
رمز عبور سمپاد 2

     در این پرونده و در تکمیل پرونده ش��ماره پیش��ین فصل نامه، می خواهیم مدخل دیگری به چگونگی 
آزمون ورودی مراکز اس��تعداد درخش��ان باز کنیم. مقاله دکتر احمد عابدی که در این ش��ماره به شکلی 
خالصه  با عنوان »مروری اجمالی به روش های شناسایی دانش آموزان بااستعداد و تیزهوش« آمده است، 
پیش نیازی اس��ت برای آنچه در این ارتباط خواهم آورد. هم چنین برای خواننده این مقاله خوب اس��ت 
مروری برمطلب »رمزعبورسمپاد« یا همان »مروری برتحوالت در گزینش مدارس استعداد در درخشان« 
در ش��ماره پیش��ین )71( داشته باش��د، چرا که قصد نداریم در این مقاله به شکلی همه جانبه به چرایی 
روش انتخاب دانش آموز در مراکز استعدادهای درخشان برسیم. رسیدن به آن نه کار یک مقاله است و نه 
در یک بازه کوتاه مدت قابل دست یابی است، بلکه الزم است با بهره گیری از روش های علمی، پژوهش های 
مرتبطی انجام پذیرد تا بتوان پاسخی علمی به این پرسش که: »برای انتخاب دانش آموز مناسب تحصیل 

در مراکز استعدادی درخشان چگونه باید عمل کرد؟« به دست آورد.
    اندک��ِی مناب��ع ای��ن پرونده هم به همین دلیل اس��ت، زیرا با توجه به تفاوت ه��ای زیادی که در ابعاد 
اس��تراتژی، پیشینۀ علمی، فرهنگی و حتی فناوری با سایر کشورها داریم، تنها با مقایسه روش های آنها، 

شاید بتوانیم به ایده هایی اولیه برسیم.

پرونـده 

مروری بر وضع موجود 
نظام پذیرش دانش آموزان در
مدارس استعدادهای درخشان
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در بيش��تر تعاریف »تيزهوش��ي« به معناي برخورداري از هوش بهر باال و اصطالح »با اس��تعداد« 
به معني توانایي انجام ماهرانه اموري مانند نقاش��ي، مجس��مه س��ازی یا بازیگري است. تلفيق این دو 
اصطالح تقریباً درتمام تعاریف برنامه ها، به این معناست كه تمایز قایل شدن بين این دو اصطالح براي 
ارائه دهندگان این تعاریف آس��ان نيست. برخي از سازمان هاي آموزشي این دو اصطالح را متفاوت از 
هم و برخي آنها را مترادف مي دانند كه حتي بين آنها یک نش��ان مميز قرار مي دهند  )G/T( )پيرتو، 
2007(. اس��تعداد نس��بت به تيزهوشي مفهومي است كه بيشتر مورد استفاده و كمتر مورد انتقاد قرار 

مروری اجمالی بر روش های شناسایی
دانش آموزان با استعداد و تیزهوش
دکتر احمد عابدی1، رومینا منانی2

   دانش آموزان از لحاظ توانایي هاي ذهني، روش هاي آموختن، س��بک و سرعت یادگيري، آمادگي، عالقه و انگيزش 
نس��بت به كس��ب دانش و انجام فعاليت هاي تحصيلي با هم تفاوت دارند. بنابراین، در  نظر گرفتن تفاوت هاي فردي 
دانش آموزان در آموزش و برخورد متناسب با ویژگي هاي خاص آنان از وظایف مهم معلمان است )سيف، 1389(. به 
بيان دیگر، یكي از اصول پذیرفته شده و مورد قبول در تعليم و تربيت، توجه به تفاوت هاي فردي و در نهایت، توجه 
به نيازهاي فراگيران براي متناسب نمودن آموزش با سطح استعداد  و توانایي آنهاست. درصورتي  كه تعليم و تربيت 
بخواهد بس��تر رش��د همه جانبة فراگيران را فراهم نماید، هرگز نمي تواند بدون شناخت وتوجه به ماهيت منحصر به 
فرد آنها به این امر دس��ت یابد. ازس��وي دیگر، این حق مسلم همة افراد است كه به تناسب توانایي هایشان از حداكثر 

آموزش برخوردار و قرباني اكثریت نشوند )مهرمحمدي، 1382(.
   بنابراین الزم اس��ت به تعریف اس��تعداد و بررس��ي نظریه ها و برنامه هاي موجود در زمينه شناسایي  پرداخته شود، 
زیرا تدوین برنامه آموزشي مناسب، زماني مؤثر است كه افرادي كه به عنوان با استعداد شناخته می شوند، واقعاً داراي 

چنين خصيصه اي باشند )عابدي ، 1391(.

