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ABSTRACT  ARTICLE INFORMATION 

The aim of this study was to investigate the effect of chess training on 

strengthening visual memory and improving attention in fifth grade 

male students of Ghaen primary school using quasi-experimental 

method, pre-test-post-test with control group. A total of 40 people 

using sampling method Multi-stage clusters were selected and 

randomly divided into experimental and control groups. Data collection 

tool was Andrehry visual memory test and Toulouse-Pyron comet 

square. Then the chess training program for the experimental group 

was performed in 12 sessions of 90 minutes and finally the post-test 

was taken from the experimental and control groups. In order to 

analyze the data, the analysis of covariance method was used. The 

results showed that chess training has a positive effect on strengthening 

visual memory (F = 11.587 and p = 0.002) and improving students' 

attention (f = 0.018 and p = 0.031).  
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 مقدمه

هوش و  ی تقویت و فراگيری تعامل اجتماعی، اعتماد به نفس،از نيازهای اساسی کودک نياز به بازی است. نياز به بازی در حيطه     

کند. در حقيقت کودک از طریق بازی آموزش ی کودکی و تخليه انرژی نمود بيشتری پيدا میهای دورهخالقيت و برای باز کردن عقده

شناسد، به کند، دنيای اطراف خود را میبرد، رفتار بزرگترها را تقليد میکند و به خاصيت اشياء پی میای کشف میبيند. چيزهای تازهمی

شوند، و با های طبيعی میی بسياری از مسایل و پدیدهآورند و متوجهدهد. کودکان ضمن بازی تجارب زیادی به دست مینظم می کارها

کودک (Rastin,2016)کنندهای واقعی در اجتماع آماده میهای مثالی در بازی، خود را برای ایفای هر چه بهتر نقشبرعهده گرفتن نقش

، و هاشفتگی، آترسها ،هامنیانا، ناکامیها، کينو خشم ، قهعالو مهر ر ناهشيارت چه به صور و هشيارت از طریق بازی چه به صو

ر نها کناآبا  دور کردن آنها از خود یا بوسيله کنترل، یا بوسيله ، که بایدزد موآین طریق میارد و از ابه نمایش میگذد را خوی گمیهادرسر

د منطقیتر منجر میشوی هایبه تصميم گيرد فردر مش عاطفی وز آرابریابد. و دست میمش هيجانی آرابه نوعی دک سيله کووبياید. بدین 

(Karimianpour, 2010) این ميان، انواع اند. در ههای شناختی و عاطفی مورد تأکيد قرار دادقات زیادی تأثير بازی را بر حيطهتحقي

اند و از آن جمله شطرنج، به عنوان یک بازی صدرصد سازند، مورد توجه قرار گرفتههای فکری که دقيقا ذهن را درگير میمتفاوتی از بازی

 (Purpirar, 1989) ای یافته استیژهفکری، اهميت و

ستی درناو ستی ارد و درمایش بگذآزبه بوته را مختلفی  هاییتژاستراند ابتود هم میکند که فراموقعيتی فربه عنوان یک بازی، شطرنج       

د خوی مبتدر و کازه تااد فراما اند افتهست یادی دهنمورعد اندیشه به قوو اتجربه از راه مينه زین در امتخصص اد فراماید. هر چند زبيارا نها آ

ی موقعيتهاه و در ساسی نائل شدی اهادهبرراخطا به و مایش ه آزمر به شيوای ابتددر اشاید و ند زگير میسادرمختلف ی هادهبررا در را

 ( montazerpour,2008 )گيرندر بکال فعارت به صورا نها زی آبای بعد

، یک پيوند دو سویه است، فعاليت در شطرنج بسيار مورد توجه تحقيقات روانشناسی قرار گرفته است. پيوند بين شطرنج و روان شناسی      

کنند. به این دليل که شطرنج به جهت پيچيدگی و دانشمندان در شطرنج، مشخصه بارزی برای مطالعه بيشتر در حيطه روانشناسی مشاهده می

