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فص ــل هجدهــم
رامکردن پیشبینیهای حسی
زندگــی موقعیتهــای ز یــادی پیــش روی مــا میگــذارد و مــا را مجبــور بــه پیشبینــی
میکنــد .اقتصاددانــان تــورم و ب ـیکاری را ،تحلیلگــران اقتصــادی میــزان درآمــد را
و کارشناســان نظامــی میــزان تلفــات را پیشبینــی میکننــد .ســرمایهداران ،میــزان
ســودآوری و ناشــران و تهیهکننــدگان ،میــزان مخاطبــان را پیشبینــی میکننــد.
امضاکننــدگان یــک قــرارداد زمــان الزم بــرای پایــان پــروژه ،سرآشــپزان میــزان
درخواســت غذاهــای منــو ،مهندســان مقــدار ســیمان الزم بــرای ســاختن ســاختمان
کهــای الزم بــرای جنــگ را پیشبینــی
و فرماندهــان نیــروی زمینــی تعــداد تان 
میکننــد .مــا در زندگــی شــخصی خودمــان ،واکنــش همســرمان را بــه یــک رفتــار یــا
حتــی آینــدۀ خودمــان را در شــغلی جدیــد پیشبینــی میکنیــم.
تهــای پیشبینیکننــده مثــل پیشبینیهــای یــک مهنــدس بــر پایــۀ
بعضــی قضاو 
لهــا ،محاســبات دقیــق و تحلیلهــای موشــکافانه اســت .دیگــر پیشبینیهــا
جدو 
بــر اســاس حــس شــهودی و سیســتم  1در دو گونــۀ اصلــی صــورت میگیرنــد .بعضــی
حسهــای شــهودی از مهــارت و تخصصــی برمیآینــد کــه پیشتــر بــا تجربههــای
مهــای فــوری و خودبهخــودی یــک
تهــا و تصمی 
متعــدد کســب کردهایــم .قضاو 
اســتاد بــزرگ شــطرنج ،یــک فرمانــده نیروهــای زمینــی یــا پزشــکانی کــه گــری کالیــن

1

در منابــع قــدرت 2توصیفشــان کــرده اســت ،از چنیــن حــس درونــی آموزشدیــدهای
بهــره میبرنــد .در ایــن حــس شــهودی ،راه حــل مشــکل فعلــی بــه علــت شناســایی
ســرنخهای آشــنا بهســرعت بــه ذهــن میرســد.
1. Gary Klein
2. Sources of power
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سهــای شــهودی کــه گاهــی اوقــات بــا دســتۀ اول اشــتباه گرفتــه
دیگــر انــواع ح 
یشــوند ،از عملکــرد فرایندهــای کاوشــی ذهــن سرچشــمه میگیرنــد .ایــن
م 
ً
حسهــای شــهودی غالبــا پرسشــی ســخت را بــا پرسشــی ســادهتر جایگزیــن
تهــای حســی بــر اســاس ارزیابیهــای غیــر
یکــه قضاو 
یســازند .حتــی هنگام 
م 
بازگشــتی شــواهد ضعیــف اســتوار باشــند هــم میتواننــد اطمینــان باالیــی داشــته
باشــند .بهطــور قطــع ،بســیاری قضاوتهــا ،بهو یــژه در زمینــۀ حرف ـهای ،از ترکیــب
لهــا و حسهــای شــهودی تأثیــر میپذیرنــد.
تحلی 
حسهای شهودی غیر بازگشتی
بگذارید برگردیم پیش شخصی که پیشتر با او آشنا شدیم:
جولــی اکنــون در یــک دانشــگاه ایالتــی دانشــجو اســت .او در چهارســالگی
نهــا را بخوانــد .نمــرۀ  GPAاو چنــد اســت؟
میتوانســت بــه روانــی مت 
ً
کســانی کــه بــا سیســتم آموزشــی آمر یــکا آشــنا هســتند ،فــورا نمــرهای را حولوحــوش
 3/7یــا  3/8مشــخص میکننــد .ایــن امــر چطــور اتفــاق میافتــد؟ چنــد عملیــات
از سیســتم  ،1در جر یــان ایــن قضــاوت دخیلانــد.
