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 احلديثة يف السينما والتلفزيونالتسويق دراسة نظم 
 م.م. حممد ثائر عدنان.........................أ.م.د.براق انس املدرس

 ملخص البحث

يف ظل التقنية الرمقية اليت ما انفكت تتطور عرب الس نني برز دلىن خاصية جديدة خلدمة 

نتاج السيامنيئ والتلفزيوين أ ل وهو رسعة التوصيل اىل أ كرث من هجة يف الوقت نفسه،  الإ

وجبودة صورية/صوتية فاقت لك ما هو متوقع، اذ يرتكز هذا البحث عىل دراسة النظم 

نتاجليت حولت مفاهمي التلقي ابلاكمل من دور العرض وكربى رشاكت التسويقية احلديثة ا  الإ

ومنحت لكمة املشاهدة معىن  فضال عن الوسائط احلاسوبية الشخصية، اىل شاشة املزنل،

ج ابلتعامل الوثيق مع هذه النظم و عرب من خالل فصول هذا البحث اذلي انتجديد يتوحض 

طرائق التسويق التقليدية، حيث ما تقدمه من خدمات وممزيات ل مقارنة بسابقاهتا من 

ماهية نظم التسويق، والثاين: نظم التسويق  -تنقسم هذه ادلراسة عىل مبحثني هممني: الاول

 احلديث، فضال عن حتليل نظم التسويق احلديثة لعينات عاملية.

 (املهنجي الإطار) ال وللفصل ا

 :واحلاجة اليهالبحث  اول: مشلكة

من غري املمكن اليوم وحتديدا بعد التداول العاملي لنظرايت احلداثة وما بعدها، من اعامتد 

وان اكنت تقر بقبلية الفعاليات التسويقية، الا النظرايت التقليدية لفعاليات التسويق اليت 

تباعما هتمت بتسويقه، فضال عن  أ كرثهتمت ابملنتج  أ هنا أ ليات من املمكن وصفها اليوم بأ هنا  اإ

تقليدية، مثل الرتوجي املعمتد عىل وسائل التصال امجلاهريي، ومعليات التوزيع اليت تعمتدها 

رشاكت التوزيع بوساطة املنافذ التوزيعية ادلاخلية واخلارجية، واليت يعمل عىل اجناز هذه 

مدد زمنية لإيصال املنتج اىل ضال عن احلاجة اىل توافر املوارد املالية و املهام فريق خمتص، ف

املس هتكل، وهذه حقيقة ل ميكن جتاهلها، لن التسويق ينعقد ابلتوصيل اىل املس هتكل، وهذا 

لما جاء به عمل التسويق، وان اكن هذا هو اذلي جرى التعامل به سابقا،  ن اإ اليوم بدا  اإ

نتاج السيامن التسويق يمت ابلعامتد بشلك ياكد يكون لكي عىل النظم احلديثة  يئ والتلفزيوينلالإ

ل) الفمل، او املسلسل، او الربانمج( )الرمقية( عىل الرمغ من انه سلعة  انه سلعة ذات  اإ

اىل  ال ثري) ش بكة الانرتنت(حمسوسة وليست ملموسة، اي من املمكن نقلها عرب خصوصية 

رساء دعااملتلقني، فضال عن  مئ التواصل التفاعيل بني املنتج واملتلقي اىل احلد اذلي جعل اإ
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نتاج، وأ يضا يمتتع مبزيات مل تكن متاحة هل سابقا مثل   من املتلقي وك نه مشاراك يف معليات الإ

) خصوصية املشاهدة، حرصية املشاهدة، قبلية املشاهدة، ..اخل(، هذا وهناك مزيات وفرهتا 

بتوظيف النظم التسويقية احلديثة) الرمقية(، مما دعا الباحث اىل معليات الرتوجي والتوزيع 

يات اليت تمت هبا اذلهاب قدما حنو دراسة هذه النظم التسويقية احلديثة للكشف عن الكيف 

  ال يت:معليات التسويق، فصيغة مشلكة البحث ابلسؤال 

       النظم التسويقية احلديثة يف السيامن والتلفزيون((.)) كيف مت توظيف 

 البحث: امهية-اثنيا

التسويقية احلديثة اليت وظفت  ودراسة الظواهرتتجىل امهية البحث يف كونه يقوم بتحليل 

التقنية احلديثة يف توس يع رقعة معليات التسويق وتفاعلها مع املشاهدين يف لك بقاع العامل مما 

دفع معليات الانتاج اىل التطور، فضال عن كون هذا البحث ميثل اضافة جديدة حبثية 

يلقي بضالةل املعلوماتية  اوالتلفزيون ممذهبت حنو حتليل معليات التسويق احلديثة يف السيامن 

املفيدة للك من ادلارسني هبذا اجملال، والعاملني فيه، وايضا يعد دراسة حيوي تغين املكتبات 

 العلمية.

 هدف البحث: -اثلثا

هو الكشف عن املدايت التطورية الفاعةل اليت احدثهتا التقنيات احلديثة بعد توظيفها يف 

 ين.معليات التسويق السيامنيئ والتلفزيو

 (الاطار النظري)-الثاينالفصل 

 .نظم التسويق ماهية-الاولاملبحث 

 مفهوم التسويق. -أ  

وردت تعاريف عدة حاولت ان تقدم مفهوما للتسويق منذ التطور املتنايم لعمليات البيع، 

 فأ صبغ املنظرين لعمل التسويق عىل هذا املصطلح مفاهمي تعريفة به، وميكن تداولها كام يأ يت:

اخلدمات من لإحداث تدفق مبارش للسلع و اخملتلفة  ال عاملالتسويق هو " القيام بأ نشطة  -

 71) ( A.M.A" كام عرفته مجعية التسويق الامريكية) املنتج اىل املس هتكل او املس تعمل

، بل د نظرية او نظام لعمليات التسويقحيد (، يرى الباحث ان هذا التعريف ل5،ص

نتاجاملس هتكل  ناءأ غ الهدف من التسويق هو  غري منقطع، من دون حتديد سلعي متوافر و  ابإ

نتاجهل ان هذا  لغرض هو حلاجة املس هتكل أ ي متكئ عىل دراسة تسويقة، بل يكون ا الإ
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غراقمن التسويق هو  نتاجالسوق  اإ ، ويف ذات الوقت عىل وعىل املس تعمل ان خيتار ابلإ

 .الانكفاء عىل رشاء انتاجهاةل عدم يف ح املنتج ان يتحمل اخلسارة او الرحب

ذ املفاهمي املتعلقة ابلتسعرية والرتوجي والتوزيع " العمليات املتعلقة بتخطيط وتنفيهوالتسويق  -

رضاء ابجتاهالسلع و اخلدمات وذكل لتحقيق معليات التبادل و  لل فاكر ومقابةل  ال فراد اإ

يات نظومة معل للتسويق عىل انه م  الإشارة(، وهنا اكنت 7،ص1املنظمة" )  أ هداف

فعاليات حتدث من املؤكد لبيع السلع اذلي يأ يت بعد ارضاء املس هتكل، فالقضية املهمة يه و 

منظمة الانتاج، وتبني  -الثايناملس هتكل، و  -جتاهني: الاولالارضاء اذلي يفعل بأ   مبدأ  حتقيق 

التعريف اسلواب جديدا  واظهر هذاسابقه،  عنان التسويق هبذا التعريف اكرث تنظامي 

 هو التبادل ومل يعد البيع هو الغاية فقط.للتسويق و 

املتفاعةل  ال عاملمنظمة ل نشطة ( اذلي يعد التسويق" هو نظام شامل Stantonتعريف) -

ات اليت هتدف اىل التخطيط و تسعري و تروجي و توزيع السلع و اخلدمات اليت تش بع حاجو 

الانشطة وهنا مت تقدمي وصفة للعمليات و (،1،ص  71 ")تقبنير املالزابئن احلاليني و 

 توصيف التسويقية، الا انه يربز مفهوم النظام اذلي تتفاعل من داخهل العمليات، حيث يمت

الرتوجي مث التوزيع، ول ين عىل تفاعل نظم التخطيط والتسعري و التسويق عىل انه نظام مب

املتوقعني بل يمت حساب الزابئن الغري متوقعني، تقترص معليات التسويق عىل املس تعملني 

 ع فقط.يوتنفتح معليات التسويق حنو تقدمي اخلدمات وليس الب 

 امهية التسويق: -ب

من البدهييي ان للتسويق امهية كربى يف كونه احملرك الاساس لعملية الانتاج، وذلكل يف 

تاج داخل املنظمة اليت تعادل وظيفة الان مر اعترب من الوظائف الرئيس ية و بداية الا

الانتاجية، وحتديدا عند تبين املنظمة نظرية ادارة الانتاج احلديثة، فبقدر ما هتمت املنظمة 

ميثل املنفذ الوحيد اذلي من خالهل تمت معلية بوظيفة الانتاج هتمت ايضا بوظيفة التسويق كونه 

ها القسم او املدير ايصاهل اىل املس هتكل بعد الاس تعانة بضوابط يتبع ترصيف هذا الانتاج و 

اعتربت الوظيفة بوجود معلية الانتاج، و ل عن معلية التسويق، ذلا اقرتن وجود هذه واملسؤ 

قق ج  ويصل اىل مس هتلكه حتتمن امه العنارص ادلافعة لعجةل الانتاج، حفني يسوق املن 

دميومة املنظمة رس وجودها ومن مث تدر معلية التسويق الاموال عىل املنظمة وبذكل تتحقق 

اما منظامت الانتاج  وجود املنظمة الانتاجية، وهذا ما ينطبق عىل مجيع املنظامت الانتاجية،
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لالسيامنيئ فهيي ختتلف من حيث التكوين عن هذه املنظامت التلفزيوين و  ان ما تقدمه  اإ

