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 : املقدمة

تعد السياحة من صادية ذات العائد الكبير، حيث يمثل عائدها في بعض الدول إلى ثلث اقتصادها، قتاال يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات

عام   في  الدولية  السياحة  شهدت  حيث  العاملية،  والكوارث  باألزمات   
ً
وتأثرا حساسية  القطاعات  فيروس    2003أكثر  بفعل  السائحين  أعداد  في   

ً
تراجعا

الحادة   النفسية  املالية عام  العرب  ، حSARSاملتالزمة  االقتصادية  األزمة  األزمة، 2009راق،  السياحة كسابق عهدها قبل هذه  انتعشت  ، وسرعان ما 

في عام   ظهر  أن  إلى  التالية  السنوات  في  الدول  بين  السياحية  الحركة  أكثر من دولة   COVID-19فيروس كورونا    2020وازدادت  في  وتفشيه  الصين،  في 

م اآلخرى،  والدول  املنظمة   فرضما  كإيطاليا  وتتوقع  الطلب،  في  التراجع  واستمر  والدولية،  املحلية  الرحالت  وإلغاء  العالم  دول  بين  السفر  القيود على 

 من النمو املتوقع أوائل العام نفسه بنسبة تترواح بين  3% و  1بنسبة تترواح بين    2020العاملية للسياحة أن ينخفض عدد السائحين الدوليين في  
ً
% بدال

   (Report, 2019).  مليار دوالر في إنفاق السائحين 50و  30يسفر عن خسارة في إيرادات السياحة الدولية تتراوح بين  مما%، 4% و 3

إلى أنها في السياحة وبالنظر  بين  واملنافسة الصاعدة  االقتصادية األنشطة من  السعودية نجد   كونها في أهميتها وتكمن األخرى، األنشطة بقوة 

 ببلدهم  وتعريفهم  وعي املواطنين زيادة  السعودية، في والطبيعي الثقافي التراث على املحافظة السعودي، العمل للشباب فرص من عديدلا  رتوفي في تسهم 

تقدم السعودية، مناطق مختلف في التحتية البنية تطوير  أفضل، بشكل   كما 
ً
 املنخفض، املال  رأس لذوي  والخدمية التجارية لألعمال واعدة  فرصا

 . (2004)الحجني، الصياد، البدانية، و عبدالحميد،  الوطني   االقتصاد مصادر  وتنوع للخارج، الوطني تسرب الدخل من تقلص
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 :امللخص

إلى البحث  هذا  أثناء    يهدف  السياحية  واملقاصد  الوجهات  لتنشيط  كأداة  دورها  توضيح  السعودية،  في  االفتراضية  السياحة  واقع  على  التعرف 

املنهجCOVID-19جائحة كورونا   البحث على  اعتمد  الصادرة عن   .  والتقارير  واملواقع  والكتب  واألبحاث  السابقة  الدراسات  الوصفي من خالل 

وا  للسياحة  العربية  أو املنظمة  االفتراض ي  كالواقع  االفتراضية  السياحة  تطبيقات  استخدام  أن  إلى  النتائج  خلصت  للسياحة.  العاملية  ملنظمة 

لترويج السياحي للوجهات واملقاصد السياحية. يوص ي البحث بضرورة أن التعجل في تطبيق  الواقع املعزز ما زال لم يفعل ضمن املواقع الخاصة با 

االفتراضية في مختل  ألهميتها في ظل جائحة كورونا  السياحة 
ً
السياحية نظرا للوجهات واملقاصد  السياحي  بالترويج  تهتم  التي  الحكومية  املواقع  ف 

COVID-19ت الجائحة؛  إنتهاء هذه   ما بعد 
ً
االفتراض ي لتدريب كوادر من ، وأيضا الواقع  السياحة برامج تكنولوجيا  التدريبية بوزارة  البرامج  شمل 

 .التكنولوجيا للترويج للسياحة االفتراضيةالشباب السعودي هذه 

 السعودية.  ، اململكة العربيةCOVID-19: الواقع االفتراض ي، السياحة االفتراضية، املقصد السياحي، جائحة كورونا الكلمات املفتاحية
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 بدأ االهتمام بالسياحة بشكل عام، حيثال تشمل سوى السياحة ا في السعودية  السياحة  كانت  
ً
عمدت الحكومة السعودية   لدينية، ولكن مؤخرا

إنشاء   السياحةعلى  اإليواء، ر و طويلت  وزارة  االرتقاء بمنشأت  إلى  الداخلي والخارجي، إضافة  السياحي  الجذب  السياحية والتراثية ومناطق  املواقع  تأهيل 

 للوزارة وكاالت السفر، الخدمات السياحية، تطوير األنشطة والفعاليات ف
ً
دور مهم في تحويل هذا القطاع إلى قطاع اقتصادي   ي املواقع السياحية، أيضا

    Elnagar & Derbali, 2020). ؛ 2019)فايد،   اد الوطني من خالل زيادة الناتج القومي اإلجماليصاالقت دعم في يساهم 

وتفاعله مع املعلومات    قصد السياحي بامل سواء كان    على إحداث معرفة السائح  في السعودية   السياحية  واملقاصد   لوجهات ل  السياحي يقوم الترويج  

ال عليها من خالل  ا جهو التي حصل  )يط  التنشويعتمد  لتنشيطية،  د  استخدام:  البيع (  1السياحي على  اإلعالن،  العامة،  كالعالقات  التقليدية  الوسائل 

ومع حدوث التطور في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ظهرت نمط جديد من أنماط   .الوسائل غير التقليدية كاملهاجانات واملعارض  (2)الشخص ي،  

ويمثل التنشيط السياحي كافة الجهود املبذولة لتوضيح صورة الدولة السياحية للسائح وإثارة دوافعه، اتخاذه القرار نية،  ترو لكالسياحة كالسياحة اال

السياحية )عبدالسميع،   الدولة الشباع حاجاته ورغباته  إلى  السياحة  ( 2006بالسفر  الحركة  إلى رفع معدل نمو  السياحي  التنشيط  ، كما يهدف عملية 

الحركة السياحيةع مرف   للدولة، املشكالت التي تواجه  التغلب على  املجتمع،  الوعي السياحي بين أفراد  ؛  2010)غنيمة، أبوشليب، و مصطفى،       ستوى 

