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 Հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ այս քննարկման բոլոր մասնակիցներին։ 
 Այս գիտաժողովը կարևոր միջոցառում է Հայաստանի Հանրապետության համար, քանի 
որ տարիներ առաջ Հայաստանի դպրոցներում շախմատ առարկայի ներդրման ծրագիրն ունի 
քննարկման, ամփոփման, խնդիրների վերհանման և նոր լուծումների առաջադրման կարիք։ 
Շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի (ՖԻԴԵ) բարձրաստիճան ներկայացուցիչների և 
աշխարհի տարբեր երկրներից հյուրերի ներկայությունը վկայում է, որ շախմատը կրթության 
մեջ կարևորվում է շատ, տարբեր, աշխարհի լավագույն կրթական համակարգ ունեցող 
երկրներում: Ուստի մենք պետք է ուշադիր հետևենք համաշխարհային կրթական միտումներին 
և այդ միտումներում ներկայանանք մեր ուրույն դերով։

Թե ինչ ազդեցություն է ունենում շախմատը ընդհանուր կրթական համակարգի վրա, 
ցույց կտան տարիները, սակայն կարճ ժամանակ անց արդեն մի շարք կարևոր ձեռքբերումներ, 
այնուամենայնիվ, արձանագրվում են։ Կրթության ոլորտում ցանկացած նորարարության 
դրական, ինչու ոչ՝ նաև բացասական ազդեցությունները երևում են տարիներ անց, բայց կարևոր 
է մշտապես հետևել ներդրման ողջ գործընթացին և հընթացս ի հայտ եկած խնդիրների 
լուծումներ առաջարկել։ 

Շատ ուրախալի է, որ իմ գործընկերների հետ հանդիպումների ժամանակ նրանք մեծ 
հետաքրքրություն են ցուցաբերում հանրակրթության ոլորտում շախմատ առարկայի ներդրման 
վերաբերյալ: Մենք համատեղ դիտարկում ենք համագործակցության հնարավորությունները, և 
այս գործում մեծապես երևում է տեղի մասնագետների փորձառության և աջակցության 
օգտակարությունն ու կարևորությունը: 

Հույս ունեմ, որ բացի մեր բազմաթիվ քննարկումներից, այս գիտաժողովի ընթացքում էլ 
կբարձրացվեն այն խնդիրները, որոնց մասին խոսում են ծնողները, աշակերտները, 
ուսուցիչները։ Մենք արդեն ունենք առանձնացված խնդիրների շրջանակ, որոնք, կարծում եմ, 
կարճ ժամանակ հետո լուծումներ կստանան: Դրանք մասնավորապես վերաբերում են 
առարկայի դասավանդման մեթոդներին և վերապատրաստումներին։ Կարծում եմ, որ կրթական 
համակարգում ցանկացած լայնածավալ ներդրում, ինչպիսին եղել է շախմատը, չէր կարող 
անմասն մնալ այսպիսի խնդիրներից:  

Հարգելի գործընկերներ, բոլորիս հաջող քննարկումներ եմ մաղթում և կարծում եմ, որ 
գիտաժողովից ստացված արդյունքները նոր և մեծ թափ կհաղորդեն կրթության մեջ շախմատ 
առարկայի ներդրմանը։ 
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Արայիկ Հարությունյան

Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության, 
սպորտի և մշակույթի նախարար



 Հարգելի պրն․ նախարար, հարգելի պատվավոր հյուրեր, գիտաժողովի սիրելի 
մասնակիցներ:

Մեծ ուրախությամբ ողջունում եմ ձեզ Հայաստանում, այս գեղեցիկ Ծաղկաձոր քաղաքում 
և շնորհակալություն հայտնում բոլորիդ ներկայության համար: Շնորհակալ եմ, որ տարբեր 
վայրերից եկել եք այստեղ, որպեսզի այս օրերին կարողանանք քննարկել և եզրակացության գալ, 
թե որքանով է շախմատը կարևոր կրթական համակարգում։ Ես կուզենայի առանձնապես 
խորին շնորհակալություն հայտնել ՖԻԴԵ-ի երկու փոխնախագահներին՝ Յուդիթ Պոլգարին և 
Նայջլ Շորթին, որոնք, լինելով աշխարհահռչակ շախմատիստներ, այսօր ծառայում են շախմատի 
զարգացմանը։ 

Անշուշտ, կյանքը փոխվում է, արագընթաց է դառնում, և այդ փոփոխությունները լուրջ 
խնդիրներ են առաջ բերում կրթության մեջ։ Կրթական համակարգը մշտապես ունի կարիք 
ճշգրիտ որոշելու, թե որն է կարևոր, որ առարկան կամ ինչպիսի գործոններ են անհրաժեշտ 
հասարակության փոփոխվող պահանջներին օգտակար լինելու համար: Այս հարցի շուրջ երկար 
մտորումների ընթացքում փորձում էինք որոշել, թե ինչպես կարող ենք ընդառաջ գնալ այդ 
փոփոխություններին։ Եվ, իհարկե, անթաքույց ուրախություն եմ զգում, որ Հայաստանը 
կարողացավ իրագործել այդ՝ հիրավի բարդ խնդիրը։

Հայաստանն, անխոս, առաջամարտիկ է այս ոլորտում, հետևաբար և բավականին 
պարտավորություն ունի, որովհետև պետք է մատնացույց անի այն իրական լավագույնը, որն 
օրինակ կդառնա մյուս երկրների համար: Շատ կարևորում եմ, որ մենք այժմ ունենք 
գիտահետազոտական ինստիտուտ, որն ամենօրյա աշխատանք է կատարում և ազնվորեն 
փորձում է գտնել այն թերություններն ու խնդիրները, որոնք կան մեր կրթական համակարգում։ 
Խնդիրներն անխուսափելի են, սակայն դրանք մեզ հասանելի են, քանի որ հետազոտվում են 
բոլոր ոլորտները՝ ծնողներ, երեխաներ, ուսուցիչներ, տնօրեններ, հասարակություն։ 

Ես շնորհակալ եմ այն բոլոր կազմակերպություններին, որոնք մեր հետ համագործակցում 
են՝ «Հայկական վիրտուալ քոլեջին», որն ահռելի աշխատանք է կատարում, «Հայ 
բարեգործական ընդհանուր միությանը», որը տարիներ շարունակ աջակցում է մեր կողմից 
կազմակերպված մրցաշարերին: 
 Ես մաղթում եմ, որ այս գիտաժողովը մեծ ներդրում ունենա մեր գործունեության մեջ և 
բոլորն այստեղից հեռանան ջերմությամբ լցված, մեծ գիտելիքներով և մեծ նորություններով։ 
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Սմբատ Լպուտյան

ՖԻԴԵ-ի «Շախմատը կրթության համակարգում» 
հանձնաժողովի նախագահ
«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն



 Հարգելի պրն. Արայիկ Հարությունյան՝ ՀՀ Կրթության և գիտության նախարար, հարգելի 
տիկին Յուդիտ Պոլգար՝ ՖԻԴԵ-ի պատվավոր փոխնախագահ, հարգելի պրն․ Նայջլ Շորթ՝ ՖԻԴԵ-ի 
փոխնախագահ, հարգելի պրն․ Սմբատ Լպուտյան՝ ՖԻԴԵ-ի «Շախմատը կրթության 
համակարգում» հանձնաժողովի նախագահ, «Շախմատային կրթության արդի վիճակը և 
զարգացման միտումները» միջազգային գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ:

2017թ․ Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարանը դարձավ 95 տարեկան, և այդ կապակցությամբ մենք ստացանք բազում 
շնորհավորանքներ և նվերներ: Եվ լավագույն նվերներից մեկը «Շախմատ» 
գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնադրումն էր, որը ստեղծվեց երկու՝ «Շախմատի 
կրթական հետազոտությունների կենտրոնի» և «Հոգեբանության գիտահետազոտական 
լաբորատորիայի» միավորման արդյունքում: Ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, 
որ ինստիտուտի գործունեությունն անմիջապես դարձավ միջազգային հետաքրքրությունների 
առարկա, ինչի վառ վկայությունն է նաև այսօրվա գիտաժողովը։ 

Ինստիտուտը համալրված է բազմամասնագիտական խմբով (սոցիոլոգներ, հոգեբաններ, 
մանկավարժներ) և իրականացնում է գիտահետազոտական գործունեություն. 
հետազոտություններ, որոնք ոչ միայն բացահայտում են շախմատի դասավանդման 
յուրահատկությունը, ձևավորում մեթոդաբանական մոտեցումներ խնդրո առարկայի շուրջ, այլ 
նաև վերհանում խնդիրներ ո՛չ միայն շախմատի դասավանդման, այլ ընդհանրապես 
հանրակրթության ասպարեզում: Սա չափազանց կարևոր է, քանզի շախմատը յուրատեսակ 
հարթակ է, որը ձևավորում և զարգացնում է ինտելեկտուալ կարողություններ, ազնիվ պայքարի 
ասպարեզ է ստեղծում, որտեղ բացառվում է որևէ միջամտություն կամ արհեստական 
ներազդեցություն։ Հենց այս տեսակետից, իսկապես, առարկայի դասավանդման 
մանկավարժական նշանակությունը հսկայական է։ Իհարկե, կան արդիական խնդիրներ, որոնց 
լուծման համար ջանքերի համատեղումը, կարծում եմ, մոտ ապագայում շախմատի ուսուցիչների 
պատրաստման միջազգային ծրագրի ստեղծման հիմք կդառնա: 

Մոտ ապագայում լույս կտեսնի նաև շախմատային կրթական հետազոտությունների 
գիտամեթոդական ուղղվածությամբ ամսագիրը, և, հաշվի առնելով ՀՊՄՀ հաջող 
փորձառությունը, համոզված ենք, որ այն շատ կարճ ժամանակահատվածում իր արժանի տեղը 
կգրավի բարձր վարկանիշ ունեցող միջազգային գիտական հանդեսների շարքերում։ Սա 
նույնպես ենթադրում է մեր բոլորի համատեղ աշխատանքը։ 

Եվս մեկ անգամ հաջողություն եմ մաղթում գիտաժողովի աշխատանքներին,  
վստահեցնում, որ ՀՀ հնագույն ուսումնական հաստատություններից մեկը կանի հնարավոր 
ամեն բան «Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի արդյունավետ և հաջող 
գործունեությունն ապահովելու համար: 
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Ռուբեն Միրզախանյան 

Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական         
մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր



I first came to Armenia 35 years ago as a young man and I played tournaments in Yerevan. 
I played against Smbat and was pretty annoyed by the game because I failed to win it even though I 
had an extra Rook. But I remember that trip well. And now, I came to this conference actually as a 
student, not as a FIDE representative. Earlier this year I went on a tour of the Caribbean 
as a FIDE expansion tour. And the whole point was that when I was travelling in the Caribbean, I 
met various representatives of governments and I just thought that I should be better informed 
about the latest developments. 

Of course Armenia is absolutely at the forefront of the knowledge and developments of chess in 
education. So, you are doing fantastic things in this country, the research institute I think is 
hugely important. But it cannot be only an Armenian effort, it has to be an international effort and it is, 
and this conference is part of it. Also we realize that what is applicable in Armenia, may not be equally 
applicable in other countries. Therefore on the one hand we need different models, but on the other 
hand we also need the best practice. So I am delighted to be here. I hope to learn a lot and I hope it is 
going to be very worthwhile conference. 
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I like to welcome you all, as I think this conference is essential. It is very important in 
today’s world to talk about implementation of chess into education.

Probably most of you know, that I was a professional chess player, but by the time my children 
born and were growing up, I started to think about the skills they would need in their life. Then I found 
out, that I am not the only person who profited this much from playing chess, but also many other kids 
have to learn the game and get the benefits of it. 

On the one hand, I can talk much of opportunities that chess is able to give to anyone. On the 
other hand I know chess may seem something boring for lots of people. But it can give much more to 
kids and we have to invite professionals from educators, preschool and school teachers, researchers, 
psychologists etc. and discuss with them what kind of educational magic may we have with chess. 

In kindergarten age of my children I started developing a preschooler program of chess working 
closely with educators, school and kindergarten teachers and psychologists and we had a project that 
provide different skills development of children by using the method and the rules of chess. In the 
beginning, it was very difficult to give reasons for math, language or elementary school teachers to use 
the game. We just wanted to make a smaller program, but further we go, teachers became more 
engaged as they saw the kids were playing and were actually improving day by day. There also was a 
misunderstanding, that program was for smart kids only. But it’s a game, it’s an educational tool for 
everyone with potentiality to give self-confidence to children to improve their abilities. 

It was about our program. And I’m so happy that in last two decades Smbat involved so much in 
developing chess for schools in Armenia. And I think the program is one of the most exemplary for 
today’s world on how chess can be implemented into education. Yet, this Armenian experience is one of 
the options, but I suppose in other countries it probably will work differently. 

But the most important thing is that the world is very active on this topic “How chess can 
improve 21st century education?” Our answer is - by giving a tool to teachers how to engage the kids 
and make them use their brain in a playful way, because obviously it’s a very big challenge nowadays 
with all the technology, gadgets etc. 

I want to wish all of you good luck and I do believe that also for FIDE it has to be a priority the 
implementation of chess in different ways. It is very important for us to tell to the world, to different 
institutes, educational systems, ministers that chess can be thought in many different ways, in order to 
improve children math skills, language, teamwork, their social skills in many ways. 

So I think it’s very important that all of us share our views and ideas on how many different 
kinds of chess related educational programs exist, and once we are going to have a platform where 
everybody can see that it is for preschoolers, for elementary school children and we can use it from 
different aspects. I think we will definitely move on and make a huge start forward and it will be a very 
happy time for the kids if they can learn in a playful and creative way. 
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 Սերոբ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

ԵՊՀ, Փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դասախոս,   
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, «Շախմատ» 

գիտահետազոտական ինստիտուտ, ավագ մասնագետ
krtutiun@yahoo.com

Ժամանակակից աշխարհում մեծացել է 
հետաքրքրությունը «Շախմատ» առարկայի 
նկատմամբ։ Բազմաթիվ երկրների 
դպրոցներում «Շախմատը» ուսուցանվում է 
որպես ուսումնական առարկա։ Հայաստանը 
դարձավ աշխարհի առաջին երկիրը, որն 
առարկան դարձրեց պարտադիր 2-4-րդ 
դասարանցիների համար։ 2019թ. 
սեպտեմբերից Ռուսաստանում կտրուկ 
ավելացել է շախմատը որպես ուսումնական 
առարկա ուսումնասիրող դպրոցների թիվը։ 
Նման միտումներ կան նաև ԱՊՀ այլ երկրների 
դպրոցներում։ 

Այս համատեքստում հարց է առաջանում, թե 
որն է «Շախմատ» առարկայի հանրակրթական 
արժեքը։ Դիտարկենք շախմատի մի քանի 
առանձնահատկություններ, որոնք կարևոր 
հանրակրթական արժեք ունեն։ 

Ժամանակակից աշխարհում կարևոր դեր 
ունի ուշադրությունը։ Ըստ Նոբելյան 
մրցանակակիր Հերբերտ Սայմոնի, 
ժամանակակից տնտեսությունը ուշադրության 
տնտեսություն է։ Բոլորը պայքարում են 
մարդկանց ուշադրությունը գրավելու 
ուղղությամբ։ Ինչը գրավեց մարդու 
ուշադրությունը, դրան էլ տալու են ժամանակը, 
փողը, կյանքը։ Եվ քանի որ կա ուժեղ 
մրցակցություն մարդկանց ուշադրությունը 
գրավելու հարցում, մարդկանց ուշադրությունը 
ենթարկվում է բազմակողմանի 
ազդեցությունների։ Նման իրավիճակում 
մարդիկ դժվարությամբ են կարողանում 
կենտրոնանալ։ Իսկ ուշադրությունը 
սահմանափակ ռեսուրս է։ Երբ տարբեր 
կողմերից  փորձում  են   տիրել   այդ  ռեսուրսին,

մարդիկ խնդիրներ են ունենում ուշադրությունը 
կենտրոնացնելու հարցում։ Պատահական չէ, որ 
այսօր երեխաների մոտ նկատվում է 
ուշադրությունը կենտրոնացնելու 
դժվարություն։ Երեխաները չեն կարողանում 
տևական ժամանակ կենտրոնանալ մի բանի 
վրա։ Իսկ առանց տևական կենտրոնացման 
անհնար է խորքային և նորարար 
մտածողությունը։ Այս առումով շախմատն ունի 
շատ կարևոր առավելություն։ Շախմատ 
խաղալը նպաստում է ուշադրության 
կենտրոնացմանը։ Շախմատը կլանում է 
մարդուն, և, տևական ժամանակ 
կենտրոնանալով խաղի վրա, երեխաները 
կարող են ձեռք բերել ուշադրությունը 
զարգացնելու, այն ավելի որակյալ դարձնելու 
հնարավորություն։ Ինչպես նշում է հայտնի 
գրող Մուզիլը. «Կենտրոնանալ, նշանակում է 
մշտապես հաղթահարել սեփական 
ծուլությունը»։

Մեր օրերի գլխավոր խնդիրներից մեկն այն է, 
որ մարդիկ միաժամանակ իրենց 
ուշադրությունը սևեռում են մի քանի բաների 
վրա։ Աշակերտը միաժամանակ դաս է 
սովորում, հեռուստացույց է նայում, 
էլեկտրոնային փոստն է ստուգում, 
սոցիալական ցանցում նամակ է գրում, 
զուգահեռաբար նաև սնվում է։ Մեծ տարածում 
ունեցող այս երևույթը բացասաբար է ազդում 
մարդու ուղեղի արդյունավետության վրա։ 
Դանիել Լևիտինը իր «Կազմակերպված միտք» 
գրքում գրում է, որ երբ մարդը միաժամանակ 
մի քանի բանով է զբաղված, նրա էներգիան 
շատ արագ է սպառվում և մարդն ավելի արագ 
է հոգնում (Levitin, D., 2014)։
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     Մյուս կարևոր առանձնահատկությունն այն 
է, որ շախմատը նպաստում է ֆոկուսացված 
(կենտրոնացված) և դիֆուզված (ցրված) 
մտածողության զարգացմանը։ Մարդու 
մտածողութունը արդյունավետ է աշխատում, 
երբ 20-25 րոպե կենտրոնանում է որևէ բանի 
վրա, ապա կարճ ժամանակ ցրվում է, հետո 
նորից կենտրոնանում է, հետո նորից ցրվում և 
այդպես շարունակ։ Մտածողության այս 
ռեժիմը շատ լավ դրսևորվում է շախմատում։ 
Երբ շախմատիստը նախապատրաստում է իր 
քայլը, նրա մտածողությունը կենտրոնացված է։ 
Երբ մրցակիցն է մտածում իր քայլը, 
շախմատիստը կարող է անցնել մտածողության 
ցրված ռեժիմի։ Մտածողության ռեժիմների այս 
հերթափոխումը լավագույնս է դրսևորվում 
շախմատում և համարվում է մտածողության 
արդյունավետ օգտագործման գործիք։
      Բացի իմացական արժեքից, շախմատն ունի 
նաև մեծ ազդեցություն կազմակերպական 
որակների ձևավորման վրա։ Մեր կյանքի 
կարևորագույն հարցերից մեկը՝ «հաջորդ քայլը 
ո՞րն է» հարցն է։ Մենք միշտ մտածում ենք այն 
մասին, թե ինչ ենք անելու հաջորդ պահին, 
վաղը, հետագայում։ Եվ այս առումով 
շախմատը էապես կարող է նպաստել 
պլանավորման կարողությունների 
զարգացմանը։ Յուրաքանչյուր պահի 
շախմատիստը մտածում է իր և մրցակցի 
հաջորդ քայլերի մասին։ Այս 
առանձնահատկությունը շախմատով զբաղվող 
երեխաների մոտ կարող է զարգացնել իրենց 
կյանքը պլանավորելու հմտություններ։ Ընդ 
որում, շախմատում կարևորվում է ոչ միայն քո 
քայլերի պլանավորումը, այլև մրցակցի 
հնարավոր քայլերի հաշվարկումը։ Սա մի որակ 
է, որն այսօր պակասում է մեր կառավարման 
մշակույթում։ Ռազմավարական փաստաթղթեր 
մշակելիս շատ դեպքերում կարևորվում են 
իրականացվելիք քայլերը, բայց հաշվի չեն 
առնվում հնարավոր հակաքայլերը։ 
Արդյունքում, ռազմավարական ծրագրեր 
իրականացնելիս լինում են ձախողումներ 
հնարավոր   հակաքայլերը    չհաշվարկելու  կամ

վատ հաշվարկելու պատճառով։ Շախմատը մեզ 
սովորեցնում է, որ մենք պետք է մտածենք ոչ 
միայն մեր, այլև դիմացինի քայլերի մասին։  

Շախմատի ուսուցումը կարող է նպաստել 
նաև դպրոցական ուսուցման մոտեցումների 
վերանայմանը։ Օրինակ՝ երբ երեխան շախմատ 
է սովորում, այդ գործընթացը բաժանում են մի 
քանի մասերի։ Երեխաներին սովորեցնում են 
շախմատի կանոններ, սկզբնախաղեր, 
վերջնախաղեր, ռազմավարություն և 
մարտավարություն։ Այս ամենն առանձին 
սովորեցնելուց հետո նոր երեխան կարող է լավ 
շախմատ  խաղալ։ Եթե երեխաները 
պարզապես շախմատ խաղան, նրանք երբեք 
չեն սովորի լավ խաղալ։ Շախմատ սովորեցնելու 
այս խելամիտ մոտեցումը կարող է օրինակելի 
լինել նաև դպրոցի մյուս առարկաների համար։ 
Մեր դպրոցներում շատ տարածված է որևէ բան 
ուղիղ սովորեցնելու մոտեցումը։ Օրինակ՝ 
ընդունված է, որ աշակերտին քննադատական 
մտածողություն սովորեցնելու լավագույն ձևը 
նրանց քննադատական մտածողության 
վարժություններ տալն է։ Բայց պարզվում է, որ 
ուսուցանելու ուղիղ ձևը արդյունավետ չէ։ 
Քննադատական մտածողություն սովորեցնելու 
համար շատ ավելի արդյունավետ է զարգացնել 
ընթերցելու կարողությունները, հարստացնել 
երեխայի մտահորիզոնը և բառապաշարը։ Եթե 
երեխան չունի բառապաշար, բավարար բազա, 
ապա նրան ուղիղ ձևով քննադատական 
մտածողություն սովորեցնելը արդյունավետ չէ։ 
Ուսուցիչը պետք է քննադատական 

դիտիմտածողությունը  որպես 
վերջնանպատակ և փորձի սահմանել 
ուսումնական գործունեության տեսակներից 
բաղկացած այն ճանապարհային քարտեզը, 
որը տանում է այդ վերջնանպատակին։ Այս 
հարցում դպրոցական առարկաները շատ բան 
ունեն շախմատից սովորելու։

Թեև շախմատը ինտելեկտուալ խաղի 
համբավ ունի, բայց այն զարգացնում է նաև 
բնավորության գծեր։ Իսկ բնավորության գծերի 
զարգացումը ժամանակակից աշխարհում շատ 
կարևոր է։ Ամերիկացի հետազոտող Փոլ Թաֆը 
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«Ինչպես են երեխաները հաջողության 
հասնում» գրքում մի ամբողջ գլուխ է նվիրում 
շախմատին։ Նա ուսումնասիրել է ԱՄՆ մի շարք 
դպրոցներում գործող շախմատի խմբակները։ 
Հեղինակը հատկապես ուշադրություն է 
դարձրել այն խմբակներին, որոնք գործում են 
ավելի խոցելի համայնքների դպրոցներում։ 
Թաֆի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, 
որ շախմատը երեխաների մոտ զարգացնում է 
այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են 
տոկունությունը, հաստատակամությունը, 
կարգապահությունը։ 

Մասնագիտական շրջանակներում 
տոկունությունը համարվում  է  կարևորագույն 
որակ,      քանի     որ       ժամանակակից      բարդ 

ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

աշխարհում մարդը հաճախակի է բախվում 
դժվարությունների, ավելի հաճախակի է 
ձախողվում։ Եվ միայն տոկուն լինելու դեպքում 
կարող է հաղթահարել ձախողումները և դրանք 
օգտագործել որպես ուսուցողական միջոց։

Այսպիսով, բազմաթիվ են շախմատի 
ուսուցման առավելությունները։ Հատկապես 
կարևոր է այն, որ շախմատը նպաստում է 
առանցքային որակների զարգացմանը։ 
Ուշադրության կենտրոնացումը, 
պլանավորումը, դիմացինի քայլերը հաշվի 
առնելը, տոկունությունը հիմնային որակներ են, 
որոնց առկայությունը շատ մեծ դեր կարող է 
ունենալ մարդու կյանքում։  
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ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

ՇԱԽՄԱՏԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԱԿԵՐՏԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ 

ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Արմեն ԲԵՋԱՆՅԱՆ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կիրառական 
հոգեբանության  ամբիոնի դասախոս, 

դոցենտ, հ.գ.թ
 bejanyan@ache.am

Հոդվածում ներկայացված է դպրոցում 
«Շախմատ» առարկայի  դասավանդման 
խնդիրների և մոտիվացիայի 
փոխկապակցվածությունը: Հատուկ 
կարևորվում են առարկայի դասավանդման 
առանձնահատկությունները, մեզո և 
միկրոմիջավայրի ու մոտիվացիոն ոլորտի 
փոխհարաբերության յուրահատկությունները: 
Առանձնապես հատուկ ուշադրություն է 
հատկացված աշակերտի մոտիվացիայի 
անկման, առաջացման և ընթացքի 
առանձնահատկություններին:  

Բանալի բառերն են. Ներքին և արտաքին 
մոտիվացիա, դաս-ուսուցում և խաղ-ուսուցում, 
անավարտ գեշտալտ, կարողություններ, 
ընդունակություններ

Ուսուցման գործընթացն ինքնին բարդ ու 
պատասխանատու գործընթաց  է՝ կազմված մի 
քանի բաղադրիչներից և փուլերից: Որպես 
հիմնական բաղադրիչներ՝ առանձնացնենք 
դասի նպատակը, որը պայմանավորված է 
խնդրի էությամբ, իմաստային բաղադրիչը, որը 
պայմանավորված է ծրագրային դրույթներով և 
ընտրված  ուսուցման մեթոդաբանությամբ, 
գործունեական բաղադրիչը, որը  
պայմանավորված է ուսուցիչների և 
աշակերտների գործողություններով և 
արդյունավետությունը, որը ենթադրում է 
գնահատման և ինքնագնահատականի 
ձևավորման գործընթաց (Kravtsova, 2016):

Ստեղծել ուսումնական պայմաններ, 
կնշանակի աշակերտի մոտ ձևավորել  պահանջ, 

ցանկություն և մոտիվ տվյալ նյութի և 
առարկայի վերաբերյալ:
    Դասապրոցեսի կազմակերպումը ենթադրում 
է ուսուցչի կողմից հետևյալ  քայլերի 
իրականացում.  ուսուցողական գործընթացի 
նպատակադրում՝ ձևավորելով աշակերտի մոտ 
քննարկվող նյութի յուրացման պահանջմունք,  
ուսուցողական գործընթաց, որն ունի դրական 
հուզական երանգ, գործունեության 
արդյունքների գնահատում, որն էական 
ազդեցություն է թողնում աշակերտի 
ինքնագնահատականի վրա՝ նրա մոտ 
ձևավորելով ավելին իմանալու ցանկություն, 
այն է՝ մոտիվ՝ ընկալելու, յուրացնելու տվյալ 
նյութը, առարկան (Markova, 2008):
   Այսպիսով, կարելի է նկատել, որ ուսումնական 
գործընթացն ուղղված է այնպիսի պայմանների 
ստեղծմանը, որտեղ անձի մոտ կառաջանան 
գիտակցության և ինքնագիտակցության, 
ընդունակությունների և կարողությունների, 
ինքնագնահատականի փոփոխություններ: 
Իհարկե, ուսումնական գործունեությունը 
կարող է առաջանալ նաև ուսումնական ու 
մանկավարժական գործընթացից դուրս, 
սակայն մանկավարժական գործընթացը 
նպատակաուղղված գործունեություն է, որը 
պայմաններ է ստեղծում աշակերտին պասիվ 
ընկալող անհատից վերափոխելու ակտիվ 
սուբյեկտի, ով կարող է գիտակցված 
փոփոխություններ իրականացնել  իր 
կենսագործունեության ընթացքում, 
էականորեն       բարելավել      կյանքի       որակը՝ 
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ազդակների ներգործության օբյեկտից 
վերափոխվել  սուբյեկտի, որն ունակ է 
ակտիվորեն ազդել իրավիճակի վրա (Ford, 
2008): Արդյունավետ ուսումնական գործընթաց 
ապահովելու խնդիրը ուսումնասիրվում է մի 
շարք գիտական ուղղություններում և ամեն մի 
ուղղություն ներկայացնում է իր մոտեցումը 
խնդրի  լուծման  վերաբերյալ: Այս  բնագավառի 
հետազոտություններում կարելի է առանձ-
նացնել    մի   քանի   հիմնական     մոտեցումներ՝
հոգեբանական (Ն. ն Վաչկով, Գրիզլովա, Ի. 
ԷԶեեր, Ե. Կլիմով, Ի. Կոնդակով, Յու.Կորելյակով 
և այլք), սոցիոլոգիական (Գ. Անդրեևա, Ի. Կոն, Ա. 
Կովալյով, Ա. Մուդրիկ, Լ. Սեմուշինա, Վ. Լուկով, 
Տ. Պարսոնս և այլք) և մանկավարժական (Ե. 
Անդրիենկո, Վ. Մուդրիկ, Լ. Սեմուխինա, Ն. 
Յարոխենկո և այլք):
      Մեր կողմից իրականացվող ուսումնասիրու-
թյան նպատակն է վեր հանել այն խնդիրները, 
որոնք էական ազդեցություն կարող են ունենալ 
երեխայի շախմատ առարկան յուրացնելու 
մոտիվացիայի վրա:
  Մեր ուսումնասիրության օբյեկտն է 4-րդ 
դասարանի աշակերտների մոտիվացիան 
«Շախմատ» առարկան ուսանելու վերաբերյալ:
   Առարկան՝  «Շախմատ» առարկայի դասա-
վանդման խնդիրների ու երեխայի մոտիվացիոն 
դրսևորումների փոխկապակցվածությունը:
      Հետազոտության խնդիրներն են՝ 

1. Տեսամեթոդաբանական վերլուծությամբ
ընդհանրացնել հոգեբանական գործոնների 
հետազոտության խնդիրները և 
մասնավորապես` «Շախմատ» առարկայի 
դասավանդման առանձնահատկությունները 
մեզոմիջավայրի և մանրամիջավայրի (միկրո-
միջավայր) փոխհարաբերության յուրահատ-
կության և մոտիվացիոն ոլորտի տեսանկյունից:

2. Վերհանել աշակերտի մոտիվացիայի
անկման առաջացման և ընթացքի առանձնա-
հատկությունները  «Շախմատ» առարկայի 
ուսուցման գործընթացում:

3. Մշակել և նախապատրաստել պատեհա-
ժամ ախտորոշման մեթոդիկաներ:

4. Համակարգել և ներկայացնել «Շախմատ»

ՇԱԽՄԱՏԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱՇԱԿԵՐՏԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

առարկայի ուսուցման հոգեբանաակ-
մեոլոգիական հիմնական պայմանները և 
մոտիվացիայի անկման նախազգուշացումները, 
մշակել արդյունավետ դասավանդման 
գիտագործնական հանձնարարականներ: 
   Ոսումնասիրության մեթոդաբանական հիմքը 
և գիտահայեցակարգային հենքն են կազմում 
համակարգային մոտեցումը, ընդհանուր և 
կիրառական հոգեբանության տեսությունն ու 
մեթոդաբանությունը (Dorfman, 2005):
    Հետազոտության մեթոդները: 
   Առաջադրված խնդիրների լուծման նպատա-
կով ուսումնասիրության  մեջ կիրառվել է 
համախումբ մեթոդական գործիքակազմ, որը 
ներառում է մի կողմից` համագիտական 
մեթոդները (տեսական վերլուծություն, 
ընդհանրացում, մաթեմատիկական վերլու-
ծություն), մյուս կողմից` հոգեբանական 
մեթոդները (հարցաթերթային հարցում, 
հարցազրույց, դիտում, փորձագիտական 
գնահատական, բանավեճ):
   Ինչպես ցույց են տվել մեր դիտարկումները և 
խնդրի նախնական վերլուծությունը, երեխայի 
մոտիվացիայի անկման զգալի մասն 
առավելապես հոգեբանական պատճառներ 
ունի, դրա համար շախմատի դասավանդման 
հոգեբանության իմացությունը դրանց 
ուսումնասիրության և լուծման առումով 
առաջնային է համարվում: 
 Ուսումնասիրության կազմակերպումն ու 
իրականացումը:
Հարմարությունից և խնդրի հրատապությունից 
ելնելով՝ ուսումնասիրությունը նախատեսվեց 
իրականացնել՝ կարևորելով հետևյալ 
մեթոդները՝

• ինտերվյու երեխաների և նրանց ծնողների
հետ

• հարցաթերթային հարցում երեխաների և
նրանց ծնողների հետ

• փորձագիտական գնահատում
• բանավեճ - քննարկում հիմնախնդրի

վերաբերյալ:
     Ինտերվյուի թեմատիկան և հարցաթերթերի
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հարցերը նախապես քննարկվեցին և 
մշակվեցին «Ապագա» հոգեբանական 
ծառայության կենտրոնի աշխատակիցների և 
մի քանի ծնողների մասնակցությամբ: Մշակվեց 
1 հարցաթերթ 4-րդ դասարանի երեխաների 
համար (հավելված 1) և 1 հարցաթերթ ծնողների 
համար (հավելված 2): Ընտրվեցին 4-րդ 
դասարանի 48 երեխա: Ընտրանքը ձևավորվեց 
պատահական՝ հետվյալ կերպ. կազմվեց 
ծանոթների ցուցակներ, ովքեր ունեին 4-րդ 
դասարանի երեխա (28 տղա և 20 աղջիկ 
Երևանի, Գյումրիի, Վանաձորի և 
Ստեփանավանի տարբեր դպրոցներից) և 
ցանկություն հայտնեցին մասնակցել 
ուսումնասիրությանը:

Որպես փորձագետներ ընտրվեցին 10 
անձինք, ովքեր տիրապետում են շախմատ 
խաղին, կարևորում են շախմատի մուտքը 
հանրակրթություն, հետաքրքրվում և հետևում 
են շախմատային անցուդարձին, ունեն 1-ից 4 
դասարանում սովորող երեխաներ կամ 
թոռնիկներ և ազատ ժամանակ առիթը չեն 
կորցնում շախմատ խաղալ: Բոլոր 
փորձագետներն ունեին բարձրագույն 
կրթություն:

Փորձագետներին տրվեց շախմատի 4-րդ 
դասարանի դասագիրքը և աշակերտի 
վարժությունների տետրը՝ խնդրելով 
արտահայտել իրենց կարծիքը: Իրենց հետ 
քննարկվեց նաև հարցարանների և ինտերվյուի 
բովանդակությունը:     

    Փորձագետներին առաջարկվեցին հետևյալ 
հարցադրումները՝
 Ի՞նչ խնդիրներ է լուծում շախմատը դպրոցում
 Անհրաժեշտություն    կա՞,   որ     այն     լինի
պարտադիր առարկա
 Ի՞նչ   դժվարություններ    կան    շախմատի
դասավանդման գործընթացում
 Ի՞նչ  խնդիրներ  է  առաջացնում  շախմատի
դասավանդումը երեխաների և ծնողների
համար:

Ուսումնասիրության ընթացքում «Ապագա» 
հոգեբանական ծառայության կենտրոնում 
կազմակերպվեց բանավեճ, որին մասնակցում 
էին կենտրոնի աշխատակիցները, փորձա-
գետները, կենտրոնի նախակրթարան հաճախող 
երեխաների ծնողները, ովքեր ունեին նաև 
դպրոց հաճախող երեխաներ: Բանավեճին 
քննարկվող հարցերն էին՝
 Ի՞նչ խնդիրներ է լուծում շախմատը դպրոցում
 Անհրաժեշտություն   կա՞,   որ   այն    լինի
պարտադիր առարկա
 Ի՞նչ     դժվարություններ  կան     շախմատի
դասավանդման գործընթացում
Ի՞նչ խնդիրներ է առաջացնում շախմատի
դասավանդումը երեխաների և ծնողների
համար
 Ինչպե՞ս լուծել այդ խնդիրները

Ոսումնասիրության արդյունքներն ու
քննարկումը
       Ծնողներին և երեխաներին ներկայացվել են 
հետևյալ հարցադրումները՝ 

ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

Հարց 1: Դուք ճի՞շտ եք գտնում, որ դասավանդվում է շախմատը դպրոցում (Ծնող)
Ի՞նչ է տալիս քեզ «Շախմատ» առարկայի դասը (Երեխա)

Աղյուսակ 1 (Կոր. 0,5)
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     Աղյուսակ 1-ից  երևում է, որ ծնողներից 33 %-ն 
է համակարծիք դպրոցում շախմատ 
դասավանդելու վերաբերյալ, սակայն 42 տոկոսը 
որևէ դիրքորոշում այս խնդրի վերաբերյալ չունի: 
Ենթադրում ենք, որ ծնողների իրազեկ-
վածությունը առարկայի օգտակարության 
ներուժի  մասին բավականին ցածր է: 25%-ի մոտ 
ձևավորված  է   բացասական   դիրքորոշում, որը

նույնպես շախմատ խաղի վերաբերյալ 
անիրազեկվածության հետևանք է, կամ 
ծնողները իսպառ չեն տիրապետում շախմատ 
խաղին, նրա կանոններին, նրբություններին: 
Երեխաների կարծիքները փոքր ինչ 
տարբերվում են ծնողների մոտեցումներից՝ 
կորելյացիան 0,5, առկա  է թույլ  
փոխկապակցվածություն:

ՇԱԽՄԱՏԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱՇԱԿԵՐՏԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հարց 2: Երբ երեխան խնդրում է օգնել կատարել «Շախմատ» առարկայի տնային 
հանձնարարությունը, ի՞նչ զգացողություն է առաջանում Ձեր մոտ (Ծնող)

Հաճույքո՞վ ես կատարում «Շախմատ» առարկայի տնային հանձնարարությունը (Երեխա)

Աղյուսակ 2 (Կոր. 0,5)

Այս աղյուսակում տեսնում ենք ուղիղ, ուժեղ 
փոխկապակցվածություն (կորելյացիայի 
գործակիցը 0,9), այն է՝ տնային 
առաջադրանքները առաջացնում են 
բացասական   մոտիվ    և    այստեղ   չի   գործում 

սոցիալական՝ ծնողների կողմից սոցիալական 
հավանության, աջակցության և երեխայի մոտ 
պատժից, քննադատությունից խուսափելու 
մոտիվը,  ինչը չի կարելի ասել դասավանդվող 
մյուս՝ ըստ ծնողի կարևոր առարկաների մասին:

Հարց 3: Դուք ի՞նչ կարծիքի եք, եթե «Շախմատ» առարկան հանվի դպրոցական 
ծրագրից (Ծնող)

