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  السياحية إلى مصر الحركة في تنشيط االفتراضي الواقع دور
 مروة على عبد الوهابة و أسماء سعيد سالم

 جامعة قناة السويس ،كلية السياحة والفنادق ،قسم الدراسات السياحية
 امللخصمعلومات املقالة              

وهى تقنية  ، الواقع االفتراضيمن أهم تطبيقات التكنولوجيا التي ظهرت مؤخرًا هي تكنولوجيا 
حاسوبية تتضمن محاكاة بيئة حقيقية بنماذج ثالثية األبعاد تعمل على نقل وعى اإلنسان إليها 
بحيث يشعر وكأنه يعيش فيها ويتفاعل معها، والواقع االفتراضي له العديد من التطبيقات في 

إلقاء الضوء على تكنولوجيا ويهدف البحث إلى  شتى مجاالت الحياة والتي من أهمها السياحة.
  التي تكنولوجيا المعلومات مع تحديد المعوقات  فيوعلى تجارب تطبيقاتها  االفتراضي الواقع 

تواجه تطبيقها من وجهة نظر شركات السياحة. أظهرت نتائج تحليل االستبيان وجود عالقة  
لوافدين إلى مصر مما  ا ياحوزيادة أعداد الس االفتراضييجابية بين تطبيق تكنولوجيا الواقع إ

 ى تنشيط الحركة السياحية إلى مصر. عليساعد 

 المرجعي   االستعراض
فهو يقوم على إحداث المعرفة لدى السائح   ؛يعتبر الترويج للبرامج والمقاصد السياحية أحد أهم عناصر المزيج التسويقي
لجهود التنشيطية.  ويعتمد التنشيط السياحي وإيجاد تفاعل إيجابي بينه وبين المعلومات التي قد حصل عليها من خالل ا

عالوة على بعض الوسائل األخرى ، على استخدام بعض الوسائل التقليدية كاإلعالن، العالقات العامة والبيع الشخصي
غير التقليدية كالمعارض والمهرجانات. ومع حدوث الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي في كافة المجاالت تطورت 

ئل التنشيطية في المجال السياحي إلى أن ظهرت مؤخرًا وسيلة حديثة وهى تكنولوجيا الواقع االفتراضي التي يستطيع الوسا
 (. 2017من خاللها الشخص التعامل والتعايش مع بيئة خيالية ثالثية األبعاد تقوم على أساس المحاكاة )العمرجى، 

 االفتراضي مفهوم الواقع 
المحيط الذي نستطيع ، الذي يعرف علي أنه االفتراضي البد من اإلشارة إلى تحديد معنى الواقعبداية قبل أن نعرف الواقع 

 (. 2018، مروةعن طريق االحتكاك الملموس بها في أبعادها القابلة لإلدراك ) من خالله التعايش مع الحقيقية،

افتراضية تضاهى نظيرتها ( بأنه بيئة 2017م، ولقد تعددت المفاهيم التي تناولت الواقع االفتراضي لعل من أحدثها )إبراهي
 Asmaa تيكون فيها الشخص لديه القدرة على العيش والتعايش معها من خالل مجموعة من األدوات. وأضاف ،الحقيقية

et al. (2017 ) أن تكنولوجيا الواقع االفتراضي من الممكن أن تحقق فوئد عظيمة في العالم الواقعي باعتبارها أنسب طريقة
العالم   تشبهكانت ظروفه، فهي تعمل على تمكين الشخص من االنغماس والتفاعل في بيئة ثالثية األبعاد  لمحاكاته أياً 

 حيث ال يرى أو يشعر بأي شيء خارجها.بويشعر فيها الفرد بالوجود التام ويتعامل معها بمنتهى الحرية  ،الحقيقي

 االفتراضيظهور الواقع 
ر كالرك" منذ نصف قرن بتأليف كتاب سمى الواقع والنجوم قام فيه بتخيل مجموعة من  قام المفكر األمريكي "آرث

وذلك عن   ،بعضهم البعض بالرغم من بعد المسافات بينهمبويتصلون  ،األشخاص يقومون بحضور المؤتمرات واالجتماعات
ثم   1989عام  Virtual Realityطريق أجهزة الكترونية عالية الجودة، وعلى هذا فقد عرف مصطلح الحقيقة االفتراضية 

  ، العالم االفتراضي والبيئة االفتراضية Cyper Spaceتوالت بعد ذلك ظهور عدة مصطلحات مثل الحقيقة االصطناعية 
 (. 2016)محمود، 
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والذي عرف بذلك االسم نظرًا ألن الشخص يكون فيه مستغرقًا تمامًا  االستغراقيويرتبط مصطلح الواقع االفتراضي بنظيره 
، عالوة على أنه يقوم بتقديم إمكانيات هائلة ال حدود لها من : الضوء، الصوت، مصطنع ثالثي األبعادعالم آخر  في

 (. 2012وكلها بمثابة المقومات األساسية الالزمة للواقع االفتراضي )نشوى،  ،اإلدراك الحسي، الرؤية واضطراب المشاعر

( سهولة الحصول على الخبرات 1يز بمجموعة من المميزات، وهي: ) ( أن الواقع االفتراضي يتم2016وأوضح السيد )
( القدرة على حل  3( إمكانية تمثيل العالم الحقيقي واالنغماس معه؛ )2البديلة لمثيلتها الحقيقية والتعايش معها؛ )

 ( سرعة الوصول إلى المعلومات ونقلها.5؛ )والزماني( عدم التقيد بالبعد المكاني 4المشكالت؛ )

