МОТИВИРАЩИ ФАКТОРИ ЗА ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ
“РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ”
МУ, МК „Й. Филаретова” – София, спец. „Рентгенов лаборант”

РЕЗЮМЕ: Мотивацията е градивна сила, която
мобилизира дори и неподозирани възможности във
всеки от нас. Изборът на професия не е случайно
събитие, а израз на личността и касае интересите както
на отделния човек, така и на обществото като цяло.
Може би най-важното решение, което човек взема е
каква професия ще избере.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Използвани са социологически и статистичести
методи. Чрез собствена анкета е направено анонимно проучване на 95 бр.
студенти от I, II, и III курс на специалност „Рентгенов лаборант” в МК –
София. Получените резултати са обработени, анализирани и представени
графично в таблици и диаграми.
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3. Интересно е да се отбележи, че очакванията
на нашите респонданти от избора на професия
са: сигурната реализация на трудовия пазар за
69.5% от тях, упражняване на престижна
професия от 17.8% и умение за клинично
мислене за 9.5%. Само 3.2% от анкетираните
очакват финансова обезпеченост. /фи3/

Фиг.1 Сам ли избрахте професията си?
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Фиг.2 Мотивиращи фактори за избор
на професия
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РЕЗУЛТАТИ В проучването участват 95 бр.
студенти – рентгенови лаборанти: 40 бр. от първи, 25
бр. от втори и 30 бр. от трети курс. Общият брой на
обучаващите се в момента на анкитерането студенти е
102 бр. Извадката е представителна, тъй като обхваща
93.1% от тях.
Резултатите от анкетата ни показват, че в
здравеопазването с неговата хуманна мисия повече от
другаде са присъщи мотивите на висши нива –
егостатус и себереализация.
1. Често избора на професия е по
препоръка на познат или близък човек. В нашия
случай 86.3% от респондентите са чули гласа
на сърцето си и сами са направили своя избор.
Останалите 13.7% са били насочени и
подпомогнати в избора на професия. /фи1/
2. Различни мотивиращи фактори, повлияват
избора на професия. Интереса към медицинската
наука, непрекъснато развиваща се и обновяваща е
мотив с най-голям процент /30%/, който анкетираните
посочват. 22% са мотивирани от възможността да
помагат на хората, при 20% избора на професия е
повлиян от семейтвото и приятелите и само за 12.6%
мотивите са лични. 26.7% от респондентите посочват
повече от един мотивационен

ЦЕЛ: Настоящото проучване има за цел да представи факторите мотивирали
студентите рентгенови лаборанти от МК - София за избор на професия.
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Фиг.3 Очаквания от избора на професия

4. Всяка професия притежава специфични условия на труд, които
създават определен риск за здравето на практикуващия.
Познаването им преди окончателния избор помага при
утвърждаване на желанието за работа в определена среда.
Запознати с условията на труд в професията на рентгеновия
лаборант са 96.8% от анкетираните, за 2.1 % те нямат значение и
само един /1.1%/ не е запознат с тях./фиг.4/
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Фиг.4 Информираност за условия на труд
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Фиг.6 Нагласа за упражняване на професията

5. Изборът на подходяща кариера зависи от индивидуалните
ни интереси и способности. Ако човек е честен със себе си,
това ще му помогне да избере подходящата професия. От
избора си на професия са доволни 89.4% от анкетираните,
9.5% - отчасти и само един не е доволен. /Фиг.5/

6. Изборът на професия е важна крачка в живота
на човек. Но всеки допуска грешки и е възможно
да промени своя избор. Нашите резултати
показват, че 73.6% от тях не съжаляват за избора
си, 23.2% все още не могат да преценят и 3.2%
при възможност биха променили своя избор.
Не на последно място е факта: Само 6.3% от
анкетираните все още не са на ясно дали ще
практикуват професията си или ще продължат
обучението си. 93.7% обаче са категорични в това,
че ще упражняват избраната от тях професия,
защото им харесва, намират я интересна и
удоволетворяваща поради това, че помагат на
хората. /фиг.6/
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Фиг.5 Удоволетвореност от избор на професия

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ : Подходяща професия е тази,
която преди всичко ни кара да се чувстваме
удоволетворени и значими, да съответсва на нашите
желания и да ни дава възможност да изявим своите найсилни качества. Изучвайки точната пропорция между
интереси, очаквания и позиция на професионалния пазар,
бихме могли да бъдем незаменими и ценни специалисти.
Професията на рентгеновия лаборант е атрактивна с това,
че бързоразвиващите се съвременни технологии навлизат
в медицинската практика и изискват от работещите
постоянно развитие и усъвършенстване.
Професионалният избор е предпоставка за високи
професионални успехи и просперитет.

„Избери си работа, която обичаш,
и повече няма да се наложи да работиш нито един ден”

отчасти
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