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 Abstract : 

It is admirable for design and designers to deal with events and to 

reveal a lot of what they see as interesting, and this is not new, 

because all the events that humanity has experienced have been 
the best resource for design, especially those that take a global 

public character, and our world today is witnessing one of several 

events that had an impact The spread of (Coronavirus) is an 
important event, and the design and related companies had a 

presence in expressing some of the requirements to prevent it and 

limit its spread, and this was accompanied by many health names, 
from That social distancing, which is described as one of the ways 

that can enhance the preventive role, that is why some 

international companies considered a position that is important in 

making minor changes to the structures of their brands as a formal, 
semantic portable that directs people to preserve their lives, as well 

as expressing a kind of solidarity with people Especially those who 

are injured. 
The current research talks about the graphic design and the 

concept of social distance that was commonly heard in the Corona 

crisis, or what is called social distancing, based on the question 
that: 

Has the graphic design played a role in promoting the values of 

social distance in light of the health pandemic, and the importance 
of the research lies in the following: 

- Theoretical dimension: It can be useful in strengthening the 

theoretical framework of the graphic design process and the healthy 

value promotion it witnessed in light of the Corona crisis. 
- Applied dimension: it can benefit those interested and working in 

the matter of graphic design, and the research aims to: Know the 

graphic design and the concept of social distance in light of the 
health crisis, and for the importance of the research puts the 

following keywords: 

Graphic design, social distance, corona pandemic 
The theoretical framework includes the following topics: 

-The concept of social distance 

-Design and concept 
-Designers during a pandemic. 
Key words: Graphic Design, Social Distance, Corona Pandemic. 

 

 

 

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.19.28 

1  Prof. Dr. , Baghdad University, Iraq, nsiyfjassem@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-7052-6583 

Research Article                  September 2022              Volume: 4              Issue: 5 

Istanbul / Türkiye 
p. 475-484 

Received: 20/07/2022 
Accepted: 10/08/2022 
Published: 01/09/2022 

This article has been 
scanned by iThenticat  No 
plagiarism detected 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 ISSN: 2717- 8293 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

476 

 ية جتماعالتصميم  الكرافيكي ومفهوم املسافة اال
 

 2  نصيف جاسم حممد
 

 :امللخص
،  هتماممن املثري لإلعجاب تعاطي التصميم واملصممني مع األحداث واإلفصاح عن كثري مما يرونه جدير ابال

ا تلك اليت السيم  ،ألن جممل األحداث اليت مرت هبا البشرية كانت خري مورد للتصميم،وهذا ليس جبديد
اث عدة كان هلا أتثري كبري يف خمتلف أحد  ويشهد عاملنا اليوم واحدة من بني  ، تتخذ طابًعا مجاهريًًي عاملًيا

  ، األنشطة احلياتية وأسهم يف إيقافها والزم الناس بيوهتم وَعطل مشاريعهم وأربك تصوراهتم وخططهم احلياتية 
تصميم والشركات ذات العالقة حضور يف التعبري عن بعض  )فايروس كوروان( حدث مهم كان لل  انتشاروألن  

ه وأصحب ذلك عديد املسميات الصحية، من ذلك التباعد  انتشار من مستلزمات الوقاية منه واحلد من  
هلذا نظرت بعض الشركات   ،السبل اليت ميكن أن تعزز الدور الوقائي  أحد  ي الذي يوصف أبنهجتماعاال

يتعلق إبحداث تغيريات طفيفة على بنيات عالماهتا كمحمول شكلي داليل   العاملية يف موقف حيسب مهًما
حياهتم على  للمحافظة  الناس  طريقه  عن  الناس  ،يُ َوَجه  مع  التضامن  من  نوع  إبداء  عن  السيما    ،فضالً 

 . املصابون منهم
اال املسافة  ومفهوم  الكرافيكي  التصميم  عن  يتحدث  احلايل  مساجتماعالبحث  شاع  اليت  ازمة ية  يف  عها 

 :ي منطلًقا من تساؤل مفادهجتماعأو ما مسي ابلتباعد اال،كوروان
،كما تكمن  ية يف ظل اجلائحة الصحية جتماعهل مارس التصميم الكرافيكي دورا يف تعزيز قيم املسافة اال - 

 :أمهية البحث يف ما أييت
لتصميم الكرافيكي وما شهده من تعزيز ميكن أن يفيد يف تعزيز اإلطار النظري ملسرية ا  البعد النظري: -