 . (2019فايد، 

السياحي    تتطور  التنشيط      رتوظهوسائل 
ً
بمؤخرا يعرف  االفتراض يما  الواقع  أهمية،  تكنولوجيا  االفتراض ي  وتبرز  الواقع  خم  تكنولوجيا   : اللن 

إذا  السياحي في حالة  املقصد  السائح مع  الزيارا   إمكانية تفاعل  اآل كانت  الفعلية غير ممكنة كما يحدث  انتشار ت  ؛ قد  COVID-19  جائحة كورونا   ن من 

 
ً
 أو خطر جدا

ً
 جدا

ً
 أو مكلفا

ً
 جدا

ً
  عدوي ؛ الجيل لقادم اكثر انفتاح على الواقع وأكثر معرفة بالسياحةيكون املوقع السياحي بعيدا

ً
 للتقنيات  مستخدما

ً
مهما

 .(2019الوهاب، دسالمة و عب ؛ Alraizzah & Foaud, 2017 ) الحديثة

  دول السياحة االفتراضية؛ ويعد هذا النمط األكثر مالئمة للسائح في جميع    على ظهور نمط أكثر حداثة وهو  ساعدت تكنولوجيا الواقع االفتراض ي

جائحة انتشار  مع  خاصة  القاتل COVID-19  كورونا  العالم  الفيروس  بهذا  اإلصابة  لتفادي  املنزلي  الصحي  الحجر  العالم  سكان  على  فرضت  والتي   ، 

الضوء على    (2020)ماضوي و جروة،   البحث في تسليط  أهمية هذا  تأتي  اال   تفعيلمن هنا  املفتراضية كالسياحة  إلى   قاصدوسيلة لتنشيط  السياحية 

 . COVID-19 كورونا في ظل جائحة السعودية

  :دراسةة الكل مش

السعودية في  السياحية  الحركة  تأثرت  الدينية  لقد  السياحة  عام    وخاصة  بداية  كورونا    2020منذ  جائحة  هذه و ،  COVID-19بسبب  فرضت 

 فخفي، والتفيها  تفعيل السياحة االفتراضية كوسيلة لتنشيط الحركة السياحية  بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة  على الدول السياحية  الجائحة

مشكلة    جسدتت  ومن هناجراءات الحجر الصحي من خالل تمتع السائح االلكتروني بجمال الطبيعة وهو في منزله وأمام حاسوبه.  إ من أثار  على املواطنين  

السياحية في  صدقاالوجهات وامل؟؛ كيف يمكن تفعيل السياحة االفتراضية كأدة لتنشيط  ضيةالسياحة االفترا ماذا تعني  البحث الحالي في عدة تساؤالت: 

 ؟. COVID-19السعودية في ظل جائحة كورونا 

  :دراسةأهداف ال

 . COVID-19إلقاء الضوء على ماهية السياحة االفتراضية وأهميتها في ظل أزمة كورونا  .1

 في السعودية.االفتراضية التعرف على واقع السياحة  .2

 . COVID-19كورونا  جائحة في السعودية في ظل  حيةسيادور السياحة االفتراضية في تنشيط الوجهات واملقاصد ال  توضيح .3
 

 :أدبيات الدراسة

 Virtual Tourism: Concept & Components  السياحة االفتراضية: املفهوم واملكونات  .1

االفتراض ي، حيث   الواقع  أو تكنولوجيا  إلى ظهور تقنية  االفتراضية  السياحة  األمريكي "أرثر كال يرجع بداية ظهور  املفكر  ذ نصف قرن  من  رك"قام 

هم البعض، ويحضرون االجتماعات واملؤتمرات عن طريق من األفراد يقومون باالتصال ببعضمجموعة  بتأليف كتاب "الواقع والنجوم" حيث تخيل فيه  

الواقع االفتراض ي ي:  وه  ، والذي يشمل على أنوع،1989عام    Virtual Realityهذا ظهر مصطلح الواقع االفتراض ي  أجهزة إلكترونية عالية الجودة، وعلى  

االستغراقي شبه  االفتراض ي  الواقع  الالاستغراقي االستغراقي؛  االفتراض ي  الواقع  االصطناعية ؛  كالحقيقة  مصطلحات  عدة  ظهور  ذلك  بعد  توالت  ثم   ،

Cyper Spaceزيارة قلعة  اللن ختم استخدام الجوالت االفتراضية ألول مرة م 1994وفي عام  ؛ية والعالم االفتراض ية االفتراض، البيئDudley Castle   في

، وقد استندت إلى سيطرة الحاسبة من خالل 1555انجلترا عن طريق توفير جولة على األقدام ثالثية األبعاد، حيث تم تصوير القلعة كما كانت في عام  

أ  ملوقع  االفتراضية محاكاة  الجولة  وتمثل  "كولين جونسون"،  البريطاني  املهندس  بواسط  الجولة من  نطقو منظام صمم  تتألف هذه  ة موجودة، حيث 
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؛ محمود، 2015)الحرزاوي،   سلسلة من صور الفيديو، عناصر الوسائط املتعددة كاملؤثرات الصوتية واملوسيقى، النصوص املكتوبة والسرد القصص ي

 . (2019؛ سالمة و عبدالوهاب، 2017مخلف و هداب،  ؛2016

السياحة االفتراضية على دون تكبد مشاق    وهو في منزله  االنترنت يستطيع من خاللها الشخص زيارة مناطق ذات اهتمام  عبراط  أنها نش  وعرفت 

حيث تتمتع برؤية املناظر الطبيعية،   ،من خالل االنترنتتفتح األبواب للتجول بحرية في مناطق ومواقع متعددة من العالم  ، كما أنها  السفر لهذه املناطق

أن تطأها قدماك، واالستمتاع بأصوات الشالالت املائية، واألثار الشاهدة على تاريخ الحضارات منذ اآلف السنين،    دون اع  الجبال الخالبة شاهقة االرتف

الشخص ي   أو حاسبوك  املحمول  أمام هاتفك  االفتراض ي  من خاللكل ذلك وأنت في منزلك من  الواقع  ؛ مخلف و 2011)عبدهللا،    ما يعرف بتكنولوجيا 

 (. 2019ي، املوسو  ؛2017هداب، 

السياحة االفتراضية نمط جديد من أنماط السياحة غير التقليدية    ( أن2020؛ ماضوي و جروة )(2017مصطفى )  في نفس السياق أشار كل من و

