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Rezumat 

Abordările teoretice şi rezultatele studiilor empirice arată că decizia vocaţională este o 

sarcină importantă în dezvoltarea identităţii, maturitatea decizională relevând totodată 

funcţionarea optimă a personalităţii. Situația decizională este depășită cu success de cei cu 

opțiuni clare, în același timp fiind percepută ca sursă de stres major de către cei nesiguri de 

opțiunea lor, sau față de alegerea uneia dintre alternativele vocaționale (nedeciși) și de către 

cei fără alternative sau dezinteresați de actul deciziei vocaționale (indecișii) deopotrivă. O 

parte a cauzelor inadaptabilității în fața confruntării cu sarcinile dezvoltării psihosociale au 

fost identificate încă demult, acestea fiind de ordin informațional, aptitudinali ori emoționali. 

Perspectiva psihologiei existenţiale propune un model explicativ viabil în decodarea 

indeciziei vocaționale persistente. Prezentul articol va prezenta aportul acestei perspective 

existențialiste aduse psihologiei vocaționale. 
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The compromissed mission: career indecisiveness 
 

Abstract 

The theoretical approach and the empirical results point that vocational decision is an important 

task in the development of identity, decisional maturity which in the same time revealing optimal 

functioning of personality. This developmentaly salient situation is passed successfully by those with 

clear options, while being perceived as a source of major stress by those with doubts of their choice, or 

to choosing between vocational alternatives (undecided) and by those with no alternatives, or 

uninterested in vocational decision (indecisiveness) alike. Some of the causes if vocational 

indecisiveness have been identified early on, this being the order informational, competences or 

emotional. The existential framework can provide a process-oriented framework for interpreting career 

indecisiveness. This article focus on existential consideration for career counseling highlighted the 

added values of existential approach in interpreting career indecisiveness. 
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1. INTRODUCERE 
 

Așa cum relevă empiric Taveira, Silva, Rodriguez și Maia (1998), adolescenții, în general, 

raportează un nivel ridicat de stres asociat cu explorarea carierei și de luare a deciziilor în 

carieră. Comparativ cu eustresul (stresul facilitator) resimțit în fața provocărilor apreciate de 

către individ ca fiind gestionabile, distresul reflectă lipsa resurselor de ordin informațional, 
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aptitudinal, emoțional și existențial, necesare depășirii cu succes a situațiilor problemă. Pentru 

a susține pe elevi în luarea deciziilor privind cariera, consilierii școlari trebuie să localizeze 

dificultățile cu care aceștia se confruntă și să le ofere îndrumare cu privire la modul de 

depășire ale acestora. Scopul acestui articol de abordare teoretică este tocmai de a identifica 

multiplele cauze ale indeciziei vocaționale și de a expune cititorului noi sensuri și semnificații 

ale acesteia.  

 

Indecizia vocațională: aspecte socio-cognitive, considerente existențiale 

 

În context educațional, pe măsură ce trec de la un an școlar la altul, elevii devin tot mai 

preocupați de modul în care se definesc pe sine și de măsura în care se identifică sau nu cu 

anumite aspecte ale vieții lor și realizează o serie de alegeri (fie că își asumă propriile alegeri, 

fie că aderă la alegerile altora) cu privire la educația lor (ex. specializarea/profesia de urmat). 

Situația decizională este depășită cu success de cei cu opțiuni clare, în același timp fiind 

percepută ca sursă de stres de către cei nesiguri de opțiunea lor, sau față de alegerea uneia 

dintre alternativele vocaționale (nedeciși) și de către cei fără alternative sau dezinteresați de 

actul deciziei vocaționale (indecișii) deopotrivă.  

