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Sobre l’estructura d’aquest document 

Aquesta tesi doctoral està basada en un compendi de 3 articles publicats en revistes 

internacionals amb factor d’impacte, incloses al Social Science Citation Index i al Journal 

Citation Reports, i està estructurada en cinc apartats generals: la introducció, els objectius i 

hipòtesis, els resultats, la discussió i les referències. Addicionalment, s’afegeix un apartat 

previ indicant les tres referències específiques del compendi i un últim apartat on s’inclouen 

com a annexes els qüestionaris utilitzats per a dur a terme la present recerca. 

Com a primer gran apartat, la introducció ofereix una visió explicativa que permet seguir el 

fil conductor de les tres publicacions, situar-les dins del seu marc teòric i explicar amb més 

precisió i profunditat els conceptes fonamentals per a la comprensió del fenomen que 

s’estudia. Inclou 4 subapartats per tal d’acotar bé els constructes que es plantegen i que es 

relacionen en la present tesi doctoral: una breu ressenya històrica de l’estudi de les relacions 

entre el comportament i els cicles temporals, els models biològics de la personalitat, els 

ritmes circadiaris dels humans i la relació entre la personalitat i els ritmes circadiaris. En 

aquest apartat s’introdueixen i s’exposen els fonaments teòrics i empírics que justifiquen i 

sustenten les 3 publicacions presentades, totes elles basades en el model biològic dels Cinc 

Gran Factors Alternatius de la personalitat, en la seva validació, i en les seves relacions amb 

el camp específic d’estudi dels ritmes circadiaris. 

En el segon apartat es plantegen els objectius i hipòtesis d’estudi, mentre que en el tercer 

apartat, els resultats es presenten a través dels tres articles compendiats. La discussió, recull 

les conclusions i aportacions més rellevants que es desprenen del conjunt d’articles 

publicats, es contrasten els resultats amb altres estudis i s’indiquen les seves limitacions per 

tal de millorar les futures línies d’investigació que es deriven del present treball. Tanmateix, 

en aquest bloc també es suggereixen les aplicacions pràctiques i teòriques que se’n poden 

derivar.  

Es finalitza el document amb l’apartat de referències incloses en la introducció i en la 

discussió, per tot seguit, presentar l’últim apartat amb els annexes dels dos qüestionaris 

utilitzats com a instruments de mesura dels comportaments avaluats en la present tesi 

doctoral.
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1. Referències de les publicacions del compendi 

 

Les tres publicacions en les que es basa aquesta tesi doctoral són les següents: 

Article 1: 

Gomà-i-Freixanet, M., Valero, S., Muro, A., & Albiol, S. (2008). Zuckerman-Kuhlman 

Personality Questionnaire: Psychometric properties in a sample of the general population. 

Psychological Reports, 103, 845-856.  

[IF = 0.35; Posició 69/86 (Psicologia, multidisciplinar); quartil 4]. 

 

Article 2: 

Muro, A., Gomà-i-Freixanet, M., & Adan, A. (2009). Morningness-eveningness, gender and 

the Alternative Five Factor Model of Personality. Chronobiology International, 26(6), 1235-

1248. 

[IF = 3,987; Posició 11/73 (Biologia), 14/75 (Fisiologia); quartil 1]. 

 

Article 3: 

Muro, A., Gomà-i-Freixanet, M., Adan, A., & Cladellas, R. (2011). Circadian typology, age, and 

the Alternative Five Factor Personality Model in an adult women sample. Chronobiology 

International, 28(8), 690-696. 

[IF = 5,576; Posició 6/85 (Biologia), 6/77 (Fisiologia);  quartil 1]. 

 

 

 

Al llarg del text, i per tal d’identificar amb més facilitat i brevetat l’article al que es fa referència en 

cada moment, s’aniran citant els articles amb el seu identificador corresponent entre parèntesi (Art-

1, Art-2 i Art-3).
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2. Introducció 

Fins a quin punt estan relacionats l'entorn natural i el comportament humà? Les  

característiques cícliques de la Terra estan sincronitzades amb la conducta humana? La 

llum solar influeix en el desenvolupament cerebral humà? Aquestes preguntes van iniciar la 

present recerca i trobem les primeres respostes, ja fa segles, als albors de la civilització, en 

una llarga tradició investigadora entorn els ritmes naturals i la seva influència en el 

comportament de totes les espècies animals, inclosa l’espècie humana. Malgrat l’amplitud 

teòrica i la quantitat d’evidències empíriques entorn les qüestions anteriors, la present tesi 

doctoral es focalitza en la relació entre les diferències individuals en la personalitat i els 

ritmes circadiaris, atès que la personalitat i els ritmes circadiaris tenen implicacions 

importants en la conducta humana, tant en la normal com en la patològica (Cloninger, 

2002; Levy & Schibler, 2007; Martínez-Carpio & Corominas, 2004; Zuckerman, 1991). 

L’estudi de la seva relació i influència en el comportament observable pot contribuir a 

explicar millor l’origen de les diferències individuals en la personalitat humana, a descriure 

i predir amb més precisió les seves implicacions en el comportament normal i anormal, i 

alhora sumar evidències per a poder dissenyar programes terapèutics en salut mental molt 

més personalitzats i efectius.   

El repte actual de la recerca mèdica i clínica tracta de trobar la clau de la medicina 

individualitzada, fet que col·loca l’estudi de les diferències individuals en la primera plana 

de la recerca científica mundial dins del projecte del genoma humà (Ebstein, 2006; 

Ciarleglio, Axley, Strauss, Gamble & McMahon, 2011; Mishima, Tozawa, Satoh, Saitoh & 

Mishima, 2005; Penke, Denissen & Miller, 2007). La medicina personalitzada, medicina 
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individualitzada o medicina personalitzada postgenòmica, en relació amb el tractament 

davant d'una malaltia d'un pacient concret, es basa en administrar el fàrmac o  conjunt de 

fàrmacs més idonis, en les dosis més adequades per a cada pacient concret tenint en 

compte la seva individualitat química i genètica. La medicina personalitzada es recolza tant 

en el coneixement de la naturalesa molecular de les malalties com en la individualitat 

química de cada pacient. L'objectiu no és altre que millorar l'eficàcia del tractament per a 

cada pacient i eliminar o disminuir els efectes secundaris d'altres teràpies més generalistes 

(Evans & Relling, 2004; Sabater & Sabater, 2010).  

D’altra banda, en el context històric i econòmic actual de l’estat de la sanitat al conjunt 

de la Unió Europea, i dins del marc del model biopsicosocial de la salut (Engel, 1977; Smith, 

2002), una de les estratègies importants en la reducció de costos és la prevenció de la 

malaltia, una prevenció que hauria d’incloure la promoció d’hàbits saludables, tenint en 

compte les particularitats i característiques de cada individu (Generalitat de Catalunya, 

2010; Organización Mundial de la Salud, 2001). Així doncs, l’estudi de les diferències 

individuals, tant en la ritmicitat circadiària com en la personalitat, poden contribuir 

significativament a aquests dos grans objectius per a millorar els programes de salut: 

sumar noves evidències per a consolidar els fonaments de la medicina personalitzada i 

dissenyar estratègies de prevenció en salut mental més personalitzades, més eficaces i més 

econòmiques. 

L’estudi de les diferències individuals és part d’una tradició ben fonamentada en 

Psicologia que s’inicia fa poc més d’un segle amb l’objectiu de conèixer què diferencia a les 

persones entre si i què fa a cada persona única i diferent, analitzant constructes de forma 
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integrada en l’individu com la memòria, la intel·ligència, l’estil d’afrontament, la creativitat, 

la motivació, les preferències horàries, l’obediència a l’autoritat o els estils d’aprenentatge, 

entre molts altres constructes que, combinats entre si, constitueixen diferencialment la 

personalitat de cadascú i que determinaran la seva resposta única a les demandes de 

l’ambient (Chamorro-Premuzic, 2007; Zuckerman, 1991). L’estudi de la personalitat i les 

diferències individuals s’ha consolidat exponencialment durant l’últim mig segle i, des dels 

primers treballs de H. J. Eysenck (1967), les perspectives biològiques i evolutives han sumat 

nombroses evidències biològiques, fisiològiques i genètiques per tal d’establir un model 

científic complet de la personalitat (Buss, 1991; Cloninger, Svrakic & Przybeck, 1993; 

Ebstein, 2006; Eysenck, 1967; Gray, 1970; Penke et al., 2007; Zuckerman, 1991). A 

diferència d’altres models, la perspectiva biològica no només intenta desenvolupar models 

taxonòmics precisos que descriuen i prediuen la personalitat, sinó que també intenten 

explicar els seus orígens i desenvolupament evolutiu. Tanmateix, treballa de forma 

multidisciplinar amb altres grans disciplines i tradicions d’estudi com la biologia i la 

medicina.  

La personalitat, definida com un patró individual organitzat, en part heretat, de 

comportaments estables i consistents en el temps que determinen l’adaptació única a 

l’ambient de cada individu, és el fonament del comportament diferencial i és l’expressió 

fenotípica de la gran variabilitat genòmica humana en interacció amb l’ambient. Gràcies als 

últims avenços en genètica del comportament (Ebstein, 2006; Penke et al., 2007; Tschirren 

& Bensch, 2010), s’està evidenciant la complexitat genètica de la personalitat i de les 

diferències individuals, i es suggereix que un comportament no és el resultat directe d’un 
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sol gen, sinó que és el resultat de la complexa combinació de varis conjunts de gens  en 

interacció amb l’ambient (Balaban 2002; Benjamin, Ebstein & Belmaker, 2002; Ciarleglio et 

al., 2011). 

Els últims avenços en genètica apunten cap a la possibilitat de que la clau per a 

l’explicació de les diferències individuals en la resposta davant els estímuls ambientals rau 

en el polimorfisme de nucleòtids simples (SNP). Aquests són polimorfismes dels gens que 

ocorren per la variació en un sol nucleòtid de la seqüència d'ADN i contribueixen a les 

diferències entre els individus, no només en el desenvolupament de la vulnerabilitat 

genètica a una malaltia, sinó també en el comportament i es suggereix que són les eines 

clau per a la comprensió del concepte de medicina personalitzada (Evans & Relling, 2004; 

Penke et al., 2007; The International SNP Map Working Group, 2001). Els SNP de les 

seqüències d'ADN poden afectar a com els individus emmalalteixen o responen 

diferencialment als inputs de l’ambient, als patògens, als productes químics, als 

medicaments, a les vacunes o altres agents, així com als estímuls socials o mediambientals. 

Aquests avenços en recerca, suposen un gran pas en la suma d’evidències empíriques per a 

les teories biològiques de la personalitat i de les diferències individuals i malgrat que la 

complexitat molecular de la genètica del comportament no és suficient per a explicar la 

formació i manteniment de la personalitat humana, aquestes evidències estan contribuint 

significativament al disseny de nous models explicatius i descriptius en l’àmbit específic 

d’estudi de la conducta. 

L’estudi de la relació entre els cicles de la naturalesa, els ritmes biològics dels individus i 

el comportament humà és, precisament, un exemple d’aquesta complexitat i 
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bidireccionalitat adaptiva i evolutiva de la conducta humana. La seva comprehensibilitat és 

clau per a conèixer i descriure millor el comportament diferencial humà i per tant, per a 

dissenyar models de prevenció i d’intervenció en salut més personalitzats i alhora més 

eficaços i econòmics. A la pregunta inicial de la present recerca es va sumar doncs, la 

voluntat d’aportar evidències entorn els models biopsicosocials de salut i es va considerar 

que la contribució aplicada d’aquest estudi podia contribuir significativament en els reptes 

actuals de salut mental, que apunten, com la resta de branques mèdiques, genètiques i 

biològiques, cap a la comprensió i predicció de les diferències individuals.   

Atesa la llarga tradició investigadora que ha estudiat i constatat, des dels albors de la 

civilització, la complexitat de la relació entre els cicles de la naturalesa i les diferències 

individuals en el comportament, a continuació es presenta una breu ressenya per a situar 

el lector en el seu context i trajectòria històrica. 

2.1. Breu ressenya històrica 

La tradició investigadora entorn la relació entre els cicles de la naturalesa i les diferències 

individuals en el comportament humà es remunta a èpoques molt primitives de la història 

de la humanitat: els antics astròlegs de Caldea i Babilònia van ser els primers a realitzar i 

sistematitzar les observacions sobre la influència dels ritmes de la natura en la conducta 

humana. Aquests, en la seva formulació per a estudiar el comportament, van incloure els 

factors del temps i l'espai, concloent que per a estudiar un individu, tal com si fos un vi, 

calia considerar el lloc i el temps del seu desenvolupament (Eysenck & Nias, 1982). Van 

observar també que molts dels comportaments animals i humans estaven sincronitzats 

amb fenòmens relacionats amb el ritme de les estacions, i per tant, amb les variacions 
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lumíniques i de temperatura de l'ambient. Van observar que la llum i la temperatura, 

anomenades actualment “zeitgebers” (de l'alemany, «donants de temps») actuaven com a 

estímuls fluctuants al llarg del dia, del mes i de l'any sobre els organismes vius i que molts 

dels processos conductuals orientats a la supervivència (vigília i descans, activitat, 

reproducció, ingesta, etc.) estaven sincronitzats amb aquestes fluctuacions ambientals per 

a facilitar la seva adaptació a les característiques cícliques i canviants del planeta Terra 

(Nelson, 1996).  

Més tard, en el bressol de la civilització occidental de l'antiga Grècia, Hipòcrates i Galè, el 

pares de la medicina, també van afirmar a partir de les seves observacions sistemàtiques 

del cos i del comportament humà, que l'entorn natural imposava rutines rítmiques a les 

quals les persones havien d’adaptar-se per poder sobreviure adequadament i no 

emmalaltir. Ja al segle XVIII, l’astrònom francès J. d'Ortous de Mairan i el biòleg suec C. von 

Linné van observar i analitzar sistemàticament els cicles temporals en les plantes, 

observacions que es consideren les primeres aportacions científiques a la Cronobiologia, la 

branca de la biologia que estudia la relació entre els éssers vius i el seu entorn temporal –

marcat per les fluctuacions de llum i temperatura ambientals- (Madrid, 2006; Martínez-

Carpio & Corominas, 2004). Més tard, el pare de l’evolucionisme, C. Darwin va descriure els 

fototropismes o reaccions de les plantes quan són estimulades per la llum i va proposar 

que aquests ritmes eren inherents a les propietats de les plantes per a facilitar la seva 

adaptació a l’entorn natural (Darwin, 1881).  

A mitjans del segle passat, es va començar a estudiar sistemàticament no només com i on 

ocorren determinats processos en els éssers vius, sinó també quan ocorren (Golombek, 
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2002) i la Cronobiologia inicia un desenvolupament exponencial (DeCoursey, 2004), amb 

un dels seus punts àlgids el 1994 amb el descobriment de la base genètica dels ritmes 

circadiaris en animals de laboratori (Vitaterna et al., 1994).  

Des d’aleshores, en mamífers i en humans, s’ha constatat l’existència de trastorns 

secundaris a les alteracions dels ritmes biològics, ritmes que s'alteren a causa de malalties, 

fàrmacs i substàncies que modifiquen ritmes, i ritmes que modifiquen el metabolisme 

d'alguns fàrmacs, diferències individuals en la producció de ritmes o en la resposta a les 

característiques rítmiques, entre d'altres (Adan, 2012; Madrid 2006; Prat & Adan, 2011). 