Կուզե՞ս, որ «Շախմատ» առարկան հանվի դպրոցից (Երեխա)

Աղյուսակ 3 (Կոր. 0,5)
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   Այս աղյուսակում տեսնում ենք հակադարձ 
կորելյացիա՝ ծնողների կողմից որպես դաս չի 
կարևորվում, սակայն երեխաները շախմատի 

դասը դիտարկում են որպես շախմատ խաղալու 
հնարավորություն և այստեղ առկա է դրական 
մոտիվ, ինչը կարելի է զարգացնել:

Հարց 4: Դուք Ձեզ լա՞վ եք զգում, երբ երեխան ասում է, որ շախմատի տնային 
աշխատանք չունի (Ծնող)

Հաճույքո՞վ ես կատարում տնային աշխատանքները (Երեխա)

Աղյուսակ 4 (Կոր. 0,5)

Հարց 5: Կարծո՞ւմ եք, որ «Շախմատ» առարկայից տնային աշխատանք 
չպետք է տրվի (Ծնող)

Կուզե՞ս, որ «Շախմատ» առարկայի տնային աշխատանք չլինի (Երեխա)

Աղյուսակ 5 (Կոր. 0,5)

ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

   Տնային աշխատանքները բարդ են ինչպես 
ծնողների, այնպես էլ երեխաների համար, 
այստեղ մենք ունենք խիստ դրական 
փոխկապակցվածություն և ըստ մեզ ծնողի 
բացասական   վերաբերմունքը   երեխայի    մոտ

բացասական մոտիվ է առաջացնում տնային 
աշխատանքների նկատմամբ, սակայն շախմատ 
խաղալը երեխայի մոտ պահպանված է մնում, 
ինչը դրական միտում է (տե՛ս աղյուսակ 5):
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  Այս աղյուսակը լրացնում է նախորդը այն 
առումով, որ իրականում ինչպես ծնողները, 
այնպես էլ երեխաները դեմ չեն տնային 
աշխատանքներին, պարզապես ծնողի մոտ, որը 
չի տիրապետում շախմատի նրբություններին, 
առաջանում է բացասական մոտիվ: Սակայն 
երեխայի համար տնային աշխատանքը առիթ է 
շախմատ խաղալու համար:  
  Ուղիղ փոխադարձ կապ ենք տեսնում նաև 
հաջորդ հարցադրման մեջ՝ «Գտնում եք, որ 
«Շախմատ» առարկան պետք է չգնահատվի». 
թե՛ ծնողները, թե՛ երեխաները կարևորում են 
գնահատականը, սակայն բարդ առաջադրանք-
ների դեպքում գնահատականի կարևորութ-
յունը արժեզրկվում է:
  Բարդ և չընկալված նյութը առաջացնում է 
բացասական մոտիվ՝ չնայած այն հանգամանքի, 
որ ի սկզբանե երեխաների մոտ առկա է 
դրական վերաբերմունք շախմատի նկատմամբ: 
Այստեղ առկա է անհաջողությունից 
խուսափելու մոտիվը՝  հրաժարվելով 
ցանկալիից:
   Այն հարցին, թե ի՞նչ որակներ է զարգացնում 
շախմատը՝ փոխկախվածություն ծնողների և 
երեխաների պատասխաններում չենք տեսնում:  
Ծնողների մոտ ի  սկզբանե առկա է դրական 
չգիտակցված մոտիվ: «Հասկանում եմ որ 
դրական, լավ բաներ կան, բայց ի՞նչ՝ չգիտեմ»: 
Երեխաների մոտ կարևորությունը ընկալվում է 
միայն հաճույք ստանալու մակարդակով:
  Ուսուցչի արհեստավարժության վերաբերյալ 
ծնողների և աշակերտների պատասխաններում 
առկա է թույլ փոխկապակցվածություն և 
նկատելի է դրական ու բացասական 
մոտիվացիայի վերաբերյալ ուսուցչի 
կարևորագույն դերակատարությունը: 
  Ծրագրի բարդության վերաբերյալ նույնպես 
տեսնում ենք դրական փոխկապակց-
վածություն: Այն բավականին բարդ է և ազդում 
է ինչպես ծնողների, այնպես էլ երեխաների 
մոտիվացիայի վրա:
 Փորձագետների հետ բանավեճն ու 
քննարկումն հանգեցրեցին այն բանին, որ 
շախմատը     դպրոցում     կարևոր     է,    սակայն 

ՇԱԽՄԱՏԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱՇԱԿԵՐՏԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ուսուցչի մասնագիտական և 
մանկավարժական 
կարողությունների բարձրացման 
կարևորությունը:
6. Եʹվ ծնողները, ևʹ 
երեխաները կարևորել են 
դասագրքի լեզվի, հրահանգների 
պարզության և 
առաջադրանքների 
մատչելիության խնդիրը:
7.  Ինչպես ծնողների, այնպես 
էլ երեխաների մոտ նկատվում է 
դրական մոտիվացիա շախմատի 
վերաբերյալ, սակայն 
դասավանդման պրոցեսի 
խնդիրների ավելացմանը 
զուգաեռ այն սկսում է նվազել 
ընթուփ մինչև բացասական 
մոտիվացիայի:
8. Ըստ մեզ կարևոր խնիր է 
նաև դասավանդման 
առանձնահատկությունը, որտեղ 
քիչ է կարևորված տարիքային 
առանձնահատկությունը, 
մատուցման բարդությունը, խաղ 
– ուսուցումից  դաս-ուսուցմանը 
անցնելը: 

անհրաժեշտ է լուծել  մի քանի խնդիրներ՝
 ուսուցչի որակավորման խնդիրը
 դասագրքի լեզվի մատչելիությունը
 առաջադրանքների հրահանգների և բարդ

խնդիրների պարզեցումը
տնային առաջադրանքների նվազեցումը
անցում դաս-ուսուցումից խաղ-ուսուցման
Այսպիսով՝  ամփոփելով   ազատ  և  թեմատիկ

հարցազրույցի, հարցաթերթային հարցման, 
փորձագիտական գնահատման, բանավեճի և 
դասագրքի և աշխատանքային տետրի 
ուսումնասիրությունը եկանք հետևյալ 
եզրահանգման՝

1. Երեխաներն ի սկզբանե մոտիվացված են
շախմատի նկատմամբ, սակայն առկա են մի 
շարք խնդիրներ, որոնք կարող են խիստ 
բացասական դեր խաղալ և ձևավորել 
բացասական մոտիվ: 

2. Ծնողների շուրջ 66%-ը ծանոթ չէ շախմատ
առարկայի հնարավորություններին:

3. Ի տարբերություն ծնողների, աշակերտների
54%-ը կարևորում են շախմատի 
դասավանդումը դպրոցում, իսկ 33%-ը չի 
կողմնորոշվում շախմատի դերի վերաբերյալ:

4. Տնային առաջադրանքները շախմատ
առարկայից բավականին շատ են և բարդ 
ինչպես ծնողների, այնպես էլ երեխաների 
համար:

5. Ծնողների, ինչպես նաև երեխաների
պատասխաններից ու հարցազրույցներից 
նկատելի է ուսուցչի մասնագիտական և 
մանկավարժական կարողությունների 
բարձրացման կարևորությունը:

6. Եʹվ ծնողները, ևʹ երեխաները կարևորել են
դասագրքի լեզվի, հրահանգների պարզության 
և առաջադրանքների մատչելիության խնդիրը:

7. Ինչպես ծնողների, այնպես էլ երեխաների
մոտ նկատվում է դրական մոտիվացիա 
շախմատի վերաբերյալ, սակայն 
դասավանդման պրոցեսի խնդիրների 
ավելացմանը զուգահեռ այն սկսում է նվազել 
ընդհուպ մինչև բացասական մոտիվացիայի:

8. Ըստ մեզ՝ կարևոր խնդիր է նաև
դասավանդման             առանձնահատկությունը, 
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որտեղ քիչ է կարևորված տարիքային 
առանձնահատկությունը, մատուցման բար-
դությունը, խաղ-ուսուցումից  դաս-ուսուցմանը 
անցնելը: 

     Առաջարկություններ
 Վերոհիշյալ գործոնները ուղղակիորեն են 
ազդում երեխայի ներքին մոտիվացիայի վրա, 
օրինակ՝ տնային աշխատանքների 
տրամագրերի հրահանգները խիստ 
ընդհանրական են և հրահանգի մեջ ճիշտ քայլի 
հուշում չկա, չկա նաև օրինակ, որով կարող է 
առաջնորդվել երեխան, ինչու չէ նաև ծնողը: 
Տրամագրերը ծանրաբեռնված են 
խաղաքարերով, որը խանգարում է երեխային 
կենտրոնանալ արդյունքի վրա: Խնդիրները 
հիմնականում ներկայացված են ոչ թե 
ավարտուն ելքով, այլ առավելություն ստանալու 
(օրինակ 212 տրամագրերից ընդամենը 19 
տրամագրերում է նշված կատարել մատ 2-3-4-5 
քայլերից), ինչը 9 տարեկան երեխայի համար 
բավականին բարդ հոգեկան գործընթաց է՝ 
չավարտելով, չստանալով իր համար շոշափելի 
արդյունք նրա մոտ չի առաջանում իր 
հաջողության բերկրանքը՝ ձևավորելով 
«անավարտ գեշտալտ»,  ինչը լարող, տագնապ 
առաջացնող, քայքայիչ ապրում է առաջացնում 
անհատի մոտ: Օրինակ՝ «Փորձիր սկսել և 
հասնել առավելության», «Փորձիր սկսել և 
հասնել հաջողության», «Փորձիր սկսել և հասնել 
հաղթանակի» (4-րդ 29 դաս, այն էլ այն դեպքում, 
երբ փղերը տարբեր գույնի են), (4-րդ 31 դաս): 
«Հավերժական շախ» դասի տնային 
աշխատանքներում ինչ իմաստ ունի 
տրամագրերը բեռնել բազմաթիվ 
խաղաքարերով, ինչը շեղում է երեխայի 
ուշադրությունը բուն նպատակից, կամ «Փորձիր 
4 քայլից հասնել հաղթանակի, ուշադրություն 
դարձրու քայլի հերթականությանը»: 

Գրեթե բոլոր տրամագրերում առկա է 
«Ուշադրություն դարձրու քայլի 
հերթականությանը» բառակապակցությունը: 
Հարց է առաջանում «Ի՞նչ նկատի ունի 
հեղինակը և որ դեպքերում կարելի է ուշադրութ-
յուն   չդարձնել    քայլերի     հերթականությանը»:

Իհարկե     կարելի     էր      այս       ձևակերպումը  
անտեսել, բայց նմանատիպ հրահանգները  
հաճախ  են հանդիպում, հետևաբար 
պարզաբանման կարիք են  ունենում:
 Անորոշ,  անհասցե, բազմիմաստ 
հրահանգները ոչ միայն չեն նպաստում խնդրի 
լուծմանը, այլև աշակերտի և իրեն օգնող 
մեծահասակի մոտ առաջացնում են 
լարվածություն, բացասական մոտիվացիա: Այս 
խնդիրը բարձրաձայնել են նաև ծնողները 
ինտերվյուների ժամանակ:
  Ըստ մեզ անտեսված է այն հարցը, թե 
երեխայի որ պահանջմունքն է բավարարելու 
շախմատը, որ ապահովի տվյալ 
գործունեությամբ զբաղվելու մղումը, միտումը, 
մոտիվը:
  Ըստ մեզ կարևորված չէ նաև երեխայի 
արտաքին մոտիվացիան, որտեղ կարևոր դեր է 
խաղում մեծահասակը, մասնավորապես 
ուսուցիչն ու ծնողը:
    Քանի որ ուսուցչի վերաբերյալ բավականին 
հետազոտություններ ու ուսումնասիրութ-
յուններ արված է աշխատախմբի կողմից, ես 
չեմ անդրադառնա այս դրույթին: Սակայն 
երեխայի արտաքին մոտիվացիայի համար ոչ 
պակաս կարևոր դեր ունի իր ծնողի, 
հարազատի վերաբերմունքը այն 
գործունեությանը, որի մեջ ներգրավված է 
երեխան, և եթե հաշվի առնենք այս դրույթը, 
ապա վերոհիշյալ խնդրները առավել հրատապ 
են դառնում:
     Դասի կազմակերպումը կարող է հանդես գալ 
և՛ որպես մոտիվացիան  խթանող,  և՛ որպես 
մոտիվացիան  խաթարող գործոն:  
Դասապրոցեսը կազմակերպվում է հիմնակա-
նում դաս-ուսուցում մեթոդաբանությամբ՝  
հաճախ անտեսելով խաղ-ուսուցում, 
պրոբլեմային ուսուցում, համագործակցային 
ուսուցում մոտեցումները: 
  Պատշաճ կերպով  հաշվի առնված չեն 
երեխաների տարիքային հոգեբանական 
առանձնահատկությունները, մտածողության 
տիպերը՝ այս տարիքում դեռ գերակշռում է 
ակնառու–գործնական մտածողությունը (մա-
նավանդ  նոր  տեսակի  երևույթի  վերաբերյալ),

ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 
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ՇԱԽՄԱՏԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱՇԱԿԵՐՏԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

իսկ պատկերավոր մտածողությունը դեռ 
ձևավորման և զարգացման փուլում է, ուստի 
շատ երեխաների համար հաշվարկել և 
պլանավորել 10 քայլ (5 քայլ իր կողմից և 5-ը 
հակառակորդի) և մտապահել այն  բավականին 
բարդ է, երբեմն էլ անհնարին, ինչը 
մոտիվացիան խաթարող լուրջ խնդիր կարող է 
լինել: Խոսքը չի վերաբերում շախմատի խմբակ 
հաճախողներին, օժտված և արտահայտիչ 
համապատասխան ընդունակություններ 
ունեցող երեխաներին: Եվ վերջապես, 
հանրակրթության նպատակներից է, 
չբացառելով և կարևորելով իրական 
ընդունակությունների գոյությունն ու 
զարգացումը, կարևորել երեխաների 
պոտենցիալ ընդունակությունների բացահայ-
տումն ու զարգացումը:

 Հասարակության վերաբերմունքն ու 
շախմատի կարևորումն ընդհանուր առմամբ 
դրական է, սակայն միտում կա դեպի 
վատթարացում, որը կապված է դասապրոցեսի 
կազմակերպման, դասագրքի բարդ լինելու հետ:     

  Հստակ ձևակերպված չեն «Շախմատ» 
առարկայի հնարավորությունները երեխայի 
համար:

     Հետազոտության հետագա զարգացման 
ուղղությունները են՝

 Դասավանդող մասնագետների որակա-
վորման գործընթաց

 Դասագրքի և աշխատանքային տետրի
բարելավում

 Դասավանդման մեթոդաբանության
ընդլայնում
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SUMMARY

The article presents the interconnection 
between the problems of teaching Chess at school 
and the motivation. Particular importance is given 
to the teaching features of the subject, peculiarities 
of the interconnection between meso and micro-
environment and the motivational field. Particular 
attention is paid to the decline in student 
motivation, its origin and process features. 

Key words: Internal and external motivation, 
lesson training and game-raining, unfinished 
gestalt, abilities and skills.

 Ծնողների շրջանում շախմատ
առարկայի վերաբերյալ իրազեկվածության 
բարձրացում:
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  Հիմնախնդրի դրվածքը: Շախմատը 2011 
թվականից դասավանդվում է ՀՀ 
հանրակրթական դպրոցի 2-4-րդ 
դասարաններում, սակայն առ այսօր տարբեր 
մակարդակներում պարբերաբար քննարկվում 
է այն հարցը, թե շախմատն ինչպես է ազդում 
սովորողների ինտելեկտուալ զարգացման վրա 
և ընդհանուր առմամբ ինչպիսի գործառույթ-
ներ է կատարում հանրակրթության ոլորտում, 
որոնցով տարբերվում է այլ առարկաների 
դասավանդման վերջնարդյունքներից: Խնդիրը 
մեկ այլ ձևակերպմամբ հանգում է հետևյալին,  

պարզել, թե շախմատն իր ճանաչողական 
ներուժով որքանով է համադրելի կրտսեր 
դասարաններում դասավանդվող այլ 
առարկաների վերջնարդյունքների հետ և 
ինչպիսի բացառիկ դերակատարում ունի 
կրտսեր դպրոցականի ուսումնական 
գործունեության մեջ: 
    Նախքան այս հարցերի քննարկմանն անցնելը 
նկատի ունենանք, որ կրտսեր դպրոցականի 
առաջատար գործունեությունը ուսումնականն 
է, քանի որ երեխան հատկապես այդ 
գործունեության    միջոցով     է     ձեռք     բերում 
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կան, և՛ վարքային որակների զարգացման 
տեսանկյունից, մենք ավելի շատ հակված են այն 
տեսանկյունին, որ շախմատը.

1) ինտելեկտուալ խաղ է, քանի որ
դիտարկվում է ինտելեկտուալ 
կարողությունների չափաբաժինների 
վերլուծության շրջանակում,

2) պայմանավորված է կոնկրետ 
իրավիճակներում դրսևորվող կոնվերգենտ և 
դիվերգենտ մտածողության տիպերի 
համադրման արդյունքով:
Այս իմաստով շախմատային խաղը՝ ներառված 
մտածողության տիպով և գնահատման 
բաղադրիչով, ավելի շատ արտացոլում է 
դիվերգենտ մտածողության էությունը, որը 
համապատասխանում է ինտելեկտի եռաչափ 
մոդելի գիլֆորդյան պատկերացումներին 
(բովանդակություն, արդյունք, գործողություն-
ներ) (Guilford, 1967): Այս դիտարկումները մեզ 
հանգեցնում են մի կարևոր տեսական 
եզրակացության, որ կրտսեր դպրոցում 
շախմատի դասավանդումը կարող է ուղղվել 
դպրոցականի դիվերգենտ մտածողության 
ձևավորմանն ու զարգացմանը, որը 
բացառապես բխում է շախմատի 
առանձնահատկություններից և երեխայի 
ինտելեկտուալ զարգացման առաջանցիկ 
խնդիրներից։ Ահա թե ինչու կրտսեր 
դպրոցականի կրթության էությունը 
ձևակերպում ենք որպես դիվերգենտ 
մտածողության նպատակամետ ձևավորման և 
զարգացման գործընթաց՝ շախմատի ընձեռած 
հնարավորությունների լիակատար օգտագործ-
մամբ։
     Ուսուցման գործընթացի տրամաբանության 
բովանդակությունը հնարավոր է տրոհել երկու 
մասի.

1) իրավիճակներ, որոնք ավելի շատ
կառուցված են սահմանված, հայտնի, 
կանոնակարգված, ալգորիթմային լուծում-
ներով, այսինքն՝ ուղղված են կոնվերգենտ 
մտածողության դրսևորմանը և հիմնվում են 
գծային մտածողության կամ տրամաբանության 
վրա,   քանի     որ    ուղղված    են    առաջարկված 

ԴԻՎԵՐԳԵՆՏ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 
ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

համապատասխան գիտելիքները և 
կարողությունները, որոնց իրենց 
հետազոտություններով անդրադարձել են 
բազմաթիվ հեղինակներ (Эльконин, Давыдов, 
1962, Занков, 1963, Ананьев, 2009)։ Ապացուցվել 
է, որ ուսումնական գործունեության մեջ կրտսեր 
դպրոցականը ձեռք է բերում այնպիսի որակներ, 
ինչպիսին են՝ կամածինությունը, ռեֆլեքսիան և 
պլանավորումը (Горлова, 2002): 
   Այս համատեքստում անհրաժեշտ է պարզել, 
թե կրտսեր դպրոցում դասավանդվող 
շախմատը ի՞նչ որակներ է ավելացնում կրտսեր 
դպրոցականի իմացական գործունեությանը՝ 
նկատի ունենալով շախմատի հետևյալ 
առանձնահատկությունները.

1) դպրոց հաճախելով երեխան
շարունակում է պահպանել նախադպրոցականի 
խաղի հանդեպ հետաքրքրությունը, որը 
դրսևորում է նաև շախմատի 
պարապմունքներին, 

2) շախմատն ունի խաղային այնպիսի
բաղադրիչներ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի 
մոտիվացնում են երեխայի ուսումնական 
գործունեությունը, 

3) շախմատի դասերն (պարապմունքները)
ավելի շատ հնարավորություն ունեն 
ամրապնդելու հետադարձ կապերը, որոնք 
անհրաժեշտ են ուսումնական գործընթացի  
կարգավորման համար, 

4) շախմատային խաղը հնարավորություն է
տալիս երեխային և դասավանդողին 
վերահսկելու և գնահատելու իրենց 
գործունեության միջանկյալ և վերջնական 
արդյունքները, 

5) շախմատը հնարավորություն է տալիս
պլանավորելու շախմատային քայլերի 
հաջորդականությունը, հատկապես ոչ 
ստանդարտ տիպի որոշումներ կայացնելիս, 

6)       շախմատի      խաղը                ինքնուրույն 
կազմակերպվող     գործունեություն    է     սկզբից 
մինչև վերջ։ 
Թեպետ   մասնագետների  տարբեր շրջանակներ 
շախմատի     խաղի            հնարավորությունները 
դիտարկում են անձի և՛ ինտելեկտուալ, և՛ հուզա-

23



համար ընտրված առաջադրանքները 
համապատասխանում  են 2-4 դասարանի 
գործող շախմատի ուսումնական ծրագրին: 
Երեխաներին տրվել են հրահանգներ 
առաջադրանքների կատարման վերաբերյալ, 
միաժամանակ նկարահանվել է 
հետազոտության ամբողջ ընթացքը, 
գնահատվել են երեխաների հիմնավորումները 
և քայլերը: Ընտրվել են բազմատարբերակային 
օրինակներ՝ ավելի ակնառու պատասխանները 
գնահատվել են ցածր միավորներով, իսկ 
այլընտրանքային, ինքնատիպ լուծումները՝ 
բարձր: Տրվել են այնպիսի հարցեր, որոնց 
պատասխանները միանշանակ չեն, այսինքն 
այլընտրանքային են։ Սահմանվել է 
առաջադրանքի կատարման միջին ժամանակը, 
դիրքին տրվող գնահատականները, որոնց 
արդյունքում դուրս են բերվել միջինացված 
միավորներ, միևնույն երեխայի և խմբի համար։ 
Ստորև ներկայացվում են առաջադրանքների 
նմուշներ՝ գնահատման անհրաժեշտ 
միավորներով։ Ահա շախմատային մի քանի 
դիրքեր (տրամագիր 1,2,3) և գնահատման 
համակարգը՝ սահմանված միավորներով։

տարբերակներից ճիշտը կամ սխալը որոշելուն։    
2) իրավիճակներ, որոնք կապված են

այլընտրանքային տարբերակների ընտրության 
հետ, այսինքն՝ դիվերգենտ մտածողության 
պարագայում մենք ունենք զուգահեռ ընթացող 
գործընթացներ և ընտրության տարբեր 
ալգորիթմեր, որոնք ի հայտ են գալիս, երբ 
հայտնի եղանակների կիրառումը սպառվել է և 
հարկավոր է այլ լուծումներ գտնել: 
  Հետազոտության նպատակը շախմատային 
առաջադրանքների միջոցով կրտսեր 
դպրոցականների դիվերգենտ մտածողության 
ուսումնասիրության փորձնական մեթոդիկայի 
ստեղծումն ու փորձարկումն է: Հետազոտության 
հիմնական խնդիրներն են.

- 2-4-րդ դասարանի շախմատի դասագրքերից
ընտրել թեմաներ, որոնցում ակնհայտ են 
դիվերգենտ մտածողության դրսևորումները,

- մշակել դիվերգենտ մտածողության
ախտորոշման մեթոդիկա՝ շախմատային 
կարողությունների բացահայտման միջոցով,

- փորձարկել մեթոդիկան շախմատային
տարբեր կարողություններ ունեցող 
աշակերտների շրջանում:

Հետազոտության մեթոդաբանությունը: 
Դիվերգենտ    մտածողության    ուսումնասիրման 

ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

Տրամագիր 1 
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Տրամագիր 2 

Տրամագիր 3 
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առաջադիմությամբ և շախմատային ցածր 
կարողություններով,  4) դպրոցական ցածր 
առաջադիմությամբ և շախմատային բարձր 
կարողություններով, 5) միևնույն տարիքի 
շախմատային մասնագիտական դպրոց 
հաճախող երեխաներ։

Հետազոտության արդյունքները 
ներկայացված են ստորև բերված 5 
գծագրերում: 

 Հետազոտական խմբերի ընտրությունը: 
Փորձարարական ուսումնասիրության 
ընթացքում ընտրվել է երեխաների 5 խումբ, 
յուրաքանչյուր խմբում 20 երեխա՝ հետևյալ 
դասակարգմամբ. 
1) դպրոցական ընդհանուր բարձր
առաջադիմությամբ և շախմատային բարձր
կարողություններով, 2) դպրոցական միջին
առաջադիմությամբ և շախմատային միջին
կարողություններով, 3) դպրոցական ցածր

Գծագիր 1
Ընդհանուր դպրոցական և շախմատային բարձր առաջադիմություն ունեցող 

աշակերտների շախմատային դիվերգենտ մտածողության ցուցանիշները

Գծագիր 2
Դպրոցական միջին առաջադիմություն և շախմատային միջին կարողություններ 

ունեցող աշակերտների շախմատային դիվերգենտ մտածողության ցուցանիշները
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Գծագիր 3
Դպրոցական ցածր առաջադիմությամբ և շախմատային ցածր կարողություններ 

ունեցող աշակերտների շախմատային դիվերգենտ մտածողության ցուցանիշները

Գծագիր 4
Դպրոցական ցածր առաջադիմությամբ և շախմատային բարձր կարողություններ 
ունեցող աշակերտների շախմատային դիվերգենտ մտածողության ցուցանիշները

Գծագիր 5
Շախմատային մասնագիտական դպրոց հաճախող միևնույն տարիքի երեխաների 

շախմատային դիվերգենտ մտածողության ցուցանիշները
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inquisitiveness for games, including chess.
2) Chess has such components of play, 

that directly or indirectly motivates a child’s 
learning activity.

3) Chess classes have more potentiality 
to strengthen the feedback.

4) Chess gives an opportunity to a child 
and to a teacher to monitor and evaluate the 
middle and final results of their activity. 

5) Chess gives an opportunity to plan the 
sequence of moves, especially while making 
non-standard decisions.

6) Chess is an absolutely self-organized 
activity

Though researchers have different 
approaches about “What chess influences more - 
cognitive, emotional or behavioral qualities”, 
we are more inclined to the idea, that chess will 
be better to be observed from the point of view 
of combination of convergent and divergent 
intelligence. In these terms, chess is more likely 
to reflect the essence of divergent intelligence 
and coincides with the triarchic model of 
intelligence by Guilford (contents, products and 
operations) (Guilford, 1967):

That’s why we formulate the essence of 
primary school education as a targeted process 
of formulation and development of divergent 
intelligence by full usage of chess opportunities 
given by chess.

For this research we have chosen some 
topics from chess school-books with 
components of divergent intelligence and made 
an experimental diagnostic tool of divergent 
intelligence based on chess skills assessment. 
We apply this tool in 5 different groups of 
children of same age (100 children have 
participated) and get their results of so called 
chess divergency. Further we are going to 
compare these results with results of Guilford 
divergent intelligence test and assume, if the 
designed tool is valid for evaluation of this 
quality of intelligence. 

 Այսպիսով շախմատի ուսումնական 
պարապմունքներում և խաղերում դրսևորվում 
են  կոնվերգենտ և դիվերգենտ մտածողության 
տիպերը` համադրված և համակցված ձևերով, 
որոնցով որոշակիանում է շախմատի դերը 
կրտսեր դպրոցում որպես ինտելեկտուալ խաղ, 
քանի որ կոնվերգենտ և դիվերգենտ 
մտածողությունն ուղղակի մտնում են 
ինտելեկտի եռաչափ մոդելի կազմի մեջ: 
Հնարավոր է, որ ելնելով իրավիճակից 
մտածողությունը դիվերգենտից անցում 
կատարի դեպի կոնվերգենտի և հակառակը, 
որոնք ներառված են, տիպական են և դուրս են 
գալիս կարծրատիպային մտածելակերպի 
շրջանակներից (օրինակ՝ անվանի 
շախմատիստները, որոնք դուրս են եկել 
ստանդարտ ալգորիթմերից և մնացել 
շախմատի պատմության մեջ)։ Այստեղից 
անհրաժեշտություն է առաջանում  
զուգահեռաբար ուսումնասիրել շախմատային 
բարձր կարողություններով երեխաների 
դիվերգենտ մտածողության դրսևորման 
գերակայության փաստերը, քանի որ 
կոնվերգենտի պարագայում չէր կարելի 
արձանագրել բարձր արդյունքներ, այստեղից 
բխում է, որ անհատական հատուկ 
կարողություններ ունեցող երեխաների հետ 
աշխատանք կազմակերպելիս ուշադրություն 
պետք է դարձնել դիվերգենտ մտածողության 
հետագա զարգացմանը, բացի դրանից թերևս 
անհրաժեշտություն է առաջանում 
վերաիմաստավորել ուսուցիչների 
վերապատրաստումները՝ ի հաշիվ դիվերգենտ 
մտածողության ակտիվացման:

SUMMARY

Since chess became a compulsory subject at 
Armenian schools at 2011, the researches in this 
field have started asking questions about it 
influence on cognitive processes of primary school 
children. To analyze the issue we took into account 
some important features of chess game, such as:

1) In  primary  school children    maintain   their
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ՍԵՂՄԱԳԻՐ

Հիմնախնդրի դրվածքը: Արագ զարգացող և 
փոփոխվող ժամանակակից աշխարհում, երբ 
բազմաթիվ մասնագիտություններ հնանում և 
կորցնում են իրենց դերը, երբ նորանոր 
մասնագիտությունների և աշխատանքի 
ոլորտների համար հեռանկարներ են բացվում, 
վերապատրաստումները՝ որպես 
փոփոխությունների ցուցանիշ, որպես 
անձնային և մասնագիտական զարգացման ու 
աճի միջոցներ, ավելի ու ավելի լայն տարածում 
են գտնում մարդկային գործունեության 
ամենատարբեր ոլորտներում: Եվ երբ 
միավորվում են 2 կարևոր իրողություն՝ արագ 
փոփոխվող աշխարհ և մանկավարժություն,  
որը «չի սիրում» կայունություն և պատրաստի 
դոգմաներ, միանգամայն    ակնհայտ է 
դառնում վերապատրաստումների 
անխուսափելիությունը հատկապես 
կրթության ոլորտում, ուսուցիչների 
պարագայում:

Անվիճելի է, որ կադրերն են ցանկացած 
գործի հաջողության գրավականը։ Այն 
ուսուցիչը, ով կարողանում է աշխատել  և սովո-

րել միաժամանակ, արձագանքել ժամանակի 
փոփոխություններին և մարտահրավերներին, 
մեծացնում է իր աշխատանքում հաջողության 
հասնելու հավանականությունը։ Այս 
համատեքստում անչափ կարևոր է, որ 
ուսուցիչն իր աշխատանքին զուգահեռ 
պարբերաբար վերապատրաստվելու, 
մասնագիտական, առարկայական նորություն-
ներին ու դասավանդման նոր մեթոդներին ու 
ռազմավարություններին ծանոթանալու 
հնարավորություն ունենա, որպեսզի 
ուսումնական հաստատությունում աշխատան-
քային մթնոլորտը ինքնին դառնա ուսուցանող, 
իսկ մանկավարժական կոլեկտիվը՝ սովորող-
ների և համագործակցողների համայնք։

Շախմատի ուսուցիչների վերապատրաս-
տումը դպրոցում շախմատ առարկայի 
դասավանդման արդյունավետության 
մշտադիտարկման և բարձրացման հիմնական 
գործընթացներից է: Այն մեկնարկել է 
Հայաստանի Հանրապետության հանրակր-
թական դպրոցներում շախմատ առարկայի 
ներդրումից ավելի վաղ՝ շախմատի 
մասնագետներին և մանկավարժներին 
անհրաժեշտ տեսագործնական  կարողություն-
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հենքային ոլորտների վրա: Որքան ավելի խորը 
և լայն լինի միջամտությունը, այնքան խորը 
կլինեն նաև արդյունքները: Սա վկայում է այն 
մասին, որ այդ ուսուցման ծրագրերը մշակելիս 
հարկավոր է դուրս գալ նեղ առարկայական 
շրջանակներից և շեշտադրել համընդհանուր 
հմտությունները, օրինակ՝ դասարանի կամ 
ժամանակի կառավարումը, սովորողներին 
մոտիվացնելու (ոգևորելու) տեխնիկաները և 
այլն (Santhanam, P., 2012, p.2):
   Մեր անդրադարձի նպատակն է ներկայացնել 
շախմատի ուսուցիչների վերապատրաստման 
մի մոդել՝ հիմնված ուսուցիչների 
բազմակողմանի հմտությունների զարգացման 
սկզբունքի վրա: 

Հեղինակներն առաջարկում են մի մոդել, որը 
կիրառվել է 2018 թվականին՝ ՀՀ 
հանրակրթական դպրոցների շախմատի 
ուսուցիչների վերապատրաստման 
դասընթացների ժամանակ։ Վերապատրաստ-
ման մոդելի հիմքում ընկած է    շախմատի 
կրթական արժեքի շեշտադրման գաղափարը, 
ինչն էլ նախանշել է մի շարք 
առանձնահատկություններ: Նախ՝ 
 շախմատի ուսուցիչների բազմակողմանի

հմտությունների և կոմպետենցիաների 
զարգացում,
 շախմատի դասավանդման ներկայացում

մանկավարժական մեծ գաղափարների 
համատեքստում, 
 համատեղ քննարկումներ          և 

իրավիճակների խնդրահարույց 
նկարագրություն և լուծումներ, 
 վերապատրաստման արդյունքների 

ընթացիկ վերլուծություն՝ հիմնված 
մասնակիցների արձագանքների և հետադարձ 
կապի վրա:
 Բանալի բառեր՝ վերապատրաստում, 
շախմատի ուսուցիչ, կոմպետենցիա, 
քննադատական մտածողություն, իրավիճակ-
ների քննարկում,  հետադարձ կապ: 
Հիմնախնդրի կարևորության հիմնավորումը: 
Շախմատի ուսուցիչների վերապատրաս-
տումներն առավել  քան  անհրաժեշտ  են,   քանի 

ներ փոխանցելու նպատակով: Տարեցտարի 
վերապատրաստումն իրականացնող 
մասնագետների դիտարկումների հիման վրա 
ծրագրի բովանդակությունը փոփոխությունների 
է ենթարկվել: 
 Այսօր շատ է խոսվում ուսուցիչների 
վերապատրաստման ծրագրերի արդյունավե-
տությունը բարձրացնելու մասին։ Այս 
համատեքստում, առաջարկվում են 
վերապատրաստման տարբեր մոտեցումներ։
  Ուսուցիչների վերապատրաստման հիմնա-
խնդիրը կրթական քաղաքականության 
առաջնահերթություններից է ամբողջ 
աշխարհում: Ընդ որում, այստեղ նախկին 
մարտահրավերներից զատ ուսուցիչների 
կրթության նոր հարցեր և թեմաներ են ի հայտ 
գալիս: Մասնավորապես, Եվրոպայում 
ուսուցիչների կրթության որակի բարելավման 
համատեքստում առաջարկվում է աջակցել 
ուսուցիչներին և վերապատրաստողներին նաև 
հետևյալ ուղղություններով.

- զարգացնելով վերապատրաստողների
որակական և համագործակցային 
հմտությունները, 

- խրախուսելով ռեֆլեքսիայի, հետադարձ
կապի և մասնագիտական հետազոտութ-
յունների փորձը (Bokdam, J., Ende van den I., & 
Broek, S., 2014, p.17):
   Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման 
համար պետք է ընդհանրացվի ուսուցիչների 
առաջընթացը և սովորողների ձեռքբերումներն 
ապահովող արդյունավետ փորձը: Այդ փորձի 
ընդհանրացումն իրականացվում է ուսուցման 
տարբեր մոդելների կիրառմամբ, օրինակ. 

• ուսուցման տեսագրված կամ գրված
իրավիճակների ներկայացում,

• ցուցադրական դասերի ներկայացում,
• դասերի կամ առաջադրանքների պլանների

մշակում,
• գործընկերների դիտարկումներ և այլն

(Darling-Hammond, L., Hyler, M., Gardner, M., 
Espinoza, D., 2017, p. 11): 
 Տեսակետ   կա, որ վերապատրաստման 
ծրագրերը   պետք   է  ավելի  շատ կենտրոնանան 
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• մանկավարժական, մեթոդական՝ 
դասավանդման հմտություններ, սովորողների 
համայնքի հետ աշխատելու կարողություններ 
(շախմատի մարզիչների համար):

 Այս տարիների ընթացքում կուտակած փորձը, 
շախմատ դասավանդողների 
առաջարկությունների և կարիքների 
վերլուծությունը ձևավորեց 
վերապատրաստումների մի մոդել, որը 
կիրառվեց  2018 թվականին: 
 Շախմատի ուսուցիչների վերապատրաս-
տումները իրականացնելիս մենք առաջնորդվել 
ենք մի շարք սկզբունքներով: Վերապատրաս-
տումները` 

• ստեղծում, մոդելավորում են իրական
պայմաններին մոտ ուսումնական միջավայր,

• նոր հաղորդվող գիտելիքներն ու կարո-
ղությունները կառուցվում են նախկին 
գիտելիքների և փորձի վրա,

• կազմակերպում են ուսումնառություն՝
գործունեության մեջ և գործունեության 
միջոցով,

• մասնակիցները հանդես են գալիս մի քանի
դերով (սովորող, սովորեցնող),

• ենթադրում են խմբային ուսումնառություն
և համագործակցություն,

• ապահովում են յուրաքանչյուր մասնակցի
ակտիվությունը:
  Մոդելի հիմնական գաղափարը, ելակետը 
շախմատի կրթական արժեքի շեշտադրումն է, 
համաձայն որի շախմատը նպաստում է 
այնպիսի կարողությունների և հմտությունների 
զարգացմանը, այնպիսի որակների 
ձևավորմանը, որոնք անհրաժեշտ են դպրոցում 
հաջող ուսումնառություն իրականացնելու, 
ուսումնական այլ առարկաները յուրացնելու 
համար: 

Եվ եթե նկատի ունենանք, որ տարրական 
դպրոցի հիմնական նպատակը հենց  
սովորողների իմացական, սովորելու 

որ շախմատը Հայաստանի հանրակրթության 
ոլորտում որպես ուսումնական առարկա նոր է, և 
դրանով պայմանավորված՝ կան խնդիրներ. 
բարձրակարգ մասնագետների պակաս, 
կրթական և ուսումնական նյութերի 
սակավություն, կուտակված փորձառության և 
արդյունքների գնահատման գործիքների 
անհրաժեշտություն: Դպրոցում շախմատի 
դասավանդման հաջողությունը մեծապես 
կախված է ուսուցիչների որակից։ Այս հարցի 
առնչությամբ կան տարբեր 
մեկնաբանություններ և մոտեցումներ: Մենք 
կողմնակից ենք այն մոտեցմանը, որի համաձայն, 
վերապատրաստումը պետք է ապահովի ոլորտի 
փոփոխությունները։     
  Սակայն այստեղ ցանկանում ենք նշել մի 
հանգամանք, որը դիտարկվեց  շախմատի 
ուսուցիչների վերապատրաստումների 
պարագայում: 
 Մեր իրականության մեջ սովորաբար 
ուսուցիչների վերապատրաստումները 
հաջորդում են համապատասխան կադրերի 
պատրաստման գործընթացին, իսկ ահա 
շախմատ դասավանդողների իրավիճակում 
պատկերն այլ էր: Այն առաջ անցավ կադրերի 
պատրաստման գործընթացից և սկսվեց 
շախմատը որպես ուսումնական առարկա 
հանրակարթական դպրոց մուտք գործելուն 
գրեթե զուգահեռ՝  2011 թվականի ուսումնական 
տարվա մեկնարկից  2-3 ամիս առաջ: Դրանով 
իսկ փորձելով լրացնել այն բացը, որն առկա էր 
«Շախմատի ուսուցիչ» որակավորմամբ կադրերի 
պատրաստման գործընթացում: «Շախմատի 
ուսուցիչ» որակավորմամբ մասնագիտություն և 
համապատասխան կադրեր հայաստանյան 
կրթական դաշտում չկային:   
   Կադրերի առումով իրավիճակի վերլուծությունը 
նախանշեց նաև վերապատրաստումների 2 
ուղղություն՝

• առարկայական՝ շախմատային գիտելիքներ
և կարողություններ (շախմատ խաղալ իմացող 
հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար. 
տարրական դասարանների ուսուցիչներ, 
ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ և այլն),  

ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

а

կարողությունների զարգացումն է, անձնային 
որակների ձևավորումը, ապա կարող ենք փաս-
________________________________________
а Տե՛ս մոդելի ամբողջական տարբերակը Հավելվածում:
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5. Հուզական ինտելեկտ
6. Համագործակցելու կարողություն
7. Կառավարելու կարողություն
8. Ստեղծարարություն
9. Քննադատական մտածողություն
10. Խնդիրների համակարգային լուծում
Ինչպես տեսնում ենք, այս ցանկում կան

կոմպետենցիաներ, որոնք խիստ անհրաժեշտ են 
թե՛ սովորողներին, թե՛ դասավանդողներին: 
  Վերապատրաստման առաջին օրը մաս-
նակիցները փորձում են հասկանալ, թե 
շախմատի ուսուցումը այս առանցքային 
կոմպետենցիաներից հատկապես որոնց 
ձևավորմանն է նպաստում։ Տարբեր մարզերում 
վերապատրաստումների մասնակցած 
շախմատի ուսուցիչների կարծիքներն 
ամբողջացված են աղյուսակ 1-ում: 

տել, որ այս առումով շախմատի և տարրական 
դպրոցի նպատակները համընկնում են:
    Այստեղից էլ վերապատրաստման մոդելի մի 
շարք առանձնահատկություններ.

