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 Abstract 
Introduction: Impulsive buying behavior can have many negative 
consequences for a person. The present study was conducted to 
investigate the mediating role of cognitive emotion regulation 
strategies in the relationship between mindfulness and impulsive 
buying behavior.  
Method: The design of the present study is a correlational design. 
The statistical population of the present study included all 
consumers and buyers aged 18-65 years of Tehran who were 
selected by purposeful sampling method to participate in the study 
according to the inclusion criteria of 242 people (157 females, 85 
males). The standard impulsive purchase questionnaire, 
mindfulness questionnaire and Cognitive Emotion Regulation 
Questionnaire (CERQ) were used to collect data.  
Finding: Pearson correlation coefficient and path analysis method 
in structural equation modeling were used to analyze the data. The 
results showed that adaptive strategies of emotion regulation and 
mindfulness had a significant negative correlation with sudden 
buying behavior and uncompromising strategies of emotion 
regulation had a significant positive correlation with sudden 
buying behavior (P <0.01). Cognitive emotion regulation strategies 
also mediated the relationship between mindfulness and instant 
buying behavior.  
Conclusion: Therefore, instant purchasing behavior can be 
improved by designing programs based on improving cognitive 
emotion regulation strategies and mindfulness. 
Keywords: Mindfulness, emotion regulation, impulsive buying 
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 مقدمه
اسات.   او خرید رفتار و کننده مصرف خرید تصمیم کننده، مصرف رفتار و بازاریابي مباحث از یکي

 در  کاه  آنجاا  از شاود.  مي آغاز کننده مصرف رفتار چرایي و چگونگي در  با موفق بازاریابي

 در آن تأثیر و آني خرید موضوع است، برابر تجاری موفقیت با مشتریان و کنندگان رفتار مصرف

(. 1931دارد )الحسایني المدرساي، امینیاان و بااقری،      توجهي شایان اهمیت کننده، رفتار مصرف
 بسیار کنندگان مصرف میان که در شودمي گفته خرید هایرفتار از یکي به 1آني )تکانشي( خرید

 بایاد  آنچاه  ارزیاابي  باه  هنگاام خریاد   که چرا ندارد؛ ارتباطي خرید دربارۀ تفکر با و است فراگیر

 مرزهاای  خرید نوع (. این7112، 7شود )وانکمن، ورهاگن و وان دالن نمي پرداخته شود خریداری

 سابک  و متعادد  هاای ارزیابي جایگزین بدون و شکندمي درهم را خرید فرآیند و متداول منطقي

 از پاس  ناگهااني  خریاد  عماده  طور به (.7112، 9گیرد )سا و الصورت مي پیامدها کردن سنگین

دهاد  ماي  رخ بسایار کوتااه،   زمااني  مادت  در و بیروني یا دروني محر  نوعي فرد از تأثیرپییری
 با بازار اقتصاد خرید نمایند، نیاز هنگام به صرفاً مصرف کنندگان (. در صورتي که7111، 4)هانگ
 بازارهای مصرفي در را ناگهاني خرید نقش و اهمیت وضوح خود به این و شودمي مواجه شکست

ناگهاني  که نکته این به توجه (.7112، 1؛ شرما، میشرا و ارورا1932دهد )اللوها و میری، مي نشان
 یاک  باه  مرباوط  بلکاه  اسات  گردد، مهمنمي تلقي شخصي صفت یک عنوان به منحصراً بودن

 تعاداد  افازایش  باه  توجه با (. امروزه7117، 1است )فروغي، بانگ و صادقي خرید خا  موقعیت

 خریادهای  ای بارای گساترده  هایموقعیت بازارها، شدن رقابتي فرا و درآمد آنها کنندگان،مصرف

 پیچیادگي  دلیال  به آني خرید رفتار (.1937است )میرابي و غالمرضا تهراني،  شده ایجاد ناگهاني

 در بسیار که است خریدی رفتارهای از دسته محصوالت، انواع میان اندازهگستر  بي و رفتار نوع
 (. پژوهش7111؛ هانگ، 1931)الحسیني المدرسي و همکاران،  دارد قرار پژوهشگران توجه کانون

 عوامال  اهمیات نسابي   آشکارشادن  با دارد و زیادی بسیار کاربردی فواید آني، خرید خصو  در

موثری را در جهت کاهش احتمال خرید ناگهاني باه   راهبردهای توان مي آني، خرید رفتار بر مؤثر
افراد درگیر این موضوع پیشنهاد داد.. ذهن آگاهي به عنوان پدیده رواني توجه آگاهانه و هوشیاری 

تواناد باا رفتاار    رسد ميمي ه نظرهای دروني و بیروني یکي از عواملي است که بنسبت به محر 
 خرید آني دارای رابطه منفي باشد.

آگاهي به معنای توجه کردن به شیوهای خا ، هدفمند، در زمان کنوني و بدون قضاوت ذهن
(. دو عنصار  1939کنند )بهرنگ، کریمي باغملک، برادران زاد و محمدی، داوری تعریف ميو پیش
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وت نکردن اهمیت زیادی در ذهن آگاهي دارد. این دو عنصار  اساسي حضور در زمان اکنون و قضا
(. 7112، 1ها نقش اصلي را بر عهده دارد )پار  و داندراها و واکنشاساسي در مورد رخدادها، کنش

به عبارتي توانایي شناسایي دقیق هیجانات خود و آگاهي از آنها به هنگام تولید و همچنین کنتارل  
به اوضاع و افراد مختلف را ذهن آگاهي گویند. ذهن آگاهي حاواس   تمایالت خود در نحوه واکنش

جمع بودن و بیداری صد در صد و آگاه بودن نسبت به همه رخ دادهایي است که در حال حاضر در 
های مربوط اطراف ما و همینطور در درون بدن در حال اتفا، افتادن هستند. افرادی که در مقیاس

های روزانه خاود آگااهي بیشاتری    کنند، نسبت به فعالیتکسب ميبه ذهن آگاهي نمرات بیشتری 
های خودکار ذهنشان )به طور مثال تمایل به گریز از زمان حال و درگیر در دارند و بیشتر با ویژگي