Així doncs, s'estan evidenciant empíricament molts dels supòsits de l'antiguitat sobre la 

connexió dels éssers vius amb l'entorn natural. Aquesta connexió garanteix la 

supervivència òptima dels organismes a les fluctuacions de l’ambient i s'ha demostrat des 

de diferents nivells (genètic, bioquímic, fisiològic o conductual). Per exemple, la manca 

d’encarrilament dels cicles ambientals externs amb els generats endògenament pels 

organismes, és un factor important per explicar part de la gènesi i desenvolupament de la 

simptomatologia d'alguns trastorns físics i psicològics. D’aquesta manera, en l’actualitat es 

suggereix que  la llum solar és un potent estímul extern que encarrila els processos 

fisiològics vitals i actua com un factor protector per al desenvolupament de diverses 

patologies, tant físiques com mentals, així com per a la manifestació simptomàtica 

d’algunes d’elles. Tanmateix, altres estímuls ambientals com l’ambient social i laboral o el 

menjar, també actuen com a “zeitgebers” que encarrilen aquests ritmes endògens en 

humans (Adan, 2012; Barnard & Nolan, 2008). 
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L’alteració d’aquest encarrilament té un efecte negatiu a curt i llarg termini en múltiples 

sistemes biològics, desorganitza els processos fisiològics i de conducta, altera la 

funcionalitat bàsica del comportament en la seva adaptació a l'ambient i està associat a la 

gènesi i manteniment d’alguns trastorns físics i psíquics en humans (Levy & Schibler, 2007; 

Barnard & Nolan, 2008). Tanmateix, s’ha constatat que les diferències individuals 

biorítmiques dels individus són un factor que intervé i marca uns patrons de resposta 

conductuals específics davant de l’encarrilament amb els cicles ambientals externs (Fleig & 

Randler, 2009; Prat & Adan, 2011; Art-2; Art-3). 

Tenint en compte que els patrons de comportament freqüent i la seva temporalitat són 

la base per a establir i definir les diferències individuals en la personalitat (Eysenck, 1967; 

Thomas & Chess, 1986; Zuckerman, 1991), la seva relació amb els ritmes biològics resulta 

un camp d’estudi que ha despertat molt interès en l’àrea de coneixement de la 

Cronobiologia en les quatre últimes dècades (Adan, Lachica, Caci & Natale, 2010; Caci, 

Robert & Boyer, 2004; Horne & Östberg, 1976; Larsen, 1985; Tankova, Adan & Buela-Casal, 

1994; Art-2; Art-3). Durant aquest període d’estudi, s’ha constatat que les diferències 

individuals en l’expressió rítmica de la conducta s’estan perfilant de manera robusta en 

diferents cultures, i es suggereix que aquestes contribueixen a explicar la variabilitat i 

fluctuacions en el comportament, molt probablement de forma universal.   

Els últims estudis entorn la personalitat i els ritmes biològics suggereixen que aquesta 

associació es produeix, especialment, a través dels components més temperamentals o 

constitucionals de la personalitat, és a dir, dels components biològics i genètics que 

expliquen la formació i desenvolupament de la conducta humana (Adan et al., 2010a; Caci 
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et al., 2004; Art-2; Art-3). Aquesta evidència implica una aproximació investigadora des 

d’una perspectiva psicobiològica del comportament, ja que els models biològics no només 

classifiquen i prediuen, sinó que també intenten explicar l’etiologia de la personalitat 

(Gomà-i-Freixanet, Valero, Puntí & Zuckerman, 2004; Eysenck, 1967; Zuckerman, Kuhlman, 

Joireman, Teta & Kraft, 1993; Art-1). 

2.2. Personalitat i models biològics 

A l’hora de definir les disposicions de la conducta i l’origen de les diferències individuals, 

el focus d’atenció amb més trajectòria i evidències científiques és l’anàlisi de les 

dimensions bàsiques de personalitat (Larsen & Buss, 2005). Les dimensions bàsiques de 

personalitat són constructes hipotètics que agrupen un conjunt de trets que, combinats 

entre ells, defineixen el comportament únic de l’individu en interacció amb l’entorn. El tret 

és el terme utilitzat per a descriure un grup d’hàbits repetits, consistents en diferents 

situacions, estables al llarg del temps i correlacionats entre ells, mentre que un hàbit és la 

suma de cadascuna de les respostes conductuals, específiques i observables, de l’individu 

davant de les demandes de l’ambient (Eysenck, 1967; Zuckerman, 2005). No obstant, les 

dimensions bàsiques de personalitat no només són indicadors de com l’individu respon de 

manera consistent i estable davant les demandes de l’ambient, sinó també de com aquest 

individu crea o cerca un ambient particular (Larsen & Buss, 2005; Penke et al., 2007). 

Tanmateix, en la definició actual de dimensió de personalitat i a diferència de les primeres 

taxonomies categorials dels antics grecs o de les categories proposades per altre teories de 

la personalitat (p. ex. les teories psicodinàmiques), s’observa una distribució continua dels 

diferents valors i nivells de la dimensió. En la població sana, les dimensions bàsiques de la 
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personalitat segueixen una distribució normal, il·lustrada en la corba de la campana de 

Gauss, amb la majoria de persones situades en valors propers a la mitjana i amb una 

minoria propera als valors extrems.  

Per a l’anàlisi científica de la personalitat, un nombre determinat de criteris han de ser 

aplicats per a l’estudi de les dimensions bàsiques de personalitat, incloent (a) una 

identificació fiable i similar d’estructures dimensionals de la personalitat a través de 

mètodes, gèneres, edats i cultures, i (b) l’estabilitat d’aquestes dimensions, mesurades en 

els mateixos individus al llarg del temps. Des d’un punt de vista psicobiològic, existeixen 

quatre criteris addicionals per a acotar aquesta anàlisi científica de la personalitat 

(Zuckerman, 1991):  

1- la identificació de tipus similars de trets de comportament en altres espècies animals, 

especialment en mamífers que conviuen en grups o manades. 

2- una heretabilitat genètica mínimament moderada de la dimensió. 

3- la identificació de marcadors biològics específics associats a aquesta dimensió. 

4- la identificació dels sistemes subjacents que integren el substrat neural de la 

dimensió.  

Per a l’estudi de les dimensions bàsiques de personalitat sota aquests criteris s’inclouen 

necessàriament models animals i estudis experimentals per tal de demostrar que les 

variacions en personalitat són degudes als components biològics i genètics del 

comportament, ja que els models experimentals en humans són complicats i èticament 



El model biològic dels Cinc Factors Alternatius de la Personalitat i els ritmes circadiaris____________________Introducció 

 

17 

 

difícils d’aplicar. Per aquest motiu, el gruix de recerca en personalitat humana des de la 

perspectiva biològica, s’ha dut a terme fonamentalment a través d’estudis correlacionals i 

d’anàlisis factorials d’ítems, escales i puntuacions obtingudes en tests construïts per a la 

seva descripció, ja sigui de forma empírica o racional (Larsen & Buss, 2005).  

Malgrat que els nous paradigmes en genètica del comportament suggereixen que el 

comportament pot ser estudiat de forma experimental o quasi-experimental (Ebstein, 

2006), quan es vol investigar el comportament d’un individu a través d’un ampli ventall de 

situacions i de forma extensiva en el temps, els autoregistres i els tests, ja siguin auto o 

hetero informats, ofereixen una aproximació més amplia i detallada que els estudis 

experimentals (Zuckerman, 1991). En experiments amb humans, en els quals el 

comportament és observat directament, a part de que suposen una gran dificultat ètica 

per a ser realitzats, les reaccions dels individus observats poden variar segons la manera en 

que es construeix la situació experimental, així com en funció de les instruccions verbals i 

explicacions dels investigadors, que poden generar expectatives i motivacions que 

modifiquen el resultat final de la conducta observada. En canvi, amb mètodes 

correlacionals aquest biaix es minimitza, mentre que amb models animals comparats, 

aquests biaxos desapareixen, ja que els animals no són susceptibles de modificar el seu 

comportament i ofereixen una informació directa i molt valuosa per a determinar fins a 

quin punt un comportament està controlat genèticament o biològica. Els mètodes 

biomètrics utilitzats en humans, es basen fonamentalment en observacions de les 

variacions naturals del comportament a través de mètodes correlacionals d’anàlisi amb 

marcadors biològics (Zuckerman, 2005).  
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Els tests de personalitat permeten mesurar les variacions naturals del comportament al 

llarg del temps i les diferents situacions. Els tests que han gaudit de més popularitat i que 

han estat més àmpliament utilitzats en l’avaluació de les dimensions bàsiques de 

personalitat han tingut els seus fonaments conceptuals en teories temperamentals i 

psicobiològiques acompanyades d’un gran nombre d’evidències empíriques que associen 

les dimensions bàsiques de personalitat amb certs marcadors genètics i determinats 

sistemes psicobiològics i psicofisiològics (Buss & Plomin, 1975; Thomas & Chess, 1986; 

Cloninger et al., 1993; Gray, 1970; Eysenck, 1967; Strelau, 1983; Zuckerman et al., 1993). La 

perspectiva biològica inclou diferents teories que s’han aproximat a l’estudi de la 

personalitat sota els quatre criteris d’anàlisi anteriorment mencionats amb l’objectiu de 

dilucidar les dimensions bàsiques que la formen. No obstant, aquesta aproximació 

tradicionalment ha diferenciat dos conceptes relatius a la definició inherent de 

personalitat: temperament i personalitat.  

Per exemple, Strelau (1983) diferencia els conceptes de temperament i personalitat a 

través de cinc principis clau: 

(1) el temperament té una base biològica relativament més forta, mentre que els 

condicionants socials són determinants per a la formació de la personalitat. 

(2) el temperament es manifesta des de la primera infància, mentre que la personalitat 

es manifesta en l’edat adulta, després de que el llarg període de socialització hagi produit 

el seu impacte en el comportament de l’individu. 
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(3) el temperament es pot observar en altres espècies animals, mentre que la 

personalitat és un fenòmen específic dels humans i inclou constructes psicològics no 

observables, com l’ “ego” o el “self” o variables cognitives com les expectatives o el “locus 

de control”.  

(4) el temperament descriu les característiques energètiques, temporals i estil de 

comportament, mentre que la personalitat fa referència al contingut o direcció intencional 

del comportament, tals com la necessitat d’assoliment o la dominància. 

(5) La personalitat es pot modular i és més influenciable que el temperament perquè 

integra una funció reguladora sobre els trets temperamentals: p. ex., l’activitat o 

l’emotivitat, trets temperamentals sobre els quals la personalitat determina la direcció i el 

grau en que s’expressen en funció de les demandes de l’ambient. 

Així doncs, el temperament fa referència als trets presents ja des de la infantesa, és 

aquell component més innat i constitucional de la personalitat, el determinant heretat i de 

caire més biològic. No obstant, malgrat que la distinció pot semblar clara a priori, l’anàlisi 

empírica detallada revela que els límits són una mica més borrosos i que els mètodes 

d’estudi sovint barregen o no inclouen de forma sistemàtica l’observació de la 

direccionalitat i grau del comportament, així com de la seva expressió fenotípica i 

estabilitat al llarg d’amplis períodes de temps per tal de diferenciar amb precisió el 

temperament de la personalitat (Zuckerman, 1991). Alguns autors (Eysenck, 1967; Gray, 

1970; Zuckerman, 2005) consideren que aquesta distinció no és tan important i 

suggereixen que la definició de personalitat adulta necessàriament inclou els components 
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més temperamentals i innats així com els adquirits de forma més significativa pel procés de 

socialització al llarg del temps.  

Per tots aquests motius, al llarg de la història la personalitat ha rebut diverses definicions 

proposades per diferents autors. Una de les definicions més acceptades i universals de 

personalitat és la proposada per H. J. Eysenck (1967) que la defineix com a "organització en 

part heretada, més o menys estable i duradora del caràcter, temperament, intel·lecte i físic 

d'una persona, que determina la seva adaptació única a l'entorn". Aquesta definició parteix 

de la base que la personalitat no és una entitat estàtica, sinó que és un sistema organitzat 

d’interaccions i processos ambientals i biològics que condicionen les diferències individuals 

en el comportament. Tanmateix, aquests processos impliquen unicitat, interacció entre 

biologia i ambient, freqüència d’aparició, i per tant coherència i organització temporal 

(Chamorro-Premuzic, 2007; Eysenck, 1967; Zuckerman, 2005). El concepte de personalitat 

doncs, suposa individualitat, atès que la personalitat és sempre concreta i singular, i és la 

suma de processos (conductuals, emocionals, cognitius i psicofísics) comuns a tots els 

individus, en tant que espècie, però que caracteritzen a cada persona en particular en 

funció de la seva intensitat, freqüència d’aparició i direccionalitat.  

Malgrat que els models biològics han estat depurats al llarg dels últims vint anys gràcies 

als avenços en genètica del comportament (Ebstein 2006; Penke et al., 2007), durant la 

segona meitat del s. XX, l’anàlisi taxonòmica de la personalitat va estar liderada pel model 

factorial-biològic tridimensional de H. J. Eysenck (1967). Eysenck va ser pioner en la 

consolidació de la Psicologia de la Personalitat com a disciplina científica i fundador d’un 

dels models factorials-biològics més vàlids i fiables del s. XX. Aquest model és un dels més 
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consistents, heurístics i replicats transculturalment en la història de la Psicologia. A 

diferència d’altres models taxonòmics factorials, la proposta d’Eysenck es va caracteritzar 

per l’establiment d’un nombre mínim necessari i suficient de 3 dimensions de personalitat 

basades en una teoria biològica i comparada amb animals que sustentava els seus 

fonaments racionals (Gomà-i-Freixanet & Tobeña, 1985): Extraversió-Introversió, 

Neuroticisme o Estabilitat-Inestabilitat emocional i Psicoticisme o duresa-blanesa mental. 

Aquestes dimensions, com a unitats amplies d’organització de la conducta, són bipolars i 

quantitatives, composades cadascuna per 9 unitats més específiques de conductes 

habituals o trets (veure Figura 1). Aquesta estructura jeràrquica i factorial de trets i 

dimensions va donar lloc a un model descriptiu més parsimoniós que altres models, com el 

dels 16 factors de R. B. Cattell (1943), i fou emmarcada per unes bases biològiques que van 

completar el model teòric-racional explicatiu de la personalitat. Des d’aquesta primera 

aproximació biològica moderna a la personalitat, el supòsit de base fou que les dimensions 

de personalitat tenien un component genètic més o menys moderat i uns sistemes 

biològics que regulaven l’expressió d’aquestes dimensions. Aquest supòsit ja fou formulat 

per Hipòcrates i Galè, els quals van proposar quatre tipus temperamentals en funció dels 

fluïds corporals (colèric, sanguini, flegmàtic i melancòlic) i més tard pel psiquiatra W. 

Sheldon i la seva teoria sobre el temperament i la constitució corporal (Larsen & Buss, 

2005).  
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Segons el model d’Eysenck, la base biològica de la dimensió Extraversió-Introversió rau 

en el funcionament del sistema reticular activador ascendent (SARA), el qual activa de 

manera inespecífica el Sistema Nerviós Central (SNC) i l’escorça cerebral, participa en el 

manteniment de l’estat d’alerta i de la concentració, i en el control del cicle son-vigília 

(veure Figura 2). Sota aquest supòsit, en situació de repòs els introvertits tenen un SARA 

més activat, i per tant tendeixen a evitar l’estimulació externa; mentre que els extravertits, 

en situació de repòs, presenten un SARA menys activat, menys alerta i per tant, necessiten 

i busquen més estimulació externa per arribar als seus nivells òptims d’activació i 

Figura 1. Model tridimensional jeràrquic de H. J. Eysenck. Font: Eysenck & Eysenck, 1975. 
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funcionament. D’altra banda, Eysenck va hipotetitzar i evidenciar que la dimensió 

Neurotisme està relacionada amb l’activació del Sistema Nerviós Autònom (SNA) i del 

Sistema Límbic, que regulen les respostes fisiològiques i conductuals de supervivència 

bàsica, i les relacionen amb estímuls i respostes de caire emocionals, en especial amb 

aquelles conductes inhibitòries del comportament relacionades amb la por (Figura 2). 

D’aquesta manera, les persones que puntuen alt en Neuroticisme presenten més 

inestabilitat emocional, més tensió i inhibició perquè hi ha una activació més ràpida, més 

freqüent i més intensa del SNA i del Sistema Límbic enfront els estímuls de l’entorn que són 

percebuts de forma més intensa com a amenaçadors en comparació amb les persones que 

puntuen baix en aquesta dimensió. Mentre que aquestes dues dimensions inicials van 

mostrar validesa de constructe i consistència interna en mostres de diferents edats, 

gèneres i cultures al llarg del temps, la tercera dimensió Psicoticisme –que estava 

fonamentada biològicament en els nivells basals d’hormones gonadals i els circuits 

funcionals de la testosterona- va ser la dimensió més discutida, ja que psicomètricament 

fou la menys consistent i la més revisada en posteriors models d’anàlisi de les dimensions 

bàsiques de personalitat. 



