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Principalele motive în alegerea carierei militare sunt legate de caracteristicile vieţii socioeconomice (68%), şi numai 
32% – de cele de profesie. Motivaţia studenţilor pentru cariera militară depinde de nivelul dezvoltării aptitudinilor pro-
fesionale şi de condiţiile concrete. 

Relaţie pozitivă a fost stabilită între: motivaţie şi scalele Realist, Convenţional ale Inventarului de Interese şi testele 
Aptitudine numerică, Aptitudine spaţială ale Bateriei Factoriale la studenţii motivaţi pentru cariera militară (clasterul I); 
motivaţie şi scalele Artistic, Social ale Inventarului de Interese şi testele Fluenţă Verbală ale Bateriei Factoriale la studenţii 
orientaţi spre caracteristicile vieţii socioeconomice (clasterul II). 
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A REVIEW ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MOTIVATION AND PROFESSIONAL SKILLS 
The main reasons for the military career choice are linked to socio-economic characteristics of life – 68%, and 32% – 

of the profession. The motivation of students with military profile depends on the development of professional skills 
and specific conditions. 

The positive relationship has been established between: Realistic motivation scales, Conventional Interest Inventory 
and Numerical Aptitude tests, Aptitude Battery space to motivated students for a military career (cluster I); Artistic mo-
tivation scales, Social Interest Inventory and  Battery oral fluency tests to students oriented to socio-economic characte-
ristics of life (cluster II). 

Keyword: motivation, professional interest, ability, the military profession. 
 
 
Introducere 
Sunt trei mari coordonate care împart, dar şi echilibrează viaţa fiecărui individ social: viaţa personală, viaţa 

profesională şi hobby-urile. Deşi importanţa acestor trei nevoi majore diferă de la o persoană la alta, psiho-
logii susţin că viaţa profesională poate reprezenta mai mult decât stabilitate financiară [14]. 

Alegerea unei profesii sau a unei cariere este una dintre alegerile cele mai însemnate care trebuie făcute în 
anii adolescenţei, este o alegere care apasă greu pe umerii multor tineri şi care va marca viitorul lor. 

Alegerea unei cariere este influenţată de câţiva factori esenţiali, printre care se numără: presiunea familiei, 
presiunea societăţii, circumstanţele, performanţele de trecut. Dorinţa de a deveni ,,cineva” într-o lume pluri-
valentă şi agitată îi  urmăreşte pe tineri încă din copilărie, când eroii materializaţi în campioni, astronauţi sau 
cântăreţi celebri îţi oferă un sentiment de implinire unic [11]. 

Nicholas Lore, fondatorul Institutului de îndrumare profesională „Rockport”, afirmă că modul în care oa-
menii îşi aleg cariera este incredibil de primitiv şi nu este de mirare că mulţi sunt nemultumiţi de locurile lor 
de muncă. 

Orice activitate, orice profesiune este determinată de anumite cauze şi se desfăşoară într-un context mo-
tivaţional. Nu există acţiune fără scop, fără motiv, un interes de moment sau de perspectivă, nemijlocit sau 
superior, fără o anumită aspiraţie. În activitatea curentă încercăm adesea să căutăm explicaţii pentru orice 
faptă omenească, ne întrebăm de ce o persoană întreprinde o anumită acţiune, ce o determină să reacţioneze 
într-un aşa fel. Motivaţia este o forţă motrice a activităţii şi a dezvoltării individului. Individul acţionează de 
regulă sub influenţa unei constelaţii motivaţionale, comportamentul fiind  plurimotivat. Aceste motive se com-
pun ca într-un paralelogram al forţelor, dând o rezultantă care capată expresie într-un anumit nivel de activare 
sau mobilizare energetică. Mai precis, în funcţie de experienţă, ea sensibilizează diferit persoana la stimulii ex-
teriori, ceea ce face ca aceeaşi situaţie, aceeaşi solicitare să producă reacţii deosebite la persoane diferite.  

