


فهرست
پیشگفتار  01

03

05

07

08

09

نقش پررنگ پیش بینی در زندگی روزمره

آزمایش پیش بینی آینده با خرد جمعی

چرا پیش  بینی ها شکست می خورند؟

بررسی یک مثال از پیش بینی های شکست خورده

چگونه باید دقت پیش بینی را اندازه گرفت؟ 





هر روز بارها و بارها برای موضوعات کوچک و بزرگ نیاز به تصمیم گیری داریم. پیش بینی، 
هنر و دانشی است که تقریبا برای انجام هر کاری و اتخاذ هر تصمیمی به ما کمک می کند. 
کتاب قدرت پیش بینی در تالش است به این سوال بنیادی پاسخ دهد که »چگونه تصمیم 

بگیرم؟«. 
در واقع کتاب بررسی می کند، با در نظر گرفتن شرایط موجود و امکانات در دسترس چگونه 
می توان تصمیماتی گرفت که نتایج بهتری دارند. یکی از جنبه های مهم تصمیم گیری که 
منجر به نتایج بهتر می شود، ارائه پیش بینی بهتر از آینده است. زیرا زمانی که دقیق تر بدانیم 
چه چیزی در انتظارمان است و بتوانیم تصویر دقیق تری از آینده ترسیم کنیم، تصمیمات 
دقیق تری می گیریم. پس سوال اصلی را می توان دقیق تر پرسید: »باید چه کنیم تا تصمیمات 

بهتری بگیریم؟«
ما  تصمیمات  کمی  که  دهیم  قرار  نظر  مد  را  عواملی  باید  تصمیم گیری  برای  اول  قدم  در 
را بهتر می کنند. در همین شرایط ناپایدار و آینده متغیر چه چیزی می تواند کمی کیفیت 

پیش بینی های ما را افزایش دهد؟

پیشگفتار
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کتاب قـدرت پیـش بینی
در تالش است به این سوال بنیادی 
پاسخ دهد که »چگونه تصمیم بگیرم؟
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پیش بینی کاری است که هر روز همه ما انجام می دهیم. از صبح که بیدار می شویم، تخمین 
می زنیم ترافیک خیابان ها چطور است؟ امروز حدودا چه ساعتی به محل کارمان می رسیم؟ و 
.... در وقع هر لحظه پیش بینی می کنیم در آینده )تقریبا نزدیک و نه خیلی دور( چه اتفاقی 
خواهد افتاد و قدم هایمان را بر اساس آن تنظیم می کنیم. تفاوتی ندارد که موضوعات ذهن 
ما کوچک یا بزرگ باشند. در هر تصمیم کوچک و بزرگی که می گیریم، پیش بینی و تصورمان 
از آینده چراغ راهنمای ما است. از تصمیم های بزرگ مانند ازدواج یا تغییر مسیر شغلی تا 

تصمیم های کوچک، همگی بر اساس پیش بینی اتخاذ شده و مسیر زندگی ما را می سازند. 
اما همه پیش بینی ها به زندگی فردی ما محدود نمی شود. گاهی پیش بینی ها مربوط به 
رویدادها و تصمیمات بزرگی مانند جنگ یا رکود هستند. در مورد این مسائل دیگر نمی توان به 
تحلیل فردی تکیه کرد. عموما در این موقعیت ها به نظر و تحلیل افرادی مراجعه می کنیم که 
از مسئله اطالعات دسته اول دارند و کار اصلی آن ها تحلیل و پیش بینی آینده است. اما تا چه 
حد می توان به این تحلیل ها اعتماد کرد و این پیش بینی ها چقدر دقیق است؟ متخصصانی 
که برای هر موضوعی به آن ها مراجعه می کنیم تا کجا درست می گویند؟ پاسخ این است که 

نمی دانیم! 
ممکن است در مورد تخصص برخی تحلیل گران اطالعاتی داشته باشیم اما از مهارت همه آن ها 
اطالع دقیق یا اطمینان نداریم. نظر و تحلیل برخی از آن ها مثل نویسنده کتاب، می تواند قابل 
اتکا باشد. به این معنا که تحلیل گر آن قدر تحقیق کرده تا به دقتی نسبی در ارائه پیش بینی 
رسیده است. برای مثال نویسنده کتاب، تتالک، بیست سال تحقیق کرده تا کیفیت پیش بینی 

افراد مختلف را بررسی کند.

