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   Absztrakt 
   A pályaválasztás elvitathatatlan szereplője a pályaérdeklődés, annak vizsgálata mégis 
hiányt szenved hazánkban. Tanulmányunkban két kérdést vetünk fel: a pályaérdeklődés, 
karrier én-hatékonyság és pályaválasztási bizonytalanság tekintetében kimutatható-e kü-
lönbség a nem, kor, településszerkezet és tanulmányi eredményesség tekintetében, illet-
ve hogyan függ össze a pályaérdeklődés a hatékonyság és a bizonytalanság jelenségével. 
Ezek megválaszolásához pályatanácsadáson részt vevő gimnáziumi tanulók (n=57) kis-
mintás vizsgálatát végeztük el. Megállapítottuk, hogy a pályaérdeklődés esetén mutatha-
tó ki a nem, az életkor és a településszerkezet szerint különbség a tanulók között, vala-
mint a pályaérdeklődés intenzitása nem, de egyes területei összefüggnek a pályaválasztá-
si bizonytalansággal (negatívan) és a karrierdöntési én-hatékonysággal (pozitívan).       
   Kulcsszavak: pályaérdeklődés, karrier én-hatékonyság, pályaválasztási bizonytalanság 
   Diszciplina: pedagógia, pszichológia  
 
   Abstract 
   RELATIONSHIP BETWEEN CAREER INTEREST AND CAREER CHOICE 
UNCERTAINTY AND CAREER SELF-EFFICACY 
   Career interest has an undisputed role in career decision, however, its thorough 
examination lacks in our country. The study has raised two questions: whether any 
difference can be detected on interest, career self-efficacy and career indecision by 
gender, age, living area and academic achievement, furthermore how interest correlates 
with the phenomenon of career self-efficacy and indecision. To answer an examination 
was conducted on small sample of secondary school students (n=57) who took part in 
career counselling. It was stated that (1) there is difference between the students’ inte-
rest in terms of gender, age and living area; (2) the intensity of interest does not, but (3) 
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distinct part of the interest correlate with career indecision (negatively) and career self-
efficacy (positively). 
   Keywords: career interest, career self-efficacy, career indecision 
   Disciplines: pedagogy, psychology 
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   IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

   Valamennyi pályaválasztási elméletben 

elvitathatatlan szerepe van a pályaérdek-

lődésnek, mégis kevés figyelmet kap ha-

zánkban az utóbbi időben. A pályaérdek-

lődés feltárása nem öncélú tevékenység, 

sokkal több, mint a jó iskola kiválasztása 

vagy a kívánatos szakmai képzés megtalá-

lása. Újabb és újabb, akár évtizedeket át-

ölelő kutatások is bizonyítják, hogy az ér-

deklődés összefügg a munkahelyi beválás-

sal, a mentális jólléttel, az elégedettséggel 

és a sikerérzettel (Allen és Robbins 2008, 

2010, Dik és Hansen 2008).  

   A pályaérdeklődéssel kapcsolatban álló 

tényezőket többször vetették már vizsgá-

lat alá, ilyen a nem, az életkor, a társadal-

mi-gazdasági státusz vagy a tanulmányi 

eredményesség. Ezek közül bizonyított-

nak tűnik, hogy a nem egyértelműen befo-

lyásoló tényező, a férfiak általában a tár-

gyakkal, míg a nők az emberekkel foglal-

koznak szívesebben.  

   Számos kutatás azonban kimutatta 

(Christensen és Knezek, 2017, Li és Liu, 

2015, Ekore, 2014, Ludwickowski és tsai, 

2019, Su és tsai, 2009), hogy a műszaki 

terület nem a férfiak privilégiuma, a nők 

ugyanúgy fel tudnak zárkózni tudásban, 

érdeklődésben, aprólékosabbak a fel-

adatmegoldások során, és motiváltabbak 

(Henderlong és Lepper, 2007, Ion, Nye és 

Iliescu, 2019), ha nem őket, hanem az el-

ért teljesítményüket dicsérik.  

