CỜ VUA VÀ GIÁO DỤC
Nhờ có sự kết hợp giữa giáo dục và cờ Vua, cùng với sự ghi nhận về hiệu quả học tập của các
học sinh tham gia chơi cờ Vua, đã có sự bùng nổ về số lượng trẻ em tham gia học cờ và chơi cờ
tại Hoa Kỳ.
Từ lâu cờ Vua đã được coi là một phương pháp hữu hiệu nhất cho trẻ em để tăng khả năng tư
duy, sự tập trung, trí nhớ, và kỹ năng phân tích vấn đề. Đối với bất kỳ một đứa trẻ nào được học
cờ Vua, không có gì ngạc nhiên khi những giả định đã thực sự được chứng minh trong một số
nghiên cứu về ích lợi của việc học cờ đối với sự cải thiện điểm số của các em tại trường.
Mặc dù cờ Vua được coi như bài tập thể dục não bộ để gia tăng khả năng tư duy cho mọi lứa
tuổi, cùng với đó người ta đã tiến hành nghiên cứu tác động của cờ Vua đối với trẻ em. Tài liệu
nghiên cứu đã chỉ ra rằng tất cả những trẻ em được đào tạo cờ và chơi cờ có khả năng phân tích
và sự phát triển trí tuệ tốt hơn hẳn các em cùng trang lứa.
Kết luận ban đầu
Sau khi một số nghiên cứu không chính thức đã được thực hiện trong đầu thế kỷ 20 về ảnh
hưởng của cờ Vua đối với tư duy logic và một số chức năng khác. Một kết luận ban đầu chỉ ra
rằng, cờ Vua không chỉ đòi hỏi các tố chất cần thiết mà còn giúp phát triển các tố chất chất đó.
Trong “Cờ vua và giáo dục” John Artise đã viết “Sự kích thích vào thị giác có xu hướng cải thiện
bộ nhớ nhiều hơn bất kỳ sự kích thích nào khác; Cờ Vua thực sự là bài tập tuyệt vời để luyện trí
nhớ và ở bất cứ công việc nào cần đến trí nhớ thì nó cũng đóng một vai trò quan trọng.”
Việc cải thiện bộ nhớ chỉ là đỉnh của tảng băng trôi này. Các báo cáo từ các sinh viên, các thầy cô
giáo, các bậc phụ huynh đã cho thấy các lợi ích có tính học thuật của môn cờ Vua như: Các kỹ
năng giải quyết vấn đề toán học, khả năng đọc hiểu, tư duy logic, sự quan sát, nhận diện, phân
tích, sáng tạo, tập trung, bền bỉ, tự kiểm soát, tinh thần thể thao, tinh thần trách nhiệm, sự tôn
trọng người khác, sự tự tôn cũng như sự thất vọng và các ảnh hưởng khác mà khó định lượng/ đo
lường nhưng có thể phân biệt như quan điểm, động cơ thúc đẩy và thành tích của học sinh.
Với những hiệu quả thực sự như vậy, năm 1992 Hoa Kỹ đã ban hành luật thúc đẩy và khuyến
khích sự kết hợp của môn cờ Vua với các chương trình học tại các trường.
Nhờ có sự kết hợp giữa giáo dục và cờ Vua, cùng với sự ghi nhận về hiệu quả học tập của các
học sinh tham gia chơi cờ Vua, đã có sự bùng nổ về số lượng trẻ em tham gia học cờ và chơi cờ
tại Hoa Kỳ. Sự phổ biến của nó có thể được nhìn thấy khi kỷ lục về số lượng các vận động viên
cờ Vua tham gia cạnh tranh trong các sự kiện nổi bật về giáo dục của quốc gia. Số lượng các
thành viên nhí tham gia chơi cờ Vua tăng nhanh hơn so với số lượng những người trưởng thành
tham gia rất nhiều. Liên đoàn cờ Vua Hoa Kỳ ngày nay đại diện cho hơn 50% tổng số các thành
viên. Hàng năm có khoảng 250,000 trẻ em ở Hoa Kỳ được giảng dạy và giới thiệu những nguyên
lý cơ bản về cờ Vua trong hệ thống các trường tiểu học. Số lượng trẻ em chơi cờ Vua phát triển
rất nhanh, và lúc này thật sự cần có những nghiên cứu để xác định ảnh hưởng của cờ Vua đối với
trẻ em như thế nào. May mắn thay, các nghiên cứu này đã được thực hiện để xác nhận giả thuyết
rằng cờ Vua làm tăng chất lượng học sinh tại các trường tiểu học; hơn những gì tôi đã nêu ra ở
đây, tôi đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề liên quan và tất cả đều có kết quả tương tự.