های تلییرپاییر دروناي و بیروناي    گیشته و آینده بودن( و نگر  قضاوت گونه آن نسبت به پدیده
دهناد )کشااورز و   این رو آگاهي لحظه به لحظه را در خود  پارور  ماي  کنند و از آشنایي پیدا مي
(. افراد ذهن آگاه واقعیات دروناي و بیروناي را   7117، 7؛ فریس، مسنر و اسکافنر1931وطن خواه، 

ای از تفکارات،  کنند و توانایي زیادی در مواجه با دامناه گساترده  آزادانه و بدون تحریف ادرا  مي
آگاهي بر بهبود خلق، لیت بردن از زنادگي و اباراز وجاود، بهباود     دارند. ذهن هاهیجانات و تجربه

، 9دلیاوپری، هاارن و اساتین   -های اضطراب، استرس وکاهش پریشاني تأثیر دارد )هاولز، ایوزنشانه
تواناد در بهباود   آگااهي ماي  (. ذهن7171، 4؛ سرمبونسانگ، تانساهاج، سیلپاکیت و گایساوان7117
ای زندگي به خصو  در بهبود عملکرد فردی، ارتباطي، اجتماعي، شللي و حرفههای مختلف جنبه

دهد که ذهن آگاهي ها نشان مي(. نتایج پژوهش7117نقش مهمي داشته باشد )هاولز و همکاران، 
تر نسبت به احساسات و افکار دشوار را افزایش دهد و با پیامد مثبت اصاالح  تواند آگاهي عمیقمي

تر همراه شود )سرمبونسانگ و همکاران، اسب و تکانشي و تقویت شیوه رفتاری سالمرفتارهای نامن
شود که ذهن آگاهي باا تاأثیر مثبتاي کاه بار      (. در واقع گفته مي7117، 1؛ ویلیامز و گراشام7171

تواناد باعاث کااهش مشاکالت ناشاي از      افزایش و تقویت خودکنترلي و تنظیم هیجانات دارد، مي
(. در هماین راساتا یافتاه برخاي از     7112و غیرمنطقي شاود. )پاار  و دانادرا،     رفتارهای هیجاني

آگاهي به افراد برای آگاهي یافتن لحظه باه لحظاه باه    مطالعات گویای این است که آموز  ذهن
شود این افراد با تسلط بر عواطف و هیجانات خاود در  فرایندهای رواني و احساسي خود، باعث مي

تر عمل کنند و باه هماین دلیال باه     های مختلف موفقدر شرایط و موقعیتانجام تکالیف زندگي 
احتمال کمتری ممکن است درگیر رفتارهای ناگهاني و بدون تدبیر و اندیشه شوند )پیترز، اریسامن  

و  7؛ ساالر 7114، 1؛ کارونساکمانکول 7113، 2؛ یکسون، پالیوناس، دلیسال و شاافر  7111، 1و رومر
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تواناد از طریاق   رسد که ذهن آگاهي متلیری است کاه ماي  ن به نظر مي(. بنابرای7111همکاران، 
 تقویت تنظیم هیجان در افراد به کنترل رفتار خرید آني کمک کند. 

دهد یکي از عوامل مؤثر در کنتارل و کااهش وقاوع خریاد     در همین راستا، نتایج مطالعات نشان مي
های جدیاد در  (. نظریه7117)ویلیامز و گراهام،  ای، راهبردهای تنظیم هیجان استآني و رفتارهای تکانه

(. طباق ایان   1934قلمرو هیجان، بر نقش مثبت و انطباقي هیجان تأکید دارند )فوالدچنگ، حسان نیاا،   
ای در فرایند تصمیم گیری، حل مسئله و پرداز  اطالعات داشاته  تواند نقش سازندهها هیجان مينظریه

رد که هیجان همواره سودمند نیست و بیشتر اوقات باید آنهاا را تنظایم   باشد. با این همه نباید فرامو  ک
تواناد  هیجاني ماي  -اند که توانمندی افراد در تنظیم شناختيو مدیریت کرد. تحقیقات مختلف نشان داده

زای زندگي بازی کند )وین، برنساتین و  نقش مهمي را در سازگاری فرد با وقایع هیجان برانگیز و استرس
(. رابطاه روشاني باین تجرباه رویادادهای منفاي و       1934؛ فوالدچنگ، حسن نیا، 7113، 9وکسمانولن ه

هیجاني، راهبردهای تنظیم هیجان و مشکالت هیجاني وجود دارد و استفاده از برخي راهبردهای تنظایم  
ی گیارد. تنظیم هیجاان فرآیناد  شناختي هیجان، روی تجربه هر فرد از این رویدادهای حساس تأثیر مي

کناد و در  های هیجاني، رفتاری و شناختي کمک مياست که به افراد در افزایش، کاهش و یا حفظ مؤلفه
اثر برخورداری از مهارت تنظیم هیجاني، افراد توانایي این را دارند که هیجان خود را به شیوهای مناساب  

یني شوند، بتوانند از شادت  ابراز کنند و در صورتي که درگیر هیجانات ناخوشایند همچون احساس اندوهگ
-(. هنگامي که فرد با یک موقعیت روبرو ماي 1937آن کم کنند )نریماني، عباسي، ابوالقاسمي، و احدی، 

شود، احساس خوب و خو  بیني، به تنهایي برای کنترل هیجانهای وی کافي نیست، او نیاز دارد که در 
افرادی که از مهارتهای تنظیم هیجااني برخاوردار   این لحظات بهترین کارکرد شناختي را نیز داشته باشد. 