 .قيمي صحي يف ظل ازمة كوروان
 .التصميم الكرافيكي شأن ميكن أن يفيد املهتمني واملشتغلني يف البعد التطبيقي: -

 . جائحة كوروان،يةجتماعتصميم كرافيكي، املسافة اال الكلمات املفتاحية: 
 

  : املقدمة

إذ اقدمت ،روان النوازع اإلنسانية عند بعض الشركات ذات األمهية على املستوى الدويل يف ابدرة تضامنيةو ك  انتشارأاثر  لقد
ليس  ابلقول:    "جوردان فالينسكي"بالغي أوضحه  إهدف داليل    تعلى عالماهتا التجارية ذا  ة الشكلي  اتعلى إجراء بعض التغيري 

ماكدوانلدز وكوكا كوال وأودي وفولكس واجن  ،  فقط الناس هم الذين يبتعدون عن اجملتمع، العالمات التجارية تفعل ذلك أيًضا
 ,Valinsky) .مع إعادة تصميم الشعار   (يةجتماعاملسافة اال)تفسر    أرادت أن  ليست سوى عدد قليل من تكتالت الشركات اليت

اإلبداع والعاطفة والفكر   ،لديها القدرة على تقليل شدة ما منر به تغريات  هذه املحتت  م  صمَ والعالمات التجارية اليت تُ   ..(2020
 ،"برًين براكريقول"كما    ،"دي هو مالحظة جديرةبعاد اجلسالذي يذهب إىل الرغبة يف املساعدة والتثقيف واملشاركة يف حركة اإلإ 

عندما ترى عالمات   ... وأنك( أن الوقت حان للعالمات التجارية لتقدمي "خدمة حقيقية ذات مغزىAd Age) رئيس حترير
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ي  موكل شركة انطلقت من املوقف التصمي. نتباهإلفإن ذلك يلفت ا  ،أو كوكا كوال تفصل بني شعاراهتا تضامنًا  ،جتارية مثل ماكدوانلدز
  ، يجتماع( يف تفكيك اقواس عالماته كدليل على تطبيق التباعد االبه )ماكدونالدز الربازيل  تمن ذلك ماقام  ،حسب توجهاهتا

بتفكيك حروف عالمتها للتعبري عن    (كما قامت )كوكا كوال   ،ستهلكني ألسباب عدةا من قبل املا شديدً نتقادً إ وااثر هذا التصرف  
املعركة  ( إىل أن"CNN)اشارتهبذا الصدد    ،وهكذا قامت أودي وغريها من معاجلات بنيوية على عالماهتا  ،اتوجيه البقاء بعيدً 

أنه حىت ...و ( Licea, 2020) ة يف مجيع أحناء العامليف الثقافات املختلفمهمة  تغريات    ثتأحد  فريوسات اجلديدةالالعاملية ضد  
"...  يجتماعالستمرار يف ممارسة التباعد ا إلبعض العالمات التجارية األكثر شهرة يف العامل تغري شعاراهتا لتشجيع اجملتمع العاملي على ا

خر أقل إعجااًب مبا يرون أنه حماولة آ  افإن بعضً   ،مع ذلك  ،يجتماعالابلعالمات التجارية إلبداعهم والتزامهم ابلصاحل ا  ُكثُروأشاد  
نه بعيد عن الغاية أا و يً اجتماعا  كونه متشعب واجه التغيري الذي حصل لعالمة  أودي انتقادً كما   ،ة فادة من جائحة عامليإلساخرة ل

ولكن بعد ذلك تصبح األمور    ،لكن الرسالة واضحة مبا فيه الكفاية   ،احللقات ال تلتزم متاًما بقاعدة املرتين  ن " أإذ  ،ريد منهاأُ اليت  
بعًضا بعضها  إىل  احللقات  عودة  مع  الشيء  بعض  مًعا  ،مربكة  "البقاء  نصه  حتته  نص  األمريكية نشرت  و   ،"مع  البقالة   سلسلة 

(Chiquita)  لشهريةنسخة من شعارها دون التميمة ا (Miss Chiquita  ) وأوضحت أهنا "يف املنزل ابلفعل" وطلبت من
قناع وجه إىل حورية البحر ذات   (جوري توفرجلان)أضاف املدير اإلبداعي  و ،  "أتباعها "أن يفعلوا الشيء نفسه وأن حتمي نفسك

