
 

 «اقتصاد مبتنی بر اپ»

 

 

 



ر سبک اثر گذاشته اند. اکو سیستم های اپ ب از ارتباطات، کار و سرگرمی های ما اپلیکیشن ها بر تمام ابعاد زندگی ما

زندگی مشتریان، کسب و کارها و حتی کل یک صنعت یا حرفه نظیر حمل و نقل، آموزشی، سالمتی و ... نیز اثر 

: نیز راد راافکلیه  و تعادل آن را بهم زده اند. این اپ ها داشته اند. اپلیکیشن های موبایلی بر بازارها نفوذ کرده اند 

ندان را با طرفدارانشان، معلمان را با دانش آموزان، بیماران را با دکترها، استفاده کننده از آژانس ها را با رانندگان هنرم

 . گوشی های هوشمند نه تنها هزینه مبادله را کاهش داده اند، بلکه این امکان را فراهمبه هم پیوند داده اندماشین و ... 

متر از یک هرچند اقتصاد مبتنی بر اپلیکیشن ک در دسترس باشند.  زمان و مکانی نیز ساخته اند که اپلیکیشن ها در هر

میلیاردها  »توانسته اند توسط آموجب ایجاد تعداد بی شماری شرکت هایی گردیده که تبا این حال  دهه قدمت دارد، 

 ر و بیشتر کسب درآمد کنند.دال

از طریق ایجاد مستقیم شغل و درآمد مربوط  -1اقتصاد هر منطقه ای به دو شکل می تواند از وجود اپ ها منتفع شود: 

از طریق اثر غیر مستقیمی که این اپ ها به واسطه افزایش کارایی و اثربخشی  -2به فروش اپ و سرویس های آن و 

اروپا نقش داشته است. اقتصاد مبتنی بر اپ در جهان نرخ  GDPبیلیون دالر در  1.61دارند. توسعه اپ ها به میزان 

درصد می باشد.  11دارد. اروپا نقشی کلیدی در اقتصاد بر مبنای اپ جهان دارد، اما سهم آن تنها  %22رشدی معادل 

 جالب توجه است که نرخ رشد اقتصاد مبتنی بر اپ در آسیا بیشتر از اروپاست.



 

 مشاهده می شود نرخ رشد اقتصاد مبتنی بر اپ در خارج از اروپا بسیار بیشتر است.  همان طور که در نمودار باال

 در نمودار زیر قابل مشاهده است: .211تعداد اپ های موجود در بازارهای متفاوت در سال 



 

 ( را داراست. اما جالب توجه است262116111بیشترین میزان اپ ) Google playهمان گونه که مشاهده می شود، 

 و همچنین تعداد دانلودهای بیشتر، Google playکه بر اساس آمارهای ارائه شده، با وجود تعداد اپ های بیشتر در 

 بوده است. .211در سال  Google playدو برابر درآمد  App Storeدرآمد 

 

 

 

 

 دانلود ساالنه اپ در جهان درآمد ساالنه اپ در جهان



 مشاهده کنید: .211تا  2118سال یعنی از سال  8اقتصادی مبتنی بر اپ را در طی در زیر می توانید رشد 

 

 

 

 خالصه/ همراه اول موفقیت را تعریف می کند

 اپی برای آن وجود دارد

 تبلیغات آغاز می شود.

اپ استور راه 

اندازی می 

 انتشار آی پد شود

میلیون اپ در  1

فروشگاه  4

 وجود دارد

میلیارد اپ استور  11

 دانلود می شود

 میلیون 7.8

سازنده اپ در 

 سراسر جهان

میلیون اپ دردسترس است 7612  

 1اینستگرام 

میلیارد دالر 

 کسب می کند

 iOSسازندگان اپ 

میلیارد  21بیش از 

 دالر کسب می کنند.



راه اندازی شد، همراه اول اصطالح پرطرفداری برای استراتژی های  2118اپل در  App Storeپس از اینکه 

به معامالت نقدی برای آیفون ها و آی پدها پرداختند، در حالی  Nordstromبازاریابی گردید. خرده فروشانی چون 

وک که قیمت سهام فیسب انتظارات برای بازار به حدی زیاد بود همراه گردید.تلفن  ویژگی های آنالین موجب حضور 

 همراه نزول یافت. تلفن در خصوص درآمد های IPOبعد از نگرانی بیش از حد 

متعددی در های App Storeد. اکنون نهمراه اول رهبران بازار را توصیف می کن تلفن شرکت های رو به جلو و

نسبت  یشتری بر روی اپ های موبایلپلتفرم های مختلفی از ماکروسافت، گوگل و آمازون وجود دارد. مشتریان زمان ب

 به اینترنت و تماشای تلویزیون صرف می کنند.