1. Կոմպետենտային ուսուցում.
Շախմատի դասերի միջոցով անհրաժեշտ

կոմպետենցիաների ձևավորում:
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 

ղեկավար Կլաուս Շվաբը, խոսելով 
արդյունաբերական 4-րդ հեղափոխության 
մասին, առանձնացնում է 10 կոմպետենցիաներ, 
որոնք գործատուների կողմից պահանջված են 
լինելու 2020 թվականին.  

1. Իմացական ճկունություն
2. Բանակցային հմտություն
3. Առաջնորդում և պատասխանատվություն
4. Մտածելու և որոշում կայացնելու կարո-

ղություն

ՇԱԽՄԱՏԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ 
ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ

b

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-
you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

b

________________________________________

Աղյուսակ 1
Շախմատի ուսուցիչների կողմից «Ո՞ր կոմպետենցիաներն են ձևավորվում շախմատի 

դասավանդման ընթացքում» հարցի պատասխանների վերլուծությունը
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քննարկում են դասարաններում առկա տիպային 
իրավիճակները: Սա հնարավորություն է տալիս 
ուսուցիչներին հասկանալու, որ կան խնդիրներ, 
որոնք առկա են բոլոր դպրոցներում և 
համատեղելու իրենց ջանքերը՝ տիպային 
խնդիրներ լուծելու հարցում։ Ուսուցիչներին 
տրվում է կոնկրետ իրավիճակ և քննարկման 
հարցեր։ Քննարկումից հետո խմբերը 
ներկայացնում են խնդրի լուծման իրենց 
տարբերակները, ծավալվում է քննարկում:

   Ստորև ներկայացնում ենք առաջարկված 
իրավիճակներից մեկը և հաջորդող հարցերը:
    «Շախմատի դասն արդեն 15 րոպե է, ինչ 
սկսվել է, ուսուցիչը զբաղված է իր 
պարտականություններով: Դասարանի վերջում 
առանձին-առանձին նստած են երկու աշակերտ, 
մեկը զբաղված է և չի էլ հետևում դասի 
ընթացքին, իսկ մյուսը քարացած նայում է 
ուսուցչին: Այնպիսի տպավորություն է, թե 
առաջին երեխային ուսուցիչն ինչ-որ 
պատճառով ազատ է թողել դասի ընթացքում, 
իսկ երկրորդին նայելիս թվում է, թե երեխան 
խուլ ու համր է: Պարզվում է որ երկու երեխան էլ 
զարգանում են բնականոն ընթացքով, 
պարզապես դուրս են մնացել ուսուցչի 
ուշադրությունից:
 Որո՞նք են նման իրավիճակի առաջացման

պատճառները:
  Ո՞ւմ մեղքով է նման իրավիճակ առաջացել:
  Ինչո՞ւ են երեխաները մեկուսացված:
 Ի՞նչ պետք է անի ուսուցիչը նման դեպքե-

րում:
 Ի՞նչ կլինի, եթե ուսուցիչը ոչ մի քայլ  չձեռ-

նարկի:
3. Վերապատրաստման ողջ գործընթացի

մանրամասն վերլուծություն և հետադարձ կապ 
(որը նույնպես ուղղված է մասնակիցների 
որոշակի հմտությունների զարգացմանը).

• վերապատրաստման յուրաքանչյուր նիստի,
քննարկման հետահայաց վերլուծություն՝ որպես 
մասնակից, ապա՝ որպես ուսուցիչ,

• վերապատրաստման յուրաքանչյուր օրվա
վերլուծություն «Ելքի քարտ» հարցաթերթի 
միջոցով. վերապատրաստման առաջին և 

  232 ուսուցչից հավաքագրված տվյալները 
վկայում են, որ շախմատ առարկան ավելի շատ 
կապված է ճանաչողական կոմպետենցիաների 
հետ: Ամենից շատ՝ 181 ընտրություն ստացել է 
«մտածելու և որոշում կայացնելու» 
կոմպետենցիան, որին աննշան զիջում է 
«իմացական ճկունությունը» (178 ընտրություն): 
Եվս 107 ուսուցիչ գտնում է, որ դպրոցում 
շախմատի դասավանդման միջոցով հնարավոր է 
զարգացնել «խնդիրների համակարգային 
լուծման» կարողությունը: 
 Այս հարցին պատասխանելուց հետո 
մասնակիցներին առաջարկվել էր ընտրել մեկ 
թեմա «Շախմատ»-ի դասագրքից և փորձել 
պլանավորել այդ դասի որևէ բաղադրիչ, 
ուսումնական իրավիճակ, որում կերևար խմբի 
կողմից ընտրված առանցքային 
կոմպետենցիաներից որևէ մեկը զարգացնելու 
ուղին: 
  Հարկ է նշել, որ վերապատրաստողները 
խուսափել են պատրաստի կաղապարներ 
տալուց, նմուշօրինակ դասեր ներկայացնելուց և 
քննարկելուց, ինչն արվում էր նախորդ 
վերապատրաստումների ընթացքում, 
ուսուցիչներին առաջարկվել է ազատ ընտրել 
գործիքները և կառուցել ողջ գործընթացը: 
Դրանով իսկ ապահովվել է կրթական միջավայր 
հենց ուսուցիչների համապատասխան 
որակներն ու հմտությունները զարգացնելու 
համար:

2. Մանկավարժական հիմնարար գաղա-
փարների զարգացում.  
Շախմատի դասերի միջոցով մանկավարժական 
կարևորագույն սկզբունքների, մոտեցումների   
կիրառում:
 Շատ հաճախ վերապատրաստումները 
կենտրոնանում են փոքր հնարների վրա, ինչի 
պատճառով ուսուցիչները չեն տեսնում մեծ 
գաղափարը։ Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերին մի 
առիթով ասել է. «եթե ուզում ես նավ կառուցել, 
պետք չէ մարդկանց հավաքել, ծրագրեր կազմել, 
գործիքներ բերել։ Պետք է մարդկանց վարակել 
անծայրածիր ծովը տեսնելու ձգտումով»։
       Դասընթացի երկրորդ օրը մասնակիցները
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վերապատրաստումը, գրեք երեք հիմնական 
գաղափար», «Ի՞նչ սովորեցիք. կոնկրետ 
գիտելիք, տեղեկատվություն, միտք, տեսակետ և 
այլն, գրեք երկուսը», «Վերապատրաստման 
ընթացքում ձեռք բերածից ի՞նչն եք պատրաստ 
հենց վաղը կիրառել, գրեք մեկը»: Աղյուսակ 2-ում 
ներկայացված է հետադարձ կապի ընդհանուր 
ստացված թերթիկների քանակը ըստ մարզերի, 
որոնցում արտացոլված արդյունքների 
որակական վերլուծությունը կներկայացվի մեր 
հաջորդ հրապարակման մեջ: 

երկրորդ օրերի ավարտին մասնակիցներն իրենց 
կարծիքն են հայտնում՝ պատասխանելով 3 
հարցի. «Ի՞նչ նոր բան սովորեցիք այսօր», «Ի՞նչը 
կարևորեցիք այսօրվա սեմինարից» և «Ի՞նչ 
կարող եք առաջարկել սեմինարի 
աշխատանքները բարելավելու ուղղությամբ»:

• վերապատրաստման ողջ դասընթացի
վերլուծություն ինքնագնահատման թերթիկի 
միջոցով. 
      Վերջին՝ երրորդ օրը մասնակիցները լրացնում 
են «գնահատման հարցաթերթը»՝ 
պատասխանելով 3  հարցի. «Ի՞նչ  տվեց  Ձեզ այս 
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Աղյուսակ 2
Շախմատի ուսուցիչների կողմից «Ո՞ր կոմպետենցիաներն են ձևավորվում շախմատի 

դասավանդման ընթացքում» հարցի պատասխանների վերլուծությունը
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century according to World Economic Forum has 
been discussed with teachers to find out possibilities 
of chess education in forming these skills.
    The aim of the article is to present a model of 
teachers' training, which is based on 
developing comprehensive skills among teachers. 
Authors are suggesting a model, which was used 
during chess teachers’ training in 2018. The essence 
of the model is that teachers comprehend teaching 
chess in the context of big ideas. Other peculiarity of 
the model is that teachers are finding solutions 
to concrete situations working in groups.   
    As a conclusion, chess teachers training is the 
most important tool to improve teachers' skills. As 
part of them are professional chess players, they 
need more knowledge and skills in the sphere of 
psychology and teaching methodology. And the 
other part are teachers of different subjects at 
school but with basic chess knowledge. So chess 
lessons of training are more important to them. Also 
there are teachers who have experience of 7 years, 
and there are newcomers. So the training 
program included information for all of these target 
groups.
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 Ամփոփելով կարող են նշել, որ 2018 թվականից 
շախմատի ուսուցիչների վերապատրաստման 
մոդելը կառուցվել է բազմազան 
կոմպետենցիաների զարգացման սկզբունքի 
վրա՝ հաշվի առնելով ուսուցիչների 
պատրաստվածության առկա մակարդակը: 
Կոնկրետ հմտություններ ուսուցանելու 
փոխարեն               ուսուցիչների համար 
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հնարավորություն է ստեղծվել քննարկել 
շախմատ առարկայի հնարավորությունները և 
դիտարկել այն հանրակրթության և ընդհանուր 
առմամբ կրթության համատեքստում: Ի 
տարբերություն նախորդ տարիների, ավելի շատ 
ժամանակ տրամադրվել է համագործակցային 
աշխատանքին և խմբային քննարկումներին, 
քան տեսական գիտելիքների ներկայացմանը: 
Ուսուցիչներն ավելի լայն հնարավորություն են 
ստանում ներկայացնել իրենց փորձառությունը, 
հաճախ հանդիպող իրավիճակների վերաբերյալ 
մասնագիտական մոտեցումները: Արդյունքում, 
ուսուցիչների հետադարձ կապում որպես 
վերապատրաստման կարևոր 
առավելություններ նշվել են ստեղծված 
համագործակցության և փորձի փոխանակման 
միջավայրը:

SUMMARY

  Nowadays there are many discourses on 
effectiveness of teacher in-service training. In this 
context there are different models of training 
suggested.
     Training of chess teachers in Armenia had started 
before Chess became a compulsory subject at 
schools. In past 8 years, specialists have largely 
improved the training program according to 
teachers’ professional needs. This year it has 
included the most complicated lessons from chess 
school program with methods of solving and 
explanation. Psychological and pedagogical section 
has included topics on lesson planning and 
assessment, psychological features of children in 
primary   school.   Also   the   top   10   skills  for   21st
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«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտ
Շախմատի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց

Դասընթացի տրամաբանական սխեման
1. Ուսուցման համատեքստը։ Ի՞նչ պետք է իմանա և կարողանա շախմատի ուսուցիչը դասից առաջ։
2. Ուսուցման գործիքների ուսուցում։
3. Ուսուցման գործիքների կիրառում։

Օրակարգ

ՇԱԽՄԱՏԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ 
ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՕՐ ԱՌԱՋԻՆ (մինչև դասը)

37



ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

ՕՐ ԵՐՐՈՐԴ (Գործիքների կիրառում)

ՕՐ ԵՐԿՐՈՐԴ (Ուսուցման գործիքներ)
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ունեցող (ԿԱՊԿՈՒ) երեխա, շախմատի դաս, 
ներգրավվածություն, մասնակցություն:

Ինչպես զարգացած բոլոր երկրներում, 
Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես 
դպրոցները միասեռ չեն, գոյություն ունեն՝ 
հանրակրթական, ներառական կրթություն 
իրականացնող, հատուկ (խոսքի, 
տեսողության, լսողության, մտավոր և 
ֆիզիկական խանգարումներ ունեցող 
երեխաների) և մասնավոր դպրոցներ, որոնք 
իրենց ուսումնական ծրագրերով տարբերվում 
են միմյանցից: Շախմատ առարկան այս 
դպրոցներում դասավանդում են և՛ 
շախմատիստներ (վերապատրաստված 
ուսուցիչներ), և՛ դասվարներ (շախմատ 
առարկայից վերապատրաստված 
ուսուցիչներ):  Մենք մեր հետազոտությունները 
հիմնականում անցկացրել ենք Երևանի 
ներառական կրթություն իրականացնող և  
հատուկ դպրոցներում, ուղղվածությունն ու 
արդյունքներն արտացոլված են մեր մի շարք 
հոդվածներում (Խուդոյան, Չարչյան, 2016, էջ 
90-120), (Չարչյան, 2016), (Charchyan, Khudoyan,
2016, p.73-82), (Khudoyan, Charchyan, 2016,
p.23-27), (Charchyan, Kostanyan, 2019, p.32-42):

Հայտնի է, որ շախմատը նպաստում է
հիշողության, ուշադրության կենտրոնացման, 
տրամաբանական մտածողության (պատճա-
ռահետևանքային կապը. խաղալիս հաճախ 
ենք մտածում «եթե …, ապա …». սա անվերջա-

նալի գործընթաց է) զարգացմանը, ներշնչում, 
մոտիվացնում է երեխաներին: Այն սովորեցնում 
է սովորել սեփական սխալների վրա, ինչպես 
հայտնի տաղանդավոր շախմատիստ 
Կապաբլանկան է նշում. «…ավելի շուտ 
պարտության արդյունքում (պարտված 
պարտիաներից) կսորովորես, քան 
հաղթանակի արդյունքում»: Շախմատի 
յուրաքանչյուր պարտիա ինքնատիպ է, այն 
երբեք չի կրկնվում, վերլուծելիս խաղացողը 
կարող է քայլ առ քայլ, դաշտերի 
անվանումներով հիշել ու մտաբերել թե՛ իր, թե՛ 
խաղընկերոջ քայլերը, խաղաքարերի դիրքերն 
հաջորդաբար: ԱՄՆ-ի Շախմատի Ֆեդերացիան 
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 
շախմատն օգնում է երեխաներին արագ 
կողմնորոշվելու կարողությունների 
զարգացման հարցում և դպրոցական 
ծրագրերը կազմելիս ներառել են „Make kids 
smarter” կամ „Chess Makes You Smart”, որը 
երկկողմանի մոտիվացնող ծրագիր է թե՛ 
երեխաների և թե՛ ուսուցիչների համար (Pintal 
T. & Sondej D. 2016/5. s. 196).

Անջեյ Մոջելանն ինտեգրված երեխաներին
շախմատ ուսուցանելու մասին գրել է իր «Քո 
երեխան շախմատ  է խաղում» գրքում: 
Հեղինակը նկարագրում է, թե ինչպես է 
շախմատ խաղի ընթացքում երեխան ճանաչում 
ինքն իրեն, յուրացնում որոշակի սկզբունքներ 
ու կանոններ, տարածական-ժամանակային 
պատկերացումներն է զարգանում, երեխան 
սովորում  է օբյեկտիվ  իրավիճակը  և  իր  սեփա-
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  Երեխաների համար հատուկ ուշադրության 
են արժանի շախմատային դասերի 
սիստեմատիկ կազմակերպումը 
մանկապարտեզներում և տներում, քանի որ 
սա մեկնաբանվում է որպես ուսումնական այլ 
առարկաների և խաղերի համար որպես 
ներշնչման աղբյուր (Baum A., Łukasiewicz-
Wieleba J., Wiśniewska J., Konieczna I., 2017):
 Շախմատի շնորհիվ զարգանում է 
երեխաների ինտուիտիվ մտածողությունը, որը 
փոխանցվում է նրանց ամենօրյա կյանք, 
սոցիում, և այդ փոփոխություններն 
անմիջականորեն արտացոլվում են իրենց 
բարելավված քննադատական մտածողության 
և խնդիրների լուծման ուղիների մեջ, սա 
երեխային ինքնուրույն մտածել է սովորեցնում 
(Fred Nagler, Principal, P.S. 123):
 Մեր հետազոտություններում առանցքային 
ենք համարում շախմատի դասերի 
կազմակերպման պարբերականությունը, 
քանի որ տարրական դասարաններում 
սովորող մտավոր զարգացման, հոգեկան 
զարգացման խանգարումներ (ՀԶՀ), 
զարգացման բազմակի խանգարումներ 
ունեցող երեխաներն ունեն ընկալման, 
հիշողության, ուշադրության և այլ 
դժվարություններ, և անհրաժեշտություն կա, 
որ շախմատի դասերը պարբերաբար լինեն, 
ուղեկցվեն՝ հենվելով կրկնությունների, 
մատչելիության, հաջորդականության, 
պարբերականության, անհատական 
մոտեցման, զարգացման  և այլ սկզբունքների 
վրա:
   Հետազոտության նպատակն է բացահայտել 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող երեխաների մասնակցությունը 
և ներգրավվածությունը շախմատ առարկայի 
դասերին, նրանց շախմատ սովորելու 
դժվարությունները և ուսուցչի 
դժվարությունները այս երեխաներին 
շախմատ ուսուցանելու գործընթացում: 
 Հետազոտության նպատակից ելնելով՝ մեր 
առջև խնդիր ենք դրել.  

կան կարողությունները: Վենեսուելայի հետազո-
տողների ու ուսուցիչների հետազոտությունների 
արդյունքները հաստատել են, որ շախմատը 
մտածողության նոր ձև է զարգացնում և դրանով 
ազդում ինտելեկտի զարգացման վրա: Պանամա 
քաղաքի դպրոցներից մեկի տնօրեն Դոկտոր 
Ֆրեդ Լովելանդը իր «Շախմատը բարելավում է 
ակադեմիական ներգրավվածությունը» 
համանուն հոդվածում նշում է, որ շախմատը 
երեխաներին ավելի շատ բան է տվել, քան 
ուսումնական մյուս առարկաները: Եվ որ այս 
երեխաների ոչ միայն մաթեմատիկական 
կարողությունները և կարդալու 
կարողություններն են զարգացել, այլև նրանց 
սոցիալիզացիայի հարցերն են կարգավորվել: Երբ 
շախմատով հետաքրքված աշակերտների թիվն 
ավելացավ, 60%-ով պակասեցին դպրոցից 
հեռացումներն ու դպրոցում ունեցած նրանց 
խնդիրները (Modzelan, 2008. s. 65.) 
 Շախմատը զարգացնում է երեխաների 
ակնառու-պատկերավոր (ըստ հոգեբանական 
գիտությունների դոկտոր Ա. Զակի՝ շախմատը 
կարող է նպաստել առաջադրանքը մտովի 
լուծելու կարողությունների զարգացմանը), 
ակնառու-գործնական (քայլ կատարելու 
գործողությունը), բառատրամաբանական 
մտածողությունը (նկատի ունենք ներքին խոսքը, 
խոսքի ընկալումը, իմաստային դաշտերը), 
վելուծելու (միկրոռեֆլեքսիաներ կատարելու), 
համեմատելու կարողությունը, օպերատիվ 
հիշողությունը, ուշադրությունը, ընկալումը 
(Тимофеев А.А., Сухин И.Г., 2016). 
  Կոնեկտիկուսի դպրոցներից մեկի ուսուցիչ Ռոբ 
Ռոյը նշում է, որ հատուկ կարիքներով 
երեխաները նույնպես կարող են շախմատ 
խաղալ: Նա հուզական և ուսումնական 
դժվարություններ ունեցող երեխաներին 
շախմատի միջոցով սովորեցրել է 
ինքնավերահսկել իրենց: Երեխան նայում է 
խնդրին, փորձում է այն մասերի բաժանելով 
լուծել, վերլուծում, գնահատում և ապա 
վերացարկելով լուծումներ է առաջարկում (Pintal 
T. & Sondej D. 2016/5. s. 196):

ՇԱԽՄԱՏԻ ԴԱՍԸ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ 
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երեխաներին: Դասալսումների ընթացքում 
դիտման միջոցով որոշել ենք ԿԱՊԿՈւ 
աշակերտների ներգրավվածությունը, 
մասնակցության աստիճանը շախմատի 
դասերին:

2. Հետազոտությունների 2-րդ փուլում
հարցաթերթի միջոցով պարզել ենք շախմատի 
դասին այս երեխաների 
նախաձեռնողականությունն ու խաղի 
ընթացքում տվյալ խաղաքարով քայլ 
կատարելու ինքնուրույն առաջարկը 
(այլընտրանքային պատասխանների 
հավանականությունը)՝ հաշվի անելով նրանց 
խնդրի տեսակը, ծանրության աստիճանը: 

3. Վեր ենք հանել ԿԱՊԿՈւ աշակերտների
շրջանում այս հարցի հետ կապված 
ուսուցիչների հիմնական դժվարությունները:

4. Հետազոտության 3-րդ փուլում ԿԱՊԿՈւ
աշակերտներին շախմատի դասերին մեր 
կողմից առաջարկված մեթոդիկաների 
կիրառում, այլընտրանքային ձևով շախմատի 
դասին ներգրավելու նպատակով խաղերի 
պատրաստում և կիրառում, շախմատային 
տարբեր դիրքերի զուգորդումներ կյանքի 
իրավիճակների հետ: Այնուհետև 
իրականացրել ենք տվյալների հավաքագրում, 
արդյունքների քանակական և որակական 
վերլուծություն:
 Մեթոդաբանություն: Հետազոտության 
շրջանակներում իրականացրել ենք, 
դասալսումներ, դիտում, զրույց շախմատի 
ուսուցչի և տվյալ դասարանում դասավանդող 
այլ ուսուցիչների, ԿԱՊԿՈւ աշակերտների հետ, 
հարցաթերթիկային հարցում, տվյալների 
հավաքագրում այս երեխաների վկայագրման 
վերաբերյալ, արդյունքների քանակական և 
որակական վերլուծություն:   
  Ընդհանուր առմամբ հետազոտությանը 
մասնակցել են Երևանի թիվ 125, 6, 136, 60, 92 
ներառական կրթություն իրականացնող 
դպրոցների 2-4-րդ դասարաններում սովորող 
65 զարգացման տարբեր խնդիրներ ունեցող 
երեխաներ: 
        Ուսուցիչների  հետ  մեր   ունեցած   զրույցի, 

 ուսումնասիրել կրթության առանձ-
նահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
երեխաների մասնակցությունը շախմատի 
դասերին,

 վերլուծել աշակերտների շախմատ
սովորելու դժվարությունները և այս 
երեխաներին շախմատ ուսուցանելու ուսուցչի 
դժվարությունները, 
 կազմել ուսուցիչների համար հոգե-

բանամանկավարժական մեթոդների մի 
համախումբ, որպես օժանդակ միջոց: 

 Հիմնախնդրի արդիականությունը: Ժամա-
նակակից աշխարհը՝ համընդհանուր 
ներառականության պայմաններում և 
«Կրթությունը բոլորի համար է» 
համատեքստում, հստակ պահանջներ է դնում 
դպրոցի տարրական օղակն ավելի 
հզորացնելու և երեխաներին գիտելիքներով 
զինելու գործընթացի առաջ: Այս 
գործընթացում հատուկ ուշադրության են 
արժանի կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող տարրական 
դասարաններում սովորողները: Տարբեր 
երկրներում արված հետազոտությունների 
արդյունքների ուսումնասիրությունները ցույց 
են տվել, որ այս երեխաները, չնայած իրենց 
տարիքային և հոգեկան զարգացման 
առանձնահատկություններին, ունեցած խնդրի 
տեսակի, բնույթի և ծանրության աստիճանին, 
նույնպես մեծ հետաքրքրություն ունեն 
շախմատ սովորելու նկատմամբ և կարող են 
շախմատային գիտելիքներ յուրացնել իրենց 
պահպանված հնարավորությունների 
սահմաններում: 

Մեր հետազոտություններն իրականացրել 
ենք Երևանի ներառական կրթություն 
իրականացնող 5 դպրոցներում.

1. Հետազոտությունների 1-ին փուլում
ուսումնասիրել և ըստ Հանրապետական  
մանկավարժահոգեբանական գնահատման 
կենտրոնի վկայագրերի պարզել ու 
առանձնացրել ենք 2-4-րդ դասարաններում 
սովորող կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների      կարիք      ունեցող         (ԿԱՊԿՈՒ) 

ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

41



ԿԱՊԿՈՒ երեխաների համար, այնուամենայնիվ 
գտնում են ժամանակ, կիրառում են որոշակի 
հնարներ այս երեխաներին ակտիվ մասնակից 
դարձնելու դասերին, ուսումնական նյութն 
իրենց ինտելեկտուալ հնարավորությունների 
սահմաններում յուրացնելու տեսանկյունից:

 Ստորև բերված աղյուսակ 1-ում 
արտացոլված են հարցաթերթիկային 
հարցման արդյունքները:

հարցազրույցի, դասալսումների   արդյունքում 
պարզեցինք, որ թե՛ ժամանակի, թե՛ 
դասարանի մեծաթիվ լինելու առումով և թե՛ 
ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ընկալման 
դժվարություններով     պայմանավորված՝     չեն 
կարողանում ժամանակ հատկացնել իրենց 
դասարաններում սովորող ԿԱՊԿՈՒ 
աշակերտներին՝ մեկնաբանելով, որ շախմատն 
այս երեխաների համար բարդ է: Սակայն որոշ 
ուսուցիչներ  իրենց  դասարաններում   սովորող

ՇԱԽՄԱՏԻ ԴԱՍԸ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ 

Աղյուսակ 1
 Երևանի  ներառական կրթություն իրականացնող 5 դպրոցների 2-4-րդ դասարաններում սովորող 

ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ներգրավվածության մակարդակը շախմատի դասերին

հարցազրույցի արդյունքում պարզեցինք, որ 
ԿԱՊԿՈՒ երեխաները շատ հետաքրքիր 
զուգորդումներ են անում: Ստորև 
ներկայացված են այդ ասոցիացիաների մի 
քանի տարբերակ: 
    Ո՞ր խաղաքարերի քայլերն են իրար նման- 
թագուհու և նավակի, փղի և նավակի, 
թագուհու և փղի, արքայի և զինվորի:
    Դուք ձեզ ո՞ր խաղաքարին եք նմանեցնում և 

Մեր հետազոտության շրջանակներում մեզ 
հետաքրքիր է եղել պարզել, թե ասոցիատիվ 
մտածողության ինչ ձևեր են կիրառում 
ուսուցիչները խաղաքարերի քայլերը 
մեկնաբանելիս, երեխաներն իրենք իրենց 
հերթին ինչպիսի զուգորդություններ են 
կարողանում անել որևէ կոնկրետ խաղաքարի 
քայլի կամ դիրքի ու որևէ իրավիճակի հետ 
կապված: Մեր կողմից անցկացված զրույցի ու 
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• ձիու քայլերը- ռուսերեն Г տառին, հայերեն
ու անգլերեն Լ տառին:

 Պարզեցինք նաև, որ ուսուցիչները 
զուգորդումներ կատարելով մեկնաբանելու 
հարցում ելնում են դասի թեմայի բնույթից և 
նպատակահարմարությունից:
   Անդրադարձել ենք նաև շախմատի դասի 
ընթացքում ուսուցիչների կողմից կիրառվող 
բառերի, որոշ հարցադրումների և 
ձևակերպումների կիրառմանը, որոնք շատ 
հաճախ ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ընկալման 
համար բարդ են, առանձնացրել ենք նաև նույն 
ձևակերպումների հեշտ ընկալելի տարբե-
րակները:   

ինչու՞- թագուհի, սև թագուհի, զինվոր /
որովհետև հետո գնում դառնում է թագուհի/ 
արքա, որ ինձ ոչ մեկը չդիպչի, ձի, որովհետև 
թռչում է մյուս խաղաքարերի վրայով, նավակ:
    Ինչի՞ եք նմանացնում. 

• նավակի քայլերը - Ճանապարհի:
• փղի քայլերը - ծառուղու, եռանկյունու,

աստիճանի
• արքայի քայլերը - կրիայի, քառակուսու,

թագուհու կարճ քայլերին, փոքր երեխայի
քայլերին:

• զինվորի քայլերը - իրական զինվորի
քայլերին:

• թագուհի քայլերը - փաթիլի, իքս տառի:

ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

Աղյուսակ 2
Երևանի ներառական կրթություն իրականացնող 5 դպրոցների 2-4-րդ դասարաններում սովորող 

ԿԱՊԿՈՒ երեխաների համար շախմատ դասավանդող ուսուցիչների կողմից կիրառվող բարդ 
ձևակերպումների և հեշտ ձևակերպումների օրինակներ

 չէ և այլն:
    Մեր կողմից առաջարկվեց շախմատի դասին 
մասնակցել չցանկացող երեխաների հետ 
կիրառել այլընտրանքային միջոցներ, օրինակ 
կիրառել PCS (picture communication symbols) 
մեթոդի տարրեր:

Ուսումնասիրությունների արդյունքում 
պարզեցինք, որ մի շարք ուսուցիչների 
մոտեցումը ԿԱՊԿՈւ երեխաներին շախմատի 
դասին ներգրավելու հարցի վերաբերյալ խիստ 
տարբեր է՝ 1. անպայման պետք է մասնակից 
լինեն, 2.գոնե որոշ չափով պետք է մասնակից 
լինեն, 3. եթե չեն կարող, պարտադիր  պայման
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երեխաներն իրենք են շարադրել իրենց անկեղծ 
մտքերը: 

4-րդ դասարանի 25 աշակերտի 
հանձնարարվել է գրել փոքրիկ շարադրություն 
«Եթե ես շախմատ խաղալ չիմանայի» 
վերնագրով: Ստորև ներկայացված 
տրամագրում արտացոլված են 
շարադրությունների վերլուծության արդյունք-
ները. 

2-4-րդ դասարաններում շարադրությունների
միջոցով փորձեցինք պարզել այս երեխաների 
յուրացրած շախմատային գիտելիքների 
մակարդակը: Ստացված արդյունքները 
նույնպես փաստում էին նրանց 
ներգրավվածությունն ու մասնակցությունը 
շախմատի դասերին: Կարևոր հանգամանք ենք 
համարում այն, որ այս առաջադրանքն արվել է 
դասարանում     ոչ     թե        տանը,        այսինքն 

ՇԱԽՄԱՏԻ ԴԱՍԸ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ 

Նկ. 1. PCS (picture communication symbols) մեթոդի տարրերի կիրառում խոսքի և հաղորդակցման 
խանգարում ունեցող 3-րդ դասարանի աշակերտի հետ:

Գծագիր 1. 4-րդ դասարանի աշակերտների շարադրությունների 
վերլուծությունների արդյունքները
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   Հետազոտության շրջանակներում շախմատի 
յուրաքանչյուր դասի վերջում երեխաներին 
տրվել է հանձնարարություն. ավարտել 
հետևյալ անավարտ միտքը. «Երբ ես շախմատ 
եմ խաղում ….», «Շախմատի դասը նման է ….» 
և այլն, որոնք նույնպես նպատակ ունեին 
բացահայտելու երեխաների ներգրավ-
վածության և մասնակցության մակարդակը:
    Այսպիսով, Երևանի ներառական կրթություն 
իրականացնող 5 դպրոցներում անցկացրած 
հետազոտությունների արդյունքները ցույց են 
տալիս, որ ԿԱՊԿՈՒ երեխաները հիմնականում 
ներգրավված են շախմատի դասերին: 
Աշակերտների հետ զրույցի արդյունքում պարզ 
դարձավ, որ իրենց շախմատային գիտելիքների 
հարցում կարևոր դեր ունի ուսուցիչը, ով լավ է 
բացատրում: Սակայն հետազոտության 
արդյունքներից ակնհայտ է դառնում, որ 
շախմատ դասավանդող ուսուցիչները 
դժվարություններ ունեն ԿԱՊԿՈւ երեխաներին 
ընկալելի և ավելի մատչելի ձևով նյութը 
հասանելի դարձնելու հարցում: Ուսուցիչները 
կարիք ունեն իրենց դասարանի համակազմում 
ընդգրկված երեխաների հետ աշխատելու 
հոգեբանամանկավարժական մեթոդների  
մշակման ու կիրառման: Այսպես, օրինակ 
խաղային մեթոդը կիրառելիս պետք է հաշվի 
առնել այս երեխաների տարիքային և 
անհատական առանձնահատկությունները, 
նրանց տարիքին բնորոշ ակնառու գործնական 
և ակնառու պատկերավոր, ակնառու 
վերացական  մտածողության, ինչպես նաև 
բառատրամաբանական մտածողության 
զարգացման առանձնահատկությունները և 
դասագործընթացը կազմակերպել ավելի շատ 
խաղային մեթոդով և ոչ միայն բառային: 
 Հոգեբանամանկավարժական մի շարք 
մեթոդների կիրառմամբ շախմատի դասն 
ավելի մոտիվացնող կլինի, ուսումնական 
գործընթացի նկատմամբ հետաքրքրությունն 
ավելի մեծ, որն էլ երեխայի առաջադիմության 
վրա դրական ազդեցություն կունենա: 

ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

SUMMARY

The article presents participation 
and involvement problems of Children with 
Special Needs for Education (CSNE) of the 2-4th 
grades in chess lessons. The article attempts to 
identify the difficulties of learning chess for 
CSNE and the teacher's difficulties in teaching 
chess to them, as well as the opportunities to 
apply their knowledge gained from learning 
chess in life. As a result of interviewing, 
observation and questionnaire survey, it 
becomes clear that teachers' approach to 
involving CSNE in chess lessons is quite 
different: a) CSNE should mandatorily 
participate in the lesson, b) they should 
participate at least to some extent, c) if they 
cannot, participation is not a mandatory 
requirement, d) the presence of these children 
in the class is meaningless because they 
interfere with the lesson, and so on.

According to our research conducted with 
the 2-4th grade schoolchildren at 5 inclusive 
schools of Yerevan, teachers mentioned that  75% 
of CSNE participate in chess lessons, 80% of them 
recognize pieces.  70% of CSNE face difficulties 
to remember the moves of a pawn, knight 
and a queen. The article also provides a table 
showing what forms of social thinking 
teachers use to give ideas about squares 
when interpreting moves of pieces.

We were also interested whether the 
children were given an opportunity to associate 
themselves with piece’s moves or any particular 
position and situation in their real life. We 
also highlighted some questions for teachers 
that are sometimes complicated and 
difficult to understand. Schoolchildren were 
also instructed to write essays on a number of 
topics and complete the thoughts of unfinished 
sentences. For example, essays on: "If I didn't 
know how to play chess," "Our chess lesson," 

challenge of CSNE, is that it takes a long time to 
explain, rehearse, reinforce a topic, make the 
learning material perceptible to them, and 
afterwards to provide feedback.
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"When I play chess," and the unfinished ideas that 
they need to complete: "The chess lesson is 
interesting because ...", "The chess lesson is 
like ...".
 Research outcomes demonstrate that chess 
teachers, having a large number of schoolchildren 
in a classroom, find it difficult to allocate time to 
the CSNE. They also have difficulties in applying 
special psycho-educational methods and 
approaches with these children. The main 
challenge of CSNE, is that it takes a long time to 
explain, rehearse, reinforce a topic, make the 
learning material perceptible to them, and 
afterwards to provide feedback. 

ՇԱԽՄԱՏԻ ԴԱՍԸ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Խուդոյան Ա. Ս., Չարչյան Ա. Ռ.,
“Հոգեբանակամանկավարժական մեթոդների 
կիրառումը ԿԱՊԿՈւ երեխաների շախմատի 
ուսուցման գործընթացում: Շախմատի 
կրթական հետազոտությունների կենտրոն, 
Երևան, Լուսաբաց, 2016, էջ 90-120: 

2. Չարչյան Ա. Ռ., Շախմատի դրական
ազդեցությունը երեխաների զարգացման 
գործում: Internauka, Մոսկվա, 2016.