نقش پررنگ پیش بینی در زندگی روزمره
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نویسنده کتاب قدرت پیش بینی، 
آقای فیلیپ تتالک، پروژه ای با عنوان »پیش بینی 

آینده با خرد جمعی« را در سال ۱۹۸۴ آغاز کرد. 

این آزمایش ۲۰ سال طول کشید و از نتایج آن 

کتاب قدرت پیش بینی نوشته شد.
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با  آینده  »پیش بینی  عنوان  با  پروژه ای  تتالک،  فیلیپ  آقای  پیش بینی،  قدرت  کتاب  نویسنده 

نتایج آن کتاب  از  آزمایش ۲۰ سال طول کشید و  این  آغاز کرد.  را در سال ۱۹۸۴  خرد جمعی« 

قدرت پیش بینی نوشته شد. در این آزمایش تعداد زیادی از دانشمندان، تحصیل کردگان، اساتید 

از موضوعات متنوع  زیادی  ... گرد هم جمع شدند و در مورد تعداد  و  دانشگاهی، تحلیل گران 

پیش بینی هایی ارائه کردند. این آزمایش پس از بیست سال بررسی پیش بینی های مختلف افراد 

متخصص تکان دهنده بود. با مقایسه تحلیل ها و پیش بینی های ارائه شده توسط این افراد به 

سادگی میتوان گفت که حدودا ۵۰ درصد پیش بینی ها صحیح بوده اند! این نشان می دهد که 

نظر کارشناسان و تحلیل گران با سکه انداختن برای پیدا کردن مسیر درست تفاوت چندانی ندارد. 

اما آیا واقعا جهان همین قدر ناپایدار و بی نظم است؟

آیا نمی توان هیچ مسئله ای را پیش بینی کرد؟ 

در این آزمایش، گروه بزرگی از متخصصان شامل اساتید دانشگاهی، منتقدان اجتماعی، معامله گران 

در بازارهای مالی، سیاست مداران و ... دور هم جمع شدند و پیش بینی هایی در موضوعات مختلفی 

ارائه کردند. گستردگی موضوعات از انتخاب تا بازار سهام و جنگ بود. پس از ارائه پیش بینی ها 

تا زمان وقوع آن اتفاق صبر می کردند تا نتیجه را با پیش بینی های ارائه شده مقایسه کنند. گاهی 

چند سال طول می کشید تا احتمال وقوع یک پیش بینی مشخص شود. مثل پیش بینی هایی که 

سال ۲۰۱۴ برای جنگ بین اکراین و روسیه ارائه شدند.

اما پیش بینی های بزرگ چه کاربردی دارند؟ صاحبان سرمایه، سیاستمداران، سرمایه گذاران و ... 

از منطقه یورو  آیا فالن کشور  اثر می گذارد.  بر منافع آن ها  به دنبال کشف مسائلی هستند که 

را می توان در دسته  این سواالت  امنیت می شود؟  دائم شورای  برزیل عضو  آیا  خارج می شود؟ 

سواالتی طبقه بندی کرد که اثرات آن تقریبا برای همه روشن است. گاهی نیاز به پیش بینی در 

زمینه هایی وجود دارد که هرکسی در آن صاحب نظر نیست. مثال اگر در منطقه شانگهای یک 

شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت جدید شروع به کار کند، آیا چین می تواند به توییتر و فیسبوک 

دسترسی پیدا کند؟ کسی می تواند پاسخ این سوال را پیش بینی کند که در مورد مسائل زیادی 

بداند.

