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فعـالية برنـامج قائـم على استخـــدام إستراتيجيــــات  :(2011).إنعام أحمد عبد الحليم كاشف
درجة  ،لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية التنظيـم الذاتي للتعلم لتخفيف صعــوبات التعـلـم

الماجستير في التربية "تخصص علم النفس التربوي " من قسـم علم النفس التربوي بكلية 
 .دمنهورجامعة  -التربية 

 
 الدراسة ملخص

 مقدمة :
إن المتتلم ا التتتع نلمتتنن هن يمتتسس تتت  متععتتيليي اللم نمنتتب لمهاا تتب مل   تتي   تتتا الم تت   

ه نئتب  العت همنبالتلكما تت  المم نتي  المم تنتب ه مشي ك يش  ه ييء ت  عم نب لم مه ، هقتيس  ع ت  
 اللم ا الل  نهاس تن ي ، هنلعا  خ يل شخ نب لام ه قيسً ا ع   الليظنا التال  ل لم ا .

هكنتتأ هن  تتسع الممتتل المس عتت   تته لشتتاني اللتمنتتت ه؛نتتيس  لك تتن  ا   ت يتته متتن الم تتا         
للتمنتتت ع تت  ليظتتنا لم م تتا تالًنتتي ، لتتن   يتته  يليعتت ه ل متتيم نن تتت  الماتتيل الل  تتها هن نشتتامها ا

ض ه ع ت  الك هل ع   س اي  م لفمب ت  الم يا ا ميسنمنب ، هلميه نتسع إلت  لفتهم مم تت  
لقين ل ميس  الم منب هنكأ اللتمنت ع ت  التلم ا متن هاتل التلم ا ، لتتا ناتف هضتمه تت  ا عل تي   ها 

المتععتي  اللم نمنتب متن هاتهس عتسس لنت  ق نتل متن هثيتيء المم نتب اللم نمنتب ، ه خي تب متي ممييتي  
اللتمنت نل فهن  ضمع إياي؛ ا هايخفيض معلها ا عن ؛متئ ا  يل لا من هن تميء ا ملهعت  
هه هع تت  متتن الملهعتت  ، ه تتت ء اللتمنتتت نتتلا لشخن تت ا  تتتي ا تهه  تتمه ي  لم تتا ، هلتتا إ اتتي  

  التتتتلم ا إلتتتت  الق تتتته  تتتتت  اعتتتتلخساا العتتتت ف ال ئنعتتتت  لممييتتتتي   تتتتت ء اللتمنتتتتت متتتتن  تتتتمه ي  تتتتت
اإلعل الناني  هلهظنف ي هثييء هساء الم يا ا ميسنمنتب ، هلتن  تت  ا عتلمساسا  هه القتس ا  المق نتب 

 لسن ا .
إعتتتل الناني  الليظتتتنا  -تهع  تتتمه ي  التتتلم ا  -لتتتتلك   تتتس متتتن إمعتتتيف  تتتت ء اللتمنتتتت        

ميتتته تتتت  لهانتتته  تتتت ء اللتمنتتتت يكتتته اعتتتلخساا  تتتتس  التتتتال  ل تتتلم ا ، ا متتت  التتتتا نممتتتن ا عتتتلفيس 
 اإلعل الناني  ممي نيمم   يإلنايف ع   هسائ ا ا ميسنم  هالع هم  هاعلم ا نب لكعيه.
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 مشكلة الدراسة :
 :   الليل  العتال ال ئنعللكسس مشم ب الس اعب ت   

 لتخفيــفقــائم علــى اســتخدام إســتراتيجيات التنظــيم الــذاتي للــتعلم ي مــا فعاليــة برنــامج تــدريب
 ؟ الصف الثاني اإلعداديتالميذ عينة الدراسة من صعوبات التعلم لدى 

 -: ةويتفرع منه األسئلة األتي
 يلفميلنتتتتب تنمتتتتي نل تتتتل  يمعتتتتيف لتمنتتتتت ال تتتتع الثتتتتيي   لتتتتس ن  ال  يتتتتيم  ال  تتتتل نل تتتتع -1

