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ಬುದಿ್ಧ ಶಕಿ್ತ  (Intelligence) ಬಗೆ್ಗ  ನಮಗ್ಗಷ್ಟು  ಗೊತಿ್ತ  ? 
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ಪೋಠಿಕೆ 

ಕಲಿಕೆಯನ್ನು  ಉತ್್ೇಜಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಾಹ್ಾ  ಅಭಿಪ್ಾ ೇರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯತ್  ಮಕಕ ಳನ್ನು  

ತೊಡಗಿಸುವರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು  ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾ ಭಾವ ಬೇರುತ್ವೆ. 

ಅವು ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದದ ವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಂದರೆ - ಪಕವ ತ್, ಬುದಿ್ಧ ಶಕ್್ತ , ಅವಧ್ಯನ, 

ಶಾಲಾವಾತಾವರಣ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನೇಧೇರಣೆ, ಕೌಟಂಬಕ ಹಿನ್ನು ಲೆ ಮತ್ು  ಆಸಕ್್ತ . 

ಬುದಿ್ಧ ಶಕಿ್ತ  (Intelligence) 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನಶಾಾ ಸ್ ರದ ಪಾ ರ್ಕರ ಬುದಿ್ಧ ಶಕ್್ತ  ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನಾ  ಅಂಶ ಅಥವಾ ಹುಟು ಗುಣ. 

ಬುದಿ್ಧ ಶಕ್್ತ  ಎಂದರೆ ಸನ್ನು ವೇಶಕೆಕ  ತಕಕ ಂತ್ ಕಲಿಕೆ. ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು  ಬಳಸುವುದ್ಯಗಿದೆ. ಬುದಿ್ಧ ಶಕ್್ತಯು ಕಲಿಕೆಯಂದ 

ಬರುವಂತಹ್ದದ ಲಲ . ಆನ್ನವಂಶಿೇಯವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳುು ತ್ದೆ. ವಿವಿಧ ವಾ ಕ್್ತಗಳಲಿಲ  ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. 

ಗೇಟ್್ಸ  ಮತಿ್ತ  ಮತಿ್ತತರರ ಪ್ರ ಕಾರ 

"ಬುದಿ್ಧ ಶಕ್್ತ  ಎಂದರೆ ಕಲಿಕೆಯ ಅಹ್ಾತ್ಗಳ ಒಟು  ಸಂಗಾ ಹ್. ನ್ನಲೆಗಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಗುಂಪು ಮಾಡುವ 

ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ಮತ್ು  ಅಚ್ಚಚ ಕಟು ತನದ್ಧಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು  ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ು  ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  

ಬಡಿಸುವಲಿಲ  ನವಾ ತ್ ಮತ್ು  ಚಾತುಯಾಗಳನ್ನು  ಪಾ ದಶಿಾಸುವುದು." 

ಬುದಿ್ಧ ಶಕ್್ತಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಾ ತಿಯೊಬಬ  ವಾ ಕ್್ತಯಲಿಲಯೂ 5 ರಿಂದ 10 ವಷಾದವರೆಗೆ ನ್ನಧ್ಯನವಾಗಿ 

ಮತ್ು  10 ರಿಂದ 18 ವಷಾದವರೆಗೆ ತಿೇವಾ ವಾಗಿ ಬೆಳಯುತ್ದೆ ಮತ್ು  18 ವಷಾಗಳಿಂದ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ನ್ನಂತು 

ಬಡುತ್ದೆ. ತದನಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ ಸಂಗಾ ಹ್ಣೆ ಮತ್ು  ಕುಶಲತ್ಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 

ಬುದಿ್ಧ ಶಕ್್ತಯು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳಯುವುದು. 

ಬುದಿ್ಧ ಶಕ್್ತಯನ್ನು  ಅಳಯಲು ಜಮಾನ್ ದೇಶದ ಟಮಾನ್ (1918) ಎಂಬುವರು ಸೂತಾ ವನ್ನು  ತಿಳಿಸಿದರು. 

100
CA

MA
IQ     IQ  ->  ಬುದಿ್ಧ ಶಕ್್ತಯ ಪ್ರಾ ಪ್್ರಂಕ 

                                                   MA ->  ಮಾನಸಿಕ ವಯಸುು  (Mental age) 

                                                   CA ->  ಹುಟ್ಟು ನ್ನಂದ ಬಂದ ವಯಸುು       
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ಬುದಿ್ಧ ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರರ ಪಿ್ರಾಂಕ (IQ) ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಹೇಳಬಹುದು. 

0 ರಿಂದ 20 ಹೆಡಡ ರು 

50 ರಿಂದ 60 ಮಂಕರು 

70 ರಿಂದ 80 ಮಂದ ಬುದಿ್ಧಯವರು 

90 ರಿಂದ 100 ಸಾಧ್ಯರಣ 

110 ರಿಂದ 120 ಬುದಿ್ಧವಂತರು 

120 ರಿಂದ 130 ಅತಿೇ ಬುದಿ್ಧವಂತರು 

130 ರಿಂದ 140 ಪಾ ತಿಭಾವಂತರು 

140 + ಪಾ ತಿಭಾವಂತ ಮೇಧ್ಯವಿಗಳು 

ಈ ವಗಿೇಾಕರಣವು ಒಂದು ವಗಾಕೆಕ , ಗುಂಪಿಗೆ, ಶಾಲೆಗೆ, ರಾಜಾ ಕೆಕ , ದೇಶಕೆಕ  ಮತ್ು  ಜಗತ್ಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

ತ್ತೋರ್ಮಾನ 

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಾಗಳಲಿಲ  ರ್ನವು ವಾ ಕ್್ತಗಳ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ಸಾಧನ್ನಗಳನ್ನು  ರ್ಕಣುತ್್ೇವೆ. ಯಾವುದೇ 

ಕೆಷ ೇತಾ  ತ್ಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆ ಕೆಷ ೇತಾ ದಲಿಲ  ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ಪಾ ಗತಿ ಮತ್ು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನ್ನು  ಹಾಗೂ 

ಸಂಶೇಧನ್ನಗಳನ್ನು  ಗಮನ್ನಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಇದಕೆಕ  ರ್ಕರಣ ರ್ನವು ಈಗಿನ ಆಧುನ್ನಕ ಸಮಾಜದಲಿಲ  

ವೈಜ್ಞಾ ನ್ನಕ, ತಾಂತಿಾ ಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಷ ೇತಾ ದಲಿಲ  ಪಾ ಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು. ಇಂತಹ್ ಪಾ ಗತಿಗಳನ್ನು  ರ್ನವು 

ರ್ಕಣಬೇರ್ಕದರೆ ಅದಕೆಕ  ಕೆಲವು ವಾ ಕ್್ತಗಳು ರ್ಕರಣರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ವಾ ತಾಾ ಸವನ್ನು  ಗುರುತಿಸಬೇರ್ಕದರೆ ಅದು 

ಅವರವರ ಬುದಿ್ಧ ಶಕ್್ತ  ರ್ಕರಣ. ಅಂದರೆ ವಾ ಕ್್ತಗಳ ಬುದಿ್ಧ ಶಕ್್ತಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ಸಾಧನ್ನಗಳ 

ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ರ್ನವು ರ್ಕಣುತ್್ೇವೆ. 
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