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Problémafelvetés 

A pályaválasztás kérdése kiemelten fontos a középfokú- és a felsőfokú 
oktatásban résztvevő diákok és hallgatók számára, hiszen ezekben az 
években alapozzák meg jövőjüket az oktatásban való részvételükön és 
egyéb tevékenységeiken (pl. részmunkaidős foglalkozás, önkéntes munka) 
keresztül, a munka világában (pl. Super, 1959). A személyhez 
legmegfelelőbben illeszkedő pálya kiválasztása nem megy mindig 
zökkenőmentesen. Éppen ezért a közoktatás központi szabályozásában is 
megjelenik a pályaválasztás segítésének kötelezettsége.1  A Nemzeti 
Alaptanterv 110/ 2012. (VI. 04.) Kormányrendelet a pályaorientációs 
tevékenységet a kiemelt fejlesztési feladatok közé sorolja. A törekvések 
ellenére a tevékenység ellátása nehezített megfelelő órakeret és 
finanszírozás hiányában. A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
előírja a hallgatók részére a tanulmányi- és életpálya-tanácsadás 
biztosításának kötelezettségét, és meghatározza, hogy az igénybe vehető 
szolgáltatásokat ingyenesen kell biztosítani. Azonban annak ellenére, hogy 
az elmúlt években a pályaorientáció elméleti tudásanyaga, módszertana 
és eszközrendszere is jelentősen gazdagodott (pl. Támop 2.2.2. „A 
pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” 
program fejlesztései 2008 és 2011 között), keveset tudunk arról, hogy a 
középiskolások és egyetemisták milyen arányban érintettek a 
pályaválasztás kapcsán felmerülő problémákban, illetve, hogy a 
pályaválasztási döntés előtt fellépő bizonytalanság mögött milyen okok 
rejlenek; milyen jelenségek kísérik azt. Az életpálya-tanácsadás (Borbély, 
2010) fogalmi kerete a tanácsadási tevékenységek széles körét öleli fel. 
Ezzel párhuzamosan a tanácsadást végző szakemberek száma is 
növekedett, bár még mindig nem éri el a magyar lakosság ellátásához 
szükséges értéket (kb. 3000 fő; becsült érték; Borbély, 2010). A tanácsadói 
tevékenységet ellátni jogosult szakemberek végzettségük és 
kompetenciáik tekintetében változatos képet mutatnak. A 
kompetenciahatárok világos elkülönítése érdekében is fontos, hogy 
tisztában legyünk a tanácsadásban való részvételre javasolt diákok 
jellemzőivel. Wiegersma (1992) ajánlásai, amelyek meghatározzák a 
probléma jellegéhez és a kliens jellemzőihez kapcsolható konzultációs 
formát és a konzultáció célját, mindmáig irányadóak. Az egyes 
konzultációs szintekhez jól kapcsolhatóak a megfelelő végzettségű 
                                                           
1 Az utóbbi évtizedekben történt fokozatos szemléletváltás jegyében, amely a pályaválasztást nem 
egyszeri és visszafordíthatatlan folyamatnak tartja; ma már pályaorientációról és nem pályaválasztásról 
beszélünk. A pályaorientáció célja a pályaválasztási döntés előkészítése (Szilágyi, 2005).  



szakemberek (Karner, 2010). Annak érdekében, hogy a közoktatásban 
igényelt pályaorientációs, pályainformációs és életpálya-tanácsadás 
tevékenységegek megfelelő színvonalon biztosítottak legyenek, fel kell 
tárnunk a középiskolás és egyetemista populáció sajátosságait a 
pályaválasztás jellemzőihez kapcsolódóan, különös tekintettel a 
pályaválasztási bizonytalanságra. A szolgáltatás minőségét javíthatja, ha 
rendelkezésünkre állnak olyan eszközök, amelyek segítségével a klienseket 
a megfelelő tanácsadási szinthez tudjuk kötni, illetve mérni tudjuk a 
szolgáltatás hatékonyságát is.  

A vizsgálat elméleti háttere 

Vizsgálatunk megtervezése során a pályaválasztási bizonytalanság és az 
identitás irodalmát tekintettük át. A pályaválasztási bizonytalanság olyan 
fejlődési sajátosság, amelyen a személyek keresztülmennek a 
döntéshozatal előtt, miközben a számukra legmegfelelőbb alternatívát 
keresik (Feldman, 2003). Mivel a pályaválasztási bizonytalanság 
többdimenziós probléma a vizsgált tényezők köre meglehetősen széles. A 
vizsgált változók között kognitív (pl. célállás hiánya, önismeret 
hiányosságai, pályaválasztási énhatékonyság stb.) és érzelmi 
komponenseket (szorongás, ambivalencia, kontrollvesztés, stb.) egyaránt 
találunk. A pályaválasztási bizonytalanság irodalmában különböző 
típusokat különítenek el a bizonytalanság hátterében álló okoknak 
megfelelően. Kelly és Pulver (2003) összefoglaló írásában ismerteti azt a 
három típust,- amely mérőeszköztől függetlenül megjelenik a 
pályaválasztási bizonytalansággal kapcsolatos irodalomban.  

A típusok a következők: 

1. a „magabiztos elkötelezettek” (Wanberg és Muchinsky, 1992), 
„elkötelezettek” (Savickas és Jarjoura, 1991), „döntésképesek” (Cohen et 
al., 1995) vagy „el nem köteleződött extravertáltak”(Kelly és Pulver, 2003) 
csoportja. A típusba tartozó személyek a pályaválasztással kapcsolatos 
alacsony bizonytalansággal, kis vagy közepes mértékű pályaválasztási 
szorongással jellemezhetőek, megfelelő pályainformáció mennyiséggel 
rendelkeznek és kialakult a pályaidentitásuk. Jellemzőik alapján az ide 
sorolható személyeknek várhatóan nincs szükségük pályakonzultációra. Ha 
hiányosak a pályával kapcsolatos információik, az információs tanácsadás 
keretein belül megszerezhető információ elégséges kérdéseik 
megválaszolásához. 



2. a „magabiztos, de informálatlan” (Larson et al., 1988, idézi: Kelly és Pulver, 
2003), a „fejlődési szintjükből adódóan bizonytalan” (Cohen et al., 1995), 
„jól alkalmazkodó, de információt igénylő” (Lucas, 1993), „a döntést 
megnövekedett explorációval meghozó” (Savickas és Jarjoura, 1991), vagy 
„jól alkalmazkodó információkereső” (Kelly és Pulver, 2003) típus. A 
csoportba tartozó személyeknek nagy szüksége van a karrierrel 
kapcsolatos információkra, és még nem kezdték meg a pályatervezést. 
Alacsony szorongási szint jellemzi őket, célorientáltak, és érett 
identitásúak. Lucas (1993) amellett érvel, hogy számukra az információs 
tanácsadás a megfelelő tanácsadási forma. 