كما شاركت    ،عالمتها الثالثة طوط  بني خعل التباعد    ()اديداس  توعملشعار "افعل ذلك"    ( معStarbucks )الذيل املزدوج ل
قامت يف مرحلة أخرى بوضع العالمة و   ،( عن طريق إخراج أرقام القنوات خارج الشكل الدائري املعروفة هباmbcجمموعة قنوات )

 واضح يف االشكال أدانه.كما هو (CGTN, 2020) ابقإ يف املنزل(.)داخل شكل ملنزل كداللة للتعبري عن توجيه 
 

 

 
 
 
 

 
ميكن أن يكون التصميم الكرافيكي "البسيط والفعال" وسيلة مهمة للوصول إىل اجملتمعات األكثر ضعًفا من جهة ُأخرى      

ولكن    ،الفريوس التاجي يف مجيع أحناء العامل ...ويشجع الناس للبقاء يف املنزل  انتشارومع  استمرار  ،الفايروس  .تفشي  أثناءوطمأنتها  
إنشئت   ،مثل عدم القدرة على التسوق لشراء الطعام. واستجابة لذلك  ،هذا ميكن أن يؤدي إىل الشعور ابلوحدة واملشاكل العملية 

كوسيلة للطمأنة وتقدمي املشورة العملية    ،دعم الفئات املعرضة للخطر اليت تعيش يف عزلة جمموعات على مستوى الدولة كطريقة ل
 . (Wong, 2020) .وكذلك الوصول إىل املساعدة



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

478 

وصعوابت أخرى ال  ،وأتخري يف اإلنتاج ،وفقدان الزابئن ،يواجه اجملتمع اإلبداعي معارض ومشاريع ألغيتويف الوقت الذي 
وحنن مجيًعا يف هذه    ،اجلانب اإلجيايب لألزمة هو أننا مجيًعا خائفونففي  ويشعر املستقبل بعدم اليقني بشكل ال يصدق.    ،حصر هلا

وما هي األفكار   ،مهنيًا وشخصيًا  ،الوالًيت املتحدة. ممارسون آخرون ملعرفة ما يواجهونه  ،اآلن  من الصني إىل أورواب إىل   -األزمة مًعا  
كما  ،اإلجيابية والنصائح اليت قد يقدموهنا ملبدعني آخرين لضمان استمرار ازدهار اجلميع مبجرد انتهاء هذه األزمة. اقرأ إجاابهتم أدانه

فأهنا حباجة إىل قدر كبري من التواصل مع   ،اليقني يف املستقبل. نظرًا ألهنا تصمم املساحاتإىل القلق بشأن عدم    تشري "ليا رينج"
ات الزابئن ملراجعة املواد شخصيًا. إذ سيكون من  اجتماعزًيرات املصنع أو يف مواقع البناء أو يف    أثناءسواء كان ذلك    -األشخاص  

لال و   هتماماملثري  التصميم  عمليات  تتكيف  نرى كيف  االأن  املسافة  مع  تقييًدا  ،ية جتماعاإلنتاج  األكثر  اإلجراءات  حىت   أو 
(Khemsurov, 2020). أن هناك ثالث فئات جيب أخذها يف احلسبان عند مناقشة املسؤولية وأخالقيات  يرى "شيل بريكنزو "

ربة  التصميم: السلوك املهين واخلربة املهنية والقيم املهنية. اليت تتضمن أوالً سلوك املصمم يف األعمال اليومية لعمله. الثاين يغطي اخل
أو املعتقدات أو املبادئ   ،والثالث الذي يتعامل مع القيم  ،ستدامة إلاالالزمة يف جماالت مثل إمكانية الوصول وسهولة االستخدام و 

عد يف أولوًيت عمل  مة تُ لزإ وهي مبادئ مُ  (Scott ،2021) أو السياسة  االقتصاد،أو  ،األخالقية اليت ميتلكها املصمم جتاه اجملتمع
اليت ميكن   ،العديد منها  ،إن مصمم الكرافيك لديه عديد املسؤولياتاالزمات منها الصحية اليت مير هبا عامل اليوم،    أثناءاملصممني  

