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طراحــی ریسپانســیو )Responsive( یــا واکنشــگرا از جملــه روش هــای طراحی اســت 
ــا ایــن  ــا شــما ب ــه دســت آورده اســت؛ امــا آی کــه ایــن روزهــا محبوبیــت باالیــی ب
نــوع از طراحــی آشــنایی داریــد؟ بــا مطالعــه ایــن مطلــِب مختصــر و مفیــد ببینیــد کــه 

طراحــی ریسپانســیو چیســت و بــا مزایــا و معایــب آن آشــنا شــوید.

ایــن روزهــا داشــتن نســخه موبایــل بــرای اکثریــت قریــب بــه اتفــاق وب ســایت ها 
ــه یــک ضــرورت تبدیــل شــده اســت. در  و به خصــوص وب ســایت های کســب وکار ب
واقــع شــرایط بــه گونــه ای شــده کــه انــگار بایــد بــرای هــر دســتگاهی یــک طراحــی 
ــاوت  ــای متف ــون، طراحی ه ــرای آیف ــرح ب ــک ط ــید: ی ــته باش ــب داش ــزای مناس مج
بــرای دســتگاه های مختلــف اندرویــدی، طراحــی مناســب بــرای تبلت هــا و از جملــه 
ــف و  ــتگاه های مختل ــه دس ــا هم ــد ب ــما بای ــایت ش ــت، وب س ــد و ... . در نهای آیپ
ــد در  ــدون تردی ــا، ب ــر این ه ــاوه ب ــد. ع ــازگار باش ــا س ــوع آن ه ــن های متن رزولوش
ســال های آینــده ابداعــات متنوع تــری را نیــز شــاهد خواهیــم بــود کــه باید وب ســایت 
خــود را بــا آن هــا نیــز تطبیــق بدهیــد. امــا ایــن وضعیــت تا چــه زمانــی ادامــه خواهد 
ــر  ــه دیگ ــیم ک ــی می رس ــه جای ــره ب ــع باالخ ــه! در واق ــا همیش ــه ت ــه ک ــت؟ البت داش
امــکان ایجــاد طرح هــای مختلــف بــرای انــواع بی پایــان دســتگاه های جدیــد وجــود 
ــف  ــخه های مختل ــی نس ــز طراح ــر نی ــال حاض ــی در ح ــه حت ــت. البت ــد داش نخواه
ــت. در  ــر نیس ــایت ها امکان پذی ــب وب س ــرای اغل ــتگاه ب ــن و دس ــر رزولوش ــرای ه ب
ــم و  ــر برخــی از دســتگاه ها بگذری ــد از خی ــا بای ــرد؟ آی ــد ک ــن شــرایطی چــه بای چنی
فقــط روی چنــد مــوردی تمرکــز کنیــم کــه بیشــترین بازدیدکننــده و مشــتری را بــرای 
مــا جــذب می کننــد؟ در ایــن صــورت بــاز هــم بــازار بزرگــی را از دســت خواهیــم داد، 
چــرا کــه مجمــوع کاربرانــی کــه از دســتگاه های مختلــف نامتناســب بــا وب ســایت مــا 

اســتفاده می کننــد کــم نخواهــد بــود. امــا آیــا گزینــه دیگــری هــم داریــم؟

مقاله مرتبط: رابط کاربری چیست؛ با اصول و فرآیند طراحی UI آشنا شوید
 

راهکاری به نام طراحی ریسپانسیو
طراحــی وب از زمــان رواج روزافــزون اســتفاده از دســتگاه های همــراه همــواره بــرای 
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پاســخگویی بــه نیازهــای خــاص کاربــران ایــن ابزارهــا و تناســب طراحــی بــا محیــط، 
انــدازه و رزولوشــن آن هــا تحــت فشــار بــوده اســت. در ابتــدا بــه نظــر می رســید کــه 
ــف  ــرای اندازه هــای مختل بهتریــن راهــکار اســتفاده از stylesheet هــای متفــاوت ب
باشــد؛ امــا امــروزه یــک stylesheet می توانــد پاســخگوی صفحــات نمایشــی باشــد 
کــه اندازه هــای متفاوتــی دارنــد. در نتیجــه از ایــن طریــق حجــم کدهــای وب ســایت 
ــای  ــان از روش ه ــی همچن ــوع از طراح ــن ن ــرد. ای ــد ک ــدا خواه ــش پی ــز کاه نی
اســتاندارد بــرای تشــخیص دســتگاه مــورد اســتفاده کاربــر بهــره می بــرد، امــا نیــاز بــه 
طراحــی یــک stylesheet بــرای هــر دســتگاه را برطــرف کــرده اســت. ایــن طراحــی 
همــان چیــزی اســت کــه بــه آن طراحــی »ریسپانســیو« )Responsive( یــا طراحــی 