يبقى  حتتاج اىل معليات التسويق حىت ل ابلنتيجةللسوق هو انتاج من نوع خاص، فهيي 

لحبيس الادراج، املنتج  ان هناك اجتاهات و مبادئ اساس ية لفلسفة معلية التسويق عند  اإ

اليت حتدد حبسب عائديهتا كوهنا منظامت تعمل مضن وابل خص التلفزيونية مهنا و هذه املنظامت 

مفهوم القطاع العام أ ي تلفزيون احلكومة سواء اكنت حمطة ارضية ام قناة فضائية، فهيي 

السبب يعود اىل ان انتاهجا يات البث اجملاين من دون مقابل و ل معل تسوق انتاهجا من خال

منظامت القطاع اخلاص فهيي تعول عىل التسويق جبميع و ا أ يدلوجية،مربمج حبسب خطط 

اشاكهل من حيث استيفاء الفائدة املالية. بقي ان نتحدث عن املنظامت السيامنئية يف ان اكنت 

معلية العرض من داخل دور فان التسويق يرتكز عىل  تعمل مبفهوم القطاع العام او اخلاص

 البيع املبارش.يع التذاكر او من خالل التبادل و استيفاء املبالغ من صندوق ب العرض و 

ن تقوم هبا املنظامت لقد عد ) عبد املعني املوحد( التسويق هو من امه الانشطة اليت جيب ا

عوامل اكنت من امه النقاط اليت ادت  السيامنئية، حيث اوجز لنا مخس احتديدالانتاجية و 

 (:45-42،ص  5امهية الانتاج) تزايد قمية و اىل 

 " .الزتايد الكبري يف جحم املعروض" -7

السيامنيئ حكرا عىل قطاعات بعيهنا، اصبح اليوم هذا وين و حيث بعد ان اكن الانتاج التلفزي

 اهداف جاملية واجامتعية او ر فيه منطلقة مناجملال مشاع مجليع الرشاكت اليت تسعى لالستامث

، فأ دى ذكل اىل اقتصادية حبته. علام ان الغالبية من الرشاكت حتاول امجلع بني مجيع الاهداف

انتاجات داخل السوق السمعبرصية يف جحم ما هو معروف من  الواسع لالزتايد الكبري و 

ية واحتياجاهتا اىل لب اذلي واكب ظهور القنوات الفضائ هو ايضا جاء نتيجة لزتايد جحم الطو 

 افالم لتغطية ساعات بهثا اليويم.برامج و 

 ".الزتايد الكبري يف اعداد املنتجني"  -4

مبا قبهل أ ي انه نتيجة للزايدة يف جحم الطلب تودلت حاةل التخصص  و هو سبب مرتبط  

ما اىل لروائية .. و اقبل املنتجني من حيث انتاج الربامج اوالافالم وبأ شاكلها، ادلرامية او  من

نتاجذكل من اشاكل، فلك من املنتجني خيتص   الانتاجات. هنوع معني او شلك من هذ ابإ

 ".ارتفاع شدة التنافس يف هذا امليدان"   -3

نتجني اىل حاةل التنافس بيهنم حماوةل للس يطرة عىل سوق ور عدد من امل ادى اىل ظه اذلي

 الانتاج.
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 ".اتساع نطاق الاسواقتزايد و "  -2

جديدة، فاكن للك سوق  تقدم ظهرت احلاجة اىل توافر اسواق فنية مما ترتب عىل ما

 اشرتاطاته اخلاصة مثل السوق: الامرييك، الاوريب، الاس يوي، العريب.تعامالته و 

 "تناقص التاثريات السلبية لعامل املسافة اجلغرافية الفاصةل بني ماكن الانتاج"  -5

السيامنيئ بني دول الانتاج التلفزيوين و هناك من مواقع يمت تداول فهيا املقصود هنا ليس و 

تقاليد والعادات الاجامتعية متثل بيئة و  ان اكنت لامل، واماكنية عرض هذه الاعامل حىت و الع

الرشاكت بدبلجة هذه  بدأ تة، فمل تعد عائقا حني غان اكنت الصعوبة يه اللو  للمتلقي

 الانتاجات اىل لغة املتلقي.

 ادارة التسويق. -ت

املقصود ان هناك انشطة تقوم مسؤولية اكمةل عن العمليات التسويقة، و  وهلملسؤ يه الإدارة ا

نظمة من مواردها جيب نفقه امل هبا هذه الإدارة بفاعلية بغية الوصول اىل الكفاية لكون ان ما ت 

(. فبعد ان اكنت 41، ص4)الاجناز مرغوب من ان يكون اقل مما هو عليه من مس توى 

م يطلق عليه امس ادارة العالقات العامة صار اليو  قسم التسويق او التسويق يقوم هبامعليات 

منظومة السبب يعود اىل ان الانشطة اليت تقوم هبا هذه الإدارة تنظوي حتت التسويق و 

تقيمي عالقة للعمل منذ البداية حىت الهناية و تنفيذ ورقابة تفاعل عنارصها من ختطيط وتنظمي و 

دارات املنظمة الا  خرى.هذه الإدارة ابإ

حتت مخس حيدد امهية ادارة التسويق، يوجزها هو حياول ان ويقول ) اثمر البكري( و 

لمؤرشات،  لان الباحث جيد ان هذه املؤرشات ما يه  اإ الفعاليات اليت لل نشطة و بيان  اإ

 (34-37،ص 4تعمل هبا ادارة التسويق، ويه كام يأ يت:) 

 ادارة التسويق والسوق. -7

ومتثل حلقة الوصل بني  جمس املنظمة الناقل للمعلومات من السوق،تعد ادارة التسويق يه 

) اجملمتع(، مفن خالل املعلومات وادلراسات اليت تقوم هبا بوساطة اخلارجيةالبيئة املنظمة و 

الرغبات أ ي تقدير احلاجة و  خمتص تمتكن ادارة انتاج املنظمة معرفة متطلبات السوق،فريق 

قة هذه العملية من خالل البحوث، وليك نكون اكرث دتصممي السلعة، وجتري  وأ فضلية

 (.71،ص 4) حبوث التسويقوجب التفريق بني حبوث السوق و 

هذه البحوث تكون حمدودة النطاق لن معلوماهتا تس توىف من موقع السوق  :حبوث السوق -أ  

 احملدد، وميكن ان تكون هناك عدة حبوث للك سوق.
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ا من مجيع مفاصل ادارة سابقها تس تقي معلوماهتويه حبوث اوسع من  :حبوث التسويق  -ب

كهنا حتديد معدلت الاس هتالك، وحالت العرض السوق جزءا من حبوهثا فميالتسويق و 

ابلإضافة اىل ذكل حتديد نسب الارابح واحامتلت التطور والتنافس يف الاسواق والطلب، 

 بة.التغري فهيا عندما تنتاب الاسواق حالت منافسة شديدة و مضار و 

 ترصيف الانتاج. -4

لالسبب يعود ، و يةود ادارة التسويق ذات الكفاوهو اساس وج انه عند حتقيق وجناح هذه  اإ

يفاء العوائد املهمة سوف نضمن دوران جعةل الانتاج و اس مترار املنظمة ابلمنو نتيجة لست 

 حني انالعكس يصح يف صيلها من جراء معليات الترصيف، و اخملطط حت املالية املناس بة و 

يبقى حبيس داخل بيئة املنتج ل جيد جماهل يف السوق ويرصف وخيرج اىل البيئة اخلارجية و 

الانداثر مما يثقل اكهل املنظمة يف العمل سوف يؤدي ذكل اىل الكساد ومن مث الهالك و

 تعويض اخلسارة احلاصةل.

 التحليالت و ادلراسات.  -3

اليت قد تنتاب معليات  عوقات التسويقيةاملقصود هنا تقيمي الظواهر التسويقية أ ي املو 

 البديةل حىت ل تقف املنظمة عاجزة عن حتقيق اهدافها.التسويق ودراسة الفرص املتاحة و 

 نظام التسويق. -ث

 ا " للمزجي التسويقي" اذلي اصطلحهمتابعة معلية تنفيذهتمت معلية اختاذ مجيع القرارات و هنا 

لمنظري التسويق  -32ص،5" التسويق التاكميل" )  بأ نهان ) عبد املعني املوحد( وصفة  اإ

ل(، ان التسويق لميكن ان حيدث  35 بعد معلية وهذه العملية يعمتد اجنازها عىل  اإ

اليت تكون خرى من مضن النظام التسويقي " و مرتكزات اربعة تتفاعل حىت تمكل واحدة الا

زيع ، او منافذ لتو لس ياسات التسعري املعمتدة ةوهيلكعهنا مبنتجات،  عىل شلك اهداف يعرب

 5اليت مبجملها تصب يف بلوغ الاهداف املطلوبة")  املنتجات، وأ نشطة تروجيية، و 

 (.21،ص

 او الفمل السيامنيئ(. التلفزيوين:) الربانمج السلعة -أ  
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ادم بنظر الاعتبار مقياس القمية كام اوردها )  ال خذالسعر وجب  دليك حند :السعر  -ب

اذا اكن العمل ية العمل املبذول يف انتاهجا. و س بان م حل سلعة فأ نه يكون اب ل ي مسث(

يؤلف العنرص الوحيد اذلي تتشلك منه تاكليف الانتاج يف اجملمتعات البدائية، حفينئذ تسمى 

ر العمل اىل اجو  ابلإضافةنظرية القمية بنظرية قمية العمل. اما اذا اكنت هذه التاكليف تتكون 

حصة صاحب الارض، كام هو احلال يف اجملمتعات املمتدنه صة صاحب رأ س املال و من ح

يرى ) ادم مسث( ان (، و 45،ص1عهنا تسمى نظرية القمية بنظرية تاكليف الانتاج العامة)  

الاخر ي يمتتع ابلقمية نفسها دااما، و سلعة سعرين اوهلام السعر احلقيقي او الطبيعي اذل "للك