در برنامه هایی که رسانه ها می سازنند معموال تحلیل گرانی حضور دارند که پیش بینی هایشان را با 

قطعیت بیان می کنند. برای مثال می گویند قطعا اونس جهانی رشد می کند. اما پس از آن کسی 

برای  انداختن  با سکه  تقریبا  تحلیلگران  این  نمی کند. دقت  بررسی  را  پیش بینی ها  این  صحت 

پیش بینی برابر است. اما این مسئله یعنی تخصص کاری از پیش نمی برد؟ یا دنیا آن قدر بی نظم 

است که کسی نمی تواند مسئله ای را دقیق پیش بینی کند؟ 

آزمایش پیش بینی آینده با خرد جمعی
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پس از بررسی تحلیل ها و نظرات افراد در آزمایش تتالک مشخص شد که ۵۰ درصد از 
پیش بینی ها صحیح بودند و به طور شگفت انگیزی نظر کارشناسان تقریبا با سکه انداختن 
برای این پیش بینی ها تفاوت چندانی ندارد. اما در بین این تحلیل گران، افرادی بودند که 
نظرات آن ها در بیشتر مواقع درست بوده است و بهتر از هر دانشمند و تحلیل گری پیش بینی 
کرده اند. کتاب قدرت پیش بینی در مورد این آدم ها است. افرادی که َاَبر پیش بینی کننده 
)superforecaster( هستند، نه شعبده باز. در این کتاب تالش شده تا روند فعالیت َاَبر 

پیش بینی کننده ها رمزگشایی شود.
َاَبر پیش بینی کننده ها را بررسی می کنیم، می توانیم بگوییم این افراد  زمانی که روش کار 
ویژگی های خاصی دارند. برای مثال از قشر تحصیل کرده هستند یا ضریب هوشی باالیی 
سوال  این  جواب  گفت  می توان  است؟  غیرممکن  شدن  پیش بینی کننده  َاَبر  اما  دارند. 
مرحله  به  رسیدن  برای  راهی  بلکه  نیست،  ذاتی  استعداد  کردن  پیش بینی  است.  منفی 
َاَبرپیش بینی کننده وجود دارد. این یک ویژگی شخصیتی نیست که در دو حالت ثابت، یا 
فردی آن را دارد و یا ندارد. نمی توان با نگاه صفر و یکی به آن نگریست. این مهارت نشان 

می دهد که پیش بینی درست، کاری غیرممکن نیست.
چرا پیش بینی کار سختی است؟ برای پاسخ دادن به این سوال می توانیم از مثالی استفاده 
کنیم. تا به حال به پیش بینی های وضع هوا دقت کرده اید؟ اگر به پیش بینی های مربوط 
به امروز نگاه کنید، تقریبا دقیق هستند. پیش بینی های فردا هم دقت خوبی دارند. اما 
پیش بینی مربوط سه روز بعد و روزهای بعد از آن دیگر خیلی هم قابل اعتماد نیستند. این 
مسئله در پیش بینی های دیگر مثل بازار سرمایه و روندهای اقتصادی هم دیده می شود. 

کتاب قدرت پیش بینی در مورد این آدم ها است
در بین این تحلیل گران، افرادی بودند که نظرات آن ها در بیشتر مواقع 

درست بوده است و بهتر از هر دانشمند و تحلیل گری پیش بینی کرده اند
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با این تفاسیر سوالی که ذهن را به خود مشغول می کند، این است که چرا برای یک موضوع 
واحد جواب هایی تا این حد متفاوت می توان گرفت؟ دلیل دقیق نبودن پیش بینی های آینده، 
مخصوصا آینده دورتر، این است که نتیجه به تعداد زیادی از عوامل بستگی دارد. هر موضوع 
را می توان مجموعه ای از تعداد زیادی عوامل دانست. هر کدام از این عوامل که تغییر کنند، 
هر چند جزئی، روی دیگر عوامل اثر می گذارند و نتیجه ای متفاوت حاصل می شود. این تغییر 
مثل یک چرخه برای هر کدام از عوامل برقرار است. با این طرز نگاه کردن می توان تا حدودی 