 اع الواقع االفتراضي أنو 
 -(، وهي: 2015، شيرينتوجد عدة أنواع وتقسيمات للواقع االفتراضي ولكن أهمها هو تقسيم )تيوكر( إلى ثالثة أنواع )

وذلك   ،يعتمد على االتصال بين الشخص والبيئة االفتراضية من خالل االستغراق التامو : االستغراقيالواقع االفتراضي  -
ا بمنظار ثنائي يتم وضعه على العين، من عيوب هذا النوع ارتفاع الكلفة وعدم نقاء  عبر خوذة رأس يتم تزويده

 الصورة؛

: ويقوم على االتصال بين الشخص والواقع االفتراضي من خالل استغراق شبه تام االستغراقيالواقع االفتراضي شبه  -
ل مع البيئة االفتراضية يتم عن طريق  وذلك عبر استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح، ومن عيوب هذا النوع أن التفاع 

 مشارك واحد فقط بينما باقي المشاركين درجة تفاعلهم سلبية؛ 

 ، : يتم االتصال بين الشخص والواقع االفتراضي بدرجة منخفضة جدًا من االستغراقيالواقع االفتراضي الالاستغراق -
 وع انخفاض كلفته.وذلك عبر الفأرة ولوحة المفاتيح والقفاز، ومن أهم مميزات هذا الن

 المالمح األساسية للواقع االفتراضي 
 في: وتتمثل،  االفتراضي( مجموعة من المالمح للواقع 2002) الحصري ذكر 

والذي يعنى التعايش التام للشخص مع العالم   ،االستغراق: ويعد من أبرز وأهم المالمح التي تميز الواقع االفتراضي .1
 الواقع الفعلي بالشكل الذي ال يستطيع التفريق بينهما؛والتفاعل معه وكأنه في  ،االفتراضي

 اإلبحار: إمكانية تحرك الشخص داخل العالم االفتراضي دون ترك مكانه؛ .2

 المقياس: إعطاء الشخص الحجم الذي يتناسب مع الواقع االفتراضي سواء بالزيادة أو النقصان؛  .3

 ها الواقع االفتراضي في أي اتجاه؛ مكان الرؤية: القدرة على تغيير الزاوية التي يرى من خالل .4

 التفاعل: كيفية التفاعل مع الواقع االفتراضي والتكيف معه مع القدرة على تعديله أو تفسيره؛ .5

 التلقائية والتغيير المستمر؛ .6

المحاكاة: تعامل الشخص مع مختلف الظروف والمواقف في الواقع االفتراضي بنفس طريقة التعامل التي تتم في مثيله   .7
 قعي؛الوا 

المشاركة: تعنى مشاركة عدد من األشخاص في استخدام الواقع االفتراضي في نفس اللحظة وذلك من خالل مجموعة   .8
 شبكات االتصال التي تربط بينهم.
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 االفتراضيسلبيات تكنولوجيا الواقع 
( عدم تأثر  2نين؛ )( محدودية استخدام النظام لكلفته المرتفعة، حيث يقتصر على أشخاص معي1تتمثل السلبيات في: ) 

جميع حواس اإلنسان، حيث يتم التعامل فقط مع حواس السمع والبصر واللمس بالرغم من أنها تعد كافية حتى اآلن لتحقيق 
( االستخدام المفرط لبرامج الواقع االفتراضي قد يكون له تأثير سلبي في 3درجة من االنغماس الكلى في البيئة المجربة؛ )

 (. 2016ن، الصحة )عفاف و آخرو 

 أهم تطبيقات الواقع االفتراضي
 (، ومنها:2016للواقع االفتراضي العديد من التطبيقات )حسين، 

التدريب: من خالل بناء أنظمة تدريب تحاكى المعدات الحقيقية وذلك لتدريب المستخدم عليها واختبارها قبل أن يتم  .1
 (؛Flight Simulatorsة محاكاة الطيران التدريب على نظيرتها الحقيقية ومن أهم هذه األنظمة )أجهز 

التعلم: تتضمن تطبيقات الواقع االفتراضي في التعليم زيارات افتراضية ومحاكاة ألشياء قد يصعب على الطالب   .2
مثال ذلك زيارة المتاحف والمعارض االفتراضية والتجول فيها ومشاهدة جميع أجنحتها سواء من بعيد  ،الوصول إليها

 ؛على ما تحتويه من معروضات أو قريب والتعرف

الطب: يمكن االستفادة من تطبيقات الواقع االفتراضي في مجال الطب في عدة نواحي أهمها: العمليات الجراحية؛   .3
 وذلك من خالل تجربتها بصورة ثالثية األبعاد قبل إجرائها علي جسم اإلنسان؛

يون باالعتماد بدرجة كبيرة علي الواقع االفتراضي في  مجال اإلعالم المرئي: تقوم شركات إنتاج برامج وأفالم التلفز  .4
عن طريق بناء عالم ثالثي  في صناعة السينما , كما يمكن استخدامه أيضاً عالنات ومقدمات البرامجتصميم اإل
 اإلبعاد؛

طيع السائح مجال السياحة: يلعب دورًا مهمًا في تنشيط السياحة بما يمثله من محاكاة للواقع بصورة ثالثية األبعاد يست .5
 من خاللها زيارة األماكن السياحية والتنقل بينها وهو في مكانه.

