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Брак се дефинише као друштвена, верска и законска заједница мужа и жене, а
квалитет овог односа је од огромног значаја за саме брачне партнере, децу, као и дру-
штво у најширем смислу. На основу саме дефиниције брака јасно је да одговарајућа
родна идеологија и ставови у вези са родним улогама играју значајну улогу у многим
аспектима брачне и породичне динамике. Сматра се да родне улоге, штавише, играју
главну улогу у одређивању квалитета брачних односа одређујући шта људи очекују од
свог партнера и брака. 

Улоге жена и ставови о улогама жена доживели су бројне промене у последњих
неколико деценија под утицајем одређних друштвених промена, пре свега услед све ве-
ће стопе запослености жена, и последично другачије поделе рада између мушкараца и
жена, како на послу, тако и у породици. У нашем раду анализирали смо како запосле-
ност жена и промене у традиционалној подели рада у домаћинству делују на квали-
тет брачних односа. Пре свега, указали смо на значајне позитивне, а такође и нега-
тивне импликације које промене у брачној подели рада имају на квалитет брачних од-
носа. На крају смо покушали да укажемо да усвојена родна идеологија, традиционал-
на или егалитарна/феминистичка, делује као важан посредник између поделе рада и
доживљеног квалитета брачних односа. 

Кључне речи: родна идеологија, квалитет брака, подела рада

1. Брак и род

По дефиницији род је друштвено конструиcана дефиниција пола. То је дру-
штвено обликовање биолошког пола, одређено схватањем задатака, деловања и
улога приписаних мушкарцима и женама у друштву, у јавном и приватном живо-
ту. Такође, он не обухвата само друштвено конструисану дефиницију полова,
већ и друштвено дефинисање односа између жена и мушкараца. Из перспективе
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психологије личности, родне улоге се манифестују у психолошким карактеристи-
кама фемининости и маскулиности (Deaux i Lafrance, 1998), а из перспективе со-
цијалне психологије родне улоге се односе на скуп ставова и очекивања о пона-
шању жена и мушкараца (Myers, 1993) која егзистирају унутар одређеног кул-
турно-историјског контекста. 

* * *

Традиционалне родне улоге и понашања људи одређују типичног мушкарца
као рационалног, независног, аутономног, моћног, контролишућег, асертивног,
агресивног и самосталног, док се сматра да жену пре описују експресивне кате-
горије као што су осећајност, зависност, нежност, брига за друге, оријентација ка
другима и слично (Hermann i Betz, 2004).

Међутим, родне разлике су ретко природне и род је важан облик друштве-
не стратификације. Он је круцијалан фактор у структурисању типа могућно-
сти и шанси са којима се суочавају појединци, мушкарци и жене, и снажно од-
ређује улоге које ће они играти унутар одређене институције, од куће до др-
жаве (Giddens i Griffiths, 2006). Конел (Connell, 1987) род одређује као акти-
ван процес који одређује поделу рада, снагу и емоције између мушкарца и же-
не, наглашавајући притом, да оно што се узима за природне разлике између
полова, у ствари јесте резултат економске, политичке и интерперсоналне
праксе. На нивоу друштва, ове супротстављене категорије уређене су хијерар-
хијски, а око једне одређујуће премисе – доминације мушкарца над женом. Ко-
нел користи термин родни режим да објасни специфичне карактеристике род-
них односа у мањим окружењима, као што су специфичне институције, међу
њима и брак и породица.

Брак је поред сродства једна од најстаријих универзалних установа и одре-
ђује се као друштвена, верска и законска заједница мужа и жене, при том треба
имати у виду савремене промене у формално-правном изједначавању брачне и
ванбрачне везе, као и тенденције легализације бракова истог пола у неким разви-
јеним земљама Запада (Милић, 2001). Поред тога, квалитет брака као концепт до-
бија све већу пажњу међу истраживачима брака и породице, будући да је важан
предиктор брачне стабилности, а и од огромног је значаја за саме брачне партне-
ре, децу, као и за друштво у најширем смислу. Постоје различити начини њего-
вог одређења, као субјективног осећаја задовољства партнера у браку, као међу-
собне прилагођености брачних партнера или као партнерове процене квалитета
брачних односа (Чудна-Обрадовић и Обрадовић, 2006). На основу саме дефини-
ције брака, јасно је да одговарајући родни ред, родни режими, ставови у вези са
родним улогама и очекивања играју значајну улогу у многим аспектима брачне и
породичне динамике. Сматра се да родне улоге, штавише, играју главну улогу у
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одређивању квалитета брачних односа, одређујући шта људи очекују од свог
партнера и брака.

Ставови у вези са родним улогама углавном су замишљени као да варирају
дуж континуума између две супротности које су најчешће означене као традици-
оналне у односу на егалитарне, модерне или чак феминистичке. Традиционална
родна идеологија је утемељена на родно заснованој подели рада и мушкој доми-
нацији. Егалитарну родну идеологију, са друге стране, карактерише веровање у
равноправност оба пола и одбацивање традиционалних родних норми (Kerr,
2000). Ове родне идеологије и ставови у вези родних улога се, свакако, приме-
њују и на брачни живот и брак уопште.

Традиционални брачни и породични живот, може се најбоље описати као па-
тријархалан, са одсутним оцем (Luepnitz, 1988, према Blaisure i Allen,1995).
Структура такозване традиционалне породице препознатљива је по томе што се
породица заснива на браку између мушкарца и жене са јасно дефинисаним род-
ним улогама. У таквој породици је уобичајено да је мушкарац одговоран за обез-
беђивање породичног дохотка и подршке, он је такозвани “доносилац хлеба”
(bread winer), док је жени (carretaker) препуштена улога бављења кућом и поро-
дичним пословима, као и нега и брига о будућем нараштају и о другим чланови-
ма домаћинства (Ђурић-Кузмановић, 2006). Са појавом индустријализације,
одвајањем посла од породичног живота, муж је постао укључен у плаћени посао
у јавној сфери, а жена повезана са неплаћеним радом у приватној сфери. Муже-
вљева традиционална улога је улога храниоца породице, док супруга живи као
неговатељица. Мужевљева улога у браку је окренута ка свету, да ради, гради пре-
стиж и постигнуће, иде у рат и слично. Супруга, пак, своје време посвећује бри-
зи за дом и децу (Hawke, 2007). Ове родно-специфичне улоге, инструментална и
експресивна, дуго су сматране основом комплементарних односа између мушка-
раца и жена, које заједно са родном поделом рада, доприносе стабилном браку и
шире друштвеном поретку. Главна предност брака виђена је у међусобној зави-
сности која настаје из родне подела рада између супружника (Parrado i Zenteno,
2002). И заиста, и мушкарци и жене, вођени овом поделом, брину се о својим по-
родицама и имају примарну одговорност за одређену област породичног живота,
али ипак рад мушкараца важнији је због нагласка на економским доприносима,
на основу чега је било општеприхваћено да је муж глава породице и има више
власти од супруге у доношењу кључних одлука.

Феминизам је дао критику традиционално структурираног брака, развијају-
ћи на свест о превеликој цени за жене у финансијској, емоционалној и физичкој
димензији. Проблематична природа брака за жене је повезана са његовим, у су-
штини патријархалним карактером, девалвацијом рада жена, као и хијерархиј-
ском односу полова (Blaisure i Allen, 1995). 
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Због крупних социјалних промена, као што су, пораст женског образовања
и учешћа у радној снази, људи теже егалитарнијим односима још од шездесетих
година двадесетог века, мењајући своја схватања о родним улогама, а донекле и
саму институцију брака. И док у прошлости породица налази себе у одговору на
спољашњи и формални ауторитет, отелотворен у закону, јавном мњењу и тради-
цији, нови, будући облик породице налази своје јединство кроз карактеристике
међуљудских односа, као што су узајамна наклоност, саосећајност, разумевање
и другарство својих чланова. У срцу ове породице је однос између супружника,
однос одређен као партнерство, са потпуном равноправношћу између мужа и же-
не. Укратко, јавља се прелаз са брака као институције на брак као однос
(Reynolds i Mansfield, 1999), што су све карактеристике егалитарног брака, који
се најбоље може описати као партнерство у којем супружници играју веома
сличне улоге (Wax, 1998).

Полазећи од идеје да се брак као институција мења, у даљем раду испитаће-
мо ефекте одређених социјалних промена које су допринеле већој равноправно-
сти полова на сам квалитет брака, као што је повећана радна партиципација же-
на. Наиме, пре свега, покушаћемо да сумирамо налазе разних студија о томе да
ли све већа запосленост жена има позитивне или негативне последице по дожи-
вљај квалитета брачних односа супружника. Такође, повезана са запосленошћу
је и подела рада у домаћинству, која независно од запослености жене може бити
неправедна, те ћемо испитати и њен јединствени или у интеракцији са запосле-
ношћу жене, утицај на квалитет брака. Оно што је најважније, на крају ћемо ука-
зати на то да је основни медијатор између поделе рада и квалитета брака, усвоје-
на родна идеологија супружника, традиционална или егалитарна. На крају ћемо,
заправо, покушати да укажемо на то да бројне промене у перцепцији квалитета
брака, изазване поделом рада у јавној и приватној сфери и нису директна после-
дица дате социјалне промене, већ су пре свега посредоване и даље зависе од ста-
вова и очекивања у вези са родним улогама партнера.

