
 

 

 موفق چه قدر است؟ یاستارتاپ ها نیسن متوسط مؤسس

این باور به شکلی گسترده وجود دارد که اغلب کارآفرینان موفق جوان هستند. بیل گیتس، استیو جابز و مارک زاکربرگ در اوایل 

تعمیم ی دنیا را تغییر داد. اما آیا این موارد معروف، الگویی قابلهایی تأسیس کردند که مدتی بعد چهرهشان شرکتی سوم زندگیدهه

 هایی را بررسی کردیم که جوایزکنند. وقتی سن مؤسسان استارتاپه ظاهراً این موضوع را تایید میها کهستند؟ رسانه

TechCrunch سال بود. در مورد افراد  13ها در زمان تأسیس ی گذشته از آن خود کرده بودند، سن متوسط آنرا در طول دهه

سال بوده است.  52، متوسط سن در زمان تأسیس 5132ال رشد سال های در حگذاران استارتاپعنوان بنیانبه Inc یمنتخب مجله

سال  15گذاران نهایت سن سرمایه»بار گفته بود که ها، یکراستا با این یافته، همY Combinator پل گراهام، یکی از مؤسسان

 .ا همراه باشیداما آیا این دیدگاه درست است؟ با م« شوند.ها کم باور و شکاک میسالگی آن 15است، پس از 

 ی کارآفرین جوانشکستن افسانه

های اخیر را تجزیه و تحلیل کرده و دریافتیم که سن متوسط کارآفرینان در زمان ما سن مؤسسان تمام کسب و کار ها در سال

ک بوده و سال بوده است؛ اما اکثر قریب به اتفاق این کسب و کار های جدید احتماالً کسب و کار های کوچ 25تأسیس شرکت، 

ها به ها(. برای متمرکز شدن روی کسب و کار هایی که ماهیت آنها و رستورانقصدی برای بزرگ شدن ندارند )مثل خشکشویی

های مختلفی استفاده کردیم: آیا به این شرکت حق ثبت اختراع داده شده، تر است، از شاخصهاستارتاپ های هایتک نوعی نزدیک

یا در صنعتی فعالیت داشته که بخش زیادی از کارگران را استخدام کرده است. ما همچنین روی مکان  دریافت کرده، VC یسرمایه

های حلیلطور کلی این تخصوص اینکه آیا در یک مرکز کارآفرینی مثل سیلیکون ولی قرار گرفته یا نه. بهشرکت تمرکز کردیم، به

م ی چهلند: سن متوسط مؤسسان استارتاپ های هایتک در اوایل دههکنگیری اصلی ایجاد نمیظریف و جزئی تغییری در نتیجه

 .گیردشان قرار میزندگی

سال است  21افزاری، سن متوسط های نرمکنند. در استارتاپمی با این وجود این اعداد، بخش زیادی از تنوع درمیان صنایع را پنهان

 در  فناوری که سن متوسطتر غیرمعمول نیست؛ اما حضور افراد جوان در دیگر صنایع مثل نفت و گاز یا زیستو وجود مؤسسان جوان

ر عمومی، شاید بازتابی از قرارگیری افکا نزد جوان مؤسسان یبرجسته جایگاه بنابراین، نیست؛ معمول است، سال 24 نزدیک هاآن

به  B2B هایهای اجتماعی باشد، چراکه صنایع سنگین یا بخشمثل رسانه IT کنندگان صنایعها در معرض دید مصرفبیشتر آن

 .شوندهمان اندازه پیگیری نمی

 هداشت ایویژه موفقیت جوان کارآفرینان های راه اندازی شده توسطترین استارتاپ ها چطور؟ آیا امکان دارد شرکتاما در مورد موفق

 متوسط طوربه هاآن مؤسسان که یابیمدرمی کار، اول سال پنج در رشدشان معیار با برتر های استارتاپ از %1.3 درمیان باشند؟

وده است. اگر به ب هاآن زاییاشتغال رشد اساس بر برتر هایشرکت این شناسایی. اندانداخته راه سالگی 22 در را خود هایشرکت

طور برای استارتاپ هایی ترین رشد فروش را هم در نظر بگیریم، سن یافته شده باز هم همین است، همینزایی، سریعجای اشتغال

ا نگاه هترین شرکتاند؛ به عبارت دیگر، وقتی به موفقلکیت بیرون آمدهی عمومی سهام اولیه( یا ما)عرضه IPO که با موفقیت از یک

ل هستند، سادهد کارآفرینان موفق بیشتر میانرود، نه پایین. درمجموع، شواهد تجربی نشان میکنید، سن متوسط مؤسس باال میمی

 .نه جوان

سال به راه اندازی را دارند تا حدّی گرایش افراد میان ترین رشدهایی که سریعسال در راه اندازی شرکتی مؤسسان میانغلبه

ت زنند. با این وجود وقتی به میزان موفقیکند. این افراد گازهای بسیار بیشتری به این سیب میهای خطرپذیر را منعکس میشرکت

شود. تر مین از این هم واضحکنید، شواهد موجود علیه موفقیت کارآفرین جوانادر شرایط واقعی راه اندازی یک شرکت نگاه می