   Az életkor tekintetében az rajzolódott ki 

(Low és tsai, 2005, Schultz és tsai, 2017), 

hogy az évek előrehaladtával stabilizálódik 

az érdeklődés, körülbelül kora felnőttkor-

ra válik egyértelművé, mi fontos az egyén 

számára a munkákat leíró tevékenységek 

közül. Többen kimutatták (Diemer és Ali, 

2009), hogy a családi környezet, a szülők 

végzettsége, és a lakóhely hatással van az 

érdeklődésre, hiszen az a miliő, amelyben 

az egyén él, amit maga körül lát és tapasz-

tal, illetve amire a szülői indíttatás sarkall-

ja, döntő lehet. 

   A fent elemzett tényezők egyirányú 

kapcsolatban állnak a pályaérdeklődéssel, 

hiszen azok befolyásolják az érdeklődés 

kialakulását, fordítva azonban ez nem le-

hetséges (eltekintve attól, hogy bizonyos 

https://doi.org/10.35405/OXIPO.2020.3.43
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esetben az érdeklődés és az abból kiindu-

ló pályaválasztás nyomán olyan társadal-

mi-gazdasági lehetőségekre tehet szert az 

egyén, melyben korábban nem volt része.) 

   Más tényezők viszont, mint a karrier-

döntési én-hatékonyság, a tanulmányi 

eredményesség vagy a pályaválasztási bi-

zonytalanság kölcsönösségi kapcsolatban 

áll a pályaérdeklődéssel. Az első két jelen-

séget kiterjedt kutatás tárta már fel. Azt 

találták (Holland, 1997, Boyle, 2007 

Patrick, Care és Ainley, 2011), hogy aki-

nek kifejezettebb az érdeklődése, annak 

jobb az iskolai teljesítménye, motiváltabb, 

célkitűzése biztosabb, de fordítva is érvé-

nyes lehet, hiszen a jó tanulmányi ered-

mény, a hatékonyabb kognitív képességek 

bizonyos érdeklődési területeket vonzhat-

nak.  

   A karrierdöntési én-hatékonyság érdek-

lődéssel való összefüggésének megértésé-

hez Lent és munkatársai (1994) alakítottak 

ki értelmezési keretet. Megállapították, 

hogy a személyes inputokon, háttérténye-

zőkön és a tanulási tapasztalatokon ke-

resztül az én-hatékonyság hat az érdeklő-

désre, vagyis az önmagába vetett hit, hogy 

képesnek tartja magát a célkitűzésre, ter-

vezésre, információgyűjtésre és megvaló-

sításra, olyan érdeklődési területek felé 

irányítja az egyént, amelyben ezeket a jel-

lemzőket kiélheti. 

   Kevés figyelmet kapott azonban a pá-

lyaválasztási bizonytalanság és a pályaér-

deklődés közötti kapcsolat feltárása. Több 

kutatás arra a következtetésre jutott, hogy 

a bizonytalanoknak kevésbé van kialakult 

érdeklődésük, vagyis negatív kapcsolatban 

állnak, akárcsak az én-hatékonysággal 

(Guay és munkatársai, 2003, Taylor és 

Betz, 1983; Betz és tsai, 1996, 1997). A jó 

tanulók kevésbé bizonytalanok, és az idő 

előrehaladtával a bizonytalanság csökken. 

Holland (1997) három okban határozta 

meg a bizonytalanságot, melyet Osipow 

(1999) kiegészített eggyel: 

   1) a személy több ellentétes érdeklődési  

       területtel jellemezhető,  

   2) nincs kialakult érdeklődése, 

   3) túl széles az érdeklődése vagy  

   4) tehetségéből kifolyólag több területre  

       alkalmas lehet.  

   Releváns kutatások (Creed, Prideaux, és 

Patton, 2006, Feldman, 2003) azt állítják, 

a bizonytalanság és az érdeklődés negatív 

viszonyban fejezhető ki, azaz minél erő-

sebb valaki vonzalma egy szakterület 

iránt, annál kevésbé kell a bizonytalanság-

gal megküzdenie.  