ويمكن وصف حالة الواقع االفتراضي بقدرتها على توفير االستغراق واالنغماس للدرجة التي ينعزل فيها السائح عن العالم  
مع السماح بعمل زيارات لألماكن التي تمتاز  الواقعي، فهو يقدم تجربة حقيقية تقوم بالحفاظ على المواقع السياحية والتراثية

 (. 2007جعفر،ببيئة ال تصلح لالزدحام)

وال مجال للشك في أنه سيصبح منتشرًا في المجتمع بشكل  ؛وللواقع االفتراضي العديد من االستخدامات في قطاع السياحة
ياحي أن يكونوا على وعى بأهمية  لذلك يجب على الباحثين والمتخصصين في المجال الس ؛عام والسياحة بصفة خاصةً 
وما ستحدثه من طفرة هائلة في السياحة وأن يصبحوا قادرين على مواجهة كافة التحديات  ،تكنولوجيا الواقع االفتراضي

   .Elsherbiny, 2010)واالستفادة من الفرص التي تقدمها هذه التكنولوجيا )

ومن ثم  ،السياحة من خالل محاكاة األماكن السياحية وتسويقها ويمكن االستفادة من تقنية الواقع االفتراضي في تنشيط
هذا وتعد طريقة التعامل مع  (. 2014فضاًل عن تحقيق ميزة تنافسية )بظاظو،  ،الحفاظ على األماكن الحقيقية من التدهور

لكمبيوتر، فمثاًل وإنما تتم في نفس الوقت الذي يتفاعل فيه الشخص مع ا ،الواقع االفتراضي غير محددة في وقت سابق
عند قيام السائح بعمل جولة سياحية داخل أحد األماكن السياحية فهو يستطيع أن يختار بنفسه الطريق الذي سيمشى فيه  

 (. 2015ويمكنه أيضًا أن يطرق بابًا أو يعبر شارعًا وغيرها من األحداث التي يمكن أن تحدث في الواقع الفعلي )خميس، 
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 الدول في تطبيق تكنولوجيا الواقع االفتراضي:ـ  استعراض ألهم تجارب بعض

 : السعودية أوالا 
وذلك للتعريف بأهم  ،قدمت الهيئة العامة للسياحة واآلثار مشروعًا تجريبيًا قائمًا على استخدام تقنية الواقع االفتراضي

 سياحيًا؛ وتتلخص فكرة هذا المشروع موقعاً  40المواقع السياحية واآلثارية المنتشرة فيها؛ وقد تم بالفعل االنتهاء من تغطية 
في عرض نماذج ثالثية األبعاد تتيح للسائح القيام بجولة افتراضية في معالم المملكة التي يرغب في زيارتها والتعرف عليها 

 (. 2018)الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 

 ثانياا: اإلمارات العربية المتحدة
 -وذلك من خالل: ،دولة اإلمارات باالستفادة من تطبيقات الواقع االفتراضيقامت مناطق الجذب السياحي في 

حيوانًا مهددًا باالنقراض، عالوة على تصوير الغوريال وغيرها من الحيوانات  12أكواريوم دبي الذي يضم مقاطع فيديو لــ  -
 (. www.Snyar.net,2017والسماح للسائح باللعب معها )

وذلك  ،إطالق حملة عن تجربة الواقع االفتراضي في محطة واترلو بلندن قامت بها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي -
 (. www.alarabiya.net,2016بهدف تعريف السائح بأهم المواقع السياحية في دبي والتمتع بزيارتها )

 ثالثاا: القدس
قامت شركة السالم لإلعالم المرئي والمسموع باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي من خالل إنتاج برنامج ثالثي األبعاد 

والتي تم توضيحها في مجموعة من اللوافت اإلرشادية   ،يتيح للسائح التجول في ساحات المسجد األقصى وزيارة معالمه
(www.alquds-online.org.) 

 رابعاا: الصين
في جنوبي غرب الصين زودت بدور   Guiyangقامت الصين بافتتاح أكبر حديقة بتكنولوجيا الواقع االفتراضي في مدينة 

الفضائية  السينما والمطاعم وساحة لألطفال، يتمكن السائح فيها من اكتشاف الفضاء الخارجي ورؤية السفن 
(www,Vrinsider.net.) 

 خامساا: تركيا
وطبيعيًا تم إدراجهم على قائمة   رياً موقعًا أث 15ات( أن تقوم بتصوير استطاعت تركيا من خالل مؤسسة )السياحة والسيار 

وقع "يوتيوب" وتم نشرها على م ،موقعًا على الالئحة المؤقتة للتراث العالمي بتقنية الواقع االفتراضي 60التراث العالمي و 
(www.hio.turkey-post.net.) 

 : يليتتبلور مشكلة البحث، وأهدافه، وفروضه فيما  االستعراضبناءا على هذا 

 مشكلة البحث
تها السياحية إال أن  على الرغم من وجود العديد من الوسائل التنشيطية الحديثة التي تستخدمها بعض الدول في الترويج لمقوما

مصر ما زالت تعتمد على الوسائل التقليدية في الترويج لبرامجها ومقاصدها السياحية مما ينتج عنه عدم إلمام السائح بكل ما 
يقدم من منتجات أو خدمات وعدم حدوث تفاعل إيجابي بينه وبين المعلومات التي يحصل عليها نظرًا لعدم بذل أي جهود 

  في شجعه على التعاقد على أحد البرامج السياحية أو زيارة أحد المقاصد السياحية؛ ومن ثم تتمثل مشكلة البحث تنشيطية تحثه وت
تواجه تطبيق  التيالمعوقات  هي في تنشيط الحركة السياحية لمصر؟، ما  االفتراضيعدة التساؤالت: ما مدى تطبيق الواقع 