El model biològic dels Cinc Factors Alternatius de la Personalitat i els ritmes circadiaris____________________Introducció 

 

24 

 

 

 

 

Un altre model important que va establir les bases biològiques de la personalitat normal 

fou el de J. A. Gray (Gray, 1970; 1981), sota el supòsit pavlovià que el cervell té 

Figura 2. Bases biològiques de l’Extraversió (SARA) i del Neuroticisme (Sistema límbic) segons el model 

teòric de H. J. Eysenck. Font: Eysenck, 1967. 
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mecanismes excitatoris i inhibitoris i, per tant, un sistema d’aproximació i un sistema 

d’inhibició conductuals diferenciats davant la sensibilitat al càstig i a la recomensa. Gray 

proposà dos eixos dimensionals de classificació, alternatius i diferents als d’Eysenck:  

(1) Ansietat, com a resposta de cada individu davant de senyals que prediuen un possible 

càstig o absència de recompensa, modulada pel sistema d’inhibició conductual (SIC) 

(2) Impulsivitat, com a resposta en funció de la sensibilitat a la recompensa, modulada 

pel sistema d’activació conductual (SAC).  

Més tard, va afegir un tercer sistema orientat a la lluita o a la fugida davant de senyals 

amenaçants de dolor o esdeveniments aversius incondicionats. Segons Gray, els individus 

difereixen entre si fonamentalment en la sensibilitat relativa als sistemes SIC i SAC davant 

dels senyals de càstig i recompensa, i tenen el seu equivalent en el model d’Eysenck segons 

s’il·lustra en el gràfic de la Figura 3. 

 

Figura 3. Relació entre les dimensions de Gray (impulsivitat i ansietat) i les dimensions d’Eysenck (extraversió i 

inestabilitat emocional).  Font: Gray, 1981. 
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Altres autors adscrits a les teories biològiques són A. Buss i R. Plomin (1975) i A. Thomas i 

S. Chess (1986). Aquests autors es focalitzen en l’anàlisi del temperament i mantenen que 

les dimensions bàsiques de personalitat són aquelles que es poden observar ja des de la 

primera infantesa, i es mantenen amb una gran consistència al llarg del cicle vital. Buss i 

Plomin, considerats els pares de la psicologia evolucionista de la personalitat (Larsen & 

Buss, 2005; Penke et al., 2007) proposen tres paràmetres o disposicions bàsiques en 

l’anàlisi de la personalitat: Emotivitat (fa referència a la intensitat de les reaccions de les 

emocions bàsiques), Activitat (nivell d’energia general de l’individu i la necessitat de fer 

coses) i Sociabilitat (necessitat d’interactuar amb els altres i de tenir sentit de grup). D’altra 

banda, Thomas i Chess van proposar inicialment 9 categories d’anàlisi de la personalitat en 

infants, de les quals només cinc van mostrar-se fiables (Zuckerman, 1991) en les anàlisis 

factorials posteriors: Activitat (nivell d’activitat durant les hores de menjar, banyar-se, 

jugar, vestir-se, etc.), Aproximació/Retirada (reaccions als estímuls nous tals com menjar o 

persones), Ritmicitat (regularitat en el temps d’aparició de funcions fisiològiques bàsiques 

tals com menjar o dormir), Adaptabilitat (respostes a llar plaç davant de situacions 

diferents, flexibilitat del comportament) i Distracibilitat (facilitat per a canviar la direcció de 

l’atenció d’un estímul a un altre). Aquestes disposicions generals i heretades interactuen 

de forma complexa i transaccional amb les variables ambientals al llarg del cicle vital, però 

anàlisis posteriors indiquen que només les tres primeres categories es mantenen de forma 

relativament estable des de la infantesa fins a l’etapa adulta (Zuckerman, 2005). 

Un altre model sobre el funcionament i reactivitat del SNC davant dels estímuls amb 

bases pavlovianes, és el model temperamental de J. Strelau (1983). Les dimensions 
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proposades van ser inicialment definides pels resultats de les diferències individuals 

observades amb models animals en fenòmens de laboratori tals com processos psicofísics, 

psicofisiològics o de condicionament. No obstant, la manca d’estudis sobre la validesa del 

model, fan d’aquest plantejament un dels menys estudiats i validats transculturalment. Les 

tres dimensions bàsiques de personalitat que Strelau planteja com a resultat dels 

experiments de laboratori amb models animals i en relació al SNC són: (1) Força 

d’excitació, relacionada amb la capacitat de continuar treballant i actuant sota molta 

estimulació, condicions intenses, distractores o inquietants. Aquesta dimensió està molt 

relacionada amb la dimensió Extraversió del model d’Eysenck (Zuckerman, 1991); (2) Força 

d’inhibició, relacionada amb la capacitat d’inhibir comportaments, moderar la resposta cap 

a la baixa i mantenir la calma sota provocació d’estímuls ambientals; i (3) Movilitat dels 

processos nerviosos, en referència a la facilitat amb la qual un organisme passa de 

l’excitació a la inhibició i viceversa, és a dir, la rapidesa amb la que un individu s’activa i es 

desactiva o amb la que passa d’una activitat a una altra. Les persones que són lentes en 

canviar es considera que tenen una mobilitat feble. 

Més endavant, R. Cloninger (Cloninger, 2002; Cloninger et al., 1993) desenvolupa un 

model de la personalitat des de l’àmbit clínic i psicofarmacològic que tracta d'integrar les 

bases biològiques de la personalitat en interacció amb l'experiència i el posterior 

aprenentatge sociocultural. Les observacions sobre la personalitat de R. Cloninger, tenen el 

seu origen en la pràctica clínica i en la predicció de la vulnerabilitat als trastorns mentals. A 

la dècada dels 80, va desenvolupar un model general de temperament sobre la base de 

dades genètiques, neurobiològiques i neurofarmacològiques, en lloc d'utilitzar l'anàlisi de 
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factors de comportament o d'auto-informes que en general havien estat utilitzats pels 

psicòlegs de la personalitat normal. Les quatre dimensions de temperament plantejades 

per Cloninger són Cerca de novetat (impulsiu, cercador de sensacions, ràpid vs. rígid, lent, 

rutinari), Evitació del dany (ansiós, pessimista vs. no ansiós, optimista), Dependència de la 

Recompensa (càlid, cerca d’aprovació vs. fred, distant, independent) i Persistència 

(ambiciós, perseverant vs. fàcilment desanimat, baix rendiment), mentre que les tres 

dimensions de caràcter són Auto-Direcció, Cooperació i Trascendència. Les dimensions de 

temperament van mostrar-se com a potents predictors dels trastorns de personalitat i de 

la vulnerabilitat a patir un ampli ventall de trastorns mentals. Aquest model de la 

personalitat representa un dels primers intents d'integrar les idees actuals sobre els 

sistemes de neurotransmissors en la investigació de la personalitat i es suggereix que la 

Cerca de Novetats i la Dependència de Recompensa s'associen amb els circuits de la 

dopamina, mentre que l’Evitació del Dany s’associa amb els circuits serotoninèrgis i amb 

els de la noradrenalina. Tanmateix, nombrosos correlats genètics s’han associat 

posteriorment a les dimensions de temperament, entre ells cal destacar l’associació del 

gen D4DR amb la Cerca de Novetats i el gen 5-HTTLPR amb l’Evitació del Dany, dimensió 

estretament relacionada amb l’ansietat (Cloninger, 2002; Ebstein, 2006).  

L’any 1991, apareix un nou model psicobiològic de la personalitat proposat pel professor 

M. Zuckerman: el Model dels Cinc Factors Alternatius, anomenat així en resposta al model 

dels Cinc Grans Factors lèxics de la personalitat (Costa & McCrae, 1992).  Aquest model 

(Zuckerman, 2005; Zuckerman et al., 1993) va emergir d’una sèrie d’anàlisis factorials fetes 

amb les 46 escales més utilitzades històricament en recerca psicobiològica, escales 
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validades transculturalment i utilitzades tradicionalment com a mesura del temperament i 

de les dimensions bàsiques de personalitat normal (Zuckerman et al., 1993; Joireman & 

Kuhlman, 2004; Gomà-i-Freixanet et al., 2004). Aquest model teòric dels Cinc Factors 

Alternatius, influenciat significativament per alguns dels models anteriors i fonamentat en 

evidències empíriques, es focalitza principalment en les característiques psicobiològiques i 

les funcions evolutives de les dimensions bàsiques de la personalitat. Eysenck (1992) i 

Zuckerman (2005) indiquen que els estudis psicobiològics ofereixen valuoses aportacions 

neurobiològiques i genètiques que ajuden a una millor comprensió i explicació del 

comportament humà des d’un punt de vista evolutiu. Aquests autors consideren que en els 

models de personalitat no cal incloure mesures d'interès cultural, caràcter o estils 

intel·lectuals a causa del principi teòric que els trets bàsics de personalitat han de ser 

fàcilment comparables amb els trets d'altres espècies animals i s’han de poder identificar al 

llarg de tot el desenvolupament evolutiu dels individus.  

A partir de l’anàlisi factorial, Zuckerman i cols. (1993) es plantegen un model alternatiu 

de personalitat que inclou (1) l'Agressivitat-Hostilitat com a factor únic i diferenciat del (2) 

Neuroticisme-Ansietat, distinció que es va considerar important ja que ambdós constructes 

tenen diferents bases psicobiològiques, tal com les anàlisis factorials van confirmar. D'altra 

banda, la dimensió Extraversió d’Eysenck es va dividir en dos factors separats de (3) 

Sociabilitat i (4) Activitat, a causa de la identificació i la inclusió de l'activitat com un tret 

bàsic important en el desenvolupament del temperament en els nens i en altres models 

psicobiològics (Buss & Plomin, 1975; Thomas & Chess, 1986).  Finalment, la (5) Impulsivitat 

i Percaça de Sensacions, el primer tret inclòs en el Psicoticisme i el segon en l’Extraversió 
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del model final d’Eysenck, van unir-se en un mateix factor independent, mostrant així la 

seva íntima relació, tant factorial i conductual, com psicobiològica.  

Aquest model dels Cinc Factors Alternatius és l’utilitzat en la present tesi doctoral, 

donades tant les propietats psicomètriques del qüestionari que l’avalua com la seva sòlida 

base teòrica. El qüestionari de personalitat de Zuckerman-Kuhlman (ZKPQ; Zuckerman et 

al., 1993) ha demostat una bona fiabilitat i validesa de les puntuacions que se’n deriven en 

diferents països (De Pascalis & Russo, 2003; Gutiérrez-Zotes, Ramos & Sáiz, 2001; 

Ostendorf & Angleitner, 1994; Shiomi et al., 1996; Wu et al., 2000; Valero, 2009). Els 

primers estudis de replicabilitat de les puntuacions del qüestionari ZKPQ en mostres 

catalanes i espanyoles es varen dur a terme l’any 2004 i la seva traducció ha estat 

completada i validada amb èxit gràcies als treballs liderats per la professora M. Gomà-i-

Freixanet. El qüestionari ha mostrat bona fiabilitat interna, estabilitat temporal, així com 

validesa convergent, discriminant i de consens (Gomà-i-Freixanet et al., 2004; Gomà-i-

Freixanet & Valero, 2008; Gomà-i-Freixanet, Wismeijer & Valero, 2005; Gomà-i-Freixanet, 

Soler, Valero, Pascual & Pérez, 2008; Martínez et al., 2010; Pascual et al., 2007).  

El primer article d’aquest compendi (Art-1) forma part d’aquest procés d’adaptació i 

validació de la versió americana original en una àmplia mostra de la població general 

espanyola (n=1.000), representativa d’un rang d’edat entre 18 i 88 anys, i amb una 

distribució equilibrada adequadament per sexes i nivells educatius. Tanmateix, és el primer 

treball sobre la validesa i fiabilitat del ZKPQ en una mostra tan àmplia i representativa de la 

població a nivell mundial. Malgrat que validar inicialment les propietats psicomètriques 

dels qüestionaris de personalitat normal en mostres d’estudiants universitaris és una 
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estratègia freqüent, adequada i senzilla gràcies a la disponibilitat i característiques mostrals 

dels estudiants, aquesta validació s’ha de continuar en mostres més àmplies i 

representatives de la població general, com és el cas de l’estudi anteriorment mencionat. 

Això és el que permet disposar de barems poblacionals adequats, fer inferències 

científiques més acurades, i contrastar les puntuacions adequadament amb les de 

poblacions clíniques (Cronbach & Gleser, 1965). 

Tot i que en els 3 articles que composen aquest compendi (Art-1; Art-2 i Art-3),  

s’exposen i s’expliquen tant les característiques del model biològic dels cinc factors 

alternatius (AFFM), com les del seu qüestionari (ZKPQ), a continuació es resumeixen les 

cinc dimensions bàsiques de personalitat. Tanmateix, per tal de conèixer de forma més 

detallada les associacions de l’AFFM amb els marcadors i sistemes biològics, s’inclou un 

resum il·lustratiu d’aquestes associacions.  

El qüestionari, composat per un total de 99 ítems dicotòmics, mesura els següents 

factors: 

Neuroticisme-Ansietat: tendència a estar preocupat, tens, hiperalerta, disgustat, ser 

poruc i indecís, tenir manca d’auto-confiança i ser molt sensible a les crítiques.  

FUNCIÓ EVOLUTIVA: Por, prudència, cautela, alerta, atenció als perills.  

Activitat: necessitat de tenir una activitat diària continua i certa incapacitat per a 

descansar quan no hi ha res a fer, preferència pels treballs desafiadors i difícils, així com un 

alt grau d’energia per a treballar i fer varies tasques alhora.  
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FUNCIÓ EVOLUTIVA: Activitat orientada a la supervivència bàsica, buscar menjar, 

mobilitat, actuar per obtenir recursos, etc. 

Sociabilitat: fa referència als amics que es tenen, el temps que es passa amb ells i el gust 

per anar a les festes i reunions socials, la preferència per la companyia dels altres en 

contrast a la soledat i fer coses sol.  

FUNCIÓ EVOLUTIVA: llaços afectius i de confiança, treball cooperatiu, defensa i protecció 

de l’espècie. 

Impulsivitat i Percaça de Sensacions: la Impulsivitat es refereix a la manca de planificació 

i a la tendència a actuar sense pensar. La Percaça de Sensacions indica la necessitat general 

d’aventura i excitació, preferència per situacions i amics impredictibles, i la voluntat 

d’assumir riscos pel sol fet de viure’ls.  

FUNCIÓ EVOLUTIVA: resposta ràpida davant de situacions incertes i urgents, recerca de 

territoris desconeguts per a obtenir nous recursos, exposició a possibles perills per a 

garantir la supervivència.  

Agressivitat-Hostilitat: agressivitat verbal, dir paraulotes, mostrar un comportament 

groller i descuidat amb els altres, antisocial, disposat a la venjança, el rencor i a la 

impaciència amb els altres. 

FUNCIÓ EVOLUTIVA: marcar límits, defensar el territori i l’espècie, aconseguir recursos, 

etc. 
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S’inclou una escala addicional anomenada Infreqüència que permet la detecció i 

l'eliminació de subjectes amb desitjabilitat social i/o que presenten poca cura a l’hora de 

respondre el qüestionari. Aquesta escala assegura que cap dels cinc factors avaluats són 

afectats per aquests biaixos de resposta.  

Els correlats psico-fisiològics i les relacions amb els marcadors biològics de l’AFFM es 

resumeixen en la Figura 4. 

 
 

 

Malgrat que en la Figura 4 no s’inclou, estudis neuroendocrins posteriors suggereixen 

que el paper de les hormones que regulen els processos de neurotransmissió en la 

formació de la personalitat, no només inclouen les hormones gonadals, sinó també el 

cortisol (Netter, 2004; Oswald et al., 2006; Sher, 2005; Shoal, Giancola & Kirillova, 2003). 