• رابطــۀ علــت و معلولــی بیــن شــواهد ،یعنــی همــان توانایــی خوانــدن جولــی و
هــدف پیشبینــی ،یعنــی نمــرۀ  GPAاو جســتجو میشــود .ایــن رابطــه میتوانــد
غیرمســتقیم باشــد .در ایــن مثــال ،توانایــی خوانــدن زودهنــگام و  GPAبــاال ،هــر دو
اســتعداد یادگیــری را نشــان میدهنــد .بایــد ارتباطهایــی برقــرار شــود .شــما ،یعنــی
ً
سیســتم  2شــما ،احتمــاال اطالعــات بیر بــط برندهشــدن جولــی را در مســابقۀ
ماهیگیــری یــا موفقیــت او را در وزنهبــرداری در دبیرســتان نادیــده میگیــرد .ایــن
فراینــد بهطــور محسوســی دووجهــی اســت .مــا میتوانیــم اطالعــات را نادرســت یــا
بیر بــط ارزیابــی و رد کنیــم؛ ولــی تنظیــم نقــاط ضع ـف کوچکتــر در شــواهد ،در
ً
تــوان سیســتم  1نیســت .در نتیجــه ،پیشبینیهــای شــهودی تقریبــا حساســیتی بــه
کیفیــت پیشبینــی مر بــوط بــه شــواهد ندارنــد .وقتــی ارتباطــی پیــدا میشــود ،مثــل
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یشــود و حافظــۀ تداعیگــرای
توانایــی خوانــدن جولــی ،چشــم عاقــل دســتبــهکار م 
شــما بهســرعت و خودب هخــود بهتر یــن داســتان ممکــن را از اطالعــات موجــود
میســازد.
• ســپس ،شــواهد در خصــوص هنجارهــای مرتبــط ارزیابــی میشــوند .کودکــی کــه
در چهارســالگی میتوانــد بخوانــد چقــدر پی ـشرس اســت؟ چــه رتبــه یــا درصــدی
بــه ایــن توانایــی تعلــق میگیــرد؟ گروهــی کــه ایــن کــودک در آن مقایســه میشــود
و مــا آن را گــروه مرجــع مینامیــم ،ب هطــور کامــل مشــخص نشــده اســت؛ ولــی در
تهــای معمــول ایــن اصــل وجــود دارد :ا گــر یــک فارغالتحصیــل دانشــگاهی
صحب 
ً
ً
را «کامــا باهــوش» بنامیــم ،هنــگام اشــاره بــه فــرد «کامــا باهــوش» ،نیــازی نیســت
بپرســید کــدام گــروه مرجــع را در ذهــن دار یــد».
ـف
• قــدم بعــدی ،جایگزینــی و تطبیـقدادن شــدت اســت .ارزیابــی شــواهد ضعیـ ِ
توانایــی شــناختی در دوران خردســالی ،بهمثابــه پاســخی بــرای پرســش نمــرۀ GPA
جایگز یــن میشــود .جولــی همــان درصــد را بــرای موفقیــت در خوانــدن زودهنــگام و
بــرای نمــرۀ  GPAخــود دریافــت میکنــد.
• پرســش مشــخص کرده اســت که پاســخ در مقیاس  GPAباشــد .این امر مســتلزم
عملیــات دیگــری در خصــوص تطبیــق شــدت از برداشــت کلــی موفقیتهــای
دانشــگاهی جولــی بــه  GPAهماهنــگ بــا شــواهد بــرای اســتعداد اوســت .گام
نهایــی ،ترجمــه اســت؛ از برداشــتی در بــارۀ توانایــی دانشــگاهی جولــی بــه GPA
متناظــر بــا آن.
یشــود کــه بهانــدازۀ اطالعــات اولیــۀ
تطبیــق شــدت ،پیشبینیهایــی را منجــر م 
آنهــا شــدید هســتند .ایــن امــر باعــث میشــود فــرد بــه دو پرســش بســیار متفــاوت
پاســخی یکســان دهــد:
 نمرۀ درصدی جولی در توانایی خواندن زودهنگام چند است؟ نمرۀ درصدی  GPAجولی چند است؟273
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تاکنــون بایــد متوجــه شــده باشــید کــه همــۀ ایــن عملکردهــا ویژگیهــای سیســتم 1
هســتند .مــن آنهــا را گامبـهگام نــام بــردهام؛ ولــی بهطــور قطــع گســترش فعالســازی
در حافظــۀ تداعیگــرا اینگونــه نیســت .بایــد تصــور کنیــد فراینــد انتظــار فعالســازی
یشــود ،از خــودش تغذیــه میکنــد و درنهایــت بــه
کــه از شــواهد و ســؤال آغــاز م 
منســجمترین راه حــل ممکــن میرســد.