ــم. ــگرا می گویی واکنش
 

 
طراحی ریسپانسیو چیست؟

طراحــی ریسپانســیو یــک روش یــا رویکــرد اســت کــه طــراح بــر مبنــای آن صفحــه 
ــه در آن نمایــش داده می شــود  ــا دســتگاهی ک ــه ب ــد ک ــه نحــوی طراحــی می کن را ب
تطبیــق پیــدا می کنــد. در ایــن روش، طراحــی و توســعه بــه گونــه ای انجــام می گیــرد 

کــه بهتریــن تجربــه بــرای کاربــران دســتگاه های مختلــف رقــم زده شــود. 
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در طراحــی ریسپانســیو از ترکیبــی از تصاویــر، گریدهــا )Grid( و طرح هــای انعطاف پذیر 
در کنــار کاربــرد منطقــی و زیرکانــه CSS اســتفاده می شــود. در ایــن حالــت بــا تغییــر 
ــه ســرعت  ــه گوشــی هوشــمند، وب ســایت ب ــاپ ب ــری از وضعیــت لپ ت محیــط کارب
بــا انــدازه و رزولوشــن صفحــه و همچنیــن میــزان پشــتیبانی دســتگاه مــورد نظــر از 
ــرای واکنــش  ــاوری الزم ب ــًا فن ــد. طبیعت ــدا می کن ــف تطبیــق پی اســکریپت های مختل
خــودکار بــه درخواســت کاربــر بایــد در ســایت و مرورگــر کاربــر وجــود داشــته باشــد. 
در نهایــت، از طریــق ایــن روش نیــاز بــه طراحــی و توســعه مجــزا بــرای دســتگاه های 
مختلفــی کــه در بــازار وجــود دارنــد یــا در آینــده عرضــه خواهنــد شــد مرتفع می شــود.

 
طراحی ریسپانسیو چه سبک و سیاقی دارد؟

یــا اســتفاده از طراحــی ریسپانســیو یــک وب ســایت خواهیــد داشــت کــه مؤلفه هایــی 
مختلفــی در آن وجــود دارد. هنگامــی کــه وب ســایت شــما در دســتگاه های مختلفــی 
ــرای طراحــی تعریــف شــده، ایــن  ــی کــه ب ــه تنظیمات ــا ب ــد، بن ــه نمایــش در می آی ب

ــد.  ــان می دهن ــود نش ــی را از خ ــای متفاوت ــا واکنش ه مؤلفه ه
یــک وب ســایت بــا طراحــی ســنتی را در نظــر بگیریــد؛ معمــوالً چنیــن وب ســایت هایی 
کاربــران موبایــل یــا تبلــت را مجبــور می کننــد تــا بــه ســمت چــپ یــا راســت صفحــه 
ــا زوم  ــر روی آن ه ــار ب ــه ناچ ــز ب ــای ری ــاهده متن ه ــرای مش ــا ب ــرده ی ــکرول ک اس
کننــد. بــه عبــارت دیگــر کاربــر مجبــور بــه انجــام کارهایــی می شــود کــه عاقــه ای بــه 
انجامشــان نــدارد. طبیعتــًا ایجــاد طــرح مناســبی کــه پاســخگوی نیــاز همــه کاربــران 
باشــد آســان نخواهــد بــود. بــه عــاوه، قابلیــت چرخــش خــودکار صفحــه گوشــی ها 
ــد.  ــرای طراحــان دشــوارتر می کن ــت می شــود و کار را ب ــر عل ــد ب ــز مزی ــا نی و تبلت ه
برخــی از دســتگاه ها نیــز صفحــات بســیار کوچکــی دارنــد کــه طراحــی بــرای آن هــا 
ــه و  ــرح صفح ــظ ط ــاوه، حف ــه ع ــرد. ب ــد ک ــل خواه ــری تبدی ــر بزرگ ت ــه دردس را ب
ــا از  ــتند ی ــور هس ــر مح ــه تصوی ــایت هایی ک ــرای وب س ــایت ب ــت س ــش درس نمای