1- عضو هيئت علمی گروه روان شناسی و آموزش كودكان با نياز های خاص دانشگاه اصفهان
2- دانشجوی دكتری روان شناسی تربيتی  
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گرفته است. به نظر مي رسد استعداد، تالش زیاد را در طول زمان نشان مي دهد در حالي كه تيزهوشي 
به نعمتی بادآورده اشاره مي كند. استعداد در این مفهوم  مي تواند به عنوان مالک هاي عملكرد تعریف 

شود در حالي كه تيزهوشي به عنوان یک ویژگي شخصي دیده مي شود )سایلر، 2009(. 

مفهوم استعداد
براي اس��تعداد تعاریف متعددي ارائه ش��ده است؛ در عين حال هيچ توافق نظري در زمينه تعریف 
آن وجود ندارد. بيش��تر ای��االت و نواحي مدارس  ایاالت متحده آمریكا تعریف زیر یا مش��تقات آن را 
از »قانون آموزش و پرورش دانش آموزان تيزهوش و با اس��تعداد جيویتس« )1993؛ نقل از كاالهان، 
2009( استفاده مي كنند: »كودكان و جوانان با استعداد برتر، در مقایسه با سایر افراد همسن و داراي 
محيط و تجربه یكسان، توان بالقوه اي را براي پيشرفت، در سطح قابل توجه اي انجام یا نشان مي دهند. 
این كودكان و جوانان قابليت عملكرد باالیي را در حيطه هاي عقل  ذهنی، خالقيت و یا هنر، دارا بودن 
قابليت رهبري خارق العاده یا برتري داشتن در یک زمينه تحصيلي خاص از خود نشان مي دهند. آنها 
به خدمات و فعاليت هایي نياز دارند كه معموالً توس��ط مدارس ارائه نمي ش��ود. اس��تعداد باال در همه  
كودكان و جوانان از همه  فرهنگ ها و گروه ها، در بين تمام سطوح اقتصادي و در تمام زمينه هاي تالش 

بشري وجود دارد« )كر ،2009(. 
گاهي اوقات از كلمه اس��تعداد به معناي توانایي و مهارت اس��تفاده نادرس��ت مي شود، تفاوت هاي 
ظریفي بين این س��ه كلمه وجود دارد؛ آنچه فرد در زمان حال قادر به انجام آن اس��ت، توانایي است و 
آنچه فرد در گذش��ته به آن رس��يده است، مهارت است و استعداد یعني این كه فرد با چه سرعتی یا با 
چه اندازه تالش خواهد  توانس��ت بياموزد )كارتر،2007(. در تعاریف و طبقه بندی اس��تعداد هر یک از 
صاحب نظران از دیدگاهی آن را به ش��كل های مختلف تقسيم بندی كرده اند. ابزارهاي »طرح شناسایي 
و هدایت استعدادهاي برتر« )شهاب( نيز برای سنجِش زمينه ها و حيطه هاِي استعداِد كالمي، ریاضي، 
هنري، فضایي، حركتي- ورزشي، اجتماعي، فرهنگ دیني و علوم براي دانش آموزان دوره هاي ابتدایي، 

راهنمایي و متوسطه طراحی شده است )عابدی، 1393(.

اصول و معیارهای شناسایی دانش آموزان تیزهوش و با استعداد
كالرک )1997( الگوي پيش رونده اي را براي ارزیابي دانش آموزان با هدف برنامه ریزي آموزش��ي 
پيش��نهاد كرده اس��ت: 1( غربالگ��ري، 2( ارزیابي كارك��ردي ، ایجاد نيمرخ  براي هر ف��رد و مطالعه  
موردي، 3( شناسایي و جاي دهي  و 4( طراحي برنامه آموزشي مناسب. تاننبام )1983،1986( مراحل 
شناس��ایي را به قيفي تش��بيه كرده است كه در قسمت پهن آن غربالگري، در قسمت مياني انتخاب و 
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در قسمت باریک آن تفكيک قرار دارد. 
وجود افراد تيزهوش یا اس��تعدادهای درخش��ان مسلم است اما علم شناس��ایي آنها پيوسته مورد 
بحث بوده است. بر طبق نظر جانسن  )2009( »شناسایي دانش آموزان تيزهوش و با استعداد هيچ گاه 
یک علم دقيق نبوده اس��ت« و نمي تواند تنها با یک عدد -كه فقط یک حيطه از هوش را اندازه گيري 
مي كند- بيان ش��ود. در هر صورت، راهبردها و سياس��ت هاي مختلفي براي شناس��ایي دانش آموزان 

