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Resum 

En aquest article es presenta una ob
servació experimental sobre els efec
tes de la privació del son sobre el 
Temps de Reacció, el Temps de Mo
viment, l'Atenció, el Raonament i 
l'Estat d'ànim dels subjectes. 
No es van observar diferències signi
ficatives en els rendiments, amb algu
na excepció suggeridora, per les dife
rències horàries quant al moment de 
fer la prova. 

Paraules clau: Jet-Lag, temps de re
acció, temps de moviment, atenció, 
raonament, estats d'ànim. 

Introducció 

El desajust horari, Jet-Lag en la ter
minologia anglosaxona, és un feno
men que es produeix quan es realitza 
un desplaçament brusc, o sigui en 
avió, en direccions transmeridianes, 
donant lloc a tot un conjunt d'efectes 
orgànics i comportamentals. 
El concepte Jet-Lag, de fet, fa referèn
cia a un fenomen psicològic molt co
negut ja per Poulov i especialment per 
Bykov (1954-1958) anomenat condi
cionament temporal (Roca, 1989). 
La Cronobiologia és una disciplina 
que, més recentment, ha tractat sobre 
el tema de1 condicionament temporal, 

de là comprensió, del funcionament i 
de les ciclicitats en l'organització bio
lògica dels organismes vius. 
Normalment, el cicle dia-nit afecta 
tota la vida dels humans tant a la seva 
activitat i descans com al seu funcio
nament orgànic general. Això dóna 
lloc a una ordenació cíclica del fun
cionalisme biològic de forma que 
podem mesurar el condicionament 
temporal, mitjançant la freqüència 
cardíaca, la diuresi, la temperatura, 
entre d'altres paràmetres. 
Qualsevol desfasament horari com
porta uns efectes genèrics com el 
cansament, l'insomni i la debilitat 
general (Wright i altres, 1983) i 

67 



------------------------------- Apunts: Educació Física i Esports, 1991 (25) 67-72 -----

també símptomes de trastorns gastro
intestinals, mal de cap, pèrdua de la 
gana, etc. (Ehreet and Scanlon, 
1983). 
De cara a l'esport però, i més especí
ficament el d'elit, hi ha estudis fets 
que mostren una disminució de la per
formance. 
La força i la resistència muscular es 
veuen reduïdes a un desfasament de 
sis hores d'acord amb el treball de 
Wright i altres, 1983. A d'altres es
tudis, s'observa que amb la privació 
de son disminueix la velocitat de re
acció i la de moviment (Copes and 
Rosentwieg, 1972; Pickett and Mo
rris, 1975). Fins i tot es veuen efec
tes sobre el rendiment a esports 
d'equip. 
Cal dir també que el fet de viatjar no 
tan sols comporta un desajust horari 
sinó tota una sèrie de variables lliga
des als efectes del canvi d'horari, com 
són l'altura, l'alimentació, la tempera
tura i la poHució; sumats als trastorns 
citats anteriorment i a tots els incon
venients que això pot tenir de cara a 
la competició. 
Totes aquestes variables que s'han de 
tenir en compte en els desplaçaments 
reals es van mantenir constants en el 
treball que exposem a continuació, en 
la mesura que tot ell es va realitzar en 
el mateix lloc. 
Per aquest estudi ens proposem repli
car algunes dades obtingudes en rela
ció exclusivament al desajust horari, a 
fi i efecte d'observar si es repeteixen 
els mateixos resultats. 

Metodologia 

Subjectes 
Per a la realització de totes les proves 
vam comptar amb 20 alumnes de 
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l'INEF de Barcelona d'edats compre
ses entre els 20 i els 30 anys. 
Els grups es van constituir de cinc 
alumnes, per a una millor viabilitat a 
l'hora de passar les proves en ellabo
ratori de Psicologia del mateix centre. 

Proves 
Prova 1: Temps de reacció 
Material 
L'aparell utilitzat fou un BETIENDORF 
per a la mesura del temps de reacció 
simple (figura I). Aquest aparell consta 

Figura I. 

Figura 2. 
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d'un programador que presenta 15 estÍ
muls a l'atzar i amb un avantperíode 
mitjà de set segons, aproximadament. 
Es pot sol· licitar una estimulació so
nora o visual. Aquesta última va ser 
la utilitzada en l'experiment. La res
posta requerida fou la de prémer un 
botó al més ràpid possible. 
Es va anotar el temps de cada assaig i 
es va fer la mitjana dels 13 estímuls 
presentats en darrer lloc. 

Prova 2: Temps de Moviment 
Material 
L'aparell model TKK 1264 I (figura 
2) va ser l'utilitzat en aquesta prova. 
Aquest consta de dues plataformes 
centrals -una per a cada peu- i quatre 
coHocades al voltant, un plafó de 
senyalització i un mòdul d'ordres (a 
l'esquerra de la fotografia). L'estudi 
que realitzàrem fou només el temps 
de moviment de l'extremitat dreta. Es 
van anotar el temps de deu assajos 
s'obtingué la mitjana. 

