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هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه الواقع االتفاراي للارويج للمعامل
السياحية وجذب السياح من خالل التأثري يف قراراهتم مبا يؤدي إىل تعزيز انتشار السياحة االتفارايية .واستخدم
العامل االتفاراي ؛
املنهج الوصف للتعريف مباهية السياحة االتفارايية والواقع االتفاراي كأحد تطبيقات العامل االتفاراي القائم
على توظيف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت حملاكاة العامل احلقيق يف بيئة ثالثية األبعاد .وتوصلت الدراسة السياحة اإللكارونية؛
إىل أن الواقع االتفاراي له مزايا عديدة على مستوى كل من السائح وصانع السياحة والبيئة.
السياحة االتفارايية.
الواقع االتفاراي ؛
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The aim of this study is to highlight the role of the virtual reality to promote
tourist destinations and attract tourists by influencing their decisionsto further the
spread of virtual tourism. The descriptive approach was used to define virtual tourism
and virtual reality as virtual world applications based on the information and
communication technology (ICT) to simulate the real world in a three-dimensional
environment. The study concludes that the virtual reality has many advantages at the
level of tourists and tourism makers and the environment.
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 . 1مقدمة:
شهدت السنوات األخرية ثورة معرتفية وتقنية هائلة خاصة مع زيادة استخدام اإلنارنت اليت جعلت من العامل قرية
واحدة بإزالة احلدود املكانية والزمانية ،إياتفة إىل التطور التكنولوج السريع الذي ساهم يف إرساء معامل العامل
االتفاراي  Virtual worldقوامه اخليال والتواجد يف بيئة ثالثية األبعاد حتاك العامل احلقيق  ،ومن أبرز تطبيقات العامل
االتفاراي احلياة الثانية  Second lifeوالواقع االتفاراي  Virtual realityوغريها من التطبيقات .إذ أصبح يف اآلونة
األخرية زيادة اإلعتماد على الواقع االتفاراي باعتباره أحدث تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع
اجملاالت على غرار قطاع السياحة ملا له من مزايا تقدم للسائح بشكل جذاب وممتع متكنه من جتربة السفر بشكل
اتفاراي األمر الذي يؤدي إىل التأثري يف قراره املتعلق بتحديد الوجهة السياحية املقصودة.
1. 1إشكالية الدراسة:

يواجه وكالء السفر ومنظم السياحة عدة عقبات يف التعريف باملعامل السياحية اخلاصة غري املشهورة لدى عامة
األتفراد ،كما أن كتيبات السفر وغريها من الوسائل التقليدية توتفر معلومات حمدودة األمر الذي أدى إىل البحث عن

أساليب مبتكرة ومقنعة تسمح للسياح بالزيارة والتفاعل والرتفع من توقعاهتم وهو ما يوتفره الواقع االتفاراي  .وبناء على
ذلك تصاغ إشكالية الدارسة كما يل  :ما هو الدور الذي يلعبه الواقع االتفتاايي تفي التاويج للسياحة
االتفتاايية ؟
2. 1أسئلة الدراسة:

إنطالقا من السؤال الرئيس تنبثق األسئلة الفرعية:
 ما املقصود بالواقع االتفاراي وما ه أهم مساته؟ ما املقصود بالسياحة االتفارايية وما ه خصائصها؟ -ما ه مسامهات الواقع االتفاراي يف السياحة؟

 4. 1منهج الدراسة:
اعتمدنا على املنهج الوصف من خالل املسح املكتيب للوقوف على أدبيات السياحة االتفارايية الواقع االتفاراي
وحتديد الدور الذي يلعبه يف الارويج للسياحة.
 .2التأصيل النظاي للواقع االتفتاايي:
 1.2تعايف الواقع االتفتاايي:
تفيما يل عرض ألهم تعريفات الواقع االتفاراي :
 الواقع االتفاراي هو يف األساس جمموعة من التكنولوجيا وأجهزة الكمبيوتر تستخدم خللق حماكاة غامرة لبيئةثالثية األبعاد).(Neelakantam& Pant, 2017

55

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)03ص262-250 :