تيزهوش و با استعداد وجود به كار می رود و به شكل مستمر در حال تكامل و یا تغييراتی است. 
نتایج یک مطالعه تطبيقي كه توس��ط كالرک  در س��ال 2000 در هفده كش��ور انجام شد، نشان 
مي دهد كه از بين مالک هاي شناس��ایي تيزهوش��ان در این كشورها، موفقيت  در آزمون هاي پيشرفت 
تحصيلي  ش��امل علوم تجربی و ریاضي، آزمون هاي هوش و توصيه هاي معلمان بيش��ترین اس��تفاده را 
داش��ته است. هم چنين در بسياري كشورها از آزمون هایي كه خودش��ان طراحي و هنجاریابي كرده اند، 
استفاده شده است. در ميان آزمون هاي مختلف هوش، آزمون هاي استانفورد- بينه ، وكسلر، ریون ، ترستون  
و آزمون هوش غيركالمي  بيشتر از بقيه مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به گرایش هاي اخير در 
آموزش، بعضي از كشورها پوشه كار، مصاحبه، ابزارهاي غيركالمي، معرفي توسط خود و هم كالسي ها  
و معيارهاي چندگانه را در تش��خيص تيزهوش��ي به كار مي برند )كالرک، 2003(. متخصصان بر این 
نكته توافق دارند كه ش��يوه هاي شناسایي دانش آموزان با اس��تعداد نباید به آزمون  هاي هوش محدود 
ش��وند )تاننب��ام ، 2000؛ رنزولي و همكاران، 2002؛ اس��ترنبرگ، 2003(. ای��ن صاحب نظران تاكيد 
مي كنند براي شناس��ایي دانش آموزان با اس��تعداد باید از فنون، روش ها و ابزارهاي مختلفي اس��تفاده 
كرد. این رویكرد بر ابزارهاي چندگانه و مشاركت والدین و بخصوص ارزیابي هاي معلمان و والدین در 

شناسایي دانش آموزان با استعداد تأكيد مي كند. 

روش های شناسایی دانش آموزان بااستعداد
روش هاي شناس��ایي اس��تعداد -كه در نوبه خود از قرن بيستم توس��عه داده شده اند- بر سنجش 
»توانایِی شناختي« دانش آموزان تأكيد مي كردند چرا كه تصور مي شد یادگيري موفق را در هر حيطه 
یا زمينه یادگيري پيش بيني مي كند. اكنون اكثر روانشناسان درحالي كه سودمندي اندازه گيري  هاي 
توانایي شناختي را براي برآورد این توان بالقوه یادگيري رد نمي كنند، استعداد را به عنوان یک مفهوم 
متنوع  تر  مي بينند و رشد خبرگان را به عواملی فراتر از توانایي شناختي برتر وابسته مي دانند )لوهمن ، 
2009(. در س��ال 2013 دفتر كودكان استثنایي سازمان آموزش ایالت اوهایو  )آمریكا( جدول اطالعات 
ابزارهاي تأیيد ش��ده غربالگري و شناسایي تيزهوشي و استعداد را شامل 77 ابزار به همراه مشخصات 
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هر یک از آنها )حيطه هاي توانایي و استعداد، گروه سني و نحوه اجرا( منتشر كرده است. برای نمونه به 
برخي از آزمون هاي اس��تعداد اشاره می شود: آزمون تشخيص استعداد )DAT(، مجموعه آزمون هاي 
اس��تعداد عمومي )GATB(، آزمون هاي طبقه بندي اس��تعداد فالن��گان )FACT(، آزمون صالحيت 
 ،)GAT( آزمون اس��تعداد عمومي ،)SAT( آزمون اس��تعداد تحصيلي ،)AFQT( نيروهاي ارت��ش
مجموعه اس��تعداد بال )BAB(، زمينه یابي تعيين توانایي شغلي )CAPS(، آزمون استعداد تحصيلي 
مقدمات��ي )PSAT(، آزمون پيش��ينه فارغ التحصيالن )GRE(، آزمون قياس ه��اي ميلر )MAT( و 