 

 

ملکرد دهند عتر اساساً میزان موفقیت باالتری دارند. شواهد ما نشان میاند، کارآفرینان مسنهایی که شرکت تأسیس کردهدرمیان آن

غیر از سن  رود. اگر با دو کارآفرین مواجه شدید کهشدت با افزایش سن باال می، به21ی کارآفرینی قبل از رسیدن به اواخر دهه

 .تر شرط ببندیددانستید، روی فرد مسنها نمیچیزی از آن

اال در کارآفرینی را توجیه کنند، اما دریافتیم چرا چنین است؟ هرچند بسیاری از عوامل دیگر وجود دارند که شاید دلیل مزیت سن ب

ی که هایای در این رابطه ندارند، آنکند. نسبت به مؤسسانی که هیچ تجربهی کاری نقشی اساسی در این مورد ایفا میکه تجربه

تارتاپی بسیار موفق بیشتر احتمال داشته اس %52ی کار قبلی در صنعتی مشابه استارتاپ خود هستند، سال تجربه 1دارای حداقل 

 .راه بیندازند

 اما در مورد استیو جابز چطور؟

یا مالکیت  IPO برتر از لحاظ رشد و همچنین درآمد عجیب حاصل از %1.3العاده موفق نگاه کردیم های فوقهرچند ما به شرکت

الب جوان تأسیس شده باشند؛ اما ج های بسیار منزوی توسط افراد بسیارموفق بازهم ممکن است کسی با خود بگوید که شاید شرکت

های شاخصی مثل بیل گیتس، استیو جابز، جف بزوس، یا سرگئی برین و لری پیج را مورد مطالعه قرار است که وقتی انزواطلب

ز ستیو جاباند. اسالی بودهها ازلحاظ بازار سرمایه وقتی به اوج خود رسیده که این افراد در میاندهید، میزان رشد کسب و کار آنمی

سال داشت. جف بزوس و آمازون وقتی پا را  25و اپل، پرسودترین محصول این شرکت، یعنی آیفون را زمانی معرفی کردند که جابز 

سال  22ی آمازون زمانی به باالترین حد خود رسید که بزوس بسیار فراتر از فروش کتاب آنالین گذاشتند و نرخ رشد بازار آینده

برجسته هم شاید وقتی بسیار جوان بودند به اوج موفقیت نرسیده باشند. کارآفرینان بسیار بااستعداد شاید از  داشت. این مؤسسان

 به گذارندمی سن به پا وقتی هم باز اما شوند موفق جوانی اوج در دهدمی اجازه هاآن به که–فراستی غیرمعمول برخوردار باشند 

اوج  ی کلی رسیدن مؤسسان بهتناقض بنیادی میان وجود کارآفرینان جوان بزرگ و قاعده هیچ بنابراین رسند؛می تریبزرگ موفقیت

 .ظرفیت کارآفرینی در مراحل بعدی زندگی وجود ندارد

 چرا سرمایه گذاران خطرپذیر مایلند روی مؤسسان جوان شرط ببندند؟

 توانیم باند روی مؤسسان جوان شرط ببندند؟ ما نمیدر پرتو چنین شواهدی، چرا باز هم برخی سرمایه گذاران خطرپذیر اصرار دار

توانند در جریان باشند. اول های فعلی پاسخ این سؤال را قاطعانه بدهیم، اما باور داریم که دو ساز و کار میدر اختیار داشتن داده

ها به ی موفق است به عبارت دیگر، آنکنند که جوانی اکسیر کارآفرینها با این باور اشتباه فعالیت می VC اینکه، شاید بسیاری از

اران گذهای ما و رفتار سرمایهکنند. هرچند پذیرفتن تعصب نسبت به سن برای توجیه اختالف میان یافتهسادگی اشتباه می

های واجد باالترین ظرفیت رشد ها به دنبال شناسایی شرکت VC :خطرتر هم وجود داردانگیز است، اما یک احتمال کموسوسه

هایی هستند که به باالترین بازگشت سرمایه منجر خواهد شد و احتماالً مؤسسان یستند. بلکه شاید در پی انجام سرمایه گذارین

ود را تری حقوق خکند درازای قیمت پایینها را مجبور میاند که آنتر با محدودیت مالی بیشتری مواجهجوان نسبت به افراد باتجربه

رای سرمایه ی بهتری بتر، معاملهتر نسبت به مؤسسان باتجربهذار نمایند؛ به عبارت دیگر، شاید کارآفرینان جوانگذاران واگبه سرمایه

 .گذاران محسوب شوند

تن کند. مثالً، آیا به خاطر داشسال را توجیه میقدم بعدی برای پژوهشگران، بررسی علتی است که دقیقاً دلیل برتری مؤسسان میان

 رسد برای راه اندازیهای خاصی است؟ درضمن، به نظر میتر، یا تجربههای اجتماعی عمیقبه منابع مالی، شبکهدسترسی بیشتر 

 .شود، نه یک اشکالها، باال رفتن سن ویژگی مثبتی محسوب میترین شرکتموفق