Prova 3: Test d'atenció 
Material 
És un quadre d'I x 50 cm on es tro
ben els números de l' 1 al 38 disposats 
de forma desordenada i de diferents 
grandàries (figura 3). 
S'anotava el temps que trigava el sub
jecte a assenyalar els 38 números co
rrelativament en un sol assaig. 

Prova 4: Factor R P.M.A. (Aptituds 
mentals primàries) 
Material 
La mesura del factor R del P.M.A. es 
pot considerar un test cognitiu de rao
nament, que presenta una seqüència 
de lletres en la qual s'ha d'esbrinar 
quina és la lletra que correspon en la 
continuació de la sèrie, per seguir 
l'ordre correcte. 

Figura 3. 
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Figura 4. 

Departament de Psicologia 

NOM DATA 

Més avall hi ha una llista de paraules que descriuen sensacions que la gent té. Si us plau. llegeix cada una amb molta cura. Després 
encercla UN dels números que apareixen al costat, el que descrigui millor COM THAS SENTIT DURANT LA SETMANA PASSA-
DA INCLOENT-HI EL DIA D'AVUI 

El números 
signifiquen: 

~~ ~ 
. 

~~ 0= Res ~ !=Poc 
~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ 2= Moderadament Sl 

3= Bastant 19.- Relaxat O I 2 3 4 41.- Rebel O I 2 4= Moltíssim 
20.- Maldestre O I 2 3 4 42.- Desemparat O I 2 

~5 § ~ 21.- Rencorós O I 2 3 4 43.- Sense forces O I 2 3 4 

~ ~ ~~ ~ ~ 22.- Intranquil O I 2 3 4 44.- Desorientat . 
t.-Tens O I 2 3 4 23.- Inquiet O I 2 3 4 45.- Alerta O I 2 3 4 
2.- Enfadat O I 2 3 4 24.- Incapaç de O I 2 3 4 46.- Decebut O I 2 3 4 

concentrar-se 

3.- Esgotat O I 2 3 4 25.- Fatigat O I 2 3 4 47.- Furiós O I 2 3 4 
4.- Infeliç O I 2 3 4 26.- Molest O I 2 3 4 48.- Eficient O I 2 3 4 

5.- Animat O I 2 3 4 27.- Desanimat O I 2 3 4 49.- Ple d'energia O I 2 3 4 
6.- Confós O I 2 3 4 28.- Ressentit O I 2 3 4 50.- Amb mal geni O I 2 3 4 

7.- Dolgut per 
actes passats O I 2 3 4 29.- Nerviós O I 2 3 4 51.-lnútil O I 2 3 4 

8.- Agitat O I 2 3 4 30.- Sol O I 2 3 4 52.- Oblidadís O I 2 3 4 

9.- Apàtic O I 2 3 4 31.- Dissortat O I 2 3 4 53.- Despreocupat O I 2 3 4 
10.- Enutjat O I 2 3 4 32.- Aturdit O I 2 3 4 54.- Aterrit O I 2 3 4 

Il.-Trist O I 2 3 4 33.- Alegre O I 2 3 4 55.- Culpable O I 2 3 4 
12.- Actiu O I 2 3 4 34.- Amargat O I 2 3 4 56.- Vigorós O I 2 3 4 

13.- A punt 
d'esc1atar O I 2 3 4 35.- Exhaust O I 2 3 4 57.- lnsegur O I 2 3 4 

14.- Irritable O I 2 3 4 36.- Ansiós O I 2 3 4 58.- Cansat O I 2 3 4 

15.- Abatut O I 2 3 4 37.- Lluitador O I 2 3 4 
16.- Enèrgic O I 2 3 4 38.- Deprimit O I 2 3 4 ASSEGURI'S QUE 

HA CONTESTAT A 
17.- Descontrolat O I 2 3 4 39.- Desesperat O I 2 3 4 TOTES LES PARAULES 
18.- Desesperançat O I 2 3 4 40.- Espès O I 2 3 4 
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La prova estava formada per dos sub
tests de 15 sèries, que resultava d'aga
far les sèries parells i imparells del test 
original que constava de 30. Es donava 
un temps màxim de cinc minuts per re
alitzar-la. S'anotava el temps que tri
gaven i el número d'encerts. 

Prova 5: Poms (cedida pel Dep. de 
Psicologia del CAR) 
Material 
Consisteix en una llista de 58 adjec
tius que descriuen sensacions que té 
la gent en el mateix moment. Amb 
una puntuació que varia del O al 4 i 
amb la següent significació (figura 4): 
O=Gens 
l=UnamÏca 
2=Moderadament 
3=Bastant 
4=Moltíssim 
L'anotació realitzada pel subjecte es 
passa per un programa d'ordinador el 
qual dóna com a resultat final una 
puntuació que es reflexa en un full de 
perfil, consistent en sis adjectius tals 
com: tensió, depressió, vigor, fatiga, 
confusió i còlera. (Mc Nair, D.N.; 
Lorr, M.; Droppleman, L.F. , 1981) 
(figura 5). 

