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Abstract 
    The research tackles one of the key economic variables; the determinants of 

demand for beatification services in women's beauty salons for a sample that 

represents 50% of the community taking into consideration particular 

socioeconomic conditions. Several conclusions were reached. Firstly, the number 

of samples in the study was (483) people, the statistical significance was 

(94.891%), and (449) of them were below 40 years with a relative significance of 

(88.212%). This may indicate that the social condition and age group of the sample 

has a high demand for beautification services in women's beauty salons.  

The standard estimations have shown related to the estimating the impact of 

independent variables (represented by the number of female family members, and 

the gross monthly income of the families), in addition to economic variables 

(determinants which were identified in the questionnaire of the study focusing on 

income, prices, and salary cycles). There were also non-economic variables that 

were also identified in the questionnaire (mainly related to the impact of 

performance, social network platforms, personal and social events, and medical 

instructions regarding using certain beautification materials), and assessing their 

impact on the dependent variable (represented by the monthly expenses on 

beatification services in beauty salons). The relationship is proportionate between 

the four independent variables and the dependent variable. This result is consistent 

with the economic theories and with the hypothesis of the study.  

The study has proposed several recommendations. Since women's beauty 

salons are spaces for psychotherapy, through talking about various life 

aspects freely, it is highly recommended to prioritize cafeteria services and 

provide an internet connection. Due to the privacy of some services provided 

in certain salons, partitions should be constructed between various parts 

and departments. It is also crucial to comply with the local administrative 

and religious measures and code of conduct to ensure that such services 

have no negative impact on the community and to safeguard the credibility 

of these salons.  
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 المستخلص
وهي محددات الطلب على خدمات التجميل في الصالونات النسائية  ،هميةالبحث متغيرا اقتصاديا في غاية األل أويتن

جملة  إلىالمجتمع وفي ظل ظروف اقتصادية وثقافية خاصة لعينة الدراسة، وقد تم التوصل  أفرادولشريحة تمثل نصف 
همية نسبية أ( فردا وب483والمتزوجات بلغ ) عزبأواتأفراد عينه الدراسة من العدد  أن من االستنتاجات منها،

الحالة  أن يمما يعن ( .%88.212همية نسبية )أ( سنة وب40ز اعمارهن )أو( منهن التتج449) أن(و94.891%)
           .االجتماعية والفئة العمرية لعينة الدراسة مشجعة للطلب على خدمات التجميل فى الصالونات النسائية

سر عينة ناث في أالمتغيرات المستقلة والمتمثلة بعدد اإل نموذج الخاص بتقدير أثرظهرت التقديرات القياسية لألأ كما
ة اننموذج الستمارة االستبأسر والمتغيرات )المحددات( االقتصادية )تم تحديدها في الشهري اإلجمالي لألدراسة والدخل ال

الخاص بالدراسة والتي تتمحور بالدخول واالسعار وفترات دفع االجور والرواتب(، ايضا المتغيرات )المحددات( غير 
داء ي تتمحور بأثر أة الخاص بالدراسة والتانة االستبالستمار هنفس نموذجتم تحديدها في األ خرى االقتصادية هي األ

الوظيفة وشبكات التواصل االجتماعي والتقاليد والمناسبات الشخصية واالجتماعية والدينية والوطنية والعلمية وفصول 
مات التجميل فاق الشهري على خدنالسنة والتعليمات الطبية باستخدام مواد التجميل( على المتغير التابع والتي تمثل باال

العالقة طردية بين المتغيرات المستقلة االربعة والمتغير التابع وهي متوافقة مع المنطق  إنفي الصالونات النسائية، 
 االقتصادي وتنسجم مع فرضية الدراسة.

وذلك من خالل   ،الصالونات النسائية فضاءات للعالج النفسي أنبما جملة من المقترحات منها  إلىوقد توصل البحث 
مور الحياة بكل حرية بين النساء لبعضهن البعض، لذالك من الضروري االهتمام بخدمات أالتحدث عن مختلف 

نظرا للخصوصيات الموجودة لبعض من و لتي مساحاتها مساعدة (.للصالونات اترنيت )وبخاصة نالكافيتيريا وتوفير اال
الصالونات ينصب حاجز فاصل بين الزائرات في غاية  إدارةذا اهتمام الصالونات النسائية، لالخدمات التى تقدم في 

الفوائد الشخصية والنفسية للصالونات النسائية وخدماتها مسالة االلتزام بشروط  أن. واالهمية للحفاظ بخصوصيات النساء
لصالونات التى تخل ونية لناوق إداريةالجهات المعنية بالترخيص لتلك الصالونات: من الضروري القيام باجراءات 

 . بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع حفاظا لسمعة الزائرات لها
 

 الكلمات الرئيسة
 .أربيلمحددات الطلب ، الصالونات النسائية، مدينة  
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 المقدمة 
آنسة   أوهو جديد في هذا العالم,فكل سيدة  على الجميع رغبة النساء بالتجميل و متابعتهن لكل ما  ال  يخفى  

دة االغراض لذالك  صالونات التجميل  المتعد  إلىبعد ذهابها    ال، وذلك اليتم إجمل شكل لهاتطمح أن تظهر فى أ
أ   اتراها تنفق جزء العناية بجمالها,هذا من جانب ومن جانب  من دخلها من  ن الطلب على خدمات آخر إ جل 

يشجع النسائية  الصالونات  فى  وتؤدي  التجميل  المجال  هذا  في  وتشغيل   االستثمارات  توظيف  في  فعاال  دورا 
على  مما تخلق القيمة المضافة لالقتصاد الوطني،  وتكمن اهمية الدراسة من خالل القاء الضوء   ،العناصر المختلفة

المجتمع وفي ظل ظروف اقتصادية واجتيماعية   أفرادمحددات الطلب  لخدمات التجميل والتي تخص نصف  
لى مستوى العراق ل دراسة في هذا المجال وعأو فضال عن ذلك انها بمثابة    أربيلوثقافية خاصة لسكان مدينة  

أ  احاط  التجمككل وبشكل  خدمات  الطلب على  المرتبطة بجانب  المتغيرات  النسائية .  غلب  الصالونات  في  يل 
  الصالونات النسائية ضرورية، وما خدمات التجميل في  تية هل  لدراسة من خالل طرح االسئلة اآلمشكلة اوتظهر 

لتجميل الصالونات  محددات الطلب على خدمات ا  ميل في الصالونات النسائية، ومافوائد وآهمية خدمات التج
بيان مدى ضرورة خدمات التجميل في الصالونات النسائية، وكذلك عدد     إلى ت الدراسة للوصول  النسائية، وارتأ

النساء   زيارة  في    إلىمرات  التجميل  خدمات  على  شهريآ)كمعدل(  المنفقة  المبالغ  على  والتعرف  الصالونات، 
 سائية. محددات الطلب على خدمات التجميل في الصالونات النأثر  الصالونات النسائية، وقياس 

 وقد ختمت الدراسة بجملة من االستنتاجات والمقترحات.  
 اهمية البحث

  ، المجتمع  أفرادهمية البحث من خالل القاء الضوء على محددات الطلب لوحدة اقتصادية تخص نصف  تاتي أ 
 وفي ظل ظروف اقتصادية وثقافية خاصة لعينة الدراسة.  وهي الصالونات النسائية ،

 مشكلة البحث
صالونات النسائية ضرورية؟  تية: هل ان خدمات التجميل في التكمن مشكلة البحث في إثارة االسئلة اآل

 محددات الطلب على خدمات التجميل في الصالونات النسائية؟يارة للصالونات النسائية؟ وما عدد مرات الز وما 
 البحث هدف

 تي:ما يأ إلىيهدف البحث 
 ة خدمات التجميل في الصالونات النسائية.بيان مدى ضرور -1
 الصالونات. إلىبيان عدد مرات زيارة النساء -2
 محددات الطلب على خدمات التجميل في الصالونات النسائية. قياس أثر-3

 فرضية البحث
 تي:تتجسد فرضية البحث في اآل

 سباب عدة منها ذاتية ومنها ضرورية. في الصالونات النسائية ضرورية وألخدمات التجميل تعد  -1
 الصالونات. إلىموضوعية وراء االختالف في عدد مرات زيارة النساء ثمة أسباب ذاتية و  -2
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على    تختلف  -3 الطلب  اتجاهات  تحديد  في  االقتصادية  غير  المحددات  عن  االقتصادية  المحددات  مساهمة 
 خدمات التجميل في الصالونات النسائية.

