
  http://ijme.mui.ac.ir )4(12؛ 1391تير /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      258

اطالعات  يو فناور يمدارك پزشك انيعوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانشجو
  1389مازندران در سال  يسالمت در دانشگاه علوم پزشك

  
  عليزاده يمصطف، طيبان محمدرضا، *قره تكان ييرضا يمهد، كبيرزاده آذر

  
  

  چكيده
با حذف مقطع . تواند عامل انگيزشي مهمي براي ادامه تحصيل باشد مديران آموزش عالي شيوه انتخاب رشته مي دگاهياز د: مقدمه

هدف . شد عرفيم اي تخصصي در حوزه بهداشت و درمان رشته عنوانبهكارداني رشته مدارك پزشكي، رشته فناوري اطالعات سالمت 
  .بود 1389عوامل مؤثر بر انتخاب رشته در دانشجويان رشته مدارك پزشكي و فناوري اطالعات سالمت در سال  تعيين اين مطالعه

اطالعات سالمت  يو فناور يمدارك پزشك يها رشته انيمقطعي ، جامعه مورد مطالعه دانشجو - يفيپژوهش توص نيدر ا: ها روش
حال  در يدانشجو 50و با شركت داوطلبانه  يمطالعه به صورت سرشمار. ندمازندران هست يدر دانشگاه علوم پزشك ليمشغول به تحص

قبل كه با نام  يها سال يورود يمدارك پزشك ينفر دانشجو 38و  دالورودياطالعات سالمت جد يفناور ينفر دانشجو 12( ليتحص
و  هيدو مورد تجز يآزمون كا گردآوري و با ساخته اي محقق پرسشنامهبا استفاده از  ها داده. انجام شد )شدند جذب مي يمدارك پزشك

  . قرار گرفت يآمار ليتحل
) نفر 3(درصد  25 تنهاكه  يبه طور اند، نسبت به رشته خود داشته يكم يهر دو رشته هنگام انتخاب رشته آگاه انيدانشجو: نتايج
ه خود را بر اساس آگاهي از آن انتخاب كرده رشت يمدارك پزشك انيدانشجو) نفر 6(درصد  8/15اطالعات سالمت و  يفناور انيدانشجو
 7(درصد 4/18 يو در رشته مدارك پزشك) نفر 6(درصد  50اطالعات سالمت  يفناور انيدانشجو هدر انتخاب رشت نيش والدنق. بودند
 يفناور انيدانشجو از) نفر7(درصد 8/53و  يمدارك پزشك انيدانشجو از) نفر 6(درصد  8/15 در محل سكونتشهر  عامل. دبو) نفر

و  يمدارك پزشك انيدانشجو نياز رشته در ب يدر مورد آگاه) χ2(دو  يآزمون كا. تداش تأثيرانتخاب رشته، نحوه بر اطالعات سالمت 
  .معنادار بود )=004/0p(اطالعات سالمت با  يفناور

خود از  يليدر زمان انتخاب رشته تحص ياطالعات سالمت آگاهي چندان يو فناور يمدارك پزشك يها رشتهدانشجويان : گيري نتيجه
شود اگر براي آموزش و آگاهي  مي شنهاديلذا پ. اند زيادي در انتخاب رشته فرزندان خود داشته تأثيرمحتواي رشته نداشتند و والدين آنان 

  .ها مشاركت داده شوند در اين آموزش گيرد والدين نيز اقدامي صورت مي انشگاهيهاي د افراد جامعه نسبت به رشته
  

  اطالعات سالمت، دانشجو يفناور ،يانتخاب رشته، مدارك پزشك: هاي كليدي واژه
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ي، دانشكده پيراپزشك، دانشجو ،تكان قره يايرض يمهد: نويسنده مسؤول *١

  mrezaeegGmail.com. مازندران، ايران ،مازندران يعلوم پزشك
مازندران،  ،مازندران يدانشگاه علوم پزشك ي،دانشكده پيراپزشك ،)يمرب(كبيرزاده  آذر