2. Подела рада између супружника

2.1. Запосленост жене

Унутар бројних приступа родним системима, подела рада је често виђена
као главни елемент било ког родног реда или родног режима (Connell, 1987). Кон-
кретно, наводи се да је родна подела рада централна карактеристика неравно-
правности полова, како у економским аспектима, тако и у социјаној конструкци-
ји родних идентитета (Lorber, 1994). Полазећи од тога да је родна стратификаци-
ја у свим системима делом последица родно засноване поделе рада, којом су же-
не углавном одговорне за другачије задатке него мушкарци (Chafetz, 1991), по-
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кушаћемо да испитамо ефекте преласка жена у радну снагу, чиме се значајно ме-
њају њихове улоге, а последично и квалитет брачних односа.

Од друге половине 19. века идеја о одвојеним сферама, мушкараца и жена,
која је притом сматрана сасвим легитимном и природном, је била широко при-
хваћена. По њој, муж је окренут јавној сфери и има плаћени посао, а жена је за-
дужена за приватну сферу, рад у породици без надокнаде у виду плате (Hare-Mu-
stin, 1988). Ову поделу снажно су критиковале феминисткиње, указујући на то да
нема ничег природног у вези са овом поделом и да жене нису биолошки одређе-
не, већ су гурнуте у улоге које се културолошки очекују од њих (Giddens i Grif-
fiths, 2006). Феминисткиње су тврдиле да изједначавање заступљености жена у
радној снази у целини помаже да се поврате женска права, промене родне улоге,
а самим тим и побољшају услови живота за жене унутар нуклеарне породице, ко-
ји су за њу посебно репресивни (Locksley, 1980). На основу оваквих ставова и
покрета, данас је ситуација битно другачија У последњих неколико деценија, уда-
те жене показују доследан образац припадности радној снази и већина жена не
оставља више свој посао ни током првих година одгајања деце (Spain i Bianchi,
1996, према Amato et al., 2003). Мужеви и жене постали су врло слични у својим
стопама у радној партиципацији. На пример, док је раних шездесетих година про-
шлог века, око 30% жена и 90% мужева било у радном односу, у међувремену је
стопа запослености мушкараца смањена, а жена повећана, па је однос њихове за-
послености данас око 60% за жене према 78% учешћа мушкараца (Amato et al.,
2003). Логично, ово драматично повећање броја жена у радној снази изазвало је
широко распрострањене контроверзе око њених ефекта на брачни однос. Прет-
ходна размишљања на ову тему показују позитивне, као и штетне ефекте запо-
слености жена на брак.

Пре свега, одређена схватања одавно повезују брачну нестабилност са запо-
сленошћу удатих жена и указују на паралелно повећање стопе учешћа жена у
радној снази и стопе развода у току прошлог века (Rogers, 1999). Наиме, скоро
свака емпиријска студија показује да постоји позитиван однос између брачне не-
стабилности и развода и запослености жене уопште, као и броја њених радних
сати недељно. На пример, наводи се да жене које су запослене 35 сати недељно
или више, имају 60% већи ризик од поремећаја у браку (Mott i Moore, 1979) и
најмање два пута већи ризик од прекида брака од оних које су запослене 20-35
сати недељно (Greenstein, 1990). Укратко, женина историја запослености и рад-
ног стажа у позитивној је вези са мислима о разводу и жене у групи са високим
ризиком за развод углавном јесу у радном односу, имају веће плате и раде више
сати него жене у нискоризичним групама (Greenstein, 1995). Имајући у виду еко-
номски аспект женине запослености, наводи се да је ризик од развода све већи
како се повећава њен релативни допринос укупном породичном приходу и број-
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на истраживања пружају подршку вези између економских ресурса удате жене и
евентуалног развода (Rogers i DeBoer, 2001). Будући да запосленост жене, и у
складу са тим њена економска независност, омогућавају жени да напусти пробле-
матичан брак, запосленост жене заиста представља олакшавајући фактор разво-
да. Било да производи, или не, брачни сукоб, запосленост чини развод вероват-
ним за оне парове код којих већ постоји конфликт.

И не само да женина запосленост повећава склоност ка разводу, већ одређе-
ни налази указују да са запосленошћу жене, и у стабилним браковима долази до
слабије брачне прилагођености и доживљаја квалитета брака. Утврђено је, наи-
ме, да је запосленост жене повезана са повећањем брачне неслоге и више про-
блематичним породичним односима (Rogers i Amato, 2000). Број сати проведе-
них на радном месту, карактеристике посла, као што су задовољство послом, за-
рада и распоред радног времена често се наводе као фактори који се односе на
процене супружника о квалитету брака (Blair, 1998). Галамбос и Сиберајзен (Ga-
lambos i Silbereisen, 1989) су открили да је је већи број часова на послу и радно
време жене повезано са нижим нивоом брачне интеракције и већим нивоом по-
родичних сукоба. Поред самог радног времена, питање његовог распореда и рад-
них смкна има такође потенцијално штетне ефекте на квалитет брака. Рад у сме-
нама има посебно негативан ефекат на више димензија квалитета брака, а непра-
вилно радно време жене чак има тенденцију да повећа могућност развода. Тако-
ђе, већи стрес и ниско задовољство послом су обично штетни за перцепцију за-
довољства браком (према Blair, 1998). Када је реч о заради жене, пре свега раз-
лике у релативним зарадама супружника имају значајан утицај на квалитет бра-
ка и брачну стабилност (Voydanoff, 1988). У ствари, парови пријављују боље
брачно прилагођавање када већу количину новца зарађује муж, док се оно сма-
њује како се женин приход повећава (Hardesty i Betz, 1980, према Thomas et al.,
1984), а посебно изузетно високе зараде жена негативно утичу на оцене квалите-
та брака мужева (Blair, 1993).

У неким радовима се сугерише да женина запосленост и доходак негативно
утичу на брак претећи комплементарним улогама супружника својственим тра-
диционалној подели рада и сматра се да је развод постао чешћи у протеклих не-
колико деценија, јер супружници имају мање тога да размене у браку (Rogers,
1999). У традиционалним браковима где муж пружа доходак, а жена брине о ку-
ћи, веза је балансирана и сваки партнер је моћнији у одређеној области која је од
значаја за другог. Сада, професионална достигнућа жена прете комплементарно-
сти односа. Жена може себи обезбедити задовољење економских потреба, док
муж није у стању да оствари своје циљеве и ова неравнотежа може да смањи ква-
литет односа (Vannoy i Philliber, 1992). Када су економски независне, жене тако-
ђе имају више снаге у браку (Scanzoni, 1972, 1978, према Rogers, 1999), те запо-
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сленост жене може водити до конфликта с обзиром да жене сада очекују и већу
равноправност у доношењу одлука (Blumstein & Schwartz, 1983, према Rogers,
1999) и раду у домаћинству (Booth et al., 1984). Потврђено је такође да запосле-
ност удаљава жену од њених традиционалних кућних одговорности, са могућим
ефектима повећања стреса и сукоба у браку као и повеаћањем незадовољства
браком код мужа (Greenstein, 1995). Тако заправо постоји нешто инхерентно у
запослености удате жене што служи да дестабилизује брак, узнемиравањем тра-
диционалних норми или смањењем брачног задовољства мужа (Greenstein,
1995). На пример, Ратцлиф и Богдан (Ratcliff i Bogdan, 1988) су утврдили да иако
мужеви цене зараде својих жена, многи настављају да верују да је ипак место же-
не у кући и да их незапосленост чини бољим домаћицама и често неодобравају
или су непријатељски оријентисани према плаћеном раду жене и у потпуности су
задовољни тиме што су једини храниоци породице. И заиста, као да има нечег
симболичног у значењу жена као копровајдера што је узнемирујуће за многе му-
шкарце (Thompson i Walker, 1989). Плек (Pleck, 1989) указује да запослењем муж
потврђује своју мушкост и улогу храниоца породице, те радни однос жене не са-
мо да ће смањити женин рад у домаћинству и обавезе према мужу учинити мање
обавезним, већ ће такође узети главни извор његовог идентитета као мушкарца,
те се све наведене импликације запослености жена доводе у везу са опадањем
квалитета брачних односа, посебно код мужа.

Са друге стране, када је реч о женама, иако постоје докази да запосленост и
зарађивање жене има за њу бројне предности, са друге стране наглашава се да
запосленост жене може негативно да утиче на квалитет брачних односа подиза-
њем свести жена о неједнакости поделе рада у домаћинству, као и њиховог осе-
ћања као супруга да су преоптерећене и сукобљене у различитим улогама (Ro-
gers i Amato, 2000). Наиме, и када су оба партнера запослена, мужеви доследно
учествују мање него жене у домаћинству и бризи око деце (Hochschild, 1989). У
вези са овим, велики број истраживања доказује да бројни, а конфликтни захте-
ви посла и породице стварају стрес за жене, који се често преноси и негативно
утиче на женино задовољство браком и квалитет брачног односа (Booth et al.,
1984, Voydanoff, 1988).

Кингстон и Нок (Kingston i Nock, 1987) наводе да у браковима где су запо-
слени и муж и жена нужно долази до губитака у међусобној интеракцији и зајед-
ништву у сваком делу породичног живота, а за које је показано да у великој ме-
ри утичу на квалитет брака, а у екстремним случајевима, може доћи и до супар-
ништва и такмичења међу супружницима, што ремети брачне односе (Parsons,
1942, према Vannoy i Philliber, 1992).