 منهجية البحث
 -تي:اتباع ما يأ إلى طبيعة مشكلة البحث وهدفه وفرضيته  قادت

 التحليل الوصفي االستقرائي لبيان خصائص ديموغرافية واقتصادية لعينة البحث.-1
أ-2 االجتماعية  استخدام  للعلوم  االحصائي  )البرنامج  االقتصادي  القياس  لبيان  سلوب  وذلك  المحددات    أثر( 

 االقتصادية وغير االقتصادية للطلب على خدمات التجميل في الصالونات النسائية.
 حدود البحث 
، وبخصوص الحدود البشرية فيشمل 2021ما زمانيا فيشمل عام  أ  ،حدود البحث مكانيا مدينة أربيل  يشمل

 .أربيلالسيدات واالنسات في مدينة 
 عينة البحث

ن ما تم استحصاله  ( مفردة، إال أ 732استمارة االستبانة )عينة البحث للمبحوثين لالجابة عن    أفراد عدد   
 مفردة. (509من استمارات صحيحة )

 مصادر بيانات البحث ومعلوماته
 - تي:در بيانات البحث ومعلوماته في اآلتتمثل مصا

 الكتب واالبحاث ذات العالقة بموضوع البحث. -1
التي تم صياغتها بهدف التعرف على محددات الطلب في الصالونات النسائية في  أنموذج استمارة االستبانة   -2

يموغرافية ومنها اقتصادية،  د  ، وتم توزيعها على النساء آخذة بنظر االعتبار عدة خصائص منهاأربيلمدينة  
 ة.ر رئيسو امح ة ( سؤاال والتي تم توزيعها على خمس120من ) أكثرن االستمارة شملت علما أ

 هيكل البحث 
ل الجانب النظري لمفهوم الطلب ومحدداته، اما  و تم تقسيم البحث على مبحثين، اذ تضمن المبحث األ

ل قياس وتحليل محددات الطلب على خدمات التجميل في الصالونات النسائية في مدينة و االمبحث الثاني فتن
 . 2021/ عام   أربيل

 وقد ختم البحث بجملة من االستنتاجات والمقترحات . 
 الدراسات السابقة  -1
أمينة، وآ  1-1 إستراتيجيات(،2018)  خرون دراسة  بإستعمال    "تحليل  للنساء  الموجه  ،    SWOTالتسويق 

 ، العدد السادس. عمال(، مجلة اقتصاديات المال واألvenus)دراسة حالة مؤسسة فينوس لمواد التجميل

 بإسقاطه  الوردي  التسويق  هو  التسويق  من   ديدعلى نوع ج  SWOT  نموذجأ  طبيقتم ت    في هذه الدارسة
  وفقا   السوق   تجزئة  ألهمية  النسائية نظرا  التجميل  مواد  وتوزيع  إنتاج  في  المختصة  يةئر الجزا  فينوس  مؤسسة  على
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اإلست  إلى  الدراسة   سعت  حيث  اإلستراتيجي،   التحليل   في   للجنس في   المؤسسات   تمتهنها  التي  تيجياتار التمعن 
 .  عليها؟الواقع؟ وماهي النتائج المتحصل  أرض   على كيف ُطبقتة في إستهداف النساء كزبونات، و الناجح

ل  عاالدور الف  إبراز   في  الورقة  أهمية  تتمثل  حيث  السوق،  في  تطبيقه  وكيفية  SWOTكما إهتمت بمفهموم  
الضعف    نقاط القوة و نقاط  ابراز   وأيضا   اليمكن تجاهلها  خصوصيات  لهن   أن   لكون   بالنساء  البيئة الخاصة   ليللتح

 .  الجزائر في فينوس لمؤسسة يداتوالفرص والتهد

  وإال   يمكن تجاهلها،فرصة في السوق الزبونة و بوصفها  أة  المر   لتفهم  ميةاأله راز  إب  إلى   الدراسةتوصلت  و 
 األسرة.   أفرادلجميع  راءمن مقرري الش  58% يمثلن النساء أن  نأل للمؤسسة ا  تهديد أصبحت

 السوق   في   والتموقع  السوقية  التجزئة  من  أكثر  اإلستفادة  يةئر الجزا  فينوسنه على مؤسسة  الدراسة بأصت  أو و 
 . التجميل النسائية  مواد سوق  في المتاحة الفرص ميعمستغلة ج الجزائرية
 

استخدام التسويق الوردي في السلوك الشرائي للمراة)دراسة ميدانية    أثر(، "  2019)  دراسة خليفة،هبة  1-2
 . 71، العدد41المجلد -مستحضرات التجميل في مدينة دمشق"، مجلة جامعة البعثعلى سوق 
استخدام التسويق الوردي في السلوك الشرائي للمرأة ، وفي سبيل انجاز الدراسة    أثر اختبار    إلى الدراسة  تهدف  

اعتم الشخصي واالعالن  تم  البيع  عنصري  السلوك    امبوصفهاد  هو  التابع  المتغير  كان  فيما  مستقلة  متغيرات 
الدراسة النساء المستهلكات   ت( عينة، وتضمن400الشرائي للمرأة، وتم استخدام المنهج الوصفي لعينة مكونة من ) 

الدراسة   وتوصلت  دمشق،  مدينة  في  التجميل  مستحضرات  سوق  احصائية    ذي  أثروجود    إلى  :الأو في  داللة 
داللة احصائية الستخدام االعالن في    ذي  أثروجود  :ثانيا    ي في السلوك الشرائي للمرأة.الشخصالستخدام البيع  

  تأثير لها    صت الدراسة بضرورة االهتمام بالقوى البيعية واالعالنات المقدمة لماأو السلوك الشرائي للمرأة، واخيرا  
 على السلوك الشرائي للمرأة.

 
(2019), Galetić, Fran; Požega, Nika  1-3   دراسة  

صناعة مستحضرات التجميل دور ا مهم ا في كل اقتصاد متطور. سوق تنمو مستحضرات التجميل   ؤديت
  260  التجميل  مستحضرات  صناعة   عائدات  زتو اتج  ،   2018  عام  في   اال انه.  % 5  إلى   %4  بينبمعدل سنوي  

دة فئات: العناية بالبشرة ، العناية بالشعر ، مستحضرات  ع  من  التجميل  مستحضرات  سوق   ويتكون .  يورو  مليار
التجميل، العطور، أدوات النظافة ومزيالت العرق ، و مستحضرات التجميل عن طريق الفم. العناية بالبشرة هي 

 -بالبشرة    العناية  أجزاء  أهم  وتم تحليل.  العالمي  التجميل  مستحضرات  سوق   %36تمثل حوالي    إذ  ،الفئة الرائدة
منتجات العناية.  و تقدير الطلب على مستحضرات تجميل الوجه  ة هي  الرئيس  الدراسةفكرة هذه  و   ، العناية بالوجه

قدمه المستجيبون استجاباتهم لعاداتهم ورغباتهم في عملية شراء واستخدام منتجات      مسح  تم اجراءلمعرفة ذلك ،  و 
 .العناية بالوجه مستحضرات التجميل
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جتمع للبنات بخميس  الملدى طالبات كلية    قرارالشراء  التسويق الوردي علىأثر ( "2021دراسة كرتات )  1-4
 . 9293، العدد 2519، المجلد عمال"، المجلة العالمية لالقتصاد واألمشيط
الدراسة  ت التسويق الوردي على قرارات الشراء لطالبات كلية المجتمع بخميس    تأثيرمعرفة    إلىهدف هذه 

فرضيات   والختبار  الوردي  التسويق  وفوائد  ومزايا  عوائق  لتحديد  محترمة  وظيفة  استخدام    الدراسةمشيط  تم   ،
ا على توزيع استبانة  على عينة مختارة من طلبة كلية المجتمع بخمي س  األساليب التحليلية الوصفية ، اعتماد 

 قرارات   من  %56، مما يعني أن )التسويق الوردي( يفسر    0.66  كانمعامل التحديد  و (.  272مشيط وعددهم )
  المسار   معامل  ،   %44  ت بنسبةأثر   أخرى هناك عوامل  و  (R2) قيمة  إلىتصل   R2 أن  إلى   يشير  مما  ،  الشراء

ا بدمج التسويق   الدراسة  صت أو   ،   0.5  معنوية  مستوى   وعند  ،   0.842  الشراء  قرار  إلى  الوردي  التسويق  من أيض 
خالد الملك  بجامعة  التسويق  مناهج  في  بذلك.    ، الوردي  القيام  كيفية  على  الطالب  االستفادةوتدريب  من   وتم 

التسويق الوردي الذي يوجه قرارات الشراء للمجتمع النسائي في منطقة عسير من خالل المشاريع الصغيرة التي 
 .ورديةالتقدم المنتجات 

  (2018)  Joyce و Novrico 1-5   دراسة  
 ، لك اختيار صالون تجميل في مانادوالتعرف على محددات اتخاذ القرار لدى المسته  إلىتهدف هذه الدراسة  

والتعرف على هذه المحددات وأدوات التسويق الخاصة بها يمكن أن يعطينا فهما أعمق لها باستخدام منافعها من  
لطرق الكمية وتم ، والجل التعرف على هذه المحددات فقد اعتمدت الدراسة على اأكثرجل الحصول على زبائن أ

تم توزيع هذه االستمارات على مئة زبون في  االستبيان لنماذج، إذ    الحصول على البيانات من خالل استمارة
ك عشرون متغيرا في هذا التحليل  وهنالفقد تم استخدام التحليلي العاملي،  الصالون، ولتحليل نتائج هذه الدراسة  

ن هذه العوامل هي ثالثة قة مع عوامل أخرى ومن هذه النتائج تبين بأة المتغيرات لها عالن كافوأظهرت النتائج أ
طيبة في الصالون  أن وجود رائحة عوامل هو رضا المستهلك وعالقة المستهلك وعامل الترويج، واستنتج الدراسة 

لطيبة وهذا  على المستهلك فان المستهلك يرغبون في البقاء لمدة اطول في االماكن ذات الرائحة ا  إيجابي  تأثيرلها  
 يجعلهم باالرتياح بتواجدهم في ذلك المكان.

 محدداته(  –مفهوم الطلب الجانب النظري ) -2
مجموع الكمّية المراد استهالُكها من ِقبل المستهلكين للخدمات   إلىيشيُر مصطلح الطلب في علم االقتصاد  

العوامل المؤثرة في االستهالك، كما يمكُن تعريف  تأثيروالبضائع خالل فترة زمنية معينة بالتزامن مع ثباِت مدى 
سعيا    مؤّسساتالطلب بأّنه تلك الرغبة المؤكدة لدى المستهلك في شراء منتج ما، وتعزيز القدرة الشرائّية لدى ال

أن    إلىللحصول على كمّيٍة معّينة من السلع عنَد بلوِغها سعر ما خالل فترٍة زمنّيٍة معينة، من التعريف نخلص  
أن تصاحب هذه الرغبة مقدرة مالية حتى يتكّون الطلب االقتصادي   يجبلكن    ،جزء أساسي في الطلب  يالرغبة ه

كافية لشراء   طلبا  إال إذا كان صاحب الطلب له مقدرة مالية   يعد  فمجرد الرغبة في شراء سلعة ما ال  ،الفعال  أو
لب  ما الغرض من تحليل الطأ  ،ن عناصر الطلب هي الرغبة والحاجة والقدرة على الشراءإهذه السلعة، بمعنى  
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التي    أوهو استخدام بعض األساليب المتاحة بهدف الحصول على المعلومات األساسية عن البيئة التي يتواجد  ف
 سيتواجد فيها المشروع . 