يكمن   ي أساس اجتماع ية بسبب تعاملها مع اجلمهور أو اجملتمع. وحسب "دافيد بريمان" أن املصممني لديهم عامل  اجتماععدها  
  ، يصمم املصممون الكثري من العامل الذي نعيش فيهإذ  ،املسؤولية بسبب التصميم يف صميم أكرب التحدًيت واحللول يف العامل  يف

بسبب طبيعة عملهم   ،واألشياء اليت نستهلكها وهم مسؤولون عن توقعاتنا من عاملنا. يتمتع مصمم الكرافيك بسلطة هائلة على حميط
ن قوًًي جًدا ومقنًعا وميكنه تؤثر على كيفية إشراكنا يف عاملنا. ...وان مايتمتعون به جيعلهم مسؤولون  ؛ العمل الذي ميكن أن يكو 

وقد اسفرت االزمة الصحية اليت مير ،( 2، صفحة  BERMAN  ،2009)يا يف توفري احللول املناسبة يف ظروف االزمات اجتماع
ألسيما يف عامل   ،بوصفهم يتمتعون بقدرات التواصل مع االفراد واجملتمعاتأن لدى املصممني الكثري الذي ميكن ان يقدموه  هبا العامل  
الرموز والصور والعالمات ستخدام  تصال املرئي لنشر املعلومات واألفكار إبإلميكن استخدام ا  هسياق وسائلففي    ،  يجتماعالالتواصل ا

 :ميكن تصنيف احملتوًيت املرئية إىل ثالثة أنواع رئيسة و  ،ميم الرسومية واألفالم والطباعة وما إىل ذلكاوالتص
امليمات ؛ عادة ما   ،تكوين املرئيات الثابتة اليت تشمل الرسومات والصور وأحدث العناصر املرئية   ،الرسوم التوضيحية    -1

 .تكون الرسوم التوضيحية سهلة للغاية تفهم
جمموعات من الصور والنصوص. هذا النوع من احملتوى املرئي قد تشمل الرسوم البيانية والقصص املرئية   ،الكاريكاتري  -2

 جيدة وسهلة الفهم وهي راوية قصص 
، Manic)  جمموعة من الصور املتحركة على شكل مقاطع أو أفالم قصرية بقصة واضحة ورسالة قصرية.  ،مقاطع الفيديو  -3

 . زماتألا أثناءاألدوات والوسائل اليت متكن املصممني من التواصل مع اجلمهور ،وهناك كثر من (2015
للتصميم   واملقاييسكالإن  والدراسات  البحوث  عن  اإلعالن  حيث  من  أمهية كبرية  وابءأُ   رافيكي  من  للوقاية   ختذت 

(COVID-19 )  املعلومايت واملشاعر السلبية واألفكار    رتباكإلالشعور ابلوحدة وا  واليأس، ومنع اهلموم والقلق  نفسه  ، ويف الوقت
اجملتمع قد حتدث يف  ال  ، عن ذلكفضاًل   ،اليت حتدث /  تصميم  أن  لتلبية   أحد  رافيك هوك يُرى  فعالية  القنوات  املتطلبات    أكثر 

حذيرات والدعوات اليت  نسانية من الفريوس والتوكيفية احلماية اإل  ،وكيفية التعامل مع كل املشاعر السلبية ستجابة لردود األفعال  إلوا
 (Atasoy, 2021)  .هتمامالحتتاج اىل ا
السيما ما يتعلق ابملسافة بني   ،التفاعل  أثناءالتصرف اهلندسي للناس   يجتماعالسلوكنا ايف  اجلوانب اخلاصة   ىأحد  تضمنتو 

فإن لقد أثرت حالة الطوارئ الوابئية األخرية    ،ومع ذلك  ،ختالفات الثقافية إلعتمد أيًضا بشكل كبري على اتاليت هي    ،األشخاص
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اجلوانب ابلضبط لفريوس كوروان  ،على هذه  عادية  ف COVID-19 كقدرة غري  لقد  البشر بشكل حاد ل   بني  االنتقال  رض 
هذا القيد املفروض مؤخرًا    .وكذلك جامدة قيود على مسافتنا الشخصية   ،بعًضاومفاجئ تغيري الطريقة اليت نتعامل هبا مع بعضنا  

النطاق إليه ابسم "التباعد اال  ،غري دقيق  هولكن  ،واسع  منا إضعافً   انتشار منذ منع   "يجتماعيشار  يتطلب  روابطنا  ل  االفريوس ال 
 وتوضح األشكال يف أدانه جوانب من ذلك. ،(K.endon, 1990)   .يةجتماعالا

