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انتخــاب رنــگ مناســب بــرای ســایت یکــی از مهمتریــن اصــول طراحی ســایت اســت، 
ــوارد  ــدی ســایت و م ــگ بن ــا اهمیــت رن ــا شــما را ب ــم ت ــب قصــد داری ــن مطل در ای

بســیار مهمــی کــه در ایــن زمینــه بایــد رعایــت کنیــد ، آشــنا کنیــم. 
ــی آن  ــد ول ــان بیاوری ــایت خودت ــه س ــا را ب ــذاب کاربره ــن ج ــا مت ــد ب ــاید بتوانی ش
چیــزی کــه باعــث مــی شــود کاربــران بــا ســایت ارتبــاط برقــرار کننــد و ســایت شــما 
را دوســت داشــته باشــند ، زیبایــی و رنگ بنــدی مناســب ســایت شماســت. در ادامــه 
ــما  ــایت ش ــرای س ــی ب ــگ های ــه رن ــه چ ــب و اینک ــگ  مناس ــاب رن ــوه انتخ ــه نح ب

مناســب اســت ، مــی پردازیــم.

انتخاب رنگ مناسب برای سایت
آنچــه باعــث ارتبــاط برقــرار کــردن کاربــر بــا یــک ســایت می شــود طراحــی )UI( یــک 
ســایت اســت. مســلمًا ایــن طراحــی بــه صــورت یــک رنــگ تنهــا انجــام نمی شــود 
ــه  ــر از ورودش ب ــه شــکلی اســت کــه کارب ــد ترکیــب شــدن چندیــن رنــگ ب و نیازمن

ســایت لــذت ببــرد.

ــب و کار  ــت در کس ــرای موفقی ــری ب ــه کارب ــود تجرب ــد: 10 روش بهب ــتر بخوانی بیش
ــی اینترنت
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ســلیقه خــوب طــراح بــدون شــک بــی تأثیــر در طراحــی خــوب یــک ســایت نیســت 
ولــی ایــن کــه صرفــًا یــک طــراح بــه رنــگ ارغوانــی و زرد عالقــه دارد و کل ســایت را 

بــا همیــن دو رنــگ طراحــی کنــد اصــالً قابــل قبــول نیســت.

 
روانشناسی رنگ ها و تأثیر هر رنگ در هر شغل

در روانشناســی رنگ هــا بــرای مشــاغل مختلــف رنگ هــای مختلفــی توصیــه می شــود. 
هــر رنــگ پیامــی خــاص و انــرژی مخصــوص بــه خــودش را دارد. در انتخــاب رنــگ  
ــای  ــا رنگ ه ــی و ی ــل و خنث ــای مکم ــن اســت از رنگ ه ــرای ســایت ممک ــب ب مناس
شــاد و متمــم اســتفاده شــود.در ادامــه بــه توضیحــات مختصــری در رابطــه بــا رنــگ 

هــا مــی پردازیــم.

رنگ های مکمل و خنثی
کســب و کارهــای متفاوتــی مثــل ادارات ، مدرســه هــا و دانشــگاه هــا ، ســایت هــای 
علمــی و اخبــار نیازمنــد طراحــی ســایتی ســاده بــا ترکیــب دو یــا ســه رنــگ هســتند. 
بــه طــور مثــال رنــگ آبــی و مکمــل هایــش را بــرای لوگــو ، منــو و لینک هــا اســتفاده 
ــل  ــادی مث ــگ متض ــه و رن ــس زمین ــرای پ ــفید ب ــل س ــی مث ــای خنث ــد و رنگ ه کنی

ســیاه بــرای متــون.
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رنگ های شاد و متضاد
رســتوران هــا ، مهــد کــودک هــا ، فــروش آنالیــن سیســمونی و مشــاغل ایــن چنینــی 
ــی  ــتند. رنگ های ــایت هس ــی س ــرای طراح ــاد ب ــای ش ــتفاده از رنگ ه ــد اس نیازمن
مثــل قرمــز ، زرد و نارنجــی رنگ هــای گرمــی هســتند کــه انــرژی را بــه کاربــر منتقــل 

