
 

بایل در بازار   مهمترین دالیل شکست اپلیکیشن های م

داد ز دیدان م ایاما آ م،یکن مختلف تلفن همراه استفاده م یما روزانه از برنامه ها د دارد که  یادیت برنامه وج
رده اند رد تقاضا کند اپلیکیشن دیهر صاحب برنامه با؟ شکست خ د را محبوب و م با  نانیاز کارآفر اما برخ، خ

  .دنش منجر به شکست برنامه م، کنند م ات کهاشتباه

رت گرفت بدان معناست که  نیا اوبین نصب، آنرا حذف م کنند،٪ از کاربران پس از ٧٩، هطبق تحقیقات ص
رندرا برآورده کند. چرا  انیباشد و انتظارات مشتر عال دیبرنامه شما با  نی؟ پاسخ ااپلیکیشن ها شکست م خ

اهیم گفت و ا را در پمسئله  نه اپلیکیشن ما دچار شکسادامه خ دینکه چگ   ا ما همراه باشید:، بت نش

با شنیکیاپل شکست لیدال   لیم

د ندارد و تقریبا تمام دیشکست برنامه ها را مشخص کن لیالزم است دال ابتدا ، دلیل جدیدی برای شکست وج
، ما در ادامه دالیل شکست را آورده ایم آنها را به دقت مطالعه کنید تا از تکرار اشتباهات دالیل تکراری هستند

  بپرهیزید.

  یستکاربردی نشما  برنامه

جب نکن اصالت چیو هاز روی اپلیکیشن پرطرفدار کپی شده است برنامه شما  اگر س به ک چیکه ه دیندارد، ت
رد) را حل کند و چ ایمشکل خاص ( کی دیبرنامه با کیندارد.  ازیبرنامه شما ن کاربران قرار  اریرا در اخت یزیچند م

انند پ نم گرید یدهد که در برنامه ها  دیبا د،یدار در بازار دیگران راکه قصد رقابت با  زمان حت .کنند دایت
د نباشید.و  بیشتری داشته باشد یایشما نسبت به رقبا مزا شنیکیکه اپل دیمطمئن ش   تنها به دنبال کسب س

  عدم شناخت از مخاطب هدف

ممکن است شما در شناخت مخاطب هدفتان درست حدس نزده باشید،  ندارد؟" ازیکس به برنامه من ن چیچرا ه"
ان مثال، شما  ر کاربران در آن  دیکرد جادیا برنامه رسانه اجتماع کیبه عن با گذشت اما هستید، و منتظر حض

ی در آن پیدا نکرده اید ه برنامه رسانه دیداننم رایز زمان عض   .چه باشند دیشما با اجتماع یهامخاطبان بالق

د را تجز یها دهیا د،یانجام ده قاتیتحق دیاز شروع، با قبل رد  د،یکن لیو تحل هیخ ع برنامه، در م و بسته به ن
د اطالعات ب فقیت دست یابید. دیکسب کن یشتریمخاطبان هدف برنامه خ   تا به م

  نادرست انتخاب شده پلتفرم

اردی دیگر باما  ،دیرا انتخاب کن شنیکیدارد که چه پلتفرم اپل به شما بستگ نیا البته جز باید هنگام انتخاب م
د را در نظر بگیرید.  ع اپل قاتیتحق دیشما باذهنیات خ جه به ن چه  دیو بفهم دیانجام ده شنیکیبازار را با ت

 نیا د،یدار دیو اندرو iOS یبرا شنیکیلاپ همزمان ساخت یبرا اما اگر بودجه کاف ،مناسب تر است پلتفرم
  .استبرای شما برد -برد یویسنار کی

  است دهیچیپ لیخ برنامه

سط افراد اپلیکیشن دتانمانند  یشما ت د استفاده م خ ر کن نیبنابرا ،ش ل کیکه شما  دیتص  کاربر معم
برد و در  م یادیاما زمان ز د،یگرد خاص م یها ژگیو به دنبال برخ د،یکن برنامه را باز م کی. دیهست



 

. همان کاربران یدیناام ،تیخشم، نارضا ست؟ی. واکنش شما چدیکن نم دایپ دیآنچه را که انتظار داشت ت،ینها
رت پ    .کنند بودن آن احساس م هدیچیبرنامه شما در ص

تا  دیبا یها داشته باشد. تجربه کاربر ژگیاز و فهرست واضح و ساده یقابل درک باشد، ناوبر دیشما با رنامهب
شا یحال برا نیحد امکان ساده باشد اما در ع شکست  یبرا یگرید لیدل دگیچیپ نیباشد. بنابرا ندیمردم خ