توانند به خوبي هیجانات منفي را کاهش دهند و یا کنتارل کنناد و باین تنظایم هیجاان باا       هستند، مي
های افسردگي، اضطراب و اساترس ارتبااط معناادار وجاود     کاهش آسیب رساندن به خود و کاهش نشانه
آور نیسات کاه   دهاد، تعجاب  فرد را به خود اختصا  ميدارد. تنظیم هیجان بخش مهمي از زندگي هر 

تواناد منجار باه انادوهگیني و حتاي آسایب رواناي شاود )را ،         آشفتگي در هیجاان و تنظایم آن ماي   
شاود: راهبردهاای   ماي  (. تنظیم هیجان بیشتر در دو چارچوب مهم بررسي7113، 4وانستینکیست و رایان

کنناد و  شوند و از بروز هیجانات شادید پیشاگیری ماي   يتنظیم هیجاني که پیش از رخداد حادثه فعال م
شوند. راهبردهای تنظیم هیجاني که قبال  راهبردهایي که پس از بروز حادثه و یا پس از هیجان فعال مي

گردند که پاساخ هاای   شوند، باعث تعبیر و تفسیر موقعیت به نحوی ميفعال مي زااسترساز بروز رخداد 
ت را کاهش دهند تنظیم هیجان نیز نقش مهمي در ساازگاری ماا باا وقاایع     هیجاني مرتبط با آن موقعی

دهاد  ها نشاان ماي  (. نتایج پژوهش7113، 1زای زندگي دارد )هرابادی، ورپالکین و وان کیپنبرگاسترس

                                                                                             
1. Charoensukmongkol 

2. Soler 

3. Vine, Bernstein, & Nolen-Hoeksema 
4. Roth, Vansteenkiste, & Ryan 

5. Herabadi, Verplanken, & Van Knippenberg 



 ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه ذهن آگاهی و رفتار خرید آنینقش واسطه

779 

 

 

گایارد  که ظرفیت افراد در تنظیم مؤثر هیجانها بر شادماني روانشناختي، جسماني و بین فردی تاأثیر ماي  
(. مدیریت هیجاناات باه منزلاه فرآینادهای دروناي و بیروناي اسات کاه         1934، حسن نیا، )فوالد چنگ

های عاطفي فرد را در مسیر تحقق یاافتن اهاداف او بار عهاده     مسئولیت کنترل، ارزیابي و تلییر واکنش
 تواناد فارد را در برابار   ( و هرگونه اشکال و نقص در تنظایم هیجاناات ماي   7117دارد )ویلیامز و گراهام، 

اختالالت رواني چون اضطراب و افسردگي آسیب پییر سازد )نریماني، عالي ساری نصیرلو و عفت پارور،  
(. نتایج برخي از مطالعات از ضعف در تنظیم هیجان در افراد با رفتارهای تکانشاي همچاون خریاد    1937
( 7117سان و چاوی ) (. 7117، 7؛ ویلیامز7117؛ ویلیامز و گراهام، 1،7117دهند )سان و چویمي آني خبر

در مطالعه خود به بررسي براز  مدلي برای رفتار خرید آني پرداختناد و نشاان دادناد کاه بادعملکردی      
( 7117باورها و خودتنظیمي در بروز و فراواني رفتارهای خرید آني نقش معنادار دارد. ویلیاامز و گراهاام  )  

و سایر افراد پرداختند و نشان دادند که در با رفتاار  در مطالعه ای به مقایسه افراد با مشکل رفتار خرید آني 
( نیز در ژوهاش خاود نشاان داد کاه     7117شود. ویلیامز )خرید آني دشواری در تنظیم هیجانات دیده مي

 ای هستند.   افراد با رفتار خرید آني دچار مشکالت تنظیم هیجان، توجه آگاهانه ضعیف و فتارهای تکانه
 پدیاده  است و شناسایي ماهیت و ابعااد  بازاریابي، موضوعات مهم یکي ازرفتار خرید مصرف کننده 

تواناد تبعاات منفاي بسایاری در     مي دارد. همچنین رفتار خرید آني توجهي شایان اهمیت ناگهاني، خرید
حیطه فردی، خانوادگي، اجتماعي، اقتصادی و ... به همراه داشته باشد و الزم است باه شناساایي ابعااد و    

تواند دخیال باشاد، عاواملي    عوامل بسیاری مي ناگهاني یل در آن پرداخته شود. در پدیده خریدعوامل دخ
هاای شخصایتي،   همچون عوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و فردی. در گروه عوامل فردی، ویژگاي 

ه باشاند.  توانند تاثیر زیادی بر بروز این رفتار داشات حاالت هیجاني و سایر فاکتورهای رفتاری و رواني مي
رسد هیجانات، نظم بخشي به هیجانات و همچنین ذهن آگاهي به عناوان تواناایي شناساایي    به نظر مي

دقیق هیجانات خود و آگاهي از آنها و کنتارل تماایالت خاود در نحاوه واکانش باه شارایط مختلاف و         
ن بادن در  هوشیاری کامل نسبت به همه رخ دادهایي که در حاال حاضار در بیارون و همینطاور در درو    

توانند نقش موثری در کنترل و مدیریت رفتار خریاد آناي داشاته باشاند. در     حال اتفا، افتادن هستند، مي
تواند رفتار خریاد ناگهااني را   واقع فر  بر این است که ذهن آگاهي از طریق تاثیر بر تنظیم هیجان مي
میانجي تنظیم شناختي هیجاان  تحت تاثیر قرار دهد. بر همین اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسي نقش 

 باشد.در رابطه بین ذهن آگاهي و رفتار خرید آني مي
 

 

 

 
 

                                           
1. Sohn, & Choi 

2. Williams 
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 روش  
از هاا  همبستگي از نوع مدل یابي معادالت ساختاری اسات. بارای تحلیال داده    -رو  پژوهش توصیفي

زاد )ذهان  استفاده شد. در این پژوهش یاک متلیار مساتقل یاا بارون      رو  الگویابي معادالت ساختاری
ای )راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شاناختي هیجاان( و یاک متلیار     هي(، دو متلیر واسطهآگا

زاد )رفتار خرید ناگهاني( وجود دارد. جامعه آماری پاژوهش حاضار شاامل تماام مصارف      وابسته یا درون
شارکت بااني   سال شهر تهران بود. برای نمونه گیری از بین ماراجعین باه    12-11کنندگان و خریداران 

مارد(   21زن،  112نفار )  747های ورود به مطالعه بودند، تعداد تجارت آریانا شهر تهران که دارای مال 
های ورود شامل دامنه ساني  گیری هدفمند برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. مال به رو  نمونه

ا به گزار  خاود آزماودني(   ، تمایل به شرکت در مطالعه، نداشتن بیماری جسمي و رواني حاد )بن11-12
هاا  های خروج شامل عدم تمایل به ادامه دادن به پژوهش و عدم تکمیل درسات پرسشانامه  مال  .بود

بود. در ابتدا به منظور رعایات مالحظاات اخالقاي، مختصاری در ماورد اهاداف و اهمیات پاژوهش و         
-شد و در ادامه پرسشانامه  ها به آنها توضیحاتي دادههمچنین محفو  ماندن اطالعات شخصي آزمودني

 ها در اختیار افرادی که تمایل برای همکاری داشتند، قرار گرفت.  

