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:خالصة البحث
يهدف البحث الحالي إلى التعرف عمى مهارات اإلتصال عند المرشدين التربوييين يوي تربيوح محاياوح البصورة

 ياقتضى البحث بناء أداة لقياس، ً) مرشداً يمرشدة76( ) وكان عدد ايراد العينح1026-1025( لمعام الدراسي
)5(  يتم تحقو الصود الاوا رن مون عوضل عرضو( عموى، ) يقرة00( ييتألف المقياس من، مهارات اإلتصال
كموا، ثم أجرن صد البناء يالصد التمييزن يكانت جميع الفقرات مميزة،عبراء يي اعتصاص اإلرشاد النفسي
) ييريقوح ألفووا كرينبوار بدرجووح0905( () يبمسوتي دللوو09891( ايجود الثبوات بيريقووح التجزلوح النصووفيح يقود بمو

 ل تيجود يوري بوين أيوراد العينو( يوي مهوارات اإلتصوال تبعواً لمتغيور الجونس:( يتيصل البحث إلى أنو،)09880(
) يدرجوح0905( () عند مستي الدلل1900( ) مقارنح بالقيمح الجديليح0،206( يحسب القيم( التاليح المحسيبح

 يتيج و وود ي و ووري ب و ووين ايو و وراد العين و وو( حس و ووب س و وونيات العدم و ووح يحس و ووب القيم و ووح التالي و ووح المحس و وويبح،)70( الحري و ووح

) لصالح المرشودين التربوييين الو ين لوديهم0905( ) عند مستي الدللح1900()مقارنحً بالقيمح الجديليح19755(
Abstract:

.) سنيات5(عدمح أكثر من

The current research aims to identify the communication skills when
counselors in the education of the province of Basra for the academic year (20152016) and the number of members of the sample (76) counselors, and the

necessary research to build a tool for measuring communication skills consists of
the scale of (30) items, was achieved virtual honesty through presentation to the
(5) experts in the competence of psychelogical counseling and conducted, then
construction sincerity and honesty discriminatory conducted were all paragraphs
characteristic also created stability in a way Split-Half method (0,892) and the
level of significance (0.05), and ina manner Alpha cronbach degree (884)
reached found that: There are no differences between the sample in

communication skills depending on the variable type and by the calculated value
(0.106) compared to (2.00) spreadsheet at the level of (0.05) and the degree of

freedom (74), and nodifferences between the sample according to year of service
according to the calculated value of T compared to 2,755 at 2,00 spreadsheet at

the level of 0,05 in favor of educational counselors who have more than five years
of service.