اری زبرای اولین بار ، اکثریت مشتریان در حال حرکت به سوی خرید ابزارهای موبایل هستند. در طول هفته شکرگ

 همراه صرف کرده اند.تلفن میلیارد دالر برای ابزارهای  2621، خریداران بیش از 2111

میلیارد دالری توسط شرکت های امریکایی  121وضعیت اقتصاد مبتنی بر اپ قوی و مناسب می باشد. این اکوسیستم 

از  این شرکت ها رهبری می شود و اکثر قریب به اتفاق آن ها استارت آپ ها یا کسب و کارهای کوچک هستند.

 هرجایی چون شهرهای بزرگ گرفته تا مناطق روستایی وجود دارند.

بازار مشاغل نیز در این راستا در حال رشد می باشد.  آنجایی که اقتصاد مبتنی بر اپلیکیشن در حال رشد است ، از

شرکت های اپلیکیشنی در هر منطقه ای از کشور در حال رشدند و در حال بکارگیری توسعه دهندگان، بازاریابان، 

 باشند.و کارشناسان توسعه کسب و کار و منابع انسانی می  نسادمهن

 

 

 

 

 اپلیکیشن: شرکت های برتر اپلیکیشنوضعیت اقتصاد مبتنی بر 



 

 

 موقعیت/ اپ های برتر در هر جایی موفق می شوند

 اینترنت وتوانایی کدگذاری، سازندگان اپ در هر جایی امکان موفقیت دارند.تنها با وجود 

یاری خارج از سیلیکون وی یافت می شوند. بس ،در امریکا، اکثر قریب به اتفاق شرکت های اپلیکیشن سازی موفق

 نیز حتی فعالیت در نواحی خارجی مناطق بزرگ شهری را انتخاب می کنند.

84 %  

تقاضای خانوارهای 

 امریکایی

72%  

خارچ از سیلیکون 

.ولی هستند  

72%  

شرکت های کوچک 

 هستند

67%  

ف و جایگاه ضعی

 کمرنگی دارند



 

دیگر تنها محدود به مناطق شهری بزرگ یا مناطقی تلفن همراه ،اقتصاد این موضوع بدین معنا است که نوآوری در 

 که به صنعت فناوری مرتبط باشد، نیست.

72 %  

اپلیکیشن سازی شرکت های 

 ،برتر در خارج از سیلکون ولی

 حضور دارند.

13% 

سازی شرکت های اپلیکیشن 

 برتر در مناطق روستایی هستند.



 

 شرکت های اپلیکیشنی که در سراسر امریکا موفق شدند

Scholly 

وصل نمودن دانش اموزان دبیرستان با کمک هزینه های 
 تصحیلی

Craftsy 

میلیون  1کالس های مجازی صنایع دستی برای بیش از 
 مشتری

Higher Learning Technologies 

ابزارهای یادگیری تلفن همراه برای بیش از یک میلیون 
 کاربر

 Omniگروه 

کار و انجام موارد  ابزارهای بهره وری سازماندهی نیروی 
 مورد نیاز

Headspace 

کشور 111میلیون کاربر در  7هدایت   

HotSchedules 

ابزارهای مدیریت نیروی کار برای صنعت رستوران داری در 

کشور .2  



 صنعت هستنداندازه/شرکت های کوچک درحال بزرگ سازی این 

شرکت ها و استارت آپ های کوچک در بازارتلفن همراه رونق بسیاری یافته اند. آن ها در رتبه بندی درآمدی 

 باالترین جایگاه را داشته و پیشران نوآوری در اقتصاد تلفن همراه هستند.

پلتفرم ایده آل شرکت های کوچک است. اندازه کوچک شان به آن ها اجازه چابکی و واکنش  App Storeمدل 

سریع به فرصت های بازار را می دهد. از آنجایی که استور، توزیع، پرداخت و امنیت را مدیریت می کند، یک استارت 

 .آپ می تواند تقریبا کلیه منابع خود را روی توسعه نرم افزار متمرکز سازد

 

 

 

 

 

 

موجب بهبود محصول به صورت مرتب گشته است.   App Storeبا برخورداری از بروزرسانی نرم افزاری خودکار، 

که با اپ ها سر و کار دارند، می گردد و موجب می گردد برنامه  نتکرار سریع موجب گسترش ارزشی به مشتریا

  های تعبیه شده با نیازهای آنان تناسب داشته باشد.