 

 

 

   MÓDSZEREK ÉS MINTA 

   Magyar tanulói mintán történtek vizsgá-

latok a pályaválasztási bizonytalanság 

(Lukács, 2012) és a karrierdöntési én-

hatékonyság (Török, 2016) tekintetében, 

jelen tanulmány célja pedig az, hogy a pá-

lyaérdeklődést is bevonja a vizsgálatok 

körébe, különösen az előbbi két jelenség-

gel kapcsolatban. Felvetéseinket a követ-

kezőkben fogalmaztuk meg: 

   1. Különbség van a pályaválasztási bi-

zonytalanság, a karrier én-hatékony-
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ság és a pályaérdeklődés értékeiben 

nem, település, életkor és tanulmányi 

eredmény szerint. 

   2. Összefüggés van a pályaérdeklődés és 

a nem, település, életkor és tanulmá-

nyi eredmény szerint. 

   3.  A pályaválasztási bizonytalanság ne-

gatívan hat a pályaérdeklődésre. 

   4. A karrierdöntési én-hatékonyság 

szintje pozitívan befolyásolja a pálya-

érdeklődést.  

   Vizsgálatunkat kérdőíves módszerrel 

végeztük, melyet nemre, életkorra, tanul-

mányi eredményre és a lakhelyre vonatko-

zó adatokkal egészítettük ki. 

   A Karriertábla (ODCTE-Tudlik, 2015) 

nevű eszköz a középiskolás korosztály pá-

lyaérdeklődésének felmérését teszi lehető-

vé önértékelés segítségével. A kérdőív ti-

zenhat – elsősorban a felsőoktatási tudo-

mányterületeket lefedő – érdeklődést 

azonosít a kedvelt tevékenységek, jellem-

ző tulajdonságok és kiemelt témák kom-

binációja szerint:  

   1. Agrár, természeti erőforrások, élelmi 

       szer, 

   2. Építészet, épített környezet, 

   3. Művészet, kommunikáció, technoló- 

       gia, 

   4. Üzleti adminisztráció, 

   5. Oktatás-képzés, 

   6. Pénzügyek, 

   7. Kormányzati adminisztráció, 

   8. Egészségügy, 

   9. Turizmus-vendéglátás, 

   10. Humán szolgáltatás, 

   11. Információtechnológia, 

   12. Jog, közbiztonság, 

   13. Gyártás, 

   14. Kereskedelem-marketing, 

   15. Matematika, mérnöki, tudományos  

         tevékenység, 

   16. Logisztika. 

   A tanulóknak az egyes területek iránti 

attitűdjét egy 17 fokozatú skálán kell je-

lölniük. 

   A Pályaválasztási Bizonytalanság Skála 

(Chartrand et al., 1990)  négy faktor (szo-

rongás, információszükséglet, önismeret, 

általános bizonytalanság) segítségével tárja 

fel a diákra vonatkozó döntési nehézség 

okát. A kérdőív öt fokozatú skálát alkal-

maz a válaszok rögzítésére. 

   A Karrierdöntési én-hatékonyság (Betz, 

Klein & Taylor, 1996) kérdőív öt faktora 

(önbecsülés, célkitűzés, információgyűjtés, 

megvalósítás és tervezés) azt vizsgálja, 

mennyire hisz önmagában az egyén, 

mennyire képes elképzeléseihez erőit 

mozgósítani és azokat megvalósítani. A 

kérdőív szintén öt fokozatú skálát alkal-

maz a válaszok rögzítésére. 

   Elővizsgálatunkat olyan gimnáziumi ta-

nulók körében végeztük, akik pályata-

nácsadáson vettek részt. Leíró statisztiká-

jukat az 1. táblázat tartalmazza. 

 

 

   1. táblázat A minta leíró statisztikája (forrás: 

a Szerző) 

Nem 
10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 
Össz. 

fiú 23 1 2 26 

lány 24 2 5 31 

Össz. 47 3 7 57 
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   A mintában túlsúlyban voltak a tizedik 

évfolyamos tanulók, illetve a megyeszék-

helyen élők (53%), így csak nem tekinte-

tében igazán kiegyensúlyozott a vizsgálat-

ban résztvevők köre. Tanulmányi ered-

ményük átlaga 4,37 (SD 0,663). 

 

 

   EREDMÉNYEK 

   A pályaválasztási bizonytalanság és a 

karrierdöntési én-hatékonyság esetében 

nem mutatható ki szignifikáns különbség 

a nem, az életkor, a településszerkezet 

vagy a tanulmányi eredményesség szerint. 

