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   بحث: ملخص ال 

مستوى اليقظة الذهنية لدى المراهقين المصريين   تحديد أساسية  استهدف البحث بصورة  :الهدف-

   .اإلندفاعي لمالبس الموضة ءلسلوك الشرا همفي الحد من ممارسات ودورها

اعتمد البحث على المنهج االيجابی )االستقرائي( لتحليل العالقات المركبة والمتداخلة    :المنهجية  -

تغيرات المرتبطة بالظاهرة قيد الدراسة. وقد تم استخدام أداة االستبيان لجمع البيانات  بين الم

ددين على ثالثة من مراكز التسوق  ( من المراهقين المتر364نة اعتراضية تقدر بـ )من عي

االجتماعي المستوى  تعكس  مختلفة  مناطق  من  اختيارها  تم  القاهرة  مدينة  )شعبي،   في 

د العالقات والمسارات بين متغيرات  ستخدم تحليل المسار في تحديمتوسط، راقي(. وقد ا

 نموذج البحث. 

 بالموضة  والشغفمعنوياً لالهتمام  تأثيراُ  ( أن هناك  1)  :اآلتيةنتائج  ال  إلىالبحث    توصل :النتائج  -

أن هناك تأثيراً معنوياً    (2)   .على سلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين

فكلما   ؛لدى المراهقين  اإلندفاعي لمالبس الموضةلليقظة الذهنية على سلوك الشراء  سلبياً  

.  اإلندفاعي لمالبس الموضة  ئيالشرا  مهسلوكا قل  زادت اليقظة الذهنية لدى المراهقين كلم

اليقظة الذهنية دوراً وسيطاً في العالقة بين االهتمام والشغف بالموضة وسلوك   ( تلعب3)

 .لمالبس الموضة للمراهقين موضع البحث  الشراء اإلندفاعي

 .اذبية مراكز التسوق  ج،  الموضةاالندماج ب  ،الشراء اإلندفاعي  ،اليقظة الذهنية  :الكلمات المفتاحية  -

 أوالً: مقدمة: 

المراهقين  لدى  كبرى  أهمية  الموضة  عالم  أفرزت صناعة    ، يمثل  على  حيث  الموضة 

أرجاء العالم والقت قبوالً تي سرعان ما انتشرت عبر  العديد من االبتكارات الالمستوى العالمي  

صيحاتها من أهم أولويات االهتمام بالموضة وواسعاً من قبل الشباب والمراهقين، ليصبح شغف  

الموضة )وخاصة  المراهق ابتكارات  تعكس  الشعر،  ؛ حيث  واالكسسوارت(  تصفيفات  المالبس 

نفسه؟ لذاته، كيف يرى  المراهق  قبول  يعب    مدى  لدى ر عن شعوكيف  ره؟ وكيف يكون مقبوال 

  إذ رعن الذات والشخصية،  صارت المالبس اليوم وسيلة للتعبي  فقد(.  Easey, 2009اآلخرين؟ )

للمكانه رمز  أو  مثال  المعتقد،االجتماعية  تعتبر  النوع،   وخاصة (  Craik, 2009)الشخصية    ، 

للمراهقين   يطوروبالنسبة  أضحوا  واأل  نالذين  اللباس  في  نفسيأذواقهم  وأسباب  لحاجات  ة  زياء 

المركز  االقتصادية، الثقافة، الحالة تدل على عالمة  هويتهم الذاتية. فالموضة لتعبيرعن  لواجتماعية  

 (. 2013)سالم،  المحيطة بالبيئةمباشرة  وكلها ترتبط الوطني االنتماء االجتماعي،
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بصورة متهورة ناتجة في   وفي سبيل شراء مبتكرات الموضة قد يندفع الفتى أو الفتاة للشراء

أو نتيجة لالستغراق في التفكير بمبتكرات الموضة أو بعض األحيان عن دوافع عاطفية إيجابية،  

يتفاوت   النحو  أو غيرها. وعلى هذا  الشغف بكل ما هو جديد من مالبس وأحذية واكسسوارات 

ل السنوات األخيرة، المراهق المصري مع الموضة "الغريبة" في المالبس التي انتشرت خالتعامل  

يعيشه كل يوم، وهناك من يعتبرها أمراً عادياً يتبع تطور    هاتجاه  هوس حقيقي  لديهمفهناك من  

حين   في  اآلخرونالزمان،  لهوية    يراها  وتفسخا  أعمى  المجتمع تقليداً 

 (.www.hespress.com)المحافظة

وخاصة   طالب الجامعاتالمراهقين من  بين    دفاعي يعد قاسم مشتركوإذا كان الشراء اإلن

إذ يتعرضون   ؛(Prajapati and Rathod, 2013)  للمالبس ذات العالمات التجارية المشهورة

والكثير   والصراعات  الضغوط  النفسيةطضالمن  إيجابياً   (،2016)أخرس،    رابات  ويتأثرون 

العديد    لهم  سببوهو ما ي  ،(Rasheed et al., 2017)  سوقباألنشطة الترويجية التي تتبعها مراكز الت

المشكالت   أسرهممن  مع  الذهنية  قدف  .  وخاصة  اليقظة  تدخالت  طريق  عن  العالج       يأتي 

Mindfulness    وهو ما يعرف بالعالج المعرفي السلوكي  للعالج المعرفيكأحد األساليب الحديثة ،

 Mindfulness -Based Cognitive Therapy (MBCT) (Tickellالمبني على اليقظة الذهنية 

et al., 2020)  دئ اليقظة الذهنية  السلوكي مع استراتيجيات ومباالمعرفي  ، وهو مزيج من العالج

الذهني   يمكن  و  ،)www.lifeworkfoundation.com (والتأمل  تحد  التي  ممارسات أن  من 

يحاول االستفادة من   الحالي  البحث  ولهذا فإن  لمالبس الموضة لدى المراهقين،  عياإلندفاالشراء  

  المراهقين الناتجة عن ممارسات الشراء اإلندفاعي بين    في تخفيف حدة اإلضطراباتهذا المفهوم  

 .  في إطار عوامل جاذبية مراكز التسوق فيما يتعلق بشراء مالبس الموضة

  :عية ثانياً: الدراسة االستطال 

المتغيرات   وتحديد  البحث  مشكلة  بهدف صياغة  االستطالعية  الدراسة  بإجراء  الباحث  قام 

( مفردة من المراهقين المترددين 60قوامها )  اعتراضيةاعتمد الباحث على عينة  الخاصة به، وقد  

،  شعبي) تعكس المستوى االجتماعي بمدينة القاهرة  موالت تجارية  ثالثعلى متاجر المالبس في  

 ، وقد تمثلت األسئلة المتعلقة بمتغيرات الدراسة فيما يلي:(راقيوسط، مت

 بالنفي. %70هل تخطط بصورة دائمة لشراء مالبسك؟ أجاب  -1

 . %40أحياناً    هل تحكم عقلك في شراء مالبس الموضة التي تثير اهتمامك؟ -2

 % 67نعم  الموضة؟س هل توفر النقود معك يجعلك تشتري بشكل اندفاعي ما استحدث من مالب -3

 % 64أحيانا   هل شغفك واهتمامك بالموضة يدفعك لشراء ما تراه من مالبس الموضة بدون تفكير؟ -4

 % 76وحديثهم عن مالبس الموضة يشجعك ويدفعك لشرائها؟ نعم  هل المعاملة الودية للبائعين -5

http://www.hespress.com/
http://www.lifeworkfoundation.com/
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التسوق    -6 للمتجر وعوامل جذب مركز  العام  مالبس فعك لشراء  )المول( يدهل تعتقد أن الجو 

 % 60الموضة المبتكرة؟ نعم 

برأيك ما هي أهم عوامل الجذب في مركز التسوق والتي تدفعك لشراء مالبس الموضة؟ الجو   -7

للمالبس  %63  الداخلي التجارية  العالمة  التسوق  72%،  ومتعة  بالترفيه  الشعور   ،79%  ،

 . %68موقع المول وشهرته 

الت  -8 أساليب  تدفعك  المستهل  مترويج  في  أو خدمة  الخصومات  مثل  التسوق  مركز  /أو  جر 

 . %70شراء مالبس الموضة؟ نعم  إلىالتخفيضات 

يفضلون ارتداء أحدث طرازات   االستطالعيةمن المراهقين عينة الدراسة   %80أن تبين أيضاً  -9

 الموضة خاصة بنطلونات الجينز الممزقة. مالبس 

 : البحث   مشكلة ثالثاً:  

النفس   علماء  اليقظ  استطاع  مفهوم  يشير  تطوير  نفسياً  مفهوماً  باعتباره  الذهنية   إلى ة 

(، والبحث  Langer, 1992التركيز واالنتباه وعدم إطالق أحكام سلبية على األفكار والمشاعر )

 عن ، هذا فضالKabat- Zinn, 2003) عن األفكار التي تساعد األفراد على النمو اإليجابي )

 النفسية االضطرابات من العديد لعالج عالجية واستخدامها كفنية ا لتنميته إرشادية برامج تقديم

 (.2014البحيري، وآخرون، ، ))2013 ومحمود، والجسمية( الضبع

إلي  وامتدت  وتنوعت  الذهنية  اليقظة  مفهوم  تناولت  التي  البحوث  ازدادت  فقد  وعليه، 

ال والسعادة  المرونة  مثل  عديدة  )الول)2017)إسماعيل،  نفسيةمجاالت  ،)خشبة،  )2017يدي،  ، 

(  Kabat-Zinn, 1990(، الصحة النفسية والبدنية )2018(، التفكير التأملي )الطوطو،  2018

(Bahl et al., 2016جودة الحياة ،) (Pagnini et al., 2018أساليب ،)   ،2018التعلم )جبر( ،

(، تنظيم Rasmussen & Pidgeon, 2011(، تقدير الذات )2018ومحمد  مكي،  اتخاذ القرار)

(، اإلبداع التنظيمي  Liu et al., 2018(، )  2018الذات وتحسين مستوى االنتباه )عبدالخالق،  

للمعلومات )عبد   التمثيل (، كفاءة2018،  خامرة(، )م2016)بكر،  (،  2012)نوري،   المعرفى 

 ( وغيرها. 2018الرحيم و فواز، 

البحوث التي تربط نوعية  وعلى الرغم من ذلك، فقد الحظ الباحث وجود قصور شديد في  

لمب االندفاعي  الشراء  بسلوك  الذهنية  بالسلوك اليقظة  يعرف  ما  أو  الموضة،  ومنتجات  تكرات 

االندفاعي بالموضة    الشرائي   Fashion-Oriented Implusive Buyingالموجه 

Behaviour  ( والذي يكون مبنياً على عوامل قد تكون لحظية، مخططة أو غير مخططةPark 

et al., 2006 مركز أو متجر    (، أو عوامل ظرفية / أو موقفية يمكن أن يتعرض لها المراهق في

مثل االندفاعي  الشرائي  على سلوكه  وتؤثر  معاملة ومهارة  التسوق  الترويجية، حسن  :)األنشطة 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%8C+%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81+%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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راتيجيات التسعير، األوكازيونات، خصائص وموقع المتجر، العالمات أو موظفي المبيعات، است

تأث أو  وغيرها(  الجذابة،..  المتجر  رائحة  النافذة،  عرض  طريقة  التجارية،  بعض  الماركات  ير 

 ,Mihićالشرائي لمالبس الموضة )األشخاص المرافقين من األسرة أو األصدقاء على قرارهم  

Kursan, 2010 (  ،)Karbasivar & Yarahmadi, 2011  بعض تأثير  عن  فضالً  هذا   ،)

)خليل،   الفرد  ودخل  النوع  مثل  أوالشخصية  الديموجرافية/  هذه 2016العوامل  كل  وغيرها.   )

مكن أن تسبب  ها تأثير سلبي على المراهق وخاصة بعد عملية الشراء حيث إنه ي العوامل قد يكون ل

 لندم أو غيرها. له مشكالت مع األسرة، أو األصدقاء، أو الشعور با

ومن جانب آخر وبمراجعة الدراسات والبحوث السابقة يالحظ وجود فجوة بحثية تعكس  

اإلندفاعي  ع اليقظة الذهنية وعالقتها بالسلوك الشرائي  وعدم وجود بحوث ودراسات تناولت موض

في إطار عوامل جذب مراكز التسوق. فالمشكلة األكاديمية للدراسة    هقينلدى المرا الموضة  لمالبس

الذهنية اليقظة  قياس  كيفية  على  فقط  الحالية  والدراسات  البحوث  تركيز  من  تنبع   الحالية 

(Bear et al., 2004)(  ،(Lau et al., 2006  ،2007)  (Feldman et al.,  ، 

(Cardaciotto et al., 2008)( ،(Ndubisi, 2014،   وكذا عالقتها ببعض المتغيرات النفسية

النفسي القلق   : )العكايشي،  2019)الحارثي،   األخرى مثل  النفسية  الصالبة  الوهن  2019(،   ،)

(، والذكاء 2019ا هللا،  (، صعوبات التنظيم االنفعالي وخداع الذات )عط2016النفسي )أخرس،  

)عطية،  2019)الربيع،  (،  2019)حسين،  الوجداني   وعبد    (،2019(،  )الزهيري،  واإلدمان 

في  (،  2018األمير،   الشائعة  تطبيقاتها  عن  فضالً  ،)بديوي )2018)جبر،  التربويمجال  الهذا 

(، وبالتالي فالقليل منها هو الذي تناول بصورة 2020)شعيب،    (،2018)قاسم،   (،2018وعبد،  

 & Park)  (،Ndubisi, 2014(، )  2010جزئية مجال التسويق وسلوك المستهلك )السندي،  

Dhandra,  2017) السلوك تفنيد  إلي  الطريق  تتلمس  لم  الدراسات  من  النوعية  هذه  وحتى   ،

الموضة، وخاصة في إط الجاذبية في الشرائي اإلندفاعي لمالبس  المثيرات والمحفزات ذات  ار 

الذهينة  المتعلقة باليقظة  التسوق، ليس هذا فحسب، بل كشفت بعض الدراسات والبحوث  مراكز 

يتعلق  واال فيما  خاصة  منهجية خطيرة  تحديات  وجود  عن  األدوات،  بستهالك  واستخدام  تطوير 

أو معتدلة في هذه النوعية من    واختيار العينات، وتصميمات الدراسات، وإدراج متغيرات وسيطة

العالقة بين لذلك اتجه الباحث إلي محاولة بحث واستكشاف    (.Fischer et al.,2017الدراسات)

في محاولة منه للحد من اعي لمالبس الموضة لدى المراهقين،  نية وسلوك الشراء اإلندفاليقظة الذه

أهميته تبين  والتي  الموضة  لمالبس  اإلندفاعي  الشراء  االستطالعية ظاهرة  الدراسة  من خالل  ا 

آنفاً، وخاصة وأن   إليها  الدراسة    %80المشار  يفضلون ارتداء   االستطالعيةمن المراهقين عينة 

 مالبس الموضة.  من ازاترطالأحدث 
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وعليه، فإن المشكلة الحالية للبحث تقوم على أساس سد الفجوة الحادثة في هذا المجال وذلك  

يمكن لليقظة الذهنية للمراهقين كمفهوم نفسي أن تلعب دوراً في   هلبطرح تساؤل أساسي وهو:  

عوامل جذب مراكز  الحد من ممارسات السلوك الشرائي اإلندفاعي لمالبس الموضة في إطار  

 يمكن صياغة التساؤالت البحثية على النحو التالي: ؟  ومن ثم التسوق التي يتعرضون لها

مستوى  -1 هو  الموضة   اليقظة  ما  لمالبس  المستهلكين  المراهقين  لدى  الذهنية 

 )مرتفع/متوسط/منخفض(؟  

ما هو مدى تأثير كل من االهتمام والشغف بالموضة من جهة وعوامل جذب مراكز   -2

تسوق من جهة أخرى على سلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين  ال

 وضع البحث؟م

 طاً في العالقة بين كل من:هل تلعب اليقظة الذهنية دوراً وسي -3

والشغف بالموضة وسلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين   أ( االهتمام)

 موضع البحث؟

التس  مراكز  جذب  عوامل  اإلندفاع)ب(  الشراء  وسلوك  لدى  وق  الموضة  لمالبس  ي 

 المراهقين موضع البحث؟

هل هناك تأثير معنوي لليقظة الذهنية على سلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة  -4

 لدى المراهقين موضع البحث؟ 

 أهداف البحث: رابعاً:  

 يستهدف البحث ما يلي: 

مصريين ودورها في الحد من ممارساتهم لسلوك حديد مستوى اليقظة الذهنية لدى المراهقين الت  -1

 لشرائي اإلندفاعي لمالبس الموضة.  ا

تأثير    -2 ممثلةتحديد مدى  بالموضة  والشغف  الموضة، شراء    اإلندماج)في:    االهتمام  بمالبس 

الموضة، مشاركة   لقرارات شراء  مالبس  اتخاذهم  في  المعرفة  مالاآلخرين  الموضة،  بس 

على سلوك الشراء    (مالبس الموضةل  ئيةشراال  هقرارات  راهق فيثقة الموبمالبس الموضة،  

 اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين موضع البحث.

جوهر مركز التسوق، وسائل الترفيه، )تحديد مدى تأثير عوامل جذب مراكز التسوق ممثلة في:    -3

ا الجو  الشخصية،  الخارجيالراحة،  وسائل  لداخلي،  الخدمة  س(  والجو  اعلى  لشراء لوك 

 اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين موضع البحث.
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 االهتمام والشغف بالموضةتحديد ما إذا كانت اليقظة الذهينة تلعب دوراً وسيطاً في العالقة بين    -4

 والعالقة بين عوامل،  لمالبس الموضة لدى المراهقين من جهة  اعيوسلوك الشراء اإلندف

   جهة أخرى. من لمالبس الموضة اإلندفاعي ئيالشرا همسلوك وجذب مراكز التسوق 

لمالبس    -5 اإلندفاعي  الشراء  سلوك  على  الذهنية  لليقظة  معنوي  تأثير  هناك  كان  إذا  ما  تحديد 

 الموضة لدى المراهقين موضع البحث. 

ء مالبس الموضة بأكثر يقظة، حيث يمكن أن تساعد مساعدة المراهقين على صنع قرار شرا  -6

دفاعي لمالبس الموضة لدى  في التخفيف من حدة ممارسات سلوك الشراء اإلن  هنيةاليقظة الذ

 هؤالء المراهقين. 

  أهمية البحث: خامساً:  

   تبرز أهمية البحث الحالي في النقاط التالية:       

 Mindfulnessالذهنية  ة  يستمد البحث أهميته من الناحية األكاديمية من حداثة موضوع اليقظ  -1

الاألدب  في ، وهذا  الدراسات العربية  في  ةتوندروقلتة في الدراسات األجنبية،  تسويقية،  يات 

أنه ال يوجد سوى    إلى(  Milne et al., 2020يشير )في هذا الصدد  و.  على حد علم الباحث

القليل من األبحاث التي تفحص بشكل شامل وجهة نظر المستهلك حول دور اليقظة الذهنية  

 عملية االستهالك. في 

منظومة علم النفس اإليجابي ضمن الممارسات   إلىتستخدم اليقظة الذهنية كمفهوم نفسي ينتمي    -2

المعرفي العالج  أساليب  أحد  باعتبارها  على    السلوكي  السريرية  الذهنيةالقائم   اليقظة 

(MBCT)  (الخالق حدة 2018 ،عبد  من  التخفيف  في  تساعد  أن  يمكن  فهي  وبالتالي   ،)

الشر السلوك  وكذا ائممارسات  الجنسين  المراهقين من  لدى  الموضة  لمالبس  اإلندفاعي  ي 

كما يمكن أن تكون بمثابة ترياق فعال للتلقائية (.  2017سلوكياتهم الشرائية )الوليدي،  تحسين  

كن المراهقين من اتخاذ خيارات أفضل  م  إذ تُ ؛  (Bahl et al., 2016السوق )والتفاعلية في  

الشراء   حاالت  في  لماالندفوخاصة  مراكز اعي  جاذبية  عوامل  إطار  وفي  الموضة  البس 

 التسوق.

تبرز أهمية البحث الحالي في تحديد مستوى اليقظة الذهنية للمراهقين موضع البحث، والتعرف   -3

اليقظة في سلوك الشراء االندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين في  هذه  على مدى تأثير

 السوق المصري.  

  عام(   21-18)  المتأخرةها البحث، وهي مرحلة المراهقة  عمرية التي يتناول أهمية المرحلة ال  -4

حيث ،  والتي تمثل في حد ذاتها مرحلة حرجة بالنسبة للمراهقينوتقابلها المرحلة الجامعية،  

ومحاولة إثبات  والضغوط والصراعات واالضطرابات النفسية،  تتسم بالتقلبات واالنفعاالت  
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 يوه ،لفت اإلنتباهلالتوجه نحو الموضة في محاولة كذا ، و( 2013لضبع ومحمود، )ا الذات

لهذه    عوامل يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على السلوك الشرائي اإلندفاعي 

  .النوعية من المالبس

صناعة ذات وتيرة متسارعة، إذ يبلغ ، فهي  العالمية تعتبر صناعة الموضة من أهم الصناعات -5

 3.5)  مليار دوالر، وبمتوسط نمو يتراوح بين   2500ما يقرب من    اتهامبيعإجمالي حجم  

قيمة سوق  (McKinsey & Company State of Fashion, 2019)  بالمائة  (4.5و تبلغ  كما   ،

  من تريليون دوالر سنويًا    (1.34)  -بما في ذلك األحذية أو المجوهرات  -  المالبس العالمي

ال المالبس  تمثل  حيث  التجزئة،  هذا  %(53)نسائية  مبيعات   اإلنفاق  من 

(ohttps://www.commonobjective.c).   ثقافة تعكس  الموضة  أن  عن  فضال  هذا 

االجتماعية،  المكانة  يعكس  رمز  فهي  الثقافية،  الظواهر  أنواع  كل  على  وتؤثر  المجتمع، 

قيمة   )الشخصية،  وأذواقهم   , Pentecost and Andrews, 2010،) Craikاألفراد 

2009   .) 

في    -6 السائدة  الجذب  عوامل  من  مجموعة  التسوق  هناك  أحدث صيحات  مراكز  )توفير  مثل: 

األكثر شهرة،   التجارية  العالمات  ذات  ، مميزةالعرض  الأساليب  ،  الداخلي  المناخالموضة 

األنشطة  مهارة   البيع،  ،  (Arthur  et al., 2020)  وغيرها الترويجية،رجال 

(Chantarayukol, 2019 )على السلوك الشرائي اإلندفاعي ، وهذه العوامل يمكن أن تؤثر  

لمالبس الموضة لدى المراهقين، وبالتالي فإن نتائج هذا البحث يمكن أن تساعد هذه المراكز  

على صياغة استراتيجيات تسويقية أكثر مالئمة على أن تراعي البعد االجتماعي في التأثير  

  شرائية للمراهقين.على السلوكيات ال

الحالي    ساعدت  -7 البحث  اإلينتائج  النفس  علم  في  التسويق  المختصين  وباحثي   إعدادفي  جابي 

ً  لتحسين إرشادية برامج  الشراء اإلندفاعي. حاالت  في اليقظة الذهنية للمراهقين وخصوصا

 : والبحوث السابقة   اإلطار النظري سادساً:  

 )أ( اإلطار النظري للبحث: 

 وأبعادها:   أهميتها ية للمستهلك: مفهومها،  الذهن   اليقظة   - 1

 :  للمستهلك   مفهوم اليقظة الذهنية   . 1.1

الذهنية“مصطلح  يعد   "بالي   Mindufulness  ”اليقظة  لكلمة  اإلنجليزية  باللغة  ترجمة 

كانت لغة علم النفس البوذي منذ   -لغة هندية قديمة    –  Pali. وكلمة "بالي"   Pali Satiساتي"  

والتذكر ،  Attention  االنتباه  ،Awareness  فتعني الوعي  Sati ما كلمة "ساتي"عام، أ  2500

Remembering  (Germer et al., 2005, p.5  .)  الذهنية اليقظة  العربية وتعني  لغتنا  في 

javascript:;
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فاليقظة الذهنية هي قلب  .  )2016)الفقيري،  "  "اليقظة" أو "التنبه" أو "الوعي اآلني أو اللحظي

فهي مفهوم بسيط، وتكمن قوتها في ممارستها    ، The heart of mediation Buddhistالتأمل البوذي  

وتطبيقاتها، وتعني: " االنتباه بطريقة معينة عن قصد، في الوقت الحاضر، وبدون حكم"، وهذا 

الحالي الواقع  وقبول  والوضوح  الوعي  من  مزيدًا  يعطي  االهتمام  من   ,Kabat-Zinn) النوع 

2001). 