مناطق السياحي،  الجذب  كأماكن  التقليدية  السياحة  عناصر  على  اعتمادها  من  أكثر  والحاسوب  االنترنت  كشبكات  الحديثة  التقنيات  على    تعتمد 

النقل وغيرهاترفال السياحية، وسائل  الفنادق والقرى  )  ذكروقد   .يهية،  التقليدية كما هو   (2019املوسوي  االفتراضية والسياحة  السياحة  بين  الفروق 

 (.1موضح بالجدول )

 (: الفرق بين السياحة التقليدية و السياحة االفتراضية 1جدول )

 السياحة االفتراضية  السياحة التقليدية  م

قصد  انتقال الشخص من محل االقامة الحقيقي إلى منطق امل يتم 1

 السياحية 

  قصديتم االنتقال االفتراض ي إلى مواقع امل 
ً
 وليس جسديا

ً
 السياحية فكريا

  مة ا تحتاج إلى أموال باهظة لدفع تكاليف السفر واإلق 2
ً
 التكاليف محدودة جدا

 تمارس في أي وقت تمارس في أوقات الفراغ  3

 تعتمد على التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها العنصر البشري أساس ي في توفير خدماتها د علىتعتم 4

 ليست موسمية حيث يمكن ممارستها طوال العام من خصائصها أنها موسمية  5

 ي تأثيرها محدود في الدخل القوم تأثيرها مباشر وكبير في الدخل القومي للبلد املضيف للسياحة  6

فرص عمل كبيرة للعديد من التخصصات الفنية الكثير من توفر  7

 والحرفية 

 توفر فرص عمل للشباب الذين لديهم خبرة بالكنولوجيا والتقنيات الحديثة 

 . 93(، ص 2019املصدر: املوسوي )    
 

 أدوات إنشاء الواقع االفتراض ي
ً
ل: )أ( معدات خلق البيئة االفتراضية؛ )ب(  ي تشموالت أما عن مكونات وعناصر السياحة االفتراضية فتتمثل في: أوال

 
ً
ثانيا االفتراض ي؛  الواقع  وأدوات  االفتراضية  البيئة  مع  التعامل  )  معدات  تشمل:  والتي  االفتراض ي  الواقع  مع  التعامل  واإلظهار 1أدوات  املرئي  العرض   )

( تتبع  4( اللمس والتحكم؛ )3ادة، أجهزة التوجيه املتحرك؛ )القي  أجهزة ( التجوال واالستكشاف ك 2كأجهزة العرض والعرض االسقاطي، أجهزة الرأس؛ )

 . (2017)مخلف و هداب،  Augmented Reality( تقنيات الحقيقة املضافة 6( الصوت املجسم؛ )5الوضع؛ )

   :أهمية السياحة االفتراضية .2

واقع السياحية املعرضة للتدهور من خالل االعتماد امة املى استد( املحافظة عل1في: )تتمثل  أهمية السياحة االفتراضية    ( أن2017أشار بظاظو )

املواقع؛ ) االفتراضية بديال عن زيارة هذه  السياحية  املسارات  االفتراضية 2على  السياحية  املسارات  العاملية من خالل تسويق  السوقية  الحصة  ( زيادة 

( مساهمة التقنيات  4يل التكاليف مقارنة مع وسائل التسويق التقليدية؛ )( تقل3ية؛ )واملساهم في وضع املواقع السياحية على الخريطة السياحية العامل

 ( حماية املواقع التاريخية واألعمال املعمارية والفنية ذات املوروث اإلنساني والحضاري.5التفاعلية للواقع االفتراض ي في الترويج للمواقع السياحية؛ )

تتمثل  COVID-19بالنسبة للقطاع السياحي السعودي، خاصة في ظل جائحة كورونا    لغةابأهمية  راضية  ن للسياحة االفتأ   يمكن القول   مما سبق

واالجتماعية  والحد  التخفيف  (  1)في:   النفسية  األثار  بامن  لحقت  املالتي  العالم   حليلسائح  أنحاء دول  والحجاج من جميع  املعتمرين  واألجنبي خاصة 

والحرم   الحرام  البيت  انتهاء جائحة كورونا  (  2)ف؛  الشري  النبوي وقاصدي زيارة  لفترة ما بعد  أكبر من   COVID-19التحضير والتجهيز  إقناع  من خالل 

 السائحين ملمارسة مختلف األنماط السياحية وزيارة الوجهات واملقاصد السياحية السعودية.

 : وأهم تطبيقاتها فتراضيةالسياحة اال  مقومات .3

(  1أن هناك ثالثة أركان أساسية تقوم عليهم السياحة االفتراضية، وهي: )  Wang, Park, & Fesenmaier (2017)  و (  2011)  عبدهللاكل من    ذكر

ب السياحة  تتأثر  الحديثة،  تغير  االبداع: حيث  والكنولوجيا  التقنيات  والسياسية،  االقتصادية  الظروف  واتجاهاتهم،  السائحين  السياحة أذواق  وتتأثر 
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)أ( املنتج السياحي  ها تظهرحيث نجدبالعديد من أنواع االبداع،   التقنية  :جليا في   : إذ يظهر االبداع في اضفاء كل ما هو جديد في املنتج السياحي؛ )ب( 

حيث يظهر االبداع في تحديد نوع اإلدارة واألنظمة املستخدمة في   :حيث يكمن االبداع في استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة؛ )ج( اإلدارة

الواقع في   األداء،تطوير    عملية التي تجسد  التكوينات والصور  الجمالية في سياق  بالصورة  السياحي  للعمل  الصانع  االبداع في احساس  أن يظهر  والبد 

ثية رات ثال( الحقيقة الخيالية: هي تمثل املش ي عن طريق عالم افتراض ي، ويكون مكونه األساس ي هو غرفة تحتوى على كاميرات، نظا2البيئة االفتراضية؛ )

التاأل الشعور  بعاد؛  ذلك  في  ويتمثل  الجمالي  أثناء ذوق  االفتراض ي  الفضاء  في  االنغماس  عن  والناتج  االفتراضية  السياحة  مستخدم  بداخل  املنبعث 

   .هامشاهدة الصور والفديوهات املعروضة، والتي تبعث في نفس املستخدم الشعور باملتعة والشغف، حب اكتشاف هذه املواقع واستطالع