 مفهوم الطلب:   2-1

 االسعارالخدمة عند مختلف    أوئها من السلعة  را شبغبين  ا ن ر و لكميات التي يكون عندها المستهلكهي ا
أن يكون للشخص الدخل الذي  من  ابد  ، و ئية  راوبذلك يكون الطلب هو الرغبة المدعومة بالقوة الش  ،المفترضة لها
 (. Al-Shammari ،2021 ،7)راءيمكنه من الش

ويعرف الطلب بأنه العالقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة من هذه السلعة عند كل سعر . ويقصد 
المستهلك   يخطط  التي  السلع  كم  المطلوبة  ووقت    أو بالكمية  سعر  عند  لشرائها  المستهلكين  من  مجموعة 

 . (Al-Saadi ،2013 ،41)محددين

الثمن هو العنصر المتغير والكمية يكون  العالقة بين الثمن والكمية المطلوبة بحيث    على   ا التعريفهذيركز  
العالقة الموجودة بين الثمن والكمية المطلوبة    التابع . وكلما ارتفع الثمن انخفضت الكمية المطلوبة، إذ إنهي  

 (  RYMOND,1969,524هي عالقة عكسية )

 محددات الطلب:  -2-2 

طلب ويمكن تقسيمها العوامل التي بتغيرها يتغير ال أوخدمة معينة  أولمؤثرة على سلعة يقصد بها العوامل ا
 .(Balata ،2002 ،7)قسمين على بصورة عامة 

وهي    وحدات عينية،  أووهي تلك المحددات التي يمكن قياسها بوحدات نقدية    المحددات الكمية:    -لو األ
األ السلع  أسعار  نفسها  الخدمة  والمكملة)  خرى سعر  البديلة  المستهلك  (الخدمة  الدعاية      دخل  على  ،اإلنفاق 

 واإلعالن،عدد السكان  وتوقعات المستهلك.
 ي: أتوتتمثل أهم هذه العوامل فيما ي ،عدديا أوالمحددات هي العوامل التي يمكن قياسها نقديا وهذه 

: تعتمد الكمية  المطلوبة من مختلف السلع والخدمات على السعر التي تباع به الوحدة   السلعة نفسها: سعر -1
بين سعر السلعة في السوق والطلب عليها، فكلما   منها, والعالقة التي تحكم المتغيرين هي العالقة العكسية

، أما إذا انخفض سعر السلعة في  انخفاض الطلب عليها إلى   أدى ذلكسعر السلعة العادية في السوق ارتفع 
 يؤدي زيادة الطلب عليها. سالسوق ف

ويتوقع    ،يعتمد الطلب على مختلف السلع والخدمات على متوسط دخول المستهلكينالدخل النقدي للمستهلك:    -2
في أغلب الحاالت زيادة الطلب على السلع المختلفة بارتفاع متوسط الدخول ولكن ليس بنفس الدرجة لكل  

 السلع.والعالقة التي تحكم المتغيرين هي العالقة الطردية.   

النقدية زيادة قدرتهم  اذن   وعادة يميز االقتصاديون  بين   ،الشرائيةيترتب على زيادة دخول المستهلكين 
ين من السلع من ناحية عالقتها بالدخل؛ فإذا كانت السلع عادية تزيد الكمية المطلوبة منها عند زيادة الدخل   نوع

النقدي وتنخفض عند انخفاضه، أما إذا كانت السلع دنيا فتنخفض الكمية المطلوبة منها عند زيادة الدخل وتزيد 
 عندما ينخفض الدخل.  
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بعضها بديال للسلعة    أسعار كثير من  السلع التي يعد  الطلب على  يعتمدإذ  أسعار السلع األخر ى:     -3
السلعة األصلية والتي   الطلب على  فاننا نتوقع زيادة  البديلة  السلعة  ارتفع سعر  فادا  لها,  وبعضها مكمال 

 (.Al-Saadi ،2018 ،22)يفترض عدم تغير سعرها ونتوقع العكس عند انخفاض سعر السلعة البديلة

 يز بين ثالثة أنواع من السلع:  يينبغي التم وهنا 

السلع البديلة: وهي السلع التي تشكل بدائل فيما بينها في إشباع مختلف حاجات المستهلك، فعندما يرتفع سعر    *
ن  سعرها أرخص ويستبدلها بسلعة بديلة والتي يكو إحدى هذه السلع  فإن المستهلك يخفض الطلب عليها  

 نسبيا .  

السلع المكملة: هي السلع التي تكمل بعضها البعض إلشباع مختلف حاجات المستهلك مثل السكر والشاي ،    *
ألنه ال يمكن استخدام إحداهما   ،طلب المستهلك ينخفض عل السلعتين معاسعر إحدى السلعتين ف  ادفإذا ازد
 .  خرى دون األ

وبالتالي فإن التغير في سعر إحداها ال يؤثر   ، رى أخالسلع المستقلة:  هي السلع التي ليس لها عالقة بسلعة    *
 . خرى في طلب المستهلك على السلع األ

ه المتغيرات النوعية  تيبها , ويبعد االقتصاديون مثل هذمتغيرات نوعية: ال يمكن قياسها ولكن يمكن تر   -الثاني
ت التي ال يمكن قياسها ار يالمتغن هذه  ، ألمثال . ذوق المستهلك  والدين والعاداتنمودج،  ويعتبرونها خارج األ

على الطلب مثل: الدين، العادات والتقاليد ،وأذواق المستهلكين التي تمثل    تأثيرنقديا، ذات    أوسواء عدديا  
حيث يترتب على زيادة رغبة المستهلكين تجاه سلعة معينة زيادة الكمية المطلوبة منها    ،أهم محدد نوعي

 ،والعكس صحيح.  

 نظريات االنفاق االستهالكي   2-3
ي عرض مختصر أتبالمتغيرات المفسرة له، وفيما ي  لت دراسة عالقة االستهالكو اتي تنتعددت النظريات ال

 ألهم هذه النظريات.
 نظرية الدخل  المطلق لكينز   2-3-1 

دالة  (  Saqr   ،1983    ،177)نهذه النظرية التي قرر فيها بأ  Arthar Smithiesقدم االستاذ ارثر سمثس  
عالقة غير نسبية االستهالك التي توضح التغيرات في االستهالك التي تنتج من التقلبات في الدخل هي اساسا   

بالشكل الذي حال دون    على األ  إلىاالنتقال التدريجي لدالة االستهالك    إلىدى  ولكن النمو البطيء في الدخل قد أ
 الدخل.  االنخفاض مع نمو إلىاتجاه الميل المتوسط لالستهالك 

تقوم هذه النظرية على أن االنفاق االستهالكي في فترة معينة يعتمد على الدخل المتاح في الفترة نفسها، و 
، كما أن الميل المتوسط لالستهالك والميل الحدي لالستهالك  أقلويتزايد االستهالك كلما زاد الدخل ولكن بنسبة  

من الميل الحدي لالستهالك عند كل مستوى    كبر أويكون الميل المتوسط لالستهالك    ، يتناقصان كلما زاد الدخل
ضحوا أن العالقة بين االستهالك الجاري والدخل الجاري ضعيفة إن أو إال أن بعض االقتصاديين قد  من الدخل.
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وإنما على تيار من الدخل عبر زمن    ،لم تكن معدومة، وأن استهالك العائلة ال يعتمد فقط على الدخل الجاري 
 .(Malcolm,1996,70) ائلةطويل وعلى ثروة الع

لكينز، إن   السيكولوجي  القانون  الدخل، فكلما زاد دخل األأو فحسب  ارتفعت    فراد ل محدد لالستهالك هو 
المتاح ) الدخل  السلع والخدمات االستهالكية وبالتالي فإن االستهالك يتناسب طرديا مع   (Ydمشترياتهم من 

 ية:تابة دالة االستهالك بالصيغة اآلويمكن كت
0

dY

dC
 /)Y(fC
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التناسب    ،من الصفر  أكبرإن مشتقة دالة االستهالك بالنسبة للدخل المتاح تكون دائما   وتُدلُّ على أن 

(. فإذا كانت العائالت تدخر جزءا من دخلها، فإن الزيادة في الدخل  Ydطردي بين االستهالك والدخل المتاح )
dY  من    أقلوبالتالي فإن الزيادة في االستهالك الناتجة عن زيادة الدخل تكون    ،تنفق كلية على االستهالك  ال
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( وهو عبارة عن الزيادة في االستهالك الناتجة عن  Pmcتسمى الميل الحدي لالستهالك )  
هو عبارة عن النسبة بين التغير في االستهالك والتغير في الدخل. إن هذا الميل    أوزيادة الدخل بوحدة واحدة  

من الصفر. فإذا كان تغير الدخل بكميات صغيرة جدا فإن الميل الحدي لالستهالك   أكبرمن الواحد و   أقليكون  
 ن مشتقة دالة االستهالك بالنسبة للدخل: هو عبارة ع

( )d

d

Yf
dY

dC
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( المستهلكة  الدخل  فإن نسبة  دائما  dYوحسب كينز 

