
 تاثیر اسالیدر در طراحی سایت ، استفاده کنیم یا نکنیم ؟
اختالف نظر های زیادی وجود دارد. یک سری از طراحان سایت   سایت  طراحی   در  اسالیدر  تاثیر درباره بحث

  عاشق اسالیدر ها هستند و یک سری دیگر از آن ها متنفرند. یک سری از آن ها می گویند که این اسالیدر ها 

باعث می شوند مخاطب بیشتر با صفحه ما درگیر شود و گروه دیگر معتقدند اتفاقا همین موضوع باعث حواس  

پرتی مخاطب از اصل موضوع و هدف سایت می شود. اما در هر صورت اسالیدر ها موارد جذابی هستند که  

خود از آن ها استفاده کنید و اجرای آن ها در نسخه های موبایلی سایت ها هم   سایت  طراحی  شما می توانید در

برقرار کند. ما هم    بسیار خوب انجام می شود و باعث می شوند که مخاطب بتواند به راحتی با سایت ارتباط

  .می خواهیم این اسالیدر ها را در سایت بررسی کنیم و ببینیم که دقیقا قرار است چه کاری انجام دهند
 فهرست 

 سایت  طراحی در   اسالیدر  تاثیر

 هستند؟ چه  ها اسالیدر

 ندارند؟  یا دارند دوست یا را  ها اسالیدر سایت طراحان چرا

 کنیم؟   استفاده ها اسالیدر از زمانی چه

 ها  اسالیدر از استفاده مزیت

 فروشگاهی سایت  در ها اسالیدر استفاده

تاثیر اسالیدر در طراحی  
 سایت 
نمی شود  سایت  طراحی  در  اسالیدر  تاثیر در هر صورت را 

انکار کرد. هرچقدر هم که یک سری از طراحان سایت هم از 

آن ها استفاده نکنند، نمی گویند که این اسالیدر ها تاثیری بر 

سایت ندارند. بلکه آن ها معتقد هستند که اتفاقا تاثیر دارد اما به  

نظرشان این تاثیر منفی است و قرار نیست که برای سایت ما  

صورت تصمیم گیرنده در آخر شما به عنوان    مفید باشد. در هر
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صاحب سایت هستید که آیا می خواهید از این اسالیدر ها استفاده کنید یا ترجیح می دهید که این المان در سایت  

شما وجود نداشته باشد. برای اینکه این تصمیم گیری راحت شود اول باید با اسالیدر ها آشنا بشویم و ببینیم  

 .هستند و چه کاری در سایت ما انجام می دهنداصال چه المانی 

 اسالیدر ها چه هستند؟
اسالیدر ها در واقع المانی هستند که به صورت اسالید شو، یک سری محتوا ها را به مخاطب نشان می دهند.  

به فرض مثال زمانی که شما وارد یک سایت می شوید، در بخشی از این سایت می بینید که یک المان افقی  

دارد که در دو طرف آن دو تا فلش است که با زدن آن ها تصویر یا محتوای داخل المان تغییر می کند.   وجود

اسالیدر ها تقریبا در هر نوع سایتی می توانند مورد استفاده قرار بگیرند و برای کسب و کار هایی که می 

ن اسالیدر ها زمانی استفاده می  خواهند محتوا های بیشتری را به مخاطب نشان بدهند بسیار مناسب است. ای

شوند که طراحان سایت می خواهند چندین انتخاب را در کمترین زمان به مخاطب نشان بدهند و به مخاطب 

کمک کنند که به سرعت انتخاب خودش را انجام بدهد. حال می خواهیم بیشتر تاثیر اسالیدر در طراحی سایت  

 .را از دیدگاه های مختلف بررسی کنیم

طراحان سایت اسالیدر ها را یا دوست دارند  چرا  
 یا ندارند؟ 

 عقیده مخالفان اسالیدر 
مخالفان اسالیدر و کسانی که عقیده دارند تاثیر اسالیدر در طراحی سایت منفی است، می گویند این اسالیدر  

در حالی که ها در یک آن مخاطب را با چند انتخاب رو به رو می کنند که همه آن ها اهمیتشان یکسان است.  