Figura 4. Model biològic dels cinc factors alternatius de personalitat de Zuckerman amb les conductes i 
cognicions bàsiques derivades de les emocions, els processos psicofisiològics i els processos psicobiològics.  

Font: Zuckerman, 1991. 
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Aquesta hormona, especialment implicada en l’activació de la conducta i en els estats de 

son i vigília a través de l’activitat de l’eix hipotalàmic-adrenal (HPA), és regulada per 

mecanismes circadiaris i està positivament relacionada amb la resposta a l’estrés i la 

depressió, i negativament relacionada amb el control dels impulsos o l’agressivitat 

(Kudielka & Wüst, 2010; Shoal et al., 2003). Malgrat que les relacions entre el cortisol i el 

Neuroticisme-Ansietat, Agressivitat-Hostilitat i Impulsivitat-Percaça de Sensacions estan 

més ben fonamentades i contrastades, la relació amb Sociabilitat i Activitat dins del marc 

teòric i empíric de l’AFFM, encara està per definir amb més precisió. Els estudis previs 

suggereixen que les diferències individuals en el gènere s’han d’incloure en els models 

d’anàlisi psicobiològic de la personalitat, així com les diferències de l’activitat de l’eix HPA 

que marquen els nivells de cortisol de l’organisme (Netter, 2004; Oswald et al., 2006; 

Zuckerman, 2005). L'activitat de l'eix HPA marca el patró de reactivitat a l'estrès i és un 

sistema de gran capacitat adaptativa que es caracteritza per una marcada variabilitat inter i 

intraindividual en la regulació de les respostes de l’individu davant les demandes de 

l’ambient. Un dels marcadors biològics més estudiats i que indiquen aquesta variabilitat en 

l'activitat basal de l'eix HPA és la resposta del cortisol al despertar, que presenta també 

diferències individuals en funció del cronotipus o nivells de matutinitat-vespertinitat 

(Kudielka & Wüst, 2010). 

En l’estudi de les estructures neuroanatòmiques relacionades amb la personalitat, s’ha 

constatat precisament que l’hipotàlem és una estructura especialment rellevant en la seva 

formació i desenvolupament. L'hipotàlem és un nucli del sistema nerviós que forma part 

del diencèfal, se situa anatòmicament per sota del tàlem i regeix l’activitat de la glàndula 
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pituïtària o hipòfisi, la qual regula l’activitat endocrina. Està format per milers de milions de 

llargues neurones, moltes agrupades en nervis que projecten a altres àrees del cos (Levy & 

Schibler, 2007; Nelson, 1996; Zuckerman, 1991, 2005) i la seva funció principal és regular 

l'equilibri biològic de l'organisme i modular el comportament essencial per a la 

supervivència de l'individu, incloent la nutrició, la sexualitat, l'afrontament i la fugida, així 

com amb la generació i regulació del comportament emocional (Zuckerman, 1991). També 

regula i té el control últim de les funcions del sistema nerviós vegetatiu, rep i envia 

informació des de diverses fonts: del nervi vague, de la pressió sanguínia i la distensió 

intestinal, del nervi òptic sobre llum i foscor a través de l’eix-hipotalàmic-adrenal i la 

glandula pineal, responsable de la producció de l’hormona melatonina, de la temperatura 

de la pell, des d'altres parts del sistema límbic i del nervi olfactori, informació que ajuda en 

la regulació de la fam i la sexualitat, de sensors propis que lliuren informació sobre el 

balanç iònic i la temperatura de la sang, i d’altres projeccions del tronc encefàlic que 

condueixen la informació sensorial de i a la resta del cos.  

D'altra banda, també és un dels centres anatòmics i fisiològics que modula 

intrínsecament les conseqüències de la recompensa i el càstig, pel que, juntament amb el 

sistema límbic, l'hipotàlem és una estructura fonamental per entendre el substrat biològic 

de la personalitat (Zuckerman, 1991). És aquí, a l’hipotàlem, més concretament en el nucli 

supraquiasmàtic, on es troben i s’enllacen els mecanismes dels ritmes biològics circadiaris 

amb els de la personalitat, marcant els patrons temporals de la fisiologia humana i els 

ritmes de conducta, encarrilant-los amb els ritmes exteriors ambientals (Art-3). 
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2.3. Els ritmes circadiaris en humans 

Al llarg de l'evolució, tots els organismes vius han desenvolupat un sistema biològic 

específic per a adaptar-se a les característiques cícliques del nostre planeta, entre les quals 

destaca el moviment de rotació de la Terra, que dona lloc als principals canvis ambientals 

de llum i foscor del dia i la nit. Aquest sistema anomenat “rellotge biològic” es troba en 

totes les espècies, des de les unicel·lulars fins organismes més complexos com els humans.  

Els ritmes endògens dels organismes que anticipen el cicle de dia i nit, s’anomenen ritmes 

circadiaris i tenen una durada aproximada de 24 hores. Existeixen altres tipus de ritmes 

biològics (veure Taula 1), però els més estudiats en Cronobiologia són els ritmes circadiaris 

degut al seu interès clínic. En mamífers, el nucli supraquiasmàtic de l'hipotàlem (NSQ), un 

grup de neurones de l’hipotàlem medial, és una de les estructures neuroanatòmiques més 

rellevants del sistema biològic que regula els ritmes circadiaris (Herzog, 2007; Levy & 

Schibler, 2007) i actua com un marcapassos, anticipant endògenament els canvis externs 

de llum i temperatura i programant els canvis biològics necessaris en l’organisme per a la 

seva adaptació (veure Figura 5). El conjunt d'elements que controlen els ritmes biològics de 

naturalesa circadiària és el que coneixem com a sistema circadiari.   

El sistema circadiari està integrat per tres elements bàsics: 

  * l'oscil·lador endògen (marcapassos o rellotge intern), capaç de generar un senyal 

circadiari, en el cas dels mamífers, és el NSQ, que està programat genèticament. 
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    * les vies aferents al NSQ, que permeten l'arribada al mateix de senyals de sincronització 

procedents del medi extern sobre els nivells de llum i foscor. 

    * les vies eferents des del NSQ cap a altres estructures que executen la ritmicitat 

circadiària a través de l’alliberació de diferents hormones i neurotransmissors. 

El NSQ es troba situat anatòmicament per sobre de l'encreuament dels nervis òptics i la 

seva activitat està influenciada per la informació sobre les variacions de llum ambiental que 

rep a través del tracte retino-hipotalàmic i del tracte geniculo-talàmic. Aquests tractes 

provenen de la retina, la qual conté no només fotoreceptors que permeten distingir colors i 

formes, sinó que també té cèl·lules ganglionars amb un pigment anomenat melanopsina 

que codifica la informació sobre els nivells de llum i foscor que s’envia al NSQ.   

Dins del NSQ podem considerar dues zones. Una, l'àrea de les aferències visuals, a la qual 

arriben els axons de les vies que porten la informació lluminosa (vies retinohipotalàmica i 
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genículohipotalámica). Les neurones d'aquesta àrea contenen pèptid intestinal vasoactiu 

(VIP) com a principal neurotransmissor, encara que hi ha algunes neurones que contenen 

gastrina. La segona àrea es caracteritza per no rebre aferències visuals, i està integrada per 

una gran població de neurones productores de vasopressina (AVP), així com algunes 

petites poblacions de neurones productores de somatostatina, encefalines, pèptid atrial 

natriurètic i angiotensina. 

 

 

Les neurones de les dues zones, a més de produir pèptids, sintetitzen el 

neurotransmissor inhibidor GABA. Pel que fa a les aferències no visuals, són aquelles de 

tipus humoral, entre les quals destaca l'hormona melatonina que prové de la glàndula 

pineal. S'han descrit receptors per melatonina en el NSQ i l'administració programada 

Figura 5. Sistema circadiari en humans. Font: Nelson 1996. 
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d'aquesta hormona és capaç d'induir la sincronització de determinats ritmes. La 

melatonina és coneguda com l’"hormona de la foscor” ja que la seva secreció es limita al 

període de foscor i és inhibida per la llum. Conseqüentment, la melatonina constitueix un 

senyal químic circulant que “mesura" la durada de la nit. Aquesta via és bidireccional, un 

cop el NSQ rep la informació visual, la interpreta i l’envia a la glàndula pineal, la qual 

secreta la hormona melatonina en resposta a l’estimulació del NSQ. La producció de 

melatonina es pot suprimir total o parcialment per l’exposició a llum natural o artificial. La 

secreció de melatonina doncs, és baixa durant el dia i augmenta durant la nit i és 

responsable de la preparació de l’organisme per al son i el descans (Herzog, 2007; 

Rosenwasser, 2009; Wher, 2001).  Els axons que emergeixen del NSQ formen quatre grans 

grups d’eferències: 1) el major, acaba a la zona subparaventricular de l'hipotàlem i algunes 

fibres entren al nucli paraventricular; 2) el segon grup projecta al nucli dorsomedial i àrea 

ventral tuberal; 3) el tercer grup està constituït per fibres que acaben a la zona 

periventricular i àrea retroquiasmàtiques, i 4) finalment, algunes fibres acaben en 

l'hipotàlem lateral i àrea preòptica. En conclusió, les eferències del NSQ es dirigeixen 

principalment a altres àrees de  l'hipotàlem, especialment a les adjacents i a la glàndula 

pineal (Adan, 2005). 

L'expressió rítmica endògena encarrilada amb els ritmes naturals de llum és un indicador 

universal de salut, d’adaptació òptima a l’entorn i de qualitat de vida en totes les fases del 

cicle vital (Adan, 2012; Wher, 2001). Existeixen marcadors biològics i fisiològics considerats 

com a mesures de la funcionalitat del sistema circadiari i que aporten una valuosa 
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informació sobre l’organització dels seus processos fisiològics. Entre aquests marcadors es 

troben: 

(a) la temperatura corporal, tant la central com la perifèrica (Duffy et al., 2011; Kerkhof & 

van Dongen, 1996; Sarabia, Madrid & Rol, 2009). 

(b) la secreció de cortisol (Bailey & Heitkemper, 2001; Kudielka, Bellingrath & 

Hellhammer, 2007). 

(c) la qualitat i les hores de son (Adan, 2004; Buckley & Schatzberg, 2005). 

(d) la secreció de melatonina (Duvocovich, 2007; Gibertini, Graham & Cook, 1999; Reiter, 

1991).  

 

 

 

 

 

 

Un funcionament adequat d’aquest processos mostra que la secreció de cortisol té els 

seu pic al matí, indicant l’activació de l’organisme davant de l’inici d’un nou dia i preparant-

lo per a fer front a les demandes de l’ambient, mentre que la secreció de melatonina té el 

seu pic al vespre-nit, indicant la relaxació de l’organisme i preparant-lo per a dormir i 

Figura 6. Ritmes circadiaris dels nivells de cortisol i melatonina. Font: Reiter, 1991. 
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descansar (veure Figura 6). No obstant, en humans existeixen diferències individuals que 

marquen uns “cronotipus” diferenciats en funció de l’edat, el sexe o en l’acrofase (moment 

màxim en el decurs de cada cicle d'un ritme biològic) dels marcadors biològics i fisiològics 

dels ritmes circadiaris. A continuació es resumeixen les principals diferències individuals 

observades en els ritmes circadiaris humans. 

Diferències individuals en els ritmes circadiaris 

 Com s’ha comentat anteriorment, els ritmes circadiaris, duren un període de 24 hores 

aproximadament. En funció de l’acrofase (o punt en que els marcadors biològics mostren 

els seus valors màxims) i del moment del dia en que un organisme mostra la seva màxima 

activitat (l’activitat és un marcador dels ritmes circadiaris), els animals es poden classificar 

en animals nocturns o actius durant la nit (el mussol, el ratpenat, les serps, els ratolins, els 

gats, alguns depredadors com el puma, etc.) i en diürns o actius durant el dia (el gall, els 

elefants, les girafes, els esquirols, etc.). També hi ha animals crepusculars, és a dir, actius 

durant el capvespre i l'alba com el cérvol de cua blanca. Quan un animal presenta 

alteracions en els seus ritmes circadiaris, es desencadenen una sèrie de problemes que 

afecten la supervivència i evolució dins del seu ecosistema. En mamífers s'han observat les 

següents conductes circadiàries: activitat, agressió, conducta sexual, aparellament i còpula, 

conducta maternal, depredació, ingesta de líquids i menjar, emmagatzematge del menjar, 

rosegar, dormir, immobilitat tònica i muscular o vocalització (Nelson, 1996).  

Els humans, encara que som una espècie diürna, mostrem diferències individuals en 

l’acrofase dels ritmes circadiaris, diferències que s’han agrupat en tres diferents tipologies 
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circadiàries o cronotipus: hi ha tipus matutins, vespertins i intermedis. Els matutins 

s'aixequen i s'activen més d'hora al matí i van a dormir poc després del vespre, els 

vespertins s'aixequen i se'n van a dormir tard passada la mitjanit, mentre que els 

intermedis no presenten tendències extremes i s'acostumen a aixecar-se i anar a dormir 

després que els matutins però abans que els vespertins (Adan, 2005). De totes maneres, no 

podem dir que el patró rítmic dels intermedis se situï només entre els dos cronotipus 

extrems per a tots els paràmetres sinó que presenten un patró més flexible en el seu 

funcionament circadiari.   

La distribució del cronotipus  en la població segueix la llei normal, amb la majoria 

d’individus (60% aprox.) amb puntuacions intermèdies, un 20% aproximat d’individus a 

l’extrem de matutinitat i l’altre 20% a l’extrem de vespertinitat (Adan & Natale, 2002; 

Tsaousis, 2010; Art-2; Art-3). Aquesta tipologia circadiària es pot avaluar a partir de 

qüestionaris d’autoavaluació fàcils i ràpids de completar (Adan & Almirall, 1991; Horne & 

Östberg, 1976; Smith, Reilly & Midkiff, 1989) que permeten obtenir informació sobre les 

preferències horàries de l’individu al llarg del dia en paràmetres com el rendiment cognitiu, 

el rendiment físic, les hores de llevar-se i anar a dormir. Un dels primers qüestionaris, així 

com un dels més utilitzats i validats transculturalment amb diferents idiomes i a través de 

diferents marcadors biològics, és el Qüestionari de Matutinitat-Vespertinitat de Horne i 

Östberg (MEQ; 1976). Quinze anys més tard, es va publicar una versió reduïda amb només 

cinc ítems, el qüestionari de Matutinitat-Vespertinitat reduït (rMEQ; Adan & Almirall, 1991) 

amb bones propietats psicomètriques i validat també en diferents països (Chelminski, 

Petros, Plaud & Ferraro, 2000; Urbán, Magyaródi & Rigó, 2011).  
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Són nombrosos els treballs que han observat correlats significatius entre els tres 

cronotipus (especialment entre aquells que es troben en els extrems oposats) i l’acrofase 

de la temperatura corporal i l’hora de llevar-se, amb una anticipació d’entre 2 i 4 hores per 

als matutins en comparació amb els vespertins (Duffy et al., 2011). Altres estudis que han 

analitzat les fluctuacions diàries dels paràmetres entre els diferents cronotipus i les 

diferències d’acrofase en correlats cognitius i conductuals, indiquen que aquestes 

diferències poden arribar a variar entre 2 i 12 hores (Adan, Natale & Caci, 2008). Es 

suggereix que aquestes variacions responen a diferències rítmiques en la secreció diürna 

de cortisol i la secreció nocturna de melatonina i recentment, s'han aportat evidències 

sobre la seva herència genètica, indicant que el gen responsable de tot el sistema circadiari 

en humans és el gen «rellotge» 3111T/C. Aquest gen està relacionat amb la regulació 

metabòlica i les seves variacions afecten la homeostasi de diferents vies del metabolisme 

(Garaulet et al., 2011; Hur, 2007; Mishima et al., 2005). Els polimorfismes d’aquest gen 

s'associen no només amb les diferències individuals en la tipologia circadiària en humans 

(Lamont, James, Boiven & Carmekian, 2007), sinó també amb el metabolisme basal, el pes 

o la ingesta (Garaulet et al., 2011). Els individus portadors d'una o dues còpies de l’al·lel 

3111T/C del gen rellotge han mostrat un augment en la vespertinitat i una matutinitat 

reduïda, mentre que els individus amb l’al·lel 3111T/T han mostrat una major puntuació 

matutina. 