C

يتغير   أو(   المتوسط لالستهالك  بالميل  ما يسمى 
 .(Herland,2000,32)عكسيا مع مستوى الدخل

 نظرية الدخل الدائم  2-3-2
النظريات األ ضح فريدمان مفهوم  أو  ن نظريتي الدخل المطلق والدخل  بأ  خرى نظريته ومدى اختالفها مع 

وبالتالي  ،لدراسة العالقة بين الدخل واالنفاق االستهالكي ا  ساسي قامتا على مفهوم الدخل الجاري بوصفها أالنسب
 (. Romer,2001,100االدخار)

وحسب .االستهالك يتكون من دخل دائم وعابر  تفترض هذه النظرية كما صاغها فريدمان أن كال  من الدخل و 
ن االستهالك ال إذ إالدائم واالستهالك الدائم.    ذلك التقسيم فإن العالقة بين الدخل واالستهالك هي بين الدخل

المفاجئة في الدخل وهو ما أسماه فريدمان بالدخل العابر    أثريت االنتقالي. وافترض فريدمان أن    أوبالمتغيرات 
أي أن االستهالك   ،االستهالك الدائم هو نسبة من الدخل الدائم، أي العالقة بينهما عالقة تناسبية بدون ثابت

 (:Abu Al-Saud ،2004 ،50)يأتمغبر عنه كما ي
C = k * Yd 
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ن االستهالك يمثل نسبة ثابتة ال تتغير  إين الصفر والواحد الصحيح. ويقول  ح قيمتها بو انسبة تتر    Kنإذ إ
تتمثل في سعر الفائدة، مستوى الذوق والعادات، ونسبة الثروة    أخرى نفسها تتوقف على عوامل   Kمن الدخل. ولكن

 C = k(r, u, w) * Ydالثروة المادية:    إلىالبشرية 

كما افترض فريدمان أنه ليس هناك عالقة بين الدخل الدائم والدخل االنتقالي، وهذا صحيح ألن أي تقلبات 
تحدث في الدخل ال تؤثر على الدخل الدائم إنما هي عملية فجائية سرعان ما تنتهي، كما افترض عدم وجود  

عدم أيضا   وافترض  االنتقالي،  واالستهالك  الدائم  االستهالك  بين  االنتقالي   عالقة  الدخل  بين  عالقة  وجود 
ن  إ ل انتقاد االقتصاديين حيث قالوا  . وقد كان هذا االفتراض مجاMPC=Zeroواالستهالك العابر، بمعنى أن:  

هناك عالقة بين الدخل االنتقالي واالستهالك االنتقالي. فلو أن شخص كان يخطط لشراء سلعة معينة وحدث 
مما يعني حدوث استهالك انتقالي سالب   ،سالب، فقد ال يشتري السلعة  وجود دخل انتقالي  إلىعارض له أدى  

ل المتوسط  الحدي لالستهالك ليس صفرا  بل موجب(. هذا كما أن الميل  الميل  ثابتا  كما يفترض  )أي أن  يس 
الفقيرة    إذ فريدمان،   األسر  لدى  لالستهالك  المتوسط  الميل  أن  االقتصاديون  األسر    أكبرأثبت  لدى  منه 

 (. Attia ،2005 ،101)ةالغني
 نظرية الدورة الحياتية في االستهالك  2-3-3

بأن االستهالك يمثل نسبة ثابتة تقريبا من   تؤكد هذه النظرية التي أسسها االقتصادي األميركي  موديغلياني
النشاط  والتقاعد. يمكن   ثالث مراحل: حياة الالنشاط،  حياة  إلى تقسم هذه الحياة   دخل األسرة على امتداد حياتها.

أن يتحقق استقرار االستهالك خالل حياة النشاط بالحصول على دخل جار يزيد عن حاجات االستهالك حيث 
استقرار  على  الخاصة  سيولتها  تساعد  بحيث  منقولة  وغير  منقولة  ثروة  بتراكم  الحاصل  االدخار  يسمح 

 .(Romer,2000,56)االستهالك

يغط  التقاعد  مرحلة  في  مرحلة  أما  وخالل  الجاري،  الدخل  تدني  عن  الناجم  االدخار  عدم  الثروة  استعمال  ي 
 الالنشاط، بالرغم من غياب الدخل،  يكون االستهالك مستقرا بسبب الثروة الموروثة عن األهل في كل جيل. 

نتقلون في االستهالك في المستقبل عندما ي  فرادهذه النظرية ترى أن االدخار ما هو إال انعكاس لرغبة األ
لها التحليل الكينزي من قبل، و االتقاعد. و قد أظهرت أهمية بعض العوامل التي تؤثر في االدخار والتي لم يتن  إلى

 (. Sakhri ،2000 ،155) مثل الهيكل العمري للسكان
وفقا لنظرية دورة الحياة، فإن العائالت في استهالكها ال تعتمد على مداخيلها الجارية فقط، بل تأخذ في  

 ي:  أتصياغة دالة االستهالك كما ي  إلىأيضا الثروة التي في حوزتها. وتقودنا هذه الفرضية  
C  = a* (w/p) +c * Yd 

 حيث يمثل: 

a الميل الحدي لالستهالك من الثروة الحقيقة : (w/p) . 
c الميل الحدي لالستهالك للدخل المتاح :Yd. 
p.مستوى األسعار : 
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 نظرية الدخل النسبي  2-3-4
السلوك االستهالكي، والتي تقوم   لتفسير   Duesenberryتقدم بهذه النظرية األستاذ األميركي "ديزنبيري" 

يتحدد مقطعيا ، أي في فترة زمنية معينة، حسب المحيط االجتماعي الذي   فرادعلى أن اإلنفاق االستهالكي لأل
يعيشون فيه. فنظريته تنص على أن االستهالك ال يعتمد على الدخل المطلق إنما على الدخل النسبي، أي أن  

رة لتلك األسرة. وقد قدم نظريته بانتقاده لفرضيتين و االتي تعيش مج  خرى ألسر األإنفاق األسرة يتوقف على إنفاق ا
اإلبقاء على مستوى معين من المعيشة.  فرادل األو اأساسيتين في النظرية الكنزية. طبقا لالقتصادي دوزنبري، يح

نسبيا، وإنما يتوقف    أوفمستوى االستهالك الجاري في نظره ال يتوقف فقط على الدخل الجاري سواء كان مطلقا  
أيضا على مستوى االستهالك الذي تم الوصول إليه في الفترات القليلة الماضية. السبب في ذلك أنه من الصعب  
بالنسبة إلحدى األسر تخفيض مستوى االستهالك الذي وصلت إليه، ولكن من السهل عليها تخفيض نسبة ما 

 أثر ى االستهالك الذي اعتادت عليه األسرة. وهذا ما يسمى بيتم ادخاره في أي فترة، من أجل الحفاظ على مستو 
 (.Sakhri ،2000 ،157)الموقف

يمكن صياغة دالة اإلستهالك رياضيا كما إقترحها دوزنبري، مع العلم أن نظرية الدخل النسبي تأخذ أشكاال 
التحلي ، Hussein Said and   ،2004)يأتل الجزئي تكتب هذه الفرضية كما يتطبيقية متعددة، وعلى سبيل 

147:) 
C = a * Yt + b * Ymax 

 حيث يمثل:
Yt الدخل الجاري للفترة :t. 

Ymax :دخل حصل عليه المستهلك في السابق أعلى . 
(a,b)لالستهالك وبحيث يكونان بإشارة موجبة.  : الميالن الحديان 

 التسويق الوردي   2-4
يمكن تعريف    والنساء " .    إلى مفهوم التسويق الوردي يؤكد البعض بأن التسويق الوردي يمثل " التسويق  

مصطلح يرتبط بالتسويق النسائي في المحالت التجارية النسائية ويستهدف المرأة سواء   التسويق الوردي على أنه :
ل دور المرأة في خدمة مجاالت التسويق بصورة عامة سواء التي تخدم بنات جنسها و امشتري وأيضا  يتن  أوكزبون  

التسويق الوردي   . كما يمكن تعريف(Fatema)،2017  ،20الخطط والقضايا التسويقية للسوق بصورة عامة  أو
النساء كزبائن   التي تنفذ بمعرفتهن كمسوقات   أوعمالء ،    أوعلى أنه : تلك الجهود التسويقية التي تستهدف 

(Osama،2013  ،171)وين منتجات . هناك تصور خاطئ عن التسويق الوردي وهو أن التسويق الوردي يعني تل
أن يكون تغليف هذه المنتجات باللون الوردي . إن التسويق الوردي هو استخدام تقنيات    أو،  الشركة باللون الوردي

 تغليفها .  أووأساليب تسويقية مناسبة للمرأة ، وهذا ال يعني بالضرورة استخدام اللون الوردي في تلوين المنتجات 
النسائية التي  و  البيع  تتكون بداخل المؤسسة البعض يرى أن مصطلح التسويق الوردي يقتصر على فرق 

للعناية بالعمالء من السيدات ، ويعرفها البعض بأنها : كيف تسوق للنساء ؟، واألصح أن التسويق النسائي هو  
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-Hossam El)النساء    إلىبتعريف آخر التسويق من و   أوتلك الجهود التسويقية المستهدفة للعمالء من النساء ،  

Din  ،2015 ،467  . ) 
أنه تطبيق عناصر المزيج التسويقي المنتج والتسعير والترويج والتوزيع بطريقة تنسجم وتتناسب   عن  فضال

فالمطلوب اليوم هو رسائل     ،مع نفسية وأسلوب حياة المرأة ، وذلك لتلبية حاجاتها ورغباتها بالوصول لمرحلة الوالء
الوردي هو الجهود التسويقية التي تسعى   التسويق(    Fatima   ،2017)  تسويقية تفهم نفسية واحتياجات المرأة  