Motivaţia are în aria ei de cuprindere atât interesele, cât şi aspiraţiile, care sunt nu altceva decât manifestări 
pornite din lăuntrul fiinţei umane ce se manifestă în contact cu mediul în care trăieşte sau îl cunoaşte. Între 
interese, aspiraţie şi motivaţie se stabileşte un gen de relaţii care, atunci când coincid, devin o sursă de reali-
zări de un nivel deosebit [2, 5]. 
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Motivaţia transformă fiinţa umană într-un subiect activ şi selectiv, cu un determinism intern propriu în 
alegerea şi declanşarea acţiunilor şi comportamentelor. Posedând o structură motivaţională proprie, omul se 
plasează într-o relaţie dublă faţă de mediul ambiant: una de independenţă – constând în capacitatea lui de a 
acţiona pe cont propriu, în absenţa unor stimuli sau solicitări externe, cealaltă de dependenţă – constând în 
satisfacerea stărilor de necesitate pe baza schimburilor substanţiale, energetice şi informaţionale cu mediul 
ambiant. Motivaţia apare ca o cauzalitate externă transpusă în plan intern: astfel, dacă obiectul corespunzător 
satisfacerii unei trebuinţe lipseşte şi nu are cum să se declanşeze comportamentul corespunzător, locul său 
este luat de starea de necesitate în raport cu el, actualizată spontan, în urma unor modificări de ordin fiziolo-
gic sau psihologic [2, 9, 15]. 

Este foarte important ca, pe lângă cunoaşterea trebuinţelor actualizate şi factorii de întreţinere şi motiva-
tori care acţionează la un moment dat, să cunoaştem sistemul de valori care orientează conduita oamenilor. 

Motivaţia pentru a învăţa, a căpăta o profesie  este segmentul primordial al succesului  profesional. Sursele 
motivaţionale sunt multiple şi complexe. Literatura de specialitate promovează ideea conform căreia factorii 
intriseci şi extrinseci condiţionează şi influenţează motivaţia profesională [2, 8, 13]. 

Aptitudinile se constituie într-un ansamblu de însuşiri de ordin instrumental-operaţional care diferenţiază 
oamenii între ei în ceea ce priveşte maniera de desfăşurare a diferitelor activităţi şi, mai ales, în ceea ce pri-
veşte randamentul cantitativ şi calitativ al acestora. Printre aptitudinile speciale se numără în primul rând 
aptitudinile profesionale. O anumită combinaţie de capacităţi şi însuşiri asigură succesul într-o activitate pro-
fesională sau alta. 

Aptitudinile sunt însuşiri sau sisteme de însuşiri, superior dezvoltate, care mijlocesc performanţe supramedii 
în activitate [4, 6, 15]: nu orice însuşire psihică este aptitudine, ci numai aceea care favorizează desfăşurarea 
unei activităţi cu rezultate supramedii; prezenţa unei aptitudini ar putea fi indicată de: rapiditate, volum, pre-
cizie, originalitate, eficienţă;  aptitudinile diferenţiază oamenii, elementul principal constituindu-l randamentul 
calitativ şi cantitativ; aptitudinile explică diferenţele dintre oameni în ceea ce priveşte posibilitatea însuşirii 
anumitor cunoştinţe, priceperi, deprinderi; sunt un „aliaj” între ereditar şi dobândit (exerciţiu, efort, interes, 
mediu); aptitudinile sunt atât premise, cât şi rezultate ale învăţării; punerea în valoare a aptitudinilor şi obţi-
nerea performanţelor în activitate sunt condiţionate de participarea altor componente ale personalităţii: motive, 
interese, scopuri, efort voluntar, perseverenţă. 