ISSN: 2602-7860

 الواقع االتفاراي هو عبارة عن خلق بيئات ثالثية األبعاد باستخدام الرسومات احلاسوبية وأجهزة احملاكاة( ) Simulationsحبيث هتيأ للفرد القدرة على إستشعارها حبواسه املختلفة والتفاعل معها وتغيري معطياهتا تفيحفز
اإلحساس باإلندماج يف تلك البيئة(الالم و اخلناق.)9002 ،
 الواقع االتفاراي هو واجهة الكمبيوتر تنطوي على احملاكاة يف الوقت احلقيق والتفاعل من خالل قنوات حسيةمتعددة وتتمثل يف البصرية ،السمعية ،واللمس ،والرائحة ،والذوق).(Burdea&Coiffet, 2003
 الواقع االتفاراي من وجهة نظر املعلوماتية هو تفرع من املنتجات اإللكارونية اليت تشكل جتسيداً حاسوبياً ثالثاألبعاد مرتبطاً مع إمكانية تضمني مواييع متنوعة يكون من املمكن أساساً التعامل معها بشكل تفاعل يف بيئة
ثالثية األبعاد (بركات.)9002 ،
 الواقع االتفاراي هو بيئة متكاملة جتمع وتدار بواسطة برنامج حاسو ي حيث يدخل املستخدم يف البيئة ويتفاعلمع الربنامج (الدين.)9010 ،
 الواقع االتفاراي هو تفاعل باستخدام الكمبيوتر يسمح للمشاركني خلق جتارب حماكاة لكل من احلاالتالواقعية وغري الواقعية). (Maymand& al, 2012
 الواقع االتفاراي يعمل على نقل الوع اإلنساين إىل بيئة اتفارايية يتم تشكيلها إلكارونيا من خالل حترر العقلللغوص يف تنفيذ اخليال بعيدا عن مكان اجلسد ،وهو عامل ومه وليس حقيق بدليل حدوثه ومعايشة بيئته ،تففيه
يتم تنفيذ األحداث يف الواقع املفارض ولكن ليس يف احلقيقة(خالد.)9000 ،
 الواقع االتفاراي هو عبارة عن برامج متناسقة ،تقوم بإحاطة املستخدم وإدخاله يف عامل ومه (مصطنع) منخالل عرض املشاهد بالبعد الثالث ،والصوت واملوسيقى واملؤثرات الصوتية والصور الثابتة واملتحركة ،وذلك من
خالل التقنيات املتطورة املتاحة اليت تعط املستخدم الشعور بلمس األشياء يف عاملها احلقيق (العريش ،
.)9010
 الواقع االتفاراي هو وسيط يتألف من احملاكاة احلاسوبية التفاعلية اليت تعرب عن موقف املشارك وأتفعاله ،وتقدمالتغذية الراجعة اإلصطناعيةل واحد أو أكثر من احلواس ،وإعطاء الشعور باإلنغماس أو الوجود يف احملاكاة
).(Craiget& al, 2009
 وحسب  Philippe Fuchsوآخرون عرتفوا الواقع االتفاراي من جانبني الوظيف والفين كما يل :): (Fuchs, Moreau, & Guitton, 2011
 التعايف الوظيفي:الواقع االتفاراي سيساعد على اخلروج من الواقع املادي إىل املكان والزمان االتفاراي  ،و/أونوع التفاعل :التفاعل مع بيئة حماكاة الواقع أو التفاعل مع عامل ومه أو رمزي.

 التعايف الفني :الواقع االتفاراي هو اجملال العلم والتقين الذي يستخدم علوم الكمبيوتر والواجهات السلوكيةللمحاكاة يف العامل االتفاراي سلوك الكيانات ثالثية األبعاد اليت تتفاعل يف الوقت احلقيق مع بعضها البعض
ومع واحد أو أكثر من املستخدمني عرب قنوات اإلستشعار.
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بناءً على التعاريف الواردة أعاله نستنتج أن الواقع االتفاراي هو توظيف التكنولوجيا املتطورة حملاكاة اخلربات
احلقيقية يف بيئة ومهية ثالثية األبعاد تسمح للمستخدم باإلنغماس تفيها والتفاعل من خالل قنوات حسية متعددة
(البصرية ،والسمعية ،واللمس ،والرائحة ،والذوق).
وبذلك يتميز الواقع االتفاراي باخلصائص التالية:
 يعتمد على الخيال. اإلعتماد على الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت. يتم يف بيئة ثالثية األبعاد. الماونة :من حيث اإلستخدام والزمان واملكان. وهمي :خيلق شعور ومه لدى املستخدم كأنه يف العامل احلقيق . المحاكاة :حماكاة الواقع املادي املقصود. التفاعل :يسمح الواقع االتفاراي بالتفاعل من خالل القنوات احلسية التالية :البصرية ،والسمعية ،واللمس،والرائحة ،والذوق.
 اإلنغماس. إصطناع . 2.2أجهزة الواقع االتفتاايي وأدوات التفاعل:

إن نظام الواقع االتفاراي وجد ليدمج الواقع باخليال وذلك من خالل أدوات وأجهزة تفاعلية متكن الواقع االتفاراي
من النجاح يف هدتفه ويف اإلتصال باملستخدم واملشاهد لنقل التجربة احلية مباشرة ،وتقسم هذه األجهزة واألدوات
التفاعلية حسب التصنيف التايل(احلرازي:)9012 ،
1.2.2األجهزة الخارجية :ه جمموعة األدوات واألجهزة اليت توصل باحلاسوب واليت تعمل على جتسيد الواقع

االتفاراي من اخليال إىل احلقيقة وجمموعة هذه األدوات ه :
 1.1.2.2أجهزة التفاعل النشط:

 خوذة الاأس :وه اخلوذة اليت تلبس على الرأس ومثبت بداخلها شاشات صغرية ثنائية األبعاد لعرض الصوروكذلك مزودة بسماعات ،وه تشبه القناع وتعرض الصور واملناظر.

 القفازات اإللكتاونية :عبارة عن قفازات يدوية غالبا ما تكون ذات هيكل متعدد األيالع ،متصلة جبهازحساس يولد التفاعل املطلوب بني املستخدم والبيئة االتفارايية.

 عصا التحكم :وتعمل على التحكم يف اإلجتاهات احلركية وميكن برجمتها لتناسب حركة اجلسد؛ حيث تتحرككعناصر الواقع االتفاراي تبعاً لالجتاه الذي حيرك تفيه املستخدم تلك العصا وهلا العديد من األشكال.