 

 ابزارهای پژوهش

( 7117) 1پرسشنامه را پار ، کایم، فاانچس و فااکس    اینالف( پرسشنامه استاندارد خرید آنی: 

شاود کاه رفتاار خریاد     ميگویه را شامل  1اند. این ابزار به منظور سنجش رفتار خرید ناگهاني تهیه کرده
سنجد. بارای باه دسات آوردن    ای کامالً مخالفم تا کامالً موافقم ميگزینه 1ناگهاني هر فرد را در طیف 

شاود. دامناه نمارات    تقسیم ميها ها با هم جمع شده و بر تعداد آننمره کل این مقیاس، نمره همه گویه
یزان رفتار خرید ناگهااني بیشاتر اسات. روایاي و     گیرد و کسب نمرات باالتر گویای مقرار مي 1-71بین 

( در حد مطلوب گازار  شاده اسات. امینیاان جازی      7117پایایي این مقیاس توسط پار  و همکاران )
گازار    29/1و ضاریب پایاایي بازآزماایي آن را     31/1( ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 1934)

وری و محتوایي این ابازار را ماورد تأییاد قارار داد. در     کرده است. همچنین وی در مطالعه خود، روایي ص
 به دست آمد. 22/1مطالعه حاضر، ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 

در پژوهش حاضر به منظور سنجش ذهن آگااهي از   ب( پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ:

و همکااران   7ساط واال  فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهي فرایبورگ استفاده شده است. این پرسشنامه تو
( تاا باه   4شود که بر روی یک مقیاس لیکرت از همیشاه ) گویه است و از آزمودني خواسته مي 14دارای 
گایاری  ، به صورت معکوس نمره19( به سؤاالت پاسخ دهد. شایان ذکر است که عبارت شماره 1ندرت )
بیشتر نشاانگر ذهان آگااهي بااالتر     است. نمره  11و حداکثر  14شود. حداقل نمره در این پرسشنامه مي

                                           
1. Park, Kim, Funches & Foxx 

2. Walach 
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است. طراحان این پرسشنامه ضریب پایایي فرم کوتاه پرسشانامه ذهان آگااهي فرایباورگ را باه شایوه       
را برای آن گزار  دادناد. آنهاا روایاي ساازه و محتاوایي و       39/1ضریب آلفای کرونباخ بررسي و مقدار 

دادند. در طي یک بررسي در داخال کشاور، فارم     صوری این پرسشنامه را در مطالعه خود مورد تایید قرار
( 1931کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهي فرایبورگ توسط قاسمي جوبنه، عرب زاده، جلیلاي نیکاو و علیپاور )   

هاای  روایي همزمان با مقیاس ابتدا به فارسي ترجمه و سپس روایي و پایایي آن مورد بررسي قرار گرفت.
مناسب گزار  شاد. نتاایج    11/1( در سطح معناداری =12/1r) ( و تنظیم هیجاني=13/1rخودکنترلي )

ها داشته و از روایاي  مدل تحلیل عاملي تأییدی نشان داد که ساختار پرسشنامه براز  قابل قبولي با داده
عاملي مطلوبي برخوردار است. همچنین پایایي محاسبه شده با اساتفاده از ضارایب بدسات آماده بارای      

به دست آمد. در مطالعه حاضار، مقادار    39/1پایایي بازآزمایي به فاصله چهار هفته  و 37/1آلفای کرونباخ 
 برای آلفای کرونباخ این پرسشنامه به دست آمد. 23/1

یاک پرسشانامۀ    (:CERQج( پرسشذنامه راهبردهذای تنظذیم شذناختی هیجذان )     

 91پرسشانامه دارای  اند. نسخۀ اصلي این ( تهیه کرده7111خودسنجي است که گارنفسکي و همکاران )
انگااری  پییری، فاجعهخرده مقیاس است. خرده مقیاسهای مالمت خویش، نشخوارگری، دیدگاه 3ماده و 

شاوند پاییر ، تمرکاز مجادد     و مالمت دیگران راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختي هیجان تلقي مي
انه تنظیم شاناختي هیجاان هساتند.    ریزی، ارزیابي مجدد مثبت راهبردهای سازگارمثبت، تمرکز بر برنامه

ای )همیشه، اغلب اوقات، معموالً، گاهي، هرگاز( جماع   درجه 1های این پرسشنامه در یک پیوستار پاسخ
حاصال در  ها است و حداکثر نمره 121و حداکثر نمره  91گردند. در این پرسشنامه حداقل نمره آوری مي

است. سازندگان این پرسشانامه پایاایي آن را از طریاق     111 و در راهبرد ناسازگارانه 21راهبرد سازگارانه 
و بارای کال    21/1، بارای راهبردهاای منفاي    31/1محاسبۀ آلفای کرونباخ، بارای راهبردهاای مثبات    

( هنجاریابي شده اسات و  1923اند. این پرسشنامه در ایران توسط حسني )گزار  کرده 39/1پرسشنامه 
های آن گزار  شاده اسات. روایاي آن از طریاق     برای خرده مقیاس 21/1تا  23/1دامنه آلفای کرونباخ 

ها و با روایي سازه مطلوب گازار   بین خرده مقیاس 19/1تا  97/1تحلیل عاملي اکتشافي با همبستگي 
هاای میاانگین، انحاراف    ها در بخاش آماار توصایفي، از شااخص    برای تجزیه و تحلیل داده شده است.