تجربه کاربری می گوید که انتخاب مخاطب باید روشن باشد و شما با ساختن این اسالیدر دارید مخاطب را 

دچار سردرگمی می کنید. همچنین آن ها به دالیل زیر عقیده دارند که اسالیدر برای تجربه کاربری مضر  

 :است

 .ا رد می کندرفتار کاربر با اسالیدر مثل تبلیغات است و معموال آن ر-

 .اسالیدر ها سرعت صفحه را پایین می آورند و تاثیر بدی رو سئو سایت می گذراند -

 .بعضی از اسالیدر ها روی نسخه موبایل به خوبی اجرا نمی شوند-

 .فضایی که اشغال می کنند جا را برای محتوا های دیگر پر می کند-



نمی داند که می خواهد چه چیزی به مخاطب ارائه اسالیدر نشان می دهد که کسب و کار مورد نظر خودش  -

 .بدهد

 عقیده موافقان اسالیدر 
در طرف دیگر کسانی هستند که تاثیر اسالیدر در طراحی سایت را مثبت می دانند و به آن خوشبین تر هستند. 

 :دالیل آن ها نیز به شرح زیر می باشد

 .المان به مخاطب ارائه کرداسالیدر ها اجازه می دهند که محتوای زیادی را در یک -

 .اسالیدر ها مخاطب را درگیر می کنند و باعث می شوند با سایت ما تعامل برقرار کند-

اسالیدر ها اتفاقا باعث می شوند که به عالوه توجه مخاطب به تصویر، مخاطب به محتوای متنی آن ها نیز -

 .توجه کند

 .ی گذارند دست مخاطب در انتخاب محتوا بازتر باشداسالیدر ها کنترل را به دست مخاطب می دهند و م-

 چه زمانی از اسالیدر ها استفاده کنیم؟
تاثیر اسالیدر در طراحی سایت همه سایت ها مثبت نیست و گاهی خیلی از سایت ها اصال نباید از این نوع 

المان استفاده بکنند. اول از همه قبل از اینکه از این اسالیدر ها استفاده کنید بررسی کنید و ببینید که کاربر شما  

ند به شما کمک کند که تشخیص بدهید کاربر در  دقیقا به دنبال چیست. ابزار های ترک کردن مخاطب می توا

هر صفحه از سایت شما به دنبال چه چیزی می گردد و آیا اصال به اسالیدر توجهی می کند؟ آیا اسالیدر باعث  

حواس پرتی او می شود؟ یا آیا اتفاقا اسالیدر باعث می شود که مخاطب با صفحه شما انگیجمنت بیشتری داشته 

ی ها نشان داد که مخاطب با وجود اسالیدر اعتمادش به برند شما بیشتر می شود، مسلما  باشد؟ اگر این بررس

 .باید از این امکان استفاده کنید و در غیر این صورت بهتر است قید آن را بزنید و حذفش کنید

ممکن آن اگر هم که تصمیم گرفتید که اسالیدر باید در سایت شما وجود داشته باشد بهتر است به بهترین نحو  

را طراحی کنید. مثال فلش های نویگیشن آن باید عملکرد درستی داشته باشند و اندازه خوبی هم برای کلیک  

مخاطب داشته باشند. همچنین این اجازه را به مخاطب بدهند که خودش آن ها را عقب و جلو کند و اگر موس  

و محتوا را عوض نکند که اعصاب کاربر  را روی محتوایی از اسالیدر نگه داشت، ناگهان اسالیدر تصویر  

را بهم بریزد. همچنین بهتر است تصاویر دیگر اسالیدر که هنوز به صورت بزرگ در تصویر نشان داده نشده  

 .اند کوچک باشند که روی سرعت سایت ما تاثیر نگذارند و آن را کند تر نکنند

 مزیت استفاده از اسالیدر ها 



هستند که می توانند زیبایی را به سایت شما ببخشند. از تمامی نکات منفی   اسالیدر ها یک گالری عکس زنده