 أ سعارتبدل ذلي يتغري مع تغري قانون العرض والطلب و و النقدي االسعر الامسي اهو 

 (.41،ص1)  "العمالت

ل احلصول عىل شئ مادي او و يعرف السعر مبعناه الضيف بأ نه النقود اليت تدفع عىل سبي

 (421،ص4امتياز، وحيدد السعر معوما معمتدا عىل شقني:)  خدمة او 

 )التاكليف) الانتاج + التسويق 

 الارابح 

 توحضه املعادةل: و

 السعر = التاكليف + الارابح

  ابل نشطةعىل قياهما  يعد عامل همم يف تغطية التاكليف فالسعر ابلنس بة للمنظمة الانتاجية

تطوير، ل، ادارة، حبث و غري التسويقية ) مع ابل نشطةاخملتلفة سواء ااكنت مهنا ما يتعلق 

لتايل احتساب ابتوزيع( لتحقيق اجاميل العائد و، مواد اولية( او انشطة تسويقية) تروجي، بيع

 (435،ص 4) أ دانهكام موحض يف الارابح املتحققة و 

 التاكليف اللكية  –الارابح = العائد اللكي 

 التاكليف اللكية –المكية املباعة (  ×= ) السعر         

اما ) كولبري( فيصف عامل السعر وكيفيات حتديده واليت تأ يت حبسب مخسة عوامل تتحمك 

 (.432،ص2يف سعر املنتج ) نفقات مرتبطة، الوقت، اجملازفة، اجلهد املنفق( )  

                                                            
 ( الربطاين الاصل، هو املنظر اذلي اطلق مفهوم الاستامثر، واذلي عىل اساسه شاع النظام الاستامثري من )ادم مسث

 خالل مؤلفه املهم اذلي انقض النظام الاشرتايك) ثروت الامم(.
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السيامنيئ بتحديد السعر فهيي تعمتد املزيانية الفعلية قوم منظامت الانتاج التلفزيوين و وليك ت

نتاج، و تاج هذا العمل كوهنا متثل اللكفة احلقيقية لعملية اليت انفقت عىل ان  بعض املنظامت الإ

تضيف علهيا بعض اللكف الادارية او اخلدمات، وايضا تضيف نس بة الارابح احملددة مس بقا 

 الطلب اليت تتوافر معلوماهتا من السوق الفين.تطبيقا لقاعدة العرض و 

 الرتوجي: -ت

الانتاجية هتدف من خالهل ايصال ما تريد من قية اوال واهجيا للمنظمة التسوي " هو مع

سرتاتيجيةلتحقيق التفاعل معها. اذن املس هتلكني و  ةنشاطات تسويقية او خدمية اىل مجهر   فاإ

يط الطلب خلق الطلب عىل البضائع اجلديدة، او تنش  وجي هتدف اىل اخبار املستمثرين و الرت 

بعبارة اخرى ميكن القول بأ ن الرتوجي حتوير. و  ليت جرى علهيا تطوير اواعىل البضائع القدمية، و 

هو معلية اتصال متعددة الاشاكل هادفة اىل حتقيق التدفق الفعال للسلعة عن طريقها 

 (.411،ص4املقصودة")    ال سواقاملبارش، او من خالل املنافذ التسويقية املعمتدة اىل 

 تتحقق معلية الرتوجي طبقا للعوامل التية:

 ملقصود الاعالن جبميع اشاكهل و انواعه.الاعالن : و ا -7

املشرتي وما حتتويه هذه العملية من ئع و البيع املبارش: أ ي معلية التصال املبارش بني البا -4

 حمفزات تدفع املشرتي حنو اختاذ قرار الرشاء.اغراءات و 

م هبذا اهامتالعالقات العامة: أ ي عالقات املنظمة ادلاخلية و اخلارجية مع لك من يتوقع انه هل  -3

اجملال، علام ان يف بعض املنظامت يطلق امس العالقات العامة عىل القسم اذلي يقوم بفعاليات 

 التسويق.

 .التوزيع  -ث

سويقي الاخرى تتوقف رمغ جناهحا وسالمهتا " ان لك اجلهود اليت تبذل يف انشطة املزجي الت 

(، وميكن تعريف 451،ص4الكيفية اليت يمت ايصال املنتج اىل السوق")  عند حلقة التوزيع و 

املنظمة،  خمازنالتوزيع ابملعىن العام عىل انه ايصال املنتج اىل السوق بدل من خزنه يف 

بأ نه معلية بيع حقوق الاس تغالل للربانمج او الفمل، كام ميكن ان تقوم  ) عىل حيىي( ويعرفه

 (.75،ص 1اد بعملية التوزيع هذه فتعرف بأ مس " املوزع" ")  منظامت او رشاكت او افر 

                                                            
  الانتاج يف ) املعهد العايل للسيامن( يف مرص، وهل عدة مؤلفات يف الانتاج الاس تاذ ادلكتور ) عيل حيىي( رئيس قسم

 السيامنيئ، مهنا ) انتاج وتوزيع الفيمل الروايئ يف مرص(.
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 ل يمتان املوزع هذا يقوم بعملية بيع حقوق الاس تغالل حلساب املنتج، علام ان هذا البيع 

تمت هذه العملية مقابل اجر اتفق عليه ملكة، و كام لو اكن العمل  ابمسة،امنا يمت ابمس املنتج و 

 (.75،ص 1يعرف بأ مس " معوةل التوزيع" ) 

 معوةل التوزيع: -7

قد يكون أ جر معوةل التوزيع حمدد القمية ) مبلغ مقطوع( وقد يكون نس بة من مثن البيع وهذه 

فاملوزع يف  قا لظروف لك معل،املوزع طباق علهيا بني املنتج) املنظمة( و النس بة يمت التف

هذه احلاةل وكيل عن املنتج يف معلية البيع او انئب عنه يف الترصف حبقوق اس تغالل العمل 

 (.75،ص1ذلكل فعليه ان يبذل لك هجده لتحقيق اكرب قدر من الايراد هل و للمنتج)  

 زع:و متويل امل -4

حيث اس تحصال معلية انتاج العمل من يه اتفاقات يقوم هبا املنتج مع املوزع وذكل لكامل و

ىل احتاكر مبلغ من املال من املوزع اذلي يريد ان يدمع معلية الانتاج و ذكل للحصول ع

حيصل املنتج عىل املال من املوزع بصيغة قرض يعرف " بسلفة معلية التوزيع حرصا، و 

لتوزيع"،  ان املأ خذ عىل هذه التفاقية هو ان املنتج يكون اتبعا للموزع اذلي يفرض  اإ

ليه ومن مث سوف حياول ان يزيد يف معولته بنس بة كبرية كونه يأ خذ بنظر الاعتبار رشوطه ع 

 (.71ص ،1فائدة راس املال املدفوع حبسب املدة املقررة اليت يقدهما لسرتداد هذا املبلغ)  

 كيفيات التوزيع:  -3

يصال املنتج اىل منافذ التسويق وبطريقة منظمة صار من اجليل ان التوزيع معليا هو ا

تاكليف طائةل قد تلكف مزيانية ملية حبد ذاهتا حتتاج اىل هجود و منتظمة، ان هذه الع و 

الباحث مبا اكنت عليه) قدميا(  الانتاج جزء ليس ابليسري من املبالغ، سوف يس تعرضها

 حديثا( كام يأ يت:) تطورهاو 

 قدميا 

السيامنئية، مفثال يف : وهنا يمت اعداد عدد كبري من نسخ الافالم التلفزيونية او اعداد النسخ -أ  

 John Reiss , Think Outside)   ( دار للعرض3111امرياك الشاملية توجد هناك )

 -Print , Austin  ND2ybrid Cinema Publishing ,Hthe Box Office , 

Texas , 2006 , P194.  لك دار عرض يمت التفاق معها حتتاج اىل نسخة، ابلنتيجة ،)،

تلكفة  لعلام ان املادة اخلام ملكفه، اما عن املنتج التلفزيوين فيعد اق سوف تطبع افالم عديدة
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اذلي يباع اىل القنوات الارضية  الفديومن نظريه السيامنيئ لكن هنا تلكفة  اس تنساخ رشيط 

 او الفضائية.

اعادهتا بعد مل و االافالم اىل سائر احناء الع حشناملقصود تنظمي معلية نقل و  التجهزي:النقل و   -ب

الانشطة من تاكليف عالية، و هذا ينطبق ايضا عىل  هذهالانهتاء من العرض، و ما حتتاجه 

 رشيط الفديو.

املقصود هنا العيوب اليت حتدث عىل الفمل السيامنيئ او الفديو من جراء و  العيوب التقنية: -ت

 معليات العرض.

لني خمتصني ج اىل مجموعة من العامتقدم ان مجيع هذه الانشطة حتتا عالوة عىل ما العاملني: -ث

لنتيجة ان مجيع هذه الانشطة يه ابامتام هذه العمليات و فيذ وجبد لتن  يف هذا اجملال يعملون

نتاجلرحب املتأ يت من معلية ر اقتصاداي وميكن ان تقلل او هتكل اسوف تؤث التسويق و  الإ

 املطلوب استيفائه.