پیرسون و در بخش آمار استنباطي از رو  تحلیل مسیر در مدل معاادالت  استاندارد و ضریب همبستگي 
ها با استفاده از نرم افزارهای آمااری  -ساختاری استفاده شده است. همچنین عملیات تجزیه و تحلیل داده

71-SPSS  وAMOS  .صورت گرفت 

 

 هایافته
ضارایب همبساتگي متلیرهاا در    های توصیفي مربوط به میانگین و انحاراف اساتاندارد و مااتریس    یافته
گزار  شده است. نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای ساز  یافته تنظیم هیجاان و ذهان    1جدول 
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آگاهي با رفتار خرید آني دارای همبستگي منفي معنادار هستند. راهبردهای ساز  نایافته تنظیم هیجاان  
 (.>11/1Pبا رفتار خرید آني دارای همبستگي مثبت معنادار بود )

 
 . میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش0جدول 

 M SD 1 2 5 0 متغیر

    1 43/2 11/99 ذهن آگاهي
راهبردهای ساز  یافته 
 تنظیم هیجان

14/12 11/11 **14/1 1   

راهبردهای ساز  نایافته  
 تنظیم هیجان

12/49 37/11 **12/1- **41/1- 1  

 1 43/1** -41/1** -14/1** 12/4 21/14 آنيرفتار خرید  
11/1P<* : 11/1P<  :** 

 
ای راهبردهای ساز  یافته و ساز  نایافته تنظیم شاناختي هیجاان   به منظور بررسي نقش واسطه

 بارای  هاا، داده تحلیال  از در رابطه ذهن آگاهي و رفتار خرید آني از رو  تحلیل مسیر استفاده شد. قبل

 بررساي  باه  کنناد، مي برآورد را معادالت ساختاری مدل زیربنایي هایها مفروضهداده هاینک از اطمینان

  شد. پرداخته آنها
 نارم افازاری   برناماه  از اساتفاده  باا  متلیاری  تاک  پرت هایبررسي داده جهت حاضر، پژوهش در

SPSS هاینمره Z دارای  آزماودني  1هاای مرباوط باه    که نمره نشان داد شد. نتایج محاسبه متلیرها
شادند. نتاایج آزماون     حایف  افاراد  ایان  هاداده تحلیل در لیا است و میانگین پایین یا باال معیار انحراف

خطي چندگاناه  کلموگروف اسمیرنوف نیز گویای نرمال بودن توزیع پراکندگي متلیرهای پژوهش بود. هم
رسي قرار گرفت. نتاایج نشاان داد   مورد بر 7و عامل تورم واریانس 1بین متلیرها با استفاده از آماره تحمل

-هستند و نشان دهنده عدم وجود هام  11/1تحمل به دست آمده برای متلیرها باالی  پییریانعطافکه 

چنین مقدار عامل تورم واریاانس باه دسات آماده بارای متلیرهاا       خطي چندگانه بین متلیرها است و هم
 الگاوی  آزماودن  بین متلیرها است. جهت بودند که نشان دهنده عدم خطي چندگانه 11/1تر از کوچک

نقش میانجي راهبردهای ساز  یافته و ساز  نایافته تنظیم شناختي هیجان در رابطه ذهان   پیشنهادی
ایان   پیشانهادی  شاد. الگاوی   استفاده ساختاری معادالت رو  الگویابي آگاهي و رفتار خرید ناگهاني، از

خارده مقیااس    دو باین )مساتقل(،  پایش  عنوان متلیار  به متلیر یک که دارد متلیر 4 مجموع در فرضیه
متلیار   یاک  میاانجي و  متلیر عنوان به راهبردهای ساز  یافته و ساز  نایافته تنظیم شناختي هیجان

است. پیش از بررسي ضارایب مسایر، برازنادگي الگاوی اصالي       مال  متلیر عنوان به )رفتار خرید آني(
 خي دو، مجیور جمله از برازندگي هایشاخص اساس بر هاهداد با پیشنهادی الگوی بررسي شد. براز 

                                           
1. Tolerance 

2. Inflation factor variance 
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 صافر  از خاي  مجایور  مقدار است.  هرچه شده گزار  7جدول  در مطلق برازندگي عنوان شاخص به

 را نموناه  حجام  خاي،  مجایور  فرماول  چاون  وجود این، شود. بامي مدل کمتر برازندگي باشد، بزرگتر
 گردد.مي دارمعني لحا  آماری به معموالً و شودمي متورم زرگب هاینمونه مورد در آن مقدار دربردارد،

 دهندمي قرار بررسي آن مورد آزادی درجه به نسبت را خي مجیور پژوهشگران از بسیاری دلیل این به

-استفاده ماي  براز  نیکویي سرانگشتي شاخص یک عنوان به عددی را این دو مقدار نسبت معموالً و

 هاا شاخص این است. در گزار  شده 7 جدول در نیز  9CFIو ، 1GFI ،7AGFI هایکنند. شاخص

 خطاای  میانگین مربعات شاخص دیگر، مناسب شوند. شاخصمي قلمداد قبول قابل باال به 3/1 براز 

هاای  مادل  بارای  و است قبول قابل 12/1 از کمتر مقدار آن اساس بر که است RMSEA)4 (برآورد
، مقادار مجایور   7با توجه به اطالعات مربوط به جدول  شود.مي رفتهگ نظر در کمتر و 11/1 بسیارخوب
 711معنادار است. با توجه به باال بودن نموناه پاژوهش از    >11/1Pبوده و در سطح  91/12خي برابر با 

بود. بار اسااس ایان شااخص،      12/1نفر، از نسبت خي دو بر درجه آزادی استفاده شد که مقدار آن برابر 
هاای  باشد تا الگو مورد تایید قرار گیارد. باا توجاه باه شااخص      9ین نسبت نباید بیش از عدد حاصل از ا

برابار باا    CFI، شااخص  91/7ارزیابي برازندگي الگو به ویژه نسبت مقدار خي دو به درجه آزادی برابر با 
برابار باا    RMSEAو شااخص   31/1برابار باا    AGFI ، شاخص39/1برابر با  GFI، شاخص 31/1
 توان گفت الگو از براز  خوبي برخوردار است.مي 14/1

 
برازش مدل واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه ذهن آگاهی و رفتار خرید های . شاخص2جدول 
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4. root-mean-square error of approximation 
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 آگاهی و رفتار خرید آنیای تنظیم هیجان در رابطه بین ذهن. الگوی پیشنهادی نقش واسطه0شکل 

 
دهاد. همچناین   گیری اثر مساتقیم متلیرهاا بار یکادیگر را نشاان ماي      های اندازهشاخص 9جدول 

براساس نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش، اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کال باه دسات آماده بارای      
 ارائه شده است. 9پژوهش در جدول متلیرهای 

 
ای تنظیم شناختی . ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مسیرهای مستقیم مدل فرضی نقش واسطه3جدول 