Све у свему, запосленост жене реметећи традиционалне родне улоге и ума-
њујући комплементарност улога супружника негативно делује на квалитет брака
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и брачну стабилност. Економска независност као последица запослености, пове-
ћање сукоба улога и преоптерећење код жене као и повећање свести у вези са не-
једнакошћу у подели рада у домаћинству и смањено време које парови проводе
заједно, као и последично ниско задовољство у браку неког од партнера, су
основни механизми кроз које запосленост жене негативно утиче на перципирани
квалитет брачних односа оба супружника.

Насупрот оваквим налазима, други социолози сматрају да мужевљеве радне
обавезе затежу брачне односе у породицама где само муж ради и доприносе фру-
страцији жена услед недостатка контроле над општом друштвеном и економском
ситуацијом њихових породица, па и сопствених активности и интересовања
(Locksley, 1980). И заиста, истраживања вођена идејом о позитивним ефектима
запослености жене на квалитет брака потврђују да запосленост жене и њена еко-
номска независност не поткопава брачни квалитет или стабилност (Locksley,
1980). Нађено је, такође да женина професионална и економска независност мо-
же чак бити и фактор који генерално побољшава брачну стабилност (Cherlin
1979, према Booth et al., 1984), брачну срећу и квалитет брака (Simpson i England,
1982), и то, и онда када достигнућа жене, професионално или материјално над-
машују супругова (Huber i Spitze, 1980).

Пре свега, иако варира у зависности од занимања и карактеристика радног
места и на нивоу захтева породице, запосленост жене је повезана са њеним ве-
ћим осећањем задовољства животом, индивидуалног благостања и компетенције
(Hoffman, 1989) и може бити снажно награђујућа за жене, делујући посредно и
на сам брачни однос. Такође, иако запосленост жене може да угрози конвенцио-
нални мушки идентитет, мушкарци могу сматрати да је скупље да се одржи такав
идентитет. Они наиме, такође могу имати користи од женске радне партиципаци-
је и може постојати жеља и подршка да се прихвати равноправност полова. С јед-
не стране, економска рецесија учинила је неопходним да мушкарци очекују још
један извор прихода, а такође некада и мушкарци пате од конфликтних захтева
посла и породице. У складу са овим, нека истраживања показују да многи му-
шкарци у браку желе да се активно укључе и као мужеви и очеви, те када су за-
послене њихове жене осећају олакшање од претераног ангажовања на послу и
основне економске одговорности за породицу (Zuo ands Таng, 2000).

Хочхилд (Hochschild, 1989) указујe да супружници извештавају о срећнијим
браковима када се брачне и радне улоге равноправно деле и да су асиметрични
односи снага, са већом моћи мужева него жена, бројнији међу незадовољним не-
го задовољним брачним паровима (Gottman, 1994).

Полазећи од оваквих налаза, логично је да запосленост и властити економ-
ски ресурси жене могу утицати на квалитет брака, пре свега динамиком брачне
моћи, повећавајући моћ жена у брачним односима (Rogers, 1996). Наиме, еко-
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номска независност може да доведе до промене односа снага у домаћој подели
рада, праведније размене моћи доношења одлука, одговорности рада породице и
у брачним улогама уопште (Rogers i DeBoer, 2001), а истраживања потврђују
ефекте уједначених брачних снага и улога на веће брачно задовољство. На при-
мер, Сцанзони (1978, према Rogers i DeBoer, 2001) тврди да су женина запосле-
ност и приходи темељ задовољавајућих брачних односа и неопходан су услов за
успостављање једнакости између партнера и ефикасне брачне интеракције. Ви-
ше изједначене родне улоге повезане су и са равномернијом поделом бриге око
детета, више заједничких интереса и супружниковим већим интересовањем јед-
но за друго што све доводи до веће среће у браку. На тај начин запосленост же-
не, и равномерна подела учешћа у породичном и плаћеном раду између партне-
ра има потенцијал да створи егалитарне, а можда и више интимне брачне односе
(Hood, 1983), чиме позитивно делује на квалитет брака.

Иако економска независност жена може на мужеве имати негативан утицај,
посебно ако доприносе супруге виде као властиту немогућност да успешно извр-
шавају своју улогу, утврђено је да за удате жене, повећање њихових апсолутних
и релативних ресурса има доследно позитивне ефекте, доприноси већем психо-
лошком благостању и повећању брачне среће. И не само да женини приходи не
морају нужно подривати стабилност брака, већ чак могу и смањити вероватноћу
развода делујући позитивно на срећу у браку. Као појединци, и жене и мушкар-
ци могу имати користи од заједничке одговорности хранитеља породице (Rogers
and DeBoer, 2001). На пример, женин доходак може да побољша квалитет брака
позитивно делујући на животни стандард и смањујући економски стрес за који је
показано да има конзистентне штетне ефекте на интеракцију брачних партнера и
квалитет брака (Vоydanoff, 1990). Супругин приход може чак и да смањи ризик
од развода повећавајући заједничке ресурсе пара и уједно и добробит од зајед-
ничког живота с једне стране и повећавају доживљај и стварне трошкове разво-
да, са друге (South i Spitze, 1986, према Rogers i DeBoer, 2001).

На тај начин, видимо да постоје и налази који говоре у прилог томе да тренд
поделе економских улога може имати за последицу повећање квалитета брака, а
кроз унапређење равноправности у браку и повећањем економских ресурса који
су на располагању породици, што може да ублажи економске тешкоће (Rogers i
Amato, 2000).

Као што видимо налази су контрадикторни, и утврђене су и позитивне и не-
гативне последице запослености жена на квалитет брачних односа. Оваква
опречна мишљења чине тешким да се на основу њих закључи и предвиди да ли
ће пораст конвергенције у радним улогама резултатирати у већој напетости или
већој кохезији у односима супружника.
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Будући да смо у нашем раду пошли од тога да се подела рада не односи са-
мо на женино учешће у плаћеном раду, већ и на поделу рада у домаћинству, да
бисмо разумели у потпуности ове ефекте у даљој анализи резимираћемо налазе
студија о подели рада супружника у домаћинству и њихове ефекте на квалитет
брачних односа. 

2.2. Подела рада у домаћинству

Поред плаћеног рада, који је традиционално део улоге мушкарца у браку, и
подела кућног рада је део скеле која подржава интерперсонално одигравање ро-
да у браку. Традиционално, кућни послови су посао жена, а мушкарци изражава-
ју своју „природу“ тако што га избегавају. Учествовати или не учествовати у
кућним пословима јесте тако симболички начин изражавања рода (Stevens et al.,
2001). Родно заснована неједнакост при подели рада у кући последица је тради-
ционално дефинисаних улога мужа и жене, при чему је улога мужа да ради ван
куће и буде хранилац породице, док је женина улога пре свега брига о кући и де-
ци. 

С обзиром на огромно повећање партиципације жена у радној снази, пита-
ње поделе рада у домаћинству је важна тема социолога, посебно јер се чини да је
подела рада у домаћинству, уопште, тешко променљива. Налази у литератури,
сагласни су и показују да подела рада у домаћинству има тенденцију да буду ре-
лативно традиционална, то јест, да жена обавља далеко већи проценат кућних по-
слова него што то чини њен муж и у домаћинствима у којима је жена запослена
са пуним радним временом (Rogers i Amato, 2000), па и када зарађује више од
свог мужа или чак и у домаћинствима где муж није запослен (према Greenstein,
1996). Чак и код парова вишег нивоа образовања и са егалитарнијим родним иде-
ологијама кућни послови и даље у великој мери расподељују се у складу са тра-
диционално одређеним родним улогама (Blair i Lichter, 1991).

У вези са поделом рада у кући могу се извући два основна закључка: да же-
не раде више у односу на мушкарце и да обављају квалитативно различите врсте
послова (Blair i Johnson, 1992).

Када је реч о количини рада, Блаир и Лихтер (Blair i Lichter, 1991) су недав-
но известили да међу ванбрачним и брачним паровима жене обављају у просеку
33 сати недељно кућних послова у односу на просек мушкараца од 14 сати. Слич-
но, и друге студије указују на то да су жене одговорне за између 70 % до 92%
кућног рада (Calasanti i Bailey, 1991) и обављају два до три пута више породич-
ног посла него њихови мужеви (Martinez et al., 2010). Иако има налаза да у дана-
шње време млађи мушкарци учествују више у кућним пословима, посебно муже-
ви запослених жена, ове разлике имају тенденцију да буду релативно мале и тре-
нутна ситуација је далеко од правичне расподеле. У већини случајева, резултати
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се крећу од никакве промене у доприносу мушкараца на повећање од 26 минута
дневно (Calasanti i Bailey, 1991) или 4,3 сати недељно више у домаћим послови-
ма у кући, у односу на мужеве незапослених жена (Greenstein, 1996), док неки на-
воде да мужеви чије жене раде ван куће раде исти број домаћих послова и троше
исто време радећи по кући као мужеви чије су жене пуно радно време домаћице
(Berk, 1985; Miller i Garrison, 1984; Pleck, 1985, према Thompson i Walker, 1989).
Слично томе, наводи се да од укупног броја радних сати у кући запослене жене
у овим пословима учествују 72%, у поређењу са око 81% учешћа незапослених
жена (Greenstein, 1996). Коверман и Шели (Coverman i Sheley, 1986) на пример
извештавају да се мужевљево време рада у домаћинству и око бриге о деци није
значајно променило између 1965. и 1975. године, и иако је њихово време у пла-
ћеном послу опало, мужеви проводе додатно време у слободним активностима.
На основу оваквих налаза очигледно је да је подела рада у домаћинству скоро
иста сада као што је била у деветнаестом веку (према Thompson i Walker, 1989).
Евентуално, нађено је да жене смањују своје време у кућном раду као одговор на
властиту запосленост, те у релативном односу рада жена и мушкараца у породи-
ци, мужеви у породицама где су оба партнера запослена, раде релативно више
породичних послова, али не зато што раде више, већ због тога што њихове, запо-
слене, жене смањују своје учешће (Berard и др., 1987). Укратко, време проведе-
но у овој врсти посла опало је незнатно за запослене жене током последњих го-
дина, али је разлика у степену учешћа између жена и мушкараца остала скоро
иста током времена (Martinez et al., 2010).