دهد. ضرورت ر انسانی، قواعد سازه و معيارهای دقيقی برای سنجيدن نتایج بدست میعمقی که دارد، بر خالف بسياری از تظاهرات رفتا

آید، هایی که در حين بازی پيش میگيرد. در اکثر مواقع، وضعيتتحليل روانشناسی فعاليت شطرنج باز، از اهميت نبرد انسان ها نشأت می

افتن بهترین ادامه بازی، به طور مطلق ممکن نيست و به این دليل، انتخاب بسيار پيچيده است. این امر بدان معناست که تحت این شرایط، ی

 ,Navai)فکری  و توجه بستگی دارد  عادات های فردی بازیکن مانند تجربه، دانش ،حرکت از سوی بازیکن تا اندازه زیادی به ویژگی

2010) 

به پژوهش عميق در حيطه کارکردهای شناختی مرتبط  1894و در سال نموده ای بود که به شطرنج توجه بينه نخستين روان شناس حرفه      

مطرح نمودن حافظه دیداری بود.  ،از جمله دستاوردهای بينه در حيطه کارکردهای شناختی مرتبط با موفقيت در شطرنج .با شطرنج پرداخت

های که بدون نگاه کردن به صفحه شطرنج و مهره توانایی دارد کرد که شطرنج باز نخبه،وی در توصيف حافظه دیداری، چنين عنوان می

ی مرتبط با ارقام، ی خویش استفاده نماید. چنين اقداماتی باعث گردیده بود تا در سواالت مقياس هوشی بينه، از حافظهاز حافظه حریف،

 .(Mohammad Baqir, 2012)کلمات و جمالت و سؤاالت گوناگونی طراحی شود 

دهد. همه رفتارهای یادگيری، تفکر، خالقيت و برنامه ریزی است که رفتار روزمره را تشکيل می هاییکی از بنيان هحافظاز سوی دیگر      

گران اجتماعی ما به حافظه نياز دارد. انسان به تعداد حواس خود حافظه دارد و بدون حافظه خود قادر نيست با استفاده از عالیم و زبان با دی
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 Garmabi)ب و رسوم خانوادگی را اجرا کند، چهره دوستان را از یکدیگر باز شناسد و حتی راه خانه خود را بيابد رابطه برقرار کند، آدا

et al., 2016)ای از یادگيری نقش حياتی دارد. بدیهی است که نارسایی در کارکرد آن بسياری از به سبب آن که حافظه در هر جنبه

توان از راه بهبود فنون ( اظهار می دارد که ظاهرا می1390؛ به نقل از قربانپور، 1969)1نت و شفه لينکند. چلفاهای فراگيری را کند میحيطه

مشاهده هدایت شده، برنامه ریزی و تنظيم مواد آموزشی و تکرار و تمرین، در ذخيره سازی و یادآوری انواع خاصی از اطالعات تسهيالتی 

  به وجود آورد.

باشد. حافظه های متنوعی از حافظه بيان شده است. یکی از انواع حافظه، حافظه دیداری میانشناختی، تقسيم بندیی متون رودر گستره      

شده قبلی، بدون وابستگی به دروندادهای مربوط به حافظه کالمی است؛ بنا به این ها و حوادث دیدهدیداری توانایی برای شناسایی موضوع

ای مشخص و معين هستند. این تصاویر نياز به ذخيره شدن در حافظه دارند مجموعه هایی از تصاویر شبکه دليل که دروندادهای بينایی زیر

گيرند. بدون فهم ادراک و شناخت دیداری، این تصاویر تنها که در مراحل زمانی مختلف با رویدادهای جدید مورد مقایسه قرار می

 Sligte, Scholte & Lamme 2009,) ا نخواهيم بود هکه قادر به یادآوری آنهایی هستند ای از انواع رویدادها و صحنهمجموعه

بنابراین حافظه دیداری برای نگهداری و ثبت اطالعات الزم و ضروری است. مطالعات زیادی اهميت حافظه دیداری را نشان .(

