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Straipsnyje nagrinėjami ketinimo eiti pasirinktu profesiniu keliu ypatumai. Pagrindiniai tyrimo uždavi-
niai – įvertinti, kaip ketinimą eiti pasirinktu profesiniu keliu prognozuoja pasitenkinimo pasirinkta pro-
fesija lygis, įsivaizduojamas realaus ir idealaus bei realaus ir prestižinio darbo atitikimas bei asmenybės 
ypatumai (neurotizmas ir sąmoningumas), ir palyginti, kuo skiriasi abiejų imčių ketinimo eiti pasirinktu 
profesiniu keliu prielaidos.

Dviejų imčių – nepatenkintųjų pasirinkta profesija (n = 55) ir patenkintųjų pasirinkta profesija 
(n = 76) – hierarchinės regresijos analizė parodė, kad šių imčių ketinimo eiti pasirinktu profesiniu ke-
liu prielaidos yra nevienodos. Prognozuojant ketinimą eiti pasirinktu profesiniu keliu pirmuoju atveju 
reikšmingi kintamieji yra pasitenkinimo pasirinkta profesija lygis, realaus ir prestižinio darbo atitikimas 
ir neurotizmo lygis. Antruoju atveju gautas vyraujantis kintamasis – pasitenkinimo pasirinkta profesija 
lygis. Gauti rezultatai turi tiek teorinių, tiek praktinių pritaikymo galimybių ir nubrėžia tolesnių tyrimų 
šioje srityje gaires.

Pagrindiniai žodžiai: karjeros planavimas, profesijos pasirinkimas, ateities lūkesčiai, asmenybės 
veiksniai.

Šiuolaikinis darbo pasaulis nuolat kinta, 
reikalauja iš individo įvairių žinių ir gebė-
jimų, todėl karjeros planavimo ypatumai 
yra aktuali psichologijos, edukologijos, 
netgi ekonomikos srities tyrimų tema. Vis 
dažniau tyrėjų dėmesio centre atsiduria 
pereinamasis laikotarpis, kuris apibrėžia-
mas kaip tarpinis tarp mokyklos baigimo 
ir įėjimo į darbo pasaulį (angl. school-to-
work transition). Šis laikotarpis individo 
gyvenime yra labai svarbus, nes jo rezul-
tatas – įėjimas į darbo rinką – glaudžiai 
siejasi su tolesne individo ir visos visuo-

menės gerove tiek psichologiniu, tiek so-
cioekonominiu atžvilgiu (Kiener, 2006; 
Bandura et al., 2001; Zhou and Santos, 
2007; OECD, 2000). Dauguma mokslinių 
apžvalgų siekia atsakyti į klausimą, kokios 
yra sklandaus ir „sėkmingo“ įėjimo į darbo 
rinką prielaidos (OECD, 2000; Margolis 
et al., 2004), nusakyti, kas yra „sėkminga 
karjera“ (Heslin, 2003) ir kokie galėtų būti 
šio, pereinamojo, laikotarpio sėkmingumo 
rodikliai. Žiūrint iš psichologinės perspek-
tyvos, bene labiausiai pabrėžiami profe-
sinių tikslų kėlimo ir siekimo ypatumai, 
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susiejantys laikotarpio pradžią ir pabaigą 
(Lent et al., 1999; Kiener, 2006). Lietuvoje 
ši tyrimų sritis taip pat svarbi – pastaruoju 
metu atlikta nemažai profesijos pasirinki-
mo (Radzevičiūtė, 2008; Valackienė and 
Dėmenienė, 2007), karjeros informavi-
mo ir orientavimo (Pukelis ir Navickienė, 
2006) bei darbo rinkos (Šerikova ir Tolei-
kienė, 2008) tyrimų, kuriuose su individo 
karjeros planavimu susiję reiškiniai nagri-
nėjami tiek švietimo politikos, tiek psicho-
loginiu aspektu.

Daugumos baigusių vidurinę mokyklą 
jaunuolių tikslas – pasirinkti profesiją. 
Įstojęs studijuoti individas jau gali įver-
tinti šio tikslo pasiekimą ir kelia tolesnius 
karjeros tikslus. Ateities tikslų susietumas 
su atliekama veikla vadinamas įsipareigo-
jimu (angl. goal commitment). Profesijos 
pasirinkimo ir švietimo tyrimų kontekste 
jis apibrėžia ketinimą eiti pasirinktu pro-
fesiniu keliu – tęsti pasirinktas studijas ir 
rengtis dirbti pagal specialybę (Koslows-
ky, 1987; Wang et al., 2006). Šis reiškinys 
nusako, kiek ateities profesiniai tikslai yra 
išreikšti konkrečiu ketinimu. Ketinimas eiti 
pasirinktu profesiniu keliu paprastai laiko-
mas teigiamu reiškiniu (Kahn and Nauta, 
2001), tačiau reikėtų pabrėžti, kad tai ne 
visada apibūdina sklandų pereinamąjį lai-
kotarpį iš mokyklos į darbo pasaulį. Vie-
na vertus, pirmojo pasirinkimo tąsa rodo, 
kad tas pasirinkimas buvo „teisingas“, kita 
vertus, jei individas yra nepatenkintas savo 
pasirinkimu, tačiau neketina nieko keisti, 
tai gali rodyti ir negebėjimą savarankiškai 
priimti sprendimus. Taigi, nagrinėjant per-
einamojo laikotarpio karjeros planavimo 
ypatumus, svarbu atsižvelgti į tai, ar indi-
vidas yra patenkintas pasirinkta profesija. 

Pasitenkinimas pasirinkta profesija. 
Teoriniuose modeliuose dažnai pabrėžia-

mas ankstesnės patirties (angl. prior expe-
rience) ir tolesnių tikslų kėlimo / siekimo 
ryšys. Pavyzdžiui, socialinė kognityvinė 
karjeros teorija teigia, kad profesiniai tiks-
lai ir ketinimai formuojasi, atsižvelgiant į 
praeities patyrimą siekiant panašių tikslų 
ir įvairius ateities lūkesčius (Lent, 2005; 
Lent and Brown, 2006). Panašiai praeities 
patyrimo ir tolesnių tikslų kėlimo / sieki-
mo sąsajos grindžiamos ir tikslų kėlimo 
teorijoje (Locke and Latham, 2006). 

