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Introducere

 Cercetarea de față se bazează pe caracterul evoluționist al tulburărilor de

personalitate.

 Tulburarea de personalitate borderline, prin specificul ei legat de strategiile
rapide de viață, poate fi considerată o strategie reproductivă de tip

adaptativ(Brüne et al., 2010 ).

 Simptomele de tip borderline la femei pot reprezenta un avantaj
reproductiv, oferind diverse oportunități în relația romantică.



Introducere

 Studiul curent urmărește să observe dacă la nivel individual simptomele din spectrul 

tulburării de personalitate borderline pot reprezenta pentru femei modalități adaptative 

de dezvoltare în condiții de viață negative într-un context romantic, măsurându-se 

angajamentul în relație al bărbaților.



Metodă

 Participanții au fost recrutați în mediul online, prin intermediul unei platforme de socializare.

 Grupul experimental, unde scenariul presupunea condiții de viață negative, a fost format din

123 de participanți, cu media vârstei de 23.56 ( SD = 7.84).

 Grupul de control, unde scenariul se baza pe un mediu de viață sigur, fără condiții negative, a

fost alcătuit din 118 participanți, având o vârstă medie de 23.48 ( SD = 6.89).

 Pentru fiecare grup a fost manipulat scenariul experimental, iar angajamentul în relație a fost

măsurat cu Triangular Love Scale – Commitment (Sternberg, 1997). Participanții au raportat

gradul în care își doresc să încheie relația cu partenera prezentată în scenariu.



Rezultate

 Există o asociere negativă semnificativă statistic ( r=-.28, p<.01) între gradul 
de încheiere al relației în mediul cu condiții negative și angajamentul în 

relație în mediul cu condiții negative. 

 Există o asociere negativă semnificativă statistic ( r=-.28, p<.01) între gradul 
de încheiere al relației în mediul stabil și angajamentul în relație în mediul 

stabil. 



Rezultate

 Condițiile de mediu influențează semnificativ statistic preferința față de o 

parteneră caracterizată de simptome de tip borderline, modelul fiind 

semnificativ statistic cu F(1,237) = 10.52, p=.001.

 Se pare că preferințele bărbaților pentru femeile cu simptome de tip 

borderline sunt mai ridicate în mediile de viață negative. 



Discuții

 Rezultatele studiului îmbogățesc literatura de specialitate prin noutatea pe 
care o aduc, sugerând că simptomele de tip borderline au o funcție 
adaptativă în relațiile romantice. 

 Aceste simptome le pot face pe femei să devină mai atractive pentru bărbați, 
astfel încât aceștia să nu renunțe la relația de cuplu în care se află și să fie 
implicați pentru o perioadă îndelungată.

 Se pare că bărbaților le este foarte greu să-și părăsească partenerele cu astfel 
de simptome în special datorită caracteristicilor instabile pe care acestea le 
posedă și a mediului periculos în care se află.



Implicații teoretice și practice

 Studiul de față reprezintă un important punct de referință pentru 

psihologia evoluționistă, în special pentru psihopatologia evoluționistă, 

având implicații teoretice însemnate. 

 Din punct de vedere practic, studiul surprinde modalități de supraviețuire

și adaptare la mediu pentru femeile ce sunt caracterizate de simptome 

de tip borderline. 



Limite

 Eșantionul a fost format dintr-un lot de conveniență, fapt care ar putea 

infuența generalizarea rezultatelor la nivelul populației. 

 Pot exista variabile ce ar putea afecta rezultatele studiului, precum durata 
relației sau nivelul financiar al bărbaților. Cercetările viitoare ar trebui să 

controleze aceste variabile. 



Concluzii

 Astfel, studiul de față prezintă o abordare evoluționistă a psihopatologiei, implicit a simptomaticii 

tulburării de personalitate borderline, sugerând că femeile ce sunt caracterizate de aceste 
simptome au un avantaj reproductiv în medii instabile de viață, căci partenerii lor au un 
angajament mai înalt în relație, protejându-le și fiindu-le alături.

 Femeile profită de trăsăturile instabile, precum impulsivitatea și deciziile riscante, pe fondul unui 

mediu periculos și impredictibil. Astfel, partenerele stârnesc milă din partea bărbaților, fapt care îi 

împiedică pe aceștia să-și dorească să încheie relația romantică în care se află. 
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