دانشجو دانشكده بهداشت  ،؛ محمدرضا طيبان)azakab@gmail.com( ايران
؛ )mrtayyeban@gmail.com( ، مازندران، ايرانمازندران  يدانشگاه علوم پزشك

، مازندران، مازندران يدانشجو دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشك ،عليزاده يمصطف
  )malizaded@gmail.com( ايران

  
  مقدمه

و تحوالت  تيمانند رشد جمع يعوامل ليهمه ساله به دل
 انيتعداد متقاض شيشاهد افزا ،ياقتصاد ياجتماع

كه در آزمون كنكور  ميها هست ورود به دانشگاه
به عنوان مثال تعداد . كنند شركت مي يسراسر

                                                                              
 9/12/90: ، تاريخ پذيرش21/11/90: ، تاريخ اصالحيه4/9/90: تاريخ دريافت مقاله
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شركت  89سال  ينفر در آزمون سراسر 1278000
تواند  داوطلبان مي هانتخاب رشت نديفرآ). 1(كردند

 ييها از عوامل و مالك يو مكان يزمان طيمطابق با شرا
گوناگون  يها كه با رشته يداوطلب. باشد ريتأثيرپذ
شود، ممكن است رشته خود را با  روبرو مي يدانشگاه
 دگاهيمطابق با د. بدون شناخت انتخاب كند ايشناخت 

از  تجستجو و كسب هوشمندانه اطالعا ،پردازان هينظر
داوطلبان ورود به  نيدر ب يدانشگاه يها رشته

 تيتواند باعث رضا مياين كه  دانشگاه، عالوه بر
آنها باشد،  يهدانشگا يها در رشته تيو موفق يليتحص

 ارياخت ندهيكه آنها در آ يتعهد به مشاغل نهيدر زم
كه  ييازآنجا). 2(مؤثر خواهد بود زيخواهند كرد، ن
انجام  عيوس اسيدر مق كنكوري آزمون سراسر

سرنوشت داوطلبان  نييدر تع يشود و نقش مهم مي
 يرسان و اطالع ييدارد، راهنما يورود به آموزش عال

توجه به  با. دارد ييبسزا تياهمدهندگان  به آزمون
 رشيعدم پذ ايو  رشينقش كنكور در پذ

 ،يها و مراكز آموزش عال دهندگان دانشگاه آزمون
آزمون  نديوارد شدن به فرا ياز ابتدا طلبانداو

فراوان روبرو هستند  يها با مسائل و پرسش يسراسر
آنها به كسب اطالع در  ازيدهنده ن در واقع نشان نيو ا

كه  رياخ قاتيدر تحق). 3(است يموارد نينخصوص چ
عمل آمده  به يرانيا ريو غ يرانيدانشگاه ا نيچند در
 يانتخاب رشته مورد بررس هافراد از نحو يآگاه زانيم

 جينتا يدر كشور عربستان سعود. قرار گرفته است
 )فو اس يبه نقل از الدوسر( ليالختالل و المند قيتحق

 يو جد يدانش آموزان مالحظه كاف شترينشان داد كه ب
نداشتن  ليدر انتخاب رشته خود نداشتند و به دل

 رييتغ ينداشتن آزاد زيدر باره رشته و ن يشناخت كاف
 يها در صد برنامه 29رشته پس از انتخاب رشته فقط 

). 4(دانستند يها را كاف با رشته ييآشنا يآموزش
همكاران و ) Wassel(كه واسل  يقيدر تحق نيهمچن

 يها كسب اطالع از رشته زانيم يجهت بررس

 وصنشان داد كه درخص جي، نتاندانجام داد يدانشگاه
سال اول دانشگاه كسب اطالعات درباره  انيدانشجو
كم است و آنها قبال در  اريبس رمعروفيغ يها رشته