Pereinamuoju laikotarpiu profesijos 
pasirinkimas yra praeities įvykis, o pasi-
tenkinimas pasirinkimu rodo subjektyvų 
individo šios patirties įvertinimą. Bandant 
susieti pasitenkinimą pasirinkta profesi-
ja ir tolesnius profesinius ketinimus (t. y. 
ketinimą eiti pasirinktu profesiniu keliu), 
reikėtų pabrėžti keletą dalykų. Pirma, kai 
individas nėra patenkintas pasirinkta pro-
fesija, atsiranda prieštara tarp jau pasiek-
to (profesijos pasirinkimo) ir siekiamo 
(profesinės veiklos tąsos) tikslo. Taigi 
galima kelti prielaidą, kad patenkintųjų ir 
nepatenkintųjų grupėje ketinimas eiti pa-
sirinktu profesiniu keliu turėtų būti skir-
tingai išreikštas. Antra, tikėtina, kad (ne)
pasitenkinimas nėra griežtai kategorinis 
kintamasis – net ir nepatenkintųjų savo 
pasirinkimu imtyje jis gali būti daugiau ar 
mažiau išreikštas. Taigi būtų tikslinga ne 
tik panagrinėti, ar individas yra patenkin-
tas pasirinkta profesija, bet ir tai, kiek (ne)
pasitenkinimo lygis (patenkintų ir nepaten-
kintų savo pasirinkimu imtyse) siejasi su 
ketinimu eiti pasirinktu profesiniu keliu. 

Nors aptinkamas ir tiesioginis pasiten-
kinimo vykdyta veikla ir ketinimo panašią 
veiklą tęsti ryšys (Kahn and Nauta, 2001), 
yra pagrindo manyti, kad su profesija su-
sijusius ketinimus lemia daugiau veiksnių, 
kurie šį ryšį galėtų pakreipti vienokia ar 
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kitokia linkme – tai priklauso nuo esamo 
konteksto (Locke and Latham, 2006; Ban-
dura and Locke, 2003; Lent, 2005). Gali-
ma skirti dvi veiksnių, siejamų su individo 
karjeros planavimo aspektais, grupes – lū-
kesčius, susijusius su veiklos rezultatu, ir  
asmenybės ypatumus. Trumpai juos ap-
žvelgsime.

Ateities lūkesčių ir ketinimo eiti pasi-
rinktu profesiniu keliu sąsaja. Lūkesčių, 
susijusių su veiklos rezultatu, svarba indi-
vido ketinimui tos veiklos imtis pabrėžia-
ma tiek teoriniuose modeliuose, tiek yra 
pagrįsta empiriškai. Pavyzdžiui, E. A. Loc-
ke ir G. P. Latham kalba apie įsivaizduoja-
mą veiklos rezultatą (angl. outcome) ir su 
juo susijusius lūkesčius (angl. expectan-
cy). Kad tikslo būtų siekiama, jo pasieki-
mo rezultatas individui turi būti vertingas 
(Locke and Latham, 2006). Socialinėje 
kog nityvinėje karjeros teorijoje vienas 
svarbiausių veiksnių greta savaveiksmin-
gumo įsitikinimų – lūkesčiai, susiję su 
veiklos rezultatu (angl. outcome expecta-
tions). Remiantis pastaruoju modeliu, tai, 
kaip individas įsivaizduoja savo elgsenos 
ar priimto (karjeros) sprendimo rezultatą, 
gali lemti, kokius profesinius tikslus jis 
kelia ir kiek ketina jų siekti (Lent, 2005). 
Tyrimais įrodyta, jog lūkesčiai gali turėti 
įtakos profesijos pasirinkimui, profesi-
nių galimybių tyrinėjimui (Lindley, 2005; 
Betz, 2007; Betz and Klein Voyten, 1997), 
ketinimui tęsti pasirinktą profesinę veiklą 
ir pasitenkinimui ja (Artino, 2007). Kar-
jeros konsultavimo praktikoje pabrėžiama 
lūkesčių adekvatumo svarba (Gibbons and 
Shoffner, 2004). Kai kurie tyrimai rodo, 
kad ateities lūkesčiai yra tokia pat svarbi 
karjeros sprendimų priėmimo prielaida, 
kaip ir savaveiksmingumo įsitikinimai 
(Lindley, 2005; Ochs and Roessler, 2004 

ir kt.). Netgi tyrimuose, kuriuose sava-
veiksmingumo įsitikinimai yra pagrindinis 
kintamasis, pripažįstama lūkesčių, nesusi-
jusių su savo paties gebėjimais, reikšmė 
(Bandura et al., 2001). Kita vertus, ateities 
lūkesčiai dažnai nagrinėjami gana apiben-
drintai, o iš tikrųjų reikėtų įvertinti ir atei-
ties lūkesčių svarbą konkrečiame, profesi-
niame, kontekste.

Profesijos įgijimas turi savo „rezulta-
tą“ – darbinę veiklą, todėl nagrinėjant per-
einamąjį laikotarpį po mokyklos baigimo 
ir prieš įėjimą į darbo pasaulį labai svar-
bu įvertinti individo lūkesčius, susijusius 
su darbu pagal studijuojamą specialybę. 
Kokie veiksniai gali būti susiję su būsi-
mos (profesinės) veiklos patrauklumu? 
Socialinė kognityvinė karjeros teorija šio 
kintamojo nedetalizuoja, tikslų kėlimo te-
orijoje skiriami išoriniai veiksniai (auto-
ritetas, išorinis atlygis), vidiniai veiksniai 
(asmeninis, vidinis atlygis) ir interaktyvūs 
veiksniai (Locke at al., 1988), dar kiti au-
toriai mini materialinį, socialinį ir asme-
ninį atliekamos veiklos rezultatų vertin-
gumą (Bandura et al., 2001; Albert  and 
Luzzo, 1999). Atsižvelgiant į tyrimo kon-
tekstą, tikslinga skirti du lūkesčių tipus – 
lūkesčius, kiek būsimas darbas atitiks in-
divido įsivaizduojamą jam idealų darbą, 
ir lūkesčius, kiek būsimas darbas atitiks 
darbą, visuomenėje laikomą prestižiniu. 
Tada būtų galima įvertinti, kiek individo 
įsivaizduojamas studijuojamos specia-
lybės „rezultatas“ jam yra vertingas tiek 
materialine / socialine (atspindinčia išori-
nius motyvuojančius veiksnius), tiek as-
menine (atspindinčia vidinius veiksnius) 
prasme. Pasak A. Bandura ir D. Cervone 
(1983), „numanomas pasitenkinimas savi-
mi, nukreiptas į ateitį, geriau prognozuoja 
(individo) veiklą negu pasitenkinimas jau 
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atlikta veikla“ (cituojama pagal Bandura 
and Locke, 2003, p. 94). Todėl galima 
kelti prielaidą, kad tai, kaip individas įsi-
vaizduoja būsimo realaus ir idealaus bei 
realaus ir prestižinio darbo atitikimą, yra 
svarbi jo apsisprendimo toliau eiti profe-
siniu keliu prielaida. Be to, būtų svarbu 
išsiaiškinti, kokią reikšmę ateities lūkes-
čiai turi individo ketinimui eiti pasirinktu 
profesiniu keliu, atsižvelgiant į (ne)pasi-
tenkinimą pasirinkta profesija. Tai būtų 
naudinga tiek teoriškai, tiek praktiškai, 
siekiant įvertinti karjeros planavimo ypa-
tumus pereinamuoju laikotarpiu.