الذهنية بأنها: حالة من الوعي الحسي    اليقظة  Langer, 1992))نجر"  " إيلين ال   عرفتو

وفعالة مختلفة  بصورة  يتميز  ً   ،الذي  منفتحا الفرد  تترك  لكل    والتي  وحساساً  الجديد  هو على  ما 

فيه  منظور الذي يتواجد  الميحط  أيضاً    اليقظة(  Allen et al., 2006)عرف  ي. كما  في  الذهنية 

نتباه إلى ما يحيط بالفرد من أحاسيس  ز على االراك تركقة تفكير وإدمعين أو طري   بأنها: أسلوب

)Hassed Kostanski and  ,إيجابية    مسواء أكانت أحكام سلبية أ  ،داخلية دون إصدار أحكام

2008; Kettler, 2013)،    الحالية دون إصدار التجربة  أو  الوعي لحظة بلحظة بالخبرات  أي 

  Davis and (Hayes, 2011، (Jennings & Jennings, 2013.))حكم 

لكل  على وحساساً  الذي يجعل الفرد منفتحاً    حالة من الوعي الحسي  فاليقظة الذهنية إذن هي 

 ،حالـة متغيـرة ديناميكية أو سمة يتباين فيها األفراد  تعتبر بمثابة، كما  (2016)بكر،    ما يحيط به

 .(Park et al., 2013) أو مهارة يمكن تنميتها من خالل الممارسات

تندرج ضمن واليقظة الذهنية من االنتباه والوعي، وما يجري في الوقت الحاضر،  وتتألف  

واليقظة الذهنية  .  (Brown and Rryan, 2003)  اللحظة الحاضرة  إلىالقدرة على دفع االنتباه الكامل  

أو الخروج د  تتميز بمرونتها وتعني القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير المواقف وعدم الجمو

  واحد )مكيالمألوف، والقدرة على تقنين أفكار حول استجابات ال تنتمي لفئة واحدة أو مظهر  عن

هل هي جيدة    ،الشخص من مراقبة أفكاره ومشاعره دون الحكم عليهافهي تمكن  (.  2018ومحمد،  

يب ل تدرمن خال  الذهنيةيقظة  اليمكن للشخص )المستهلك( ممارسة  وخاطئة،    مأم سيئة، صحيحة أ 

ً  ،العقل على التركيز  (.  2018 الخالق، )عبد وبعد فترة من الزمن يصبح أكثر وعياً وفهما

التعريفات  و على  و بناء  الحالي  السابقة  البحث  سياق  الذهنية  في  اليقظة  الباحث  يعرف 

 للمراهقين بأنها: 

ً )كمستهلك(  يكون فيها المراهق    التيحالة الوعي واالنتباه  "  به  ما يحيط  على كل    منفتحا

للسلعة   الشرائي  الموقف  أثناء  لها  يتعرض  جاذبة  وعوامل  ومغريات  مؤثرات  )مالبس  من 

الحالي الشرائي  أو الخدمة، وخلق أنواع جديدة من ردود األفعال للتعامل مع الموقف  الموضة(  

نحو والتصرف  تقييمها،  أو  األفكار  أو  االنفعاالت  أو  الخبرات  أحكام على  إصدار  بعقل  دون  ها 

 ."راجح أو /منفتح

 ويتميز هذا التعريف بما يلي: 
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حضور الوعي لدى المراهق بما في ذلك األفكار والعواطف واألحاسيس والمؤثرات    -1

أثناء إثارتها أو مرورها في اللحظة اآلنية أو متاجر التسوق(  /به )عوامل جذب مراكز  المحيطة  

(Brown et al., 2007, p.213  وجدير .)خالل الحواس الجسمية   ي بالمنبهات منبالذكر أن الوع

 إلى يؤدي  الواقع من خالل االنتباه  واالتصال المباشر مع    ،لعقلاوأنشطة    ،وحركة الحواس  ،المادية

والتي ترتبط وتتأثر  )التروي في اتخاذ القرار الشرائي(  التحكم في ردود الفعل الحسية السريعة  

  والتي ردود الفعل السريعة  هو  هم ما تتسم به  اهق، وأأو المر/ستهلك  بالتجربة الشخصية والذاتية للم

 تتأثر بالخبرة السابقة. وغالبا ما تكون عفوية، 

من خالل خلق أنواع جديدة من ردود األفعال للتعامل مع    واالنتباه  التفكير في    ةالمرون  -2

لى تغيير  ساسية من سمات اليقظة الذهنية، فهي القدرة ع أ، فالمرونة تعتبر سمة  الموقف الشرائي

التعامل ، وهو ما يعني القدرة على  )إيجاد بدائل متنوعة(الجمود  الحالة الذهنية بتغير الموقف وعدم  

 .مالبس الموضةشراء ب ةالمتعلقتلك وخاصة قة مبتكرة وغير تقليدية، بطري ةقف الشرائيامع المو

من واقعه   تحققبال  للمراهقالتصرف بعقل منفتح على الواقع، إذ تسمح اليقظة الذهنية    -3

أو االنفعالية   التلقائية  الوقوع فريسة لألحكام  ، ويتم ذلك من خالل  (Baer et al., 2006)دون 

استثارة القوة الكامنة للفرد والتي تعمل على استقرار الوعي أو االنتباه الذي يساعد في التخلص  

 من اإلنفعاالت السلبية والمفاهيم الخاطئة. 

 :  ستهالك ويقظة اال المستهلك  .  2.1

القدرة على استبدال االستهالك    اليقظةتوفر اليقظ. فالفائدة    "المتهور"الذهنية  باالستهالك 

واألنماط هي فصل األفراد عن األفكار التلقائية، والعادات    للمستهلك  المحورية من اليقظة الذهنية

الصحي  السلوكية للعدBrown and Rryan, 2003)  ةغير  المستهلك  إدراك  وتعزيز  يد من (، 

 والسلوكيات،النتباه، األفكار، الروايات، المشاعر، التفضيالت، القرارات،  المسائل اليومية مثل: )ا

إلخ(. فاالستهالك اليقظ ال يدور فقط حول مجرد االهتمام، ولكن أيًضا يدور أيضا حول كيف تنتبه؟ 

بول، والتعاطف، ومرونة  بة اللحظة الراهنة مع موقف القويستتبع ذلك إعطاء االهتمام الكامل لتجر

 العقل.

 ( االستهالك  Bahl et al., 2016ويعرف  :  بأنه  Mindful Consumptionاليقظ  ( 

قبول   مع  االنتباه،  في  المستمرة  والعواطف،  االممارسة  الجسدية،  )األحاسيس  الداخلية  لمنبهات 

الخارجية   والمحفزات  االستهالكواألفكار(  عملية  على  قف  .وتأثيراتها  عملية  على هو  ائمة 

التفاعل  ا من  بدالً  ردودهم  الختيار  والبصيرة  الوعي  المستهلكين  تمنح  المواقف الستقصاء  مع 

  بشكل أعمى أو معتاد.الشرائية 
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( فيعرف االستهالك اليقظ بأنه: ملتقى للعقلية الذهنية والسلوك،  Sheth et al. , 2011)  أما

ويستخدم في   ،ستباقي والمتكرر والتطلعيوينطوي على عقلية تستهدف التخفيف من االستهالك اال 

  مثل االستدامة. الُملَّحةإعادة صياغة قضايا المستهلكين التحويلية 

تطبيق اليقظة الذهنية لتشكيل   :بأنه  ظاالستهالك اليق  (Milne et al., 2020)أخيراً يعرف  

أحد الذي يعد  اعي  من خالل االستهالك الو، وذلك  العالم  حولالخيارات التي يتخذها المستهلكون  

 . المستهلكاألساليب المدعوة لتغيير المجتمع والسوق ورفاهية 

حيوية    اليقظةوتعتبر   عملية  بمثابة  إحدى للمستهلك  الذهنية  كونها  في  أهميتها  تكمن 

انتباه  بدرجة  وتتحدد  واإلدراك.  والتعلم  كالتذكر  العقلية  العمليات  من  لكثير  األساسية  المتطلبات 

فحينما يلجأ    المستهلكيكون    الفرد،  واألسئلة    إلىيقظاً  العامة  الجوانب  إلبراز  السريعة  النظرة 

 ومصدرها  غير متيقظ للمثيرات  المستهلكير وذلك ال يحدث في الغالب حينما يكون  البارزة للمث

 (.  2014)عويز، 

المستهلكإ تساعد  الذهنية  اليقظة  الخارجين  ن  البيئة  من  المالئمة  المثيرات  انتقاء  ية على 

ويعلمون    ،المثيرات الجديدة وغير العادية فتجعلهم واعين بشكل كامل ببيئاتهم  نحو وتوجه انتباههم  

فإذا واجه المستهلك موقف    .ما يدور حولهم لحظة بلحظة وبدون شرود ذهني، واتخاذ آفاق جديدة

ً   معينشرائي   بأنماط  وتتشكل لديه رغبة في تحقيق هدف محدد ال يمكن تحقيقه    يصبح عقله نشطا

المعتاد خالل    ،السلوك  من  السليم  القرار  واتخاذ  الموقف  بتحليل  يقوم  حيث  أفكاره  بتنظيم  فيبدأ 

التأملي  التفكير  فيما يحيط به وت والتي تعمل    ،استخدام مهارات  العقل  اندماج  عطيه إحساساً على 

على   قدره  أكثر  ويصبح  بنجاح،  تفكيره  على  الموقفبالسيطرة  ً   مواجهة  انسياقا لآلخرين  وأقل   

 (. 2018، قورزطوطو )ال

هذه   وتأثيرات  والخارجية،  الداخلية  المنبهات  استدعاء  كيفية  تعلم  للمستهلكين  ويمكن 

، والتعاطف Nonjudgmentالحكم  المحفزات على عملية االستهالك، مع األخذ في االعتبار عدم  

Compassion  والمرونة ،Flexibilityفالفرد كمستهلك.  فردلدى ال  ، وهو ما يسهل تعزيز الوعي 

ً  متيقظا يكون عندما بجسمة  موجود يكون حيث لمعرفيا  التأمل من متزايدة بحاله يمر فانه ذهنيا

الشرائي(  الحاضرة اللحظة في  وعقلة يقوم،  )الموقف  تمكنه من   جديدة أساليب  بابتكار وبالتالي 

 بكونهم يتسمون  اليقظون فالمستهلكون  المختلفة.الشرائية  المواقف    مع  بصورة متواصلةالتعامل  

الجديدة )جبر،   التطورات   مع بنشاط  ويتواصلون البيئة في ما لكل  وحساسين بالواقع متمسكين

2018.) 

 تعمل فهي،  القرار واتخاذ المواجهة استراتيجيات تحسين في لها أثر الذهنية اليقظة أن وبما

يمكنهبالنفس الثقة زيادة خالل اإلرادة من زيادة على ثم  ومن  ت،  أن    باألفكار  االلتزام من قللا 

)جبر،   والمعتقدات اليقظة  وعلى(،  2018القديمة  أن  الباحث  يرى  النحو  تجعل هذا   الذهنية 

تغيير  يعمل على  من ثم  و  ،المواقف الشرائية المختلفةبه في    بالمؤثرات المحيطةواعياً  المستهلك  

القديمة والروتينية وغير المجديمعتقداته، و ، ومن ثم  وينفتح على ما هو جديد  ،ةأساليب الشراء 

 القرار الشرائي الرشيد.  يتخذ
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 :ذهنيا المستهلك اليقظ    . سمات 3.1

الذهنية يحمل كثير  يبدو  اليقظة  التداخل مع  اً أن مفهوم  بعض المصطلحات األخرى    من 

ً ك أو   ، ليةعق على أنها عملية القدرات المعرفية والذكاء، ومع ذلك فإن اليقظة الذهنية توصف أحيانا

 .  (Grossman, 2008)،   (Brown & Ryan, 2003) للتعلمأو حالة ذهنية أو مهارة قابلة   ،ةسم

 Brown  تعكس ميل أكبر لاللتزام بالوعي مع مرور الوقت  كعملية عقليةواليقظة الذهنية  

et) al. 2007) وتساعد كأفراد ،   بلحظة لحظة المبذولة االنشطة إدراك على  المستهلكين 

فيها، و كةوالمشار ً   دوراً  المكتسبة لخبراتتلعب اواالستغراق  القرار في هاما   اللحظة  في اتخاذ 

  .(Roberts et al., 2006) اآلنية

اليقظة ويمكن إلي   سمة  بوصفها الذهنية اعتبار  النظر  المفيد  يكون من  شخصية؛ حيث 

من الصفات التي تقترحها فيما إذا كانت اليقظة الذهنية تشبه أي    والتحققالسمات المميزة للشخصية  

التي تعتمد على خمس  و   The big-five theoryوخاصة نظرية الخمسة الكبارنظريات السمات،  

االختالفات ووصف  لتنظيم  مفيدة  كوسيلة  رئيسية  وهي:    خصائص  الشخصية  في  (  1)الفردية 

التجربةExtraversion  ،(3  )االنبساطية  Neuroticism  ،(2  )العصابية   على   االنفتاح 

Openness to Experience  ،(4  )  االنسجامAgreeableness،  (5 الضمير يقظة   )

Conscientiousness ( ،2015الشمالي.)   

يمتلكها البعض ويفتقر إليها البعض اآلخر، فهي حالة وعي،    كحالةوتعتبر اليقظة الذهنية  

البشرية  وهي القدرة  في  أصيل  متوسط(Dane, 2011)  أمر  في  الناس  يختلف  فقد  مستويات    . 

يمكن أن يساعدنا على فهم تفاعالت األشخاص مع السياقات التي يعيشون   وهو ما  اليقظة الذهنية،

  (Modinos et al., 2010)  دراسة  نتائج  أظهرت  وقد  (.  (Spencer-Oatey, H., 2013  فيها

نظمة العصبية اليقظة الذهنية، وقدرتها على تعديل النشاط في األب  ما يتعلقفردية فيأن هناك فروقاً  

 .لدى الفرد السلبيةى المشاعر إلحداث نوع من السيطرة اإلدراكية عل

النحو  و هذا  المستهلكعلى  أهمها:   يتصف  العوامل  من  بعدد  ذهنيا   الالحكمي (  1)اليقظ 

Non-Judging  باللحظة الحاضرة بدون تقييم أو تصنيف.    الشعور: وهي المالحظة المبنية على

تفتح  Acceptance  القبول(  2) وتعني  اللحظة    المستهلك:  في  كما هي  األشياء  لرؤية ومعرفة 

: حيث  Opennens  االنفتاح  (3)  فهم الحاضر بحيث يكون أكثر فاعلية في اإلستجابة.والحاضرة،  

يري الشخص األشياء كما لو أنه رآها للمرة األولى من خالل تركيز اإلنتباه على التغذية الراجعة  

عني فهم مواقف اآلخرين في اللحظة الراهنة  ي : وEmpathy  التعاطف  (4)في اللحظة الحاضرة.  

 ً Gentleness( ،6  )  الكرم/ اللطف(  5)هذا فضال عن    ورهم وانفعاالتهم وردود أفعالهم.لمنظ  وفقا

وفرنسيس،   ،Generosity (Kabat- Zinn, 1990)السماحة   Patien  ،(7)  والصبر )عبود 

 (. 2018(. )جبر، 2017
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 : للمستهلك   اليقظة الذهنية د  وفوائ أهمية    - 4.1

انتقاء المثيرات  حيث يمكنه  لدى المستهلك،  تساهم اليقظة الذهنية في رفع مستوى الوعي  

فرص  من  وتزيد  من رؤيته  (، فهي توسع  Brown & Ryan, 2003)  المالئمة من البيئة الخارجية

ً . كما تساهالمحيطة  ، وتجعله يتصرف بمرونة ويتقبل الجديد في البيئةتعلمه إدراكه  في زيادة    م أيضا

  أفعاله لكثير من ردود    ومراجعته  تفكيرهعزز  ت  التي  ذاتهبمالحظة    وذلك من خالل تعزيز وعيه

لها  (2016)السقا،    التلقائية يتعرض  التي  الشرائية  المواقف  في  أن  خاصة  عن  فضال  هذا   .

ه  له، وفي الوقت نفسبتركيز انتباهه لكل ما يدور حو  للمستهلكالممارسات العملية لليقظة تسمح  

االنفعالية    لهسمح  ت أو  التلقائية  فريسة لألحكام  الوقوع   ,.Bear et al)بالتحقق من واقعه دون 

2006). 

واليقظة الذهنية تساعدنا كثيراً كمستهلكين على تحويل أنفسنا من العيش في حالة مستمّرة  

المسئولين عن أنفسنا ومزاجنا  حن  من ردّ الفعل إلى الحالة الواعية للفعل بحيث يمكننا أن نكون ن

وأفعالنا ال العكس. فاليقظة تساعدنا على التخلّص من العادات االستهالكية السيئة بشكل تدريجي  

 وتفتح لنا الباب لرؤية ما حولنا في كّل لحظة، من دون أعباء األحكام المسبقة والتوقّعات المستقبلية.

ل  تغيّرالذهنية  ليقظة  ويمكن  السلبية عن طريق:  تناسلوكيا  من  أن  الشرائية  ( 1)وعاداتنا 

حين نرّكز انتباهنا نكتسب المزيد من السيطرة والقّوة في جميع مجاالت حياتنا    المزيد من التركيز:

التسلية اليقظة  ف( المزيد من اليقظة تجاه مشاعرنا:  2. )، والترفيه والشراءاالجتماعية وحتى في 

الشرائية    –سنا أكثر وعلى تحرير أنفسنا من سطوة العادات  أنفتجاه مشاعرنا تساعدنا على أن نفهم  

 المعلومات على االنفتاح (4)  .البيئة المحيطة مع كثرأ بحساسية التعامل (3و السيئة. )أالضارة    –

المتعددة،   النظر بوجهات الوعي ( زيادة6)  أو أفكار مبتكرة.  /جديدة فئات ( استحداث5)  .الجيدة

المساهمة ثم  الشرائيةالمشكالت  لح في ومن  بالمواقف  المتعلقة  تلك  وخاصة  )صغبيني،   ، 

 (. (Spencer-Oatey, H., 2013(، 2011توني،

يرى الباحث أنه يمكن االستفادة من اليقظة الذهنية في تعزيز المواقف    بناء على ماسبق و

الموقف    طوغ( تعزيز االستجابات الكيفية لمواجهة ض1)ن من:  كّ مَ حيث تُ   لدى المستهلك  الشرائية

( تحسين الشعور بالتماسك على اعتبار أن الوعي لحظة بلحظة يسهل االنفتاح على  2)  الشرائي.

به واإلحساس  )الخبرات  بمرونة.  الشرائي  الموقف  حيال  التصرف  ثم  ومن  الحالة 3ا،  تعديل   )

والتعاطف(،    للمشتري  المزاجية )االتجاهات  التعلق  ومشكالت  بالذات  الوعي  ومشكالت 

النفسية، واإلدماناإلضطرا أنها  الشرائي  بات  في  ، كما  المشترينأفكار  ير  يتغتساعد   واتجاهات 

 (. 2013)الضبع ومحمود، 

 

 



 
 

( 2021، يناير  3‘ج1، ع2لية والتجارية )مالما المجلة العلمية للدراسات والبحوث    

رأفت كامل . د  

 
 
 

616 
 

 : لدى المستهلك   اليقظة الذهنية ونماذج    بعاد أ   - 5.1

الذهنية    (Hasker, 2010)،   (Bishop et al. 2004) منيرى كل   لليقظة   بعدينأن 

الذاتي لال1)  هما:  أساسيين التنظيم  الحاض(  الوقت  ( االنفتاح واالستعداد والوعي 2)   .رنتباه في 

اقترح   السياق  الحاضر. وفي هذا  الوقت  في  ثنائي    نموذج  (Bishop et al. 2004)بالخبرات 

األداء،  من  مستوى  تدفع ألعلى  التي  العقلية  المهارات  على  األول  يركز  الذهنية  لليقظة  األبعاد 

والمواق االتجاهات  على  يركز  باواآلخر  يختص  فيما  التنبؤية  الذاتيف   & Kee  للفرد  لتنظيم 

Wang, 2008) ( . 

لليقظة الذهنية يعتمد ثالثي األبعاد  نموذًج     (Kabat-Zinn, 1990)ومن جانب آخر قدم 

( االتجاه  3، و)Attention( اإلنتباه  2، )Intentionالقصد / النية    (1على مكونات ثالثة هي: )

Attitudeالطر يمهد  فالقصد  الفرد.  أمام  مقاصده    كمستهلك  يق  من    إلى لتحويل  متصلة  سلسلة 

المستهلك  ثم إلي التحرر الذاتي. أما االنتباه فيتضمن مالحظة    ،استكشاف الذاتو  ،التنظيم الذاتي

نوعية اليقظة الذهنية   إلىاالتجاه يشير في حين   ،للعمليات التي تحدث له لحظة بلحظة للمواقف أو

 (.2013تي تتضمن الفضول والتقبل )الضبع ومحمود، ويعكس توجيه الخبرة ال

مكونات مترابطة نموذج رباعي األبعاد ل  تقدم( فقد  Langer 1989)"إلين النجر"    أما

ن اليقظة العقلية هي  أبمعنى  :  Alert to Distinction  اليقظالتمييز    (1لليقظة الذهنية وهي: )

: ويتحدد  Openness to Novelty  ديدعلى الج   االنفتاح(  2)  بتكار المتواصل لألفكار الجديدة.اال

 Orientation to  التوجه نحو الحاضر (  3)  .ستكشاف الفرد للمثيرات الجديدة واستغراقه فيهااب

The present ً الوعي (  4. ): ويقصد به درجة انشغال الفرد واستغراقه في موقف معين يدركه آنيا

مكانية رؤية إ: ويشير الى  Awareness of Multiple Perspectives  المتعددة وجهات النظر  ب

 ,Langer)"إلين النجر"    تاضاف وقد.  وحيدةالموقف من زوايا متعددة وليس التمسك بوجهة نظر  

في1989 تمثل  الذهنية  لليقظة  آخر  بعداً  المختلفة(    (  للسياقات   Sensitivity to)الحساسية 

different contexts  (Sternberg, 2000).  فتحين على الحداثة  تترك األفراد من  فاليقظة الذهنية

السياق، وهو على العكس حين يتصرف األفراد بأقل إنتباه أو ما يعرف بالغفلة،    إلى ولديهم حساسية  

 (. 2017)عبود وفرنسيس،  مات المبتكرة للحالةوفي هذه الحالة يصبحون غافلين عن الس

أنه على  إليها  ينظر  الذهنية  اليقظة  لمفهوم  الحديث  خماسيوالتوجه  مفهوم  األبعاد   ا 

Fries,2009)   ،)(Weick& Suttcliffe, 2001)،  (Sternberg, 2000،)  اختلفت   وأن

عوامل    خمسة  اليقظة الذهنية فيأبعاد  (  (Baer et al., 2006  يحدد  المثال  مسمياتها، فعلى سبيل

 يمكن تطبيقها على سلوك المستهلك على النحو التالي: يرى الباحث أنه 

 الداخلية  للخبرات واالنتباه المالحظة تعني قدرة المستهلك على : وObserving  ةالمالحظ(  1)

يشعر بها  والروائح التي   واألصوات والمشاهد واالنفعاالت  رفوالمعا   األحاسيس  مثل والخارجية
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التسوق. عملية  أثناء    الداخلية،  لخبراتا  وصف يعنيو  :Describing  الوصف  (2)  ويالحظها 

أم  لخال من عنها والتعبير إيجابية  أكانت  المشاعر واالنفعاالت سواء  التعبير عن  أي  الكلمات، 

ي يحتفظ بها العميل داخل ذهنه، والتعبيرعنها بشكل لفظي من  تسلبية، ووصف خبرات التسوق ال

المنطوقة. الكلمات  قدرة  Act with Awareness  بوعي التصرف (3)  خالل  به  ويقصد   :

ي إدراك المستهلك لألحداث  أ،  )الموقف الشرائي(  مع الحاضرالمستهلك على التعامل بوعي مركز  

األحداث بين  العالقات  وإيجاد  الترابطات  في   وعمل  واستغاللها  الماضي  أحداث  واالستفادة من 

 عدم يعنيو  :Experiencejudging of -Non  الداخلية الخبرات على الحكم عدم (4)  الحاضر.

