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 ملخص البحث
غة العربية لدى الطلبة مستوى التوتر اللغوي في مهارة الكالم بالل التعرف علىيهدف هذا البحث إلى 

إبراز العوامل التي ، و اإلسالمية العالمية بماليزيابغيرها في كلية اإلدارة واللغات في الجامعة ين طقيالنا
لمنهج الوصفي ااعتمد البحث على . يهممهارة الكالم باللغة العربية لد في تؤدي إلى التوتر اللغوي 

تخصص من طلبة  ثالثين طالبا وطالبةة مكونة من من عينجمع البيانات باستخدام استبانة للمسحي ا
 الذين فرع باقوهفي الجامعة اإلسالمية بماليزيا اللغة العربية لالتصال العالمي في قسم اللغات واإلدارة 

باستخدام اإلحصاء تحليل البيانات تم (. تم اختيارهم بالطريقة الغير العشوائية )المتاحة أو المتوفرة
 صل البحث إلى أن مستوى التوتر اللغوي في مهارةتو  لإلجابة عن أسئلة البحث.  واالستداللي الوصفي

 ةامل الرئيسو عمن الإلى أن البحث  صلو  جاء بدرجة متوسطة. وتعينة البحث  الكالم باللغة العربية لدى
قلق بشأن ، الباللغة العربيةأو الحديث  لخطاباالتوتر قبل إلقاء ر بعو الش يه يهملدالتوتر اللغوي في 

التحدث  قلق من ارتكاب األخطاء أثناء، والةال باللغة العربيفع  الذات بشكل  الفشل في التعبير عن
اللغوي في  في مستوى التوتر ذات داللة إحصائية ق و فر وأظهرت النتائج عدم وجود  .باللغة العربية
م البحث ي .والسنة الدراسية حسب متغير الجنس باللغة العربيةمهارة الكالم  توصيات منها تشجيع قد 

على زيادة  الطلبة على ممارسة مهارة الكالم باللغة العربية وتوفير البيئة المناسبة لذلك، مع التركيز
ق الثقة بالنفس خاصة عند تصحيح األخطاء اللغوية. يوصي البحث باجراء أبحاث للكشف عن الطر 

الفع الة في تطوير مهارة الكالم لدى طلبة اللغة العربية للناطقين بغيرها وتعزيز الثقة في ممارسة اللغة 
 ستمرار.االعربية ب

 
 . اللغة العربية للناطقين بغيرهااللغوي، مهارة الكالم،  التوتر الكلمات المفتاحية: 