ها  رشته نيدرباره ا ياطالع چيه رستانيدوره دب
نشان  نيز ديگري قيقدر تح). 5(نكرده بودند افتيدر
از  يشناخت كاف انيدرصد از دانشجو 70كه  ندداد

  ).6(اشتندخود ند يليتحص يها رشته
مهم حوزه  يها از رشته يكي يمدارك پزشك رشته

آن از  يبهداشت و درمان است كه آموزش دانشگاه
آغاز به كار نمود و از آن زمان در اكثر  1351سال

بوده  سيدر حال تدر يعلوم پزشك يها دانشگاه
 يرشته حذف و به جا نيا 88از سال رانيدر ا). 7(است

با  يفناور هدر سرفصل به سمت رشت يراتييآن با تغ
هم اكنون  .شد ياطالعات سالمت معرف يعنوان فناور

 19اطالعات سالمت در  يبا عنوان رشته فناور زين
 نيدر زمان انجام ا. شود مي سيدانشگاه كشور تدر
 ليهر دو رشته شاغل به تحص انيپژوهش، دانشجو

 نيبا اول يدوره مدارك پزشك نيدر واقع آخر. بودند
  .سالمت مصادف بود اتاطالع يدوره فناور

 يها هاست در دانشگاه رشته سال نيكه ا نيرغم ا يعل 
 ياريبس يحت يگاه يشود ول مي سيتدر يعلوم پزشك

ه را از دانشجويان گروه علوم پزشكي اين رشت
كه  شناخته و يا خود دانشجويان نيز اظهار كردند نمي

يا حتي در  اند و اين رشته را بدون آگاهي انتخاب كرده
به علت گسترش علوم و . اند كرده زدن كد رشته اشتباه

در  يبه تبع آن پررنگ شدن نقش رشته مدارك پزشك
 داكردنيپ نياطالعات و همچن يابيو باز ينگهدار د،يتول
در  يعلوم پزشك يها رشته نيمناسب در ب گاهيجا
با نظر . استكرده  يط يطوالن ريرشته مس نيا ران،يا

 ميعظ يها هياز منابع و سرما يكيموضوع كه  نيبه ا
آن كشور است  زهيكارآمد و باانگ يانسان يرويكشورن

از  يبدون شناخت، عالقه و آگاه يو اگر فرد
اي گذاشته و بدون  گام در رشته يفرد يها ييتوانا
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 ليخود بعد از فراغت از تحص يليتوجه به رشته تحص
مناسب را  ييو كارا يكارآمد د،يرا انتخاب نما يشغل

كه دولت  ييها نهياز هز يميبخش عظ نداشته و اساساً
و آموزش فرد در نظر گرفته است به  ليجهت تحص

دو رشته و مسائل  نيا ندهيبه آ هبا نگا). 4(دده هدر مي
وري مناسب  جهت بهره يزير برنامه نيرو و همچن شيپ

عوامل  ميها بر آن شد رشته نياز خدمات متخصصان ا
 يها رشته انيدانشجو نيمؤثر بر انتخاب رشته ب

تا مشخص گردد كه دانشجويان  ميكن يمذكور را بررس
 كفعلي فناوري اطالعات سالمت در مقايسه با مدار

و با چه معيارهايي اين رشته را انتخاب پزشكي چگونه 
نتايج اين مطالعه شايد بتواند برخي مسائل . اند كرده

سر راه مانند انصراف يا تمايل به تغيير رشته، اشتغال 
در رشته غير مرتبط، عدم عالقه به حرفه، و 

هاي ديگر را براي برنامه ريزان آموزش  ناكارآمدي
عوامل مؤثر بر  يسبررمطالعه، اين هدف  .عالي حل كند

انتخاب رشته در دانشجويان رشته مدارك پزشكي و 
  .بود 1389 يليفناوري اطالعات سالمت در سال تحص

  
  ها روش

كه به  است مقطعي – يفيمطالعه توص كيمطالعه  نيا
 ليدر حال تحص انيدانشجو يتمام يروش سرشمار

