਜ਼�’ ਤ� ਭਰ�ਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ�, ਨਾ ਿਕ ਬਾਹਰਲ� ਅਿਧਕਾਰ.

3. ਸ਼�ਰ�ਆਤੀ ਬ��ਧੀ: 
2 ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮ�ਿਸਆਵ� ਹਨ: 
a. ਿਜਨ�� ਦ� ਹ�ਲ ਅਸ� ਜਾਣਦ� ਹ�



a. ਨ� ਦ ਹਲ ਣਦ ਹ
b. ਿਜਨ�� ਦ� ਹ�ਲ ਅਸ� ਅਜ� ਤ�ਕ ਨਹ� ਜਾਣਦ� ਹ� 

(ਇਸ �ਕਾਰ, ਦਵ�ਵਾਦ ਦਾ ਇ�ਕ ਿਕਸਮ). 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਕ�ਮ ਿਸ�ਖਣਾ ਹ� ਿਕ ਸਹੀ ਸ�ਲ�ਸ਼ਨ ਿਕਵ� ਲ�ਭਣਾ ਹ�.

4. ਦ�ਰ ਗ�ਣਤਾ: 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮ�ਿਸਆ ਦ�ਜੀ ਿਕਸਮ ਦ� ਹਨ; 

ਇਸ ਲਈ, ਹਰ�ਕ � ਆਪਣੀ ਖ�ਦ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ�;ਜ�ਕ�ਝ ਸਮ�ਿਸਆਵ� ਅਸ�ਰ�ਿਖਅਤ ਹਨ; 
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕ�ਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ ਤ�ਸ� ਿਕਹੜਾ (ਜ�ਕਰ ਕ�ਈ ਹ�) ਹ�ਲ ਜ� ਤ�ਸ� ਚ�ਣਦ� ਹ�.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਕ�ਮ ਬਲਦ � ਸ਼�ਟ ਕਰਨਾ ਹ�. 
(ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਵ� ਲ�ਕ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਹਨ, ਜ� ਿਕ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਰਲ�ਟੀਿਵਜਮ ਹ�)

ਇਸ ਸਮ�, ਕ�ਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦ�ਿਸ਼ਤ ਹ� ਜ�ਦ� ਹਨ, ਅਤ� ਜ� ਿਫਰ ਿਪਛਲੀ (“ਸ�ਰ�ਿਖਅਤ”) ਸਿਥਤੀ � ਵਾਪਸ ਚਲ� ਜ�ਦ� ਹਨ (“ਮ�
ਸ�ਚਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਗਿਣਤ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ�ਗਾ, ਸਾਿਹਤ ਨਹ�, ਿਕਉਂਿਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹਨ ਅਤ� ਿਜ�ਨ� ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਨਹ�”)
ਜ� ਿਫਰ ਬਚ� ( (“ਮ� ਕਾਲਜ ਨਹ� ਖੜ�ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�, ਉਹ ਚਾਹ��ਦ� ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦ�ਵ�” ਜ� “ਮ� ਕਾਲਜ ਨਹ� ਖੜ�
ਸਕਦਾ ਹ�; ਕ�ਈ ਵੀ ਤ�ਹਾ� ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦ�ਦਾ.”)
ਰ�ਪਪ�ਰਟ ਦੀ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ, ਭਾਗ 2: ਕ�ਝ ਗ�ਲ� ਬਾਰ� ਅਸ� ਗਲਤੀਆਂ ਿਵਚ ਿਸ�ਖਦ� ਹ�ਏ ਅਤ� ਅ�ਦਰ�ਨੀ ਜ� ਅ�ਦਰ�ਨੀ
“ਭਾਵਨਾਵ�” ਜ� ਚੀਜ਼� ਬਾਰ� ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹ�ਤ ਸਾਰ� ਗ�ਣ� ਿਵਚ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦ� ਹ� ਪਰ
ਸਪਸ਼ਟ ਜ� ਸਪ�ਸ਼ਟ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� � ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਜਨ�� � ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ� ਜ� ਜਾਇਜ਼
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ�.

C. ਿਰਲ�ਟੀਿਵਜਮ / ਿਵਧੀਗਤ ਿਗਆਨ: 
ਅਨ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਤਰਕ ਿਵਧੀਆਂ ਹਨ: 
ਜ�ਿੜਆ ਹ�ਇਆ ਿਗਆਨ: ਹਮਦਰਦੀ (ਤ�ਸ� ਇਹ ਿਕਉਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ� ਹ� ਿਕ ਐਕਸ?; ਇਹ ਕਿਵਤਾ ਮ�ਰ� ਲਈ ਕੀ ਕਿਹ�ਦੀ
ਹ�?) 
ਵ�ਖਰ� ਿਗਆਨ: “ਿਵਸ਼ਲ�ਸ਼ਣ ਿਵਸ਼ਲ�ਸ਼ਣ” (ਇਸ ਕਿਵਤਾ ਦ� ਿਵਸ਼ਲ�ਸ਼ਣ ਲਈ ਮ� ਿਕਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�?)