Dificultățile decizionale au reprezentat un subiect clasic de dezbateri teoretice (Cites, 

1969), ca mai apoi să fie incluse în cercetarea psihologiei vocaționale (Gordon, 1998; Holland 

și Holland, 1977; Jones, 1989; Kimes și Troth, 1974; Osipow, 1999; Sepich, 1987; Wanberg 

și Muchinsky, 1992). Inițial, problemele decizionale au fost concepute ca fiind un construct 

dihotom (decis sau indeciși). Cu toate acestea, începând cu mijlocul anilor 1960, unii autori au 

început să susțină ideea conform căreia indecișii prezintă diferite profiluri (Gordon, 1981; 

Hartman, Fuqua și Hartman, 1983; Larson și colab., 1988; Lucas și Epperson, 1988; Santos, 

2001). O mare parte a acestor studii s-au axat pe formularea unei tipologii în funcție de 

problemele și dificultățile cu care indecișii/nedecișii vocaționali se confruntă. În 1982, 

Salomone a publicat un articol de refetință în care lansează ideea conform căreia 

conceptualizarea dificultăților decizionale să se realizeze de-alungul a două axe: decișii-

nedecișii, respectiv indecișii-indecișii cronici. După autor, aceste două axe sunt independente 

și reprezintă două categorii distincte ale indivizilor cu dificultăți în decizia vocațională. Prima 

axă semnifică dificultăți de ordin cognitiv-rațional reprezentând o stare normativă de tranzit a 

procesului decizional, în timp ce a două axă reflectă dificultăți de ordin emoțional, ancorate în 

disfuncții ale dezvoltării personalității. În consecință, acestea persistă în timp și opun 

rezistență în fața unei consilieri vocaționale standard. Ca răspuns la tipologia lansată, 
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Salomone, Van Matre și Cooper (1984) intervin cu încercarea de a rafina teza autorului prin 

delimitarea dificultăților ce țin de motivația pentru decizie, respectiv de dificultăți care 

vizează nivelul de pregătire (informațional-aptitudinal-emoțional) al individului pentru o 

decizie vocațională optimă. Astfel, se conturează două axe principale: cei cu opțiuni 

decizionale clare și cei care alternează între diferite opțiuni vocaționale, respectiv cei 

interesați însă lipsiți de alternative și cei neinteresați de situația decizională. În scopul unei 

analize aprofundate asupra naturii indeciziei vocaționale Heppner, Ham și Dugan (1988), 

bazându-se pe trei factori de influență majoră asupra problemelor decizionale (nivelul de 

informare, nivelul de dezvoltare a aptitudinilor decizionale și nivelul pregătirii emoționale) 

printr-o analiză claster, stabilesc trei categorii de indeciși: tipul evitant din motive de 

dezinteres motivațional, tipul informat îndeajuns dar indecis, tipul pregătit pentru decizii dar 

neinformat.  

Analiza factorilor indeciziei vocaționale este o preocupare constantă a cercetătorilor, iar 

rezultatele adunate în timp au reliefat un concept complex și plurideterminant (Gati și Saka, 

2001; Osipow, 1999; Santos, Ferreira și Gonçalves, 2014). Taxonomia dificultăților indeciziei 

vocaționale ilustrează bine cele afirmate. Elaborat de către Gati, Krausz și Osipow (1996) și 

validată empiric de către Osipow și Gati (1998) prin intermediul Chestionarul Dificultăților 

privind Decizia în Carieră pe populația adultă și de către Gati și Saka (2001) pe populația 

adolescentă deoportivă, Taxonomia de bază a lui Gati și colaboratorii (1996) devine suficient 

de cuprinzătoare pentru a sintetiza 11 subcategorii de dificultăți indecizionale, după cum 

urmează: viziune pesimistică asupra procesului (marcat de un nivel scăzul al autoeficienței 

perceput referitor la gestionarea cu succes al procesului decizional); viziune pesimistică 

asupra câmpului muncii (marcată de îndoieli legate de faptul că profesiile pot reprezenta 

valențe semnificative); viziune pesimistică asupra controlului personal exercitabil asupra 

pieței muncii; anxietatea legată de proces (manifestat prin prezența crescută a anxietății legate 

de situația decizională); anxietatea provocată de incertitudinea existentă în actul alegerii (care 

include anxietatea față de viitor, anxietatea provocată însăși de starea de a fi indecis, și 

anxietatea provocată de toleranța scăzută față de incertitudine); anxietatea provocată de 

situația alegerii (și care încorporează anxietatea cauzată de perfecționism, provocată de teama 

că odată făcută alegerea se pierd oportunitățile alternative; teama de a nu alege greșit 

provocată de responsabilitatea personală pentru alegerile făcute); anxietatea asociată cu 