 

 
 
 
 
 

 
   اجلائحة أثناءن و املصمم

إمجاًعا  يبدو أن هناك  نه  أإىل    "سيمون مانشيب"يشري    ،كيف يعمل ويتعامل املصممون مع ذلك  احلالية يف ظل هذه الظروف  
أجرينا  ، ويضيف  بدأت قوته العاملة يف العمل من املنزل اليوم  استوديوهات التصميم على أن العمل عن بُعد هو أفضل هنج  بني

من  مجيًعا  يف حني أن موظفي الشركة  و   ،ولكن يف النهاية كان اهلدف األكرب هو الذي أثر فينا  ،حماداثت كثرية حول هذا املوضوع 
 ."لمسؤولية لستجابة  إلإهنا الصورة األكرب اليت شعران أهنا حباجة إىل ا   ،ليسوا على الفور يف مرمى اخلطر  فهم  ،نيالشباب الئقني وصحي
(Lahey, 2017)..  قد تكون    ،ورمبا يكون من السابق ألوانه حتديدها مجيًعا  ،على الرغم من التحدًيتو   أنه  "وونغ  هنري"ويقول

الرأي الذي يفيد"  السغكريغ  "كما يتفق    ،"هذه فرصة إلعادة التفكري يف كيفية عمل املصممني هذه قد تكون فرصة   اإهن  :مع 
على  تؤثر  حدود تقليدية  جتربة إنشاء استوديوهات افرتاضية بدون  ن تكون  أاليت ميكن    ستكشاف إمكان استوديوهات افرتاضية إل

 . (Wong, 2020) كيفية تصميمنا للمستقبل
  ،لقد فاجأ اإلغالق القسري الناجم عن الوابء العاملي اجلميع تقريبًا. غري مستعدين ألن نكون حمبوسني بني أربعة جدران

يشري عديد املبدعني إىل    ،ا تقليل التوتر وختفيف خماوفنا. ومع ذلكشأهن  حبثنا عن حلول من  ،غالبًا ما يكونون خائفني وعاجزين
ل أهنا وقت  أدوات عملهم  ،املوهوبون خبيال استثنائي  ،املصممونتوصل  و إلهلام وانفجار لألفكار اإلبداعية  هذه الفرتة على    ،إىل 

التحدًيت   -أوقات الوابء    التصميمكانت فكرة مشروع  و وألقوا أبنفسهم يف دوامة العمل اإلبداعي    ،واستغلوا وقت العزلة والصمت
كانت مهمة كانت نوًعا من الدفاع ضد الالمباالة والركود   نفسه ويف الوقت ،لوابءاملعاصرة للرسومات الفنية نتيجة للوقت الصعب ل

وعدم االستقرار   ،وعدم اليقني بشأن الغد  ،اإلجهاد و آاثر العزلة القسرية. التحدي الفين واجه الزمن الذي ترك بصماته على كل منا.
 . (Sztuka, 2021)   لكماماتوا ،واإلغالق  ، ية جتماعواملسافة اال ،االقتصادي

لكن له اتريخ طويل يف املساعدة يف   ،قد يبدو التصميم الكرافيكي سالًحا غري متوقع  ،ويف خضم املعركة إلحتواء الفريوس
تفشي الكولريا يف    -(عندما هددت كارثة وابئية أخرى السكان  1854ويعود اترخيه إىل عام)  ،املرض   انتشارحتديد ومكافحة ووقف  



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

480 

الكرافيكي  لندن، التصميم  أو  الطب،  مع  إىل جنب  التا  ،والعمل جنبًا  أكثر حتديًدا غري جمرى  بشكل  البياانت  تصور  . أو    ريخ 
(Green ،2020 ) 

 اجلائحة: التصميم الكرافيكي بشكل فعال خالل  عن طريقهاستخدم أُ الطرائق اليت ومن    
 زمة الصحية وتوصيل الرسائل املعلوماتية للناس أليف هذه ا، وهو ما توضح أداة اتصال حيويةك -1
 ارساليات مرئية متنوعة األقنية.  عرب  