Este cunoscut că în formarea şi dezvoltarea aptitudinilor un  rol aparte revine  eredităţii şi mediului:  apti-
tudinile sunt înnăscute, dar în acelaşi timp sunt dobândite – un rol deosebit îl are activitatea de învăţare. Apti-
tudinile, deşi depind şi de ereditate, sunt influenţate în mare măsură de factorii de mediu şi de educaţie.  

Conform psihologiei moderne, interacţiunea factorilor ereditari şi a factorilor de mediu este foarte impor-
tantă. Factorii ereditari au rol de condiţionare a aptitudinilor şi nu de determinare, dotarea ereditară poate în-
greuna sau uşura formarea aptitudinilor [11]. 

Aptitudinile sunt cele care determină succesul profesional. Aptitudinile favorizează obţinerea succesului 
profesional, dar nu în exclusivitate. Aptitudinile se constituie în cerinţe obligatorii pentru exercitarea unor 
profesii. În acest sens se alcătuieşte psihograma – document care cuprinde aptitudini pe care trebuie să le de-
ţină cel care doreşte să aleagă o anumită profesie. Dacă nu există capacităţile necesare, putem vorbi de inapti-
tudini, care constituie piedici serioase pentru practicarea profesiei.   

Astfel, o anumită combinaţie de capacităţi şi însuşiri asigură succesul într-o activitate profesională sau alta. 
Situaţia ce s-a creat pe Terra către debutul sec. al XXI-lea ne obligă să elaborăm noi paradigme ce ar asi-

gura existenţa vieţii, ar axa activitatea umană pe trasee noi, netradiţionale, dar nepericuloase, inofensive în 
dezvoltarea civilizaţiei actuale. Fiecare epocă a dezvoltării omenirii a fost apreciată de anumite fenomene, 
care au marcat  viaţa pe planeta noastră.  În prezent  omenirea tot mai mult şi mai mult tinde spre un progres, 
o atmosferă legislativă şi disciplinară legală, spre o dezvoltare liberă şi independentă a omului în condiţii de 
pace, siguranţă [1].  De aceea, astăzi cariera de militar devine mai atractivă. Însă, aspectul cel mai important 
este că armata are nevoie de oameni capabili să opereze în medii conflictuale complexe, în situaţii extreme, 
dar şi să formeze o comunitate solidară, unită, dinamică şi eficientă. De aceea, este important a cunoaşte ca-
racterul motivaţional ce stă la baza alegerii profesiei de militar. 

Tinerii militari în formare, a căror sarcină de bază constă în înşusirea unei culturi generale temeinice şi în 
formarea unor deprinderi care să-i facă apţi pentru a urma cu succes serviciul militar, trebuie să pună accentul 
pe formarea şi dezvoltarea motivelor învăţării. Este un fapt cunoscut că posibilităţile intelectuale, psihice şi 
fizice sunt mai eficient valorificate de tinerii care au suficient dezvoltate interesele şi motivele învăţării, decât 
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de cei la care aceste interese lipsesc. Chiar în cazul studenţilor cu bune aptitudini intelectuale, lipsa unei mo-
tivaţii corespunzătoare diminuează rezultatele sub nivelul celor cu posibilităţi mai modeste, dar animaţi de 
dorinţa unei pregătiri temeinice [7]. Din acest motiv, cunoaşterea în profunzime a motivelor activităţii tineri-
lor a devenit pentru toţi cei implicaţi în procesul instructiv-educativ o cerinţă şi un scop în sine. Cunoasterea 
şi dezvoltarea motivaţiei, aptitudinilor  pentru cariera militară reprezintă un obiectiv fundamental în activita-
tea de instruire şi educare a tinerilor din cadrul instituţiilor cu profil militar. 

Scopul 
Cuantificarea  rolului motivaţiei şi  aptitudinilor în alegerea profesiei militare de către adolescenţi.  