التسويقية بما يتناسب مع  تحقيق حاجات ورغبات النساء من السلع والخدمات ، عن طريق جمع المعلومات    إلى
 " ( Al-Obeidi  ،2017  ،17)ن وأذواقهن .  هاتجاهات

  2021عام  /أربيلقياس وتحليل محددات الطلب على خدمات التجميل في الصالونات النسائية في مدينة -3
 قتصادية للمبحوث  وا ديموغرفاية خصائص 3-1

 ما يأتي :.  إلىبغية التعرف على بعض الخصائص االقتصادية للمبحوث وأسرته تم تقسيم هذا المبحث 
 الحالة االجتماعية 3-1-1

( منهم عزباء وبأهمية نسبية 275ن )( مفردة، إذ إ509ن مجموع عينة الدراسة يبلغ )( أ1جدول )يتضح من  
رامل وبأهمية ( منهم من األ16(، وان ) 40.9%( منهم من المتزوجات و بأهمية نسبية )208( ، و )%54.0)

 (.2.0%( منهم من المطلقات وبأهمية نسبية )10(، في حين )%3.1نسبية 

 .العينة حسب الحالة االجتماع أفراديع توز  :(1جدول )
 الحالة االجتماعية التكرارات  االهمية النسبية 

 عزباء  275 54.0

 متزوجة 208 40.9

 رملة أ 16 3.1

 مطلقة 10 2.0

 المجموع 509 100.0

 باالعتماد على استمارة االستبانةالباحثين عداد المصدر : من إ        
 الشهري للمبحوث الدخل  3-1-2   

لى الفئة الدخلية  و ( ، فتأتي بالمرتبة األ2وكما هو موضح في جدول )  ، بالنسبة للدخل الشهري للمبحوث
( ، وتأتي بالمرتبة  %24.6( وبأهمية نسبية )125العينة )  أفراد( دينار ، حيث بلغ عدد  500000  –  250250)

(، أما  %20.8( وبأهمية نسبية )106العينة )  أفراد( دينار ، حيث بلغ عدد  أقلف   250000الثانية الفئة الدخلية )
( وبأهمية نسبية  76العينة )  أفرادبلغ عدد    ( دينار ، إذ750000  –  500250فهي الفئة الدخلية )  ،المرتبة الثالثة

(14.9% .) 

الدخلية للفئات  فهي  والسابعة  والسادسة  والخامسة  الرابعة  المرتبة  و  1000000  –  750250)  وأما   )
التوالي ،  أكثرف  2000250( و )2000000  –   1500250( و )1500000  –  1000250) ( دينار على 
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( على التوالي ، في حين بلغت 9( و )20( و )43( و ) 63العينة لهذه الفئات الدخلية )  أفرادحيث بلغ عدد  
 ( على التوالي. %1.8( و )%3.9( و ) %8.4( و )%12.4األهمية النسبية لهذه الفئات الدخلية )

 العينة حسب الدخل الشهري للمبحوث / دينار عراقي  أفرادتوزيع : (2جدول )
 الفئات الدخلية  التكرارات  االهمية النسبية 

 أقل ف 250000  106 20.8
24.6 125 250250-500000 

14.9 76 500250-750000 

12.4 63 750250-1000000 

8.4 43 1000250-1500000 

3.9 20 1500250-2000000 

 أكثرف 2000250 9 1.8

86.8 442 Total 

13.2 67 System 

 المجموع 509 100.0

 عداد الباحثين باالعتماد على استمارة االستبانة                           من إ  المصدر :
 ألسرة المبحوث  جماليالدخل الشهري اإل 3-1-3

  خلية لى الفئة الدو (، فئاتي بالمرتبة األ3لألسرة وكما هو موضح في جدول )  جماليبالنسبة للدخل الشهري اإل
بالمرتبة %59.5( وبأهمية نسبية )303العينة )  أفرادبلغ عدد    ( دينار، إذ500250-1000000) (، وتأتي 

(، أما  %14.1( وبأهمية نسبية )72العينة )  أفراد ( دينار، حيث بلغ عدد  أقلف  500000الثانية الفئة الدخلية )
  أفراد بلغ عدد    ( دينار، إذ2000000-1500250)( و  1500000-1000250المرتبة الثالثة فهي للفئتين )

 (.%7.9التي بلغت ) نفسها النسبية ( لكل منها و باألهمية40العينة )

- 2500250( و ) 2500000- 2000250وأما المراتب الرابعة والخامسة والسادسة فهي للفئات الدخلية ) 
( و  14( و )37العينة لهذه الفئات الدخلية )  أفراد ، حيث بلغ عدد  ا( دينار أكثرف  3000250( و )3000000

( على  %0.6( و ) %2.8( و )%7.3( على التوالي، في حين بلغت األهمية النسبية لهذه الفئات الدخلية )3)
 التوالي. 

 لالسرة / دينار عراقي جماليالعينة حسب الدخل الشهري اإل أفرادتوزيع : (3جدول )
 الفئات الدخلية  التكرارات  االهمية النسبية 

 أقل ف 500000 72 14.1

59.5 303 500250-1000000 

7.9 40 1000250-1500000 

7.9 40 1500250-2000000 

7.3 37 2000250-2500000 

2.8 14 2500250-3000000 



  ..........  تحليل محددات  الطلب على خدمات  التجميل       .            
   

 وعمر       مامه

 172 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(183-159، ص. )   2023نيسان ،  .No(137، ع ) Vol(42مج )

 

 الفئات الدخلية  التكرارات  االهمية النسبية 
 أكثرف 3000250 3 0.6

 المجموع 509 100.0

 باالعتماد على استمارة االستبانة                           الباحثين عداد : من إ المصدر
 انفاق االستهالكي الشهري ألسرة المبحوث 3-1-4 

لى و (، فتأتي بالمرتبة األ4أما بالنسبة لالنفاق االستهالكي الشهري لالسرة وكما هو موضح في جدول )
(، و  %42.4( وبأهمية نسبية ) 216العينة )  أفراد( دينار، حيث بلغ عدد  800000-400250)  الفئة االنفاقية

( وبأهمية نسبية 113العينة )  أفراد ( دينار، حيث بلغ عدد  أقلف  400000تأتي بالمرتبة الثانية الفئة االنفاقية )
(  55العينة )  أفراد بلغ عدد    ( دينار، إذ1200000- 800250)  اقية(، أما المرتبة الثالثة فهي للفئة االنف22.2%)

 (.  %10.8وبأهمية نسبية  )

( دينار، حيث 2000000-1600250( و )1600000- 1200250وأما المرتبة الرابعة فهي للفئتين ) 
خامسة  (، وجاءت بالمرتبة ال%9.8التي بلغت )  نفسها( لكل منهما وباألهمية النسبية  50العينة )  أفرادبلغ عدد  

 (.%4.9( وبأهمية نسبية  )25العينة ) أفراد، حيث بلغ عدد ا  ( دينار أكثرف  2000250الفئة االنفاقية )
 العينة حسب االنفاق االستهالكي الشهري لالسرة / دينار عراقي أفرادتوزيع : (4جدول )

 الفئات االنفاقية  التكرارات  االهمية النسبية 
 أقل ف400000   113 22.2

42.4 216 400250-800000 

10.8 55 800250-1200000 

9.8 50 1200250-1600000 

9.8 50 1600250-2000000 

 أكثرف2000250 25 4.9

100.0 509 Total 

 باالعتماد على استمارة االستبانة                           الباحثين عداد : من إ المصدر 
 االنفاق الشهري على خدمات التجميل في الصالونات النسائية 3-1-5 

دراسة وكما عينة ال  أفرادوأما بالنسبة لالنفاق الشهري على خدمات التجميل في الصالونات النسائية من قبل  
  إلى (  5000ح بين ) و ان المبالغ المنفقة تتر اآلتي : يتضح من الجدول أ( على النحو  5هو مدون في جدول )

العينة   أفراد( دينار، حيث بلغ عدد  60000لى االنفاق الشهري البالغ )و ( دينار، فيأتي المرتبة األ220000)
بلغ    ( دينار، حيث30000(، ويأتي بالمرتبة الثانية االنفاق الشهري البالغ )%22.6( وبأهمية نسبية  )115)

(  55000(، أما المرتبة الثالثة فهي لالنفاق الشهري البالغ )%17.1( وبأهمية نسبية  )87العينة )  أفرادعدد  
 (. %10.8( وبأهمية نسبية  )55دينار، حيث بلغ عدد العينة )
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الشه       الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة فهي لالنفاق  المراتب  ري والبالغ وأما 
( دينار على  70000( و ) 160000( و )75000( و )15000( و )10000( و ) 25000( و ) 90000)

(  23( و )25( و ) 27( و )30( و )48( و )53العينة لهذه المبالغ كانفاق شهري )  أفرادالتوالي ، حيث بلغ عدد  
النسبية )21و ) التوالي ، في حين بلغت األهمية  ( و  %5.3( و )%5.9( و )%9.4)( و  %10.4( على 

 ( على التوالي. %4.1( و ) %4.5( و ) 4.9%)
(  11ن )(، إذ إ10من )   أقلها  أفرادعدد    ا  شهري  ا  انفاقبوصفها    خرى ن المبالغ األالجدول يتضح أ  إلىوبالنظر       

( مبلغ واحد عدد  1(، في حين هناك )6ي بـ)و اها يسأفراد( مبلغين عدد  2)(، و1ي بـ)و اها يسأفرادمبلغا  عدد  
سباب منها االختالف عدة أ  إلىرجاع ذلك )االختالف بين المبالغ المنفقة شهريا (  (. ويمكن إ2ي بـ)و اها يسأفراد