Asmenybės ypatumų ir ketinimo eiti 
pasirinktu profesiniu keliu sąsaja. Asme-
nybės ypatumai karjeros planavimo srityje 
svarbūs tiek ieškant asmenybės tipo ir pro-
fesinių interesų sąsajos, tiek nagrinėjant 
asmenybės ir įvairių darbo bei akademinių 
rodiklių ryšį. Teigiama, kad kai individas 
vertina situaciją kaip sau nepalankią, tai, ar 
bus linkęs iš jos pasitraukti, priklauso nuo 
asmenybės ypatumų (Steinmayr and Spi-
nath, 2008). Savo ruožtu, tarpasmeniniai 
skirtumai „lemia, kokius tikslus individas 
kelia apskritai ir reaguodamas į konkrečias 
aplinkybes“ (Sansone and Thoman, 2006, 
p. 1702–1703). Tai labai svarbu tiriant per-
einamąjį laikotarpį iš mokyklos į darbo pa-
saulį. Tikėtina, kad kai individas esamą si-
tuaciją vertina neigiamai, pavyzdžiui, nėra 
patenkintas pasirinkta profesija, profesinio 
kelio tąsa bei tolesni profesiniai ketinimai 
priklausys ir nuo asmenybės ypatumų. 
Panašaus pobūdžio tyrimuose dažnai re-
miamasi Didžiojo penketo modeliu. Tei-
giama, kad bruožų dimensijos – neurotiz-
mas, ekstraversija, atvirumas patyrimui, 
sutariamumas ir sąmoningumas – apibrė-
žia stabilias dispozicijas ir gali būti laiko-
mos įvairios elgsenos prielaida (McCrae 

and Costa, 1991, 1995). Nors galima rasti 
duomenų apie galimas visų minėtų bruo-
žų dimensijų sąsajas su profesijos pasi-
rinkimo ypatumais, šio tyrimo kontekste 
adekvačiausia nagrinėti dvi – neurotizmo 
ir sąmoningumo – dimensijas. Ankstesnių 
tyrimų duomenys leidžia kelti prielaidą, 
kad būtent šios bruožų dimensijos galėtų 
turėti sąsajų su ėjimu pasirinktu profesiniu 
keliu.

Neurotizmas. Neurotizmas rodo ten-
denciją patirti neigiamus jausmus – baimę, 
liūdesį, nepasitenkinimą, pyktį, kaltę ir 
pan. Prasti rezultatai rodo emocinį asmens 
stabilumą, ramumą, atsipalaidavimą, ge-
bėjimą įveikti stresines situacijas (Žukaus-
kienė ir Barkauskienė, 2006). Tyrimuose 
neurotizmas (tiesiogiai ar kaip tarpinis kin-
tamasis) gana dažnai siejamas su karjeros 
planavimo ypatumais. Pavyzdžiui, buvo 
nustatyta, kad aukštesniu neurotizmo lygiu 
pasižymintys individai vengia įsitraukti į 
profesinę veiklą, aktyviai priimti karjeros 
sprendimus ir yra mažiau atsparūs stresui 
(Wang et al., 2006); emocinis stabilumas 
(priešingas neurotizmo dimensijai polius) 
siejasi su pasitenkinimu karjera (Louns-
bury et al., 2004) bei savaveiksmingumu 
priimant karjeros sprendimus (Hartman 
and Betz, 2007). Pastarųjų autorių teigi-
mu, aukštas neurotizmo lygis yra vienas 
iš neefektyvumo (angl. inefficacy) karjeros 
planavimo srityje rodiklių. Taigi galima 
kelti prielaidą, kad neurotizmo lygis turės 
reikšmės ketinimui eiti pasirinktu profesi-
niu keliu, ypač kai situacija prieštaringa, 
pavyzdžiui, kai individas nėra patenkintas 
pasirinkta profesija.

Sąmoningumas. Ši dimensija apima 
planavimo, organizavimo, užduočių išsi-
kėlimo ir kitus procesus bei pasiekimų po-
reikį (Žukauskienė ir Barkauskienė, 2006). 
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Taip pat laikomasi nuomonės, kad iš visų 
Didžiojo penketo dimensijų sąmoningu-
mas labiausiai atspindi savireguliacijos 
ypatumus (Hoyle, 2006). Anksčiau atliktų 
tyrimų duomenimis, sąmoningumas sieja-
si su atkaklumu (angl. persistence) tęsiant 
veiklą (Sansone and Thoman, 2006), pa-
siekimų motyvacija (Hart et al., 2007), sa-
vaveiksmingumu priimant karjeros spren-
dimus ir, priešingai negu neurotizmas, gali 
būti laikomas vienu iš adaptyvios elgse-
nos, priimant karjeros sprendimus, rodi-
klių (Hartman and Betz, 2007). Remiantis 
apibrėžimu ir tyrimų duomenimis galima 
kelti prielaidą, kad sąmoningumas turės 
reikšmės eiti pasirinktu profesiniu keliu, 
ypač pereinamuoju laikotarpiu, kuris pasi-
žymi tuo, kad karjeros planavimo procesas 
tada yra ypač intensyvus.

Apibendrinant teorinėje apžvalgoje 
keltas prielaidas, suformuluotas tyrimo 
tikslas – įvertinti ketinimo tęsti pasirinktą 
profesinę veiklą ypatumus, atsižvelgiant į 
individo (ne)pasitenkinimą pasirinkta pro-
fesija.  

Tyrimo uždaviniai:
1.  Nustatyti, kiek ketinimą eiti pasirinktu 

profesiniu keliu prognozuoja (ne)pasi-
tenkinimo pasirinkta profesija lygis, lū-
kesčiai, susiję su darbu pagal specialybę 
(įsivaizduojamas realaus ir idealaus bei 
realaus ir prestižinio darbo atitikimas), 
ir asmenybės ypatumai (neurotizmas ir 
sąmoningumas) patenkintųjų pasirink-
ta profesija tiriamųjų imtyje.