شهــای خــود از شــرکتکنندگان خواســتیم شــرح
مــن و آمــوس در یکــی از آزمای 
حــال هشــت دانشــجوی ســال اولــی را بررســی کننــد .شــرح حالهــا را یــک مشــاور
بــر اســاس مصاحبــه بــا ورودیهــا نوشــتهها بــود .هــر شــرح حــال شــامل پنــج صفــت
بــود :مثــل ایــن نمونــه:
باهوش ،با اعتماد به نفس ،اهل مطالعه ،سختکوش ،کنجکاو
از برخی شرکتکنندگان خواستیم به این پرسش پاسخ دهند:
 ایــن شــرح حــال چقــدر شــما را از نظــر توانایــی دانشــگاهی تحــت تأثیــر قــرارمید هــد؟
 فکــر میکنیــد چنــد درصــد از شــرح حــال ایــن دانشــجو شــما را تحــت تأثیــرقــرار میدهــد؟
ایــن پرس ـشها مســتلزم مقایســه شــرح حــال دانشــجویان بــا معیارهــای خودتــان
و معیارهــای مشــاوران ارزیابــی هســتند .وجــود چنیــن معیارهایــی بســیار جالــب
اســت .بهطــور قطــع نمیدانیــد چقــدر بــه ایــن حــس نیــاز دار یــد؛ امــا ایــن حــس
وجــود دارد و شــما بهخو بــی اشــتیاق غالــب بــر هــر شــرح حــال را درک میکنیــد.
بــه بــاور مشــاور ،ایــن دانشــجو خــوب اســت ،امــا نهچنــدان خــوب .امــکان اســتفاده

از صفــاوت قویتــر از باهــوش وجــود دارد؛ صفاوتــی ماننــد نابغــه ،خــاق ،اهــل
مطالعــه ،فرهیختــه ،متبحــر ،دانــا ،ســختکوش ،مشــتاق و کمالگــرا .رأی نهایــی:
بســیار محتمــل اســت در  %15برتــر قــرار گیــرد؛ ولــی نامحتمــل اســت در میــان %3
برتــر قــرار گیــرد .در ایــن قضــاوت ،حداقــل درون یــک فرهنــگ ،میتــوان همرأیــی
شــگفتانگیزی را مشــاهده کــرد.
274

رامکردن پیشبینیهای حسی
از دیگر شرکتکنندگان در آزمایش دو پرسش دیگر کردیم:
 تخمین شما از نمرۀ  GPAاین دانشجو چیست؟ چنــد درصــد از دانشــجویان ســال اولــی  GPAباال تــری از ایــن دانشــجو کســبمیکننــد؟
نگاهــی دقیقتــر الزم اســت تــا اختــاف کوچــک بیــن دو ســؤال را متوجــه شــوید؛
نطــور نیســت .برخــاف
اینطــور نیســت؟ ایــن تفــاوت بایــد واضــح باشــد ،ولــی ای 
ســؤالهای اول کــه فقــط الزم اســت شــواهد را ارزیابــی کنیــد ،ایــن دو پرســش عــدم
اطمینــان ز یــادی دارنــد .ایــن پرســش بــه عملکــرد واقعــی در پایــان ســال اول اشــاره
دارد .طــی یــک ســال پــس از آن مصاحبــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟ شــما چقــدر
تهــای آن دانشــجو را در ســال اول دانشــگاه پیشبینــی
دقیــق میتوانیــد موفقی 
کنیــد؟ آیــا خــود مشــاور میتوانــد ایــن کار را دقیــق انجــام دهــد؟ هــدف ایــن آزمایــش
مقایســۀ قضــاوت شــرکتکنندگان هنــگام ارزیابــی داد ههــا و پیشبینــی نتیجــۀ
نهایــی اســت .نتیجــۀ بــه دســت آمــده مختصــر و مفیــد اســت :قضاوتهــا یکســان
بودنــد .بــا وجــود آنکــه دو دســته پرســش ،متفــاوت بودنــد و یکــی در بــارۀ شــرح حالهــا
و دیگــری در بــارۀ عملکــرد دانشــجو در آینــده بــود ،شــرکتکنندگان آنهــا را یکســان
فــرض کردنــد .ماننــد مســئلۀ جولــی ،پیشبینــی آینــده از ارزیابــی دادههــا تشــخیص
داده نشــد ،بلکــه پیشبینــی مطابــق ارزیابــی بــود .شــاید ایــن بهتر یــن مــدرک بــرای
اثبــات نقــش جایگزینــی باشــد .از افــراد خواســتهشــده بــود پیشبینــی کننــد ،ولــی
آنهــا ارزیابــی شــواهد را جایگز یــن آن کردنــد و بــدون آنکــه متوجــه شــوند ،بــه پرســش
مطرحنشــده پاســخ دادنــد .ایــن فراینــد بــدون شــک خطایــی ســامانمند دارد :آنهــا
بــه بازگشــت بــه میانگیــن بیتوجــه بودهانــد.
