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Mери Ејнсворт  
Теорија афективне 
везаности 
Mary Ainswort, attachment theory   



Мери Ејнсворт (Mary Ainsworth) 
(1.12.1913. - 21.3.1999.) 

• Америчко-канадски развојни психолог. 

• Са 16 година уписује Универзитет у Торонту као једна од само пет студената који су примљени на смер 
психологије. 

• Након многих академских позиција, укључујући и дугогодишњи рад на Универзитету Џонс Хопкинс, своју 
академску каријеру завршава 1984. године на Универзитету у Вирџинији. Стекла је и звање емеритус 
професора и остала активна у струци до 1992. године. 

• Значајна је сарадња са Џоном Болбијем (John Bowlby), зачетником теорије афективне везаности. 

• Ејнсвортова је примила многе награде, издвајамо следеће: 

• награду Г. Стенлија Хола из АПА за развојну психологију 1984.  

• награду за истакнуте доприносе развоју деце 1985.  

• награду за истакнути научни допринос Америчког удружења психолога 1989.  

• изабрана је за члана Америчке академије наука и уметности 1992.  

• Мери Ејнсворт позната је по свом пионирском раду у повезивању дететовог развоја са карактеристикама и 
родитељским понашањем мајке и по техници Стране ситуације (Strange situation) којом је испитивала однос 
детета и старатеља. 
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Допринос 
науци 

Развила је метод за 
проучавање афективне 
везаности. 

Направила је прву 
класификацију 
индивидуалних разлика у 
оквиру ове теорије. 

Увела појам “база 
сигурности” као основе 
раста и развоја детета. 
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Приказ поступка 
Стране ситуације – 
испитивање 
афективне везаности 

Мајка, дете и страна особа су у 
соби, посматрач је иза  
једносмерног огледала. 

Кликните на видео (трајање видеа 3.11 мин.)  → 
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https://youtu.be/QTsewNrHUHU






“Страна 
ситуација” – 
техника за 
анализу 
афективне 
везаности 

Актери “Стране ситуације” су мајка, 
дете, страно лице и посматрач. 

Сценарио – мајка и дете налазе се у 
лабораторији, мајка излази и оставља 
дете само или са непознатом особом, 
затим се враћа и поново одлази. 

Циљ оваквог сценарија је провоцирање 
понашања које је типично за одређено 
дете у ситуацији стреса. 

Реаговања деце у “Страној ситуацији” 
Мери Ејнсворт упоређивала је са 
резултатима опсервација ове деце у 
кућним условима. 
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Опсервација 
Mери 
Ејнсворт 
укључује 

Респонсивност на бебин плач 

Приступачност мајке 

Сарадња и прихватање детета 

Квалитет нежности при преузимању 
бебе 

Вештине у поступању са бебом 
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Класификација 
индивидуалних 
разлика 

Несигурна / избегавајућа афективна 

везаност 

У ситуацији са страном особом деца не 

плачу након што их мајка остави, не траже 

мајку, показују мало отворених знакова 

жалости. Игра је закочена, не истражују 

средину, на мајчин повратак не реагују. 

Сигурна афективна везаност 

Бебе су узнемирене мајчиним одласком, 

траже је, плачу, зову, а по мајчином 

повратку траже загрљај, смирење након 

чега се враћају игри. Деца у мајчином 

присуству енергичније истражују околину. 
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Класификација 
индивидуалних 
разлика 

 Несигурна / амбивалентна 

афективна везаност 

 Бебе плачу када мајке оду, 

али их не смирује њен 

повратак. Амбивалентна су, 

траже контакт, али када га 

постигну, не могу да се смире 

и опусте. 
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Проф. др Ивана Михић са 
Одсека за психологију, 
говори о значају раног 
развоја детета 

 Кликните на видео (трајање видеа 2.17 мин.) → 
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https://youtu.be/C72CCnUcYz4






Импликације  
Теорије афективне везаности 

• Теорија афективне везаности представља се у савременим научним

истраживањима као целоживотна теорија емоционалног развоја.

• Квалитет односа између мајке и детета посматра се као двосмеран.

• Развој осећајности истражује се од најранијих дана, преко

адолесценције до зрелог доба.

• Љубавни односи, избор љубавних партнера такође се сагледава кроз

обрасце афективне везаности.

• Нова генерација истраживача афективне везаности посвећује се

изради инструмената за њену процену.
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Књиге у фонду 
Семинарске 
библиотеке 
Одсека за 
психологију 

• Кључне речи – афективна

везаност, емоционална

везаност, attachment.
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https://youtu.be/zFCDtU3NoB8






Књиге из области 
афективне 
везаности 
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COBISS – електронски каталог 
Филозофског факултета 
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Kobson – са академске мреже доступне су 93 е-књиге у 
пуном тексту које у свом наслову имају термин 
“attachment” 
https://kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html?words=attachment&author=&isbn=&service=0 
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https://kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html?words=attachment&author=&isbn=&service=0


Радови наших истраживача у бази 
SCI index 

• E-
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Дипломски и мастер радови који истражују 
област афективне везаности 
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Поздрав из 
библиотеке 

- ваше сигурне базе 
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