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 چکیده

بود. توانی یادگیری سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای ناربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر ثا هدف از این پژوهش :هدف

جامعه آماری این پژوهش را تمامی  .بود کنترلآزمون با گروه  پس -آزمون آزمایشی با طرح پیش روش پژوهش نیمهروش: 

تشکیل دادند. از بین  شهر کوهدشت 98-99در مقطع راهنمایی در سال تحصیلی ناتوانی یادگیری دانش آموزان پسر دارای 

به شیوه در دسترس انتخاب و در ادامه تمامی آنان به روش نمونه ناتوانی یادگیری موز دارای دانش آ 20جامعه آماری تعداد

دقیقه  45جلسه 12گروه آزمایش در قالب  نفر( گمارش شدند.10نفر( و کنترل ) 10) گیری تصادفی در قالب دو گروه آزمایش

مهارت های پژوهش از آموزش ه منظور جمع آوری دادهتحت آموزش قرار گرفت اما گروه گواه آموزشی را دریافت نکردند. بای 

کوواریانس چند متغیره  تحلیل روش از استفاده با پژوهش هایدادهاستفاده شد.  پرسشنامه سازگاری اجتماعیو های اجتماعی 

گروه  اجتماعی بهبود سازگاریدر  آموزش مهارت های اجتماعینتایج نشان داد که  ها:یافته. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

مهارت های توان گفت که آموزش های این پژوهش میبا توجه به یافته گیری:نتیجه (.P<0/05آزمایش موثر بوده است )

  است دارای ناتوانی یادگیریدانش آموزان بهبود سازگاری اجتماعی یکی از روش های درمان موثر در  اجتماعی

دارای  ناتوانی یادگیریدانش آموزان ری اجتماعی، سازگا، مهارت های اجتماعی  واژگان کلیدی:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 مقدمه 

وتربیت ویژه  باشد که در میان سه محور پزشکی، روانشناسی و تعلیمای میرشته های یادگیری، حوزهای نسبتأ جدید بینناتوانی

 دادن، فکرکردن، سخن در گوش اللتصورت اخ ها ممکن است خود را بهجایگاه خود را به تدریج روشن نموده است. این ناتوانی

آسیب  هایی شامل مواردی از قبیل نقایص ادراکی،دهد. چنین ناتوانی کردن و شمارش اعداد نشان گفتن، خواندن، نوشتن، هجی

 گردد. اما واقعیت این است که تاکنون کسی پی به ماهیت ناتوانیتحولی می پریشی مغزی، بدکاری جزیی مغز، نارساخوانی و زبان

های اللهایی همچون اختالحنظران اصط اساس، گروهی از صاحب این بر (.peters and et al,2018) یادگیری نبرده است

برد کار می دیدگی مغزی خفیف را به مغزی و آسیب هایی مانند ضایعهکنند. علم پزشکی واژهفعالی استفاده می ادراکی و بیش

نظرهایی که بین متخصصان  فالکنند. با وجود اختپریشی استفاده می شی و خوانشپری های زبانطالحو متخصصان زبان از اص

اما (. Zhang and et al, 2019) های یادگیری مشکل استآوردن تعریفی واقعی از ناتونی دست در این زمینه وجود دارد، به

شود و شامل عوامل روانشناختی س میالعنوان چیزی که مانع موفقیت کودک در ک های یادگیری را بهطورکلی، ناتوانی به

های یادگیری در هر کودک های ناتوانی م و نشانهالئع. ( Carballal Mariño and et al, 2018) اندهست، تعریف کرده

 باشند، بسیار متفاوت است. برای مثال، در حالی که کودکی در هجینسبت به کودکان دیگری که دارای این نوع ناتوانی می

کند و باز ممکن است خواند؛ اما معنای آنچه را خوانده درک نمیراحتی و روان می واندن مشکل دارد، کودکی دیگر بهکردن و خ

خط دچار مشکل و خواندن دست ها و روابط اجتماعی درک درستی ندارد یا در محاسبه از گفته کودکی باشد که درهمین حیطه