3. Тимофеев А.А., Сухин И.Г., Концепция
обучения шахматам в начальной школе. 
Сборник материалов для участников VI 
областного фестиваля по шахматам. «Папа
+Мама+Школа+Я=Шахматная семья». «Институт
развития образования и социальных

46



ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

ՇԱԽՄԱՏԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀՈՒԶԱԿԱՆ 
ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անժելա ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ,

Հոգեբանության ամբիոնի դասախոս,
«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող

    sargsyananzhela54@aspu.am

կառավարման ցածր ցուցանիշները ազդում են 
նաև 3-րդ և 4-րդ դասարանների աշակերտների 
շախմատի դասերին հաջողության 
ձեռքբերման մոտիվացիայի, ինչպես նաև 
ուսուցչի գովասանքին արժանանալու 
դիրքորոշման բացասական շարժընթացի վրա, 
ինչի հետևանքով նվազում է նաև շախմատի 
ուսուցչի նկատմամբ դրական դիրքորոշման 
դրսևորման ցուցանիշը:
Հետազոտության գործնական նշանակությունը: 
Հաշվի առնելով սույն հետազոտության 
արդյունքների վերլուծությունը՝ առաջարկում 
ենք շախմատ ուսումնական առարկայի 
ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրում 
ներառել թրեյնինգ, որը նպատակաուղղված 
կլինի շախմատի ուսուցիչների հուզական 
ինտելեկտի մակարդակի բարձրացմանը, 
շախմատի դասերին աշակերտի հույզերի 
ճանաչման, տարբերակման և անվանման 
կարողության ձևավորմանը:
  Բանալի բառեր. «Շախմատ» ուսումնական 
առարկա, կրտսեր դպրոցական, հուզական 
ինտելեկտ, հույզերի նույնականացում:
   Հուզական ինտելեկտը, որպես հոգեբանական 
երևույթ, համեմատաբար նոր է և մինչ օրս 
տվյալ հասկացության հստակ ձևակերպում 

Արմինե ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, 
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ՍԵՂՄԱԳԻՐ 

Հետազոտության արդիականությունը 
պայմանավորված է «Շախմատ» ուսումնական 
առարկան դասավանդող ուսուցիչների և 
սովորողների հուզական ինտելեկտի 
մակարդակի ուսումնասիրմանն ուղղված 
սակավ փորձարարական տվյալների 
առկայությամբ: 

Հետազոտության նպատակն է` բացահայտել 
ուսուցիչների և կրտսեր դպրոցականների 
հուզական ինտելեկտի մակարդակը և դրանց 
դրսևորումները «Շախմատ» առարկայի 
դասավանդման և յուրացման ընթացքում:

Հետազոտության նպատակին համապա-
տասխան անցկացվել են «Ուրախ-տխուր», 
«Հասկանու՞մ եք հույզերն ըստ միմիկայի», 
«Հույզերի նույնականացում՝ աշակերտ», 
«Հույզերի նույնականացում՝ ուսուցիչ», Ն.Հոլլի 
Հուզական ինտելեկտի մակարդակի 
ախտորոշման մեթոդիկաները: 

Հետազոտության արդյունքները: Ամփոփելով 
գիտափորձի ընթացքում անցկացրած 
մեթոդիկաների արդյունքների վերլուծությունը` 
եզրակացնում ենք, որ ուսուցչի 
ապրումակցման,     իր    և   մյուսների    հույզերի
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առաջարկում «Է. Քյու»-ի հարցաթերթը: Ռ.Բար-
Օնը «…հուզական ինտելեկտը սահմանում է 
որպես գիտելիք և կոմպետենտություն, որոնք 
մարդուն հնարավորություն են տալիս 
հաղթահարել տարբեր իրավիճակներում 
դրսևորվող խոչընդոտները» (Սիմոնովա, 2011, 
էջ 160):  
  2004 թվականին ռուս հոգեբան Դ. Լյուսին 
առաջարկեց հուզական ինտելեկտի նոր 
մոտեցում: Ըստ հեղինակի «…հուզական 
ինտելեկտը բնութագրվում էր որպես իր և այլ 
անձանց զգացմունքները հասկանալու  և 
դրանք կառավարելու 
ընդունակություն» (Լյուսին, 2004): Լյուսին 
հուզական ինտելեկտի` միմյանցից իրենց 
մեխանիզմով և արտահայտման ձևով 
տարբերվող 2 տեսակ է առանձնացնում` 
ներանձնային, միջանձնային:
 Ք.Վայսբախը,  Ու.Դակսը «…հուզական 
ինտելեկտը դիտարկում են որպես սեփական 
հուզական կյանքի կառավարման 
կարողություն, որն էլ նպաստում է անձնային և 
մասնագիտական աճին» (Կրավցովա, 2012, էջ  
22):

Ըստ Օ. Տիխոմիրովի «…«հուզական 
ինտելեկտ»-ի համարժեքը «հուզական 
մտածողությունն» է»: Բնութագրելով 
հուզական մտածողության 
յուրահատկությունը` նա նշում է, որ հուզական 
վիճակները ներգրավված են խնդիրների 
լուծման գործընթացում:  Օ. Տիխոմիրովի 
կարծիքով մտածական գործընթացի հետ 
կապված են բոլոր հուզական երևույթները 
(աֆեկտ, հույզեր, զգացմունքներ) (Անդրեևա 1, 
2008, էջ 95):
  Առանձնահատուկ մոտեցում է ցուցաբերել 
հուզական ինտելեկտի կառուցվածքում 
Ի.Անդրեևան, ըստ որի առանձնացնում ենք  2 
հիմնական ասպեկտ`

1. Ներանձնային. այն կազմված է այնպիսի
բաղադրիչներից, ինչպիսիք են սեփական 
հույզերի գիտակցումը, ինքնագնահատականը, 
ինքնավստահությունը, պատասխանատվութ-

չկա: Պ.Սալովեյը 1990 թվականին հրատարակել 
է «Հուզական ինտելեկտ» վերնագրով հոդված, 
որն այդ թեմայով առաջին հրատարակությունն 
է: Պ.Սալովեյը և Ջ.Մայերը հուզական 
ինտելեկտը սահմանում են որպես «…
անձնավորության դրսևորումներ, որոնք 
արտահայտվում են հույզերն ընկալելու և 
հասկանալու, ինտելեկտուալ գործընթացների 
հիման վրա հույզերը կառավարելու 
կարողության ձևե»  (Salovey  & Mayer,  2015,  pp. 
132-135):

Պ.Սալովեյի, Ջ.Մայերի, Դ.Կարուզոյի կողմից
մշակված հուզական ինտելեկտի մոդելը 
ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.

1.Հույզերի նույնականացում` զգացմունքների
ճշգրիտ ճանաչման և արտահայտման 
կարողություն:

2. Մտածողության հուզական խթանում`
այնպիսի զգացմունքերի առաջացման 
հնարավորություն, որոնք կնպաստեն մտավոր 
խնդիրների լուծմանը:

3.Հույզերի հասկացում` բարդ 
զգացմունքների և դրանց պատճառները 
հասկանալու հնարավորություն:

4.Հույզերի կառավարում` իր կամ դիմացինի
հուզական վիճակի պահպանման կամ 
փոփոխման կարողություն (Salovey & Mayer, 
2015, pp. 132-135):

Հետագայում Պ.Սալովեյի և Ջ.Մայերի 
առաջարկած մոդելի բաղադրիչներին 
ավելացնելով ևս երեքը` խանդավառությունը, 
հաստատակամությունը և սոցիալական 
հմտությունները` Դ.Գոուլմանը ճանաչողական 
կարողությունները միավորեց անհատական 
հատկանիշների հետ: Եվ, եթե մինչ այդ 
հուզական ինտելեկտի կառուցվածքում 
առանձնացնում էին 4 հիմնական բաղադրիչ` 
ինքնագիտակցություն, ինքնատիրապետում, 
ապրումակցում, շփման հմտություններ, ապա 
Դ.Գոուլմենը սրանց թվին դասեց ևս մեկը` 
մոտիվացիան (Գոուլման, 2010, էջ 487):

1985 թվականին Ռ.Բար-Օնը ներմուծում է 
«հուզականության գործակից» հասկա-
ցությունը   և  վերջինիս   ախտորոշման   համար 
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յունը, համբերատարությունը, ինքնակառա-
վարումը, ակտիվությունը, ճկունությունը, 
հետաքրքրվածությունը, նոր փորձի 
ձեռքբերման ձգտումը, նվաճումների 
մոտիվացիան, լավատեսությունը:

2. Միջանձնային. ընդգրկում է 
մարդամոտություն, ապրումակցում, այլ 
անձանց հետաքրքրությունների հաշվի առնում, 
հարգանք նրանց նկատմամբ, միջանձնային 
հարաբերությունների կանխատեսում և 
գնահատում, խմբում աշխատելու 
կարողություն (Անդրեևա 2, 2011):

Այսպիսով` հոգեբանության մեջ 
առանձնացվում են հուզական ինտելեկտի մի 
քանի մոտեցում`

 հուզական-ինտելեկտուալ ընդունա-
կությունների տեսություն (Ջ. Մայեր, Պ. Սալովեյ, 
Դ.Կարուզո), 
 հուզական կոմպետենտության տեսություն

(Դ. Գոուլմեն), 
 հուզական ինտելեկտի ոչ կոգնիտիվ

տեսություն (Ռ. Բար-Օն),
 հուզական ինտելեկտի երկակի բա-

ղադրիչների տեսություն (Դ. Լյուսին): 
      Հոգեբանական գրականությունում առկա են 
մի շարք ուսումնասիրություններ, որոնք 
բացահայտում են ուսուցչի հուզական 
ինտելեկտի զարգացման կարևորությունը` 
մասնագիտական գործունեության 
արդյունավետության և կրթական միջավայրի 
հումանիզացիայի տեսանկյունից (Бусыгина, 
Ихсанова, 2012): Հուզական ինտելեկտը 
փորձարարական ուսումնասիրություններում 
նաև դիտարկվում է որպես մանկավարժի 
շարունակական կրթության, մասնագիտական 
վարպետության զարգացման ստեղծա-
գործական բաղադրիչ: Մանկավարժի 
հուզական ինտելեկտի զարգացումը նրան 
դրդում է ստեղծագործական որոնումների, 
մասնագիտական-անձնային ներուժի 
զարգացման, կրթական արդյունավետ 
միջավայրի ստեղծման (Почтарева, 2012):
   Անդրադառնալով հույզերի հոգեբանական 
առանձնահատկություններին` Պ.Էկմանը նշում 
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է, որ «…հույզերը ոչ թե անընդհատ 
ներգործություն են ունենում անձնավորության 
կենսագործունեության վրա, այլ մենք հույզը 
զգում ենք ինչ-որ մի պահ, իսկ հաջորդ պահին 
այլևս կարող ենք ոչինչ չզգալ: Հույզերն 
առավելապես առաջանում են այն ժամանակ, 
երբ զգում ենք, որ սպասվում է որևէ 
իրադարձություն: Այն կարող է դրական կամ 
բացասական  ազդեցություն ունենալ մեր վրա, 
հետևաբար հույզերն առաջանում են, որպեսզի 
կյանքի համար նշանակալի 
իրադրություններում անձնավորությանը 
պատրաստեն արագ գործողությունների»: Ըստ 
Պ.Էկմանի՝ հիմնային հույզերը յոթն են` 
ուրախություն, զարմանք, տխրություն, 
զայրույթ, զզվանք, արհամարհանք, վախ 
(Экман, 2001):

Ուսումնական գործընթացում կարևոր 
նախապայման է ուսուցչի և սովորողների 
կողմից իրենք իրենց և դիմացինի հույզերը 
հասկանալու և կառավարելու կարողությունը: 
Նշենք, որ ներկայումս չկան փորձարարական 
տվյալներ՝ ուղղված «Շախմատ» ուսումնական 
առարկան դասավանդող ուսուցիչների և 
սովորողների հուզական ինտելեկտի 
ուսումնասիրմանը: Այդ իսկ պատճառով մեր 
հետազոտական խումբն իր առջև նպատակ է 
դրել բացահայտել «Շախմատ» դասավանդող 
ուսուցիչների և սովորողների հուզական 
ինտելեկտի մակարդակը:

2017 թվականին «Շախմատ» 
գիտահետազոտական ինստիտուտի 
հոգեբանների հետազոտական խումբն 
իրականացրել է փորձարարական 
ուսումնասիրություններ` Երևանի թիվ 168 և 
155 հիմնական դպրոցներում: Գիտափորձին 
մասնակցել են 3-րդ և 4-րդ դասարաններում 
բարձր, միջին և ցածր ուսումնական 
առաջադիմությամբ ընդհանուր թվաքանակով 
60 սովորող և «Շախմատ» ուսումնական 
առարկան դասավանդող 10 ուսուցիչ: 

Հետազոտության մեթոդաբանական 
հիմքերն են Պ.Սալովեյի, Ջ.Մայերի, 
Դ.Կարուզոյի           Հուզական              ինտելեկտի 
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բացահայտմանը: Այս մեթոդիկան մեր կողմից 
ադապտացվել է, վերամշակվել և ուղղվել 
դպրոցում «Շախմատ» ուսումնական առարկայի 
հանդեպ հուզական վերաբերմունքի 
ուսումնասիրմանը: «Հասկանու՞մ եք հույզերն 
ըստ միմիկայի» մեթոդիկայի  անցկացման 
նպատակն է հետազոտել սովորողների կողմից 
12 հիմնական հույզերի ճանաչման և անվանման 
կարողությունը: Հուզական ինտելեկտի 
կառուցվածքում իր և դիմացինի հույզերի 
ճանաչումն ու անվանումը առաջնային է: 
«Հույզերի նույնականացում՝ աշակերտ» և 
«Հույզերի նույնականացում՝ ուսուցիչ» 
մեթոդիակները մշակվել են «Շախմատ» 
գիտահետազոտական ինստիտուտի 
հոգեբանների խմբի կողմից: 
  Այժմ հաջորդաբար ներկայացնենք յուրա-
քանչյուր մեթոդիկայի անցկացման 
արդյունքների վերլուծությունը: Դրանք մշակվել 
են ըստ համապատասխան ցուցանիշների, 
որոնք ավելի տեսանելի դարձնելու նպատակով 
տրվում են նաև դիագրամների տեսքով:
      «Ուրախ-տխուր» մեթոդիկայի արդյունքները 
վերլուծվել են ըստ հետևյալ դիրքորոշումների 
դրսևորման ցուցանիշների.

1. դպրոցում շախմատի ուսումնասիրման
դիրքորոշում,

2. շախմատի դասին հաջողության
ձեռքբերման մոտիվացիա,

3. շախմատի ուսուցչի նկատմամբ
դիրքորոշում,

4. ուսուցչի գովասանքին կամ բարձր գնա-
հատականի արժանանալու դիրքորոշում, 

5. շախմատի դասին մասնակցելու
պատրաստակամության դիրքորոշում:

կառուցվածքի մասին տեսական մոտեցումները 
(Salovey & Mayer, 2015,), Պ. Էկմանի հիմնական 
հույզերի մասին գաղափարները (Էկման, 2001):
Հետազոտությունն իրականացվել է երկու 
փուլով:

1. Հետազոտության նպատակին համապա-
տասխան մեթոդիկաների ընտրություն, 
հեղինակային մեթոդների մշակում, 
փորձնական կիրառություն: 

2. Հետազոտության արդյունքների վերլու-
ծություն: 
 Հետազոտական նպատակին համապա-
տասխան ընտրվել և անցկացվել են հետևյալ 
մեթոդիկաները.

1. «Ուրախ-տխուր» (Ильина, 1998)
2. «Հասկանու՞մ եք հույզերն ըստ

միմիկայի» (Психологические тесты. 2000)
3. «Հույզերի նույնականացում՝ աշա-

կերտ» (Մեթոդիկայի հեղինակային մշակում)
4. «Հույզերի նույնականացում՝ ուսու-

ցիչ» (Մեթոդիկայի հեղինակային մշակում)
5. Ն.Հոլլի Հուզական ինտելեկտի մակարդա-

կի ախտորոշման մեթոդիկա (Schutte & Malouff 
& Hall & Haggerty & Cooper & Golden et al.,1998):
   Փորձարարական հոգեբանական ուսումնա-
սիրությունների գործիքակազմը ընտրվել է 
մասնագիտական առկա գրականության 
վերլուծության արդյունքում և հետազոտական 
նպատակին համապատասխան: Դրանք 
ուղղակիորեն ուղղված են «Շախմատ» 
ուսումնական առարկան դասավանդող 
ուսուցիչների և սովորողների հուզական 
ինտելեկտի առկա բաղադրիչների 
ուսումնասիրությանը: Այսպես` «Ուրախ-
տխուր» մեթոդիկան ուղղված է դպրոցական 
ուսուցման հանդեպ հուզական վերաբերմունքի 
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      «Ուրախ-տխուր» մեթոդիկայի արդյունքների 
վերլուծությունից պարզվում է, որ.
 3-րդ դասարանի բարձր առաջադի-

մությամբ սովորողները  դրսևորել են դրական 
դիրքորոշում վերոնշյալ բոլոր ցուցանիշներից, 
բացի շախմատի դասին հաջողության 
ձեռքբերման մոտիվացիայից,
 հետաքրքրական է, որ 3-րդ դասարանի

միջին և ցածր առաջադիմությամբ 
սովորողներն,    ընդհակառակը,    դրսևորել    են 

ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

Դիագրամ 1. «Ուրախ-տխուր» մեթոդիկայի անցկացման
արդյունքների վերլուծություն, 3-րդ դասարան

Դիագրամ 2. «Ուրախ-տխուր» մեթոդիկայի անցկացման
արդյունքների վերլուծություն, 4-րդ դասարան

շախմատի դասին հաջողության ձեռքբերման 
մոտիվացիայի բարձր մակարդակ, միևնույն 
ժամանակ դրական դիրքորոշման ցուցանիշներ 
են բացահայտվել ուսուցչի գովասանքին կամ 
բարձր գնահատականի արժանանալու և 
շախմատի դասին մասնակցելու 
պատրաստակամության տեսանկյունից:

4-րդ դասարանում հետազոտական տվյալների
վերլուծությունը տվեց հետևյալ արդյունքը.
 բարձր     և     միջին         առաջադիմությամբ

51



ՇԱԽՄԱՏԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀՈՒԶԱԿԱՆ 
ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

մակարդակ, ուսուցչի գովասանքին կամ բարձր 
գնահատականի արժանանալու, շախմատի 
ուսուցչի նկատմամբ բացասական 
դիրքորոշում,
«Հասկանու՞մ եք հույզերն` ըստ միմիկայի» 
մեթոդիկայի արդյունքները վերլուծվել են ըստ 
12 հիմնական հույզերի ճանաչման և 
անվանման կարողության:

սովորողները  դրսևորել են շախմատի դասին 
մասնակցելու պատրաստակամության,  
դպրոցում շախմատ ուսումնասիրման դրական 
դիրքորոշում, շախմատի դասին հաջողության 
ձեռքբերման մոտիվացիայի բարձր մակարդակ,
 միջին և ցածր առաջադիմությամբ

սովորողները  դրսևորել են շախմատի դասին 
հաջողության ձեռքբերման մոտիվացիայի ցածր 

Դիագրամ 3. «Հասկանու՞մ եք հույզերն` ըստ միմիկայի» մեթոդիկայի
անցկացման արդյունքների վերլուծություն,  3-րդ դասարան

Դիագրամ 4. «Հասկանու՞մ եք հույզերն` ըստ միմիկայի» մեթոդիկայի
անցկացման արդյունքների վերլուծություն,  4-րդ դասարան
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 «Հույզերի նույնականացում՝  աշակերտ» 
մեթոդիկայի արդյունքները վերլուծվել են՝ ըստ 
շախմատի դասերին հետևյալ հուզական 
դիրքորոշումների դրսևորման.
1. ուսուցչի նկատմամբ,
2. դասընկերոջ նկատմամբ,
3. շախմատի դասին մասնակցության հանդեպ:

 «Հասկանու՞մ եք հույզերն ըստ միմիկայի» 
մեթոդիկայի արդյունքների վերլուծությունից 
պարզ դարձավ, որ 3-րդ և 4-րդ դասարանի 
սովորողները, անկախ ուսումնական 
առաջադիմությունից, ճանաչում և անվանում 
են «ուրախություն», «տխրություն» և 
«զայրույթ» արտահայտող հույզերը:

Դիագրամ 5. «Հույզերի նույնականացում՝ աշակերտ» մեթոդիկայի
անցկացման արդյունքների վերլուծություն,  3-րդ դասարան

Դիագրամ  6. Մեթոդիկա «Հույզերի նույնականացում՝ աշակերտ» մեթոդիկայի
անցկացման արդյունքների վերլուծություն,  4-րդ դասարան

53



ՇԱԽՄԱՏԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀՈՒԶԱԿԱՆ 
ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

դիրքորոշման պարագայում, որտեղ նկատելի են 
ցածր ցուցանիշներ:
 «Հույզերի նույնականացում՝  ուսուցիչ» 
մեթոդիկայի արդյունքները վերլուծվել են ըստ 
աշակերտի` ուսուցչի հետևյալ հուզական 
դիրքորոշումների դրսևորման.

1. աշակերտների նկատմամբ,
2. գնահատման և վերահսկման հանդեպ,
3. իր հույզերի կառավարման և վերահսկման:

 «Հույզերի նույնականացում՝  աշակերտ» 
մեթոդիկայի արդյունքների վերլուծությունից 
պարզվում է, որ 3-րդ և 4-րդ դասարանում 
սովորողները, անկախ ուսումնական 
առաջադիմությունից, հիմնականում դրսևորում 
են դրական և չեզոք դիրքորոշում ուսուցչի 
նկատմամբ և շախմատի դասին 
մասնակցության հանդեպ: Պատկերն այլ է 
դասընկերոջ                նկատմամբ           հուզական 

Դիագրամ  7. «Հույզերի նույնականացում՝ուսուցիչ» մեթոդիկայի
անցկացման արդյունքների վերլուծություն,  3-րդ և 4-րդ դասարան

իրենց հույզերի կառավարման և վերահսկման  
ցածր ցուցանիշներ: 
 «Հուզական ինտելեկտի մակարդակի 
գնահատում» մեթոդիկայի անցկացման 
արդյունքները վերլուծվել են ըստ հետևյալ 
չափանիշների.

1. հուզական տեղեկացվածություն,
2. սեփական հույզերի կառավարում,
3. ինքնամոտիվացիա,
4. ապրումակցում,
5. այլ մարդկանց հույզերի կառավարում:

 «Հույզերի նույնականացում՝  ուսուցիչ» 
մեթոդիկայի արդյունքների վերլուծությունից 
պարզվում է, որ 3-րդ և 4-րդ դասարաններում 
դրսևորվել են համարժեք ցուցանիշներ: Անկախ 
սովորողների ուսումնական առաջադի-
մությունից` իրենց կարծիքով ուսուցիչները 
դրական դիրքորոշում են դրսևորում 
աշակերտների նկատմամբ և գնահատման և 
վերահսկման հանդեպ: 
 Սակայն սովորողների տեսանկյունից  
ուսուցիչները շախմատի դասերին դրսևորում են
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 «Հույզերի նույնականացում՝  աշակերտ» 
մեթոդիկայի արդյունքները վերլուծվել են ըստ 
շախմատի դասերին հետևյալ հուզական 
դիրքորոշումների դրսևորման.
1. ուսուցչի նկատմամբ,
2. դասընկերոջ նկատմամբ,
3. շախմատի դասին մասնակցության հանդեպ:

 «Հասկանու՞մ եք հույզերն ըստ միմիկայի» 
մեթոդիկայի արդյունքների վերլուծությունից 
պարզ դարձավ, որ 3-րդ և 4-րդ դասարանի 
սովորողները, անկախ ուսումնական 
առաջադիմությունից, ճանաչում և անվանում 
են «ուրախություն», «տխրություն» և 
«զայրույթ» արտահայտող հույզերը:

Դիագրամ  8. «Հուզական ինտելեկտի մակարդակի գնահատում»
մեթոդիկայի անցկացման արդյունքների վերլուծություն

հույզերի կառավարման ցածր ցուցանիշներն 
ազդում են նաև 3-րդ և 4-րդ դասարանների 
աշակերտների  շախմատի դասերին 
հաջողության ձեռքբերման մոտիվացիայի, 
ինչպես նաև ուսուցչի գովասանքին 
արժանանալու դիրքորոշման բացասական 
շարժընթացի վրա, ինչի հետևանքով նվազում է 
նաև շախմատի ուսուցչի նկատմամբ դրական 
դիրքորոշման դրսևորման ցուցանիշը:

3. Անկախ աշակերտների նկատմամբ ուսուցչի
դրսևորած դրական դիրքորոշումից, եթե 
ուսումնական գործընթացում ցածր են ուսուցչի 
հույզերի կառավարման և վերահսկման 
ցուցանիշները, ապա դա էապես 
անդրադառնում է ինչպես սովորողների՝ իրենց 
դասընկերոջ նկատմամբ հուզական 
դիրքորոշման, այնպես էլ շախմատի դասին 
մասնակցության դիրքորոշման վրա: 

     Արդյունքների վերլուծությունից պարզվում է, 
որ թեև դպրոցում Շախմատ դասավանդող 
ուսուցիչների հուզական տեղեկացվածության 
և ինքնամոտիվացիայի դրսևորման 
ցուցանիշները բարձր են, այնուամենայնիվ, 
պատկերն այլ է ապրումակցման, իր և 
մյուսների հույզերի կառավարման դեպքում: 
 Ամփոփելով գիտափորձի ընթացքում 
անցկացրած բոլոր մեթոդիկաների 
արդյունքների վերլուծությունը եզրակացնում 
ենք՝

1. Շախմատի ուսուցիչները դրսևորում են
հուզական տեղեկացվածության բարձր 
մակարդակ, իսկ աշակերտներն, 
ընդհակառակը, կարողանում են ճանաչել 
հիմնային հույզերից միայն ուրախությունը, 
տխրությունը և զայրույթը:

2. Ուսուցչի ապրումակցման, իր և մյուսների
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to recognize, distinguish and title the emotions of 
chess classes.
The goal is to increase the level of development of 
chess teachers' emotional intelligence, to develop 
the ability to recognize, distinguish and title the 
emotions of schoolchildren in chess classes.

Key words: “Chess” subject, junior schoolchild, 
emotional intelligence, emotion identification

 Հաշվի առնելով սույն հետազոտության 
արդյունքների վերլուծությունը` առաջարկում 
ենք շախմատ ուսումնական առարկայի 
ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրում 
ներառել թրեյնինգ՝ նպատակ ունենալով 
բարձրացնել շախմատի ուսուցիչների 
հուզական ինտելեկտի մակարդակը, ձևավորել 
շախմատի դասերին աշակերտի՝ հույզերի 
ճանաչման, տարբերակման և անվանման 
կարողություն, որպես հուզական ինտելեկտի 
կարևոր բաղադրիչներ:

SUMMARY

The research relevance is conditioned by the lack 
of experimental data on the study of the level of 
emotional intelligence of teachers and learners of 
the "Chess" subject.

The aim of the research is to identify the level of 
emotional intelligence of teachers and junior 
schoolchildren and their manifestation during the 
teaching and mastering of the “Chess” subjects.

In accordance with the purpose of the research, 
"Happy and sad", "Do you understand emotions by 
mimics?", "Emotions identification, pupil", 
"Emotions identification, teacher", N. Holly's 
intellectual level diagnostic methodologies have 
been applied.

The study results. Summarizing the results of 
analyses of all the applied methods during this 
research, it can be concluded that the low 
indicators of empathy of the teachers, managing 
emotions of themselves and others affects both the 
motivation to success of the 3rd and 4th grade 
pupils as well as the negative attitude to obtaining 
the teacher's appraisal, as a result of which the 
indicator of a positive attitude towards the teacher 
of the chess is diminished.

The practical significance of the research. Taking 
into account the data analysis of the results of this 
study, we suggest providing training program in the 
chess teachers. The aim is to increase the level of 
development of chess teachers' emotional 
intelligence, to develop the ability of schoolchildren 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. Андреева, И.Н. (2008). О становлении
понятия “эмоциональный интеллект”. Вопросы 
психологии, № 5, сс. 83-95.

2. Андреева, И.Н. (2011). Эмоциональный
интеллект как феномен современной 
психологии .Новополоцк : ПГУ,. – 388 с.

3. Бусыгина, Т.А. Ихсанова С.Г. (2012). Опыт
проективной диагностики эмоционального 
интеллекта учителей. https://cyberleninka.ru/
article/v/opyt-proektivnoy-diagnostiki-
emotsionalnogo-intellekta-uchiteley

4. Гоулман, Д. (2010). Эмоциональный
интеллект на работе. Д. Гоулман; пер. с англ. А. 
П. Исаевой. - М.: "АСТ": "АСТМОСКВА"; 
Владимир: "ВКТ". 

5. Ильина, М.Н. (1998). Подготовка к школе:
Развивающие упражнения и тесты. – СПб. 

6. Кравцова, А.К. (2012). Тип управленческого
взаимодействия лидеров и эмоциональный 
интеллект, Современные исследования 
социальных проблем (электронный научный 
журнал)., № 6.

7. Люсин, Д. В. (2004). Современные
представления об эмоциональном интеллекте //
Социальный интеллект: Теория, измерение, 
исследования, Под ред. Д. В. Люсина, Д.В. 
Ушакова. М.: Институт психологии РАН,.-176 с.

8. Он + он. Психологические тесты. Ростов-н/
Д:Феникс, (2013), Ильин Е.П. Эмоции и чувства, 2-
е издание.-СПб.:783с.

9. Пол, Э. (2001). Психология эмоций, 376 с.
10. Почтарева, Е.Ю. (2012). Эмоциональный

56



ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

12. Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of
emotional-social intelligence (ESI). Psicothema.. 
Vol. 18, supl. Oviedo (Spain).

13. Mayer, J.D. & Caruso D. R. & Solovey P. (2001).
Sitareinos G.Emotional Intelligence as a Standart 
Intelligence Emotion, Vol. 1, N 3, pp. 232-242.

14. Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional
intelligence, Imagination, Cognition, and 
Personality, V. 9. 

15. Schutte, N. S. & Malouff, J. M. & Hall, L. E. &
Haggerty, D. J. & Cooper, J. T. & Golden, C. J., et al. 
(1998). Development and validation of a measure 
of emotional intelligence.  Personality and 
Individual Differences, 25, pp. 167 – 177.

интеллект как составляющая непрерывного 
образования педагога. Научное обеспечение 
системы повышения квалификации кадров 2 (11), 
2012 года. с. 75- 81

11. Симонова, Л. Б. (2011). Развитие
эмоционального интеллекта будущего 
педагога // Психология образования в XXI веке: 
теория и практика. материалы Международной 
научно-практической конференции. Волгоград, 
14-16 сентября 2011: к 80-летию Волгоградского
государственного социально-педагогического
университета,  ред. Т.Ю. Андрущенко, А.Г.
Крицкий, О.П. Меркулова. – Волгоград :
Перемена. – с. 284-286.

57



ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ 
ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ 2-4-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

Սամվել ՄԻՍԱԿՅԱՆ
Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Շախմատի և սպորտի ամբիոն, 

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտ, 
դասախոս, մասնագետ, դոցենտի պաշտոնակատար

    misakyan_samvel@mail.ru

Թամարա ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտ, մասնագետ

 sargsyan.tamara@gmail.com

Էմմա ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ 
«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտ, 

ՀՊՄՀ հիմնական դպրոց, 
մասնագետ, շախմատի ուսուցիչ

   kostanian22@mail.ru

լով, փորձել են որոշել շախմատային խաղի վրա 
վիզուալիզացիայի, կաղապարների ճանաչման 
և կանխատեսման (որն իր մեջ ներառում է նաև 
հաշվարկի կարողությունը) կարողություններից 
յուրաքանչյուրի ազդեցության չափաբաժինը   
(Chabris, Ch., Hearst, E., 2003a, p.637): Նույն 
հեղինակները ևս մեկ անգամ անդրադարձել են 
այս կարողություններին՝ ուսումնասիրելով 
մտածելու և կայացրած որոշումների որակի 
վրա դրանց ազդեցության հարցերը (Chabris, 
Ch., Hearst E., 2003b, p.1-7):
 Հ.Ա.Սիմոնը և Ու.Ջ. Չեյսը ծավալուն 
հետազոտություն ունեն շախմատում 
վիզուալիզացիայի կարողության վերաբերյալ՝ 
խաղատախտակի տեսողական ընկալման և 
կարճատև հիշողության տեսանկյունից: 
Խաղատախտակի վրա մարդու աչքի 
շարժումների մասին խոսելիս նրանք նշում են. 
«Աչքի շարժումները կարող են երկու տիպի 
լինել՝ 1) նախնական ծանոթացում, որի 
ընթացքում նկատվում են պարզ շախմատային 
դրվագներ (հարձակում, պաշտպանություն), և 
2) ճանաչում, որի ընթացքում ուսումնասիրվում

ՍԵՂՄԱԳԻՐ 

Հետազոտության արդիականությունը: 
Տարրական դպրոցում շախմատը որպես 
ուսումնական առարկա ներդնելը հետապնդում 
է ոչ միայն և ոչ այնքան կրտսեր 
դպրոցականներին շախմատ սովորեցնելու, 
որքան շախմատի միջոցով նրանց իմացական 
գործընթացները և հուզակամային 
հատկությունները ձևավորելու և զարգացնելու 
նպատակ: Այդ առումով կարևորագույն 
հարցադրումներից մեկը, որ ծագում է դպրոցում 
շախմատի դասավանդման 
հետազոտություններ իրականացնող 
մասնագետների առջև, այն է, թե կոնկրետ ինչ 
կարողություններ են ձևավորվում շախմատի 
յուրացման ընթացքում: 

Հոգեբանության, կոգնիտիվ գիտության, 
հարակից ոլորտների ներկայացուցիչներ 
տարբեր տեսանկյուններից անդրադարձել են 
շախմատային կարողությունների խնդիրներին:  
  Այսպես, Ք.Ֆ.Չաբրիսը և Է.Ս.Հերսթը, 23 
հայտնի  գրոսմայստերների   խաղերը  վերլուծե-
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րաններում վիզուալիզացիայի, հաշվարկի, 
կաղապարների ճանաչման, պլանավորման և 
քայլերի զտման շախմատային 
կարողությունների մակարդակի 
բացահայտումն է: 
 Հետազոտության մեթոդները: Կրտսեր 
դպրոցականների շախմատային գիտելիքների 
ստուգման համար առանձնացվել են 2-րդ, 3-րդ 
և 4-րդ դասարանների շախմատի ծրագրին 
համապատասխան առաջադրանքներ: Դրանք 
պարունակել են շախմատի խաղատախտակի 
տեսողական տիրապետմանն ուղղված 
թեստային հարցեր, տարբեր բարդության 
մատային խնդիրներ, հաղթանակի 
պլանավորման հմտություն պահանջող 
առաջադրանքներ:

Հետազոտության արդյունքները: Ստացված 
տվյալների մշակումը թույլ է տալիս 
արձանագրել, որ շախմատի խաղատախտակի 
տեսողական ճանաչմանն ուղղված 
առաջադրանքները բոլոր դասարաններում 
աշակերտներին ավելի հեշտ է տրվում, բարձր 
ցուցանիշներ գրանցվում են նաև մեկ քայլից 
մատ անելու խնդիրներում, երկու քայլից մատ 
անելու, նյութական առավելության իրացման և 
ցուգցվանգային մատը գտնելու խնդիրների 
լուծման մակարդակը, հակառակը, 
աստիճանաբար նվազում է:
 Հետազոտության գործնական նշանա-
կությունը: Հետազոտության արդյունքներն 
արտացոլում են կրտսեր դպրոցականների մոտ 
շախմատային գիտելիքների ձևավորվածության 
տվյալները և թույլ են տալիս ենթադրություններ 
անել ծրագրի դժվար հաղթահարելի թեմաների 
մասին: Իսկ մեթոդական մոտեցումները 
ծառայելու են շախմատային կարողությունների 
ուսումնասիրման հետագա ուղղությունների 
մշակմանը:
 Բանալի բառեր՝ կրտսեր դպրոցական, 
շախմատային կարողություն, վիզուալիզացիա, 
հաշվարկ, կաղապարների ճանաչում, 
պլանավորում, քայլերի զտում:
    Ներածություն:  Հիմնախնդիրը, թե շախմատ 
խաղն ինչ որակների և կարողությունների հետ է 
կապված,    մեր    կարծիքով    դեռևս   բավարար 

են բարդ կաղապարները» (Simon, A., Chase, W., 
1973, p.399):
 Պ.Սաարիլուման մտածողության հոգեբա-
նության մեջ շախմատի դերակատարման 
ուսումնասիրություններից մեկում նշում է. 
«Տարիներ շարունակ հոգեբանները փորձել են 
վերլուծել անհատական տարբերությունները և 
իմացական կարողությունները շախմատի 
համատեքստում» (Saariluoma, P., 2001, p.146): 
 Աշխարհահռչակ գրոսմայստեր, շախմատի 
աշխարհի 13-րդ չեմպիոն Գ.Կասպարովն 
անդրադառնում է հաշվարկին և ճշգրիտ 
գնահատմանը՝ դրանք դիտարկելով որպես 
կարևորագույն վերլուծական կարողություններ 
(Каспаров, Г., 2007, с.82-83): Վերջինս խոսում է 
նաև շախմատ խաղալիս ինտուիցիայի 
կարևորության մասին, այն համարելով 
որոշումների կայացման կարևորագույն 
բաղադրիչներից  մեկը:
 Մենք այս բնագավառում երկու հիմնական 
բացթողում ենք նկատում: Մի կողմից մտավոր 
գործընթացներն ուսումնասիրվում են հենց 
շախմատ խաղալու ընթացքում: Այսինքն ցույց չի 
տրվում խաղից դուրս դրանց դրսևորման 
յուրահատկությունը. ավելին, անգամ որոշ 
հետազոտություններ արձանագրում են, որ 
խաղատախտակից դուրս ուժեղագույն 
շախմատիստների իմացական գործընթացները 
չեն տարբերվում միջին մակարդակի 
խաղացողներից: Մյուս կողմից բացակայում են 
համակարգային հետազոտություններն այն 
հարցի շուրջ, թե հատկապես որ 
կարողություններն են դառնում որակյալ 
շախմատային խաղի գրավականը: 
  Մեր կարծիքով, հանրակրթական դպրոցներում 
շախմատը որպես ուսումնական առարկա 
դասավանդելու գլխավոր հարցադրումները 
պետք է կապված լինեն նրա հետ, թե ի՞նչ 
կարողություններ են ձևավորվում շախմատի 
յուրացման ընթացքում, ինչպե՞ս են դրանք 
ձևավորվում և ինչպե՞ս են անդրադառնում 
աշակերտների գործունեության մյուս 
ոլորտների վրա: 
    Հետազոտության  նպատակը  2-4-րդ   դասա-
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վիզուալիզացիան, հաշվարկը, պլանավորումը, 
դիրքի գնահատումը: Չնայած շախմատ խաղի 
համատեքստում դրանց բնութագրերի մասին ևս 
համընդհանուր սահմանումները կամ 
մոտեցումները բացակայում են:

Առկա մոտեցումների վերլուծության 
արդյունքում որպես համեմատաբար 
ընդհանրական և համակարգված մոտեցում 
ընտրվել է հետևյալ մոդելը. (տե՛ս գծագիր 1): *  

ուշադրության չի արժանացել 
համապատասխան գիտական շրջանակներում: 
Այս հարցի շուրջ ունենք հայտնի 
շախմատիստների մոտեցումներ (Ա.Ալյոխին, 
Է.Լասկեր, Գ.Կասպարով), ինչպես նաև որոշ 
հետազոտություններ հոգեբանության, 
կոգնիտիվ գիտության մեջ: Հեղինակները 
համակարծիք են շախմատային մի շարք 
կարողությունների        վերաբերյալ,          ինչպես 

Սկզբնաղբյուրը https://www.chess.com/blog/AAlikhine/
the-nine-skills-of-an-effective-chess-player-ն է, որտեղ 
հեղինակն ընդհանրացնում է շախմատի սեփական 
փորձառության արդյունքները: Հեղինակի հետ կապ 
հաստատելու և նրա հետազոտությունների մասին 
առավել մանրամասն տեղեկություններ ստանալու 
փորձերն առայժմ անարձագանք են մնացել:

