
LA PROVA DE LES P

EN PSICOLOGIA APLICADA

per

E. MIRA LOPEZ

El domini de les proves mentals s'enriqueix cada dia.

Res mes facil que crear una nova prova, pero res tan

dificil com interpreter els resultats que anib ,,on us obtc-
nim en cada cas. Es innegable que la major part de psi-

cOlegs ho saben, i, no obstant, pocs s'han preocupat de
trobar les conditions de maxima simplificaci6 i uniformitat

d'excitaci6 per a judicar 1'estat de les diverses funcions

mentals dels subjectes. Nosaltres creiem que la prova de
les P omple aquestes condicions en tot el que fa re-

fercncia a 1'exploraci6 de les funcions associatives meca-
niques, el contingut verbal i les caracteristiques generals

del treball mental en cis diferents subjectes. Es, doncs,

una prova general amb la qual, en un curt espai de temps,

ens podem for carrec de l'estat en quc es troben gran part
dels processos psiquics, i per aixo creiem que pot csser

acceptada en 1'exploraci6 mental ordinaria, amb prefe-
rcncia respecte a les proves associatives corrents.

La prova de les P consisteix, senrillament, a dir al

subjecte, prcviament embenat d'ulls: - Faci el favor de
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dir totes les paraules quc pugui recorder i que comencin
amb la ]lets P. Ouantes mes en digui, millrn^. Fs indife-

rcnt quc siguin d'un idioma o un altrc, amb tal quc no

es repcteixi la mateixa parauea. Comenci.

Lcs paraules dites son curosament registrades en un

quadern, i cede z j segons es fa una ratlla de separacio

entre clles; durant la prova s'anima al subjecte, quan

aquest calla o es distreu, client-li: - Digui mes... totes les

clue pugui... vagi client.

Al cap de cinc minuts se li diu: - Prou -- i la prova

es tenninada.

En els casos dubtosos, es a dir, quan sospitem, pel
nombrc do paraules dites, que Pindividu s'ha distret o

inhibit durant 1'experiencia, o be que ja la coneixia i
venia preparat (co5a, per alts banda, bastant rare), se
1'invita al cap d'una mitja hora (durant la qual se li hauran

fet altres tests) a repetir la prova, pero comenc^ant aquesta
vegada per la lletra C. ^s un fet observat que en condi-
cions normals els subjectes diuen aproxim.adament el
matcix nombre de paraules en aquest segon experiment.
(Generalment hi ha una diferencia d'una a tres paraules
a favor do la C.)

la terme mitja de paraules dites en els ^ minuts varia,
segons 1'edat del subjecte, en la segiient forma (d'acord
amb cls rc^ultats do 87^ observacions):

anys ............... 14
............... 18

10 ............... 22

ii ............... 27
12 ............... 32

13 ............... 36

14 ............... 38
Adults ................. 42
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Aquests termes mitjans son , al mateix temps , moduls
i mitjanes en les series d'observacions que tenim fetes
corresponents als To, 11 , 12 i 14 ant's , S o que parla en
favor de llur satisfactoria homogeneitat.

Aixo ja ens permet , procedint en medis homogenis,
fer-nos carrec de la relativitat de les imatges i associations
verbals d'un noi respecte el terme mitja de ]a seva edat.
Aquesta ens ve expressada per un trencat el numerador
del qual es el nombre de paraules dites pcl noi durant la
prova, i el denominador el terme mitja de paraules dites
a l'edat del noi. Aixi, p. ex., el noi F. B., de to anys, que
digue 36 paraules , presenta un quocient de 36 diviclit
per 24 = 1`50 (superior al normal que es la unitat).

Es sabut que el quocient intellectual que s'obte amb
1'escala de Terman es igualment tin trencat, el numerador

del qual es l'edat mental i el denominador 1'edat real o

temporal del noi examinat . En el mateix exemple citat,
el valor d'aquest quocient es de 1`32 dividit per io = I'32,
igualment superior a] normal . Doncs be: per assegurar-
nos de la valor que tenia la nostra prova en la determina-
ci.o de la intel • ligencia, hem procedit a 1'extracci6 del
coeficient de correlacio existent entre els Q. I. de 5o nois
i llurs quocients , podriem dir verbals , que abans hem
descrit com a representatius de la relativitat dels proces-
sos verbals dels mateixos nois respecte al terme mitja de
la seva edat.