 ر؟ مص إلى تنشيط الحركة السياحية ل االفتراضيالواقع 

http://www.snyar.net,2017/
http://www.alarabiya.net,2016/
http://www.alquds-online.org/
www.hio.turkey-post.net
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 أهداف البحث
 ؛ استخدامه في األخرى فتراضي، وتجارب بعض الدول إلقاء الضوء على تكنولوجيا الواقع اال -

 ؛تنشيط السياحة إلى مصر فيفتراضي تقييم استخدام تكنولوجيا الواقع اال -

 ؛ ياحية إلى مصرستنشيط الحركة ال في قياس تأثير تكنولوجيا الواقع االفتراضي  -

تغلب على لفتراضي، مع تقديم مجموعة من التوصيات لقد تواجه تطبيق تكنولوجيا الواقع اال تيالتحديد أهم المعوقات  -
 هذه المعوقات.

 فرضا البحث
 للسياحة إلى مصر.  مةهمالوسائل التنشيطية ال  أحدى االفتراضيتعتبر تكنولوجيا الواقع   -

  في فتراضي ودورها تكنولوجيا الواقع االال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة البحث حول مدى أهمية تطبيق  -
 تنشيط الحركة السياحية إلى مصر.

 منهج البحث
يتجه   التيتم تجميع البيانات الثانوية من خالل المراجع، الدوريات والرسائل العلمية. وتم التوصل من خاللها إلى الفجوة 

وم على جمع البيانات الميدانية اعتمادًا على  يق الذيالبحث ناحية معالجتها؛ كما اعتمد البحث على المنهج االوصفى 
يبنى عليها البحث. كما تم تطبيق البحث  التيوتحديد المفاهيم الرئيسية  ،الدراسات السابقة مع مراجعة هذه الدراسات

  التي وقد تم من خاللها جمع البيانات الكمية والكيفية  Mixed-methods researchباالعتماد على طريقة  الميداني
تاجها البحث، وذلك من خالل استمارات استبيان وجهت إلى العاملين بالشركات السياحية )فئة أ( كعينة عشوائية  يح

وهيئة التنمية   السياحيبسيطة، مقابالت شخصية باستخدام أسئلة مفتوحة وجهت إلى خبراء بوزارة السياحة وهيئة التنشيط 
 .  االستجابةدل توضيح لطرق جمع البيانات ومع يليفيما  .السياحية

 عينة البحث. في االستجابة( طرق جمع البيانات ومعدل 1جدول )
 طرق جمع البيانات

 المقابالت الشخصية استمارات االستقصاء

ت 
ركا

ش
ن بال

العاملو

حية
سيا

ال
 

 80 الموزعة  االستماراتعدد 
 2 خبراء وزارة السياحة

 2 المفقودة االستماراتعدد 

 5   هيئة التنشيط السياحة خبراء 6   عدة لوجود بيانات غير مكتملةالمستب االستماراتعدد 

 72   الصالحة للتحليل االستماراتعدد 
 2  خبراء هيئة التنمية السياحة

 %90 االستجابةمعدل 

لمعرفة   الوصفيألفا كرونباخ لحساب درجة الصدق والثبات، كما تم استخدام مؤشرات اإلحصاء  معامل تم استخدام
ستبيان من أربعة أجزاء، الجزء األول يشمل اللمتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لمقياس البحث. صممت استمارة اا

لتحديد موقف الشركة السياحية من تكنولوجيا  الثانيالعوامل الديموغرافية )الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل الدراسي(؛ الجزء 
فتراضي؛ وأخيرًا الجزء الرابع الخاص بمؤشرات معوقات تطبيق تكنولوجيا الواقع اال؛ الجزء الثالث لمعرفة االفتراضيالواقع 

( لمعرفة أجوبة العاملين بالشركات السياحية 5-1) الخماسيتنشيط الحركة السياحية إلى مصر. تم استخدم مقياس ليكرت 
د تم تحليل البيانات المتحصل عليها موافق جدًا.وق 5،غير موافق جداً  1مصر على مفردات استمارة االستبيان، حيث  في

 (. SPSS Version 23برنامج التحليل االحصائى) باستخدام
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 نتائج البحث
 أوالا: اختبار الثبات والصدق لمقياس البحث

فأكثر(، كما  0.7الثبات لمقياس البحث )يكون معامل ألفا كرونباخ جيدًا عند  الختباراستخدمت معامالت ألفا كرونباخ 
 (. 2لجدول ) هو موضح با

 الثبات والصدق الستبيان العاملين بالشركات السياحية. اختبار(: 2جدول )
 معامل المصداقية  Alphaمعامل   عدد الفقرات المتغير

 0.884 0.781 14 فتراضي ا الواقع االيموقف الشركة السياحية من تكنولوج

 0.881 0.776 7 من وجهة نظر الشركة السياحية  فتراضياال الواقعبمعوقات  

 0.901 0.811 4 مؤشرات تنشيط الحركة السياحية

فتراضي" قد بلغ  الواقع اال تكنولوجيا( أن معامل ألفا كرونباخ لمتغير "موقف الشركة السياحية من 2يتضح من جدول )
عوقات لفا كرونباخ لمتغير "مأ(؛ ومعامل 0.884(، األمر الذي انعكس أثره في مصداقية المقياس إذ بلغت )0.781)