پیچیدگی پیش بینی و تحلیل را توضیح دهد. 
احتماال تا پیش از فکر می کردیم ساز و کار دنیا شبیه به یک ساعت است. اگر وضع آن در حال 
حاضر را درک کنیم، درک کردن باقی امور راحت تر می شود. اما این تصویری اشتباه است. کتاب 
ساز و کار اتفاق های جهان را به ابرها تشبیه کرده است. همه انواع ابرها از یک روند مشخص 
تشکیل می شوند. آب ها از سطح دریاها و رودخانه ها بخار می شوند، باال می روند و در الیه ای 
از جو تبدیل به ابر می شوند. اما دلیل تفاوت انواع ابرها چیست؟ چه می شود که این روند 
ثابت انواع مختلفی از ابر را تولید می کند؟ با این مثال پیچیدگی ها را می توان بهتر درک کرد. 
اگر به روابط پیچیده بین ذرات تشکیل دهنده ابرها توجه کنیم، می توانیم درک کنیم که شکل 
روابط ذرات منجر به تشکیل نوع خاصی از ابرها )مثال کومولوس( می شود و با ایجاد تغییرات 
جزئی نتیجه ای متفاوت )مثال استراتوس( حاصل می شود. این نوع نگاه می تواند حساسیت 
مدل به تغییرات جزئی را نشان دهد. می توان گفت اگر دقت بررسی را بیشتر کنیم، ممکن 
است پیش بینی های دقیق تری داشته باشیم، اما آینده کمی دورتر و خیلی دورتر عموما قابل 

پیش بینی نیست. 
این مثال نشان می دهد، همه سیستم های پیچیده مانند سیستم های زیست شناختی، سیاسی، 
اجتماعی و ... رفتار مشابهی دارند و با تغییرات جزئی نتایج در آن ها به راحتی عوض می شود. 
بسیاری از مسائل یک سیستم پیچیده قابل پیش بینی نیستند. این مسئله مربوط به امروز و 
دیروز نیست. ساز و کار دنیای ما همین است و همه مسائل آن تا حدی زیادی پیچیده است 
اما با به کار گیری نکاتی می توان دقت پیش بینی را باال برد. نکته ای که از َاَبرپیش بینی کننده ها 
باید بیاموزیم باال بردن دقت پیش بینی است. پیش بینی آن ها هر چه قدر مربوط به آینده ای 

دورتر باشد، دقت کمتری دارد اما باز هم از پیش بینی ما دقیق تر است.
مشکل پیش بینی افراد عادی، ارزیابی است. در واقع پیش بینی ما چنان گنگ و با واژگان 

غیرقطعی بیان می شود که امکان مقایسه آن با شرایط زمان وقوع وجود ندارد.

چرا پیش  بینی ها شکست می خورند؟



           

           

بررسـی یـک مثـال 
از پیـش بیـنی هـای 
شـکـسـت خــورده

برای مثال، زمانی که ارتش آمریکا دالیل شکست حمله 
به خلیج خوک ها در کوبا را بررسی می کرد، متوجه شدند 
دلیل اصلی دقت پایین زبان پیش بینی بوده است. در این 
پیش بینی از عباراتی مانند »شانس خوبی برای موفقیت 
وجود دارد«، »احتمال فالن مسئله باال است« و »احتمال 
کمی برای وقوع فالن مسئله وجود دارد« استفاده شده 
است. اما کسی اشاره نکرده که شانس خوب یعنی چند 
درصد؟، موفقیت به چه معنا است؟ و احتمال کم و زیاد 
را چه قدر در نظر بگیریم؟ این ادبیات غیردقیق موجبات 
تالش  رفته  رفته  کرد.  فراهم  را  حمله  این  در  شکست 
ارقام  و  اعداد  از  زبانی  با  را  نادقیق  زبان  این  تا  کردند 
جایگزین کنند. در پی آن، با راحت تر شدن فرایند مقایسه 
اعالم  و  کلی گویی  شدند.  ارائه  دقیق تری  پیش بینی های 
مطالب نادقیق در پیش بینی نه تنها دردی را دوا نمی کند، 