Material şi metode  
Studiul a fost realizat în cadrul instituţiei cu profil militar – Academia Militară ,,Alexandru cel Bun” din 

Chişinău. Eşantionul experimental a inclus 75 de persoane cu vârsta cuprinsă între 19 şi 21 ani. 
Pentru realizarea obiectivelor trasate am aplicat testul ,,Evaluarea motivaţiei profesionale” după R.Rimskaia  

(2006), chestionarul de interese după J.L. Holland  şi Bateria Factorială PMA (Primary Mental Abilities), care 
reprezintă un ansamblu de teste  destinat  măsurării a  cinci dintre principalele aptitudini mentale: Semnificaţia 
Verbală (V), Aptitudinea Spaţială (S), Raţionamentul (R), Aptitudinea Numerică (N) şi Fluenţă Verbală (W).  

Rezultate  
Organizaţia militară este un cadru unitar în care se urmăreşte realizarea unor obiective. Orice organizaţie 

presupune existenţa unei ierarhii clare şi formalizate la niveluri de decizie, fiecare cu atribuţii bine definite. În 
cadrul acestei ierarhii autoritatea, puterea şi comanda sunt vârful piramidei, iar execuţia stă la bazele ei [7, 12]. 

Omul este o fiinţa complexă, iar activitatea sa este rezultatul intervenţiei unei multitudini de factori deter-
minanţi sau favorizanţi  [3, 10]. Motivele acţiunilor noastre, ceea ce ne determină să acţionăm sau nu, sunt 
esenţiale atât pentru supravieţuirea noastră, cât şi a organizaţiei căreia îi aparţinem de bunăvoie.  

Astăzi armata desfăşoară activităţi complexe, care solicită tot mai mult atenţia, rapiditatea, decizia, găsirea 
soluţiilor optime, efort permanent de adaptare. Opţiunile, conduitele oamenilor, succesul activităţilor depind de 
factorii motivaţionali. 

Imaginea profesiei se constituie dintr-un ansamblu de percepţii individuale şi sociale formate şi transmise 
prin intermediul altor oameni sau prin anumite surse de informare publică, privind mediul şi viaţa persoanelor 
care practică profesia respectivă. Pentru identificarea motivelor ce stau la baza alegerii carierei militare au 
fost selectate 6 criterii, studenţii fiind rugaţi să indice importanţa, pentru ei, a fiecărui criteriu. 

Rezultatele studiului denotă că principalele motive sunt legate de caracteristicile vieţii socioeconomoice – 
68%, printre care menţionăm: curiozitatea – 4%, partea materială din cauza şomajului din viaţa civilă – 16%, 
dezvoltarea individuală – 20%, siguranţa serviciului – 12%, poziţia socială – 16%. Pe când doar 32% din 
studenţii intervievaţi au  menţionat alegerea profesiei de militar prin dorinţa de a fi în slujba patriei.  

Rolul unui ofiţer în armată este mult mai complex şi mai dificil. Relaţionarea cu subordonaţii, un nou mod 
de relaţionare cu cadrele militare, asemenea responsabilităţii luării deciziilor, şi implicarea directă în procesul 
de coordonare şi planificare a activităţilor sunt câteva elemente care evidenţiază complexitatea noului rol pe 
care îl dobândesc foştii studenţi în activitatea lor profesională. 

Odată cu începutul studiilor se evidenţiează atitudinea faţă de mediul militar care i-a făcut să depună 
dosare pentru a urma studuiile. Interviurile şi analiza motivelor care i-au condus către această decizie demon-
strează satisfacerea în mare măsură a motivelor care i-au determinat să facă studiile respective. Au dezvoltat 
o atitudine pozitivă faţă de tot ceea ce înseamnă sistemul militar. S-au evidenţiat mai multe motive: dorinţa 
de a avea un serviciu sigur, dorinţa de a-şi asuma responsabilităţi, nevoia împlinirii profesionale. 