 حديثا 
خفة وزهنا، حيث صار الفمل عبارة عن قرص جحمها و مت النسخ بصغر : اتساعداد النسخ 

، ذكل (DVDمث تطور العمل اىل اس تعامل ) ( ميكن العرض هبا،CDمدمج أ ي اسطوانة )

لن الفمل السيامنيئ او الربانمج التلفزيوين ما هو الا ملف خمزون من بني ملفات احلاسوب 

ة اجلودة ، ان هذه التقنية توفر اماكنية بعد حتريره رمقيا، و انتج بواسطة الاكمريا الرمقية عالي

ون اماكنية عرضه لعده مرات من دالية و اعداد عدد من النسخ مع الاحتفاظ ابجلودة الع

يف جمال طباعة الافالم الرائدة  Technicolorرشكة  رضر تقين قد حيصل به، حيث قامة

دور العرض بعد توزيعها عىل و DVD طباعة هذه الافالم عىل اقراصتوزيعها ب الرمقية و 

هذه ادلور من حتميل هذه الاقراص  لضامن يف حالت القرصنة، فتس تطيعتشفري القرص ل

 (.715،ص 3عىل عارضاهتا اىل يوم العرض)

لحتتاج رشاكت التوزيع اىل رصف مبالغ كبرية جراء معليات نقل الافالم،  :التجهزيالنقل و  -7

 كام يأ يت:بسبب الوسائل اليت وفرهتا التقنية الرمقية، ويه 

اىل بدل العرض بواسطة خشص واحد ومن مث ميكن اعداد عدة  DVDنقل اسطوانة واحدة   -

 نسخ مهنا.

 الاس تعانة بش بكة الانرتنت العاملية اىل أ ي ماكن يف العامل. دحتميل الافالم الرمقية بع -
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ساطة حاسوب مركزي من جتربهتا مؤخرا، حيث مت العرض بو  طريقة العرض الرمقي اليت متت -

بدل الانتاج حبسب توقيتات حمددة اىل مقر اصطناعي خمصص تس تقبل اشارته دور عرض 

مت  4111حمددة، فيمت التحمك بعملية العرض من قبل منظمة الانتاج. "وحتديدا يف العام 

يف  MC EmpireA( هبذه الطريقة و عىل دار عرض (,Bounceعرض الفمل الرومانيس)

الرشكة صاحبة هتان به من اخملتصني هبذا اجملال و يس  اتميز سكوير بنيويورك وحبضور عدد ل

 (.711، ص3)  (الس تاليت اجملهزة هبذه اخلدمة ) بوينج للفضاء والتصالت 

ميكن  يقول اغلب اخملتصني مبجال التقنية الرمقية ان هذا اخلط اجلديد من الانتاج ل العيوب: -4

نا هذا، بل ان هناك تطور اىل يوم ارشت عليه مفنذ بداية العمل به و عيوب  ان تنتابه ايه

، حيث تقدمي صورة نقية وذات جودة عاليةمتسارع حيدث يوم بعد يوم من اجل ملحوظ و 

 FOX 2000 Film مارس قامت رشكة )  77حتديدا يوم امجلعة و  4115يف عام 

Dist.CO ( التابعة اىل رشكة )FOX  رض فمل الرسوم املتحركة الطويل ( الانتاجية بع

(Robots و ) املدبلج بصوت كبار جنوم السيامن الامريكية بنظام الشاشة العريضة بدور عرض

( Access IT) الولايت املتحدة الامريكية ( ومضن اتفاقية جتارية مع رشكة)لرشكةاتبعة 

 71( يف Satelliteيه معلية عرض الفمل بواسطة القمر الاصطناعي )ٍابتفاقية حقوق توزيع و

دار عرض رمقية يمت التحمك ابلعروض مبواعيد حمددة من خالل  71مجمع حيتوي لك مجمع عىل 

 (.711،ص3مركز حتمك واحد اتبع للرشكة)

جلهم من كبري من العاملني بل عدد خمترص و حتتاج معلية التوزيع حديثا اىل عدد  العاملني: ل -3

 التقنيني. 

ان  دمبواقع مرتامية الاطراف، فبعيامن يعيش عىل كرة ارضية كبرية و الس ن و ان مجهور التلفزيو

السيامن أ ي اذلي يشاهد انتاجاهتم هو من ددا ابلنس بة ملنظامت التلفزيون و اكن هذا امجلهور حم

بعد التطور التقين البدل الواحد اكلبث التلفزيوين ودور العرض املعروفة، لكن اليوم و داخل 

هناك تسعى عيش عىل شلك شظااي متناثرة هنا و اىل امجلهور اذلي ي صار من املمكن الوصول 

عامتدا عىل ابداع مجيع هذه املنظامت اىل اس امتلته فتحقق بذكل فعل التسويق واثره املنشود، ا

املتعرض ة هذا امجلهور املتغري الطباع و منارص الافاكر والاعامل وتطويرها ليك تكسب ولء و 

                                                            
 : خراج : -متثيل نتاج : -بني أ فليك و جوينيث ابلرتو ، قصة و اإ نتاج و التوزيع السيامنيئ ،  -دون روس ، اإ مرياماكس لالإ

 4111مريكية ، الولايت املتحدة ال  
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فرض عليه التدخل يف رايه و ائية وهل حرية الاختيار من دون اىل العديد من القنوات الفض

 برامج واعامل حمددة.

املنارصة اليت يبحث عهنا التلفزيون اهدافها الرئيس ية يه ففي التلفزيون يكون الولء و 

" لن البحث عن امجلهور يس متر  اقتصادية من حيث تأ ييد اكرب عدد من امجلهور لربامج القناة

لقنوات، فأ ن الاجتاه التسويقي من احملمتل ان يواصل ايضا مسريته ")  يف عامل متعدد ا

( حنو ابداع برامج حتاول شد اكرب عدد من امجلهور اذلين مه غاية املسوقون، 231،ص7

تقترص عىل كوهنا  والسؤال هنا كيف يمت ذكل؟ عىل الرمغ من ان اهداف التلفزيون يه ل

لالتمنية..اخل، املعلومات و توزع بني التسلية و ت بل اقتصادية فقط  ان غاية املسوقون ابدلرجة  اإ

عاما  32-71الاساس يه اقتصادية، حيث اذا اتبع مشاهدين اعامرمه ترتاوح ما بني 

يف تشغيهل الاول  الربانمجمائة شاهدوا من  %15اذن مهنم   Brother  Big مسلسل

( معناه ان الربانمج 231،ص7التلفزيونية)  الإعالانتفميثل هذا امجلهور الاكرث ميال اىل 

سوف حيصل عىل متويل مناسب من املمولني اذلين يرومون الاعالن اثناء بث هذا 

 الربانمج، وهذا ينطبق عىل ابيق الربامج.

فعندما يضمن املدراء التنفيذيون للقناة الفضائية املمولني يكونوا بذكل قد دفعوا جعةل الانتاج 

م اس متراية معل القناة، فهنا هنا امجلهور أ ي املس هتلكني مل يدفعوا مال جراء حنو ادلوران دلوا

لمشاهدهتم هذه الربامج، لكهنم قد خيرسوا الزمن او يطلعوا عىل افاكر و اراء غري هممة   اإ

 للمعلنني.

 اساليب التسويق التلفزيوين:

العرض الاول( من  عرضه )نتج و واملقصود به التسويق الاول أ ي بث للربانمج امل  البث: -7

 خالل شاشات احملطات الارضية او الفضائية، وغالبا ما يكون املنتج هو املسوق.

: " يعين هذا انك تس تطيع ان تعمتد عىل التصال املبارش ش بكة املعلومات العاملية -4

تشاهد التسلية عىل هجازك عرب الرتددات عرضة النطاق اليت او حتمل افالم و  الالكرتوين

 (.271،ص7ربط مع الوس يةل الاعالمية") توفر كل ال

 : وهنا ينفصل املنتج عن املسوق، ويمت تقرير مصري معلية العرض كوهنا اوىل او اثنيةالبيع -3

املشرتي. ونالحظ جتيل هذه العمليات يف شهر بواسطة التفاقيات بني املنتج و  اليت حتددو 

                                                            
 مسلسل العائةل تعرضه حمطة الBBC  .التلفزيونية 
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حمددة) العرض الاول( مث من بعدها رمضان الكرمي حيث تعرض القناة املنتجة العمل بساعة 

 تتوفر ايضا هناك اماكنية العرض الثالث.قناة اخرى العمل ) عرض اثين(، و  تعرض

تعرضه مفثال قناة تعرض معلها عرض اول و : وغالبا ما حيدث التبادل للعرض الثاين، التبادل -2

 ق.القناة اليت مت التبادل معها عرض اثين وهذا يصح للقناتني و حبسب التفا

 الاعادة: -5

 ساعة تلفزيونية. 74تقتضيه اصول البث أ ي لك  ويه ما -اليومية -أ  

هذا العرض يفضهل عدد كبري من املشاهدين اذلين مل يتابعوا العمل، بل  -بعد فرتة من الزمن -ب

عاملكبري الاكرث من ذكل يعود اىل ان هناك حضور   املعروضة ابلنس بة للمشاهدين. لالإ

 تصل اىل بيع اثلث ورابع اوخامس. يه معلية بيعو -ت اخرىقنوا -ت

املقصود هنا هو بيع اشاكل الربامج الناحجة جامهرياي، حيث يتضمن البيع : و بيع الاشاكل -1

الفكرة والبناء القصيص، عالقات الشخصية وادليكور، وعادة يتضمن النصوص اخلاصة 

 (.271،ص7بدفعات من احداث القصة الروائية)  

                                                                                      جتلب مبالغ فوق الارابح املتوقعة.: وهذه بيوع الاقراص املدجمة -1

 .ةالتسويق احلديث نظم -املبحث الثاين

التفاعيل اذلي حيدث يف فضاء ذات الاطر التواصلية املمتثةل ابلتسويق  ةيف عهد التقنية الرمقي

التوزيع لتخلق نظم حديثة ج املتنامغ بني مرحليت الرتوجي و تعمتد عىل ادلم نيةرمقي ذو صفة أ  

طارتعمتد عىل فكرة توزيع املنتج  رشة يف التسويق برزت احلاجة اىل املبا مس تحدث اذ ابإ

مايل بني عاملقة التواصل الاجامتعي  -يف ظل ما حيدث الان من رصاع تكنوالسيامنتوغرايف و