Поред тога што раде више, оно шта жене раде, када оне то раде, околности
у којима раде и како оне доживљавају овај рад разликује се од искуства мушка-
раца. Још недавно, Блер и Лихтер (Blair i Lichter, 1991) показују да је подела ра-
да у домаћинству веома сегрегисана на основу пола. Жене проводе највећи део
свог радног времена у оним пословима који су традиционално замишљени као
женски: кување, прање веша, чишћење, док мушкарци и даље дају свој допринос
раду у домаћинству првенствено кроз перформансе на „мушким" пословима као
што су рад у дворишту и одржавање аутомобила. Притом, структура традицио-
нално мушких и женских послова знатно је другачија. Послови у породици које
обављају жене неумитни су, рутински и углавном се морају понављати сваког да-
на или чешће, док су послови мушкараца они које је потребно урадити ретко, не-
правилно и нису рутински. Они имају сасвим супротне особине од женских по-
слова као што су јасно дефинисан почетак и крај, дискрециона права, недостатак
чврстих временских оквира и компоненту слободног времена у оквиру задатка
(Meissner, 1977)

Ситуација је слична и када је у питању брига о деци. Зависно од тога да ли
су запослене или не, мајке проведе од три до пет сати активно учествујући са сво-
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јом децом за сваких сат времена који проведу очеви. Природа овог ангажовања
се такође разликује и највећи део времена које мајке проводе са својом децом
укључује практичне активности неге детета: храњење, купање, облачење, и слич-
но, док већина времена очева се односи на игру са својом децом. Мајке, без об-
зира да ли су запослене, и данас, носе 90% терета одговорности за бригу о деци
(Thompson i Walker, 1989).

Данас, са запосленошћу жене ван куће, ова комбинација рада на тржишту и
у кући гура удате жене у рад који Хочшилд назива "друга смена" (Hochschild,
1989), чиме се указује да је подела рада и даље неправедна према женама. Иако
се претпоставља да неједнакости у подели рада у домаћинству могу довести до
веће вероватноће брачног незадовољства и брачне нестабилности (Blair, 1993;
Perry-Jenkins i Folk, 1994), важно је истаћи налаз да је перцепција праведности
поделе рада у домаћинству бољи предиктор брачног сукоба него што је стварни
степен те неједнакости. Наиме, нека истраживања показују да жене, иако обично
раде више домаћих послова од својих мужева, нису незадовољне поделом кућних
послова, не доживљавају поделу као неправедну и често не примећују свој додат-
ни рад (Kroska, 2003). Пре свега, зависно од родне идеологије, а што ћемо касни-
је детаљније објаснити, објективна неједнакост поделе рада у домаћинству може
се посматрати као праведна или неправедна, али ће резултирати брачним суко-
бима само када је доживљена као неправедна и то без обзира на објективну при-
роду неједнакости.

Ако се подела рада доживљава као неправедна, онда се негативне последи-
це за брак могу манифестовати на више начина. Са драматичном променом уче-
шћа жена у радној снази и културних норми у вези са родним улогама од шезде-
сетих година прошлог века, али и под утицајем неуспеха мушкараца да преузму
једнак део посла у домаћинству, није изненађујуће да је подела кућних послова
постала кључни извор сукоба и повод развода у многим савременим браковима
(Blair i Johnson 1992; Greenstein, 1996). И заиста, жене које доживљавају поделу
посла у кући као неправедну склоније су да извештавају о чешћим брачним кон-
фликтима (Kluwer, et al., 1996) и мањем брачном задовољству (Blair, 1993, Gre-
enstein, 1996; Perry-Jenkins & Folk, 1994). Суитор (Suitor, 1991) чак налази да је
задовољство поделом рада у домаћинству већи предиктор и одредница брачне
среће него што су старост, образовање или запосленост супруге.

Закључено је, наиме, да је перцепција праведности при подели кућних по-
слова и бриге о деци важна одредница брачне среће и задовољства. Hа пример
жеља за већим учествовањем мужа у породичним пословима негативно je пове-
зана са личним задовољством и задовољством породичним животом (Pina i
Bengtson, 1993). Незадовољство жене поделом посла резултира отвореним брач-
ним сукобима (Kluwer et al., 1996), а будући да жене покрећу развод чешће него
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мужеви, подела посла у домаћинству је често цитирана и као подручје брачног
незадовољства и узрока за развод брака (Rogers, 1996, Blair i Johnson, 1992).
Проблеми настали код жена, на основу неравноправане подела рада. могу ићи и
даље од пуког незадовољства. На пример, Рос (Ross et al., 1983, према Blair i
Johnson, 1992) налази виши ниво депресије код жена када мужеви нуде мању по-
моћ у обављању кућних послова.

Са друге стране, мужевљева перцепција праведности поделе се значајно раз-
ликује од женине, и наводи се да док петина жена мисли да треба да ради мање
кућних послова, само 6% мужева види свој ангажман у кућним пословима као
неправедан (Berk, 1985, према Thompson i Walker, 1989) Такође, мужеви су за-
довољни својим браковима и мање критични према својим женама, ако њихове
жене чине више од њиховог фер удела у кући и чувању деце (Barnett i Baruch,
1987б, према Thompson i Walker, 1989). У случају када запослене жене траже по-
моћ у вези неге детета и притискају своје мужеве за помоћ, цена помоћи могу би-
ти брачне невоље и смањење љубави, бар са становишта мужева (Crouter et al.,
1987).

И док је неједнакост поделе рада у домаћинству повезана са жениним осећа-
јем неправде, депресије, незадовољства у браку (Coltrane, 2000), када се сматра
да су кућни послови подељени објективно, ниво задовољства брака има тенден-
цију да буде већи (Yogev i Brett, 1985, Blair i Johnson, 1992). Слично, учесталост
којом муж пружа помоћ и подршку значајни су предиктори позитивне интерак-
ције, блискости и афирмације у брачним односима и доводи до вишег квалитета
брака и општег жениног благостања. Такође, супруге које су задовољне степе-
ном помоћи и подршке које добијају од својих мужева доживљавају мање нега-
тивних осећања и конфликата, од оних које би желеле више помоћи и подршке
(Pina i Bengtson, 1993). У ствари огроман је број истраживања која проналазе
бројне користи за жене када њихови мужеви равноправно деле кућне послове са
њима, а неки аутори спецификују ову помоћ, тврдећи да до промене долази једи-
но када се учешће мужа повећа у задацима традиционално дефинисаним као жен-
ским (Benin i Agostinelli, 1988).

На основу свега изнетог, можемо закључити да без сумње постоји родно за-
снована, неједнака подела рада у домаћинству. И док су жене постале слободне
колико и мушкарци да раде ван куће, мушкарци су углавном остали ослобођени
од посла у њој. Бројна истраживања су показала да са променама у радном ста-
тусу жена не долази и до промена у учешћу мужева у породичној сфери, а уко-
лико их уопште и има, ограничене су и не најављују ни у будућности бољи тренд.
Све ово негативно утиче на доживљај квалитета брака и мора се узети у обзир
када се анализира ефекат запошљавања жене на квалитет брачних односа.
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У овом делу текста желели смо да укажемо на промене до којих долази у
квалитету брака са променама у подели рада између супружника. Оно што је
међутим најзначајније, а чиме ћемо се надаље бавити, јесу схватања супру-
жника о родним улогама, њихова родна идеологија за коју верујемо да пред-
ставља важан предиктор поделе рада на послу и у породици, као и предиктор
утицаја ове поделе на доживљењи квалитет брачних односа. Оно што у ства-
ри одређује квалитет брачних односа и није сама запосленост жене или уче-
шће мужа у кућним пословима, већ схватања супружника о овим променама,
њихова очекивања од улога, укратко њихова родна идеологија.

3. Родна идеологија као посредник поделе рада 
и доживљаја квалитета брака

У нашој анализи супротних ефеката запослености жене по квалитет бра-
ка до сада смо наводили само уопштене налазе, не обазирући се на ставове су-
пружника о подели рада међу половима и родним улогама. Сада желимо да ис-
такнемо чињеницу, и сумирамо налазе, који указују да су ставови о родним
улогама у интеракцији са женином запосленошћу и поделом рада у домаћин-
ству, односно да тек у тој интеракцији утичу на перцепцију квалитета брака.
У неким радовима извештава се и о томе да су ставови о родним улогама ва-
жнији од саме запослености жене и њеног радног статуса у одређивању ква-
литета брака (Vannoy i Philliber, 1992).