ــت. ــوارتر اس ــد دش ــتفاده می کنن ــی اس ــی فراوان ــای گرافیک آیتم ه
ــایت و  ــان س ــان، صاحب ــک طراح ــه کم ــیو ب ــی ریسپانس ــرایطی طراح ــن ش در چنی
ــوع از طراحــی  ــن ن ــا اســتفاده از ای ــال ب ــوان مث ــه عن ــد. ب ــران می آی ــن کارب همچنی
می تــوان نســخه تبلــت را بــه نحــوی تنظیــم کــرد کــه در حالــت دو ســتونه نمایــش 
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داده شــود. از ایــن طریــق، در خوانایــی محتــوا و حرکــت در ســایت اختالــی بــه وجود 
ــه صــورت عمــودی در یــک  ــوا را ب ــوان محت ــد. در گوشــی های هوشــمند می ت نمی آی
ــی  ــت لمس ــا حرک ــتون را ب ــد س ــن چن ــی بی ــکان جابجای ــا ام ــرد ی ــب ک ــتون مرت س
ســوایپ بــرای کاربــر فراهــم کــرد و از نمایــش عناصــر مزاحــم جلوگیــری نمــود. تصاویر 
نیــز بــه جــای آنکــه ریــز یــا بــزرگ بــه نظــر برســند یــا اینکــه فقــط قســمتی از آن هــا 

ــدازه داده می شــوند. ــه طــور خــودکار تغییــر ان دیــده شــود ب
ــا دســتگاه  ــا اســتفاده از طراحــی ریسپانســیو، وب ســایت شــما ب ــان ســاده، ب ــه زب ب

ــد. ــدا می کن ــق پی ــده تطبی ــتفاده بازدیدکنن ــورد اس م
 

طراحی ریسپانسیو چگونه کار می کند؟
ــود. در  ــتفاده می ش ــناور اس ــای ش ــا جدول ه ــیو از fluid grid ی ــی ریسپانس در طراح
ایــن حالــت بــه جــای تعییــن انــدازه مؤلفه هــای مختلــف ســایت بــر مبنــای پیکســل، 
همــه اندازه هــا بــه طــور نســبی تعییــن می شــود. بنابرایــن اگــر در طــرح ســایت خــود 
ســه ســتون داشــته باشــید، بــه جــای آنکــه عــرض هــر یــک را بــه طــور مجــزا تعییــن 
کنیــد مشــخص می کنیــد کــه عــرض هــر کــدام نســبت بــه ســتون های دیگــر چقــدر 
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بایــد باشــد. همیــن قضیــه در مــورد آیتم هــای رســانه ای و از جملــه تصاویــر ســایت 
نیــز مصــداق دارد، بــه نحــوی کــه تصاویــر و انــواع مختلــف آیتم هــای چندرســانه ای 

ســایت هــم بــه صــورت نســبی تغییــر انــدازه پیــدا می کننــد.
 

 adaptive روان( و طراحــی( fluid تفــاوت طراحــی ریسپانســیو بــا طراحــی
)انطبــاق پذیــر(

تفــاوت عمــده طراحــی ریسپانســیو بــا طراحــی fluid یا روان این اســت کــه در طراحی 
روان، تمرکــز طراحــی بــر روی نســبیت اندازه هــا قــرار دارد تــا همــه مؤلفه هــا درصــد 
مشــابهی را در صفحــات نمایــش مختلــف اشــغال کننــد؛ امــا در طراحــی ریسپانســیو با 
اســتفاده از Media Query هــای خــاِص CSS، نحــوه نمایــش مؤلفه هــای مختلــف 
بــر اســاس انــدازه صفحــه تعییــن می شــود. در طراحــی adaptive یــا انطبــاق پذیــر 
ــای  ــا و چینش ه ــده و طرح ه ــف ش ــت تعری ــورت ثاب ــه ص ــا ب ــی، اندازه ه ــا انطباق ی
کامــاً مجزایــی طراحــی می شــود کــه بــا توجــه بــه انــدازه صفحــه یــا دســتگاهی کــه 

