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 الملخص:

هدف البحث هو عرض ماهیة األحداث الضخمة واألنواع المختلفة لهم. سیقوم البحث بعرض أهمیة استضافة الدول 

لألحداث الضخمة واألسباب الکامنة وراء قیام الدول بالمنافسة فیما بینها الستضافة مثل تلک األحداث. یقوم البحث بتحلیل 

عن أی نوع حدث آخر. یتطرق البحث أیضآ بعرض الفوائد  خصائص وصفات األحداث الضخمة والشروط التی تمیزه

بنوعیها من استضافة تلک األحداث. من خالل دراسة األحداث الضخمة فإن البحث یقوم بعرض أهمیة استخدام التصمیم 

من  الجرافیکی فی تقدیم الدولة اثناء االستضافة وتأثیر ذلک التصمیم علی صورة الدولة الذهنیة. تندرج أهمیة البحث

العولمة وزیادة المنافسة بین الدول فی استضافة مثل تلک األحداث علی الرغم من التکلفة العالیة وصعوبة عملیات 

المزایدة نفسها فالدول أصبحت اآلن تهتم اهتمام متزاید بالطریقة التی یراها بها اآلخرون حول العالم کما تهتم بالعوامل 

کی تجذب انتباه المستثمرین والسیاح شراکات مع الدول األخری. سیقوم البحث التی تعمل علی تعزیز صورتها الذهنیة 

باستخدام المنهج الکیفی حیث أنه الدراسة التی یتم استخدامها للتوصل إلی ظاهرة ما عن طریق تجمیع البیانات والصور 

تها. سیقوم البحث بتحلیل نماذج لعرض الفکرة وتحلیلها تحلیال عمیقا وذلک للتوصل إلی ظاهرة األحداث الضخمة وأساسیا

بصریة لحالتین أحداث ضخمة بنوعیها قد تم استضافتهم بالفعل أولهما حدث ریاضی ضخم وهو کأس العالم فی روسیا 

. سیقوم البحث بعرض کیف أن الدولتین قد قامتا ٢٠١٥والثانی هو المعرض الدولی فی میالنو فی إیطالیا عام  ٢٠١٨

فیکی للتعبیر عن هویاتهما الدولیة وکیف أن هذا التعبیر أثر علی صورتهما. سیقوم البحث باستخدام التصمیم الجرا

بالتوصل إلی قواعد استخدام التصمیم الجرافیکی أثناء استضافة تلک األحداث. کما یقوم البحث أثناء تحلیل النماذج 

 .بعرض االحتیاطات التی یجب علی الدول أخذها فی االعتبار أثناء االستضافة

 الجرافیک تصمیم الضخمة؛ األحداث للدولة؛ الذهنیة الصورة براند؛ الكلمات المفتاحية:

mailto:proftamer@gmail.com
mailto:dgaabboud@gmail.com
mailto:sara_mam88@yahoo.com