، (خدمة الوسائط املتعددة)  ( MMS )لـفنية ظهر دلينا ما يعرف ابل ال وبني صناع الاعام

 :يأ يتكام  ، و حرص الاطرالباحث بعد اطالعه عىل الانظمة املعمول هبا حاليا راحيث اش

 الرتوجي التفاعيل. اطر-اول

 الرتوجي التفاعيل املبارش: -أ  

 تس تعمل نظم  عىل مواقع التواصل الاجامتعي اليتتروجيي مبارش يعمتد  أ سلوبوهو 

 واليت من خاللها يمت املتلقيو  عي املبارش عرب بناء عالقة اتصالية بني املنتجامتالتواصل الاج

                                                            
  و اليت ميكن ان توزع ، يه خدمة املعاجلة الإرسالية للوسائط املتعددة اليت تتفرع من الصوت و الصورة و عىل حد سواء

 ترسل اليكرتونياتبث 
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عالنية بأ ساليبتروجي املنجز  ، ال ولية) نرش الصور أ مههاترتكز عىل عدد من الفعاليات من  اإ

رسال و املقرتحات  ال فاكرج من العرض التجرييب اىل فئات خمتارة من املتلقني وتلقي ذمنا اإ

اذ     (Godzilla )(4172ال ييف فمل ) كودز  مت توظيفهومثال ذكل ما من املتلقني( 

لقد هنض من  -تذهبوا اىل اخلارج لحتمل شعار ) امحلةل بعرض ملصقات دعائية  ابتدأ ت

جامتعي ارسلت عرب وسائل التواصل الا(   Don’t Go …He is Out There) (جديد

بداءو فتح ابب  ، وتالها بعد فرتة عرض املقطع جيواملقرتحات حول هذا الرتو ال راء اإ

املتلقني  أ فعالدود ، وفتح ابب جديد لعرض ر نفسه( للفمل Trailer)الاس تعرايض الرتوجيي

 . (74)حوهل

 ابمحلالت الاجامتعية: التفاعيل الرتوجي  -ب

هو توظيفا يس تعمل نظرية التحفزي اجملمتعي سيس يوجليا وذكل من اجل  ال سلوبيعد هذا 

املتلقي ومثال وميل عاطفي بني الرشكة املنتجة و خلق صةل مبارشة ذات اس تدلل عقيل 

بشلك جيل يف فمل )  وحضتاليت و  وأ حداثهاس تعامل نظام اخملرب يف التعرف عىل الفمل  ذكل،

الرشكة املنتجة  بدأ تاذ     (Battle Los Angles  )(4177ركة لوس اجنلسمع

طالق من خالل وسائل ملوقع الالكرتوين الرمسي للفمل و محةل مكثفة يعرض فهيا من خالل ا ابإ

مل حول معلية ( اذ تدور حفوى الفبلغ عن النشاطات املريبةالتواصل الاجامتعي عنوان هو ) 

بني  وتدور بعدها معارك رضوسعىل يد عرق فضايئ  ال رضلكوكب غزو عسكري منظم 

نتاجللفمل  ال وىلامحلةل الرتوجيية فاكنت بداية وهؤلء الفضائيني  ال رضجيوش  مقطع  ابإ

مل تعرض تسجيالت امأ خوذة من عدة دول يف الع للهواة وأ فالم فوتوغرافيةتروجيي هو صور 

(، وفق امس ادلوةل وس نه الصورة يرافقها صوتيا مقطع UFOالصحون الطائرة )  لظاهرة

( ويف هناية هذا املقطع نشاهد عنوان الشمس تظملعندما بعنوان ) نفسهموس يقي من الفمل 

                                                            
: خراج : -برونس تاين ماكس  -الزيابيث اولسن ، قصة : -ارون اتيلور جونسن  -* متثيل غاريث ادواردز ،  -ديف اكلهام ، اإ

نتاج : خوان ، توزيع : -اإ  ( 4172ليجندري بيكترشز ، الولايت املتحدة ال مريكية  -وارنر اإ

 

** : يكهارت  -متثيل خراج : -ميش يل رودريغز ، قصة : -أ رون اإ  -جواناثن ليزبمان ، انتاج و توزيع : -كريس توفر بريتوليين ، اإ

 ( 4177كولومبيا بيكترشز ، الولايت املتحدة ال مريكية ، 
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 Please Report About The Suspicious) (املريبةبلغ عن النشاطات يقول )  كبري

Activity   ) (77) اذلي يتحول هنا اىل ارتباط مبارش  الرتوجييه تمته ملا س بق من نظام و

نتاج هجةبني  واذلي يقوم عىل فكرة مجع عنارص  املتلقي ابس تعامل التواصل املصرييو  الإ

اىل  العملية الفنية) انتاجيا( يف معرتك واحد ابلشلك اذلي جيعل املتلقي يرتبط ابملنجز الفين

يل املتلقي اىل مشارك يف جمرد معل تسويقي تراه يف دار العرض وذكل بتحو انه من  أ كرث

 أ صبحتالعمل عرب جعهل عنرصا فاعال يف صناعة احلدث، فبفضل هذا النظام التسويقي 

لن معال ما خيرج اىل الع ابنتظارتكون جالسا  عندما ل نهفكرة التلقي مفهوما بدل من غاية 

 صنع العمل.لتواصل يف ابتشارك  هو ليس مثلام

 الفنية.ملشاركة اب التفاعيل الرتوجي -ت

بداعيةبناء صةل  الإطاريفرتض هذا  اليت تبين نظاما تسويقيا اجلهة املنتجة وبني املتلقي و بني  اإ

طار الفنية حول  أ فاكره، اذ جتعل املتلقي و بدعوة من اجلهة املنتجة يقوم بعرض فين فكري ابإ

حنتية،مقاطع سيامنتوغرافية( وخري  أ عامل، بأ نواعهارسوم الفنية )  أ عاملمن خالل تقدمي  املنجز

)  (العاب اجلوع  Hunger Gamesالنجاح املنقطع النظري )لسلسة دليل عىل ذكل 

Mocking Jay Part 1  \Hunger Games )  وعىل وجه اخلصوص اجلزء الثالث من

الانرتنت  نتجة خبلق واقع افرتايض عىل( اذ قامت الرشكة امل 7الطائر املغرد/  السلسة )

تعين املنجزات الفنية  ( واليتFan Art)يقدموا افاكرمه بعنوان كبريل وبدعوة جمانية للجميع 

، اذ برهنت عن جناح كبري متثل يف مقرتح احد مطوري السلسةل ملتابعي وحميب السلسةل

اذلي طرح تسال يف احد اجامتعات الانتاج ) ان كىن قد تلقينا الالف من املنجزات 

دجمها ائزة و اكرب من خالل اختيار الافاكر الف تأ ثريجنعل الامر ذو  فلام لة للمتلقني الابداعي

قية و ما اىل ذكل من التسوي تاجية مثل اختيار بوسرت الفلمي واللوازم ادلعائية و يف العملية الان 

و  بتأ ليفهاالفيمل قام جلية يف النتيجة الهنائية للعمل حىت ان اغنية و  واحضة افاكر ظهرت 

 ؟قادم هل انت) شديدا الإجعاب ابلسلسةل محلت أ مس وجني من نورث اكرولينا تلحيهنا ز 

)  (Are You Coming ?) (72). 

 قرتحات التطوير.مب التفاعيل الرتوجي -ث

                                                            
 : خراج :سوزان ك -داين سرتوجن  -بيرت كريغ  -جوش هاتتشري سون ، قصة : -جنيفري لورانس  -متثيل فرانسيس  -ولينس ، اإ

نتاج :  ( 4172ليونز جيت ،  الولايت املتحدة ال مريكية ،  -لورانس ، اإ
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امجليع  أ رشكيعرف بفكرة )  مت التعامل مع ما التفاعيل مل يكن وليد الصدفة اذ  الإطاران هذا 

 Irvin) ) ايرفن كريشرن(ال مرييك اخملرج  ال مر أ ولناها ب ت ( اليت يف معطيات معكل

Kershner 7143 - 4171 (   اليه من قبل رشكة )  أ س ندتعندما  7111يف عام

Unvirsalخراجهممة  (جورج لواكس)( و احللقة اخلامسة من سلسةل حرب النجوم )  اإ

 بأ خذمنتجا منفذا يف الوقت نفسه بوصفه خمرجا و  (كيشرن)اد( اذا قام املض الإمرباطوريةجهوم 

نتاجمجيع العاملني يف فريق  أ راء رف عىل ما يدور يف مبختلف درجاهتم، وذكل لغرض التع الإ

بداعيحنن نعمل يف جمال  رأ يهعىل حد خدل من يعمل و  ان يكون  ال قلوهذا يقتيض عىل  اإ

ن من قام ا ال مر، لكن يف حقيقة  من يعمل معك هل فكرة او نظرة فامي خيص معكل

( من خالل Garteth Awdaredsلهذه الفكرة هو اخملرج الشاب )  ال مثلابلتوظيف 

عادةالفنية  أ عامهلابكورة  نتاج اإ يف عام دزيال( اذ قام اخملرج بعد انهتاء وعرض الفيمل )كو  فيمل اإ

طرح من خاللها   (كودزيال)ابمس صفحة بعمل موقع غري حمدود عىل الانرتنت  4172

 ، و مهنا:(73)التطوير لهذه الشخصية العمالقة أ هدافصناديق اقرتاحات حتمل عددا من 

لجزء الثاين من هذه السلسةل ؟ بوصفك من املعجبني بسلسةل كودزيال، ما يه فكرتك ل -7

 .قرتحكمب اناعلم 

 Make Enemy To) كودزيال يف اجلزء الثاين ؟لـ جيب ان يكون عدو  من يف رأ يك -4

Godzilla) 

وهنا تمت الاس تفادة القصوى من صندوق املقرتحات اذلي جيعل املتلقي مطورا للعمل ل  

 فقط متلق جامد، بل عنرصا مشاراك يف صناعة احلدث.