در دوران خدمــت نظامــی در نیروهــای دفاعــی اســرائیل ،مدتــی را در یگانــی بــودم
کــه بــر اســاس چنــد مصاحب ـه و آزمــون میدانــی گزینههایــی بــرای آمــوزش افســری
انتخــاب میکردنــد .معیــار پیشبینــی موفــق ،نمــرۀ نهایــی دانشــجو در مدرســه
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یهــا ضعیــف بــود .در فصــل بعــدی بــه ایــن موضــوع
نظامــی بــود .اعتبــار ایــن رتبهبند 
یکــه اســتاد دانشــگاه بــودم و بــا آمــوس دربــارۀ قضــاوت
خواهــم پرداخــت .هنگام 
شــهودی همــکاری میکــردم ،ایــن یــگان همچنــان وجــود داشــت .بــا اعضــای یــگان
رابطــۀ خو بــی داشــتم .از آنهــا خواســتم لطفــی بــه مــن بکننــد و عــاوه بــر سیســتم
نمرهدهــی معمــول بــرای ارزیابــی کاندیدهــا ،بهتر یــن پیشبینــی خــود را نیــز از نمــرۀ
آتــی دانشــجو در مدرســۀ افســری اعــام کننــد .آنهــا حــدود چنــد صــد پیشبینــی
جمـعآوری کردنــد .همــۀ افســرانی کــه پیشبینـی کــرده بودنــد ،بــا سیســتم نمرهدهــی
بــه حــروف ب ـه کار رفتــه در دانشــگاه افســری و نســبت تقریبــی  C.B.Aو غیــره آشــنا
بودنــد .نتیجــۀ تصمیمگیــری جالــب توجــه بــود :فراوانــی نســبی نمرههــای  Aو  Bدر
ً
یهــا تقریبــا بــا فراوانــی ایــن نمرههــا در نمــرۀ نهایــی دانشــگاه برابــر بــود .ایــن
پیشبین 
یافتههــا نمونــۀ متقاعدکننــدهای بــرای جایگزینــی و تطبیــق شــدت فراهــم کردنــد.
یهــا را انجــام داده بودنــد ،در تفکیــک دو مســئولیت موفــق
افســرانی کــه پیشبین 
عمــل نکردنــد:
 مســئولیت معمــول آنهــا یعنــی ارزیابــی عملکــرد نامزدهــا طــی فعالیــت دریــگان؛
 مسئولیتی که من به آنها داده بودم؛ یعنی پیشبینی نمرۀ آنها در آینده.آنهــا فقــط نمرههــای خودشــان را بــا اســتفاده از تطبیــق شــدت بــه مقیــاس دانشــگاه
افســری برگردانــده بودنــد .یــک بــار دیگــر شکســت در شناســایی عــدم اطمینــان
ً
یهــای کامــا غیــر بازگشــتی انجــام دهنــد.