*

________________________________________

Գծագիր 1
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քայլից մատ անելու առաջադրանքների միջոցով, 
նկատի ունենալով, որ երեխան պետք է 
հաշվարկի խաղատախտակին առկա 
խաղաքարերի բոլոր հնարավոր քայլերը և 
հակառակորդի հնարավոր պատասխանները, և 
գտնի միակ ճշգրիտը: Կաղապարների 
ճանաչման կարողությունը ստուգվել է երկու 
քայլանի մատային առաջադրանքների միջոցով, 
հաշվի առնելով, որ երեխան պետք է տիրապետի 
խաղատախտակին ունեցած ֆիգուրներով մատի 
տիպական դիրքերի մասին գիտելիքներին և 
կարողանա ստեղծել այդ դիրքերը: Ավելի բարդ, 
պլանավորման կարողությունն ուսումնասիրվել 
է նյութական առավելության իրացման 
առաջադրանքների միջոցով, որոնք երեխայից 
պահանջում են պլանավորել խաղաքարերի 
քայլերը և համագործակցությունը մինչև դիրքը 
ակնհայտ հաղթական դարձնելը: Ավելորդ է 
ընդգծել, որ պլանավորումն իր մեջ ներառում է 
քննարկված նախորդ երեք կարողությունը ևս: 
Քայլերի զտման կարողությունը գնահատվել է 
այսպես կոչված ցուգցվանգային մատային 
դիրքերի միջոցով: Սրանք այնպիսի 
առաջադրանքներ են, որոնցում անհրաժեշտ է 
մատ հայտարարել հակառակորդին երկու 
քայլից, բայց խաղաքարերի քանակը դաշտում 
բավական շատ է (հիմնականում 8-10): 
Առաջադրանքները կառուցված են այնպես, որ 
բացի ճշգրիտից մնացած բոլոր քայլերը կարող 
են վատացնել դիրքը, ընդհուպ մինչև հանգեցնել 
պարտության: Այս դեպքում գոյություն ունի 
միայն մեկ ճիշտ քայլ, որը երեխան պետք է գտնի 
քայլերի զտման կարողության միջոցով:*
  Գծապատկեր 1-6-ում ներկայացված են երկու 
դպրոցներում շախմատային կարողությունների 
հետազոտությունների արդյունքները:  

  Հենվելով այս մոտեցման վրա, մեր կողմից 
հանրակրթական դպրոցի շախմատի 
դասագրքերի և վարժությունների տետրերի 
բովանդակությանը համապատասխան ընտրվել 
են առաջադրանքներ, որոնք արտացոլում են 
երեխաների մոտ վիզուալիզացիայի, հաշվարկի, 
կաղապարների ճանաչման, պլանավորման և 
քայլերի զտման կարողությունների 
ձևավորվածությունը:
      Հետազոտական մաս և մեթոդներ: 

Կրտսեր դպրոցականների շախմատային 
կարողությունների հետազոտության առաջին 
փուլն անցկացվել է Երևանի №6 և №60 
հիմնական դպրոցներում, 2018թ. ապրիլ-մայիս 
ամիսներին և ընդգրկել է 2-4 դասարանի 172 
աշակերտ: Ընտրանքը եղել է պատահական, 
հաշվի առնելով, որ հետազոտության տվյալ 
փուլում փորձարկվում էր մշակված 
առաջադրանքներով երեխաների շախմատային 
կարողությունների ձևավորվածության 
հետազոտման հնարավորությունը: 
     Այսպես, 2-րդ  դասարանի  աշակերտների մոտ 
ուսումնասիրվել են 3 շախմատային 
կարողություններ՝ վիզուալիզացիան, հաշվարկը 
և կաղապարների ճանաչումը: 3-րդ 
դասարանում, հաշվի առնելով աշակերտների 

Հավելված 1-ում ներկայացված է 4-րդ դասարանի հետ 
անցկացված թեստի տարբերակներից մեկը, որում 
առկա են բոլոր կարողությունների ստուգման 
առաջադրանքներ

*

գիտելիքների ընդլայնումը,  նշվածներին 
ավելացվում է պլանավորման կարողությունը, 4-
րդ դասարանում՝ նաև քայլերի զտման 
կարողությունը: 

Աշակերտների վիզուալիզացման 
կարողությունը ստուգելու համար կազմվել են 
այնպիսի հարցեր, որոնք կապված են շախմատի 
խաղատախտակի ճանաչման, խաղաքարերի 
քայլերը մտովի պատկերացնելու հետ: 
Հաշվարկի   կարողությունը   գնահատվել   է  մեկ  

________________________________________
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Գծապատկեր 1

Գծապատկեր 2

սովորողների մոտ: Կաղապարների ճանաչման 
կարողությունն արդեն մեծամասնության մոտ 
(87.5%) ցածր է, և միայն 12.5% միջին տվյալներ 
են ցուցաբերել: 

Մինչդեռ նույն տարիքի այլ դպրոցի 
աշակերտների մոտ ցուցանիշները խիստ ցածր 
են: Այսպես, վիզուալիզացիայի և 
կաղապարների ճանաչման կարողություններից 
բարձր   տվյալներ    ընդհանրապես    չկան,    7% 

 Ակնհայտ է էական տարբերությունը երկու 
դպրոցների պատահական ընտրված 2-րդ 
դասարանցիների շախմատային կարողություն-
ների ցուցաբերած արդյունքներում: Այսպես, 
առաջին գծապատկերում վիզուլազիացիայի 
կարողության ձևավորվածության բարձր 
մակարդակ ունեն սովորողների 78%-ը, 
հաշվարկային կարողությունների 
ցուցանիշները  բարձր  են՝  37.5%  և  միջին՝  25% 
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ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ 
ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ 2-4-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

երեխաները բարձր հաշվարկային 
կարողություններ են ցույց տվել: 28%-ն ունի 
խաղատախտակի վիզուալ պատկերացումների 
միջին մակարդակ, 24%-ը՝ հաշվարկային 
կարողությունների միջին մակարդակ, և 7%-ը՝ 
միջին ցուցանիշներ կաղապարների ճանաչման 
կատեգորիայում:              Իսկ              երեխաների 

մեծամասնությունը՝ 72% վիզուալիզացման, 
69% հաշվարկի և 93% կաղապարների 
ճանաչման կարողություններում ցածր 
ցուցանիշներ են գրանցել:

Գծապատկեր 3-ում և 4-ում 3-րդ 
դասարանցիների հետազոտության 
արդյունքում ստացված տվյալներն են:  

Գծապատկեր 3

Գծապատկեր 4
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ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

 Այս երկու գծապատկերում նկատվում են 3-
րդ դասարանում շախմատային 
կարողությունների ձևավորվածության 
բավական ցածր ցուցանիշներ: 
Մասնավորապես գծապատկեր 3-ում 
վիզուալիզացիայի բարձր մակարդակ ունեցող 
ոչ մի աշակերտ չկա, իսկ կաղապարների 
ճանաչման, հաշվարկի և պլանավորման 
ցուցանիշներում չկան ոչ միայն բարձր, այլ 
նաև միջին ցուցանիշներ: Հետազոտությանը 
մասնակցած երեխաների 44% միջին 
մակարդակի պատկերացումներ ունի 
խաղատախտակի մասին, մնացած 
երեխաների մոտ բոլոր կարողությունների 
ցածր մակարդակ է արձանագրվել: Ըստ որում, 
պլանավորման առաջադրանքներից որևէ մեկը 
չի   լուծվել,   իսկ    հաշվարկի    և     կաղապարի  

ճանաչման 5 առաջադրանքներից միայն մեկը 
լուծվել է 4 աշակերտի կողմից: 

Համեմատական առումով աննշան ավելի 
դրական արդյունքներ են գրանցվել մյուս 
դպրոցում, որտեղ մեկ երեխան ցուցաբերել է 
վիզուալիզացման բարձր կարողություն, 56%-ն 
ունի միջին, և միայն 46%-ը ցածր տվյալներ: 
Հաշվարկ և կաղապարի ճանաչում 
առաջադրանքներում ունենք 15% բարձր և 
միջին և 85% ցածր ցուցանիշներ: 
Պլանավորման կարողությունները այստեղ ևս 
ցածր են (96%) բացառությամբ մեկ երեխայի, 
որը բարձր արդյունքն է գրանցել՝ 
կարողանալով լուծել 5 առաջադրանքից 4-ը:

Ստորև 4-րդ դասարանում շախմատային 
կարողությունների հետազոտման արդյունք-
ներն են:

Գծապատկեր 5
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4-րդ դասարանում կրկին երկու դպրոցների
միջև էական տարբերություններ ենք տեսնում:
Այսպես, գծապատկեր 5-ում տեսնում ենք
վիզուալիզացիայի կարողության բարձր և 
միջին զգալի ցուցանիշներ՝ 
համապատասխանաբար 15% և 59%: 
Հաշվարկի և կաղապարների ճանաչման 
առաջադրանքներում նույնպես ստացված 
արդյունքները վատ չեն՝ 
համապատասխանաբար 11% բարձր և 30% 
միջին տվյալներ: Իսկ ահա պլանավորման և 
քայլերի զտման կարողությունների առումով 
արդեն ունենք համապատասխանաբար 89% և 
93% ցածր ցուցանիշներ:
Այս դեպքում էլ, մյուս դպրոցում 
արձանագրված ցուցանիշներն են խիստ ցածր: 
Մասնավորապես՝ 59% երեխաներն ունեն 
վիզուալիզացիայի միջին կարողություն: Միայն 
14%-ը՝ բարձր կամ միջին ցուցանիշ հաշվարկ/
կաղապարի ճանաչում բաժնում, իսկ 
պլանավորման և քայլերի զտման առումով 
բոլորը ցածր արդյունքներ են գրանցել, ընդ 
որում միայն 4 երեխա կարողացել է 
հաղթահարել պլանավորման 5 
առաջադրանքներից մեկը, իսկ քայլերի զտման 
առաջադրանքերից ոչ մեկը չի լուծվել:

Քննարկում: Անկախ այն բանից, թե 
շախմատը կդիտարկվի որպես խաղ, 
մարզաձև կամ դպրոցական հանրակրթական 
առարկա, այն յուրացնելու համար մարդը 
պետք է որոշ հմտությունների տիրապետի: 
Շախմատի բնույթը ենթադրում է 
գործընթացներ, որոնք կատարվում են 
մտավոր մակարդակում, հետևաբար 
միանշանակ կարելի է խոսել ինտելեկտուալ 
հմտությունների մասին: Այս հարցի 
քննարկման տեսանկյունից «շախմատային 
կարողություններ» հասկացության 
ներմուծումը և դրա բովանդակության 
հստակեցումը կարևոր քայլերից է: Տարբեր 
հեղինակների և մեր սեփական 
դիտարկումներից ելնելով՝ գտնում ենք, որ 
շախմատային կարողությունները կարելի է 
ենթաբաժանել երկու մեծ խմբերի՝ 
վերլուծության և ռազմավարության, որոնցից 
առաջինը կապված է շախմատի 
խաղատախտակը, խաղաքարերի դիրքը և 
դրանց փոխհարաբերությունները 
պատկերացնելու և համապատասխանաբար 
յուրաքանչյուր քայլը զգուշորեն ընտրելու 
հետ:Վերլուծությունն ավելի պարզ մտավոր 
գործողություններից է բաղկացած ի համեմա-

Գծապատկեր 6
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տություն ռազմավարական կարողությունների, 
որոնք ենթադրում են ամբողջական խաղի և 
դրա առանձին հատվածների համար պլանի 
մշակում և դրա փոփոխման ճկունություն՝ 
հիմնվելով հակառակորդի նույնպիսի պլանի 
կանխատեսման վրա: Ինչպես և տեսնում ենք 
հետազոտության արդյունքներում, 
վերլուծական կարողությունների 
ցուցանիշները համեմատաբար ավելի բարձր 
են ռազմավարականից, ինչը ևս հաստատում է 
դրանց զարգացման հաջորդական բնույթը: 
 Եզրակացություններ: Հանրակրթական 
դպրոցում շախմատի որպես ուսումնական 
առարկայի դասավանդումն ինքնըստինքյան 
կապվում է երեխաների մոտ շախմատային 
կարողությունների ձևավորման հետ, որոնք 
իրենց կառուցվածքով բավական բարդ 
մտավոր գործողություններ են: Հետևաբար, 
որքան շախմատի ուսուցումն ավելի 
ուղղորդված լինի կոնկրետ կարողությունների 
ձևավորմանը, այնքան ավելի ակնհայտ կլինի 
երեխաների մտավոր գործունեության մյուս 
տեսակների վրա շախմատի ներգործության 
հնարավորություններն ու չափաբաժինը: 
Հետազոտության արդյունքներն ակնհայտորեն 
ցույց են տալիս, որ դասարանից դասարան, 
տարբեր գործոններով պայմանավորված, 
երեխաների մոտ շախմատային 
կարողությունների ձևավորվածության խիստ 
տարամետ միտումներ կան: Ուստի այդ 
գործոնների ուսումնասիրությունը 
հետազոտության կարևորագույն 
ուղղություններից են:
   Դրանից ոչ  պակաս նշանակալի է նաև 
կարողությունների                           հետազոտման 

համապատասխան գործիքակազմի մշակումը: 
Մեր կողմից այս հետազոտության համար 
ընտրված առաջադրանքները թեպետ 
հնարավորություն են տալիս գնահատել մի 
քանի շախմատային կարողություններ, 
սակայն նաև թերություններ ունեն, որոնց 
լրամշակումը մեր աշխատանքի մոտակա 
ուղղություններից է: 

Նշված համատեքստում հետազոտական 
աշխատանքի տեսլականում այնպիսի 
մոտեցումների մշակումն է, որոնք 
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հնարավորություն են ստեղծելու շախմատի 
դասավանդման միջոցով ձևավորված 
կարողությունները տեղափոխել ուսումնական 
գործընթացի մնացած բաղադրիչների վրա:  

SUMMARY

The main goal of investing chess in primary 
school is not only to teach chess, but also to form 
and improve cognitive and emotional skills of 
children. We notice two main omissions in the 
researches of this field: on one hand the cognitive 
processes were being researched during the game 
and their appearance is not visible in other spheres 
of life. Furthermore, some data suggest that the 
cognitive processes of even professional chess 
players’ do not differ from others. On the other 
hand, there are no complete findings on which 
chess skills become the guarantee for successful 
chess game. 

According to analyze of existed researches find 
out the following model of general chess skills: 
(see the graph)* 

In the source https://www.chess.com/blog/AAlikhine/the-
nine-skills-of-an-effective-chess-player the author  
generalize his own experience results. Unfortunately our 
prompts to contact the author and get  more information 
on his researches staid unanswered.

*
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The classification of chess skills 
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So we chose some tasks from primary school 
task-books that are able to reveal the level of 
visualization, calculation, pattern recognition, 
planning and pruning chess skills in children.  

172 children from 2nd to 4th grade had been 
studied at 2 different schools. In 2nd grade 
children we have research visualization, 
calculation and pattern recognition skills, for 3 
graders we add planning skill, and the pruning skill 
for 4 graders.

As the results of the research show, analyzes 
consists of more simple cognitive processes, in 
contrast to strategy, that requires more elevated 
skills of planning the game and flexible adaptation 
of the plan during the whole game.

In primary school chess itself is connected with 
the formation of chess skills that are structured as 
complicated cognitive operations. Therefore, if 
chess teaching was directed toward formation of 
special skills, more it can affect other spheres of 
children intellectual development. 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
Տարբերակ  1

1. Դատարկ խաղատախտակի վրա թագուհին ամենաշատը քանի± դաշտ է հսկում (իր
գրաված դաշտը չհաշված):

ա) 26 բ) 27 գ) 28
2. Դատարկ խաղատախտակի վրա փիղը ամենաշատը քանի՞ դաշտ է հսկում (իր գրաված

դաշտը չհաշված):
ա) 14 բ) 15 գ) 13
3. Դատարկ խաղատախտակի վրա ձին ամենաշատը քանի՞ դաշտ է հսկում (իր գրաված

դաշտը չհաշված):
ա) 8 բ) 6 գ) 7
4. Դատարկ խաղատախտակի վրա ամենաշատը քանի՞ ձի կարելի է տեղադրել, որպեսզի

միմյանց չհարվածեն:
ա) 32 բ) 8 գ)16
5. Սկզբնական դիրքից սպիտակը քանի՞ տարբեր քայլ կատարելու հնարավորություն ունի:
ա) 18                                          բ) 12                              գ) 20

6. Սպիտակները մատ են հայտարարում երկու քայլից:

____________________
____________________

7. Սպիտակները մատ են հայտարարում երկու քայլից:

____________________
____________________
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8. Սպիտակները մատ են հայտարարում երկու քայլից:

____________________
____________________

9. Սպիտակները մատ են հայտարարում երկու քայլից:

____________________
____________________

10. Սպիտակները մատ են հայտարարում երկու քայլից:

____________________
____________________

11. Սպիտակները հաղթում են: Գրեք առաջին 3 քայլերը:

____________________
____________________
____________________
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12. Սպիտակները հաղթում են: Գրեք առաջին 3 քայլերը:

____________________
____________________
____________________

13. Սպիտակները հաղթում են: Գրեք առաջին 3 քայլերը:

____________________
____________________
____________________

14. Սպիտակները հաղթում են: Գրեք առաջին 3 քայլերը:

____________________
____________________
____________________

15. Սպիտակները հաղթում են: Գրեք առաջին 3 քայլերը:

____________________
____________________
____________________
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16. Սպիտակները մատ են հայտարարում երկու քայլից:

____________________
____________________

17. Սպիտակները մատ են հայտարարում երկու քայլից:

____________________
____________________

18. Սպիտակները մատ են հայտարարում երկու քայլից:

____________________
____________________

19. Սպիտակները մատ են հայտարարում երկու քայլից:

____________________
____________________ 
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ՇԱԽՄԱՏԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Վահան ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՊՄՀ «Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի

գիտահետազոտական ծրագրի ղեկավար, հ.գ.թ.,  դոցենտ
  sargsyanvahan@aspu.am

կառուցարկված գիտական արդյունքի 
ապրանքայնացում և դպրոցում շախմատի 
ուսուցման գործընթացը չափելի 
գնահատականներով ներկայացում 
աշխարհին։ Միևնույն ժամանակ փաստենք, 
որ Շախմատ գիտահետազոտական 
ինստիտուտը, իր բնույթով լինելով միակն 
աշխարհում, իրականացրել և իրականացնում 
է մի շարք հետազոտություններ շախմատի 
ուսուցման սոցիոլոգիական, հոգեբանական և 
կրթական հիմնախնդիրների շուրջ: 
  Հիմնախնդիրը դիտարկելով հոգեբանական 
հետազոտություններում լայնորեն տարածված 
չորս հիմնարար ուղղությունների 
վարքաբանության, կոգնիտիվիզմի, 
սոցիալական ուսուցման տեսության և 
հումանիստական հոգեբանության և 
մանկավարժության տեսանկյունից՝ ակնհայտ 
է դառնում, որ դրանցից յուրաքանչյուրի 
սահմաններում էլ կան որոշակի 
ձեռքբերումներ ու ռիսկեր, որոնք տեսանելի են 
շախմատի ուսուցման արդյունքում: 
 Վարքաբանական տեսությունը (Է. 
Թորնդայք, Ջ. Ուոթսոն և ուր.) կարևորում է 
ուսուցչի դերը ուսուցման գործընթացում՝ 
համեմատաբար նվազ դերակատարում 
վերագրելով սովորողի ակտիվությանը, ուստի 
այս համատեքստում նախ և առաջ 
անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ 
ուսուցիչների պատրաստման, 
վերապատրաստման և ատեստավորման 
գործընթացի                    սոցիալ-հոգեբանական 

   Շախմատի, իբրև հանրակրթական առարկայի 
հանդեպ աշխարհում օրեցօր աճող 
հետաքրքրությունը, որն արտահայտվում է 
հայկական փորձը ներդնելու 
պատրաստակամության, համագործակցության 
տարաբնույթ առաջարկներում, ինչպես նաև 
այս ոլորտում հետազոտությունների աճով, հիմք 
է տալիս ենթադրելու, որ անհրաժեշտ է 
նախաձեռնել այս հիմնախնդիրների 
համապարփակ միջգիտակարգային սոցիալ-
հոգեբանական հետազոտություններ 
ժամանակակից հետազոտական 
սարքավորումների ներդրմամբ։ 
 2018թ. ՀՊՄՀ Շախմատի հետազոտական 
կենտրոնի և հոգեբանության 
գիտահետազոտական լաբորատորիայի հիման 
վրա ստեղծվել է «Շախմատ» 
գիտահետազոտական ինստիտուտը: 

Ինստիտուտի հետազոտողների մասնակ-
ցությամբ մի շարք գիտաժողովներից, 
գիտական հանրության հետ շփումներից 
ակնհայտ է դարձել, որ շախմատը կրթական 
համակարգում և դրա հայկական փորձն օրեցօր 
ավելի է կարևորվում համաշխարհային 
հանրության կողմից։ Այսօր արդեն շատ ու շատ 
զարգացած երկրներում հասունացել է 
դպրոցում շախմատի պարտադիր 
դասավանդման խնդիրը։ Այս համատեքստում 
հասունացել է հայաստանյան փորձը այս կամ 
այն ձևաչափով տեղայնացնելու պատվերը 
տարբեր երկրների կողմից։ Դա ենթադրում է 
շախմատի      ազդեցության    էֆեկտների     վրա  
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ուսուցիչների վերապատրաստումներ 
(Սարգսյան, Խաչատրյան, 2018, Khachatryan, 
2018)։

• Մշակվել է շախմատի ուսուցիչների
կոմպետենցիաների մոդել և դրա 
զարգացման համապատասխան ծրագիր, 
որը ներդրվել է շախմատի ուսուցիչների 
վերապատրաստման ծրագրերում (Sargsyan, 
Khachatryan 2018)։ 
  Համադրելով հեղինակների մոտեցումները 
(Santrock, 2011, International Step by Step 
association, 2010) կարող ենք առանձնացնել 
ուսուցչի հետևյալ մասնագիտական 
կարողությունները. (աղյուսակ 1).  

ասպեկտներին:  
  Ուսուցիչների պատրաստման և գնահատման 
հիմնախնդիրները խոր ուսումնասիրության են 
ենթարկվել հատկապես հետևյալ 
ուղղություններով.

• Վեր են հանվել շախմատի ուսուցիչների
դժվարությունները և դրանց համապատասխան 
լուծումները ներառվել ուսուցիչների առցանց 
պատրաստման դասընթացի ծրագրում 
(Սարգսյան, Խաչատրյան, 2018, Khachatryan, 
2018)։ 

• Վերանայվել են շախմատի ուսուցիչների
վերապատրաստման նյութերը և 
կազմակերպվել    են      ՀՀ   և    ԼՂՀ      շախմատի 

Աղյուսակ 1

• Ուսուցիչների մանկավարժական
կարողությունները կարևորագույն գործոն են 
շախմատ առարկայի արդյունավետ 
ուսուցման համար։ Այդ կարողությունները 
պետք է նկատի առնվեն կրթական ծրագրեր 
մշակելիս։ 

• Իրականացվել է հարցում հանրապետության
բոլոր մարզերի շախմատի ուսուցիչների 
շրջանում՝ պարզելու համար շախմատային 
կարողությունների զարգացման վրա ազդող 
համատեքստային գործոնները (Mirzakhanyan, 
Gevorgyan, Sargsyan, Daveyan, 2016):
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անհամապատասխանության ձևով:
 Բ. Շախմատային գիտելիքների և 
կարողությունների սակավությունը և նրանց 
ատեստավորման գնահատման համակարգի 
բացթողումները: 
 Գ. Ծնող-ուսուցիչ-աշակերտ փոխահար-
բերությունների դժվարությունները: 
     Այս գործոնները դիտարկվել և դիտարկվում 
են մեր հետազոտություններում: 
Մասնավորապես, ծրագրի շրջանակներում 
մշակվում և փորձարկվում են շախմատի 
ուսուցման ուսումնամեթոդական համալիրը 
(չափորոշիչներ, մեթոդական 
հանձնարարականներ) շախմատի 
արդյունավետության բարձրացման 
նպատակով, ստեղծելու համար 
ուսումնառության այնպիսի միջավայր, որը 
միտված կլինի սովորողներին առավելագույն 
արդյունքի հասցնելուն: Միևնույն ժամանակ, 
կարևորելով ուսուցչի դերը՝ ցանկալի է 
պարբերական սեմինարներ, ֆոկուս խմբեր և 
աշխատաժողովներ հրավիրել շախմատի 
ուսուցիչների համար՝ առավել խնդրահարույց 
հարցերը քննարկելու և հետադարձ կապի 
կայուն մեխանիզմներ ներդնելու համար: Այս 
ուղղությամբ աշխատանքները նույնպես 
անհրաժեշտ է դարձնել շարունակական: 
Մասնավորապես, ներկայումս 
աշխատանքներ են տարվում ինստիտուտում 
շախմատ առարկայի 4-րդ դասարանի 
դասագիրքը վերանայելու ուղղությամբ: 
  Կոգնիտիվ հոգեբանության տեսանկյունից 
էական կարևորություն են ձեռք բերում արդեն 
իսկ իմացական գործընթացները, 
սովորողների կողմից ուսումնական 
նպատակադրման, պլանավորման, 
որոշումներ կայացնելու և խնդիրներ լուծելու 
գործընթացները, որոնց ճիշտ հաշվառման և 
կառավարման դեպքում առավելագույն 
արդյունքի հասնելու հավանականությունը 
փորձնականում ապացուցված է: Այս 
համատեքստում, հիմնվելով նախորդ 
տարիների    փորձի   վրա,    նախատեսվում   է 

• Ընտանեկան աջակցությունն ու ընտանիքով
պայմանավորված գործոնները նույնպես 
առանցքային են։ Դա մի կողմից առաջ է բերում 
դպրոց և ընտանիք համագործակցության նոր 
կառուցակարգերի մշակման պահանջ, իսկ մյուս 
կողմից առաջ է բերում անհրաժեշտություն 
շախմատի ուսուցման առավել քիչ 
կախվածության ապահովում ընտանեկան 
գործոններից։ 

Իրականացվել են հետազոտություններ 
(Sargsyan, Avetisyan, 2019) շախմատի ուսուցչի 
դասավանդման ռազմավարության, 
սովորողների ուսումնառության ոճի, ինչպես 
նաև շախմատ և այլ առարկաներից 
աշակերտների առաջադիմության 
ցուցանիշների միջև հավանական կապերի 
վերհանման նպատակով: Երևանի 13 
դպրոցներում իրականացված հետազոտության 
արդյունքները վկայեցին հետևյալի մասին.

• Դպրոցներում շախմատի դասավանդման
գործընթացում դեռևս գերակշռում են 
դասավանդման կոգնիտիվ և դիրեկտիվ 
ռազմավարությունները

• Շախմատ առարկայից ստացված
գնահատկաննները էապես զիջում են մայրենի 
լեզու և մաթեմատիկա առարկաներից 
ստացված գնահատականներին: 

• Շախմատի դասերին գերակշռում է
ուսումնառության ռեֆլեքսիվ ոճն իմպուլսիվ ոճի 
նկատմամբ:
  Եթե համադրենք ստացված արդյունքները, 
ապա ստացվում է որ կա էական խզում 
ակնկալվող կոմպետենցիաների և ուսուցիչների 
շրջանում առկա դժվարությունների միջև: 
Որպես առավել կարևոր և թիրախային 
ուղղություններ, որոնք արտահայտվում են 
վերոնշյալ խզման մեջ, առանձնացվել են 
հետևյալները.
   Ա. Շախմատի ուսուցիչների մանկավարժական 
կարողությունների անբավարարություն, որն 
արտահայտվում է նրանց պլանավորման, 
գնահատման և մեթոդական կարողությունների 
սակավության                       և                       միմյանց 
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• Կորելյացիոն   կապեր  են  բացահայտվել
նաև կրտսեր դպրոցականների շախմատային 
կարողությունների և կրեատիվության միջև։    
 Հումանիստական    հոգեբանության 
համատեքստում հատկապես կարևորվում են 
սովորողների մոտիվացիան, ազատ 
ընտրությունը և պատասխանատվությունը, 
որոնք, ըստ այս ուղղության 
ներկայացուցիչների, մեծապես ազդում են 
կրթության վրա։ Առանձնացվող գործոնները 
նույնպես դարձել են հետազոտության 
առարկա՝ ցույց տալով մոտիվացնող 
գործոնների ազդեցությունը: Ավելին, 
հումանիստական կողմնորոշման մեջ 
առաջին պլան են մղվում ակտիվ ուսուցման 
ռազմավարությունը, ուսուցման ակտիվ 
միջավայրի ստեղծումը,    որն      ըստ      մեր 
նախնական դիտարկումների, սակավ է 
ինտեգրված շախմատային կրթության մեջ, 
այսինքն՝ դեռևս մշակված չէ 
համապատասխան մեթոդաբանություն և 
գործիքակազմ սովորողակենտրոն 
մոտեցումն ամբողջապես շախմատում 
կիրառելու, համապատասխան 
ռազմավարությունը կոգնիտիվ 
ռազմավարության հետ զուգակցելու համար: 
Նախկինում Շախմատ գիտահետազոտական 
ինստիտուտում կատարված սոցիոլոգիական 
հետազոտությունները նույնպես փաստել են 
շախմատի ուսուցիչների շրջանում ուսուցման 
ակտիվ մեթոդների կիրառման 
դժվարությունները: Կատարված 
հոգեբանական հետազոտությունները /
Բեջանյան, 2019/, որոնք ուղղված էին 
շախմատային նյութերի և դրանց 
մոտիվացնող դերի բացահայտմանը, իրենց 
հերթին փաստել են, որ սովորողների 
մոտիվացիան ոչ միշտ է պահպանվում բարձր 
մակարդակի վրա: Ուստի սույն թեմայի 
շրջանակներում նախատեսվում է 
ուսումնասիրել և տեղայնացնել շախմատի 
ակտիվ ուսուցման տեղական և միջազգային 
առաջավոր   փորձը:   Հատուկ  ուշադրության 

ուսումնասիրել շախմատ առարկայի ուսուցման 
ազդեցությունը քննադատական մտածողության 
և որոշումների կայացման գործընթացների, 
ինչպես նաև դիվերգենտ մտածողության, 
ստեղծարարության վրա: 
  Շախմատային կարողությունների գնահատման 
թեստով իրականացված հետազոտությունների 
արդյունքները (Mirzakhanyan, Gevorgyan, 
Sargsyan, Daveyan, 2016) ցույց են տվել, որ այն 
առաջադրանքները, որոնք վերաբերվում են 
գիտելիքին և մտաբերելուն, հանդիսանում են 
ամենից շատ լուծվածները: Դրանց շարքին են 
պատկանում 1-5 առաջադրանքները: 6-10-րդ 
առաջադրանքների լուծումը ավելի բարդ է 
աշակերտների համար: Դրանք ներառում են 
փոխատեղման, մի քանի քայլից մատ անելու 
առաջադրանքներ և գլոխկոտրուկ: 
 Շախմատի նկատմամբ երեխայի ունեցած 
վերաբերմունքի վերլուծությունը ցույց է տալիս 
հետևյալ օրինաչափությունը: Երեխայի 
վերաբերմունքը դրականորեն է կապված 
շախմատային ձեռքբերումների հետ: 
Մասնավորապես, այն երեխաները, որոնք 
համարում են, որ ուսուցչի ասածը և 
շախմատային հանձնարարականները 
հետաքրքիր են, ավելի բարձր արդյունքներ են 
ցույց տալիս:
 Շախմատ      գիտահետազոտական 
ինստիտուտում տարիներ շարունակ 
ուսումնասիրություններ են իրականացվել 
շախմատ առարկայի ուսուցմամբ 
պայմանավորված՝ սովորողների մի շարք 
իմացական կարողությունների բացահայտման 
ուղղությամբ (Խաչատրյան, Սարգսյան, 2015, 
Խաչատրյան, Սարգսյան, 2018): 

• Հետազոտությունների միջոցով բացահայտվել
է, որ առկա է շատ բարձր 
համահարաբերակցական կապ ուշադրության 
արդյունավետության և կայունության 
ցուցանիշների, սովորողների ինտելեկտի 
մակարդակի և պատկերների միջև 
համադրության, վերլուծելու կարողության և 
տարածական կողմնորոշման ցուցանիշների 
միջև: 
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նկատմամբ դրական դիրքորոշում, ուսուցչի 
գովասանքին կամ բարձր գնահատականի 
արժանանալու, շախմատի դասին 
մասնակցելու պատրաստակամության 
դրական դիքորոշում։ 
 3-րդ դասարանի միջին և ցածր

առաջադիմությամբ սովորողները դրսևորել 
են շախմատի դասին հաջողության 
ձեռքբերման մոտիվացիայի բարձր 
մակարդակ, ուսուցչի գովասանքին կամ 
բարձր գնահատականի արժանանալու, 
շախմատի դասին մասնակցելու 
պատրաստակամության դրական 
դիքորոշում։
 4-րդ դասարանի բարձր և միջին

առաջադիմությամբ սովորողները դրսևորել 
են շախմատի դասին մասնակցելու 
պատրաստակամության, դպրոցում 
շախմատ ուսումնասիրման դրական 
դիրքորոշում, շախմատի դասին 
հաջողության ձեռքբերման մոտիվացիայի 
բարձր մակարդակ։
 4-րդ դասարանի միջին և ցածր

առաջադիմությամբ սովորողները դրսևորել 
են շախմատի դասին հաջողության 
ձեռքբերման մոտիվացիայի ցածր 
մակարդակ, ուսուցչի գովասանքին կամ 
բարձր գնահատականի արժանանալու, 
շախմատի ուսուցչի նկատմամբ բացասական 
դիրքորոշում:
     Արդյունքների վերլուծությունից պարզվել 

է, որ դպրոցում Շախմատ դասավանդող 
ուսուցիչները դրսևորում են սեփական 
հույզերի և այլ մարդկանց հույզերի 
կառավարման, ինչպես նաև ապրումակցման 
ցածր մակարդակ (Խաչատրյան Սարգսյան, 
2018):
  Հետազոտության արդյունքները թույլ են 
տվել եզրակացնել, որ ուսուցիչները կարիք 
ունեին ավելի խորացնել տարիքային 
հոգեբանության առանձնահատկությունների 
և օրինաչափությունների մասին 
գիտելիքները՝         ճանաչելու       աշակերտին,

պետք է արժանանա սովորողներին 
մոտիվացնելու՝ ուսուցիչների կարողությունների 
զարգացումը: Հումանիստական ուղղության մեջ 
կարևորագույն տեղ են զբաղեցնում նաև 
կոնստրուկտիվ ալտերնատիվիզմի (Ջ. Կելլի) և 
բազմաթիվ իրականության (Կ.Ռոջերս) 
գաղափարները, որոնք հենվում են ընտրության 
հնարավորության և տարբեր տեսանկյուններից 
վերլուծություններ կատարելու 
կանխավարկածների վրա: Նշված 
գործողություններն, ըստ էության շատ բնորոշ 
են շախմատ խաղին, չնայած դրանց ներուժը 
շախմատում դեռևս համակողմանի 
ուսումնասիրության առարկա չի դարձել: Ուստի 
ծրագրով նախատեսվում է հետազոտել 
շախմատի հանրակրթական և սոցիալական 
արժեքը նաև այս գործոնների տեսանկյունից: 

Շախմատային կրթության հիմնախնդիրը 
դիտարկելով սոցիալական ուսուցման և 
ինտերակցիոնիզմի դիրքերից՝ պետք է փաստել, 
որ դեռևս քիչ են այս ուղղությամբ 
իրականացված աշխատանքները: Այս 
տեսություններում առանցքային է այն 
գաղափարը, որ մարդկանց միջև 
փոխներգործությունը ուսուցման հիմնական 
մեխանիզմն է։ Ուսուցումը հիմնված է 
սոցիալական միջավայրում այլ մարդկանց 
դիտարկումների վրա։ Այս գաղափարի հիման 
վրա ստեղծվել են բազմաթիվ մեթոդներ ու 
տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս 
շախմատի ուսուցման գործընթացը դարձնել 
առավելագույնս հաճելի: Սովորողներն այս 
միջավայրում հեշտությամբ սովորում են 
միմյանցից, հետևաբար խնդիր կա դրանք 
համապատասխանեցնել մեր տարրական 
դպրոցների կրթական կարիքներին: 
Շախմատ սովորող երեխաների և շախմատի 
ուսուցիչների հուզական ինտելեկտի 
ուսումնասիրությունները բացահայտել են 
հետևյալ օրինաչափությունները 
 3-րդ դասարանի բարձր առաջադիմությամբ

սովորողները  դրսևորել են դպրոցում շախմատ 
ուսումնասիրման, շախմատի ուսուցչի 
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3) How the research problems can be enhanced
to face the current challenges of teaching and 
learning chess?
Key words: Teacher training, cognitive processes, 
emotional intelligence, teachers’ competence, 
teaching and learning styles, contextual factors of 
learning chess. 

նրա հուզական աշխարհը, հուզական 
վիճակները և այլն: 

Շախմատի ուսուցման հիմնախնդիրը 
դիտարկելով փորձի, մոտիվացիայի և 
մոդելավորման գործընթացների 
համատեքստում, գիտահետազոտական 
ինստիտուտի աշխատակիցների կողմից 
(Karapetyan, Gevorgyan, 2019) փորձ է արվել նաև 
ապացուցել, որ շախմատային խաղի ընթացքում 
կրտսեր դպրոցականի ինքնուրույն որոնողական 
աշխատանքները (իրավիճակի վերլուծությունը, 
պաշտպանության կազմակերպումը, 
պատասխան քայլի մշակումը  և այլն) 
մոտիվացնում են նրա իմացական 
գործունեությունը հատկապես իրավիճակին 
համապատասխան տակտիկայի և ռացիոնալ 
քայլերի ընտրության գործընթացում։  
Մոտիվացիայի ռեսուրսը բացահայտվում է 
մեթոդական հագեցվածության ապահովման 
ընթացքում՝ որպես շախմատային խաղի (որպես 
համատեղ գործունեություն) պայմաններում ի 
հայտ եկող ինքնուրույն որոնողական 
աշխատանքներ։

The article discusses the main benefits of teaching 
and learning chess in Armenian primary schools 
form the perspectives of psychological main 
theories. Behavioral, cognitive, humanistic and social 
interaction theories have been discussed.
   Research problem: Although chess is being taught 
as a compulsory subject in primary schools of 
Armenia, and many researches have been 
conducted to analyze the effectiveness of this 
innovation, but researchers have not synthesized 
the research data to compare with the results of 
psychological theoretical assumptions. 
    Research questions: 

1) Which are the main findings of effectiveness
 of teaching chess in Armenia done by Chess
scientific research institute so far?