که ممکن است باعث اشتباه شود.
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زمانی را تصور کنید که در یک گزارش هواشناسی می شنویم »۷۰ 
درصد امکان بارش باران وجود دارد«. این به چه معناست؟ چه 
قدر دقیق است؟ چطور می توان این دقت را اندازه بگیریم؟ اگر 
پیش بینی  که  بگوییم  نمی توانیم  نبارد  باران  و  شود  تمام  روز 
بوده  اتفاق ۳۰ درصد  این  احتمال  که  نبوده است، چرا  دقیق 
است. حتی اگر باران ببارد هم نمی توانیم بگوییم که پیش بینی 
دقیق بوده است، چرا که ۳۰ درصد احتمال داشت که نبارد. به 
همین خاطر باید بدانیم دقت پیش بینی از کجا ناشی می شود.
اندازه گیری دقت پیش بینی یک تحلیل گر  برای  راه حلی عملی 
وجود دارد. در این راه حل تمام تحلیل ها و پیش بینی های یک 
نفر را هر روز ثبت می کنند. پس از چند ماه مستندات زیادی 
از نظرات یک تحلیل گر داریم که می توان آن را با نتایج دنیای 
واقعی سنجید. این روند دقیقا کاری است که در آزمایش به 
افراد  پیش بینی  دقت  آن  با  و  شد  انجام  سال  بیست  مدت 

مختلف را اندازه گیری کردند. 

چگونه باید دقت پیش بینی را اندازه گرفت؟ 
           

           



هوش شاخص
ویژگی های  می توان  َاَبرپیش بینی کننده ها  با  مختلف  افراد  پیش بینی  کردن  مقایسه  با 
شاخصی در آن ها دید. َاَبرپیش بینی کننده ها معموال از باقی تحلیل گران هوش شاخص تری 
دارند. با بررسی های بیشتر می توان گفت هوش عاملی الزم است اما کافی نیست. چرا که 
بسیاری از تحلیلگران ضریب هوشی باالیی داشتند اما در پیش بینی های خود اشتباهات 
زیادی داشتند. پس هوش عامل اصلی نیست، تفاوت اصلی و نقطه تمایز آن ها شکل فکر 

کردن شان است نه سرعت فکر کردن شان. 
معموال محور فکری افرادی که در یک زمینه خاص تخصص دارند، حول یک نظریه و یا 
باور خاص شکل می گیرد. برای مثال یک دانشمند زیستی را در نظر بگیرید که باور دارد: 
»محیط زیست رو به نابودی است«. این باور روی پیش بینی های فرد سایه می اندازد. افراد 
مختلف بدون قصد قبلی مسائل را به سمتی می برند که زیر سایه باور مرکزی ذهن آن ها 
باشد. نتیجه این مسئله ارائه پیش بینی هایی با درجه اطمینان باال است. »فالن مسئله 

قطعا اتفاق می افتد!« 
عمل گرایی 

بر  با شیشه های سبز  انگار عینکی  دام عمل می کند.  مانند یک  دانسته های متخصصان 
چشم دارند و به هر موضوعی که نگاه می کنند آن را با زمینه سبز رنگ می بینند. این باور 
باعث باال رفتن اطمینان و کاهش دقت در تحلیل ها می شود. حتی زمانی که پیش بینی در 
مورد زمینه تخصصی آن ها باشد، به خاطر باوری که عمیقا به آن معتقدند، پیش بینی های 
نادقیقی ارائه می کنند. نظر محوری افراد در مورد موضوعات مختلف، مانند وزنه ای است 
که هر مسئله ای را با آن می سنجند. اگر اختالف طبقاتی موضوع محوری باورهای ما باشد، 