Када се анализира само радни статус жена, а невезано за поделу посла у
домаћинству, уопштено гледано удате жене имају само користи од властите
запослености. То посебно важи за жене са егалитарним ставовима и у тим слу-
чајевима је нађено да оне имају стабилније бракове ако су економски мање за-
висне од својих мужева, тј. да је у њиховом случају вероватноћа за разводом
мања (Vannoy i Philliber, 1992). Са друге стране, резултати указују да негатив-
ни ефекти женине запослености такође варирају у зависности од ставова му-
жа. Традиционална очекивања и ставови у вези са улогом храниоца мушкарце
воде до осећања узнемирености када се учешће жена у овој улози повећа, и то
без обзира на сопствене способности да доприносу ресурсима (Thompson i
Walker, 1989). Када жена учествује у радној снази, а посебно када доноси нај-
већи део прихода породици, концепт о себи, који зависи од ових стереотипа
мужа, може бити угрожен, а угрожене су и користи које мушкарац има у вези
са женином примарном бригом и посвећеношћу кући и деци. Мушкарци са
традиционалном родном идеологијом имаће, у складу са тим, нижи доживљај
квалитета брака када је жена запослена (Vannoy i Philliber, 1992). То међутим,
не важи за сваки брак и посебно не за егалитарне бракове где супружници
прихватају уједначене улоге рода.

Милица Тошић, Душан Тодоровић, Подела рада, квалитет брака и родна идеологија

406



Ми сматрамо да уколико желимо да разумемо ефекат женине запослено-
сти на брак, морамо у обзир узети и начин поделе рада у кући и да се две вр-
сте рада, плаћени и неплаћени морају посматрати заједно као један ентитет,
јер тек у својој интеракци они делују на квалитет брака, а опет кроз перцепци-
ју ове поделе у складу са одговарајућим очекивањима у вези родних улога.

Пре свега, када је реч о вези поделе рада у домаћинству и родне идеоло-
гије, утврђено је да је традиционална родна идеологија негативно повезана са
кућним доприносем мушкараца (Greenstein, 1996) и нађено је да најтрадицио-
налније жене раде највише у домаћинству, а најтрадиционалнији мушкараци
најмање (Martinez et al., 2010). Са друге стране, више егалитарна веровања до-
воде до равномерније поделе рада унутар куће. Конкретно, мужеви који има-
ју егалитану родну идеологију имају тенденцију да обављају више сати рада у
домаћинству у односу на традиционално оријентисане мушкарце (Ross, 1987).
На пример, нађено је да међу мушкарцима који имају егалитарне ставове и
идеологију 70% њих подједнако учествује у кућним обавезама, али само 22%
од оних који имају традиционалне ставове о половима (Blaisure i Allen, 1995).
Истраживања такође показују да ставови мушкараца у вези са улогом храни-
оца јесу повезани са њиховом укљученошћу у кућне послове. Конкретно, му-
шкарци који су спремнији да са женом деле улогу храниоца породице, уједно
су и спремнији да буду укљученији у кућне послове (Vannoy i Philliber, 1992).
Студије потврђују да су ту у питању мужеви са нетрадиционалним ставовима,
и да су они ти који дају већу подршку запошљавању својих супруга и обавља-
ју нешто више кућних послова и бриге о деци (Amato i Booth, 1995), што све-
дочи о значају родне идеологије у подели рада, а посредно и на квалитет брач-
них односа.

Даље, најпрецизнији резултати у својим импликацијама на квалитет бра-
ка добијају се када се подела рада на послу и у кући посматра неодвојиво јед-
но од другог. Већ смо истакли да упркос повећању учешћа жена у плаћеном
раду и порасту учешћа мужева у породичним пословима, посебно оних егали-
тарних, налази несумљиво указују да је подела рада у кући и даље веома род-
но одређена (Bianchi et al., 2000). Наиме, све је већи број запослених жена, али
оне и даље обављају и већину послова у кући и на тај начин, упркос властитој
запослености, остају у неповољном и неравноправном положају у односу на
своје мужеве. Тек узимајући у обзир ову чињеницу можемо дискутовати о
ефекту поделе рада на квалитет брака, што је такође условљено родном идео-
логијом супружника.

Оно што се често запажа у литератури јесте равнодушност жена на искри-
вљену поделу рада (Blair i Johnson, 1992). Ово се може објаснити чињеницом
да су супружници вођени одређеним интерпретацијама праведности у вези са
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поделом улога у оквиру свог брака, а која зависи од прихваћене родне идео-
логије. Гринстајн (Greenstein, 1996) је приметио да родна идеологија увелико
утиче на то да ли ће се неједнакости у браку сматрати неједнакостима и ука-
зује да жене са егалитарнијим ставовима чешће доживљавају неједнакости, и
као такве их перципирају, те објективне неједнакости више утичу на доживље-
ни брачни квалитет жена са егалитарном идеологијом него оних са традицио-
налном оријентацијом. Када је реч о перцепцији праведности наводе се три
главна елемента који доприносе перцепцији праведности: варијабле исхода,
поређење референата, и оправдања. Родна идеологија обезбеђује механизам
кроз који ови елементи могу бити схваћени у контексту доживљене правично-
сти поделе рада у домаћинству. Наиме, традиционалне жене се разликују од
нетрадиционалних или егалитарних жена у смислу онога шта желе од својих
брачних веза (исходи), стандарда које користе да процене своје структуре награ-
ђивања (поређење референата), као и њиховог схватања легитимности поделе
(Major, 1987, према Greenstein, 1995). На тај начин жене, а посебно запослене же-
не које су суочене са комбинацијом рада на тржишту и у кући, тзв. радом у "дру-
гој смени", ће вероватно различито реаговати на повећано оптерећење а зависно
од своје родне идеологије. Укратко, зависно од ставова који су прихваћени,
објективна неједнакост може се посматрати као праведна или неправедна, а
обимна литература указује на то да неједнакости резултирају у брачним сукоби-
ма и у неким случајевима чак и у брачним прекидима, али само када су доживље-
не као неправедне, без обзира на објективну природу такве неједнакости.

Вилки и сарадници (Wilkie et al., 1992, према Vannoy i Philliber, 1992), на
пример, то потврђују и наглашавају да подела рада међу партнерима утиче на
квалитет брака кроз перцепцију праведности. Њихови налази указују на то да
није било разлике у количини домаћег и плаћеног рада и задовољства у браку,
већ да су мужевљева и женина очекивања у вези поделе времена и плаћеног и
домаћег рада они који одређују брачно задовољство.

Традиционално оријентисане жене, и када су запослене, прихватају род-
ну идеологију која сугерише да жене имају природну или урођену усмереност
ка нези, бризи и домаћим пословима. Дакле, оне ће вероватније и видети кућ-
не послове, као женске послове, што их чини мање вероватним да уоче нејед-
накости у подели рада у домаћинству, као неправедне. Конкретно, за традици-
оналне жене одржавање куће и брига о деци има симболично значење које до-
води до позитивних исхода, као што су осећање цењености, очувања мира у
кући и потврда припадности одговарајућој родној улози. Друго, ове жене ба-
зирају своја очекивања на референтима који су им идеолошки слични и тиме
оправдавају мање учешће својих мужева у домаћој сфери. Треће, зато што те
жене имају тенденцију да буду незапослене изван куће, свој рад у кући сма-
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трају легитимним и оправданимним, као вид компензације мужевљевим до-
приносима у домену плаћеног рада (Lavee i Katz, 2002) Полазећи од тога да
ове жене прихватају традиционалну родну идеологију, оличену у ставовима
као што је на пример став да жене уживају у кућним пословима више од му-
жева, рад у другој смени за њих је у складу са родном идеологијом, доживљен
је као праведан, што их све чини мање подложним томе да пате од брачних су-
коба и нижег нивоа брачне среће (Blair i Johnson 1992; Greenstein,1996).

Нетрадиционалне, егалитарно оријентисане жене имају ставове о браку
као о равноправној вези, виде мужа као члана породице и себе као учесника у
привреди, те им је рад у домаћинству од стране мужа важанији него традици-
оналним женама (Pina i Bergston, 1993). На тај начин мање је вероватно да ће
жене са егалитарнијим погледима на брачне улоге сматрати неједнаке односе
моћи и поделе рада између супружницима праведним, већ ће их пре перципи-
рати као оптерећујуће и неправедне, чиме се стварају услови за погоршавање
брачних односа са партнером (Greenstein, 1995). 

Слично томе, када је реч о мужевима, традиционални муж, може сматра-
ти да његова жена треба да ради већину домаћих послова, поред 40 сати пла-
ћеног запослења, јер је то у складу са његовим очекивањима од удатих жена.
Егалитарнији муж, са друге стране, вероватно ће да види домаћи рад жене пре
као знак њене добре воље и биће спремији да са њом равноправно учествује у
раду у домаћинству, што ће се све свакако одразити на квалитет њиховог од-
носа (Greenstein, 1996).

Оно што желимо да истакнемо јесте да доживљена праведност или непра-
ведност зависи од родне идеологије, а зависно од перцепције праведности же-
не другачије реагују на сукобе произашле из комбинације пословних и поро-
дичних улога. На тај начин, за традиционалне жене сегрегација рада према по-
лу у домаћинству нема утицаја на доживљени квалитет брака, било директно
или индиректно, кроз перцепцију неправде. Иако је подела рада у овим поро-
дицама и највише традиционално одвојена дуж родне линије, то се не сматра
неправедним него праведним (Lavee i Katz, 2002). Међутим, како жене поста-
ју мање традиционалне у својим погледима, могу да сматрају да су у неповољ-
нијем положају или чак експлоатисане (Amato i Booth, 1995). Њихова реакци-
ја на ову неједнакост може се манифестовати као пад у задовољству браком и
доживљају његовог квалитета, у порасту сукоба са мужем и, на крају, у пове-
ћаној вероватноћи развода (Greenstein, 1995). Мужеви са традиционалним
ставовима могу бити несрећни ако њихове супруге постану запослене и асер-
тивне и могу се осећати угроженим, што у брачном односу може резултирати
отвореним конфликатима између супружника и мањој стабилности у односу
(Hochschild 1989). Са друге стране, мужеви који и сами усвајају ове ставове
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могу постати подржавајући, а добијајући и поткрепљење од жена за своје ста-
вове у виду похвала, ови мушкарци могу да изразе већу срећу и задовољство
у својим везама. Такође, прилагођавајући се својим супругама могу смањити
сукобе и допринети повећању стабилности односа (Amato i Booth, 1995).