Desigur, condiţiile socioeconomice îşi pun în continuare amprenta asupra opţiunii lor, însă apar acei factori 
motivaţionali mentionaţi şi de către F.Herzberg;  trebuinţele dobândite de individ sunt trebuinţe esenţiale în 
asigurarea echilibrului psihic al persoanei. Sunt multe situaţii în care diferite persoane aleg meseria din nevoia 
de a câstiga bani, iar ulterior ajung să fie acaparate de meserie şi să muncească din plăcere. Apare treptat sa-
tisfacţia oferită de practicarea meseriei, datorită dispariţiei motivului iniţial. Motivaţia bazată iniţial pe obţi-
nerea recompensei se transformă în placerea de a munci. 

Dezvoltarea motivaţiei intrinseci este foarte importantă, deoarece contribuie la realizarea unei comunităţi 
profesionale dinamice şi eficiente în cadrul căreia toţi au un scop comun – atingerea obiectivelor organizaţiei.  
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În fond, condiţionaţi de aspectul socioeconomic, viitorii militari au optat pentru acest stil de viaţă, au 
îndeplinit cerinţele condiţiei militare, au făcut faţă unor situaţii complexe pe care le-au depăşit cu succes; mai 
mult chiar, unii vor să progreseze din punct de vedere profesional, fapt ce impune în mod automat şi o puter-
nică motivaţie intrinsecă. 

Astfel, cercetările realizate au demonstrat la tinerii studenţi axarea pe valori care ţin de aspecte extrinseci 
ale profesiei – obţinerea unor satisfacţii de ordin material, relaţii bune cu superiorii  şi mai puţin pe aspecte 
valorice ce ţin de profesie – patriotism, onoare şi disciplină militară. Deci, motivele pentru care au ales 
cariera militară sunt plasate în sfera beneficiilor pe care le-ar putea obţine în urma  alegerii acestei profesii. 

Percepţia pe care o au studenţii cu privire la Academia Militară, după anii petrecuţi în Academie, poate 
constitui un factor de motivare sau demotivare pentru alegerea carierei militare. Gradul de satisfacţie poate 
constitui un imbold, un factor mobilizator şi (de ce nu?) motiv pentru profesiea de ofiţer.  

Monitorizând unele aspecte ale vieţii de student în cadrul instituţiei de învăţământ militare, s-a determinat:  
84% apreciază ca satisfacatoare perioada petrecută în instituţia militară, gradul de satisfacţie fiind reprezentat 
cel mai adesea, în viziunea lor, prin prisma condiţiilor pe care le oferă Academia – baza materială, condiţiile 
de cazare şi alimentare.  

În cadrul instituţiei militare accentul cade cu desăvârşire pe formarea şi dezvoltarea cunoştinţelor, pe 
însuşirea unei culturi generale temeinice, dar şi a unor deprinderi care să-i facă apţi pentru a urma cu succes 
activitatea în cadrul armatei. Motivaţia învăţării, alături de motivaţia pentru cariera militară, constituie o ce-
rinţă şi un scop în sine. Răspunsurile  studenţilor cu privire la aprecierea pregătirii pe care o oferă  Academia 
sunt redate în Figura 1. 

Însă, procentul celor care apreciază  instutuţia militară ca factor motivţional în alegerea carierei militare 
este foarte redus – 20%. Cei mai mulţi studenţi consideră că Academia Militară a constituit mai mult o pre-
gătire pentru viaţă şi a contribuit la dezvoltarea lor personală (32%, respectiv, 48%). 

Au  fost propuse două criterii de apreciere a profesiei de ofiţer: modul de apreciere reflectă, într-o anumită 
masură, respectul pe care îl au studenţii faţă de această profesie; ofiţerul reprezintă pentru cei mai mulţi studenţi 
un model şi ca atare au tendinţa de a-l aprecia în funcţie de aşteptările pe care le au faţă de modelul respectiv.  

Rezultatele studiului atestă că numărul celor care apreciază pozitiv profesia de ofiţer este mult mai mare 
(92%) decât al celor care apreciază negativ această profesie (8%). 