3. a „szorongó bizonytalanok” (Wanberg és Muchinsky, 1992), „tervvel nem 
rendelkező elkerülők” (Larson et al., 1988, idézi: Kelly és Pulver, 2003), 
„krónikusan bizonytalanok” (Cohen et al., 1995), „döntésképtelenek” 
(Chartrand et al., 1994) vagy „bizonytalan, neurotikus információkeresők” 
(Kelly és Pulver, 2003) csoportja. Az ebbe a típusba sorolható személyek 
erősen szorongnak, nagy szükségük van a pályákkal kapcsolatos 
információkra, nincs önbizalmuk a döntéshozásban, alacsony 
önbecsülésűek, valamint alacsony a pályaidentitásuk. Számukra az 
információátadás mellett, a döntési készségek, a problémamegoldás 
javítása, valamint önbecsülésük növelése lehet a kulcs a majdani sikeres 
pályadöntéshez. 

Az énidentitás vizsgálatát azért tartjuk fontosnak a felvetett probléma 
kapcsán, mert – nem feltétlenül ezt a fogalmat használva, de- a legtöbb 
pályaválasztással kapcsolatos nagy hazai és külföldi elmélet tárgyalja 
fontosságát (pl. Super, 1959- öndefiníció fogalma). Továbbá Cohen et al. 
(1995), Lucas (1997), Guay és munkatársai (1995), valamint Vondracek és 
munkatársai (1995) empirikusan is bizonyították a pályaválasztási 
bizonytalanság és az identitás közötti összefüggéseket. Az identitáskutatás 
új iránya, Erikson (1963/ 2002) és Marcia (1967) szellemi örökségén 
haladva új identitásdimenziókat tett mérhetővé, illetve segítségükkel új 
identitásállapotokat ragadott meg. Különösen fontosnak tartjuk ezen 
eredmények közül Luyckx és munkatársainak (2005, 2008) munkásságát, 
akik a ruminatív exploráció identitásdimenziójának bevezetésével 
mérhetővé tették azt a rágódáshoz hasonló keresési tevékenységet, amely 
ahhoz vezet, hogy a személy nem köteleződik el egyetlen vizsgált 
alternatíva mellett sem, hanem mindig újrakezdi az explorációs 
folyamatot. Ez az identitásdimenzió és a változó nevét az elnevezésében 
viselő, ruminatív moratórium identitásállapot kimutathatóan negatív 
viselkedéses és pszichológiai korrelátumokkal jár együtt (pl. Schwartz et 



al., 2011). Mivel a pályadöntés meghozatalához is szükséges az explorációs 
folyamat,- más identitástartalmak vizsgálatához hasonlatosan- a ruminatív 
exploráció és a hozzá köthető identitásállapot kapcsolata az egyes 
pályaválasztási bizonytalanság típusokkal kifejezetten érdekes számunkra. 
A típusok jellemzésében fontosnak tartjuk továbbá az időorientáció és az 
iskolai motiváció vizsgálatát. A jövőre való tervezés képessége mind az 
identitásalakítás, mind a pályaválasztás szempontjából kiemelt jelentőségű 
(Zimbardo és Boyd, 1999), valamint ahogy az már Super és Ginzberg (idézi: 
Herr és Cramer, 1993) elméleteiben is megfogalmazódott a legmagasabb 
iskolai végzettség determináló hatású, nagyban befolyásolja a 
pályaválasztást. Az iskolai motiváció szintje döntő befolyással van a 
tanulmányok folytatására és az elért eredményekre (Vallerand et al., 
1993). 

Célkitűzés: 

Vizsgálataink célja a pályaválasztási bizonytalanság kognitív és érzelmi 
tényezőinek feltárása, valamint típusok alakítása a pályaválasztási 
bizonytalanság jellemzői mentén a középiskolás és az egyetemista mintán. 
Egyetemista mintánkban (2. vizsgálat) csak nőket vizsgáltunk, mivel több 
vizsgálat arra utal, hogy a pályaválasztási bizonytalanság a nők körében 
kifejezettebb (Chartrand et al., 1990, 1996).  A pályaválasztási 
bizonytalanság és az identitás alakulása közötti kapcsolat természetét is 
meg kívánjuk határozni, továbbá az egyes pályaválasztási bizonytalanság 
típusokat leírni az identitás megoldottságának, a rájuk jellemző 
időorientációnak és az iskolai motivációnak a tükrében. Megvizsgáljuk azt 
is, hogy a pályaválasztási bizonytalanság típusok köthetőek-e valamely 
identitásállapothoz. Mindezek mellett, célunk olyan új mérőeszközök 
érvényessé tétele magyar mintán, amelyek alkalmasak a pályaválasztási 
bizonytalanság és a közelmúltban megalkotott identitásdimenziók 
(különös tekintettel a ruminatív exploráció) mérésére.  A két vizsgált minta 
női válaszadóinak összehasonlításával az identitásállapotokon empirikus 
vizsgálat tárgyává tesszük Kroger (2003) elgondolását az identitás, mint 
puha szakaszokat leíró strukturális modellről.2 

 

                                                           
2 Kroger (2003) feltételezi, hogy az identitásállapotok közötti fejlődési sorrend bizonyos 
szabályszerűségeket mutat. Az idő előrehaladtával mind a longitudinális, mind a keresztmetszeti 
vizsgálatokban több lesz az elért identitású és moratóriumban lévő személyek száma, valamint csökken 
vagy nem változik a korai zárók és a diffúz identitásúak száma. 



Hipotézisek:3 

1. Magyar mintán is megbízhatóan mérnek, és az eredeti 
faktorstruktúrájukhoz hasonló faktorstruktúrával jelennek meg a 
következő mérőeszközök: Ego Development Scale (Ochse és Plug, 
1986), Identity Dimensions Scale (Luyckx et al., 2008), valamint 
Career Factors Inventory (Chartrand et al., 1990).4 

2. Mintáinkon elkülöníthető több pályaválasztási bizonytalanság típus, 
mindenképpen megtaláljuk a szakirodalomban leírt három típust 
(Kelly és Pulver, 2003). A pályaválasztási típusok között jelentős 
különbségek lesznek az identitás, az időorientáció és az iskolai 
motiváció skáláin. 

