
 ملخص البحث :

يعد البحث حماولة لكشف العالقة بني البناء الفلمي ونظم التسويق ، لذلك مت اختيار العنوان احلايل 
ادلتمثل بالعالقة بني البناء الفلمي ونظم التسويق يف السينما الروائية إذ قسم الباحث الرسالة على اربعة 

ادلتمثلة بالسؤال االيت ما فصول، إذ كان االول اإلطار ادلنهجي للبحث واشتمل على مشكلة البحث 
هي العالقة التبادلية بني البناء الفلمي والتسويق ؟ ، وفيه اهداف البحث وأمهية البحث مع حدوٍد ثالثة 
هي ادلوضوعي والزمين وادلكاين ، وحديد ادلصطلحات واضعاً تعريفاً اجرائياً لنظم التسويق يف جمال صناعة 

لنظري والدراسات السابقة ، وفيه ادلباحث االتية" التسويق واإلنتاج السينما . أما الفصل الثاين االطار ا
السينمائي " وفيه التسويق واستدامته ، ومالمح التسويق الناجح معياريًا ، ودور تكامل التسويق داخل 

ة واثرها نظام االنتاج، اما ادلبحث الثاين فعنوانه " البناء الفلمي ونظم التسويق العادلي " وفيه البنية الفيلمي
التسويقي ، البنية الفلمية والتسويق من خالل ادلضمون ، البنية الفلمية والتسويق من خالل احلل 
االخراجي ، مث ادلبحث الثالث وعنوانه " االنتاج السينمائي ومتغريات العصر "  وفيه تسويق عصري 

بح مع تكلفة عالية ، مث للفيلم احملقق للربح مع تكلفة منخفضة ، وتسويق عصري للفيلم احملقق للر 
جاءت مؤشرات البحث والدراسات السابقة . الفصل الثالث إجراءات البحث : وفيه ادلفردات االتية 
منهج البحث ، جمتمع البحث ، عينة البحث ، اداة البحث ، وحدة التحليل ، صدق االداة ، خطوات 

ادلفردات االتية النتائج ، االستنتاجات ، التحليل ، حتليل العينات. وبعد ذلك جاء الفصل الرابع : وفيه 
التوصيات ، ادلقرتحات ، ادلصادر وادلالحق ، مث ادللخص باللغة االجنليزية ، وقد استعرض الباحث يف 

( تسوق مضمون  Boyhoodهذا الفصل نتائجه ومنها : كانت العينة االوىل الفيلم السينمائي) صبا 
لوب مجاهرييًا بطيفه الواسع فكانت احللول االخراجية تقليدية الفيلم من خالل بنية درامية دلوضوع مط

( تسويقها  LucYباستثناء ابتكار التصوير الذي دام اثنا عشرة سنة بادلقابل العينة الثانية فيلم ) لوسي 
دلضمون العمل فيه تعقيدات علمية فكان الصانع ملزم باالشتغال على حلول اخراجية مبهرة وصعبة 

( فقد كان اخللل  Borgmanزاد يف تكلفة االنتاج اما العينة الثالثة الفيلم ) بوركمان تنفيذيًا مما 
االساسي فيه هو غياب استهداف مجاهريي حمدد لتسويق ادلوضوع مما ادى النتفاء امهية للحلول 

 االخراجية .   

 