 يو كارشناس يمقطع كاردان( يدر رشته مدارك پزشك
 يفناور وستهيپ يكارشناس نيو همچن) وستهيناپ

مازندران را  ياطالعات سالمت در دانشگاه علوم پزشك
نفر  38( ادقرار د يمورد بررس 1389در سال 

 يفناور ينفر دانشجو 12و  يمدارك پزشك يدانشجو
پرسشنامه  كيها از  داده يجهت گردآور). اطالعات

پرسش در  15پژوهشگر ساخته و خود ايفا مشتمل بر 
 نهيپرسش در زم 6و  كيدموگراف اتيخصوص نهيزم

. استفاده شد ان،يعوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانشجو
 دياز اسات يبا نظرخواه مهپرسشنا يمحتوا ييروا

آن با روش آزمون مجدد  ييايپا و ديخبره به تأييد رس

مورد  =78/0r يتگسهمب بيهفته و با ضر كيبه فاصله 
اول شامل سن، جنس،  سؤاالت بخش. تأييد قرار گرفت

، پلميبودن، معدل د يو بوم هيهل، رتبه، سهمأت تيوضع
فاصله  انشجو،د يتعداد فرزندان خانواده، رتبه فرزند

و  التيتا ورود به دانشگاه، ميزان تحص پلميزمان اخذ د
در  يسؤاالتحاوي بخش دوم . بود نيشغل والد

رشته  نيدر انتخاب ا گذارخصوص عوامل تأثير
. دبوحيطي تقسيم مفردي و مشتمل بر عوامل  يليتحص

رشته، رتبه آزمون  بهعوامل فردي مانند عالقه 
سراسري، نقص عضو و عوامل محيطي مانند اجبار 

با توجه . بود بومي بودنو والدين يا دوستان و اقوام، 
كتابچه راهنماي آزمون سراسري هر فرد  به اين كه در

كند لذا در اين رشته را انتخاب  100اجازه دارد تا 
كه معموالً بر  25تا  1انتخاب هاي  اولويتمطالعه فقط 

مبناي باالترين رتبه كسب شده مشخص و دانشگاه 
. نظر گرفته شد شود در افراد بر همان مبنا تعيين مي

از رشته نيز با استفاده از يك پيوستار  يميزان آگاه
توسط خود فرد در پرسشنامه ثبت  8تا  1عددي از 

اين پيوستار  كسب شده از آگاهينمرات طبقات . شد مي
زياد در نظر گرفته  5- 6حدودي،  تا 3- 4ضعيف،  1- 2

 يتمام تيبا رعاو  انيها توسط دانشجو پرسشنامه. شد
پژوهش از جمله محرمانه بودن  ياخالق يارهايمع

روش كار به اين . شد يگردآورتكميل و اطالعات، 
صورت بود كه اعضاي گروه تحقيق در بين 

ها را توزيع و از دانشجويان  رسشنامهدانشجويان پ
عالقمند به همكاري دعوت به عمل آمد تا بعد از تكميل، 

حاصل به  يها داده .عودت دهند ايشانپرسشنامه را به 
قرار  ليو تحل هيمورد تجز SPSS.16افزار  نرم لهيوس

 يفناور انيدانشجو يآگاه زانيم سهيمقا يبرا .گرفت
 دو ياز آزمون كا ياطالعات سالمت و مدارك پزشك

گرفته  در نظر >05/0p يسطح معنادار. استفاده شد
  .شد
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  نتايج
دانشجويان مدارك  نيشده در ب توزيعتعداد پرسشنامه 

 يرشته فناور انيدانشجوعدد و براي  38ي پزشك
تمامي آنها تكميل و بازگردانده  كه بودعدد  12اطالعات 

  .شد
انحراف معيار سن به ترتيب در دانشجويان  ميانگين و

فناوري  انو در دانشجوي 2/23±4 يمدارك پزشك
مدارك  انمعدل دانشجوي. بود 19±63/0اطالعات 