پیشبینــی باعــث شــد پیشبین 
اصالح پیشبینیهای شهودی
بــه مســئلۀ جولــی ،کــودک پی ـشرس برگردیــم .شــما بــا روش صحیــح پیشبینــی
 GPAاو در فصــل پیــش آشــنا شــدید .همانطــور کــه بــرای بــازی گلــف در دو روز
پیاپــی و پیانــو نواختــن کــودکان انجــام دادم ،ایــن بــار هــم معادلــۀ نمادینــی بــرای
عوامــل تعیینکننــدۀ ســن خوانــدن و نمــرۀ دانشــگاه مینویســم:
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سن خواندن = عوامل مشترک  +عوامل خاص در سن خواندن = %100
نمرۀ  = GPAعوامل مشترک  +عوامل خاص در نمرۀ %100 = GPA
عوامــل مشــترک شــامل اســتعداد ژنتیکــی ،میــزان حمایــت خانــواده از عالقهمنــدی
بــه یادگیــری و هــر عامــل دیگــری اســت کــه موجــب میشــود فــرد در دوران کودکــی
خوانــدن را زود شــروع کنــد و در جوانــی در دانشــگاه موفــق باشــد؛ البتــه عوامــل
بســیاری وجــود دارنــد کــه بــر یکــی از ایــن دو نتیجــه اثــر دارنــد ،ولــی تأثیــری بــر دیگــری
ندارنــد .شــاید جولــی پــدر و مــادر بســیار ســختگیر و بلندپــروازی داشــته باشــد.
احتمــال دارد یــک درگیــری عاطفــی نافرجــام باعــث افــت نمر ههــای او در دانشــگاه
شــود .شــاید در نوجوانــی در یــک حادثــۀ اســکی دچــار معلولیــت کوچکــی شــده
باشــد و بســیاری عوامــل دیگــر.
بــه خاطــر داشــته باشــید همبســتگی بیــن دو متغیــر ،در ایــن مــورد ســن خوانــدن و
نمــرۀ  ،GPAبرابــر بــا نســبت عوامــل مشــترک بــه همــۀ عوامــل تعیینکننــده اســت.
حــدس شــما چیســت؟ مــن در خوشبینانهتر یــن حالــت  %30تخمیــن میزنــم .بــا
فــرض ایــن تخمیــن ،ایــن تنهــا اطالعاتــی اســت کــه بــرای یــک پیشبینــی بیطرفانــه
در اختیــار دار یــم .حــاال در چهــار مرحلــۀ ســاده بــه شــما نشــان میدهــم چگونــه پیــش
برو یــد:
 GPA )1میانگین را تخمین بزنید.
 GPA )2متناسب با دادهها را مشخص کنید.
 )3همبستگی میان دادههایتان و  GPAرا تخمین بزنید.
 )4ا گــر ایــن همبســتگی  0/30باشــد %30 ،از  GPAفاصلــه بگیریــد و بــه GPA
متناســب بــا داد ههــا نزدیــک شــوید.
مرحلــۀ اول ،خــط پایـهای بــرای شــما فراهــم مـیآورد .ایــن خــط پایــهGPA ،ای اســت
ً
کــه میتوانیــد آن را در نبــود اطالعــات بیشــتر در بــارۀ جولــی و صرفــا دانســتن اینکــه او
دانشــجوی ســال آخــر اســت ،پیشبینــی میکنیــد .ایــن پیشبینــی ماننــد نــرخ پایــۀ
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احتمــال تحصیــل تــام دبلیــو در مدیر یــت بازرگانــی اســت .مرحلــۀ دوم پیشبینــی
حســی شــما اســت کــه بــر اســاس ارزیابــی شــواهد صــورت میگیــرد .مرحلــۀ ســوم،
شــما را از خــط پایــه بــه ســمت حــس درونیتــان راهنمایــی میکنــد؛ ولــی میــزان ایــن
جابجایــی بــه تخمیــن ایــن همبســتگی وابســته اســت .در مرحلــۀ چهــارم ،متأثــر از
ی دســت میزنیــد کــه بســیار متعادلتــر اســت.
حــس شــهودیتان بــه پیشبین ـ 
ایــن روش پیشبینــی ،کلــی اســت .هــر وقــت بــه پیشبینــی متغیــری ّ
کمــی ماننــد
 GPAنیــاز داشــته باشــید یــا بخواهیــد از یــک ســرمایهگذاری یــا رشــد یــک شــرکت
ســود ببر یــد ،میتوانیــد از ایــن روش اســتفاده کنیــد .ایــن روش بــر اســاس حــس
شــهودی شــما اســت؛ ولــی آن را متعادلتــر میکنــد و بــه میانگیــن بازمیگردانــد.
هنگامیکــه دلیــل محکمــی بــرای اعتمادکــردن بــه حــس شــهودی خــود داشــته
باشــید ،یعنــی همبســتگی نیرومنــدی بیــن شــواهد و پیشبینــی وجــود داشــته
باشــد ،میــزان تعدیــل ،انــدک خواهــد بــود.