والذي يعرف بأنه :  الواقع االفتراض ي(  1السياحة االفتراضية، وهي: )  عدة تقنيات وتطبيقات تستخدم فيأن هناك  (  2020ماضوي و جروة )  ارشأ 

معين فضاء  في  املوجودة  الكائنات  أو  األجسام  من  ملجموعة  وصف  أنه  أو  فيلم  مسرح،  معينة)صورة،  خالل وسيلة  من  يتجلى  خيالي  عد والقوا   فراغ 

على نه نظام يعتمد على رؤية العالم الحقيقي بشكل مباشر من خالل الوجود   Beigeالواقع املعزز: الذي عرفه  (  2؛ )لتي تحكم هذه الكائناتالقات ا والع 

 رية.عند النظر إليها بالعين البشعن بعدن حيث يتم مطابقة الصورة الصناعية بالصور الحقيقية الظهار عناصر حقيقية قد تكون مخفية 

ا .4  : COVID-19 وسبل تفعيلها في ظل جائحة كورونا في السعودية  السياحة االفتراضية قعو

 السياحة في السعودية  •

 اآلثار قطاع والتعليم )املعارف( على التربية وزارة  والخاص، فكانت العام القطاعين بين متعددة  السياحية األنشطة على املشرفة الجهات كانت

ا  وكانت واملتاحف،  واملتنزهات الحدائق والقروية إنشاء  البلدية الشئون  وزارة  وتتولى فندقية، وشقق فنادق من  اإليواء  خدمات على تشرف لتجارة وزارة 

 الشركة عبر دوره  ينحصر كان فقد الخاص القطاع وأما والسياحة، السفر على وكاالت اإلشراف املدني الطيران هيئة وتتولى الشواطئ، وتجميل العامة

 أشارت  التي السادسة التنموية صدرت الخطة   2000  عام وفي الترفيهية، اآللية األلعاب مجمعات بعض وإنشاء  السياحية، فقواملرا   للفنادق  السعودية

 . (2011)البارقي،  الصعيد اإلقليمي والوطني على التنموي  ودورها السياحة أهمية إلى بوضوح

ق.م، كما تحتوى على أثار   5000ما يعود إلى فترة الغبيدو التي تعود إلى    ، ومنهاالقديم   وتزخر السعودية باملتاحف التي تمتد من العصر الحجري 

ال العباسية،  األموية،  الدولة  وفترة  الشريف  النبوي  العهد  لفترة  وأثار  واملتأخرة،  الوسيطة  املبكرة،  العربية  اململكة  دملون،  فترة  اإلسالمي من  عصر 

 أثار لفترة 
ً
السعودية، كما يمارس يها العديد من االنماط السياحية مثل السياحة الدينية )الحج والعمرة( حيث لعربية  توحيد ا الوسيط واملتأخر، وأيضا

مهد السعودية  أرض  اإلسالمي تعد  حيث الدين  سياحي،  جذب  محل  يجعلها  الحرام يقصد  ما  النبوي  املسجد  فريضة   ألداء  املسلمين ماليين واملسجد 

العمرة  الحج الومناسك  الوجها  سعودية، وجاءت  قائمة  ورابعها عاملًيا ضمن  املسلمين  السياح  قبل  تفضيال من  العربية  الوجهات  العشرأول   األولى   ت 

بين   املسلمين، من  السياح  قبل  من  زيارة  لسنة    130األكثر  اإلسالمية  للسياحة  العاملي  املؤشر  تقرير  بحسب  السياحة  2019بلًدا  البيئية؛  السياحة  ؛ 

ودية للعديد ك السعة المتالالعالجية؛ سياحة التسوق؛ سياحة األعمال؛ السياحة الثقافية؛ السياحة الرياضية. ويرجع ممارسة هذه األنماط السياحي

( املشاريع الكبرى 2( مواقع التراث العاملي )مدائن صالح، الدرعية، جدة التاريخية، الفنون الصخرية في منطقة حائل؛ )1من الوجهات السياحية مثل: )

، املنطقة الشمالية، املنطقة الوسطى، لجنوبيةنطقة ا ( املواقع السياحية في املناطق اإلدارية كامل3)نيوم، مشروع البحر األحمر، أماال، مدينة القدية(؛ )

( الشرقية؛  املنطقة  املكرمة(،  مكة  املنورة،  )املدينة  الغربية  أبرزها4املنطقة  السعودية  في  املتاحف  من  العديد  توجد  واألثار:  املتاحف  املتحف  ( 

  الوطني
ً
ى   إلالذي يحتوي على ثمان قاعات للعرض تعمل على إبراز تاريخ شبه الجزيرة العربية الطبيعي، واإلنساني، والثقافي، والسياس ي، والديني وصوال

به  السعود  تاريخ الثالثة، وتوجد  بأطوارها  العرض    3700ية  القاعات، ويبلغ عدد خزائن  تلك  أثرية وتراثية موزعة على  الوسائل   221قطعة  أما  خزانة، 

، كما تتوزع بقية املتاحف في كافة املناطق السعودية، ح  45وسيلة، باإلضافة إلى املجسمات التي تبلغ    900التصويرية فتبلغ  
ً
ف املتاح  يث هناكمجسما

 (.2017الحكومية واملتاحف الخاصة )العلجوني و العلجوني، 

 على اعتماد قطاع  للسياحة العليا الهيئة بإنشاء والقاض ي ،2000عام   الوزراء مجلس قرار صدور  جاء بالسياحة السعودية اهتمام ظل في
ً
تأكيدا

باع   السياحة 
ً
 واجتماعيا

ً
ثقافيا  

ً
 مهمتباره قطاعا

ً
 واقتصاديا

ً
 كيدوتأ ،ا

ً
  الداخلية السياحة أن على ا

ً
   أصبحت واقعا

ً
 ولةؤ املس الجهات  قيام يستلزم  وطنيا

 املجتمع ( أصالة2؛ )سعوديةال بهما تتميز اللذان واألمان األمن ( نعمة1)  :التالية املتميزة  املقومات السياحية من منطلقا وتنميته، لتطويره  بالتخطيط

ومناظر خالبة؛   متنوع مناخ ذات متباينة تضاريس من عليه تشتمل وما للمملكة الشاسعة ( املساحة4؛ )رافيالجغ قعاملو  ( تميز3املضياف؛ ) السعودي 