Úgy tűnik, ezek a pályaérdeklődéssel egy-

irányú kapcsolatban álló tényezők nem 

befolyásolják sem a döntésben való bizo-

nyosságot, sem pedig azt, mennyire bízik 

az egyén saját magában, képességeiben, 

hogy meg tudja valósítani elképzeléseit. 

Megállapítható azonban, hogy míg a fiúk 

több információt szeretnének a lehetséges 

szakterületekről, addig a lányok általában 

bizonytalanabbak, szorongóbbak és több 

önismeretre van szükségük. Ez utóbbi a 

nemi szerepek konfliktusából is adódhat, 

vagyis ha vonzódik is a társadalom által a 

férfiaknak szánt szakmák iránt, kétségei 

vannak, hogy neki való-e, illetve ameny-

nyiben elfogadjuk a kutatások eredménye-

it, miszerint a nők szívesebben választa-

nak az emberekkel kapcsolatos tevékeny-

ségek közül, akkor a nagy választék miatt 

– melyre Feldman (2003) hívta fel a fi-

gyelmet – eluralkodik a bizonytalanság.  

   A 10. évfolyamosok szorongóbbak és 

rendkívül információéhesek, a tizenegye-

dikeseknél önismeretigény a kifejezett, 

míg a végzősök általában bizonytalanab-

bak. Az évfolyamok én-hatékonyságára 

jellemző, hogy a legfiatalabbak jók a ter-

vezésben, a tizenegyedikesek szeretnek 

célt kitűzni, míg a végzősök önbecsülése 

magasabb és információkeresésben jók. 

Látható tehát, hogy a minta követi az év-

folyamokról alkotott képet, hiszen a 

tizedik az első évfolyam, amelyikre döntés 

hárul, tizenegyedik az átmenet, a tényleg 

jó döntés volt-e kérdéssel tudnak azono-

sulni, míg a végzősök komolyabb elhatá-

rozásokról tudnak beszámolni, illetve fel-

tehetően jól használják a számukra fejlesz-

tett csatornákat, mint a Felvi.hu, nyílt fel-

sőoktatási napok vagy az Educatio kiállí-

tás.   

   A községben élők körében nagy a bi-

zonytalanság, míg a kisvárosban élőknél a 

legkevésbé jellemző. A legalacsonyabb én-

hatékonyságot a megyeszékhelyi diákok 

mutatják, míg a városban élők hatékony-

sága a legmagasabb. Feltételezhetően a 

bizonytalanság és a hatékonyság szintje a 

települések szerinti túl kevés vagy túl sok 

lehetőséghez való hozzáférést jelezheti. 

   Mintánk tanulmányi átlaga egyik jelen-

séget sem befolyásolta. A kitűnők a legke-

vésbé bizonytalanok, míg a négyes átlagú-

ak a leginkább bizonytalanok döntésük-

ben, talán mert ők sem a túl jó, sem pedig 

a túl rossz kategóriába nem érzik odatar-

tozónak magukat. Érdekes, hogy a karri-

erdöntési én-hatékonyság a közepes tanu-

lók körében mutat jellegzetességet, a hár-

mas tanulók érzik leginkább az én-
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hatékonyságot, míg a hármas és négyes 

közöttiek a legkevésbé. A tanulmányi 

eredmény még a pályaérdeklődést sem be-

folyásolta. Korábbi eredményekkel már 

bemutattuk (Tudlik, 2019), hogy a gimná-

ziumi tanulók körében végzett vizsgála-

tunk szerint az oktatás-képzés, turizmus-

vendéglátás, kereskedelem-marketing a 

legkedveltebb terület minden nemre, év-

folyamra és településre nézve. Ez a megál-

lapítás jelen vizsgálatunkra is érvényes, 

illetve a közepes tanulóknál a legváltoza-

tosabb az érdeklődés mintázata, míg a 3,5 

átlaggal bíró diákok figyelmét a legkevés-

bé keltik fel a szakmai tevékenységek, ta-

lán az agrár terület tűnik vonzónak szá-

mukra. 