   التفاعيل.  التوزيعاطر  -اثنيا 

 مؤسسمرة  ل ولهو فكرة مس تحدثة ابلاكمل طرهحا  التوزيعالتفاعل يف  مبدأ  ان         

يف  "عندما قال  7111( يف العام  Apple  ( )Steve Jobs 7155- 4177رشكة ) 

كون ان املس هتكل املس تقبل القريب س يكون الشاري هو املصنع وهو البائع وهو املس هتكل 

يؤمن الا ابحتياجاته ذلا حنن نسوق التفاعل يف  يبحث عن ما يريد ول ،يتفاعل مع ما حوهل

ويف ضوء ذكل برزت رشاكت ختصصية منبثقة  ( 25،ص1  ( "منتج مغلفيف الفكرة ل 

التفاعل مع املتلقي  مبدأ  معلت عىل دمج نظرية التسويق بيع السلعة مع  املبدأ  هذا  أ ساسعىل 

 منجز السيامنتوغرايف، فانبثق عهنا نظامني:لل  التوزيع أ ساسهاواحدة  بدوقةيف 
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 (.Tivo) نظام التيفو -أ  

 BPTP  (Broadcastعرض تفاعيل مرمقن ابلاكمل يعمل عىل نظام هجاز تسجيل و وهو 

& Programming Television Programs    ) عادةواذلي يعين بث برجمة  واإ

 Jimبواسطة )  فكرة هذا النظام وفقا لرغبات املس هتكل، بدأ تمنظومة البث التلفازي 

Parsons Mike Ramseur رشكة تعىن خبدمات التسويق التلفازي  ( اذلين أ سسا

التجارب امليدانية يف  أ ول بدأ ت، اذ 7111( يف العام Tele World  املتخصص ابمس )

 Specific) جمال توفري مواد تلفزيونية فنية بباقة يصممها مس هتكل اجلهاز وفق رغبته اخلاصة

Needs ) طالقمت  4111، ويف العام   تفاعيل ابمس )نظام تشغييل هجاز تيفو مع أ ول اإ

Blue Moonاكليفورنيا، ويف  -كرتونيات للمس هتكل ( يف لوس اجنلس( يف معرض ) الال

نتاج (Phelps)تعاونت رشكة تيفو مع مؤسسة  4117مطلع العام  هجاز التيفو املعروف  لإ

اذلي زود بواهجة اس تقبال رمقية ابلاكمل مع قرص صلب داخيل  ( DSR 6000)ابمس 

 :(11،ص 1)ال تية:لعمل ابخلطوات اذ حتول النظام اىل اللتسجيل املبارش، 

 .املنشئواملواد الفنية ومن اكفة  الربامجيقدم هذا النظام خدمة الوصول اىل اكفة انواع  -7

يقدم هذا النظام خدمات مثل الوصول اىل أ ي مادة يرغهبا املس هتكل، تقدمي خدمة تسجيل  -4

اماكنية الترسيع اىل الامام او و اماكنية التوقف املؤقت اثناء البث املبارش، و املادة وحفظها، 

 البث. ءاثنا الرجوع

نع قاامة اليت جتعكل تص  (List)النظام يه خدمة ا هذا امه اخلصائص اليت يقدهم ان من -3

س تذاع  اماكنية حصوكل عىل املواد الفنية اليت يهو غرض حمدد،  ل جلعرض خاصة بك 

 4175ام حدث يف مطلع العام بعد حني من الزمن قبل وصولها اىل أ ي مس هتكل اخر مثل

عندما متكن مس هتلكوا التيفو من احلصول عىل اجلزء اخلامس من سلسة ) لعبة العروش( 

 .(  HBO) حمطة تلفزيونية اخرى ل يك او متلقي ل أ ي مس تخدم او مشرت قب

ان من املس هتكل  اليت متكن ،لية الاشرتاكامه مزية يقدهما نظام التيفو يه أ  ان و اخريا  -2

حزمة البث، او نظام بطاقات ادلفع املس بق او ابس تخدام التفعيل  (الكيبل)يشرتك بنظام 

 .التيفو ةالصويت أ ي التصال خبادم رشك

 .(Ultra violet)  فايوليت نظام الالرتا -ب

 - Windows)احلاسوبية  ال نظمةيعمل عىل مجيع وهو تطبيق متعدد الوسائط     

MAC ) 4111هر هذا النظام يف مطلع العام ظ  ( عندما قامPeter Mclmoore )نشاء  ابإ
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 فلميهميكن من خالهل ان تطلب أ ي مادة  الكرتوينواهجة تطبيق رمقية عىل شلك موقع 

ماكنيةبعد الاشرتاك هبذا التطبيق مع  الالحقرش او الطلب املبابأ سلوب  احلصول علية  اإ

ابلصيغة اليت خيتارها املس هتكل بنوع النسخة اليت خيتارها املس هتكل  "بشلك متفرد للغاية 

 (43ص،75)"اذلي خيتاره املس هتكل  وابحملتوى

ضافةبعمل  ذاهتارشكة ال ولحقا قام مطور هذا التطبيق يف  ماكنيةجديدة يه  اإ جتهزي  اإ

 Onة او حديثة وفق خدمة جديدة يه ) مادة سيامنتوغرافية معروضة قدمي بأ ياملس هتكل 

Demand -  ماكنيةاليت تقدم ( و عىل الطلب تفاعلية كبرية تس تطيع من خاللها ان تتصل  اإ

تريد من  لتطلب ماعرب املوقع الالكرتوين  تتصلعرب الهاتف او تبعث برساةل نصية او 

 ملبدأ  توظيف مثايل  من خاللثواين وذكل ب يصل اىل واهجتك اخلاصة يف التطبيق ف  ال فالم

نتاجمع معالق  الرشكة تتعاون 4172ويف منتصف العام  أ خرياالتفاعل عرب الانرتنت، و   الإ

نتاجلغرض  Sonny Anima-tronic) ) السيامنيئ   الواهجةتقنية تفاعلية جديدة مضن  اإ

 و (12ص ،71)(Full-HD.TV)لغرض تطوير اخلدمة اىل نظام  اي ،رشكةلل  ال صلية

عىل سبيل املثال يه فمل ذهب مع ، و قابلية عرض لهذه الرشكة أ صبحمبوجب هذا التفاق 

نتاجالرحي  ماكنيةمع  Full-HD.TV بنظام 7121 اإ ايف فور ر توغامناحلصول أ ي منجز سي اإ

قبل املس هتكل العادي، من خالل نظام ادلفع املس بق، اشرتاك عرب نظام  ال سواقاىل نزوهل 

 الكيبل.

 البحث اجراءات-الثالثالفصل 

 اول: مهنج البحث:

املهنج  نيل جل حتقيق هدف البحث وتقدمي احللول الناجعة ملشلكة البحث، اعمتد الباحث

بأ ن هذا املهنج هو من ادق املناجه املتوافقة مع  م، امياان مهنمالوصفي التحلييل لتحليل عيناهت

، ل نه يوفر ملس تعمهل اماكنية وصف ما هو اكئن عرب التحليل والتفسري لنظم مطبيعة حبهث

التسويق احلديثة، فضال عن ذكل أ ن هذا املهنج يمتتع خباصية الوصف التحلييل للك من 

 ضاعها لدلراسة والتحليل.اخ عامليا لغرضالنظم التسويقية احلديثة املعمول هبا 

 اداة البحث: –اثنيا 

امه  اان يثبت اوحتديدا يف الاطار النظري اس تطاع نيمن خالل ادلراسة اليت قام هبا الباحث 

 عن حتققها من عدمه اثناء معلية حتليل النظم التسويقية احلديثة. اناملعايري اليت سوف يبحث

 اثلثا: عينة البحث:
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 ذكرها:الايت  لل س بابفقا وو  البحث،كوهنا حتقق اهداف  قصديهقة مت اختيار العينة بطري

 نظم التسويقية احلديثة يف العامل. لإرساءمتثل هذه العينات اخلطوات الاوىل  -7

تمتزي هذه العينات بطريقة ونظام الانتاج املصنع رمقيا يف ظل توظيف النظم التسويقية  -4

 احلديثة من حيث الرتوجي والتوزيع.

تمتتع هذه العينات خباصية التواصل و التفاعل بعدد من الطرائق مع املس هتلكني بشلك  -3

 مبارش. 

 العينات: حتليل-رابعا

 .( Marvelسلسةل مارفل )  (7

  Stan-lee انتاج:

  Marvelتسويق:

 ملخص السلسةل.