ی ویژه در ریاضی، در برخی از کودکان از سنین پایین شروع هاسایینار. (2017Ascherman and Shaftel, ) باشدمی

 Faradiba 2019) یابددهد و تا دوره راهنمایی و دبیرستان نیز ادامه میشود ولی اغلب در دوره دبستان خود را نشان میمی

and Sadijah,.)  شودان میآموزدانشصیلی برای های اجتماعی، هیجانی و تحسبب ایجاد مشکالتی در زمینهاختالل یادگیری 

(, 2010 Freilich, & Shechtman از جمله .)دارای ان آموزدانشیادگیری در  اختاللدلیل وجود که به اجتماعی متغیرهای

سازگاری اجتماعی شامل سازگاری فرد با محیط اجتماعی خود است  .است شود، سازگاری اجتماعیمختل میاختالل ریاضی 

(. سازگاری اجتماعی فرایند Shernoff 2010,) ممکن است با تغییر دادن خود و یا محیط به دست آید که این سازگاری

پیوسته ای است که در آن تجارب یادگیری شخص، باعث ایجاد نیازهای روانی او می گردد و نیز امکان کسب توانایی و مهارت 

توانمندی  (.Goodestein & Lanyon,2015زها پرداخت )هایی را فراهم می سازد که از آن طریق می توان به ارضای نیا

ان آموزدانشبردن کارایی و کفایت تحصیلی در  در سازگاری اجتماعی از موضوعات مهم در حوزه آموزش است که باعث باال

راد مبتال از جمله سازگاری در افی وجود دارد که بیانگر وجود مشکالت اجتماعی های متعددژوهشپ (.Kirk, 2105) گرددمی

چون سازگاری اجتماعی در های روانشناختی برای بهبود ویژگی  (.Petretto and Masala,2017به اختالل یادگیری است )

های مهارت. های اجتماعی استمهارت شهای متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها آموزش رو ناتوانی یادگیریبا دانش آموزان 

 and et al, 2017) هستند شبخ باق با نیازهای اجتماعی و حفظ روابط بین فردی رضایتطانهای الزم برای اجتماعی، مهارت

Lau.) مهارت . تواند منجر به احساس شادزیستی و لذت شودعامالت اجتماعی با توجه به ایجاد پیامدهای مثبت و منفی میت

انجامند و یا توسط ه رفتارهایی که به تنبیه میشود، نعدادی است که باعث انجام رفتارهای منجر به تقویت میتاجتماعی اس

کالمی  طو خصوصیات دیگران، مهارت ارتباص م مهارت در تشخیلاسهای اجتماعی ترین مهارتممه. شوندمی شدیگران خمو

ن چندی تاکنون (. Coiro and et l, 2016) غیرکالمی هستند طدادن، مهارت همدردی، و مهارت ارتبا شبا دیگران، مهارت گو

 ,Ratcliffe and et alاز جمله:  اندختی تأیید کردهناروانش هایهای اجتماعی را بر متغیرپژوهش اثربخشی آموزش مهارت

های اجتماعی و در تحیالعاطفی و افزایش ص -های هیجانیافزایش مهارت ثاعب های اجتماعیآموزش مهارتنشان داد  2014

ه برنامة آموزشی ( در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند ک1394نی و همکاران ). رکروان افراد می شود المتس کل افزایش

ت کالهای اجتماعی، مشهای مهارتان در مؤلفهآموزدانشود عملکرد رفتاری بتواند در بههای اجتماعی میتنی بر مهارتبم

نیز در پژوهش خود دریافتند آموزش ( 1394سیادت و جدیدی ) .باشدمیاری اجتماعی مؤثر گاجتماعی و ساز ترفتاری، کفای

( در 1395ت. صدری دمیرچی و اسماعیلی قاضی ولوئی )کودکان کار، مؤثر اس تاجتماعی بر عزت نفس و ابعاد هوی هایمهارت

پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که آموزش مهارت های اجتماعی و هیجانی در بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان 



اری اجتماعی گهیجانی، ساز -های اجتماعینشان دادند که آموزش مهارت Lopes & Salovey,2004ت. همچنین موثر اس