2) Do those research findings corresponded to
main ideas of psychological schools and
branches?
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INTRODUCTION

Before discussing the problem of creativity, let's 
understand what it means from the scientific point 
of view. The term "creativity" has been widely 
spread by J. Guilford’s works (Guilford, 1950). He 
mentions two different thinking actions: 
convergent and divergent thinking. Convergent 
thinking operates in the case when a person who is 
solving a problem needs to find the only correct 
solution in different conditions. Although there 
may be some specific solutions, it is always limited. 
J. Guilford identified the convergence-thinking
ability of intellect tests, that is, the tests that
measured the intelligence coefficient (IQ)
(Guilford, 1959).

In a wider sense, creativity is regarded as an 
activity that is carried out in an uncertain situation 
and is aimed at achieving results where there is 
objective or subjective innovation. If we look at it 
from this point of view, creativity is not necessarily 
related to the types of activities that are 
traditionally creative, writing music, poems, 
painting and more. It is available in all cases when 
it is necessary to act in an uncertain situation when 
there are no ways to solve a problem and it is 
impossible to predict the changing conditions. 

centering around the notion of ‘‘giftedness.’’ The 
most famous life-span study is Terman's
 which started in the 20s and is still ongoing 
(Terman, 1925;). His 1528 subjects (672 girls and 
856 boys) were selected on the basis of an IQ score 
of 135 or higher. His selection was based on IQ as 
the only crucial factor of giftedness. Actually, his 
selection was very careful and he did try to apply 
the high scientific standards of that time. In spite 
of the many deficits of such pioneering approach, 
his data provided us with rich material and new 
perspectives on the development of gifted 
subjects. 

In 1926, Terman and K. Kokc analyzed the 
biographies of 282 well-known people and based 
on their success, in the age between 17 and 26, 
tried to estimate the IQ. At the same time, they 
were based on Binets scale to evaluate intelligence 
at a childhood (Terman & Oden, 1951). They 
found, that children with intellectual giftedness 
have been more developed from their columns 
more than two years.

The intelligence coefficient was inspected in 
three stages: 1927-1928, 1932-1940, and in 
1951-1952. The latest research was carried out by 
D. Feldman 60 years after the start of the research
(Feldman 1979). He checked the successes of
people chosen by Terman.

Eight hundred men, who were among those 
chosen and had 135 intellectual capacities, had 67 
books (21 artistic and 46 monographs) printed at 
the age of 50, 78 of them were doctors of 
philosophy, 48 were doctors of medicine, and so 
on. Forty-seven male names were included in the

LITERATURE REVIEW

This problem has been further developed in 
research of Terman’s work (Terman, 1925) on the 
characteristics and behavior of gifted students, 
there have been many debates and discussions 
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guide “1949 American Best Citizens”. These figures 
were 30 times higher than the benchmarks of the 
comparative group. It should be noted that the 
children separated by L.Terman, were differed with 
early development (early walk, speak, read, write, 
etc.). All intellectual children have successfully 
completed the school, most of them have received 
university education, and 200 people become 
Doctors of Science. Comparative research on the 
knowledge and skills of well-known people has 
shown that their intelligence coefficient is fairly 
high.

However, as regards the results of creative 
success, they were not so definite. No one early 
intellectual chosen by Terman have ever been 
shown in any of the talented creators. None of 
them has made a significant contribution to the 
development of world culture (Feldman 1979).

Thus, an intellectually developed child is 
successfully adapted to society. Intellect is not an 
obstacle but a prerequisite for succeeding in a 
democratic society. But the high level of 
intelligence does not mean that this person will 
reach creative heights. However, there is also an 
opinion that there is some correlation between 
intelligence and creativity.

Terman, convinced by his own empirical data, 
came to the conclusion that intelligence is 
important, a necessary condition, but that a 
supportive home and school environment as well as 

high achievement motivation contribute in an 
essential way to the realization of high potential. 
More important creative abilities to create 
universal values.

METHODOLOGY

We conducted our research from 2004 to 2009. 
The purpose of the research was to identify gifted 
children, as the theme of my dissertation was " 
Causality of the psychological alienation in the 
relationships of gifted children and psychological 
methods for overcoming”, so we had the task to 
identify gifted children, and the scientific criterion 
of giftedness was two: a high level of intellect and 
creativity. We have studied a large number of 
children aged 5-9 to choose from them gifted 
children. As a result of this research, we had a large 
number of research data related to creativity and 
intelligence. The study included 993 schoolchildren - 
567 boys and 426 girls. The children were students 
of the A. Shirakatsi Lyceum- 472 children, from 
school number 87 - 209 children, and school 
number 31 - 312 children.

For the study of creativity we used the modified 
version of E. P. Torrance, "Differential Thinking" or 
Test of Creativity / Williams Modification, as well as 
various tasks have been selected by us, which were 
aimed to discover creativity. These tasks can have 
different solutions and original approach. 

Diagram 1
Research creativity 
from 2004 to 2009

Age of children

Age of children
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During the analysis of the results of the 
creativity, we noticed regularity or feature. As you 
can see from the graph, parallel to the age, the 
level of creativity decreases. This means that 
creativity in the group of younger children is higher 
than in older age groups. The reasons can be very 
different. However, we can conclude that the 
compulsory school programs, traditional 
approaches to teaching do not contribute to the 
development of such an important quality, such as 
creativity. We also think that nobody is skeptical of 
the idea that people with such capacities can 
develop science and technology, as well as through 
them humanity will overcome the challenges that 
will lead to life. In 2019, we have tried to re-
explore the level of creativity, because changes 

have taken place in the educational system in 
Armenia: chess has become a mandatory subject in 
2011, and our goal is to find out whether the 
introduction of this subject has any impact on 
creativity. The research has been organized and is 
being implemented in several schools in Yerevan – 
number 67, 2, 8, 150, 137, 129, as well as in some 
schools of Artashat and Echmiadzin. At this 
moment 201 schoolchildren have been researched 
- 109 boys and 92 girls.

To ensure the reliability of the research has
been applied the same methods - E. P. Torrance’s 
test of “Divergent thinking ” or creativity and same 
tasks. Now we are going to present the results by 
percentage and graphic expression, as well as 
compare with previous results.

Diagram 2
Comparative results of creativity research

Age of children

    In the graph we can see, the data has changed. 
The creativity level is reduced at about 6-7 years.

affects creative thinking. But the continuation of 
the development is encouraging. The creativity 
gradually rises, though trivial. The downward trend 
is observed in the ages of 6 and 7, but comparing 
with the previous years, we see that there is a 
tendency of growth. Of course, one can argue and 
discuss reasons, what factors can have affected this 
change, but in the system of education in Armenia, 
crucial changes didn’t happen and only the change 
is a chess subject’s input as a compulsory.

DISCUSSION

We assume that the reason for these changes in 
the age to go to school. In other words, during the 
initial study they were going to school at the age of 
seven, and today at age 6. As the child has a 
problem with adapting to a school situation, it 
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    We suppose that chess in education influence to 
the development of creative thinking of children, 
which is very important.

ՍԵՂՄԱԳԻՐ

Հոդվածում ներկայացված են 
հետազոտական տվյալներ, որոնք 
իրականացվել են 2004-2009թթ: 
Հետազոտության է ենթարկվել կրտսեր 
դպրոցական տարիքի երեխաների 
կրեատիվությունը: Այստեղ նկատվել է օրինա-
չափություն` տարիքի հետ զուգընթաց 
երեխաների կրեատիվությունը նվազում է: 
Հետազոտությունը կրկնվել է 2019թ-ին: Այս 
անգամ հետաքրքիր տվյալներ են ստացվել. 

կրտսերկրեատիվությունը  դպրոցական 
տարիքի սկզբում իջնում է, սակայն տարիքի 
վերջում՝ աճում: Այս երևույթի 
բացատրությունը, կարծում ենք, պետք է 
ուսումնասիրել, սակայն միակ փոփոխությունը 
հայկական կրթական համակարգում 
«Շախմատ»   առարկայի ներդրումն է: Կարծում 
ենք, որ այն դրական է ազդել երեխաների 
կրեատիվության զարգացման վրա:
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ABSTRACT 

In the RA, at all the schools, including special 
schools, pupils of the 2-4th grades study chess. It is 
important to highlight the particular development 
of psycho-physiological processes for Children with 
Special Educational Needs (CSEN), and peculiarities 
of their chess learning process, in particular, their 
ability to analyze, combine and compare.  

In the scope of implemented research, we have 
conducted studies in a number of inclusive 
educational schools of Yerevan, as well as special 
(children with speech and movements disorders, 
hearing and visual impairments) schools. This 
article presents the involvement of the 2-4th grades 
schoolchildren with visual impairment in chess 
class, difficulties that they face and challenges of 
their teachers. Also, the impact of chess on spatial 
vision and orientation development of these 
children has been considered.     

Our purpose is to explore and find out the 
peculiarities of chess learning by children with 
visual impairments, its positive impact on the 
children's own mobility and faster orientation, as 
well as how to increase the role of verbal 
communication as an orientation factor. The aim 
of the article is to research and find out the 
influence of chess on the spatial vision and 
orientation of the 2-4th grade visually impaired   

schoolchildren. 
   Research methods: For our research, we have 
selected the 2-4th grade 22 schoolchildren with 
visual impairments from the School N14 of 
Yerevan. The involvement and participation of 
children in the chess class, their peculiarities, 
difficulties, and challenges of a chess teacher (4 
teachers) have been studied. We have applied 
observation, conversation, and interview, 
questionnaire, literal-verbal methods.   
   Based on the analysis of the survey data, it was 
found out that chess year by year (comparing the 
3rd and the 4th grades schoolchildren and elder 
ones) more positively affects their spatial vision 
development, spatial orientation formation, and, 
its continuous application can be a good method 
which could have a positive impact on the quality 
of life of children with visual impairments. 
  Keywords: children with special educational 
needs (CSEN), visual impairment, development 
peculiarity, spatial vision and orientation, 
teacher’s challenge.

INTRODUCTION 

 Chess difficulties of children with visual 
impairments have been repeatedly studied by 
researchers (Bezotosov, 2007; Vikerchuk, 2015; 
Babentseva & Boreysha, 2016).  M. I. Vikerchuk  
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considers chess as a tool for socialization and 
social adaptation, helping the child to discover his 
or her potential for other subjects also, 
making the everyday process of going to school 
pleasant and attractive. According to the 
author, the effectiveness of holding a chess 
lesson as a game is that children are constantly 
in the process of solving new problems and are 
not getting bored. 

Numerous studies and researches on spatial 
vision and spatial orientation of children with 
visual impairments have been conducted 
(Nagaeva, 2008; Ermakov, 2009; Druzhinina, 
2011 and others). There are also a series of 
researches about investigation and development 
of those abilities by the help of chess (Litvak, 
2006; Skachkov, 2010; Gabbazova, 2014, pp. 
38-40; Balata, Z. Mikovec & Slavik, 2018).

In reality, the educational difficulties of children 
with visual impairments are numerous depending 
on age, personal peculiarities, the type and degree 
of vision, as well as primary, secondary and 
tertiary problems.  

During our research, we have studied the 
involvement and participation of the 2-4th grades 
schoolchildren in the chess class, their 
peculiarities, and difficulties in the chess learning 
process, the chess teacher's challenges, and also 
the impact of chess on the development of spatial 
vision of these children. 

Research methodology and sampling: Data 
used in our research have been collected by 
observations of lessons, by conversation and 
interviewing, and  also 4 teachers (3 elementary 
school teachers and 1 physical training teacher) 
and 3 schoolchildren from the 3rd grade  and 6 
schoolchildren from the 4th grade have been 
surveyed with questionnaires, by verbal methods. 
During our research we had a chance to observe 
chess lessons of the 2-4th grades 22 schoolchildren 
(as well as higher grades schoolchildren), them 
playing about 33 games. During interviews, we 
have   explored   valuable  analyses and comments

concerning our research from chess teachers and 
schoolchildren. We have found out the impact of 
chess studying on their spatial orientation 
development by using our developed 
questionnaire. The aforementioned processes 
were accompanied by a verbal-literal method, we 
have commented and augmented why we have 
studied the chess class, the chess's impact on the 
development of spatial vision of these children, 
and the schoolchildren have also commented on 
their actions, opinions, and attitudes in a literal 
way.  

We have developed and conducted a 
questionnaire, the results of which are presented 
in the content of the article. The survey was 
conducted with the 3rd and 4th-grade 
schoolchildren concerning the impact of chess on 
the development of spatial imagery vision.  

Research results. The results of the 
conducted research indicate that chess 
education at School N14 for schoolchildren 
with visual impairments continue after the 2-4th 
grades until the 12th grade. This is the school 
management decision because the movement of 
children with visual impairments is difficult and 
limited, and the development of spatial vision 
and spatial orientation is inadequate. Based on 
their peculiarities of development of the spatial 
vision, preference is given to the chess playing 
instead of physical training subject. 
Additionally, the goal of continuing education of 
chess is the ongoing development of the "mindful 
attention" of these children's hearing and 
attention. By the way, we should mention that in 
the final school exams the questionnaire includes 
questions from the chess subject. The quantitative 
and qualitative analyses of our implemented 
research results allow us to conclude that chess 
could be a good tool for the development of 
spatial vision and spatial orientation formation for 
these children which can have a positive impact 
on their life quality. 

Over the years, many authors have repeatedly 
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studied the chess capabilities of adults and 
children with visual impairments, and they have 
developed a range of methods for the 
development of their attention concentration. At 
the beginning of the 20th century, psychology 
for children with visual disorder found that 
blindness automatically generates positive 
changes in all aspects of attitudinal which 
are attention intensity and concentration 
(Litvak, 2006). K. Shtumpf writes: "The sight 
damages our attention, not as much as by its loss 
but rather the simultaneous creation of 
impressions conditioned by sight.   

Due to the visual perception, a large amount of 
simultaneous information blocks consciousness, 
and it passes from one object to another, not 
knowing what to focus on and concentrate. This 
instability becomes a requirement and a habit, 
and by its influence, we realize well that when we 
want to concentrate our attention, we close our 
eyes, thus artificially becoming "blind". And the 
tangible and audible impressions, on the contrary, 
are by nature indivisible"(Byurklen, 1934). As a 
result of a conversation with the 3rd and 4th-grade 
schoolchildren with visual impairments, it was 
found out that during chess playing they visualize 
that they “walk” as a chess piece instead of 
making a move on the board.  And as they 
mention the first two moves are somehow 
predictable, but the latter moves are difficult.  

As a result of interviews implemented during 
our research, it became clear  the difficulties of 
children with visual impairments during the chess 
lesson. 

• Children with visual impairments, due to
spatial vision disorders, have difficulties to 
understand and imagine the chess board, to orient 
on the surface of the chess board,

• They do not understand the differences
between their and their partner's pieces,

• They do not feel when the partner makes a
move and completes the action; the teacher 
guides whose turn should be the next,

• They do not have an opportunity to see the
partner's face, mimics, emotions,

• Their communication is not at the visual level,
but is "silent"

• The elements of emotional intelligence which
is the ability to recognize, to be guided and to 
manage their own and other’s emotions and 
possibilities of reflection are very limited,

• They never finish the game.
The problem of attention concentration of

people with visual impairments, as well as those 
who are not visually impaired, is not so much 
conditioned by visual analyzer and sensitivity state, 
rather by the nature of an individual's activity. For 
example, the spatial orientation and attention 
concentration of children with visual impairments 
in large spaces are conditioned by the auditory 
perception, but the object-cognition activity is 
conditioned by tactile perception.  

The chess teacher's difficulties during the work 
with schoolchildren with visual impairments can be 
both methodological and personal. 

In the methodological part - long-term planning 
for schoolchildren is handled during which topics 
and the number of hours allocated to the theme 
are determined. Our observations have  shown 
that the chess teacher's work with the visually 
impaired schoolchildren differs from the work of 
the primary school teacher as at the primary 
school there are 3 lessons for working with chess 
board, and if the teacher does a long time- 
consuming planning with schoolchildren with  
visual impairment so that the schoolchildren are 
able to visualize the board, visually to find out the 
name of the  teacher's mentioned square, 
determine the neighbouring square and colours, 
"read” diagonals. For example, in the general 
school, the"Mate" topic is studied during the one 
class, but schoolchildren with visual impairment 
are not able to imagine what the mate is. 

The practical significance of the study. During 
our research, it became clear that besides spatial 
orientation and spatial vision, the understanding of 
the spatial meaning words of these children is also 
affected both in the body scheme in the closed and 
open areas. They are characterized by feeling fear 
in space, distrust, and showing caution in space. 
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Spatial orientation for these children is important 
in expanding knowledge of the 
surrounding environment and concentrating 
attention. Spatial orientation development 
through chess aims to develop these children's 
ability to move freely and develop cognitive 
processes in all situations. 

With the help of our developed questionnaire, 
we tried to find out the involvement of these 

children, participation in chess classes as well as 
their attitudes towards chess subjects. One of the 
questionnaires included general questions about 
the game of chess, and the other had questions 
concerning the positions and location of the chess 
pieces. Our research was conducted with 10 
students of the 3rd and 4th-grade schoolchildren 
with different level of visual impairments. Below 
we present the results of our surveys (Table 1, 
Chart 1, 2).

Table 1.  Conducted survey results of the 3rd and 4th-grade schoolchildren with visual impairments 
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Chart 1. The results of surveys conducted with the 3rd-grade schoolchildren with visual impairments of School N14 

Chart 2. The results of surveys conducted with the 4th-grade schoolchildren with visual impairments of School N14 
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The analysis of data of our survey results revealed 
that the 75% of the 3rd grade and all the 4th-
grade  schoolchildren  while  playing  chess,  do 
not wait until their partner informs them about 
the move because they hear and feel the 
movement of the piece. The 75% of the 3rd-grade 
schoolchildren prefer to play with classmates and 
25% with family members, while all the 4th-grade 
schoolchildren prefer to play with better players, 
such as teachers; as they are self-confident and 
can compete. The 50 % of the 3rd-grade 
schoolchildren mention that during the game they 
periodically check whether the pieces are in places 
or not, and the other 50% does not check, while 
the 4th-grade schoolchildren claim that it is 
necessary to check whether all the pieces are in 
places. This is done to visualize  the position of the 
pieces on the board, their next move, and to 
predict the partner’s moves.  

In response to our question, how you will 
explain if your partner takes one  piece instead of 
another, the 3rd grade schoolchildren answered 
that it might be a confusion, and  66.6% of the 4th 
grader schoolchildren also think that their partner 
could be confused, and 33.3% think that the 
partner is checking him/her. They remember the 
position of pieces and moves of the partner, and 
sometimes they can make predictions about their 
partner's moves. However, when they are asked, 
how many moves you can imagine during the 
game, the 3rd-4th-grade schoolchildren have 
found it difficult to answer. As an important fact, 

the 3rd-4th-grade schoolchildren consider that 
chess helps them to better orient in the 
space. 

As a result of conversations with 
schoolchildren, it was found out also that these 
children not only love and play chess but also try 
to play with better players and without 
compromise, they play with their peers without 
any vision problem. We also found out that the 3rd 
and 4th-grade schoolchildren cannot predict at 
least 2-3 moves and plan their further moves. 
Unlike the 3rd grade pupils, the 4th graders are 
more confident in their movements, they are 
more responsible in taking each move, and they 
stress out the role of the king and the queen more 
than other pieces. The 3rd and 4th-grade pupils 
perceive chess as an important method of 
developing their spatial orientation. We have 
conducted a survey with questioner with the same 
group of schoolchildren, to find out their spatial 
orientation abilities on the chess board, spatial 
vision concerning pieces’ placement and their 
positions on the board.  

The other survey we conducted with the 3rd 
and 4th grade visually impaired schoolchildren 
concerns placement and positions of pieces. In 
our surveys, we have included questions not 
only revealing chess abilities but also questions 
containing words which have spatial meaning 
(right, left, in front, middle) that help us to 
understand the spatial vision and  orientation 
capabilities of this children (Table 2, Chart 3, 4). 
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Table 2. The results of the survey concerning the placement of chess pieces and their position orientation 
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Chart 3. The results of surveys conducted with the 3rd-grade schoolchildren with visual impairments of School N14 

Chart 4. The results of surveys conducted with the 3rd-grade schoolchildren with visual impairments of School N14 

The survey results data analyses concerning the 
placement and positioning of chess pieces, showed 
that more than half of the 3rd and 4th grade 
schoolchildren can tell the correct position of the 
pieces to the right and left sides of the king and 
queen, the pieces in the between of which the 
knight is positioned at the beginning of the game, 

etc. However, the 4th grader schoolchildren, 
unlike the 3rd grades, are more able to visualize 
the placement and position of the pieces, and 
their ability to move in the space. The 3rd and 4th- 
grade schoolchildren mention that they advise all 
their friends to learn to play chess, commenting 
on it as it is important for them. 
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CONCLUSION 

Analysis of the data of our study has revealed 
that the 4th-grade schoolchildren are better able 
to understand the placement of chess pieces, 
which can be said to be a better orientation for 
them in the environment (micro and macro 
environment). In our questionnaires, we have 
used right, left, in front, side-by-side spatial words, 
meaning that these children are practically 
difficult to understand, but they are better 
orienting on the chessboard by placement and 
position of the pieces. This also contributes to the 
development of their spatial vision and orientation 
in life. In our surveys, we have included questions 
not only revealing chess abilities but also 
questions containing words which have spatial 
meaning (right, left, in front, middle) that help us 
to understand the spatial vision and  orientation 
capabilities of this children 

Literature studies carried out by us and the 
analyses of the results of our research, let us 
conclude that visual impairments result in a 
number of secondary and tertiary characteristics, 
especially attention concentration difficulties. 
Chess can be applied to overcome the difficulties 
experienced by children with visual impairments, 
such as visual perception, listening memory, and 
mental attention which was revealed from 
observations of games. 

The chess lesson is one of the ways by 
application of which, even in higher grades, aims to 
develop these children spatial vision and spatial 
orientation based on the visually impaired 
children's survived analysts and abilities. 

ՍԵՂՄԱԳԻՐ

Հետազոտության արդիականութունը: ՀՀ-
ում բոլոր, այդ թվում նաև հատուկ 
դպրոցներում, շախմատն ուսումնասիրում են 
2-4-րդ դասարաններում: Շախմատի կրթական
արժեքի   մասին   խոսելիս   պետք   է   կարևորել

կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող (ԿԱՊԿՈւ) երեխաների 
հոգեֆիզիոլոգիական գործընթացների 
առանձնահատուկ զարգացումը և շախմատ 
սովորելու նրանց կարողությունների 
առանձնատկությունները` մասնավորապես, 
վերլուծելու և համադրելու, համեմատելու 
կարողությունները: Այս համատեքստում 
կարևոր է առանձնացնել տեսողության 
խանգարումներ ունեցող երեխաներին 
շախմատ դասավանդող ուսուցիչների 
դժվարությունները:

Մեր հետազոտական աշխատանքում 
ներկայացրել ենք տեսողության 
խանգարումներ ունեցող 2-4-րդ դասարանների 
երեխաների շախմատ առարկայի յուրացման և 
շախմատ դասավանդող ուսուցչի 
դժվարությունները: Շախմատ առարկայի 
դասավանդումը նպատակ ունի զարգացնել 
երեխաների տարածական պատկերացումները 
և տարածական կողմնորոշումը, դրական 
ազդեցություն ունենալ երեխաների 
ինքնուրույն  տեղաշարժվելու և ավելի արագ 
կողմնորոշվելու, վերբալ հաղորդակցման, 
որպես կողմնորոշիչ գործոնի, դերի 
բարձրացման վրա:

Հետազոտության նպատակը: Տեսողության 
խանգարումներ ունեցող երեխաների 
տեսատարածական պատկերացումների և 
տարածական կողմնորոշման կարողություննե-
րի վերաբերյալ բազմաթիվ ուսումնասի-
րություններ և հետազոտություններ են արվել 
(Т. И. Нагаева, 2008; В. П. Ермаков, 2009; Л. А. 
Дружинина, 2011): Կան նաև շախմատի 
միջոցով այդ կարողությունների 
ուսումնասիրման և զարգացման մասին մի 
շարք հետազոտություններ (А. Г. Литвак, 2006; 
П. В. Скачков, 2010; A.Y. Gabbazova, 2014; J. 
Balata, Z. Mikovec, P. Slavik, 2018):

Սակայն մեր հետարքրությունների 
շրջանակում մենք նպատակ ունենք 
ուսումնասիրել և բացահայտել տեսողության 
խանգարումներ          ունեցող           երեխաների 
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(ԿԱՊԿՈՒ) երեխաներ, տեսողության 
խանգարումեր, զարգացման 
առանձնահատկություններ, տարածական 
պատկերացում, տարածական կողմնորոշում, 
ուսուցչի դժվարություն:

շախմատի յուրացման առանձնահատկություն-
ները, նրանց վերլուծելու և համադրելու, 
համեմատելու կարողությունները և այս 
երեխաներին շախմատ դասավանդող 
ուսուցիչների դժվարությունները, գործնական 
ճանապարհով ցույց տալ դժվարությունների 
լուծման ուղիները, մեթոդական աջակցություն 
տրամադրել ուսուցիչներին։ Մեր հետագա 
ուսումնասիրություններում ներկայացնելու ենք 
տեսողության խանգարումներ ունեցող 
երեխաների տեսատարածական 
պատկերացումների և տարածական 
կողմնորոշման կարողությունների զարգացման 
գործնական ուղղվածությունը շախմատի 
միջոցով: 

Հետազոտության մեթոդները: 
Հետազոտության համար ընտրել ենք 
տեսողության խանգարումներ ունեցող 
երեխաների Երևանի թիվ 14 հատուկ դպրոցի 
2-4-րդ դասարաններում սովորող 22 աշակերտ:
Ուսումնասիրել ենք այս երեխաների
ներգրավվածությունն ու մասնակցությունը
շախմատի դասերին, նրանց 
առանձնահատկությունները, շախմատային 
գիտելիքների յուրացման նրանց 
դժվարությունները, ինչպես նաև շախմատ 
դասավանդող ուսուցիչների (4 ուսուցիչ) 
դժվարությունները: Մեր կողմից կիրառվել են 
դիտման, զրույցի և հարցազրույցի, խոսքային և 
համեմատության մեթոդները:

Հարցման տվյալների վերլուծության հիման 
վրա պարզվել է, որ շախմատը տարեցտարի 
(համեմատելով 3-րդ և 4-րդ դասարանների 
աշակերտների և մեծերի) ավելի դրականորեն է 
ազդում նրանց տարածական 
պատկերացումների, տարածական 
կողմնորոշման զարգացման վրա, որի 
շարունակական կիրառումը կարող է լավ միջոց 
լինել և դրականորեն ազդել տեսողության 
խնդիրներ ունեցող երեխաների կյանքի որակի 
վրա:  

Բանալի բառեր: կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to explore the 
benefits of scholastic chess instruction in  

elementary and middle school grades from the 
perceptions of the students’ families. Through the 
use of a structured interview protocol with all 
families who attended a community night event, 
the researchers investigated the participants’ 
perspectives of the benefits of chess instruction. 
Using inductive, thematic analysis, the researchers 
identified five themes that informed the findings: 
socialization and entertainment; confidence and 
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self-esteem; competitiveness and sportsmanship; 
enjoyment; and higher order thinking skills. Virtues 
promoted by chess include patience, community, 
planning, and self-esteem in addition to higher 
order thinking skills and academic achievement. 
The findings from the present study corroborate 
these characteristics albeit from an investigation 
into family perspectives rather than an 
experimental design that examines academic 
achievement via standardized test scores. 
Stakeholder perspectives provide valuable insight 
about a particular phenomenon at the same time 
they may influence the sustainability of an initiative 
such as scholastic chess. 

Keywords: Scholastic chess, families, 
elementary/middle grades, qualitative, 
socialization, confidence, sportsmanship, higher 
order thinking 

INTRODUCTION 

  This paper presents the findings of a cross-
sectional qualitative study that explored the 
perceptions of families with children participating 
in a chess program across a number of school 
districts in the southeastern United States. It is 
part of a larger multi-year Chess in Schools 
Initiative (CIS). The CIS initiative asked teachers to 
incorporate chess in their classroom instruction in 
order to develop and influence critical thinking 
and 21st Century skills while addressing 
curriculum standards. Participating schools 
received grant support based on a selection 
process; school systems with no history of a chess 
program and also had relatively high percentages 
of students at-risk of academic failure were given 
preference during selection. As state funding 
sought to support at-risk students, the selected 
schools displayed several indicators associated 
with at-risk student populations. Teachers who 
volunteered to participate in the program 
attended a four-day professional development in 
the summer of 2014. Most teachers had little-to-

no chess training prior to professional 
development.   The  provided  training   
introduced teachers to the game of chess while 
emphasizing curriculum connections in literacy, 
math, critical thinking, and life skills. For this 
qualitative study, semi-structured interviews 
were conducted with eight families of 
elementary and middle school students to 
gauge their perceptions of the program, 
with a focus on understanding any perceived 
benefits for their children.  

Many studies capture the results of chess-
integrated instruction by focusing on test scores 
(Celone, 2001; Graham, n.d.; Gumede, Mikkelsen, 
& Rosholm, 2017; Liptrap, 1998; Martinez, 2012; 
Nicotera & Stuit, 2014; Sala & Gobet 2016). When 
the focus is only on test scores, however, 
stakeholder input is often omitted from chess-
based education studies. The present study 
highlights the stakeholder voice deficit in the 
existing literature. Though chess’s potential 
learning transfer benefits—e. g., using skills 
learned in chess-based instruction in other subject 
areas—may not be easily evident, family members 
still fully supported the chess program, and 
perceive chess playing to be beneficial to their 
children in numerous non-quantifiable ways.  

What follows below includes a review of 
pertinent literature that speaks to the current 
state of research on chess as an instructional 
strategy; a description of the methodology of 
the study including sampling strategies, data 
collection, and data analysis; a discussion of 
the findings and recommendations for future 
research; and a conclusion. 

LITERATURE REVIEW 

In Aciego, Garcia, and Betancort’s (2012) study 
of the non-cognitive effects of chess instruction in 
170 students aged 6-16 years, the majority of 
students were rated––by both self and teacher––as 
having better attitudes towards learning, and an  
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increase in self-esteem. These perceptions of 
increased non-cognitive benefits from scholastic 
chess instruction aligned with higher scores on the 
assessment used in the study that measured 
cognitive abilities (Aciego et al., 2012). Liptrap’s 
(1998) elementary school study alludes to 
anecdotal reports showing that chess players in 
special education tend to have increased self-
esteem and confidence in comparison to their 
non-chess playing counterparts. Through chess, 
players learn not to repeat the same mistakes. 
Gumede et al. (2017) theorized that 
students’ academic emotions would moderate a 
chess intervention on elementary students’ 
academic performance. They assessed the 
affective states of boredom and happiness, 
and the findings indicated that students who 
were typically bored or unhappy at school 
experienced an increase in mathematical abilities 
after having been exposed to chess. This increase 
could be directly related to subject transfer in that 
chess strengthens the same skills needed to be 
successful at mathematics. Or, perhaps there 
exists an effect related to students’ academic 
emotions that are made positive by the activity 
of learning through chess. 

Many studies examine the results of chess-
integrated instruction by focusing on test scores 
(Celone, 2001; Graham, n.d.; Gumede, Mikkelsen, 
& Rosholm, 2017; Liptrap, 1998; Martinez, 2012; 
Nicotera & Stuit, 2014; Sala & Gobet 2016). 
Stakeholder input, however, is often overlooked in 
chess-based education studies that focus only on 
test scores. The study presented here showcases 
the deficit in the existing literature in terms of 
stakeholder's voice.  

METHODOLOGY 

During the first year of CIS, one school system 
hosted a community night for the elementary and 
middle school students receiving scholastic chess 
instruction and their families. The study used  

purposeful, convenience sampling. The single 
sample selection criterion used in participant 
selection was that the individual must have a child 
receiving chess instruction. All family members in 
attendance at the community night event were 
invited to participate in the semi-structured 
interviews. Eight families attended the community 
night event, and all eight families chose to 
participate in the interviews. Interviews enabled 
us to investigate the participants’ perspectives of 
the benefits of chess instruction.  

Semi-structured interviews were conducted 
with eight families. We intentionally use the 
language family to indicate the dynamic make-up 
of student support systems and to disrupt the 
traditional, Western notion of family as one 
mother, one father, and children. Families in 
this research included a mother and father, 
two fathers, four mothers, and one grandmother.  

Using a researcher-developed, semi-
structured interview protocol, three researchers 
interviewed the eight families asking a series 
of questions related to their perceptions about 
scholastic chess instruction. The researchers 
conducted the interviews together with 
each family—three interviewers/researchers 
and one to two family members—for a total 
of eight interviews. Questions assumed the 
academic strengths, subject matter preferences, 
noticeable differences since chess 
implementation, previous chess experience, 
and attempts to involve family members 
in learning chess. The culminating question 
asked if the family member had an 
opportunity to speak with a state policymaker 
regarding scholastic chess instruction, what would 
they share.  

Interviews were digitally recorded and 
transcribed verbatim. Inductive analysis (Glaser & 
Strauss, 1967; LeCompte, 2000) is the ongoing 
process used to create a framework for the data, 
based on codes and categories identified in the 
data sources. Open coding was followed by  
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grouping and categorization of codes and 
identification of themes. Reading the transcripts 
line by line, each researcher identified words and 
phrases that were similar across participants. 
These words and phrases were then grouped into 
broader categories to capture similarities that 
could be grouped by category. For example, family 
members used terminology like not so shy, self-
control, confidence builder, confidence, self-
esteem boost, and calmed that became the 
category confidence and self-esteem. The 
category higher order thinking skills resulted 
from grouping the following family terminology: 
think ahead, processing, problem-solving, 
intellectually stronger, strategies, multiple 
perspectives, and thinking. The 
researchers each independently organized and 
coded data, and then compared codes and made 
changes based on extended analysis (Glesne, 
2011). The researchers worked together to agree 
on theme meaning, offering a degree of interrater 
reliability. We engaged in an intense process of 
triangulation to identify themes, followed by a 
description of interpretation (Wolcott, 1994). Five 
major themes informed the family members’ 
perceptions of scholastic chess instruction: 
socialization and entertainment; confidence and 
self-esteem; competitiveness and sportsmanship; 
enjoyment; and higher order thinking skills. 

DISCUSSION 

The findings from the study are presented 
under the subheadings of (i) socialization 
and entertainment, (ii) confidence and self-
esteem, (iii) competitiveness and 
sportsmanship, (iv) enjoyment, and (v) higher 
order thinking skills.  

Socialization and Entertainment 
Participants overwhelmingly reported that 

the game of chess was an important vehicle 
for socialization in different settings. Children who 
learned chess at school wanted to play with their 

family members at home, and with each other 
while at school. The students’ families expressed 
that the quality time they now spend with their 
children [if and when] playing chess was 
invaluable. One mother’s sixth grader had taught 
her how to play the game. Another student, an 
eighth-grader, had taught his brother and father.  
In addition to bringing families together, the 
program also helped students to socialize with 
other students, including those who might 
otherwise have no hobbies. Speaking about his 
eighth-grade son in the chess program, one father 
mentioned that, “It gives an opportunity to kids 
that aren’t in other things. My kids [are] involved 
with football, baseball, basketball, everything, but 
he [child] has formed relationships with kids who 
are not . . . I just see the social aspects of it as 
well.” Another parent expressed that chess 
provides “an alternative avenue for children 
who may not so much fit in with this typical 
group or that typical group. It gives them a way 
to socialize with peers on a different level.” 

A father expressed pleasure that when his sixth 
grader started playing chess, she spent a lot of 
time learning the game, which reduced her time 
playing video games. One mother mentioned that 
her 3rd-grade student since he started playing 
chess, was more excited about going to 
school on Wednesdays because that is when 
the chess club met. A grandparent for one of 
the elementary students expressed how 
wonderful it was that her grandson was taking 
part in the chess program, “I think it’s wonderful 
that he’s getting into a lot of different stuff. It’s 
good for their mind[s].” 

One of the family members emphatically stated 
that families love to see the faces of their children 
when they win and to encourage them when they 
lose. Parents see chess events as a way of bringing 
families together. The events are viewed not as 
tournaments but as community events, much in 
the way sporting events are viewed. 

One mother mentioned how chess has become 
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so integral to their family that it was now a dinner 
table game since their two children began 
participating in a school chess program, “[the 
game] sits in the middle of the dinner table so 
while we eat . . . the game will be going.” 
Everybody in the family is involved, and everybody 
plays against everybody else: “brother and sister 
both against dad, or, little tournaments going on in 
the dining room. Now the 5-year-old . . . you 
know . . . creates other things out of the chess 
board, but she’s up there too and in the middle of 
it.” The game redefined (and enhanced) how the 
family socialized.
    Confidence and Self Esteem
 All family members who were interviewed 
expressed that their children were developing 
more self-confidence as a result of learning chess. 
Part of this confidence and self-esteem boost came 
through opportunities to teach others how to play 
the game, particularly their family members. All 
eight families mentioned that the students had at 
least tried to teach them or their other family 
members how to play the game. For the families, 
developing confidence was as equally important as 
getting higher scores in academic subjects. For 
example, one father’s daughter had taken part in a 
tournament and won 6th place out of 12. She was 
very pleased with her performance, and in her 
father’s words, “she was exceptionally proud of 
herself for sixth [place].” 

 Increased confidence through the opportunity to 
teach others came out strongly from the 
interviews as exemplified by the following 
vignettes from three different participants:
   I’m 49, and my attention span is like, look, there’s 
a book over there. I’m trying to [learn] for his sake, 
so he’ll have somebody at home to play [with], and 
he gets so intent on trying to teach us, it’s like he’s 
the actual instructor. He has Asperger’s, so when 
he gets focused on something, it is, I mean, it is this 
or nothing. And it’s just amazing that, the stuff he’s 
picked up, just in the what six months he’s been in 
school, I mean, it’s unreal.

Regardless of whether or not the evidence shows 
that this [chess] improves their math skills, I think it 
improves their confidence, and I think that’s very 
important especially for female students who—if I 
remember the research correctly, these girls tend to 
do better in middle school and then they drop off in 
high school.

I think it gives him kind of a self-esteem boost. 
Him being a child that has never really sparked an 
interest in a physical sport like say wrestling, 
football, things like that because he is stronger . . . 
you know . . . intellectually than he is in a more 
physical sense. So, to him, this is like, ‘oh this is my 
avenue I can go in,’ as opposed to ‘I just didn’t fit in 
very well in football, I didn’t fit in very well in 
baseball.’ So, I can see a definite self-esteem 
booster, more so than academically.

Competitiveness and Sportsmanship
Almost all family members interviewed indicated 

that their children were excited about taking part in 
chess competitions and tournaments. In addition to 
helping students build confidence and self-esteem, 
participation in tournaments helped the students 
learn about sportsmanship. Though sometimes the 
lessons of humility and losing graciously can be 
challenging, parents consider it a major 
achievement when the students finally understand 
these concepts of conduct. For these reasons, the 
chess program was hailed as a success:  

More kids need to be involved in it, it teaches 
them self-discipline, it teaches them team spirit 
because they root for their other teammates, and it 
teaches them how to win and lose, not just how to 
win. 