Nghiên cứu cơ bản
Theo báo cáo trong “Phát triển tư duy Phản biện Thông qua Cờ vua”, Tiến sĩ Robert Ferguson
thử nghiệm học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 trong những năm 1979-1983, đây được coi như là một
phần của ESEA IV-C trong chương trình khám phá. Ông thấy rằng những học sinh không chơi
cờ Vua tăng kỹ năng tư duy phản biện của họ trung bình 4,6% mỗi năm, trong khi những học
sinh là thành viên của một câu lạc bộ cờ Vua đã được cải thiện kỹ năng phân tích của họ trung
bình 17,3% / năm. Ba nghiên cứu riêng biệt để xác định cách cờ Vua ảnh hưởng thế nào đến tư
duy sáng tạo cũng đã được thực hiện như một phần của cuộc nghiên cứu tương tự. Nó kết luận
rằng trung bình những học sinh được chơi và học cờ Vua thường xuyên có khả năng cải tạo tư
duy sáng tạo nhanh hơn 2-3 lần so với những học sinh không chơi cờ Vua.
Các nghiên cứu tiếp theo của Tiến sĩ Ferguson tiếp tục hỗ trợ các kết luận ban đầu. Trong nghiên
cứu thí điểm tại trường Tri-State Area thực hiện vào năm 1986 và “Sự phát triển của lý luận và
trí nhớ qua cờ Vua”, (1987-88) học sinh chơi cờ Vua cho thấy họ có sự phát triển rất tốt về khả
năng ghi nhớ, óc tổ chức và tư duy logic.
Nghiên cứu “Cờ vua và năng khiếu” được tiến hành bởi Tiến sĩ Albert Frank tại trường Uni
Protestant, trong năm học 1973-1974. Nghiên cứu đã sử dụng nhóm lớn để thí điểm và thành lập
nhóm kiểm soát, Tiến sĩ Frank muốn xác nhận chắc chắn rằng liệu có phải để có thể chơi cờ Vua
giỏi người ta phải có năng khiếu hay ít ra cũng phải có 1 số khả năng nhất định như đã nêu ở
trên. Ông cũng muốn biết liệu việc học cờ Vua có thể phát triển những khả năng đó hay không?
Kết quả của ông rất đáng kinh ngạc, nhưng có thể dự đoán được. Có một mối tương quan đáng
kể giữa khả năng chơi cờ tốt và không gian, số, hành chính, và khả năng về công việc giấy tờ. Nó
cho thấy các khả năng có được khi chơi cờ Vua không chỉ là một hay hai khả năng mà là rất
nhiều khả năng được phát triển cùng 1 lúc khi chơi cờ Vua.Các kết luận của ông chỉ ra rằng
những học sinh tham gia các khóa học cờ Vua đánh dấu sự phát triển các năng khiếu của mình
bằng lời nói và những con số. Hơn nữa điều này được nhận thấy ở hầu hết những người chơi cờ
chứ không chỉ ở những người chơi cờ giỏi.