 گردد. رفتارهای اجتماعی می تتقوی ثدهد و باعبرد، پرخاشگری را کاهش میمی الرا با

نمایند و توجه به این مهم ید میهای اجتماعی را تأیهای فوق که اثربخشی آموزش مهارتج پژوهشیراین، با توجه به نتاببنا

ری و برقراری رابطة مفید و مؤثر با دیگران گاان به توانمندی سازآموزدانشیابی تکه یکی از اهداف عمدة آموزش و پرورش، دس

ضرورت ت. ان یک امر ضروری اسآموزدانشهای اجتماعی به آموزش مهارت گفتتوان ، میتاجتماعی اس ئولیتو پذیرش مس

از این رو هدف از این پژوهش اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود سازگاری  .نمایدحاضر را انکار ناپذیر میپژوهش 

 اجتماعی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری است.

 روش 

 پس آزمون با گروه گواه بود.  -روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر دارای ناتوانی یادگیری شهر کوهدشت ه گیری: جامعه، نمونه و روش نمون

دانش آموز دارای ناتوانی یادگیری به شیوه در دسترس  20تشکیل دادند. از بین جامعه آماری تعداد 98-99در سال تحصیلی 

 نفر( گمارش شدند. 10نفر( و کنترل) 10لب دو گروه آزمایش)انتخاب و در ادامه تمامی آنان به روش نمونه گیری تصادفی در قا

مقیاس شخصیت کالیفرنیا شامل دو مقیاس عمده سازگاری خویشتن  :مقیاس سازگاری اجتماعی کالیفرنیا:ابزارهای پژوهش 

رب، کالرک و و توسط ثو کندگیری میو سازگاری اجتماعی است. این مقیاس نیمرخ سازگاری فردی و اجتماعی فرد را اندازه

برای اولین بار منتشر شده است. نحوی نمره دهی آزمون بدین نحو بود  (1381، به نقل از خدایاری فرد و همکاران، 1989) تیگز

لی پاسخ داده شده نمره یک و پاسخ های خیر نمره صفر تعلق گرفت. سواالت منفی ب که به سواالتی که مثبت بودند و به صورت

بود لذا کسی که نمره  13ی برش آن نمره دارد که نقطه 27پذیری در مجموع ولیتئمقیاس مس .دندگذاری شعکس نمرهر ب

. پذیری پایین داشت و کسی که نمره باال را احراز کرده باشد دارای مسوولیت پذیری باال بودتر را احراز کرده بود، مسوولیتپایین

استفاده قرار گرفته است. این بخش از آزمون دارای سه زیر مقیاس در این پژوهش بخش سازگاری اجتماعی این مقیاس مورد 

به منظور بررسی روایی این آزمون از روش  های اجتماعی، گرایش ضد اجتماعی و روابط مدرسه ای.است که عبارتند از: مهارت

. کل آزمون را تبیین می کنند از واریانس 68/0تحلیل عاملی استفاده شده است، نتایج نشان دهنده وجود سه عامل است که کال 

گزارش کردند. در پژوهش  78/0( در پژوهشی پایایی بدست آمده با روش آلفای کرونباخ را 1395نوری پور لیاولی و حسینیان )

 بدست آمد. 78/0حاضر ضریب اعتبار کلی برای این مقیاس 

تی طالعار دسترس انتخاب شدند. پس از انتخاب، اکه واجد شرایط بودند، به شیوه دبه منظور اجرای آموزش افرادی : مداخله

کز ناتوانی های بار در مردر مورد نوع درمان، نحوه حضور آن ها در جلسه، تعداد و زمان جلست ارائه شد. جلسات هفته ای یک

. ابی قرار گرفتمیزان سازگاری اجتماعی افراد مورد ارزیاجرا شدند. در آغاز درمان ابتدا پیش آزمون به عمل آمد و یادگیری 