پیشبینیهــای شــهودی بایــد اصــاح شــوند؛ چــون بازگشــتی نیســتند و بالتبــع،
ســوگیرانهاند .تصــور کنیــد امتیــاز هــر بازیکــن گلــف را در روز دوم ،همــان امتیــاز
روز اول او پیشبینــی کنیــم .ایــن پیشبینــی ،محلــی بــرای بازگشــت بــه میانگیــن
نمیدهــد .بازیکنانــی کــه در روز اول خــوب نتیجــه گرفتنــد ،بهطــور میانگیــن در روز
یشــوند و کســانی کــه در روز دوم ناموفــق نبودنــد ،پیشــرفت
دوم ضعیفتــر ظاهــر م 
میکننــد .روز مقایســه بــا نتیجــۀ واقعــی ،پیشبینیهــای غیربازگشــتی ،ســوگیرانه
خواهنــد بــود .ب هطــور میانگیــن بــرای بازیکنــان موفــق در روز اول خوشبینانــه و بــرای
بازیکنــان ناموفــق ،بدبینانــه خواهــد بــود .ایــن پیشبینیهــا بهانــدازۀ شــواهد ،شــدید
هســتند .ا گــر موفقیــت دوران کودکــی را بــر پایــۀ پیشبینــی نمرههــای دانشــگاهی
قــرار دهیــد ،بــدون آنکــه آن را بــه میانگیــن بازگردانیــد ،از نتیجــۀ نامطلــوب کــودکان
باهــوش دیــروز ناامیــد و از نمر ههــای بــاالی کــودکان معمولــی غافلگیــر میشــوید.
پیشبینیهــای شــهودی اصالحشــده ،ایــن ســوگیریها را رفــع میکننــد و
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یشــوند؛ البتــه بــا ایــن پیشبینیهــای
پیشبینیهایتــان در اغراقکــردن متعــادل م 
یشــوید ،ولــی خطاهــا کوچــک خواهنــد بــود و بــه ســود
بیطرفانــه هــم دچــار خطــا م 
نتیج ـهای خــاص گرایــش نخواهنــد داشــت.
دفاعی از پیشبینیهای شدید؟
پیــش از ایــن ،تــام دبلیــو را بــرای آشــنایی بــا پیشبینــی نتیجههــای ناپیوســته مثــل
تخصــص فــرد یــا موفقیــت در یــک آزمــون بــه شــما معرفــی کــردهام .ایــن نتیجههــا
بــا مشــخصکردن احتمــال یــا رتبهبنــدی آن بــه ترتیــب احتمــال زیــاد بــه کــم
پیشبینــی میشــوند .شــما را بــا خطاهــای معمــول ایــن نــوع پیشبینیهــا آشــنا
کــردهام :بیتوجهــی بــه نــرخ پایــه و حساســیت نداشــتن بــه کیفیــت اطالعــات.
یهــای ّ
کمــی ،ماننــد  GPAیــا سودرســانی یــک شــرکت
خطاهــای موجــود پیشبین 
نیــز خطاهایــی مشــابه بــا قضــاوت در بــارۀ احتمــال رخدادهــا هســتند و روندهــای
اصالحــی آنهــا هــم یکســان اســت:
 -هــر دو پیشبینـ ِـی پایـهای دارنــد کــه وقتــی هیــچ اطالعاتــی در اختیــار نداشــته

یهــای گروهــی ،از نــرخ پایــه و در
باشــید ،از آن اســتفاده میکنیــد .در پیشبین 
یهــای عــددی از میانگیــن نتیجــۀ گــروه مر بــوط اســتفاده میشــود.
پیشبین 
 هــر دو شــامل پیشبینــی شــهودی هســتند؛ یعنــی عــددی کــه بــه ذهنتــانمیرســد ،خــواه احتمــال باشــد ،خــواه .GPA
 در هــر دو مــورد ،بــه نوعــی پیشبین ـی میپرداز یــد کــه واســطۀ بیــن خــط پایــه وپاســخ شــهودی خــود اســت.
 در حالــت پیشفــرض بــدون هیــچ اطالعــات مفیــد ،بــه پیشبینــی پایــهوفــادار میمانیــد.
 در حالــت نهایــی دیگــر ،بــه پیشبینــی اولیــۀ خــود اعتمــاد میکنیــد .ایــنموقعیــت هنگامــی پیــش میآیــد کــه شــما پــس از بررســی نقادانــۀ شــواهد
حمایتکننــده از پیشبینــی حســی خــود ،همچنــان اطمینــان کامــل بــه آن
داشــته باشــید.