   Ahol szignifikáns eltérés mutatható ki a 

fiúk javára, az a pályaérdeklődés köre. Az 

agrár, az építészet, az üzleti adminisztrá-

ció, a pénzügy és az informatika kevésbé 

fontos a lányok számára. A tizedik évfo-

lyamosok körében nagyon népszerű a 

pénzügyi-gazdasági terület, ugyanakkor 

szerepe fokozatosabb csökken (Bon-

ferroni teszt: 10. évf.-12. évf. p=0,038, 

MD=2,845, SD=1,102), míg a kereskede-

lem-marketing igen változékony képet 

mutat az évfolyamok között.  

   Az érdeklődési területek közül a humán 

szolgáltatás (például szociális munka, 

szociál-pedagógia, pszichológia stb.) ese-

tében mutatható ki szignifikáns eltérés a 

településszerkezet szerint, mivel a kisvá-

rosban élők kedvelik ezt a tevékenységet, 

a városi diákok azonban a legkevésbé ta-

lálják vonzónak a másokkal való foglala-

tosságot (Bonferroni teszt, kisváros-

nagyváros, p=0,010, MD=4,345, SD= 

1,305 –  lásd még: 2. és 3. táblázat). 

 

 

 

 

   2. táblázat: varianciaanalzis szignifikáns (p<0,05) eredményei (forrás: a Szerző) 

 
Változók  SS df MS F p ETA ETA2  

K1*nem Between group (Combined) 
Within group 

28,537 
371,393 

1 
55 

28,537 
6,753 

4,226 ,045 ,267 ,071 

K6*nem Between group (Combined) 
Within group 

53,926 
402,635 

1 
55 

53,926 
7,321 

7,366 ,009 ,344 ,118 

K11*nem Between group (Combined) 
Within group 

88,465 
684,377 

1 
55 

88,465 
12,443 

7,109 ,010 ,338 ,114 

K6*évfolyam Between group (Combined) 
Within group 

57,208 
399,354 

2 
54 

28,604 
7,395 

3,868 ,027 ,354 ,125 

K14*évfolyam Between group (Combined) 
Within group 

86,115 
536,095 

2 
54 

43,058 
9,928 

4,337 ,018 ,372 ,138 

K10*település Between group (Combined) 
Within group 

90,388 
399,331 

3 
53 

30,129 
7,535  

3,999 ,012 ,430 ,185 

K1: agrár; K6: pénzügyek; K10: humán szolgáltatás; K11: informatika; K14: kereskedelem-marketing 
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   3. táblázat: Az érdeklődési területek, a pályaválasztási bizonytalanság és a pályadöntési én-

hatékonyság adatainak leíró statisztikája (n=57). Forrás: a Szerző   

 
Változó Átlag Szórás Minimum Maximum 

  K1: Agrár… 6,04 2,672 1 14 
  K2: Építészet… 7,23 3,012 1 13 

  K3: Művészet… 6,67 3,043 2 14 

  K4: Üzleti adminisztráció 7,05 2,552 2 13 

  K5: Oktatás-képzés 8,93 2,665 3 15 

  K6: Pénzügyek 6,25 2,855 0 13 

  K7: Kormányzati admin. 7,19 3,091 2 15 
  K8: Egészségügy 7,05 2,906 2 15 

  K9: Turizmus-vendéglátás 8,67 2,984 3 16 

K10: Humán szolgáltatás 7,07 2,957 1 15 
K11: Információtechnológia 6,95 3,715 0 15 

K12: Jog, közbiztonság 7,88 3,295 2 15 

K13: Gyártás 5,58 2,891 0 13 
K14: Kereskedelem-marketing 8,47 3,333 2 14 

K15: Matematika, mérnöki… 5,77 3,196 1 13 

K16: Logisztika 6,74 2,553 2 13 
Éh-önbecsülés 19,12 2,639 14 24 

Éh-cél 17,82 2,873 8 24 

Éh-inf. 20,04 2,368 15 25 

Éh-megoldás 19,21 3,069 11 25 

Éh-tervezés 18,81 2,973 12 24 

PV-szorongás 18,72 3,745 11 26 
PV-bizonyt. 14,40 1,801 10 19 

PV-infó 7,35 1,837 3 10 

PV-önismeret 15,42 4,101 4 20 
ÉH-össz. 95,00 10,503 73 119 

PV-össz. 55,89 6,143 44 71 

Érdeklődés össz. 113,5263 31,79011 63,00 174,00 

Megjegyzés: K1-16 = érdeklődési területek, Éh=én-hatékonyság, PV=pályaválasztás 

 

