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 المستخلص
Abstract 
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تناولت هذه الدراسة تأثير بعض وسائل اإلعالنات المختلفة على السلوك الشرائي للمالبس للفتيات 

السعوديات في المرحلة الجامعية، وقد تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤل عن وجود فروق ذات 

مختلفة داللة إحصائية بين السلوك الشرائي للملبس الفتيات الجامعيات ذوات التخصصات الدراسية ال

واألعمار المختلفة واختالف مستوي الدخل ومكان السكن في التأثر ببعض وسائل اإلعالنات المختلفة 

وقد هدف الدراسة إلى تحديد مدى تأثر الفتيات طالبات جامعة الملك عبد العزيز باإلعالنات في 

السعوديات في سلوكهم  سلوكهم الشرائي للمالبس مع تحديد أكثر أنواع اإلعالنات تأثيرا  على الفتيات

الشرائي للمالبس، وكانت اهم نتائج الدراسة أن أكثر اإلعالنات تأثيرا  علي الطالبات تبعا لتخصصهن 

هي اإلعالنات المقروءة ثم اإلعالنات المرئية ثم اإلعالنات المباشرة ثم في النهاية اإلعالنات 

تبعا لسنهن هي اإلعالنات المباشرة ثم المسموعة، و أكثر أنواع اإلعالنات تأثيرا  علي الفتيات 

اإلعالنات المقرؤة ثم اإلعالنات المرئية ثم اإلعالنات المسموعة، وتم التأكد من أن اإلعالن 

التليفزيوني أكثر أنواع اإلعالنات تأثير على المستهلك ويختلف هذا التأثير تبعا  الختالف الجانب 

نات تؤثر على المستهلكين تبعا  لبيئتهم ومما سبق يتضح االقتصادي لألسرة ، كما تؤكد على أن اإلعال

( التخصص في التعليم ، العمر ، دخل األسرة ، مكان السكن ، البيئة ) أن الخصائص الديموجرافية 

تعاون متخصص : تعتبر عوامل هامة في التأثر بأنواع اإلعالنات المختلفة وقد أوصت الدراسة بـ

ألكاديميين في مجال المالبس والنسيج للتعرف على نتائج األبحاث التسويق في مصانع المالبس مع ا

 االمرتبطة بمجال تسويق المالبس لتوجيه أنواع اإلعالنات عن المالبس إلى الفئات التي تتأثر به

E 

Advertising of clothes is considered important because the change 
of fashion is very fast so, the producer of clothes use many ways to 

make the consumers runs follow the produce, now, there is 
specialists to study the sociology of society and what produces 

have to be in this society. This search aim to decide what is the 
most kind of advertise influence on student girl of king Abd el aziz 
university in their clothes sale behavior. The result of this search 

appear that advertisements effects on the clothes sale behavior for 
the sample according to different on their Age, family income, 

society 
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