No obstant, malgrat que la llum és el principal marcador o zeitgeber del rellotge biològic, 

l'ambient social i laboral, organitzat de forma bàsicament diürna en les societats humanes, 

i altres senyals com l'alimentació i l'activitat locomotora són factors que també influeixen 
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en la ritmicitat circadiària dels individus (Barnard & Nolan, 2008; Randler & Díaz-Morales, 

2007). Tot i que els nostres ritmes circadiaris són endògens i estan programats 

genèticament, en absència d'un senyal lumínic diari potent com la llum solar, aquests 

ritmes es poden allargar entre 25 i 33 hores, de manera que s’acabi generant un 

desequilibri fisiològic general en l’organisme (Adan, 2005; Levy & Schibler, 2007; Wehr, 

2001). Aquests desequilibris fisiològics poden provocar desordres en la salut física i mental, 

i podrien explicar l'augment de determinades psicopatologies en la societat moderna 

occidental, organitzada laboralment en entorns tancats i majoritàriament amb llum 

artificial.  

Així mateix, s'han trobat diferències individuals en els cronotipus en funció del gènere: 

les dones són generalment més matutines que els homes. En homes hi ha una freqüència 

més alta de vespertins i es suggereix que tenen un sistema circadiari més flexible segons 

indiquen els estudis amb qüestionaris estandaritzats (Adan & Natale, 2002; Randler, 2007; 

Tonetti, Fabbri & Natale, 2008). De mitjana, les dones van a dormir i es lleven més d'hora 

que els homes, indicant que es produeix un avançament en l’acrofase dels ritmes i 

suggerint que el sistema circadiari de les dones és més matutí, amb un període entre 

acrofases més curt, ja que està més encarrilat amb els senyals externs de llum i foscor (Cain 

et al., 2010; Duffy et al., 2011).  

De la mateixa manera, també s’han evidenciat diferències individuals en funció de 

l’edat, suggerint que en la infància i en edats més avançades la freqüència de matutins és 

més alta (Adan et al., 2010a; Di Milia & Bohle, 2009; Paine, Gander & Travier, 2006). En 

canvi, s’observa una tendència més gran a la vespertinitat en l’adolescència i en el principi 
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de l’edat adulta (Andershed, 2005; Roenneberg et al., 2007). Tanmateix, s’observen 

patrons diferents en funció de l’edat entre homes i dones: les dones arriben al seu màxim 

de vespertinitat al voltant de 19,5 anys d'edat, mentre que els homes segueixen retardant 

el seu son fins a l'edat de 21 anys i continuen sent significativament més vespertins que les 

dones al llarg de la seva vida adulta. Però aquestes diferències de sexe desapareixen al 

voltant dels 50 anys, edat que coincideix amb la mitjana d'edat d’aparició de la menopausa 

en dones (Greer, Sandridge & Chehabeddine, 2003; Roenneberg et al., 2007). Les persones 

majors de 60 anys augmenten significativament els seus nivells de matutinitat, fins i tot 

amb avançaments horaris superiors als que mostraven quan eren nens. 

Els canvis sistemàtics dels cronotipus en funció de l'edat, juntament amb les diferències 

sexuals observades entre la pubertat i la menopausa indiquen que el sistema endocrí i els 

factors hormonals estan implicats significativament en la regulació del sistema circadiari en 

humans, i es suggereix que la consideració dels aspectes hormonals en els estudis de la 

ritmicitat circadiària podrien millorar la seva descripció i comprensió (Randler, 2007; Art-3). 

Tant la concentració i el moment en el temps de la segregació de moltes hormones 

depenen de l’edat i el sexe, suggerint que un indicador biològic d’inici de l’edat adulta i 

final de l'adolescència és precisament, el cronotipus, que deixa de retardar-se i comença a 

avançar la seva acrofase, augmentant cada cop més els nivells de matutinitat i produint els 

canvis conductuals pertinents (Roenneberg et al., 2007). 

Finalment, diferents estudis han constatat que la tipologia vespertina és un factor de risc 

en el desenvolupament de trastorns psicopatològics. Entre ells destaquen les addiccions 

(Adan, 1994, 2012; Prat & Adan, 2011), els trastorns afectius (Grandin, Alloy & Abramson, 
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2006; McClung, 2007; Selvi et al., 2011), el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat 

(Caci, Bouchez & Baylé, 2009), els trastorns alimentaris i el sobrepès (Fleig & Randler, 2009; 

Garaulet et al., 2011; Natale, Ballardini, Schumann, Mencarelli & Magelli, 2008; Schmidt & 

Randler, 2010). Les conclusions en aquest àmbit suggereixen que la tipologia matutina és 

un factor protector per a la salut mental ja que mostra una millor adaptació a les 

demandes de l’ambient, mentre que la tipologia vespertina extrema s’està configurant com 

un factor de risc relacionat amb nombrosos trastorns mentals. Malgrat que la vespertinitat 

és considerada dins dels paràmetres de la normalitat en els ritmes circadiaris, si aquesta és 

extrema no contribueix en absolut a l’adaptació de l’individu, ja que desincronitza 

significativament els seus patrons de conducta en relació amb l’ambient, fins al punt de 

generar trastorns, tan físics com mentals (Levy & Schibler, 2007; Martínez-Carpio & 

Corominas, 2004; McClung, 2007). Tanmateix, l’abús de substàncies legals o il·legals, pot 

també modificar l’expressió dels ritmes circadiaris i provocar desordres generalitzats en 

l’encarrilament dels ritmes.  

Al llarg dels últims quaranta anys, un important gruix de recerca ha centrat la seva 

atenció en les relacions entre el cronotipus –o matutinitat-vespertinitat–  i la personalitat, 

per tal de conèixer amb més profunditat el límit de les seves relacions amb el 

comportament normal i definir millor les seves implicacions amb la conducta patològica. 

Dos dels tres treballs que composen el compendi d’aquesta tesi doctoral (Art-2; Art-3) 

tenen aquest objectiu i contribueixen a sumar evidències sobre la relació conductual entre 

la tipologia circadiària i la personalitat normal. Els principals correlats i conclusions a les 

que s’ha arribat al llarg d’aquests quaranta anys, es resumeixen a continuació. 
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2.4. Ritmes circadiaris i personalitat 

Amb el propòsit d'analitzar les possibles relacions entre els ritmes circadiaris i el 

comportament, la recerca específica en aquest camp d’estudi s’ha dut a terme durant les 

últimes dècades utilitzant diferents models i qüestionaris de personalitat. Malgrat que la 

majoria dels qüestionaris auto-informats utilitzats en aquest camp de recerca són vàlids i 

fiables (Di Milia, Wikman & Smith, 2008; Randler, 2008), alguns autors suggereixen que les 

diferents conclusions i resultats obtinguts són deguts als diferents models teòrics utilitzats 

en l’avaluació de la personalitat, i no a les diferents mesures emprades per a avaluar la 

matutinat-vespertinitat, ja que cap d’elles sembla ser psicomètricament superior. Aquesta 

conclusió és d’especial rellevància per als investigadors d’aquest camp a l’hora de decidir 

quin model teòric utilitzar per a l’avaluació de la personalitat. Així doncs, conèixer amb 

precisió els diferent models des de les seves aproximacions teòriques és cabdal per tal de 

decidir adequadament el model més addient per a estudiar les relacions entre els ritmes 

circadiaris i la personalitat.  

Analitzar bé les implicacions i quines són les bases teòriques de cada model d’estudi de la 

personalitat és fonamental per tal d’arribar a conclusions vàlides i poder identificar quins 

mecanismes biològics de base poden relacionar el funcionament dels ritmes circadiaris 

amb els de la personalitat. En l’apartat 2.2 ja s’han exposat els principals models teòrics 

dins la perspectiva biològica de la personalitat, una de les perspectives científicament més 

completes i validades universalment en l’aproximació a l’estudi de la personalitat, ja que 

compleixen amb els tres objectius de qualsevol disciplina científica: explicar, descriure i 

predir. No obstant, en la recerca dels últims 20 anys en aquest àmbit, no s’han utilitzat 



El model biològic dels Cinc Factors Alternatius de la Personalitat i els ritmes circadiaris____________________Introducció 

 

48 

 

únicament qüestionaris corresponents a teories biològiques, sinó que s’han utilitzat altres 

models que malgrat han obtingut una gran popularitat, les seves bases teòriques i 

científiques són poc sòlides. A continuació es resumeixen les principals conclusions i 

resultats obtinguts en la relació dels ritmes circadiaris amb la personalitat en funció del 

model utilitzat en l’avaluació de la personalitat. 

El model tridimensional d’Eysenck 

Com ja s’ha comentat en l’apartat 2.2., el model de personalitat de H. J. Eysenck va 

liderar la recerca en personalitat gràcies a les seves bases racionals, que van emmarcar el 

model en els fonaments biològics que més tard es van demostrar empíricament. Tankova i 

cols. (1994) van revisar setze estudis publicats entre 1971 i 1992 que havien utilitzat el 

Qüestionari de Personalitat d’Eysenck (EPQ; Eysenck & Eysenck, 1975) concloent que les 

puntuacions baixes en matutinitat s’associaven a majors puntuacions en Extraversió, 

encara que només nou dels setze estudis analitzats confirmaven aquesta tendència. Estudis 

posteriors també van mostrar resultats contradictoris: Langford i Glendon (2002) van 

trobar correlacions negatives entre matutinat i Extraversió, mentre que Mecacci i Rocchetti 

(1998) no van trobar que aquesta associació fos significativa. Es suggereix que aquestes 

diferències són probablement degudes al tret Impulsivitat, component inherent a la 

dimensió Extraversió en el model inicial d’Eysenck (més tard es va incloure en la dimensió 

Psicoticisme), i per tant, cal revisar amb més profunditat el seu lloc i definició conceptual 

en aquesta relació (Baher, Revelle & Eastman, 2000; Tankova et al., 1994). 
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Mentre que alguns estudis suggereixen que la Impulsivitat és el component responsable 

de la relació entre l’extraversió i la tendència a la vespertinitat (Caci et al., 2005), altres 

estudis indiquen que la Sociabilitat, un altre tret de la dimensió, és la responsable 

d’aquesta relació (Larsen, 1985; Wilson, 1990). Tanmateix, un estudi recent (Adan, Natale, 

Caci & Prat, 2010), utilitzant el model d'impulsivitat de S. J. Dickman (1990), ha constatat 

que les puntuacions més altes en impulsivitat disfuncional es troben en homes intermedis i 

vespertins, mentre que no existeixen diferències significatives entre homes i dones en el 

grup dels matutins. Aquest últim estudi constata la importància de diferenciar els 

components disfuncional i funcional de la impulsivitat i d’incloure els efectes del sexe en 

l’anàlisi dels resultats sobre la impulsivitat.  

En referència a les altres dues dimensions del model d’Eysenck, encara que s’han trobat 

algunes correlacions negatives significatives entre la matutinitat i el Psicoticisme (Mecacci 

& Rocchetti, 1998), els resultats no són prou concloents per a establir cap relació 

mínimament robusta entre la matutinitat, el Psicoticisme i el Neuroticisme (Tankova et al., 

1994; Mecacci & Rocchetti, 1998).  

El model dels Big Five o Cinc Grans factors de la personalitat 

En la psicologia més contemporània, el model dels Cinc Grans factors (o model dels Cinc 

Factors) de la personalitat va rellevar l’hegemonia del model tridimensional d’Eysenck a 

mitjans dels anys 90. Amb sòlides bases empíriques, s’ha convertit en un model robust i 

parsimoniós per a la descripció de la personalitat a través de cinc factors: Neuroticisme, 

Extraversió, Obertura, Amabilitat i Responsabilitat. Els dos primers factors són comuns al 
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model d’Eysenck i la seva definició és similar; l'Obertura es reflecteix en una gran curiositat 

intel·lectual i una preferència per la novetat i la varietat; l’Amabilitat  en ser útil, cooperatiu 

i comprensiu cap als altres, mentre que la Responsabilitat es caracteritza per l’auto-

disciplina, l’organització i l’orientació cap als èxits.  

Aquests cinc grans factors van ser identificats i definits paral·lelament per diversos grups 

independents d'investigadors (Costa & McCrae, 1992). Aquests grups d’investigació van 

realitzar anàlisis factorials de centenars de mesures de personalitat provinents de 

qüestionaris previs, com el 16PF (Cattell, 1943) amb bases lèxiques, i del termes lingüístics 

referents als trets més utilitzats en el llenguatge per a descriure la personalitat. El seu 

objectiu era establir un model de personalitat més precís i complet que pogués definir amb 

detall tot l’espectre de factors rellevants a l’hora de descriure el comportament diferencial 

de l’individu, incloent estils intel·lectuals i culturals. El qüestionari més àmpliament utilitzat 

d’aquest model, el NEO-PI-R (Costa & McCrae, 1992) ha estat validat en 36 cultures i 

idiomes diferents (McCrae, 2002) i és un dels més utilitzats en recerca durant els últims 20 

anys. No obstant, malgrat la seva popularitat, cal assenyalar que el model dels Cinc Grans, 

té un enfocament lèxic-factorial que es basa només en la codificació de trets de 

personalitat en el llenguatge. Aquesta codificació probablement reflecteix la observabilitat 

d'aquestes característiques en les interaccions humanes i en la vida social, però no 

necessàriament reflecteixen la seva rellevància biològica (Eysenck, 1992; Gomà-i-Freixanet 

et al., 2004; Zuckerman et al., 1993). Tanmateix, li manca un sòlid punt de partida teòric, 

fet pel qual, els Cinc Grans són molt útils en la descripció i predicció de la personalitat, però 

no expliquen els seus orígens. Per tant, resulta un model científic incomplet a l’hora 
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d’explicar i entendre com i per què es formen les diferències individuals en el 

comportament. 

No obstant, a causa de la seva creixent popularitat, l’ús del model dels Cinc Grans també 

es va generalitzar en el camp d’estudi de la matutinitat i els ritmes circadiaris. Des del seu 

primer ús el 1996 en l’àmbit dels ritmes circadiaris, les associacions més estables i robustes 

entre els Cinc Grans i la matutinitat han estat mediades per la Responsabilitat, indicant que 

els matutins presenten puntuacions significativament més altes en aquest factor en 

comparació amb els vespertins (DeYoung, Hasher, Djikic, Criger & Peterson, 2007; Hogben, 

Ellis, Archer & Von Schantz, 2007; Jackson & Gerard, 1996; Randler, 2008; Tonetti, Fabbri & 

Natale, 2009). Alguns estudis també han trobat algunes correlacions positives amb 

Amabilitat (DeYoung et al., 2007; Hogben et al., 2007; Randler, 2008), mentre que s’han 

obtingut correlacions negatives amb Neuroticisme en tres estudis (DeYoung et al., 2007; 

Randler, 2008; Tonetti et al., 2009) i només un treball ha trobat correlacions negatives amb 

Extraversió (Jackson & Gerard, 1996). Finalment, un estudi suggereix que la matutinitat 

està relacionada amb el meta-tret Estabilitat, un super-factor resultat de la variança 

compartida entre la Responsabilitat, l’Amabilitat i el Neuroticisme invers (DeYoung et al., 

2007).  

Entre els resultats anteriors cal destacar les diferències obtingudes respecte la dimensió 

Extraversió amb el model d’Eysenck. Mentre que la impulsivitat es va incloure inicialment 

en l’Extraversió i més tard es va considerar més aviat un tret propi del Psicoticisme en el 

model tridimensional, la impulsivitat està inclosa en el factor Neuroticisme en el model 

dels Cinc Grans. No obstant, tampoc el neuroticisme sembla ser un bon predictor de la 
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matutinitat, ja que els estudis són inconcloents. A més, malgrat que alguns autors (Hogben 

et al., 2007) van trobar correlacions negatives entre impulsivitat i matutinitat, la 

impulsivitat va deixar de ser un predictor significatiu de matutinitat quan es va realitzar 

una anàlisi de regressió múltiple. 

