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 مستخلص البحث
 

لصيقة احلذر ادلصّور يف بالة السيجارة على رغبة التدخٌن للطاّلب ادلدّخنٌن جبامعة موالنا . تأثًن إحساس 44741411جرافيانا، جيسال أرنيس. 
 .5148احلكومية ماالنج، مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. البحث اجلامعي. كّلية سيكولوجية. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 

دلعرفة ادلوضوع مبساعدة احلواش، يعين تسلم الشخص مثًنا من اخلارج واعيا مث حتول للفهم والتفسًن على ذلك ادلثًن كي  اإلحساس هو عملية
هناك ثالثة أوجه لتشكيل رغبة  . أّما رغبة التدخٌن هي عادة تدخٌن الشخص ادلستمّرة ادلتكّررة بشعور الفخر وثبوت التدخٌن.يكون ادلعىن ادلفهوم

سيجارة الشخص يف التدخٌن، وهي: استجابة على التدخٌن والشعور على التدخٌن وتشجيع للميول إىل التدخٌن.  كانت لصيقة احلذر ادلصّورة يف بالة 
يف بالة سيجارة ستشجع على ادلدخنٌن ر والصو  عن خماطر التدخٌن يف صّحتهم. االتصال البصري ادلؤثّرة يف أذهان وسلوك ادلستهلكٌن هي من أشكال

 لتذكر ذلك احلذر حينما يستهلكون السيجارة حىت تشكل إحساسا جديدا على التدخٌن وتغًن ميول ادلدخنٌن على التدخٌن.

ب ادلدّخنٌن لصيقة احلذر ادلصّور يف بالة السيجارة على رغبة التدخٌن للطالّ إحساس ( دلعرفة قدرة تأثًن 4فاألهداف من هذا البحث هي: 
( دلعرفة قدر رغبة التدخٌن للطاّلب ادلدّخنٌن جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 5جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 ماالنج.
موضع  519ادلنتشرة يف اإلحساس الباسط ومقياس رغبة التدخٌن استخدمت الباحثة ادلدخل الكّمي. أّما أدوات البحث هي مقياس 

بندا. واستخدمت الباحثة حتليل ارتباط حّظ ادلنتج  69يتكّون على مقياس رغبة التدخٌن بنود و  8يتكّون على  اإلحساس الباسطالبحث. ومقياس 
 واالرتداد اخلطي.

%، واألسفل يبلغ على 32%، وادلعتدل يبلغ 41,7اإلحساس حيتوي على ادلقدار العايل والنتائج من هذا البحث هي أّن مقياس 
- = r%. ونتائج ارتباط ادلتغًّن 6،3ألسفل % وا598,%، وادلعتدل يبلغ 61.9%. أّما مقياس رغبة التدخٌن حيتوي على مقدار العايل 26,2

,245 * p = 0,000  لصيقة إحساس % مبعىن أن االفرتاض يف هذا البحث مقبول. وهو أن فيه عالقة وارتباط سليب بٌن 9وحتليل االرتداد هو
إحساس لصيقة احلذر ادلصور فاخنفضت رغبة التدخٌن للطاّلب ادلدّخنٌن جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية. حينما ارتفع و احلذر ادلصّور 

ل األخرى مثل الصحبة % مؤثّرة من عوام47% أّما 9على رغبة التدخٌن يبلغ  إحساس لصيقة احلذر ادلصوررغبة التدخٌن وهكذا بالعكس. وتأثًن 
   والبيئة واإلدمان وادليول.
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