3. Az identitásváltozók bejósolják a pályaválasztási bizonytalanság 
kognitív és érzelmi faktorait. 

4. Az egyetemista nőkre a pályaválasztási bizonytalanság alacsonyabb 
foka jellemző (Feldman, 2003); és alacsonyabb eredményeket érnek 
el az információs faktorokon (Chartrand és Nutter, 1996), mint 
középiskolás társaik; valamint az egyetemista nők között több lesz 
az elért identitású és a moratórium állapotában lévő, a diffúz 
identitásúak és a korai zárók száma pedig kevesebb lesz, de 
legalábbis nem változik a középiskolás nőkhöz képest (Kroger, 
2003). 

Módszer: 

Minta: 

Első vizsgálatunkban 683 középiskolás szerepelt. Nemi összetételük: 285 
férfi (41,5 %), 388 nő (56,6 %), valamint 10 fő (1,9 %) nem adta meg 
nemét. Átlagéletkoruk 16,943 év (SD = 1,24 év). Lakhelyük alapján: 281 fő 
budapesti (41%), 48 fő megyeszékhelyen (7 %), 168 fő városban (24,5 %), 
173 fő falun (25,3 %) él; 16 fő nem válaszolt a lakhelyével kapcsolatos 
kérdésre (2,2 %). Iskolájuk típusát tekintve: gimnazista 506 fő (74,1 %), 
középiskolába jár 175 fő (25,6 %), 2 fő nem tüntette fel iskolájának típusát 
(0,3 %).  

                                                           
3 Dolgozatunkban a mintákon megjelenő identitásállapotokkal kapcsolatban is fogalmaztunk meg 
feltevéseket. 
4 A kérdőívek validálását 1056 személy adatain végeztük. A mintában további 121 felnőtt és 33 
egyetemista férfi adatai szerepeltek. 



Második vizsgálatunkban 219 egyetemista nővel vettük fel kérdőíveinket. 
Átlagéletkoruk 24,06 év5 volt (SD = 7,11 év). 92 fő életvitelszerűen 
Budapesten (42,01 %), 21 fő megyeszékhelyen (9,6 %), 68 fő városban 
(31,1 %), 37 fő falun (16,89 %) él, 1 fő nem adta meg lakhelyét (0,4 %).  

Eszközök: 

Identitás mérése 
Ego Development Scale (EDS; Ochse és Plug, 1986)-  
az eriksoni szakaszok (Erikson első hét szakasza) 
megoldottságát méri 
 
Dimensions of Identity Development Scale (DIDS;Luyckx et al., 
2008)- 
öt identitásdimenziót (széles körű exploráció, mély exploráció, 
ruminatív exploráció, elköteleződés, azonosulás az 
elköteleződéssel) mér  
 

Pályaválasztási bizonytalanság mérése 
  Career Factors Inventory (CFI; Chartrand et al., 1990)- 

két kognitív (önismeretigény és pályainformáció szükséglete) 
és két érzelmi (pályaválasztási szorongás és általános 
bizonytalanság) faktort mér  

 
Időorientáció mérése 

Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI; Zimbardo és 
Boyd, 1999; Orosz, 2012)-öt időorientációt (múlt pozitív, múlt 
negatív, jelen hedonista, jelen fatalista, jövő) mér 

 
Iskolai motiváció mérése 
  Academic Motivation Scale (Vallerand et al., 1992, 1993)- 

magyar mintán három motiváció típust (intrinzik motiváció a 
tudásra, extrinzik motiváció külső szabályozás, amotiváció; 
Orosz és Farkas, 2011) mér 

Önbecsülés 
  Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965) 
  a globális önbecsülést méri 

                                                           
5 Az életkori szórás azért viszonylag magas, mert 25 fő 30 év feletti (11,4 %). Mivel eredményeik nem 
tértek el jelentősen fiatalabb hallgatótársaiktól, ezért nem zártuk ki őket az elemzésből. 



Eredmények:6 
 

Az első hipotézisünk részben teljesült. Az EDS (Ochse és Plug, 1986) nem 
alkalmas az első hét eriksoni szakasz mérésére, azonban a feltáró 
faktoranalízis során sikerült elkülöníteni az identitáskrízis pozitív és negatív 
kimenetéhez kapcsolódó faktorokat. Csak a középiskolások eredményeit 
figyelembe véve a modell gyengébb (χ²/ df = 2,349; RMSEA = 0,045; CI = 
0,032- 0,057; CFI = 0,96, TLI = 0,93) , de elfogadható illeszkedéssel bír, 
mint az egyetemista nők mintáján (χ²/ df = 1,038; RMSEA = 0,013; CI = 
0,000- 0,049; CFI = 0,99, TLI = 0,99). Az identitás szintézise és a 
szerepkonfúzió faktor reliabilitása a középiskolás mintán a határérték alatt 
van (Cronbach α = 0,65; Cronbach α = 0,66), az egyetemista nők mintáján 
megfelelő (Cronbach α = 0,76; Cronbach α = 0,73). A DIDS (Luyckx et al., 
2008) esetében  az eredeti faktorok közül hármat sikerült elkülönítenünk: 
elköteleződés, exploráció és ruminatív exploráció. A középiskolás mintán 
jobb a CFA modell illeszkedése (χ²/ df = 3,688; RMSEA = 0,063; CI = 0,054- 
0,073; CFI = 0,96, TLI = 0,95), mint az egyetemista nők mintáján (χ²/ df = 
2,203; RMSEA = 0,075; CI = 0,056- 0,094; CFI = 0,95, TLI = 0,94). A skálák 
reliabilitása mindkét mintán megfelelő volt (1. minta: elköteleződés- 
Cronbach α = 0,86; exploráció- Cronbach α = 0,80; ruminatív exploráció 
Cronbach α = 0,78; 2. minta-  elköteleződés- Cronbach α = 0,89; 
exploráció- Cronbach α = 0,81; ruminatív exploráció Cronbach α = 0,77). A 
CFI (Chartrand et al., 1990) esetében három változó törlésével 
kimutatható mind a feltáró, mind a megerősítő faktoranalízis segítségével 
a két kognitív és a két érzelmi változó. A CFA modell illeszkedése 
megfelelő mind a középiskolás (χ²/ df = 1,98; RMSEA = 0,038; CI = 0,031- 
0,046; CFI = 0,97, TLI = 0,97), mind az egyetemista nők (χ²/ df = 1,245; 
RMSEA = 0,037; CI = 0,015- 0,053; CFI = 0,97, TLI = 0,97) mintáján. A skálák 
reliabilitása a középiskolás mintán megfelelő (pályaválasztási szorongás 
Cronbach α = 0,88; általános bizonytalanság Cronbach α = 0,70; 
pályainformáció szükséglete Cronbach α = 0,75; önismeretigény Cronbach 
α = 0,85), az egyetemista mintán az általános bizonytalanság (Cronbach α 
= 0,61) és a pályainformáció szükséglete skálán (Cronbach α = 0,60) 
alacsonyabb az elvártnál, a másik két faktoron (pályaválasztási szorongás 
Cronbach α = 0,89, önismeretigény Cronbach α = 0,89 )megfelelő. 
Ugyanakkor a reliabilitás-vizsgálat érzékeny az elemszáma, ezért 
várhatóan nagyobb elemszám mellett az előbbi eredmények is javulnának.  