کاربــر از آن اســتفاده می کنــد در اختیــار وی قــرار خواهنــد گرفــت.
• طراحــی Fluid یــا Liquid: هــدف در ایــن نــوع طراحــی، حفــظ انــدازه نســبی همــه 
عناصــر موجــود در صفحــه اســت؛ بنابرایــن هــر آنچــه کــه در یــک مانیتــور 24 اینچــی 
ــتفاده از  ــد. اس ــد دی ــز خواهی ــی نی ــاپ 12 اینچ ــک لپ ت ــد را در ی ــاهده می کنی مش
ایــن روش بــرای صفحــات مشــابهی کــه اندازه هــای متفاوتــی دارنــد کارســاز خواهــد 
ــه  ــه میــان می آیــد، ب ــود. در عیــن حــال، هنگامــی کــه پــای گوشــی های همــراه ب ب
دلیــل انــدازه کوچــک صفحــه نمایــش ایــن دســتگاه ها تجربــه کاربــری تحــت تأثیــر 

قــرار خواهــد گرفــت.
ــر  ــورد نظ ــران م ــدف و کارب ــد ه ــی بای ــوع از طراح ــن ن ــی Adaptive: در ای • طراح
ــی از  ــتفاده از برخ ــوان اس ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــرد. ب ــی ک ــخص و پیش بین را مش
مؤلفه هــای طراحــی را محــدود کــرد تــا صفحــه مــورد نظــر بــا توجــه بــه هدف گــذاری 
انجــام شــده در گوشــی های همــراه بــا ســرعت بیشــتری بارگــذاری شــود؛ یــا اینکــه 
بــر ویژگی هــای خاصــی تمرکــز کــرد کــه بیشــتر بــا نیازهــای کاربــران ایــن دســتگاه ها 

ســنخیت دارنــد.
ــری  ــاس پذی ــه مقی ــژه ب ــت وی ــا عنای ــیو: طراحــی ریسپانســیو ب ــی ریسپانس • طراح
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)Scalability( شــروع می شــود. در ایــن حالــت، طــرح صفحــه بــه شــکلی در می آیــد 
کــه بــرای صفحــه نمایــش مــورد نظــر تعریــف شــده اســت. بــه عنــوان مثــال، اگــر 
ــتونه در  ــک س ــت ی ــه حال ــرح ب ــد، کل ط ــاز کنی ــود ب ــل خ ــایت را در موبای ــک س ی

خواهــد آمــد تــا بــا انــدازه صفحــه موبایــل شــما تناســب پیــدا کنــد.
 

 
مزایای استفاده از طراحی ریسپانسیو

در یــک دنیــای ایدئــال، همــه مــا بایــد زمــان و تــوان کافــی بــرای ایجــاد و طراحــی 
ــده اند را  ــازی ش ــل بهینه س ــتفاده در موبای ــرای اس ــاً ب ــه کام ــی ک ــایت های مجزای س
داشــته باشــیم؛ امــا معمــوالً مناســب ترین شــرایط موجــود نیــز بــرای مــا بــه انــدازه 
ــوص  ــی مخص ــخه موبایل ــه نس ــر )ک ــوک و توییت ــل فیس ب ــی مث ــایت های بزرگ س
خودشــان را دارنــد( ایدئــال نیســت. در نتیجــه بایــد بــه دنبال روشــی باشــیم کــه بدون 
ایجــاد دردســرهای اضافــی بتوانــد بهتریــن تجربــه کاربــری را بــرای بازدیدکنندگانمــان 
ــی  ــتفاده از طراح ــز اس ــه ج ــزی ب ــن راه چی ــد ای ــه می دانی ــور ک ــد. همان ط ــم بزن رق

ریسپانســیو نیســت. امــا اســتفاده از ایــن روش چــه مزایایــی را در بــر دارد؟
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• بزرگ تریــن مزیــت طراحــی ریسپانســیو، صرفه جویــی در وقــت و تاشــی اســت کــه 
بــه منظــور طراحــی بــرای دســتگاه های مختلــف مــورد نیــاز اســت.

ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــایت ب ــئوالن س ــرای مس ــیو ب ــی ریسپانس ــتفاده از طراح • اس
کــه فقــط یــک نســخه از ســایت وجــود دارد کــه بایــد به روزرســانی شــود. بنابرایــن 
ــز ســاده تر  ــه چی ــرد و هم ــرار می گی ــکان ق ــک م ــه وجــود دارد در ی ــی ک هــر محتوای

خواهــد شــد.
ــن  ــاد چندی ــا ایج ــه ب ــز در مقایس ــایت نی ــدگان س ــعه دهن ــان و توس ــرای طراح • ب
stylesheet مختلــف کار ســاده تر یــا ســازمان یافته تری در پیــش خواهــد بــود؛ 
البتــه نمی تــوان زمــان و تــاش الزم بــرای طراحــی یــک ســایت ریسپانســیو مطمئــن 
ــق همــه کدهــای  ــراد را دســت کــم گرفــت. در هــر صــورت، از ایــن طری ــدون ای و ب
CSS در یــک جــا قــرار می گیــرد و بــرای ایجــاد هــر تغییــر کوچکــی نیــاز بــه ویرایــش 

چندیــن و چنــد فایــل مختلــف نخواهیــد داشــت.
بیشتر بدانید: متا تگ چیست و چطور به سئوی سایت شما کمک می کند؟

 
معایب طراحی ریسپانسیو

هــر چیــز خوبــی معایبــی هــم دارد و طبیعتــًا طراحــی ریسپانســیو نیــز از ایــن قاعــده 
ــد  ــی مانن ــایت های بزرگ ــود وب س ــن ب ــر از ای ــر غی ــع، اگ ــت. در واق ــتثنا نیس مس
ــران  ــرای کارب ــزا ب ــایت های مج ــتفاده از س ــای اس ــه ج ــز ب ــر نی ــوک و توییت فیس ب
ــد. ــتفاده می کردن ــیو اس ــی ریسپانس ــان از طراح ــایت اصلی ش ــان س ــل در هم موبای
• اســتفاده از طراحــی ریسپانســیو هیــچ مزیتــی را در ســرعت بارگــذاری ســایت بــرای 
ــی از  ــر برخ ــی اگ ــه حت ــید ک ــته باش ــه داش ــد. توج ــاد نمی کن ــل ایج ــران موبای کارب
ــد  ــتفاده می کن ــود اس ــمند خ ــی هوش ــه از گوش ــری ک ــرای کارب ــایت ب ــای س مؤلفه ه
ــذاری نشــده اند؛  ــه آن مؤلفه هــا بارگ ــود ک ــی نخواهــد ب ــن معن ــه ای ظاهــر نشــود ب
بلکــه فقــط از دیــد کاربــر پنهــان می شــوند تــا ایــرادی در طــرح وب ســایت در موبایــل 
ــدت  ــیو را م ــی ریسپانس ــل طراح ــن معض ــوان بزرگ تری ــاید بت ــد. ش ــود نیای ــه وج ب
زمــان و ســرعت بارگــذاری تصاویــری دانســت کــه بایــد بــا انــدازه صفحــه نمایــش 
دســتگاه مــورد اســتفاده کاربــر تطبیــق پیــدا کننــد. دقــت داشــته باشــید کــه فرآینــد 
ــد  ــا گوشــی های هوشــمند می توان ــت ی ــرای نمایــش در تبل ــر ب ــدازه تصاوی تغییــر ان
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ــا  ــه ی ــار وقف ــرد و دچ ــرار بگی ــل ق ــتگاه های موبای ــدود دس ــدرت مح ــر ق ــت تأثی تح
کنــدی شــود.

ــتیبانی  ــا )media queries( پش ــا کوئری ه ــل از مدی ــای موبای ــی از مرورگره • برخ
ــتیبانی  ــتند و پش ــتورالعمل های CSS هس ــع دس ــا در واق ــا کوئری ه ــد. مدی نمی کنن
ــرای نمایــش صحیــح طراحــی ریسپانســیو ضــروری  ــر ب مرورگــر مــورد اســتفاده کارب
ــل، اپ هــا  ــا به روزرســانی های منظــم سیســتم های عام ــن مشــکل ب ــه ای اســت. البت
ــه  ــیو ب ــی ریسپانس ــا از طراح ــزون آن ه ــتیبانی روزاف ــل و پش ــتگاه های موبای و دس
ســرعت در حــال برطــرف شــدن اســت؛ امــا به هرحــال مســئله ای اســت کــه بایــد بــه 

آن توجــه داشــته باشــید.
 