اطالعات  يفناور انو دانشجوي 4/15±8/1 يپزشك
درصد دانشجويان مرد شركت كننده . بود 36/0±8/17

 3/8ژوهش در رشته فناوري اطالعات سالمت در پ
 (درصد  7/91كنندگان زن  و شركت) نفر1(درصد 

بوده است و درصد دانشجويان مرد شركت ) نفر11
درصد 4/18كننده درپژوهش در رشته مدارك پزشكي 

) نفر 31(درصد  6/81و شركت كنندگان زن ) نفر 7(
  .بوده است

از ) نفر 9( درصد 75انتخاب رشته،  تيدر مورد اولو
انتخاب خود را در  تياطالعات اولو يفناور انيدانشجو

كه  يدر صورت اند، ذكر كرده) 25تا1(محدوده انتخاب 
 يمدارك پزشك انياز دانشجو) نفر 13(درصد  6/31

 25تا  1 شان را در فاصله ياول رشته انتخاب تياولو
تمام هنگام انتخاب رشته،  يدر مورد آگاه. اند كرده كرذ

 يهر دو رشته هنگام انتخاب رشته آگاه انيجودانش
درصد  25تنها . اند نسبت به رشته خود داشته ضعيفي

 و اطالعات سالمت يرشته فناور از دانشجويان )نفر 3(
از دانشجويان مدارك پزشكي،  )نفر 6(درصد  8/15

ذكر از رشته را به عنوان دليل انتخاب رشته  يآگاه
  .كردند

اطالعات  يفناور انيدانشجواز ) ددرص 75(نفر  9
داشتند در  تيخود رضا يليسالمت از رشته تحص

 يمدارك پزشك انيدر دانشجو زانيم نيكه ا يصورت
دو  يآزمون كا. ذكر شده است) نفر 15(درصد  5/39

 انيدو گروه از دانشجو نيب يتفاوت آماري معنادار

را نشان داد  يلياز محتواي رشته تحص ينسبت به آگاه
)004/0p=) (36/11χ2=( .يو درصد فراوان عيتوز 

 يمدارك پزشك انيدانشجو نيانتخاب رشته در ب ليدال
  .ارائه شده است 1اطالعات سالمت در جدول  يو فناور

 
 نيانتخاب رشته در ب ليو درصد دال يفراوان عيتوز :1 جدول
اطالعات سالمت دانشگاه  يو فناور يمدارك پزشك انيدانشجو

  مازندران يعلوم پزشك
فناوري اطالعات   مدارك پزشكي  ها متغير

 سالمت
  3)35(  6)8/15(  آگاهي از محتواي رشته

  6)50(  7)4/18(  نقش والدين

  1)3/8(  3)9/7(  نقش موسسات

  7)3/58(  6)8/15(  محل سكونتنقش شهر 

  4)3/33(  6)8/15(  نقش درآمد و آينده شغلي

  4)3/33(  6)8/15(  دوستان و آشنايان

  0)0(  3)9/7(  عضونقص 

  1)3/8(  0)0(  نشريات و مجالت

 
  بحث

عوامل مؤثر بر انتخاب  يمطالعه بررس نيهدف از انجام ا
اطالعات  يو فناور يمدارك پزشك انيرشته دانشجو

  .بودمازندران  يسالمت در دانشگاه علوم پزشك
اين  انيدانشجو داد اكثريتنشان  يمطالعه كنون جينتا

 شتريكه ب يياز آنجا ،دادند مي تشكيلها  را خانم ها رشته
، كه )8(دهند مي ليها را داوطلبان زن تشك دانشگاه يورود

 يبرا فهيبودن نظام وظ ياجبار ليدله ب خود احتماالً نيا
. آنها به اشتغال به كار زودتر است ليپسران و تما

 زين ياطالعات سالمت و مدارك پزشك يفناور يها رشته
تعداد  شيافزا ليدال گرياز د .ستندين يقاعده مستثن نياز ا