 ( Slotnick, Thompson & Kosslyn  2012,)اندداده

توجه یکی دیگر از فاکتورهای شناختی مهم و از ضروریات الزم در زمينه تحصيلی، یادگيری و آموزشی است که در سنين پایين باید به       

ميزان توجه یادگيرندگان به موضوع درس از عوامل اصلی در امر آموزش و یادگيری است.  (Salehi et al., 2017)آن توجه شود 

دار شود و اگر توجه کافی نباشد یادگيری فرد خدشهکند که مرحله ابتدایی هر یادگيری با توجه آغاز میکه بندورا تأکيد میبطوری

های اصلی ساختار حافظه است که در ساختار هوش، تنهایی یکی از جنبهترین کارهای عالی ذهن است و بهشود. توجه یکی از مهممی

توجه عبارت است از توانایی انتخاب بخشی از اطالعات محيطی برای (Narimani et al., 2015)حافظه و ادراک نيز نقش مهمی دارد 

دهد که توانایی توجه به انسان این امکان را می.(Gordon and Schroeder, 2001; quoted by Abdi et al., 2014)پردازش بعدی 

محرک های گوناگون تعداد معدودی از آنها را برگزیند  ی هشياری ذهن کنترل کند و از ميانهای مختلف را به صحنهبتواند ورود محرک

(Abdi et al., 2014) 

های پيش آموخته تکيه باشد. هر زمان که نتوانيم بر روشهای سالم توجه، پيش نياز بسيار مهمی برای برآوردن مطالبات روزانه میقابليت      

باشد؛ بلکه در رابطه با هر تعامل کنيم، باید تمرکز کرده و به طور مداوم اعمال را کنترل نمایيم. این مورد به کارهای عملی محدود نمی

های توجه را به عنوان فرایندهای بنيادی در نظر توان قابليتعی و هر نوع فعاليت ذهنی نيز به همان نسبت صادق است؛ بدین ترتيب، میاجتما

شود. و بدین ترتيب، گرفت. اختالل در توجه و تمرکز و حافظه موجب کاهش عملکرد شناختی و افت بازدهی و کارایی عملکردی فرد می

 (Salehi et al., 2017)دهد مطلوب شناختی، تمام جنبه های زندگی را تحت تأثير قرار میکاهش سطح عملکرد 

ارتقای ، (1389پور، ؛ کریميان1380 ،در پژوهش های مختلف به بررسی تاثير آموزش شطرنج بر مهارتهای حل مساله )امين رنجبر       

 ,Hosseini, 1388; Afrooz)و حافظه و توجه (Yadollahi, 2012)کارکردهای اجرایی مغز (Rezvani, 2014)توانایی حل مسئله 

2019; Mijajika and Randy, 2020), )و تمرکز نوآموزان پيش دبستانی  توجه(Hashemi Hadshi, 2019)  پرداخته شده و

با توجه به اهميت موضوع و از طرفی نبود مطالعات کافی در این زمينه، انجام پژوهشی که بتواند با انجام . اثربخشی آن به اثبات رسيده است

                                                           
1  Ghalfant & Sheflin 
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بر اساس ها گام نهد، ضروری به نظر می رسد. لذا در پژوهش حاضر مداخالت مناسب در زمينه رشد و پيشرفت هر چه سریعتر این مهارت

در این سن اکثریت دانش آموزان آموزش . جهت آموزش شطرنج مناسب تشخيص داده شد مشورت با مربيان شطرنج، سنين اواخر ابتدایی

آموزش اثر بخشی .لذا تصميم بر آن شد که شطرنج ندیده و بازی نکرده اند و لذا انتخاب نمونه پژوهش راحت تر و مناسب تر می باشد

 گيردمورد بررسی قرار شطرنج بر حافظه دیداری و  بهبود توجه دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان 

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه آزمایشی و در آن از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. یکی از         

آزمایشی اجرا « عمل»باشد. که بر افراد یک گروه آزمودنی آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می های آزمایش، طرح پيشانواع طرح

