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مستخلص البحث باللغة العربية.

يشير البحث الى أهمية القوة االنفجارية لدى لالعبي البوتشيا ومدى تأثيرها على األداء المهاري لالعبين ،اذ
تعتبر القوة االنفجارية واحدة من اهم القدرات البدنية ،ان لعبة البوتشيا تعتمد بشكل أساسي على الدقة باإلضافة الى بعض
القدرات البدنية ،اذ تشكل الدقة تحديا كبي ار على الالعبين ألنهم يعانون من حركات ارتعاشيه تشنجية تسبب لهم صعوبة
في التحكم بالكرة والتي بدورها تؤثر على األداء المهاري ،من خالل تواجد الباحث كحكم معتمد من قبل اتحاد البوتشيا،
وبعد التشاور مع مدرب فريق البوتشيا الحظنا ان هنالك ضعف في القوة االنفجارية والتي تؤثر على األداء المهاري في
الرميات المستخدمة بالفعالية.
لقد استخدم الباحث المنهج التجريبي ذات المجموعة التجريبية الواحدة ذو األختبارين القبلي والبعدي لمالئمه
طبيعة مشكلة البحث ،وتم أختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وهم العبي المنتخب الوطني للمتقدمين من ذوي األعاقة
الشديدة (األصابات الشلل الدماغي) المشاركين في بطولة العراق ) (2017الحائزين على المراكز ) (5-1وعددهم (،)5
وكان مجتمع البحث عددهم ( )10اذ تشكل نسبة العينة ( )%50من مجتمع البحث.

Abstract.
Effect of Exercises Using Training Aids on the Development of Explosive Strength and
)Accuracy of Some Throwing Skills of Boccia players with Sever disabled Category (Bc1
The research indicates the importance of the players’ explosive power Boccia
and how it affects the skill performance of the players. Explosive strength is considered one
of the most important physical abilities. The game is based mainly on accuracy although
some player suffer from reflexive movements that causes difficulty in controlling the ball,
which in turn affect the performance of skills, through the presence of the researcher as a
referee approved by the Federation of Boccia and the experience of the supervisor in the
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sport of disabled and after consulting with the coach of the team Boccia We noticed that
there is weakness in physical abilities. The researcher used the experimental method. The
subject were (5) selected in a deliberate manner and they are players of the national team for
applicants with severe disabilities (cerebral palsy) participants in the 2017 Iraq, and the
research community were (10) as the proportion of the sample (50%) of the research
community. The researchers concluded that the physical exercises developed explosive
strength and accuracy of the members of the research sample. Finally they recommended the
need to focus on physical exercise using the special tools for different categories in the game
of the Boccia for members of the research sample.
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