توفر5) ) الثقافي التراث وتميز املهمة، والتاريخية األثرية املواقع (  توفر6الوطني؛  )السياحة لصناعة الالزمة التحتية والبنية الحديثة الخدمات (  ( 7؛ 

الدي الذي الجانب  بهاتتميز    ني  تتمتع  التي  والخصوصية  السعودية  ذلكبه  تلى  عام   مجلس  قرار صدور  .   العامة الهيئة اسمها ليصبح  2008الوزراء 

العامة للسياحة   2015إليها، وفي   واملتاحف اآلثار قطاع ضم  بعد وذلك واآلثار، للسياحة الهيئة  باملوافقة على تعديل اسم  الوزراء  صدر قرار مجلس 

إلىواأل وفي    الهيئة  ثار  الوطني.  والتراث  للسياحة  السياحة   2020العامة  وزارة  إلى  الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  اسم  بتحويل  ملكي  أمر  صدر 

 ( 2011)البارقي، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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 القطاع ر وتطو  اراالستثم وحجم  السياحية املنشآت عدد حيث مؤثرة من قفزات 1429 عام منذ السعودية في السياحي اإليواء قطاع حقق وقد

 وصل 2015 عام وفي نهاية منشأة، 2139 املفروشة السكنية والوحدات الفنادق عدد كان 2004 عام ففي  بالنسبة للسعوديين، العمل وفرص وتنظيمه

 من املفروشة  الشقق غرف عدد وارتفع ، 2015  نهاية في غرفة 281863 غرفة إلى 104083 من الفندقية الغرف عدد بينما منشأة، 5868 إلى العدد هذا 

  (Organization, 2015) 2015 عام غرفة 165040 إلى  2004 عام 51768

  113048 إلى القطاع العاملين في عدد وتضاعف شركة، 25 الى شركات 5 من العاملية الفندقية الشركات عدد وارتفع
ً
 سعوديين، منهم  %28 موظفا

   144 استثمارات يقارب وبحجم  الفئات بمختلف الفنادق من كبير عدد إنشاء من االنتهاء 2020 عام حلول  املتوقع في فإن الفندقي االستثمار مجال وفي

 مليار ريال 19.21 إلى الرقم  هذا  ارتفع  2015وفي   مليار،  17.5نحو   السعودية في املحلية للسياحة  السياحي  الدخل حجم  بلغ 2014مليار ريال. وفي عام  

 الرحالت %. وبلغت6بزيادة  مليون  52 إلى 2015 عام وصلت بينما ، 2014 عام مليون  9.2  سعوديةال مستوى  ىاحية علالسي الليالي . وبلغت %9.8بزيادة 

 املحلي للسائح بالرحلة السائح إنفاق متوسط وبلغ ، %6 بزيادة  مليون رحلة 15.5 إلى 2015 عام مليون رحلة، ووصلت  13.6نحو  2014 عام   السياحية

 . (Organization, 2015)  %3.51ريال بنسبة تغيير بلغت 1327 بلغت  2015وفي  ريال، 1282

اقع السياحة االفتراضية في السعودية  •  تحليل و

 
ً
  64 املرتبة على السعودية حصلت اهتمام من  لها  السعودية  توليه وما للسياحة املتزايدة  لألهمية نظرا

ً
  5 و عامليا

ً
في  التنافسية مستوى  على عربيا

والسفر وسياسات  التمكينية، البيئة هي مؤشرات مجموعة على وم تق والتي السياحي، املجال  واملوارد التحتية، والبنية املناسبة، والظروف  السياحة 

  69 املرتبة على سعوديةال حصلت 2015 لعام العربية للدول  والسفر تنافسية السياحة تقرير تحليل على وبناء الطبيعية،
ً
 ةاملوارد الثقافي مجال في عامليا

  51 على السعودية حصلت الثقافية، وقد في املوارد 55 على وحصلت الطبيعية، املوارد في 83 مرتبة على حصلت حيث عية،والطبي
ً
 البنية  مؤشر في عامليا

،40مرتبة   على وحصلت الجوي  للنقل التحتية البنية   :هي متغيرات ثالثة املؤشر هذا  ضم  التحتية حيث
ً
 والبحري  األرض ي لللنق التحتية البنية عامليا

  ، 60املرتبة على حصلت حيث
ً
 )الشكل،  67 على حصلت حيث السياحية للخدمات  التحتية البنية وأخيرا

ً
 للسياحة العربية املنظمة أعلنت كما (؛ 1عامليا

 . (Report, 2019) %30ةبنسب السياح عدد في فيهما الزيادة  وتتوقع ، 2017-2016لعام  العربية للسياحة كعواصم  وأبها الجبيل مدينتي فوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل(: ترتيب السعودية 1شكل )
ً
 لقطاع السياحي وفقا

 ( 2019املصدر: تقرير تنافسية للسفر والسياحة العاملي الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي )

طوير العقاري في الشرق شركات التحدى أكبر  كما وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اتفاقية تعاون مع شركة جبل عمر للتطوير، "إ 

ال في  السياحة  لتطوير  التجربة   سعودية األوسط"،  تعزيز  إلى  باإلضافة  والعمرة،  الحج  بعد  ما  وسياحة  الشريفين  الحرمين  بزوار  يتعلق  فيما  خاصة 

( 1على عدة مشاريع تستهدف: )جبل عمر    يئة وشركةالسياحية للزوار وذلك من خالل تطويع أحدث التقنيات، وتضمنت االتفاقية على التعاون بين اله

في   السياحية  التجربة  وتطوير  )  السعوديةتحسين  الشريفين؛  الحرمين   
ً
في  2وخصوصا السياحي  الجذب  مواقع  وترويج  تطوير  طريق   السعودية(  عن 

الطرفين مما من شأنه توفير فرص   تعاون بين ناسب بالعبر املنصات وتغذيتها باملحتوى املالسعودية وخارجها  استخدام تقنيات متقدمة يتم توفيرها في  

( توفير تجارب فريدة باستخدام تقنيات الواقع االفتراض ي 3وظيفية للكوادر الوطنية للعمل على تقنيات متقدمة في مجاالت السياحة والتراث الوطني؛ )