 مهارت های اجتماعی قرار گرفتند.  صورت گروهی تحت آموزش هس افراد بپس

 خالصه جلسات برنامه آموزش مهارت های اجتماعی
دوم خودآگاهی: شامل  جلسه .معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگرو رهبر گروه، مطرح کردن قوانین و مقررات گروهی جلسه اول:

خود؛ شناخت نقاط ضعف وقوت خود، یافتن واژگانی برای بیان احساسات، آگاه شدن از ارتباط مشاهده و شناخت احساسات 

ی احساسات به صورتی مؤثر؛ روابط بین فردی )ارتباطات(: صحبت کردن درباره :سومجلسه  .میان افکار، احساسات و واکنشها

گران، واکنشها و قضاوتهای خود نسبت به آنها، تبدیل شدن به شنونده و سفالگری خوب تمایز گذاشتن میان حرف و عمل دی

گیری شخصی: آشنایی با مراحل تصمیمگیری،  تصمیم جلسه چهارم: .شود به جای سرزنشارسال پیامهایی که با من شروع می

م بررسی اعمال خود ودیگران و آگاهی بر چهارم پیامدهای آنها، تشخیص آنکه برتصمیمی خاص، اندیشه یا احساسات خامی حاک

شناخت احساسات و نامگذاری، شناخت تفاوت میان هیجانها و احساسات، شناخت شیوه ، شناخت احساسات . جلسه پنجم:است

بیان احساسات و آگاهی از آنها در روابط بین فردی، ارزیابی و شناخت حاالت هیجانی، قبول مسئولیت درباره احساسات خود، 

 مدنظر درک احساسات و عالیق دیگران و، همدلی :ششم جلسه .ر روابط بین فردیراههای صحیح ابراز احساسات و تأثیرآنها د



 جلسه هفتم: .های مختلفقرار دادن دورنمای ذهنی آنان، احترام گذاشتن به تفاوتهای موجود در احساسات افراد، نسبت به پدیده

سازی خود در مواقع فشار وشهای مقابله و آرامها زندگی، آموزش رمقابله با استرس )فشار روانی(: تأثیراسترس بر سایر جنبه

. جلسه روانی، آشنایی با مراحل بروز استرس، آموزش راهکارهای مقابله با استرس، تعیین نقش ادراکات خود در ایجاد استرس

تغییرات،  . جلسه نهم:انعطافپذیری در مقابل تغییر: لزوم انعطافپذیری در رسیدن به هدفهای خود و سازگاری با محیط هشتم:

ریزی در حل مسائل زندگی، حل مسئله: مراحل حل مسئله، برنامه جلسه نهم:. نحوه سازگاری و انعطافپذیری در مقابل تغییرات

نقش کنترل هیجانها ها، کنترل هیجان جلسه دهم:. موانع حل مسئله، آگاهی از نحوه دریافت کمک در حل مسائل اساسی زندگی

های ابراز خشم در افراد، روشهای مؤثر کنترل های ابراز خشم، روشنشانه ویجانها به شیوه مؤثر، عالئم در عملکرد افراد، کنترل ه

دهنده ابراز  تفاوت ابراز وجود و رفتار پرخاشگرانه، شناسایی رفتارهای نشان ،ابراز وجود جلسه یازدهم:. خشم و ابراز صحیح آن

بندی و تنظیم  تقسیم ،مدیریت زمان جلسه دوازدهم:. آموزش مهارت نه گفتنهای افزایش توانایی ابراز وجود، وجود، مهارت

های هفتگی یا  ریزی های صحیح تنظیم وقت، نقاط قوت و ضعف در برنامهریزی صحیح زمانی برای کارها، شیوه وقت، برنامه

  .روزانه، راهکارهایی برای جلوگیری از اتالف و هدر رفتن وقت و استفاده درست از آن

 ش تجزیه و تحلیل داده هارو

  .کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تحلیل روش از استفاده با پژوهش هایداده

 نتایج
 

 : توصیف آماری نمرات سازگاری اجتماعی در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل1جدول 