  ؟هثييء لم ا ميس  الم ها ناني  الليظنا التال  ل لم اإعل الاإلعساسا تهع  مه ي  اللم ا 
ا ساء ا متتيسنم  تتت  متتيس   يلفميلنتتب تنمتتي نل تتل  لكعتتن  لتتس ن  ال  يتتيم  ال  تتل نل تتع -2

 ؟تهع  مه ي  اللم ا  ااإلعساس  من لتمنت ال ع الثيي الس اعب الم ها لسع عنيب
 لتتسع عنيتتب العتت هم ا ساء  يلفميلنتتب تنمتتي نل تتل  لكعتتن  لتتس ن  ال  يتتيم  ال  تتل نل تتع -3

 ؟تهع  مه ي  اللم ا  ااإلعساس  من لتمنت ال ع الثيي الس اعب
 أهداف الدراسة :

 -: نب إل  سع الس اعب الكيلل         
إعتل الناني  الليظتنا التتال  إمعيف لتمنت ال ع الثيي  اإلعساسا تهع  تمه ي  التلم ا  .1

عتتلفيس  ميتته تتت  لهانتته  تتت ء اللتمنتتت  ا متت  التتتع نممتتن ا هثيتتيء لم تتا متتيس  الم تتها ل تتلم ا
  تتا ا متتيسنم ءهسالكعتتن يكتته اعتتلخساا  تتتس اإلعتتل الناني  ممتتي نتتيمم   يإلناتتيف ع تت  

  .علم ا نب لكعيهاه  هالع هم 

ع  يتتتتيء   يتتتتيم  لتتتتس ن   قتتتتيئا ع تتتت  اعتتتتلخساا إعتتتتل الناني  الليظتتتتنا التتتتتال  ل تتتتلم ا للخفنتتتت .2
  مه ي  اللم ا لسع عنيب الس اعب .

ا ساء ا متيسنم  لتسع عنيتب متن لتمنتت  تت  لكعتن اللم ع ع   تميلنتب ال  يتيم  اللتس ن   .3
 تهع  مه ي  اللم ا . ااإلعساس  ال ع الثيي
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لتتسع عنيتتب متتن لتمنتتت   ا ساء العتت هم تتت  لكعتتن اللمتت ع ع تت  تميلنتتب ال  يتتيم  اللتتس ن   .4
 .هع  مه ي  اللم ات ااإلعساس  ال ع الثيي
 أهمية الدراسة :

معتتتيف اللتمنتتتت تها  تتتمه ي  التتتلم ا إعتتتل الناني  الليظتتتنا التتتتال  ل تتتلم ا إالكياتتتب إلتتت   .1
عتتتتتتلفيس  ميتتتتتته تتتتتتت  لهانتتتتتته  تتتتتتت ء اللتمنتتتتتتت يكتتتتتته اعتتتتتتلخساا  تتتتتتتس  ا متتتتتت  التتتتتتتا نممتتتتتتن ا

  .لكعيهعلم ا نب اه هالع هم   ا ا ميسنم  ئاإلعل الناني  ممي نيمم   يإلنايف ع   هسا

يلشتتي   تتتس يظتت ًا   بمتتم  لميم تتي  ماتتيل  تتمه ي  التتلم ا ، هالتتتع نمتتس متتن الماتتي   الا .2
الفئب متن  تنن تئتي  الل  نتب الخي تب كنتأ نامتي المسنتس متن ال تيكثنن ع ت  هن يعت ب تهع 

اللتمنتتتت التتتتنن نل قتتتهن ختتتسمي  الل  نتتتب  إامتتتيل متتتن  % 5,32 تتتمه ي  التتتلم ا لمثتتتل 
 اليع ب عيهنًي .الخي ب ، هلل؛انس  تس 

يلليظنا التتال  ل تلم ا متن ختتل لشتاني  ت لمتيا تت  مهاقتع التلم ا اللغ تف ع ت  ضتمع ا  .3
 تا ، ت اللتمنت ع   لشتخن  كياتيل ا اللم نمنتب ،  تنيلب ه تسات ا ، الم اق تب التالنتب  سا

 لقهنا يهال  لم م ا .ه خلني  هليفنت إعل الناني  لم ا مييع ب ا

لعتتتيعس يلتتتيئ   تتتتس الس اعتتتب المعتتتئهلنن متتتن م تتتمم  ال تتت ام  هالخ تتت  الل  هنتتتب ع تتت  هن  .4
إعتتل الناني  الليظتتنا التتتال  ل تتلم ا هخي تتب ضتتمن ال تت ام  اعل تتي  ا اعتتلخساا نضتتمها تتت  

 المتانب ل لتمنت تها  مه ي  اللم ا.