Một nghiên cứu tiến hành ở bốn trường tiểu học lớn ở Texas vào năm 1997 tiếp tục chứng minh
các lợi ích của cờ Vua. Đánh giá thông qua các tiểu bang Texas của Học Viện Kỹ năng (TAAS),
nghiên cứu này được thực hiện để kiểm tra sự khác biệt mà câu lạc bộ cờ Vua đã có trên các thử
nghiệm có tính chuẩn hóa. Các trường học đã được lựa chọn phải đưa cờ Vua vào giảng dạy tối
thiểu là 2 năm. Các câu lạc bộ cờ Vua tổ chức dạy cờ Vua 01 giờ/ tuần. Từ một vài nghìn học
sinh đã kiểm tra và tất cả các loại học sinh được kiểm tra từ học sinh giáo dục đặc biệt cho các
học sinh năng khiếu và tài năng, những mẫu thí nghiêm lớn và đa dạng, đủ để tạo ra một kết luận
cụ thể. Có những cải tiến đáng kể trong cả hai môn học là đọc hiểu và toán học cho tất cả các cấp
lớp và tất cả các trình độ của học sinh (thường xuyên, có năng khiếu và tài năng, thuộc diện giáo
dục đặc biệt, học tập thể, vv). Thông qua chỉ số về học tập của bang Texas, nó đã được xác định
rằng trung bình những học sinh chơi cờ Vua được cải thiện về khả năng đọc hiểu và toán học
nhanh gấp 1.5-2 lần so với những học sinh không chơi cờ Vua.
Một nghiên cứu của Tiến sĩ Stuart Margulies từ năm 1991 đã nghiên cứu về sự phát triển ngôn từ
trong cờ Vua. Nghiên cứu đã chứng minh rằng những học sinh được học cờ Vua đã gia tăng khả
năng đọc hiểu của mình khá tốt. “Nghiên cứu của Margulies là một trong những luận cứ mạnh
nhất để chứng minh rằng điều cuối cùng mà tất cả các giáo viên cần phải biết là – cờ Vua là một
công cụ học tập hữu ích. (Inside Chess, tháng 2 năm 1994).

“Liệu cờ Vua có thể giúp phát triển trí tuệ sớm” là câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu “Cờ Vua và
phát triển nhận thức” của Johan Christiaen từ những năm 1974-1976 tại Bỉ. Các kết quả một lần
nữa khẳng định rõ ràng rằng các nhóm học sinh chơi cờ Vua có những tiến bộ vượt bậc so với
nhóm học sinh không chơi cờ Vua. Năm 1982, Tiến sĩ Gerard Dullea đề cập đến nghiên cứu này
và tuyên bố “… chúng ta có những bằng chứng khoa học để chứng minh điều mà chúng ta tin
tưởng – cờ Vua làm cho trẻ thông minh hơn!” (Chess Life, tháng 11 năm 1982) Trong một
nghiên cứu tương tự được thực hiện trong một loạt thử nghiệm ở New Brunswick , Canada được
gọi là “Thách thức toán học”, các chương trình giảng dạy toán học, cờ Vua được sử dụng để dạy
logic từ lớp 2 đến lớp 7. Điểm số trung bình của môn giải quyết vấn đề của học sinh ở đó tăng từ
62% đến 81%.. Trong “Chơi Cờ vua” – Một nghiên cứu về kỹ năng giải quyết vấn đề của học
sinh có trí thông minh trung bình và trên trung bình được viết bởi Philip Rifner từ năm 19911992 trong trường học. Các giả thuyết rằng việc học các kỹ năng giải quyết vấn đề trong cờ Vua
sau đó có thể áp dụng cho các lĩnh vực khác đã được khẳng định
Kết luận
Bây giờ chúng ta có thể nói với đầy tự tin rằng cờ Vua đã được chứng minh để tăng cường sự
sáng tạo, giải quyết vấn đề, trí nhớ tốt, tập trung, phát triển tư duy, tự tôn, và nhiều khả năng
khác mà cha mẹ hoặc giáo viên mong muốn. Điều này chứng minh điều mà bao năm nay chúng
ta đã nói về cờ Vua: Cờ vua làm cho bạn thông minh hơn!
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