На крају, сматрамо да није довољно испитати само ефекте родне идеологи-
је жена и мужева, већ је од суштинске важности да се размотре потенцијалне ин-
теракције између идеологије супружника како би се схватила подела рада изме-
ђу них и пре свега перцепција праведности и њено одражавање на квалитет брач-
них односа.

Када је реч о самој подели рада у домаћинству, нађено је да ће мужеви ра-
дити релативно мало по кући уколико и они и њихове супруге имају релативно
традиционална уверења о полу и брачним улогама. Ако муж има традиционалан
став, жена ће радити у домаћинству без обзира на њена егалитарнија уверења, а
исто ће се дешавати и уколико је муж егалитарнији, а она има традиционалне по-
гледе. Једино ако су обоје егалитарни учешће у кућним пословима мушкараца је
веће (Greenstein, 1996).

Када је реч о утицају наведених ставова супружника на квалитет брака, иако
је било предвиђено да ће парови са подударним ставовима о родним улогама
имати бољи квалитет брачних односа од брачних парова са неусклађеним ставо-
вима у погледу улога, ово предвиђање је само делимично подржано. Утврђено је,
наиме, да нижу оцену квалитета брака имају само партнери где је муж традици-
оналан, а жена егалитарна (Bowen i Orthner, 1983).

Овај налаз указује да ефекат запослености жене није исти за све бракове и
за све партнере, већ пре свега зависи од родних идеологија супружника и очеки-
вања у вези са поделом плаћеног и породичног рада. На тај начин, претпоставља-
мо да није повећана запосленост та која смањује брачну стабилност нетрадици-
оналних жена, већ пре њихова очекивања правичне поделе домаће радне снаге у
сукобу са реалношћу да њихови мужеви, у просеку, учествују само у трећини до-
маћих послова (Greenstein, 1995). На сличан закључак упућују и налази који у
обзир узимају поделу рада у вези са родним идеологијама оба партнера, сугери-
шући да главни разлог зашто повећање запослености жена није било праћено по-
бољшањем квалитета брачних односа лежи у томе да мужевљеве родне идеоло-
гије не држе корак са идеологијама њихових жена у промени од традиционално
„одвојених сфера“ ка егалитарнијим веровањима и односима (Greenstein, 1996).

4. Дискусија

У овом раду пошли смо од општеприхваћеног запажања да је у последње
време институција брака у опадању, а као последица опадања броја склопље-
них бракова, пораста целибата и, посебно, повећања удела разведеног станов-
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ништва, а делом и као резултат пораста изванбрачних партнерских заједница
(ЛАТ унија, кохабитација и изванбрачних породица; види Бобић, 2004). Ана-
лизирајући промене од шездесетих па надаље, Чафец (Chafetz, 1992, према
Reynolds i Mansfield, 1999) проналази везу између одложеног рађања, опада-
ња броја склопљених бракова и пораста стопе развода са већом стопом запо-
слености жена и јачим феминистичким покретом. Ови резултати указују да ве-
ћа економска независност жене смањује атрактивност брака, а овакав сцена-
рио би имао потенцијално велике демографске, економске и социјалне импли-
кације. 

Покушали да интегришемо налазе разних аутора о томе како запосленост
жене делује на квалитет брачних односа, указујући не само на негативне, већ
и на позитивне импликације женине запослености на доживљени квалитет
брачних односа партнера. Такође, указали смо на то да није сама запосленост
жене фактор који делује на квалитет, па и на стабилност брака, већ се у вези
са њом мора посматрати шира подела рада између мушкарца и жене, како по-
дела плаћеног рада, тако и породичног рада као што је брига у домаћинству.
Не може се, наиме, занемарити чињеница да иако данас жене деле улогу хра-
ниоца породице у већој мери него раније, ова подела није праћена равноправ-
ном поделом кућних послова, које и даље углавном обављају жене које на тај
начин, упркос економској независности, остају у подређеном положају у бра-
ку. Оно што је међутим најважније, и што смо истакли, је чињеница да сама
подела рада не утиче на квалитет брака, већ перцепција праведности или не-
праведности те поделе, а што зависи од усвојене родне идеологије и ставова
према родним улогама супружника (Raymo, 1998).

Наиме, идеологија партнера о родним улогама може да утиче на везу из-
међу поделе рада, доживљене правичности те поделе и квалитета брачних од-
носа на више начина. Прво, подела рада сама по себи зависи од оријентације
и усвојених родних улога супружника. Јача приврженост традиционално одре-
ђеним родним улогама пара повезана је са неједнаким учешћем жена и мушка-
раца у пословним и кућним задацима. На пример, запослене жене чешће има-
ју егалитарнију родну идеологију од домаћица, и обрнуто, егалитарнији муже-
ви су спремнији и чешће учествују равноправно са женом у породичном раду.
Друго, родна идеологија и улоге обликују перцепцију праведности или непра-
ведности поделе рада, те и на овај начин посебно утичу на процењени квали-
тет брака (Lavee i Katz, 2002). У овом контексту, утврдили смо смо да егали-
тарне жене неједнакости у подели рада у браку чешће перципирају као непра-
ведне услед својих очекивања о равноправној вези. Њихова реакција на ову
неједнакост и тзв. рад у другој смени може се манифестовати кроз пад у задо-
вољству браком, порасту броја сукоба са мужем, и на крају кроз повећану ве-
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роватноћу брачних прекида (Greenstein, 1995). Осим тога, запослене егалитар-
не жене, које су више узнемирене поделом рада у домаћинству, показано је да
добијају и нижи ниво позитивних емоција од својих мужева, можда зато што
су веће шансе да иницирају сукобе са њима (Wilcox i Nock, 2006). Са друге
стране, будући да традиционалне жене прихватају своју незапосленост или
пак дупли рад, на послу и у кући уколико су запослене, као оправдане и у скла-
ду са њиховом родном идеологијом, подела рада у браку готово да нема зна-
чаја за перципирани квалитет брачних односа (Blair i Johnson 1992; Greenstein,
1996). Када се посматрају идеологије оба партнера, што је и једини прави при-
ступ, налази се на сличан налаз да су по перципираном квалитету брака, про-
блематични једино бракови у којима муж има традиционалне, а жена егалитар-
не ставове (Bowen i Orthner, 1983).

На основу свега реченог може се закључити да промене изазване запосле-
ношћу жена и последично променама родних улога могу нарушити брачни
квалитет повећавајћи нормативну двосмисленост у браку, наглашавјући све
већи значај преговора, и повећавајући потенцијал за конфликте, али то зависи
и од поделе посла у домаћинству као и од перцепције правдености свеукупне
поделе рада, а која зависи од родне идеологије. Такође, промене у родним од-
носима у браку које су се десиле од шездесетих могу допринети побољшању
квалитета брака повећањем мере у којој брачне интеракције постају више
флексибилне, егалитарне, и осетљиве на промењене потребе супружника. На
тај начин, ерозија квалитета брака може се развити пре свега као производ чи-
њенице да су жене са више егалитарним ставовимима у погледу родних улога
у браку са мушкарцима који нису усвојили, или се опиру усвајању довољно
егалитарног приступа браку (Amato i Booth 1995). У принципу, женска еман-
ципација није неспојива са успешним браком, и може чак и побољшати квали-
тет брака, све док су мушкарци спремни да се прилагоде новим родним улога-
ма где је то потребно, и докле год су парови у стању да преговарају о облици-
ма односа који задовољавају промењена очекивања (Reynolds i Mansfield,
1999). Ово је поткрепљено налазима студије која управо показује да иако оче-
кивања жена у вези са већом равноправношћу и поделом улога делују стресно
и разорно на савремене бракове, мужеви извештавају о већој брачној срећи и
мањем броју проблема у односима када сами имају мање традиционалне ста-
вове. Ово указује на закључак да мушкарци умањују стрес у савременим бра-
ковима, ако имају ставове који подржавају поделу рада, једнако вредне улоге
и равноправност (Amato i Booth, 1995).

На тај начин сматрамо да је родна идеологија та која одређује квалитет
брака, а одређујући и природу поделе рада између супружника и њихову пер-
цепцију те поделе. Овиме желимо да истакнемо да запосленост жене има и по-
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зитивне ефекте на брак и његов квалитет, а да негативни ефекти настају услед
и даље присутне традиционалне идеологије и традиционалног брака схваћеног
као институција. Када су муж и жена слободни да у свој брак унесу целог се-
бе, а не само традиционалне улоге полова, у случају егалитарних односа и бра-
ка, брак ће бити ојачан. Хошилд и Герсон (Hochschild, 1989; Gerson, 1993,
према Amato i Booth, 1995) заиста налазе да су партнери у егалитарним бра-
ковима, у којима мужеви дају подршку запослености супруге и деле кућне по-
слове и бригу о деци, најсрећнији.