L'extraccio del coeficient de correlacio entre dues o
mes proves psicologiques, o entre aquestes i els resultats
que la prActica ens acusa , constitueix , en efecte , la base
dels estudis de Psicologia aplicada, ja que ens dona la
quantitat de correspondencia o relacio que existeix entre
dues series de mesures o ordenacions , i constitueix igual-
ment un metode d'inaprcciable valua per al bioleg, en
general , quc amb la seva ajuda pot donar- se compte, amb
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la muda eloquencia dels nombres, de la valor de les seves

investigacions. Les dues formules correntment emplea-

des per obtenir aquests coeficients son la de Pearson

(RY)
(C - n -/ i la d'Hurt i Spearmann, dita dell ranks

a Q
z y

6 r, a

(C

D

-I- n(n21) ) (1).

En ambdues formules la correlacio es expressada per

un numero la valor del qual oscil•la entre + i i -I passant

per 0 (+1 indica la correlacio ideal positiva, -i la corre-

lacio ideal negativa i 0 1'absencia de correlacio; pero cap

d'aquestes tres valors es dona en la practica, i el corrent

es que la valor del coeficient vingui expressada per un

decimal anteposat del signe +o-). Tot coefficient superior

a +.5o i superior en 1o vegades a son probable error es

considerat, gencralment, com a bo.

En el nostre cas particular comenryarem per multiplicar

per ioo tots els coeficients intellectuals i verbals a 1'ob-

jecte de suprimir els decimals, cosa feta correntment, i a

continuacio varem escriure terme a terme les dues series

de quocients. Doncs be: la correlacio obtinguda fou igual

a +62, xifra sumament falaguera si tenim en compte

que el Q. I. s'obte corn a resultat d'un minimum de sis

proves, mentre que el Q. V. es donat per una cola; tant

es aixi que aquesta correlacio es superior a la. que guarden

entre si els diferents tests d'un any qualsevol de 1'escala

de Terman. El coeficient de relacio (40 observacions)

entre la prova de les P i el Witmer Cilinder Test (obtingut

comparant el nombre de paraules dites durant la prova,

(i) Per a la descripcio completa del significat i,abtenci6 d'aqucs-

tes formules consulti 's l'obra de Guy Montrose Whipple Manual of

mental and Physical tests, T. r, pag. 35 i segiients, o be la de Thorndike

A introduction to th:, theory of nuntal and social measurements, pig. 66

i segdents.
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amb el temps mitja de tres experiencies en el W . C. T.),

6.s de - 6,o58, que, com es compren , indica igualment una

estreta relacio entre ambdos tests , tota vegada que els

nois que mes paraules digueren amb la lletra P foren

igualment els que tardaren mcnvs temps a fcr la prova

dels cilindres . El W. C. T. ofercix, per la seva part , segons

ens dirt son actor , una correlacib de -E-71 amb la intel-

ligencia general (verificades segons el mctode original de

Webb), i es per aixo que amb l'auxili d'aquestes dues

proves es pot construir el metode ultrarapid d'cxamcn

d'intel•ligencia de que parldvem al comencament.

Si en hoc de considerar solament, com fis ara hem fet,

el nombre do paraules dites , passem a estudiar-ne la

naturalesa, descobrirem una serie de dades d ' un interes

remarcable . Hem d'assenyalar primerament tres fets

observats en la prActica i que, especialment els dos ultims,

han coincidit amb l'existencia d'una debilitat mental ac-

centuada . E1 primer , indici d'una debil memoria de fixaciO

i tendencia a l'automatisme , consisteix en la repeticio de

paraules dites ( es clar que aquesta repeticio tc. un signi-

ficat tant mes greu corn mes vegades es dona durant la

prova i corn mes petit es el nombre de paraules dites).

E1 segon fet consisteix a perdre la idea directriu del test

i enunciar per associacio una o mes paraules que no co-

mencen amb P. Exemple: F . C. -ii anys -13 paraules,

pis, porta , paret, casa; o tambe : J. Al. -io anys -9 pa-

raules , pes, taula.