مجموعه آزمون هاي سنجش منشي گري مينه سوتا )MCAB( هستند. 
دانش ما در خصوص تيزهوش��ي و اس��تعداد از مناب��ع اطالعاتي و مدل هاي پژوهش��ي مختلف 
نش��أت گرفته اس��ت. رویكردهایي كه به طور خاص به مفهوم س��ازي تيزهوش��ي و اس��تعداد مربوط 
مي ش��وند، عبارتن��د از رویك��رد روان س��نجي، رویكردهاي تبيين��ي از حوزه هاي علوم ش��ناختي یا 
روانشناس��ي ش��ناختي و روانشناسي اجتماعي و همچنين مطالعات گذش��ته نگر و آینده نگر )طولي( 

)هل��ر و هم��كاران،  2005(. 
درخصوص عملكرد برنامه هاي شناس��ایي اس��تعداد، آگاه بودن از اینكه در پيشرفت برنامه براي 
داوطلبي��ن، پي��ش نيازهاي اف��راد و نياز هاي محتواي جدید یادگيري باید متناس��ب با هم باش��ند، 
ضروري اس��ت. متأس��فانه، اغلب در پيش زمينه فرایند انتخاب، معيارهاي موفقيت خالص، بدون در 
نظ��ر گرفتن ميانجي ها  در ارزیاب��ي مورد توجه قرار مي گيرند. بنابراین، ارزش��يابي جامع و افتراقي 
باید یک مؤلفه ضروري در هر برنامه شناس��ایي اس��تعداد باش��د )فلدهوسن و یاروان، 2000(. براي 
مثال، مدل نظري گاگن )2004( اس��تعداد را محصول تكاملي تعامل بين تيزهوش��ي و ميانجي هاي 
ميان فردي و محيطي مي داند. هلر و همكاران )2005( در توصيف متغيرهاي مدل تيزهوشي مونيخ 
این گونه بيان كرده اند: » از دیدگاه روش ش��ناختي، باید بين س��ه گروه از متغيرها تفكيک قائل شد:  
1( ش��اخص هاي اس��تعداد مربوط به ش��خصيت یا پيش بين ها، 2( متغيرهاي مالک پيشرفت و  3( 
صفات مربوط به شخصيت غيرشناختي افراد تيزهوش و 4( متغيرهاي شرایط  اجتماعي - فرهنگي« 
الزم به ذكر اس��ت دو مورد آخر به عنوان ميانجي هاي سيستمي رابطه )همبستگي( بين پيش بين ها 
و م��الک به كار مي روند.  بنابراین در ارزیابي ظرفيت ه��اي دانش آموزان عالوه بر توانایي هاي ذهني 
و ش��ناختي الزم است متغيرهایی نظير اس��تعداد، انگيزه، شخصيت، رغبت، خودكارآمدي، ادراک و 
انعطاف پذیري نيز ارزیابي ش��وند. در ادامه به مهم ترین روش های شناسایی دانش آموزان با استعداد 

و تيزهوش اشاره می شود:
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1. آزمون های استاندارد هوش
برخ��ي از ویژگي هاي ش��ناختي وجود دارند كه بارها توس��ط پژوهش گ��ران در توصيف افراد داراي 
استعداد برتر از آن استفاده مي شود. یكي از بارزترین ویژگي هاي كودكان تيزهوش و با استعداد، پيش رس 
بودن آنها در رشد توانایي هاي ذهني است. آنها اغلب در یادگيري مهارت هاي مربوط به مراحل مختلف 
رشد، از هم ساالن خود جلوترند. براي مثال، بيشتر، دانش آموزي برچسب بااستعداد و تيزهوش مي خورد 
كه در آزمون هاي استنفورد - بينه یا مقياس هاي هوشي وكسلر، نمره 130 یا باالتر كسب كند. در نتيجه، 
این باور در ذهن بس��ياري از مربيان، روانشناسان، و سياس��ت گذاران باقي مانده است كه نمره IQ یک 

سيستم كّمي را براي تعریف استعداد فراهم مي كند )برلند ، 2009؛ كراموند ، 2004(.
2.  روش ها و ابزارهای چندگانه