Enjoyment
All participants reported that their children 

really enjoyed the game and that they got excited 
at every opportunity to play it, be it at school, at 
home, or at chess tournaments. Talking about her 
son, a mother shared, “He loves chess. And he 
asked me, he said, Mom can I get a chess coach? 
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Because he really, he really wants to see how far he 
can he can go with it. And it’s kind of sparked a 
deep interest to him.”
   Higher Order Thinking Skills
   Not only does the game provide the students with 
entertainment, most of the interviewees indicated 
that the game of chess improves students’ critical 
thinking skills. One parent stated, “It gives them 
something that causes them to think but it’s not [a] 
typical school subject but it’s critical thinking. That 
can strengthen the mind . . . you know, everybody 
needs strength in critical thinking skills.”

 Relatedly, the theme of strategizing also came up, 
with some family members stating that the game 
taught their children to be more strategic in their 
thinking. One participant who is both a parent and 
teacher stated that exposing students to chess at 
school was a “calming addition to the curriculum” 
as it not only helps them develop strategic thinking 
skills, but it also enhances their academics. Another 
family member stated that chess, “teaches them 
also the strategy of the game, that you have to use 
your mind instead of your reaction.”
   A mother alluded to both strategic thinking and 
critical thinking skills as some of the benefits 
derived from the game of chess:
   The strategy that is within this type of game, how 
they have to think ahead, and that’s where we are 
moving with everything, we’re moving away from, 
you know, just the traditional algorithms being 
taught at the younger grades into them 
understanding why they are doing what they are 
doing. And chess just plays right into that, the 
processing that they have to do to problem solve is 
what we’re looking for, and it’s where education is 
going, and so I think that that’s a perfect match.

  Beyond fun and entertainment, the perceived 
benefits of chess are numerous. The game is 
believed to result in the development of higher 
order     thinking    skills—intellectual      maturation, 

patience, community, planning, and self-esteem. 
Our findings from interviews with families of 
student chess players corroborated these 
presumptions.

Families’ voices from this study are loud and 
clear, there is more to the presumed benefits of 
chess than test scores. Families stated that, in 
addition to the game providing entertainment and 
fostering socialization, their children also learn the 
virtues of confidence and self-esteem, 
sportsmanship, and higher order thinking. In the 
present study, one parent described the confidence 
that his child with Asperger’s syndrome had gained 
from playing chess as “unreal.” Female students 
were also singled out in our findings as having 
benefited in terms of developing confidence and 
self-esteem.  

One of the most interesting statements shared 
by a parent was that chess teaches students the 
strategy of the game, “that you have to use your 
mind rather than your reaction.” We find this 
finding consistent with Graham (n.d.) who states 
that chess has helped students to concentrate and 
slow down rather than rush through things. A skilled 
chess player must not only examine the current 
position of the pieces on the board, but also think 
carefully about moves that have yet to occur 
(Gumede et al., 2017). 

In conclusion, the findings of this study affirm the 
importance of examining varying cognitive and non-
cognitive dimensions and multiple stakeholder 
perspectives when evaluating the value of chess 
programs. Stakeholder voices from any type of 
program are equally as important as any 
quantifiable measures that can be obtained. In this 
study, families believe their children benefited from 
CIS. Perhaps perception is reality! 

Սույն ուսումնասիրության նպատակն էր 
ուսումնասիրել տարրական և միջին 
դասարաններում      շախմատի   դասավանդման 

ՍԵՂՄԱԳԻՐ 
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առավելությունները աշակերտների 
ընտանիքների տեսակետից: Հետազոտական 
կառուցվածքային հարցաթերթիկի միջոցով 
բոլոր այն ընտանիքների հետ, ովքեր հաճախել 
են համայնքային երեկոյին, հետազոտողներն 
ուսումնասիրել են մասնակիցների 
տեսակետները շախմատի դասավանդման 
առավելությունների վերաբերյալ: 
Օգտագործելով ինդուկտիվ, թեմատիկ 
վերլուծությունը հետազոտողները հստակեցրել 
են հինգ թեմաներ, որոնք ամփոփում են 
արդյունքները՝ սոցիալականացում և զվարճանք, 
վստահություն և ինքնասիրություն, 
մրցունակություն և մարզաձև, վայելք և ավելի 
բարձր կարգի մտածողության հմտություններ: 
Շախմատի կողմից խթանված 
առաքինությունները ներառում են 
համբերությունը, պլանավորումը և 
ինքնավստահությունը՝ ի հավելումն բարձր 
կարգի մտածողության հմտությունների և 
գիտական նվաճումների: Սույն 
ուսումնասիրության արդյունքները 
ներկայացնում են այս բնութագրիչները 
ընտանիքների տեսանկյունից, այլ ոչ թե 
փորձարարական տեսակետից՝ հիմնված 
ակադեմիական հաջողություննրի վրա՝ հենվելով 
թեստերի արդյունքների վրա։ Շահառուների 
տեսակետները արժեքավոր պատկերացում են 
տալիս որոշակի երևույթի մասին, միևնույն 
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ABSTRACT 

The relevance of the research is conditioned by 
the fact that currently there is a lack of 
experimental research data studying the attention 
of schoolchildren during teaching and 
understanding of chess discipline.  

The purpose of the study is to discover the 
comparative relationships between effectiveness 
and stability of attention of junior schoolchildren 
studying chess.  

In accordance with the purpose of the study, we 
have chosen and applied “Find and underline” 
methodology from “Egoscope” psychological 
objective analysis and testing complex. 

Study results:  It becomes clear from the 
correlational analysis that there is a very high 
correlative relationship (p> 0.9) between the 
indicators of attention effectiveness and stability of 
chess-studying junior schoolchildren. 

The practical significance of the study: 
Considering the study results, we think that during 

the chess lessons, to strengthen the attention 
stability of the junior schoolchildren, it is important  
that the teacher  provides the following sufficient 
conditions: 

a) optimal pace and volume of work -
inappropriate pace and too much-assigned work 
disturbing the stability of attention.  

b) diversity of work - the monotonous nature of
the work adversely affects the stability of attention.  

Keywords: chess discipline, junior schoolchild, 
attention effectiveness and stability. 

In the Republic of Armenia, the “Chess” 
discipline has become a part of the school 
program of the 2-4th grades since 2011. The 
purpose is to activate logical thinking abilities, 
formulate and develop attention in 
schoolchildren, as well as develop imagination and 
willpower. Therefore, it is assumed that studying 
chess discipline in primary school promotes the 
increased efficiency of learners' attention 
(Criterion, 2012, p.26). Introducing chess discipline
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as a school subject in the educational system was 
not accidental. Professional groups from around 
the world have conducted various experimental 
psychological studies aimed at revealing the 
cognitive educational and cognitive potential of 
chess. Let's sum up the results of part of them. 

Since 2000, the USA Chess Federation has 
developed and adopted the first experimental 
educational program of chess by targeting the 
application of chess as thinking and reading 
development tool for children and self-confidence 
building tool (Declaration, 2012). A number of 
psychological studies have been conducted within 
the framework of this project. 

In particular, J. Meyers mentions that chess is 
necessary to introduce at school because it directly 
increases schoolchildren’s academic performance, 
teaches children to focus attention and, by 
observing phenomena in detail, to perform 
visualization, visualize the sequence of actions, and 
plan their implementation (before acting): the 
following principle of chess game is highlighted: 
First, think, then act taking responsibility for each 
move (Meyers, pp. 9-11). Within the framework of 
this pilot project, in his studies A. Graham 
discovers the impact of chess on the academic 
progress of schoolchildren, mentioning that chess 
contributes to its progress (Graham, pp. 15-19). 

The study of W. Fisher indicates that there is an 
interconnectivity between playing chess and 
academic progress of schoolchildren. Research 
conducted in 2000 suggests that those who have 
studied and mastered chess in a pilot project at 
school have higher indicators in spatial analysis and  
non-verbal judgments abilities (Fischer, 2012).  

According to Y. Razuwayev, the priority of chess 
education is the development of the feature to act 
in "mind." But in order to teach "Chess," it is 
necessary to have a clear scientific system. Having 
training just because they are generally useful is 
just training, just the same as many chess teaching 
programs are just methods of introducing chess as 
a game. Y. Razuwayev underlines that, instead of 
developing   chess   educational   programs,   chess  

could become the perfect model of thinking 
development (Razuwayev, 2013, p. 45), 
emphasizing that it is scientifically approved that  
the age of 7-12 years is an important stage in the 
development of the “acting in mind" feature 
(Ponomarev, 1967): 

Experimental studies in the field of chess 
education have also been conducted in the 
Republic of Armenia. Thus, in 2014-2015, Chess 
Research Laboratory conducted psychological 
research with high, middle. and low progress 
schoolchildren of the 2-4th grades. The analysis of 
results revealed that the number of correct 
responses among learners has an increasing 
tendency, and the level of concentration of their 
attention has increased in each subsequent 
academic year. Thus, schoolchildren concentrate 
on and maintain long-term stability of their 
attention in order to find a solution to the 
problem (according to “Counteraction to the 
moving object” methodology) (Karapetyan & 
Khachatryan & Sargsyan, 2015, pp. 132-135). 

Therefore, experimental studies in the sphere of 
chess education are diverse. Our research team 
separates a field that needs in-depth research. 
That is the role of attention effectiveness of the 
junior schoolchild during the chess teaching and 
mastering process.  

Experimental studies have proven that a high 
development level of attention features has a 
positive effect on education efficiency. The 
majority of low progress level schoolchildren in 
primary school have a low level of attention 
stability, attention distribution and mobility. 
According to the correlation analysis data, the low 
level of attention stability of schoolchildren with 
low progress prevails, and high progress learners 
have a high level of attention distribution 
(Dolgova, 2013, pp. 17-24). 

According to A. Rumantseva, out of different 
features of attention, the volume of attention 
could be developed minimally; at the same time, it 
is possible to train attention distribution and 
stability features. Therefore, depending on 
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peculiarities of  implemented action, the decisive 
role of its successful implementation depends on 
the organization of attention, that is, the feature to 
control one's own attention, to maintain it at a 
proper level and to be flexible (Rumyantseva, 2015, 
pp. 36-40). 

In primary school junior schoolchildren with 
high progress, most have a high level of attention 
development, and the attention features have 
their influence on mastering different subjects 
(Volkov, 2010). As for academic progress, it can be 
stated that the acquisition of the schoolchildren's 
knowledge, abilities, and skills partially depends on 
the level of development of their attitude. 

While different educational subjects cannot 
identify similar attention effectiveness indicators, 
chess, with its content as a live game, requires 
equal attention stability during the learning 
process. Attention stability is the feature to 
concentrate on the same object over a given period 
or duration, during which distinctive processes 
retain the dominant character. An important 
condition for this feature performance is the 
discovery of new features and relationships of the 
object under consideration. 

 If the problem we face is to focus on something 
and to disclose it from a new perspective, then 
attention may remain stable for a long time. The 
effectiveness of attention could be determined by 
the level of attention features (stability, 
concentration, volume, distribution, transfer 
speed) (Cowan & Fristoe, 2007).  

It is impossible to objectively find out the level 
of attention stability by experimental research 
during the whole lesson for each schoolchild. 
However, it is possible to find appropriate 
psychological methods and methodologies, the 

application of which will give a greater 
understanding of the development level of junior 
schoolchildren’s attitude. 

At present, there are no experimental data 
concerning the stability and effectiveness of 
learners' attention during teaching and mastering 
of chess discipline. That is why our research team 
has set a goal to identify the relationship between 
the attention efficiency and stability of the junior 
schoolchildren studying "Chess" discipline.  

Since 2018, the psychologists' research group 
of “Chess” scientific research institute has 
conducted experimental studies at the school of 
ASPU after Kh. Abovian. The experiment has 
involved 30 schoolchildren with high, medium, 
and low academic progress in the 2nd and 3rd 
grades. The study was conducted in two stages. 

1. Selection of appropriate methodology from
“Egoscope” psychological objective analysis and 
testing complex, pilot application by the purpose of 
discovering learners' attention effectiveness and 
stability level (Egoscope, 2013, pp. 56-62, 70-74), 

2. Analysis of the study results.

The method of "Find and underline" has been 
selected and applied from “Egoscope” 
psychological objective analyses and testing 
complex in accordance with the relevant research 
objective (Martsinkovskaya, 2000).  

The performance effectiveness of the tasks has 
been determined by the following criteria: the 
number of correct, incorrectly highlighted and 
missed objects (pcs). 

The study data results analyses are presented 
below in a diagram.  
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Diagram 1.  2nd grade   Analyses of “Find and underline” methodology application results 

Diagram 2.  3rd grade   Analyses of “Find and underline” methodology application results 

Quantitative analyses of the “Find and 
underline” methodology application results 
clarifies that in the case of “Chess” discipline 
teaching and mastering a positive progress was 
observed in the 3rd grade low progress 
schoolchildren in comparison with the 2nd grade, 
as the number of correct objects has been 
increased and the number of incorrectly 
underlined and missed objects have been 
decreased (pcs).  

One of our research tasks is to identify 
significant positive connections of the attention 
efficiency and stability of the chess studying 
second and third-grade schoolchildren. Collected 
data were analyzed by a statistical method, more 
precisely, by Pearson's correlation formula for 
ranking. There was found a strong correlation 
between the effectiveness and stability of 
attention (r = 0,9, p = 0,000). There was no 
significant positive correlation between attention 
concentration and learners’ achievements among 
chess studying second and third-grade 
schoolchildren.  

We  can conclude  that  the  effectiveness of the

teacher-organized work aimed at developing the 
attention features in the teaching of chess does 
not depend on schoolchildren's academic 
progress. 

Taking into account the results of this study, we 
have conducted training and discussions with 
chess teachers in Armavir region of the Republic of 
Armenia. During that period, teachers have been 
provided with game-tasks prepared and tested by 
us, aimed at developing the attention features of 
junior schoolchildren. Below we present one of 
them. 

Game-task 
The purpose: To develop junior 

schoolchildren's attention features and logical 
thinking.   

The task: To solve the task by recalling the chess 
pieces’ points.   

The game process. The game has 3 stages.  

REMINDER  
� ♔♚= no point 
� ♕♛=9 points 
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� ♖♜=5 points 
� ♗♝=3 points  
� ♘♞=3 points 
� ♙♟=1 point 
1st stage 
� ♟+♞= 
� ♖+♗= 
� ♛+♞= 
� ♟+♟= 
2nd stage 
� ♞•♟= 
� ♖•♗= 
� ♖•♟= 
3rd stage 
� ♞•♟+♗= 
� ♖•♟+♟= 
� ♖•♗+♗= 

Chess, as a discipline, gives the learner an 
opportunity for attention development and creates 
conditions for discovering new sides and 
connections of the object under consideration both 
of which are important preconditions for effective 
intellectual activity. During the educational 
process, it is necessary that the teacher directs the 
learners’ attention only towards the objects with 
which they perform a mental activity at that 
moment, i.e. the object of attention and the 
object of the mental activity must coincide at the 
given moment. 

Thus, taking into consideration the research 
results, we think that in order to strengthen the 
learners' attention stability during the chess 
lessons, it is important that teacher provides the 
following sufficient conditions during the lesson: 

a) optimal pace and volume of work -
inappropriate pace and too much-assigned work 
disturbing the stability of attention. 

  b) diversity of work - the monotonous nature of
the work adversely affects the stability of 
attention and vice versa; attention becomes stable 
when the work involves several actions and when 

the considered topic is presented and discussed 
from several points of view. 

ՍԵՂՄԱԳԻՐ 

Հետազոտության արդիականությունը 
պայմանավորված է «Շախմատ» ուսումնական 
առարկայի դասավանդման և յուրացման 
ընթացքում սովորողների ուշադրության 
ուսումնասիրմանն ուղղված սակավ 
փորձարարական տվյալների առկայությամբ: 

Հետազոտության նպատակն է` բացահայ-
տել «Շախմատ» առարկան ուսումնասիրող 
կրտսեր դպրոցականների ուշադրության 
արդյունավետության և կայունության 
համահարաբերակցական կապերը: 

Հետազոտության նպատակին համապա-
տասխան «Էգոսկոպ» հոգեբանական օբյեկտիվ 
վերլուծությունների և թեստավորման 
համալիրից ընտրվել և անցկացվել է «Գտիր և 
ընդգծիր» մեթոդիկան: 

Հետազոտության արդյունքները: Կորելյա-
ցիոն վերլուծությունից բացահայտվում է, որ 
շատ բարձր համահարաբերակցական կապ կա 
(p>0,9) շախմատ ուսումնասիրող կրտսեր 
դպրոցականների ուշադրության արդյունավե-
տության և կայունության ցուցանիշների միջև: 

Հետազոտության գործնական նշանակութ-
յունը: Հաշվի առնելով հետազոտության 
արդյունքները, կարծում ենք, որ Շախմատի 
դասերին սովորողների ուշադրության 
կայունության ամրապնդման համար կարևոր է, 
որ ուսուցիչը դասի ընթացքում ապահովի 
հետևյալ բավարար պահանջները.

ա) աշխատանքի օպտիմալ տեմպը և չափը. 
չափազանց դանդաղ կամ արագ տեմպի, մեծ 
ծավալով աշխատանք հանձնարարելու 
դեպքում ուշադրությունը հաճախ անկայուն է 
դառնում,

բ) աշխատանքի    բազմազանությունը. 
աշխատանքի միատեսակ, միատարր բնույթը 
բացասաբար է անդրադառնում ուշադրության 
կայունության      վրա,         և        ընդհակառակն՝ 
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ուշադրությունը դառնում է կայուն, երբ 
աշխատանքը ներառում է մի շարք 
գործողություններ, երբ ուսումնասիրվող թեման 
ուսուցանվում և քննարկվում է տարբեր 
տեսանկյուններից:

Բանալի բառեր. «Շախմատ» ուսումնական 
առարկա, կրտսեր դպրոցական, ուշադրության 
արդյունավետություն և կայունություն:

1. Տարրական դպրոցի «Շախմատ» առարկայի
չափորոշիչ (2-4 դասարաններ), Երևան 2012, 26
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Karapetyan V., Khachatryan A., Sargsyan A. (2015),
Shakhmat usumnakan ararkan ardyunavet darcnelu
hetaqrqir ports (Interesting experiment to make
“Chess” discipline effective), Yerevan, pp. 31-72
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детерминанты готовности к инновационной 
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determinanti gotovnosti k inovatsionnoy 
deyatelnosti (Psychophysiological determinants of 
readiness for innovation) // Vestnik Chelyabinskogo 
gosudarstvenogo    pedagogicheskogo    universiteta 

(Bulletin of the Chelyabinsk State Pedagogical 
University), № 12. – pp. 17-24.
5. Марцинковская Т.Д.  Детская практическая
психология: Учебник, М.2000. - 255 с.
Martsinkovskaya T. D., Detskaya prakticheskaya
psikhologiya (Child practical psychology), Uchebnik
(Textbook), M.2000. – p. 255
6. Пономарев Я. А. (1967), Знания, мышление и
умственное развитие.-М.:Просвещение,.-264 с.
Ponomarev Ya. A. (1967), Znanie, mishlenie i
umstvennoe razvitie (Knowledge, thinking and
mental development) - M. Education - p. 264
7. Программно-методическое обеспечение
объективный психологический анализ и
тестирование «Эгоскоп», Руководство
пользователя, Часть 1, А_3184-16_РП, НПКФ
«Медиком МТД», 2013 http://www.medcom.ru/
medicom/ego.htm,
Programnno-metodologicheskoe obespechenie
obyektivni psikhologicheskiy analiz i testirovanie
“Egoskop” (Program-methodical support objective
psychological analysis and testing of “Egoskop”),
Rukovodstvo polzovatelya, Chast 1 (User Guide,
Part 1), А_3184-16_RP, NPKF “Medikom MTD”,
http://www.medcom.ru/medicom/ego.htm,
8. Разуваев Ю.С. (2013), Генеральная линия
шахматного образования - развитие
способности действовать в «уме», Ханты-
Мансийск г., с. 45
Razuvaev Yu. S. (2013), Generalnaya liniya
shakhmatnogo obrazovaniya – razvitie
sposobnosti deystvovat v “ume” (The general line
of chess education - the development of the
feature to act in the "mind"), city Khanty-
Mansiysk, p. 45
9. Румянцева А. Л.(2015), Влияние свойств
внимания на успеваемость младших
школьников // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». Т. 18. – С. 36–
40. Rumyantsev A.L. (2015), Vliyanie svoyst
vnimaniya na uspevaemost mladshikh shkolnikov
(The influence of the attention features on the
performance of junior schoolchildren) // Nauchno-

REFERENCE 

ATTENTION FEATURES OF CHESS STUDYING  JUNIOR SCHOOL LEARNERS

105



CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF CHESS EDUCATION 

metodicheski elektronni zhurnal 
“Kontsept” (Scientific and methodical electronic 
journal "Concept"), T.18, pp. 36–40.
10. Cowan N., M. Fristoe N. (2007), “Scope of
Attention, Control of Attention, and Intelligence in
Children and Adults Mem Cognit.”, 2006 Dec; 34 (8):
1754–1768
11. Declaration of the European Parliament of 15
March 2012 on the introduction of the programme
'Chess in School' in the educational systems of the
European Union http://cis.fide.com/images/stories/
downloads/declaration_en.pdf
12. Fischer W., “Educational Value of Chess”, about
the author http://archive.education.jhu.edu/PD/
newhorizons/strategies/topics/thinking-skills/chess/
index.html

13. Graham A. “Chess Makes Kids Smart, The
Benefits of Chess in Education”, A collection of
studies and papers on Chess and Education,
Compiled by S. Patrick  Mcdonald, p.104
http://www.ajedrez21.com/circulares/descargas/
BenefitsOfChessInEducation.pdf
14. Meyers J., “Why Offer Chess in Schools?
The Benefits of Chess in Education”, A
collection of studies and papers on “Chess and
Education”, Compiled by Patrick S. Mcdonald, p.
104
http://www.ajedrez21.com/circulares/descargas/
BenefitsOfChessInEducation.pdf

106



CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF CHESS EDUCATION 

ABILITY DEVELOPMENT POTENTIAL OF PRIMARY 
SCHOOL SUBJECTS FROM TEACHERS’ PERSPECTIVE 

ABSTRACT 

In the modern educational environment, it is 
necessary to identify correlation and 
interconnection between primary school subjects 
and, by using them, to strengthen the development 
of various methods of pedagogy and approaches 
and effective application of them. 

The purpose of this article is to explore and point 
out what kind of qualities and social, cultural and 
cognitive skills can be developed during primary 
school education. The authors have studied the 
potential of primary school subjects based on the 
experience of primary school teachers. To study 
the issue, it was preferable to use qualitative 
research methods such as analyses of documents, 
focus-group discussions and scenario method 
analysis. 

Summarizing the study results, it becomes clear 
that different subjects prevail in the development 
of various skills and abilities. Based on the analysis 

it is possible to conclude that realization of 
interdisciplinary connections in studying of 
educational subjects in primary school can 
contribute to deep and versatile mastering of 
knowledge, development and improvement of the 
educational process, understanding of 
phenomena in the social interconnection 
background. 

Keywords: primary education, objectives of 
primary education, elementary knowledge, 
cognitive skills, social-psychosocial quality, focus 
group, scenario analysis, interdisciplinary 
connections. 

In the modern, person-oriented world and in 
free market competition the educational system, 
guaranteeing a high level of education and 
appropriate qualities, considerably should be 
directed to develop a competitive person. So, the 
achievement of this objective is possible through 
the creation of educational concepts in line with 
current challenges.  
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The conceptual provisions of education are 
summarized in state educational system and 
standards (Public education standard criterion, 
2011, pp. 3-12) which, being the bases for 
educational content, are responsible for 
competitive, purposeful, flexible persons who are 
capable of responding to external environment 
changes adequately. From this point of view, it 
becomes important to study the potential of 
group of subjects which are included in general 
educational system to discover from the practical 
point of view what qualities, abilities can be 
formulated by one educational unit which is 
primary (elementary) educational system, and in 
what extent are its goals and mission 
implemented.  

The aim of this article is to explore what practical 
abilities and skills can be formulated by primary 
education in junior schoolchildren by the teachers’ 
justification.  

The documental analysis was carried out for an 
in-depth study of the above-mentioned problem. 
Criteria and programs of the basic subjects of 
primary school curriculum have been studied, 
which, in general, characterize the knowledge and 
skills that schoolchildren obtain while studying the 
subject.  

In primary (elementary) school subjects’ content 
minimal requirements, by educational system, is 
determined “knowledge which is selected in 
compliance with the educational general purposes 
and which should be obtained by schoolchildren, 
pedagogically and psychologically-adapted social 
experience, cultural, ethical, aesthetic, national 
and universal values” (Final report, 2016, p 98), 
which are subject of narrow determination by the 
subject criteria and programs. As a result of the 
analysis, the main objectives and general 
requirements of the subject have been 
demonstrated which are assigned to the primary 
school graduates. 

 Afterwards, the focus group method of 
sociological study method has been applied. The 
peculiarity  of applying the focus  group  is that it is 

possible to have various points of views and 
opinions about the topic discussed (requirements 
for elementary education purposes and content) 
(Belanovski, 1996, pp. 17-24). 

The scenario analysis method has also been 
applied to address a comprehensive set of issues 
within the scope of the research. The scenario 
method of thinking gives an opportunity more 
freely to guess the possible, sometimes 
contradictory and extreme versions of local or 
global developments (Tavokin, 2009, p 159). Such a 
"free" approach makes it possible to prepare in the 
course of educational activities for the most 
unexpected pedagogical situations in advance.  

The procedural features of the focus group were 
conditioned by the specific purpose and objectives 
of the study, the social and psychological 
characteristics of the teachers  participating in the 
focus group discussions and the specificity of the 
subject of study. The objective of the focus group 
discussion was to identify from the practical point 
of view what abilities and qualities are developed 
in junior schoolchildren from elementary education 
from the teachers’ point of view. Focus-group 
discussions were conducted in 4 subgroups (total 
number of respondents 32 teachers of primary 
school). The teachers have been selected according 
to the following criteria: 

§ ability to apply individual methods to
schoolchildren
§ ability to analyse (reflection) self-
professional and development capabilities
§ multilateral knowledge of the subject.

Exploration and explanation of below- 
mentioned issues have been emphasized during 
focus group interviews.  

1. main goals of primary education
2. goals of the primary education program

for each subject (native language, mathematics, 
chess, foreign language, music, technology, 
surrounding world and me, physical education, 
painting) or the sphere  

3. the requirement of primary school
graduates: 
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§ What should know the graduate of
primary school?

§ What kind of values should the primary
school graduate posses?

§ What should the primary school
graduate be able to do?

Analyzing the results of the focus group 
research, we found out and compared the group of 

those abilities which explanations are similar in 
the minds of the sampled teachers for research 
and formation and development of which is 
promoted by primary education. Below you can 
find abilities (qualities) in accordance with their 
meaning (see image 1). 

Image 1 

Ability/quality Explanations of the teacher 
Cognitive abilities 

Creativity Imagination, visualization, invention (creating 
something new) 

Analytical skills Split, combine, compare and conclude [cause-and-
effect relationships links exploration] 

Algorithmic thinking Predict, plan, organize, implement (realities, 
providing and maintaining a logical sequence of 
steps)  

Attention Concentration, ability to focus on something or some 
situation long time, ability to listen 

Social-psychological qualities 
Discipline Ability to comply, follow determined rules and 

instructions  
Independence Ability to act independently, by his/her own 
Tolerance Patince, acceptance, agreement 
Kindness Compassion, solicitude carefulness, the desire to 

do something good, goodwill   
Cooperation Support, ability to work and create together  

Further, the role of each primary education 
subject, that has prioritized importance in the 
formulation and development of the abilities and 
qualities described above has been studied and 
explored.  

In the context of the above mentioned, the 
scenario analysis technique (method) has been 
applied. During the scenario planning, the 
imagination of teacher-experts was highly 
appreciated and encouraged. Such a "free" 
approach to expectable developments makes it  

possible to find probable  solutions to the problem 
in imaginary situations. 

Scenario analysis method makes it possible to 
outline the entire chain of the detailed description 
of the continuity of educational events that may 
lead to the desired or planned final situation or 
possible outcomes. 

“Scenarios are a method of complicated 
environment analyses in which there is a 
multitude of trends and events affecting each 
other  (Mercer,  1995,  р. 81).   Scenarios    simplify 
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understanding in which conditions favourable or 
disadvantaged situations could arise.  Scenarios 
allow to evaluate how and why it will be required 
to influence educational processes which can lead 
to acceptable or unacceptable educational 
outcomes. Scenarios can serve as a basis for 
planning an educational strategy in primary 
school. 

So, teachers have been assigned a task to 
evaluate which abilities/qualities mentioned by 
them  are  formed and developed  by each  subject 

studied at primary school. To present the 
mentioned task, 9 indicating abilities imaginary 
baskets were created. Teachers have been 
provided with cards of subject (sphere) names 
studied at primary school and in a number of 
abilities connected with each subject (9 units). 
They were required to place a card indicating any 
subject in one of the imaginary baskets that, 
according to them, might develop the specific 
quality / ability (as shown in one example below, 
the "kindness" basket, see image 2). 

Image 2 

Analyzing data collected by this method 
application, it becomes clear there is a group of 
subjects which are stimulating schoolchildren’s 
“creativity”: native language, chess, technology, 
painting, music and mathematics. Anyway, the 
leading subjects were the native language and 
chess (the majority of teachers has put the native 
language and chess cards in the basket of 
creativity), which develop the child’s abilities of 
imagination, creativity and invention.  

The mathematics, native language and chess are 
dominant among all the subjects included in the 
primary education system for the development 
and enrichment of junior schoolchildren’s 
analytical algorithmic thinking (Kozlova, 2004, pp. 
99-112). The combination of the objectives and
general requirements of these subjects indicates
that the final results of those subjects are identical,
in particular, the ability to clearly formulate
thoughts in the native language (verbal and
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written), to make logical judgments, to be able to 
orient in different situations. 

Based on the surveyed teachers’ opinion, among 
studied cognitive abilities “attention” is mostly 
developed by “native language", "mathematics", 
"chess", "surrounding world and me” subjects. 
Nevertheless, in the teachers' responses the 
organic connection between mathematics and 
chess subjects is in the leading position. We should 
mention that, in general, mathematics has an 
important role in the development of the logical 
thinking of the learner which simultaneously 
develops verbal and sequential steps’ or 
algorithmic thinking. Chess itself promotes and 
develops mathematical (algorithmic) thinking. 
Chess mindset teaches a sequence of steps, 
moreover, their reflection in imagination and vice 
versa. 

Among the studied social-psychological qualities 
the “discipline” development entirely depends on 
“chess” and “physical education” subjects’ 
influence. This is mainly due to the fact that those 
two subjects are based on and consider ensuring 
some group of rules and laws. Besides the 
mentioned leading subjects, some teachers also 
emphasize the importance of mathematics in the 
development of this quality. 

Development of the “independence” quality of 
junior schoolchildren is mostly supported by all the 
subjects of the primary educational program 
including teaching and learning methods and the 
combination of pedagogical skills (teachers’ 
answers were proportionally distributed among all 
the baskets with minor differences). In other 
words, the promotion of self-esteem in the 
learner is not the result of the subject matter 
effectiveness, but rather the result of the 
interconnected effects of teaching methods and 
techniques. On the other hand, it is conditioned by 
the realization of the primary objectives of 
elementary education, which emphasizes the 
development of intellectual, mental and physical 
abilities of the learner, development of work skills 
as a guarantee of a certain degree of autonomy. 

The majority of teachers insisted that the 
formation and promotion of social-psychological 
quality of “tolerance” is primarily contributed by 
chess subject (some teachers emphasized the 
influence of native language and physical 
education on tolerant and patient behaviour 
development) which, according to them, teaches 
to wait patiently for partner’s move, to tolerate 
his/her own defeat and victory of other’s, to 
accept the opposite's superiority in the condition 
of healthy and adequate self-esteem. 

The “kindness” is a social category which was 
highlighted in the scope of all subjects, especially 
"the surrounding world and me", "native 
language" subjects have a unique and enormous 
role in formation and development of that quality, 
and they teach how to take care for flora and 
fauna. In contrary to that, according to the 
teacher’s point of view, the “chess” subject is at 
least supporting the formation of this quality 
because, as conditioned by the spirit of 
competition, children "deny", they do not want 
the opponent's victory. 

According to the teachers’ opinions, the main 
responsibility of formation and promotion of 
“cooperation” social-psychological quality are 
taken by “chess”, “technology” and “native 
language” subjects. On the other hand, we can 
mention that in answers of surveyed teachers 
approximately all the subjects were mentioned 
taking into account their teaching methods and 
technics’ peculiarities.  

Summarizing the research results, we should 
mention that although all the subjects of primary 
education program complement and 
interpenetrate with each other, nevertheless, 
there are subjects the collaboration and interaction 
of which are more stressed out and emphasized.  

The results of the analysis show that "native 
language", "chess" and "mathematics" subjects 
generally promote the learner’s ability to develop 
verbal-logical and algorithmic thinking, ability to 
predict, formulation and development of the 
ability   to  influence  on  situations,  promoting  to  
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   Ներկայիս կրթական միջավայրում հարկ է 
բացահայտել տարրական դպրոցի առարկաների 
միջև փոխկապվածությունն ու 
փոխպայմանավորվածությունը և դրանց 
շնորհիվ ամրապնդել տարբեր 
մանկավարժական մեթոդների ու մոտեցումների 
մշակումն ու արդյունավետ կիրառությունը: 
     Սույն հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել 

և մատնանշել, թե ինչպիսի իմացական, սոցիալ-
հոգեբանական և մշակութային հմտություններ 
ու կարողություններ են ձևավորվում սկզբնական 
կրթության ընթացքում: 
     Հեղինակներն ուսումնասիրել են տարրական 
դպրոցի առարկաների ներուժը` հենց 
տարրական դպրոցի ուսուցչի փորձառության 
հիման վրա:
 Հիմնախնդրի հետազոտության համար 
նպատակային էր կիրառել հետազոտության 
որակական մեթոդներ, որոնք են` 
փաստաթղթերի վերլուծությունը, ֆոկուս խմբերի 
մեթոդն ու սցենարների վերլուծության մեթոդը: 
Ընդհանրացնելով ուսումնասիրության 
արդյունքները` ուրվագծվում է այն, որ կրտսեր 
դպրոցի տարբեր առարկաներ գերակայում են 
այս կամ այն կոնկրետ հմտությունն ու 
կարողությունը զարգացնելիս: 
   Վերլուծությունից կարելի է եզրակացնել, որ 
կրտսեր դպրոցում ուսումնական առարկաների 
ուսուցման ընթացքում միջառարկայական 
կապերի իրագործումը կարող է նպաստել 
գիտելիքի խոր և բազմակողմանի յուրացմանը, 
ուսումնադաստիարակչական գործընթացի 
կատարելագործմանն ու բարելավմանը, 
հասարակության մեջ երևույթները 
փոխկապվածության մեջ ընկալելուն։

  Բանալի բառեր. սկզբնական կրթություն, 
սկզբնական կրթության նպատակ, տարրական 
գիտելիք, իմացական կարողություն, սոցիալ-
հոգեբանական որակ, ֆոկուս-խումբ, 
սցենարային վերլուծություն, միջառարկայական 
կապեր: 
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learn through imagination and creativity and 
evaluationof education. Here, the role of the 
native language in the learner’s development 
becomes indispensable, because it is a 
prerequisite for understanding and solving 
mathematical and chess problems and deeply 
understanding the content. 

On the other hand, the analysis of the results 
shows that the successful implementation of 
general education subjects’ unity such as "native 
language", "surrounding world and me", "chess" 
and "technology" enables the formation and 
development of key qualities such as 
understanding of necessity of working with others 
which are cooperation, tolerance, discipline, 
honesty and so on. 

Let’s also mention that, in the case of successful 
implementation of the unity of different subjects 
(connection between native language-
mathematics-chess, native-chess-technology-
surrounding world and me subjects) discussed in 
the framework of the given analysis, will ensure the 
effective implementation of the basic objectives of 
primary education, in particular verbal thinking, 
literacy, logic, foundation of world outlook 
concepts, formation of working core skills, 
formation of polite behavior and the basis of a 
sustainable value system. Let's state that in the 
current system of socio-economic and socio-
cultural relations, such thinking can enable them to 
orient in situations and adequately assess their 
own potential and direct it accordingly. 

Thus, taking into account a set of this kind of 
connections of the subject, there is a need to 
emphasize the aspects of a learning environment 
and educational programs which highlights the 
connection between subjects and thereby support 
a teacher to find constructive ways to improve 
educational processes, and to give learners a 
complete understanding of the surrounding 
environment and reality.  
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INTRODUCTION

    We will consider the indirect impact of some 
topics of  chess subject in formulating the basis for 
a number of concepts of mathematics.

First of all, let’s consider the impact of chess 
alphabet learning on the knowledge of geometric 
shapes.

1. Learning of chess board by using geometric
shapes (square, rectangular, angle and border 
line). The chess board is a square geometric shape 
which has angles. The square border line is so 
called perimeter of the board (see Diagram 1)( J. 
Foley, R. Atkins, C. Santos, V. Harastova, (March 
2019),  50   Chess  and  Mathematics  Exercises   for  

Schools pp 1-4). Learner clearly understands the 
square geometrical shape which is the whole 
board itself and, besides that, angular fields are 
also squares, as well as all the fields on the board. 
Learning the boarder lines (see Diagram 2) 
schoolchildren get acquainted with straight line 
and line segment as a geometrical shape. Also 
during learning the center (see Diagram 3), small 
and large or extended center, learners again deal 
with square geometrical shape. 

Learning king and queen flank, we get 
acquainted with rectangular geometrical shape 
(see Diagram 4)( Թումանյան Հ.  Շախմատ 2  
դասագիրք էջ 50): 
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During the pawn end-games learning process, 
schoolchildren, when studying pawn square topic,  
get acquainted with square building process on the 
chess board. For example, on the presented 
position (see Diagram 5)  the white b5 pawn square 

borders can be built by b8 promoting square or by 
diagonal of pawn square (see Diagram 6)
( Թումանյան Հ.  Շախմատ 3,  Վարժությունների  
տետր  էջ 34-35)

2. Learning the chess squares, leads to
the point’s coordinate finding on the plane. Of 
course, it can also be compared to the 
multiplication table.

Learning chess squares (see Diagram 7) is 
similar to finding the point’s coordinate on the 
plane, which learners study at the 6th grade in 
Math subject.  At   the second  grade chess  squares  

learning indirectly teaches learners the basics of 
finding the point’s coordinate on the plane. The 
application of chess squares’ names can be a good 
prerequisite for the point’s coordinate 
independently finding in Math class in future 
(Թումանյան  Հ.  Շախմատ 2, Վարժությունների  
տետր  էջ 8-9)
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3. Learners start doing addition in mind, after
learning the approximate value of pieces, and also 
start comparing their values. While evaluating a 
material advantage of the parties, the learner does 
small calculations.

4. By learning en passant move, schoolchild
begins to visualize that move and, by the way, the 
right way to learn that move is to visualize it which 
will help a learner to imagine a particular chess 
position in his mind.

5. When learning the names of the squares,
learners for the first time get acquainted with the 
first eight letters of the Latin alphabet, but it is 
further strengthened through the moves notation. 
Thus, in Math class, learners can read and write the 
first eight letters of the Latin alphabet.