La tercera desviacio consisteix a comencar a fer frases

amb una paraula . Exemple: J. T. -io anys -9 paraules:

per que plores , per que rius, per que menges.

Ultra aquests fets, la investigacio de paraules dites ens
pot donar compte de la ideacio del noi : aixi, per exemple,
fins a q o io anys no trobern en les nostres observacions
sing noms propis o objectes que cl subjecte recorda dels
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existents en l'habitacio. Exemple: J. C. 8 anys: Pepet,

Pepito, pare, ploma, paper, -im; Porta, paret, pis, pis-

sarra, 2m; etc. Entre els io i II anys comencen a aparcixcr

les formes verbals, que a 13 anys ja cs troben amb

frequencia, junt amb substantius de coses no presents en

1'habitacio; en aquesta edat fan igualment llur aparicio

alguns termcs abstractes, etc.

Examinant tambe les paraules dites, ens podem fer

carrec (com passa amb les proves d'associacio lliure) de

]es imatges m(s correntment presents en la conseiencia

dell nois i que, per tant, brollaran amb mes facilitat a

l'esforS. Aixi, per exemple, de 12 nois classificats en els

Primers hoes de les classes d'un col-legi (Patronat Domc-

nech), xicots en llur majoria timids i estudiosos, tan sols

2 diguercn la paraula pilota i tres la paraula pcd;'a. Els 12

que ocupaven els iiltims numeros digueren, en canvi, nou

vegades la paraula pilota i deu la paraula 75edra. Igual-

ment, de 24 nois triats entre dos col-legis (Patronat Do-

menech i Escola del carrer Escudellers Blanchs) com a

representatius d'un medi social infim (atenent a les pro-

fessions del llurs pares), zg prominciaren la paraula Pa,

mentre que en un altre grup de 24 nois, seleccionats

entre cls de millor posicio social d'ambdues escoles i els

examinats a I'Institut amb car icter particular, es don.L

quatre vegades.

Amb el que ha estat dit es compren que els exemples

de paraules, la sola prescncia de les quals en la llista ens

pot donar una orientacio respecte a condicions del psi-

quisme infantil, es enorme. Per un tal analisi hem des-

cobert, mantes vegades, vocacions i instints que havien

passat desapercebuts en el giiestionari heterointrospectiu

i els exemples dels quals no donem ara per no fer inter-

minable aquest treball. En igual forma podem estudiar

Ies associacions predominants en el subjecte, amb co
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que la prova de les P queda convertida en tin test

d'associacio restringida (s'ha de tenir present que els

tests d'associacio restringida son d'una importancia ex-

trema en psicologia, fins al punt que amb son uric auxili

s'ha constituit tot un sistema d'exploracio mental.) Vegi's,

si no, co que ens diu bliinsterberg en la seva obra The

Witness Stand.

Si ara representem els resultats de la prova en forma

grafica, marcant les ordenades, el nombre de paraules

(una per divisio) i les abscisses, el temps expressat de 15

en 15 segons, tindrem construida la corba de rendiment

intellectual que en forma indirecta ens indicara, com

Kraepelin ja fa anys demostra, el ritme del treball psiquic.

En totes les grafiques la llargada de les oscil•lacions de

la corba representa la duracio de les ones de treball

fitil. L'alcada de les oscil-lacions ens dona indirectament

idea de la facilitat d'establir-se les associations. Es clar

que aquesta facilitat esta en rao directa del vocabulari que

possecix el subjecte, i, per tant, considerant l'al^ada de

les corbes en conjunt, mesurarem aquell mes que altra

cosa; pero, si comparem l'alcada relativa de les diferents

oscil•lacions, aleshores ens podrem fer carrec de la fatiga-

bilitat dels centres psiquics, tota vegada que en 1'expe-

riencia no poden exhaurir-se mai les paraules que, co-

mencant amb la lletra P, coneix el subjecte.