توان به  مذكر مي انيمؤنث نسبت به دانشجو انيدانشجو
سهم  رياخ يها موضوع اشاره كرد كه زنان در سال نيا
به خود اختصاص  اها ر دانشگاه ياز ورود يشتريب

شدگان  رفتهيدرصد پذ 85به عنوان نمونه درسال . اند داده
درسال . درصد بوده است 6/58 يزن در آزمون سراسر
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 يها درسال طور نيو هم ديدرصد رس 65رقم به  نيا 86
درصد را  60و 7/62، 64ارقام  بيبه ترت 89و  88، 87

خود باال بودن تعداد كل  نيدهد كه ا نشان مي
شدگان زن نسبت به مرد در كنكور را نشان  رفتهيپذ
  ).8(دهد مي

بر اساس آگاهي  ههر دو رشت انياز دانشجو يتعداد اندك
كه  ،بودندكرده انتخاب آن را  يليرشته تحص يمحتوابه 
 جينتا). 9(دارد يخوان هم انيمطالعه شا جيبا نتا هجينت نيا

 ينشان دهنده آگاه زيمقدم و همكاران ن يمطالعه خالق
 يدانشگاه يها از رشته يداوطلبان آزمون سراسر نييپا

 يعلت اصل انيهنگام انتخاب رشته است و دانشجو
 يروان يها شيگرا ،يانتخاب رشته را در آزمون سراسر

ها اعالم  خاص نسبت به آن رشته يو اجتماع
از  يبدون شناخت، عالقه و آگاه ياگر فرد). 10(اند كرده
 ياي بگذارد و بدون آگاه گام در رشته ،يفرد يها ييتوانا

اش، آن شغل را  يليمرتبط با رشته تحص ندهياز شغل آ
و  ابدي او كاهش مي يشغل ييو كارا يكند، كارآمد انتخاب

و  ليكه دولت جهت تحص ييها نهياز هز يميبخش عظ
اش پرداخته است به  يليآموزش فرد در در دوران تحص

 يرسد در جهت معرف به نظر مي نيا بربنا). 4(رود هدر مي
، انيدانشجو نيدر ب يدانشگاه يها رشته تر قيبهتر و دق

افراد مرتبط با مجموعه تالش  گريد داوطلبان كنكور و
تا از تبعات آن مانند تغيير رشته يا  رديصورت گ يشتريب

غير مرتبط و عدم عالقه  يها انصراف، اشتغال در حرفه
 نيكه در ا نيبا توجه به ا. دشو يريبه رشته جلوگ

در  ينقش اساس انياز دانشجو يتعداد نيوالدمطالعه، 
رسد كه  اند به نظر مي انتخاب رشته فرزندانشان داشته

نيز  يليتحص يها آموزش براي آگاهي والدين از رشته
بر  يانتخاب شهر بوم تأثيرمورد  در. نمايد ضروري مي
كه دانشجويان  رسد مطالعه بنظر مي نيا جياساس نتا

فناوري اطالعات سالمت نسبت به دانشجويان مدارك 
. دان داشته دپزشكي عالقه بيشتر به تحصيل در شهر خو

 2/78 يدر مقاله شايق و همكاران تأثير عامل شهر بوم

كه اين ميزان با نتايج به  ).11(درصد اعالم شده است
دست آمده در مورد دانشجويان فناوري اطالعات سالمت 

  .ي داردخوان هممطالعه تقريبا  نيا
نو بودن بحث در مورد رشته مدارك پزشكي و  خاطر هب

فناوري اطالعات سالمت در ايران و كمبود مقاالت در اين 
هاي ديگر  زمينه مجبور شديم از مقاالت مشابه در رشته

جهت شايد  نيجهت بررسي متون استفاده كنيم و به هم
 اينهمچنين . علمي نباشد قياسها به طور دقيق و كامالً