 الخبرات مع التفاعل عدم(5)  .والمشاعرالداخلية كارعلى األف تقييمية  إصدار المستهلك ألحكام

 لألفكار السماح إلى ميل المستهلك تعني: وreactivity to Inner Experience -Nonالداخلية

  الحاضرة  اللحظة في تركيزه وتفقده بها، ينشغل أو ،هتفكير  تشتت أن دون وتذهب والمشاعر لتأتي

(Baer, et al., 2006)،  ،(.2018فواز،  بد الرحيم و(، ) ع2017)حسن  

فإن الباحث سوف يعتمد    (2014)البحيري وآخرون،    األبعادونظرا ألهمية وحداثة هذه   

عليها في سياق إجراء البحث الحالي لمعرفة مدى تأثيرها على السلوك الشرائي اإلندفاعي لمالبس 

 وك. ناتجة عن هذا السلممارسات الضارة الال، ومدى قدرتها على الحد من  الموضة لدى المراهقين

 : لمالبس الموضة   الشراء اإلندفاعي - 2

 الشراء اإلندفاعي: الموضة و مفهوم    - 1.2

سلوب القتناء المالبس واالكسسوارات وتسريحة الشعر  ا"  بأنها:  Fashionالموضة    تعرف

  ير به الشخص نمط حياته معبراً س  كي تظهر أو تخفي شيئاً ما في الشخص، أو هي األسلوب الذي يُ 

 (.2013عن الشكل والمظهر )سالم، 

الميل إلى القيام بعمليات شراء   :اإلندفاعي بأنه( الشراء  Mohan et al., 2013)  يعرفو

والشراء   لها،  ً تلقائيغير مخطط  النظر    ا والعواقب  إلىدون  مثل،  الفردية  الميول  غياب    :يعكس 

ناجم عن  النوع من الشراء  ا  هذكون  يالتخطيط والتفكير وعدم الصبر، تجنب التعقيد، الشرود، و

 . )2015)مسعودة، من البيئة الخارجية  محفز أو مثير

التو واللحظة  حينمابصفة عامة  يحدث  فاالندفاع في الشراء     ، يتم اتخاذ قرار الشراء في 

، وينشأ بطريقة غير مقصودة للشراء يشعر الفرد برغبة مفاجئة قوية ومستمرة وغير متعمدة  حيث

 ,Yingjiao Xu)  فهو شراء يتم على الفور  ،معين أثناء التسوق  منتجلشراء    ّحةلَ المُ نتيجة الرغبة  

قصير.  2007 وقت  وفي  اإلندفاعي  (  الشراء  سلوك  فهم  على  الدراسات  من  العديد  وقد ركزت 

الت الفردية  أباختبار  للخصائص  المباشرة  التسوق  للمستهلكثيرات    المستهلك، عفوية    ،مثل: متعة 

أو المحفزات،  ال  مستوى  العوامل  المتجر،  المحيطة  بيئية  باختبار  جاذبية  التجارية،  مثل  العالمة 

 وغيرها. المنتج خصائص
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 :  لمالبس الموضة   محددات الشراء اإلندفاعي   - 2.2

عتبر حالة من اإلثارة مرتبطة باستجابة معينة أو موقف يإن اهتمام الفرد وشغفه بالموضة 

( االندمO'cass, 2004معين  عليها  ويطلق  االستغراق  اج  (   Fashionبالموضة  أو 

Involvement  االندماج بالموضة في التنبؤ بالمتغيرات السلوكية . ويستخدم  أو مشاركة الموضة

مثل: المالبس  باستهالك  المستهلك   المرتبطة  وخصائص  الشرائي،  السلوك  بالمنتج،    االندماج 

(Park et al., 2006.) وفي هذا الصدد أشارت نتائج بحث(Park et al., 2006  إلي أن هناك )

ً إيجابي  اً وأن هناك تأثير  عي،اإلندفا  وشراؤهمبالموضة    األفراد  توجهعالقة بين   لمشاركة الموضة   ا

يرجع ذلك إلي أن  قد  و،  (Haq et al., 2014)على الشراء اإلندفاعي من خالل استهالك المتعة  

ً أ هؤالء األفراد قد يكونوا  إذ يتأثر   ؛(Liang Ying-Ping ,2012)أو معرفة بالموضة  كثر وعيا

(،  Grant & Stephen, 2005)   اختيارهم ألصناف الموضة المشتراة بنوع الماركة المرتبطة بها 

السلوكية الموضوعيةالمعتقدات  المعايير  الموضة   ،،  مبتكرات  أو  لسلع  المدركة  والجودة 

(Tajuddin et al., 2014 .) 

أخرى   جهة  ك  (Liu et al., 2013)  يرىومن  الفوري    الً أن  اإلشباع   Instantمن 

Gratification (IG)،    المعياريالتقييم  Normative Evaluation (NE)  ،

الفوري      لشراء بطريقة اندفاعية.لهي محددات رئيسية      Impulsivenessواالندفاع  فاإلشباع 

 ياريلمعم اما التقييأ  يعكس درجة اإلشباع التي يحصل عليها الفرد عن طريق الشراء اإلندفاعي.

شراف حالة  في  متهورة  شراء  بعملية  القيام  مالءمة  مدى  حول  المستهلك  حكم    معينة   ئيةيعكس 

(Rook and Fisher. 1995).  الشرائيةالنزعة  باإلندفاع أو    فيما يتعلقو Impulsiveness 

الفورية  إلى الميل    فتمثل بالمشتريات  والقيام  اإلندفاعي  أو  الشراء  مع،  الحوافز    التعامل 

 لعواقب. لتقييم  ودونمن المداوالت )الواعية(  بقليل للشراء ةلَحّ المُ 

العوامل الشخصية التي تعد بمثابة محددات  منآخر ( عدد (Arora et al., 2018ويحدد 

ً   للشراء اإلندفاعي  : على مستهلكي منتجات ومبتكرات الموضة وهي  والتي يمكن أن تنطبق أيضا

نوع من السلوك يكونون أقل حذراً  هذا اللديهم    اص الذين: فاألشخLess control  تحكم أقل  (1)

يفتقرون إلى السيطرة ، إذ  ويتخذون القرارات بسرعة كبيرة  وأقل عقالنية. كما يبدو أنهم أكثر تهوراً 

للشراء.و المخططة  العواطف في معظم Emotions  العواطف  (2)  ال يتابعون األنشطة  : وهذه 

بالراحة على نحو أفضل بعد   ونيشعر  مأنه  بعض المستهلكين  األحيان قد تكون سلبية، حيث يعتقد

كما أنهم يرون أن الشراء اإلندفاعي يعد بمثابة إجراء لتخفيف اإلجهاد    ،عملية الشراء اإلندفاعي

يتم الشراء المندفع و:  Brand Affinity  اإلنجذاب نحو العالمة التجارية  (3)  والشعور بالوحدة.

ينتهي به األمر إلى شراء   معينة، وقد  االنجذاب نحو عالمة تجاريةب  المستهلكأيًضا عندما يشعر  

الج المنتج  كان  هذا  إذا  ما  حقيقة  عن  النظر  بغض  ال.بديد  أم  إليه   الشرائية  القدرة  (4)  حاجة 

Purchasing Power  الشرائية بالقدرة  الشراء اإلندفاعي  ،  للمستهلك: في معظم األحيان يتأثر 
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الغالب من قبل الق  حيث يتم في  الدخل المرتفع( درالمستهلكين ذوي  الشرائية الجيدة )مجموعة  ة 

وهي أحد األسباب التي :   odeMPayment    الدفع  طريقة  )5)    والقادرون على شراء السلع.

يستخدم  أن  لمستهلك  حيث يمكن لتشجع على استخدام بطاقات اإلئتمان في متاجر البيع بالتجزئة،  

أموال بشأن ما إذا كان هناك    إلجراء عملية الشراء، فال داعي للقلق  بطاقة الخصم أو بطاقة االئتمان

يعتمد الشراء اإلندفاعي   :The environment of the store  بيئة المتجر   ( 6)    .أم ال  لديه  كافية

، وفي معظم األوقات يتم  المستهلكوهي تزيد من متطلبات التسوق لدى    ،أيًضا على بيئة المتجر

ً تشو  رإنشاء بيئة أكث  بطريقة تؤدي إلى الشراء اإلندفاعي.   يقا

 : لمالبس الموضة   شراء االندفاعي ال   ومراحل أنواع    - 3.2

الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة  & Bhakat   (Muruganantham   2013 ,)  صنف 

وهذا  :  uyingBImpulsive  Planned الشراء اإلندفاعي المخطط(  1)إلي أربعة أنواع هي:  

سوف يذهب إلى السوق بقصد شراء األشياء    ، فالمستوقفعلون مخطط له بالع من الشراء يكالنو

ويحدث عندما يرى    buying:Reminded impulse ندفاعي تذكريإشراء ( 2). يرغبهاالتي 

 ً المتجر وذك  المتسوق شيئا في  اآلن. )ما  أيًضا شرائه  أن عليه  نفسه  الموجه  (  3ر  الدافع  شراء 

أنه يجب    :ulse buyingashion oriented impF  لألزياء المتجر يشعر  في  المشتري وهو 

(  4إليجابية تؤثر عليه أثناء التسوق. )أو أن عواطفه املبس معين )تي شيرت مثالً(  عليه شراء  

النقياإلشراء  ال ال   uyingBmpulse IPure  ندفاعي  المشتري  يتجنب  عندما  تسوق  ويحدث 

 المعتاد ويشتري أشياء جديدة. 

: وتمثل مرحلة  مرحلة إدراكية( 1احل الشراء اإلندفاعي إلي: )م مرتنقسمن جهة أخرى  و

مرحلة ( 2الذي يعكس البعد التأثيري، والشراء دون تخطيط وتجاهل المستقبل. ) الفكريالصراع  

: وتتمثل في الرغبة الفجائية التي ال تقاوم الشراء والتعرض والضعف للحاالت العاطفية. عاطفية

 (. 2015السرعة واالستجابة لعملية الشراء )مسعودة، ثل في : وتتممرحلة سلوكية( 3)

 محفزات الشراء اإلندفاعي:    - 4.2

يتأثر بشكل عام باالختالفات   أن الشراء اإلندفاعي إلى( Yu and Bastin, 2010) شارأ

ا اإلمكانيات  والمكانة الفي  اإلجتماعية  والرؤية  الوقت  بضغط  يتأثر  كما  والشخصية،  قتصادية 

أن قرار الشراء اإلندفاعي يتأثر بالعوامل    إلى(  Dholakia, 2000)  يشيركما  الثقافية.    والعوامل

توفر المال الالزم للشراء، الوقت، استخدام بطاقة اإلئتمان،   مثل:الموقفية أو البيئية والفردية السائدة  

ويرى    ئعين.أو عوامل داخل المتجر ذاته مثل: تنشيط المبيعات والمعاملة الودودة من جانب البا 

(Virvilaitė & Saladienė,2012)    أن الزيادة الكبيرة في الدخول الشخصية القابلة للتصرف

جعل الشراء اإلندفاعي في بيئة البيع بالتجزئة نشاط ترفيهي   وسهولة الحصول على االئتمان قد

  .رئيسيونمط حياة 
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  امل تمثل أربعة عو& Bhakat   (Muruganantham   2013 ,يحدد )من جهة أخرى  و

وهي: اإلندفاعي  للشراء  أساسية  الخارجية(  1)محفزات  وبيئة    Stimuli External  المثيرات 

النظراء والعائلة،    ضغوط،  موظفي البيعالمتجر: وتتمثل في: خصائص المتجر، ترويج المبيعات،  

المثيرات  (  2)تجارة التجزئة.واالزدحام، المثيرات الحسية، قناة التسوق، تكنولوجيا الخدمة الذاتية،  

التقيم الموضوعي،    : اإلندفاعية، الفرح، المتعة، الموضة، العواطف، Internal Stimuli  الداخلية

: المواقف والعوامل المتعلقة بالمنتج(  3. )االستغراق بالمنتج، والبحث عن التنوع، الهوية الذاتية

 المنتجات الجديدة.وموضة،  الوقت المتاح، النقود المتاحة، خصائص المنتج، منتجات الوتتمثل في  

والثقافية  الديموجرافيةالعوامل  (  4) في    :  واالجتماعية  التعليم،  وتتمثل  الدخل،  السن،  النوع، 

  .النواحي اإلجتماعية والثقافية

تؤدي  Mohan et al., 2013)  ويرى  اإلندفاعي  الشراء  محفزات  أن  حدوث   إلى( 

او موديل أو عالمة   معينة في المتجر مثل منتجالرغبة في الشراء نتيجة التعرض لمؤثرات بيئية  

/أو أناقة المتجر، تسهيالت الدفع، جاذبية العروض  عليه فقد تبين أن بيئة المتجرو. تجارية محددة

 ,.Rasheed et al)  في مراكز الشراء، واألنشطة الترويجية تؤثر إيجابياً على الشراء اإلندفاعي

الشراء اإلندفاعي  سلوك    ؤثران علىيللشراء اإلندفاعي    ميلوال،  ، وأن الميل لمتعة التسوق (2017

  (.Mohan et al., 2013) من خالل التأثير اإليجابي والحافز

  The  Attractivenss  of  Shopping Mall   :  التسوق جاذبية مراكز    - 3

   :  . تعريف مركز التسوق 1.3

التسوق  لمراكز  العالمي  المركز     International Centre for Shoppingيعرف 

Centers (ICSC)  التسوق بالتجزئة م"  :بأنه  مركز  البيع  متاجر  من  ومتنوعة  كبيرة  جموعة 

 وغيرها من المؤسسات التجارية التي تم التخطيط لها وتطويرها وتملكها وإدارتها كملكية واحدة، 

 ,.Pride et al)أما    (. https://www.icsc.org)   " سيارات واسعة تكون مزودة بمواقف انتظار  ما    وعادةً 

أصحاب مستقلون فيعرف    (2012 بذاتها شيدها  بالتجزئة مستقلة  بيع  منشأة  بأنه  التسوق  مركز 

والترويج لها لخدمة مجموعات متنوعة من وتتكون من متاجر مختلفة. ويتم تصميم مراكز التسوق  

ى نطاق واسع. وتسعى إدارة مركز التسوق إلى مزيج منسق  العمالء ذوي االحتياجات المختلفة عل 

الم الجو  المتاجر،  المالئمة،  ريحمن  السيارات  الجميلة،  مواقف  الطبيعية  والمناسبات    ،المناظر 

 الخاصة لجذب الزبائن. واألحداث 

 

 

 

https://www.icsc.org/


 
 

( 2021، يناير  3‘ج1، ع2لية والتجارية )مالما المجلة العلمية للدراسات والبحوث    

رأفت كامل . د  

 
 
 

621 
 

 . أهمية مركز التسوق:  2.3

يات المتحدة توحي  الوالففي   إن صناعة مراكز التسوق ال تزال تمثل قوة اقتصادية كبيرة.

عام   من  الثالث  للربع  األمريكية  التسوق  لمراكز  التشغيلي  األداء  بوجود صناعة    2019بيانات 

ال التشغيلي على أساس  الدخل  قدم المربع لجميع مراكز تسوق أمريكية قوية، حيث نمى إجمالي 

 وارتفع  2019عام    الربع الثالث من   خالل ) %  3.1(مراكز التسوق في الواليات المتحدة بنسبة  

في الفترة    حدثت خالل الثالث سنوات األخيرة   وهي أكبر زيادة  )%3.3(صافي الدخل التشغيلي إلي  

 . ICSC, 2019)()2019-2016)من

ً تؤدي  و ًً أساسيا تقوم    حيثومحورياً في االقتصاد الحديث والتنمية،    مراكز التسوق دوراً

(،  2016خوالدة، وآخرون،  الترفيه )ا تقوم بوظيفة  بتأمين احتياجات المستهلكين، هذا فضال عن أنه

  .أكبر في الحياة الثقافية للمجتمعات المحيطة بها  راً تلعب دوأنها   كما

 مراكز التسوق:  عوامل جاذبية    . 3.3

من   التسويق عالميا في العقود األخيرة ليصبح تصميمها أكثر تعقيداً تطورت مراكز  

وتجاو والخصائص،  والنوع  الحجم  لألنشطة   ت زحيث  مراكز  لتصبح  للبيع  كمراكز  دورها 

  Anuradhaونتج عن ذلك تغيرات وأنماط جديدة لالستهالك    ،اإلجتماعية والثقافية والترفيهية

&)  Manohar, 2011)  .  والصفات  وتختلف والتصميم  والحجم  الموقع  في  التسوق  مراكز 

ثر من الميزات المعمارية التي  والمرافق، وخدمات اإلدارة. وقد ينجذب العمالء إلى واحد أو أك

 تجذب األذواق والخيارات للتسوق في مركز تجاري معين.

في: Gonzálezz and Orozco, 2012)حدد  وقد    التسوق  مراكز  جذب  عوامل   ) 

العصرية    جموعة متنوعة من العالمات التجاريةم  تمثل فييو  :Mall essence  جوهر المول(  1)

مناسبة  حتواء مركز للتسوق على كل ما يحتاجه المتسوق،  إجر،  المتا  وتنوع، تعددية  والمرموقة

األسعار التسوقوتوافر  ،  مستويات  مركز  في  الخيارات  )جودة  الترفيه  (2.    وسائل 

Entertainment،واألطفال للشباب  الترفيه  أماكن  في  وتتمثل  الترفيهية   :  البرامج  المرح،  جو 

التي تتمثل في :     Popularity and promotional programsالبرامج الشعبية والترويجيةو

الترويجية الحمالت  الخاصة،  األحداث  الوالء،    والبيعية،  تنظيم  )وغيرهابرامج  خدمة ال(  3. 

 (. ولطف الموظفينموظفين مدربين،  توافر  مدى  وتتمثل في: )  : Personal service  الشخصية

الداخلي(  4) في    :Internal atmosphere  الجو  التوتتمثل  داخل  سهولة  التسوق، جول  مركز 

 توافر وسائل الراحة (  5مدى توافر حمامات صحية ونظيفة(. )واإلضاءة العامة، الديكور العام،  

Comfort المقاعد المريحة، توفر مساحات كبيرة التسوق، توفر  : مثل سهولة الوصول لمركز 

  . مركز التسوقاألمن في  دى توافر  النتظار السيارات، توفر النظافة، والتصميم الداخلي المريح، وم

شهرة وشعبية مركز  ويتمثل حجم مركز التسوق،  :  External atmosphere  الجو الخارجي(  6)

 التسوق.
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الموقع   (1عوامل الجذب في مراكز التسوق إلي: )  ان( فيقسم2018أما )األحمر، ونوس،  

تسوق: مثل الموسيقى،  ( متغيرات بيئة ال3( القيمة الجمالية لمركز التسوق. )2)  وإمكانية الوصول.

تنوع الخيارات أمام المتسوقين من   ويعنى( التنوع:  4. إلخ. )اللون، اإلضاءة، الرائحة والحرارة.

(  7)  )توفر المرافق الخدمية(.  ( الراحة واألمان6( الترفيه. )5حيث السلع والعالمات التجارية. )

( 9)  ثافة مؤشرا لحيوية المكان(.لك)ا  المترددين على المركز  عددأي    :( الكثافة8ة الخدمة. )جود

العملية التي يستخدمها الناس خالل رحلتهم إليجاد طريقهم عبر األماكن ويمثل استشكاف المسار: 

 المختلفة.

في:    (Chantarayukol, 2019)  حددأخيرا   التسوق  مراكز  جذب    االمتيازاتعوامل 

Privileges  االحترافية  ،Professionalism  الخدمات والمجاني،  اآلمنةاة   Free  لتسهيالت 

Services and Safe Facilities  ،  المالءمةConvenience  ،  الترويجPromotion  وتسوق ،

 . One-Stop Shoppingالواحدة الخطوة 

 Gonzálezz and)ـالخاص بـتصنيف  الفإن الباحث سوف يعتمد على    وجدير بالذكر

(Orozco, 2012    ،من المتغيرات التي   شاملة  مجموعة  باعتباره أنسب للبحث الحالي ويتضمن

،  توافر وسائل الراحة ، الخدمة الشخصية،  وسائل الترفيهوهي: جوهر مركز التسوق،    يسهل قياسها

 .  والجو الخارجي لمركز التسوق

 :  البحوث والدراسات السابقة   )ب( 

   وتنقسم إلي: والدراسات السابقةهم البحوث ( أ1يوضح الجدول رقم )      
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 أهم النتائج منهجية البحث  البحث الهدف من  البحث 

 ك: البحوث المرتبطة باليقظة الذهنية وعالقتها بسلوك المستهل -1

التعرف على العالقة   ( 2010بحث )السندي،  - 1

الذهنية  اليقظة  بين 

والنزعة االستهالكية  

الدولة   موظفي  لدى 

تبعاً  العراق  في 

النوع  لمتغيري 

 والدخل. 

من  البحث  عينة  تألفت 

من 990) مفردة   )

تم  الدولة  موظفي 

بصورة  اختيارهم 

أربع   من  عشوائية 

 وزارات عراقية. 

داللة   ذات  فروق  توجد 

و الذكور  بين  اإلناث  إحصائية 

اليقظة   في  اإلناث  لصالح 

أشارت   وقد   النتائجالذهنية، 

 ً  العالقة غياب الى  أيضا

 متغيري بين االرتباطية

 الذهنية اليقظة (البحث

 على  )االستهالكية والنزعة

 . والدخل النوع متغيري وفق

وجود  ارتباطية عالقة كذلك 

 سالبة ودالة بين اليقظة ضعيفة

 االستهالكية.  والنزعة الذهنية

اليقظة   ( Ndubisi, 2014بحث ) - 2 دور  تحديد 

سلوك   في  الذهنية 

والخدمة   المستهلك 

في   والتسويق 

 أستراليا وماليزيا.

وتوصيف  تحديد  تم 

أساس المستهلكي  على  ن 

الذهنية،  اليقظة 

بيانات  على  والحصول 

أبعاد جودة العالقة   حول 

 ووالء المستهلك. 

كب  اختالفات  هناك  في أن  يرة 

الثال العالقة  األبعاد  لجودة  ثة 

وااللتزام(   والرضا  )الثقة 

ووالء المستهلك بين مجموعتي 

المرتفعي  المستهلكين 

 والمنخفضي اليقظة الذهنية. 

 بحث   - 3

( Bahl et al., 2016 ) 

اليقظة   مفهوم  شرح 

في  وتطبيقه  الذهنية 

االستهالك.  سياق 

هذه  تناقش  كما 

أن  البحثية  الورقة 

الرئيسي المحدد  

التي يسببها  للمشاكل 

االستهالك هو الغفلة 

 الذهنية.

منهج وصفي يفحص فيه  

االستهالك   الباحثون 

مستمرة   كممارسة  اليقظ 

لجلب االنتباه، مع النظر 

ال الداخلية إلى  مثيرات 

وتأثيرات  والخارجية، 

على  الممارسة  هذه 

 عملية االستهالك.

على   الضوء  البحث  هذا  يسلط 

ال التحديات  تواجه  بعض  تي 

التحويلية   القدرة  تحقيق 

ويختتم  لالستهال اليقظ،  ك 

التي   لإلجراءات  بمقترحات 

والمؤسسات   للمستهلكين  يمكن 

اتخاذها   السياسات  وصانعي 

 لتشجيع االستهالك اليقظ.

 بحث  - 4

  (Park & Dhandra,  

2017) 

بين  العالقة  دراسة 

الذ هنية  اليقظة 

الشراء   إلى  والميل 

االندفاعي 

(IBT)Impulsiv

e Buying 

Tendency    ودور

الذكاء 

دراسة   أجريت 

( على  ( 319استقصائية 

مبنية  الهند،  في  مفردة 

ذاتية   استبيانات  على 

مقياس   تضم  اإلدارة 

اس الذكاء العاطفي، ومقي 

الشراء   إلى  الميل 

 اإلندفاعي.

اليقظة ترتبط  الذهنية    أن 

ارتباًطا سلبيًا بالميل إلي الشراء  

وبشكل  IBTاالندفاعي  ،

الذكاء  مكونات  بجميع  إيجابي 

أن  EIالعاطفي   لوحظ  وقد   .

العاطفي   الذكاء   EIمكونات 

العاطفة،   )استخدام  في:  ممثلة 

وتنظيم  الذاتي،  االنفعال 

 ( البحوث والدراسات السابقة وفقاً لمتغيرات البحث 1جدول رقم )
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 Emotionالعاطفي

Intelligence 

(EI)   كمتغير وسيط

هذه  تفسير  في 

 العالقة.  

قد   العاطفة(  توسطت  مكونات 

تماما العالقة بين اليقظة الذهنية  

 الميل إلى الشراء االندفاعي. و

 بحث   - 5

   (Fischer et al.,2017 ) 

األدبيات   مراجعة 

باليقظة   الخاصة 

واالستهالك  الذهنية 

 المستدام.

على  المراجعة  تركز 

محتملة  آليات  أربع 

أجل  من  الذهنية  لليقظة 

المستدام  االستهالك 

من  التخلص  وهي: 

المزيد  ال لتعزيز  روتين 

يتعل فيما  التطابق  ق من 

الموقف  بين  بالفجوة 

القي  تعزيز  م والسلوك، 

تعزيز   المادية،  غير 

وتعزيز  الرفاهية، 

االجتماعي  السلوك 

 المستدام.

