
 
Krótki raport na temat prze Ŝywania stresu przez szachistów podczas 

turnieju szachów szybkich Amplico grudzień’06 na podstawie pomiaru 
przewodności ich skóry pomiędzy partiami 

 
 
 

W końcówce 2006 roku odbył się w Warszawie jeden z bardziej prestiŜowych 

turniejów szachowych w Europie. Jako Ŝe mój ojciec jest przypadkiem zawodowym 

szachistą i na dodatek jeszcze trenerem kadry narodowej, jak zwykle miałam dostęp 

do szatni, po której kręciło się paru całkiem niczego sobie chłopaków z tejŜe kadry. 

NaleŜało to szybko wykorzystać;) Kolega Szczygieł Bartłomiej, którego z tego 

miejsca pozdrawiam, pomógł mi skonstruować prosty, acz skuteczny przyrząd, który 

posłuŜył mi do dręczenia niewinnych, co miało wszelkie znamiona naukowego 

eksperymentu. Zatem co następuje: 

 

ZałoŜenia teoretyczne badania:  

(1) bezpośrednio po partii szachów zasadniczy wpływ na stan emocjonalny u 

szachisty grywającego na odpowiednio wysokim poziomie ma przebieg i 

wynik ostatniej rozgrywanej partii; szachista taki powinien mieć zdolność 

odkładania na później rozmyślań o partiach poprzednich, jak równieŜ 

skupienia na grze i nie przeŜywania równolegle np. niepowodzeń 

„codziennego Ŝycia” z kilku ostatnich dni. W związku z tym moŜna wysunąć 

hipotezę, Ŝe wystąpi korelacja pomiędzy wynikami uzyskiwanymi w 

poszczególnych rundach przez szachistów a stanem ich stresu, afektem (czyli 

chwilowymi emocjami) i innymi składowymi samopoczucia.   

(2) uznajemy za fakt zbadaną naukowo zaleŜność, która mówi, Ŝe przewodność 

skóry u kaŜdego człowieka jest skorelowana dodatnio z chwilowym poziomem 

stresu. Wyniki badań na ten temat moŜna znaleźć na przykład w sieci pod 

adresem  

        http://www.psychosomaticmedicine.org/cgi/content/abstract/23/4/323, 

 gdzie znajdziemy artykuł autorstwa JOSEPHa C. SPEISMAN Ph.D.1, JANET   

OSBORN B.A.1, and RICHARDa S. LAZARUS Ph.D.1 z University of 



California, Berkeley, Calif. pt. “Cluster Analyses of Skin Resistance and Heart 

Rate at Rest and Under Stress” . 

Oczywiście, średnia przewodność skóry jest u kaŜdego inna, nie będziemy badań 

zmian w skali bezwzględnej, a tylko we względnej, analizując profil kaŜdego 

zawodnika. 

Do doświadczenia został uŜyty bardzo prosty układ pomiarowy (dzięki, Bartek;)), 

złoŜony z miernika uniwersalnego, dwóch elektrod, podłączonych do podstawek na 

dłonie, skonstruowanych z tektury obłoŜonej folią śniadaniową o bardzo dobrej 

przewodności. Układ taki gwarantuje względnie duŜą dokładność pomiaru, poniewaŜ 

eliminowane są błędy z tytułu róŜnego nacisku na elektrody (wersja, w której badany 

trzyma elektrody w dłoni). Pomiary były dokonywane na zakresie 1kΩ. Wyniki 

przedstawione są imiennie na arkuszu Excel. U trzech zawodników nadają się do 

dalszej analizy. 

Badanie następowało po rundach, przed poznaniem kojarzeń do rundy następnej, było 

dobrowolne. 

 

Przejdę od razu do wniosków: 

(1) Analiza odchyleń standardowych uzyskanych z 5 pomiarów u trzech 

zawodników wykazała, Ŝe rozpiętość wyników jest tutaj względnie wysoka. 

Najmniej wahał się poziom oporności skóry, a zatem prawdopodobnie i stresu, 

u pana K (σ=57,30), najbardziej u p. M (σ=148,56) (nazwiska utajniłam mimo 

zgody na przetwarzanie danych, tak dla pewności). NaleŜałoby teraz 

sprawdzić, czy ma to związek np. z nagłymi wahaniami formy w kolejnych 

występach. Jeśli u badanego M często zdarzają się niespodziewanie słabe 

występy, turnieje rozegrane poniŜej oczekiwań oraz wahania formy między 

partią a partią, moŜna podejrzewać, Ŝe jedną z powaŜniejszych przyczyn moŜe 

być odporność na stres mniejsza niŜ u innych graczy (u „normalnego 

człowieka” σ byłaby prawdopodobnie większa podczas takiego turnieju, więc 

wynik ten moŜe się nie wydawać niepokojący, ale profesjonalny szachista 

powinien mieć jej wartość moŜliwie obniŜoną). 



(2) Ciekawy wynik dają derby w 6. rundzie turnieju pomiędzy badanymi B i M. U 

obu badanych rezystancja skóry bardzo spadła w stosunku do poprzednio 

osiąganych wartości. MoŜna stąd wyciągnąć pewne wnioski. Myślę, Ŝe sami 

szachiści powinni ocenić, co powoduje, Ŝe w partii z kolegą z reprezentacji 

denerwują się mniej: czy to, Ŝe grają z dobrym kolegą (a iść moŜe za tym 

bardziej przyjacielska atmosfera przy szachownicy albo świadomość, Ŝe nie 

oddadzą punktów jakiemuś obcemu szachiście, cokolwiek się stanie), czy teŜ 

choćby to, Ŝe grywali ze sobą tak duŜo razy, Ŝe wiedzą, czego się spodziewać 

ze strony przeciwnika. Takie badanie moŜna by powtórzyć jeszcze przy innych 

okazjach choćby z tego względu, by potwierdzić tą zaleŜność i zbadać ją 

dokładniej. Z mojej strony daleko posunięty wniosek moŜe być taki, Ŝe, jeśli to 

prawda, to optymalnym sposobem szkolenia szachistów w bardzo młodym 

wieku powinno być skupianie ich w klasach o profilu szachowym, gdzie dzieci 

mogłyby na co dzień ćwiczyć, grając turnieje między sobą, czyli po 

koleŜeńsku, co prowadziłoby do redukcji lęku i stresu wynikającego z 

ćwiczenia głównie poprzez niezaleŜne turnieje.  

(3) Więcej warte analizy dałaby z pewnością rozmowa z zawodnikami. W tabeli 

podane są nazwiska przeciwników z kolejnych rund i ich ranking, a sądzę, Ŝe 

to niewystarczające dane, bo często przebieg partii decyduje o stanie 

psychicznym zaraz po niej, a nie sam wynik. Ogólnie wypadałoby następnym 

razem poprosić graczy, by badali się po kaŜdej rundzie, co znacznie ułatwia 

interpretację wyników (na ogół schemat przychodzenia-nieprzychodzenia jest 

nieprzypadkowy, tj nie przychodzi się do badania nie tylko w wyniku 

zapomnienia, ale teŜ na przykład skutkiem gorączkowych komentarzy przy 

szachownicy na temat ostatniej partii itp). 

 

To wszystko na ten temat, sądzę, Ŝe badanie było bezbolesne (choć w sumie o to nie 

pytałam...). Kognitywistyka moŜe nie jest praktyczna, jest za to spektakularna;). 

 