هل منتت  متن لتمنتت ال تع ( ه  متب هعشت نن ل منتتًا 24لمهيت  عنيتب الس اعتب متن  عينة الدراسة :
الثتتتيي   اإلعتتتساسا تها  تتتمه ي  التتتلم ا  مس عتتتب المممتتته   اإلعساسنتتتب الكسنثتتتب المشتتتل مب اللي متتتب 

 إلسا   مف  السها  اللم نمنب  مكيتظب ال كن   .
 أدوات الدراسة :

 لشلمل الس اعب الكيلنب ع   ا سها  الليلنب :      
 -ا سها  اللشخن نب : .1
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 قيئمب متكظب ع همنب  :(  1 - 1      

مقنتتي  لقتتسن  ع تتتهك الل منتتت لفتت ؛ كتتتي    مه تتتي  التتلم ا   إعتتساس : م تت ف   -
 ( .                     1990مكمس ميمل ، 

 ( اخل ي ا  هسائنب : 2 – 1      
 اخل ي  لك ن   ت  ميس  الم ها   إعساس : ال يكثب ( .                               -
 اخل ي  التميء لن  ال فظ  : ال ه   ه   إعساس :ع نه مكمهس  يي ( .                       -

 .( 2001 ،   إعساس : ل ف  ع س ال يع  إ  ا نامقني  إعل الناني  اللم ا الميظا تالًني  .2

ال  ييم  اللس ن   القيئا ع ت  اعتلخساا إعتل الناني  الليظتنا التتال  ل تلم ا  إعساس:ال يكثتب(  .3
 إجراءات الدراسة :

 لضمي  إا اءا  الس اعب الخ ها  اآللنب : 
 .ل لكقم من  سق ي هث يل ي ه يلليل   تكنل ي لتعلخساالقينن هسها  الس اعب  .1

تتتت ؛ لتمنتتتت ال تتتع الثتتتيي  اإلعتتتساسا تها  تتتمه ي  التتتلم ا تتتت  متتتيس  الم تتتها هتلتتتك   قتتتًي  .2
 ل متش ا  الليلنب :

   ل لتمنت ت  ميس  الم ها إعلييسًا إلت  س اتيل ا تت  إيخفيض معلهع اللك نل الس اع
الف تتتتتل الس اعتتتتت  الثتتتتتيي  ( ،  -ال تتتتع ا هل اإلعتتتتتساسا   الف تتتتتل الس اعتتتت  ا هل 

 همتلك س ايل ا ت  ال ع الثيي  اإلعساسا   الف ل الس اع  ا هل (  .
   ل  نتتم إخل تتي  لك تتن   تتت  متتيس  الم تتها   الف تتل الس اعتت  الثتتيي  : هكتتس  ال تته

ضتتهء ( إعتتساس : ال يكثتتب ، ه يتتيء ع تت  إيخفتتيض س اتتيل ا تتت  ا خل تتي  لتتا لكسنتتس هال
 اللتمنت التنن ك  ها ع   س اي  هسي  من الملهع  .

  ل  نم اخل ي  التميء لن  ال فظ    إعساس :ع نه  يي ( ل لم ع ع   يع ب تميء مل
 ل منت ، هلا اعل ميس التنن ليكفض يع ب تميئ ا عن الملهع  .
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 مقني  لقسن  ع هك الل منت لف ؛ كي    مه ي  التلم ا   إعتساس : م ت ف   ل  نم
 (65لتمنتت الكتتي  نن ع ت  هقتتل متتن  ميمل ( ه ييء ع   س اي  اللتمنتت لتتا هختت ال

 س اب ت  المقني  .  