إذ   ،مصداقية المقياس يعكس(، األمر الذي 0.776من وجهة نظر الشركة السياحية" بلغ ) االفتراضيالواقع  تكنولوجيا
مصداقية  بما يعنى(، 0.811(؛ ومعامل الفا كرونباخ لمتغير "مؤشرات تنشيط الحركة السياحية" بلغ )0.881بلغت )

 . (0.901المقياس إذ بلغت )

 الوصفية الستمارة االستبيان حصاءاتاإلثانياا: اختبار 

للسياحة إلى مصر". وللتحقق  مهمةالوسائل التنشيطية ال ى حدإ االفتراضيالفرض األول ينص على "تعتبر تكنولوجيا الواقع 
م العاملين لتكنولوجيا الواقع  من صحة هذا الفرض تم إيجاد المتوسطات الحسابية والنسب المئوية عن مستوى تقيي

أن هناك نسبة غير كبيرة توافق يبين  الذي( 3الشركات السياحية موضع البحث كما هو موضح بجدول )  في االفتراضي
جوبتهم أ% من العينة 14(، وجاءت نسبة 79= 29+ 50علي جميع الفقرات وهذا ما اتضح من المتوسط العام وهو ) 

الفقرات، جاءت قيمة االنحراف المعياري  %( من حجم العينة عدم الموافقة على هذه7=6+ 1محايدة , بينما أكدت نسبة )
( لتؤكد اختالف نسبة التشتت في أراء مفردات عينة  4.21( بنسبة أقل من قيمة المتوسط الحسابي العام ) 0.97العام )

( مما يؤكد صحة بيانات العينة, جاءت 23.07البحث ونسبة هذا التشتت غير كبيرة حيث بلغت قيمة معامل االختالف )
( ليثبت أن نسبة توزيع األجوبة علي 0.000% )5الداللة الخاص بمربع كا للمتوسط العام أقل من  قيمة مستوى 

المستويات الخمسة تعبر عن توزيع عشوائي؛ أيضًا من خالل النظر إلى قيم معامل االختالف لكل فقرة من فقرات السؤال  
( كما هو موضح بعمود الترتيب؛ وهذا يؤكد موافقة  يمكن ترتيب الفقرات من حيث األقل تشتتًا )صاحب أقل معامل اختالف

تنشيط السياحة لمصر، مما يدل على   فيالعاملين بالشركات السياحية على أهمية تطبيق تكنولوجيا الواقع االفتراضي 
 صحة هذا الفرض. 

 

 

 

 



 

 141 

 فتراضي.اال موقف الشركات السياحية من تكنولوجيا الواقع لمتغير الوصفياإلحصائي  االختبار(:3جدول )
 

 الفقرة
 أسفله النسبة( التكرار) المستويات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

مستوى  2كا
 الداللة 

 أوافق الترتيب 

 بشدة 

(5 ) 

 أوافق

(4 ) 

 محايد

(3 ) 

غير 

 موافق

(2 ) 

موافق  غير

 ( 1بشدة )