وفير بيانات ومعلومات للزوار لكافة األماكن السياحية املعزز لتفتراض ي و ( استخدام تقنية الواقع اال 4لتوفر للمستخدمين رحلة عبر التاريخ اإلسالمي؛ )
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 من إيمانها بأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص إلحداث النقلة النوعية املطلوبة في 5في السعودية؛ )
ً
( بناء شراكات مع القطاع الخاص انطالقا

ة في السعودية في األسواق واملهرجانات واملطارات وعلى متن الرحالت الجوية  يج للسياح( الترو 6)تقديم خدمات تعزز التجربة السياحية في السعودية؛  

 السعودية ات  باستخدام تقنيات متقدمة مثل الواقع املعزز والواقع املختلط وتقنية إنترنت األشياء، منوها إلى أن االتفاقية ستسهم في التعريف بمقوم

 . Report, 2019)؛ 2019)سالمة و عبدالوهاب،  إيجابية عن قطاع السياحة في البالدرة ذهنية وتكوين صو السياحية ومواقع الجذب السياحي 

كورونا    جائحة  ظل  للسياحة  عقدت    COVID-19وفي  العربية  كونفرانس 49)  اجتماعهااملنظمة  "الفيديو  طريق  عن  وإستراتيجية   لوضع   (  رؤية 

 وقد تم تشكيل   .على االقتصاديات واملجتمعات العربية  COVID-19كورونا    ة تداعيات جائحةالقطاعات ملواجهكافة  لتطوير العمل العربي املشترك في  

 
ً
لل  فريقا العربية  واملنظمة  الجوي  للنقل  العربي  واالتحاد  العربية  الدول  العرب وجامعة  السياحة  وزراء  املعالي  أصحاب  تكون من  األزمات  طيران إلدارة 

امج الخليج للتنمية "أجفند" والبنك اإلسالمي للتنمية ونخبة من الخبراء واملتخصصين في هذا عاملية إلقليم شرق املتوسط وبرناملدني ومنظمة الصحة ال

إطار   الفريق  املجال في  التوصيات املنظمة، حيث وضع  السياحي، منها:  مجموعة من  القطاع  السياحية (  1)  لتعافى  للتنمية  إنشاء صندوق  اعتماد فكرة 

الو  العربييخدم  بالوطن  السياحية  االستثمارات  لضمان  اإلسالمي  البنك  مجموعة  مع  املنظمة  اتفاقية  من  واالستفادة  العربي،  )طن  على  (  2؛  العمل 

العربي تغطى   للسائح  تأمين سفر  الحاالت (  3)  ؛COVID-19جائحة كورونا  إصدار بوليصة  للتعامل مع  السياحية  باملناطق  الطبية  املنشأت  رفع كفاءة 

السياحيةالط املنشآت  التعقيم والعزل في  التأكيد علي  السائحين، وأهمية  العمالة ع(  4؛ )ارئة وطمأنة  الشخصية االستمرار في تدريب  الوقاية  لي سبل 

( ألهم  (  5وللغير؛  الراهنة  الظروف  ظل  في  افتراضية  منصات  إطالق  وأهمية  العربية،  اإللكترونية  واملبيعات  التسويق  منصات  وتحفيز  املعالم تشجيع 

إقرار خطط إنقاذ وتحفيز مالي للمؤسسات ذات العالقة لضمان (  6للحفاظ على الصحة العامة؛ ) Stay home stay safe السياحية لتشجيع مبادرات

العمل وذلك لتوفير شبكة أمان اجتماعية  املالحة الجوية    ( قيام7)  ؛استمرارية كوادرها الوظيفية في  بإعفاء شركات مشغلو املطارات ومقدمو خدمات 

 إلغاء أو تخفيض الرسوم األخرى الستخدام املطارات واملجال الجوي لفترة طويل
ً
 لتعزيز الجاذبية الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضا

ً
ة نسبيا

للمقاصد؛ ) للسيا(  8السياحية  العربية  املنظمة  أعدتها  التي  التدريبية  البرامج  العربية لالستفادة من  الدول  بالتعاون مع عدة جامعات عربية دعوة  حة 

العاملي  Online  وعاملية عن طريق انتهاء  وذلك لتمكين  األزمة فور  السياحي ملواجهة  القطاع  التعاون مع    COVID-19جائحة كورونا  ن كافة في  من خالل 

الشبا هؤالء  بأن  املنظمة  من  إيمانا  لديها  للعاملين  مجانية  كمنح  العربية  السياحة  وهيئات  الكبر وزارات  الصناعة  لهذه  املستقبل  قادة  هم   ى ب 

(https://www.spa.gov.sa, 2020) .        

السياحةأصدرت  وقد   تطبيًقا  وزارة  التي  جديًدا  إلكترونًيا بالسعودية  "الهولوجرام"  تكنولوجيا  بواسطة  نوعها  من  فريدة  سياحية  تجربة  يتيح 

للمست بتسمح  األثرية  واملناطق  املتاحف  في  افتراضية  بجوالت  بالقيام  مشروع السعوديةخدمين  تطبيق  يرتكز  حيث  الهولوجرام   ،   Holoرحلة 

Journey  انب  على فكرة دمج تقنية الواقع املختلط وانترنت األشياء وسلسلة الكتل املعروفة بــ البلوك تشين الستحضار تجارب فريدة في التعرف على جو

إلىالتراث   السياحية، وأشارت  البيانات  بـ"الضيافة   الحضاري واملتاحف، والتعامل مع  ف  ُيعرَّ بات  نقلة نوعية فيما  املتطورة يعد  التقنية  تلك  أن تقديم 

هادة اإلنجاز  غير مسبوق للسياحة السعودية على مستوى العالم في مجال التحول الرقمي، األمر الذي أهلها للحصول على ش اإللكترونية"، ويعد إنجاًزا 

تطبيق   مشروع  تنفيذ  أجل  من  ناشئة  تقنيات  ثالث  بدمج  قامت  التي  العالم  في  األولى  الجهة  لكونها  الرائدة  مايكروسوفت  شركة  من   Holoالعاملية 

Journey  لتطور الصناعي وجذب التي تركز على أهمية البنية التحتية الرقمية كحجر أساس ل  2030. كما يشار إلى أن السعودية قد أطلقت رؤيتها لعام

