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  چکیده

مقدمه: هندبال یک ورزش تیمی با برخوردهاي شدید است که تاکید زیادي بر دویدن، پریدن، سرعت متناوب، 

پرتابها، بلو کها و ضربات دارد. تمرینات قدرتی هم، براي حمایت و توانبخشی در مقابل آسیبها توصیه شده 

شوت سه گام هندبال در دختران  است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک برنامه تمرینی قدرتی بر اجراي

بازیکن مدرسه اي بود. روش شناسی تحقیق: بیست بازیکن دختر مدرسه اي در دو گروه تجربی و کنترل قرار 

گرفتند. وزن و توده خالص بدنی آنها هر یک محاسبه شد. گروه تجربی دو بار آزمون شدند(پیش آزمون و پس 

امه تمرینی اجرا شد.گروه کنترل فقط برنامه تمرین عادي را انجام آرمون). بین این دو آزمون هشت هفته  برن

همبسته و  tدادند.پس از هشت هفته، آزمونها مجددا انجام شد. تحلیل اطالعات بدست آمده توسط آزمون 

مه . نتایج آزمونها بین دو گروه معنادار بود.نتایج:یافته هاي تحقیق نشان داد برنا (P=0.05)غیرهمبسته انجام شد 

تمرینی اضافی موجب تفاوت معنادار بین قابلیتهاي دو گروه شده است. برنامه تمرینی موجب بهبود توانایی ها 

در گروه تجربی شده بود.آزمونهاي قدرتی در تمامی موارد افزایش نشان دادند. نتیجه گیري: تحقیق نشان داد 

ال در دختران بازیکن داشته باشد.  که تمرین خاص قدرتی ممکن است موجب تاثیر بر اجراي شوت هندب

عملکرد از طریق انواع مختلفی از روشهاي تمرینی  مثل تمرینات قدرتی و تمرینات  پرش عمودي بهبود یافته 

بود. این نشان دهنده تاثیر بیشتر تمرین قدرتی بر پرش عمودي است. به هر حال این تحقیق نشان داد که توسعه 

هشت هفته رخ دهد. عملکرد در هندبال توسط بازیکنان، وابسته به تکنیک،  کیفی جسمانی ممکن است در طی

  تاکتیک، اختصاصات فیزیولوژیک ، روانی و اجتماعی است و این عوامل بسیار نزدیک با هم در ارتباطند. 
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Abstract 
The effect of program strength training on Performance  shouting 
 in girl school  players 
Introduction: Handball is a strenuous contact team sport that places emphasis on 
running , jumping, sprinting , throwing, , blocking, and pushing.  Strength 
training has been suggested for prevention and rehabilitation of this injury .The 
aim of this study was to investigate the effect of a program strength training in 
the performance  handball  shouting   school  players. Methods :Twenty  school  
players  handball girls were assigned into 2 groups: experimental group and 
control group .Body height,and body mass index (BMI) were measured for each 
subject.The experimental group was subjected to 2 testing periods (test and 
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retest) separated by 8 weeks of an additional combined training program.The 
control group performed the usual handball training. At the end of the training 
period, participants performed again the repeated tests. In order to analysis the 
data obtained, sample  and  paired   t  test was employed, the level of 
significance was chosen at .05. The results from the data revealed that there 
were significant differences in 2 groups  between, before the and after the 
training  .Results:The findings of the study indicate that an additional combined 
training program between 2 groups  of  ability of handball players. The 
conventional combined program improved the ability of handball players in 
experimental group. The strength tests showed improvement in all the tested 
motions. Conclusion:The study indicates that specific strength training may be 
effective in performance  of handball  shouting   school  players. Performance  
is improved through various types of training methods, such as resistance 
training and  depth jump exercises . It has been demonstrated that resistance 
training is more effective in improving vertical jump. However, this study 
shows that improvements in physical qualities are also possible during a 8 week 
period. Performance in handball is determined by the players’ technical, 
tactical, Physiological, and psychological, social characteristics, and these 
factors are closely linked to each other. 
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