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 مقدمه : 

" ظاهرة صنعت عهداً جدٌدا , وال تزال ، وٌنظر إلٌها على أنها جزء "New mediaُتعتبر الوسائط الجدٌدة  

جتماعً والتكنولوجً والثاايً وبختتصار كجزء من ثااي  تكنولوجٌ  " من مشهد أكبر بكثٌر من التغٌر اإل

Technoculture ًجدٌدة. يتعد الوسائط الجدٌدة مؤشر رئٌسً للتحول من الحداث  إلى ما بعد الحداث "و عنصرا "

 Newد مصطلح "الوسائط الجدٌمساهماً يً عملٌات العولم  والتحول من العصر الصناعً  إلى عصر المعلومات. و

media  ٌشٌر يً الواقع إلى مجموع  واسع  من التغٌٌرات يً وسائل و" ظهر يً الجزء األتٌر من الارن العشرٌن

وتزاٌد الوقت الزمنً تسارع إعتماد المستهلك على الوسائط الرقمٌ  والشبكٌ  ومع  . ستتداماإلعالم واإلنتاج والتوزٌع واإل

من تالل أجهزة الوسائط الرقمٌ   المتلاً ذاته ه اإلعالن إلىٌتوج سائط الرقمٌ  والذي ٌاضٌه المتلاً يً التفاعل مع الو

منايس من تالل الوسائط الجدٌدة عالن كانوا ، أصبح اإلالشتصٌ  المتصل  بالشبك  التً ٌصطحبها المستهلكٌن أٌنما 

للمعلنٌن تادٌم تجرب  العالم  جدٌدة وسائط الالتانٌات التفاعلٌ  للوتتٌج حاٌاً داتل المشهد اإلعالنً المتغٌر بسرع  كبٌرة، 

التجارٌ  المعززة للمستهلكٌن من تالل تادٌم األلعاب عبر اإلنترنت، وردود الفعل الفورٌ  وتبادل المحتوى، مما أدى إلى 

إضايٌ  وير تدابٌر جدٌدة وتوالتً  تحسٌن التأثٌرات على سلوك المستهلك. كما تتٌٌح الوسائط الرقمٌ  مااٌٌس األداء

لفاعلٌ . وتعد مااٌٌس األداء أمر بالغ األهمٌ  لتطور صناع  اإلعالن نظراً لتحاٌاها مكاسب الكفاءة وتشجٌع مزٌد من 

ستجاب  المستهلك لألنشط  التسوٌاٌ , والعائد على إستثمار للمعلنٌن من حٌث اإلنفاق. وتساهم نحو عوائد أيضل على اإل

ومن هنا كانت يكرة البحث يً محاول  الوصول إلى ممٌزات اإلعالن  يً الوقت الحاٌاً.االستثمار ٌتم قٌاسه بدق  أكثر و

 من تالل الوسائط الجدٌدة لتوظٌفها إلبداع أيكار إعالنٌ  مبتكرة أكثر ياعلٌ  وقابلٌ  للاٌاس.

 :  محىدود  يىً الرقمٌى  والشىبكٌ  إال أن البحىوث مازالىت  طعلىى الىر م مىن التزاٌىد المسىتمر للوسىائ مشكلة البحث

، وقصور معظم الحمالت اإلعالنٌى   يىً اإلسىتفادة مىن اإلمكانىات من تاللها  إلعالنل اإلمكانٌات التً تتٌحها معري  

 ." New mediaالكامل  التً تتٌحها الوسائط الجدٌدة "

                                                 
 : أصىبح األداء أسىاس علىى اإلعىالن. للاٌىاس قابلى  نتىائج هنىاك تكىون عنىدما ياىط شىتريالم ٌديع التً اإلعالن أشكال من شكل هو مقاييس اآلداء 

المعلنىٌن .اإلعىالن عىن الناتجى  المستتدم إجراءات قٌاس الممكن من أنه حٌث اإلنترنت، وتاص  اإللكترونٌ ، اإلعالم وسائل انتشار مع شٌوعا أكثر
األهمٌىى   بىىالغ أمىىر األداء ماىىاٌٌس وتطىىوٌر. بهىىم التاصىى  االسىىتثمار علىىى العائىىد تاىىدٌر تحسىىٌن أجىىل مىىن األداء أسىىاس علىىى بالماىىاٌٌس اآلن مهتمىىون
 cost per click CPC) اإلعىالن مثىل تكلفى  الناىرةاإلنفاق علىى اإلعىالن. ومنهىا   من المزٌد الكفاءة وتشجٌع اإلعالن لتويرها  صناع  لتطوٌر

 of unique (CPM: cost per mile or number) لكىل ألىظ ظهىور لتكلفى  وا(، cost per Action :CPA ) والتكلفى  علىى الفعىل (،:
visitors).).أو عدد من الزوار ، 