rezultatele așteptate (provocată de teama ca alegerile făcute să nu cumva să nu valideze 

promisiunile); autoîncredere și autoevaluare scăzută, anxietatea ca trăsătură, identitate 

necristalizată (în sensul lacunelor în definirea propriilor valori și scopuri, nevoi și aspirații), 
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atașament parental deficitar (exprimată prin autocritică excesivă, dispoziție de insatisfacție și 

incapacitatea de a profita de suportul interpersonal) și separare parentală deficitară (exprimată 

prin nevoia aprobării parentale, nevoia de a deservii pe alții, autoculpabilizarea, ocolirea 

conflictului cauzate de diferențe de opinii, atitudini, valori).  

După cum se observă, stresul și anxietatea, problemele legate de autocunoaștere-

autoîncredere-autoapreciere și necristalizarea identități sunt dificultăți de ordin emoțional 

omniprezente în tipologia generală a indeciziei vocaționale. Totodată, în analizele teoretice și 

empirice, aceste dificultăți emoționale sunt catalogate ca fiind caracteristice unei categorii 

aparte de indecizie vocațională, denumită inițial de către Fuqua și Hartman (1983) indecizia 

cronică, sau ulterior, de către Saka și Gati (2007), indecizia persistentă. Această categorie a 

indecișilor „prezintă incapacitate de a specifica o opțiune educațională ori ocupațională” 

(Kelly și Lee, 2002, pp.322), incapacitate care apare ca o nesiguranță generală și care este 

prezentă și în alte domenii ale personalității individului decât cel vocațional (Santos, 2001). S-

a demonstrat empiric faptul că stresul, nesiguranța în propriile resurse și subdezvoltarea 

aptitudinilor de rezolvare a conflictelor sunt principale cauze care se regăsesc în profilul 

psihologic al nedecișilor cât și al indecișilor vocaționali deopotrivă (Saka, Gati și Kelly, 

2008), însă la fel de adevărat este și faptul că problemele asociate cu o identitate difuză sunt 

predictori specifici ai indeciziei cronice (Tokar și colab., 2003).  

Deși în psihologia vocațională discursurile legate de dificultățile decizionale sunt dominate 

de curentul socio-cognitiv (Krumboltz, 2005; Lent și colab., 1994, 2008; Peterson și colab., 

2002) respectiv cel cognitiv-motivațional (Hidi & Renninger, 2006; Eccles, 2005), studii 

importante atestă deopotrivă validitatea abordării existențiale. Perspectiva existenţială cu 

rădăcini solide în psihologia vocaţională (Collin şi Young, 1986; Tyler, 1971; Yalom, 1980) 

şi expusă tot mai pregnant în discursurile cotidiene (Cohen, 2003; Maglio, Butterfield şi 

Borgen, 2005; Miller şi Rottinghaus, 2014; Schultze și Miller, 2004; Sterner, 2012) propune 

un model explicativ în decodarea semnificaţiei strânsei corelaţii dintre anxietatea şi identitatea 

difuză pe de o parte, și indecizia vocaţională, pe de lată parte.  

Nesiguranța decizională poate fi cauzată de ezitarea dintre mai multe alternative 

vocaționale viabile, ori de lipsa unei opțiuni specifice, prin urmare a renunțării la o opțiune 

care explorată în adâncime nu mai satisface aspirațiile și/sau posibilitățile personale. Modelul 

procesual dezvoltat de Meeus și Crocetti subliniază faptul că dezvoltarea identității implică 

alegerea și revizuirea unor angajamente pe care tinerii le dețin deja prin explorarea în 

adâncime a angajamentelor curente și prin reconsiderarea lor (Crocetti et al., 2008; Meeus, 