چرا باید از طراحی ریسپانسیو استفاده کنیم؟
اگــر ترافیــک وب ســایت خــود را بــه زیــر ذره بیــن ببریــد احتمــاالً خواهیــد دیــد کــه 
ــرای بازدیــد و اســتفاده از ســایتتان از موبایــل  ــدگان شــما ب بخــش اعظــم بازدیدکنن
ــی  ــما کاف ــرای ش ــی ب ــار تجرب ــن آم ــد. همی ــتفاده می کنن ــراه اس ــتگاه های هم و دس
ــران ایــن قبیــل دســتگاه ها پــی  ــرای کارب ــه اهمیــت طراحــی مناســب ب ــا ب اســت ت

ببریــد.
بــا اســتفاده از طراحــی واکنشــگرا می توانیــد دامنــه وســیع تری از کاربــران را پوشــش 
بدهیــد. در واقــع، از ایــن طریــق دیگــر محدودیــت خاصــی در اســتفاده از وب ســایت 
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شــما وجــود نخواهــد داشــت؛ چــرا کــه طــرح ســایتتان بــه راحتــی بــا هــر دســتگاه و 
بــا هــر فنــاوری و هــر انــدازه ای کــه صفحــه نمایــش آن داشــته باشــد تطبیــق پیــدا 
ــاز  ــد هــم پاســخگوی نی ــا اســتفاده از طراحــی ریسپانســیو می توانی ــرد. ب خواهــد ک
ــم  ــد و ه ــتفاده می کن ــی اس ــتگاه قدیم ــا دس ــاپ ی ــک لپ ت ــه از ی ــید ک ــری باش کارب
ــه  ــی ک ــد. اتفاق ــری اســتفاده می کنن ــه از دســتگاه های به روزت ــی ک پاســخگوی کاربران
در ایــن حالــت می افتــد رقــم خــوردن تجربــه کاربــری مطلــوب بــرای بازدیدکننــدگان 
وب ســایت شماســت و ایــن دقیقــًا همــان چیــزی اســت کــه طراحــان وب و صاحبــان 

ــوده و هســتند. ــال آن ب ــه دنب وب ســایت ها همیشــه ب
مقاله مرتبط: AMP چیست و چه تاثیری در سئوی سایت شما دارد؟

 
حرف آخر

ــا  ــل ی ــه رشــد روزافــزون اســتفاده از موبایــل و ســایر دســتگاه های پرتاب ــا توجــه ب ب
همــراه بــرای مــرور اینترنــت، اســتفاده از طراحــی ریسپانســیو دیگــر یک گزینه نیســت؛ 
ــه  ــد ب ــه این هــا بای ــا هم ــل شــده اســت. ب ــازع تبدی ــک ضــرورت بامن ــه ی ــه ب بلک
ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــته باشــید کــه طراحــی ریسپانســیو حــّال همــه مشــکات 
ــت  ــل محافظ ــای موبای ــتمر دنی ــرات مس ــر تغیی ــما در براب ــد از ش ــت و نمی توان نیس
کنــد. طراحــی وب ریسپانســیو یــک مفهــوم اســت کــه اگــر بــه درســتی پیاده ســازی 
ــد  ــا نمی توان ــد، ام ــم بزن ــران رق ــرای کارب ــری را ب ــه بهت ــد تجرب و اجــرا شــود می توان
همــه مشــکاتی کــه کاربــر بــا آن مواجــه می شــود را بــه شــکل خــودکار حــل و فصــل 
کنــد. بــه همیــن دلیــل، همیشــه بایــد در جریــان جدیدتریــن فناوری هــا، دســتگاه ها 
و رزولوشــن ها قــرار داشــته باشــید تــا بتوانیــد همــگام بــا تغییــرات قــدم برداریــد و 

تجربــه بهتــری را بــرای بازدیدکننــدگان وب ســایتتان فراهــم کنیــد.
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