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املستهلكاألسرة علي سلوك أتثري 

د من تقدم األسرة ألفرادها وخاصة يف املراحل األوىل العدي•
ما يشكل القيم خاصة القيم ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي وذلك

لة مكانة هامة النشأة االجتماعية واالقتصادية للفرد، وقد اكتسبت العائ
كثر أتثريا يف دراسات سلوك املستهلك ابعتبارها اجلماعة املرجعية األ

.على سلوك الفرد واجلماعة



اج هي جمموعة من األفراد تربطهم عالقة الدم أو الزو :تعريف األسرة •
.ويعيشون يف نفس املسكن 



:ةالخصائص االجتماعية لألسر

لبشرية، لألسرة جمموعة من اخلصائص تداولت مع تطور اجملتمعات ا•
:وميكن تلخيصها فيما يلي

:األسرة وحدة اجتماعية إنتاجية غري منقسمة•
قسمة، شكلت األسرة يف اجملتمع التقليدي وحدة إنتاجية غري من•

رابط فتماسك األفراد داخل هذه البنية االجتماعية انبع أساسا من
امللكية الدم، لكن يضمن وحدة العائلة وتالمحها أيضا وحدة امللكية، ف

، فإذا حصل العائلية هي ملكية خاصة ولكن ال جيوز بيعها أو تقسيمها
.التقسيم ومت البيع غالبا ما يكون بني األقارب أنفسهم

•



:األسرة أبوية•
ة، وسلطته اجلد أو األب أو أحياان األخ ّاألكرب، يعترب رئيسا ومركز قو •

وهلا له العرف ذات طبيعة مطلقة وهنائية، وانطالقا من هذه امليزة اليت خي
ية وينوب والعادة يسهر على وحدة امللكية وعلى متاسك اجلماعة العائل

ألسرة هي على أفرادها وميثلهم يف مجيع املعامالت والعالقات خارج ا
.كذلك أبوية من حيث النسب وأبوية من حيث السكن،



:أسرة هرمية على أساس السن واجلنس•
أس اهلرم فيحتل األب ر " ميكن كذلك أن نصنف األسرة أبهنا طبقية، •

". عمرويكون تقسيم العمل والنفوذ واملكانة على أساس اجلنس وال
، وهؤالء الكبار فترتكز السلطة يف يد كبار السن وعلى رأسهم رب العائلة

الشباب )ر ميارسون سلطتهم وتسلطهم على الصغا( الشيوخ والكهول)
النواهي، ويتوقعون منهم الطاعة واالمتثال لألوامر واجتناب( واألطفال

يرتتب عنه كما أن السلطة األسرية ترتكز خاصة يف يد الذكور، وهذا كله
قسيما للفضاء شكال هرميا لتوزيع السلطة وعالقات اجتماعية تراتبية وت

االجتماعي



:أنواع األسرة
األب واألم فقط أو األب واألم.. األسرة النواة .1•

.واألوالد يعيشون يف نفس املسكن
افة تشمل األسرة النواة ابإلض.. األسرة املمتدة .2

.اخل ....لبعض األقارب كاألجداد أو األعمام أو
شون تتكون من أفراد يعي.. الوحدة املعيشية .3

ب حتت سقف واحد سواء كانوا أقارب أم غري أقار 
عاملني يف فقد تشمل ابإلضافة لألسرة النواة بعض ال

.واحلرساملنزل من اخلدم 



:وظائف األسرة
.توفري الدعم املادي واالجتماعي ألبنائها. 1•

.إمداد األوالد ابلدعم املعنوي.2

سرةاختيار األسلوب املعيشي املالئم ألفراد األ.3.
بتعليمهم .. هتيئة فرص التطبيع االجتماعي لألوالد.4

.مبادئ السلوك االجتماعي
حىت .. والد هتيئة فرص التطبيع االستهالكي لأل.5

ينمون يتعلمون املهارات الشرائية واالستهالكية و 
.ةقدرهتم علي احلكم علي املنتجات املختلف