 پس آزمون پیش آزمون  

 یارمعانحراف  میانگین یارمعانحراف  نمیانگی متغیر گروه

 آزمایش

 549/2 07/11 728/3 03/9 های اجتماعیمهارت

 766/3 37/9 627/4 13/11 گرایش ضداجتماعی

 874/2 40/10 067/3 53/8 ایروابط مدرسه

 کنترل

 604/2 93/9 334/3 40/9 های اجتماعیمهارت

 790/3 25/11 004/4 80/10 گرایش ضداجتماعی

 187/2 93/8 789/2 27/8 ایروابط مدرسه

 

گردد در گروه کنترل میانگین نمرات در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تغییر مالحظه می 1همان طور که در جدول 

ای و کاهش نمرات های اجتماعی و روابط مدرسهدهد ولی در گروه آزمایش، شاهد افزایش نمرات مهارتچندانی را نشان نمی

 ضداجتماعی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.گرایش 

 . نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه سازگاری اجتماعی گروه آزمایش وکنترل2جدول 

 اندازه اثر سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی اثر F مقادیر آزمونها اثر

 گروه

615/0 اثر پیالیی  253/12  3 23 001/0  615/0  

385/0 المبدای ویلکز  253/12  3 23 001/0  615/0  

598/1 اثر هتلینگ  253/12  3 23 001/0  615/0  

بزرگترین ریشه 

 روی

598/1  253/12  3 23 001/0  615/0  

 

گردد سطح معنی داری هر چهار آمارة چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی، المبدای ویلکز، اثر همانطور که مشاهده می

گردد که (. بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص می>01/0pاست ) 01/0و بزرگترین ریشه روی، کوچکتر از   هتلینگ



برنامه آموزشی مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی موثر بوده است. به منظور بررسی تفاوت دوگروه آزمایش 

، آزمون اثرات بین آزمودنی مورد استفاده قرار گرفت که نتایج حاصل های سازگاری اجتماعیوکنترل در هر یک از خرده مقیاس

 در ادامه ارائه شده است.

 های سازگاری اجتماعی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون: آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه خرده مقیاس3جدول 

مجموع  منبع متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 داریمعنا

 اندازه اثر

 های اجتماعیمهارت
507/14 بین گروهی  1 507/14  462/8  008/0  253/0  

858/42 درون گروهی  25 714/1     

 گرایش ضداجتماعی
546/33 بین گروهی  1 546/33  910/14  001/0  374/0  

248/56 درون گروهی  25 250/2     

 ایروابط مدرسه
269/12 بین گروهی  1 269/12  512/6  017/0  207/0  

105/47 درون گروهی  25 884/1     

های آزمایش های سازگاری اجتماعی، در افراد گروهنتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه خرده مقیاس 3در جدول 

ده بدست آمده، برای تمامی خر Fو کنترل در مرحله پس آزمون نشان داده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده، مقدار 

گیرد. با مقایسه (. بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار میP<05/0دار می باشد )معنی 05/0هادر سطح مقیاس

آزمون افزایش ای گروه آزمایش در پسهای اجتماعی و روابط مدرسهشود که نمرات مهارتمیانگین نمرات دو گروه مشاهده می

 اعی کاهش یافته است.و میانگین نمرات گرایش ضداجتم

 بحث و نتیجه گیری

های اجتماعی در بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت

یابی به نتایج پژوهش فرضیه ای تدوین شد که در ادامه به شرح و تبیین آن پرداخته خواهد شد. فرضیه بود. به منظور دست

پژوهش: آموزش مهارت های اجتماعی در بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری موثر است.  نتایج حاصل 

از تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی در بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای 

(، 1394رکنی و همکاران ) Ratcliffe and et al, 2014,یافته پژوهش به نوعی با یافته هایناتوانی یادگیری موثر است. نتایج این 

نشان  Ratcliffe and et al, 2014است. ( همسو 1395(، و صدری دمیرچی و اسماعیلی قاضی ولوئی )1394سیادت و جدیدی )

 های اجتماعی و در کل افزایشتحیالزایش صعاطفی و اف -های هیجانیافزایش مهارت ثاعب های اجتماعیآموزش مهارتداد 