  .برنامه ها است

داد زیاد قابلیت ها   فقدان آنها) ای( ت

داد و ند،ش روز استفاده کنار گذاشته م نیکه پس از اول ییدسته از برنامه ها آن  ،ندارند کم یها ژگیت
انید در آن ویژگ  نی ع که تا م ت ض که کاربران  امهنگ اضافه کندی گزینه مناسبی نیست!!!اینکه این م
ند ستا دیرا مشاهده کنند، ب فراوان یها ژگیو شحال ش ند و برنامه د م جیآنها احتماالً گ ،که خ  یگریش

 یها ژگیو یکند. اگر برنامه دارا م یشما باز هیعل زیها ن ژگیو فقداناز طرف دیگر،  .کنند را جستج م
  .دهد را نشان نم ارزش چیباشد، ه کم اریبس

شا یادیز یهاژگیو حال، وقت نیع در د دارد، ممکن است ناخ به نظر برسد و کاربران  ندیدر برنامه شما وج
داد  دیآن را رها کنند. شما با   ویژگ برای برنامه شما الزم است.بررس کنید که چه ت

UX نامناسب  

د،از مسائل مهم  یاریجنبه شامل بس نیا د یاز ناوبر یجدا م ش ر پ دیکه با یواضح و شه فرض  شیبه ط
ندر دسترس باشد اردی همچ الن یزمان بارگذار ، باید به م الننام ثبت  ندیفرآ ،ط جه داشت رهیو غ ط . نیز ت

ل کش هیثان ٥از  شیب یدارد، اگر زمان بارگذار ییکه برنامه شما عملکرد باال دیحاصل کن نانیاطم  کی د،یط
  تا کاربر احساس نارضایت نداشته باشد. د،یپلش اضافه کناس شیصفحه نما

  انیگرفتن مشتر دهیناد

ش دادن به آنها، م ،مهم است اریبس انیمشتر نظر ان با گ د را بهبود ببخش دیت ل خ  راتییتمام ت د،یمحص
د هد انیرا به مشتر یدیجد زیو تجربه شگفت انگ دیکن جادیالزم را ا از صاحبان برنامه  . اما برخدیده هیخ

رد مشتر   بزرگ آنهاست. اهاشتب نیدانند و ا م یضرور ریرا غ یبازخ

رد جمع آور انیاز مشتر دیبا رد قدردان انیمشتر . وقتدیو به آنها پاسخ ده دیکن یبازخ  قرار م بدانند که م
اه یشتریکاربران ب رند،یگ اهد  شیافزا یمشتر یوفادار نیو همچن شنیکیاپل تیآورد، محبوب دیبه دست خ خ
  .افتی

د برنامه بازاریابی   عدم وج

رند چرا اکثر برنامه ها شکست م  !؟یابیبازار ؟کن چ صبر .ستین یابیبازار یاز بودجه برا میحداقل ن رایز ؟خ
جه است  اربردی و مفیدمردم ک یکه مطمئناً برا میهست عال یک اپلیکیشنساخت طراح و در حال  ما رد ت و م

ع و سیستم های پرداش  .گیردقرار م ش مصن شاید در این اپلیکیشن از بهترین فناوری های بالک چین، ه
  و برایشان کاربردی است ؟ ج دارندابه آنها احتیقدرتمند استفاده شده باشد، اما آیا تمام کاربران 



 

د را صرف ویژگ های جدید م کنیم و بخش بسیار اندک را برای بازاریابی آن در نظر  ما هر روز بیشتر بودجه خ
تا برنامه شما  دیکن یقاتل جمع آور ژگیآن و یبرا یشتریپول ب دیکه با دیاست فکر کن ممکنحت  م گیریم،

د فقیت تنها به یک ویژگ جذاب نیاز  در همه جا شناخته ش و تمام افراد از آن استفاده کنند!!! شما برای م
  دارید

ردند، برای شروع حتما یک اکثر اپلیکیش ن هایی که دارای ویژگ های زیادی بودند به جایی نرسیده و شکست خ
ل نزدیک به  ل  MPVمحص رد شما و محص ایجاد کنید و بر روی بازاریابی دقیق آن تمرکز کنید تا مشتریان در م

گاه پیدا کنند.   شما آ

 رده ایدک جادیرا ا ییها ژگیو و ایدداده  انجام قیبازار دق قاتیتحق شماکه  میکن را فرض م تیواقع نیا ما
ل عالو یک  دیکارها را انجام داد نیشما همه ا .برند شما از آن لذت م انیمشتر دیکن که فکر م  یبرا محص