                                                           
6 Az adatok elemzését az SPSS 19, valamint az AMOS 18 programcsomagokkal végeztük. 



Második hipotézisünk teljesült. A középiskolás mintán négy 
pályaválasztási bizonytalanság típust különítettünk el (hierachikus, majd K-
közép) klaszteranalízis segítségével (lsd. 1. ábra). A nemzetközi 
irodalomban ismert típusoknak az irányt keresők, a döntésképesek és a 
krónikusan bizonytalanok felelnek meg. Az alábbiakban röviden 
ismertetjük az egyes típusokat.7  
 
Az irányt kereső típus magas identitásszinttel, kiegyensúlyozott 
időorientációval, magas iskolai motivációval, jó tanulmányi eredményekkel 
és magas önbecsüléssel jellemezhető. Meglepő, hogy bizonyos 
tekintetben még a döntésképesek eredményeit is túlszárnyalják az ide 
tartozó egyének (pl. jövőorientáció, múlt pozitív orientáció és tanulmányi 
átlag). A múlt pozitív orientációt Zimbardo és Boyd (1999) az identitás 
alapjának tekintik, hiszen úgy vélik, ez alapozza meg a folytonosság és 
azonosság érzetet, amelyek elengedhetetlen feltételei a stabil identitásnak 
(Erikson 1963/2002). Az irányt kereső típusba való tartozás valószínűsíti, 
hogy a személy nő, illetve, hogy az elért identitás vagy moratórium 
identitásállapotában van. 
 
A döntésképes csoport tagjai jobb eredményekkel rendelkeznek az 
identitás, az időorientáció és az önbecsülés tekintetében, mint a szorongó 
választók és a krónikusan bizonytalanok, ugyanakkor teljesítményükben és 
iskolai motivációjukban elmaradnak az irányt kereső csoporttól, amelynek 
okát további vizsgálatok hivatottak feltárni. A döntésképes csoportba való 
tartozás a korai zárás identitásállapotával jár együtt a középiskolás mintán, 
valamint a csoport tagjai között nagyobb valószínűséggel találunk 
férfiakat, mint nőket.  
 
A szorongó választók típusa viszonylag kis hányadát adja a teljes 
középiskolás mintának. A csoportba tartozó személyek alacsony 
pontszámot érnek el mind az elköteleződés, mind az exploráció, mind a 
ruminatív exploráció skálákon; valamint az identitáskrízis mindkét 
lehetséges kimenetelén (identitás szintézise és szerepkonfúzió). A 
szorongó választó típushoz való tartozás a gondtalan (elidegenedett) 
diffúz, illetve a korai záró identitásállapotokkal van kapcsolatban a 
középiskolás mintán. Annak ellenére, hogy tanulmányaikkal kapcsolatban 
sem magas intrinzik, sem magas extrinzik motiváció nem jellemzi őket (bár 

                                                           
7 Az egyes típusok különböző változók mentén való összehasonlítását varianciaanalízis (ANOVA, post hoc 
teszt: LSD) végeztük 



ők érik el a legalacsonyabb pontszámot az amotiváció skálán is); 
tanulmányi eredményeik mind a 2010/2011. tanév végén, mind a 
2011/2012. első félévében a legmagasabbak a mintán. Az időorientáció 
skálákon egységesen a legalacsonyabb eredményt érik el mind az öt 
faktoron, a többi identitásállapothoz képest. A teljesítmény fontosságát 
véljük felfedezni a magas tanulmányi átlagban, amelyet valószínűsíthetően 
teljesítményszorongás kísér.  

A krónikusan bizonytalan típus tagjai a minta több mint egynegyedét 
képzik (N = 190, 29,73 %). Az elköteleződés alacsony foka és magas 
ruminatív exploráció jellemzi a személyeket. Az identitás szintézisén a 
legalacsonyabb, míg a szerepkonfúzión a legmagasabb értékeket érik el az 
ide tartozó személyek; így a mintában az ő identitásuk megoldottsága a 
legalacsonyabb. Ez megjelenik abban is, hogy a krónikusan bizonytalan 
típusba való tartozás valószínűbbé teszi, hogy a személy a ruminatív 
moratórium vagy a moratórium identitásállapotában van. Iskolai 
motivációjuk a döntésképes csoportéhoz hasonló, tanulmányi 
eredményeik rosszabbak, mint az irányt keresőké és a szorongó 
választóké. Jellemzően a múltban „élnek”, hiszen mind a múlt negatív, 
mind a múlt pozitív faktoron a minta legmagasabb eredményét érik el. 
Önbecsülésük a legalacsonyabb a vizsgált típusok között. A nők 
valószínűbben tartoznak a krónikusan bizonytalan csoportba, mint a 
férfiak. Összességében a krónikusan bizonytalan típus alacsony 
megoldottságú identitással, a múlthoz való visszanyúlással, rossz 
tanulmányi eredményekkel jellemezhető. 

Az 1. ábrán a fenti típusok pályaválasztási bizonytalanság skálán elért 
eredményei vannak ábrázolva, a Z-score-ok alapján. Az 1. táblázat a 
típusok közötti szignifikáns különbségeket tartalmazza a mintán. 