 سيامنئيا -السيامنتوغرافيةملية ) اجملموعة العا الباحثيف هذه العينة الواسعة النطاق حيلل 

افالم مؤسسة مارفل ويه التعاونية بني عدة خطوط خشصية لسري احداث  ـوتلفزيونيا( ل

 القصة، واليت تطورت تباعا منذ بداية الالفية اجلديدة وحىت يومنا هذا، الا ويه :

)مارفل( ( ويه سلسةل سيامنئية مبنية عىل الرسوم الهزلية لرشكة  Avengersاملنتقمون )  -أ  

 Stan lee, Jackلك من )  كتهبااليت و  7112/اذار/2اليت ظهرت لول مرة يف العام 

Kirby, George Russo   واليت جتمع عددا من الشخصيات البطولية اليت متتكل لك )

لكن ما ميزيها هنا هو جماهبهتم مجيعا خلطر واحد حيدق  حدامهنا سلسةل سيامنئية عىل 

 .ابل رض

ويه منجز فين منبثق  (Agents of shield 2013) التلفزيونية معالء ش يدلالسلسةل  -ب

عن الفيمل الاول للمنتقمون واليت تعمل ابلتقارب مع املنتقمون، اذ اهنا تروي قصة تأ سيس 

عرب املنتقمون والس يطرة عىل الاحداث الغريبة واخلارقة لكوكب الارض ودرء اخلطر عنه 

 الغريبة لعاملنا تربط بني مس تويني: ث والاخرتاقاتات جديدة من الاحداكشف موضوع

                                                            
  ينظر: موقع  –للمزيد من املعلومات الاحصائيةIMDB . امس الفمل ، 

 :جاك كرييب و أ خرون ، انتاج س توديوهات  -س تان يل  -لكوي بينيت ، قصة : -الكرك جرجي  -متثيلABC  الولايت ،

 املتحدة ال مريكية
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  عىل صعيد الشخصيات البطولية. -ولا 

 عىل صعيد الاحداث العاملية. -الثاين

 وجي التفاعيل.اطر الرت  -7

   )  وذكل عرب هناية فملتعد سلسةل املنتقمون يه اول من طبق اسلوب الرتوجي التفاعيل 

2011-Thor )  اذلي همد الطريق اىل بداية املنتقمون و اذلي هو احد خشصيات املنتقمون

عرب الرتوجي لفكرة جتميع الابطال يف فرقة واحدة تدافع عن الارض ضد غزو فضايئ، حيث 

 معلية الرتوجي بعدد من اخلطوات: تمر 

نتاج -أ   عالن اإ داوهل اخلارقني، واذلي مت ت ال بطاليقدم فكرة فرقة ( Spot) قصري عىل هيئة اإ

يت حققت نس بة مشاهدة تفوق عرب مواقع التواصل الاجامتعي )يوتيوب، فيس بوك( ال

 (.$ مليون مثامنائة 800,000,000)

الفيمل اخلارقني اىل جممتعات مت اختيارها عشوائيا، ولك صورة  ل بطالارسال صور تروجيية  -ب

 رساةل(.( بواقع عددي فاق ) املليار ؟ املفضلحتمل سؤال) من هو بطكل 

) املنتقمون: حامة الارض( ومن خالهل فتحت عدة مت تأ سيس موقع الكرتوين رمسي ابمس -ت

جيب ان يقود املنتقمون؟، شاركنا  برأ يكحقول للمشاركة يف ) قدم مقرتحك للقصة؟، من 

 بأ رائك وزد متعة املشاهدة؟، ..اخل(.

 الانتاج.بارش بني املتلقني وطامق لتواصل الاجامتعي امل تاح صفحة ل فت ا -ث

 اطر التوزيع التفاعيل. -4

الشخصيات الفردية لهذه  بأ فالممرورا  4174حدث بني العرض الاول للمنتقمون  ان ما

 السلسة وصول اىل السلسةل التلفزيونية معالء ش يدل وانهتاء ابجلزء الثاين لسلسة املنتقمون

 التية:توحد نظام التوزيع التفاعيل عىل املنافذ  (4175-عهد الرتون)

عندما تشاهد سلسةل معالء ش يدل التلفزيونية بأ ي نظام خاص ) التيفو، الرتا فايلت(  -أ  

ذلي تشرتك فيه مفادها حسابك اخلاص من النظام ا عىلفانك سوف تس تمل رساةل مشفرة 

مت اختيارك من مضن اول مئة خشص لتشاهد لقطات حرصية من فمل املنتقمون،  )مبارك لقد

 .وكن اول من يشاهد الفيمل يف املزنل فور عرضة يف صالت السيامن(

                                                            
  : خراج : -كريس أ يفانز ، قصة : -روبرت داوين جونيور  -متثيل نتاج : -س تان يل ، جاك كرييب ، اإ  -جوس ويدن ، اإ

 س توديوهات مارفل ، الولايت املتحدة ال مريكية  
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رسالتقوم الرشكة املنتجة   -ب رسائل فلمية مصورة اىل املشرتكني هبذه املنافذ لغرض  ابإ

ي، وذكل لغرض التعريف ابلقابليات الاطالع احلرصي عىل لقطات خاصة من املنجز الفلم

 اخلاصة لهذا املنفذ املعني.

 ملتلقي يف حتديد مواعيد رشاء املنجز عرب املنفذ اخملصص بطريقتني: تبدأ  محةل التفاعل مع ا -ت

  مشاهدة الفيمل قبل عرضه يف دور العرض ويه اعىل لكفة. -ال وىل

 يامن.احلصول عىل الفيمل ابلزتامن مع عرضه يف الس  -اثنيا

ومن اجلدير ابذلكر ان مس تخديم هذه املنافذ يس تطيعون احلصول عىل ممزيات اضافية اخرى 

، فرصة الرحب مبنتجات  العملمثل:) لقطات خلف الكواليس، لقاءات حرصية مع جنوم 

 تذاكرية عن الفيمل..اخل(.

واردات اجاملية من عرض ( مارفل)حقق نظام التوزيع اذلي اعمتدته اس توديوهات  -ث

رحبا ابملومسني الاول والثاين من هذه السلسةل  بعرضهمسلسل معالء ش يدلز عرب ) التيفو( 

للمومس الواحد، اما عن تسويق  ($وست وتسعون مليون  ثالمثائة 396,000,000)جتاوز 

يليت( رحبا عهد الرتون( بنظام ) الالرتافا-4الفيمل بنظام احلجز املس بق لفيمل ) املنتقمون /

لعرض الفيمل يف  ال ول ابل س بوعمقارنتا  ($مثامنائة وس تون مليون 860,000,000 )قميته 

خبمسامئة وعرشون مليون 520,000,000 )تقدر  اصالت العرض السيامنيئ اذلي ايراداهت

$). 

اخلدمات واخلصائص املمتزية اليت  حدث بسببجناح العمل هبذا النظام  ويعتقد الباحث ان

 يوفرها هذا النظام اىل املتلقي، من حيث:

 اىل املنازل من دون تكبد عناء اذلهاب اىل دور العرض. الفيلميةانه يوصل املواد   -7

 توفري اماكنية التحمك مبعطيات الوقت ) التقدمي، الترسيع، الوقف، الاعادة(. -4

افية مثل) عند رشاء الفيمل متنح مناذج مصغرة حرصية احلصول عىل تكل اخلدمات الاض -3

 لبطال الفيمل، او هدااي مثل تذاكر جمانية لزايرة مواقع التصوير(.
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عند رشاء الفيمل اذلي ترغب مشاهدته متنح مدة اشرتاك اضافية جمانية من قبل رشكة  -2

ابتياعهم للفلمي عىل متديد حصل املشرتكون عند التوزيع، ومثال ذكل فلمي ) الرجل المنةل(

 اشرتاك جماين ملدة ثالثون يوم.

 سلسةل حرب النجوم. (4

 Lucas Film- Bad Robot انتاج:

  Walt Disneyتسويق:

 ملخص السلسةل:

 George ، عىل يد اخملرج)7111ااير 45انطلقت ظاهرة)ملحمة( حرب النجوم يف 

Lucas اذ تتحدث السلسةل عن الرصاع الازيل بني اخلري والرش والقوة ورصاعها مع ،)

حيث تمتثل القوة  ال رضاذ جتري الاحداث يف جمرة بعيدة لك البعد عن  املظمل،اجلانب 

(، اما اجلانب املظمل Jedi)ابمسرسان اذلين يعرفون ابخلري ولك القمي اليت حتملها فئة من الف

رساءالهمينة والرش  ل غراضقوة فهو يمتثل بتسخري ال س يطرة حضارة قدمية من الغزاة  واإ

، ومن 4175-7111(، وتدور بني الطرفني حرب رضوس منذ الاعوام Sethحيملون امس )

اجلدير ابذلكر ان هذه السلسةل اعمتدت منذ بداية انتاهجا عىل ان تكون حقل التجارب 

 بتاكر عرب توظيف دراسات السوق،عاما من التطوير والا 35عىل مدى  الشاملو  الواسع

 واليت ادت لحقا اىل تطور وجناح واحدة من امه السالسل السيامنتوغرافية.

 :اطر الرتوجي التفاعيل -7

 4115عندما انتجت اخر حلقة من السلسةل حبسب العملية الفنية ويه؛ احللقة الثالثة 

(SW - REVENGE of the Seth     اكنت يف احلقيقة يه الفمل السادس حبسب )

توارخي الانتاج، لكن بعد عرشة اعوام من الانتظار اذلي خلق دلى املتلقي والهاجس دلى 

، مقطع فديو تروجيي شديد 4172اكنون الاول  47صناع السلسةل ظهر عىل غفةل يف 

( J.J Abramsمرييك)فيه اخملرج الا نشاهد) الصيعر( يف ابو ظيب الغرابة يظهر لنا حصراء

تدل عىل اهنا من خارج عاملنا، فيتحدث لنا قائال: اهال  جبواره ديكور لسوق حصراوية غريبة 

بمك يف موقع تصوير احللقة السابعة من سلسةل حرب النجوم، نعم سوف نمكل ابيق القصة! ، 

                                                            
 ((  Ant Man 2015 : خراج :س تان يل و  -مايلك دوجالس ، قصة : -بول روود  -متثيل ابيتون رييد ،  -أ خرون ، اإ

نتاج :  س توديوهات مارفل ، الولايت املتحدة ال مريكية -اإ
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التقليدية  وما جرى لحقا هو الثورة اجلنونية اليت جابت الانرتنت وحىت وسائل الرتوجي

عالن بدا تصوير) حرب النجوم: احللقة السابعة / القوة    The Forceتستيقظوذكل ابإ

Awakens )   هبذا وملدة شهرين انشغل العامل امجع والقارة الامريكية عىل وجه اخلصوص

( ابلعمل عىل الرتوجي حبسب اخلطوات  Lucas Filmsرشكة ) حيث قامت ،احلدث الكبري

 التية:

 45عرشون فريقا تنقسم عىل وير اىل الشارع وذكل بواقع مخسة و عدد من طوامق التصنزول  -أ  