ل  نم مقني  إعل الناني  اللم ا الميظا تالنًي   إعساس : ل ف  ع س ال يعت  إ ت ا نا  ( ق تل  .3
ا تها اإلعتتتتساس  متتتتن لتمنتتتتت ال تتتتع الثتتتتيي المامهعتتتتب اللا ن نتتتتبل  نتتتتم ال  يتتتتيم  ع تتتت  

 . مه ي  اللم ا 

عنيتب ع   اعلخساا إعل الناني  الليظتنا التتال  ل تلم ا ع ت  اللس ن   القيئا ل  نم ال  ييم   .4
 .الس اعب

 تتتتت  متتتتيس  الم تتتتها  خل تتتتي  اللك تتتتن ل  نتتتتم مقنتتتتي  إعتتتتل الناني  التتتتلم ا المتتتتيظا تالنتتتتًي ها  .5
المامهعتتب مقنتتي  لقتتسن  عتت هك الل منتتت لفتت ؛ كتتي    تتمه ي  التتلم ا  متتس ال  يتتيم  ع تت  ه 

 ( . مه ي  اللم ا اته  التمنت ال ع الثيي  اإلعساس  اللا ن نب 

 المعالجة اإلحصائية :
 اي ب ع   هعئ ب الس اعب قيم  ال يكثب   ا اء الليل  :لإل 

المقي يتتتتتب  تتتتتنن هساء لتمنتتتتتت المامهعتتتتتب اللا ن نتتتتتب تها  تتتتتمه ي  التتتتتلم ا ع تتتتت  مقنتتتتتي   -1
 إعل الناني  اللم ا الميظا تالنًي ق ل ه مس ل  نم ال  ييم  .

المقي يتتب  تتنن ا ساء ا متتيسنم  للتمنتتت المامهعتتب اللا ن نتتب تها  تتمه ي  التتلم ا ع تت    -2
ا خل ي  اللك ن   ت  ميس  الم ها ها خل ي ا  المس عنب ت  ميس  الم تها   ي تع المتيا 

 ق ل ه مس ل  نم ال  ييم  .  -الس اع  هي ينب الميا الس اع  ( 

ت المامهعتتب اللا ن نتتب تها  تتمه ي  التتلم ا كعتتيف مميمتتل ا  ل تتي   تتنن س اتتي  لتمنتت -3
ع   ا خل تي  اللك تن   هس اتيل ا تت  إعتل الناني  الليظتنا التتال  ل تلم ا ، ممتي قنعت  

  هاع ب لك نل ال  هلهمه   .
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ممتتتي قنعتتت   هاعتتت ب لك نتتتل  -إعتتتل الناني  الليظتتتنا التتتتال  ل تتتلم ا المقي يتتتب  تتتنن س اتتتي   -4
ع تتتت  س اتتتتي  م لفمتتتتتب،  ننالكي تتتتت ب اللا ن نتتتتب لتمنتتتتتت المامهعتتتت تتتتنن  -ال  هلهمتتتته   

 ا ساء ا ميسنم  . ع   س اي  ميخفضب ت   ننهالكي  

المقي يتتتب  تتتنن ا ساء العتتت هم  للتمنتتتت المامهعتتتب اللا ن نتتتب تها  تتتمه ي  التتتلم ا ع تتت   -5
 مقني  لقسن  ع هك الل منت لف ؛ كي    مه ي  اللم ا ق ل ه مس ل  نم ال  ييم  .

 : SPSSساليب اإلحصائية التالية باستخدام البرنامج اإلحصائي وتم استخدام األ
 اخل ي  " " ل منيي  الم ل  ب . .1
 مميمل  ن عهن لت ل ي  . .2
 .لس اعبا لكعيف كاا لتثن ال  ييم  ع   ملغن ا (   2ηمميسلب م  ي إنلي    .3

س اتتتي  إعتتتل الناني   لكعتتتيف س لتتتب الفتتت م  تتتنن(Chi square) 2اخل تتتي  متتتي .4
 ل لتمنتتتتت -ممتتتتي قنعتتتت   هاعتتتت ب لك نتتتتل ال  هلهمتتتته   - الليظتتتتنا التتتتتال  ل تتتتلم ا

 . ا ساء ا ميسنم ت  نن هالميخفض ننالم لفم
 أهم نتائج الدراسة :