 فعال يسهم الكتروني للشركة موقع
 احيةالتعريف ببرامجها السي في

36 21 11 3 1 4.22 0.95 22.41% 57.72 0.00 7 

50% 29% 15% 4% 1% 

تتوافر لدى الشركة جميع 
التجهيزات الالزمة لتطبيق 

 تكنولوجيا الواقع االفتراضي

34 20 13 3 2 4.13 1.03 24.89% 48.69 0.00 13 

47% 28% 18% 4% 3% 

 توافر العمالة المدربة على استخدام
 الواقع االفتراضي جهزةأ

35 21 12 2 2 4.18 0.99 23.70% 54.25 0.00 12 

49% 29% 17% 3% 3% 

 في يتم االستعانة بالمتخصصين
 مجال تكنولوجيا الواقع االفتراضي

36 20 11 4 1 4.19 0.98 23.39% 55.36 0.00 10 

50% 28% 15% 6% 1% 

مدى التعاون بين الجهات  
مجال   في  والشركةالحكومية 

 تكنولوجيا الواقع االفتراضي

37 19 10 4 2 4.18 1.05 25.00% 56.47 0.00 14 

51% 26% 14% 6% 3% 

 االفتراضي تسهم تكنولوجيا الواقع 
 زيادة مبيعات الشركة  في

37 22 8 3 2 4.24 0.99 23.44% 62.03 0.00 11 

51% 31% 11% 4% 3% 

 2 0.00 67.44 %20.35 0.88 4.31 1 1 11 21 38 الوقت والجهد توفر هذه التقنية 

53% 29% 15% 1% 1% 

 االفتراضي تؤثر تكنولوجيا الواقع
وزيادة والئه  العميل  رضاء في

 للشركة 

35 23 10 3 1 4.22 0.93 22.06% 57.44 0.00 6 

49% 32% 14% 4% 1% 

 االفتراضي تغطى تطبيقات الواقع
 في مصر لمواقع السياحيةكافة ا

36 22 9 4 1 4.22 0.96 22.75% 58.42 0.00 9 

50% 31% 13% 6% 1% 

 يمكن االعتماد على برامج الواقع
 السياحي الترويج في االفتراضي

 لمصر وقت األزمات 

37 23 11 1 0 4.33 0.78 18.04% 68.28 0.00 1 

51% 32% 15% 1% 0% 

ة نقاط القوة تقوم الشركة بدراس
والضعف لدى المنافسين لتحقيق 

مجال تكنولوجيا   في فرص التفوق 
 الواقع االفتراضي

35 21 12 3 1 4.19 0.95 22.70% 54.39 0.00 8 

49% 29% 17% 4% 1% 

تراقب الشركة المؤشرات التنافسية 
مجال   في الخاصة بالمنافسين

 تكنولوجيا الواقع االفتراضي

36 20 14 1 1 4.24 0.91 21.37% 59.53 0.00 4 

50% 28% 19% 1% 1% 

ميزة  االفتراضي تعد برامج الواقع
 تنافسية للشركة 

37 21 12 1 1 4.28 0.89 20.70% 63.83 0.00 3 

51% 29% 17% 1% 1% 

االستفادة من تجارب شركات  
تكنولوجيا   في السياحة الخارجية

 الواقع االفتراضي

36 23 9 3 1 4.25 0.92 21.75% 61.06 0.00 5 

50% 32% 13% 4% 1% 

 - 0.00 56.75 %23.07 0.97 4.21 1 4 10 21 36 المتوسط العام 

50% 29% 14% 6% 1% 
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وهذا ما اتضح من المتوسط العام وهو  ،( أن هناك نسبة غير كبيرة توافق علي جميع الفقرات4كما يوضح جدول )
%( من حجم العينة عدم الموافقة على  4=3+1% من العينة محايدة, بينما أكدت نسبة )14نت نسبة ( وكا84=26+ 56)

( للقيم المختلفة فيما يتعلق باألهمية النسبية, جاءت قيمة االنحراف 2هذه الفقرات. أيضًا يتضح من نتائج تحليل مربع )كا
(  لتؤكد اختالف نسبة التشتت 4.32ط الحسابي العام )( والتي جاءت بنسبة أقل من قيمة المتوس0.91المعياري العام )

( مما يؤكد صحة  21.07في أراء مفردات عينة البحث و نسبة هذا التشتت غير كبيرة حيث بلغت قيمة معامل االختالف )
وزيع ( ليثبت أن نسبة ت0.000% ) 5بيانات العينة , جاءت قيمة مستوى الداللة الخاص بمربع كا للمتوسط العام  أقل من 

 األجوبة علي المستويات الخمسة تعبر عن توزيع عشوائي. 

لمتغير معوقات تطبيق تكنولوجيا الواقع االفتراضي. الوصفياإلحصائي  اختبار(: 4جدول )  

 

 الفقرة

 أسفله النسبة( التكرار) المستويات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل  

 االختالف
 2كا

مستوى 

 الداللة

التر

 تيب
 وافقأ

 بشدة

(5 ) 

 أوافق

 

(4 ) 

 محايد

 

(3 ) 

غير 

مواف

 ق

 (2 ) 

 غير

موافق 

 (1بشدة )

تكنولوجيا  إحالل الخوف من

محل   االفتراضي الواقع

الزيارات التقليدية للمقاصد  

 السياحية 

38 19 10 4 1 

4.24 0.98 23.11% 61.47 0.00 5 
53% 26% 14% 6% 1% 

 صعوبة توفير أجهزة الواقع

 تكلفتها الرتفاع فتراضياال

40 21 8 2 1 
4.35 0.88 20.34% 74.53 0.00 2 

56% 29% 11% 3% 1% 

عدم توافر العمالة المدربة على  

استخدام أجهزة الواقع  

 االفتراضي 

39 18 10 3 2 
4.24 1.02 24.09% 63.97 0.00 6 

54% 25% 14% 4% 3% 

تعاون من  إلى يحتاج التطبيق

 ت الحكومية الجها

38 18 10 4 2 
4.19 1.05 25.02% 59.11 0.00 7 

53% 25% 14% 6% 3% 

 في  عدم توافر الخبرة الكافية

 االفتراضي تصميم برامج الواقع

 بالمجال السياحي 

40 19 9 3 1 
4.31 0.94 21.77% 70.50 0.00 3 

56% 26% 13% 4% 1% 

ضعف البرامج التسويقية  

ولوجيا الواقع  الخاصة بتكن 

 االفتراضي 

41 21 8 1 1 
4.39 0.84 19.20% 79.94 0.00 1 

57% 29% 11% 1% 1% 

بأهمية  الكافي الوعي عدم

 المجال السياحي  في التكنولوجيا

39 19 9 3 2 
4.25 1.01 23.07% 65.22 0.00 4 

54% 26% 13% 4% 3% 

 المتوسط 
40 19 10 2 1 

4.32 0.91 21.07% 71.47 0.00 - 
56% 26% 14 3% 1% 

 وهو  وهذا ما اتضح من المتوسط العام  جميع الفقرات هناك نسبة كبيرة توافق علي ( أن 5كما يوضح جدول ) 
من حجم العينة عدم   (%5=1+4)نسبة أكدت بينما ,محايدة أجوبتهم من العينة %11 نسبة وكانت (84=56+28)

 قيمة المتوسط الحسابي العام بنسبة أقل من (0.93) قيمة االنحراف المعياري العامالموافقة على هذه الفقرات، جاءت 
لتؤكد اختالف نسبة التشتت في أراء مفردات عينة الدراسة ونسبة هذا التشتت غير كبيرة حيث بلغت قيمة معامل   (4.32)
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  أقل من اص بمربع كا للمتوسط العامجاءت قيمة مستوى الداللة الخ ،مما يؤكد صحة بيانات العينة (21.42) االختالف
 .علي المستويات الخمسة تعبر عن توزيع عشوائي األجوبة ليثبت أن نسبة توزيع  (0.000) 5%