 
1. ábra: A CFI alapján kialakított klaszterek a középiskolás mintán (Z-score-ok alapján ábrázolva) 

Megjegyzés: A = irányt kereső (N = 154), B = döntésképes (N = 249), C = szorongó választó (N = 46), D = 
krónikusan bizonytalan (N = 190), nem került besorolásra N = 44 

-,7998623

-,4512711

1,4175488

,8797848

-,1328540

-,0969744

-,4904495

,3249132

,7077413

-,3435676

-1,5854703

,2702175

,8166740

-,6372805

-1,3405147

,5028677

-2,0000000

-1,5000000

-1,0000000

-,5000000

,0000000

,5000000

1,0000000

1,5000000

2,0000000

A B C D

Pályaválasztási szorongás

Általános bizonytalanság

Pályainformáció szükséglete

Önismeretigény



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Irányt kereső 
(a) 

18,76 
c,d 
4,59 

16,29 
b,c,d  
3,03 

8,32 
c,d 
3,51 

30,98 
d 
6,23 

24,14 
b,c,d 
3,99 

8,74 
b 
5,69 

15,24 
b,c,d 
4,13 

21,18 
c,d  
3,42 

10,04 
b,c 
2,55 

10,72  
4,57 

14,88 
b,c 
3,18 

21,76 
b,c,d 
5,17 

9,74 
c 
2,71 

8,44 
c 
2,83 

4,00 
c 
0,76 

4,09 
b,d 
0,59 

11,11 
d 
5,12 

Döntésképes 
(b) 

18,03 
d 
4,14 

13,76 
a,c,d  
3,28 

7,93 
c,d 
3,03 

30,93 
d 
5,88 

21,01 
a,c,d 
5,46 

10,81 
a,c,d 
5,43 

13,07 
a,c 
3,64 

20,67 
c,d 
3,17 

9,18 
a,d 
2,43 

10,06 
d 
3,78 

14,20 
a,c 
3,23 

18,95 
a,c 
4,03 

9,62 
c 
2,62 

8,31 
c 
2,45 

3,88 
c 
0,59 

3,94 
a 
0,72 

11,50 
d 
4,73 

Szorongó 
választó (c) 

16,84 
a 
6,13 

12,04 
a,b,d 
4,96 

6,56 
a,b,d 
3,48 

29,90 
6,22 

17,25 
a,b,d 
7,87 

7,90 
b 
4,53 

10,77 
a,b,d 
6,22 

19,20 
a,b 
3,71 

8,82 
a,d 
2,38 

9,52 
d 
4,17 

11,47 
a,b,d 
4,05 

16,93 
a,b,d 
6,00 

7,84 
a,b,d 
3,28 

6,54 
a,b,d 
2,83 

4,36 
a,b,d 
1,45 

4,12 
d 
1,04 

10,38 
4,05 

Krónikusan 
bizonytalan 
(d) 

17,01 
a,b 
4,32 

15,28 
a,b,c  
3,00 

9,05 
a,b,c 
3,17 

29,02 
a,b 
6,16 

22,30 
a,b,c 
4,97 

9,00 
b 
5,14 

13,71 
a,c 
3,92 

19,50 
a,b 
3,53 

10,40 
b,c 
2,68 

10,97 
b,c 
4,29 

14,53 
d 
3,10 

19,21 
a,d 
4,04 

9,80 
c 
2,40 

8,41 
c 
2,54 

3,61 
c 
0,61 

3,84 
a,c 
0,67 

9,05 
a,b 
5,23 

1. táblázat: A pályaválasztási bizonytalanság klaszterek átlagainak összehasonlítása az identitás, az önbecsülés, az iskolai motiváció és a tanulmányi átlagok mentén, a középiskolás 
mintán (N = 639) 

Az egyes négyzetekben az átlag, majd azoknak a csoportoknak a rövidítése (a,b,c,d) áll, amelyektől adott klaszter átlaga szignifikánsan eltér; végül a szórás látható. 

1 = elköteleződés (DIDS), 2 = exploráció (DIDS), 3 = ruminatív exploráció (DIDS), 4 = önbecsülés (RSE), 5 = extrinzik, külső szabályozás (AMS), 6 = amotiváció (AMS), 7 = intrinzik tudni (AMS), 8 = 
identitás (EDS), 9 = identitásdiffúzió (EDS), 10 = múlt negatív (ZTPI), 11 = múlt pozitív orientáció (ZTPI), 12 = jövőorientáció (ZTPI), 13 = jelen hedonista (ZTPI),14 =  jelen fatalista (ZTPI), 15 = 
átlag 1 (2010/2011 tanév 2. félév); 16 = átlag 2 (2011/2012 1. félév); 17 = identitás megoldottsága 
A (+) tendenciaszintű különbséget jelez; a betűk azokat a klasztereket jelölik, melyek eredménye szignifikánsan eltér a sorváltozóétól. 



 

Az egyetemista nők mintáján is négy pályaválasztási bizonytalanság típus 
különült el8, amelyek azonban jellemzőiket tekintve némileg eltérnek a 
középiskolás mintán találtaktól. A nemzetközi szakirodalomban leírt 
típusoknak a döntésképes, az irányt kereső és a szorongó választó típusok 
felelnek meg. A következő szakaszban a típusok rövid bemutatása 
következik. 

A döntésképes csoportba tartozó személyek magas pontszámot érnek el az 
identitás szintézise faktoron, valamint alacsony pontszámot a szerepkonfúzió 
skálán. Identitásuk megoldottsága tehát magas. Az identitással kapcsolatos 
kérdésekben elköteleződtek már valamilyen álláspont mellett, az 
elköteleződés faktoron magasabb pontszámot érnek el, mint a másik három 
típusba tartozó társaik. A ruminatív exploráció alacsony szintje jellemzi őket. 
A döntésképes csoportba való tartozás az elért identitással jár együtt, az 
egyetemista nők mintáján. Ez az eredmény eltér a középiskolásokétól, akik a 
döntésképes csoportban nagyobb valószínűséggel a korai zárás 
identitásállapotába tartoztak.  

Az önmagukat keresők csoport tagjai az identitáskrízist magas szinten 
megoldották. Az identitás szintézisén magas, a szerepkonfúzión alacsony 
értékeket érnek el. Az identitáskérdésekkel kapcsolatos elköteleződés a 
típusban magas, alig marad el a döntésképesek elköteleződésétől. A 
ruminatív exploráció tekintetében a szorongó választóknál alacsonyabb, 
azonban a döntésképeseknél magasabb értéket érnek el. Önbecsülésük 
magas, nem tér el szignifikánsan a döntésképes csoporttól. Az önmagát 
kereső típusba való tartozás nem kapcsolódik össze egyetlen 
identitásállapothoz való tartozással sem. Az elköteleződés magas szintje arra 
utal, hogy a csoport tagjai nem kialakulatlan identitásuk miatt rendelkeznek 
magas önismeretigénnyel (hiszen identitásuk megoldottsága is magas), 
hanem vélhetően a legjobb pálya- személy illeszkedés megtalálására 
törekednek saját pályaválasztásuk kapcsán. 