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 در بیشــتر مواقــع ،بــا تردیدهایــی در بــارۀ همبســتگی بیــن قضــاوت شــهودیتانی در میانــه ایــن
و حقیقــت رو بــرو میشــوید .در ایــن حالــت ،شــما بــه پیشبین ـ 
طیــف خواهیــد پرداخــت.
ً
ایــن فراینــد تقریبــا نتیجههــای احتمالــی یــک تحلیــل آمــاری متناســب اســت.
ا گــر ایــن تحلیــل موفقیتآمیــز باشــد ،شــما را بهســوی پیشبینــی بیطرفانــه،
یهــای منطقــی از احتمــال یــا پیشبینیهــای متعــادل دربــارۀ پیامدهــای
ارزیاب 
مقــداری راهنمایــی میکنــد .هــر دو فراینــد ،بــا یــک ســوگیری مشــابه روبــرو هســتند:
پیشبینیهــای شــهودی ناشــی از اعتمــاد بیــش از حــد بــه خــود و بســیار افراطــی.
تصحیــح پیشبینیهــای شــهودیتان بــه عهــدۀ سیســتم  2شــما اســت .یافتــن
گــروه مرجــع ،تخمیــن پیشبینــی خــط پایــه و ارزیابــی کیفیــت شــواهد ،تــاش
فراوانــی میطلبــد .ایــن تــاش فقــط زمانــی موجــه اســت کــه هوشــیاری کامــل
ً
وجــود داشــته باشــد و واقعــا بخواهیــد از خطــا و اشــتباه پرهیــز کنیــد .بهعــاوه ،بایــد
ً
یتــان احتمــاال زندگــی شــما را پیچیدهتــر خواهــد
سهــای درون 
بدانیــد اصــاح ح 
کــرد .یکــی از ویژگیهــای پیشبینیهــای بیطرفانــه ایــن اســت کــه اگــر اطالعــات
قهــای نــادر و شــدید میســر
بســیار خو بــی در دســترس باشــد ،پیشبینــی اتفا 
میشــود .ا گــر مایلیــد پیشبینیهایتــان کمــی رنــگ مقبولیــت و واقعیــت داشــته
باشــند ،پیشبین ـی شــما هرگــز نــادر یــا بســیار دور از میانگیــن نخواهــد بــود .اگــر
پیشبینیهــای شــما بیطرفانــه باشــند ،هرگــز تجر بــۀ رضایتبخــش پیشبینــی
یــک اتفــاق خارقالعــاده را نخواهیــد داشــت کــه نــادر یــا بســیار دور از میانگیــن
باشــد .وقتــی بهتر یــن دانشــجوی شــما در دانشــکدۀ حقــوق ،بــه عضویــت دیــوان
عالــی درآیــد یــا وقتــی کســب و کار نوپایــی کــه فکــر میکردیــد آینــدۀ بســیار خوبــی
خواهــد داشــت ،ســرانجام بــه موفقیــت تجــاری بــزرگ رســیده باشــد ،هرگــز نخواهیــد
گفــت «فکــرش را میکــردم!» بــا توجــه بــه محدودیــت شــواهدتان هرگــز پیشبینــی
نمیکنیــد دانشآمــوز برجســتۀ دبیرســتان ،بــه دانشــجوی برتــر دانشــگاه پرینســتون
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مبــدل خواهــد شــد .بــه همیــن دلیــل ،هرگــز بــه یــک ســرمایهدار بــزرگ در مراحــل
ابتدایــی یــک کســب و کار نو پــا نمیگوینــد کــه احتمــال موفقیــت آن کار «بســیار
ز یــاد» اســت.