هناك  أن  عن  النتائج  كشفت 

خطيرة منهجية  في   تحديات 

باليقظة   المتعلقة  البحوث 

تمثلت   الذهينة واالستهالك، 

المناهج   في  قصور  في: 

وبالتحديد  القائمة،  التجريبية 

التعريف، فيما   بقضايا  يتعلق 

األدوات،   واستخدام  وتطوير 

وتصميمات  العينات،  واختيار 

متغيرات   وإدراج  الدراسات، 

 وسيطة أو معتدلة.  

 بحث  - 6

 (Gupta   and Verma, 

2019) 

 

البحث من   الغرض 

مد استكشاف  ى  هو 

اليقظة   جلسات  تأثير 

لطالب  الذهنية 

على  العالي  التعليم 

االستهالكي  السلوك 

الحياة   عن  والرضا 

دورات   باستخدام 

قصيرة لليقظة    تأمل 

اقترحها  كما  الذهينة 

Jon Kabat-Zinn  

، 

على   البحث  اعتمد 

التجريبي   التصميم 

األولى   لمجموعتان 

العالج  تتلقى  تجريبية 

ا على  ليقظة  القائم 

واألخرى   الذهنية، 

تلقت   وقد  ضابطة. 

األولى   المجموعة 

لمدة   عالجية  دورات 

شارك فيها    شهرين 

وقد  149) طالب،   )

شارك في مرحلة ما قبل  

)ال طالب،  94عالج   )

بعد   ما  مرحلة  وفي 

 . طالب)80(العالج

اليقظة   أن  التجربة  كشفت 

ورضا   واالستهالك  الذهنية 

ملحوظ   بشكل  يتغيران  الحياة 

تلقت بالنسب  التي  للمجموعة  ة 

بالمجموعة   مقارنة  العالج 

 الضابطة. 

 

 

 البحوث المرتبطة بالشراء االندفاعي لمالبس الموضة:  - 2

  بحث - 1

(Grant and  Stephen, 

2005 ) ) 

العوامل   دراسة 

تؤثر   التي  الرئيسية 

شراء   قرارات  في 

مالبس الموضة لدى  

 الفتيات المراهقات.

تقنية   اختيار  تم 

ا لتركيز مجموعات 

لجمع  كوسيلة 

وتكونت  المعلو مات، 

من  الواحدة  المجموعة 

فتيات   ست 

الع المؤثرة  إن  الرئيسية  وامل 

في القرار الشرائي هي موافقة  

األقران.   وضغوط  الوالدين 

مالبس   شراء  أن  تبين  كما 

باسم   بقوة  يتأثر  الموضة 

التجارية.   وكشفت  العالمة 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Sharad%20Gupta
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"tweenage  تتراوح  "

( بين   ( 12أعمارهن 

 ( سنة. 13و)

المشاركات   أن  أيضا  النتائج 

كن مستعدات لشراء المالبس  

التجارية   العالمات  ذات 

بشكل  التركيز  مع  المتميزة، 

خصائ  على  المنتج كبير  ص 

 الذي يتم شراؤه.  

 بحث  - 2

 (Park et al., 2006 ) 

العالقات   فحص 

بين   السببية 

في   االستغراق 

الموضة، العواطف  

الميل  اإليجابية، 

االسته الك لمتعة 

االندفاعي   والشراء 

 الموجه بالموضة. 

تم اختيار عينة تقدر بــ  

من214) مفردة   ) 

الدارسين   الطلبة 

"متروبوليتان"  بجامعة 

Metropolitan  

المتحدة  بالواليات 

تم   حيث  االمريكية، 

استبيان   قائمة  توجيه 

البيانات   وتحليل  لها، 

نموذج  باستخدام 

 المعادلة الهيكلية.

ا في  االستغراق  لموضة،  إن 

ا  لهما  والعواطف  إليجابية 

السلوك   على  إيجابياً  تأثيراً 

االندفاعي   الموجه  الشرائي 

بالموضة، وأن االستغراق في  

الموضه كان له تأثيراُ معنوياً 

كما   االندفاعي،  الشراء  على 

لمتعة  الميل  أن  تبين 

متغيراً  يعتبر  االستهالك 

وسيطاً هاما ًفي تحديد السلوك  

االندفاعي الموجه    الشرائي 

 بالموضة. 

 بحث   - 3

( Tirmizi ., 2009 ) 

تحديد العالقة بين كل 

حي (من:   اة  نمط 

للمستهلكين،  التسوق 

المستهلكين  مشاركة 

في الموضة، مرحلة  

القرار   اتخاذ  قبل  ما 

الشرائي، ومرحلة ما  

القرار   اتخاذ  بعد 

واتجاهات    )الشرائي

الشراء   وسلوكيات 

 االندفاعي.

تكونت عينة البحث من 

من 165( مفردة   )

ذوي  من  المستجيبين 

في   المرتفع  الدخل 

"روالبندي  مدينتي 

اباد "  واسالم 

Rawalpindi and 

Islamabad    في

 باكستان. 

القرار   قبل  ما  مرحلة  إن 

الوحيد   المتغير  هي  الشرائي 

سلوك  مع  بقوة  يرتبط  الذي 

كما   اإلندفاعي.  الشراء 

وجود   عدم  النتائج  أظهرت 

  دفاعي ارتباط بين الشراء اإلن 

من   المرتفع  الدخل  لذوي 

الشراء   ميول  وبين  الشباب 

 اإلندفاعي الشائعة. 

 

 بحث   - 4

(Karbasivar and 

Yarahmadi, 2011 )  

كل   تأثير  دراسة 

)نافذة   من: 

بطاقة   العرض، 

األنشطة   االئتمان، 

ممثلة   الترويجية 

)الخصم   في: 

المنتج   النقدي، 

المجاني(على 

الشراء   سلوك 

لدى   اإلندفاعي 

 اإليراني. ستهلكالم

في  العينة  حجم  تمثل 

وتم 275) مفردة،   )

جمع البيانات من مدينة  

 "عبادان" بإيران.

عالقة   هناك  أن  النتائج  بينت 

النافذة،   عرض  بين  محورية 

األنشطة   االئتمان،  بطاقة 

المنتج  )الخصم،  الترويجية 

شراء   وسلوك  المجاني( 

 المستهلك اإلندفاعي.



 
 

( 2021، يناير  3‘ج1، ع2لية والتجارية )مالما المجلة العلمية للدراسات والبحوث    

رأفت كامل . د  

 
 
 

626 
 

5 -  (  ,.Noh et alبحث 

2014)  

على ال تعرف 

بين  العالقة 

المالبس  ابتكارات 

 Cool)الكاجوال  

Clothes)    لشباب

المستهلكين  

نحو  واتجاهاتهم 

المتعة والمنفعة من  

 هذه المالبس.

المستجبين   عدد  كان 

( مفردة.  265للبحث   )

وقد تم استخدام التحليل 

االستكشافي  العاملي 

الهيكلية  والمعادلة 

 لتحليل البيانات.

من المسته  اتجاهاتإن   لكين 

الكاجوال   للمالبس  الشباب 

من   المنفعة  قيم  نحو  إيجابية 

هذه المالبس عن هؤالء غير 

ذوي   الشباب  وأن  المجددين. 

لديهم   يكون  المرتفع  الدخل 

من   النوعية  هذه  لشراء  ميل 

تعكس   ألتها  المالبس 

شخصيتهم، تفردهم، وهويتهم 

 الذاتية.

 بحث  - 6

  ( Sabir et al., 2015 :) 

تأدراس النهج ة  ثير 

الترويجي، 

الجذاب   العرض 

بيئة  للمنتج، 

وتخفيض  المتجر، 

سلوك   على  السعر 

االندفاعي   الشراء 

في  للمستهلكين 

 باكستان. 

البيانات   جمع  تم 

من   االستبيان  باستخدام 

مفردة استجاب    )140(

مفردة   )100(منها  

في    وذلك  

 Azan”مول

Height”   ومول  ،

“Bin Shafique”  

  ”Sahiwal“بمدينة  

 في باكستان.

بين   إيجابية  عالقة  هناك 

)الشراء   التابع  المتغير 

والمتغيرات   اإلندفاعي( 

)النهج   األربعة  المستقلة 

الجذاب   العرض  الترويجي، 

المتجر،  بيئة  للمنتج، 

 وتخفيض السعر(. 

 

 بحث   - 7

   (Nooreini, 2014 ) 

 

الدراسة   هذه  قامت 

بتقييم دور كل من:  

)المشاركة  

نحو   الموجهة 

الحالة  ا لموضة، 

للفرد،   المزاجية 

اإليجابية،   الحركة 

االست  هالك( متعة 

الشراء   في 

لمالبس  اإلندفاعي 

 الموضة. 

من   البيانات  جمع  تم 

من 300) عميل   )

متاجر  على  المترددين 

 " بمدينة  المالبس 

خالل  من  تبريز" 

يحتوي   على  استبيان 

تقيس  22) فقرة   )

موضع  المتغيرات 

 البحث.  

إلى النتائج  أن مشاركة    تشير 

ل الموجهة نحو الموضة  العمي 

لها تأثيراً إيجابياً مباشراً على 

اإلندفاعي تبين الشراء  كما   .

أن متعة االستهالك لها   أيضاً 

غير  ولكنه  إيجابياً  تأثيراً 

الشراء   على  مباشر 

المزاج   وأن  اإلندفاعي، 

اإليجابية   والحركة  الفردي 

على  إيجابياً  تأثيراً  لهما 

اإلندفا لمالبس  الشراء  عي 

 الموضة. 

 بحث   - 8

(Khuong  and Tran, 

2015 ) 

استكشاف  

المباشرة  التأثيرات 

ال مباشرة وغير 

الداخلية   للمتغيرات 

على  للمستهلك 

اإلندفاعي   الشراء 

تجاه  للعمالء 

منتجات األزياء في  

البيانات  ت  جمع  م 

باستخدام أداة اإلستبيان  

( مفر355من  من (  دة 

أربعة   في  المستجيبين 

األزياء   مراكز  من 

هرة في  مدينة  األكثر ش

"” Ho Chi Minh  “  

 تنام. بفي 

مباشرة  آثار  وجود  تبين 

التفرد  إلى  المستهلك  لحاجة 

ومستوى التحفيز األمثل على  

كالً   وأن  اإلندفاعي،  الشراء 

والتحكم   الشراء  متعة  من 

والوعي   اإلنفاق  في  الذاتي 

له الموضة  تأثيرات  بحداثة  م 
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"  Ho Chiمدينة 

Minh  .بفيتنام  " 

الشراء   سلوك  على  معتدلة 

  اإلندفاعي. 

 بحث     - 9 

      (Badgaiyan  and  

Verma   , 2015)   

تحديد أثر المتغيرات 

في:   ممثلة  الظرفية 

المال،   )توفر 

الرفاهية  

تأثير  االقتصادية، 

توافر   األسرة، 

واستخدام   الوقت، 

االئتمان(،  بطاقة 

عوامل   تأثير  وكذا 

في:  ممثلة    المتجر 

المبيعات،   )ترويج 

ودية   المتجر،  بيئة 

البيع،  موظفي 

على   والموسيقى( 

 ي. الشراء االندفاع

من   البيانات  جمع  تم 

من 508) مفردة   )

على  المترددين  العمالء 

التسوق وتحليلها   مراكز 

نمذجة   باستخدام 

الهيكلية   المعادالت 

(SEM .) 

أشارت النتائج إلى أنه بخالف  

جميع   فإن  الموسيقى، 

المحددة  المتغيرا الظرفية  ت 

أثرت بشكل كبير على سلوك  

 اعي.  الشراء االندف

بعض  (   2016بحث  )خليل، - 10  تأثير  دراسة 

العوامل  

  الديموجرافية

على   والظرفية 

الشراء   سلوك 

العفوي للعمالء. وقد  

خمس   اختيار  تم 

ظرفية   عوامل 

تأثيرها  لدراسة 

)استخدام   وهي: 

االئتمان،  بطاقة 

تنشيط  أساليب 

المعاملة الم بيعات، 

لموظفي   الودية 

باإلضافة   المتجر، 

المتغيرات  إلي 

)النوع   الديموجرافية 

 والدخل(.  

البيانات  جمع  تم 

من  384من) عميل   )

المالبس   متاجر  عمالء 

المراكز   بعض  في 

بمحافظة   التجارية 

نسبة   وكانت  القاهرة، 

 .%85االستجابة 

الظرفية   المتغيرات  جميع  إن 

تأ لها  ثيراً  والديموجرافية 

الشراء   سلوك  على  معنوياً 

 العفوي. 
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 بحث   - 11

(Kumar & Srivastava, 

2017   ) 

بين   العالقة  تحديد 

الشراء  نوايا 

ومتعة   اإلندفاعي 

إطار   في  التسوق 

الظرفية   العوامل 

الوقت   في  ممثلة 

المال  المتاح، 

وتعريف   المتاح    ،

 المهمة.

  ( لـ  (  333إجراء مسح 

الشباب   من  مفردة 

بين تتراوح   أعمارهم 

سنة باستخدام   )15-23(

 االستبيان. 

الشراء   نوايا  أن  تبين 

اإلندفاعي لدى الشباب ترتبط  

جميع  مع  إيجابياً  ارتباطاً 

تسوق   بقيمة  الخاصة  األبعاد 

الخصائص   وأن  المتعة. 

)المال   في  ممثلة  الظرفية 

إيجابياً  تأثيراُ  لها  والوقت( 

 وسيطاً على هذه العالقة. 

 بحث   - 12

(Rahman et al., 2018 ) 

اندماج   مدى  تحديد 

المستهلكين  

في  الماليزيين 

الموضة.   مالبس 

متغيرات  وتمثلت 

المادية،   في:  البحث 

 االندماج، والتدين.

البيانات  جمع  تم 

من  االستبيان  باستخدام 

طالب   من  عينة 

بماليزيا  الجامعات 

 ( مفردة.281عددها )

المادية   أن  النتائج  أوضحت 

شراء في  مالبس    واالندماج 

هي   والتدين  الموضة 

ية لشراء مالبس  محركات قو

 وأزياء الموضة. 

 البحوث المتعلقة بجاذبية مراكز التسوق -3

 بحث   -1

 (Michon et al., 2007 ) 

بيئة  تأثير  فحص 

التسوق في الموالت  

تسوق   خبرة  على 

المرتبطة   المستهلك 

والمتعة،  بالمنفعة 

السلوكي   والمنهج 

الموضة   لقادة 

 والتابعين. 

 

 

على   استبيان  توزيع  تم 

مفردة في مراكز  (  300)

التسوق بمناطق جغرافية  

مدينة   في  مختلفة 

الكندية،  "مونتريال" 

لبيان مدى اتجاهاتهم نحو 

إدراكهم  الموضة، 

لمركز التسوق، مزاجهم  

الشراء،  قيمة  الحالي، 

نحو   السلوك  ومنهج 

 المول. 

تبين وجود تأثير مباشر لبيئة 

التس خبرة  على  وق  المول 

قادة   لدى  بالمتعة  المرتبطة 

التسوق  ا خبرة  وأن  لموضة، 

لدى   بالمنفعة  المرتبطة 

تتأثر  أن  يمكن  التابعين 

الموضة   قادة  وأن  بالمزاج،  

لديهم درجة عالية من عمليات  

 االستغراق المعرفي. 

2 -  (  Tendai andبحث 

Crispen, 2009 ) 

 

التحقق من تأثير بيئة 

المتجر   في  التسوق 

الشراء   على 

بين  ا الندفاعي 

 المستهلكين.  

 

بـ   تقدر  عينة  خذ  أ  تم 

من    320 مفردة 

مركز   في  المتسوقون 

بمدينة وليام  تسوق محدد

 كينج بجنوب أفريقيا.

أن عوامل المتجر ذات الطبيعة  

السعر   مثل  االقتصادية 

على   تؤثر  كانت  والقسائم 

فاعي أكثر من تلك الشراء االند

بالجو   الخاصة  الداخلي  التي 

  ية الموسيق  لفية الخ  مثل

 والرائحة. 

 بحث     - 3

 (   2010)عواد والمعايطة، 

 العوامل تحديد

 جاذبية في  المؤثرة

 من التسوق مراكز

المستهلك  نظر وجهة

 .األردني

 البيانات جمع تم

 مكونة استبانة باستخدام

وزعت   فقرة (88)من

 مكونة مالئمة عينة على

 وقد مفردة. (325) من

 التي العوامل بعض وجود

 جاذبية على بوضوح أثرت

 نظر وجهة من التسوق مراكز

األردني  وهي المستهلك 
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 تحليل استخدام تم

ااالنح  من لمتعدددار 

فرضيات   اختبار أجل

 الدراسة. 

أماكن األجواء،   المنتجات، 

 .واألمن التسلية،

 Gonzálezبحث )  - 4 

and Orozco, 2012 ) 

البحث   استهدف 

جاذبية  أبعاد  تحديد 

التسوق   من  مركز 

وجهة نظر المتسوق  

 المكسيكي.

 

استخدم مسح استقصائي  

من   )1500(لـ  

مراكز   على  المترددين 

من   العادية  التسوق 

"متروبوليتان   منطقة 

  " غواداالخارا 

 )المكسيك(. 

تبين أن أهم السمات في مراكز 

عينة  نظر  وجهة  من  التسوق 

البرامالبحث    ج هي: 

الترويجية، يليها الجو الداخلي  

 لمركز. والخارجي ل

 (   Ahmad, 2012بحث ) - 5

 

مدى    استكشاف 

عوامل   جاذبية  تأثير 

مراكز التسوق ممثلة  

في: )المالءمة، تنوع  

الترفيه،  المنتج، 

وجودة الخدمة( على 

الوالء،   الرضاء، 

المنطوقة   والكلمة 

بمراكز  للمتسوقين 

 التسوق. 

في   البحث  عينة  تمثلت 

تم  600) متسوق   )

بعض    أعتراضهم في 

الت  بمدينة  مراكز  سوق 

با العربية  جدة  لمملكة 

وتحليل   السعودية، 

باستخدام  البيانات 

 أسلوب اإلنحدار. 

بينت النتائج أن عوامل جاذبية 

تأثيراً  لها  التسوق  مراكز 

إيجابياً على رضاء المتسوقين، 

تنوع   هو  العوامل  هذه  وأكثر 

 المنتج. 

 بحث  - 6

 (Michon et al., 2015 ) 

البحث   استهدف 

م على  دى التعرف 

متسوقات    إدراك

اإلناث   من  الموضة 

المول  لبيئة 

 واستجاباتهن لها.

نموذج   البحث  يقترح 

لخبرة  مفاهيمي 

في   الموضة  متسوقات 

وتتضمن:   المول  بيئة 

بالموضة،   التوجه 

شخصية المتجر، إدراك  

قيمة   التسوق،  مول 

الرعاة   ونوايا  الشراء، 

Patronage 

Intentions  تم وقد   .

لة  استخدام نموذج المعاد

بيانات  لتحليل  الهيكلية 

من 312) مفردة   )

 المتسوقات. 

ال   الموضة  تسوق  أن  تبين 

في   الشخصية  بالسمة  يرتبط 

إدراك بيئة المول، وأن التوجه  

إدراك جودة   يتوسط  بالموضة 

لمتعة  واالستجابة  المنتج، 

وأن   الرعاة.  ونوايا  التسوق، 

سية لمناخ المول  الصور الحما 

وأ  الخدمة.  جودة  ن  تؤثر على 

يرتبط  المنتج  جودة  إدراك 

بالمن  والمتع  إيجابياً  افع 

 المرتبطة بالتسوق. 

العوامل   (2014بحث )شرف،  - 7 أهم  معرفة 

جذب   في  المؤثرة 

لمجمع   الزوار 

 تجاري دون غيره.  

تم اختيار عينة عشوائية 

( مفردة 200مكونة من )

الزائرين   للمجمعات  من 

بالمملكة   التجارية 

 العربية السعودية. 

القة معنوية ذات داللة  د عوجو

)الموقع   بين  احصائية 

التجاري،   للمجمع  الجغرافي 

حجم   التجاري،  المجمع  اسم 

وسعة المجمع التجاري، توافر  
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والرفاهية،   الراحة  األمن، 

ألعاب ومالهي  التنوع، وجود 

 لألطفال( وبين عدد الزوار. 

 بحث  - 8

  (Derek et al., 2015 ) 

العوامل  تأثير 

مراكز  البيئية داخل 

على سلوك   التسوق

وخاصة   المستهلك 

موسم   خالل 

 العطالت. 

تم جمع البيانات من عينة 

( بـ  مشارك  300تقدر   )

 في مركز تسوق مختار.  

 

الداخلية   اإلعدادات  تؤثر 

ومشاركة   والموسيقى 

سلوك  على  الموظفين 

 التسوق. المستهلك داخل مركز  

 بحث  - 9

   ( Ortegón-Cortázar 

and  Royo-Vela, 2017) 

تحليل عوامل الجذب  

 لمراكز التسوق.  

 

 

 

 

 

 

العينة   شملت 

من   مستهلًكا)449)

مختلفًا  25( متجًرا   )

بمدينة  التسوق  بمراكز 

Bogota    "بوغوتا"

استخدم   كما  بكولومبيا، 

المعادلة   نموذج   البحث 

 .SEMالهيكلية 

بالبيئة ن  إ المول  إدارة  اهتمام 

التجارية   المساحات  وتصميم 

تأثي  لها  على  يكون  محتمل  ر 

 نوايا الزيارة والتسوق. 

 

 بحث    - 10

 (Calvo-Porral, and 

Lévy-Mangín, 2018 ) 

التي  العوامل  تحديد 

إلى  العمالء  تجذب 

 مراكز التسوق. 

تم اختبار نموذج البحث  

يتعلق  فيما  تجريبياً 

بمجموعة من المتغيرات 

تنوع   الراحة،  وهي: 

التخصص،   المتاجر، 

التر الداخلية،  فيه  والبيئة 

والتواصل. وقد تم تحليل  

البيانات من خالل نمذجة  

على   الهيكلية  المعادلة 

(  253كونة من )عينة م

 مفردة.

والبيئة   المتاجر  تنوع  إن 

التسوق   لمركز  الداخلية 

تمثل  والجذابة  الممتعة 

ال لجذب  المحددات  رئيسية 

الزبائن. ومع ذلك، فقد تبين أن  

مركز   في  بالراحة  الشعور 

وأنشطة ال    التسوق  التواصل 

كعوامل  مهًما  تأثيًرا  تظهر 

 جذب. 

 بحث - 11

 ( 2018)األحمر، ونوس،  

 

بين  العالقة  إيجاد 

مركز   جاذبية  درجة 

وعوامل   التسوق 

 استكشاف المسار. 

لعينة   استقصائية  دراسة 

بـ  المتسوقينمن   تقدر 

في    )100) مفردة 

مركزين للتسوق  بمدينة 

شام ستي  " دمشق هما:  

دامسكينو و"    سنتر" 

 . "مول

تبين وجود عالقة قوية طردية  

التسوق  مركز  جاذبية  بين 

والتأكيد  المسار،  واستكشاف 

التصميـم   من  كل  أهمية  على 

الداخلي   والتصميـم  المعماري 

الستكشاف  أساسيين  كعاملين 

 ار وكأداة جذب فعالة. المس

 بحث  - 12

(Kiriri, 2019) 

 

الدراسة   هذه  ركزت 

أداة  تطوير  على 

محددات   لقياس 

مراكز  ج اذبية 

من   البيانات  جمع  تم 

نيروبي"    " سكان مدينة 

وشارك   كينيا،  في 

تم    )303) وقد  مفردة. 

استبيان تطوير   أداة 

محددات   خمس  تحديد  تم 

ز التسوق  رئيسية لجاذبية مراك

خيارات   التصميم،  تشمل: 

والسالمة،  الخدمة،   الراحة 

موظفو الخدمة، وقيمة النفعية.  
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 على البحوث السابقة: عام  تعليق  

 Milne)   تتسم البحوث المتعلقة باليقظة الذهنية في مجال التسويق وسلوك المستهلك بالندرة -1

et al., 2020) ،   منها   –  على حد علم الباحث  –فال يوجد سوى عدد محدود من الدراسات

المثال بحث  Bahl etوبحث  ،  (Ndubisi, 2014، وبحث )(2010دي،  )السن  على سبيل 

al., 2016))، وأخيراً بحث (Gupta   and Verma, 2019) .   ويالحظ أن هذه البحوث تم

التكامل وأوجه قصور    إلىتفتقر  كما أنها  ،  صريةإجراؤها في بيئات ودول مختلفة غير البيئة الم

   (.Fischer et al.,2017) في المناهج التجريبية القائمة

االضطرابات  أن اليقظة الذهنية تعمل على التخفيف من حدة بعض  دللت معظم الدراسات على   -2

تتناول    وغيرها، ولكنها لم  ، والقلق االجتماعيالمختلفة مثل الوهن النفسي، االكتئاب  النفسية

الذ اليقظة  للمستهلكتأثير  الشرائي  السلوك  على  سلوكهنية  وخاصة  االندفاعي،   ه،    الشرائي 

التسوق والتحقق من 

 صحتها.