فضال  عن عدد مرات الزيارة    ،وبالتالي االختالف في أسعار خدماتها  ،في نوعية الخدمات المقدمة في الصالونات
 شهريا . الصالونات إلى

 / دينار عراقي االنفاق الشهري على خدمات التجميل في الصالونات النسائية للمبحوث: (5جدول )
 المبلغ / دينار  التكرارات  االهميه النسبية 

0.2 1 5000 

5.9 30 10000 

0.2 1 14000 

5.3 27 15000 

9.4 48 25000 

17.1 87 30000 

1.2 6 35000 

1.2 6 45000 

10.8 55 55000 

22.6 115 60000 

0.2 1 65000 

4.1 21 70000 

4.9 25 75000 

0.2 1 80000 

0.2 1 85000 

10.4 53 90000 

0.2 1 140000 

0.4 2 150000 

0.2 1 155000 

4.5 23 160000 
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 المبلغ / دينار  التكرارات  االهميه النسبية 
0.2 1 170000 

0.2 1 190000 

0.2 1 200000 

0.2 1 220000 

 المجموع 509 100.0

                            باالعتماد على استمارة االستبانةالباحثين عداد  : من إ  المصدر                  
 ما يأتي :  إلىبغية التعرف على وجهة نظر النساء لخدمات التجميل في الصالونات تم تقسيم هذا المبحث 

 مات التجميل في الصالونات ضرورية خد 3-1-6
(  469(، فان ) 6وكما هو موضح في جدول )   ،بالنسبة لضرورية خدمات التجميل في الصالونات النسائية 

(،  %92.1جاباتهم بـ)نعم(، بمعنى ان خدمات التجميل في الصالونات ضرورية وبأهمية نسبية )العينة إ  أفرادمن  
ن خدمات التجميل في الصالونات غير ضرورية وبأهمية  العينة إجاباتهم بـ)ال(، أي أ  أفراد( من  40ن )بالمقابل إ

 (.%7.9نسبية )

 خدمات التجميل في الصالونات النسائية ضرورية : (6ل )جدو
 ضرورية  خدمات التجميل التكرارات  ة ياالهمية النسب

 نعم  469 92.1

 ال 40 7.9

 المجموع 509 100.0

     باالعتماد على استمارة االستبانةالباحثين عداد  المصدر : من إ                   
 مرات الزيارة للصالونات عدد  3-1-7

لى مرة واحدة  و (، فتأتي بالمرتبة األ7أما بالنسبة لعدد مرات الزيارة للصالونات وكما هو موضح في جدول )
(، وتأتي بالمرتبة الثانية في المناسبات %27.7( وبأهمية نسبية )141العينة )  أفرادفي الشهر، حيث بلغ عدد  

  إذ   ،بة الثالثة فهي للمرتين في الشهر(، أما المرت%16.9( وبأهمية نسبية )86العينة )  أفراد فقط، حيث بلغ عدد 
 (. %14.9( وبأهمية نسبية )76العينة ) أفرادبلغ عدد  

فهي لكل من : )وال مرة في الشهر( و  وأما المراتب الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة 
)مرة واحدة كل ثالثة أشهر( و )مرة واحدة كل ستة أشهر( و )أربع مرات في الشهر و )ثالث مرات في الشهر(  

( و  %6.1( و )%7.5( و )%8.1( و )%9.8)ومرتين كل ثالثة أشهر( على توالي، وبأهمية نسبية بلغت )
الصالونات شهريا (    إلىويمكن ارجاع ذلك )االختالف في عدد الزيارة    ( وعلى التوالي أيضا . %3.3( و )5.7%)

الدراسة وممارسة الوظائف و   فرادعدة أسباب منها التركيب العمري أل  إلى ، فضال  عن مستوى  المناسباتعينة 
 سرته. الدخل للمبحوث وأ
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 لصالونات التجميل   الزيارةعدد مرات : (7جدول )

 عدد مرات الزيارة التكرارات  ة ياالهمية النسب
 مرة في الشهر وال 50 9.8

 في شهر  مرة واحدة 141 27.7

 في شهر نامرت 76 14.9

 في شهر ثالث مرات  29 5.7

 في شهر  ربع مراتأ 31 6.1

 شهرأمرة واحدة كل ثالثة  41 8.1

 شهرأن كل ثالثة امرت 17 3.3

 شهر أمرة واحدة كل ستة  38 7.5

 المناسبات فقطفي  86 16.9

 المجموع 509 100.0

                            باالعتماد على استمارة االستبانةالباحثين عداد من إ  المصدر :       
 2021عام  /أربيلفي الصالونات النسائية في مدينة  التجميل  خدمات  محددات الطلب على    قياس وتحليل  3-2

بغية التعرف على نتائج قياس وتحليل محددات الطلب على خدمات التجميل في الصالونات النسائية في  
 تي:تم تقسيم هذا المبحث على النحو اآل أربيلمدينة 

 نموذجتحديد وصياغة األ    3-2-1 
 تي: اآل نموذج وعلى النحونموذج و بناء صيغة األيتضمن هذه المرحلة تحديد المتغيرات االساسية في األ

    المتغيرات االساسية في معادلة االنحدارتحديد  3-2-1-1 
الدخل    القتصادية وغير االقتصادية، فضال  عن االغرض من استخدام النمذجة القياسية هو ربط العوامل  

المتغير التابع المستخدم نموذج يتضمن  أوتم استخدام   .  ناث بخدمات التجميل في الصالونات النسائيةوعدد اإل
قبل   من  النسائية  الصالونات  في  التجميل  خدمات  على  الشهري  الدراسة  أفراداالنفاق  مدينة    عينة   أربيل في 

مثل بالمحددات التي  المحددات غير االقتصادية والتي تت  أو)  غير االقتصاديةالمتغيرات  والمتغيرات المستقلة هي  
إ االشارة  الثالثتمت  الفصل  في  الثاني(  –  ليها  اإل  المبحث  اإلوعدد  الشهري  والدخل  والمتغيرات    جمالي ناث 

المبحث   –ليها في الفصل الثالث  إشارة  لتي تتمثل بالمحددات التي تمت اإلالمحددات االقتصادية وا   أو)االقتصادية  
نموذج القياسي  قادرا األ، سيكون  من خالل استمارة االستبانة  البيانات المتاحة  واعتمادا على،    التوالي  علىالثاني(

 . أربيلالعوامل المؤثرة في الطلب على خدمات التجميل في الصالونات النسائية في مدينة   تأثيرم يعلى تقي
المتغيرات االساسية، ومن خاللها يتم   توصيف و تحديد  مننموذج القياسي البد  قبل الشروع بتطبيق بناء األ

بع والمتغيرات المستقلة دخال المتغير التاوتم إالمتغيرات المستقلة المؤثرة فيه.  و المتغير التابع    ما تمثلهتوضيح  
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  SPSSوتم القياس باستخدام البرنامج االحصائي    ،شارة اليهما أدناه في االنحدار لتحليل البياناتالتي تمت اإل
 اآلتي:على النحو ويمكن تحديد المتغيرات  . 26إصدار 

A  -    عينة    أفرادالصالونات من قبل  خدمات التجميل النسائية في  على  الشهري  تمثل االنفاق    :المتغير التابع
 (. Yويرمز له بالرمز ) نموذج ،في األ أربيلالدراسة في مدينة 

،  نموذجت حول المتغير التابع في األبجمع البيانامن خالل استمارة االستبانة قامت الباحثة بوضع فقرة تتعلق  
 خذ المتوسط لها.وهي موزعة على ثمانية عشرة سؤاال، وتم أ

B  -     العوامل المؤثرة على خدمات التجميل في    الحتواء االستمارة على الكثير منالمتغيرات المستقلة: نظرا
ومن خالل معالجة   توسطات لهذه العوامل،فقد تم اختيار افضل الم  ،أربيلالصالونات النسائية في مدينة  

البواقي، الخطي وارتباط  التعدد  القياسية مثل  الغاء    المشاكل  في    أوتم  المتغيرات  نموذج أاستبعاد بعض 
مشكلة   من  تعاني  لكونها  المتعددالرتباط  االاالنحدار  ال  خطي  من  الرغم   لتلك  تأثير على  الملحوظة  ات 

المتغيرات االساسية من  التي تعتبر    تيةاآلالمتغيرات    تأثيراقتصر على دراسة    ةن الباحثإ لذا ف  المتغيرات.
 - هي:ير في الطلب على خدمات التجميل و الكب تأثيرذات ال

X1 :المتغيرات غير االقتصادية. 
X2 :سرةعدد اإلناث في األ. 

X3 :سرةلأل جماليالدخل الشهري اإل . 