A szorongó választók csoportjának jellemzői az egyetemista nők mintáján 
eltérnek a középiskolás mintán szorongó választónak nevezett csoportétól. 
Az elnevezés megtartása mellett azért döntöttünk, mert a pályaválasztási 
szorongás szintje kiemelten magas ebben a típusban; ugyanakkor- a serdülő 
mintától eltérően- a pályaválasztási bizonytalanság egyéb faktorain is magas 
eredményeket érnek el. Az ebbe a típusba tartozókat az identitáskrízis 

                                                           
8 Az egyes típusok különböző változók mentén való összehasonlítását varianciaanalízis (ANOVA, post hoc 
teszt: LSD) végeztük. 



alacsony megoldottsága; magas szerepkonfúzió és alacsony identitásszintézis 
eredmény jellemzi. Identitásukat tekintve rosszabb eredményeket érnek el, 
mint a másik három csoport. Az identitással kapcsolatos kérdésekben nem 
köteleződtek el, viszont a ruminatív, körbeforgó exploráció magas szintje 
jellemzi őket. A szorongó választó típusba való tartozás összefüggésben van a 
diffúz diffúz és a ruminatív moratórium identitásállapotba való tartozással. 
További eredményeik árnyalják az identitás kapcsán kialakult negatív képet: 
a múlt negatív és a jelen fatalista faktoron egyaránt ők érik el a legmagasabb 
eredményeket. Önbecsülésük a mintában a legalacsonyabb. A szorongó 
választó imént bemutatott eredményei szignifikánsan eltérnek minden más 
típus eredményeitől, azonban a többi típus között a különbségek nem olyan 
jelentősek.  

A negyedik megjelenő pályaválasztási bizonytalanság típus az irányt keresők 
típusa. Az irányt kereső típusba sorolható személyek identitáskrízise az 
átlaguk alapján, a legmagasabb szinten megoldott, bár szignifikánsan csak a 
szorongó választók eredményétől tér el. Az identitás szintézisén magas, a 
szerepkonfúzió skálán alacsony eredmény jellemzi őket. Ennek ellenére a 
jövőbeli terveikkel kapcsolatban csak közepes mértékű elköteleződést 
mutatnak. Azonban esetükben az elköteleződés- döntésképesekhez képest- 
alacsonyabb foka nem okoz szorongást vagy bizonytalanságot a 
pályadöntéssel kapcsolatban. A ruminatív exploráció faktoron a 
döntésképesek legalacsonyabb és a szorongó választók legmagasabb értéke 
között „végeznek”. Az irányt kereső típusba való tartozás nem jár együtt 
identitásállapothoz való tartozással. Önbecsülésük alacsonyabb a 
döntésképeseknél, azonban magasabb a szorongó választókénál.  

Az egyes típusok pályaválasztási bizonytalanság faktorokon elért pontszámait 
(Z-score-ok alapján) a 2. ábra foglalja össze, míg a csoportok között talált 
szignifikáns különbségeket a 2. táblázat. 



 
2. ábra: A CFI alapján kialakított klaszterek az egyetemista nők mintáján (Z-score-ok alapján 

ábrázolva) 
Megjegyzés: 1 = döntésképes (N = 42), 2 = önmagát kereső (N = 61), 3 = szorongó választó (N = 63), 4 = 
irányt kereső (N =42), nem került besorolásra N = 18 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
 A 21,81 

c 
2,74 
 

8,69 
c 
2,21 

13,11 
c 
4,13 
 

20,57 
b (+), c,d 
3,14 

5,57 
b,c,d 
2,24 

8,55 
c 
3,68 

6,67 
c,  
d (+) 
2,44 

34,19 
c,d 
3,56 

B 21,68 
c 
3,15 

9,51 
c (+) 
2,38 

12,15 
c 
4,98 

19,18 
a (+), c 
3,5 

6,70 
b,c 
2,39 

8,77 
c 
3,85 

7,39 
c 
2,53 

32,64 
c 
4,84 

C 20,03 
a,b,d 
3,17 

10,29 
a,b (+),d 
2,73 

9,75 
a,b,d 
4,84 

16,16 
a,b,d 
4,35 

8,60 
a,b,d 
2,85 

10,44 
a,b,d (+) 
4,61 

8,59 
a,b,d 
2,61 

29,65 
a,b,d 
5,49 

D 22,56 
c 
3,34 

8,98 
c 
3,45 

13,59 
c 
4,81 

18,90 
a,c 
4,17 

6,98 
a,c 
3,05 

8,80 
c (+) 
4,40 

7,59 
a(+),c 
2,37  

31,95 
a,c 
5,88 

2. táblázat: A pályaválasztási bizonytalanság klaszterek átlagainak különbségei az identitás, az 
időorientáció és az önbecsülés skálákon az egyetemista nők mintáján (N = 207) 

Megjegyzés: A = döntésképes, B = önmagát kereső, C = szorongó választó, D = irányt kereső  
1 = identitás szintézise (EDS); 2 = szerepkonfúzió (EDS); 3 = identitás megoldottsága (EDS), 4 = elköteleződés 
(DIDS), 5 = ruminatív exploráció (DIDS), 6 = múlt negatív orientáció (ZTPI), 7 = jelen fatalista orientáció 
(ZTPI), 8 = önbecsülés  
A (+) tendenciaszintű különbséget jelez; a kisbetűk azokat a klasztereket jelölik, melyek eredménye 
szignifikánsan eltér a sorváltozótól; a felső szám az átlagot, az alul olvasható a szórást jelzi  
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Harmadik hipotézisünk teljesült. A középiskolások és az egyetemista nők 
mintáján, a regresszióanalízis eredményeinek tükrében, minden 
pályaválasztási bizonytalanság faktor varianciájának magyarázatában részt 
vesz valamelyik identitásváltozó.  
 