5. ਸ�ਦਰਭ ਰੀਲ�ਟੀਿਵਜਮ: 
ਸਾਰ� �ਸਤਾਿਵਤ ਹ�ਲ ਕਾਰਨ� ਕਰਕ� ਸਮਰਥਤ ਹਨ; 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, �ਸ�ਗ ਿਵ�ਚ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ� ਅਤ� ਸਮਰਥਨ ਦ� ਸਬ�ਧ ਿਵ�ਚ. 
�ਸ�ਗ ‘ਤ� ਿਨਰਭਰ ਕਰਦ� ਹ�ਏ, ਕ�ਝ ਹ�ਲ ਦ�ਿਜਆਂ ਨਾਲ� ਿਬਹਤਰ ਹ��ਦ� ਹਨ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਕ�ਮ ਹ�ਲ�� ਦਾ ਮ�ਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਿਸ�ਖਣਾ ਹ�

ਰ�ਪਫ�ਟ ਦੀ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ, ਭਾਗ 3: ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ� ਿਫਰ ਸ�ਵ�ਦਨਸ਼ੀਲ ਿਰਲ�ਿਟਿਵਿਵਸਵ ਿਵਚ ਿਵਕਿਸਤ ਹ� ਜ�ਦ� ਹ� ਜਦ� ਅਸ�
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਆਪਣ� ਸ�ਜਮ � �ਗਟ ਕਰ ਸਕਦ� ਹ� ਅਤ� ਉਹਨ� ਲਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤ� ਉਨ�� ਿਵਚ ਸ�ਬ�ਧ� ਦੀ ਮ�ਗ ਕਰ
ਸਕਦ� ਹ�.

6. “ਪ�ਰਵ-ਵਾਅਦਾ”: 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰ�ਰਤ ਵ�ਖਦਾ ਹ�: 

a. ਚ�ਣ� ਬਣਾਉਣ 
b. ਿਕਸ� ਹ�ਲ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ

ਡੀ. ਵਚਨਬ�ਧਤਾ / ਿਨਰਮਾਿਣਤ ਿਗਆਨ: 
ਿਨ�ਜੀ ਅਨਭਵ ਅਤ� ਿਰਫਿਲਕਸ਼ਨ ਦ� ਨਾਲ ਦਿਜਆਂ ਤ� ਿਗਆਨ �ਾਪਤ ਕਰਨਾ



Leave a comment

ਿਨ�ਜੀ ਅਨ�ਭਵ ਅਤ ਿਰਫਿਲਕਸ਼ਨ ਦ ਨਾਲ ਦ�ਿਜਆ ਤ ਿਗਆਨ �ਾਪਤ ਕਰਨਾ

7. ਵਚਨਬ�ਧਤਾ: 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ �ਤੀਬ�ਧਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ�

8. ਵਚਨਬ�ਧਤਾ ਦੀਆਂ ਚ�ਣ�ਤੀਆਂ: 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ �ਤੀਬ�ਧਤਾ ਦ� �ਭਾਵ ਅਨ�ਭਵ ਕਰਦ� ਹਨ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜ਼�ਮ�ਵਾਰੀ ਦ� ਮ��ਿਦਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹ�

9. “ਪ�ਸਟ-ਕਿਮਟਮ�ਟ”: 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ � ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹ��ਦਾ ਹ� ਿਕ �ਤੀਬ�ਧਤਾ ਚ�ਲਦੀ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹ�, ਉਭਰਦੀ ਹ�ਈ ਗਤੀਿਵਧੀ ਹ�

ਯਾਤਰਾ � ਕਈ ਵਾਰ ਦ�ਹਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ�; ਅਤ� ਇ�ਕ ਵ�ਖ ਵ�ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦ� ਸਬ�ਧ ਿਵ�ਚ ਇ�ਕ ਹੀ ਸਮ� ਤ� ਵ�ਖ ਵ�ਖ ਪੜਾਵ�
ਤ� ਹ� ਸਕਦਾ ਹ�.
Source: https://cse.bu�alo.edu/~rapaport/perry.positions.html
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