(: مؤشرات تنشيط الحركة السياحية إلى مصر باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي.5جدول )  

 

 الفقرة 

 أسفله النسبة( التكرار) المستويات

المتوسط  

 ي الحساب

االنحراف  

 المعياري 

معامل  

 االختالف
 2كا

مستوى 

 الداللة

الترتي

 ب
 أوافق

 بشدة 

(5 ) 

 أوافق

 

(4 ) 

 محايد

 

(3 ) 

غير 

 موافق

(2 ) 

 غير

موافق 

بشدة  

(1 ) 

يؤدي تطبيق تكنولوجيا الواقع  

االفتراضي إلي تخفيض العمالة  

 بالشركات  

40 20 8 3 1 
4.32 0.93 21.42% 72.03 

0.00

4 
2 

56% 28% 11% 4% 1% 

يساعد تطبيق تكنولوجيا الواقع  

االفتراضي علي االبتكار و  

التجديد في البرامج السياحية  

 المتقدمة

40 19 10 2 1 

4.32 0.91 21.07% 71.47 0.00 1 
56% 26% 14% 3% 1% 

يؤدي تطبيق تكنولوجيا الواقع  

االفتراضي إلي زيادة مبيعات  

 احي. الشركات بالمجال السي 

39 19 9 3 2 
4.25 1.01 23.77% 65.22 0.00 4 

54% 26% 13% 4% 3% 

يساعد تطبيق تكنولوجيا الواقع  

تحقيق جودة   علىاالفتراضي 

الحياة الوظيفية للعاملين  

 بالمجال السياحي 

39 21 8 3 1 

4.31 0.92 21.43% 69.39 0.00 3 
54% 29% 11% 4% 1% 

 العام  المتوسط

 

56% 28% 11% 4% 1% 
4.32 0.93 21.42% 72.03 0.00 - 

40 20 8 3 1 

الفرض الثاني ينص على "ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة البحث حول مدى أهمية تطبيق تكنولوجيا الواقع  
معامل اختبار   تنشيط الحركة السياحية إلى مصر". وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إيجاد فيودورها  االفتراضي

Kruskal Wallis. 

 الثالثية للفروق  Kruskal Wallis تحليل معامل •
( أن مدى المتوسط الحسابي لعينة البحث وفقًا لسنوات الخبرة يرتب تكنولوجيا الواقع االفتراضي تصاعديًا  6يوضح جدول )

وات الخبرة للعامل كلما ارتفع فهمه أي أنه كلما زادت سن 18.54،  10.32،   7.21من سنوات الخبرة األقل حتى األعلى 
 لتطبيق تكنولوجيا الواقع االفتراضي.

 بين عينة البحث تجاه تكنولوجيا الواقع االفتراضي وفقاا لمتغير عدد سنوات الخبرة  Kruskal Walls ( تحليل الفروق 6جدول )
 

 المتغير المستقل
 أوجه الفروق بين عينة البحث

 ى المتوسطمد سنوات الخبرة عدد المفردات
 7.21 سنوات  5 أقل من 6 تكنولوجيا الواقع االفتراضي 

 10.32 سنوات 10:   5من  20
 18.54 سنوات  10أكثر من  46
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 بين تكنولوجيا الواقع االفتراضي وتنشيط الحركة السياحية االنحدارتحليل معامل  -
ر المستقل )تطبيق تكنولوجيا الواقع  المتغيبما يعنى أن  0.93يمثل  ( R2معامل التحديد )أن ( 7يوضح جدول )

، وباقي النسبة يرجع إلى  %( من التغير الكلي في المتغير التابع )تنشيط السياحة إلي مصر( 93االفتراضي( تفسر )
 الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج.  

 تنشيط الحركة السياحية إلى مصر. فيطبيق تكنولوجيا الواقع االفتراضي ( أثر ت7جدول )

 
 المتغير المستقل

 تكنولوجيا الواقع االفتراضي 

 المتغير التابع: تنشيط الحركة السياحية

 المعلمات
 المقدرة

 

 "قيمة "ت
T. test 

 "قيمة "ف
F. test  

 معامل التحديد
R2 القيمة 

مستوى 
 المعنوية

 القيمة
مستوى 
 المعنوية

0.18 3.99 0.00 ** 444.97 0.00 ** 93 % 

 (.    0.01**دالة عند مستوى معنوية أقل من )   

 االنحداراختبار معنوية جودة توفيق نموذج  •
( هي F-test(، وحيث أن قيمة اختبار )F-testالختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل ، تم استخدام اختبار )

على جودة تأثير مدي تطبيق تكنولوجيا الواقع  فهذا دليل ( ، 0.05( وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من ) 444.96)
 .(الثاني)تحقيق الفرض االفتراضي ودورها في تنشيط السياحة إلي مصر

 التوصيات

 مصر وخاصة أوقات األزمات. فيلسياحة التنشيط  االفتراضيضرورة تطبيق تكنولوجيا الواقع  –

سوف تعرضه الشركات السياحية من قبل هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة وذلك حتى يتم  الذيحديد المحتوى ت –
 شراء البرامج السياحية لزيارة هذه األماكن.  إلى هم عإلى زيارة األماكن السياحية ودف ياحتشويق الس

 هذه التكنولوجيا بالصورة الصحيحة. والحكومة لتطبيقالعديد من االتفاقيات بين الشركات والفنادق  إبرام –

