
 سالمت مغزی و بازی شطرنج

 

ضریب هوشی از جمله منفعتهای ورزش شطرنج هستند  خالقیت و باال بردن جلوگیری از آلزایمر، تقویت حافظه، تمرکز و  

گیری باال دارد. انجام ورزش شطرنج فواید تصمیم ای است که نیاز به تعقل، تمرکز و قدرتشطرنج فعالیت مغزی پیچیده

 مغزی زیادی به همراه دارد

شود تا حرکات حریف برای حمله می معروف است. در این ورزش مغز به کار گرفته” بازی پادشاهان“ورزش شطرنج به 

شود که ورزش شطرنج ابزاری برای شود مشخص میدرباره مغز انجام می بینی شود. هرچقدر که مطالعات بیشتریپیش

: زیرند فایده اصلی شطرنج به شرح 01های مغزی است. توانایی تقویت  

را افزایش می دهد  IQ   شطرنج -1 
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IQ 

شود. با این حال درباره شطرنج دارند استفاده می باالتری و  شد که شطرنج برای کسانی که قوه تعقل بهترهمیشه تصور می

باعث  روند یا بازی کردن شطرنجتر به سمت شطرنج میاست. اینکه آیا افراد باهوش مسئله مرغ و تخم مرغ مطرح

شود. در این باعث افزایش هوش می شود؟ در مطالعات اخیر مشخص شده است که بازی شطرنجتر شدن میباهوش

افزایش       شطرنج ماه آموزش 4قرار گرفتند و مشخص شد که بعد از  هزار فرد اهل ونزوئال مورد بررسی 4مطالعات 

   می یابد

کندشطرنج از آلزایمر جلوگیری می -2  

کند، نیاز به ورزش دادن داردمغز مانند یک ماهیچه عمل میاز آنجایی که  مطالعات منتشر شده در مجله پزشکی انگلیسی  .

باشند،  های مغزی از این دست داشتهسال سن دارند اگر شطرنج بازی کنند و فعالیت 57نشان داده است افرادی که باالی 

مشخص شده استها کنند. در این بررسیکمتر مشکل اختالل حواس پیدا می شود ها استفاده نمیهای مغزی که از آنبافت .

دهندقدرت خود را از دست می وجود  سالگی 57بنابراین دلیل کافی برای روی آوردن به شطرنج قبل از رسیدن به سن  .

 دارد

   دهدشطرنج هر دو طرف مغز را پرورش می -3

دهند. دو نیم کره مغز را پرورش می کنند هرنج بازی میدر مطالعات محققان آلمانی مشخص شده است افرادی که شطر

در کمال  تر است اماکنند قویبازی می مشاهده کنند نیمکره چپ مغز افرادی که شطرنج هاها انتظار داشتند که در بررسیآن

کندکار می کره راست مغز این افراد نیز با همان کیفیتناباوری دریافتند که نیم  

دهدیت را افزایش میشطرنج خالق -4  

بازی  دهد. شطرنجخالقیت را نیز افزایش می شود، انجام شطرنجاز آنجایی که نیم کره راست مغز مربوط به خالقیت می

دهدکردن ابتکار را افزایش می مقایسه  کردند وآموزان که یک روز در هفته شطرنج بازی میمطالعات بر روی دانش .

دادند نشان داد افرادی های مختلف دیگری انجام میفعالیت :ردند یادر هفته با کامپیوتر کار می ها با افرادی که یک روزآن

تری نسبت به دیگران دارندکنند ذهن خالقمی که شطرنج بازی  

دهدشطرنج حافظه را افزایش می -5  

خاطر بسپاریم و در حرکات بعد را به  برای خوب شطرنج بازی کردن نیاز به حافظه خوب داریم زیرا باید حرکات حریف

 آموزانی که به طور مرتب شطرنج بازیسال مشخص شد دانش 2انجام شده به مدت  ها را به یاد بیاوریم. در مطالعاتآن

کنند حافظه و توانایی سازماندهی بیشتری دارندمی  

دهدشطرنج توانایی حل مسئله را افزایش می -6  



آموز سطح پنجم انجام شد. این دانش 450 بازی شطرنج مانند یک پازل بزرگ است که نیاز به حل دارد. مطالعاتی بر روی

 اول از سطح یک برنامه ریاضی عادی خود را انجام دادند. گروه بعد از سطح اول افراد به سه گروه تقسیم شدند. گروه

یادگیری و انجام شطرنج کردند.  ه سوم از همان سطح یک شروع بهریاضی را با یادگیری شطرنج همراه کردند و گرو

درصد  20.42درصد و در گروه اول  22درصد، در گروه دوم  20.2سوم  ها نشان داد که توانایی حل مسئله در گروهتست

 بود

دهدشطرنج توانایی خواندن را افزایش می -7  

کنند توانایی خواندن بهتری دارندافرادی که شطرنج بازی می آموز مشخص شددانش 75در مطالعات انجام شده بر روی   

دهدشطرنج تمرکز را افزایش می -8  

مسابقه حتی چندد ثانیه حواس فرد پرت شود  شود. اگر در حینتمرکز عمیق در شطرنج باعث پیشرفت نتایج بازیکنان می

افرادی که این  ج نیاز زیادی به تمرکز دارد توانایی تمرکزباشد. با توجه به اینکه شطرن گذارتواند بر نتیجه بازی تاثیرمی

دهند نیز بیشتر استورزش را انجام می  

دهدهای عصبی را افزایش میشطرنج رشد سلول -9  

کنندهای عصبی را منتقل میهای عصبی به شکل درخت هستند و سیگنالسلول های عصبی بیشتر باشند، هرچقدر سلول .

شوندجا میجابههای بیشتری سیگنال  های عصبی را افزایشهای پیچیده مغزی همچون شطرنج رشد سلولانجام فعالیت .

دهدمی  

دهدبینی را افزایش میریزی و پیششطرنج قدرت برنامه -01  

شود. گسترش این ریزی، قضاوت و کنترل میبرنامه شود، این قسمت مربوط بهشطرنج باعث گسترش پوسته جلوی مغز می

شودها بهتر در شرایط پیچیده میگیریتصمیم ت از مغز باعث انجامقسم  
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