د دار انیمشتر د را م .دیخ ل شما را مدیکن و (فکر م دیشناس شما بازار هدف خ  ) بازار هدف شما محص
اهد رد سرمااکثر کسب و کارها  .دیبه آنها اطالع ده دیفقط با شما، خ ند و از شک دار یابیدر بازار یگذار هیدر م

ف شد؟ ان م ر م ت ل به مخاطب چط   بازاریابی ممکن است متنفر باشند، اما بدون معرف محص

الت چیه ،یابیبدون بازار رد محص شما  د را صرف آن کرده ایم، نم داند.وقت و سرمایه خکه ما  کس در م
ان م ل نه چندان عال کیحت داشتن و  ،عال یابیبازار کیبا داشتن  دیت ید!!!  ،محص ف ش  نیهم بهم
نه ا دیم که شما بایمعتقد ااست که م لیدل د را به گ ل خ از آن را  میکه حداقل ن دیکن میتنظ یبودجه محص
ات کنید اما باید تالش کنید!!! .دیآن بگذار یابیبازار یبرا   مهم نیست در کجا تبلی

جه به تجربه ب با الت عال پیشگامان دامنه فناوریسال  ١٠از  شیت سعه محص  که اکثر ییکاربران، جا یبرا از ت
رند، شکست  افراد با اهداف روشن در بلندمدت  یابیبازار یاستراتژ یرا برا یبودجه ا چیاست که آنها ه نیام خ

  .ندده اختصاص نم

فقیت یک اپلیکیشن یا سایت است:   این نتیجه تجربه ما برای م

د دیاز بودجه شما با مین حداکثر، ل ش ل کامل)  کینه  MVP کی حاً یترج( صرف ساخت محص و حداقل محص
رد  صرف اطالع رسان دیاز بودجه شما با مین ل یا خدماتبه مردم در م د محص   .شما ش

نه اند مف برنامه م کی چگ گ یبرا باشد: نکات دیت   برنامهشکست از  یریجل

اهد از  کس نم چیه ص نیبنابرا ،استفاده کند اپلیکیشن های بی مصرفخ دم هیت سه مرحله ساده را  ش
گکه از شکست ب دیدنبال کن فق کندم یریرنامه شما جل   .دهدو رشد م تیو به شما امکان م

  دیمفصل انجام ده قیتحق کی

د کن یبرا شنیکیشروع به ساخت اپل نکهیهمان ابتدا، قبل از ا از و با  دیکن لیبازار را تحل دیبا د،یکسب و کار خ
د آشنا ش یرقبا ج  دیآنها را کشف کن یها ژگیو د،یکن م لیو تحل هیرا تجز گرید یکه برنامه ها . هنگامدیم

د را متما نامهکند تا بر به شما کمک م نیا ،دیو آنها را فهرست کن در نظر  دیبا.دیش شتازیو در بازار پ دیکن زیخ
د م شماهزینه  باعث اتالفدر پیاده سازی باعث که عجله  دیداشته باش با ،ش ساخت  یبرا لیهر برنامه م
  دارد.  ازین یق کردیرو کیکارآمد به 



 

رد ن تست   است ازیجامع م

. تست دیآ کامل به کمک شما م شیکند، آزما و بدون نقص کار م برنامه شما به درست نکهیاز ا نانیاطم یبرا
ل هر ب دیمراقب باش ن،یاست. عالوه بر ا رهیو غ تیامن استفاده، عملکرد، تیقابلجامع شامل   رسانروزکه در ط

  بررس کنید.ا ر و کارایی تیفیک ،برنامه

  بخشد را بهبود م یمنظم تجربه مشتر یها رسانروزب

ر  دیاست. شما با انیگرفتن کامل مشتر دهیشکست برنامه ها ناد لیاز دال کی م،یکه در باال اشاره کرد همانط
د را به دل قع برطرف کن دیبهبود ده یمشتر حاتیترج لیبرنامه خ  لیدل نیبهتر نی. ادیو همه باگ ها را به م

اهد بود و  انیاحترام شما به مشتر یبرا اهند داشت یشتریآنها اعتماد بخ ل شما خ   .به محص

  برنامه تلفن همراه ینظارت در هنگام راه انداز یبرا یدیکل یارهایمع

د دارد که باید همیشه بر آنها نظارت داشته  مهم یارهایمع یک سری  ارهایمع نیاباشید، در اپلیکیشن ها وج
  رفع ایرادات اپلیکیشن باشید.آماده  شهیو هم دیارتباط باشبا کاربران بهتر در  کندبه شما کمک م

DAU  و MAU هر روز و هر  دیکاربران فعال روزانه و کاربران فعال ماهانه است. شما با یاختصارات به معنا نیا
د را رد داد کاربران فعال برنامه خ و  دیشما چقدر مف شنیکیکند که اپل به شما درک م نی. ادیکن یابیماه ت