Важно је, међутим, при разматрању оваквих налаза литературе, имати у
виду да се ми, у нашем раду, нисмо детаљније бавили друштвено историјским
контекстом ових промена и њиховог утицаја на квалитет брака, већ смо углав-
ном правили дистинкцију на основу традиционалних и егалитарних ставова и
бракова, сумирајући бројне налазе почев од шездесетих до данас. На овом ме-
сту желимо да укажемо да се овај однос временом стално мења, а различит је
и у различитим културолошким оквирима. Док данас већина Американаца
прихвата егалитарне односе, у нашој земљи ове промене се спорије дешавају.
Такође као пример, илустративан је податак о културолошким разликама у
учествовању мушкараца у домаћим пословима. Наводи се на пример да супру-
зи у Јапану проводе око 4 сата недељно у обављању породичних послова, а
Швеђани око 18 сати (Juster i Stafford, 1991, према Myres, 1993). Ми се ова-
квим анализама и поређењима нисмо детаљније бавили, а ваљало би то учини-
ти у будућим истраживањима.

Такође, почев од шездесетих година прошлог века, веза између поделе ра-
да и задовољства у браку мењала се, а и данас се мења. На пример, шездесе-
тих година процењени квалитет брака био је нижи код супружника, посебно
код мужева, када су жене биле запослене ван куће. До седамдесетих није би-
ло значајне разлике у брачном квалитету код мужева и жена у породицама у
којима је муж био једини хранилац и породица са два радника. Већ осамдесе-
тих је било неких доказа да је брачни квалитет већи код жена које су биле за-
послене – посебно високообразованих, него код домаћица (Wilkie et al., 1998).
Такође, последње деценије донеле су фундаменталне промене родних односа
и брака. У поређењу са породицама испитаних осамдесете године, партнери
испитани 1997. године пријављују већи допринос новчане зараде међу жена-
ма, више запошљавање жена са децом предшколског узраста, мање традицио-
налне родне улоге, већи део кућних послова обављених од стране мужева, ма-
њи утицај мужа у браку, а повећање утицаја жена (Rogers i Amato, 2000). Ове
промене у времену веома су значајне, али различите на различитим простори-
ма, па при уопштавању резултата о томе треба водити рачуна.
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Родна идеологија свакако није једина детерминанта квалитета брака, али
ми смо је истакли као веома значајну, ослањајући се на налазе да ставови о
родним улогама објашњавају 10% до 14% варијансе квалитета брака и притом
су важнији од животног циклуса и социо-економских варијабли као детерми-
нанти у објашњавању квалитета брачних односа (Vannoy i Philliber, 1992). По-
ред наведених варијабли, поделе рада и родне идеологије, наравно да постоје
и други чиниоци, како индивидуални, тако и интерперсонални и социјални, као
што су особине личности партнера, степен образовања, интеракције међу са-
мим партнерима, економски и други животни стресови и бројни други, за ко-
је истраживања указују да имају свој утицај на доживљај квалитета брака, а ми
се њима у овом раду нисмо посебно бавили, а ваљало би то учинити у буду-
ћим анализама.

Закључак

Низ студија потврђује интеракцију између поделе рада између супружни-
ка, родне идеологије и ставова у вези родних улога, процењене правичности
те поделе и брачног задовољства, квалитета брака и могућности развода, са
друге стране.

Детаљном анализом показали смо да се породице у последњих четрдесе-
так година постепено удаљавају од родних улога које наглашавају разлике ме-
ђу половима према егалитарнијим дефиницијама пословних и породичних
улога мушкарца и жене. Ове промене повезане су са повећањем учешћа жена
у непородичним активностима, али без много или без икаквог компензаторног
повећања учешћа мушкараца у породичним улогама, а ми смо покушали да
укажемо на импликације ових промена на квалитет брачних односа супружни-
ка.

Показали смо да запосленост жене, реметећи традиционалне родне улоге
и умањујући комплементарност улога супружника, негативно делује на брак,
његов квалитет и стабилност. Економска независност жене, смањено време
које парови проводе заједно, а такође и повећање сукоба улога и женина пре-
оптерећеност различитим улогама, уколико мушкарци не учествују у дома-
ћинству могу бити механизми кроз које запосленост жене негативно утиче на
перципирани квалитет брачних односа оба супружника. Ово је посебно случај
када жена има егалитарније ставове, који нису праћене променама у традици-
оналним ставовима супруга. Са друге стране, тренд ка већем дељењу економ-
ске улоге и породичних обавеза, када партнери прихватају егалитарне ставо-
ве и односе, може имати за последицу и повећање квалитета брака, а кроз уна-
пређење равноправности у браку и задовољство партнера бројним бенефици-
јама које се добијају из оваквог односа, а које не могу бити реализоване у тра-
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диционалном браку са подељеним улогама између мужа и жене (Haas, 1980).
Неке од тих бенефиција су, на пример, повећање економских ресурса који су
на располагању породици, боље прилике да развију своје способности и испу-
не властита интересовања, смањења стреса изазваног примарном одговорно-
шћу за широку област породичног живота, боље комуникације која доводи и
до веће интимности између мужа и жене и слично.

Полазећи, тако од поларизоване дебате између, с једне стране, социјал-
них конзервативаца који сматрају традиционални брак као неприкосновену
благодет и социјално добро и, са друге стране, феминистичких критичара ко-
ји гледају на брак као патријархалну институцију која је у супротноси са ин-
тересима жена, наш рад је имао за циљ да посредује између ових крајности,
указујући на то да су обе стране у праву. Брак је, у сваком случају, потребан
и вишеструко користан, али традиционална институција брака чини готово не-
могућим за жене да искористе своје предности све док је вођен социјалном не-
равноправношћу са мушкарцима. На тај начин можемо закључити да брак има
своју важност, а и будућност, али само кроз егалитарније односе у виду парт-
нерства и договора од стране једнаких да воде равноправан живот, са једна-
ким ограничењима и привилегијама на обе стране. До тада имамо само мушки
брак и сматрамо да одрживост брака и његовог квалитета зависи од унапређе-
ња брака за жене.

ЛИТЕРАТУРА

Amato, P.R., Johnson, D.R., Booth, A., Rogers, S.J. (2003). Continuity and change in marital quali-
ty between 1980 and 2000. Journal of Marriage and Family 65(1): 1-22.

Amato, P.R., Booth, A.(1995). Changes in gender role attitudes and perceived marital quality. Amer-
ican Sociological Review 60(1): 58-66.

Benin, M.H., Agostinelli, J.(1988). Husbands' and wives' satisfaction with the division of labor. Jour-
nal of Marriage and Family 50(2): 349-361.

Berardo, D. H., Constance, S., Gerald R. L. (1987). A residue of tradition: Jobs, careers, and spous-
es' time in housework. Journal of Marriage and the Family, Vol. 49: 381-390.

Bianchi, S., Milkie, M., Sayer, L., and Robinson, J. (2000). Is anyone doing the housework? Trends
in the gender division of household labor. Social Forces 79(1): 191-228.

Blair, S.L. (1998). Work roles, domestic roles, and marital quality: Perceptions of fairness among
dual-earner couples. Social Justice Research 11( 3): 313-335.

Blair,S.L. (1993). Employment, family, and perceptions of marital quality among husbands and
wifes. Journal of family issues 14(2): 189-212.

Социолошки преглед, vol. XLV (2011), no. 3, стр. 393–419 

415



Blair, S.L., Johnson, M.P. (1992). Wifes' perceptions of the fairness of the division of household
labor: The intersection of housework and ideology. Journal of Marriage and Family 54(3):
570-581.

Blair, S.L., & Lichter, D.L. (1991). Measuring the division of household labor. Journal of family
issues 12(1): 91-113.

Blaisure, K.R., Allen, K.R. (1995). Feminists and the ideology and practice of marital equality. Jour-
nal of Marriage and Family 57(1): 5-19.

Бобић, М. (2004) Трансформација брака – стратегије конзервирања и одлагања промена. У: A.
Милић (приp.), Друштвена трансформација и стратегије друштвених група:
Свакодневица Србије на почетку трећег миленијума, Београд: ИСИ ФФ, Чигоја. 

Booth, A, Johnson, D.R., White, L.K., Edwards, J.N. (1984). Women, outside employment, and mar-
ital instability. American Journal of Sociology 90(3): 567-583.

Bowen, G.L., Orthner, D.K. (1983). Sex-role congruency and marital quality. Journal of Marriage
and Family 45(1): 223-230. 

Calasanti, T.M., Bailey,C.A. (1991). Gender inequality and the division of household labor in the
United States and Sweden: A socialist-feminist approach. Social Problems 38(1): 34-53.

Chafetz, J. S. (1991). The gender division of labor and the reproduction of female disadvantage:
Toward an integrated theory. In Rae L. Blumberg (Ed.) Gender, family, and economy: The
triple overlap. Newbury Park, CA: Sage.

Cohen, P.N. (2004). The gender division of labor: "keeping house" and occupational segregation in
the United States. Gender and Society 18(2): 239-252.

Coltrane, S. (2000). Research on household labor: Modeling and measuring the social embeddedness
of routine family work. Journal of Marriage and the Family, Vol. 62: 1208-1233.

Connell, R.W. (1987). Gender and power. Society the person and sexual polices. Cambride: Polity
press.

Coverman, S., Joseph F. S. (1986). Change in men's housework and child-care time, 1965-1975.
Journal of Marriage and the Family, Vol. 48: 413-422.

Crouter, A.C., Perry-Jenkins, M., Huston, T.L., McHale, S.M. (1987). Processes underlying father
involvement in dual-earner and single-earner families. Developmental Psychology. Vol. 23:
431-440.

Čudina-Obradović, M., J. Obradović (2006). Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden Market-
ing-Tehnička knjiga. 