مفا فوق  21ا من مه بعمر ف الفئات العمرية وحتديدلقاءات مع خمتل ولية امريكية، تقوم بعمل

تكل املتعة السابقة عند مشاهدهتم احللقات الثالثة الاوىل من السلسةل وذكل  وذكل لإحياء

واكنت الاجاابت ؟(،  ) كيف س يكون فمل حرب النجوم احللقة السابعة :يتعرب السؤال الا

ذلكل فاان  ال وانلقد ان ) واحدة، ويه أ جابهكبري لكن برز عىل لسان اخملرج  متنوعة بشلك

 .(انتظر تمكةل القصة منذ اثنان وثالثون عاما

، ظهر فديو جديد ولكن  4175متوز  2 حتديدا ال مرييكيف احتفالت عيد الاس تقالل   -ب

، اعلن  ع الرتوجيي اجلديد مجيع وسائل الاعالم وشاشات الشوارعطهذه املرة تصدر هذا املق

الفمل  فيه عن كواليس الفمل اجلديد حلرب النجوم، مبعية الشخصيات الرئيسة الاصلية وأ بطال

اجلديد ومه يتحدثون عن مدى امهية هذا الفمل كونه البداية اجلديدة مللحمة حرب النجوم ويف 

الوقت نفسه حفاظه عىل تقاليد حرب النجوم، حىت انهتيى هذا املقطع الرتوجيي بلكمة لـ بطل 

لك شئ قد تغري، لكن يف حقيقة )( وهو يقول: Mark Hummelالاصلية )السلسةل 

ري شئ، من هنا نكتشف ابن هذا الفمل انتج وفقا للطريقة التقليدية اليت انتج هبا الامر مل يتغ

 .(( ولكن بأ سلوب الرمقنة احلديثة7113-7111الافالم الثالثة الاوىل) 

 :التفاعيل التوزيعاطر  -4

ان املهنج اذلي اعمتد عليه يف تسويق هذا الفمل واجناحه يه اس تعامل التنوع عرب عدد من 

 التوزيعية، ويه:الفعاليات 

                                                            
 4175 : خراج : -جون بوييجا ، قصة : -ديزي ريديل  -متثيل نتاج : -لورانس اكسدن و أ خرون ، اإ  -يج يج أ برامس ، اإ

 الولايت املتحدة ال مريكية بوينا فييس تا ، -ابد روبوت ، توزيع : -لواكس فيمل  -س توديوهات ديزين 
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مفادها ادخل  وصلت رساةل اىل لك املشرتكني عىل عنوان ) حرب النجوم/ احللقة السابعة( -أ  

حسبة احلصول عىل تذاكر العرض الاول للفمل، لرتحب زايرة جمانية لشخصني يف 

 (.Disneyاس توديوهات)

 لغرض انتاج مناذج مصغرة طبق (Toys R US( مع رشكة )Bad Robotتعاقدت رشكة ) -ب

يمت تسويقها قبل موعد اطالق الفمل بشهر واحد،  الاصل لشخصيات هذا الفمل عىل ان

 وذكل لغراض التوزيع الاقىص ملنتجات الفمل.

اكنت طريقة توزيع فمل العرض يه بنظام العرض املزتامن، اذ ابتداء العرض الاول يف متام   -ت

(، ومت ايصال Albert Hallلندن، بعرض رشيف يف صاةل ) -غرينتيشبتوقيت  71الساعة 

( بشلك مزتامن مجليع دور العرض يف العامل ليك يبداء العرض الاول HDDمجيع النسخ )

دقيقة من العرض الاول للفمل يف لندن وهكذا ليس متر العرض الاول للفمل يف  31للفمل بعد 

  ساعة متواصةل. 42مجيع احناء العامل وملدة 

( حتت Disney قد وضعت من قبل اس توديوهات )ومن اجلدير ابذلكر ان هذه السلسةل -ث

اقىص درجات امحلاية من حيث توزيعها بشلك محمي من قبل معالء التوزيع الرمسيني ملؤسسة 

(Buena Vista(اخلاصة ابس توديوهات )Disney وعىل نظام الاقراص الصلبة الفائقة )

 امحلاية.

نتاجان لكفة  -ج ، ($مائتني مليون  200,000,000) ز و فعاليات التسويق لهذا الفمل مل تتجاو  اإ

ش باط  71وحىت اترخي  4175 ال ولاكنون  47الفمل من اترخي عرضه  أ رابحعلام ان صايف 

 .أ مرييكجتاوزت املليار دولر  4171

 النتاجئ: –خامسا 

 ) الرمقية( اطر رحبة لفعاليات التسويق، متزيت مبا يأ يت: التقنيات احلديثةمنح توظيف  -أ  

 انتشار الانتاجات السيامنئية والتلفزيونية. توس يع رقعة -7

 النظم التقليدية حنو اطر تنظميية حديثة. مغادرة -4

نتاج بدورة عايل اجلودة.اخلالص من العيوب ال  -3  تقنية اليت تنتاب معليات التسويق، لن الإ

 تقليل التاكليف التسويقية  اليت تقتضهيا معليات الرتوجي، والتوزيع، واملمتثةل: -2

 ابلنقل -

 عدد العاملني -
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ل حتتاج فعاليات التسويق اىل اس تزناف الزمن، كوهنا جتري مبدد زمنية رسيعة مقارنتا ابلطرق  -5

 التقليدية.

نتاج خيزن عىل شلك ملف رمقي حيفظ يف قرص  -1 عداد النسخ، لن الإ اخلالص من معضةل اإ

  صلب مؤمن.

ة اىل بروز اخلصوصية التفاعلية التقنية احلديثة) الرمقية( والنظم التسويقيالامتيه بني  ان -ب

برأ يه بني املتلقي ولك من ال طر الرتوجيية و التوزيعية واذلي بدوره جعل من املتلقي حارضا 

نتاج.   حىت يف معليات الإ

وفرت النظم التسويقية احلديثة حرية الاختيار للمتلقي من دون تكبد عناء حضور  -ت

 العروض، والمتتع ابملشاهدة احلرصية املس بقة.

 املقرتحات : –سادسا 

عىن ال اكدميية العراقية والعربية ييقرتح الباحث اس تحداث فرع قامئ بذاته يف املؤسسات 

 عمل التسويق و عالقته باكفة التقنيات احلديثة. بدراسة 

  التوصيات : –سابعا 

احلديثة من قبل طلبة ادلراسات العليا يف  يويص الباحث بدراسة الفعاليات التسويقي

نتاجية احلكومية والرشاكت.    اجلامعات العربية، واعامتدها من قبل املؤسسات الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22/2/2102-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

714 

 

 املصادر. -اثمنا   

 املصادر العربية واملرتمجة: -أ  

جبنيل، جونثان وزميهل، املرجع الشامل يف التلفزيون، تر:عبد احلمك امحد اخلزايم،القاهرة،  -7

 .4111دار الفجر للنرش والتوزيع،

 .4114اثمر، ادارة التسويق، املوصل، ادلار اجلامعية للطباعة والنرش، البكري، -4

جامل، هشام، التكنولوجيا الرمقية يف التصوير السيامنيئ احلديث،تصدير: مدكور اثبت،مرص،  -3

 .4111ااكدمية الفنون،

كولبري، فرانسوا، تسويق الثقافة والفنون، تر: محمد عبد النيب، القاهرة، دار رشقيات للنرش  -2

 .4177والتوزيع، 

 .4111(،711املوحد، عبد املعني، التسويق السيامنيئ، دمشق، الفن السابع) -5

بريوت،معهد ادلراسات -اربيل -وزنه، اكمل، ادم مسث) قراءة يف اقتصاد السوق(، بغداد -1

 .4111الاسرتاتيجية، 

نتاجحيىي، عيل،  -1 مة وتوزيع الفيمل الروايئ يف مرص،القاهرة، الهيئة املرصية العا اإ

 .7111للكتاب،

 :ال جنبيةاملصادر  -ب

8- Coughlin ,Thomas M . , Digital Storage In Consumer Electronics, P 

89   Manaagemement,1st ed, sarjeet publication,delhi,1993. 

9- Frich, James, E. Marketing Principles, 2nd ed,Research and 

Education Association , New jersy, 1996. 

10- Gee, James Paul , New Digital Media , Macarthur Foundation 

, Cambridge , 2014 , P23.  

11- IMDB , Battle L.A Trivia 2014 , Arron Eckhart Commentary-

2    

12- IMDB , Godzilla 2014 , Gareth Edwards Interview on the 

scene-3  

13- IMDB, Godzilla Trivia 2014 , Gareth Edwards-1 

14- IMDB, The Hunger Games – Mocking Jay Part 1- 2015.    



 22/2/2102-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

713 

 

15- Jeanne , Bjork , Introduction to Digital Media , E- Book by I 

Books , Reykjavik , 2015. 

16- Narayana, P.S&Boa, P.C.K An Introduction to Marketing, 

17- Stanton, William.J. Fundamental Of Marketing, 4th ed, Mc 

Graw-Hill, New York, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22/2/2102-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

712 

 

A Study in the Modern Marketing Systems in Cinema & TV 

Abstract  

In the Midst of Digital Technology that is keeping Progressing 

through the years m A revelation has been approached to serve the 

cinema & TV Production , which is High Accessibility to more than 

one terminal at the same time , with an Excellent Audio - Video 

Quality that Exceeded The Predictable , Thus this research is 

focused on Studying the modern Marketing Systems that Changed 

the Concepts' of Receiving from Movie Theaters & Major 

Production Companies to home screen alongside Personal media , 

& Gave the Word Preview a New Meaning , that appears in this 

research that was Achieved by Cooperating with these new Systems 

, which includes 2 Significant Chapters , 1ST What is Marketing 

Systems , 2ND modern Marketing Systems , With Analyzing 

Marketing Systems for Universal Specimens.   


