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 بوعنانً سمٌر د/

 اإلخراجالمادة: فن 

 دراسات مسرحٌة 2المستوى: السنة 

 

 محاضرة 

 فن تسوٌك العروض المسرحٌة

 

 خر؟آ منتجكأي  ٌسوقأن المنتج الفنً اعتبار بإمكاننا هل  

"نبٌع" بمثابة التملٌل من لٌمة المنتج الثمافً، ألنه ال ٌمكننا المول أننا  سٌكون تأكٌد ذلن إن 

أي سلعة أخرى، ومع ذلن لضمان توزٌع عرًضا أو عمًًل فنًٌا أو مسرحٌة مثلما نبٌع 

على تحرٌر نفسه من البعد  اعد لادرٌلم األخٌر وفعال للمنتج الثمافً، فهذا  عرٌض

 .التسوٌمً

الكشف عن مبادئ التسوٌك الثمافً بصفة عامة وتسوٌك وما ٌهمنا فً هذه المحاضرة هو 

 سرحٌة بصفة خاصة،  وما هً الخطوات المتبعة لتحمٌك ذلن؟العروض الم

 

 تسوٌك هً مشكلةالثمافٌة  مؤسساتنامن أهم المشكًلت التً تواجه من المًلحظ أنه 

التً  انتاج العروض المسرحٌة حولٌتمحور عملها المسارح، التً المنتج الفنً، وباألخص 

، منها : األموال عناصر إنتاج متعددة،تحمك بوساطة فن المسرح وحده، لكن بمساعدة ت ال 

العرض لاعات بالذهاب إلى الجمهور الناع ، ووالبٌع (Marketing) خطط التسوٌكو

والتً فً الولت ذاته ترفه عنه التً تعكس والعه المعٌش، لمشاهدة العروض المسرحٌة 

 المسرحٌةوبهذا تكون لد حممت المؤسسة ، وتسلٌه، دون اهمال الجانب الجمالً والفنً

أصبحت مد ، فذلن عكس كشفٌ المسرحٌة، ناللمؤسسات الراهن الوضعلكن  مهمتها.

هذا عدم اعتمادها عن ، وٌترتب المسرحٌة غٌر لادرة على استمطاب الجمهور هاعروض

 على استراتٌجٌة تسوٌمٌة للعروض.

على هو مجموعة من العملٌات أو األنشطة التً تعمل " (:Marketingمفهوم التسوٌك )

وتطوٌر مجموعة من المنتجات أو الخدمات التً تشبع رغباتهم وتحمك للمؤسسة  العمًلء اكتشاف رغبات

وهً مبادئ أساسٌة ولتسوٌك   ".ف التسوٌك بأنه فن البٌعأرباح خًلل فترة زمنٌة مناسبة. وٌمكن تعرٌ

 كاآلتً:

 .)السلعة( اإلحساس بالحرمان من المنتجالحاجة: " .1

 حاجة.الوسٌلة ممٌزة لتلبٌة : الرغبة .2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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خًلل فترة  هو عدد وحدات سلعة معٌنة ٌرغب المستهلكون فً شرائها: الطلب .3

 زمنٌة معٌنة فً ظل ظروف محددة.

 ما ٌمكن تمدٌمه فً السوق ولادر على تلبٌة حاجة أو رغبة. هو كل: المنتج .4

عملٌة تتكون من الحصول على منتج مرغوب من شخص ما عن طرٌك : التبادل .5

 تمدٌم شًء فً الممابل.

 عمل ٌموم بموجبه طرفان على األلل بتبادل المٌمة.: الصفمة .6

اء وتعزٌز طرٌمة تصور تبادل المٌمة مع العمٌل من أجل إنشاء وإثر: العًللة .7

 روابط األعمال الشخصٌة والدائمة لتلبٌة جمٌع احتٌاجاتهم بشكل أفضل

 هً لدرتها على تلبٌة االحتٌاجات بسعر معمول.: المٌمة المالٌة للمنتج .8

هو أن تموم الشركة بتحسٌن عملٌات التصنٌع الخاصة بها من أجل تمدٌم : النوعٌة .9

 منتج أو خدمة خالٌة من العٌوب.

وعة المشترٌن الحالٌٌن والمحتملٌن للمنتج. إنها عًللة هً مجم: السوق .10

 العرض والطلب.