 هیجان در رابطه بین ذهن آگاهی و رفتار خرید آنی

 B β مسیرها
خطای 

 معیار

نسبت 

 بحرانی
p 

 11/1 -71/7 199/1 -71/1 -42/1 اثر مستقیم ذهن آگاهي بر رفتار خرید آني
 11/1 14/4 174/1 12/1 72/1 اثر مستقیم ذهن آگاهي بر تنظیم ساز  یافته تنظیم هیجان
 11/1 -22/9 112/1 -17/1 -34/1 اثر مستقیم ذهن آگاهي بر تنظیم ساز  نایافته تنظیم هیجان
اثر مستقیم تنظیم ساز  یافته تنظیم هیجان بار رفتاار خریاد    

 آني  
13/1- 41/1- 112/1 29/7- 112/1 

اثر مستقیم تنظیم ساز  نایافته تنظیم هیجان بر رفتاار خریاد   
 آني

11/1 92/1 192/1 14/7 11/1 

 CR ها از دو شاخص جزیي نسبت بحرانيپس از بررسي و تأیید الگو برای آزمون معناداری فرضیه

یاا کمتار از    31/1تر از مقدار بحراناي بایاد بیشا    11/1استفاده شده است. بر اساس سطح معناداری  P و
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 برای مقادار  11/1شود. مقادیر کوچکتر از باشد، مقدار پارامتر غیر از این در الگو مهم شمرده نمي -31/1

P 31هاای رگرسایوني باا مقادار صافر در ساطح       حاکي از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای وزن 
 11/1، از لحا  آمااری در ساطح حاداقل    9درصد است. بنابراین تمام مسیرهای مورد گزار  در جدول 

 معنادار هستند.
 

. ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مسیرهای غیرمستقیم مدل فرضی نقش راهبردهای تنظیم 4جدول 

 هیجان در رابطه بین ذهن آگاهی و رفتار خرید آنی

 خرید آنی مسیرها

 b SE β P R2 

 اثر 
 مستقیم

19/1 -42/1 ذهن آگاهي
- 

71/1- 11/1 - 

11/1 -13/1 راهبرد ساز  یافته تنظیم هیجان
- 

41/1- 112/1 - 

 - 11/1 92/1 19/1 11/1 راهبرد ساز  نایافته تنظیم هیجان 
 اثر 

 غیرمستقیم
ذهن آگاهي از طریق راهبردهای 
 ساز  یافته تنظیم هیجان

11/1 11/1 13/1 11/1 - 

ذهن آگاهي از طریق راهبردهای  
 هیجان ساز  نایافته تنظیم

77/1 14/1 17/1 11/1 - 

 72/1 11/1 47/1 17/1 21/1 ذهن آگاهي اثر کل

 
ضریب مسیر غیرمستقیم ذهن آگاهي به خرید آني از طریق راهبردهای ساز  یافته تنظیم هیجاان  

(11/1≥P ،13/1β=    ( و از طریق راهبردهای سااز  نایافتاه تنظایم هیجاان )11/1≥P ،17/1β= در )
معناادار اسات    11/1است. ضریب مسیر کل بین ذهن آگاهي به خرید آني در سطح معنادار  11/1سطح 
(11/1≥P ،47/1β=   همچنین ضریب تعیین برابر باا .)باود کاه باه بیاان دیگار ذهان آگااهي و        72/1

درصد از واریانس متلیر خرید آناي را   72راهبردهای ساز  یافته و ساز  نایافته تنظیم هیجان مجموعاً 
 .کنندتبیین مي

 

 بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان داد که ذهن آگاهي با راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان و راهبردهاای ناساازگارانه   
تنظاایم هیجااان بااه ترتیااب دارای رابطااه مثباات و منفااي معنااادار دارد. ایاان یافتااه بااا نتااایج مطالعااات 

( و کارونساکمانکول  7112) 7و فاشان  (؛ کاتساو، لیاز  7111و همکاران ) 1(؛ بایول7114) کارونسکمانکول

                                           
1. Boyle 

2. Kotsou, Leys, & Fossion 
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( در مطالعه خود به بررسي رابطه تنظایم هیجاان و ذهان    7111و همکاران ) ( همسو است. بایول7114)
آگاهي در افراد افسرده پرداختند و نشان دادند که در ایان افاراد، ذهان آگااهي بیشاتر باه تنظایم بهتار         

( در بررسي 7112کند. کاتسو و همکاران )ميهیجانات و در نتیجه کاهش شدت عالئم افسردگي کمک 
های معنادار بهزیستي و سالمتي هساتند کاه   بینخود نشان دادند که شایستگي و تنظیم هیجاني از پیش

( در مطالعه خاود نشاان داد کاه ذهان     7114آگاهي ناشي شوند. کارونسکمانکول )توانند از ذهنخود مي
آن در افازایش خودکارآمادی و کااهش اساترس ادرا  شاده      آگاهي با تاثیر بر هو  هیجاني و تقویت 

 نقش دارد.  
در تبیین این یافته باید بیان داشت که ذهن آگاهي بر توجه انعطااف پاییر، گشاودگي و کنجکااوی     
-تاکید دارد. ذهن آگاهي فرایند آگاهي نه فکر کردن است و نگر  گشودگي و کنجکاوی را شامل ماي 

بر دارد. افراد ذهن آگاه واقعیات دروني و بیروني را آزادانه و بادون تحریاف   شود و انعطافپییری ذهن را در
)اعام از  هاا  ای از تفکرات، هیجانهاا و تجرباه  کنند و توانایي زیادی در مواجهه با دامنه گستردهادرا  مي

یجانهاای  دهد تا این نکته را در  کنناد کاه ه  خوشایند و ناخوشایند( دارند و این فرایند به آنها یاری مي
همچنین به فارد ایان امکاان را     منفي ممکن است رخ دهد، اما آنها جز ثابت و دائمي شخصیت نیستند.