آزمایش « عمل»را در قبل و بعد از اجرای « عمل»گيرند سپس نتيجه شود و افراد گروه کنترل به عنوان کنترل مورد مشاهده قرار میمی

به تعداد های شهر قاین کليه دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستانمعه آماری  شامل جا(Sarmad et al., 2006)کنند مشاهده و مقایسه می

دانش  40ای تعداد ای چند مرحلهروش نمونه گيری خوشهبه  .مشغول به تحصيل بودند 1397-1396می باشد که در سال تحصيلی نفر  720

 12ای  در مداخلهفرایند  جهت آموزش شطرنج. قرار گرفتنددو گروه آزمایش و کنترل  درآموز به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی 

به منظور های الزمه صورت گرفت. ای انجام شد و در قبل و بعد از جلسات از هر دو گروه آزمایش و کنترل آزموندقيقه 90جلسه 

و تحليل  برای تجزیهو پيرون -تولوز (1986) بع دنباله دارو آزمون مر (1942)ریآوری اطالعات از آزمون حافظه دیداری آندرهجمع

 شده است. از تحليل کوواریانس استفاده  spss23افزار  ها با کمک نرمداده

 ابزارهای اندازه گیری

« تصاویر هندسی درهم»ری به منظور ارزیابی حافظه دیداری استفاده شده است. آزمون آزمون آندره ری:آزمون حافظه دیداری آندره       

های روان گاهبه منظور نوع فعاليت ادراکی حافظه دیداری مراجعه کنندگان به درمان 1942در سال ری )حافظه دیداری( را پروفسور آندره

 Aشوند. کارت است که هریک به طور مجزا انتخاب و اجرا می Bو  Aز دو کارت شناسی و روان پزشکی ابداع کرد. آزمون متشکل ا

سال به بعد است و برای  7رود. کارآیی مؤثر این کارت برای افراد سال به باال به کار می 4و در مورد افراد  بودهجزء ادراکی  18متشکل از 

و برای زیر  بوده Aجزء هندسی تشکيل شده مکمل کارت 11ارت که از این ک Bنوجوانان و بزرگساالن عمال کاربرد بيشتری دارد. کارت

در جهت   Bیا   Aشود؛ در نوبت اول، کارت سال ساخته شده است. اجرای آزمون بعد از انتخاب هر کارت در دو نوبت انجام می 8

ذ سفيد بی خط رسم کند. در نوبت دوم و گردد که مشابه آن را روی یک کاغشود و به او پيشنهاد میمناسب جلوی آزمودنی گذاشته می

شود این بار به طور حفظی تصویر مشاهده در حالی که کارت از جلوی آزمودنی برداشته شده و سه دقيقه نيز گذشته است از او خواسته می

(. در رابطه با اعتبار 1383 توان گستره و صحت حافظه دیداری را آشکار کرد )بهرامی،ی قبلی را ترسيم کند که بر اساس نتایج آن میشده

های بهنجار و آسيب های متشکل از آزمودنیهای دیگر در نمونههای موجود بين این آزمون و سنجشتشخيصی این آزمون همبستگی

(. 1387اند )دادستان، فضایی به اثبات رسانده -ی مغزی، آن را به عنوان یک ابزار سنجش توانایی سازمان دهی و حافظه دیداریدیده

دهد که نتایج این آزمون با کارکردهای اجرایی کودکان همبستگی دارد. نتایج پژوهش ( نشان می2005و همکاران ) 1مطالعات کيوکو

در مرحله یادآوری و ضریب اعتبار  51/0در مرحله کپی و  77/0دهد که این آزمون از ضریب روایی ( نشان می1382احدی و ميرهاشمی )

                                                           
1 . Kiyoko 
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و اعتبار بازآزمایی را  59/0( روایی مالکی این مقياس را (Nazari Badie et al. 2011نظری بدیع و همکاران )   است.برخودار  624/0

  گزارش کرده اند. 60/0

 تولوز توسط و ساخته فرانسوی معروف شناسروان پيرون هانری دارتوسط دنباله هایمربع آزمون (:پيرون )مربع دنباله دار-آزمون تولوز      