ــه هــا هســتند. ــرای تبلیغــات و جلــب توجــه بهتریــن گزین ــد و ب می کنن
در حقیقــت شــما در زمــان انتخــاب رنــگ ســایت خــود بایــد بــه ایــن موضــوع فکــر 
کنیــد کــه مــی خواهیــد چــه احساســی بــه مخاطــب تــان منتقــل کنیــد و همچنیــن 
ــازه ســنی مخاطــب شــما چقــدر اســت  ــه ب ــد ک ــز در نظــر بگیری ایــن موضــوع را نی
ــب  ــس مخاط ــتند( و جن ــاله هس ــد س ــدودا چن ــما ح ــن ش ــتر مخاطبی ــی بیش )یعن

ــد. ــز در نظــر بگیری ســایت را نی

رنگ های تیره و روشن
بــه عنــوان مثــال شــما بــرای یــک ســایت آموزشــی کــه فقــط بــرای مدیــران شــرکت 
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هــا طراحــی شــده اســت بهتــر اســت از رنــگ هــای جــدی ماننــد ســرمه ای یا مشــکی 
ــی از  ــای کم ــش ه ــو و بخ ــط در من ــا را فق ــگ ه ــن رن ــد ای ــا بای ــد ام ــتفاده کنی اس

ســایت بیاوریــد تــا ســایت بــه تیرگــی کشــیده نشــود.
ســایت هــای تیــره همیشــه احســاس ســایتی بــا محتــوای آمــوزش هــای امنیتــی، 
ــن الگــو در همــه ســایت هــای  ــد ای ــر دقــت کنی ــد، اگ ــم را مــی دهن موزیــک و فیل
محبــوب حــوزه فیلــم و موســیقی دیــده مــی شــود امــا در مقابــل ســایت هایــی کــه 
خدماتــی بــه خانــم هــا مــی دهنــد معمــوال از رنــگ هــای بنفــش کمرنــگ یــا صورتــی 
اســتفاده مــی کننــد و بــه محــض اینکــه شــما وارد ســایت مــی شــوید متوجــه خواهید 

شــد کــه ایــن ســایت ارتباطــی بــه خانــم هــا دارد.
پــس بــا توجــه بــه کســب و کارتــان رنــگ مناســب ســایت خــود را انتخــاب کنیــد تــا 

در اولیــن نــگاه، خــود را بــرای مخاطــب متمایــز کنیــد. 

در انتخاب رنگ یک سایت چه مواردی را باید در نظر بگیریم؟
رنگ هــا همــان طــور کــه در محیــط اطــراف روی مــا تأثیــر می گذارنــد در حــوزه وب 
نیــز بــی تاثیــر نیســتند. بــا یــک بررســی ســاده و خــوش ســلیقگی مــی توانیــد تاثیــر 
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ــد هــا و  ــن بای ــرای دریافت ــد. ب ــر کنی ــد براب ــران چن ــذاری رنگ هــا را در ذهــن کارب گ
نبایــد هــای رنــگ بنــدی ســایت خــود بایــد نــکات زیــر را رعایــت کنیــد:

رنگ متن
انتخــاب رنــگ فقــط در پــس زمینــه و ســربرگ )header( ســایت خالصــه نمی شــود 
بلکــه انتخــاب رنــگ متــن نیــز بســیار اهمیــت دارد. ایــن انتخــاب بایــد بــه شــکلی 
ــن  ــوند. بهتری ــده ش ــت خوان ــا راح ــن ه ــود و مت ــته نش ــم زود خس ــه چش ــد ک باش
انتخــاب بــرای رنــگ پــس زمینــه رنــگ هــای روشــن و بــرای متــن رنــگ تیــره مــی 
باشــد. ســایتهایی نیــز بــا پــس زمینــه هــای رنگــی و یــا متن هــای رنگــی وجــود دارند 
کــه ممکــن اســت بســیار هــم زیبــا باشــند امــا نکتــه اینجاســت کــه از رنگ هــای مکمل 
اســتفاده شــود. اختــالف کنتراســت زیــاد و متضــاد بــودن رنگ هــا فقــط کاربــران را از 

ســایت شــما فــراری مــی دهــد.