2.  Įvertinti, kiek ketinimą eiti pasirinktu 
profesiniu keliu prognozuoja (ne)pasi-
tenkinimo pasirinkta profesija lygis, lū-
kesčiai, susiję su darbu pagal specialybę 
(įsivaizduojamas realaus ir idealaus bei 
realaus ir prestižinio darbo atitikimas), 
ir asmenybės ypatumai (neurotizmas ir 

sąmoningumas) nepatenkintųjų pasi-
rinkta profesija tiriamųjų imtyje.

3.  Palyginti ketinimo eiti pasirinktu pro-
fesiniu keliu ypatumus patenkintųjų ir 
nepatenkintųjų pasirinkta profesija im-
tyse.

Metodika

Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo 185 Vil-
niaus universiteto bakalauro pakopos I–III 
kurso psichologijos (62), socialinio darbo 
(16), ekonomikos ir verslo administravimo 
(67), matematikos ir informatikos (22), fi-
zikos (18) specialybių studentai. Iš jų – 54 
vaikinai (29%) ir 131 mergina (71%). Am-
žiaus vidurkis – 19,4 m. Tyrimo dalyvius 
buvo siekiama parinkti taip, kad jie būtų 
skirtingų specialybių.

Tyrimo eiga. Tyrimas buvo atliekamas 
auditorijose, kaip dalis užsiėmimo. Papra-
šius studentų sutikti dalyvauti tyrime, buvo 
pristatoma instrukcija ir prašoma užpildyti 
klausimyną. Penkios anketos buvo grąžin-
tos nevisiškai užpildytos ir toliau nebuvo 
analizuojamos.

Kintamieji ir įvertinimo priemonės. 
Profesiniai ketinimai. Skalė sudaryta šiam 
tyrimui, siekiant įvertinti ketinimą eiti pa-
sirinktu profesiniu keliu. Pirminės skalės 
versijos psichometrinės charakteristikos 
buvo tikrinamos bandomajame tyrime, po 
kurio skalėje palikti keturi teiginiai. Verti-
nama nuo 1 iki 7 (1 – visiškai nesutinku, 
7 – visiškai sutinku). Skalės patikimumo 
koeficientas (Cronbacho alfa) – 0,93. Di-
džiausias galimas balas – 28, mažiau-
sias – 4. Aukštesnis balas reiškia stipresnį 
ketinimą eiti pasirinktu profesiniu keliu. 
Teiginio pavyzdys: „Baigęs(-usi) studijas, 
ketinu ieškoti darbo pagal specialybę.“  

Pasitenkinimas pasirinkta profesija. 
Skalė sudaryta šiam tyrimui, siekiant įver-
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tinti pasitenkinimo pasirinkta profesija 
lygį. Pirminės skalės versijos psichome-
trinės charakteristikos buvo tikrinamos 
bandomajame tyrime, po kurio skalėje 
palikti keturi teiginiai. Vertinama nuo 1 – 
visiškai nesutinku iki 7 – visiškai sutinku. 
Skalės patikimumo koeficientas (Cronba-
cho alfa) – 0,89. Didžiausias galimas ba-
las – 28, mažiausias – 4. Aukštesnis balas 
reiškia didesnį pasitenkinimą pasirinkta 
profesija. Teiginio pavyzdys: „Jeigu reikė-
tų rinktis iš naujo ką studijuoti, rinkčiausi 
kitokią specialybę“ (atvirkštinis teiginys).

Įsivaizduojamas realaus ir idealaus 
darbo atitikimas. Skalė sudaryta šiam ty-
rimui, siekiant įvertinti tiriamųjų lūkes-
čius, kiek darbas pagal specialybę atitiktų 
jų įsivaizduojamą idealų (jiems labiausiai 
tinkantį) darbą. Tiriamųjų buvo prašoma 
išvardyti tris, jų įsivaizdavimu, jiems ide-
alaus darbo savybes ir įvertinti pagal tai, 
kiek jos, jų manymu, bus būdingos būsi-
mam darbui. Vertinama nuo 1 – visiškai 
nebūdinga iki 7 – labai būdinga. Galutinis 
realaus ir idealaus darbo atitikimo balas 
gaunamas susumavus visų trijų savybių 
įvertinimus. Didžiausias galimas balas – 
21, mažiausias – 3. Kuo aukštesnis balas, 
tuo labiau, individo įsivaizdavimu, būsi-
mas darbas atitiks idealų.

Įsivaizduojamas realaus ir prestižinio 
darbo atitikimas. Skalė sudaryta šiam tyri-
mui, siekiant įvertinti tiriamųjų lūkesčius, 
kiek darbas pagal specialybę atitiktų jų 
įsivaizduojamą prestižinį darbą. Tiriamųjų 
buvo prašoma išvardyti tris, jų įsivaizdavi-
mu, prestižinio darbo savybes ir įvertinti, 
kiek jos, jų manymu, bus būdingos būsi-
mam darbui. Vertinama nuo 1 – visiškai 
nebūdinga iki 7 – labai būdinga. Galutinis 
realaus ir prestižinio darbo atitikimo balas 
gaunamas susumavus visų trijų savybių 

įvertinimus. Didžiausias galimas balas – 
21, mažiausias – 3. Kuo aukštesnis balas, 
tuo labiau, individo įsivaizdavimu, būsi-
mas darbas atitiks prestižinį.

Skalių patikimumas buvo tikrinamas 
pakartotinio testavimo būdu (n = 31). Tarp 
pirmojo ir antrojo testavimo gauti šie Spe-
armano koreliacijos koeficientai: realaus ir 
idealaus darbo atitikimas – 0,86, realaus ir 
prestižinio darbo atitikimas – 0,82.

Asmenybės bruožai. Tyrime naudo-
ta lietuviška NEO-FFI metodikos versija 
(šiuo metu standartizuojama Vilniaus uni-
versiteto Specialiosios psichologijos labo-
ratorijoje). Metodiką sudaro 60 teiginių, 
kuriuos reikia įvertinti nuo 1 – visiškai ne-
sutinku iki 5 – visiškai sutinku. Metodiką 
sudaro penkios subskalės po 12 klausimų, 
leidžiančios įvertinti asmenybės bruožų iš-
reikštumą neurotizmo, ekstraversijos, atvi-
rumo patyrimui, sutariamumo ir sąmonin-
gumo dimensijomis. Skalių patikimumo 
koeficientas (Cronbacho alfa) šio tyrimo 
imčiai svyruoja nuo 0,67 iki 0,83.

