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 ملخص
الحاجات التواصلية  على إلى التعرف الدراسة الحاليةتهدف    

اضطراب  ذوي طفالألواالجتماعية واألكاديمية والتكيفية والسلوكية ل
الفروق  على تعرفالطيف التوحد في األردن من وجهة نظر األمهات، و 

عمر الطفل، وجنس الطفل، ونوع : بين الحاجات تبعًا لمتغيرات
أم لطفل من أطفال ) 100(راسة بلغ عدد أفراد الد. االضطراب

  . ربدإ اضطراب طيف التوحد في مدينتي عمان و 
حاجات أطفال أداة لقياس ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير    

فقرة موزعة على خمسة ) 75(اضطراب طيف التوحد تكون من 
مجاالت رئيسة، تضمنت الحاجات في المجال االجتماعي، والحاجات 

لحاجات في المجال السلوكي، والحاجات في في المجال األكاديمي، وا
تتوافر فيها شروط ، لتكيفياالمجال التواصلي، والحاجات في المجال 

تمت معالجة البيانات إحصائيًا عن طريق . الصدق والثبات المناسبة
تحليل  اختبارو  حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،

، واختبار تحليل التباين (Three–way ANOVA)الثالثي  التباين
  .(MANOVA)المتعدد 

أظهرت نتائج الدراسة أن تقدير األمهات الكلي لحاجات أبنائهن على    
مرتبة ترتيبا تنازليًا  قد جاءت الحاجاتو األبعاد الخمسة جاءت مرتفعة، 

، ثم المجال التواصليالمجال السلوكي، يليها المجال : على النحو األتي
  . فالمجال األكاديمي ال التكيفي،والمج االجتماعي،

أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لحاجات  كما   
أطفال طيف التوحد في األردن من وجهة نظر األمهات يعزى لنوع 
االضطراب ولصالح التوحد التقليدي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية 

مهات يعزى لحاجات أطفال طيف التوحد في األردن من وجهة نظر األ
وكذلك أظهرت الدراسة وجود فروق . الختالف الجنس ولصالح اإلناث

ذات داللة إحصائية لحاجات أطفال طيف التوحد في األردن من وجهة 
نظر األمهات يعزى لمتغير عمر الطفل، ولصالح عمر من خمسة 

  .سنوات فأقل
اضطراب طيف التوحد، الحاجات، األمهات، : (المفتاحية الكلمات
 ).فالاألط
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Abstract 

 
The present study aims toidentify the most important 
communicative, social, academic, adaptive and 
behavioral needs for children with autism spectrum 
disorder (ASD) in Jordan according to their mothers, 
and to find out the differences between the needs 
depending on the variables: child's age, child's gender, 

and the type of disorder.The study sample consisted of 

(100) autism spectrum disorder child's mother, in the 
cities of Amman and Irbid. 

To achieve the objective of the study, a scale 
of needs  was constructed, consisted of (75) items 
distributed on five key dimensions, which included: 
needs in the social field, academic field, behavioral 
field, communicative field, and adaptive field, which 
meets the requirements of appropriate validity and 
reliability. The data was processed statistically by 
calculating the averages, standard deviations, Three–
way ANOVA, and MANOVA. 

The results showed that the estimate of 
mothers overall needs of their children on five 
dimensions was high, and they rated the domains of 
needs in terms as follows: academic needs, followed by 
the communicative needs, then the social needs,  then 
the adaptive needs, then the academic needs. 

In addition, the study showed a statistical 
significant differences to the needs of children's with 
autism spectrum disorder according to their mothers 
due to the type of disorder in favor of traditional 
autism. And there were a statistical significant 
differences to the needs of children's with autism 
spectrum disorder according to their mothers due to 
variable of gender in favor of females. And the study 
also showed a statistical significant differences to the 
needs of children with autism spectrum disorder 
according to their mothers due to variable of child's age 

in favor of five years or less. 
Key words: Autism Spectrum Disorder (ASD), Needs, 
Mothers, Children. 
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