ان محبوب است. سپس، م ر مدا کاربران خاص دیت  یابیکنند، رد از برنامه شما استفاده م ومرا که به ط
  .دیکن

داد د ت د نم . چرا کسدانل ال پ نیکند؟ اگر ا برنامه من را دانل ر دیآمد، با شیس  دیبا .دیانجام ده یاقدام ف
داد دها را ز یت ان م ،دینظر داشته باش ریاز دانل امل کاربر را اندازه گ زانیم دیت نه  دینیو بب دیکن یریت که چگ

دها ن ماً یشما مستق یابیبازار یدهد. استراتژ از دست م ایکرده  دایت پیشما محبوب شنیکیاپل  زیبر سطح دانل
  .گذارد م ریتأث

فق یبرا اریمع نیا یماندگار نرخ داد کاربران به شما کمک م رایمهم است، ز اریبرنامه بس تیم را که  کند ت
ل  شما بهتر  یباشد، برا شتریحفظ ب زانی. هر چه مدیحفظ شده اند نظارت کن رهیروز، هفته، ماه و غ کیدر ط

ر یهاروزرسانباشد که به اشم یبرا گنالیکاربران ممکن است س است. از دست دادن ناگهان را انجام  یف
  .دیده

جه داشته باش کی نیا .زشیر نرخ داد کاربران دینقطه مقابل نرخ حفظ است. ت که برنامه را رها  که نظارت بر ت
 نیا ریتا حد امکان کمتر باشد. در غ دی. بارهیدهند و غ م فیستاره ضع ازیکنند، امت کنند، آن را حذف م م

رت، به ا   .ندارد است که برنامه شما ارزش معن نیص

 CPA. دیخر یبه ازا نهیهز (CPA) هزینه داردچقدر  یهر مشتر دیبدان دهداست که به شما امکان م یاریمع .
نرخ باالتر از  نی. اگر ادیبدان قایمقدار را دق نیا دیو با دیکن پول خرج م مقدار مشخص یجذب هر مشتر یبرا

د را از دست منرخ ارزش مادام الع د ص د،یده مر باشد، پول خ جه کنفرس   .دی. پس به آن ت



 

ل  فاصله و مراجعه کاربر به  استفادهزمان  یبه معناساده است. نرخ فاصله  زیهمه چ نجایا  استفاده.و ط
ل اپلیکیشن است.  کنند. هر دو  دهد که افراد چه مدت در برنامه شما گشت و گذار م نشان م استفادهط

امل کاربر مهم هستند یریگ ازهاند ینرخ برا   .سطح ت

د را پ .لیتبد نرخ داد اقدامات انجام شده در برنامه خ از  یدرصد لینرخ تبد نی. بنابرادیکن م یریگیشما ت
د  ایآ دیاست که بفهم نیشما ا فهی. و وظرا انجام داده اند است که اقدامات خاص کاربران کاربران به هدف خ

ان . شما مریخ ایاند  دهیرس د را شناسا دیخشرا بهبود بب یتجربه مشتر دیت   .دیکن ییو نقاط ضعف خ

د، ممکن است  یبارگذار هیثان ٥از  شیاگر برنامه شما ب برنامه یبارگذار زمان  ن،یبنابرامشکل باشد،  کیش
امل با ک دیکن برنامه را بررس یزمان بارگذار دیبا شهیهم حاصل  نانیاطم انیبرنامه و مشتر نیباال ب تیفیو از ت
ب نهیاسپلش ممکن است گز شیصفحه نما کی. دیکن   به آن باشد. یابیدست یبرا یخ

  نهایی جهینت

ردن بس شکست فق اریخ اه که م زمان نیثابت است. بنابرا قتیحق کی نیا ،است تیآسان تر از م در  دیخ
ه ساخت اپل سعه نرم افزار و نح رد ت د اطالعات ب یبرا شنیکیم  ندیفرآ دیبا د،یکسب کن یشتریکسب و کار خ

هدیدرک کنآنرا  ج ی، رقبا. بازار، مخاطبان هدف بالق   .دیکن لیو تحل هیرا تجز رهیو غ دم

با شنیکیاپل کی جادیکمک به شما در ادر شرکت طراح اپلیکیشن پیشگامان دامنه فناوری، ما  هدف  لیم
سعه دهندگان نرم افزار کیدرجه  ان که م دیهست یاست. اگر به دنبال ت د  دهیا دیت با  د،یرا به آنها بسپارخ

سعه و طراح در ما .دیریما تماس بگ با ت الت وب و م  اریدر اخت شهیما هم میت، متخصص هستیم لیمحص
 شماست!