X4 :المتغيرات االقتصادية . 
 نموذح توصيف وصياغة األ   3-2-1-2 

نموذج القياسي لصياغة العالقات االقتصادية محل البحث في صورة رياضية  في األ  لقد استخدمت الباحثين
نموذج االنحدار التي تبين العالقة بين المتغير التابع  أ( في تقدير  OLSبإستخدام طريقة المربعات الصغرى )

نصف اللوغاريتمي   متعددالنحدار  النموذج اأ  وقد تم استخدام    معامالتها.والمتغيرات المستقلة حتى يمكن قياس  
(Semi- Logarithmic،)   نموذج، لكونه أفي كل    ة تؤثر في المتغير التابعلت مستقاى عدة متغير ليحتوي عو

 نموذج لتحليل بيانات الدراسة. أأفضل وأنسب 
  خالل  التوزيع الطبيعي من إلىتم تحويل البيانات  فقد طبيعيا،البيانات تتوزع توزيعا  تكن لم بدء، ذي بادئ

 . أي بمعنى:Ln (Y) إلى Y تحويل
𝐿𝑛(𝑌) = �̂�0 + �̂�1𝑋1 + �̂�2𝑋2 + �̂�3𝑋3 + ⋯               𝑜𝑟            

𝑌 = 𝑒�̂�0+�̂�1𝑋1+�̂�2𝑋2+�̂�3𝑋3+⋯ = 𝑒�̂�0 . 𝑒�̂�1𝑋1 . 𝑒�̂�2𝑋2 . 𝑒�̂�3𝑋3 … 
 والمتغيرات المستقلة  LOG (Y) بين االنحدارتحليل  نموذج  وتقدير األ   3-2-2

ل االنحدار  معادلة  تقدير  في  لتم  النسائية  التجميل  خدمات  على  الشهري  االنفاق  بين  العالقة  عن  تعبير 
التحليل أن    هرت نتائجظأو .  X4  إلى  X1 المستقلة  ( والمتغيرات  LOG Yعتباره المتغير التابع )إالصالونات ب

الصيغ المستخدمة لتمثيل العالقة بين االنفاق الشهري على خدمات التجميل أنسب  و فضل  أاللوغاريتم الطبيعي  
النماذج القياسية المعتمدة توافقا  وانسجاما  مع المنطوق   أكثرالنسائية في الصالونات والمتغيرات المستقلة، وهو  
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النظر  المعايير  على  بناء  وذلك  بصياغة  االقتصادي،  الخاصة  والقياسية  اإلحصائية  واالختبارات  والمنطق  ية 
 المتعدد:نموذج. مايلي نتائج تحليل االنحدار األ

 نموذج القياسي ( تحليل وتقدير األ8جدول )
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin

-
Watson    

1 .814a 0.663 0.66 0.17322 2.023    
ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

  

1 

Regression 29.75 4 7.437 247.87 .000b 
  

Residual 15.123 504 0.03   
  

Total 44.873 508    
  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 3.853 0.062  61.826 0.00   

 1.219 0.82 0.00 3.597 0.103 0.008 0.029 عدد االناث في االسرة

  جماليالدخل الشهري  اإل
 لالسرة

0.174 0.007 0.735 24.564 0.00 0.747 1.34 

  المتغيرات
 ات(االقتصادية د)المحد

0.037 0.018 0.068 2.065 0.039 0.62 1.613 

  )المحددات(   راتيالمتغ
 االقتصادية غير 

0.098 0.032 0.096 3.073 0.002 0.688 1.454 

( وباستخدام 1باالعتماد على البيانات التي تم جمعها عن طريق استمارة االستبانة في الملحق )  ثين عداد الباحمن إ   المصدر:
 .SPSS 25برنامج 

 
 المعادلة االنحدارية:

LOG(Y) = 3.853 + 0.029X1 + 0.174X2 + 0.037X3 + 0.098X4   
t               61.826     3.597        24.564        2.065         3.073          

R2 = . 663             Adj R2= .66          F= 247.87         D.W=  2.023                           
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 وتفسير نتائج التقدير:  إختبار النموذج  3-2-3
 معايير النظرية االقتصادية  3-2-3-1

( وهذا يدل على  0.05المعلمات بداللة انها جمعيا  أصغر من )يالحظ من الجدول أعاله معنوية جميع  
 (. LOG -Yأن جميع المتغيرات المستقلة االربعة تؤثر على المتغير التابع )

تغير    تأثيرفي المعادلة التي تمثل    �̂�4  إلى   �̂�1لمتغيرات المستقلة  ل  المقدرة  لمعلماتلأن االشارة الموجبة  
وجود عالقة طردية بين المتغيرات   إلىعلى المتغير التابع، تشير   ،X4  إلى  X1في كل من المتغيرات المستقل  

التابع )االنفاق الشهري على خدمات التجميل النسائية في الصالونات(، وهي نتيجة طبيعية   المستقلة والمتغير 
ا يعني ان مممعلمات تقع بين الصفر والواحد الصحيح  الومنطقية تنسجم مع فرضية الدراسة. وبما أن قيمة كل  

 تائج التقدير مقبولة ومنطقية و تتفق مع معايير النظرية االقتصادية.ن
 المعايير إالحصائية  3-2-3-2 

(  tا  معنويا  على المتغير التابع، وأظهر قيم )تأثير ( يبدو أن لمتغيرات المستقلة في النموذج  tوفقا  الختبار )
( عند مستوى معنوي  1.65( الجدولية البالغة )tالمستقلة بالمقارنة مع قيم )المحسوبة معنوية جميع المتغيرات  

ختيار ( الجدولية. هذا يدل على جودة اtمن قيمة )  أكبرالمحسوبة لجميع المعلمات هي   (t(، حيث أن قيمة )5%)
( هي  247.87والتي تبلغ )( المحسوبة  Fالمتغيرات وإمكانية االعتماد عليها من الناحية االحصائية. وأن قيمة )

(، مما يؤكد على وجود عالقة بين المتغير  5%( عند مستوى معنوي ) 2.21( الجدولية والبالغة )Fمن قيمة )  أكبر
 نموذج ككل. التابع و المتغيرات المستقلة، أي معنوية األ

نفاق الشهري  االمن التغيرات الحاصلة في    % 66( فان  R-2واعتمادا  على قيمة معامل التحديد المعدل )
التغيرات الحاصلة في كل من المتغيرات المستقلة  إلىتعود سببها  على خدمات التجميل النسائية في الصالونات  

   Fلم يتضمنها النموذج. واعتمادا  على قيمتين    أخرى الباقية من التغيرات فهي ترتبط بعوامل    %34االربعة. أما  
نموذج( هي جيدة جدا ، مما يثبت نموذج االنحدار)لألالقوة التفسيرية أل( المحسوبتين يمكن القول بأن  R-2و )

 نموذج الكلي. جودة التوثيق وقبول األ
 المعايير القياسية:   3-2-3-3  

 :واتسون  -إختبار دوربن 
 اختبار ذا كان هنالك ارتباط ذاتي بين قيم البواقي أم ال. وقيميقيس ما إ  Durbin Watsonن إختبار إ

Durbin Watson  طبيعية تعتبر 2.13  إلى 1.87 من ح و اتتر  التي . 
H0 = There is no autocorrelation. ذاتي ارتباط  يوجد     ال 
H1 = There is correlation.  هنالك ارتباط 

  :A variance inflation factor (VIF) معامل تضخم التباين
تعدد اليكتشف  نموذج، أي  في األ  خرى )توضيحي( مع المتغيرات األيقيس مدى ارتباط كل متغير مستقل  

االنحدار. تحليل  في  قيمة    الخطى  كانت  بين   VIF˃10فإذا  الخطي  التعدد  مشكلة  هناك  أن  على  يدل  فانه 
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وتستخدم الصيغة   .على نتائج االنحدار يمكن أن يؤثر سلبا   (، وذلك 119: 2012)السواعي،  المتغيرات المستقلة
 (: VIFاآلتية في إيجاد قيمة )

 
ويتم احتسابها   ، كجزء من تحليل االنحدار.SPSSاالحصائي  بواسطة البرنامج VIF ساب تحاعادة ما يتم 

والتي  R2 نموذج، وبهذا يتم الحصول على قيم  بأخذ متغير مستقل واختبارها مقابل كل متغير مستقل آخر في األ
 .X1 أو X2 في المعادلة يمثل تلك المتغير والتي يمكن أن تكون  i، وأن  VIFيمكن وضعها في معادلة 

(،  VIFتبار )بين المتغيرات المستقلة وفقا  الخظهرت االختبارات القياسية عدم وجود ارتباط خطي متعدد  أ
( مما يدل على عدم وجود درجة عالية  10من )  أقل ( وهي  1.613و    1.219قيم هذا المؤشر التي بين )  وحاتتر وأ

نموذج من مشكلة  الخطي المتعدد وغير مؤثرة في حجم وإشارة المعلمات المقدرة. لذا ال يعاني األ  من اإلرتباط
 االرتباط الخطي المتعدد. 

بلغت   إذ ،( إن الدالة المقدرة التعاني من مشكلة اإلرتباط الذاتيD.Wواتسون)  -ختبار دوربن كما أظهر ا
الجدولية    (du-4)( و1.87الجدولية والبالغة )   (du)( المحسوبة تقع بين قيمة  D.W(، وذلك لكون قيمة )2.023)

 نها تقع في منطقة عدم وجود ارتباط ذاتي.قة قبول فرضية العدم، ومعنى ذلك أ(، أي تقع في منط1.83والبالغة ) 
ا التباين( بأن األARCHختبار )كما أشار  إذنموذج اليعاني من مشكلة عدم تجانس   (𝜒2)إن قيمة    ، 
 (. 5%الجدولية  عند مستوى معنوي  ) (𝜒2)من  أقلالمحتسبة كانت 

 نموذج  عرض النتائج القياسية لل   3-2-4 

من العوامل المؤثرة في االنفاق الشهري على خدمات   قيم المعلمات للمتغيرات المستقلة مرونات  لكل  تمثل
(،  (Ln Y إلى Y تحويل  خالل  التوزيع الطبيعي من  إلى، نظرا  لتحويل البيانات  التجميل النسائية في الصالونات

 نصف لوغاريتمي.
إذ  (،  Yوالمتغير التابع )  X1( تعني بوجود عالقة طردية بين المتغير المستقل  b1ن االشارة الموجبة لـ )إ •

زيادة االنفاق الشهري على خدمات   إلىتؤدي  سرة  يؤدي ازدياد عدد االناث في كل أن  إنه من الطبيعي أ
تغير  ( بوحدة واحدة، يصاحبه التغير في المX1حدوث التغير في متغير )ميل النسائية في الصالونات ، و التج

(Yبمقدار )  االنفاق  ترافقها زيادة في  سرة  األنثى( في  عدد اإلناث )كل أعني هذا زيادة  ي. و شهريا    0.029
نتيجة منطقية تطابق   وهي شهريا .    0.029الشهري على خدمات التجميل النسائية في الصالونات بمقدار  

 للنظرية االقتصادية. 