A középiskolások mintáján: 
- A pályaválasztási szorongás varianciájának majdnem 10 százalékát 
magyarázzák az identitás szintézise (R² = 0,072, β = -0,190) és az 
elköteleződés (R² = 0,019, β = -0,109) faktorok. 
- Az általános bizonytalanságot a szerepkonfúzió (R² = 0,150, β = 0,308) és a 
ruminatív exploráció (R² = 0,050, β = 0,238) faktorok jósolják be.  A két 
változó együtt a variancia 20 százalékáért felel. 
. A pályainformáció szükséglete faktor varianciájának magyarázatában nem 
az identitásváltozók töltik be a legnagyobb szerepet. A variancia legnagyobb 
hányadát az iskolai motiváció faktorai közül az extrinzik motiváció, külső 
szabályozás (R² = 0,197, β = 0,300) magyarázza. Az exploráció faktora 
pozitívan bejóslója a pályainformáció szükségletének, és közel 7 százalékot 
(R² = 0,068, β = 0.193) ad hozzá a variancia magyarázatához. A ruminatív 
exploráció (az intrinzik motiváció beléptetése után; R² = 0,027, β = 0.217) 
további két százalékkal növeli a modell magyarázóerejét (R² = 0,025, β = 
0,160). 
- Az önismeretigény varianciájának majd 20 százalékát (R² = 0,189; 3. modell) 
magyarázza az exploráció (R² = 0,107, β = 0,259), a szerepkonfúzió (R² = 
0,070, β = 0,217) és a ruminatív exploráció (R²=0,018, β = 0,140). 
 
Az egyetemisták mintáján: 
- A pályaválasztási szorongás hátterében a ruminatív exploráció (R² = 0,164, β 
= 0,406) és az exploráció (R² = 0,032, β = 0,178) változóit tártuk fel; a két 
változó együtt a pályaválasztási szorongás varianciájának 19,6 százalékát 
magyarázza. 
- Az általános bizonytalanságot az egyetemista nők mintáján az önbecsülés 
pontszám jól jósolja (R² = 0,229, β = -0,371). Azonban a magyarázott 
varianciához hozzáad az elköteleződés faktor is (R² = 0,034, β = -0,213). 
- A pályainformáció szükséglete faktor prediktorai között az elköteleződés (R² 
= 0,039, β = -0,196) identitásdimenziója jelent meg. Azonban a 
pályainformáció szükséglete változó varianciáját a múlt pozitív orientáció 
nagyobb arányban magyarázza (R² = 0,094, β = 0,351). 



- Az önismeretigény esetében a ruminatív exploráció a variancia kis hányadát 
magyarázza (R² = 0,037, β = 0,228). Az önsimeretigény varianciájának 
legnagyobb részét a vele egy mérőeszközön (Career Factors Invetory; 
Chartrand et al., 1990) megtalálható pályainformáció szükséglete (R² = 0,145, 
β = 0,354) faktor magyarázza. 
 
Összességében a két minta eredményei alapján az látható, hogy a 
pályainformáció szükséglete faktor hátterében kevésbé mutatható ki az 
identitásváltozók szerepe. A faktor magyarázata további kutatások tárgya 
lehet. 
 
A pályaválasztási bizonytalanság és az identitásváltozók közötti összefüggés 
feltérképezésére két útvonal-modellt is felállítottunk. Mivel keresztmetszeti 
vizsgálatunk nem ad módot oksági kapcsolatok megállapítására, a látens 
változók közötti kovarianciák vizsgálatával dolgoztunk. A középiskolás (χ²/ df 
= 2,044; RMSEA = 0,040; CI = 0,037-0,042; CFI = 0,922; TLI = 0,914) és az 
egyetemista nők mintáján felállított modellek egyaránt bizonyítékául 
szolgálnak az identitásváltozók és a pályaválasztási bizonytalanság faktorai 
közötti kölcsönös összefüggéseknek.  
 
Negyedik hipotézisünk a középiskolás és az egyetemista nők mintáinak 
összehasonlításával kapcsolatban részben teljesült. A középiskolás nők 
magasabb eredményeket érnek el a pályaválasztási szorongás (F(1, 581) = 
9,276; p < 0,01), az általános bizonytalanság (F(1, 586) = 4,814; p < 0,05) és a 
pályainformáció szükséglete (F(1, 596) = 8,100; p < 0,01) faktorokon. Az 
önismeretigény skálán elért eredményeikben nincs szignifikáns különbség a 
középiskolás és az egyetemista nők között. A pályaválasztási bizonytalanság 
skáláin elért összpontszám tekintetében azonban a különbség a két csoport 
között szignifikáns; a középiskolás nők eredménye szignifikánsan magasabb, 
mint az egyetemista nőké (F(1, 570) = 7,281; p < 0,01). Az 
identitásállapotokkal kapcsolatos eredmények is csak részben igazolják 
feltevésünket. A Khí-négyzet próba szignifikáns eltérést mutat az 
identitásállapotok eloszlásában a középiskolás és az egyetemista nők között 
(χ² = 20,146; df = 4, p < 0,001). A középiskolás nők magasabban arányban 
szerepelnek a ruminatív moratórium identitásállapotában, mint egyetemista 
társaik (elvárt érték 65 %, tényleges érték 78,8 %, Adj. R = 4,1). Az 
egyetemista nők magasabb arányban szerepelnek a moratórium (elvárt érték 
35%, tényleges érték 43,4 %; Adj. R = 2,3) és a korai zárás (elvárt érték: 35 %, 
tényleges érték 42,7 %) identitásállapotokon, mint a két változó 
függetlensége esetén elvárt érték. Tehát az elért identitás, a moratórium és a 



diffúz diffúz identitás tekintetében eredményeink megfelelnek Kroger (2003) 
elgondolásának; azonban a korai zárók magasabb arányban szerepelnek az 
egyetemista mintán, ami eltér a Kroger (2003) által leírtaktól.   
 