Duomenų tvarkymas. Duomenys buvo 
apdorojami naudojant SPSS 13.0 progra-
minį paketą. Duomenims analizuoti taiky-
tas dviejų pakopų (angl. block) hierarchi-
nės regresijos metodas.

Siekiant įvertinti ketinimo eiti pa-
sirinktu profesiniu keliu ypatumus tiek 
patenkintų, tiek nepatenkintų pasirinkta 
profesija tiriamųjų imtyse, pirminė tyrimo 
dalyvių imtis (N = 185) buvo padalyta pa-
gal pasitenkinimo pasirinkta profesija balo 
vidurkį ir standartinį nuokrypį – sudarytos 
dvi imtys.

Pirma imtis – tiriamieji, kurių pasiten-
kinimo pasirinkta profesija balas mažesnis 
negu standartinis nuokrypis žemiau vidur-
kio (x̄ – σ; balai nuo 4 iki 15; N = 55). An-
tra imtis – tiriamieji, kurių pasitenkinimo 
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pasirinkta profesija balas didesnis negu 
standartinis nuokrypis aukščiau vidurkio 
(x̄ + σ; balai nuo 25 iki 28; N = 76). Taip 
buvo sudarytos poliarinės patenkintųjų ir 
nepatenkintųjų pasirinkta profesija grupės. 
Siekiant tiksliau įvertinti skirtumą tarp 
patenkintųjų ir nepatenkintųjų pasirinkta 
profesija, duomenys, patenkantys į inter-
valą x̄ ± σ (N = 54), nebuvo analizuojami.

 
Rezultatai

2-os lentelės duomenys apibūdina abi im-
tis. Pasitenkinimo pasirinkta profesija balo 
standartinis nuokrypis pirmoje imtyje yra 
mažesnis, nes į ją pateko tiriamieji, kurių 
atsakymai svyruoja nuo 25 iki 28 balų. 
Nors atsakymų balo diapazonas nedidelis 
(4 reikšmės), šio kintamojo įtraukimas į 
regresijos modelį yra priimtinas.

Apibūdinant likusius kintamuosius 
pažymėtina, kad aukštesni yra antros im-
ties vidurkiai (išskyrus neurotizmo), taigi, 
esant didesniam pasitenkinimui pasirinkta 

profesija, kitų su profesija susijusių veiks-
nių vertinimas taip pat yra aukštesnis. 
Toliau, siekiant įvertinti, kaip jie progno-
zuoja ketinimą eiti pasirinktu profesiniu 
keliu, pateikiami abiejų imčių hierarchinės 
regresijos analizės rezultatai.

Kaip matyti iš 3-ios lentelės, pirmasis 
regresijos modelis, atlikus pirmos imties 
duomenų analizę, paaiškina apie 38 pro-
centus duomenų variacijos (R2 = 0,414, ko-
reguotasis R2 = 0,379). F reikšmės pokytis 
yra statistiškai reikšmingas (p = 0,000), tai 
rodo, kad regresijos modelis šiems duome-
nims tinka, t. y. pagal jo kintamuosius ga-
lima statistiškai reikšmingai prognozuoti 
ketinimą eiti pasirinktu profesiniu keliu.

Antrojo regresijos modelio analizė 
rodo, kad modelio kintamieji paaiškina 
apie 52 procentus duomenų variacijos 
(r2 = 0,566, koreguotasis R2 = 0,521). Ka-
dangi antrasis modelis paaiškina daugiau 
duomenų variacijos, šio modelio kinta-
mieji, kartu sudėjus, geriau prognozuoja 

1 lentelė. Pasitenkinimo pasirinkta profesija vidurkis, standartinis nuokrypis ir pirminės imties 
skyrimo balai 

Vidurkis x̄ Standartinis nuokrypis σ Skiriamieji balai
x̄ + σ x̄ – σ

20,29 4,84 25,13 15,45

2 lentelė. Kintamųjų vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai 

Pirma imtis (n = 55) Antra imtis (n = 76)

Vidurkis Standartinis 
nuokrypis Vidurkis Standartinis 

nuokrypis
Ketinimas eiti pasirinktu 
profesiniu keliu 13,00 5,24 24,37 4,07

Pasitenkinimas pasirinkta profesija 12,42 2,99 26,71 1,19
Įsivaizduojamas realaus ir idealaus 
darbo atitikimas 14,08 3,29 18,00 1,92

Įsivaizduojamas realaus ir prestižinio 
darbo atitikimas 14,00 3,97 15,80 3,56

Neurotizmas 25,79 5,62 21,08 7,87
Sąmoningumas 28,40 5,77 32,07 6,23
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ketinimą eiti pasirinktu profesiniu keliu. F 
reikšmės pokytis yra statistiškai reikšmin-
gas (p = 0,001), tai rodo, kad antrasis mo-
delis statistiškai reikšmingai skiriasi nuo 
pirmojo. R2 pokytis tarp pirmojo ir antrojo 
modelio yra 0,152, vadinasi, 15,2 procento 
šios imties duomenų variacijos gali būti pa-
aiškinta asmenybės kintamaisiais.

Atlikus antros imties duomenų analizę 
gauta, kad pirmasis regresijos modelis duo-
menims taip pat tinka, nes F reikšmės poky-
tis yra statistiškai reikšmingas (p = 0,000). 
Modelis paaiškina apie 27 procentus duo-
menų variacijos (R2 = 0,296, koreguotasis 
r2 = 0,272). Palyginus analogiškus nepa-
tenkintų (pirma imtis) ir patenkintų (antra 
imtis) pasirinkta profesija tiriamųjų imčių 
regresijos modelius matyti, kad pirmoje 
imtyje ketinimo eiti pasirinktu profesiniu 
keliu prielaidos paaiškinamos geriau, nes 
r2  yra atitinkamai 0,414 ir 0,296.

Į regresijos modelį įtraukus asmenybės 
kintamuosius (antra imtis, antrasis regre-
sijos modelis) ir palyginus pirmąjį modelį 
su antruoju gauta, kad F reikšmės pokytis 

nėra statistiškai reikšmingas (p = 0,990). 
Atitinkamai R2 pokytis yra 0,000. Mode-
lis, įtraukus asmenybės kintamuosius, pa-
aiškina apie 25 procentus duomenų varia-
cijos, ir šis procentas beveik nesiskiria nuo 
pirmojo modelio. 

Palyginus šį modelį su analogišku pir-
mos imties modeliu matyti, kad asmeny-
bės ypatumai (sąmoningumas ir neurotiz-
mas) turi skirtingą reikšmę prognozuojant 
ketinimą eiti pasirinktu profesiniu keliu – 
pirmuoju atveju asmenybės kintamųjų 
įtraukimas statistiškai reikšmingai padidi-
no R2, o šiuo atveju asmenybės ypatumus 
žyminčių kintamųjų įtraukimas į regresijos 
modelį jo R2 statistiškai reikšmingai nepa-
keitė, o koreguotąjį R2 net šiek tiek suma-
žino – nuo 0,272 iki 0,254.