دود انجام شده است و شايد قابل مطالعه در سطح مح
در . هاي مذكور نباشد تعميم به كل دانشجويان رشته

شود در اين زمينه مطالعات بيشتر در  نتيجه توصيه مي
كنند و همچنين  هايي كه رشته مذكو را تدريس مي دانشگاه

ها انجام شود تا  بيمارستان آموختگان شاغل در دانش بين
تر چندين بار  وشكافانهتر و م مشكالت به صورت دقيق

جامع تري  كار عملي و مورد بررسي قرار گيرد و راه
  .جهت رفع آن ارائه شود

  
  گيري نتيجه

 يو فناور يها مدارك پزشك داوطلبان انتخاب كننده رشته
در زمان انتخاب رشته  ياطالعات سالمت آگاهي چندان

خود از محتواي رشته نداشتند و والدين آنان  يليتحص
در انتخاب رشته فرزندان خود  ابل توجهيق تأثير
الزم  زيوالدين ن وزشرسد آم نظر ميه لذا ب .اند داشته

همچنين بر . هاي آموزشي، گنجانده شود است در برنامه
اساس نتايج اين مطالعه مبني بر ابراز عالقه دانشجويان 

شود، در كتاب  مي هيبهتر، توص يها به انتخاب رشته
ها  راهنماي انتخاب رشته پيرامون مزاياي اين گونه انتخاب

  .بيشتر به داوطلبان اطالعات داده شود
  

  قدرداني
دانشگاه  قاتيتحق تهيمحترم كم ياز اعضا لهيوس نيبد

 ،يمحمد محمد انياز آقا زيمازندران و ن يعلوم پزشك
 نيم اكه ما را در انجا يمرينژاد و بهمن ا يقل الديم
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. گردد و تشكر مي ريتقد مانهيرساندند، صم ياريپژوهش 
ثبت و  22/06/1390و در تاريخ  90/8اين مقاله با شماره

تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم  كميتهبا حمايت 
  . پزشكي مازندران انجام شد
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Factors Affecting Discipline Choice in Students of Medical Records 
and Health Information Technology in Mazandaran University of 

Medical Sciences in Year 2010 
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,Mehdi Rezaee Gharahtekan2, , Mohhamadreza Tayyeban3, Mostafa 

Alizadeh4 
 

Abstract 
 
Introduction: Higher education administrators believe that discipline choice method could be an important 
motivator to continue study. The field of health information technology in BS level which is a specialized 
field in health area was introduced by elimination of medical records associate degree. This study aimed to 
investigate factors affecting field choice among students of medical records and health information 
technology in 2010. 
Methods: In this descriptive cross-sectional study, the population included students of medical records and 
health information technology in Mazandaran University of Medical Sciences. Study was conducted through 
census in which 50 students (12 newly admitted students of health information technology and 38 senior 
students who had chosen this field under the title of “medical records”) were willing to participate. 
Questionnaire developed by researcher was used for data collection. Data was analyzed using Chi2 and the 
significance level was p<0.05. 
Results: Students of both disciplines had minute knowledge about the content of their field at the time of 
discipline choice. Only 25 percent (N=3) of students of health information technology and 15.8 percent 
(n=6) of medical records students stated that had chosen their major based on their knowledge. The role of 
parents in discipline choice of health information technology was 50 percent (n=6) and it was 18.4 percent 
(n=7) in medical records. The effect of native city on discipline choice is 15.8 percent (n=6) for students of 
medical records and 53.8 percent (n=7) for students of health information technology. According to Chi2, 
knowledge about the discipline content among students of medical records and health information 
technology, (p= 0.004) was significantly different. 
Conclusion: Students of medical records and health information technology had a minute knowledge about 
the content of their discipline and their parents highly influenced their choice. Therefore it is recommended 
to train parents as well as students if there would be an endeavor to enhance people’s knowledge about 
university discipline. 
Keywords: Discipline choice, medical records, health information technology, student 
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