لهاتتتتس تتتتتت هم تا  س لتتتتب إك تتتتتيئنب  تتتتنن س اتتتتتي  القنيعتتتتنن الق  تتتتت  هال متتتتسا ل مامهعتتتتتب  -1
ل تتيل   0.01اللا ن نتتب  تتت  اعتتلخساا إعتتل الناني  الليظتتنا التتتال  ل تتلم ا عيتتس معتتلهع 

  0.89   لإلعتتل الناني همتتين كاتتا لتتتثن  ال  يتتيم  ع تت  الس اتتب الم نتتب القنتتي  ال متتسا 
،  0.87 كنتتأ   تت  إعتتل النانب م اامتتب العتتات  تت    يتتيم  عل لتتتثن  كاتتا هاتتيء هم تت  

 0.57  نيمي مين هقل كاا لتثن  ل   ييم  ع   إعل النانب ال كأ عن المم همي  تقس    
. 

لهاتتتتس تتتتتت هم تا  س لتتتتب إك تتتتتيئنب  تتتتنن س اتتتتتي  القنيعتتتتنن الق  تتتتت  هال متتتتسا ل مامهعتتتتتب  -2
ي  اللك تتتن   تتتت  ممتتتي قتتتن   هاعتتت ب ا خل تتت -اللا ن نتتتب  تتتت  لكعتتتن ا ساء ا متتتيسنم  
ل تيل  القنتي  ال متسا،   0.01عيتس معتلهع   -الم ها ها خل ي ا  المس عنب تت  الم تها 
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ممتتتتتي قتتتتتن   هاعتتتتت ب ا خل تتتتتي   -ا ساء ا متتتتتيسنم  همتتتتتين كاتتتتتا لتتتتتتثن  ال  يتتتتتيم  ع تتتتت  
 ا ساء ا متيسنم     كاا لتتثن  ال  يتيم  ع ت   نيمي ،  0.85   -اللك ن   ت  الم ها 

 . 0.663   - هاع ب ا خل ي ا  المس عنب ت  الم ها ممي قن   -
اعتتتتلخساا إعتتتتل الناني  الليظتتتتنا التتتتتال  ل تتتتلم ا ها ساء سال إك تتتتيئًني  تتتتنن  نهاتتتتس ا ل تتتتي  -3

 . 0.01عيس معلهع ا ميسنم  لسع لتمنت المامهعب اللا ن نب 
ن ع ت  لهاس ت هم يهعنب تا  س لتب إك تيئنب  تنن لتمنتت المامهعتب اللا ن نتب الكي ت ن -4

س اتتتي  م لفمتتتب هالكي تتت نن ع تتت  س اتتتي  ميخفضتتتب تتتت  ا ساء ا متتتيسنم  تتتت  اعتتتلخساا 
 .ليفنت هيش ب من مق   الم ها هثييء  إعل الناني  الليظنا التال  ل لم ا

لهاتتتتس تتتتتت هم تا  س لتتتتب إك تتتتتيئنب  تتتتنن س اتتتتتي  القنيعتتتتنن الق  تتتتت  هال متتتتسع ل مامهعتتتتتب  -5
همتين  ، ل تيل  القنتي  ال متسا  0.01لهع عيس معاللا ن نب ت  لكعن ا ساء الع هم  

 .  0.42الع هم     ا ساءكاا لتثن  ال  ييم  ع   
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The effectiveness of a Program Based on the usage 
of Self- Regulated Learning Strategies for the 

