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چه میشود اگر بتوانیم توانایی خود برای پیشبینی آینده را بهبود بخشیم؟
هر آنچه انجام میدهیم ،با پیشبینیهای ما درباره رخدادهای آینده گره خورده
اســت .تفاوتی نمیکند که یک خانه نو بخریم یا شــغل خود را عوض کنیم،
محصولی جدید طراحی کنیم یا کســی را به همســری بگیریــم ،در هر حال
تصمیمهای ما ،با گونهای از پیشبینی آشکار و پنهان در اینباره همراه است که
کارها چگونه پیش میرود و اوضاع چگونه خواهد بود.
اما مشکل اینجاست که ما «پیشگویان» خوبی نیستیم .پرفسور فیلیپ تتالک،1
در یک پژوهش برجســته بیست ساله نشــان داد که در مجموع برای پیشبینی
آینده ،حتی کارشناســان در قیاس با کســانی که حدس و گمانهایی تصادفی
دربــاره آینده دارند ،تنها اندکی بهتر عمل میکننــد .آخرین پروژه تتالک -که
پژوهشــی دامنهدار و با بودجه دولتی بود که بــا ارزیابی پیشبینیهای بیش از
یک میلیون نفر سروکار داشت -نشان داد افرادی وجود دارند که پیشبینیهایی
واقعی و قابل ســنجش دارند .اینها افرادی عادی هســتند کــه در میان آنان از
اقشــار مختلف جامعه میتوان ســراغ گرفت و این توان را دارند که در قیاس
با پیشــگویان معمولی آینده را با دقتی در حدود  60درصد پیشبینی کنند .آنها

همان پیشگویان برتر یا «اَبَرپیشگوها» 1هستند.
تتالک و دن گاردنر 2دیگر نویسنده این کتاب ،درباره درسهایی که میتوان
از این گروه نخبه آموخت ،به بینشــی خیرهکننده دست یافتهاند .آنها الگوها و
روشهایی عرضه میکنند که به پیشگویان این توان را میدهد که در این زمینه،
حتی تحلیلگران حرفهای ســازمانهای اطالعاتی-جاسوسی را که به اطالعات
طبقهبندیشده دسترســی دارند ،پشتسر بگذارند .از این گذشته ،نویسندگان
کتاب ،رهنمودهایی کاربردی هم ارائه میدهند درباره اینکه ما چگونه میتوانیم
این الگوها را در کســبوکار ،مســائل بینالمللی یا در زندگی روزمره به سود
خویش بهکار گیریم.

هنر پیشبینی

12

2- Dan Gardner

1- super forecasters

درباره نویسندگان

2- Expert Political Judgment

)1- Good Judgment Project (GJP
3- Aaron Belkin

 -4اندیشهگری خالف واقع اصطالحی روانشناسی است که با گرایش آدمی به آفرینش جایگزینهایی برای
رخدادهای پیشین زندگی ،یعنی مخالف آنچه عمال رخ داده ،سروکار دارد .م.

5- Counterfactual Thought Experiments in World Politics
6- Risk: The Science and Politics of Fear and Future Babble : Why Pundits Are
Hedgehogs and Foxes Know Best
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فیلیپ ای .تتالک ،اســتاد روانشناسی و علوم سیاسی در دانشگاه پنسیلوانیا
است .وی مدیریت مشترک پروژه «داوری خوب» 1را بر عهده دارد که پژوهشی
چندالیه اســت .وی همچنین مولف کتابی است به نام مهارت داوری در امور
سیاســی 2اســت .تتالک همراه با آرون بلکین 3کتاب آزمونهای اندیشهگری
خالف واقع 4در سیاســت جهان 5را تالیف کرده اســت .وی بیش از دویست
مقاله در نشریههای معتبر به چاپ رسانده و جوایز فراوانی از انجمنهای علمی
مختلف دریافت کرده است که از میان آنها میتوان به انجمن آمریکایی پیشبرد
علوم ،آکادمی ملی علوم ،انجمن روانشناســی آمریکا و انجمن علوم سیاســی
آمریکا اشاره کرد.
دن گاردنر نیــز روزنامهنگار و مولف کتابی به نام علم و سیاســت ترس،
هیاهوی آینده :چرا روبهان بهتر از دانشمندان میدانند 6است.