6. During studying kings’ disruption topic (when
one king disturbs the opponent king to move to a 
favorable square. In the given position (see Diagram 
9), the whites by Kg4-f5, move disturb the black king 
to move to favorable e4 square), we face a 
contradictory   idea   that  the broken  line   and   the

straight line segment are equal. However, by that 
time learners have already known that the broken 
line is longer than the straight line segment that 
connects the end points of it. Of course, this 
judgment is of great interest to learners, and they 
try to understand it first and then find out how it 
can happen.

   In a given position (see Diagram 8) 6 moves will 
be enough for the white king to get from h2 to h8, 
regardless it moves vertically or diagonally (by 
broken line), 6 moves should be done. Of course, 
here learner will be surprised how does it happen 
that the straight line segment and broken lines 
connecting two points become equal? From 
mathematics point of view, it is impossible to 
explain, but it is easy to do with help of chess 
board, as there is no difference whether the king 
will move vertically or diagonally, anyway through 
each move it moves by one horizontal forward to 
h8 square . 
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Let’s consider one example from kings’ 
disruption topic. In the given position (see 
Diagram 9) whites are to move, their task is 
to move the king to h8 and the black king 
should move to h1. At the first glance, it is 
obvious that each king can reach the 
preferred square in 5 moves. 

However the whites, using the rigth of the first 
move, can not only reach  h8 after 5 moves but 
also, by moving in broken line after 2 moves, can 
disrupt (prevent) the black king to reach h1 square 
through e4, that is why the black king reaches h1 in 
6 moves. 

7. Learning moves calculation in
mind (calculating task solving).

In a given position (see Diagram 10)  how  many

minimum moves will whites need to capture all 
black pawns, if only whites have a move right?  
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 While solving this task, a learner starts 
calculating that, to promote the white 
pawn, minimum 5 moves are required, 
regardless it will go by capturing black’s g6 
pawn or without it.  But it is correct to 
capture the g6 white pawn to reduce the 
number of black pawns before promotion.  
Afterwards, when the pawn is promoted to 
the queen, additional  one  move should be  

one to capture any black pawn. But when focusing 
attention, one can notice that only after promoting 
the pawn to knight (see Diagram 11) it will 
immediately capture the black pawn on e7 and 
continually will capture the rest three black pawns.  

Let’s consider the next position (see Diagram 
12). Here it is whites’ turn; mate in two 
moves(Թումանյան Հ.  Շախմատ 3,  
Վարժությունների  տետր  էջ  61)  

 The learner thinks the following way while solving 
this task. If it were blacks turn, than they would 
have two moves opportunity 1….Kb3-c3 or 
1….Kb3xa4. After 1….Kb3-c3 move whites can not 
do mate in one move. Therefore, whites should 
not allow  the black king  to move  to  c3.  If  we  pay 

attention, we will see that the white bishop is not 
in the game.
Let’s do the following: let’s close square c3 by a 
bishop from f6 square but after whites’ moves 
1….Kb3xa4  2. Qh2-a2 + the black king will move to 
b4.   We   can    conclude     from    the       observed  
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Again, while learning the pawn endgame, we deal  with triangle geometrical shape (see Diagram 15).

calculation that whites should close not only 
c3 but also b4 square by a bishop, that is why 
they should do the following move 1. Bd8-a5. 
 8. Chess tasks solving through geometrical 
shapes (square, triangle geometrical 
shapes recognition). 

During studying the pawn endgame topic, again 
learners consider pawn square concept. In both 
cases, when the pawn is in the initial position and 
when the pawn is not in the initial position (see 
Diagrams 13,14)( Թումանյան Հ.  Շախմատ 3,  
Վարժությունների  տետր էջ 48-48) 

 In the given position (see Diagram 15)
(Թումանյան Հ.  Շախմատ 3,  Վարժությունների  
տետր էջ 51) it is the whites’ turn; win. It is 
obvious that the first move is 1. Kc5-d5, and the 
only correct respond of blacks’ is 1….Kc7-c8 move  
(see Diagram 16).  In this position it is necessary to

apply the method of move turn passing. If blacks 
move in this position, than all their responding 
moves will lead to lose. So the solution of the 
task is that whites should pass the turn to blacks. 
Whites make a waiting move.
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2. Kd5-c4 creating further opposition, blacks
respond 2….Kc8-d8 (or 2….Kc8-b8) which is 
followed by 3. Kc4-d4, again further opposition 
after which  blacks have to move 3….Kd8-c8, in 
response to that whites move 4. Kd4-d5, getting 
their preferred position (but if 2….Kc8-c7  than it 
would be followed by 3. Kc4-c5 easy win). As 
a  result,  the  white  king  performed  Kd5-c4-d4-d5 

moves, if we point out those three squares and 
connect them, we will get a triangle (see Diagram 
17). So already at the third grade the learner get 
acquainted with triangle. Of course, the task is 
also solved by 1.Kd5-d4 move, there is no 
difference: white again wins by passing the turn 
to black.

9. When learning digital puzzles, learners get
acquainted with a entertaining task. At the same 
time, almost all learners show interest in puzzles. Of 
course, this will encourage their motivation to 
explore the entertaining part of the subjects studied 
by them, particularly with entertaining math.

10. Position analysis and evaluation (problem
breakdown to parts and observation of conditions). 
It is necessary to analyze and evaluate the position 
while playing chess. There is also a need to evaluate 
position in mathematics, in the solution of textual 
tasks, especially on motion tasks, it is necessary to 
consider the positions of moving objects, to take 
into account all available data in the task. After 
getting   acquainted  with   the    elements   of  chess 

positions and their application, we notice 
concentration of attention of learners, the 
development of  which will be more useful and 
targeted for solving textual math problems. Let's 
look at the chess two move mate task 
"Zugzwang", the solution of which requires to split 
it into separate parts, to analyze and to make a 
conclusion.
We start position analyses  from black pieces, we 
consider all possible moves of the blacks and, after 
considering each move, we come to a conclusion. 
In the given position (see Diagram 18) it is the 
whites' turn; mate in two moves(Թումանյան Հ. 
Շախմատ 4,  Վարժությունների տետր էջ 20) 
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  Let’s consider all possible moves of blacks  and 
after that the whites’ responding moves. 

1) Blacks’ 1….Nf1-d2, 1….Nf1-g3 and 1….Nf1-h2 
moves will be followed by  2. Qg1-a1#. We conclude 
that the white knight on b3 should not previously

close the own queen way to a1. That is why we 
make a conclusion that 1. Nb3-a5, 1.Nb3-a1 and   
1.Nb3-c1 moves should be excluded (see Diagram
19).

2) Blacks’ 1…. Bg2-h3 7 1…. Bg2-h1 moves will be 
followed by 2. Qg1-g8#. Especially after 1…. Bg2-h3 
move, we can conclude that 2…. Bh3-c8 move could 
be disrupting for 2. Qg1-g8# move, if e6  white knight 
has been moved beforehand. By the way, in this 
option we should exclude whites' e6 knight the 

following moves 1. Ne6-d8, 1. Ne6-f8, 1. Ne6-g7, 
1. Ne6-g5 to have mate move of the queen. We
also should exclude 1. Kc7-c8 or 1. Kc7-d8 moves,
again not to disrupt the queen movement (see
Diagram 20).
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3) Blacks’ 1…. e3-e2 move will be followed by 2. 
b6-b7#. In this option we should exclude white 
knights’ presence on a7-g1 diagonal c5 and on  d4 

square to keep open diagonal attacked by the 
queen (see Diagram 21). 

4) Blacks’ 1…. f3-f2 move will be followed by 2. 
Qg1xg2#. In the last option we should exclude 
the  white  king’s  1 . Kc7-c6 previously made move, 

so that it couldn’t disrupt 2. Qg1×g2# move (see 
Diagram 22)(Միսակյան Ս. Ուսումնամեթոդական 
ձեռնարկ 2-4 դասարաններ էջ 73-75)
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   Based on the judgments mentioned above, we 
conclude that the whites don’t exclude only 1. 
Nb3-d2 move which consequently is the key move 
of solving the given task.

SUMMARY

րանքների լուծման, քայլերի հաշվարկման 
թեմաների ուսուցումն անուղղակիորեն 
նպաստում է մաթեմատիկա առարկայի 
որոշակի հասկացությունների հիմքերի 
ձևավորմանն ու զարգացմանը: Շախմատային 
թեմաների կապը մաթեմատիկայի հետ   
համառոտ կարելի է ներկայացնել հետևյալ 
կերպ:

1. Ծանոթություն շախմատի 
խաղատախտակի ուսուցման և 
առաջադրանքների լուծման ժամանակ 
երկրաչափական պատկերների` քառակուսի,  
ուղղանկյուն,  անկյուն,  գիծ  և  ճառագայթ 
հասկացությունների հետ:

2. Շախմատի խաղատախտակի դաշտերի
անվանումների ուսուցումը նույնն է, ինչպես 
հարթության վրա կետի դիրքի որոշումն է, որը 
նշանակում է  հարթության վրա կետի 
կոորդինատների որոշում: 

3. Խաղաքարերի մոտավոր արժեքների
հաշվարկի ժամանակ սովորողները կիրառում 
են միանիշ թվերի գումարումը  և  թվերի 
համեմատումը:

4. «Զինվորի կողանցիկ վերցնել» քայլի
ուսուցումը հիմք է ստեղծում մտքում այդ քայլին 
բնորոշ դիրքը պատկերացնելու համար:

5. Խնդիրների և առաջադրանքների
լուծման ժամանակ մտքում քայլերի հաշվարկի 
ուսուցումը հիմք է ստեղծում 
մաթեմատիկական   hաշվարկային  խնդիրների 

  The article focuses on chess topics, that 
formulates basis for mathematical concepts.  For 
early age schoolchildren applying mathematical 
concepts, by the way, when they are applied for a 
long period of time (in the case of chess subject 
minimum three years), it is natural that in majority 
of cases those concepts are fixed in the learners’ 
memory, consequently the knowledge gained in 
case of frequent use will be settled in their 
memory. The article represents indirect connection 
between chess and mathematics during chess 
lessons.

ՍԵՂՄԱԳԻՐ

 Աշխատանքի արդիականությունը:  
Հոդվածում լուսաբանվում է շախմատ 
առարկայի  որոշակի դասերի ազդեցությունը 
մաթեմատիկա առարկայի մի շարք թեմաների 
հիմքերի ձևավորման  վրա:  Շախմատի 
այբուբենի  ուսուցման,  խնդիրների և  առաջադ-
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լուծման համար:
6. Շախմատային առաջադրանքների լուծումը

երկրաչափական պատկերների` քառակուսու և  
եռանկյունու  միջոցով:

Վերը նշված դատողությունների համար հիմք 
են հանդիսացել 2011-2016 թվականներին  
Երևանի Ա. Չեխովի անվան թիվ 55 դպրոցի 2-4 
դասարաններում շախմատ առարկայի 
դասավանդումը: Հինք ենք ընդունել նաև այդ 
դասարաններում դասավանդող դասվարների 
կարծիքը սովորողների մոտ մաթեմատիկա 
առարկայի վերաբերյալ վերը նշված 
հասկացությունների հիմքերի ձևավորման 
համար:
   Մասնավորապես, վեցերորդ կետի վերաբերյալ 
սովորողների կողմից հետաքրքրություն 
առաջացավ դեռևս 2010 թվականին  նույն 
դպրոցի 2-րդ դասարանում  շախմատի  
դասագրքի փորձարկման ժամանակ: Առաջ 
անցնելով ասեմ, որ այս միտքը` շախմատի 
խաղատախտակի վրա հնարավոր է, որ երկու 
կետերը միացնող հատվածը և այդ կետերը 
միացնող բեկյալ գիծը հավասար լինեն, 
հետաքրքրություն առաջացրեց նաև 
ուսանողական     լսարանում,      մասնավորապես  

1. Թումանյան  Հ.  Շախմատ 2 ,Վարժությունների
տետր, Երևան 2018,
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տետր, Երևան 2018,
3. Թումանյան Հ. Շախմատ 4,  Վարժությունների
տետր, Երևան 2018,
4. Թումանյան Հ.  Շախմատ 3 դասագիրք , Երևան
2012
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2-4 դասարաններ,  Երևան 2018,
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ՍԵՂՄԱԳԻՐ

ՀՊՄՀ  «Տարրական  կրթության մեթոդիկա և 
մանկավարժություն» մասնագիտության 
առաջին կուրսեցիների շրջանում: Ավելին, 
նմանատիպ իրավիճակ առաջացել է շախմատ 
առարկայի ուսուցիչների վերապատրաստման 
դասընթացի ժամանակ:
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ABSTRACT 

At one of the latest publications by 
Organization of Economic Cooperation and 
Development (OECD) concerning to issues of 
education and research it is stated, that innovation 
in education “could be a major driver for significant 
welfare gains” (OECD, 2016, p. 14). All the 
countries are carrying out certain experiments in 
their education systems, and so has the 
Government of the Republic of Armenia done  
initiating chess contribution into general 
education. As this is an absolutely new invention 
for the world, there is no sufficient evidence-
based data on school chess influence upon child’s 
cognitive, emotional or other skills.  

This paper pursues a purpose to reveal any 
correlation between chess skills of primary school 
children and the three of so-called four “C”s of 
21st-century skills - creativity, communication and

1 Four “C”s are 21st century skills highlighted by the “Framework for 
21st Century Learning”. These are the most important skills students 
in 21st century need to develop – critical thinking and problem 
solving, creativity, communication and collaboration. Detailed 
information on Four “C”s is available at  
http://www.nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.pdf 
2 The 4th “C” – a skill to think critically hasn’t been observed in this 
research for two reasons: by the time the research was designed 

collaboration.1,2 
According to results of 205 children from 2nd to 

4th grade in two different schools, a weak positive 
correlation has been founded between 
communication and calculation, communication 
and pattern recognition, collaboration and 
calculation skills, and a medium positive 
correlation was revealed between social 
intelligence and move to prune skill. No any type 
of significant negative correlation has been 
received between studied chess and 21st-century 
skills. 

KEYWORDS: chess skills, communication, 
collaboration, creativity, social intelligence 

INTRODUCTION 

Beginning from the second decade of 
20th-century cognitive processes of professional 
chess players attracted the attention of 

there was not any proper assessment tool to measure the general 
critical thinking skill in children of chosen age range; besides critical 
thinking has the most complicated structure in 21st century skills, 
including attitudes, thinking and problem-solving abilities. 
Therefore, the interconnection between children chess and critical 
thinking skills would be included in our further more issue-specific 
researches.	

Researcher at “Chess” Scientific Research Institute 
sargsyan.tamara@gmail.com 
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psychologists. The main problem being researched 
is whether skill in chess does make any difference 
to person cognitive abilities. So the prevailing 
fields of investigation became attention 
(Saariluoma, 2001), perception (Simon & Chase, 
1973, Anderson, 1978, Marchak, Cleveland, 
Rogowitz & Wickens, 1993), memory (Saariluoma, 
2001, De Groot, Gobet & Jongman, 1996), thinking 
processes (Saariluoma, 1995 Gobet, 1998), 
intelligence etc. of professional chess players in 
comparison with non-chess players, novices and 
people with different Elo ratings.3 A great deal of 
evidence-based data has been collected since 
definitive conclusions concerning the influence of 
chess on human cognitive ability hasn’t been 
achieved yet.  

On the other hand, the problem of non-
professional chess players remains unexplored. 
What are the benefits for a person who starts 
learning chess at early ages and finish in 3 years? 
What about a child, who just know the pieces and 
moves in chess, and just is able to solve easy tasks 
of one or two-moves mates? What could be the 
benefits of chess for children, who didn’t choose it 
as a hobby or profession, but learn it at schools as 
a compulsory primary school subject? May little 
chess knowledge impact on skills a child needs for 
21st-century learning? Here are some questions 
we arise and tempt to solve in this research.  

Therefore, the purpose of this study was to 
examine and reveal possible correlations between 
chess skills children are able to develop during 
school chess classes and three important skills of 
the 21st century, such as creativity, 
communication and collaboration. 

LITERATURE REVIEW 

One of the important researches of chess skills 
in terms of psychology has been initiated by 
A.Simon and G.Chase for about fifty years ago. In

3 Elo rating system was created by Hungarian-American physicist 
Arpad Elo for two-player games, e.g. chess. 

their research concerning to human perceptual and 
memory processes, authors came to the conclusion 
that chess masters didn’t “demonstrate more than 
above-average competence of basic intellectual 
factors”, and their intellectual advantages are 
chess-specified (Simon & Chase, 1973). 

In 1998 F.Gobet replicate the research 
implemented by A. De Groot questioning its’ 
results: chess masters thinking processes do not 
differ from the same skills of players in different 
levels. The author proved chess masters thinking 
process is different in at least two directions – 
searching and pattern recognition (Gobet, 1998). 

In his theoretical paper on content-oriented 
psychology of thinking, P. Saariluoma concluded 
that chess players’ apperception is based on 
content-specific information selection feature of 
thinking (Saariluoma, 2001).  

F.Chabris and S.Hearst have researched chess
grandmasters errors generated from limited 
conditions such as playing time and possibility to 
see the desk (the contrary is blindfold chess). 
Authors raised the issues of problem-solving and 
decision making in unfavourable conditions and 
find out thinking mechanisms masters use 
especially in rapid and blindfold chess. All the 
results were based upon theories of chunks, 
visualization and pattern recognition abilities 
(Chabris & Hearst, 2003). These authors have 
reconfirmed their approach concerning this topic 
in the rebuttal of Gobet’s critique of their research 
(Chabris & Hearst, 2005). 

Aciego, Garcia and Betancort have examined 
the social-emotional benefits of chess in schools 
and concluded a year of chess activity could 
improve children resistance to distraction, planning 
and foresight skills, though these results were 
received from children, who had chosen chess as an 
additional activity (Aciego, Garcia & Betancort, 
2012). 

A.D.Sigirtmac in her paper dedicated to chess
influence on creativity concluded that whereas 
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chess-playing children do not differ from others in 
terms of cognitive, language, social-emotional and 
psychomotor development, their creative thinking 
and ToM skills are higher in comparison to others. 
So “chess considered to be supporting” the 
development of those skills and therefore chess 
training course at all schools might be beneficial for 
children to improve their creativity (Sigirtmac, 
2016). 

METHODOLOGY 

The data used for this study were collected by 
five methods, both well-known or developed by us. 

Creativity was researched by the Torrance 
figural test of creative thinking (TTCT). 181 children 
in two schools from 2nd to 4th grades have been 
studied. No special criteria for selection were 
used; all the pupils in a random classroom have 
been observed.  

In order to evaluate the communication skills 
of 2nd and 3rd grade children, a modified version of 
the G.A. Tsukerman method has been used. It’s 
named “Who is right?” and consist of 3 stories 
about certain communication situations. We had 
read the stories and children answered questions 
about it, such as “Who is right and why?” “What 
will you do instead of characters of the story?” 
etc. The number of researched children was 91, 
who had already passed the TTCT test. The 
answers were classified into low, medium and 
high levels of communicative skills based on the 
content analyses of written results.  

In order to reveal children collaborative skills 
another method by G.A. Tsukerman named 
“Gloves” was used. 94 children from the same 
group were researched. The task for every child 
was to decorate a pair of gloves. Working 

simultaneously in pairs they would discuss and 
conciliate the design and colours before and 
during the task. Results were classified in low, 
medium and high categories according to the 
resemblance of the gloves and collaboration in the 
working process.  

To evaluate communication and collaboration 
skills, we applied the Guildford test of Social 
Intelligence with pupils of 4th grade. 56 children 
participated, and results were classified into five 
categories from low to high.  

During the research five types of chess skills 
had been observed: visualization, calculation, 
pattern recognition, planning and move pruning. 
For each skill specific tasks from school textbooks 
were chosen. Moreover, the tasks become more 
complicated from grade to grade. 171 children 
from selected groups participated and results 
were classified into low, medium and high levels 
of chess skills.  

When all the data were collected, the SPSS 
program for statistical data analyses were applied, 
and correlation links between observed variables 
were disclosed. All the correlations with sig < 
0.005 are considered as significant according to 
the list below: 

0.2 – very low correlation 
0.5 – low correlation 
0.7 – medium correlation 
0.9 – high correlation 
<0.9 – very high correlation 

RESULTS 

Primary data revealed both positive and 
negative correlations between researched 
variables. Received significant results are 
presented below. 
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Table 1. Correlation between chess and 21st-century learning skills in children at primary school4 

DISCUSSION 

The results of this research disclosed both 
negative and positive correlations between studied 
variables. But further examination of received 
results showed only a few of correlations are 
valuable. 

Concerning to negative correlations, it should 
be underlined that by the reason of random 
selection any interconnection between class and 
researched skills wouldn’t be considered as 
significant.  

Besides, some methods were applied only at 
2nd (calculation, pattern recognition) and the 

4 *. Correlation is significant at the 0.005 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.001 level (2-tailed). 

others only at 3rd (calculation/pattern recognition 
& planning) grade. Therefore, a negative 
correlation between these variables is not 
significant. A weak correlation between 
communication and move pruning chess skill has 
also been considered as not valid by the reason 
mentioned above.  

Another result concerning to medium positive 
correlation between pruning and social intelligence 
(.722**) could prove the high influence of chess on 
social skills development at primary school, but 
more detailed analyses of the answers discloses 
the reason of received image. It turned out 
children received low results both for pruning 
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skills and social intelligence. Therefore, we 
cannot prove if they are significantly correlative.  

Nevertheless, some interesting and valid 
results have also been appeared.  

The research showed a weak correlation 
between communication and calculation in chess 
(.571**), communication and pattern recognition 
(.547**), collaboration and calculation in chess 
(.519**). Also, separate chess skills have shown 
different levels of interconnection, and 
communication and collaboration skills are 
interconnected.  

One of the most surprising findings of the 
research was that creativity didn’t appear any 
correlation with any of the observed skill.  

CONCLUSIONS 

This study has found out that little chess skills 
children gain at primary school are connected with 
some 21st-century learning skills. We are still far to 
say, whether chess has influenced on formation of 
these skills, or they are based on certain personal 
features of children that impact on success in 
chess as well. The important point is to mention, 
that no negative correlation was revealed in 
collected data, so chess at schools at least doesn’t 
have any bad influence on the formation of 3 “C”s 
of children in primary school. 
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ՍԵՂՄԱԳԻՐ

Տնտեսական համագործակցության և 
զարգացման կազմակերպության վերջին 
հրապարակումներից մեկում, որը վերաբերում 
էր կրթության և հետազոտության 
հիմնախնդիրներին, նշվում է, որ կրթության 
ոլորտի նորարարությունները «կարող են 
հիմնական շարժիչը լինել բարեկեցության 
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նշանակալի ձեռքբերումներ ապահովելու 
համար» (OECD, 2016, p. 14). Բոլոր 
պետությունները որոշակի փորձարկումներ են 
իրականացնում իրենց կրթական 
համակարգերում, և Հայաստանի 
Հանրապետության Կառավարությունը 
նույնպես այդպիսի մի նախաձեռնություն 
ունեցել է՝ շախմատը հանրակրթության ոլորտ 
ներդնելով: Քանի որ սա բացառապես նոր 
երևույթ է ամբողջ աշխարհի համար, առայժմ 
չկան փաստարկների վրա հիմնված բավարար 
տվյալներ, թե շախմատային դպրոցն ինչպիսի 
ազդեցություն ունի երեխայի մտավոր, 
հուզական և այլ կարողությունների վրա: 
 Այս հետազոտության նպատակն է 
բացահայտել համահարաբերակցական 
առնչություններ տարրական դպրոցի 
աշակերտների շախմատային կարողություննե-

րի և «21-րդ դարի 4 հմտություններից» երեքի՝ 
ստեղծարարության, հաղորդակցման և 
համագործակցության միջև: 

Երկու տարբեր դպրոցներում 2-4-րդ 
դասարանի 205 աշակերտների արդյունքների 
վերլուծությունը բացահայտել է թույլ դրական 
համահարաբերակցություն «հաղորդակցում» և 
«հաշվարկ», «հաղորդակցում» և 
«կաղապարների ճանաչում», 
«համագործակցություն» և «հաշվարկ», միջին 
դրական համահարաբերակցություն 
«սոցիալական ինտելեկտ» և «քայլերի զտում» 
կարողությունների միջև: 

Ուսումնասիրված շախմատային 
կարողությունների և 21-րդ դարի 
կարողությունների միջև որևէ նշանակալի 
բացասական համահարաբերակցական կապ չի 
հայտնաբերվել: 
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LEARNING STYLES AND TEACHING STRATEGIES 
AT CHESS LESSONS

Keywords: Active, cognitive, directive teaching 
strategies, impulsive, reflective, deep styles, 
surface learning styles.

Armenia has implemented chess in primary 
school program since 2011, and many kinds of 
research have been conducted to evaluate the 
effectiveness of this implementation. One of the 
questions to be addressed is “Why was chess 
included in schools as a subject?” or “What can 
chess bring to the classroom?”. Indeed, the 
researches devoted to chess in a school program 
in Armenia mostly refer to the effects of teaching 
chess which is also very important. 

Chess master Jerry Meyers outlines the 
following skills as academic benefits of including 
chess in school education.

Focusing – Children are taught the benefits of 
observing carefully and concentrating. If they do 
not watch what is happening, they cannot 
respond to it, no matter how smart they are.

Visualizing – Children are prompted to imagine 
a sequence of actions before it happens. We 
strengthen the ability to visualize by training them 
to shift the pieces in their mind, first one, then 
several moves ahead.
   Thinking Ahead - Children are taught to think 
first, then act.  We teach them  to  ask  themselves

“If I do this, what might happen then, and how can 
I respond?” Over time, chess helps develop 
patience and thoughtfulness.

Weighing Options - Children are taught that 
they do not have to do the first thing that pops 
into their mind. They learn to identify alternatives 
and consider the pros and cons of various actions.

Analyzing Concretely - Children learn to 
evaluate the results of specific actions and 
sequences. Does this sequence help me or hurt 
me? Decisions are better when guided by logic, 
rather than impulse.

Thinking Abstractly - Children are taught to 
step back periodically from details and consider 
the bigger picture. They also learn to take patterns 
used in one context and apply them to different, 
but related situations. 

Planning - Children are taught to develop 
longer-range goals and take steps toward bringing 
them about. They are also taught of the need to 
reevaluate their plans as new developments 
change the situation.

Juggling Multiple Considerations 
Simultaneously - Children are encouraged not to 
become overly absorbed in any one consideration, 
but to try to weigh various factors all at once 
(Meyers, n.d, p. 4). 

Mariana AVETISYAN
 Senior Researcher of Scientific Research Project 

at Chess Scientific Research Institute at 
ASPU, Ph.D., Associate Professor, 
mariana_avetisyan@yahoo.com 

Vahan SARGSYAN 
Supervisor of the Scientific Research Project 

at Chess Scientific Research Institute at ASPU, 
Ph.D., Associate Professor, 
 sargsyanvahan@aspu.am 

131



aspects of using learning style, it is necessary to 
present some of the theoretical and research 
background to the whole area of cognitive or 
learning styles since it has recently become the 
subject-matter area. 

Learning style is one aspect of cognitive style. 
However, in the vast range of literature about 
style, these two terms are often used 
interchangeably which could be misleading. 
Students with a reflective learning style usually 
appear to show higher standards (Sandrock, 
2011).

Deep/surface styles involve how students 
approach learning materials. Do they do this in a 
way that helps them understand the meaning of 
the materials (deep style) or as simply what needs 
to be learned (surface style) (Marton, Hounsell, & 
Entwistle, 1984)

Students, who approach learning with a 
surface style, fail to link what they are learning to 
a larger conceptual framework. They tend to 
learn in a passive way, often memorizing 
information. Deep learners are more likely to 
actively construct what they learn and give 
meaning to what they need to remember. Thus, 
deep learners take a constructivist approach to 
learning (Sandrock, 2011). 

Deep learners also tend to be self-motivated to 
learn, whereas surface learners are more likely to 
be motivated to learn because of external 
rewards, such as grades and positive feedback 
from the teacher (Snow, Corno, & Jackson, 1996).

OECD  (Teaching strategies, 2016) suggested 
differentiating three types of teaching strategies: 
active learning, cognitive activation, and teacher-
directed instruction. 

Active learning strategy provides students’ 
active participation at lessons through 
discussions, group work, collaboration, and 
reflection. 

Cognitive activation strategy promotes 
students critical thinking of development, 
problem-solving, and decision-making skills. 

LEARNING STYLES AND TEACHING STRATEGIES AT CHESS LESSONS

1

Many of these skills could be developed 
through other subjects, but we infer that they are 
likely to be referred to as cognitive/learning styles 
such as reflective and deep learning styles to 
which we are introduced below. On the other 
hand, it must be clarified how chess is being 
taught in the classroom, how students learn this 
subject, and how well teachers are prepared for 
teaching chess in primary schools taking into 
consideration the lack of previous experience. To 
understand these specific aspects, the authors 
carried out a case study research in several 
schools in Yerevan. 

Summarizing the results of empirical research 
with the representative sample of Armenian 
school children, their parents and chess teachers, 
the researchers have concluded that: 

1) Chess as an academic discipline is mostly
referred to as a positive factor for pupils’ personal 
development; (2) Parents’ educational level is one 
of the frequently expressed contextual factors for 
sufficient implementation of chess in schools; (3) 
Chess achievement evaluation test should be 
improved based on the results of current 
research: Some curricular changes in school 
program of chess might necessarily be introduced; 
(4) The decent support by parents and family
conditions for students’ lesson preparation are
also among the priorities and key factors for
successful implementation of chess in school
curricula: This area should be analyzed deeper to
understand the ways and possibilities of schools
for enhancing the quality of learning; (5) Teachers’
pedagogical impact and attitudes towards
education for all are also considerably demanded
for effective chess education in primary schools
(Mirzakhanyan, Gevorgyan, Sargsyan, Daveyan,
2017, p. 42).

The purpose of the current research is the 
collection and analysis of data to examine the 
interrelations between teaching strategies and 
pupils’ learning styles at chess lessons in primary 
schools.  Before   introducing   the   more  practical  

1 Organization of Economic Cooperation and Development. 
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 Directive strategy emphasizes the teacher’s 
active role in the classroom and “to a great extent 
rely, on a teacher’s ability to deliver orderly and 
clear lessons. Making explicit the learning goals, 
providing a summary of previous lessons or asking 
short, fact-based questions are examples of 
practices that help to structure lessons (Teaching 
strategies, 2016, p. 6). 
   Learning style is defined variously:

- a particular way in which an individual learns;
- a mode of learning – an individual’s preferred

or best manner(s) in which to think, process 
information and demonstrate learning;

- an individual’s preferred means of acquiring
knowledge and skills;

- habits, strategies, or regular mental behaviours
concerning learning, particularly deliberate 
educational learning, that an individual displays 
(Pritchard, 2005, p. 41).
  In the past decades, the categories “learning 
styles” and “teaching strategies” have been 
studied a lot, but according to Sandrock, (2011) “A 
recent survey of researchers in this field revealed 
the three most common criticisms to be (1) the 
low reliability of the styles (lack of consistency 
when they are assessed), (2) low validity of the 
styles (whether the tests that are used actually 
measure the styles purportedly being assessed), 
and (3) confusion in the definitions of styles” (p. 
129). Despite the criticism, J. Sandrock (2011) 
began to analyze two sets of styles: impulsive/
reflective and deep/surface, which were 
widely discussed.   
  Although  these  features   have    been 
studied extensively, they have not been 
considered as factors which can be studied in 
parallel. We aimed to compare them in primary 
schools especially in chess, math, and native 
language lessons. The basic idea to discuss them 
together stemmed from the debates on the 
effectiveness of learning chess in primary schools 
of Armenia. Some participants, in those 
discussions, claimed that chess is one of the 
only    subjects   which   provides    students     with 

necessary material for thinking and/or reflecting. 
Thus, we began to analyze the practice of using 
learning styles comparing them within the main 
subjects and teaching strategies. 

We hypothesized that: 
a) students’ learning styles, such as reflective

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF CHESS EDUCATION 

and deep learning styles, appear more frequently 
during chess lessons in comparison with math and 
native language lessons;

b) chess lessons provide necessary learning
facilities for developing students’ deep and 
reflective learning styles.

In order to accomplish our goal, we scheduled 
the research in two stages. In the first stage, we 
studied the students’ learning styles. For this we 
created a questionnaire that included features that 
are typical of the four learning styles. In the second 
stage, we surveyed the teachers’ teaching 
strategies. 

STAGE 1 
This study was conducted in seven schools 

in Yerevan – Garegin Nzhdeh School 
number 161, Admiral Isakov school 
number 132, Alexander Pushkin School 
number 8, Stepan Zoryan School number 
56, Siamanto School number 162, Nikol 
Aghbalyan School number 19, and Peyo 
Yavrov School number 131. Criterion 
but not representative sampling was 
formed.  The main criterion for choosing the 
schools was the appropriate level of 
teaching and learning chess, which has 
been implemented after much discussions 
with responsible persons from the Chess 
Academy of Armenia. Ten teachers were 
involved in the research. The purpose of the study 
was to analyze student learning styles in order 
to compare the respective results with 
teacher’s teaching strategies and learning 
achievements. In order to accomplish the goal, a 
questionnaire was designed covering the 
four learning styles. The questionnaire 
created     for       the        teacher’s     use   was    to 
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be completed for every student. Each learning 
style prompt was asked to be scored from 1 to 4. 
The results were discussed with other teachers to 
improve the data reliability. Learning styles among 
three hundred thirty-one pupils (7-8 years old) 
were assessed. The data obtained were compared 
to the respective results for the grades in the 
native language, mathematics, and chess subjects. 

STAGE 2 

   Ten chess teachers were researched from the 
same schools – Garegin Nzhdeh School number 
161, Admiral Isakov school number 132, Alexander 
Pushkin School number 8, Stepan Zoryan School 
number 56, Siamanto School number 162, Nikol 
Aghbalyan School number 19, and Peyo Yavrov 
School number 131. The goal was to research their 
teaching strategies. Three hundred thirty-one 
pupils (7-8 years old) were involved in this 
research. (There were the same 331 students 
mentioned above). In order to reach our goal, we 
designed another questionnaire on the 
characteristics of teaching strategies. This time, 
the pupils were asked to complete the 
questionnaires assigning the teacher  appropriate 
characteristics. Pupils had to give their teachers 
marks from 1 to 4 relying on teachers’ teaching 
behavior with three strategies involved: active, 
cognitive, and directive. Eventually, we compared 
these data with the first experiment results, as 
well as the respective data collected as for the 
native language, mathematics, and chess subjects. 
Correlation analysis of data has been made 
through Statistica 7 software package. 
   Discussion of results. The study revealed that, 
during chess lessons, the average points for 
reflective style were higher than for the impulsive 
style, and   the points  of  deep  style  were  higher  

than those of surface style (Figure 1). As shown in 
Diagram 1, the cognitive strategy is the most 
popular among the chess teachers. The second 
most common teaching strategy observed was a 
directive strategy, and the third strategy appears 
to be the active learning strategy. As for students’ 
grades from math, native language, and chess, we 
detected that the grades for chess were lower than 
math and native language grades. 
 An inter-correlation matrix has been created 
based on the results of the correlational analysis 
(Table 1.). The matrix explains the probable links 
between independent variables and allows 
analyzing the results deeper. For instance, we 
noticed that there are significant correlation links 
between the following variables:

1. There were strong connections between
teaching strategies and learning strategies. 
Namely, an active learning strategy is correlated 
with both cognitive and directive strategies, and 
cognitive strategy is correlated with active and 
directive ones; 

2. There are two correlation links between
learning styles, but the correlations between deep 
and reflective styles are quite strong (0.75). This 
fact is considered to be indirect evidence for 
empiric validity of the research. Basically, these 
characteristics are quite close and they cannot but 
be correlated.   

3. The study revealed that inter-correlations
between learning styles and other variables are 
present only at deep and reflective style levels 
which are correlated only with the chess grades. 

4. Statistically significant inter-correlation links
have been found between grades from chess, 
native language and math. This fact allows to 
suppose that there are some implicit or explicit 
connections between these lessons which is also 
an important issue for further discussion.  
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Figure 1 Average points of the tested variables 

Conclusion: Summarizing the results, we can 
make the following conclusions: 

1. There is a strong correlation between chess
grades and pupils’ reflective and deep styles of 
learning. Based on these results, we may infer that 
pupils are very “pragmatic” and they have to 
develop those skills which could be assessed better 
by teachers. Therefore, this fact can be indirectly 
interpreted as evidence of chess as a subject which 
promotes thinking and reflection. We can state 
that these students are more likely to set their own 
learning goals trying to understand the meaning of 
learning material. They are more motivated and 
likely to build their own learning path giving 
meaning to what they need to remember. 

2. The fact that the directive and active learning
strategies have been detected as the second and 
third correspondingly most frequently applied 
ones   allows    inferring   that    an   active    learning  

strategy has not been fully implemented yet by 
school teachers of chess. On the other hand, if we 
consider cognitive teaching strategy as a way of 
developing students’ problem solving, decision-
making, and critical thinking skills, we can 
conclude that teachers are likely to share these 
ideas having implemented it. 
3. The correlation links with high significance allow
the conclusion that deep and reflective styles are
also correlated. This can be interpreted as
additional empirical evidence of conceptual
meaning and closeness of these categories.
4. Although the research has not found any
significant correlations between teaching
strategies and learning styles, the detailed analysis
revealed that reflective (0.23) and deep (0.24)
styles are considered as better ways of learning,
are more connected with cognitive teaching
strategy, and less with directive strategy (0.21).

active strategy
cognitive strategy

directive strategy
reflective style

impulsive style
surface style

deep style
grades math

grades native
grades chess

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1

2.276559614

3.032118841
2.877074733

2.857805415

2.302982462
2.277484712

2.884574863

3.395299162

3.405290777 3.280533786
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Table 1.  Intercorrelation Matrix of teaching strategies, learning styles and grades of math, native languages and 
chess (Significance of presented values P ≤ .05) 

Finally, based on the research results and 
conclusions, we might set forth the following 
recommendations:  

1. In order to find the best way to motivate and,
correspondingly, teach pupils, teachers must 
recognize and identify the learning styles of their 
pupils and adequately respond to their learning 
needs. 

2. Those responsible for implementing and
controlling chess in school program have to initiate 
the implementation of active and reflective 
learning practices in chess lessons by modeling and 
sharing good practices among teachers.  

3. Teachers may let students set their own
learning goals and prevent surface and impulsive 
learning styles by making changes in their 
assignments and learning tasks.

4. For implementing diverse teaching strategies,
aimed to develop students’ effective learning 
styles, some additional materials in pre-service and 
in-service teacher training programs should be 
included, and teachers’ training materials and 
guidebooks must be enhanced to let students 
explain their solutions, instead of just keeping 
control over assignment completion.

5. Teachers should use assessment methods
and strategies to encourage students’ reflective 
and deep learning styles instead of giving grades 
just for appropriate homework and task 
completion.

6. At meetings with parents, teachers must take
time to explain the necessity of deep and reflective 
learning styles. 
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Հայտնաբերվել է նաև կորելացիա 
դասավանդման ռազմավարության և 
ուսուցման ոճերի միջև: Ռեֆլեկտիվ և խորը 
ռազմավարություն      ունեցող     աշակերտները 
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