 الفأرة :تستخدم الفأرة للتح رك يف أي اجتاه مباشرة داخل البيئة االتفارايية وتبعاً حلركة يد املستخدم ،وه منأبسط األدوات اليت ميكن استخدامها يف التفاعل واالنغماس.
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 كاات القوة :وه عبارة عن كرة ثابتة غري متحركة حتتوي على أجهزة استشعار يف وسط الكرة ،وحتمل ستدرجات من التحكم وه سهلة اإلستخدام وميكن ببساطة دتفع الكرة يف اإلجتاه الذي تريد التوجه إليه.
 النظارات :توتفر نظارات الواقع االتفاراي تقنية ثالثية األبعاد ،وإعطاء رؤية جمسمة وايحة كما متتاز الصوراملرئية من خالهلا جبودة عالية ،باإلياتفة إىل قدرة النظارة على تتبع احلركة بتحريك الرأس.

 2.1.2.2أجهزة التتبع:
 أجهزة التتبع الميكانيكية :تعتمد هذه األجهزة بشكل أساس على تتبع حركة اجلسم من خالل ارتداء بذلةخاصة مزودة جبهاز يف املواقع املفصلية كالرسغ والكاحل والركب واألكواع.

 أجهزة التتبع البصاية :وه أجهزة استشعارية تتبع حركة العني وتستجيب إىل حركة الرأس من خالل تثبيتاجملسات على موقع العني ،وميكنها من حتديد اجتاه الرأس واالستجابة إىل سرعة حركته.

 أجهزة التتبع اإللكتاومغناطسية :تعتمد هذهاألجهزة على املوجات اإللكارومغناطيسية الصادرة عن احلركة،حيث تعمل مستشعرات اإللكارومغناطسية داخل هذا النوع من األجهزة على رصد احلركات.
 2.1.2.2أجهزة اإلستشعار:

تعمل أجهزة اإلستشعار من خالل املستشعرات املتعددة اليت تعمل بأنظمة األنفريد

Sensors Infrared

واآلراف

 ،RF Systemأي مبجرد االقاراب من جهاز االستشعار تفإنه يتم إصدار األمر .ويتم استشعار الضوء واحلركة حيث
يتم حتويل احلركة أو الضوء إىل شحنات إلكارونية بوساطة ارتباطه مبعاجل حيلل الصورة وحيدد مواقع احلركة.
 2.2.2األجهزة الداخلية:
 المالحة :ويستخدم كوسيلة لتحديد موقع معلومات حمددة بني جمموعة من البيانات واملعلومات الضخمة مثلموقع األشخاص واألماكن واألجهزة واألشكال والصور أينما كانت ،وذلك يتم عرب األقمار الصناعية.
 اإليماءات :يف نظام الواقع االتفاراي ميكن استخدام اإلمياءات للتنقل أو التفاعل مع الكمبيوتر الذي خيلقالواقع االتفاراي  ،والتعرف على اإلمياءات ه العملية اليت يتم هبا تعريف اإلمياء من قبل املستخدم للنظام.

 التالعب المباشا :هو منط لتفاعل اإلنسان مع احلاسوب والذي يقوم بتمثيل األشياء املهمة ،وهو التالعباملباشر للشاشات التفاعلية والتحكم املباشر لألشكال ثالثية األبعاد ،وكذلك التالعب بالصور واألشكال.

 التعاف على الصوت :التعرف على ال صوت هو التكنولوجيا اليت يتم من خالهلا حتويل األصوات ،والكلمات أوالعبارات اليت يتحدث هبا البشر إىل إشارات كهربائية ،ويتم حتويل هذه اإلشارات إىل أمناط الارميز.
 .2السياحة االتفتاايية:

يف السياحة احلديثة يتم استخدام األعمال اإللكارونية واإلنارنت يف جمال السفر والسياحة ،للحصول على

تسهيالت أكثر تفعالية للموردين واملستهلكني السياحيني ،لذا أصبح باإلمكان تسمية أي منط سياح بأنه إلكاروين
إذا ما مت استخدام التقنيات احلديثة يف عرض منتجاته وتقدميها للسائحني على شبكة املعلومات ،ويشمل ذلك كاتفة
العمليات السياحية من عروض الربامج السياحية ،وحجز الرحالت السياحية وتنظيمها من خالل اإلنارنت ،وخدمات
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة)(JIEG

55

ص262 -250 :