 جرى ذلك عرب عديد التصاميم اإلرشادية . ،حفظهاي واملساعدة يف جتماعلتعزيز قواعد التباعد اال -2
 الذين أدوا أدوارًا متنوعة يف جندة املرضى والتخفيف عنهم.  اخلدمات الصحية  بفرق اإلحتفاء-3
 ادامة التواصل عرب منصات التواصل الرقمية . وهو ما توضح يف  ،بعضنا بعًضاللمساعدة يف البقاء على اتصال ودعم  -4
اجلائحة وتطوير العمل   أثناءهذا أمر مهم يف سياق تناول األفكار اليت تتعلق ابلسلوكيات  ،  يتغري السلوك من خالل التصميم -5

 اإلبداعي. 
 واحرتام التعليمات الصحية .ل مبعزل عن ذلك التفاعل حتمت ظروف اإلغالق أن يكون الع،قلة التعاون والتفاعل البشري -6
 عتماد املباشر على هذا النمط التفاعلي املقبول.إلاما يعين  ،العادي –قد يصبح الواقع االفرتاضي هو العمل اجلديد  -7
ابلعمل ضمن  ا للظروف اليت الزمت املصممني  مر من سلبيات ما حصل نظرً ألهذا ا  د  ،عُ الرتكيز على الصحة العقلية والرفاهية  -8

 بيئات صحية متنوعة. 
كون هذا النمط املهين يعتمد على املصممني    وظائفا على  مر كثريً ألثر هذا اأ،قتصادي وأثره على وظائف التصميمإلهنيار ا إلا -9

 صناعات ُأخر. 
 (ADDAMS, 2020)    مستقبلية ملا بعد اجلائحة. عن التفكري للبحث عن أساليب    ،فضاًل ستعدادات ملا بعد اجلائحةاإل -10

 
 ومناقشتها  النتائج

 أدانه النتائج اليت خرج هبا البحث:
فضال عن ذلك هي  ،وذلك إليصال الرسالة اإلرشادية بشكل مباشر  ا،ا وكتابيً ا ولونيً تصاميم من بنيات خمتزلة شكليً ت التشكل  -1

 اليت املت ابألفراد واجملتمعات.تتناسب مع الظروف الصحية 
فضال عن كوهنا مفهومة التقبل ،وهي مألوفة سريعة التلقي ،إمتلكت التصاميم السمة التداولية ذات العالقة املباشرة مع اجلمهور -2

 التأويل .
 أو جتارًًي إن حصل يف عالمتها متغريات تصميمية.  ،اإلقتصادية قوية وال ميكن ان تتأثر شعبيًا مرجعياهتا -3
اضي يف تداول البياانت واالغالقات املصممني للعمل بشكل منعزل معتمدين اليات التواصل اإلفرت الزمت الظروف الصحية    -4

 بينهم .املعلوماتية 
وتنوعت أساليب    تتضمن اهم املعلومات الوقائية من الفايروسشارك املصممون بشكل جلي يف تقدمي جماميع تصميمية ارشادية    -5

 كل حسب ظرفه. تناوهلم للموضوعات  
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ذلك على معاجلة شكلية جرت على عالماهتم التجارية   نعكسإية و جتماعال املسافة اتعامل الشركات الكربى مباشرة مع ظروف    -6
 مشارك يف التوصيل اإلعالمي حول ما حيصل من إجراءات وقائية.رت مبظهر هاليت ظ

 
 ات ستنتاجاال

   :ات اآلتية ستنتاجيؤشر البحث اال
ق تقدمي األفكار ذات  حمفز مناسب يف سياالظروف الصحية اليت القت بظالهلا على عمل املصممني يف خمتلف ارجاء العامل    -

 العالقة املباشرة مع احلدث. 
حديث    ية  جتماعظروف اإلغالق واملسافة االجرت تزامنا مع اتساع اجلائحة حمور مهم يف التعاطي مع  املعاجلات الفنية اليت    -

 الساعة . 
منط جديد تعرف عن طريقه املصمممني عن بيئات عمل خمتلفة غري  العمل املنزيل للمصممني والبحث عن اليات للتواصل هو    -

 منطية . 
اجلدي عن   للبحث  اسببً و   ،وهي تعزيز معنوي ملظهرية السلوك البشري  ،مسافة للتواصل الوقائي ية يف جوهرها  جتماعاملسافة اال  -

   . ألوفة مسبًقاغري امل ننساإلتطوير مهارات ا
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