El model psicobiològic de R. Cloninger 

La necessitat d’utilitzar models biològics en la mesura de la personalitat, va conduir a 

alguns autors a utilitzar el model clínic de Cloninger (Cloninger et al., 1993) en l’estudi de la 

relació amb la matutinitat-vespertinitat. En el primer estudi amb aquest model, utilitzant 

una mostra només d’homes adults (Caci et al., 2004) es va concloure que la matutinitat 

està correlacionada de manera positiva amb la Persistència i de manera negativa amb la 

Cerca de Novetats, suggerint que la matutinitat està relacionada amb el comportament a 

través dels components més temperamentals de la personalitat, és a dir, amb els 

components de base biològica i genètica més rellevants de la conducta. En un altre estudi 

més recent amb estudiants d’ambdós sexes, els matutins van obtenir puntuacions 

significativament més altes que els vespertins en Persistència i Auto-Direcció; mentre que 

només en els homes vespertins es van observar puntuacions significativament més baixes 

en Evitació del Dany, suggerint que les hormones gonadals poden tenir una influència 

determinant (Wang, 2004; Zuckerman, 2005). Així doncs, es varen confirmar els resultats 

del primer estudi,  així com també les puntucions significativament més altes dels 

vespertins en Cerca de Novetats (Adan et al., 2010a).  



El model biològic dels Cinc Factors Alternatius de la Personalitat i els ritmes circadiaris____________________Introducció 

 

53 

 

El model dels Cinc Factors Alternatius de Zuckerman 

Recentment es va publicar un estudi que analitzava les relacions entre el cronotipus i el 

tret Percaça de Sensacions, un dels trets de personalitat més ben fonamentats 

biològicament i genètica, avaluat mitjançant l’Escala de Percaça de Sensacions (SSS; 

Zuckerman, Eysenck & Eysenck, 1978; Zuckerman, 2005) i correlacionat positivament amb 

la Cerca de Novetats de Cloninger (Zuckerman & Cloninger, 1996). Aquest tret va ser 

inicialment inclòs en la dimensió Extraversió del model d’Eysenck, fou identificat a través 

dels estudis de privació sensorial definint-se com la necessitat de sensacions i 

d’experiències variades, noves i complexes, i per la disposició a prendre part en activitats 

físiques i socials arriscades només pel plaer de fer-les (Gomà-i-Freixanet, 1995, 2004; 

Gomà-i-Freixanet, Martha & Muro, 2012; Gomà-i-Freixanet & Puyané, 1991; Zuckerman et 

al., 1978). Es va observar que els vespertins manifesten una tendència accentuada a 

presentar puntuacions més altes en percaça de sensacions (Tonetti et al., 2010). No 

obstant, la publicació l’any 2009 del segon article que composa la present tesi doctoral 

(Art-2), va significar el primer punt de partida per a l’estudi de la matutinitat mitjançant el 

model complet dels Cinc Factors Alternatius de Zuckerman, amb el seu corresponent 

qüestionari (ZKPQ; Gomà-i-Freixanet et al., 2004; Zuckerman et al., 1993). Per a la mesura 

de la matutinitat i l’avaluació dels cronotipus, es va utilitzar el rMEQ (Adan & Almirall, 

1991), qüestionari que tal i com ja s’ha comentat en el punt 2.3. ha mostrat bones 

propietats psicomètriques, tant en mostres catalanes i espanyoles com en mostres d’altres 

cultures (Chelminski et al., 2000; Natale, Esposito, Martoni & Fabbri, 2006; Urbán et al., 

2011).  
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L’aportació de l’Art-2, conjuntament amb el tercer i últim article que composa aquesta 

tesi (Art-3) han suposat l’inici d’una nova aproximació a l’estudi de la matutinitat-

vespertinitat a través del model biològic dels Cinc Factors Alternatius de la personalitat ja 

que la seva relació amb els ritmes circadiaris no s'havia explorat mai abans. En aquests dos 

últims estudis, s'assenyala la importància de triar models teòrics que, com el model dels 

Cinc Alternatius, sustenten la mesura adequada de la personalitat normal amb bases 

biològiques per tal d’arribar a conclusions més sòlides en l'estudi de la seva relació amb els 

ritmes circadiaris. 

Els resultats obtinguts amb aquest model han confirmat algunes de les conclusions 

anteriors i s'han afegit de noves. El procediment i mètode de cadascun dels estudis que 

han analitzat per primera vegada les relacions entre els Cinc Alternatius i la matutinitat-

vespertinitat (Art-2; Art-3) es detallen en l’apartat de Resultats, on s’inclouen les 

publicacions compendiades. Tanmateix, les conclusions més rellevants i les implicacions 

més destacades dels resultats obtinguts es discuteixen a l’apartat de la Discussió. 

Prèviament, en el següent apartat, s’exposen les hipòtesis de partida i els objectius amb els 

que es va iniciar la present recerca. 
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3. Objectius i hipòtesis 

Objectius 

1. Replicar les propietats psicomètriques i l’estructura pentafactorial del model 

biològic dels Cinc Factors Alternatius de la personalitat de M. Zuckerman en una 

mostra de població general adulta. 

2. Estudiar i analitzar la relació entre aquest model i els ritmes circadiaris, l’expressió 

conductual dels quals s’anomena dimensió matutinitat-vespertinitat o cronotipus. 

3. Conèixer la direcció i la força d’associació entre els Cinc Factors Alternatius, l’edat, 

el sexe i la matutinitat-vespertinitat. 

4. Definir possibles relacions funcionals entre els mecanismes biològics de la 

personalitat i de la matutinitat-vespertinitat a partir dels resultats obtinguts. 

5. Aportar evidències per a identificar els marcadors biològics de la personalitat a 

través de l’estudi de les seves relacions amb els ritmes circadiaris. 
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Hipòtesis 

Es  planteja una hipòtesi general i cinc hipòtesis específiques correlacionals en funció dels 

resultats en estudis previs en aquest camp. 

H1: El model dels Cinc Factors Alternatius de la personalitat estaria relacionat amb els 

ritmes circadiaris i amb les diferències individuals en aquests, la dimensió de 

matutinitat-vespertinitat o cronotipus. 

H 1.1.: el Neuroticisme-Ansietat estaria inversament relacionat amb la matutinitat-

vespertinitat. 

H 1.2: l’Activitat estaria relacionada  positivament amb la matutinitat-vespertinitat. 

H 1.3: la Sociabilitat estaria inversament relacionada amb la matutinitat-

vespertinitat. 

H 1.4.: la Impulsivitat-Percaça de Sensacions estaria inversament relacionada amb la 

matutinitat-vespertinitat. 

H 1.5: l’Agressivitat-Hostilitat estaria inversament relacionada amb la matutinitat-

vespertinitat.
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4. Resultats 

Article 1- Gomà-i-Freixanet, M., Valero, S., Muro, A. & Albiol, S. (2008). Zuckerman-Kuhlman 

Personality Questionnaire: Psychometric properties in a sample of the general population. 

Psychological Reports, 103, 845-856.  
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Article 2- Muro, A., Gomà-i-Freixanet, M., & Adan, A. (2009). Morningness-eveningness, gender 

and the Alternative Five Factor Model of Personality. Chronobiology International, 26(6), 

1235-1248. 
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Article 3- Muro, A., Gomà-i-Freixanet, M., Adan, A., & Cladellas, R. (2011). Circadian Typology, 

Age, and the Alternative Five Factor Personality Model in an Adult Women Sample. 

Chronobiology International, 28(8), 690-696. 
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5. Conclusions 

El fil conductor que uneix els articles compendiats en la present tesi doctoral és la 

utilització del Model biològic dels Cinc Factors Alternatius (AFFM; Zuckerman et al., 1993). 

Malgrat que els objectius principals –assolits a través de l’Art-2 i l’Art-3- són estudiar i 

analitzar la relació entre aquest model de la personalitat i la dimensió matutinitat-

vespertinitat i alhora aportar evidències per a identificar possibles marcadors biològics, 

l’Art-1 s’ha inclòs en el compendi atesa la seva importància en el procés de consolidació i 

validació del AFFM com a model de recerca útil en un context aplicat.  

5.1 Art-1 

Aquest primer article compendiat, forma part de la sèrie de treballs del procés de 

replicació transcultural del model original nordamericà iniciat a principis de la dècada dels 

anys 90 (Zuckerman, 1991) i continuat per diferents equips de recerca en tot el món (De 

Pascalis & Russo, 2003; Gomà-i-Freixanet et al., 2004; Gutiérrez-Zotes et al., 2001; 

Ostendorf & Angleitner, 1994; Shiomi et al., 1996; Wu et al., 2000).  

Amb la validació del ZKPQ en mostres catalanes i espanyoles, el nostre equip de recerca 

suma evidències empíriques que confirmen la bondat del model i de les propietats 

psicomètriques de l’instrument de mesura que el sustenta. Com ja s’ha comentat a la 

introducció, el model dels Cinc Alternatius arrela les seves bases teòriques en una llarga 

tradició d’estudi que es nodreix de les aportacions d’Eysenck, Gray, Buss i Plomin, i d’altres 

models psicobiològics i factorials de la personalitat. Però malgrat la bondat teòrica i 

empírica del model dels Cinc Alternatius, aquest ha gaudit de poca difusió en comparació a 
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altres models més utilitzats i extesos que compten amb una gran difusió i popularitat. Per 

exemple, el model dels Cinc Grans (Costa & McCrae, 1992) ha consolidat el seu ús a nivell 

mundial tan en recerca com en contextos clínics aplicats, malgrat que la seva baremació en 

el cas de les mostres espanyoles s’ha dut a terme en un context molt restrictiu i poc 

generalitzable, existint un potencial biaix de les respostes obtingudes ateses les 

característiques de supervisió en les quals es va recollir (Valero, 2009, pp. 31).  

Entesa la necessitat d’aplicar unes condicions metodològiques òptimes per a la millor 

generalització dels resultats a l’hora d’establir les dimensions bàsiques de personalitat, 

l’Art-1 aporta més garanties empíriques i psicomètriques que evidencien una major 

solidesa i bondat de l’AFFM. Gràcies als resultats obtiguts a través d’un procediment 

d’aplicació i d’obtenció de les respostes més rigurós, supervisat i generalitzable, els Cinc 

Alternatius emergeixen com a factors universalment vàlids per a la mesura de la 

personalitat i aporten majors garanties psicomètriques en mostres catalanes i espanyoles 

que altres models més populars utilitzats en la recerca i en la pràctica clínica (Gomà-i-

Freixanet et al., 2004; Gomà-i-Freixanet et al., 2005; Gomà-i-Freixanet et al., 2008; Gomà-i-

Freixanet & Valero, 2008; Martínez-Ortega et al., 2010; Pascual et al., 2007). La 

replicabilitat dels resultats en poblacions diferents resulta absolutament necessària per a 

establir la validesa d’un instrument de mesura de la personalitat, així com també la 

replicabilitat d’unes òptimes propietats psicomètriques i un procediment rigorós que 

confirmin la fiabilitat i precisió de les puntuacions obtingudes (Cronbach & Gleser, 1965; 

Gomà-i-Freixanet & Valero, 2008; Joireman & Kuhlman, 2004). 
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El procediment de l’Art-1 es va realitzar en una mostra de la població general adulta, amb 

un rang d’edat entre 18 i 93 anys, amb subjectes sans provinents d’aules, d’aules, 

associacions, de sales d’espera de consultes per xequeigs mèdics anuals, etc., obtenint una 

mostra final total de 1.000 subjectes representativa i balancejada per diferents edats, 

sexes i nivells culturals. D’aquesta manera, l’Art-1 va ser la primera publicació, no només 

en la nostra cultura, sinó a nivell mundial, sobre la validació del ZKPQ amb aquestes 

característiques. Amb els resultats obtinguts, es va replicar la distribució normal gaussiana 

de totes les escales de personalitat del ZKPQ, excepte l’escala d’Infreqüència, que tal i com 

s’esperava, va resultar esbiaixada de forma obliqua cap a l’esquerra, ja que aquesta escala 

detecta i exclou de l’anàlisi les respostes de persones inatentes o socialment desitjables, 

marcant el punt de tall en mostres espanyoles en puntuacions superiors a 4 punts (Gomà-i-

Freixanet et al., 2004).   

A través de l’anàlisi factorial de components principals, també es va reproduir 

l’estructura dels Cinc Alternatius de la mostra original nordamericana (Zuckerman et al., 

1993), reproducció que s’ha mostrat consistent en altres mostres espanyoles (Gomà-i-

Freixanet et al., 2004; Gutiérrez-Zotes et al., 2001), europees i asiàtiques (Joireman & 

Kuhlman, 2004; Zuckerman, 2002). La validesa discriminant interna del ZKPQ mostra 

coeficients de correlació molt baixos entre les cinc escales (de 0.03 a 0.28), amb un valor 

mig absolut de correlació entre escales no significatiu (r = 0.10). Aquesta dada confirma 

empíricament la independència relativa de les cinc escales derivades de l’anàlisi factorial. 

La consistència interna de l’instrument també va resultar satisfactòria, amb uns coeficients 

alfa adequats de totes les escales, i fins i tot més elevats que els trobats en mostres 
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d’estudiants universitaris (Zuckerman, 2002; Gomà-i-Freixanet et al., 2004), amb una alfa 

mitjana total de 0.77 i valors compresos entre 0.70 (Agressivitat-Hostilitat) i 0.85 

(Neuroticime-Ansietat). Aquests resultats estan en concordància amb estudis realitzats  en 

mostres espanyoles i amb altres versions en idiomes diferents respecte a la versió original 

nordamericana del ZKPQ. No obstant, es suggereix que les diferències observades respecte 

la consistència interna de l’escala Agressivitat-Hostilitat en mostres americanes, serien 

degudes molt probablement a que existeixen lleus diferències culturals en la 

conceptualització de l’agressivitat (De Pascalis & Russo, 2003; Gomà-i-Freixanet et al., 

2004; Wu et al., 2000). 

També cal fer menció a les diferències observades en les mitjanes de totes les escales de 

personalitat en la població general, que van resultar inferiors en comparació amb els 

resultats de les mostres d’estudiants, no només de les espanyoles, sinó de les recollides en 

totes les publicacions sobre la validació transcultural del ZKPQ. Aquestes diferències 

accentuen la necessitat d’incloure diferents rangs d’edat i nivells acadèmics per a la 

generalització de les puntuacions, com a factors indispensables a l’hora d’establir els 

barems normatius dels qüestionaris de personalitat normal en població general adulta 

(Gomà-i-Freixanet & Valero, 2008) i per tant, per a poder fer comparacions i 

interpretacions més acurades i precises de les puntuacions de les poblacions específiques o 

clíniques.  

En quant a les diferències observades entre sexes, els resultats també segueixen la 

tendència general: s’observa que les dones obtenen puntuacions significativament més 
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altes en Neuroticisme-Ansietat i en Sociabilitat, mentre que els homes ho fan en 

Impulsivitat-Percaça de Sensacions, molt especialment en la subescala Percaça de 

Sensacions. No obstant, i gràcies a les aportacions del treball de Gomà-i-Freixanet i Valero 

(2008) de baremació per sexes i edats del ZKPQ en mostres espanyoles, es pot observar 

amb més detall que les puntuacions en Activitat i Agressivitat-Hostilitat semblen estar 

mediades per l’edat: en Activitat, les puntuacions augmenten igualment per als dos sexes a 

mesura que augmenta l’edat, mentre que l’Agressivitat-Hostilitat disminueix amb l’edat, de 

forma molt més abrupta en dones que en homes, suggerint que les diferències de sexe en 

l’escala Agressivitat-Hostilitat són poc rellevants durant la primera adultesa i s’accentuen 

en la fase de l’aparició de la menopausa en dones i de l’andropausa en homes (a partir dels 

55 anys). Aquestes diferències d’edat i sexe poden ser degudes probablement als canvis 

hormonals propis de cada sexe derivats d’aquesta fase del cicle vital que marca l’inici de 

l’envelliment reproductiu: disminució d’estrògens i progesterona en les dones i disminució 

de testosterona en homes (Randler & Bausback, 2010; Wang, 2004). Per tal de comprovar 

aquesta hipòtesi, caldrien futurs estudis psicobiològics que analitzessin conjuntament la 

relació entre les dimensions del ZKPQ, l’edat, el sexe i els marcadors biològics hormonals.  