دور الواقع االتفتاايي تفي تنمية الصناعة السياحية

ما بعد احلصول على اخلدمة .وعلى يوء ذلك تفيمكن تعريف السياحة اإللكارونية بأنه منط سياح يتم تنفيذ
معامالته اليت تتم بني مؤسسة سياحية وأخرى أو بني مؤسسة سياحية ومستهلك (سائح) من خالل استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وحبيث تتالقى تفيه عروض اخلدمات السياحية من خالل شبكة املعلومات الدولية
(اإلنارنت) مع رغبات مجوع السائحني الراغبني يف قبول هذه اخلدمات السياحية املقدمة عرب شبكة اإلنارنت(درادكه
و وآخرون .)9012 ،كما تعرف بأهنا رقمنة مجيع العمليات وسالسل القيمة يف املنظمة السياحية
). (Miltiadis Lytras& al., 2010
1.2ماهية السياحة االتفتاايية:
السياحة االتفارايي ة توتفر للسياح تفرصة لزيارة وجتربة الوجهة السياحيةباستخدام جهاز كمبيوتر أو تقنيات أخرى.وتوتفر
هذه التكنولوجيات للمساتفرين تفرصة ملشاهدة الوجهة السياحية قبل زيارهتم ،وأتفضل مثال على ذلك جمموعات
البيانات متعددة الطبقات املقدمة من خالل برنامج  Google Earthالذي يوتفر املالحة على مستوى الشارع والصور،
ويشار إليها أيضا بإمسالسياحة االتفارايية ثالثية األبعاد ،حيث ميكن للمشاهدين التفاعل مع الوجهة السياحية دون
السفر تفعال إليها  .وقد اعتمد هذا النوع من التكنولوجيا بالفعل من قبل عدد من الوجهات السياحية ،مبا يف ذلك
جنوب أتفريقيا وإيرلندا ،كندا ،ليكون مبثابة أداة التسويق(Robinson, 2012).
تشري السياحة االتفارايي ة إىل جتربة سياحية يف بيئة إلكارونية ،كبديل للتجربة الفعلية أو الرحلة املادية .سيسمح هذا
النوع من السياحة للمشاركني بالسفر إىل األماكن عرب تقنيات جديدة ،خالية من القيود املعتادة على الوقت واملساتفة
والتكلفة والضعف البشري). (Ali &Frew, 2013
وكأمثلة عن السياحة االتفارايية زيارة أماكن حقيقة مدجمة باالتفاراي  ،كزيارة مكة واملدينة والتجول يف شوارع القدس
ومقدساهتا ...إخل ،أو سواء بزيارة أماكن تارخيية كما كانت قبل مئات السنني كزيارة روما مثال أو مواقع مل يبق منها
إال األطالل). (Itmazi, 2011
وحسب الباحثة السياحة االتفارايية ه تقدمي التجربة السياحية يف العامل االتفاراي (الواقع االتفاراي  ،احلياة
الثانية...،وغريها) من خالل بيئة ثالثية األبعاد تسمح للسائح بالتفاعل بدون حواجز مكانية أو زمنية وتكلفة أقل.
وبذلك ختتلف السياحة التقليدية عن السياحة االتفارايية يف النقاط املذكورة يف اجلدول رقم .01
الجدول رقم ( :)11الفاق بين السياحة التقليدية والسياحة االتفتاايية
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ال حتتاج إىل تكنولوجيا عالية الدقة

حتتاج إىل تكنولوجيا عالية الدقة كأدوات الواقع االتفاراي

حمصورة على الفئة امليسورة دخال

متكن أي تفرد من جتربتها
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ال تتيح التجربة قبل الشراء

تتيح التجابة قبل الشااء

التفاعل البشري موجود

التفاعل البشري منعدم

تساهم يف خلق تفرص العمل

ال تساهم يف خلق تفرص العمل

المصدر :من إعداد الباحثة.

أما العالقة بني السياحة االتفارايية والسياحة اإللكارونية تتمثل يف أنالسياحة االتفارايية جزءا من السياحة
اإللكارونية إال أن السياحة اإللكارونية توتفر مستلزمات الرحلة السياحية من حجز تذاكر السفر وحجز الفنادق وغريها
أم السياحة االتفارايية تفإهنا متثل برنامج الرحلة نفسها حبيث يصبح الارويج جزءا منها(خملف و هداب.)9012 ،
 2.2خصائص السياحة االتفتاايية:
تتميز السياحة االتفارايية باخلصائص التالية): (Miltiadis Lytras& al., 2010
 تجاوز الوقت والمكان :ميكن للسياحة االتفارايية أن تقدم العامل مبا يتجاوز الزمان واملكان للزوار عند الضرورة. التفاعل :يف جمال السياحة االتفارايية ،يعين التفاعل اإلتصال بني األتفراد واحلواسيب وتستخدم السياحةاالتفارايية جمموعة متنوعة من أجهزة االستشعار للتفاعل مع تفضاء املعلومات متعدد األبعاد.
 التكنولوجيا العالية :وتقوم السياحة االتفارايية على تكنولوجيا الواقع االتفاراي وتكنولوجيا املعلومات ،وبدونتكنولوجيا عالية ،ال ميكن خلق السياحة االتفارايية.

 اقتصاد :السياحة االتفارايية ختفض التكاليف ،وجتعل السفر أرخص. اإلحساس المتعدد :بيئة اجلولة االتفارايية ميكن ان تعط الزوار اإلحساس املتعدد للصورة ،والصوت ،واللمس،واخلربة وغريها من التصورات .ويرى

)Zhang, Ma, Zhang (2009

أن طلبات السفر ملعظم األتفراد يصعب

الوتفاء هبا بالكامل بسبب عوامل مويوعية ،مثل الزمان واملكان واالقتصاد ،وغريها .والسياحة االتفارايية تتميز
بالتصور التفاعل متعدد األبعاد على أساس شبكة الكمبيوتر مرنة ومرحية لألتفراد.
2.2مقومات السياحة االتفتاايية:
هناك ثالث مقومات أساسية تعمل على تكوين سياحة اتفارايية يشعر هبا السائح وكأهنا حقيقة وهذه املقومات ه
(عبداهلل:)9011 ،
1.2.2اإلبداع:

ال ميكن إنكار أن السياحة كانت دائما عرية للتغريات بل ه أكثر القطاعات تقلبا واليت تعكس حتوالت يف