مربع دنباله دار بدون ترتيب مشخص  80این آزمون  در .گرفت قرار نظر تجدید مورد( 1393 افروز و همکاران، از نقل به ،1986) پيرون

روی برگه کشيده شده است )به عبارتی از چند صفحه مربع دنباله دار تشکيل شده است( آزمون دهنده می بایست در زمان مشخص، سه 

ی صفحه را از بين مربعات موجود شناسایی و آنها را خط بزند. این آزمون توسط محققين زیادی برای اندازه مربع مشخص شده در باال

 %86پيرون-گيری دقت و توجه مورد استفاده قرار گرفته که از جمله می توان به محمدتقی براهنی اشاره کرد. اعتبار بازآزمایی تولوز

 ;Afshar, 1379)به دست آمده است  %79همبستگی با آزمون دقت ویلسون گلریز گزارش شده است. روایی این آزمون از طریق 

quoted by Zabihi et al., 2015) )( اعتبار این آزمون با 1399به نقل از یحيوی زنجانی و همکاران،  1388در پژوهش پاشا و اخوان )

به  81/0آن با استفاده از اجرای همزمان با آزمون حافظه وکسلر  بود و اعتبار 81/0، با استفاده از تصنيف75/0استفاده از آلفای کرونباخ 

 دست آمد.

 های پژوهشیافته

 ميانگين و انحراف استاندارد  متغيرهای پژوهش نشان داده شده است. 1در جدول شماره      

 و کنترل: میانگین و انحراف استاندارد حافظه دیداری و بهبود توجه به تفکیک گروه آزمایش 1جدول شماره 

  متغیرها

نوبت 

 آزمون

 گروه گواه گروه آزمایش

نمره 

 حداقل

نمره 

 حداکثر

انحراف  ميانگين

 استاندارد

نمره   

 حداقل

نمره 

 حداکثر

انحراف  ميانگين

 استاندارد

حافظه 

 دیداری

 28/9 77/15 34 3 39/7 12/18 33 0 پيش آزمون

 03/9 125/17 36 3 66/7 05/23 37 5 پس آمون

 بهبود

 توجه

 10/23 27/77 122 35 85/37 90/68 143 1 پيش آزمون

 53/23 87/79 128 32 45/37 25/75 152 4 پس آزمون

 

آزمون در دو گروه نزدیک به یکدیگر و در دهد ميانگين و انحراف معيار پيش، نشان می1گونه که جدول شمارههمان       

 یافته است.آزمون گروه آزمایش افزایشپس

آموزش شطرنج بر حافظه دیداری و بهبود توجه را مورد بررسی قرار دهيم، الزم است  اثربخشیداری آنکه معنی پيش از      

ها از ها را بررسی کنيم. برای نرمال بودن دادهها و همگنی واریانسهای تحليل کوواریانس از جمله نرمال بودن دادهپيش فرض

 نشان داده شده است.  2ده شده که نتایج در جدول شماره اسميرنوف استفا-آزمون کلموگروف

 

 اسمیرنوف )نرمال بودن توزیع متغیر( -: نتایج آزمون کلموگروف2جدول شماره                             

 سطح معناداری کلموگروف اسميرنوف انحراف استاندارد ميانگين نوع آزمون متغیرها
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 97/0 49/0 37/8 95/16 پيش آزمون حافظه دیداری

 70/0 70/0 79/8 08/20 پس آزمون

 19/0 07/1 24/31 08/73 پيش آزمون بهبود توجه

 28/0 98/0 96/30 56/77 پس آزمون

 سطح معناداری کلموگروف اسميرنوف انحراف استاندارد ميانگين نوع آزمون متغیرها

 97/0 49/0 37/8 95/16 پيش آزمون حافظه دیداری

 70/0 70/0 79/8 08/20 پس آزمون

 19/0 07/1 24/31 08/73 پيش آزمون بهبود توجه

 28/0 98/0 96/30 56/77 پس آزمون

      