 المجال.  اهذ  فيحتى تتوافر الخبرات  التكنولوجياتدريب العاملين بالشركات السياحية على هذه  –

 .االفتراضي ضرورة توفير األجهزة الالزمة لتطبيق تكنولوجيا الواقع  –

 المراجع 
 مراجع باللغة العربيةأوال:  

تطبيقـات التكنولوجيـا فـي التربيـة، كليـة  االفتراضي، الملتقـى األول لكليـة التربيـة:الواقع المعزز و  ،(2017) محمد إبراهيم، -
 .2017-فبراير13-12التربية، جامعة بنها

أنماط الواقع االفتراضي وخصائصه وآراء الطالب المعلمين فـي بعـض برامجـه المتاحـة  ،(2002) أحمد كامل الحصرى، -
 .12 المجلد التعليم،الجمعية المصرية لتكنولوجيا  عبر االنترنت،
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معــايير تطـوير بيئــات الواقـع االفتراضـي فــي ضـوء جــودة بـرامج التعلـيم االلكترونــي ، مجلـة كليــة  ،(2016) محمـد السـيد، -
 .20التربية ، كلية التربية ، جامعة بورسعيد،العدد

ل الثــانوي علــى تنميــة فاعليــة اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز فــي تــدريس التــاري  للصــف األو  ،(2017العمرجــى، جمــال ) -
ــة الدوليــــــة  ــة التربويـــ ــدى الطالب،المجلـــ ــات لـــ ــتخدام التقنيـــ ــة للــــــتعلم باســـ ــيل ومهـــــارات التفكيـــــر التـــــاريخي والدافعيـــ التحصـــ

 .4، العدد5المتخصصة، المجموعة الدولية لالستثمارات والتدريب، المجلد 

 (، السعودية،2018) ،الوطنيالهيئة العامة للسياحة والتراث  -

تطبيقــات التقنيـات التفاعليــة للواقـع االفتراضــي فـي تســويق المسـارات الســياحية االفتراضـية فــي  ،(2014اهيم )إبـر  بظـاظو، -
مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة للســياحة والضــيافة ، كليــة الســياحة والفنادق،جامعــة قنــاة الســويس ،مصــر المجلــد  األردن،

 عدد خاص. 11

ره فـــي إدراك األحكـــام الفقهيــة، نـــدوة أهميــة اعتبـــار الســياق فـــي المجـــاالت الواقــع االفتراضـــي وأثــ  ،(2007) جعفــر، هشـــام -
 التشريعية وصلته بسالمة العمل باألحكام، الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، الرباط,

مجلــة تكريــت للعلــوم  الواقــع االفتراضــي ودوره فــي دعــم القــوات المســلحة واألجهــزة المســاندة لهــا، ،(2016) قاســم حســين، -
 .7العدد ،21المجلد  كلية علوم الحاسوب والرياضيات، جامعة تكريت، العراق، فة،الصر 

الواقــع االفتراضــي وتكنولوجيــا الواقـــع المعــزز وتكنولوجيــا الواقــع المخلــوط، الجمعيــة المصـــرية  ،(2015)محمــد، خمــيس، -
 .2العدد  ،25لتكنولوجيا التعليم، المجلد 

والتكنولوجيــة للواقــع االفتراضــي وفاعليتــه فــي الرســم والتصــوير،مجلة اآلداب  األبعــاد الفكريــة ،(2015) الحــرازى  شــيرين، -
 .9، العدد2والعلوم االجتماعية،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية،جامعة السلطان قابوس،المجلد

للبنــات، ( المــرأة فــي ظــل بيئــة الواقــع االفتراضــي ، مجلــة كليــة التربيــة 2016) فــرح رافــد فــرح عبــد األميــر، عفــاف القــدو، -
 ، العراق.4العدد ،27جامعة بغداد، المجلد

تطوير استخدام النمذجة والمحاكاة وتقنيات الواقـع االفتراضـي فـي الدراسـات المستقبلية،رسـالة  ،(2016ميرغنى ) محمود، -
 دكتوراه ،معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي،جامعة أم درمان اإلسالمية،السودان.

م تطبيقات الواقع المعزز باستخدام الوسائط الرقمية من أجل العثور على المسار وإدراجها تصمي ،(2018مروة، قنصوة ) -
على األجهزة اإللكترونيـة وأثرهـا علـى المتلقي،مجلـة العمـارة والفنـون والعلـوم اإلنسـانية، الجمعيـة العربيـة للحضـارة والفنـون 

 .2اإلسالمية،العدد 

المــؤتمر العلمــي الســنوي العربــي  ين الواقــع االفتراضــي والتســويق الرقمــي،تصــميم األزيــاء بــ  ،(2012محمــد نبيــل ) نشــوى، -
ــة  ــة التربيـ ــي، كليـ ــوطن العربـ ــر والـ ــالي فـــي مصـ ــيم العـ ــات التعلـ ــري فـــي مؤسسـ ــال الفكـ ــة وإدارة رأس المـ الرابـــع "إدارة المعرفـ

 .3النوعية، جامعة المنصورة، المجلد 
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 ARTICLE INFO          Abstract 

The research aims at highlighting the technology of virtual reality 

and its application to information technology, and determining the 

obstacles facing applying it according to travel agencies point of 

view. The results of analyzing the questionnaire indicated a positive 

relationship between applying virtual reality technology and 

increasing the number of tourists who visit Egypt and this by turn 

will help to promote tourism in Egypt. 
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