هماهنگی بین صفحات
هــر صفحــه در ســایت بایــد بــا دیگــر صفحــات هــم خوانــی داشــته باشــد. ایــن کــه 
رنگ هــا دائــم در هــر صفحــه تغییــر کنــد باعــث می شــود کاربــر در ســایت ســرگردان 
 )header( ــربرگ ــرای س ــخص ب ــای مش ــد بــا انتخــاب رنگ ه ــی توانی شــود. م
ــا  ــر ب ــب کارب ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــی کنی ــکیلی طراح ــایت ش ــس )footer( ، س و پانوی
جســتجو در صفحــات مختلــف ســایت حــس نمــی کنــد کــه بــه ســایت دیگــری رفتــه 

اســت.

رنگ سازمانی
رنــگ مربــوط بــه کســب و کار خودتــان را داشــته باشــید. اســتفاده از یــک رنــگ بــه 
عنــوان رنــگ برندینــگ کــه در لوگــو ، طراحــی ســایت و حتــی در دکوراســیون اســتفاده 
شــده باشــد نشــانه ی خــوش ســلیقگی و متمایــز بــودن شــما مــی باشــد. بــا انتخــاب 

یــک رنــگ ســازمانی همیشــه در ذهــن کاربــران باقــی خواهیــد مانــد.
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فرهنگ هر رنگ
ــه طــور  ــد. ب ــژه ای دارن ــف اهمیــت وی ــگ هــای مختل ــا فرهن ــا در هــر کشــور ب رنگه
مثــال در ایــران بــرای طراحــی ســایت مــکان هــای گردشــگری اســتفاده از رنگ هایــی 
مثــل آجــری یــا فیــروزه ای بســیار مناســب اســت. اســتفاده از رنگ هــای پرچــم هــر 
کشــور بــرای ســایت هــای دولتــی احســاس بهتــری رو بــه بازدیدکننــدگان القــا مــی 
کنــد. مثــال رنــگ قرمــز بــرای کشــور چیــن ، ســبز بــرای عربســتان ، آبــی و قرمــز بــرای 
ــای  ــایت ه ــوان س ــی ت ــا م ــگ رنگ ه ــی فرهن ــا بررس ــت دارد. ب ــکا و ... اهمی آمری

دوســت داشــتنی تــری طراحــی کــرد.

رنج سنی کاربران
ســایت فــروش اســباب بــازی بــا ســایت فشــن بســیار متفــاوت اســت زیرا احساســات 
و هیجانــات هــر ســن از کاربــران نــوع خاصــی از طراحــی را مــی پذیــرد. بــا بررســی 
ایــن موضــوع کــه ایــن ســایت مــورد اســتفاده کــدام دســته از افــراد اســت مــی توانیم 
رنگ هایــی انتخــاب کنیــم کــه بــه ســلیقه آنهــا بیشــتر نزدیــک باشــد. همانطــور کــه 
قبــال هــم اشــاره شــد به طــور مثــال ســایت هــای موســیقی ، دانلــود فیلــم ، اســتودیو 
ــرای ایــن نــوع  ــرداری و ... بیشــتر مــورد اســتفاده جــوان هــا هســتند و ب تصویــر ب
ــره بیشــتر اســتفاده مــی شــود. ســایت هــای دیگــری مثــل  ســایت از رنگ هــای تی
ســایت هایــی کــه مخاطــب آن هــا کــودکان هســتند از رنگ هــای شــاد و مهیــج بــرای 
طراحــی اســتفاده مــی کننــد. بــدون شــک اگــر ایــن رنگ هــا جــا بــه جــا اســتفاده 

شــود تاثیــر خوبــی روی مخاطــب نمــی گــذارد.

کور رنگی
طبــق آمارهــای منتشــر شــده 10 % از جمعیــت زمیــن دارای کــور رنگــی هســتند. کــه 
ــرای  ــد. ب ــگ را ببینن ــد رن ــا چن ــک ی ــد ی ــراد نتوانن ــود اف ــث می ش ــاری باع ــن بیم ای
اینکــه رنگ هــای ســایتتان را بــرای ایــن افــراد قابــل درک کنیــد مــی توانیــد از ایــن 
ابــزار )Colorblind Web Page Filter( اســتفاده کنیــد. ایــن ابــزار کمــک مــی کنــد 

ــد. ــز ببینی ــد آن هــا نی ــه رنگ هــای ســایت را از دی ک
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