 

 

 

   Holland (1997) elgondolása szerint a 

pályaérdeklődés elevációja is fontos mérő-

szám lehet. Az egyes érdeklődési területe-

ken elért pontszámok összességét annak 

kifejezésére alkalmazta, hogy az egyén ál-

talánosságban mennyire intenzív érdeklő-

déssel rendelkezik. Mintánkban azonban 

nem volt arra vonatkozó jel, hogy az ér-

deklődés intenzitása és a pályaválasztási 

bizonytalanság, valamint a karrierdöntési 

én-hatékonyság között összefüggés lenne. 

Nem tudtuk tehát azt az elképzelést bizo-

nyítani, miszerint minél kifejezettebb ösz-

szességében az egyén érdeklődése, vagyis 

sok területben, tevékenységben és témá-

ban talál magának vonzót, annál kevésbé 

bizonytalan és annál inkább én-hatékony 

pályadöntésében. 

   Azt azonban meg tudjuk erősíteni, hogy 

bizonyos érdeklődési területek összefüg-
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gésben állnak a bizonytalansággal és az 

én-hatékonysággal, továbbá azok mutatják 

a korábbi kutatások feltevéseit, vagyis a 

bizonytalansággal negatív, míg az én-

hatékonysággal pozitív a kapcsolat. 

   Az 1. ábrán látható, hogy egyes terüle-

teket (építészet, művészet, oktatás, kor-

mányzat, humán szolgáltatás, informatika, 

jog, természettudományos-kutatói) nem 

érintett meg a bizonytalanság és az én-

hatékonyság szintje. Ugyanakkor e három 

jelenség kapcsolata egyértelműen kimu-

tatható.  

 

 

 

 

 

   1. ábra. Az érdeklődés, a bizonytalanság és az én-hatékonyság összefüggései (n=57). Forrás: a 

Szerző 

 

 

 
 

 

Rövidítések:  

K1: agrár, K2: építészet, K3: művészet, K4: üzleti adminisztráció, K5: oktatás, K6: pénzügy, K7: kormányzati 

adminisztráció, K8: egészségügy, K9: turizmus, K10: humán szolgáltatás, K11: IT, K12: jog, K13: gyártás, K14: 

kereskedelem-marketing, K15: matematika, mérnöki, tudományos, K16: logisztika, Pv.biz.: pályaválasztási 

bizonytalanság, É.hat.: én-hatékonyság 
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   Az érdeklődési területeknél úgy tűnik, a 

pályaválasztási bizonytalanság és annak 

önismereti faktora a valódi befolyásoló 

tényező. Az agrár, az üzleti adminisztrá-

ció, a pénzügy, az egészségügy és a gyár-

tást választók magas önismeretről tesznek 

tanúbizonyságot, vagy megfordítva, minél 

kevésbé ismeri önmagát, annál kevésbé 

választ ezen területek közül. Az összesí-

tett pályaválasztási bizonytalanság értéke 

hasonlóan negatív kapcsolatban áll az ag-

rár, az üzleti adminisztráció, a gyártás és a 

logisztika területével. Úgy fogalmazhat-

nánk meg, hogy vizsgálatunk eredménye 

megegyezik Feldman (2003) gondolatával, 

miszerint a gyakorlatiasabb foglalkozások, 

ahol könnyen értelmezhetőek a tevékeny-

ségek, kevésbé teszik bizonytalanná a fia-

talokat, míg az elméleti feladatokba nehéz 

beleképzelni önmagukat, ezért ott foko-

zódik a bizonytalanság. 

   Lent és munkatársai (1994) szerint az 

én-hatékonyság hat az érdeklődésre, s tu-

lajdonképpen ez is igazolást nyert vizsgá-

latunkban. Azok a tanulók, akik hatéko-

nyabbnak érzik magukat, illetve az én-

hatékonyság összetevőit könnyen alkal-

mazzák, leginkább az egészségügy, a ven-

déglátás-turizmus, a kereskedelem-mar-

keting és a pénzügyek területéről válasz-

tanak maguknak. Vagyis elsősorban olyan 

szakmákban gondolkodnak, ahol az em-

beri kapcsolatoknak, a meggyőzésnek, a 

segítségnyújtásnak, az irányításnak, a szer-

vezésnek és tervezésnek egyaránt szerepe 

van.  