2011).  
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În contrast, problemele explorării vocaționale, și anume: amânarea din lipsă de inițiaivă, 

explorare superficială, explorare de lungă durată, explorarea ruminativă, semnifică criza 

identitară (Erikson, 1968), ori cum mai definește Marcia (1966), identiatea difuză. În timp ce 

integritatea identitară reprezintă statusul în care adolescentul depășește stadiul de dezvoltare 

al copilăriei prin identificare cu idealuri contemporane autodefinite, criza identitară este 

caracterizată prin lipsa unei direcții clare de dezvoltare a personalității. Problemele de 

autocunoaștere, de autoevaluare și stimă de sine, lipsa aptitudinilor și deprinderilor sociale, 

instabilitatea emoțională și socială sunt simptome care împreună formează sindromul 

identității deficitare (Goth și colab., 2012). Dincolo însă de sfera emoțională, lipsa reperelor 

valorice, lipsa intenționalității, a scopurilor personale de viață și însăți incertitudinea sensului 

vieții, denotă și o criză manifestată în sfera existențială a personalități, evidențiată încă de 

primele încercări de conceptualizare a indeciziei vocaționale (Salomone și colab. 1984; 

Heppner și colab., 1988) și reconfirmat însăși de eminentul teoretician Holland (Holand și 

Holand, 1977; Holand, Johnston și Asama, 1993). În consecință, întrucât persoanele nedecise 

suferă mai mult de lacune de ordin informațional, în spatele indeciziei vocaționale persistente 

se regăsește un deficit de funcționare a sferei afectiv-volitive dar și axiologic-existențiale. 

 

Aportul abordării existențiale aduse psihologiei vocaționale  

 

În concepţia lui Erikson (1968), sarcinile dezvoltării psihosociale nu pot fi depăşite cu 

succes fără ca individul să formuleze un răspuns personal la acestea. Confruntându-se 

individual cu întrebările esenţiale ale propriei existenţe, aceste tipuri de decizii sunt etichetate 

de către existenţialistul Yalom (1980) ca fiind decizii limită în contextual caracterului analizei 

decizionale profunde, în teme existenţiale precum singurătatea, libertatea, responsabilitatea, 

sensul vieţii. Miller şi Rottinghaus (2014), privinbd decizia vocaţională ca o decizie limită, 

confirmă empiric veridicitatea cadrului teoretic existenţialist privind asocierea dintre anxietate 

şi indecizia vocaţională, evidenţiind rolul experienţei sensului vieţii ca factor mediator.  

Pe lângă cunoștințe și aptitudini pe de o parte, și motivație pe de altă parte, ca valoare 

adăugată, curentul existențialist aduce în vizor importanța valorilor pe tot procesului 

maturizării profesionale. În măsura în care deciziile vocaționale sunt bazate pe valori, 

exersarea profesiei reprezintă un mijloc al autoexprimării, autoafirmării personale (Waterman 

și colab., 2003; Yeager și Bundick, 2009). Pe de altă parte însă, în măsura în care profesia are 

valență pentru individ, devine și angajamentul tot mai puternic, asigurând stabilitate și 

perseverență în carieră (Dik, Duffy și Eldridge, 2009; Duffy și colab., 2014). Valorile 
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reprezintă, deci, o verigă importantă a corespondenței dintre individ și profesie. În altă ordine 

de idei, tocmai importanța scoaterii în evidență a sferei axiologice este cea care a readus în 

prim planul dezbaterilor în psihologia vocațională autenticitatea în raport cu autoexprimarea și 

autorealizarea, ca marcă a psihologiei umaniste (Sheldon și Kasser, 1989). În general (Hicks 

și colab., 2010; Schlegel și colab., 2011; Schlegel și colab., 2009) precum și în psihologia 

vocațională, în special (Bott și Duffy, 2015; Douglass și Duffy, 2015; Duffy și colab., 2011), 

s-au adunat un număr consistent de rezultate empirice în prisma cărora stabilirea și menținerea 

unei strânse conexiuni cu sinele încarcă cu sens și semnificație opțiunile noastre profesionale. 

Individul în devenire este axat pe o pistă de lansare propice dezvoltării sale personale doar în 

măsura în care este ghidat de valori intrinseci și orientat către valori sarcină, acesta din urmă 

însemnând inițiative percepute de către individ (cauze/misiuni) cu profundă semnificație 

personală (Wong, 1998). După cum apreciează Sheldon și Kasser (1989), respectiv McGregor 

și Little (1998) doar urmărirea acelor scopuri ne conferă beneficii psihologice care sunt în 

concordanță cu propriile noastre sisteme de valori. Totodată, când profesia este privită ca o 

chemare, ca o misiune, doar în aceste cazuri putem vorbi de vocație (Dik și colab., 2009).  