El bon comportament psicomètric del ZKPQ, que per primera vegada s’ha estudiat en una 

mostra general adulta, i gràcies al conjunt de resultats proporcionats per la resta de 

publicacions del nostre equip de recerca, garanteix i consolida la consistència interna, 

fiabilitat i validesa del model dels Cinc Alternatius. Malgrat que la recerca en personalitat 

no hauria d’anar únicament dirigida a popularitzar o potenciar un determinat instrument 

de mesura, sinó a establir un marc teòric general que integri diversos models teòrics i 
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empírics de forma rigorosa i metodològicament supervisada (Cronbach & Glesser, 1965; 

Eysenck, 1967), és important accentuar la necessitat d’utilitzar instruments validats i 

emmarcats en uns fonaments teòrics sòlids per tal de consensuar universalment les 

dimensions d’ordre superior en la personalitat normal i que són determinants en la 

descripció, explicació i predicció dels trastorns psicopatològics. Tal i com assenyala Valero 

(2009, pp. 31) “en el momento en que un instrumento de personalidad deja de ser 

exclusivamente objeto de interés en un contexto de investigación de grandes grupos 

muestrales de sujetos, de población exclusivamente universitaria o de investigación básica, 

y comienza a percibirse como un modelo de interés para la descripción del perfil de 

personalidad de personas concretas, es el momento en que el instrumento debe 

proporcionar estrategias que permitan interpretar el perfil de cada una de estas personas. 

Parte del esfuerzo de nuestro trabajo se ha dirigido a satisfacer este objetivo, 

proporcionando baremos obtenidos en población general. Disponer de información de esta 

natrualeza, debiera suponer para el ZKPQ dar un paso más hacia su difusión como modelo 

de personalidad útil en el contexto aplicado”.  

Per tant, en contrast amb la versió espanyola del NEO PI-R (Costa & McCrae, 1999), el 

ZKPQ es constitueix com un instrument metodològicament més adequat per a la recerca i 

ús en contextos aplicats d’estudi de la personalitat. La versió espanyola del NEO PI-R, tot i 

gaudir d’una àmplia mostra per a la seva baremació, la seva bondat està restringida per 

haver-se obtingut en un context de sel·lecció de personal, concretament en un procés de 

sel·lecció de persones que estaven a l’espera d’aconseguir un lloc de treball (Costa & 

McCrae, 1999; Valero, 2009). Aquest context de validació restringeix la representativitat i 
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generalització del model dels Cinc Grans en mostres espanyoles, i per tant, pot esbiaixar la 

interpretació dels resultats dels perfils de personalitat de persones o poblacions 

específiques, tant normals com clíniques. 

 Així doncs, degut a que el ZKPQ s’ha mostrat com a instrument més vàlid i fiable que 

altres instruments de mesura de la personalitat disponibles en el nostre idioma, es 

suggereix que s’hauria d’incrementar el seu ús tant en contextos aplicats i clínics com de 

recerca, ateses les seves garanties psicomètriques, la seva sensibilitat, especificitat i valors 

predictius tant positius com negatius en poblacions catalanes i espanyoles (Art-1; Gomà-i-

Freixanet et al., 2004; Gomà-i-Freixanet et al., 2005; Gomà-i-Freixanet et al., 2008; Gomà-i-

Freixanet & Valero, 2008; Martínez-Ortega et al., 2010; Pascual et al., 2007; Valero, 2009).  

5.2 Art-2 i Art-3 

Seguint aquestes suggerències, es va iniciar la línia de recerca del ZKPQ en el camp 

aplicat dels ritmes circadiaris (Art-2 i Art-3). Mai abans s’havien explorat les relacions entre 

la personalitat i les diferències individuals en la dimensió matutinitat-vespertinitat o 

cronotipus a  través del model dels Cinc Alternatius ni en cultures mediterrànies com la 

catalana, ni en cap altra cultura d’arreu del món. En totes dues publicacions, es va tornar a 

confirmar la bondat psicomètrica del ZKPQ, les tendències en les diferències de sexe i edat, 

així com en la distribució normal de les cinc dimensions de personalitat. També es confirmà 

la replicabilitat de la distribució normal i la consistència interna del rMEQ, el qüestionari 

més breu (només 5 ítems) d’entre totes les escales que mesuren la dimensió matutinitat-

vespertinitat i que avalua les preferències horàries dels nivells d’activitat, son i vigília entre 
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els tres cronotipus de forma vàlida i fiable en diferents cultures arreu del món (Adan & 

Almirall, 1991; Di Milia et al., 2008; Urbán et al., 2011). 

En aquests dos treballs, s'assenyala la importància de triar models teòrico-empírics que 

sustentin la mesura adequada de la personalitat normal per arribar a conclusions més 

sòlides en l'estudi de la seva relació amb els ritmes circadiaris. Les recerques prèvies sobre 

cronotipus i personalitat provenen d’autors del camp de la Cronobiologia (Adan, 2005; Di 

Milia & Bohle, 2009; Horne & Östberg, 1976; Smith et al., 1989; Tankova et al., 1994). En 

aquests estudis s’havia parat molta atenció a la utilització de bons instruments en la 

mesura de la matutinitat-vespertinitat sustentats per marcadors biològics que confirmen la 

seva validesa externa o de criteri, en detriment d’una elecció més acurada de models 

teòrics de la personalitat que ajudin a dilucidar les relacions fonamentals entre els 

mecanismes biològics del sistema circadiari i els mecanismes biològics de la personalitat. 

 Des de l’abandonament paulatí a mitjans de la dècada dels noranta del model d’Eysenck 

en aquest camp d’estudi (Tankova et al., 1994; Mecacci & Rocchetti, 1998), i abans del 

primer estudi de la present tesi doctoral, només s’havia publicat un treball amb el model 

de Cloninger (Caci et al., 2004). Abans de l’aparició del segon treball (Art-3) tan sols un 

segon treball va continuar la recerca en aquest camp amb el model de Cloninger (Adan et 

al., 2010a). Un únic i primer treball en població europea provinent de mostres italianes, 

franceses i espanyoles (Tonetti et al., 2010), va aportar noves dades utilitzant el model 

biològic de Zuckerman en relació a la mesura del tret Percaça de Sensacions (SSS; 

Zuckerman et al., 1978). En una meta-anàlisi de 31 treballs sobre la recerca entre 
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matutinitat-vespertinitat i personalitat (Tsaousis, 2010) s’observa com més del 55% dels 

treballs realitzats des de 1977 han utilitzat el model disposicional-psicobiològic d’Eysenck, 

mentre que la resta de treballs han seleccionat mesures de personalitat de menor 

utilització, poca validesa transcultural i pobres propietats psicomètriques, exceptuant el 

16% dels treballs que utilitzen el NEO PI-R i el 6,5% que utilitzen mesures psicobiològiques 

com el TCI de Cloninger. La resta d’aportacions fins a l’actualitat difereixen tant en l’ús de 

diferents mesures de la personalitat com en diferents mesures de la matutinitat.  

Una dada que també cal destacar és que més del 70% de treballs en aquest àmbit 

d’estudi analitza només mostres d’estudiants universitaris, fet que, com anteriorment s’ha 

comentat en referència als estudis en personalitat, restringeix la generalització i 

representativitat dels resultats. Segons alguns autors (Randler, 2008; Di Milia & Bohle, 

2009), les discrepàncies i inconsistències en els resultats obtinguts al llarg de tres dècades 

de recerca, es deuen principalment als diferents models teòrics utilitzats per avaluar la 

personalitat, més que no pas als diferents instruments de mesura de la matutinitat-

vespertinitat, ja que cap d’ells s’ha mostrat psicomètricament superior. Per aquest motiu, 

la necessitat d’identificar i establir un model de personalitat normal que rellevés el model 

tridimensional d’Eysenck, apuntava cap a l’ús i aplicació de l’AFFM. Per tal d’oferir 

aportacions teòrico-empíriques sòlides i dilucidar amb més precisió les relacions entre la 

personalitat i les diferències individuals en la matutinitat-vespertinitat des d’una 

perspectiva biològica i evolutiva, calia triar acuradament un model de personalitat 

psicomètricament adequat i actualitzat a nivell teòric (Gomà-i-Freixanet & Valero, 2008; 

Valero, 2009; Zuckerman, 2005).  
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Els resultats obtinguts amb l’AFFM en el camp de les diferencies individuals en la 

ritmicitat circadiària han confirmat algunes de les conclusions amb models anteriors i n'han 

afegit d’altres noves (Art-2): els estudiants matutins d'ambdós sexes, d’edats compreses 

entre els 18 i els 33 anys, obtenen puntuacions significativament més altes que els 

vespertins en Activitat. També s’ha observat una interacció significativa en Neuroticisme-

Ansietat en funció del sexe: els homes estudiants matutins obtenen puntuacions més altes 

que els vespertins i els intermedis, mentre que s’observa una tendència inversa en dones 

estudiants, les intermèdies obtenen puntuacions més altes que les vespertines i les 

matutines, essent aquestes darreres les menys ansioses. Amb aquests resultats, es 

verifiquen les hipòtesis H1.1 i H1.2 de la present tesi doctoral. 

El segon estudi (Art-3) amplia la mostra avaluada i analitza dones adultes entre 18 i 55 

anys, amb característiques demogràfiques més heterogènies, incloent estudiants i 

treballadores. L’ anàlisi múltiple de la variança confirma els resultats en relació a l’Activitat, 

indicant que les matutines tenen puntuacions significativament més altes. Tanmateix, 

aquests resultats també mostren que les dones vespertines obtenen puntuacions 

significativament més altes que les matutines en Agressivitat-Hostilitat, mentre que les 

proves post-hoc indiquen la mateixa tendència en Impulsivitat-Percaça de Sensacions. No 

obstant, en l’Art-3 no es van observar diferències significatives entre els diferents 

cronotipus en el factor Neuroticisme-Ansietat. Malgrat que les mitjanes no diferien entre 

els tres cronotipus, les dones intermèdies presentaven les puntuacions més altes i les 

matutines les més baixes. Aquests resultats amplien les conclusions de l’Art-2 i verifiquen 

doncs les hipòtesis H1.2, H1.4 i H1.5, mentre que la H1.3 no s’ha pogut verificar. 
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Els resultats de tots dos treballs (Art-2; Art-3), a més a més, repliquen la distribució 

habitual de la dimensió matutinitat-vespertinitat (Randler, 2007; Tonetti et al, 2009; Adan 

et al., 2010a), i confirmen que la matutinitat augmenta amb l'edat durant l’etapa adulta 

(Adan et al., 2010b; Randler, 2008; Tankova et al., 1994). Tal i com s’esperava, la distribució 

dels tres cronotipus en l’Art-3 va mostrar una biaix cap a l’extrem de la vespertinitat en el 

grup més jove (18-25 anys), mentre que la distribució en el grup de major edat (41-55 anys) 

va mostrar un biaix cap a l’extrem de la matutinitat. Aquests resultats estan d’acord amb la 

hipòtesi que les hormones gonadals i el seu desenvolupament al llarg del cicle vital tenen 

un paper important en la configuració dels nivells de matutinitat. Estudis previs mostren 

que en l'adolescència hi ha una major tendència a la vespertinitat (Adan & Natale, 2002; 

Andershed, 2005; Roenneberg et al., 2007), mentre que al final de l’etapa adulta s’observa 

una major tendència a la matutinitat (Adan et al., 2010a; Paine et al., 2006). S’ha  indicat 

que una de les possibles causes d’aquest canvi és la disminució de les hormones sexuals i 

que l’augment de la matutinitat pot ser un marcador del final de l’adolescència i de l’inici 

de la maduresa a nivell fisiològic i hormonal (Greer et al., 2003; Randler & Bausback, 2010; 

Roenneberg et al., 2007).  

L’Art-2 i l’Art 3 suggereixen que conductualment, els nivells d’Activitat també poden 

associar-se a la matutinitat com a marcador d’inici de l’edat adulta, ja que s’observa una 

relació positiva entre l’Activitat i la matutinitat en ambdues recerques. Potser l’activitat 

general de l’individu i els seus nivells d’energia han d’augmentar per fer front amb èxit al 

món laboral, a les exigències de l’entorn i a les noves demandes familiars que apareixen a 

la maduresa, fet que podria relacionar-se amb un avançament en la seva hora de llevar-se 
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al matí. Aquests resultats suggereixen que les diferències individuals en l’activitat dels 

ritmes circadiaris poden estar estretament relacionades amb els orígens biològics dels 

comportaments associats al tret “Activitat” de la personalitat. D’aquesta manera, la 

necessitat adaptativa d’afrontar les demandes diàries creixents de l’ambient a mesura que 

augmenta l’edat (Fries , Dettenborn & Kirschbaum., 2009) pot estar molt relacionada amb 

la necessitat de llevar-se més d’hora per aprofitar millor el dia.. A més, també es suggereix 

que els canvis en les hormones sexuals que es produeixen al llarg del cicle vital i les 

diferències individuals en el funcionament de l’eix hipotalamic-pituitari-adrenal (Netter, 

2004; Randler & Bausback, 2010; Randler & Schaal, 2010) poden ser un factor explicatiu 

dels nivells d’Activitat dels individus.  

Addicionalment, aquests resultats suggereixen que les correlacions negatives trobades 

en estudis previs entre l'Extraversió i la matutinat-vespertinitat amb el model d’Eysenck 

(1967), poden ser causades pel component Activitat, més que no pas pel component 

Impulsivitat, com alguns autors han suggerit (Adan et al., 2010b; Caci et al., 2005; Tankova 

et al, 1994). Això és congruent amb el fet que la impulsivitat com a tret va ser desplaçada al 

Psicoticisme amb la consolidació del model tridimensional d’Eysenck i més tard fou 

considerada part del Neuroticisme en el model dels Cinc Grans (Costa & McCrae, 1992). Cal 

destacar que aquest darrer model no inclou l’Activitat com a domini de personalitat, i 

malgrat que és una faceta de l’Extraversió, les anàlisis corresponents no han trobat 

associacions significatives amb la matutinitat, molt probablement perquè aquests estudis 

només han analitzat, de forma general i global, les relacions amb els Cinc Grans dominis, i 

no de forma específica amb les seves facetes. Tanmateix, els resultats amb el tret Activitat 
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van en la mateixa direcció que els dels treballs amb el model de Cloninger (Adan et al., 

2010a; Caci et al., 2004), en els quals els vespertins van obtenir puntuacions 

significativament més baixes en Persistència, escala que està positivament relacionada 

amb l’Actitivitat (Zuckerman & Cloninger, 1996).  