La studenţi se observă tendinţa de a aprecia pregătirea  priofesională prin prisma rezultatelor pe care au 
reuşit să le obţină pe parcursul anilor. Unii studenţi care nu au obţinut rezultatele dorite au tendinţa de a-şi 
justifica rezultatele facând apel la calitatea pregătirii de care au beneficiat. În Figura 2 este redat gradul de 
apreciere, mai mult sau mai puţin obiectivă, de către studenţi a pregătirii profesionale. După cum se poate 
observa din Figura 2, cei mai mulţi studenţi apreciază pregatirea  profesională ca  fiind  bună – 56% şi foarte  
bună – 32%. Aceşti studenţi consideră că au obţinut un nivel înalt de cunoştinţe, au căpătat aptitudini şi 
deprinderi profesionale care le vor permite să activeze cu succes în Armata Naţională. Fiind astfel apreciată, 
pregătirea profesională atestă faptul că nu se constituie într-un motiv care să-i demotiveze pe studenţi pentru 
cariera militară. 

  
               Fig.1. Aprecierea perioadei petrecute                        Fig.2. Aprecierea pregătirii profesionale oferite de 
           până în prezent în  instituţia de învăţământ.                  instituţia militară, în vederea alegerii carierei militare. 
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Monitorizând opţiunile studenţilor după absolvirea instituţiei militare, au fost determinate principalele 
categorii de muncă pentru care pot opta după absolvirea  Academiei Militare: 60% din studenţi  şi-au expri-
mat dorinţa de a urma o carieră  militară după absolvirea instituţiei; 20 % – de a  activa în poliţie, iar 12 % – 
în serviciul vamal. Cei care au ales ca variantă de răspuns „altele” (8%) şi-au exprimat dorinţa de a urma 
activităţi în domeniul civil, probabil din cauza demotivării pentru cariera de militar.    

Astfel, se conturează un accent deosebit pe pregătirea militarilor, fiind necesară promovarea conceptului 
de formare continuă, de dezvoltare a cunoştinţelor privind asigurarea calităţii resurselor umane, ceea ce va 
îmbunătăţi calitatea lor profesională.  

Interesul este o variabilă motivaţională care, în determinarea conduitei persoanei, exprimă, pe planul rela-
ţiei acesteia cu mediul exterior, direcţii de orientare, categoria de valori căreia îi acordă importanţă sau care, 
într-un sens mai larg, reţine atenţia subiectului. Conform concepţiei lui I.Holban (1974), există  o  relaţie între 
interes şi motivaţie.  

Conform datelor lui Al.Roşca şi B.Zorgo (1972), aptitudinile sunt determinate, pe de o parte, de potenţia-
lităţile ereditare, iar, pe de altă parte, de condiţiile în care aceste potenţialităţi latente devin active. În primul 
rând, se dezvoltă şi prevalează acele aptitudini care au fost modelate în cursul  filogenezei şi sunt prevăzute 
în programul genetic. Aceste aptitudini şi o anumită categorie de potenţialităţi neactivate dau posibilitatea 
formării aptitudinilor modelate după anumite configuraţii de sarcini.  

Luând în considerare faptul că, în sens larg, motivaţia stă la baza conduitei omului şi întotdeuna înbină un 
ansamblu de mobiluri – trebuinţe, atracţii, emoţii, interese, intenţii, idealuri, care susţin realizarea anumitor 
acţiuni, fapte sau exprimarea anumitor aptitudini şi opinii, ne-am propus să evaluăm interesele şi aptitudinile 
profesionale.   

În urma analizei motivaţiei pentru cariera militară au fost estimate două clastere: clasterul I – motivaţie 
pentru profesie (32%) şi clasterul II – legat de caracteristicile vieţii socioeconomice (68%). 

