
العاده شطرنج بر فرزند شماتأثیرات فوق  

آیند، اما کسانی که ساله هم از پس یادگیری شطرنج برمی ۴تا  ۳های درست است که برخی از بچه

سالگی، بهترین سن برای آموزش شطرنج به  ۶یا  ۵گویند تجربه فعالیت در این ورزش را دارند، می

 هاست.بچه

 

برید تا از کوچولوی های رنگارنگ، همه و همه را به خانه میبازیهای چند تکه گرفته تا از پازل

ها، نقش زیادی در باال بردن هوش تان یک نابغه بسازید. درست است که بسیاری از این بازیبازیگوش

توانند مهارتی را در او تقویت کنند و او را به بزرگسالی فرزند شما ندارند، اما هر کدام از آنها، می

 هاست.در آینده تبدیل کنند. شطرنج یکی از همین بازیتوانمند 

 

ای هم معتقدند حتی اگر روی کند و عدهگویند هوش کودکان را بیشتر میای از محققان میمهارتی که عده



ها را در فرزند شما تقویت کند. اگر تواند بسیاری از تواناییمیزان هوش تاثیری نداشته باشد، می

های آموزش این بازی بیشتر ت این ورزش در کودکان آشنا شوید و در مورد راهخواهید با تاثیرامی

 بدانید، در این صفحه با ما باشید.

 

 شودپذیر میمسئولیت

پذیر بار بیاید و قدرت پذیرش اشتباهاتش را پیدا کند، بهتر است او را با خواهید فرزندتان مسئولیتاگر می

 دهد، به سرعت تنبیهین بازی، فرد براي حرکت اشتباهي که انجام ميشطرنج آشنا کنید. از آنجا که در ا

آل برای فرزند شما تواند ورزشی ایدههای تازه جبران کند، شطرنج میشود و باید اشتباهاتش را با راهمي

 ادهد که مسئولیت اشتباهاتش را بپذیرد و بعد از تنبیه شدن، دلگیر یباشد. این بازی به کودک شما یاد می

 تر، بتواند اشتباه خود را جبران کند.ناامید نشود و با تفکر منطقی

 

 شودبهترین می

داند که اگر در ترند و میداند که اگر این بازی را خوب بداند، باز هم کسانی هستند که از او توامنداو می

 ند بر آنها پیروز شود.تواها، میاین بازی بهترین باشد، بدون توجه به سن، جنسیت و طبقه اجتماعی آدم

ماعی و های اجتگیرد که تنها دلیل موفقیت، او و تصمیماتش هستند و تفاوتفرزند شما از این بازی یاد می

کنند. اگر شطرنج بتواند این تفکر را در فرزند شما شکل دهد، اعتماد سنی، کمترین نقش را بازی می

 تواند پله ترقی خود باشد.گیرد که خودش، میشود و یاد مینفسش بیشتر میبه

 

 گیردفکر کردن را یاد می

کند یک الگوی فکری در خود ایجاد کند و بتواند از آن درست استفاده شطرنج به فرزند شما کمک می

هایش درست نیستند و گاهی الزم است از دیگران الگو بگیرد و مسیر گیرد همه نظریهکند. او یاد می

اهی ای باید رداند که برای حل هر مسئلهفرزند شما با شطرنج آشنا باشد، می اش را تغییر دهد. اگرفکری

 وجو کند.ویژه را جست

 

 کندخودش را کنترل می

های دیگر، تنها با برد و باخت پایان بازی همراه نیست. در تمام بازی شطرنج برخالف بسیاری از بازی

یا از دست دادن هر مهره، حس بردن یا باختن  باز این احساس را دارد و با زدنلحظات بازی، شطرنج



گیرد که خودش را کنترل کند و در مقابل کند. اما فرزند شما در جریان این بازی، یاد میرا تجربه می

 بردن یا باختن، هیجان زده برخورد نکند.

 

 شودشاگرد اول می

اشند. باز شما بل کودک شطرنجهای ریاضی، زبان یا فلسفه، بهترین گزینه برای ادامه تحصیشاید رشته

های خواندن، حافظه، زبان و ریاضیات را تقویت کرده تفکر منتقد و گویند این بازی، مهارتمحققان می

توانند از آورد. از آنجا که در شطرنج، افراد برای حل یک مسئله میخالق را با خود به همراه می

ند توانشوند و میعالقه دارند، در ریاضیات هم موفق می هایی که به این بازیهای مختلفی بروند، بچهراه

 های پیچیده ریاضی را به خوبی پردازش کنند.مسئله

 

 باز شودخواهید شطرنجاگر می

 بازی با بازی

تان بازی دشواری مثل شطرنج را یاد بگیرد، بهتر است محیطی همراه با بازي را که کودکبرای این

شی، برای آموختن شطرنج به کودکان از اسمارتیز استفاده شده و با قرار برایش فراهم کنید. در پژوه

ها، از کودک خواسته شد برای رسیدن به آن، حرکتی مناسب را های اسمارتیز روی خانهدادن دانه

باز تان را شطرنجانتخاب کند. شاید بد نباشد شما این راه را بروید و به بهانه خوردن اسمارتیز، فرزند

 کنید.

 

 آسان بگیرید

ها، عجله نکنید، از حرکات ساده شروع کنید و تا مدتی سراغ حرکات برای آموختن همه فوت و فن

توانند قوانین پایه را به کار ببندند و حتی ساله می ۶-۷گوید بیشتر کودکان ها میپیچیده نروید. بررسی

 آیند.سالگی هم از عهده آن برمی ۴-۵برخی از آنها در سنین 

 

 زود شروع نکنید

آیند، اما کسانی که ساله هم از پس یادگیری شطرنج برمی ۴تا  ۳های درست است که برخی از بچه

سالگی، بهترین سن برای آموزش شطرنج به  ۶یا  ۵گویند تجربه فعالیت در این ورزش را دارند، می

نجا که مهارت حل مسئله هم در آنها پذیرند و از آها را میتر قانونها راحتهاست. در این سنین، بچهبچه



 توانند راهی برای حل مسائل دشوار این بازی پیدا کنند.تر میاست، راحتشکل گرفته

 

 اش نکنیدخسته

یادگرفتن شطرنج را به یک وظیفه تبدیل نکنید و نگذارید احساس خستگی کند. شما قبل از یاد دادن 

 هایدر سال« لی لی» ی کمک بگیرید. برای مثال بازی های کودکانه دیگرتوانید از بازیشطرنج، می

ها باالتر ببرد و دید شطرنجی فرزند شما را تواند درک او را نسبت به خانهقبل از آموزش شطرنج، می

 تقویت کند.
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