Per demostrar aquests fets transcrivim a continuacio

dues corbes tretes de les nostres fulles arxius de ]a prova

de les P. La primera pertany al not mes intelligent

de deu anys examinat (F. B.: C. I. = 1`32); la segona al

mes endarrerit (J. C. : C. I. - 68). Igualment transcrivim

els dibuixos fets per ambdos nois, afegint el d'un altre not

de la mateixa edat (J. T.), ja citat abans com anormal, i

que, en mes d'un Q. I., molt baix (71), i un Q. V., mes

baix encara (32), presenta la tercera desviacio descrita.
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Amb l'analisi individual dels diversos tipus de grafi-

ques podcm diferenciar les seguents classes principals de

corbes:

1a. Corba decreixent, anib 3 0 4 oscil•lacions, sense

flctxes indicadores de desviacio en la idea directriu. - Es

el tipus mes frequent: en 200 observacions l'hem trobat

168 vegades (exemple: la grafica num. i). La seva pre-

sincia ens indica una ment que estableix les seves asso-

ciacions normalmcnt.

2.a Corba ascendent. - Quan es mante a bona alCada

ens indica un tipus emocional que durant un primer pe-

riode es troba inhibit per la sorpresa; quan la corba es

baixa en la seva totalitat indica mes aviat una anormal

lentitud de reaccio, que es troba generalment. iligada a

deficit intellectual (exemple: la grafica num. 2).

3.a Corba decreixent dc moltes oscil-lacions. - Coinci-

deix amb la presencia, en el subjecte, d'ones atentives

molt curtes, i indica la conveniencia de dedicar el subjecte

a treballs que requereixin mes persistencia que intensitat

atentiva (exemple: la grafica num. 3).
4 a Corba paral•lela a l'eix de les abscises (grafica

num. 4). - S'observa rarament, gairebe sempre es d'es-

cassa alcada i ens denota una ment inafectiva que acom-

pleix el seu treball automaticament. Quart la corba es

troba a gran alcada, ens demostra, contrariament, 1'exis-

tencia d'un excellent fisiologisme mental, en virtut del

qual el temps que dura l'experiencia es insuficient per a

determinar la fatiga dels centres que intervenen en la

prova (inchis en aquest cas, pero, no es pot excloure l'e-

xistencia d'una certa fredor emotiva, tota vegada que les

corbel obtingudes en adults amb la prova homologa, es

a dir, el test de les HH, son, per regla general, tant mes

paral-leles a l'eix de les abscises, i, per tant, mi's regulars,

com mes gran es 1'estabilitat emocional dels subjectes).
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5.a Corba decreixent antb bona al(ada do lcs oscil-

lacions i fletxes indicadores do repeticio de paraules (grafica

n.0 5). - Indica un caracter irreflexiu que, en son desig

de dir paraules, suprimeix el control de la idea directriu.

Com es veu, aquests tipus de grAhques poden, sense

inconvenient, comparar-se als ergogrames corrents, te-

nint, pero, on compte ilur mes gran complexitat.

Les principals correlacions de la prova de les P son

les que to amb:

La 5rova do les definicions (mbtode dell ranks, formula

do Hurt i Spearmann), 8o observacions = + 78.

El lVitiner Cilinder Test (mitja del temps de 3 expe-

riencies, expressat en segons (ulls oberts) i nombre de
paraules dites; formula de Pearson), 70 observacions

= - 6o. Coin f<icilment es compren, on aquest cas es

tracta, malgrat el signe, d'una correlacio positiva, tota

vegada que, com mes intelligent sigui cl subjecte, dira

mes paraules amb P i trigara menys temps a executar

el W. C. T.
L'escala de Terntan (cornparacio d'ambdos quocients

intellectuals; formula de Pearson), ioo observacions

_ + 6041.
L'habilitat at dibuix (metode dels ranks, formula do

Hurt i Spearmann), 6o observacions= + 47.

Per tal que es vegi la constancia i homogeneitat d'a-

questa prova, quan es practica sobre tin medi conegut,

transcriurem a continuacio el resum de les dades que hem

obtingut amb la seva practica en els alumnes de la classe

de Fisiologia que explica el Dr. Pi Suner a la Facultat

de Medicina.

Donada la major cultura d'aquests subjectes, per res-

pecte als examinats ordinariament on l'Institut, ferem us

de la lletra H com a idea directriu de les associacions.