این اسالیدر ها اگر چشم پوشی کنیم، از لحاظ بصری اگر اسالیدر به بهترین نحو طراحی شده باشد، بسیار می  

م وقت تواند تاثیر خوبی بر مخاطب بگذارد و عالقه مخاطب را به سایت شما بیشتر کند. اگر اسالیدر مزاح

 Time مخاطب نباشد و مخاطب به طور خود خواسته با آن تعامل برقرار کند، این موضوع می تواند برای

on Page   شما که یک فاکتور خوب سئو محسوب می شود عالی باشد. در آن صورت است که می توانیم به

 .جرئت بگوییم تاثیر اسالیدر در طراحی سایت مثبت است

اشته باشید که اسالیدر ها یکی از بهترین راه ها برای نشان دادن نمونه کار های  این موضوع را در نظر د

کسب و کار شما می باشند. ممکن است کاربر به فکرش نرسیده باشد که قبل از اینکه از خدمات شما استفاده  

ک اسالیدر می کند، نمونه کار های شما را ببیند و شما با نشان دادن بهترین نمونه کار های خود در قالب ی

 .توانید مخاطب را هیجان زده کنید که بخواهد از خدمات شما استفاده کند

یادتان نرود که ابزار های آماری و بررسی رفتار مخاطب حرف اول و آخر را می زنند. در واقع چون تاثیر 

طریق داده    اسالیدر در طراحی سایت چیزیست که نمی شود با اطمینان درباره آن صحبت کرد بهتر است از

 .تصمیمتان درباره اسالیدر را اتخاذ کنید Google Analytics های آماری ابزار هایی مانند 

 استفاده اسالیدر ها در سایت فروشگاهی 
به جرئت می شود گفت که اسالیدر ها در طراحی سایت فروشگاهی بسیار تاثیر گذار هستند و معموال هم این  

شگاهی دارید استفاده از اسالیدر را باید مد نظر داشته باشید. کسب و کار  تاثیر مثبت است. اگر یک سایت فرو

های اینترنتی می توانند یک سری از بهترین محصوالت و جذاب ترین آن ها را در قالب اسالیدر به مخاطب  

اری نشان بدهند و مخاطب را وادار کنند که به این محصوالت هم سری بزند و شاید بخواهد که آن ها را خرید

 .بکند

همچنین گاهی برای محصوالت مختلف، رنگ بندی ها و انواع مختلفی وجود دارد که یکی از بهترین راه ها  

برای نشان دادن این تفاوت ها در محصول اسالیدر ها می باشند. اسالیدر ها به شما کمک می کنند که دیگر  

ا هم دارید؟” و خودش در سایت با اسالیدر  الزم نباشد مخاطب از شما بپرسد که “از این کفش ها مشکی اش ر

رنگ بندی محصوالت را مشاهده کند. تحقیقات درباره سایت های فروشگاهی نشان داده است که اسالیدر ها  

 .بیشتر تاثیر مثبت روی این نوع از سایت ها دارند و مخاطبان از وجود این اسالیدر ها در سایت راضی هستند

  نتیجه گیری
فاتی که بین طراحان سایت در رابطه با تاثیر اسالیدر در طراحی سایت وجود دارد، در نهایت  با وجود اختال

این شما هستید که باید قضاوت کنید. این شما هستید که صاحب سایت هستید و تصمیم می گیرید که طراحی  



صورت اگر طراح سایت    سایتتان با اسالیدر انجام شود یا اصال در آن هیچ اسالیدری وجود نداشته باشد. به هر

هستید، دست شما باز است که از این المان استفاده کنید یا نکنید و اگر هم صاحب سایت هستید، حتما تصمیم  

خودتان را با طراح سایتتان در میان بگذارید و بعد از مشورت با او، تصمیم بگیرید که باید از این المان جذاب، 

 .ید یا خیر. ممنون که در این مقاله هم همراه ما بودیداما کمی فضا اشغال کننده استفاده کن 
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