 

Aprecieri sintetice 

 

Societatea contemporană bazată pe consum, în lipsa unor modele clare de socializare, oferă 

idealuri centrate pe construirea forțată a unui eu social (”look”) fără ca aceasta să aibă repere 

personale bine întemeiate (Côté, 2002), fenomen care împinge adolescentul aflat în 

construirea identității într-o explorare acompaniată de anxietate crescută, idei ruminative și 

slăbirea încrederii în sine (Luyckx și colab., 2008). Lacunele autocunoașterii, slaba dezvoltare 

a vieții personale, inexistența unui sistem de valori cristalizat, dominanța unei atitudini 

centrate pe exterior, sunt menționate ca principalele cauze ale distresului perceput (Milgram și 

Tenne, 2002, Schwartz și colab., 2011; Schwartz și colab., 2015; Waterman și colab., 2003). 

Pe fondul resurselor personale nefuncționale gestionării procesului tranzitului psihosocial, 

nepăsarea, evitarea ori amânarea implicării emoționale, apar ca reacții maladaptive în 

contextul confruntării situațiilor decizionale. O parte a cauzelor inadaptabilității în fața 

confruntării cu sarcinile dezvoltării psihosociale au fost identificate încă demult, acestea fiind 

de ordin informațional, aptitudinali ori emoționali (Heppner și colab., 1988; Gati și Saka, 

2011; Saka și Gati, 2007; Salomone și colab., 1984). 

Discordanțele și incoerența dintre eul real și eul ideal, dintre sfera personală și cea socială a 

personalității, des constatat de cercetători (Wong, Reker și Peacock, 2006), respectiv strânsa 
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asociere a atitudinii centrate pe valori (Kasser și Ryan, 1996; Sheldon și Kasser, 2001, 1998), 

a valorilor intrinseci (Waterman, 2007), a proceselor emoțional-intuitive ale autopercepției cu 

funcționarea optimă a personalității (Heintzelman și King, 2004; Hicks și colab., 2010; 

Schlegel și colab., 2011; Schlegel și colab., 2009), au readus în prim plan veridicitatea 

abordării existențiale în conceptualizarea și interpretarea fenomenului indeciziei vocaționale. 

Aportul adus de orientarea existențială în reconsiderarea fenomenului indeciziei vocaționale 

reprezintă importanța acordată dezvoltării sferei valorice. Din perspectiva psihologiei 

existențiale, criza decizională exprimă o criză a autenticității (Waterman, 1990). Drept 

urmare, criza nu poate fi depășită fără a găsi răspuns personal la întrebarea: Cine sunt? Care 

îmi sunt nevoile, trebuințele, dorințele? Care sunt scopurile mele personale? Am misiune în 

viață? Simt chemare pentru a susține o cauză? Cine doresc să devin? Ocolirea sau amânarea 

deciziilor vocaționale ascunde incapacitatea de asumare a responsabilitiții personale, 

componentă esențială a autoexprimării, autoafirmării (Waterman și colab., 2003). Teama de 

libertate, care reflectă lipsa responsabilității (Schwartz, 1990), trebuie într-un final să fie 

gestionată pentru a fi stăpân pe propria viață. Dificultățile asumării responsabilității deseori 

este cauzată de probleme de atașament față de părinți (Tokar și colab., 2003). De aici poate fi 

dedusă și lipsa inițiativei în explorare, amânarea angajamentului (Tokar, și colab., 2003). 

Curajul de a fi tu însuți în procesul devenirii personale (Hacker, 1994) se bate cap în cap cu 

frica de separare de la spiritul culturii valorice ale familiei. Angajamentul față de scopurile 

personale semnificative este atât postulată teoretic (Frankl, 1963) cât și demonstrată empiric 

(Emmons, 2003) ca fiind o sursă veritabilă a experienței sensului vieții până și la vârsta 

adolescenței (Steger, Bundick, Yeager, 2011). Căutarea sensului vieții, în viziunea psihologiei 

existențiale, trebuie privită ca o trebuință profund umană, mobilul întregului proces de 

deconstrucție și reconstrucție al identității (Frankl, 1963), care izvorește din caracterul 

spiritual al ființei umane și ne împinge spre îndeplinirea a ceea ce ne este propriu. 