:اختاذ القرارات الشرائية داخل األسرة

قرار ليس من الضروري يف كل احلاالت أن يكون الشخص الذي اختذ•
الشراء هو نفسه الشخص الذي يتوىل الشراء أو الشخص الذي

.يستهلك السلعة
:اإلداور األسرية يف عملية اختاذ القرار الشرائي•

.  التأثري يف القرار .3. الرقابة علي املعلومات .2. متخذ القرار .1
. استخدام السلعة .6. إعداد السلعة لالستهالك .5. القيام ابلشراء .4
.التخلص منها.8. إجراء الصيانة هلا .7



االدخار هناك قرارات يغلب علي اختاذها الزوج كشراء سيارة أوكقرارات•
.واالستثمار

س األطفال قرارات تغلب علي اختاذها الزوجة كقرار شراء مالبسها ومالب•
.وطعام األسرة 

ة املنزلية قرارات مشرتكة كقرار قضاء عطلة ابخلارج أو قرار شراء األجهز •
.املعمرة



:وتعتمد هذه القرارات علي عدة عوامل منها•
 الزوج أكرب فمثال عند شراء سيارة فتأثري... نوع املنتج حمل الشراء .1•

.الفنيةمن خالل مجع املعلومات املتعلقة ابألنواع اجلديدة والنواحي



عادة ما . ..فلسفة األسرة حول دور كل من الزوجني يف اختاذ القرار .2•
ء وذلك تبعاً متيل األسر إيل التشاور والتساوي يف توزيع قرارات الشرا

:لعدة عوامل منها
.املستوي التعليمي لكل من الزوجني-
.طبيعة القيم إليت تريب عليها الزوجان-
.العقيدة الدينية لألسرة-



–شكلة التعرف علي امل... ) املرحلة إليت متر هبا عملية الشراء .3•
.(اختاذ القرار النهائي –البحث عن املعلومات 

•
إيل دخول املرأة جملاالت العمل وازدايد دخلها أدي... عمل الزوجة .4

.زايدة مسامهتها يف عملية اختاذ قرارات الشراء 



دي إيل ازدايد زايدة الدخل تؤ ... التغري يف األساليب املعيشية لألسر .5•
.البذخ واإلسراف يف الكماليات

غالًبا ما . ريةللثقافة أتثري ملحوظ على أساليب اختاذ القرارات األس6•
قافات اهلندية متيل الث. يؤثر الدين واجلنسية على طريقة اختاذ القرارات

ر الثقافات إىل أن يسيطر عليها الذكور يف صنع القرار ، يف حني تظه
.نع القراراألوروبية واألمريكية الشمالية منطًا أكثر عدالة يف عملية ص



:رار الشراء التأثري النسيب لألوالد يف عملية اختاذ ق

يتعلم فيها عادة ما يبدأ أتثري الطفل يف قرار الشراء منذ اللحظة اليت•
الكالم 









:دورة حياة األسرة
•

ا األسرة متر هباليت يهتم مدير التسويق ابملراحل 
قوي علي خالل دورة حياهتا ملا هلا من أتثري مباشر و 

. راحل سلوكها الشرائي واالستهالكي خالل تلك امل
أهدافها ولكي تنجح أي خطة تسويقية يف حتقيق

ة البد أن تكون مبنية علي فهم كامل لطبيع
كل وخصائص واحتياجات السوق املستهدف يف

:مرحلة من تلك املراحل وهي



العزوبة.1•
الزواج احلديث.2
 :وهو. العش الكامل .3

الزوجني وأول طفل•
أعوام علي األقل6عمر أصغر طفل -

.األوالد يصلون للتعليم اجلامعي-•
:وهو. العش اخلايل .4
.ينتقل األوالد إيل مساكن أخري مع استمرار عمل الوالدين-
التقاعديصل الوالدين إيل سن -
األخروفاة النصف . الزوج الباقي علي قيد احلياة .5



نهاية المحاضرة•