همه مسائل دیگر را پیرامون اختالف طبقاتی می سنجیم. 
در مقابل َاَبرپیش بینی کننده ها رفتاری عمل گراتر دارند و از ابزارهای فکری متنوع تری برای 
تحلیل استفاده می کنند. آن ها از جنبه های مختلف یک موضوع را بررسی می کنند. قبول 
کردن اشتباهات و تغییر نظر برای این گروه راحت تر است. عدم اطمینان پیش بینی این 
دسته بیشتر است اما به علت ترکیب زوایای مختلف موضوع معموال دقت باالتری دارند.
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از راهکارهایی که َاَبرپیش بینی کننده ها استفاده می کنند، ِفرمی کردن مسائل است. انریکو 
ِفرمی توانایی باالیی در پاسخ به سواالتی با اطالعات تقریبی داشت و روشی برای رسیدن به 
جوابی تقریبا نزدیک به صحیح ارائه کرده است. ِفرمی کردن مسائل راهی برای پاسخ دادن 
به سواالتی است که اطالعاتی از آن نداریم. استفاده از این روش به افراد کمک می کند تا با 
شکستن سوال اصلی به سوال های قابل پیش بینی، پاسخی حدودی برای مسئله ای پیدا کنند 

که هیچ چیز از آن نمی دانند.
برای مثال تصور کنید از شما بپرسند در شیکاگو چند نفر شغل کوک کردن پیانو دارند؟ ممکن 
است چند لحظه فکر کنید و سپس بگویید نمی دانم! اما می توان این سوال را به سواالتی 
بشکنیم که تقریبا پاسخی حدودی برای آن داریم. این روند احتماال به این صورت است: در 
شیکاگو چند پیانو داریم؟ چند وقت یک بار باید یک پیانو را کوک کرد؟ هر پیانو کوک کن چقدر 

درآمد دارد؟
اگر برای این سواالت هم پاسخی نداشتیم، آن ها را با سواالتی قابل پاسخ می شکنیم. برای 
مثال جواب سوال اول را نمی دانیم. سوال بعدی که می تواند به ما کمک کند احتماال این است: 
شیکاگو چند نفر جمعیت دارد؟ پاسخ این سوال را هم نمی دانیم اما می دانیم سومین ایالت 
آمریکا است و ایالت دوم یعنی لس آنجلس تقریبا ۴ میلیون نفر جمعیت دارد. پس می توان 
گفت شیکاگو تقریبا ۳/۵ میلیون نفر جمعیت دارد. با این روند می توان به جوابی رسید که به 

جواب درست نزدیک است. 
نگاه کردن از زوایای مختلف به یک مسئله در ارائه پیش بینی اهمیت باالیی دارد. با بررسی 
زوایای مختلف سوالی که نمی توانیم پاسخ دهیم، احتماال کم کم می توان به پاسخ آن نزدیک 
شد. مسئله مهم دیگری که در ارائه یک پیش بینی وجود دارد، بررسی صحت پاسخ ها است. 
تا این جا با قطعیت می دانیم که سوگیری های ذهنی دقت پیش بینی را کاهش می دهد. برای 
همین توصیه می شود، ابتدا دیدگاهی را بررسی کنیم که به نظرمان منطقی نیست. دلیلی که 
کتاب برای این توصیه ذکر کرده آن است که زمان بررسی احتماالتی که به نظرمان منطقی 
هستند، شواهدی را می بینیم که آن را تایید می کنند. در دام سوگیری های ذهنی خودمان 