آزمون و پس نمرات حافظه دیداری و  بهبود توجه در پيش عیاستنباط کرد که توز نيچن توانیم، 2جدول شماره   جیبر اساس نتا

 باشد آزمون نرمال می

 نشان داده شده است. 3ها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج در جدول شماره برای همگنی واریانسهمچنين       

 

 : نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها ی حافظه و بهبود توجه3جدول شماره 

 معنی داری Df1 Df2 شاخص لوین نوع آزمون متغيرها

 13/0 38 1 38/2 پيش آزمون حافظه دیداری

 24/0 38 1 40/1 پس آزمون

 13/0 38 1 32/2 پيش آزمون بهبود توجه

 11/0 38 1 56/2 پس آزمون

 

در مورد حافظه دیداری و بهبود حافظه محقق  هاانسیوارکه فرض تجانس  دهدیم، نشان 3نتایج درج شده در جدول شماره       

 گردیده است. 

تعامل متغير مستقل و همپراش در  Fهمچنين پيش فرض دیگر خطی بودن، همبستگی متغير پيش آزمون و متغير مستقل است که مقدار       

لذا با توجه به  وتوان گفت همبستگی متغير مستقل و همپراش رعایت شده می می باشد.متغيرهای حافظه دیداری و بهبود توجه معنی دار 

نشان داده شده  5و  4ها از تحليل کوواریانس استفاده کرد که نتایج در جدول شماره ی توان برای تحليل دادهها، ممحقق شدن پيش فرض

  است.

 : خالصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس حافظه دیداری4جدول شماره

 سطح معناداری F ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغييرات

 0001/0 24/183 11/2220 1 11/2220 آزمون(پيشمتغير همراه )نمرات 

 002/0 58/11 38/140 1 38/140 گواه(-اثر گروه )آزمایش 

   11/12 37 26/448 خطا

    40 75/19159 کل
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نمرات  و بين دار ( اثر متغير همراه معنیp=  0001/0و  F=  24/183دهد، با توجّه به )، شماره نشان می4گونه که نتایج جدولهمان       

حافظه یعنی است دار ( معنیp=  002/0و  F= 587/11. همچنين اثر گروه نيز با توجه به )وجود داردآزمون تفاوت آزمون و پسپيش

 .تیافته اس بهبودگروه آزمایش پس از دریافت بازی شطرنج، نسبت به گروه کنترل،   دیداری

                      

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس بهبود توجه: خالصه  5جدول شماره 

 سطح معناداری F ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغييرات

 000/0 73/1412 17/36235 1 17/36235 آزمون(متغير همراه )نمرات پيش

 031/0 018/5 71/128 1 71/128 گواه( -اثر گروه )آزمایش 

   64/25 37 009/949 خطا

    40 75/278035 کل

 

(اثر متغير همراه معنی دار است؛ یعنی تفاوت p=000/0و  f=73/1412دهد، با توجه به )، نشان می5گونه که نتایج جدول شماره همان      

یعنی توجه است . ( معنی دار p=031/0و   f=018/5نمرات پيش آزمون و پس آزمون معنی دار است. همچنين اثر گروه نيز با توجه به )

 .یافته است بهبودگروه آزمایش پس از دریافت بازی شطرنج، نسبت به گروه کنترل،  

 گیری بحث و نتیجه

انجام شد. آموزش شطرنج بر حافظه دیداری و  بهبود توجه دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی        

ها با نتایج بر تقویت حافظه دیداری و بهبود توجه تأثير مثبت و معنی داری دارد. این یافتهنتایج پژوهش نشان داد آموزش شطرنج 

، (1389(، کریميان پور )1388(، حسينی)1395نژاد و همکاران )(، عيسی1391(، یداللهی)1393(، عبدی و همکاران)1391محمدباقر)

 همخوانی دارد (2020جایکا و رندی )و می (2010(، دیکنسون )2011شرایبر) (،2019(، آتش افروز )1398هدشی )، هاشمی(1394صادقی )