   A pályaválasztási bizonytalanság és a 

karrierdöntési én-hatékonyság jelensége 

két ponton találkozik. Egyrészt az látszik, 

hogy összességében a bizonytalanság az 

önbecsüléssel van összefüggésben, más-

részt az én-hatékonyság a szorongáshoz 

kapcsolódik. Az azonban kérdéses, ho-

gyan értelmezhető, hogy a gyakorlatias 

foglalkozások közül választva minél ke-

vésbé bizonytalan az egyén, pozitív önér-

tékelése annál kevésbé kifejezett, hiszen 

ez ellentmond több eddigi vizsgálatnak 

(Taylor és Betz, 1983; Betz és mtsai, 1996, 

Germeijs és Boeck, 2003, Török, 2016). 

Továbbá az emberekkel kapcsolatos ér-

deklődési területek inkább a karrierdönté-

si én-hatékonysággal állnak kapcsolatban, 

és mintánk alanyai jobban szoronganak. 

Feldman (2003) arra hívta fel a figyelmet, 

hogy a humán (és a művészi) területek 

nagy változatossága és kevés konkrétuma 

növelheti a bizonytalanságot. 

 

 

   GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉS 

   Tanulmányunkban egy olyan területtel 

kívántunk foglalkozni, nevezetesen a pá-

lyaérdeklődéssel, amely az utóbbi évtize-

dekben hiányzott a kutatási palettáról. Je-

lentőségét nehéz lenne vitatni, hiszen va-

lamennyi pályaválasztási elmélet és ta-

nácsadási forma központi szerepet szán 

neki. Célunk volt, hogy megállapítsuk, a 

pályaérdeklődés a nemmel, az életkorral, a 

településszerkezettel vagy a tanulmányi 

eredményességgel mutat-e összefüggést. 

Továbbá célunk volt két olyan jelenséggel 
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– a karrierdöntési én-hatékonysággal és 

pályaválasztási bizonytalansággal - össze-

kapcsolni a pályaérdeklődést, amelyek – 

különösen az utóbbi – bőven szolgáltat-

nak még vizsgálati lehetőséget.  

   Megállapítottuk, hogy a pályaérdeklő-

dést mintánkban befolyásolja a nem, az 

életkor és a településszerkezet, ugyanak-

kor nincs kapcsolatban a tanulmányi 

eredményességgel.  

   A pályaérdeklődés intenzitása, vagyis 

hogy az egyén összességében milyen kí-

váncsisággal, nyitottsággal fordul a lehet-

séges tevékenységek felé, sem a személyes 

jellemzőkkel, sem a lakhellyel, sem pedig a 

bizonytalanság vagy én-hatékonyság jelen-

ségével nincs összefüggésben mintánk-

ban. 

   Láthatóvá vált, hogy a triád tagjai egy-

részt megfelelnek az előzetesen várt 

eredménynek, azaz az érdeklődés a pálya-

választási bizonytalansággal negatív, míg a 

karrierdöntési én-hatékonysággal pozitív 

viszonyban áll. Másrészt azonban arra is 

fény derült, hogy a gyakorlatorientált ér-

deklődési területet választókra nem jel-

lemző a bizonytalanság, ám önbecsülésük 

ezzel ellentétes irányú, míg az emberekkel 

kapcsolatos tevékenységeket űzők biztos 

én-hatékonyságot élnek át, ugyanakkor ez 

szorongással is eltölti őket. 

   A középiskolai munkára vonatkozóan 

úgy fogalmazhatnánk, hogy az önismeret 

segítése elsődleges fontosságú, az egyéni 

érdeklődési területek szélesítése a nem fi-

gyelembevételével elengedhetetlen, to-

vábbá külső segítséggel a felmerülő szo-

rongás kezelése hozzájárulhat az alapos 

pályadöntés meghozatalához. 
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