Kaip matyti iš 4-os lentelės, atlikus pir-
mos imties duomenų analizę, pirmajame 
modelyje (neįtraukus asmenybės kintamų-
jų) statistiškai reikšmingai priklausomąjį 
kintamąjį prognozuoja visi nepriklauso-
mi kintamieji (p < 0,05). Tai, kad gautas 
statistiškai reikšmingas skirtumas tarp 

3 lentelė. Hierarchinės regresijos modelių statistika 

Pirma imtis (n = 55) Antra imtis (n = 76)
1 modelis 2 modelis 1 modelis 2 modelis

r 0,643 0,752 0,544 0,545
r2 0,414 0,566 0,296 0,297
Koreguotasis R2 0,379 0,521 0,272 0,254
Įverčio standartinė paklaida 4,23 3,72 4,17 4,22
r2  pokytis 0,414 0,152 0,296 0,000
F reikšmės pokytis 12,009 8,549 11,935 0,010
F reikšmės pokyčio reikšmingumas 0,000* 0,001* 0,000* 0,990

*p < 0,05

1-ojo regresijos modelio kintamieji, pagal kuriuos prognozuojamas ketinimas eiti pasirinktu profe-
siniu keliu: pasitenkinimas pasirinkta profesija, įsivaizduojamas realaus ir idealaus darbo atitikimas, 
įsivaizduojamas realaus ir prestižinio darbo atitikimas.

2-ojo regresijos modelio kintamieji, pagal kuriuos prognozuojamas ketinimas eiti pasirinktu profe-
siniu keliu: pasitenkinimas pasirinkta profesija, įsivaizduojamas realaus ir idealaus darbo atitikimas, 
įsivaizduojamas realaus ir prestižinio darbo atitikimas, sąmoningumas, neurotizmas
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pirmojo ir antrojo hierarchinės regresijos 
modelio rodo, jog asmenybės kintamieji 
(neurotizmas) turi reikšmės ketinimams 
toliau eiti pasirinktu profesiniu keliu, kai 
individas savo profesijos pasirinkimu nėra 
patenkintas. Neurotizmo beta koeficientas 
(β = 0,379, p = 0,000) antrajame pirmos 
imties regresijos modelyje yra aukštas ir 
savo prognostine verte beveik prilygsta 
pasitenkinimo pasirinkta profesija (šio-
je imtyje jis svyruoja nuo labai žemo iki 
žemo) lygiui (β = 0,389, p = 0,000). Sąmo-
ningumas šiame modelyje nėra statistiškai 
reikšmingas kintamasis.

Atlikus antros imties duomenų anali-
zę gauta, kad statistiškai reikšmingai (kai 
p < 0,05) priklausomąjį kintamąjį progno-
zuoja du nepriklausomi kintamieji: pasi-
tenkinimo pasirinkta profesija lygis (kuris 
šioje imtyje svyruoja nuo aukšto iki labai 
aukšto) (β = 0,414, p = 0,000 pirmajame 
modelyje ir β = 0,416, p = 0,000 antraja-
me modelyje) bei įsivaizduojamas realaus 

ir prestižinio darbo atitikimas (β = 0,244, 
p = 0,011 pirmajame modelyje ir β = 0,245, 
p < 0,014 antrajame modelyje). Pagal beta 
koeficientus šiame hierarchinės regresijos 
modelyje galima skirti vyraujantį nepri-
klausomą kintamąjį – pasitenkinimo pasi-
rinkta profesija lygį.

Rezultatų aptarimas

Tyrimo rezultatai iš dalies patvirtina socia-
line kognityvine ir tikslų kėlimo teorija 
pagrįstas prielaidas, kad ankstesnė patirtis 
siekiant profesinių tikslų, ateities lūkes-
čiai ir asmenybės veiksniai turi reikšmės 
ketinimui eiti pasirinktu profesiniu keliu. 
Toliau nuodugniau apžvelgiamos minėtų 
kintamųjų ir ketinimo eiti pasirinktu pro-
fesiniu keliu sąsajos.

Pasitenkinimas pasirinkta profesija. 
Pasitenkinimo pasirinkta profesija beta 
koeficientas (visuose modeliuose), paly-
ginti su kitų kintamųjų koeficientais, yra 
vienas didžiausių. Kadangi pasitenkinimo 

4 lentelė. Kintamųjų beta koeficientai 

Pirma imtis (n = 55) Antra imtis (n = 76)
Beta

koeficientas p reikšmė Beta
koeficientas p reikšmė

1 modelis

Pasitenkinimas pasirinkta 
profesija

0,332 0,004* 0,414 0,000*

Įsivaizduojamas realaus ir 
idealaus darbo atitikimas 0,262 0,024* 0,063 0,512

Įsivaizduojamas realaus ir 
prestižinio darbo atitikimas 0,352 0,003* 0,244 0,011*

2 modelis

Pasitenkinimas pasirinkta 
profesija

0,389 0,000* 0,416 0,000*

Įsivaizduojamas realaus ir 
idealaus darbo atitikimas 0,332 0,002* 0,062 0,521

Įsivaizduojamas realaus ir 
prestižinio darbo atitikimas 0,328 0,002* 0,245 0,014*

Neurotizmas 0,379 0,000* 0,014 0,891
Sąmoningumas 0,191 0,053 0,007 0,941

*Kintamasis statistiškai reikšmingai prognozuoja ketinimą eiti pasirinktu profesiniu keliu, kai p < 0,05
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pasirinkta profesija lygis atspindi indi-
vido vertinimą, kaip jam pavyko pasiek-
ti praeityje keltą profesinį tikslą (įstoti į 
norimą specialybę), šio tyrimo rezultatai 
leidžia patvirtinti teorines prielaidas, jog 
subjektyvus ankstesnės patirties priimant 
karjeros sprendimus vertinimas turi reikš-
mės ketinimui siekti panašių tikslų ateity-
je (šiuo atveju – ketinimui eiti pasirinktu 
profesiniu keliu). Panašius duomenis gavo 
ir kiti autoriai savo tyrimuose, pavyzdžiui, 
nustatyta, kad pasitenkinimas pasirinkta 
profesija statistiškai reikšmingai siejasi su 
karjeros sprendimų priėmimo ypatumais 
(Nauta, 2007). Tačiau ankstesnė individo 
patirtis ne visada matuojama jo pasitenki-
nimu pasirinkta profesija – kur kas dažniau 
ji apibrėžiama buvusiais sprendimo priėmi-
mo sunkumais (Lindley, 2005; McWhirter 
et al., 2007), neapsisprendimu (Germeijs 
et al., 2006; Campagna and Curtis, 2007) 
ir pan. Taigi galima teigti, kad šio tyrimo 
rezultatai ne tik patvirtina, bet ir papildo 
ankstesnių tyrimų duomenis.