این ویزگی ها موجب رشد نجومی این اپ ها گشته است. یک دهه پیش، برای شرکت ها دستیابی به ارزش یک 

ه که به حد کافی متداول گشته است کاد مبتنی بر اپ در اقتص سال غیرقابل تصور بود. 1میلیارد دالری در کمتر از 

می توانیم از اصطالح اسب تک شاخ برای آن استفاده کنیم، برای شرکت های کوچک، بازار اپ محیط مناسبی 

 برای رشد و نوآوری سریع فراهم نموده است.

72 %  

اپلیکیشن سازهای برتر 

 شرکت های کوچک هستند.



 

کارمند 150میلیارد دالر با کمتر از  1تا  0از   



 اشتغال می گردد.مشاغل/رشد اپ موجب توسعه 

ماهیت اقتصاد مبتنی بر اپ به این معنا است که شرکت ها می توانند از هرجایی شروع کنند و به سرعت به تامین 

 نیازهای مشتری دست یابند. این تمرکز زدایی به موفقیت صنعت اپ کمک شایانی نموده است.

. مهندسان نیز به صورت روزافزونی در حال رقابتی شدن استبا توسعه صنعت، تقاضا برای توسعه دهندگان نرم افزار و 

 شغل های بسیاری از این صنعت ایجاد خواهد گردید. بنابراین،

ایجاد اپ موفق تاثیر گسترده ای بر بازار شغلی خواهد داشت. با شکل گیری شرکت های اپلیکیشنی، تیم های کوچک 

 عه کسب و کار و پشتیبانی از مشتری را درک خواهند کرد.به زودی نیاز به تخصص در بازاریابی، مدیریت، توس

است که مفید  می باشد که یک اپ  Slackیکی از شرکت هایی که اخیرا این فرایند رشد را تجربه نموده است 

نیروی  Slackبرای خدمت رسانی به مشتریان،  میلیون کاربر را قبل از دومین سال تاسیسش به دست آورد. 162توانسته 

 ش را در هفت تخصص مختلف شامل بازاریابی، خدمت رسانی به مشتری و مدیریت توسعه داده است.کار

خلق شغل در صنعت اپ در مناطق سراسر کشور در حال رخ دادن است. حدود سه چهارم این اشتغال ها در خارج از 

 سیلیکون ولی قرار دارد.



 

ایجاد می کنداقتصاد مبتنی بر اپ اکوسیستمی برای اشتغال   

شرکت ها قادر به ایجاد سریع شغل ها فراتر از جوامع 

 توسعه گر هستند

سوخت رشد گسترده ،پتانسیل باالی اپ ها در بازار 

 استارت آپ ها است

اقتصاد مبتنی بر  به فارغ التحصیالنی که

درآمد اپ ورود می یابند بیش از متوسط 

 ملی کسب درآمد می کنند



 سالمت/زندگی بهتر  از طریق تلفن همراه

ارتباط با فناوری  در زمینه سالمت نیز تاثیراتی را گذاشته است. مقررات جدید برای مدیریت هزینه ها موجب ترغیب 

نوآوری گشته است. ارائه دهندگان خدمات مرتبط با سالمت باید اکنون از سرویس های رایگان به سوی پرداخت 

این انتقال به طور قابل توجهی ارزش داده های سالمت مربوط به نظارت از راه دور  های مبتنی بر ارزش حرکت کنند.

 بیمار، مدیریت شرایط مزمن، سنسورهای پوشیدنی و اپ ها را افزایش داده است.

Rimidi  شن دیابت+ جاد اپلیکیکه در آتالنتا مستقر است یکی از شرکت هایی است که مسیر رو به جلویی را با ای

که این اپلیکیشن می تواند نتایج  دمطالعات بالینی شرکت نشان می ده ( ایجاد نموده است.Diabetes+Meمن)

راه حل های  Rimidiمانند  Goldman Sachsدرمانی بهتری برای بیماران با کاهش هزینه  حاصل نماید. پروژه 

 میلیارد دالر کاهش داده است. 711راقبت های سالمت را به هزینه های مربوط به م و  درمانی ارائه می دهد

را برای  ResearchKitحتی مزایای جانبی  اپلیکیشن های مرتبط با سالمت نیز شگفت آور است. اپل به تازگی  

که می خواهند اطالعات پزشکی را برای مطالعه علمی به اشتراک بگذارند، معرفی  صال محققان پزشکی به داوطلبانیات

ریع در ساین پلتفرم هیچ درآمد مستقیمی برای اپل ایجاد نمی کند، اما در چگونگی انجام مطالعات و ت نموده است.

 پیشرفت تحقیقات پزشکی انقالبی ایجاد نموده است.