Alleviation of Learning Disabilities 
Of Preparatory School Students 

Introduction: 
        The learner whom we should prepare in our educational 
institutions to meet the requirements of this age is an active and 
constructive participant in the process of learning. He is able to 
control cognitive and behavioral processes and the learning 
environment in which he exists. He is also characterized by 
personal qualities that enable him to self-regulated learning. 
         Since the target of school work is to encourage students and 
increase their achievement; it is important for workers in the 
educational field to encourage students to self-regulate their 
learning. This in not only because it is necessary to get high marks 
in academic tasks but it also leads to superiority of Knowledge and 
mastery of scientific material as well as it urges students to learn 
for the sake of learning. Therefore it should be taken into account 
during the learning process, especially with the suffering of 
educational institutions of a considerable number of low 
achievement students compared to their colleagues despite their 
intelligence is average or above average. Those students are 
diagnosed as having learning disabilities. The main reason for the 
suffering of those students of learning disabilities returned to 
deficiencies in the usage of the strategies and its application during 
the performance of academic tasks and not in their capabilities or 
the mental abilities.  
          Therefore, those students who have learning disabilities 
should be acquired self-regulated learning strategies. This can be 
useful to guide those students to use these strategies. As a result it 
will be reflected positively in their academic and behavioral 
performance and in the continuity of its improvementclassroom. 
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The problem of the study: 
The problem of study is determined in the following question: 
What is the effectiveness of a training program based on the usage 
of self-regulated learning strategies for the alleviation of learning 
disabilities of a sample of second year preparatory students?  
The following questions sub-branch from the previous main 
question:  

1.  Is the training program characterized with effectiveness in 
relation to the acquirement of second year preparatory 
students, having learning disabilities, self-regulated learning 
strategies during the learning of science subject?   

2. Is the training program characterized with effectiveness in 
relation to the improvement in the academic performance in 
science subject of a sample of second year preparatory 
students having learning disabilities? 

3.  Is the training program characterized with effectiveness in 
relation to the improvement in the behavioral performance 
of a sample of second year preparatory students having 
learning disabilities? 

Study Objectives : 
The present study aims at: 

1. Acquiring second year preparatory students having learning 
disabilities self-regulated learning strategies during the 
learning of science subject, which can be used in guiding 
those students toward the use of these strategies which will 
be reflect positively on their improved academic and 
behavioral performance, and continuity of its improvement.   

2. Building a training program based on the usage of self-
regulated learning strategies to alleviate the learning 
disabilities among the sample of the study. 
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3. Recognizing the effectiveness of the training program in 
improving the academic performance of a sample of second 
year preparatory students having learning disabilities. 

4. Recognizing the effectiveness of the training program in 
improving the behavioral performance of a sample of second 
year preparatory students having learning disabilities.   

Study Importance: 
1. The need for acquiring students having learning disabilities 

self-regulated learning strategies and this can be useful to 
guide those students to use these strategies. As a result it will 
be reflected positively in their academic and behavioral 
performance and in the continuity of its improvement. 

2. Its concern by the field of learning disabilities that is 
considered one of the important fields because of the spread 
of this category of students among the categories of special 
education. As many researchers agree that the percentage of 
students having learning disabilities is 32,5% from the total 
percentage of students receiving special education services 
and this percentage increases annually.  

3. Overcoming unconcern of self- regulated learning in the 
learning process by encouraging students to diagnose their 
educational needs, form their goals, self-observe their 
performance, perform suitable learning strategies and assess 
their learning results. 

4. The results of this study help designers of programs and 
educational plans to take into account the concern of self-
regulated learning strategies, especially within treatment 
programs of students having learning disabilities. 

Methodology   
 The study sample: 

      The study sample consisted of (24) Twenty-four students of 
second grade preparatory school with learning disabilities in Al-
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Makmoura Modern Joint Preparatory School at Kafr Al-Dawar 
administration in Behira Governorate. 
 
Study tools: 

The present study includes the following tools: 
1. Diagnostic tools: - 

1.1 A list of behavioral observance  
     - The Pupiled Rating Scale for Learning Disabilities 

              (Prepared by: Mustafa Mohamed Kamel, 1990). 
    1.2 Performance tests: 
          - A test in science subject (Prepared by: the researcher) 
          - Non-verbal intelligence test: picture A (Prepared by: 
           Attia Mahmoud Hana).         
2. Self-Regulated Learning Strategies Scale (Prepared by: 

Lotfi Ibrahim Abdul Basit, 2001). 
3. The training program based on the use of self-regulated 

learning strategies (Prepared by: the researcher). 
 