Lūkesčiai, susiję su darbu pagal specia-
lybę. Tyrimo rezultatai parodė, kad ateities 
lūkesčiai leidžia statistiškai reikšmingai 
prognozuoti ketinimą eiti pasirinktu pro-
fesiniu keliu (išskyrus įsivaizduojamą re-
alaus ir idealaus darbo atitikimą patenkin-
tųjų pasirinkta profesija imtyje). Šie rezul-
tatai atitinka tiek socialinės kognityvinės 
karjeros teorijos, tiek tikslų kėlimo teorijos 
teiginį, kad lūkesčiai, susiję su veiksmų ir 
sprendimų rezultatu, yra viena pagrindi-
nių prielaidų keliant ateities tikslus ir jų 
siekiant. Savo ruožtu, šio tyrimo rezulta-
tai papildo kitų autorių tyrimų duomenis, 
kad tikrumas dėl padarinių, kurių indivi-
das tikisi, siejasi su tolesniais profesiniais 
ketinimais (Betz and Klein Voyten, 1997; 
Betz, 2007 ir kt.). Kadangi lūkesčiai, susi-

ję su darbu pagal specialybę, yra nukreipti 
į profesijos ypatumus, o ne paties indivi-
do savybes, galima teigti, jog profesijos 
ypatumai yra svarbus karjeros planavi-
mo veiksnys. Gautus duomenis pritaikant 
profesinio orientavimo praktikoje, svarbu 
atkreipti dėmesį į tinkamos informacijos 
apie būsimą profesiją suteikimą, kad indi-
vidas turėtų adekvačių lūkesčių dėl darbo 
pagal specialybę, o tai, remiantis socialine 
kognityvine karjeros teorija, galėtų lemti 
ir didesnį pasitenkinimą pasirinkta profe-
sija, ir skatintų eiti profesiniu keliu. Šie 
praktiniai pasvarstymai nėra visiškai nau-
ji – adekvačios ir tikslios informacijos apie 
profesiją ir darbo rinką svarba dažnai pa-
brėžiama socioekonominiuose tyrimuose 
(pvz., OECD, 2000). Šio tyrimo rezultatai 
aktualūs tuo, kad leidžia pažvelgti į tą patį 
reiškinį kitaip – iš socialinės kognityvinės 
perspektyvos. 

Asmenybės ypatumai. Prielaida dėl 
asmenybės ypatumų ir ketinimo eiti pasi-
rinktu profesiniu keliu ryšio pasitvirtino 
tik iš dalies. Sąmoningumas statistiškai 
reikšmingai ketinimo eiti pasirinktu pro-
fesiniu keliu neprognozuoja nė vienoje 
tiriamųjų imtyje. Kiek netikėta, kad sąmo-
ningumas nėra reikšmingas net ir nepaten-
kintųjų pasirinkta profesija imtyje, nes ši 
bruožų dimensija įtraukia ir planavimo, or-
ganizavimo ypatumus, taigi būtų tikėtina, 
kad, esant nepatenkinamai padėčiai, turėtų 
sietis su individo ateities ketinimais. Gau-
tą rezultatą būtų galima paaiškinti tuo, kad 
nepatenkintųjų pasirinkta profesija imtį 
sudarė tiriamieji, kurių nepasitenkinimas 
svyruoja nuo labai mažo iki vidutiniškai 
mažo (nuo 4 iki 15 balų), taigi atsakymų 
diapazonas gana platus. Gali būti, kad 
sąmoningumas, kaip karjeros planavimo 
veiksnys, sietųsi su individo ketinimais 
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(šiuo atveju neketinimu) eiti pasirinktu 
profesiniu keliu tik tada, kai nepasitenki-
nimas profesija yra ypač menkas, o esant 
kiek mažesniam nepasitenkinimui profe-
sija (kaip šiuo atveju) didesnės reikšmės 
turi kiti tyrimo kintamieji, kurie nusveria 
sąmoningumo svarbą.

Neurotizmo įtraukimas į tyrimo modelį 
pasiteisino. Šie rezultatai iš dalies sutampa 
ir su kitų autorių, kurie neurotizmą išsky-
rė kaip vieną iš galimų prielaidų siekiant 
karjeros tikslų, duomenimis (Wang et al., 
2006). Tai, kad kuo aukštesnis neurotizmo 
lygis, tuo aiškesnis individo ketinimas eiti 
pasirinktu profesiniu keliu, nors individas 
pasirinkta profesija ir nėra patenkintas, 
rodytų, kad didesniu neurotizmu pasižy-
mintys individai stengiasi prisitaikyti prie 
esamos situacijos taip, kad nereikėtų dary-
ti didelių pokyčių. Ir atvirkščiai, gali būti, 
kad individai, pasižymintys mažesniu neu-
rotizmu, prieštaringas situacijas yra labiau 
linkę keisti.

Abiejų imčių ketinimo eiti pasirink-
tu profesiniu keliu ypatumų palyginimas. 
Abiejose imtyse šio tyrimo kintamieji 
nevienodai prognozuoja ketinimą eiti pa-
sirinktu profesiniu keliu. Atlikus to paties 
dviejų pakopų hierarchinės regresijos mo-
delio analizę, galima išskirti šias tenden-
cijas:
a)  Nepatenkintų pasirinkta profesija tiria-

mųjų imtyje (pirma imtis) neurotizmas 
turi didelę reikšmę, o patenkintų im-
tyje (antra imtis) nei neurotizmas, nei 
sąmoningumas nėra reikšmingi kinta-
mieji prognozuojant ketinimą eiti pasi-
rinktu profesiniu keliu. Interpretuojant 
neurotizmo reikšmę planuojant karjerą 
galima kelti prielaidą, kad neurotizmas 
labiau sietinas su individo situacijos 
ypatybėmis, o ne su konkrečiu tolesnių 

ketinimų turiniu. Kai individas nepaten-
kintas pasirinkta profesija, esti priešta-
ra tarp esamo ir pageidautino profesi-
jos pasirinkimo, taigi tikėtina, kad šis 
asmenybės bruožas iš dalies siejasi su 
ketinamu eiti pasirinktu profesiniu ke-
liu, nepaisant nepasitenkinimo esama 
situacija. Patenkintųjų imtyje situacija 
nepasižymi dilema ir tuo būtų galima 
aiškinti tai, kad šiuo atveju neurotizmas 
nėra reikšmingas. Kadangi asmenybės 
ypatumų įvertinimas yra gana populia-
rus profesinio konsultavimo ir orienta-
vimo praktikoje, šio tyrimo duomenys 
turi ir praktinės reikšmės, nes atsklei-
džia asmenybės ypatumų vaidmenį 
planuojant karjerą, atsižvelgiant į (ne)
pasitenkinimą pasirinkta profesija.