تامل پاسخ دهد، با تفکر و تامل پاساخ دهاد و   دهد تا به جای آنکه به رویدادها به طور غیرارادی و بيمي
هیجاناات باه ویاژه هیجاناات      تواند در مدیریت و تنظیم مناسباین فرایندهای ناشي از ذهن آگاهي مي

 (.7114منفي و استفاده از راهبردهای سازگارانه تظیم هیجان موثر عمل کند )کارونسکمانکول، 
نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان با رفتار خرید ناگهاني رابطه منفاي و  

رابطه مثبت معنادار دارد. این یافتاه باا نتاایج     راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان با رفتار خرید ناگهاني
(؛ ساان و چاوی   7117) 7(؛ اساکریبر، گرانات و اودالگ  7111) 1مطالعات پرادیپتو، ویناتا، ماارتي و ازیازا  

 ( هماهنگ بود.7117( و ویلیامز )7117(؛ ویلیامز و گراهام )7117)
راد باا رفتاار خریاد آناي، نااتواني در      ای نشان دادند که در افا ( در مطالعه7111پرادیپتو و همکاران )

شود در بروز ایان  مي اندیشیدن قبل از خرید کردن که از ناتواني در خودکنترلي و مدیریت هیجانات ناشي
( در بررسي خود نشان دادناد کاه نااتواني در تنظایم     7117رفتار نقش مهمي دارد. اسکریبر و همکاران )
سازگارانه در فرایند تفکر قبل از خریاد تاداخل ایجااد کارده و     هیجان و استفاده از راهبردهای هیجاني نا

( در مطالعه خود به بررسي براز  مدلي برای رفتاار  7117شود. سان و چوی )مي موجب رفتار خرید آني
خرید آني پرداختند و نشان دادند که بدعملکردی باورها و خودتنظیمي در بروز و فراواني رفتارهای خریاد  

( در مطالعه ای به مقایسه افراد با مشکل رفتار خرید آناي  7117دارد. ویلیامز و گراهام  ) آني نقش معنادار
شاود.  و سایر افراد پرداختند و نشان دادند که در با رفتار خرید آني دشواری در تنظیم هیجانات دیاده ماي  

                                           
1. Pradipto, Winata, C., Murti, & Azizah 

2. Schreiber, Grant, & Odlaug 
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ت تنظایم هیجاان،   ( نیز در ژوهش خود نشان داد که افراد با رفتار خرید آني دچار مشاکال 7117ویلیامز )
 ای هستند.   توجه آگاهانه ضعیف و فتارهای تکانه

 انجاام  بادون  خرید این زیرا است، تفکر بدون ناگهاني در تبیین این یافته باید بیان داشت که خرید

شوند کاه  مي آني معموالً با این ویژگي شناخته خرید . افراد دچار رفتار پییرد مي انجام زیاد های ارزیابي
 نظار  در را خود خرید پیامدهای کمتری و به احتمال رت تفکر قبل از اقدام به عملي ناتوان هستنددر قد

کنند. در علت یابي ناتواني ایان افاراد در اندیشایدن    مي فکر دقت به فکر خرید آن درباره و یا گیرند مي
شیدن به شدت تحت تااثیر  شود که توان این افراد در تفکر و اندیمي قبل از اقدام کردن اینگونه استدالل

شاود کاه   ماي  هیجاناتشان قرار دارد و آنها قادر به مدیریت هیجانات و تنظیم آن نیستند و در واقع گفتاه 
افتاد )ساان و چاوی،    رفتارهای این افراد عموماً تکانشي بوده و در حاالت و موقعیت هیجاني اتفاا، ماي  

ای از هیجاناات منفاي و ناخوشاایند و یاا     حظاه رهایي ل برای تنها فردی (. به عبارت دیگر، چنین7117
 فکار  شاده  ایجااد  پیش از مسئله یک حل به و دارد تمرکز خرید میل پاسخ به از آني حاصل خشنودی

شاود  مي انجام سریع و درنگ بي ناگهاني بسیار آن خرید و کاال دیدن میان زماني کند. اغلب فاصلهنمي
 و اسات  رد نظر است. در واقع رفتار خرید ناگهااني کوتااه  و این خود گویای هیجاني عمل کردن فرد مو

شود و در همین راستا، به عقیده برخي از محققان ایان حاوزه، در    مي اتخاذ عجوالنه بسیار خرید تصمیم
 گیاری تصامیم  فرآیناد  در مهمي کنترلي و خود تنظیمي نقش افراد با رفتار خرید ناگهاني ضعف در خود

 باا  ارتبااط  در ویاژه  باه ها وسوسه با توانایي مقابله دهنده نشان کنترلي ید. خودنمامي ایفا ناگهاني خرید

 کاه  دارند توافق موضوع این سر بر ناگهاني رفتار خرید حوزه های پژوهش بیشتر است و ناگهاني خرید

ر و ایان در واقاع بیاانگر نااتواني فارد د      دارند پاییني خود کنترلي دهند، مي انجام ناگهاني خرید کساني
تنظیم و نظم بخشي به هیجاناتي است که در لحظاه خریاد در حاال عمال کاردن هساتند. همچناین        

برناد ویاژه اسات کاه      با منافع خرید یک محصول و مزایا ناشي از هیجاني پییریانعطافموضوع دیگر، 
 ویاژه،  طبق یافتاه مطالعاات موجاود، برنادهای     شود.مي تجربه برای خریدار آن محصول هیجان انگیز

 و لیا شودمي گیاریارز  کنندگان توسط مصرف که آورندمي وجود به را متفاوتي هیجاني هایرز ا

 خلقاي افاراد   حاالت و احساسات برانگیختن و تحریک برای آگاهانه فایده یا هیجاني، سودمندی ارز 

 تحااال  و ترغیب احساساات  در خدمت، یا محصول توانایي عنوان به احساسي ارز  حقیقت در است.
شود و در این فرایند، از طریق تحت تاثیر قرار گرفتن هیجانات افراد، احتماال  مي خریدار توصیف عاطفي

یابد. بنابراین گاهي رفتار خریاد تحات تااثیر ویژگاي محصاول کاه محار         خرید محصول افزایش مي
یاباد و  ني افزایش ميهیجانات است، از حاالت هیجاني تاثیر پییرفته و در این مواقع احتمال رفتار خرید آ
 تنها راه مقابله با چنین رفتاری، آگاهي از هیجانات و توانایي فرد در تنظیم آن است.