األذواق والتفضيالت والتقنيات والسياسة والظروف اإلقتصادية .وتاريخ السياسة هو تناثر من اإلبتكارات املهمة مثل
ظهور مراكز جديدة للحج والسيما مع تعدد األديان يف العامل وترويج بطاقات اإلئتمان ومع اجتاهات العوملة اجلديدة
ظهرت الكثري من اإلبتكارات اليت كانت نتيجة الزدياد املناتفسة بني املوجودين تفعال يف السوق السياح تفضال عن
الداخلني اجلدد.
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إن املناتفسة تدتفع إىل اإلبداع واإلبتكار يف تقدمي اخلدمات السياحية وهناك أربعة أنواع من اإلبداع اليت ميكن أن ترتبط
بشكل مباشر مع قطاع السياحة وه :
 املنتج السياح حيث ترتبط عملية اإلبداع بالسلعة اليت ه غالبا ما يتم إيفاء ما هو جديد عليها. التقنية حيث تكمن عملية اإلبداع يف استخدام التقنيات احلديثة ومدى التطور احلاصل تفيها. اإلدارة ميكن اإلبداع يف نوع اإلدارة اليت تشكل العمل وذلك من خالل تطوير عملية األداء املنظم بشكلجديد.
 عملية اإلبداع اللوجستية وه عملية ابراز الروابط اخلارجية مع الزبون واعضاء سلسلة القيمة اآلخرين.2.2.2الحقيقة الخيالية:
وه متثل املش من خالل عامل اتفاراي والذي يكون مكونه األساس هو نظام الكهف والذي هو عبارة عن غرتفة
تكون على شكلني:
 غرتفة حتتوي على كامريات حيث ميكن للسائح أن يشاهد كل ش ء من حوله داخل هذا الفضاء االتفاراي  ،أوأن جيد شخصا بعيدا عنه يف بلد آخر موجود معه داخل هذا الكهف وكأنه جيلس أمامه.
 اإلستعانة بنظارات ثالثية األبعاد داخل الكهف ك يتمكن من الدخول يف عامل خيايل أكثر دقة.وهنا يتم تطبيق بيئة مماثلة للبيئة احلقيقية اليت ينتقل اليها الشخص اتفاراييا من خالل احلاسوب.
2.2.2التذوق الجمالي:
يقصد باملكون اجلمايل هو ذلك الشعور الذي ينبعث بداخل املستخدم للسياحة االتفارايية يف حلظة االنغماس يف
الفضاء االتفاراي عندما يعرض أمامه املشاهد الصورية والبيئة الفنية بشكل خاص واحلالة اجلمالية بشكل عام .حيث
يشعر مستخدم السياحة االتفارايية باملتعة والسرور املقارن بالشعور باالكتشاف والتأمل والتغري املعريف والدهشة
واإلهتمام والتوقع والتخيل والشعور بالغموض وحب االستطالع.
 .4سلبيات السياحة االتفتاايية):(Rahman &Bhowal, 2017
 االتفتقار إىل "جتربة حقيقية" ،خاصةً بالنظر إىل الطا بع االجتماع للسياحة ،واليت ميكن أن تسهل التفاعل معالثقاتفة والاراث احملليني ،بدالً من جمرد املراقبة السلبية.
 سيؤثر على عدد كبري من الوجهات خاصة على البلدان الفقرية املعتمدة على عائداهتا السياحية ،اليت تعترب متخلفةوبعيدة عن املناطق الكبرية املستهلكة للسياحة يف العامل.
 املخاطر الصحية ،اليت حددها بعض املؤلفني كنتيجة لالنغماس أو استخدام معدات الواقع االتفاراي حمدودية الذكريات ،واحلد من تسجيل وإحياء جتربة العطلة ومجع التذكارات املادية. اآلثار اإلجتماعية املارتبة على إنشاء جيل من مدمين الواقع االتفاراي احملتملني غري القادرين أو غري الراغبني يفالتواصل مع إخواهنم من البشر.
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 .5دور الواقع االتفتاايي تفي تعزيز السياحة:
مع اإلنتشار اهلائل لتطبيقات اهلاتف احملمول ،تستفيد صناعة السياحة من الواقع االتفاراي لتوتفري جتربة اتفارايية
وغريبة للسياح مبيزات تفاعلية وواجهة سهلة االستخدام). (Shaikh, Bokde, Ingale, &BhanuTek, 2018
من منظور التسويق ،الواقع االتفاراي لديه القدرة على إحداث ثورة يف ترويج وبيع السياحة كما سيكون لدى
منظم الرحالت السياحية ووكالء السفر القدرة على تقدمي للسياح احملتملني جتربة حماكاة لرحلتهم املخطط هلاعلى
عكس الكتيبات وأشرطة الفيديو باعتبارها أدوات سلبية .إن استخدام الواقع االتفاراي للمبيعات والارويج للسفر
ليس مكلف تفقط لوكاالت السفر ،بل سيشركها أيضا يف نوع جديد متاما من التكنولوجيا (Williams & Hobson,
) .1995تفعلى سبيل املثال :بالتعاون مع شركة سامسونج ( ،)Sumsungقدمت جمموعة تفنادق ماريوت ما يسمى
خبدمة الغرف االتفارايية ( )VRoomوقد مت جتهيز هذه الغرف مبجموعة الواقع االتفاراي  ،وقد حظ الضيوف يف
هذه الغرف بفرصة متابعة مغامرات ثالثة مساتفرين عامليني من جبال أندريس إىل سوق يف بكني إىل متجر لبيع اآليس
كرمي يف رواندا .وأدى اجلمع بني رواية القصص وجتربة الواقع االتفاراي إىل جناح كبري:تقريبا  500مليون انطباع يف
وسائل اإلعالم االجتماعية .كما تستخدم جمموعة ( )The Thomas Cook Groupتكنولوجيا الواقع االتفاراي
للارويج ملنتجاهتا يف عشرة خمازن خمتارة يف اململكة املتحدة وأملانيا وبلجيكا من خالل التجربة قبل الشراء
).(Schegg &Stangl, 2017
وأشار  )1002( Hobson&Williamsإىل أن الواقع االتفاراي  ،جمهز مبكونات التصور تقدم التفاعل واإلنغماس
يف جتربة اتفارايي ة يف جمال السياحة اليت تؤثر على التخطيط لرحلة السياح والتأثري على صناعة السياحة .وأشار
 ) 9002( Williamsإىل أنه استجابة لإلجتاه املتزايد للتسويق التجرييب ،تفإن تكنولوجيا الواقع االتفاراي اليت تتضمن
الوسائط املتعددة تساعد املسوقني يف السياحة على خلق جتربة ال تنسى تدمج املعىن واإلدراك واإلستهالك ووالء
العالمة التجارية.
ويشري  )9010( Guttentagأن تكنولوجيا الواقع االتفاراي توتفر تطبيقات خمتلفة ملهني السياحة والباحثني من
حيث ختطيط السياسات السياحية ،والتسويق السياح  ،واملعامل السياحية والارتفيه واحلفاظ على مواقع الاراث