 

للتحليل   وإخضاعها 

االستكشافي   العاملي 

(EFA)  

(  CFAوالتوكيدي)

المعادلة   ونمذجة 

 الهيكلية. 

ويعتبر متغير الراحة والسالمة  

تغيرات األكثر أهمية في من الم

مراكز  جاذبية  على  التأثير 

 التسوق.  

 بحث  - 13

Chantarayukol , 2019 ) 

وتحديد   فحص 

المهمة المتغير ات 

للعمالء أثناء بالنسبة  

مراكز  زيارة 

 التسوق. 

األولية   البيانات  تم جمع 

استبيان  خالل  من 

( على  (  29يحتوى 

إلي   باإلضافة  سؤاالً 

تعكس  التي  البيانات 

الخصائص  

الديموجرافية  

كان  وقد  للمستجيبين. 

( 395عدد المستجيبين )

 مفردة. 

التسوق   من:  كالً  أن  تبين 

و الراحة  الخدمات  الشامل، 

المجانية، والمرافق اآلمنة، تعد 

ثالثة عوامل حاسمة أثرت  هم  أ

بشكل كبير على تكرار زيارة  

الذي   والوقت  المستهلكين 

في   زيارة  كل  في  يقضونه 

 مراكز التسوق. 

 بحث   - 14

( Arthur  et al., 2020 ) 

البحث   استهدف 

تأثير  على  التعرف 

العوامل   بعض 

بالمول   المرتبطة 

الشراء   على 

ندفاعي، وذلك في اإل

مراكز  بعض 

المتوسطة   التسوق 

والصغيرة  

 في"غانا". 

عينة   على  الحصول  تم 

( مفردة   (129قوامها 

في   المتسوقين  من 

التسوق   مراكز 

في   الواقعة  المتوسطة 

أكرا   " مدينتي 

 وكوماسي" في غانا. 

 

أجواء  من:  كالً  أن  اتضح 

المبيعات  وأفراد  المتجر 

 ً   وترويج المبيعات تؤثر معنويا

االندفاعي   الشراء  سلوك  على 

 للمستهلك. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Sharad%20Gupta
javascript:;
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النفسية كما    "اضطراب السيطرة على االندفاع"يطلق عليه    باعتباره نوع من اإلضطرابات 

ن في التخفيف م  األمر كذلك فهل يمكن استخدام اليقظة الذهنيةوإذا كان  يعتقد األطباء النفسيين.  

الس هذا  مالبس   لوكحده  لشراء  واندفاعهم  شراؤهم  سياق  في  المصريين  المراهقين  لدى 

 ؟ هذا ما سيكشف عنه البحث الحالي. الموضة

ركزت معظم الدراسات والبحوث الخاصة بسلوك الشراء اإلندفاعي على وضع إطر نظرية  -3

خبرة    نظيم الذات(،)الشخصية، وت  لفحص أسباب السلوك الشرائي المرتبط بالمتغيرات النفسية

المتعة )الفرح، الحالة العاطفية، المزاج(، والمتغيرات الموقفية )الوقت المتاح، النقود( في سياق 

عملية الشراء. وعلى الرغم من ذلك لم تأخذ هذه الدراسات بعين االعتبار تأثير اليقظة الذهنية 

 . لدى المراهقينمالبس الموضة على سلوك الشراء اإلندفاعي، وخاصة فيما يتعلق ب 

الشراء اإلندفاعي  -4 الموضة وعالقتها بسلوك  السابقة في مجال  البحوث والدراسات  بمراجعة 

ً هام  تبين أن االستغراق في المنتج، يعتبر عامالً  وجد  في تدعم الميل للشراء االندفاعي، فقد    ا

et al., 2006)  Park,   )ة يؤثر  مالبس الموضباالستغراق  الشغف /أو  أن    على سبيل المثال

ً معنو  الشغف على سلوك الشراء اإلندفاعي، ولهذا فإن الباحث سوف يحاول تحديد مدى تأثير    يا

مالبس الموضة على سلوك الشراء اإلندفاعي لها آخذا االعتبار اليقظة الذهنية  أو االستغراق ب/

 كمتغير وسيط. 

ال  جاذبيةتبين أن العديد من عوامل   -5 التسوق لها تأثير على سلوك  مستهلك حيث تؤثر  مراكز 

  مشاركة الموظفين على سلوك المستهلك داخل مركز التسوق و  ،الموسيقى،  اإلعدادات الداخلية

((Derek et al., 2015.    ًللمركز الممتعة والجذابة  أن تنوع المتاجر والبيئة  كما تبين أيضا

  . Mangin,   (Calvo-Porral, and Lévy 2018)  تمثل المحددات الرئيسية لجذب الزبائن

هذه لم تتناول مدى تأثير  فقد لوحظ أن البحوث الخاصة بهذا المحور  من ذلك،    وعلى الرغم

المراهقين  العوامل لدى  اإلندفاعي  الشرائي  السلوك  بمنتجات    ،على  يتعلق  فيما  أو  وخاصة 

 .الموضةمالبس 

  (، 2014)شرف،    التي أسردها الباحثين  مراكز التسوق   جذبلتشابه كثير من عوامل    نظراً   -6

فإن الباحث سوف يعتمد على تصنيف وغيرها،    (Kiriri, 2019)(،  2018س،  )األحمر، ونو

(González and Orozco, 2012)   باعتباره أنسب للبحث الحالي ويتضمن مجموعة من

جذب سيحاول التحقق من مدى تأثير عوامل  إن الباحث  فالمتغيرات التي يسهل قياسها. وعليه،  

في ممثلة  التسوق  جمراكز  الترفيه،    وهر:  وسائل  التسوق،  الجو مركز  الشخصية،  الخدمة 

الخارجي  ،  الراحةمدى توفر وسائل  الداخلي،   لمالبس والجو  اإلندفاعي  الشراء  على سلوك 

 الموضة لدى المراهقين عينة البحث. 
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 وفروض البحث: : نموذج  سابعاً 

قي  قا للتسلسل المنطيرتبها الباحث وف  يستند البحث الحالي على عدد من النظريات الهامة

المقترح   البحث  التوالي  وهيلنموذج  نظر:  على  اإلندفاعي،  الشرائي  السلوك  عوامل    يةنظرية 

  .ليقظة الذهنيةانظرية و ،جاذبية مراكز التسوق

نجد أن هناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير    ،اإلندفاعيالشراء  بنظرية  فيما يتعلق  

والتي (  Park et al., 2006)لعل أهمها النظرية الخاصة بـ موضة،  الشراء اإلندفاعي لمالبس ال

االندماج   استخدام  على  االستغراق  تعتمد  التنبؤ    Fashion Involvementبالموضة  أو  في 

الشرائي،  السلوك  بالمنتج،  االندماج  مثل:  المالبس  باستهالك  المرتبطة  السلوكية  بالمتغيرات 

المستهلك أن  ف ،(Park et al., 2006)  وخصائص  تبين  بالموضة قد  التوجه  بين  عالقة  هناك 

حالة من اهتمام الفرد وشغفه بالموضة تعتبر  على أن  هذه النظريات  . كما أكدت  والشراء اإلندفاعي

بينت البحوث    كما  .(O'cass, 2004اإلثارة واالهتمام مرتبطة باستجابة معينة أو موقف معين ) 

يتأثر اختيارهم ألصناف الموضة  كين لمالبس الموضة مستهلأن الأيضاً هذه النظرية  إلىالمستندة 

(، والجودة  Grant & Stephen, 2005) المرتبطة بهاأو العالمة التجارية  المشتراة بنوع الماركة  

  . كما(Tajuddin et al., 2014لسلع أو مبتكرات الموضة )  Perceived Qualityالمدركة  

ألكثر شراًء ا اندماج مرتفع بالموضة من المحتمل أن يكونوتبين أيضاً أن المستهلكين الذين لديهم ا

   (.Fairhurst et al., 1989) الموضة لمالبس

افتراض أن االهتمام والشغف بالموضة يمكن أن يؤثر على سلوك   يمكن  على ما سبقوبناء  

 على النحو التالي:الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين، 

األول   - يؤثH1الفرض  اال:  الشراء  ر  سلوك  على  معنوياً  بالموضة  والشغف  هتمام 

 لمالبس الموضة لدى المراهقين موضع البحث. اإلندفاعي

تناولت   التي  بالنظريات  يتعلق  فيما  التسوقأما  وم على تحديد قفت  عوامل جاذبية مراكز 

للم جذب  وسائل  بمثابة  تعتبر  والتي  للتسوق،  جاذبة  أكثر  تكون  أن  يمكن  التي  تسوقين العوامل 

المنفعة والمتعة. وقد حدد   في  هذه   (González and Orozco, 2012)الباحثين عن  : جوهر  العوامل 

والجو  الراحة،  مدى توفر وسائل  مركز التسوق، وسائل الترفيه، الخدمة الشخصية، الجو الداخلي،  

الوصول.  ة  الموقع وإمكاني  (1)فقد حدد هذه العوامل في:  (  2018)األحمر، ونوس،  . أما  الخارجي

( متغيرات بيئة التسوق: مثل الموسيقى، اللون، اإلضاءة، 3( القيمة الجمالية لمركز التسوق. )2)

( التنوع: )تنوع الخيارات أمام المتسوقين من حيث السلع والعالمات 4الرائحة والحرارة.. إلخ. )

)5)التجارية(.   الترفيه.  واألمان6(  الراحة   ).  (7( الخدمة.  جودة  الك8(   عدد   وتعكس  :ثافة( 

 المختلفة. سهولة التنقل عبر األماكن ويعكس ( استشكاف المسار: 9) .المترددين على المركز
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 Mohan)أشار    في إطار العالقة بين عوامل جذب مراكز التسوق والشراء اإلندفاعيو

et al., 2013  في  ( إلي أهمية كل من بيئة المتجر مثل منتج أو موديل أو عالمة تجارية محددة

ً التأثير على الشراء اإلندفاعي، كما   إلي   & Bhakat  (Muruganantham   2013 ,)  نوه أيضا

أهمية المثيرات الخارجية وبيئة المتجر كمحفز أساسي للشراء اإلندفاعي وتتمثل في: خصائص  

عات، الموظفين، وجود النظراء والعائلة، االزدحام، المثيرات الحسية، قناة  المتجر، ترويج المبي 

مجموعة ( Arthur et al., 2020) حددوقد التسوق، تكنولوجيا الخدمة الذاتية، تجارة التجزئة. 

اإلندفاعي الشراء  أن تؤثر على  التي يمكن  العوامل  والصغيرة،   من  المتوسطة  الموالت  داخل 

التسوق  التجول:  وهي المول/مركز  المول،    ،داخل  تخطيط  الداخلي،  البيع، مهارة  الجو  رجال 

الجماعا  األنشطة والترويجية،  المرجعية،  وأفراد  ت  المتجر  أجواء  أن  تبين  وقد  المول.  بيئة 

 ستهلك. المبيعات وترويج المبيعات تؤثر على سلوك الشراء االندفاعي للم

 González)وفي ضوء عوامل جذب مراكز التسوق التي أشار إليها  ما سبق    علىوبناء  

and Orozco, 2012)  ،التسوق مركز  جوهر  الخدمة  وهي:  الترفيه،  الجو    وسائل  الشخصية، 

 اً لها تأثير  يكون  توقع أن هذه العواملمال  فمن،  والجو الخارجيالراحة،  مدى توفر وسائل  الداخلي،  

ومن ثم يمكن صياغة    ،على سلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين عينة البحث

 الفرض الثاني للبحث على النحو التالي:  

الشراء   :H2  الثانيالفرض   - سلوك  على  معنوياً  التسوق  مراكز  جذب  عوامل  تؤثر 

 لمالبس الموضة لدى المراهقين موضع البحث. اإلندفاعي

نجد أن بدايات هذه النظرية ترجع إلي السبعينات    نظرية اليقظة الذهنيةبوفيما يتعلق  أخيرا،  

انطلقت   حينما  المنصرم  القرن  النجر"  من  يطلق  - ،  ”Ellen Langer“"إيلين  والتي 

نظرية اليقظة الذهنية ة  هارفارد بصياغ  وزمالؤها بحامعة  - ”Mother of mindfulness”عليها

نظر إلي اليقظة الذهنية من زاويتين: أولهما: أنها تستهدف والتي تفي سياق علم النفس اإليجابي  

ً همت. وثاني تركيز االنتباه عن قصد في اللحظة الحاضرة، ودون إصدار أحكام على الخبرا فهي   ،ا

كتدخالت عالجية لعالج بعض األمراض    الذهنيةتدخل عالجي، حيث يعتمد على اليقظة  تعد بمثابة  

الضغوط خفض  ومثل:  واالكتئاب،  المعرفي  ،  اليقظة  السلوكي  العالج  على   الذهنيةالقائم 

(MBCT) ( (Kabat-Zinn, 1990  ( (Segal et, 2002   ،،وهو    وغيرها،  )2017)الوليدي

يمكنم عند    ا  المراهقين  لدى  وخاصة  اإلندفاعي  الشراء  اضطرابات  تقليل  في  عليها  االعتماد 

انتقاء    ميمكنه  إذ  ؛أن تساهم في رفع مستوى الوعي لديهم  شراؤهم لمالبس الموضة، حيث يمكن

(، خاصة في المواقف  Brown & Ryan, 2003,824المثيرات المالئمة من البيئة الخارجية )

  .مالبس الموضةشراء  أثناء لها ونيتعرض ة التيالشرائي
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اعتبارها كمتغير وسيط في العالقة بين يمكن  اليقظة الذهنية  الباحث يفترض أن    وعليه فإن

( و)الشراء اإلندفاعي( لمالبس الموضة لدى المراهقين من  االهتمام والشغف بالموضة)  :كل من

وجانب التسوق)،  مراكز  جذب  اإلنو)  (عوامل  المراهقين    (دفاعيالشراء  لدى  الموضة  لمالبس 

يمكن أن تقلل من السلوك الشرائي    هاافتراض أن إلىهذا باإلضافة    ،من جانب آخر  موضع البحث

  اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين،

 فإنه يمكن صياغة الفروض التالية:  وبناء على ما سبق

مام والشغف  العالقة بين االهتدوراً وسيطاً في  تلعب اليقظة الذهينة :H3الفرض الثالث  -

 بالموضة وسلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين موضع البحث.

الرابع   - جذب  H4الفرض  عوامل  بين  العالقة  في  وسيطاً  دوراً  الذهينة  اليقظة  تلعب   :

 وضع البحث. مراكز التسوق وسلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين م

: تؤثر اليقظة الذهنية معنوياً على سلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس H5مس  الخا  الفرض -

تؤدي   حيث  البحث،  المراهقين موضع  لدى  للشراء    إلىالموضة  ممارساتهم  من  الحد 

   اإلندفاعي لمالبس الموضة.

الشكل   بالنموذج    (1رقم )ويوضح  الخاصة  يعتمد   المقترح،العالقات والمسارات  والذي 

اليقظة االهتمام والشغف بالموضة، عوامل جاذبية مراكز التسوق،  رئيسية هي:  غيرات  تم  أربععلى  

  .اإلندفاعي ءالذهنية، وسلوك الشرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( النموذج المقترح للبحث 1شكل رقم )
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الدراسات والبحوث السابقة  ريات السابق اإلشارة إليها، وفي ضوء نتائج  ظباالعتماد على النو
    ى ما يلي:ج المقترح عليرتكز النموذ

مركز تسوق معين على زيارة  المستهلك    إقبالإن عوامل جذب مراكز التسوق التي تحدد مدى   -1
في مدى  :تتمثل  يعكس  الذي  التسوق  مركز  مدى  جوهر  وتنوعها،  المتاجر  تنوع    توافر 

الترفي  وسائل  توافر  مدى  التجارية،  والعالمات  السلع  حيث  من  المتسوقين  أمام  ه  الخيارات 
 وغيرها.، ، الجو الداخلي، الجو الخارجيالشخصية المقدمةوالراحة، الخدمات 

حات من  شغف المراهق واهتمامه بإرتداء أحدث صي إلىإن عوامل الجذب السابقة باإلضافة  -2
محفزات   بكل ما هو جديد في إطار ما يحيط به منمالبس الموضة وشغفه واستغراقه ومعرفته  

تؤث اإلندفاعي سوف  حالالشراء  على  الناتجة عن  تهر  وتدفعه    العاطفية  التسوق   إلىتجربة 
التجربة اإلندفاعي  الشراء كانت  إذا  ما  حالة  في  واإلثارة  بالسرور  شعور  يتبعها  ثم  ومن   ،

 إذا ما كانت نتائج التجربة سلبية.أو بالذنب إيجابية أو الشعور بالندم 
األحداث   -3 هذه  في خضم وجود  أنه  الباحث  للمراهق    والشعور  والمثيراتيفترض  الداخلي  

دها المختلفة )المالحظة، الوصف، الوعي،  ورغبته في الشراء يظهر دور اليقظة الذهنية بأبعا
( كمتغير وسيط  عدم الحكم على الخبرات الداخلية، وعدم التفاعل مع الخبرات الداخلية السابقة

، ومتغير  اإلندفاعي من جهةالشغف بالموضة واالهتمام بها وبين سلوك الشراء  في العالقة بين  
، وهذه أخرى  راء اإلندفاعي من جهةعوامل جذب مراكز التسوق والشوسيط في العالقة بين  

 ً أو على األقل   اليقظة يمكن أن تحكم عقله وترشده إلي القرار الشرائي السليم، وتبعده تماما
 .ةلمالبس الموض تحد من ممارسته للشراء اإلندفاعي

على النحو في النموذج المقترح  ت المستقلة والوسيطة والتابعة  لمتغيراتحديد اأيضاً  يمكن  و
 التالي: 

 وتتمثل في:   :المستقلةالمتغيرات )أ( 

الموضة  -1 بمالبس  والشغف  بمالبس  االهتمام  االستغراق  االندماج/  في:  وتتمثل   :
الموضة، شراء مالبس الموضة، مشاركة قرار مالبس الموضة، المعرفة بمالبس  

 ثقة المراهق في قرارات شراء مالبس الموضة.  و الموضة،

، الخدمة  وتتمثل في: جوهر مركز التسوق، وسائل الترفيه  عوامل جذب مراكز التسوق:  -2
 . والجو الخارجي، الراحةوسائل  خلي، الشخصية، الجو الدا

ف،  هي: المالحظة، الوصوتتمثل في مهارات اليقظة الذهنية الخمس و  :المتغيرات الوسيطة)ب(   
 . دم التفاعل مع الخبرات الداخليةعو، م الحكم على الخبرات الداخليةالتصرف بوعي، عد

التابع)ج(   الشراء االندفاعي:  المتغير  المسبقعدم  ويتمثل في:  : سلوك  ، شراء للشراء  التخطيط 
إليها، الشراء بشكل اندفاعي، الشعور بالمتعة  المالبس حتى لو لم يكن المراهق في حاجة 

بالندم الشعور  ولشراء، الشراء دون التفكير في العواقب، الحالة الشعورية/ المزاجية،  أثناء ا
 بالذنب بعد الشراء. أو 
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 منهج البحث:    : ثامناً 

يستخدم  الذي  )االستقرائي(،    Positive Approach  المنهج االيجابی  على  الباحثاعتمد  

العلمية المشكلة  الطريقة  الفرضيالمالحظة  / )تحديد  با، وصياغة  واختبارها  العلمية(    الساليبات 

حيث يتم البدء ؛  (2006)توفيق،    الدراسةمحل    متغيراتال لتحليل العالقات المركبة والمتداخلة بين

عرض المنهج  بهذا الباحث هدف وقد. ثم تطوير الفروض ثم اختبارها فی الواقع العملي ةبالنظري

ندفاعي، وعوامل جاذبية  ذهنية، الشراء اإلظة ال)اليق  وهي نظريات  التي تم االعتماد عليها  النظريات

، ثم اشتقاق الفروض، ثم اختبارها في الواقع العملي من خالل اختيار عينة ممثلة  مراكز التسوق(

  لمجتمع البحث.

 مجتمع وعينة البحث:   )أ(   

المراهقين   من  العمالء  جميع  في  البحث  مجتمع  على  يتحدد  المالبس المترددين  متاجر 

  ، ( سنة22-18)  والذين تتراوح أعمارهم من  ،التجارية بمحافظة القاهرةاكز التسوق  رمب الجاهزة

ً   باعتبارهموذلك   يمكنهم اتخاذ    عن هؤالء الذين يمرون بمرحلة المراهقة المبكرة، حيث  أكثر نضجا

وقد تم استخدام طريقة االعتراض  .  دون التدخل من الوالدين  بمفردهمللمالبس  قراراهم الشرائي  

عليها  داخل   ويطلق  التسوق  اختيار    Mall interceptمركز  مراعاة  تم  حيث  البيانات،  لجمع 

في   العينة أالعمالء  مفردات  تكون  وبالتالي  األسبوع،  من  متعددة  وأيام  اليوم  من  مختلفة  وقات 

ب قام  ما  غرار  على  وذلك  تمثيالً،  أكثر   ، (Pentecost and Andrews, 2010)ه  المختارة 

(Taylor and Cosenza, 2002)  ،    ،بحوث    وهذه الطريقة شائعة االستخدام في  .(2001)رزق هللا

تكون  (Velu  & Naidu,  2009)  التسويق حيث  التسوق،  سلوكيات  لدراسة  مالءمة  أكثر  فهي   ،

م  تختفي مشكلة االستدعاء أو  أحاسيس المستهلك واضحة وإدراكه للبيئة المادية أكثر دقة، ومن ث 

لمجتمع البحث عنه بالنسبةالتذكر. كما أن هذه ا للعينة العشوائية، نظراً    لطريقة تعد أكثر تمثيالً 

لزيادة الموافقة على االشتراك في الدراسة ودقة البيانات التي يتم الحصول عليها، هذا فضال عن  

ميل ذروته وهو ما يمكن أن يقلل من احتماالت أن جمع البيانات يتم في وقت يبلغ فيه اهتمام الع

وجدير بالذكر أنه تم اعتراض المترددين من المراهقين على متاجر  (.  2001)رزق هللا، الرفض  

المول( وذلك في ثالثة من الموالت التجارية بمدينة   إلىالمالبس الجاهزة )كل خامس مفردة تدخل  

القاهرة تم اختيارها من مناطق مختلفة بحيث تعكس ثالثة مستويات اجتماعية مختلفة هي: )شعبي، 

 سط، راقي(.  متو
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 أدوات البحث:   )ب( 

تطوير      للدراسةواستخدامها    استبيانقائمة  تم  تكأداة  من  ،  تعكس    أربعةتكون  أجزاء 

االهتمام والشغف بالموضة، عوامل جذب مراكز التسوق، وهي: )  المتغيرات التي سوف يتم قياسها

ة موافقة أفراد عينة  قدير درجوقد تم ت.  مهارات اليقظة الذهنية الخمس(سلوك الشراء اإلندفاعي، و

ت(، )غير  درجا  2درجات(، )محايد =    3=  وهي( موافقالدراسة وفق مقياس ليكرت المتدرج  

التالي الجدول  ويبين  واحدة(.  درجة  )  موافق =  البحث وعناصرها  (2رقم  ،  المتغيرات موضع 

 والمقاييس المستخدمة.

 وكيفية قياسها ، عناصرها ( متغيرات البحث2جدول رقم )

 المتغيرات م
عدد 

 الفقرات 
 المقياس المستخدم  عناصر المتغيرات

 االهتمام والشغف بالموضة  - 1

Fashion 

االستغراق بالموضة، مشاركة اآلخرين في  10

المعرفة   الموضة،  مالبس  شراء  قرار 

الثقة في القرار الشرائي  بمالبس الموضة، 

 لمالبس الموضة 

,(Park et al., 2006 )  

((Rahman et al., 

2018), ، 

(O'Cass, 2004) 

 عوامل جذب مراكز التسوق  - 2

Mall_Attractivenss 

الترفيه،  23 وسائل  التسوق،  مركز  جوهر 

وسائل   الداخلي،  الجو  الشخصية،  الخدمة 

 الراحة، والجو الخارجي. 

(González and 

Orozco, 2012)   

 سلوك الشراء االندفاعي  - 3

Implusive 

للشراء، 10 المسبق  المالبس   التخطيط  شراء 

ل لو  حاجة  حتى  في  المراهق  يكن  إليها، م 

الشعور   عفوي،  تلقائي/  بشكل  الشراء 

بالمتعة أثناء الشراء، الشراء دون التفكير في  

المزاجية،   الشعورية/  الحالة  العواقب، 

 الشعور بالذنب بعد الشراء. 

,(Park et al., 2006  )

(Badgaiyan   et al., 

2015)  

 الذهنية الخمس  مهارات اليقظة  - 4

Mindfulness 

المالحظة، الوصف، التصرف بوعي، عدم  15

الحكم على الخبرات الداخلية، عدم التفاعل 

 مع الخبرات الداخلية. 