 در یكي از روش ها افراد در محيط هاي گوناگون نظير خانه، مدرس��ه و سایر محيط هاي اجتماعي 
بررسي می شوند. به بيان دیگر، از معرفي هاي والدین و معلمان در مدارس به منظور كمک به فرایندهاي 
شناسایي دانش آموزان تيزهوش و با استعداد استفاده مي شود. معرفي ها مي توانند با تأكيد انحصاري بر 
روي توانایي هاي ذهنِي كلي یا توانایي ها و استعدادهاي خاص باشند. در ميان ابزارهاي مورد استفاده 
براي غربالگري و شناسایي دانش آموزان براي شركت در برنامه هاي تيزهوشي و استعداد، مقياس هاي 
درجه بندي معلمان بيش��تر از بقيه استفاده مي شود. از س��وي دیگر كودكان و نوجوانان را كسی بهتر 
از والدین خود آنها نمي شناس��ند. اما والدین، تنها، نيمرخ رشدي و توانمندي هاي خارق العاده فرزندان 
خ��ود را مي بينند و متأس��فانه معرفي هاي والدین چندان كه باید و ش��اید ب��ه كار نمي آیند. عالوه بر 
معرفي هاي معلم و والدین، هم س��االن در معرفي هم كالس��ي هاي تيزهوش و با اس��تعداد خود كارایي 
دارند. آنها در شناس��ایي دانش آموزان تيزهوش اقليت یا روس��تایي، یا از فرهنگ متفاوت، محروم یا 

ناتوان كارایي ویژه اي دارند و در واقع  دیگر را بهتر از دیگران مي شناسند )دیویس و ریم، 1390(. 
3. آزمون های خالقیت

اكثر برنامه هاي آموزش و پرورِش دانش آموزان تيزهوش و با استعداد، پيش برد خالقيت را به عنوان 
یكي از اهداف برنامه ای خود مي دانند و بس��ياري مفه��وم خالقيت را در فرآیند غربالگري خود به كار 
مي گيرند )كيم، كافمن، بير و س��ریرامن ، 2013(. نتيجه مطالعه گيبس��ون، فولي و پارک  )2009( بر 
روي یک نمونه تيزهوش و عادي نش��ان داد كه خالقيت در گروه تيزهوش به طور معني داري باالتر از 
گروه عادي اس��ت. نتيجه هاي به دس��ت آمده از پژوهش سهرابي، شهني یيالق، حقيقي و مهرابي زاده 
هنرمند )1388( نش��ان داده اس��ت كه متغيرهاي هوش هيجاني، خالقيت، ش��خصيت و راهبردهاي 
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انگيزشِي یادگيري از پيش بين هاِي بروز استعدادهاي درخشان در دانشجویان مي باشند. 
4. آزمون های شخصیت

ویژگي هاي شخصيتي از عواملي محسوب مي شوند كه بر چگونگي بروز توانایي هاي هوشي افراد 
نقش دارند )ش��كوهي یكتا و پرند، 1391(. در زیر بناي هرم پرورش اس��تعداد پيرتو )پيرتو، 1998؛ 
2004؛ 2007( ویژگي هاي شخصيتي قرار دارد. بسياري از مطالعات تأكيد كرده اند كه خالقاِن موفق، 
در همه حوزه ها، دارای ویژگي هاي ش��خصيتِي خاص و مش��تركی هستند. این ویژگي هاي شخصيتي، 

جنبه هاي مؤثري از نيازهای یک فرد برای پرورش كامل استعدادهایش هستند. 
مایرز و مک كولي  )1985؛ نقل از پيرتو و جانس��ون ، 2004( اظهار داش��ته اند كه به اندازه اي كه 
كاره��اي تحصيلي نيازمن��د توانایي براي كار با مفاهيم و ایده ها )درون گرای��ي( و با نمادها و انتزاعات 
)شهودي( است، استعداد تحصيلي نيز باید با ترجيح درون گرایي و شهودي در ارتباط باشد و هست. 