تواند در های اجتماعی میتنی بر مهارتببرنامة آموزشی م ( نشان داد که1394. رکنی و همکاران )روان افراد می شود المتس

تماعی اری اجگاجتماعی و ساز تت رفتاری، کفایکالهای اجتماعی، مشهای مهارتان در مؤلفهآموزدانشود عملکرد رفتاری ببه

 تاجتماعی بر عزت نفس و ابعاد هوی هایدر پژوهش خود دریافتند آموزش مهارت( 1394سیادت و جدیدی ) .باشدمیمؤثر 

( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که 1395ت. صدری دمیرچی و اسماعیلی قاضی ولوئی )کودکان کار، مؤثر اس

در تبیین این یافته پژوهشی می توان  اجتماعی دانش آموزان موثر است. آموزش مهارت های اجتماعی در بهبود مهارت های

های تعدیل رفتار است و به منظور اصالح رفتارهای ناسازگار اجتماعی، بخشی از برنامه -های اجتماعیآموزش مهارتچنین گفت: 

و هرگونه آموزشی در این زمینه باید های اجتماعی بخشی از جریان اجتماعی شدن فرد است شود. رشد مهارتبه کار گرفته می

بخشی عواطف،  کنترل  آموزش این مهارت به کودکان دارای ناتوانی یادگیری، نظم .در خصوص اجتماعی شدن فرد صورت گیرد

گیرد که درنتیجه فشار روانی، کنترل هیجانات، خودکنترلی و برقراری ارتباط به نحو مناسب و شایسته با دیگران را در برمی

معتقد  Golmen,2002 .شودمی سازگاری اجتماعی بیشترامل شخص با محیط، منجربه کاهش رفتارهای غیراجتماعی و تع

های گوناگون است که از طریق آموزش و تمرین در هر سنی قابل یادگیری ای از مهارتهای اجتماعی مجموعهاست مهارتاست 

های آموزش تواند یکی از اهداف مهم برنامهنی، افزایش این مهارت میهیجا - و افزایش است. به دلیل اهمیت مهارت اجتماعی



ان دارای ناتوانی یادگیری که در آموزدانشهای آموزشی مخصوصاً برای مدارس تلقی گردد و بایستی با انواع دیگر یادگیری

ان با ناتوانی یادگیری آموزدانشر مدیریت هیجانی و برقراری ارتباط مشکل دارند، ترکیب گردد؛ بنابراین پرورش این مهارت د

های پژوهش حاضراین بود از محدودیت .اجتماعی تضمین نماید -تواند رشد بهینه آنها را در تمامی ابعاد شناختی هیجانیمی

 بود که امکان تعمیم نتایج کوهدشتکننده به مراکز ناتوانی یادگیری شهر  ان پسر مراجعهآموزدانشجامعه آماری پژوهش حاضر 

عدم امکان پیگیری نتایج، محدودیت  بیشتری می نماید.احتیاط  را نیازمند ان در مقاطع و شهرهای دیگرآموزدانشبه سایر 

های پژوهش زمانی، سختی کار با کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری، لزوم هماهنگی و اطالع و اجازه والدین از دیگرمحدودیت

 .حاضر بود

 منابع
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Abstract 

Target: The purpose of this study was to determine the effectiveness of social skills training on social 

adjustment of students with learning disabilities. Method: The research method was quasi-
experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study 

consisted of all male students with learning disabilities in Kouhdasht city in the academic year 98-99. 

Twenty students with learning disabilities were selected from among the statistical population and all 
of them were randomly assigned to experimental (n = 10) and control (n = 10) groups. The 

experimental group was trained in 12 sessions 45 minute but the control group did not receive any 

training. Social skills training and social adjustment questionnaire were used for data collection. Data 

were analyzed using multivariate analysis of covariance. Results: The results showed that social skills 
training was effective in improving social adjustment of the experimental group (P <0.05). 

Conclusion: According to the findings of this study, it can be said that social skills training is one of 

the effective treatment methods in improving social adjustment of students with learning disabilities. 
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