La prova fou col•lectiva, indicant en veu alta cada minut,
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per tal que els alumnes fessin una ratlleta de separaci6

entre les paraules escrites durant cada un dels 5 quo Jura

la prova. Heu's aqui les dades obtingudes:

Nombre total d'observacions = 87.

Nombre total de paraules dites = i,8o6.

Promedi do paraules dites = 21.

Nombre do subjectes compresos on el promedi=io.

Nombre de subjectes desviats per sota = 38.

Nombre do subjectes dcsviats per sobre = 39.
Promedi de paraules dites pets i2 :\Iatr. d' Honor =21.

Nombre de Al. H. desviats per sota

Nombre de M. H. desviats per sobre = 5.

Nombre total de paraules Bites on el primer minut

= 561.

Idcm id. id. on cl segon minut= 352.

Ideni id. id. on cl tercer minut = 316.

Idem id. id. en cl quart minut = 285.

Ideni id. id. en el cinque minut = 292.

(Es comprcn aquesta petita alcada final do la corba, te-

nint on compte (Iue els subjectes es trobaven assabentats

que el temps do la prova s'acabava, i, per tant , donaren

en aquell instant llur esforc maxim).

A continuacio donem el poligon do fregiicncia obtin-

gut amb lcs Bites observacions . 1?s digne de notar quo la

mitjana cs, a la vegada , modul i mitjana, cosa rarament

trobada quan s'opera sobre tan petita quantitat d'indi-

vidus . Per altra banda la distribuci6 del dit poligon es

gairebc. l'ideal assenyalat per Gauss amb sa farnosa corba

dels errors , co que constitueix una bella demostracio en

favor de la valor , no sols d'aquest test sing dels procedi-

ments de mensuraci6 mental.

La correlaci6 (sistema dels ranks ) entre l'ordenaci6 dels
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alumnes feta per nosaltres i les notes de curs ha estat

igual a + 21. No es d'estranyar aquesta feblesa de la

correlacio, tota vegada que el nostre test no to la pretensio

d'esser reactiu per a determinar els coneixements de fisio-

logia. Si, per exemple, haguessim fet dir als alumnes les

paraules cientifiques que recordessin i comencessin per H,

amb tota seguretat la correlacio hauria estat major.

Perque es pugui jutjar, no obstant, que la correlacio

obtinguda representa una certa valor, direm que dels

13 alumnes amb matricula d'honor aplicada, examinats

mitjancant el test de les H i inclosos en la Ilista, feta

d'acord amb els seus resultats, els 6 col-locats per nos-

altres en la segona meitat (per tant, classificats com a

mes dolents) obtingueren despres les seguents notes:

3 notables, i excellent, 2 matricules d'honor. Contraria-
ment, el 7 col•locats en la primer(( meitat (per tant, classi-

ficats com a millors) obtingueren: 2 notables i 5 matri-
cules d'honor.

Tant la prova de les P com la de les H resten encara
en estudi. No obstant, ens sembla haver comprovat els

seguents fets:

i.a Que ofereix una bona correlacio amb la intelli-
gencia verbal, i adhuc la ((general), podent, per tant,
classificar-se com a test d'intel-ligencia.

2.a Que excita 1'interes del subjecte, facilitant la
mesura del seu maxim esforc.

3.a Que per la seva senzillesa es pot utilitzar amb
tothom.

q.a Que per la seva especial naturalesa ofereix tots
els aventatges de les proves d'associacio restringida or-
dinaries.

5.1 Que, exposat el resultat de son us en forma gra-
fica, ens pot fornir dades valuoses respecte a la modalitat
del rendiment intellectual.
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6.a Que ofereix una valor vocacional notable, tota

vegada que ens mostra, dins els limits imposats, quines

s6n les imatges verbals que amb mes frequencia es troben

presents en la ment del subjecte (puix que seran les que

mes facilment brollaran a ]a consciencia mitjancant 1'es-

forc evocatiu).

Fora, doncs, el meu desig que la prova de les P fos

assajada pels companys que es dediquen a aquesta classe
d'investigacions, a l'objecte de depurar-ne la valua i, en

cas favorable, adoptar-la corn a mitja ordinari d'explo-

racio en els nostres estudis.

Institut d'Orientaeio Professional. Barcelona.