Prova 6: Determinació de la tipolo
gia horària 
Material 
Consistia a passar als subjectes un 
qüestionari per tal de saber si es trac
ta d'un "moming type" o d'un "eve
ning type". El primer terme vol dir 
que es tracta d'individus que es lle
ven d'hora i tenen el costum d'anar
se'n a dormir aviat; per tant, a 
aquests els costa més adaptar-se a un 
desajust horari que bàsicament con
sisteix a allargar el dia, i en canvi 
amb el terme "evening type" passa a 
l'inrevés. 
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Figura 5. 
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W 
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~g ~g ~g 

~~ ~ ~ 
71 

~ ~ ~ 67 

~ 66 
65 

I ~ ~ 
61 

~ ~~ ~ 56 ~ 55 55 
5-1 1 54 

~1 ~~ 
3ó 51 

50 

~ ~ 

--- Matí 

Moments de mesura 

Primer moment 
Un matí, els subjectes van realitzar 
les cinc proves descrites ja anterior
ment, dos dies abans d ' incloure la va
riable privació de son en un mateix 
dia i es van anotar els resultats obtin
guts en cada prova. L'objectiu 
d'aquesta primera fase fou que els 
subjectes coneguessin les proves per 
tal d 'evitar al màxim el factor apre
nentatge. 

Inu : Datn : 

Vi 'or Fati 'Ol Confu,ió 

W ~ W 
78 ~ 77 77 
76 ~g 76 
75 75 

~~ ~ ~ 7_ 
71 71 71 
70 

~ I ~ 
67 67 
66 66 
65 65 
&j ~ 62 
61 

~ ~ ~ 
~ 

56 56 
55 55 
54 

~ /~, 50 
, ~ ' ~ 
, , 

/' \ , , , , , 
~ , , , 

Conrusió 
Nit 

Segon moment 
Un divendres a les 11 del matí, els 
subjectes tomaren a passar les 5 pro
ves i es van anotar altre cop els resul
tats. Van ser aquests els que es van 
tenir en compte a l 'hora de realitzar 
l'anàlisi estadística, junt amb els re
sultats obtinguts en el tercer moment. 

Tercer moment 
Vam col· laborar a mantenir desperts 
els subjectes fms a les quatre de la 
matinada. Per assolir aquesta fita, pla
nejàrem les activitats següents: 
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I . anar al cinema 
2. anar un bar musical 
3. anar a menjar xocolata amb xurros 
4. tornar a 1'lNEFC 
Sobre aquella hora, els individus tor
naren a realitzar per darrer cop les 
proves i se'n van anotar-ne els resul
tats obtinguts. 

Resultats 

• La disminució del temps de reacció 
i de moviment observada per Copes 
& Rosentwieg (1972), Pickett & 
Morris (1975), no està d'acord amb 
els resultats obtinguts en el nostre 
estudi ja que les proves no paramè
triques de comparació de mitjanes 
entre el moment de mes tira dos i tres 
no indiquen una diferència significa
tiva. El tractament estadístic utilit
zat, només va ser per a les proves de 
temps de reacció, de moviment i 
d'atenció comparant-se alhora amb 
les dues tipologies horàries (mor
ning i evening type), com podem 
veure a la figura 6, apreciem que pel 
fet de ser morning els individus no 
disminueixen el seu rendiment a la 
nit o tampoc, que un evening millori 
els resultats de les proves significati
vament. 

• Per mitjà de la prova POMS, podem 
observar que la privació de son re
porta un cansament en els subjectes 
ja que com es pot veure al full de 
perfil obtingut (figura 5), el gràfic 
descriu una inversió dels ,adjectius 
de vigor i fatiga entre el matí i a nit. 
Les paraules que corresponen als ad
jectius vigor i fatiga són els se
güents: 

VIGOR: Animat, actiu, enèrgic, 
alegre, alerta, ple d'energia, des
preocupat, vigorós. 

Figura 6. 

Centèsimes de seg. 
~ ,-------------------------------------------------, 

20 18'033 
17"275 

: 17"812 
16'837 

15 

10 
Matí Nit 

Morning --+-- Evening 

Centèsimes de seg. 
0.5 

0.4 

0'300 0'315 

0.3 

0'272 0'274 
0.2 

0.1 

O 
Matí Nit 

---+-- Morning --+-- Evening 

Segons 
130 

I~ 

120 
115'750 

115 111'125 

110 

105 
100'250 

100 
Matí Nit 

Moming Evening 

71 



FATIGA: Esgotat, apàtic, cansat, 
exhaust, espès, sense forces, fati
gat. 

• Un altre dels resultats observats dins 
de l'anàlisi qualitativa, és el nombre 
de confusions que es produeixen a 
la nit en la prova de temps de reac
ció; aquesta dada no es reflecteix 
quan es realitza aquesta prova al 
matí. Així, doncs, podem resumir
ho de la manera següent: 
- 13 subjectes cap confusió. 
- 3 subjectes una confusió. 
- 2 subjectes dues confusions. 
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més a una resposta biològica. 
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