(Baer et al., 2006),    

((Ndubisi, 2014 

   58 مجموع الفقرات  
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 الدراسة الميدانية:   )ج( 

  إلى اسة االستطالعية التي هدفت  في الدرتمثلت    األولىتمت هذه الدراسة على مرحلتين،   

اختبار قائمة    إلىالشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين، باإلضافة    ةالتعرف على ظاهر

من   االستطالعية  الدراسة  عينة  تكونت  وقد  البحث.  فروض  صياغة  في  والمساعدة  االستبيان 

م اختيارها إلجراء البحث  الثة التي تالمراكز الثكل مركز من  ل  استمارة)20(بواقع    مفردة)60(

 . (راقي، متوسط، شعبي) والتي تعكس المستوى االجتماعي الميداني

 المعادلةوذلك باستخدام  ،  مفردة  (384)فقد تم فيها جمع البيانات من    المرحلة الثانيةأما  

التي  = نسبة مفردات مجتمع الدراسة    P= حجم العينة،  n:  إن  ث، حي2E/2(n=PQ(Z)(:  ةالتالي

خطأ    E، وتمثل  Pتمثل النسبة المكملة لـ    Q،  %50لدراسة وتقدر بـ  تتوفر فيها الخاصية محل ا

تمثل   كما  وهي  Zالمعاينة،  الثقة  مستوى  أو  المعيارية  )لينده،      0.05=1.96))الدرجة 

( 128)ع  بالتساوي على المراكز الثالثة بواق. وقد تم توزيع استمارات االستبيان  (2017/2018

 لكل مركز. ارة استم

االستمارات  عدد  بلغ  األولالصحيحة    المستردة  وقد  بنسبة استمارة    (125)  للمركز 

34.3%   ً ً   %32.4بنسبة  استمارة  (  118)  الثانيو  ،تقريبا بنسبة استمارة  (  121)الثالث  و،  تقريبا

بنسبة مفردة(  364تقريباً. وعليه تكون نسبة االستجابة الكلية لمفردات عينة البحث هي ) 33.3%

ً  %95بـ إجمالية تقدر   . تقريبا

 صدق أداة البحث:    )د( 

  :الطرق التاليةاستخدم الباحث من صدق محتوى أداة جمع البيانات  للتأكد  

الظاهري -1 من  Face validity  الصدق  التأكد  تم  لقائمة   صدقال :  الظاهري 

من   مجموعة  على  عرضها  خالل  من  التسويق  المحكمين  االستبيان  أساتذة  من 

 لموضوع وانتمائها صالحية الفقرات مدى  من وذلك للتأكد الجامعات المصرية،  ب

فهماً   المحكمين هؤالء  آراء على وبناءً   .المقياس أكثر  لتكون  تعديلها  تم  فقد 

 ً  بعض صياغة  تعديل حيث تم  ؛ورصانتها العلمية  ، وبما يزيد من متانتهاووضوحا

 فما (80%) اتفاق نسبة تاعتبر وقدأخرى،    فقراتأو إضافة   الفقرات، وحذف

 الظاهري.  صدق لل المحكمين معياراً  من فوق

االتساق   -2 معامل   :Internal Consistency  الداخليصدق  إيجاد  به  ويقصد 

االرتباط بين األداء على كل فقرة واألداء على االختبار بأكمله، ومن مميزات هذا 

 ً معامل ارتباط بيرسون في فقراته، ويستخدم    األسلوب هو أنه يقدم أساساً متجانسا

 & Kaplanالستخراج معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس ) 
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Sacczzo, 2009  .) ( معامالت االرتباط بين كل فقرة 3ويوضح الجدول رقم )

مقاييس   من  مقياس  لكل  بالنسبة  وذلك  إليه،  المنتمية  للمقياس  الكلية  والدرجة 

معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند ت كافة  وقد كان،  المتغيرات موضع البحث

 بمستوى يتمتع س المقيا أن إلى االطمئنان يمكن وبذلك  (، p<0.01مستوى داللة )

   .الدراسة في للتطبيق يؤهله الصدق من جيد

 للمقياس المنتمية إليه ( معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية3جدول رقم )

 الصدق بحساب الباحث قام    Discrimination Validity:التمييزي الصدق  -3 

الطر  التمييزي المقارنة  ً   حيث  فية،للمقياس من خالل استخدام طريقة  المفردات ترتيبا ترتيب    تم 

 ً   ذوي الدرجات المرتفعة، ومتوسطات من  (  %27لمقارنة بين متوسطات)واحسب درجاتهم،    تنازليا

 مقياس اليقظة 

 الذهنية 

االهتمام  اس مقي

والشغف  

 بالموضة 

 مقياس الشراء 

 اإلندفاعي 

 مقياس عوامل جذب 

 مراكز التسوق 

x1 .197** x16 .406** x28 .139** x38 .358** x55 .551** 

x2 .354** x17 .547** x29 .569** x39 .383** x56 .649** 

x3 .207** x18 .488** x30 .518** x40 .503** x57 .594** 

x4 .455** x19 .418** x31 .497** x41 .481** x58 .613** 

x5 .463** x20 .561** x32 .548** x42 .423** x59 .643** 

x6 .300** x21 .407** x33 .532** x43 .527** x60 .577** 

x7 .130** x22 .545** x34 .624** x44 .552** x61 .477** 

x8 .301** x23 .546** x35 .517** x45 .440** x62 .635** 

x9 .282** x24 .680** x36 .458** x46 .278** x63 .637** 

x10 .538** x25 .708** x37 .404** x47 .469** x64 .560** 

x11 .229** x26 .723**   x48 .432** x65 .566** 

x12 .209** x27 .663**   x49 .387** x66 .535** 

x13 .204**     x50 .501** x67 .223** 

x14 .377**     x51 .557** x68 .699** 

x15 .208**     x52 .382** x69 .519** 

      x53 .487**   

      x54 .619**   

** 0.01مستوى الداللة =    
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المنخفضةمن  (  27%) الدرجات  واالنحراف   ،ذوي  الحسابي  الوسط  استخراج  تم  ذلك  وبعد 

اختبار واستخدام  مجموعة،  كل  في  المستجيبين  لدرجات  وهT)  المعياري  الثنائي  (  االختبار  و 

الحسا  Independent-Samples T Testلعينيتن مستقلتين   األوساط  للمجموعتين لمقارنة  بية 

ً Tوقد وجد أن قيمة "المتطرفتين عن كل متغير.   وهو ما   ؛ (0.01) مستوى عند " دالة إحصائيا

، وهذا يدل على موضع البحثيشير إلي قدرة المقياس الحالي على التمييز بشكل دال بين المفردات  

 (.  4)راجع جدول رقم أن المقياس صادق فيما وضع لقياسة

 موضع القياس  متغيرات  ل داللة الفروق بين متوسطات المجموعتين العليا والدنيا ل (    4جدول رقم )  

 

 

 المتغيرات

 المجموعة العليا 

n=98 (27%) 

 المجموعة الدنيا

n=98 (27%) 

 قيمة 

 )T ( 

 مستوى  

 المعنوية

(p<0.01)   المتوسط

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

 000. 28.826 11493. 1.1738 29035. 2.0831 عوامل جذب مراكز التسوق 

 000. 39.913 22650. 1.3477 22650. 2.4820 االهتمام والشغف بالموضة 

 000. 37.320 07354. 1.3520 21715. 2.2163 الشراء اإلندفاعي 

 000. 32.176 16002. 1.9099 09979. 2.5229 اليقظة الذهنية 

على أسلوب التحليل العاملي، وهو أسلوب يكشف مدى الصدق العاملي    يعتمد:  العامليالصدق    -4

منها. يتكون  التي  بالعوامل  االختبار  االستكشافي وقد    تشبع  العاملي  التحليل  استخدام  تم 

Exploratory Factor Analysis (EFA)    األساسية المكونات  تحليل   Principalبطريقة 

Component Analysis (PCA)  باستخدام طريقة  المتعامد  ، كما أجري التدويرViramax ،

ً   Kaiser-Meyer-Olkinمحك كايزر ماير  على  عتمد  أُ وقد   ويعتمد    وهو من أكثر المحكات شيوعا

ساب مصفوفة االرتباط لمفردات  واحد صحيح، كما تم ح  Eigen Valueعلى كون الجذر الكامن  

 المقياس.  

خلو مصفوفة االرتباط المحسوبة من معامالت االرتباط التامة وهو ما يوفر  وقد أظهرت النتائج  

ً أساسأً سليماً الستخدام التحليل العاملي.   -Kaiser-Meyerأن مقياس كفاءة العينة    وقد تبين أيضا

Olkin (KMO)  ( وهي تزيد عن  734.احد صحيح( قد بلغ )والذي تتراوح قيمته بين )صفر وو

لـ   (00.5الحد األدنى لمقبولية البيانات للتحليل وهي ) أن    كما تبين.  (Lee et al., 2005)  وفقاً 

الذي يقيس معنوية العالقة بين متغيرات التحليل العاملي دال    Bartlett's Testاختبار بارتليت  

لمتغيرات التحليل العاملي وأن وية العالقات  ، وهو ما يعكس معن(p<0.05عند مستوى معنوية )

وقد أسفر التحليل العاملي لعدد  .  (5)راجع جدول    مصفوفة االرتباط ليست هي مصفوفة الوحدة

وهي إجمالي عبارات المقاييس المستخدمة عن وجود أربعة عوامل قيم الجذور الكامنة   فقرة  )58(
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ين الكلي للمتغيرات األصلية ( من التبا%55.5لها أكبر من الواحد الصحيح وتفسر ما مجموعة )

المتغيرات   من  )عبارة(  متغير  بكل  الخاصة  التحميالت  عليها  يوزع  للتحليل،  خضعت  التي 

( وهي أقل  0.3المستخلصة بعد التدوير، وقد تم استبعاد العبارات التي كانت قيم تشبعاتها تقل عن )

 يلي:ايضاً منه ما (، ويتبين 5قيمة للتشبعات الدالة )راجع جدول رقم 

 ( العوامل المستخرجة وتشبعاتها بعد التدوير للمقياس المستخدم 5جدول رقم ) 

 Componentsالمكونات 

 العوامل 

 

 

العامل 

الرابع 

(4 ) 

العامل 

الثالث 

(3 ) 

العامل 

الثاني  

(2 ) 

العامل 

األول  

(1 ) 

 )1( عوامل جاذبية مراكز التسوق : 

  أحتاجه كل ما يحتوي مركز للتسوق على   - 615.   

  تعددية وتنوع المطاعم   - 570.   

  موظفين مدربين  - 464.   

  سهولة التحرك داخل مركز التسوق   - 455.   

 . تصميم داخلي مريح  - 407.  . 

  شهرة وشعبية لمركز التسوق   - 332.   

  المظهر الخارجي لمركز التسوق   - 315.   

:بالموضة( االهتمام والشغف 2)    

  أعتبر مالبس الموضة جزء مهم من حياتي. -  751.  

  عادةً ما يكون عندي واحدة أو أكثر من مالبس الموضة من أحدث طراز.  -  631.  

  أحب أن أشترك في شراء مالبس الموضة ألصدقائي وزمالئي. -  629.  

  ارتداء لمالبس الموضة تمنحني تميزاً وسط رفقائي وأصدقائي   -  628.  

  على استعداد إلنفاق المزيد من المال لشراء مالبس الموضة. أنا   -  596.  

  أنفق كثير من الوقت للبحث عما هو جديد من مالبس الموضة.   -  574.  

  أنا على دراية كبيرة بأزياء ومالبس الموضة.   -  571.  

  أنا واثق من أنني أختار العالمة التجارية المناسبة لمالبس الموضة.   -  552.  

  أقوم بتصنيف نفسي كخبير في مالبس الموضة.   -  523.  

  لدي الثقة في قدرتي على اتخاذ أفضل خيار فيما يتعلق بمالبس الموضة.   -  515.  

( سلوك الشراء اإلندفاعي: 3)  

  من الممتع شراء مالبس الموضة عفويًا. -   741. 

  الموضة. مالبس أنا أشعر أحيانا بالذنب بعد أن أشترى شيئا ما من  -   633. 
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 .529   
)بنطلون، تي شيرت،. إلخ( فأنا أفعل    إذا اشتريت شيئًا ما من مالبس الموضة -

 ذلك بشكل تلقائي.
 

  أقوم بشراء االستيل الجديد من مالبس الموضة عندما أراه.  -   509. 

  أنا غالبا ما أشتري مالبس الموضة دون تفكير. -   498. 

  ن مالبس الموضة التي تطرح للتو في األسواق. هو جديد مأحب شراء كل ما  -   493. 

  أحب شراء مالبس الموضة حتى لو لم أكن في حاجة إليها.  -   442. 

  أشتري ما أحب من مالبس الموضة دون التفكير في العواقب.  -   409. 

  أشتري مالبس الموضة وفقًا لما أشعر به في تلك اللحظة.  -   407. 

  شترياتي من المالبس مقدما.بتخطيط معظم مأقوم  -   396. 

( اليقظة الذهنية: 4)   

.725    
أن مشاعري تتحرك نحو كل ما هو جديد ومبتكر   أالحظ أقوم بالتسوق، عندما -

 .من مالبس الموضة
 

  وعواطفي.  وأحاسيسي،أالحظ كيف تؤثر مالبس الموضة على أفكاري،  -    679.

  .المواقف الشرائية الصعبة  في يفور  فعل رد إصدار دون التريث يمكنني -    616.

.612    
شيء  علىأميل إلى القيام بالعديد من األشياء دفعه واحده بدال من التركيز  -

 واحد في الوقت نفسه.   
 

  ما أقوم بشرائه.   علىعندما أشتري قطعة من المالبس، أركز كل تفكيري  -    583.

.575    
 فعل رد  أصدر أن ضة دونوانفعاالتي تجاه مالبس المو  مشاعري أدرك -

 .تجاهها
 

.564    
وموسيقي  الجو العام لمتجر التسوق من ديكور وأضواء ومناظر إلىأنتبه  -

 وروائح.  
 

  لدي وعي تام لما أقوم به من تصرفات أثناء عملية شراء مالبس الموضة.   -    526.

  مشاعري تجاه مالبس الموضة.  تصف التي الكلمات استخدام أجيد -    484.

.482    
أميل إلى تقييم ما إذا كانت تصوراتي صحيحه أم خاطئه عن مالبس الموضة   -

 التي أقوم بشراؤها. 
 

  أشعر بأنه ال فائدة أو ال قيمه لتجاربي تجاه مالبس الموضة.    -    448.

  في حالة توارد أفكار أو صور معينة لمالبس الموضة، ال استجيب لها.  -    408.

  الجذر الكامن  - 3.723 2.880 1.942 1.625

  نسبة التباين المفسرة للعوامل - 19.7 15.9 10.7 9.2 

  المفسر نسبة التباين الكلي  - 55.550

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = .734 

Bartlett's Test:   X2= 2170.962, df )(, p<0.05 ) 
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باين الكلي للمصفوفة.  %( من الت19.7(، ويفسر حوالي )3.723وجذره الكامن )   العامل األول(  1)

مدى احتواء مركز التسوق على كل ما يحتاجه  بالمتعلقة    العباراتوتكشف مضامين هذا العامل  

مركز   داخل  التحرك  سهولة  مدربين،  موظفين  توفر  مدى  المطاعم،  وتنوع  تعدد  المراهق، 

كز التسوق، التصميم الداخلي المريح، شهرة وشعبية مركز التسوق، والمظهر الخارجي لمر

وبالتاالتسوق العامل  ،  هذا  على  نطلق  أن  يمكن  التسوقجاذبية  لي   Mall  مراكز 

Attractiveness  . 

%( من التباين الكلي للمصفوفة، 15.9(، ويفسر حوالي )2.880وجذره الكامن )  العامل الثاني(  2)

واالستعداد ويعكس   األصدقاء،  ومشاركة  الموضة،  مالبس  أهمية  بمدى  المتعلقة  العبارات 

بمالبس  إل المعرفة  الموضة،  مالبس  لشراء  المال  من  مزيد  اختيار نفاق  في  الثقة  الموضة، 

القرار األفضل لشراء هذه   اتخاذ  الثقة في  الموضة، وكذا  المناسبة لمالبس  التجارية  العالمة 

المالبس،   من  العامل النوعية  هذا  على  نطلق  أن  يمكن  ثم  بمالبس    ومن  والشغف  االهتمام 

 ،. Fashion  involvemen تغراق بمالبس الموضةاالسالموضة أو 

%( من التباين الكلي للمصفوفة  10.7(، ويفسر حوالي )1.942وجذره الكامن )  الثالثالعامل  (  3)

اإلندفاعي    العباراتويعكس   الشراء  العفوية والمتعة عند شراء مالبس  المتعلقة بسلوك  مثل 

تفكير، شراء كل ما هو جديدالموضة،   بدون  في حالة    الشراء  إليه،  حتى  الحاجة  عدم  عدم 

للشرا المسبق  بعد التخطيط  بالذنب  الشعور  التسوق،  أثناء  المزاجية  أو  الشعورية/  الحالة  ء، 

نطلق   أن  يمكن  وبالتالي  العاملالشراء  هذا  اإلندفاعي  على  الشراء   Impulsiveسلوك 

Buying Behavior لمالبس الموضة . 

%( من التباين الكلي للمصفوفة،  9.2( ويفسر حوالي )1.625)وجذره الكامن    العامل الرابع(  4)

من التصرف بوعي، الوصف،  معظم العبارات المرتبطة بأبعاد اليقظة الذهنية وهي:    ويعكس

الذهنية  اليقظة  عليه  نطلق  أن  يمكن  وبالتالي  والمالحظة،  التفاعل،  عدم  الحكم،    عدم 

Mindfulness. 

، وأن العوامل متمايزة  االدالة عليه  ا د تشبعت بمفرداتهنخلص مما سبق أن عوامل المقياس ق

متقارباً   تشابهاً  يعكس  ما  وهو  أبعاد    إلىبمفرداتها،  وبين  العوامل  هذه  بين  ما  المقاييس  حد 

المقالمستخدمة صدق  يؤكد  ما  وهو  المستخدماي،  الحالية  يس  البحث  حيث  في  بمتطلبات  ت،  في 

 دات عينة البحث. على المفر االدراسة، ومن ثم يمكن تطبيقه

 ( ثبات أداة البحث:   هـ ) 

"تم    معامل  من    "Alpha- Cronbachاستخدام  المقياس  للتأكد  أبعاد  المطور  ثبات 

قيمة   أن  تبين  وقد  البحث،  في  الثبات  والمستخدم  )معامل  بالموضة  والشغف  (، 812.لالهتمام 

التسوق مراكز  جاذبية  و883.)  وعوامل  )ا(،  الذهنية  اإلندفاعي  سلو.(،  729ليقظة  الشراء  وك 

 . (6)راجع جدول  (830.كما بلغ معامل الثبات الكلي للمقياس ) (،740.)
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  للمتغيرات موضع القياس ومعامل الثبات الكلي "كرونباخ -ألفا"( معامالت 6جدول رقم )

(، %60وتجدر اإلشارة إلي أن جميع معامالت "ألفا كرونباخ" المتحصل عليها تفوق نسبة )

ومنها نستنتج أن المقياس    . ,Miller)2010وهي الحد األدنى المتفق عليه لمعامل ألفا كرونباخ )

عد لمعالجة المشكلة المطروحة يعطي نتائج مقبولة احصائيا، ومن ثم يصلح للتطبيق على عينة  الم

 الدراسة األصلية. 

 ( حدود البحث: و )   

في تركيز البحث على معرفة تأثير اليقظة الذهنية على سلوك  الحدود الموضوعية  تتمثل  

التجارية )الموالت( بمحافظة   الشراء اإلندفاعي لدي المراهقين عمالء متاجر المالبس بالمراكز 

البحث فقط.    القاهرة، حيث شمل  للتسوق  ثالثة مراكز  المراهقين  الحالي  فئة  الباحث  اختار  وقد 

، عام(  21-18)  ة المراهقة المتأخرة ويقابلها المرحلة الجامعيةوخاصة هؤالء الذين يمرون بمرحل

النمائية المهمة في دورة حيا الفرد، التي تسهم بشكل كبير في وذلك باعتبارها إحدى المراحل  ة 

المختلفة المرتفعة، 2019)الحارثي،    تشكيل جوانب شخصيته  بالتوترات  تتسم  المرحلة  فهذه   .)

واالنفعالية  النفسية  واالضطرابات  بالقلق،  والشعور  المتزايدة،  بالمخاطر  المحفوفة  والسلوكيات 

أو اإلدماني لمالبس الموضة )كامل، (، وخاصة تلك الناجمة عن الشراء القهري  2019)عطا هللا،  

 ، فهي تتطلب قدراً عالًيا من اليقظةالمراهقينالهامة في حياة    مرحلة(. ونظراً ألهمية هذه ال2017

   (.2019)العكايشي،  الذهنية

وذلك  للدراسة،  تطبيقي  كمجال  القاهرة  لمدينة  اختياره  الباحث  يبرر  أخرى  جهة   ومن 

عكس  التي تعرض أحدث صيحات الموضة، وت   ختلفة من الموالت الحتوائها على مجموعة كبيرة وم 

االجتماعي)عالي/متوسط/منخفض( ويتردد عليها فئات مختلفة من المراهقين من كافة المستوى  

  ، هذا فضال عن اعتبارات الوقت والتكلفة.أرجاء البالد

 المتغيرات 
 -Alpha معامل

Cronbach 

 812. االهتمام والشغف بالموضة -1

 883. لتسوقمراكز اعوامل جاذبية  -2

 .729 اليقظة الذهنية  -3

 740. سلوك الشراء اإلندفاعي  -4

 830. المقياس ككل 
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موضع البحث للمراهقين  الديموجرافيةوجدير بالذكر أن الباحث لم يتطرق لتأثير العوامل 

في تأثيرها على السلوك الشرائي اإلندفاعي لمالبس الموضة تاركا هذه المتغيرات لبحوث أخرى  

 مستقبلية.

 : ة في البحث التحليل اإلحصائي المستخدم أساليب    -تاسعاً:  

 ( في:  تمثلت  إحصائية  أساليب  عدة  الباحث  اإلحصائي(  1استخدم  الوصف  :  أساليب 

أساليب (  2)  .)لتحديد مستوى اليقظة الذهنية(  االنحراف المعياريالوسط الحسابي و  وتمثلت في

المستخدم المقياس  االستكشافي    تطوير  العاملي  التحليل  في:  االرتباط  (EFA)وتمثلت  معامل   ،

ومعامل   التمييزي،  الصدق  معامل  للمقياس،  الداخلي  االتساق  معامالت  لقياس  ألفا "البسيط 

للتحقق من جودة صالحية    (CFA)التحليل العاملي التوكيدي    ( أسلوب3)  ثبات. لقياس ال  "كرونباخ

،  فروض النموذج المقترح  الختبار analysis Pathتحليل المسارأسلوب  (  4)  النموذج المقترح. 

إن يعتبر  حيث  األسلوب  العالقات   هذا  من  العديد  تحليل  على  القادرة  الوحيدة  التحليلية  األداة 

(. وقد  2001)رزق هللا،    خطاء القياس عند استخالص النتائجالمتداخلة، وتسمح بشمول التحليل أل

برنامج   على  االعتماد  والتوصل    Amos V25وبرنامج    SPSS V25تم  البيانات    إلى لتحليل 

 النتائج.