Deaux, K. & Lafrance, M. (1998). Gender. In Gilber, D.T., Fiske, S.T. & Gardner, L, The handbook
of social psychology 1: 788-818

Ђурић-Кузмановић, Т. (2006). Међузависност родне поделе улога и ресурса у домаћинству и
породичном бизнису. Школа бизниса 4: 2–7.

Galambos, N. L., Silbereisen, R. K. (1989). Role strain in West German dual-earner households.
Journal of Marriage and Family, Vol. 51: 385-389.

Giddens, A., Griffiths, S. (2006). Sociology. Malden: Polity Press.
Gottman, J. M. (1994). What predicts divorce? Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Greenstein, T.N. (1996). Husbands' participation in domestic labor: Interactive effects of wifes' and

husbands' gender ideologies. Journal of Marriage and Family 58(3): 585-595. 
Greenstein, T.N. (1995). Gender ideology, marital disruption, and the employment of married

women. Journal of Marriage and Family 57(1): 31-42. 

Милица Тошић, Душан Тодоровић, Подела рада, квалитет брака и родна идеологија

416



Greenstein, T.N. (1990). Marital disruption and the employment of married women. Journal of mar-
riage and family 52(3): 657-676.

Haas, L. (1980). Role-sharing couples: A study of egalitarian marriages. Family Relations 29(3):
289-296.

Hare-Mustin, R.T. (1988). Family change and gender differences: Implications for theory and prac-
tice. Family Relations 37(1): 36-41.

Hawke, L.A. (2007). Gender roles within American marriage: Are they really changing? ESSAI 5(1):
69-74.

Hermann, K. S. i Betz, N. E. (2004). Path models of the relationships of instrumentality and expres-
siveness to social self-efficacy, shyness, and depressive symptoms. Sex roles 51 (1/2): 55-66.

Hochschild, A. (1989). The second shift. New York: Viking.
Hoffman, L. W. (1989). Effects of maternal employment in the two-parent family. American Psy-

chologist Vol. 44: 283-292.
Hood, J. C. (1983). Becoming a two-job family. New York: Praeger.
Huber, J., Spitze, G. (1980). Considering divorce: An expansion of Beckers theory of marital insta-

bility. American Journal of Sociology 86(1): 75-89.
Kerr, J.E. (2000). Perceptions of marriage and gender roles among college students: A qualitative

investigation. Master thesis, Faculty of Texas, Tech University.
Kingston, P. W., Nock, S. L. (1987). Time together among dual-earner couples. American Social

Review, Vol. 52: 391-400.
Kluwer, E. S., Heesink, J. A. M., Van de Vliert, E. (1996). Marital conflict about the division of

household labor and paid work. Journal of Marriage and the Family, Vol. 58: 958-969.
Kroska, A. (2003). Investigating gender differences in the meaning of household chores and child

care. Journal of Marriage and Family 65(2): 456-473.
Lavee,Y and Katz, R. (2002). Divison of labor, perceived fairness, and marital quality: The effect of

gender ideology. Journal of Marriage and Family 64(1): 27-39.
Locksley, A. (1980). On the effects of wives employment on marital adjustment and companionship.

Journal of marriage and family 42(2): 337-346.
Lorber, J. (1994). Paradoxes of gender. New Haven, CT: Yale University Press.
Martinez, C., Paterna, C., Yago, C. (2010). Justifications and comparisions in the devision of house-

hold labor: The relevance of gender ideology. The spanish Journal of Psychology 13(1): 220-
231.

Meissner, M. (1977). Sexual division of labor and inequality: Labor and leisure. In M. Stephenson
(Ed.), Women in Canada (pp. 160-180). Toronto: Women's Educational Press.

Милић, А. (2001) Социологија породице - критика и изазови. Београд: Чигоја. 
Mott, F.L.& Moore,S.F. (1979). The causes of marital disruption among young American women:

An interdisciplinary perspective. Journal of marriage and family 41(2): 355-365.
Myers, D.G. (1993). Social psychology. New York: McGraw-Hill
Parado, E.A. & Zenteno, R.M. (2002). Gender differences in union formation in Mexico: Evidence

from marital search models. Journal of marriage and family 64(3): 756-773.
Perry-Jenkins,M., Folk, K. (1994). Class, couples, and conflict: Effects of the division of labor on

assessments of marriage in dual-earner families. Journal of Marriage and Family 56(1): 165-
180. 

Pina, D.L., Bengtson, V.L. (1993). The division of household labor and wives' happiness: Ideology,
employment, and perceptions of support. Journal of Marriage and Family 55(4): 901-912.

Социолошки преглед, vol. XLV (2011), no. 3, стр. 393–419 

417



Pleck, J. H. (1989). The Work-Family Role System. In: L. Richardson and V. Taylor (ed.) Feminist
Frontiers II, New York: Random House, pp. 161-169.

Ratcliff, K. S., Janet, B. (1988). Unemployed women: When 'social support' is not sup-portive. Social
Problems, Vol. 35: 54-63.

Raymo, J.M. (1998). Later marriages or fewer? Changes in the marital behavior of Japanese women.
Journal of Marriage and Family 60(4): 1023-1034.

Reynolds, J. & Mansfield, P. (1999). The effect of changing attitudes to marriage on its stability. In:
J. Simons (ed.) High Divorce Rates: The State of the Evidence on Reasons and Remedies:
Reviews of Evidence on the Causes of Marital Breakdown and the Effectiveness of Policies and
Services Intended to Reduce its Incidence, Research Series, Vol. 1, London: Lord Chancellor’s
Department.

Rogers,S.J., DeBoer, D.D.(2001). Changes in wives income: Effects on marital happiness, psycho-
logical well-being, and the risk of divorse. Journal of marriage and family 63(2): 458-472.

Rogers, S.J., Amato, P.R. (2000). Have changes in gender relations affected marital quality? Social
Forces 79(2): 731-753. 

Rogers, S.J. (1999). Wives income and marital quality: Are there reciprocal effects? Journal of Mar-
riage and Family 61(1): 123-132.

Rogers, S.J. (1996). Mothers' work hours and marital quality: Variations by family structure and fam-
ily size. Journal of Marriage and Family 58(3): 606-617.

Ross, C. E. (1987) The Division of Labor at Home. Social Forces Vol. 65: 816-833.
Simpson, I. H., England, P. (1982). Conjugal work roles and marital solidarity. In J. Aldous (Ed.),

Two paychecks (pp. 147-171). Beverly Hills: Sage
Stevens, D., Kiger, G., Riley, P.J. (2001) Working Hard and Hardly Working: Domestic Labor and

Marital Satisfaction among Dual-Earner Couples. Journal of Marriage and Family 63(2): 514-
526.

Suitor, J. J. (1991). Marital quality and satisfaction with the division of household labor across the
family life cycle. Journal of Marriage and Family, Vol. 53: 221-230.

Thomas, S., Albrecht, K., White, P. (1984). Determinants of marital quality in dual-career couples.
Family relations 33(4): 513-521.

Thompson, L., Walker, A.J. (1989) Gender in families: Women and men in marriage, work, and par-
enthood. Journal of Marriage and Family 51(4): 845-871.

Vannoy, D., Philliber, W.W. (1992). Wife's employment and quality of marriage. Journal of Marriage
and Family 54(2): 387-398.

Voydanoff, P. (1990). Economic distress and family relations: A review of the eighties. Journal of
Marriage and the Family 52(4): 1099-1115.

Voydanoff, P. (1988). Work and family: a rewiew and expanded conceptualization. Journal of social
behavior and personality 3(4): 1-22.

Wax, A. L. (1998). Bargaining in the shadow of the market: Is there a future for egalitarian marriage?
Virginia Law Review 84(4): 509-672.

Wilcox, B.W., Nock, S.L. (2006). What's love got to do with It? Equality, equity, commitment and
women's marital quality. Social Forces 84(3): 1321-1345.

Wilkie, J.R., Ferree, M.M., Ratcliff, K.S. (1998). Gender and Fairness: Marital Satisfaction in Two-
Earner Couples. Journal of Marriage and Family 60(3): 577-594.

Zuo, J., Tang, S. (2000). Breadwinner status and gender ideologies of men and women regarding
family roles. Sociological Perspectives 43(1): 29-43.

Милица Тошић, Душан Тодоровић, Подела рада, квалитет брака и родна идеологија

418



Milica Tošić Summary
Dušan Todorović
University of Niš
Faculty of Philosophy

LABOUR DIVISION, MARITAL QUALITY
AND THE IDEOLOGY OF GENDER

Marriage is defined as a social, religious and legal community of a husband and wife, and
the quality of this relationship is very important for spouses, children and the society in the
widest sense. According to the definition of marriage itself it is clear that a suitable gender ide-
ology and the attitudes towards native roles have the significant role in many aspects of the
marital and family dynamics. What is more, it is considered that native roles have the leading
role in the determination of the quality of marital relations by determining what people expect
from their partners and marriage. 

The role of women and the attitudes towards their role have undergone many changes in
the last few decades under the influence of particular social changes, primarily thanks to the
higher employment rate of women, and consequently different gender division of labor between
men and women, both at work and in families. This paper analyses how the employment of
women and the change in the traditional division of labor influence the quality of marital rela-
tionships. First of all, we have indicated the significant positive, as well as negative implica-
tions which the change in the marital division of labor has to the quality of marital relations. In
the end, we have tried to point out that the adopted gender ideology, traditional or
egalitarian/feminist acts as an important and essential mediator in the relation between the
division of labor and perceived quality of marital relationship.

Key words: gender ideology, marital quality, division of labor
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