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ذا لار باشند. ی برخوردهای پزشکی، کارکنان آن باید از آمادگی جسمانی باالیبا توجه به سختی موجود در شغل فوریت: مقدمه

 است.   های پزشکی انجام شدههای آمادگی جسمانی پرسنل فوریتی حاضر با هدف ارزیابی و تدوین نورممطالعه

ر های پزشکی شهنفر از پرسنل فوریت 186حلیلی و از نوع مقطعی است که در بین ت -پژوهش حاضر توصیفی: روش کار

های دو زموناب شدند، انجام گرفت. برای سنجش آمادگی جسمانی از آشماری انتخکلیصورت که به (1395)سال  قزوین

 عی، نمرات استاندارداز آمار توصیفی، سطوح زیر منحنی طبیمتر استفاده شد.  45پذیری و دو متر، دراز نشست، انعطاف 540

z  های استاندارد استفاده شد.ها و تدوین نورمجهت تجزیه و تحلیل دادهافزار هنجار نرمو 

-(، انعطافبار 33) شست(، دراز ندقیقه 47/1متر ) 540های دو نتایج نشان داد که میانگین نمرات پرسنل در آزمون :هایافته

های نل فوریتهای پرسهای مختلف، نورمبر اساس صدکباشد. ( میثانیه 13/7متر ) 45( و دو مترسانتی 36/9پذیری )

زات چهار جموع امتیامها، افرادی که نورم دست آمد. بر مبنایای چهار آزمون بهبر امتیاز مربوط به هر صدکسپس و  پزشکی

ترتیب در طبقات عالی، خوب، متوسط و ضعیف قرار باشد، به 6/0-3و  6/3-6، 6/6-9، 6/9-4/11های ها در محدودهآزمون آن

 %5/49، %6/51، %4/49ترتیب متر، به 45دو پذیری و متر، دراز نشست، انعطاف 540های دو آزمون با توجه بهخواهند گرفت. 

 و ضعیف قرار داشتند.   متوسطی در طبقهاز پرسنل  %50و 

د با زشکی، افراپهای کنندگان در شغل فوریتتوان از بین شرکتبه کمک امتیاز کل برای هر فرد می: گیریبحث و نتیجه

ی نظر آمادگ رد را ازفتوان ضعف دست آمده برای هر آزمون میههای بباالترین امتیازات را انتخاب نمود. با توجه به نورم

مورد  افراد آمادگی جسمانی حفظ و ارتقاء راستای در مدت و کوتاه مدت میان مدت، جسمانی مشخص و جهت تمرینات بلند

 ریزی نمود. نیاز برنامه
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