 :  واختبار صحة الفروض   التحليل اإلحصائي نتائج  :  عاشرًا 

 مستوى اليقظة الذهنية لدى المراهقين عينة البحث: تحديد    )أ( 

( فقرة جميعها إيجابية، ونظراً  15)  في صورته النهائية من  الذهنيةمقياس اليقظة  يتكون  

/ محايد   3الستخدامنا أسلوب االستجابة المتدرجة )ليكرت( إذ خصصت ثالث بدائل هي )موافق=  

( درجة، والدرجة الدنيا هي 3×15) )45((، فإن الدرجة العليا للمقاس هي 1/ غير موافق= 2= 

 .  درجة 30= 2(/15+45و )رجة، وبالتالي فإن المتوسط النظري للمقياس ه( د1×15( )15)

الحسابي   الوسط  أن  تبين  العينة  أفراد  على  الذهنية  اليقظة  مقياس  وبتطبيق 

( وبمقارنته بالوسط الفرضي للمقياس  26133.(، واإلنحراف المعياري يساوي )2.2293يساوي)

د  راهقين عينة البحث أقل من الوسط الفرضي، وعن( يالحظ أن مقياس اليقظة الذهنية لدى الم30)

 T-Test for a single( لعينة واحدة  Tاختبار الفرق بين المتوسطين باستعمال معادلة اختبار )

sampl  ( تبين أن قيمةT( المحسوبة )1.96(، وأن الجدولية )363( بدرجات حرية )162.756 )

 Tأعلى من الجدولية، أي أن الفرق بين قيمة (، أي أن تاء المحسوبة p<0.05عند مستوى داللة )

)راجع جدول  ا دال إحصائياً  البحث  (،  7لجدولية والمحسوبة  أن عينة  يعنى  باليقظة    تتمتعوهذا 

، ويفسر ذلك بأن اليقظة الذهنية تعني (2018)مكي ومحمد، ، (2018الذهنية )المعموري وعبد، 

 ,Brown & Ryanة بلحظة في الوقت الحاضر)أساساً تركيز االنتباه على المواقف الحياتية لحظ

(، ولكن هل تتفاوت Flook, 2010البشرية )  طبيعتنافهي غرس طبيعي ومتأصل في    (،2003

 مستويات اليقظة الذهنية بين مفردات عينة البحث؟
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 ( داللة الفرق بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لمقياس اليقظة الذهنية7جدول رقم )

على الرغم من أنها تشير إلي تمتع المبحوثين باليقظة  بالذكر أن النتيجة السابقة    وجدير 

أنها   إال  البحث،  ىلنا مستو  تعكسال  الذهنية،  عينة  بالنسبة ألفراد  اليقظة  الباحث    هذه  قام  لذلك 

متبع في  على غرار ما هو  (  1- ( و)1بتوزيع العينة على المنحنى الطبيعي وبإنحراف معياري)+

وعبد،  2016وكاظم،)رحيم  سابقة  ث  وبح )بديوى،  اليقظة (،  2018(،  مستوى  تحديد  تم  حيث 

كما تم تحديد  من )الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري(،  الذهنية المرتفع عن طريق جمع كل  

طرح كل من )الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري(،  من خالل  المستوى األدنى لليقظة الذهنية  

 بين هذين الحدين. فيقع هنية ليقظة الذالمستوى األوسط لأما 

 يساوي المعياري  ( واإلنحراف  2.2293)  يساوي  وعليه، فإذا كان الوسط الحسابي للعينة 

ويساوي  26133.) الذهنية  لليقظة  المرتفع  المستوى  على  نحصل  فإننا  جمعهما  فعند   ،)

هناك  ،(2.49063) أن  تبين  لديهم  34.1)  تمثل  ةفردم(  124)  وقد  العينة  من  عقلية %(  يقظة 

 (.10)جدول   بمستوى مرتفع

( 1.96797)  لىفاننا نحصل ع طرحنا االنحراف المعياري من الوسط الحسابي    إذاأما   

بنسبة  مفردة  (  64)  على هذه الدرجة  ن الذين حصلوا األدني لليقظة الذهنية، ونجد أ  مستوىويمثل ال

 (. 10)جدول  عقلية منخفضةوهم األفراد الذين لديهم يقظة من العينة، ( 17.5%)

فإنهم يقعون في الفئة الوسطى من درجات مستوى اليقظة الذهنية، أي  أما العدد الباقي    

% تقريبا(،  48.4فرد بنسبة )م(  176)  لفئة التي لديها يقظة ذهنية بدرجة متوسطة. ويقدر عددهم بـا

 (. 8)جدول  (1.9و) (2.4)تتراوح بين  درجاتهمحيث إن 

 حسب المنحنى االعتدالي ( توزيع مفردات العينة على مستوى اليقظة الذهنية8جدول رقم )

 % عدد  درجة اليقظة الذهنية  الفئة

(2.49 ة عليا )يقظة ذهنية مرتفعة( فئ -  ) 124 34.10 

 فئة وسطى )يقظة ذهنية متوسطة( -
( 2.94(ما بين 

 ( 1.96و)
176 48.40 

 17.50 64 1.96 فئة دنيا )يقظة ذهنية منخفضة -

%100 364  اإلجمالي                   

الوسط  العينة

 سابيالح

 االنحراف

 المعياي 

 الوسط

 الفرضي  

T 

 لمحسوبة 

القيمة التائية 

 الجدولية  

 درجات

 الحرية  

p<0الداللة

.05) ) 

364 2.2293 .26133 30 162.756 1.96 363 .000 
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إلي أن يكون أن مستوى اليقظة الذهنية لدى غالبية عينة البحث يميل    نخلص مما سبق 

ً   %48)  بنسبة  ةفردم(  176)تقدر بـ  عدد أفراد الفئة الوسطى  حيث إن،  متوسط تمتع  ت(، بينما  تقريبا

(  %17.6بنسبة )  ةفردم(  64)نجد أن  ،  مرتفع( بمستوى يقظة ذهنية  %34)  ةبنسب  ةفردم(  124)

 يقظة ذهنية منخفض. تتمتع بمستوى 

ة تعكس أن مستوى اليقظة العقلية لدى أفراد عين( 8وإذا كانت النتائج الواردة بالجدول رقم )

المتوسط  34.1)  البحث تتراوح بين المستوى المرتفع عدل إجمالي  بم(،  %48.4)%( والمستوى 

أي من عبارات المقياس  السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو:  ف  (،%82.5)لكليهما يبلغ  

السؤال و    تعكس ذلك؟ فيما لتحديد درجة تولإلجابة على هذا  الذهنية لدى المراهقين  اليقظة  افر 

 : التاليةيتعلق بعبارات المقياس المستخدم تم االستعانة بالمعادلة 

 ( القيمة الدنيا للبديل( / عدد المستويات )مرتفع/متوسط/منخفض   - للبديل طول الفئة = )القيمة العليا  

-1من )  المقياسعلى   وبذلك تكون الدرجة المنخفضة  .   0.666=    3(/ 1-3)طول الفئة =   

وذلك بالنسبة لكل   (3.00-2.4الدرجة المرتفعة من ) (، و2.3-1.7الدرجة المتوسطة من )و  (1.6

  .الورادة بالمقياسعبارات العبارة من 

ما تراوحت  ( أن إجابات عينة البحث فيما يتعلق بمتغير اليقظة الذهنية  9)  من الجدول رقم ويالحظ  

لدى المراهقين تمثلت في توافر اليقظة الذهنية ال المرتفعة  جةدرالبين مرتفع ومتوسط، فيالحظ أن 

قل فيما يتعلق بالمتوسط  ( على الترتيب من األكبر إلي األ5(، )9(، )11(، )8(، )15الفقرات )

( للفقرة األولي 0.594)قدره    إنحراف معياري ب(  2.68)  حيث قدر المتوسط الحسابيالحسابي،  

( للفقرة األخيرة  0.869)بإنحراف معياري قدره  (  2.41)سابي  ( بينما قدر المتوسط الح 15رقم )

وتأتي    درجة متوسطة من اليقظة الذهنية لدى عينة البحث  فقد عكستأما باقي الفقرات    (.5رقم )

( من األكبر  12(، )2(، )14(، )13(، )10(، )7(، )4(، )3(، )1(، )6)  اتالترتيب الفقر  على

( للفقرة رقم 0.941)بإنحراف معياري قدره  (  2.26)  ابياألصغر، حيث قدر المتوسط الحس  إلى

( على  12( للفقرة رقم )0.838)بإنحراف معياري قدره  (  1.75( وينتهي بالمتوسط الحسابي ) 6)

 الترتيب. 
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 عينة البحثمفردات ( مستوى توافر اليقظة الذهنية لدى 9جدول رقم )

   

 العبارة م
الوسط  

 الحسابي

االنحرا

ف  

 المعياري

 الرتبة
ة  درج

 اليقظة 

متغير  

 اليقظة 

في المواقف الشرائية الصعبة، يمكنني التوقف مؤقتًا دون   15

 القيام بالشراء. 
2.68 0.594 

1 

عة
تف
ر
م

 

عدم 

 التفاعل 

ما  علىعندما أشتري قطعة من المالبس، أركز كل تفكيري  8

 أقوم بشراؤه.   
2.65 0.656 

 الوعي 2

حه أو خاطئه عن يصعب تقييم ما إذا كانت تصوراتي صحي  11

 مالبس الموضة التي أقوم بشراؤها. 
2.55 0.703 

 عدم التحكم 3

لدي وعي تام لما اقوم به من تصرفات أثناء عملية شراء   9

 مالبس الموضة.  
2.53 0.821 

 الوعي 4

وتوقعاتي تجاه مالبس   وآرائي معتقداتي عن بسهولة أعبر 5

 .الموضة
2.41 0.869 

 الوصف  5

بالضيق تجاه عملية التسوق، يمكنني ان أعبر  عندما اشعر 6

 عن ذلك بسهولة   
2.26 0.941 

6 

طة 
س
تو
م

 

 الوصف 

أن مشاعري تتحرك نحو كل ما هو جديد   أالحظ  أقوم بالتسوق،  عندما  1

 .ومبتكر من مالبس الموضة 
2.24 0.72 

 المالحظة  7

الجو العام لمتجر التسوق من ديكور وأضواء   إلىأنتبه  3

 .  سيقي وروائحومو  ومناظر
2.22 0.867 

 المالحظة  8

مشاعري تجاه مالبس   تصف التي الكلمات استخدام أجيد 4

 الموضة. 
2.19 0.802 

 الوصف  9

  على اميل إلى القيام بالعديد من األشياء دفعه واحده بدال من التركيز   7

 شيء واحد في الوقت نفسه.   
2.11 0.912 

 الوعي 10

المواقف   في فوري فعل رد إصدار دون التريث ال يمكنني 10

 .الشرائية الصعبة
2.11 0.948 

 عدم التحكم 11

 أن الموضة دونتجاه مالبس  وانفعاالتي مشاعري أدرك 13

 .تجاهها فعل رد أصدر
2.00 0.843 

عدم  12

 التفاعل

في حالة توارد أفكار أو صور معينة لمالبس الموضة، ال   14

 استجيب لها. 
1.88 0.800 

م عد 13

 التفاعل

  أفكاري،أالحظ كيف تؤثر مالبس الموضة على  2

 وعواطفي.  وأحاسيسي،
1.86 0.877 

 المالحظة  14

 عدم التحكم 15 0.838 1.75 أشعر بأنه ال فائدة أو ال قيمه لتجاربي تجاه مالبس الموضة.    12

 (. 3.00- 2.4عة ) الدرجة المرتف / ) 2.3- 1.7( /  الدرجة المتوسطة ) 1.6- 1الدرجة المنخفضة )
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 فروض البحث:  اختبار  مدى صالحية النموذج المقترح و   ( ب ) 

  Confirmatory Factor Analysis (CFA)استخدم الباحث التحليل العاملي التوكيدي  

الهيكلية  المعادلة  نمذجة  على  األسلوب  هذا  ويعتمد  المقترح،  النموذج  صالحية  مدى  الختبار 

Structural Equation Modeling (SEM)   من لسلسلة  كفاءة  أكثر  بتقديرات  تمد  التي 

المتعددة االنحدار  )  معادالت  الوقت  ذات  في  المقدرة  وتعطي  Hair et al., 2014المنفصلة   .)

مؤشرات جودة المطابقة لهذا األسلوب صورة كاملة عن مدى مطابقة النموذج ككل لبيانات الدراسة  

(Kline, 2005( ،)Hair et al., 2014.)  

لكافة متغيرات نموذج البحث    (CFA)بالذكر أنه تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي    وجدير

وتبين المطابقة للنموذج ككل.   جودة مؤشراتمجتمعة وليس لكل متغير على حده، وذلك للتحقق من  

( مؤشرات حسن جودة المطابقة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي  10) النتائج الواردة بالجدول رقم

(  2X 1.050=(بيانات حيث كانت  لل جيدة مطابقة مقياس المستخدم في البحث، والتي أظهرتلل

(. كما تبين أن قيمة  0.05) مستوى داللة عند إحصائيا دالة غير (، وهي قيمة 1حرية )  بدرجات

، ومؤشر  (CFI=1.000)المقارن   ، ومؤشر المطابقة(NFI =.990)المعياري   مؤشر المطابقة

التزايدي (TLI=.997)لويس" توكر " المطابقة  ومؤشر   ،(IFI=1.000)وجذر  متوسط ، 

 .  (RMSEA=.012)التقريبي  الخطا مربعات

 (SEM)الهيكلية المعادالت  نمذجة بحسب المطابقة جودة مؤشرات (10جدول رقم )

 المؤشر  م
 المثالى المدى

 للمؤشر  
 أفضل  قيمة

 مطابقة  
مؤشرات النموذج  

 الحالي 

1 - 
 كاي مربع

(Chi-square) 
(CMIN) 

 (Chi-square)تكون  أن
 المرتفعة دالة، القيمة غير
 حسن  غير تطابق الى تشير

 -Chi)تكون  أن
square) دالة،   غير

 تشير المنخفضة القيمة
 حسن تطابق الى

1.050)  )
بدرجات حرية  

( درجات  1)
 ومستوى معنوية 

 (p= .306 ) 

2 - 
—Chi) قيمة نسبة

square/df) 
(CMIN/DF) 

 وتطابق ولقب  5 من اقل
 حسن 

 تشير المنخفضة القيم
 أفضل  تطابق الى

1.050 

المعياري   المطابقة مؤشر - 3
(NFI) 

(NFI>0.90) تطابق 
 أفضل 

(NFI=1)  990. تامة  مطابقة 

النسبي مؤشر المطابقة  
(RFI) 

(RFI>0.90) تطابق 
 أفضل 

(RFI=1) 941. تامة  مطابقة 

4 - 
المقارن   المطابقة مؤشر

(CFI) 
(CFI>0.95)  

 أفضل  طابقت 
(CFI=1)  

 تامة  مطابقة
1.000 

 (TLI)لويس توكر مؤشر - 5
(TLI>0.95) تطابق 
 أفضل 

(TLI=1) 997. تامة  مطابقة 

 أفضل  تطابق  (IFI>0.95) (IFI)المطابقة المتزايد  مؤشر - 6
 (IFI=1)  

 1.000 تامة  مطابقة

7 - 
الخطا   مربعات متوسط جذر

 (RMSEAالتقريبي )
(0.05-0.08)  
(RMSEA) 

(RMSEA<0.05) 
 012. افضل  تطابق
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المدى المثالي وتحقق مستوى   قد وقعت في  جودة المطابقة  وجدير بالذكر أن جميع مؤشرات

للبيانات، وبالتالي تحقق جودة  النموذج  المقبول، وهو ما يدل على حسن جودة مطابقة  المطابقة 

 النموذج النهائي المقترح.  

( تقديرات معامالت المسار  2( والشكل رقم )11)بالجدول رقم  وتعكس البيانات الواردة   

 التحقق من صحة الفروض على النحو التالي:  للنموذج المقترح ومنها يمكن 

 ( تقديرات معامالت المسار للنموذج المقترح 11جدول رقم )

 ( نتائج متغيرات النموذج المقترح 2شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P C.R. S.E. Estimate  معامل المسار 

اإلندفاعي الشراء  417. 037. 8.869 ***  بالموضة االهتمام والشغف   

 عوامل جذب مراكزالتسوق   الشراء اإلندفاعي  072.- 045. 1.493- 135.

 االهتمام والشغف بالموضة   اليقظة الذهنية  072.- 059. 1.417- 157.

مراكز  عوامل جدب   اليقظة الذهنية  227.- 070. 4.457- ***

 التسوق 

 ية اليقظة الذهن   الشراء اإلندفاعي  155.- 033. 3.213- ***.

 معامل االرتباط للعالقة بين عوامل جذب المول والموضة 

 االهتمام والشغف بالموضة     عوامل جذب المول 054.         
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   : H1-الفرض األول -

هناك تأثيراً    ( أن2( والشكل رقم )11اإلحصائية الواردة بالجدول رقم )تدل المؤشرات   

معنوياً لالهتمام والشغف بالموضة على سلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين  

وهو  (.  p< 0.05( بمستوى معنوية )0.417موضع البحث، حيث تبين أن معامل المسار يقدر بـ )

نوياً على  يؤثر االهتمام والشغف بالموضة مع"ل الذي ينص على أنه:  ما يحقق صحة الفرض األو

 ."سلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين موضع البحث

 :   H2 -الفرض الثاني -

( يتضح عدم معنوية تأثير عوامل 2( والشكل رقم )11من البيانات الواردة بالجدول رقم )

-المسار )معامل    حيث إن،  جذب مراكز التسوق على سلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة

. وبذلك تنتفي صحة الفرض الثاني من البحث والذي ينص (p>0.05)( ومستوى المعنوية  072.

أنه:   اإل  "على  الشراء  سلوك  على  معنوياً  التسوق  مراكز  عوامل جذب  لمالبس  تؤثر  ندفاعي 

 .  "هقين موضع البحثالموضة لدى المرا

 : H3 -الفرض الثالث -

الذهن  لليقظة  الوسيط  الدور  صحة  مدى  والشغف الختبار  االهتمام  بين  العالقة  في  ية 

لمالبس الموضة لدى المراهقين موضع البحث. تم االعتماد   وسلوك الشراء اإلندفاعيبالموضة  

( والذي  12على نتائج التأثير المباشر وغير المباشر ألسلوب تحليل المسار الوارد بالجدول رقم )

المباشر التأثير  قيمة  أن  منه  ب تبين  والشغف  لمالبس لالهتمام  اإلندفاعي  الشراء  على  الموضة 

معن   (417.)بلغت  الموضة  اإلجمالي)المباشر  األثر قيمة بلغت  بينما،  (p<0.05)وية  بمستوى 

لالهتمام والشغف بالموضة على الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة بتوسيط متغير   المباشر( وغير

لالهتمام   التأثير المباشر قيمة من  وهي أكبر  (p<0.05)بمستوى معنوية  (  428.اليقظة الذهنية )

قيمته   المباشر ما  التأثير غير  قيمة  إذ بلغت   (011.)والشغف بالموضة على الشراء اإلندفاعي، 

أن اليقظة الذهنية تعتبر بمثابة متغير وسيط في   إلى. وهو ما يشير  (p<0.05)بمستوى معنوية  

يحقق صحة  ، وهو ما عي لمالبس الموضةوالشراء اإلندفا العالقة بين االهتمام والشغف بالموضة

تلعب اليقظة الذهينة دوراً وسيطاً في العالقة بين    الفرض الثالث من البحث الذي ينص على أنه: "

   ".االهتمام والشغف وسلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين موضع البحث

 

 

 

 



 
 

( 2021، يناير  3‘ج1، ع2لية والتجارية )مالما المجلة العلمية للدراسات والبحوث    

رأفت كامل . د  

 
 
 

653 
 

 البحثلكلية لمتغيرات نموذج ( التأثيرات المباشرة وغير المباشرة وا12جدول رقم )

 

 :  H4 الفرض الرابع -

يالحظ أن معامل المسار للعالقة  (  2( والشكل رقم ) 11الجدول رقم )الواردة بالبيانات  من   

( وهو تأثير  072.-هو )والشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة    مراكز التسوقبين عوامل جاذبية  

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للعالقة بين عوامل جذب مراكز   إلىغير معنوي. وبالرجوع  

تأثير غير  وجوديتبين أيضا  ( 12)جدول رقم  وضةالتسوق وسلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الم

(، وهو تأثير غير معنوي أيضاً. وعليه فإنه يمكن رفض صحة 035.يقدر بـ ) مباشر لليقظة الذهنية

تلعب اليقظة الذهينة دوراً وسيطاً في العالقة   "  ه:والذي ينص على أنالفرض الرابع من البحث  

اء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين موضع  بين عوامل جذب مراكز التسوق وسلوك الشر

 ."البحث

معامل  معامل المسار                                   

   التأثير

التأثيرات المباشرة  -1  

عوامل جاذبية مراكز 

  التسوق  

 227.-* اليقظة الذهنية  

 155.-* الشراء اإلندفاعي   اليقظة الذهنية 

 417.* الشراء اإلندفاعي   الموضةاالهتمام والشغف ب

عوامل جاذبية مراكز 

  التسوق  

 072.- الشراء اإلندفاعي  

التأثيرات غير المباشرة  -2  

اليقظة   االهتمام والشغف بالموضة

 الذهنية

الشراء   

 اإلندفاعي 

*.011 

عوامل جاذبية مراكز 

  التسوق  

اليقظة  

 الذهنية

الشراء   

 اإلندفاعي 

.035 

التأثير الكلي  -3  

راكز عوامل جاذبية م

  التسوق  

 227.-* اليقظة الذهنية  

 155.-* الشراء اإلندفاعي   اليقظة الذهنية 

 428.* الشراء اإلندفاعي   االهتمام والشغف بالموضة

عوامل جاذبية مراكز 

  التسوق  

 037.- الشراء اإلندفاعي  

   * p<0.05 
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 : H5 الفرض الخامس -

ً معنوي  اً تأثيرأن هناك    (2والشكل رقم )  (11يتضح من الجدول رقم )  ليقظة الذهنية لسالباً    ا

( بمستوى  155.-)  معامل المسار  حيث إن  ،للمراهقين عينة البحث  سلوك الشراء اإلندفاعيعلى  

فقط وتبلغ  12الجدول رقم )  إلىوبالرجوع  (،  p<0.05معنوية ) التأثير مباشراً  ( يالحظ أن هذا 

( لمالبس 155.-قيمته  اإلندفاعي  الشراء  سلوك  على  الذهنية  لليقظة  الكلي  التأثير  قيمة  وهي   ،)

ما قيمته )صفر(. وبناء على هذه النتيجة    يبلغ  معامل التأثير غير المباشر  وهو ما يعني أن الموضة،  

اليقظة الذهنية تقلل من سلوكيات الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين   إنقول  يمكن ال

تؤثر موضع البحث، وبالتالي تتحقق صحة الفرض الخامس من البحث والذي ينص على أنه: "  

اليقظة الذهنية معنوياً على سلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين موضع البحث،  

 الحد من ممارساتهم للشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة".  إلىؤدي حيث ت

 : النتائج   منافشة :  حادي عشر 

 مستوى اليقظة الذهنية لدى المراهقين موضع البحث: .  1

النتائج   )تشير  رقم  بالجدول  الذهنية    إلى(  9الواردة  اليقظة  مستوى  بالنسبة  أن  يختلف 

(، %34)  تمتعون بنسبة عالية من اليقظة الذهنيةللمراهقين عينة البحث، حيث تتراوح نسبة من ي 

من    ومن متوسطة  بدرجة  الذهنيةيتمتعون  منخفضة   (،%48)  اليقظة  بدرجة  يتمتعون  ومن 

من أن هناك فروقا   (Modinos et al., 2010)وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه (، 17.5%)

يجة في ضوء اعتبار اليقظة الذهنية كحالة  ويمكن تفسير هذه النت فردية فيما يتعلق باليقظة الذهنية. 