السياح وباإلياتفة إىل ذلك ،تفإن تكنولوجيا الواقع االتفاراي الناشئة لديها إمكانيات إلستخدامها من قبل املهنيني
يف التدريب والتعليم يف جمال السياحة ). (Yu Chih Huang et al, 2016
يوصف الواقع االتفاراي ليكون واحدا من التطورات التكنولوجية املعاصرة اهلامة له تأثري كبري على صناعة
السياحة.وقد نوقشت األدوار (احملتملة) للواقع االتفاراي يف إدارة السياحة وتسويقها يف األدبيات السياحية ،وتفيما
يل أهم هذه األدوار ): (TussyadiahIis& al., 2017
 اقارح الواقع االتفاراي كبديل ملنتجات السفر والسياحة (أي اإلستعاية عن الزيارة الفعلية)) (Cheong, 1995مما جيعله مفيدا إلدارة املناطق احملمية ،مثل مواقع الاراث الطبيع والثقايف (أي لتحديد عدد
السياح أو تقييد الزيارة ،وبالتايل ،مسامهة إجيابية يف اإلستدامة)؛
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 اإلبتكارات األخرية يف الواقع االتفاراي توتفر إمكانات غري حمدودة للزيارات االتفارايية اجلماعية إىل الوجهاتالسياحية الفعلية؛
 توتفر أجهزة الواقع االتفاراي منخفضة التكلفة ووتفرة احملتوى االتفاراي املتعلق بالسياحة جيعل من السهل علىالناس جتربة اجلوالت االتفارايية للمدن السياحية واملعامل السياحية؛
 وتشري عدة دراسات إىل أن الواقع االتفاراي هو أداة تسويقية قوية للسياحة( )Huang, et al., 2016; Williams & Hobson, 1995; Williams, 2006تفهو يوتفر للمسوقني تفرص تقدمي
املزيد من الصور املقنعة للوجهات السياحية للسياح احملتملني من خالل إعطائهم شعورا ما هو عليه أن يكون هناك،
أي "التجابة قبل الشااء".
ووتفقا ل ـ ـ ـ  ،)9000( Servidio &Pantanoالواقع االتفاراي يعزز السياحة من خالل دعم
): (Miltiadis Lytras& al., 2010
 إنشاء منتج سياحي مخصص مبتكا :تدعم أدوات الواقع االتفاراي تطوير بيئات رقمية جديدة ،مثلالسيناريوهات التفاعلية ،حيث قد جيد البشر معلومات تفاعلية ومفيدة حول الوجهات ،وتتألف هذه البيئات من
املناظر الطبيعية ومناطق معينة مثل املتاحف واحلدائق وغريها من األماكن .والتفاعل مع البيئات يسمح للسياح
باحلصول على املعلومات املطلوبة بطريقة مسلية وسريعة ،وحتسني عملية اإلتصاالت السياحية.
 تجابة الزوار :إن املستوى العايل من التفاعل يف البيئات االتفارايية حيسن الصلة بني الارتفيه والتعليم ،من خاللتوتفري جتربة سياحية وتعليمية أكثر جاذبية .يف الواقع ،يتعرض الزوار إىل حمفزات جذب خمتلفة قادرة على اصطياد
اهتمامهم والتأثري على توقعاهتم.
 تصميم مداخل جديدة لتعزيز المناظا الطبيعية السياحية :السيناريوهات االتفارايية مفصلة وغنية مناملعلومات ،وه متاحة جلزء كبري من املستخدمني .وبالتايل ،الواقع االتفاراي يدخل أدوات جديدة قادرة على
دعم كل من السياح خال ل عملية صنع القرار ،من خالل توتفري معلومات خمصصة عالية ،وإشراكهم عاطفيا
خالل اإلستكشاف الرقم للسيناريوهات أعيد بناؤها.
إياتفة إىل األدوار السابقة للواقع االتفاراي يساهم أيضا يف تعزيز السياحة كما يل :
 الواقع االتفاراي يتيح الفرصة للسياح لزيارة املواقع املهددة باإلنقراض كبديل للزيارة احلقيقية من أجل احلفاظ علىاملعامل السياحية لألجيال القادمة). (Inversini &Schegg, 2016
 تكمن إمكانات الواقع االتفاراي يف السياحة يف قدرته على توتفري معلومات حسية وبصرية إياتفية للسياحاحملتملني .وهلذه اخلاصية أمهية خاصة يف جمال السياحة ألن معظم املنتجات السياحية تعرف بأهنا سلع ثقة؛ تفف
حالة عدم إختبار اخلدمة السياحية مسبقا يعتمد العمالء يف قرار احلجز على املعلومات الوصفية اليت يتلقوهنا
تفقط من خالل القنوات اإلعالمية أو اإلجتماعية .ويف إطار هذه العملية املعقدة الختاذ القرارات ،ميكن للواقع
االتفاراي أن يساعد على توتفري معلومات أكثر ثراء .وميكن للمستخدمني السفر إىل الوجهة البديلة االتفارايية؛
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تفاألشخاص الذين حيصلون على هذا النوع من التكنولوجيا يتخذون قرارات أكثر إستنارة بسبب ثراء املعلومات
املتاحة ولديهم أيضا توقعات أكثر واقعية بشأن رحلتهم املقبلة وقد يؤدي ذلك إىل إجازة مريية أكثر للسائح
وزيادة النجاح يف حتديد الوجهة). (Schegg&Stangl, 2017
 ميكن أن يغط الواقع االتفاراي ستة جماالت رئيسية للسياحة والتخطيط واإلدارة والتسويق والارتفيه والتعليموإمكانية الوصول واحلفاظ على الاراث وميكن للواقع االتفاراي أن ينتج خريطة تشمل مجيع العناصر السياحية،
مثل التضاريس ،والطرق ،والنقل الربي ،واخلدمات ،واملراتفق ،واملعامل السياحية ،واألنشطة.الواقع االتفاراي ميكن
أن يكون مبثابة أداة التسويق لوكاالت السفر ،كما يسعى الواقع االتفاراي إىل تبديد عناصر عدم اليقني ويضمن
أن تكون توقعات الزوار قريبة من التجربة الفعلية الالحقة ألنه ميكن أن يوتفر معلومات كاملة عن املكان ويف
الوقت نفسه ،وإعطاء املستخدم جتربة اتفارايية للوجهة السياحية اليت يريد السفر إليها مقارنة بكتيبات السفر
وحزم الوسائط املتعددة ،تفإهنا تعط تفقط املعلومات سياحية عامة عن الوجهة السياحية مما جيعل الواقع االتفاراي
أداة تسويقية أتفضل إلقناع السياح لزيارة الوجهة الفعلية ) . (Erkan Sezgin, 2016كما تشري البحوث ذات
الصلة بالواقع االتفاراي يف سياق التسويق السياح أن الوجهة االتفارايية يف بيئة العامل االتفاراي ثالث األبعاد
ميكن أن تؤثر على ختطيط الرحلة السياحية ،وصورة الوجهة ،واملواقف اجتاه الوجهة). (SivSkard, 2016
 .6أمثلة عملية حول السياحة االتفتاايية:

قامت الدول املتقدمة بتوظيف تقنية الواقع االتفاراي يف اجملال السياح تفمثال قام مكتب سياح بريطاين بإطالق
تطبيق للواقع االتفاراي ميكن تشغيله على اهلواتف اجلوالة ونظارات الواقع االتفاراي يعرض جمموعة من عروض
الفيديو احمليطية يف  020درجة لتشجيع السياحة يف بريطانيا وأملانيا وبلجيكا ،والحظ ارتفاعا مباشرا يف حجوزات
الفنادق والتذاكر ،مع إطالق تفيديو حميط لتشجيع السياحة إىل مدينة نيويورك الذي جنم عنه زيادة يف احلجوزات إىل
تلك املدينة .ومن شأن هذه التقنية إعادة اإلقبال على املكاتب السياحية عويا عن مواقع احلجوزات ،ذلك أن تلك

املك اتب ستوتفر جتربة مميزة للسياح احملتملني داخل املكاتب نفسها ،األمر الذي سيزيد من احتمال جعل الزائر حيجز
مباشرة بعد التجربة.
وعلى الصعيد العر ي ،ميكن استخدام تقنية الواقع االتفاراي لتقدمي جتربة استكشاف األهرامات من الداخل،أو
املرور يف سيق الباراء أو زيارة أعلى نقطة لربج خليفة يف د ي،وحىت للسياحة الدينية يف املدينة املنورة ومكة املكرمة
لعرض كيفية أداء مناسك احلج والعمرة بالطريقة األمثل ملن مل خيتربها يف السابق من حيث أماكن الدخول وأداء
املناسك املطلوبة ومن مث اخلروج دون إعاقة اآلخرين ،وغريها(،/https://aawsat.com/home/article/1022631
.)9010
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إذ قامت لبنان بتطبيق تقنية الواقع االتفاراي على معلم سياح قلعة جبيل األثاية يف لبنان .باستخدام
النظارات يف رحلة داخل القلعة مع إرشادات سياحية وشرح تارخي عن القلعة ومكوناهتا .كما استطاع الفريق املكلف
بذلك أن يظهر القلعة من الداخل قبل تعريها للدمار اجلزئ عرب الزمن ،وذلك عرب تصورات وختيالت معمارية
وتوقعات شبه دقيقة للتغريات اليت تعريت هلا.
وتبدأ العملية باستحضار شكل ثالث األبعاد ،ويكون ذلك عن طريق التقاط صور متصلة باملعلم من مجيع الزوايا مع
حركة دقيقة يف اجتاهات معينة ،من مث يتم تركيب ومعاجلة هذه الصور بدقة للحصول على الشكل ثالث األبعاد
للمعلم .بعدها يتم دمج هذا الشكل مع حميطه ،وتتم إياتفة مؤثرات صوتية وآلية للحركة عن طريق برنامج
خاص()9010 ،https://www.almodon.com/society/2018/5/4كما مبني يف الشكل رقم .01
الشكل رقم ( :)11قلعة جبيل األثاية بتقنية الواقع االتفتاايي

Source: https://www.almodon.com/society/2018/5/4/,18/05/2019.