Evaluând configuraţiile intereselor şi aptitudinilor exteriorizate de reprezentanţii celor două loturi  dife-
renţiate după caracterul motivaţional şi comparându-le între ele, am observat anumite diferenţe.  

Rezultatele  Inventarului de Interese denotă că studenţii ce au format  clasterul I au obţinut scoruri brute 
semnificativ mai mari la scalele Realist 8,89±0,04  (p<0,01) şi Convenţional 23,45±0,07 (p<0,01)  (Fig.3), 
decât studenţii incluşi în clasterul II.  Aceşti  studenţi au preferinţă pentru activităţile ce  solicită rezolvarea 
unor probleme concrete, teoretic abstracte. Ei pot achiziţiona mai uşor competenţe în domeniul mecanic, teh-
nic sau cunoştinţe teoretice şi pot fi mai puţin orientaţi către activităţi din domeniul  social sau educaţional, 
însă la ei nu este accentuată incapacitatea de adaptare în planul relaţiilor sociale. Pentru a se materializa în 
performanţe sau realizări notabile, interesele studenţilor faţă de profesia de militar  trebuie să fie susţinute de 
un nivel aptitudinal corespunzător.  

Comparând notele brute la testele de aptitudini ale Bateriei Factoriale cognitive (Fig.4) obţinute de aceşti 
studenţi, am observat că studenţii din clasterul I au obţinut în medie note semnificativ mai mari la testele 
Aptitudine Numerică 14,85 (p<0,05) şi Aptitudine Spaţială 19,66 (p<0,02), însă Aptitudinea Numerică reflectă 
doar o tendinţă, fiind situată la limita semnificativităţii. La aceşti studenţi este accentuată aptitudinea de a 
opera cu simboluri numerice, respectiv cu structuri spaţiale. 

    
   Fig.3. Scorurile Inventarului de Interese Profesionale.                               Fig.4. Aptitudini cognitive. 
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Studenţii din clasterul II au manifestat interese de tip artistic şi social. Ei au obţinut o medie a scorurilor 
semnificativ mai mare la scalele Artistic 20,89 (p<0,02) şi Social 22,62 (p<0,05). Pentru ei este caracteristică 
dorinţa de relaţionare socială şi ajutorare a celorlalţi, prin sociabilitate şi spiritul de cooperare, prin tendinţa 
de a trece la acţiune, aceştia posedă competenţa de relaţionare cu ceilalţi. 

Deoarece clasterul II (orientare socioeconomică) s-a dovedit a fi cel mai reprezentativ, am calculat core-
laţiile între scale şi am estimat următoarele combinaţii de interese mai frecvent întâlnite, de care ar trebui să 
se ţină cont la alegerea profesii: artistic-social (p<0,05), social-investigativ (p<0,01), social-antreprenorial 
(p<0,02) şi antreprenorial-convenţional (p<0,05). 

Aceste corelaţii denotă că studenţii care prezintă interes faţă de un domeniu sociouman sau artistic se ca-
racterizează prin dorinţa de relaţionare socială şi ajutorare a celorlalţi, prin sociabilitate şi spirit de cooperare, 
prin tendinţa de a trece la acţiune. Spiritul de întreprinzător prezintă şi dorinţa de afirmare specifică vârstei. 
Asocierea intereselor de tip social cu cele de tip intelectual, deşi aparent paradoxală, probabil se datorează 
dorinţei studenţilor de a cerceta şi înţelege realitatea socială care îi înconjoară. Pentru ei este caracteristic că 
îmbină cunoştinţele teoretice cu cele practice, aplicând mijloace concrete. Relaţia dintre scala Social şi scala 
Antreprenorial se explică prin achiziţionarea de către studenţi a unor compenţe de relaţionare cu ceilalţi. Co-
relaţia scalelor Antreprenorial şi Convenţional reflectă specificul vârstei celor intervievaţi care se află în plin 
proces de constituire şi maturizare a propriei lor identităţi, fiindu-le caracteristică dorinţa de a se afirma inde-
pendent, dar şi absenţa unor alternative proprii la repere normative deja existente care se pot asocia cu apti-
tudini şi comportamente conformiste în propriile lor acţiuni şi relaţii sociale.  