Reconfirmată mai nou, din perspectiva psihologiei cognitive, nevoia emergentă a ființei 

umane pentru coerență și sens se poate deduce însuși din caracterul specific al funcționării 

cognitive umane (Heintzelman și King, 2014). Scopurile și coerența împreună, reprezintă 

componentele principale ale experinței sensului vieții (Steger, 2012), nucleul dur al unei vieți 

înfloritoare (Seligman, 2015).  

 

Implicații practice  
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Dificultăți cu care elevii se pot confruntă în fața luării deciziilor vocaționale pot fi de ordin 

cognitiv-informațional, instrumental-aptitudinal, volitiv-emoțional/motivațional ori axiologic-

existențial. Identificarea nivelului și depistarea dificultăților speifice reprezintă o verigă 

esențială a unei intervenții eficiente. În cazul elevilor dezinteresați vocațional premergător 

intervețiilor standardizate elevii vor beneficia de o consiliere psihologică centrată pe trezirea 

interesului elevului pentru explorarea mediului interior și exterior deopotrivă. Focalizarea pe 

întrebările majore ale existenței umane ajută contextualizarea crizei identitare, cu care, de 

rând, elevii dezintereți se confruntă. După Următoarele întrebări pot facilita acest demers.  

• Explorarea lumii experiențiale ale elevului. Cum te simți în pielea ta? Care sunt acele 

gânduri care te preocupă în mod frecvent? Care sunt emoțiile tale cele mai intense? 

Care sunt gândurile și emoțiile celorlalți din jurul tău? Care sunt interesele tale și care 

sunt ale celorlalți din anturajul tău?  

• Confruntarea elevului cu întrebări existențiale. De unde venim și ce se va întâmpla cu 

noi după moarte? Cu ce ai dorii să petreci timpul tău pământesc? Ce consecință pot 

avea asupra personalității noastre și asupra lumii modul în care trăim viața, activitățile 

zilnice și intențiile noastre de viitor? Cum ai dori să fie lumea în urma ta?  

• Explorarea credințelor și valorilor, a atitudinii față de luclurile semnificative din viață 

nu doar a aptitudinilor și intereselor.  Ce este important pentru tine în viață și ce este 

important din perspectiva vieții pentru tine? Care sunt convingerile tale despre cum se 

merită viața să fie trăită? Care sunt cele mai importante valori ale familiei tale?  Care 

sunt valorile prietenilor tăi?  

• Dezbaterea importanței libertății de alegere și a responsabilității pentru autenticitate. 

Ce sentimente, gânduri ai față de posibilitatea de a-ți avea un cuvânt de spus în 

alegerea viitorului? Cui este cel mai greu din familia ta să accepte libertatea 

personală? Ce înseamnă intimitatea personală pentru tine, să fi cu tine însuți? Când se 

întîmplă acest lucru în viața ta și cum anume se întâmplă? În ce măsură auzi și urmezi 

vocea ta interioară? Care crezi că sunt semnele distinctive ale propriei tale persoane? 

Care este amprenta personalității tale?  Doar al altora, celor din jurul tău? 

• Abordarea profesiei ca chemare. Ai simți vreodată chemarea? Față de ce și în ce 

împrejurări? Ști să identifici din anturajul tău pe cineva devotat? Cu este această 

persoană? Care sunt trăsăturile sale atrăgătoare pentru tine, și care sunt acelea care te 

înping? 

• Reflectare asupra relației dintre vocație ca autoexprimarea/autoafirmarea. Care sunt 

caracteristicile unei vieți împlinite după tine? Ce evocă pentru tine o viață împlinită cu 
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sens? Ce poate fi o viață împlinită cu sens pentru celorlalți din jurul tău, pentru 

comunitatea din care faci parte? 

 

În consecință, pe când dezvoltarea identitare se cristalizează în jurul a unei întrebări 

esențiale ”Cine sunt eu?”, găsirea vocației adaugă o a doau întrebare „De ce/pentru ce anume 

exist?”  
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