 "األشخاص الذٌن من المحتمل أن ٌشتروا المنتج.: المحتمل المستهلن .11

السلع والخدمات باختًلف مجاالتها تخص كل  مبادئ التسوٌك هذه وتجدر اإلشارة إلى أن

نعرف التسوٌك الثمافً على أنه: لذا سوف ، اإلشارة إلى المنتج الفنًدون  وخصوصٌاتها،

 المتغٌرات مثل السعر والتواصل الفئات المحتمل اهتمامها بالمنتج الثمافً وضبطفن الوصول إلى "

سابما.  تحمٌك األهداف المحددة و، التوزٌع من أجل وضع المنتج على اتصال بعدد كاف من المستهلكٌنو

 ".، وبشكل أكثر تحدًٌدا للمنتجات الثمافٌةًالثماف وهذا ٌنطوي على تطبٌك تمنٌات التسوٌك

لتسوٌك المنتح الثمافً ةالمبادئ األساسٌ
:

 

 "( بنٌة العرض أو المنتجLa construction de l’offre):  ٌمكن تعرٌف

المنتج التسوٌمً على أنه كائن مادي، خدمة، مكان أو فكرة أو منظمة تم 

 .حاجة المستهلن المحددةتلبٌة  تصمٌمها وإنشائها وعرضها لًلستهًلن بهدف

  التواصل(La communication):  ٌتم التواصل على مستوٌٌن: من المبدعٌن

 .، ثم مع المتفرجٌنطلبً العرض من المطاع العمومً أو خاصإلى 

  السعر(Le prix):منتج ال ٌأخذ دائًما فً الحسبان سعر تكلفتهلالسعر المدفوع ل ،

ٌتوافك مع السعر الذي الصحٌح ٌجب أن السعر لكن  المٌمة التً نعطٌها اٌاه. و

 دفعه.المتفرج ٌستطٌع 

 ( التوزٌعLa distribution :) ًٌتم التمٌٌز بٌن منتجات االستهًلن الجماع

تتمثل منتجات االستهًلن الجماعً فً منتجات  .ومنتجات االستهًلن الفردي

ٌجب على منتج ، كذلن األداء الحً التً تمام فً مكان واحد، وفً ولت محدد
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لذلن ٌجب أن التً ٌمكن ان ٌوزع فٌها المنتج،  العرض زٌارة مختلف المناطك 

 ".المناسبتكون فً المكان 

 والعمل بها  تلن المبادئ من تكٌٌف دولكً نستطٌع تسوٌك العروض المسرحٌة، الب

 .تسوٌكالكً تًلئم طرٌمة 

 العرض المسرحً:لتسوٌك  ةالمبادئ األساسٌ

: ٌتجسد المنتح فً (La construction de l’offreأو المنتج )بنٌة العرض  .1

من ناحٌة النوع  العرض المسرحً، الذي ٌبنى حسب حاجٌات المتفرج

 واالسلوب والموضوع.

: ٌكون التواصل مع الصحافة و الجمهور (La communication)التواصل  .2

 ٌلً: ـ إذ ٌجب تحضٌر ماومحترفً المجال الفنٌ

  عبر اإلشهار.وهذا للعرض المسرحً  التروٌجعملٌة 

 الذي ٌحتوي على  البطالة الفنٌة للعرض تحضٌر ملف العرض

مماالت ، ومجموعة من صور العرض، وملخص العرض المسرحً

 ته. مطوٌو ،ملصمة العرضو، الصحف

  الملصمات والمطوٌات على الجمهورتوزٌع. 

   مع التواصل االجتماعً للبماء فً تواصل موالع االنترنٌت واستعمال

والصحافٌٌن المختصٌن فً المجال الثمافً  ومحترفً العروضالجمهور 

 .ومحترفً العروض الحٌة مثل منضمً المهرجانات

ٌجب  تذكرةالسعر  المسرحً ككل وكذا : دراسة سعر العرض(Le prix)السعر  .3

 أن ٌكون فً متناول الجمهور.

 دلٌك، لتحضٌرٌجب ان ٌكون التوزٌع خاضع : (La distributionالتوزٌع ) .4

 ما ٌلً: ٌأخذ بعٌن االعتبار

  .مكان العرض وتولٌته 

 .سعة مكان استمبال العرض 

 .توفٌر كل مستلزمات العرض المسرحً داخل الماعة 

  ٌجب ان تحضر الجوالت المخصصة للعرض المسرحً وهذا عبر تحدٌد

 من مكان إلى مكان آخر.مخطط للتنمل أماكن العرض ووضع 

 :مختلف المنوات، منهاعلى  توزٌع العرض المسرحًوترتكز عملٌة 

 المناة المباشرة: من الُمنتَج إلى المشاهد. .أ 

 المناة غٌر المباشرة:  من الُمنتَج إلى الوسٌط ثم إلى المشاهد. .ب 



4 
 

 لائمة المصادر والمراجع:

1. https://ar.wikipedia.org/wiki/التسويق 

2. Elaborée par Mme TSOULI FAROUKH NEZHA. Résumé de Théorie et Guide de 

Travaux Pratiques Marketing. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/53c7a35d8b384.pdf 

3. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/marketing-culturel.pdf 
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