کاربر آیفون برای مطالعه قلب و عروق استنفورد ثبت نام کردند. پیش از  116111ساعت پس از معرفی آن،  24تنها 

ResearchKit مرکز پزشکی داشت که در هر کدام بابد یک سال کامل برای پیدا کردن  11، تعامالت نیازمند

 داوطلبان زمان صرف می شد.

اما واضح است که این فناوری تاثیرات نقطه ای از این کوه یخ متصل به حوزه سالمت را تاکنون دیده ایم، تنها ما 

عمیقی بر جامعه خواهد گذاشت. با ظهور مطالعات، نقش این اپ ها در بهبود نتایج سالمت واضح تر خواهد شد و 

 این صنعت دارای رشد قابل توجه و سریعی خواهد گشت.



 

 اتصال بازار آماده سالمت برای رشد

میلیارد دالر 118  

ارتباط بازار سالمت 

2020تا  

 فرصت های برتر

 برای : شرکت های سالمت

2016تاریخ:   

.مدیریت شرایط مزمن1  

.نظارت از راه دور بیمار3

 

 
.مدیریت شرایط مزمن   

 .سالمت و تناسب فردی2

 

 
.مدیریت شرایط مزمن   

درصد  76

متخصصان بالینی 

گویند اپ می 

های تلفن همراه 

برای سالمت 

 2020بیماران تا 

ابزاری اصلی 

 خواهند بود

میلیارد دالر اندازه  46

 2017تا  PRMبازار 



 تجارت/جهانی شدن در بازار تلفن همراه

به عنوان بزرگترین شریک تجاری دیجیتال برای ایاالت متحده، اروپا و ایاالت متحده به گونه جدایی ناپذیری به هم 

ین ادارات و ا الیت هستند.مرتبط شده اند. نزدیک به یک پنجم شرکت های برتر دارای فروش باال، در اروپا دارای فع

ای کاری در حال اختصاص خدماتی به کاربران در سراسر جهان هستند. گسترش شرکت های اپلکیشن نویسی هفضا

، در حالی که ابزارهای ضروری رج از کشور در این بازار جدید موجب ایجاد اشتغال گردیده استامریکایی در خا

 می نماید.را نیز برای مشتریان بین المللی فراهم 

و گسترش خدمات ابری به شرکت های اپلیکیشن سازی کوچک اجازه دسترسی به بازارهای  App Storeظهور مدل 

ها از ابر برای اتصال سازندگان اپ با مشتریان در سراسر App Storeخارجی را داده است. در بازار تلفن همراه،  

ر ابر منابع مبتنی ب مدیریت می کنند، استفاده می کنند. جهان در حالی که معامالت بسیاری را با ارزهای مختلف

همچنین به شرکت هایی که در مراحل اولیه مقیاس هستند اجازه پاسخگویی سریع به تقاضای جهانی در بازار را می 

 دهد.

دو قاره را با دفاتری در لس آنجلس و لندن پوشش می  Headspaceکارمند، شرکت اپ سازی  111با کمتر از 

کشور  111راه اندازی شد، اپ ها اکنون به سه میلیون کابر با پوشش  2111. این شرکت برای اولین بار در سال دهد

اپ برتر  سالمت در دهها کشور، رشد سریعی   11به عنوان یکی ازHeadspace جهان ، خدمت رسانی می کنند. 

  داشته و به آن اجازه دسترسی به مشتریان بیشتری را داده است.

، سازندگان اپ 2118وپا همچنان به فراهم سازی فرصتی برای شرکت های امریکایی ادامه خواهد داد. تا سال ار

 میلیارد دالر در بازار اتحادیه اروپا هستند. 81آماده کسب بیش از 



 

 تجارت های دیجیتال مهم در صنعت اپ 

11%  

شرکت های اپ امریکایی در 

 دفاتر اروپایی

میلیارد دالر 76  

اقتصاد مبتنی بر اپ اروپایی تا 

2017 

تریلیون دالر 7  

 تجارت جهانی دیجیتال



 روش شناسی

ACT اپ پرفروش در اپل استور و گوگل پلی، دو مورد از بزرگترین بازارهای اپ  111/  انجمن اپ از بیش از

  . تعیین بزرگترین تاثیرات بر رسی شدرای تحلیل دقیق در مورد هر یک ب ررسی هایی را انجام داد. تجزیه وب

اپل، گوگل پلی، سازمان های دولتی، اظهارات  App Storeاین گزارش با استفاده از اطالعات دردسترس عموم 

 شرکت ها و نشریاتی صنعتی انجام شده است.