  و ( وهX2)  المستقل  عالقة طردية أيضا  بين المتغيروجود    إلى( االشارة الموجبة لها تشير  b2وبالنسبة لـ ) •
ميل النسائية في االنفاق الشهري على خدمات التجوهو    ،والمتغير التابعلألسرة    جمالياإل  الشهري    لدخلا

التغير في االنفاق الشهري على    يرافقه  بوحدة واحدةالشهري لألسرة    الدخل حدوث التغير في الصالونات ، و 
 مع النظرية االقتصادية.   متطابقشهريا . وهذا  دينار    /0.174  خدمات التجميل النسائية في الصالونات بمقدار

https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/wp-content/uploads/2015/09/variance-inflation-factor.png
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• ( المتغير  b3وأن  بين  طردية  عالقة  وجود  على  تدل  الموجبة  بإشارتها  المتغيرات   وهو  (X3)المستقل  ( 
جميل النسائية االنفاق الشهري على خدمات التوهو    ،التابع  رمتغيوالاالقتصادية )المحددات االقتصاديية(  

التغير   إلى يؤدي  بوحدة واحدة  التغير في المتغيرات االقتصادية )المحددات االقتصاديية(  في الصالونات. و 
 شهريا .  0.037بـ في االنفاق الشهري على خدمات التجميل النسائية في الصالونات 

غير المتغيرات  من  وهو  (  X4)المستقلوجود عالقة طردية بين المتغير    إلىشير  ت (  b4االشارة الموجبة لـ ) •
)المحددات   التابعغير  االقتصادية  والمتغير  التوهو    ،االقتصاديية(  خدمات  على  الشهري  جميل  االنفاق 

واحدة    االقتصاديية( بوحدةغير  االقتصادية )المحددات    غير  التغير في المتغيراتالنسائية في الصالونات. و 
 شهريا . 0.098التغير في االنفاق الشهري على خدمات التجميل النسائية في الصالونات بـ  إلىيؤدي 

 االستنتاجات والمقرتحات 

 جملة من االستنتاجات منها:  إلىتم التوصل 
ال  ةعين  أفراد عدد  إن   -1 من  )  عزباواتالدراسة  بلغ  فردا  483والمتزوجات  نسبية  أوب  (    و   ( %94.891)همية 

ن الحالة االجتماعية أ( . مما يعنى  %88.212مية نسبية )هأ( سنة وب40عمارهن )أ ز  و ا( منهن التتج449)
           .والفئة العمرية لعينة الدراسة مشجعة للطلب على خدمات التجميل فى الصالونات النسائية

 2-  ( الشخصي  الشهري  للدخل  جاءت  أفرادبالنسبة   ) الدراسة  األ  عينة  والثالثةو المراتب  والثانية  للفئات   لى 
و)250250-500000) وبأ750000-500250و)  (أقلف250000(  التوالي  على  نسبية (دينار  همية 
والثانية والثالثة  للدخل    لىو ن المراتب األأيضا ، بالمقابل إ  إلى( على التو %14.9( و)%20.8و )   (24.6%)

)أل  إلىاالجم  الشهري  المبحوثين  )   أفراد سر  للفئات  فهي  الدراسة(    ( 1000000-500250عينة 
)  (أقلف500000و) التو   2000000-1500250)-( 1500000- 1000250و  على  دينار  ،  إلى ( 
)وبأ نسبية  و)%59.5همية  و)14.1%(  التو 7.9%(  على  أ   إلىوبالنظر    أيضا،  إلى (  يتضح  ن  النسب 

من  60.3%) ا  أفراد(  الفئات  )المبحوثين(من  الدراسة  الثالثعينة  )المراتب  المذكورة  لى(، و األ  لدخلية 
ن  لى(، ممايعنى أ و األ  لدخلية المذكورة )المراتب الثالثعينة الدراسة  من الفئات ا  أفرادسر  ( من أ%81.5و)

أل الشهري  يؤدي  فرادالدخل  قد  وأسرهم  الدراسة  في    عينة  التجميل  خدمات  على  الطلب  لخلق  كبيرا  دورا 
 سعارها التي تقدم في الصالونات (.ونات النسائية و نوعية الخدمات وأالصال

هي  لى والثانية والثالثه  و المراتب األعينه الدراسة( ف  أفرادسر المبحوثين)فاق االستهالكي الشهري ألوبالنسبة لالن-3
( )  (أقلف400000)  و  ( 800000- 400250للفئات  التوالي  1200000-800250و  على  دينار   )

 علي التوالي ايضا.   (%10.8)  و (%22.2و) (%42.4همية نسبية )وبأ
(، فيما يخص االنفاق الشهري على خدمات التجميل في الصالونات النسائية  المبالغ 3)  تواصال مع النقطة-4

ن  ، ومن جانب آخر فإ، هذا  من جانبدينار شهريا  ( 220000)  إلى ( دينار  5000ح  بين )و االمنفقة تتر 
فهي للمبالغ    ،لى والثانية والثالثة لالنفاق الشهري على خدمات التجميل في الصالونات النسائيةو المراتب األ

(  %10.8و)   (%17.1( و) %22.6وباهمية نسبية )  إلى( دينار على التو 55000و )  (3000( و)6000)
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  إلى سباب منها ذاتية تتعلق بوجة نظر النساء  عدة أ  إلى رجاع تلك النتائج  وعلى التوالي ايضا . ويمكن  إ
فضال عن    ،سعارهاعية الخدمات وأموضوعية كالدخل ونو ومنها  ،الخدمات المقدمة فى الصالونات النسائية

 عدد مرات زيارة الصالونات شهريا .
عينه الدراسة تعتقدون ان خدمات التجميل في الصالونات النسائية ضرورية، لذا فان    أفراد( من  % 92.1ان )-5

ح بين زيارة أو الصالونات النسائية يتر  إلىعدد زيارتهم   (%54.420العينة وباهمية نسبية ) أفرادمن   (277)
دورا كبيرا    إلى واحدة   تلعب  الوضائف  كالعمر وممارسة  الديموغرافية  الخصائص  اربع زيارات شهريا وان 

 بضرورية خدمات التجميل في الصالونات النسائية. 
سر المستقلة والمتمثلة بعدد اإلناث في أيرات المتغ أثرنموذج الخاص بتقدير ظهرت التقديرات القياسية لألأ  -6 

نموذج أسر والمتغيرات )المحددات( االقتصادية )تم تحديدها في  لأل  جماليعينة الدراسة والدخل الشهري اإل
الستمارة االستبانة الخاص بالدراسة والتي تتمحور بالدخول واالسعار وفترات دفع االجور والرواتب(، ايضا  

غي )المحددات(  األالمتغيرات  هي  االقتصادية  األ  خرى ر  في  تحديدها  االستبانة   هنفس  نموذجتم  الستمارة 
ب تتمحور  والتي  بالدراسة  والمناسبات  أ  أثرالخاص  والتقاليد  االجتماعي  التواصل  وشبكات  الوظيفة  داء 

التجميل( الشخصية واالجتماعية والدينية والوطنية والعلمية وفصول السنة والتعليمات الطبية باستخدام مواد 
التابع والذ المتغير  التجميل في اعلى  الشهري على خدمات  النسائية، وكانت ي تمثل باالنفاق  لصالونات 

وتنسجم   ،وهي متوافقة مع المنطق االقتصادي  ،ربعة والمتغير التابعطردية بين المتغيرات المستقلة األقة  العال
 مع فرضية الدراسة. 
  -جملة من المقترحات منها : إلىوقد توصل البحث 

مور الحياة بكل أمختلف    وذلك من خالل  التحدث عن  ،ن الصالونات النسائية فضاءات للعالج النفسيأبما   -1
االنترنيت   وتوفير  الكافيتيريا  بخدمات  االهتمام  الضروري  من  لذالك  البعض،  لبعضهن  النساء  بين  حرية 

 )وبخاصة للصالونات التي مساحاتها مساعدة (.     
اهتمام    نظرا   -2 لذا  النسائية،  الصالونات  في  تقدم  التى  الخدمات  من  لبعض  الموجودة   إدارة للخصوصيات 

ين حاجز الصالونات  )وبخاصة    فاصال    ا  صب  النساء  بخصوصيات  للحفاظ  االهمية  غاية  في  الزائرات  بين 
 . للصالونات التي مساحاتها مساعدة (

الصالونات وعامالتها بفنون تسويق الخدمات وكيفية استقبال الزائرات، ولتحقيق    إدارةمن الضروري ان تتحلى   -3
لهما للزائرات أو لمهنية واغنائهم بعلم النفس مما تخدم امرين :ذالك من الضروري المشاركة  بالدورات التدريبية ا

الثبات للصالونات  وثانيهما  الجدد،  للزائرات  وبخاصة  النفسي  للعالج  فضاءات  وجود  ادارتها    وهو  جدارة 
 وخدماتها وفي ظل التزايد التنافسي لها كي تحقق الجدوى االقتصادي لها.   

ان الفوائد الشخصية والنفسية للصالونات النسائية وخدماتها مسالة االلتزام بشروط الجهات المعنية بالترخيص   -4
ال للصالونات  وقانونية  ادارية  باجراءات  القيام  الضروري  من  الصالونات:  والتلتلك  بالعادات  تخل  قاليد تى 

 . هايلإسمعة الزائرات على   السائدة في المجتمع حفاظا  
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