نتایج پژوهش نشان داد که ذهن آگاهي با رفتار خرید ناگهاني رابطه منفي معنادار دارد. این یافتاه باا   
 ( و ساالر 7114کارونسکمانکول ) (؛7113(؛ دیکسون و همکاران )7111نتایج مطالعات پیترز و همکاران )

ای راهبردهاای تنظایم   ( هماهنگ بود. همچنین یافته این مطالعه دال بر نقش واسطه7111و همکاران )
 هیجان در ارتباط ذهن آگاهي با رفتار خرید ناگهاني بود.
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آگاهي، آگاهي همه جانبه کامل از احساسات و هیجان را به گستره ذهني وسایع و باا پاییر     ذهن
(. در نتیجه وجاود ذهان   7114سازد )کارونسکمانکول، پییر ميهای فیزیکي همراه آن امکاننها و پدیدهآ

کند تا در مواقع بروز رفتار تکانشي و ناگهاني همچون رفتار خرید آني باا  مي آگاهي در افراد به آنها کمک
زیکاي و رواناي خاود بهتار     هاای فی آگاهي از هیجانات خود و به دنبال آن پییر  آن احساسات و نشانه

بتوانند کنترل جریان افکار و هیجانات خود را به دست گیرند و باا افازایش خاود کنترلاي بار رفتارهاای       
تکانشي خود فائق آیند. ذهن آگاهي موجب افزایش قدرت فردی در تنظیم هیجاان و خاود مادیریتي در    

ناات خاود را تنظایم کارده و بناابراین      شود تا فرد به شکل کاامالً مساتقلي هیجا  افراد گشته و باعث مي
(. ذهان آگااهي باه کااهش     7113ای واکنشي دست به رفتار هیجاني نزند )دیکسون و همکاران، گونهبه

( و با تقویات ذهان آگااهي در    7111و همکاران،  کند )سالراسترس و پریشاني روانشناختي نیز کمک مي
ا در کنترل این رفتار از طریق افزایش احساس آراماش و  توان تا حد زیادی آنهافراد با رفتار خرید آني مي

تواند منشاا اساترس و پریشااني روانشاناختي داشاته باشاد       تسلط کمک کرد؛ چرا که رفتار خرید آني مي
( و ذهن آگاهي راهکار بسیار موثری در کنترل استرس و پریشاني روانشناختي است. ذهن 7111)هانگ، 

آن همچون مشاهده گاری بادون داوری، افازایش آگااهي و حضاور در       آگاهي به دلیل ساز و کار نهفته
-کمک ماي  زااسترسلحظه حال، پییر  و خودداری از اجتناب به فرد در مقابله موثر و پخته در شرایط 

کند و در جلوگیری از رفتارهای عادتي و واکنشاي و در عاو  افازایش احتماال باروز رفتارهاای خاود        
 (.7117تواند عمل کند )هاولز و همکاران، وان یک عامل تسهیل کننده ميتنظیمي و خود کنترلي به عن

-ها، انزجارها را افازایش ماي  ها، ترسذهن آگاهي توانایي شناخت خود، نقاط ضعف و قوت، خواست

کنند و از آنها آگاه شاده و  های خود را شناسایي ميدهد و افرادی که دارای ذهن آگاهي هستند، احساس
شوند و با تکیاه بار نقااط قاوت،     کنند، از نقاط ضعف و نقاط قوت خود آگاه ميرا مهار مي هااین احساس

کند تا باا  (. ذهن آگاهي به انسان کمک مي7111دهند )پیترز و همکاران، نقاط ضعف خود را کاهش مي
نتاایج و  آگاهي و احاطه بر شرایط پیرامون و همچنین فرایندهای دروني و اثرات متقابل اینهاا باا هام و    

پیامدهای آن، در صورت برخورد با شرایط تعار  آمیز و چالش برانگیز، بهتر و عمیقتر باا مساائل روبارو    
(. ذهان آگااهي باه شاخص     7117شود و رفتاری سازنده و سالم را از خود نشان دهد )هاولز و همکاران، 

ای ماوثر آنهاا را کنتارل    گونهبه کند تا بتواند احساسات خود را بشناسد، از وجود آنها آگاه شده وکمک مي
هاای خاود و   تر به شناخت نیااز و خواساته  کند تا منجر به واکنش ناپخته و ناسالم نشود و بهتر و منطقي

(. همچناین ایان فرایناد باه     7113یافتن راه مناسب برای برآوردن آنها بپاردازد )دیکساون و همکااران،    
شاود کاه   عقاید فردی پیرامون مسائل مختلف منجر ميها و شناسایي و آگاهي از اهداف زندگي و ارز 

های حساس و خاا  اسات   خود تضمین کننده ثبات فردی در رفتار و هیجانات، به خصو  در موقعیت
شود. با آگااهي یاافتن افاراد از    و باعث پرور  تنظیم هیجان در رویارویي با مسائل و شرایط مختلف مي

-افزایش شناخت آنها نسبت به این ابعاد اعم از نیازهاا، پتانسایل   ابعاد وجودی و فرایندهای دروني خود و

توان آنها را در برخاورداری از شایوه و   ها ميهای دروني، کمبودهای شخصیتي و دروني، اهداف و ارز 



 ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه ذهن آگاهی و رفتار خرید آنینقش واسطه

799 

 

 

سبک سازگارانه و سازنده در مواجهه با امور مختلف زندگي از جمله مواردی که فرد در آن دچار ضاعف و  
 (.  7112یاری رساند )پار  و داندرا، شکنندگي است، 
 ها با ابزار ارزیابي خودگزارشي بود که چنین رونادی های مطالعه حاضر، جمع آوری دادهاز محدودیت

تواند دستیابي به اطالعات را با سوگیری پاسخ دهنده مواجهه سازد. همچناین مطالعاه حاضار از ناوع     مي
سازد. از دیگر محدودیت این مطالعاه،  مي از نتایج محدود مطالعات همبستگي بوده و نتیجه گیری علي را

جمع آوری داده از مراجعین یک شرکت در تهران بود کاه بناابراین در تعمایم نتاایج بایاد احتیااط کارد.        
تر و با درنظر گرفتن ساایر متلیرهاای دخیال در    شود تا مطالعات بعدی بر روی جمعیت وسیعمي پیشنهاد

رد. همچنین نتایج مطالعه تجربي در جهت بررسي تاثیر مداخلاه تقویات ذهان    رفتار خرید آني صورت گی
 تواند مفید باشد.آگاهي و تنظیم هیجان در کاهش احتمال رفتار خرید آني مي
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