Megvitatás és kitekintés 
 
A pályaválasztási bizonytalanság többdimenziós (kognitív és érzelmi 
faktorok) mérőeszközének, a Career Factors Inventory-nak (CFI, Chartrand et 
al., 1990) magyar mintára való érvényesítésével lehetővé vált a 
pályaválasztási típusok meghatározása a középiskolások, illetve az 
egyetemista nők mintáján. A pályaválasztási bizonytalanság típusai között 
mindkét mintán megjelentek a szakirodalomban következetesen megtalált, 
leggyakoribb típusoknak- a döntésképes, a fejlődési szintjükből adódóan 
bizonytalanok valamint a szorongó választók (Cohen et al., 1995)- megfelelő 
klaszterek. A középiskolások mintáján ezen felül megjelent egy magas 
szorongásszinttel jellemezhető csoport (szorongó választók), míg az 
egyetemista nőknél egy jó tulajdonságokkal és magas önismeretigénnyel 
jellemezhető csoport (önmagát kereső csoport). A típusok jellemzői 
áttekintve összegezzük ajánlásainkat az egyes típusba tartozó személyekkel 
kapcsolatban, valamint megjelöljük, hogy Wiegersma (1992) mely tanácsadói 
szintjéhez kötnénk az adott csoportot. Az irányt kereső csoport 
(középiskolások 24,10 %9; egyetemista nők 19,81 %) számára valószínűleg 
elegendő az információs tanácsadás, Wiegersma (1992) első tanácsadási 
szintjéhez köthetőek jellemzőik alapján. Velük tevékenykedhet a 
szakemberek legszélesebb köre, valamint számukra a számítógéppel 
támogatott tanácsadás is megfelelő megoldás lehet. A döntésképes típusúak 
közül az egyetemista nők (20,29 %) számára az imént leírt beavatkozási 
módok megfelelőek lehetnek; míg a középiskolások esetében a döntésképes 
csoportba tartozók bizonyos hányadának szükséges lehet a személyes 
tanácsadásra (2. szint). A középiskolás döntésképesekkel mindenképp 
érdemes a tanulmányi eredményekkel és a tanuláshoz való hozzáállásról 
beszélni, mintánk eredményei szerint. Az egyetemista nők mintáján 
megjelenő önmagát kereső csoport többsége Wiegersma (1992) első és 
második szintjén helyezhető el. Kiemelt figyelmet kell azonban fordítanunk 
megnövekedett önismeretigényükre, amelynek jó „levezetése” lehetne az 
egyetemeken- kurzusként felvehető- személyiségfejlesztés vagy önismereti 
gyakorlat (mint ahogy több egyetemen ez már működő gyakorlat). A 
középiskolás mintán a szorongó választók (7,19 %) és a krónikusan 
bizonytalanok (29,73 %), valamint az egyetemista nők mintáján a szorongó 
                                                           
9 A százalékok a típus arányát jelzik az adott mintában (1. középiskolások, 2. egyetemista nők). 



választók (30,43 %) döntő többsége Wiegersma (1992) harmadik, negyedik 
és ötödik szintjén helyezkedik el. Esetükben komoly belső konfliktusokkal, 
szorongással, a problémák egymásra hatásával kell számolnunk. Ezt jól 
tükrözi identitásállapotuk is, ahol a korai zárás és a moratórium 
(középiskolások) adaptívnak tekinthető állapotai mellett a maladaptív 
kimenetelekhez kapcsolható (elidegenedett és diffúz) diffúz és ruminatív 
moratórium identitásállapotok dominálnak (mind a középiskolás, mind az 
egyetemista nők mintáján). Adataink azt tükrözik, hogy a „normál” 
középiskolai és egyetemista populáció mintegy egyharmada számára, magas 
szakmai szintű konzultációt kellene biztosítanunk; olyan szakemberek 
bevonásával, akik motiválni (is) tudják ezeket a fiatalokat az explorációs 
tevékenységben való részvételre a pályákkal és önmagukkal kapcsolatban.   
A CFI alkalmas pályaorientációs tevékenységek hatásvizsgálatára is, 
amennyiben a szolgáltatás előtt (akár „diagnosztikus” jelleggel), majd a 
szolgáltatást követően is felvesszük a folyamatban részt vevő személyekkel. 
Az egyes személyek tanácsadási szinthez való besorolásakor azt javasoljuk, 
hogy mind pályaválasztási bizonytalanság típusukat, mind identitástípusukat 
állapítsuk meg; hisz utóbbi árnyalhatja a képet (pl. önmagát kereső, diffúz 
diffúz identitású egyetemista nő Wiegersma (1992) harmadik szintjére 
kerülhet). Fontos eredménynek tartjuk, hogy sikerült mérhetővé tenni a 
ruminatív exploráció maladaptív identitásdimenzióját, hiszen ez a változó, 
illetve a magas szintjével jellemezhető identitásállapotok (ruminatív 
exploráció és diffúz diffúz identitás)10 problémás viselkedéshez, és nem 
megfelelő pszichológiai működéshez kapcsolódnak. A ruminatív exploráció 
mérésével lehetővé válik az exploráció ezen negatív aspektusának 
megragadása is.  
Az identitásfejlődéssel kapcsán, annak ellenére, hogy vizsgálati 
elrendezésünk keresztmetszeti, adataink arra utalnak, hogy a két szakasz 
között lehetséges a fejlődés, illetve nem mondanak ellent az 
identitásfejlődés meghatározott sorrendjével kapcsolatos elgondolásnak 
(Kroger, 2003), bár nem is támasztják azt közvetlenül alá. Mivel a korai zárás 
identitásállapotához való tartozás nők esetében korábbi vizsgálatokban 
adaptívnak bizonyult; a többi identitásállapottal kapcsolatos feltevéseink 
pedig igazolódtak, nem vetjük el a lehetőségét annak, hogy az 
identitásállapotok felfoghatóak úgy is, mint puha szakaszokat leíró 
strukturális modell (Kroger, 2003).  
Vizsgálatunknak ugyanakkor természetesen korlátai vannak, amelyeket 
figyelembe kell venni az eredmények általánosítása során. Először is 

                                                           
10 Doktori értekezésünkben jellemezzük a DIDS (Luyckx et al., 2008) alapján létrehozott 
identitásdimenziókat is. 



vizsgálatainkat önbeszámolón alapuló kérdőívekkel lettek folytattuk le, 
melyek közül több mérőeszköz nem volt eddig validálva magyar mintára. 
Továbbá az egyetemista nők- szakjukból adódóan- valószínűleg a szociális 
érdeklődéstípusba tartoznak; akiket kiemelten érint a pályaválasztási 
bizonytalanság jelensége (Feldman, 2003). Az egyetemista populáció 
eredményeinek általánosíthatósága érdekében férfiak vizsgálatára is sor kell, 
hogy kerüljön, valamint a nők esetében is a szakok szélesebb köréből kell 
válogatnunk. A középiskolások eredményei jó átlaggal rendelkező, erős 
színvonalú iskolák tanulóira terjeszthető ki. A hátrányos helyzetű és a 
kifejezetten rossz tanulmányi átlaggal rendelkező serdülők vizsgálata a jövő 
feladata. A klaszteranalitikus eljárásnak is vannak korlátai, hiszen az SPSS 
mindenképpen létrehoz egymástól jól elkülönülő csoportokat. A 
hibalehetőséget igyekeztünk azonban csökkenteni azáltal. hogy mind 
hierarchikus, mind nem-hiearchikus klaszteranalízist lefuttattunk az 
adatokon. A jövőbeli kutatások érdekes témája lehet a társak (barátok, 
szerelmi partnerek, szülők) hatásának bevonása a vizsgálati elrendezésbe az 
identitás és a pályaválasztási bizonytalanság mellett; valamint az észlelt 
énhatékonyság vizsgálata a pályaválasztási döntés kapcsán. 
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