می افتیم و دقت پاسخ ما کاهش می یابد. 
بررسی زوایای مختلف و ارائه پاسخ ها در قالب اعداد و ارقام می تواند پیش بینی های بهتری 
ارائه کند. این مسئله ای است که َاَبرپیش بینی کننده ها را از بقیه تحلیل گیران متمایز می کند. 
با  ارائه می کنند.  را  از ِفرمی کردن و پرسیدن سواالت هدفمند، تحلیل خود  افراد بعد  این 
پرسیدن سواالتی چون : »آیا زاویه جدیدی هست که من ندیده ام؟« و »آیا کسی می تواند 
حرفی معنی دار به تحلیل من اضافه کند؟« تحلیل خود را در بین دیگر تحلیل گران به بحث 

می گذارند. طی کردن این روند به دقیق و دقیق تر شدن پیش بینی آن ها کمک می کند.

نگاه انریکو فرمی و پیش بینی 
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فهم ریاضیات 
ویژگی دیگر یک َاَبرپیش بینی کننده آن است که به راحتی با اعداد و ارقام کار می کنند 
و می توانند نظرات خود را به زبان ریاضی بیان کنند. علم احتمال را می فهمند و پس از 

چکش کاری نظرات خود می توانند آن را به شکل درصدی از امکان وقوع بیان کنند. 
از دیگر ویژگی َاَبرپیش بینی کننده ها می توان به انعطاف در پاسخ گویی اشاره کرد. آن ها 
در پاسخ به سواالت جواب های قطعی بله یا خیر نمی دهند، بلکه شایدها را بررسی 
می کنند. ممکن است این مسئله َاَبرپیش بینی کننده ها را انسان هایی نامطمئن نشان 
دهد اما همین رفتار است که باعث می شود. می توان گفت احتمال صحت بسیاری 
انداختن  سکه  با  چندانی  تفاوت  می شوند،  ارائه  باال  قطعیت  با  که  تحلیل هایی  از 
ندارند. همین باعث می شود که تحلیل برای بسیاری جذابیت نداشته باشد، چون پر از 

عدم قطعیت است. اما جهان واقعی سراسر مسائل غیرقطعی است.
بررسی منابع متفاوت 

ویژگی دیگر َاَبرپیش بینی کننده ها بررسی اخبار از منابع مختلف است. رفتار آن ها شبیه به 
کسانی نیست که اعتیاد به اخبار دارند، بلکه بیشتر به دنبال بررسی وجوه مختلف یک خبر 
هستند. فعاالنه به دنبال آن هستند که یک خبر واحد را از چندین منبع مختلف پیگیری 
کنند. این مسئله ممکن است برای بسیاری از ما خوشایند نباشد اما َاَبرپیش بینی کننده ها 

برای سنجش جنبه های مختلف یک موضوع این کار را انجام می دهند.
اصالح نظرات 

َاَبرپیش بینی کننده ها خصلت های شخصیتی خاصی دارند. بازگشت به نظرات قبل و 
اصالح آن برای این افراد کار سختی نیست. به ایده ها و پیش بینی هایشان دلبستگی 

خاصی ندارند و با نگاهی بی طرفانه دائما در حال ارتقای نظراتشان هستند.

تعریف  باورهایمان  با  ما  هویت  »آیا  است:  این  می کند  مطرح  کتاب  که  نهایی  سوال 
می شود یا با شکل فکر کردن و نتیجه گرفتن مان؟« در مورد َاَبرپیش بینی کننده ها می توان 
گفت که این هویت با توجه به نوع نگاه آن ها به مسائل قابل تعریف است. فرایند ذهنی 

آن ها پر از سعی و خطا است و دائما در حال تحلیل و اصالح هستند.
کتاب قدرت پیش بینی کمک می کند تا در نوع نگاه کردن به مسائل تجدید نظر کنیم و 
مانند  بیشتر  قرار دهیم. هر چه  نظر  را مد  زوایای مختلف یک موضوع  در پیش بینی ها 
َاَبرپیش بینی کننده ها فکر کنیم، تحلیل های بهتری را )در هر زمینه ای( می توانیم ارائه کنیم.

سخن آخر