5. آزمون های رغبت
رغبت هاي علوم و مهندس��ي )واقع بين و جس��تجوگر( ب��ه طور مثبت با نم��رات توانایي ریاضي، 
فضایي و فني ارتباط دارد. توانایي ریاضي با نوع قراردادي یا سنتي و توانایي فني نسبت به رغبت هاي 
جستجوگر بيشتر با رغبت هاي واقع بين ارتباط دارد. رغبت هاي ادبي با توانایي هاي كالمي و پيشرفت 
ادبيات رابطه مثبت دارد. هم چنين، توانایي هاي كالمي همبس��تگي باالیي با رغبت هاي جستجوگری 
و هن��ري دارند. رغب��ت در خدمات اجتماعي -كه ش��بيه به نوع اجتماعي/حمایتي هالند مي باش��د- 
ب��ا بس��ياري از توانایي ها، به ویژه، توانایي ه��اي حيطه ریاضي و فضایي رابطه منف��ي دارند. گرایش به 
همبس��تگي منفي بين اندازه گيري هاي توانایي و نوع تهوري، قراردادي و اجتماعي گزارش شده است. 
از زمان ترمن و هالند بين س��طح توانایي ذهني )یا س��طح درک ش��ده( و عمق و وس��عت عالیق و 

رغبت هایک رابطه مثبت وجود دارد.
 در ایران نيز نزدیک به دو دهه است كه براي شناسایي استعدادها و هدایت تحصيلي دانش آموزان 
در مقطع دبيرس��تان از آزمون هاي رغبت س��نج )رغبت س��نج هالند و، اخيراً، رغبت سنج تحصيلي و 

شغلي استرانگ( استفاده مي شود.   

جمع بندی
با مرور پيش��ينه پژوهش ها مي توان به این نكته رس��يد كه در برنامه ها و مدل هاي شناس��ایي از 
دو نوع ابزار اس��تفاده مي شود. ابزارهاي رس��مي، مانند آزمون هاي هوش، خالقيت، پيشرفت تحصيلي 
و آزمون ه��اي اس��تاندارد توانایي ه��اي عموم��ي و اختصاصي و ابزارهاي غير رس��مي، مانند بررس��ي 
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نمونه كارهاي دانش آموزان و چک ليس��ت هاي رفتاري كه توس��ط معلمان، والدین، هم س��االن و خود 
دانش آموزان تكميل مي شوند. با گسترش برنامه هاي جستجوي دانش آموزان تيزهوش و بااستعداد در 
دوره دبس��تان )پایه هاي سوم تا ششم( نيز، تيزهوش ها و با استعدادها با آزمون هاي فراتوانش ارزیابي 
مي ش��وند. یكي از این آزمون ها آزمون پذیرش به دبيرس��تان  )SSAT( براي پایه هاي پنجم تا هفتم 
)ش��امل خرده آزمون هاي كمي، كالمي و درک خواندن( و دیگري آزمون توانایي مدرس��ه و دانش��گاه  
)SCAT( است. آزمون س��نجش توانایي هاي تحصيلي)PLUS( براي پایه هاي پنجم و ششم )شامل 
خرده آزمون هاي كمي، كالمي( اس��ت و آزمون دیگري كه بسيار در برنامه هاي جستجوي استعداد در 
مقطع دبستان استفاده مي شود آزمون EXPLORE است )لوپكوسكي- شوپليک و همكاران، 2003؛ 

دیویس و بي ریم، 1390(.
در كش��ور ما نيز در س��ال 1390 با نظر به ضرورت شكوفا نمودن استعدادهاي اشخاص سرآمد به 
عنوان ذخایر ملي و با عنایت به اهميت نقش و جایگاه این افراد در توسعه كشور به خصوص در زمينه 
توليد علم، هنر و فناوري »س��ندراهبردي كش��ور در امور نخبگان« در ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
تصویب ش��ده اس��ت. با توجه به چش��م اندازهاي این س��ند، كه به طور خالصه مأموریت آن: كشف، 
شناس��ایي، جذب، هدایت و حمایت تحصيل��ي، تربيتي و معنوي صاحبان اس��تعدادهاي برتر از دوره 

ابتدایي تا پایان دوره پيش دانشگاهي مي باشد.
در راستاي تحقق این مأموریت، كشف و شناسایي ابتدایي دانش آموزان با استعداد برتر بر اساس 
ارزشيابي مستمر، ممتد و مستند معلمان از دانش آموزان كالس خود در طول سال و بدون لزوم شركت 
آنان در آزمون ها و مس��ابقات خارج از مدرس��ه آغاز شده اس��ت.  لذا مركز ملّي پرورش استعدادهاي 
درخشان و دانش پژوهان جوان در جهت حركت به سمت روش های چندگانه، انعطاف پذیر و پویا برای 
شناسایی استعدادهای برتر به عنوان راهبردی مكمِل روش های فعلی شناسایی دانش آموزان تيزهوش 

و با استعداد اقدامات اوليه را به كار خواهد بست.