قطاعات الرؤية  واعتمدت  االقتصاد،  تنافسية  وتعزيز  رؤية   السياحة االستثمارات  في  األساسية  العناصر  أهم  كأحد  الوطني   2030  السعوديةوالتراث 

  )http://gate.ahram.org.eg,  2020(، وأحد أبرز البدائل القتصاديات ما بعد النفط2020حّول الوطني وبرنامج الت

الفترة من   في  وذلك  "تنفس"،  السعودية  إطالق موسم صيف  للسياحة عن  السعودية  الهيئة  أعلنت   
ً
وإلى    ٢٥أيضا م،  ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠يونيو 

والل التاريخي،  والعمق  املناخي،  والتنوع  الساحرة،  الطبيعة  باكتشاف  واملجموعات،  األفراد  وكذلك  العائلة،  أفراد  كافة  خاللها  من  ثقافة يستمتع 

إد الخطيب، رئيس مجلس  السياحة األستاذ أحمد بن عقيل  لقاء معالي وزير  ارة السعودية األصيلة في عشر وجهات سياحية، وجاء هذا اإلعالن خالل 

  (https://mt.gov.sa, 2020  الهيئة السعودية للسياحة؛ "عن بعد" مع نخبة من اإلعالميين، من رؤساء التحرير ومدراء القنوات التلفزيونية واإلذاعية

(. 

حول   السعودية  موسم  لصيف  السياحية  الوجهات  تتوزع  لألنشطة   السعوديةحيث  هائل  تنوع  في  السياحي،  الجذب  نقاط  معظم  لتغطي 

وعجائب وا  الرملية  واملناطق  الخصبة  األودية  تضم  التي  الشمال  أقص ى  في  تبوك"  "مدينة  فمن  املكان،  وطقس  طبيعة  مع  تتوافق  التي  لفعاليات 

الخ امللك عبدهللا االقتصادية" بشاطئها  الساحرة والهادئة في مدينتي "أملج" و"ينبع"، ثم "مدينة  بالشواطئ   
ً
الصخرية، مرورا طتها  الب وأنشالتشكيالت 

 عبر سلسلة جبال السروات في الطريق إلى "الطائف" مصيف العرب، والغ
ً
ابات الكثيفة وفعالياتها الترفيهية، و"مدينة جدة" بتاريخها وجاذبيتها، وصعودا

 إلى مرتفعات عسير وقمم جبال "مدينة أبها" الشامخة بتراثها وثق
ً
افتها وفنونها، وتستمر رحلة موسم واألجواء الباردة والقرى التاريخية في "الباحة"، وصوال

 إلى "املنطقة الشرقية
ً
 . (https://mt.gov.sa, 2020)  صيف السعودية من القلب النابض للمملكة في العاصمة "الرياض" وصوال

https://www.spa.gov.sa/
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/
https://mt.gov.sa/
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الخ القطاع  يتولى  بشكل مميز ومختلف، حيث  العام  السعودية هذا  ينطلق موسم صيف  ودعم كما  تسهيالت وضوابط  وفق  القيادة  زمام  اص 

تجربة سياحية م لتقديم  الحكومية  الجهات  بقية  تتضافر جهودها مع  التي  للسياحة،  السعودية  الهيئة  في  املتمثل  الحكومي  القطاع  ميزة، وتمكين من 

 ترويجية مختلفة، كما تقدم شركات  تتعدد فيها الخيارات لتالئم كل األذواق واملتطلبات وتناسب مختلف الفئات العمرية، حيث تقد
ً
م الفنادق عروضا

 وباقات وخيارات واسعة لالستمتاع باألنشطة السياحية املتنوعة، مثل زيارة األماكن التاريخية واملتاحف، والرح
ً
الت واألنشطة التنظيم السياحي عروضا

االلكترون  املوقع   بأن 
ً
الجبلية، علما السعوديةالبحرية باإلضافة لألنشطة والرياضات  الخاصة    visitsaudi.com "ي "روح  الباقات والعروض  يضم كافة 

 .(https://mt.gov.sa, 2020) باملوسم 

 مثل:  السياحية في اململكة العربية السعوديةالتي تهتم بالترويج السياحي للوجهات واملقاصد مراجعة أهم املواقع الحكومية ومن خالل 

   https://mt.gov.sa موقع وزارة السياحة -

 https://ntmp.gov.saاملنصة الوطنية للرصد السياحي  -

   http://www.mas.gov.sa مركز املعلومات واألبحاث السياحية )ماس( -

   https://sta.gov.sa الهيئة السعودية للسياحة -

  https://www.visitsaudi.com/arروح السعودية  -

   https://www.rcu.gov.saالهيئة امللكية ملحافظة العال  -

 https://dgda.gov.sa هيئة تطوير الدرعية  -

لوجهات في الترويج السياحي ل  الواقع االفتراض ي أو الواقع املعزز ك تطبيقات السياحة االفتراضية  استخدام      ما زالت لم تفعلنجد أن هذه املواقع  

 واملقاصد السياحية. 
 

   :منهج البحث 

الوصفي   املنهج  على  البحث  الدراسات   Descriptive Approachاعتمد  الكتب،  األبحاث،  على  االعتماد  خالل  من  املرجعي  االستعراض  في 

وأخبا تقارير   
ً
وأيضا للسياحة،  العاملية  واملنظمة  للسياحة،  العربية  للمنظمة  االسنوية  التقارير  لتحقيق السابقة،  وذلك  السعودية،  السياحة  وزارة  ر 

 أهداف البحث. 

 الدراسات السابقة 

   يتميز موضوع السياحة االفتراضية بالحداثة، ومن ثم فإن الدراسات العربية السابقة التي تناولته تكاد تكون منعدمة، وهذه الدراسات هي:

االفتراضي  (2017)مصطفى،    دراسة • السياحة  تأثير  أستهدفت قياس  العراق،  التي  املحمدي في  الصحابي سلمان  املرقد  لزيارة  الزوار  ة في دافعية 

لكنها لم تستغل الدينية  املواقع  التاريخية والتراثية ومنها  للمواقع  الترويجية  الوسائل  أحد  تعتبر  االفتراضية  السياحة  أن  إلى  االستغالل   وتوصلت 

االفتراض ي كأداة لزيادة التشويق وإمداد الزوار باملعلومات اإلضافية وإثارتهم لزيارة  األمثل، وأوصت الدراسة بضرورة استخدام تكنولوجيا الواقع  

 املواقع السياحية بما يساعد عل زيادة الطلب السياحي. 