توان گفت که یکی از روش های صحيح و درست در بهبود کمبود توجه و تمرکز، بازی است؛ زیرا بازی افکار در تبيين این یافته می

توانند موانع را کاهش داده، احساساتشان را بهتر ن میدهد. از طریق بازی شطرنج، کودکادرونی کودک را با دنيای خارجی او ارتباط می

های های کنترل خود را بهتر فرا گيرند. بنابراین استفاده از راهبردهایی مناسب مانند بازی شطرنج که برای مهارتنشان دهند و مهارت

رشد قوای ذهنی و اجتماعی کودک  شوند و جنبه تفریحی و سرگرمی نيز دارند موجب تقویت حواس وادراکی و حرکتی طرح ریزی می

تواند مشکالت توجه و تمرکز را تا حد مقبولی مرتفع کند. بنابراین شطرنج باعث افزایش ميزان توجه و شود و میدر فرایند یادگيری می

 شود. آموزش شطرنج می تواند احساس ارزشمندی، عزت نفس و قدرت را در فرد به وجو آورد.تمرکز فرد می

ها قبل هایی که بشر ابداع کرده، شطرنج به عنوان یک ورزش فکری که تأثيرات عميقی بر فکر و ذهن دارد، از سالميان ورزشدر        

شناختی ازجمله حافظه فعال، استدالل، توان فرایندهای روانگيری از شطرنج، میگران بوده است. با بهرهمورد توجه محققان و پژوهش

گيری مستقل و سریع در های شناختی، توجه، تمرکز، خالقيت را افزایش داده و تصميمضایی، مهارتف –سيال، پردازش دیداری 

و ریاضيات را  های خواندن، حافظه زباندهد که این امر به پرورش بهبود توجه، کمک کرده و مهارتهای دشوار را آموزش میموقعيت

 (.1391؛ به  نقل از محمدباقر، 2005، 1کند )مارکوستقویت و تفکر منتقد و خالق را تغذیه می

                                                           
1 . Marcus  
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بينی نتایج، تواند تمرکز، برنامه ریزی برای آینده، پيش( دریافت که شطرنج می1399هدشی، ؛ به نقل از هاشمی1990) 1فرگوسن        

شماری که کودک با آنها مواجه های بیگيری عاقالنه، توانایی کنترل موقعيتتمرکز برای رسيدن به هدف، استفاده بهينه از حافظه، تصميم

موزد. بازی شطرنج دانش آموز را به ی ورزشکاری و به کارگيری زبان بدن را بياشود، تحليل موقعيتهای مختلف، داشتن روحيهمی

 کند.ای فعال تبدیل مییادگيرنده

شطرنج بر  هایبرخوردار است و با استناد به شناسایی تأثيرات آموزش بنابراین، با توجه به اینکه دوره دبستان از اهميت فزاینده ای      

های تجربی را برای توان اطالعات کاربردی را برای همگانی سازی ورزش شطرنج به دست آورد و از این طریق دادهتوانایيهای شناختی، می

های شناختی و به های کوتاه مدت شطرنج در زمينهآموزششناسایی ظرفيت های بالقوه انسان به دست آورد. از این رو شناسایی اثرات 

تواند اطالعات بنيادی و ضروری را برای تدوین برنامه درسی دبستان  فراهم  آورد تا در صورت شناسایی نقش اثرات خصوص حافظه می

های ختی در زمينه آموزشی، استفادههای کوتاه مدت شطرنج، بتوان از آن به عنوان اقدامی کاربردی در راستای آماده سازی شناآموزش

 مطلوب را به عمل آورد.

های این پژوهش نبود پيشينه پژوهشی کامال مرتبط با موضوع تحقيق حاضر و همچنين عدم حضور دانش آموزان دختر از محدودیت      

تغييرات ایجاد شده و تفاوت آن را بتوان در  ای فراهم آورند تاشود در تحقيقات بعدی پژوهشگران مالک مقایسهبود؛ بنابراین پيشنهاد می

 دو گروه دختر و پسر مشاهده کرد.
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