Pe de altă parte, aceşti studenţi au obţinut note mai mari la factorul Fluenţă Verbală – 43,28 (p<0,01). 
Este posibil ca tocmai prezenţa la un nivel mai ridicat a acestei aptitudini să contribuie la alegera de către 
studenţi a profesiei. În conformitate cu rezultatele mai multor studii, uşurinţa de a produce şi utiliza cuvinte, 
alături de posibilitatea de a înţelege limbajul verbal, constituie un factor de succes în profesiuni ce implică 
lucrul şi relaţiie cu oamenii. De asemenea, menţionăm că absenţa diferenţelor dintre rezultatele la testele 
Semnificaţie verbală şi Raţionament obţinute de ambele loturi comparate o explicăm prin importanţa acestor 
factori în reuşita studenţilor. Rezolvarea de probleme la disciplinele exacte de specialitate presupune înţele-
gerea datelor care se cunosc şi a cerinţelor. Menţionăm intervenţia factorului verbal, apoi capacitatea de 
abstractizare şi generalizare, de a lua decizii, evidenţiate în cazul nostru de factorul Raţionament; pe de altă 
parte, Semnificaţia verbală joacă un rol la fel de important. Deci, raţionamentul abstaract este un factor apti-
tudinal care condiţionează reuşita în majoritatea domeniilor de activitate, indiferent de natura conţinuturilor 
cu care operează acestea.  

Menţionăm însă că o notă brută ridicată la unul sau altul dintre tipurile de interese nu înseamnă neapărat 
prezenţa la acelaşi nivel a tuturor caracteristicilor corespunzătoare tipului respectiv, ci poate desemna predo-
minanţa doar unora dintre ele, altele putând fi mai puţin reliefate. 

Astfel, rezultatele obţinute denotă că dezvoltarea interesului, aptitudinilor tinerilor pentru o anumită pro-
fesie, o anumită meserie trebuie începută încă în liceu. Conform datelor unor autori, interesele reprezintă, 
alături de alţi factori (aptitudinile, situaţia socială sau trăsăturile de personalitate), determinanţi esenţiali în 
alegerea unei specialităţi. În acelaşi timp, trebuie să se ia în considerare particularităţile individului, atât de 
natură fizică, cât şi de natură psihică, printre care aptitudinile reprezintă componente esenţiale.  

Prin urmare, cercetarea diferenţelor interindividuale în ceea ce ţine de configuraţia motivaţiei, intereselor 
şi a aptitudinilor pe care le posedă tinerii  prezintă o deosebită importanţă în alegerea unei specialiţi, inclusiv 
militară. În cazul nostru rezultatele evaluării motivaţiei denotă insuficienţa orientării profesionale bazate pe 
aptitudini şi interese. 

Concluzii 
Principalele motive în alegerea carierei militare sunt legate de caracteristicile vieţii socioeconomice (68%)  

şi numai 32% – de cele de profesie. Motivaţia studenţilor pentru cariera  militară depinde de nivelul dezvol-
tării aptitudinilor profesionale şi de condiţiile concrete. 

Relaţie pozitivă a fost stabilită între: motivaţie şi scalele Realist, Convenţional ale Inventarului de Interese 
şi testele Aptitudine numerică, Aptitudine spaţială ale Bateriei Factoriale la studenţii motivaţi pentru cariera 
militară (clasterul I); motivaţie şi scalele Artistic, Social ale Inventarului de Interese şi testele Fluenţă Verbală 
ale Bateriei Factoriale la studenţii orientaţi spre caracteristicile vieţii socioeconomice (clasterul II). 
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