ويف مصر وادي امللكات تقع التحفة املعمارية (املقربة العجيبة) ،حيث قبل  0920عاما بىن رمسيس الثاين لزوجته
احملبوبة مقربة عجيبة متيزت بنقوش نادرة ولوحات مجالية جتذب الروح ،وبعد سنوات طويلة حني أعيد اكتشاف املقربة
عام  ، 1002كانت حالة املقربة مهددة ورسوماهتا غري وايحة ،إذ ترسبت األمالح والرطوبة على اجلدران بفعل
الزمن ،لقد احتاجت تلك املقربة لعشرات السنوات حىت تعود من جديد ألصلها كما كانت ،لكنها رغم ذلك مازالت
مهددة باخلط ر ،تفالرطوبة املنبعثة من أجساد وأنفاس رواد املقربة قد تعيد تنشيط البكترييا والفطريات اليت تراكمت
داخلها على مر السنني ،لذا تفكان احلل اقتصار دخوهلا على جمموعة صغرية للغاية من الزوار ،حيث تبلغ سعر التذكرة
ألف جنيه.
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لكن يبدو أن هذا املبلغ لن يصبح عائقا كبريا للزيارة ،تفقد قدمت التكنولوجيا اليوم جتربة مثرية لالهتمام يف الواقع
االتفاراي  ،واليت تسمح لك بأن تتجول يف املتحف وترى بعينك هذا املشهد الرهيب ،إذ تعاونت وزارة اآلثار مع
إحدى الشركات العاملية املتخصصة يف صناعة تقنيات ثالثية األبعاد ،وقضى تفريق من الشركة داخل املبعد شهرين
متكاملني ،ليحول آالف الصور واللقطات إىل جتربة هنائية ميكن مشاهدهتا من خالل تقنية الـواقع

االتفاراي ()9010 ،http://www.soutalomma.com/Article/820274؛ والشكل رقم  09يعرض صورة ثالثية
األبعاد للمقربة العجيبة.
الشكـل رقم ( :)12المقباة العجيبة

المصدر.18/05/2019 ,http://www.soutalomma.com/Article/820274:

 .7الخاتمة:

 السياحة االتفارايية ه جزء من السياحة اإللكارونية ،توظف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقدمي التجربةالسياحية يف العامل االتفاراي (الواقع االتفاراي  ،احلياة الثانية...،وغريها) من خالل بيئة ثالثية األبعاد تسمح
للسائح بالتفاعل بدون حواجز مكانية أو زمنية وتكلفة أقل.
 يعد الواقع االتفاراي أحد تطبيقات العامل االتفاراي ومنهج مبتكر جوهره اخليال من خالل حماكاة العاملاحلقيق يف بيئة ومهية يطلق عليها بيئة ثالثية األبعاد.
 يتميز الواقع االتفاراييباإلنغماس والتفاعل واملرونة. إن الواقع االتفاراي بأدواته املختلفة يساهم يف الارويج للسياحة على مستوى كل من السائح واملنظماتالسياحية والبيئة كما هو مبني أدناه:
 السائح: ميكن الواقع االتفاراي األتفراد ذوي املداخيل الضعيفة من زيارة املعامل السياحية وتوتفري تكاليف السفر والنقلواملعيشة.
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 يتيح للسائح التجابة قبل الشااء من خالل التفاعلوكأنه يف العامل احلقيق . مساعدة السائح على اختاذ القرار الصحيح بشأن الوجهة السياحية املرغوبة؛ حيث أن الواقع االتفاراي يوتفرمعلومات ثرية وغنية.
 المنظمات السياحية: يعترب الواقع االتفاراي أداة تفعالة للتسويق السياح . يساعد الواقع االتفاراي مروج السياحة إقناع السائح بسهولة نتيجة لتقدميه جتربة التفاعل وحماكاة املكاناملقصود على عكس الطرق التقليدية ،بشرط أن يتم تقدمي التجربة االتفارايية بشكل متهيدي للرحلة السياحية
وليس بديال عنها.
 جذب أكرب عدد ممكن من السياح. ختفيض التكاليف مثال :ختفيض تكاليف طبع كتيبات السفر وغريها. املسامهة يف زيادة توقعات السياح حول الوجهة السياحية. -البيئة:

 يساهم الواقع االتفاراي يف إستدامة السياحة؛ إذ يعمل على حتديد عدد السياح يف املناطق احملمية للحفاظ عليهابشكل عام والبيئة بشكل خاص من خالل السماح للسائحني بزيارة املقاصد السياحية اتفاراييا مما يساهم يف
التقليل من نسبة التلوث اليت خيلفها السياح نتيجة للتنقل واإلقامة واملعيشة وبالتايل استدامة السياحة.
على غرار النتائج املتوصل إليها نوص املؤسسات اجلزائرية الناشطة يف اجملال السياح استغالل املزايا اليت يوتفرها الواقع
االتفاراي للتعريف باملعامل السياحية اجلزائرية وتأهيلها كوجهة سياحية عاملية ملا تزخر به اجلزائر كدولة من مقومات
سياحية طبيعية وأقاليمها اجلغراتفية املتنوعة.
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