b)  Nepatenkintųjų pasirinkta profesija im-
tyje negalima skirti vieno vyraujančio 
kintamojo – pasitenkinimo pasirinkta 
profesija lygis, įsivaizduojamas darbo 
prestižas ir neurotizmas beveik vieno-
dai svarbūs prognozuojant ketinimą 
eiti pasirinktu profesiniu keliu. Kuo 
jų įverčiai aukštesni, tuo labiau indivi-
das bus linkęs nekeisti pasirinkimo ir 
eiti tuo profesiniu keliu, kurį pasirin-
ko. Šie rezultatai pateikia gana reikš-
mingų duomenų apie ėjimo pasirinktu 
profesiniu keliu prielaidas. Matyt, kai 
individas yra nepatenkintas pasirinkta 
profesija ir turi išspręsti dilemą, kaip 
elgtis toliau, jis yra linkęs kreipti dė-
mesį į įvairesnius profesijos aspektus, 
pavyzdžiui, į tai, kaip įsivaizduoja bū-
simą darbą pagal specialybę. Gali būti, 
kad, esant mažesniam pasitenkinimui 
pasirinkta profesija, teigiami lūkesčiai 
dėl darbo pagal specialybę iš dalies 
kompensuoja nepasitenkinimą savo pa-
sirinkimu.
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Atvirkščiai, patenkintųjų pasirinkta 
profesija imties rezultatai parodė, kad gana 
aiškiai išsiskiria vyraujantis nepriklauso-
mas kintamasis – pasitenkinimo pasirinkta 
profesija lygis (kuris šioje imtyje svyruoja 
nuo aukšto iki labai aukšto). Kuo labiau 
individas patenkintas savo profesijos pasi-
rinkimu, tuo labiau ketina su ja sieti savo 
ateitį. Truputį netikėta, kad lūkesčiai, kiek 
darbas pagal specialybę atitiktų individo 
įsivaizduojamą idealų darbą, šioje imty-
je nėra svarbūs tolesniems ketinimams. 
Nors negalima teigti, kad vien pasitenki-
nimo pasirinkta profesija lygis siejasi su 
ketinimu eiti pasirinktu profesiniu keliu, 
matyt, tada, kai individas yra patenkintas 
pasirinkimu, jis daug mažiau sureikšmina 
kitą informaciją apie profesiją ir mažiau 
ja remiasi, keldamas tolesnius profesinius 
tikslus ir jų siekdamas. Kadangi situacija 
nepasižymi prieštaringumu, gali būti, kad 
ateities ketinimai savaime yra susiję su 
pasirinkta profesija. Tuo būtų galima pa-
aiškinti ir tai, kad asmenybės ypatumai ir 
įsivaizduojamas realaus ir idealaus darbo 
atitikimas šiuo atveju nevaidina svarbes-
nio vaidmens. 

Tyrimo ribotumai. Atliktas bakalauro 
pakopos studentų imties tyrimas, todėl vi-
sos straipsnyje pateiktos išvados taikomos 
tik šiai amžiaus grupei. 

Tyrime nagrinėtų hierarchinės regre-
sijos modelių determinacijos koeficientai 
gana aukšti, tačiau nemaža dalis duomenų 
variacijos lieka nepaaiškinta į tyrimo mo-
delį įtrauktais kintamaisiais. Todėl būtų 
naudinga tolesniais tyrimais patikrinti pa-
pildomų kintamųjų reikšmę individo keti-
nimui eiti pasirinktu profesiniu keliu.

Išvados

1.  Patenkintųjų pasirinkta profesija imties 
ketinimą eiti pasirinktu profesiniu ke-
liu statistiškai reikšmingai prognozuoja 
pasitenkinimo pasirinkta profesija lygis 
bei įsivaizduojamas realaus ir prestiži-
nio darbo atitikimas.

2.  Nepatenkintųjų pasirinkta profesija 
imties ketinimą eiti pasirinktu profesi-
niu keliu statistiškai reikšmingai pro-
gnozuoja (ne)pasitenkinimo pasirinkta 
profesija lygis, įsivaizduojamas realaus 
ir prestižinio bei realaus ir idealaus dar-
bo atitikimas ir neurotizmo lygis.

3.  Abiejų imčių ketinimo eiti pasirinktu 
profesiniu keliu prielaidos nevienodos:  
patenkintųjų pasirinkta profesija imtyje 
galima skirti vyraujantį veiksnį – pasi-
tenkinimo pasirinkta profesija lygį, o 
nepatenkintųjų imtyje nėra vyraujančio 
veiksnio, reikšmingi visi kintamieji, iš-
skyrus sąmoningumo bruožo dimensiją. 
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univERsiTy undERgRAduATEs’ cAREER choicE commiTmEnT:  
An AnALysis of Two sAmpLEs

ieva urbanavičiūtė 

S u m m a r y  

ing the middle range data: Sample 1 consisted of 
participants whose career choice satisfaction was 
low (n = 55), and Sample 2 consisted of participants 
whose career choice satisfaction was high (n = 76). A 
two-step hierarchical regression model analysis was 
run in both samples. The results revealed multiple 
significant predictors of career choice commitment 
in Sample 1: the level of career choice satisfaction 
(low level in this sample), expected real-prestigious 
job fit, and, to a lesser extent, expected real-ideal job 
fit were significant predictors in the primary regres-
sion model. Adding neuroticism and conscientious-
ness to the regression model significantly changed it 
by increasing its R2, although only neuroticism was a 
significant predictor. On the contrary, in Sample 2, the 
level of career choice satisfaction (high in this sample) 
was the dominant predictor of career choice commit-
ment, followed only by expected real-prestigious jog 
fit. Adding personality variables to the model didn’t 
produce a significant change in this case. The results 
provide the basis for further theoretical and practical 
implications in career counselling and set guidelines 
for the future research. 

Keywords: career planning, vocational choice, 
outcome expectations, personality factors.
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