متفاوتة   بدرجات  الناس  يمتلكها  البشرية  القدرة  في  أصيل  وأمر  فهذه     .(Dane, 2011)وعي 

الفروق الفردية في اليقظة الذهنية تساعدنا على فهم تفاعالت األفراد مع السياقات التي يعيشون  

لمراهقين، حيث إنها تحدث نوع من ، وخاصة سلوكيات ا(Spencer-Oatey, H., 2013)فيها  

 .  (Modinos et al., 2010)اإلدراكية على المشاعر السلبية لديهم السيطرة 

 المكونة  يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء اختالف درجات العوامل الخمسومن جانب آخر  

المواقف  تحكم والتفاعل مع  لليقظة الذهنية لدى المراهقين وهي: المالحظة والوصف والوعي وال

قدرة المراهق على االنتباه والتركيز والوعي والتحكم والتفاعل حيث تعكس هذه العوامل    ،الشرائية

الشرائيةمع   بما  ف ،  المختلفة  المواقف  لموقف شرائي معين يكون واعياً  يتعرض  المراهق عندما 

وذلك رات،  يدور حوله خارجياً من مثيرات، ومدركاً لما يشعر به من الداخل وما يخزنه من خب

(، وهو ما يدفعه نحو  2019ذاته وعالمه الخارجي )عطا هللا،   في محاوالته المختلفة الستكشاف 

أي أنه يكون مدركاً لعالمه الداخلي  (،  2019االستبصار بذاته والتيقظ  بالعالم المحيط به )الحارثي،  

ي اللحظة الحالية ويدرك  (، وبالتالي فإنه يركز انتباهه ووعيه لما يراه فFlook, 2010والخارجي )

في الموقف الشرائي، ومن ثم يمكنه توظيف استراتيجيات تفكير جديدة لمواجهة كل ما يحيط به  

والحداثة الجدة  من  نوع  عليها  يغلب  ابتكارية  بحلول  الصعبة  الشرائية  وعبد،    المواقف  )بديوي 

2018.) 
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 : اعي لمالبس الموضة العالقة بين االهتمام والشغف بالموضة وسلوك الشراء اإلندف . 2

وجود صحة الفرض األول من البحث، وذلك ب  (11)  ردة بالجدول رقمنتائج الواتحقق ال 

لدى  الموضة  لمالبس  اإلندفاعي  الشراء  سلوك  على  بالموضة  والشغف  لالهتمام  معنوي  تأثير 

البحث وتتفق    .(p<0.05( بمستوى معنوية )417.)  معامل المسار  حيث إن  ،المراهقين موضع 

 Haq et)(،  Park et al., 2006( ،)Nooreini, 2014ه النتائج مع نتائج بحث كل من )هذ

al., 2014)  على الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة.    اً مباشر  اً من أن التوجه بالموضة له تأثير

االستغراق بمالبس    أويفسر ذلك بأن اهتمام وشغف المراهقين بالموضة والذي يشمل االندماج/وقد  

ثقة و، شراء مالبس الموضة، مشاركة قرار مالبس الموضة، المعرفة بمالبس الموضة،  الموضة

المراهق في قرارات شراء مالبس الموضة يخلق لديه رغبة ملحة بضرورة شراء هذه النوعية من 

تسببه له قد  ما  بالتالي يقدم على شراؤها بصورة اندفاعية غير مدرك لوشعور بالمتعة،  المالبس، و

في الحصول    ومتعته  إشباع رغبتههو  فيما بعد، فأهم شيئ بالنسبة له    أو مشاكل له  لبيةمن آثار س

 في التو واللحظة.   على ما يريده من مالبس

 .العالقة بين عوامل جذب مراكز التسوق وسلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة: 3

تسوق على سلوك  اتضح من نتائج الفرض الثاني عدم معنوية تأثير عوامل جذب مراكز ال

المسار) معامل  إن  حيث  الموضة،  لمالبس  اإلندفاعي  المعنوية 072.-الشراء  ومستوى   )

(p>0.05)  .  باهتمام المراهق وشغفه وسرعته بالتعرف على أحدث صيحات الموضة    هذاوقد يفسر

ي، الداخل  الجوعوامل البيئة الداخلية أو  من  بغض النظر عما يحيط به    من المالبس وحصوله عليها

العوامل الخاصة بالجو الداخلي مثل الخلفية الموسيقى والرائحة لم يكن لها تأثير على سلوك  فبعض  

الشعور بالراحة في مركز    (، كذاك أيضاً مدىTendai and Crispen, 2009)  الشراء االندفاعي

-Calvo)  اصل تبين أنها ال تظهر تأثيًرا مهًما كعوامل جذب في مراكز التسوقالتسوق وأنشطة التو

Porral, and Lévy-Mangín, 2018على بعض    وتركيزة   المراهق  اهتمام  (. أو قد يفسر هذا

 التي يمكن أن يحصل عليها  أو الهدايا  العوامل ذات الطبيعة االقتصادية مثل السعر والخصومات 

 (. Tendai and Crispen, 2009) أثناء قيامة بعملية الشراء

والشراء اإلندفاعي  العالقة بين االهتمام والشغف بالموضة فيوسيط . اليقظة الذهنية كمتغير 4

 لمالبس الموضة:

  اُ أن اليقظة الذهنية تعتبر متغير(  11)  الواردة بالجدول رقمتبين من نتائج الفرض الثالث  

ً وسيط ويمكن ،  والشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة في العالقة بين االهتمام والشغف بالموضة  ا

جة في ضوء الدور األساسي الذي تلعبه اليقظة الذهنية كمكون حيوي وفعال في تفسير هذه النتي

الشراء اإلندفاعي انخفاض  تخفيف حدة ممارسات الشراء اإلندفاعي لدى المراهقين، حيث يرتبط  

الشرائي،    الذهنية وقدرة الفرد على مواصلة الوعي بالمثيرات المحيطة بالموقفالنزعة إلي اليقظة  ب
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ا تعتبر  ويدعم هذه  العقلية  اليقظة  أن  المرتبطة من  الدراسات  نتائج بعض  إليه  أشارت  لنتيجة ما 

 ,Neelarambam)متغيراً وسيطاً ولكن في عالقات أخرى مثل العالقة بين المرونة واالكتئاب  

صعوبات  ، وبين  (Sugiura and Sugiura, 2018)، وبين الدخل وسيكولوجية السعادة  (2015

و االنفعالي  هللا،  التنظيم  )عطا  الذات  و2019خداع  والفشل (  السمات  قلق  بين 

 غيرها.   (Jankowski  & Bąk, 2019)المعرفي

 سلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة: و اليقظة الذهنية    العالقة بين .    5

الخامس   الفرض  صحة  من  بالتحقق  الخاصة  البيانات  معنوياً  أوضحت  تأثيراً  هناك  أن 

  ( 155.-)   ة الذهنية على سلوك الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة وتبلغ قيمتهمباشراً سالباً لليقظ

، أي أنه كلما زادت اليقظة الذهنية كلما قلت ممارسات الشراء اإلندفاعي لمالبس (11)جدول رقم  

( من 2010يه نتائج بحث )السندي،الموضة لدى المراهقين. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إل

 Park)الشراء االندفاعي    إلىنية ترتبط ارتباًطا عكسياً بالنزعة اإلستهالكية، والميل  أن اليقظة الذه

& Dhandra, 2017)  "ويمكن تفسير النتيجة السابقة في ضوء نظرية "إيلين النجر . (Langer   

صلوا مع أي نشاط، فهي تجعل األفراد منفتحين  التي ترى أن األفراد اليقظين عقليا يمكنهم أن يتوا

 مع التطورات الجديدة بنشاط ويتواصلوا في البيئة المحيطة ما ى الخبرات الجديدة وحساسين لكلعل

((Langer & Molldeveana, 2000  إليه أشار  ما  ضوء  في  وكذا   ،(Brown & 

Ryan,2003)    الذهنية هي مكون متعلم يكتسبه األفراد اليقظة  أن  المراهقين من خالل /من  أو 

يطة بهم وهو ما ينعكس على تكوينهم ووعيهم المتوازن ورؤيتهم الواضحة  تفاعلهم مع البيئة المح

أحكام  إصدارهم  عدم  وبالتالي  وانفعاالتهم،  ذواتهم  االنفعاالت   الخبرات  على  تقييمية لقبول  أو 

((Soysa &Wilcomb,2015  والتحرر من مركزية األفكار وفهمها على أنها أحداث مؤقتة ،

م للواقع، وهو  تجسيداً  في وليست  تقليدية  مبتكرة وغير  تفكير  استراتيجيات  استعمال  لهم  يتيح  ا 

إلي تحسين قرارهم  هذا  المواقف الشرائية الصعبة، وتولد النظرة اإليجابية لديهم، ومن ثم يؤدي  

 اصة عند شراؤهم لمالبس الموضة. الشرائي بصورة إيجابية  وخ

الذهنية يمكنها الحد  نخلص مما سبق أن   الشراء غير المرغوب أال   من سلوكياتاليقظة 

ليست نهائية، فمن  وهذه النتيجة    ممارسات الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة لدى المراهقين.وهو  

الجتماعية والتي من أهمها: السمات  المتوقع أن تتأثر هذه النتيجة بعوامل كثيرة كالعوامل النفسية وا

، أساليب التنشئة  المحيط بهالعالم    إلىوذاته    إلىالشخصية للمراهق، مدى نضجه العقلي، نظرته  

واالجتماعية يواجهها،  التي  المشاكل  طبيعة  الديمجرافية،  ومستوى   العوامل  والدخل  النوع  مثل 

ته وتدخلهم في قراراته الشرائية. هذه  أسر  ه أو التعليم، هذا فضال عن مدى تأثير أقرانه أو أصدقاء

مكن القيام بدراستها مستقبالً لسبر غور ماهية اليقظة  العوامل لم تتناولها الدراسة الحالية، ولكن ي

 ة في مجال سلوك المستهلك. الذهنية والعوامل المؤثرة فيها، وتطبيقاتها وخاص

 التوصيات: :  عشر   ثاني 
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 : اآلتيةيمكن اقتراح التوصيات من نتائج   ما تقدمفي ضوء   

حالة تعرضهم لمواقف تدفعهم ليقظة الذهنية في  ا ضرورة استحضار  يوصي الباحث المراهقين ب  -1

وخاصة عند شراؤهم لمالبس الموضة، وأن يستحضروا   للشراء بصورة اندفاعية أو عفوية

التي النتائج  أيضاً  أذهانهم  المالبس،    قد  في  النوعية من  لهذه  اإلندفاعي  الشراء  علي  تترتب 

حرية تامة، وأن  واألحداث الجارية بيقظة والشرائية  مع المواقف    وناللحظة ويتعامل  ونفيعيش

التصرف    ون، فيحاوليواجهونهاللتغيرات التي    ينواع  نوا، وأن يكوعلى كل ما هو جديد  واينفتح

 المادية.   موإمكانياته مالشرائية وفقا الحتياجاته موتصرفاته وا سلوكياتهمبطرق مختلفة وأن يبن

مناحي   تخدامها في مختلفتوعية للمراهقين وتعريفهم بماهية اليقظة الذهنية وكيفية تنميتها واس -1

، وذلك من خالل وسائل اإلعالم والبرامج  الحياة وخاصة في حالة شراؤهم لمالبس الموضة

التي تناقش قضايا ومشاكل الشباب، أو من خالل النوادي الرياضية، أوالجمعيات األهلية، أو  

 غيرها.

وتعادل المرحلة  عام(    22-18حيث إن الفئة العمرية التي يقع فيها المراهقون عينة البحث من ) -2

على كيفية    لتدريبهموورش عمل للطالب    ،الجامعية، فإنه يمكن إقامة ندوات، ودورات تدريبية

 .العليا من خالل إدارات رعاية الشباب بالجامعات والمعاهدوذلك ممارسة اليقظة الذهنية 

ى تفادي جيعهم عللدى المراهقين، وتشالذهنية  تعزيز الجوانب اإليجابية التي تحسن اليقظة   -3

العوامل الدافعة لشراء مالبس الموضة، وضرورة قيام هؤالء المراهقين بالتخطيط المسبق  

 للمشتروات قبل القيام بعملية التسوق حتى يمكن الحد من ممارساتهم اإلندفاعية في الشراء.

دفاعي لمالبس اإلنإذا كانت النتائج تشير إلي أهمية اليقظة الذهنية في التخفيف من حدة الشراء   -4

الموضة لدى المراهقين، فإن هذه النتيجة تتيح لألطباء المعالجين والمختصين في علم النفس 

كأحد األساليب    (MBCT)الذهنية   اليقظة على القائم السلوكي  المعرفي استخدام العالجإمكانية  

 Mindfulness Mediation  عتمد على مفهوم اليقظة التأمليةالعالجية الحديثة نسبياً، والتي ت

ومحمود،   عالج  2013)الضبع  في  من وخاصة    المراهقين(  مزمنة  بصورة  يعانون   الذين 

الناجمة عن   واالضطرابات المشكالت لخفض  ، وذلك الشراء اإلندفاعي  عمليات هذا  النفسية 

 الشراء.النوع من 

المزيد    بإجراءالنفسية بالجامعات المصرية ومراكز بحوث المستهلك   البحوث مراكز أن تهتم -5

 شأنها من والتي  الشراء اإلندفاعي ذوي  ، وخاصةالمراهقين على من الدراسات والبحوث

، المناسبة لهم  رشاديةاإلبرامج  التخطيط  من ثم  و  ،خصائصهم على والتعرف  عنهم، الكشف

المالحظة  توعوية  البرامج  التصميم  كذا  و خالل  من  لديهم  الذهنية  اليقظة  لتنمية  المالئمة 

اإلحداث المحيطة وإدراك المثيرات التي تدفعهم لهذه النوعية من الشراء والعمل والتفكير في  

 على التخفيف من حدته بصورة متكررة. 
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 :Marketing Implications التطبيقات التسويقية   عشر:   ثالث 

وأصحاب  المسوقين  وانتباه  اهتمامات  على  استحوز  نام  سوقي  قطاع  المراهقون  يمثل 

جاالت مختلفة من قطاعات األعمال بصفة عامة وقطاع مالبس الموضة األعمال التجارية في م

خاصة على  بصفة  التعرف  خالل  من  استثمارها  عليهم  ينبغي  للمسوقيين  فرصة  يمثل  حيث   ،

س الموضة وتشجيعهم على تكرار الشراء، والتعرف على العوامل احتياجات المراهقين من مالب 

الندفاعي لهم، ومن ثم وضع االستراتيجيات المناسبة التي يمكن أن تؤثر على السلوك الشرائي ا

(، إال أنه في ضوء النتيجة Grant and Stephen, 2005مستهدفة )السوقية الحصص اللتحقيق 

وه البحث  إليها  توصل  التي  الشرائي  الرئيسية  السلوك  من  تقلل  أن  يمكن  الذهنية  اليقظة  أن  ي 

للمر بالنسبة  الموضة، وخاصة  لمالبس  اليقظة اإلندفاعي  عالية من  لديهم مستويات  الذين  اهقين 

لشراء  الضغط  أو  واإلثارة  المتعة  مثل  االندفاعية  االستجابات  على  السيطرة  الذهنية، من خالل 

فهنا يجب على هؤالء المسوقين ومتاجر  ،and Dhandra, 2017  (Park)  المنتج بشكل فوري

 البعدلتسويقية على أن تأخذ في االعتبار  التجزئة في مراكز التسوق إعادة صياغة استراتيجياتهم ا

 .االجتماعي للتسويق، وعدم التركيز بصورة أساسية على العوامل المثيرة للشراء اإلندفاعي

 البحوث المستقبلية:   عشر:   رابع 

اليقظة   تأثير  المزيد من  على  التعرف  لمحاولة  الباحثين  أمام  المجال  الحالي  البحث  يفتح 

أو /اإلدماني    ئيالشرا( تأثير اليقظة الذهنية على السلوك  1)تهلك مثل:  الذهنية على سلوكيات المس

 على للتعرف األبحاث من مزيد إجراء ( 3) .بالخداع التسويقي ة اليقظة الذهنيةعالق( 2) .القهري

وفي من أخرى فئات لدى الذهنية اليقظة  مستوى على   مراحل المجتمع  وأثرها  مختلفة  عمرية 

 على مدى  للتعرف تجريبية دراسات إجراء(  4)  .اعي لديهم ومقارنة النتائجالسلوك الشرائي اإلندف

المراهقين   اليقظة مستوى زيادة في اإلرشادية البرامج فعالية بالشراء اإلندفاعيلدى   .وعالقتها 

اليقظة الذهنية كوسيلة لمواجهة الضغوط الشرائية سواء من النظراء أو األقارب أو األصدقاء.    (5)

وأثرها على الشراء    أو الوجداني للمستهلك/الذكاء العاطفيالعالقة بين اليقظة الذهنية و  تحديد(  6)

( تحديد مدى تأثير العوامل الديموجرافية على سلوك الشراء اإلندفاعي  7)  .المستهلكينالعفوي لدى  

مجال   ( تطبيق مفهوم اليقظة الذهنية في8)العالقة.  هذه  واعتبار اليقظة الذهنية كمتغير وسيط في  

الخدمات.   و9)استهالك  الذهنية  اليقظة  بين  العالقة  على  (  المستهلك  إقبال  الوجبات شراء  مدى 

الدور المؤثر لليقظة الذهنية في تحقيق سعادة أو رفاهية المستهلك   Junk Food( .10)السريعة  

Customer Wellbeing.  
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 موجه إلي المستهلكين من الشباب استبيان

أستاذ إدارة األعمال المساعد بالمعهد العالي  عزيزي الطالب/ يقوم الدكتور رأفت وليم كامل  

بإجراء بحث عن اليقظة الذهنية للمستهلك ودورها في الحد  للدراسات التعاونية واإلدارية بالقاهرة،  

اء من سيادتكم التكرم باإلجابة على أسئلة  من ممارسات الشراء اإلندفاعي لمالبس الموضة... برج

أمام الرأي الذي يتفق مع وجهة نظركم، علما بأن بيانات هذا  (  ✓هذا األستبيان بوضع عالمة )

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير  سوي في أغراض البحث العلمي فقط.     االستبيان لن تستخدم

 ... الباحث

 ---------------------------------- ------------------------------------- 

 الذي يتفق مع وجهة نظركم: ( أمام الرأي ✓ع عالمة )ض -1

غير  العبارة م

موافق 

 تماما 

 

 محايد

موافق 

 تماما 

 : اليقظة الذهنية للمستهلك. 1

بالتسوق، عندما 1.1 جديد  أالحظ أقوم  هو  ما  كل  نحو  تتحرك  مشاعري  أن 

 .ومبتكر من مالبس الموضة

1 2 3 

 3 2 1 وأحاسيسي، وعواطفي.أالحظ كيف تؤثر مالبس الموضة على أفكاري،  2.1

وموسيقي   الجو العام لمتجر التسوق من ديكور وأضواء ومناظر إلىأنتبه  3.1

 . وروائح

1 2 3 

 3 2 1 مشاعري تجاه مالبس الموضة.  تصف  التي الكلمات استخدام أجيد 4.1

 3 2 1 .وتوقعاتي تجاه مالبس الموضة رائيوآ معتقداتي عن بسهولة أعبر 5.1

 3 2 1 عندما اشعر بالضيق تجاه عملية التسوق، يمكنني ان أعبر عن ذلك بسهولة   6.1

شيء  علىأميل إلى القيام بالعديد من األشياء دفعه واحده بدال من التركيز  7.1

 واحد في الوقت نفسه.   

1 2 3 

 3 2 1 ما أقوم بشرائه.   علىركز كل تفكيري عندما أشتري قطعة من المالبس، أ 8.1

 3 2 1 لدي وعي تام لما أقوم به من تصرفات أثناء عملية شراء مالبس الموضة.  9.1

 3 2 1 .المواقف الشرائية الصعبة في فوري فعل رد إصدار دون التريث يمكنني 1.10

بس الموضة  أميل إلى تقييم ما إذا كانت تصوراتي صحيحه أم خاطئه عن مال 1.11

 التي أقوم بشراؤها. 

1 2 3 

 3 2 1 أشعر بأنه ال فائدة أو ال قيمه لتجاربي تجاه مالبس الموضة.   1.12
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وعوامل جذب مراكز  العبارات التالية تحدد مدى سلوكك االندفاعي في شراء مالبس الموضة -3

 (على الرقم الذي يتفق مع سلوكك ✓، برجاء اختيار ما يناسبكم بوضع عالمة )التسوق

 فعل رد أصدر أن تجاه مالبس الموضة دون وانفعاالتي مشاعري أدرك 1.13

 .تجاهها

1 2 3 

 3 2 1 حالة توارد أفكار أو صور معينة لمالبس الموضة، ال استجيب لها.في  1.14

 3 2 1 في المواقف الشرائية الصعبة، يمكنني التوقف مؤقتًا دون القيام بالشراء.  1.10

 االهتمام والشغف بشراء مالبس الموضة . 2

 3 2 1 أعتبر مالبس الموضة جزء مهم من حياتي.  2.1

 3 2 1 لمالبس الموضة تمنحني تميزاً وسط رفقائي وأصدقائيارتداء  2.2

 3 2 1 كون عندي واحدة أو أكثر من مالبس الموضة من أحدث طراز.عادةً ما ي 2.3

 3 2 1 أنفق كثير من الوقت للبحث عما هو جديد من مالبس الموضة. 2.4

 3 2 1 الموضة. أنا على استعداد إلنفاق المزيد من المال لشراء مالبس  2.5

 3 2 1 أحب أن أشترك في شراء مالبس الموضة ألصدقائي وزمالئي. 2.6

 3 2 1 أنا على دراية كبيرة بأزياء ومالبس الموضة.  2.7

 3 2 1 أقوم بتصنيف نفسي كخبير في مالبس الموضة. 2.8

 3 2 1 أنا واثق من أنني أختار العالمة التجارية المناسبة لمالبس الموضة. 2.9

 3 2 1 لدي الثقة في قدرتي على اتخاذ أفضل خيار فيما يتعلق بمالبس الموضة.  2.10

غير  العبارة م

موافق 

 تماما 

موافق  محايد

 تماما 

 :  السلوك االندفاعي في شراء مالبس الموضة. 3

 3 2 1 أقوم بتخطيط معظم مشترياتي من المالبس مقدما.  3.1

 3 2 1 أحب شراء مالبس الموضة حتى لو لم أكن في حاجة إليها.  3.2

)بنطلون، تي شيرت، إلخ( فأنا أفعل إذا اشتريت شيئًا ما من مالبس الموضة  3.3

 ذلك بشكل تلقائي. 

1 2 3 

 3 2 1 من الممتع شراء مالبس الموضة عفويًا. 3.4

 3 2 1 أنا غالبا ما أشتري مالبس الموضة دون تفكير. 3.5

 3 2 1 أحب شراء كل ما هو جديد من مالبس الموضة التي تطرح للتو في األسواق. 3.6

 3 2 1 االستيل الجديد من مالبس الموضة عندما أراه. أقوم بشراء  3.7

 3 2 1 أشتري ما أحب من مالبس الموضة دون التفكير في العواقب. 3.8

 3 2 1 أشتري مالبس الموضة وفقًا لما أشعر به في تلك اللحظة.  3.9

 3 2 1 أنا أشعر أحيانا بالذنب بعد أن أشترى شيئا ما من مالبس الموضة. 3.10
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(على ✓فيما يلي مجموعة من العوامل التي تعكس مدى جاذبيتك لمركز تسوق معين، ضع عالمة )  .  4

 رك. الرقم الذي يتفق مع وجهة نظ

 انثى  -  ذكر       -النوع :         شخصية:بيانات  

     الدخل/ دخل األسرة:    -

         7000إلي   5001من  -          5000إلي   3001من  -          3000أقل من  -    

 فأكثر     7000من  -

                  جامعي   طالب -             مؤهل متوسط      -      التعليمي:  المستوى  - 

   دراسات عليا - 

 عوامل جذب مركز التسوق .  4
 Mall essence جوهر مركز التسوق - أ
 3 2 1 مجموعة متنوعة من العالمات التجارية - 1
 3 2 1 التسوق تعددية وتنوع المتاجر بمركز  - 2
 3 2 1 عالقة جيدة بين السعر وجودة المنتج والخدمات  - 3
 3 2 1 يحتوي مركز للتسوق على كل ما أحتاجه  - 4
      Entertainmentسائل الترفيهو  - ب
 3 2 1 الحمالت الترويجية في مركز التسوق  - 5
 3 2 1 أماكن الترفيه للشباب  - 6
 3 2 1 الترفيهية وجود المرح والبرامج  - 7
 3 2 1 تعددية وتنوع المطاعم  - 8
 Personal serviceالخدمة الشخصية   - ج
 3 2 1 موظفين مدربين - 9
 3 2 1 لطف الموظفين  - 10
 3 2 1 الموظفون متاحون  - 11
 Internal atmosphere الجو الداخلي - د

 3 2 1 سهولة التحرك داخل مركز التسوق  - 12
 3 2 1 العامة اإلضاءة  - 13
 3 2 1 الديكور العام - 14
 3 2 1 حمامات وفيرة ونظيفة  - 15
 Comfort  وسائل الراحة - هـ
 3 2 1 سهولة الوصول إلى مركز التسوق  - 16
 3 2 1 توفر مساحة كبيرة لوقوف السيارات  - 17
 3 2 1 األمن في مركز التسوق  - 18
 3 2 1 المقاعد المريحة أثناء التسوق  - 19
 3 2 1 نظافة مركز التسوق  - 20
 3 2 1 تصميم داخلي مريح - 21

 External atmosphere  الجو الخارجي - و

 مقبول دجي  جيد جدا  المظهر الخارجي لمركز التسوق  - 22

 محدودة  ة متوسط  واسعة  شهرة وشعبية  لمركز التسوق  - 23
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Adolescents' mindfulness and its role in reducing the 

impulsive buying practices of fashion clothing within the 

attraction of shopping malls 

Dr. Raafat William Kamel 

Abstract:  

-Purpose: The purpose of this research is to determine the level of 

mindfulness of Egyptian adolescents and its role in reducing their 

practices of the impulsive buying behavior of fashion clothes. 

-Methodology: The research relied on the positive (inductive) approach to 

analyse complex and overlapping relationships between the variables 

associated with the phenomenon under study. The questionnaire tool 

was used to collect data from an intercepted sample of (364) 

adolescents attending three shopping malls in Cairo selected from 

different regions that reflected the social level (Normal, Middle, and 

High class people). Path analysis has been used to determine 

relationships and paths between search model variables. 

- Findings: The research reached the following results: (1) There is a 

significant influence of interest  and fashion involvement on the 

impulsive buying behavior of fashion clothes for adolescents, (2) 

There is a negative significant effect of mindfulness on the impulsive 

buying behavior of fashion clothes for adolescents; the more the 

mindfulness of adolescents, the less the impulsive buying behavior for 

fashion clothes. (3) Mindfulness plays a mediating role in the 

relationship between interest and passion for fashion and the 

impulsive buying behavior of fashion clothes for the adolescents 

under study. 

 

Keywords: Mindfulness,  Impulsive Buying, Fashion involvement, 

Attractive Shopping Centers (Malls). 