En referència a les diferències observades entre els tres cronotipus en Impulsivitat- 

Percaça de Sensacions, escala considerada equivalent a la Responsabilitat inversa del Cinc 

Grans factors i a la dimensió Cerca de Novetats de Cloninger (Zuckerman i Cloninger, 1996), 

els resultats de l’Art-3 també són similars als obtinguts en estudis previs (Adan et al., 

2010a, 2010b; Caci et al., 2004; Randler, 2008; Tonetti et al., 2010): puntuacions baixes en 

matutinitat s’associen a puntuacions altes en Impulsivitat-Percaça de Sensacions. Malgrat 

que en el treball de l’Art-2 no s’han assolit nivells estadísticament significatius, la diferència 

de mitjanes en els tres cronotipus de la mostra d’estudiants també segueix la mateixa 

tendència. Per tant, podem concloure que, almenys en dones, les vespertines, en 

comparació amb les matutines, mostren una falta més pronunciada de planificació, una 

major tendència a actuar impulsivament sense pensar, busquen més aventures, emocions i 

noves experiències, i tenen una major voluntat de prendre riscos pel simple fet d'aquest 

tipus d'experiències. Per als nostres ancestres, els quals no tenien la llum artificial elèctrica 

del s.XX per a minimitzar les limitacions perceptives nocturnes pròpies de l’ésser humà, la 

nit era tot un risc a afrontar per als més valents i atrevits, fenomen que a nivell genètic i 

evolutiu podria explicar la relació inversa entre les puntuacions de matutinitat-

vespertinitat i les d’Impulsivitat-Percaça de Sensacions.  
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D’altra banda, els resultats obtinguts en l’Art-3 també confirmen una associació 

significativa entre la tipologia circadiària i l’Agressivitat-Hostilitat, mostrant que les dones 

vespertines presenten puntuacions superiors que les matutines en aquest tret. Malgrat 

que en la mostra d’estudiants aquesta relació no es pot observar, tal i com es pot observar 

en la Taula 3 de l’Art-3, els nivells d’agressivitat disminueixen amb l’edat, mentre que els 

de matutinitat augmenten, suggerint que les diferències individuals i els valors màxims en 

l’agressivitat molt probablement s’accentuen entre els tres cronotipus al llarg del temps.  

Per tant, es pot concloure que les dones vespertines tendeixen a manifestar més sovint 

que les matutines agressió verbal, conducta antisocial, venjança, rencor i impaciència amb 

els altres. Aquest resultat va en la mateixa direcció que els trobats prèviament amb altres 

models de personalitat (DeYoung et al, 2007; Tsaousis, 2010). No obstant això, cal ser 

cautelós a l’hora d'interpretar aquest resultat com un risc per al desenvolupament de 

trastorns relacionats amb l’agressivitat (DeYoung et al., 2007), tenint en compte, a més, 

que el ZKPQ mesura trets normals de personalitat i com assenyala Zuckerman (2005, 

pp.259) “és un error considerar un tret com adaptatiu o desadaptatiu de forma univariant. 

En algunes situacions, pot ser un avantatge i en altres,  un desavantatge. Les teories 

evolucionistes del comportament tendeixen a especular sobre el rol de la sel·lecció en 

ambients molt llunyans en els quals les espècies es van desenvolupar”. Per tant, aquest 

resultat suggereix que les dones vespertines tenen menys habilitats socials degut a la seva 

agressivitat natural, mostrant-se molt més directes i hostils i marcant límits, existint la 

possibilitat de que tinguin problemes d'adaptació a les normes i als rols socials implícits del 

seu gènere.  
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A partir d’aquestes recerques (Art-2; Art-3), es conclou que cal replicar els resultats en 

una mostra masculina amb un rang més ampli d’edat adulta, ja que tant la Impulsivitat-

Percaça de Sensacions com l’Agressivitat-Hostilitat correlacionen amb els nivells de 

testosterona (Zuckerman, 2005), fet que suggereix una possible associació més robusta 

entre la tipologia circadiària i aquests dos factors de personalitat en homes. Les diferències 

individuals de gènere són significatives tant en la tipologia circadiària com en les 

dimensions de personalitat (Adan et al., 2010a; Eysenck, 1967; Gomà-i-Freixanet & Valero, 

2008; Zuckerman, 2005). De la mateixa manera, caldria examinar també si en homes es 

repliquen els resultats de la dimensió Neuroticisme-Ansietat de l’Art-2, ja que s’han trobat 

diferències significatives de gènere en aquesta. Tal i com mostren les puntuacions 

obtingudes en la interacció entre cronotipus i gènere, els homes matutins són 

significativament més ansiosos que els vespertins i els intermedis, amb els darrers amb les 

puntuacions més baixes. No obstant, contràriament als homes, aquest patró és invers en 

dones, amb les puntuacions més altes de les intermèdies en comparació amb les 

vespertines i les matutines, les quals van obtenir les puntuacions més baixes.  

Cal destacar que la consideració del grup intermedi és important per a la generalització 

dels resultats, ja que aquest grup suposa prop del 60% de la població i no sempre se situa 

en posicions merament intermèdies entre els grups extrems (matutí i vespertí) en les 

puntuacions de les diferents dimensions de personalitat (Adan & Natale, 2002; Adan et al., 

2008). Per tant, els estudis correlacionals que només consideren les puntuacions continues 

de la dimensió matutinitat-vespertinitat i que no inclouen anàlisis comparatives entre 

grups,  poden resultar incomplets i poc precisos, ja que es focalitzen únicament en les 
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puntuacions extremes d’aquesta dimensió i en les relacions línials amb altres variables 

continues, obviant possibles informacions rellevants sobre les característiques del grup 

intermedi i no permetent conèixer si existeixen diferències significatives de personalitat 

entre els tres grups. 

5.3  Implicacions dels resultats obtinguts 

Els resultats obtinguts envers la relació entre la tipologia circadiària i la personalitat 

mesurada amb el ZKPQ són d'interès per dues raons. En primer lloc, és la primera vegada 

que s’utilitza un model actualitzat de personalitat normal provinent de la tradició biològica-

factorial amb bases genètiques i evolutives en el camp dels ritmes circadiaris, en contes de 

models provinents de la tradició lèxica (Costa & McCrae, 1992) o de la tradició clínica 

(Cloninger et al., 1993).  

En segon lloc, s’han verificat 4 de les 5 hipòtesis específiques plantejades en la present 

tesi doctoral, amb una especial rellevància dels resultats obtinguts amb l’Activitat, ja que 

mai abans s’havia mesurat aquest factor aïllat de personalitat. Els resultats en la relació 

entre cronotipus i Neuroticisme-Ansietat, malgrat que significatius en l’Art-2, continuen 

mostrant-se inconsistents respecte treballs anteriors (Randler, 2008; Tankova et al., 1994; 

Tonetti et al., 2009; Tsaousis, 2010), ja sigui pels diferents instruments de mesura utilitzats 

per a avaluar la personalitat o bé per les diferents estratègies estadístiques d’anàlisi dels 

resultats. Per tant, els resultats de la relació entre matutinitat i neuroticisme continuen 

sent inconsistents i les dades resulten difícils encara d’interpretar, pel que caldrien més 

estudis que analitzessin si aquestes inconsistències es repeteixen o bé si el patró 
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diferencial observat amb el ZKPQ es replica en altres mostres més amplies i 

representatives. 

Atès que és la primera vegada que s’observen els resultats amb el tret Activitat, 

considerat com a característica bàsica del temperament (Buss & Plomin, 1975) i com un 

comportament observable en totes les espècies animals, cal fer una menció destacada de 

les possibles implicacions d’aquests resultats. Segons els nostres resultats, es suggereix que 

l'augment dels nivells d'activitat en el comportament es correlaciona amb una preferència 

per llevar-se més d’hora al matí, probablement perquè això implica aprofitar millor la llum 

del dia, facilitant així l'estat d'alerta i vigilància i, per tant, l'activitat en general dels éssers 

humans per a fer front a les demandes socio-laborals de l’ambient. Cal, però, que futures 

investigacions sobre la ritmicitat circadiària i personalitat en els éssers humans tinguin en 

compte mesures dels nivells d'activitat en el comportament, bé siguin objectives, com els 

registres d’activitat motora, o subjectives, com el nivell d'activitat autoavaluada general 

(Zuckerman, 2005) per a poder aprofondir en aquest aspecte. 

Les investigacions futures en aquest àmbit també haurien d’estudiar el conjunt dels 

marcadors fisiològics associats a la matutinitat-vespertinitat i a l’activitat, com la 

temperatura o els valors màxims de cortisol en l’eix HPA a l’hora del despertar i els seus 

correlats amb les diferències individuals en l’activitat motora i cognitiva. L’activitat 

diferencial de l'eix HPA en humans podria influir en les diferències individuals en 

organització i funcionament, no només del cronotipus  sinó també dels nivells d'Activitat 

(Fries et al. 2009; Kudielka et al, 2007). En segon lloc, i en línia amb Adan et al. (2010b), es 
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suggereix que la tipologia matutina hauria de ser considerada com un important factor de 

protecció que ajuda als éssers humans a adaptar-se millor a les característiques i 

demandes del seu medi, tot i que com assenyala Zuckerman (2005) cal considerar les 

característiques d’aquest medi per a valorar l’adaptabilitat d’un tret.  

Tanmateix, futurs estudis haurien d’incloure les relacions de la matutinitat-vespertintiat i 

de l’eix HPA amb l’Activitat (mesurada amb el ZKPQ) com a factor de personalitat que fins 

ara no s’ha considerat rellevant en els trastorns relacionats amb l’estrés, els símptomes 

dels quals cursen amb una activitat extrema al llarg del dia per a fer front de forma 

continuada a demandes que superen la capacitat d’afrontament de l’individu i el poden 

conduir al síndrome de “burnout” o fins i tot, a problemes cardiovasculars (Pruessner, 

Hellhammer, & Kirschbaum, 1999; Sher, 2005). Sovint s’ha considerat l’afecte negatiu, 

l’ansietat, la inhibició social o l’agressivitat competitiva com a variables psicològiques 

rellevants en el distres (o estrés negatiu) però en l’actualitat no hi ha cap estudi que 

inclogui  l’Activitat i la matutinitat-vespertintiat de forma conjunta com a possibles factors 

associats o mediadors dels resultats. La seva consideració podria ajudar a explicar les 

diferències individuals en el desenvolupament dels trastorns relacionats amb l’estrés i, en 

concret, els de tipus cardiovascular. 

Finalment, en referència a les implicacions dels resultats obtinguts amb Impulsivitat-

Percaça de Sensacions i Agressivitat-Hostilitat, aquest treball suma evidències per a 

continuar suggerint que la tipologia vespertina pot ser un factor de risc per al 

desenvolupament de trastorns relacionats amb el control d’impulsos i l’agressivitat (Adan, 
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2012; Caci et al., 2009; DeYoung et al., 2007; Fleig & Randler, 2009), malgrat que cal ser 

prudents i distingir adequadament entre la impulsivitat funcional i la disfuncional (Adan et 

al., 2010b), així com controlar altres variables rellevants en els riscos implicats en el 

desenvolupament de les psicopatologies. No obstant, tant la tipologia circadiària com la 

personalitat (Adan et al., 2010b; Gomà-i-Freixanet et al., 2008) són factors que cal incloure 

en els models de descripció, explicació, predicció i tractament dels trastorns 

psicopatològics. 

 Així mateix, caldria incorporar estratègies cronobiològiques tant en àmbits de prevenció 

en salut, com en àmbits escolars i laborals: incorporar hàbits sincronitzats al cicle individual 

de son-vigília, realitzar activitats que permetin l’exposició a la llum natural ambiental o la 

tria d’horaris que s’adequin a les diferències individuals serien estratègies que podrien 

evitar trastorns derivats dels desordres en l’encarrilament dels ritmes circadiaris. A més, és 

important considerar les diferències individuals en personalitat per tal de millorar 

l’adquisició d’hàbits saludables, personalitzar els tractaments en salut mental, potenciar els 

aprenentatges, el rendiment acadèmic o laboral de forma més eficaç i eficient (Eysenck, 

1967) i si l’individu presenta perfils extrems en personalitat, cal conèixer les estratègies 

adequades per minimitzar dificultats adaptatives i evitar el desenvolupament de patrons 

conductuals desadaptatius o patològics.  

5.4 Consideracions finals 

Aquesta tesi doctoral encoratja l'ús de models biològics de la personalitat normal en 

l'estudi de la seva relació amb els ritmes circadiaris per tal d'arribar a conclusions i 
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explicacions més robustes. L'ús de models lèxics de la personalitat podrien portar a 

conclusions enganyoses, ja que depenen de la codificació de trets de personalitat en el 

llenguatge i reflexionen sobre els comportaments observats en les interaccions socials, 

però no reflecteixen ni expliquen la importància biològica proporcional d'aquests trets en 

l'evolució humana o en la salut (Zuckerman, 2005). Per tant, utilitzar models psicobiològics 

permet als investigadors explorar la relació causal i els orígens biològics de la conducta 

(Eysenck, 1992; Zuckerman, 2005).  

Les dades aportades en la present tesi doctoral, posen de manifest la rellevància de 

l'hipotàlem, tant per al desenvolupament dels comportaments relacionats amb la 

supervivència (Zuckerman, 2005) com per als processos dels ritmes circadiaris (Levy & 

Schibler, 2007), una associació que podria ser clau per explicar i continuar explorant els 

orígens biològics de la personalitat. Tanmateix, es suggereix que els mecanismes fisiològics 

i hormonals del rellotge circadiari, programat genèticament, i les diferències 

interindividuals en el funcionament de l’eix retino-hipotalàmic i de l’eix HPA al llarg del 

cicle vital, poden ser marcadors biològics que contribueixen a explicar les diferències 

individuals en els nivells d’Activitat, Impulsivitat-Percaça de Sensacions i Agressivitat-

Hostilitat.   

Atesa la importància de les diferències individuals en el disseny dels models clínics de 

prevenció i tractament, no només psicològics i psiquiàtrics, sinó mèdics en general, tal i 

com apunta la recerca en medicina personalitzada postgenòmica (Ebstein, 2006; Ciarleglio 

et al., 2011; Penke et al., 2007; Sabater & Sabater, 2010), es conclou que la tipologia 
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circadiària i el perfil de personalitat, així com les seves relacions, defineixen diferents 

perfils dels individus i per tant, haurien de ser incloses en el disseny de programes 

terapèutics i educatius. Malgrat que calen protocols estandaritzats per a facilitar els 

processos de diagnòstic i tractament, cal tenir presents les evidències genètiques i 

conductuals que constaten que els individus no responen d'igual manera a les exigències 

mediambientals, ni als fàrmacs, ni a les interaccions socials, i que només unes 

contingències personalitzades poden ajudar a adaptar-se de forma òptima a les 

característiques de l’ambient o a buscar activament aquells ambients que millor s’adapten 

a l’individu. A més, tal i com s’ha comentat anteriorment, des d’un punt de vista 

evolucionista (Buss, 1991; Penke et al., 2007; Tschirren & Bensch, 2010; Zuckerman, 2005) 

és un error considerar un tret com a adaptatiu o desadaptatiu sense tenir en compte les 

característiques de l’entorn o el nínxol ambiental específic en el que es va desenvolupar, es 

desenvolupa i amb el que interacciona el  tret. Tanmateix, la genètica de la personalitat és 

complicada i malgrat que s’hagin identificat certs gens associats a trets, la predicció del 

comportament és molt complexa degut precisament a la importància dels factors 

ambientals en el desenvolupament dels fenotips conductuals resultants. 

Per aquests motius i en la mesura del possible, l’autora de la present tesi doctoral 

emfatitza i accentua que les diferències individuals de personalitat i les cronobiològiques 

s’han d’incloure necessàriament en els diversos models i enfocaments terapèutics per tal 

d’oferir tractaments i programes  més personalitzats i per a dissenyar programes més 

eficaços de prevenció en salut mental. Aquests programes haurien d’estar orientats a oferir 

eines i estratègies psicològiques i cronobiològiques per ajudar a les persones no només a 
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adaptar-se a les característiques del seu entorn social, sinó també a reubicar-les en nínxols 

ambientals i socials sel·lectius i sel·leccionats, i poder així potenciar els seus trets més 

adaptatius i minimitzar les conseqüències dels seus trets més desadaptatius. Motiu pel 

qual, cal examinar amb deteniment i precisió les característiques ambientals i socials en les 

que s’ha desenvolupat i es troba l’individu mentre que s’estabilitza el seu comportament 

farmacològicament per a poder-lo reeducar o reinsertar socialment en la mesura del què 

ho permeti la gravetat del trastorn. Tanmateix, cal continuar investigant com es 

produeixen aquestes diferències individuals , quina influència tenen en l’èxit evolutiu i en 

l’adaptació de l’individu a l’ambient. 
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7. Annexes 

7.1. Qüestionari de Personalitat de Zuckerman-Kuhlman (Montserrat Gomà i Freixanet, 2000). 
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7.2. Cuestionario de Matutinidad-Vespertinidad Reducido (Ana Adan y Helena Almirall, 1990) 
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