Study procedures: 

The study procedures included the following steps:  
1.  Rationing the study tools to verify its validity and reliability 

and therefore its suitability for use. 
2. sorting   second year preparatory  students having learning 

disabilities  in science and in accordance with the following 
indicators: 

 The low level of academic achievement for students 
in science that is based on their marks in their first 
year preparatory   (first semester - second semester), 
as well as their marks in their second year 
preparatory (first semester) 

 The application of an achievement test in science 
(second semester: Sound and Light unit) Prepared 
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by: the researcher. In accordance with their low 
marks in    the test, students who got lower marks 
than the average were identified. 

 The application of non-verbal intelligence test 
(Prepared by: Atia Hana) to know the intelligence 
level of each student, and those who have lower IQ 
than average were excluded. 

 The application of the behavior assessment scale for 
students to sort students having learning disabilities  
(Prepared by: Mustafa Kamel), and in accordance 
with the marks of students, students who have less 
than (65) degrees in the scale were taken. 

3. The application of Self-regulated learning strategies scale 
(Prepared by: Lotfi Ibrahim Abdul Basit) before the 
application of the program on the experimental group of 
students of second year preparatory with learning 
disabilities. 

4. The application of the training program that is based on the 
usage of Self-regulated learning strategies on the study 
sample. 

5. The application of Self-regulated learning strategies scale, 
the achievement test in science and the behavior assessment 
scale for students to sort students having learning disabilities 
after implicating the program on the experimental group 
(second prep students with learning difficulties). 

Statistical treatment: 
To answer the study questions the researcher did the following: 

1. Comparing between the performance of the experimental 
group on a standard of self-regulated learning strategies 
before and after the implementation of the program. 

2. Comparing between the academic performance of the 
experimental group - as measured by achievement test in 
science and school tests in science (half of the academic 
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year and the end of the academic year) - before and after 
the implementation of the program. 

3. Comparing between the academic performance of the 
experimental group (students with learning disabilities) 
and the control group (students with low achievement) on 
the test of the end of the academic year in science after 
program implementation. 

4. Comparing between the amount of improvement in the 
performance of the experimental group and the control 
group on school tests in science before and after 
implementing the program. 

5. Calculating the correlation coefficient between the scores 
of the experimental group on the achievement test and 
their scores in self-regulated learning strategies, as 
measured by analyzing the protocols. 

6. comparing between the degrees of self-regulated learning 
strategies - as measured by analyzing the protocols - 
between the students of the experimental group obtaining 
high grades, and those with low scores in academic 
performance. 

7. Comparing between the behavioral performance of the 
experimental group on The Pupile Rating Scale for 
Learning Disabilities before and after implementing the 
program. 

The statistical methods used are as follows using the 
statistical program SPSS: 

1. T- test for correlated samples. 
2. Pearson Correlation Coefficient. 

3.  (2) equation to calculate the effect size of the program 
on the variables of the study. 

4. (Chi Square χ2) test to calculate significant difference 
between the degrees of self-regulated learning strategies - 
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as measured by analyzing the protocols- for students with 
high and low academic performance. 

Most important results of the study: 
1. There are significant statistical differences between the 

scores of the pre and posttests of the experimental group 
in the use of self-regulated learning strategies at 0.01 
level in favor of the post test. The size of the program's 
impact on the overall degree of strategies is 0.89. The 
largest size of the impact of the program is on the 
Reviewing Records strategy as it reached 0.87, while the 
least size of the impact of the program is on the Seeking 
Information strategy as it reached 0.57. 

2. There are significant statistical differences between scores 
of the pre and posttests of the experimental group in the 
improvement of the academic performance, as measured 
by the achievement test in science and school tests in 
science, at 0.01 level in favor of the post measurement. 
The size of the program's impact on the academic 
performance - as measured by the achievement test in 
science – is 0.85, while the program’s impact on the 
academic performance - as measured by School tests in 
science – is 0.663. 

3.  There was a statistically significant correlation between 
the use of self-regulated learning strategies and the 
academic performance of the experimental group at 0.01 
level. 

4. There are qualitative differences between the students of 
the experimental group who have high grades and those 
with low scores in academic performance in the use of 
self-regulated learning strategies during the 
implementation of the activities of sciences syllabus. 

5. There are significant statistical differences between the 
scores of the pre and posttests of the experimental group 

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

in improving the behavioral performance at 0.01 level in 
favor of the post measurement and the size of the 
program’s impact on the behavioral performance was 
0.42. 
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