ة  التي هدفت إلى توضيح دور السياحة االفتراضية وتكنولوجيا املعلومات في تحقيق التنمية السياحية املستدام  (2017)مخلف و هداب،    دراسة •

ولية في  في العراق، وتوصلت إلى أن تطبيق السياحة االلكترونية والسياحة االفتراضية ييسهم في تطوير التنمية السياحية والسرعة واملرونة والشم

 بين السياحة االفتراضية والتنمية السياحية املستدامة. 
ً
 وثيقا

ً
 إتمام حاجات السائح، أن هناك ارتباطا

التي هدفت إلى اكتشاف دور تكنولوجيا الواقع االفتراض ي في تشيط الحركة السياحية في مصر، استعراض   (2019 )سالمة و عبدالوهاب، دراسة •

 على استخ
ً
 قائما

ً
 تجريبيا

ً
دام ألهم تجارب بعض الدول في تطبيق هذه التكنولوجيا. وتوصلت إلى أن السعودية من أهم الدول التي قدمت مشروعا

؛ وجود عالقة ايجابية بين تطبيق تكنولوجيا الواقع   40لتعريف بأهم املواقع السياحية، التي شملت  تكنولوجيا الواقع االفتراض ي ل
ً
 سياحيا

ً
موقعا

 االفتراض ي وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والذي بدوره يساعد على تنشيط الحركة السياحية. 

احة االفتراضية في تنشيط الوجهات السياحية في الجزائر في ظل انتشار فيروس  والتي هدفت إلى إبراز دور السي  (2020)ماضوي و جروة،  دراسة   •

االنترنت  COVID-19كورونا   في  املصممة  املواقع  أن كل  الجزائر، حيث  في  السياحي  الواقع  تزال غائبة عن  ال  االفتراضية  السياحة  إل  وتوصلت   ،

تطوير السياحة االفتراضية ألهميتها في تنشيط الحركة السياحية نحو الوجهات  تفتقر إلى تقنيات السياحة االفتراضية، وأوصت الدراسة بضرورة 

 .COVID-19السياحية في الجزائر خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا 

 

http://visitsaudi.com/
https://mt.gov.sa/
https://mt.gov.sa/
https://ntmp.gov.sa/
http://www.mas.gov.sa/
https://sta.gov.sa/
https://www.visitsaudi.com/ar
https://www.rcu.gov.sa/
https://dgda.gov.sa/


 أحمد النجار                                                                           COVID-19أثناء جائحة كورونا   حية تفعيل السياحة االفتراضية كأداة لتنشيط املقاصد السيا 

International Journal of Hospitality and Tourism Studies, 1(2) (2020), 53-63 
 60 

 

   :جنتائال

 ساهم في التنشيط للمقاصد السياحية في السعودية.سإن تطبيقات السياحة االفتراضية ت .1

.اعلى الرغم من اتساع شبكة االنترنت ب .2
ً
  لسعودية أال أن مجال السياحة االفتراضية ما زال محدودا

 نها غير مستغله االستغالل األمثل. توافر كل مقومات السياحة االفتراضية في السعودية لك .3

حة كورونا  ئالدورات التدريبية الالزمة لتدريب الشباب السعودي للعمل عل هذا النمط من السياحة أثناء جا  ىلم يشمل موقع وزارة السياحة عل .4

COVID-19 . 

السياحي من خالل إصدار تط .5 القطاع  االفتراض ي في  الواقع  االهتمام بتطبيق تكنولوجيا  العربية في  الدول  أكثر  السعودية تعد  أن  الرغم  بيق  على 

افتراضية   أو وزارة Holo Journeyرحلة  الوطني  العامة للسياحة والتراث  الهيئة  بين  االتفاقيات  بالعديد من  الهيئات    ، قيامها  السياحة مع بعض 

 املختلفة.

الو  .6 تقنية  أو  االفتراض ي  الواقع  )تقنية  االفتراضية  السياحة  تطبيقات  السياحي  بالترويج  الخاصة  املواقع  أو  السياحة  وزارة  موقع  يشمل  اقع  لم 

 املعزز(.

 : التوصيات

 بـــ:  السعودية يالجهات املسؤولة عن القطاع السياحي فيوص ي البحث في ضوء ما أسفرت عنه النتائج 

  التعجل في تطبيق السياحة االفتراضية في مختلف املواقع الحكومية التي تهتم بالترويج السياحي للوجهات واملقاصد السياحية   .1
ً
أهميتها في ظل  نظرا

 ما بعد إنتهاء هذه الجائحة.COVID-19جائحة كورونا 
ً
 ، وأيضا

 .Google Play Store  ضمن  Holo Journeyتطبيق رحلة افتراضية ضرورة تفعيل  .2

التكنولوجي .3 السعودي هذه  الشباب  كوادر من  لتدريب  االفتراض ي  الواقع  تكنولوجيا  برامج  السياحة  بوزارة  التدريبية  البرامج  تشمل  أن  ا ضرورة 

 لترويج للسياحة االفتراضية. ل

، خاصة في ظل جائحة كورونا  يط الوجهات واملقاصدشلتن  االفتراضية  السياحةلتبني  وكاالت السياحة والسفر  و بين وزارة السياحة    تفاقيةإ عقد   .4
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Abstract: This research aims to identify the reality of virtual tourism in Saudi Arabia, to clarify its role as a 
tool to revitalize tourist destinations during the COVID-19 pandemic. The research is based on the 
descriptive approach through previous studies, research, books, websites and reports issued by the Arab 
Tourism Organization and the World Tourism Organization. The results concluded that the use of virtual 
tourism applications such as virtual reality or augmented reality is still not done within the sites for 
tourism promotion of tourist destinations. The research recommends that it is necessary to accelerate the 
application of virtual tourism in various government websites that are interested in promoting tourism to 
tourist destinations given its importance in light of the COVID-19 pandemic and after the end of this 
pandemic, the Ministry of Tourism's training programs include virtual reality technology programs to train 
cadres of Saudi youth with this technology to promote it. 

Keywords: Virtual Reality; Virtual Tourism; Tourist Destination; COVID-19 Pandemic; Saudi Arabia. 
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