یهــای شــهودی بایــد جــدی تلقــی شــوند؛ چــون
لکــردن پیشبین 
اهــداف متعاد 
نبــود ســوگیری ،همیشــه مهمتر یــن نکتــه نیســت .یــک پیشبینــی بیطرفانــه
هنگامــی ارزشــمند و توجیهپذیــر اســت کــه همــۀ خطاهــا بــدون در نظــر گفتــن
تأثیرشــان ،بــه یــک چشــم دیــده شــوند؛ امــا موقعیتهایــی هســتند کــه در آنهــا یــک
بتــر اســت .وقتــی یــک ســرمایهگذار بــه دنبــال «پــروژۀ بــزرگ
نــوع خطــا بســیار مخر 
بعــدی» اســت ،خطــر از دســت دادن گــوگل یــا فیسبــوک بعــدی بســیار مهمتــر از
خطــر ســرمایهگذاری کوچــک در کســب و کاری نوپاســت کــه ســرانجام شکســت
یخــورد .هــدف ســرمایهگذار تجــاری حــدس درســت در خصــوص مــوارد خــاص
م 
اســت؛ حتــی ا گــر بــه بهــای اغــراق در آینــدۀ بســیاری از دیگــر ســرمایهگذار یها باشــد.
بــرای یــک بانکــدار محافظ ـهکار کــه وامهایــی بــزرگ اعطــا میکنــد ،احتمــال خطــر
یــک وامگیرنــدۀ ورشکســته میتوانــد بــر احتمــال مشــتریان خوشحســاب بچربــد.
در ایــن مــوارد ،اســتفاده از ز بــان واژگان قدرتمنــد ماننــد چش ـمانداز بســیار خــوب یــا
خطــر جــدی پیشفــرض ،میتوانــد توجیهــی بــرای آســودگی همــراه بــا آن زبــان باشــد؛
حتــی ا گــر اطالعــات پایــۀ ایــن ارزیابیهــا ،اعتبــار متوســطی داشــته باشــد.
بــرای یــک فــرد منطقــی پیشبینیهــای بیطرفانــه و متعــادل نبایــد هیــچ مشــکلی
بــه دنبــال داشــته باشــد .بــه هــر حــال ،یــک ســرمایهگذار منطقــی میدانــد حتــی
خوشآیندهتر یــن کســب و کار نو پــا هــم شــانس معمولــی بــرای موفقیــت دارد .او
شــغل خــود را میــان خوشآیندهتر یــن شــرطبندی از میــان شــرطبندیهای موجــود
انتخــاب میکنــد و نیــازی نمیبینــد خــود را بــا چش ـماندازهای کارهــای نوپایــی
فر یــب دهــد کــه قصــد ســرمایهگذاری روی آنهــا را دارد .همچنیــن ،افــراد منطقــی
در ارزیابــی ســودآوری یــک شــرکت ،خــود را بــه یــک شــمارۀ تــک منحصــر نمیکننــد.
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آنــان بایــد طیفــی از عــدم اطمینــان را پیرامــون محتملتر یــن پیامدهــا در نظــر بگیرنــد.
یــک فــرد منطقــی در صــورت زیادبــودن ســود موفقیــت تجارتــی که احتمال شکســت
آن وجــود دارد ،مبلــغ فراوانــی را روی آن ســرمایهگذاری میکنــد؛ بــدون آنکــه خــود را
ً
گرفتــار شــانس و احتمــال موفقیــت کنــد .همــۀ مــا کامــا منطقــی نیســتیم و شــاید
برخــی از مــا امنیــت تخمینهــای منحرفشــده را بــرای دوری از زمینگیرشــدن،
یهــای مهــم را بپذیر یــد ،از لــذت شــخصی خــود
ترجیــح میدهیــم؛ امــا ا گــر پیشبین 
بینصیــب نخواهیــد مانــد.
ی پیشــنهادی مــن ،ایــن باشــد کــه
شــاید ارزشــمندترین نقــش فرایندهــای اصالح ـ 
شــما را ملــزم میکنــد در بــارۀ میــزان دانســتههای خــود بیندیشــید .از مثالــی اســتفاده
میکنــم کــه در دنیــای دانشــگاهی بســیار آشــنا و ملمــوس اســت و تشــابهی ســاده و
شهــای زندگــی دارد .یکــی از دانشــکدههای دانشــگاهی قصــد
عینــی بــا دیگــر بخ 
اســتخدام اســتادی جــوان را دارد و میخواهــد کســی را انتخــاب کنــد کــه بهتریــن
آینــدۀ علمــی را داشــته باشــد .کمیتــۀ مســئول ایــن کار ،انتخابهــا را بررســی کــرده
و بــه گزینــۀ نهایــی دســتیافتــه اســت:
کیــم 1بهتازگــی تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد را بــه اتمــام رســانده اســت.
توصیهنام ههــای بســیار شــاخصی دارد .او بــا ســخنرانیها و مصاحبههــای
خیرهکننــدهاش همــه را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .کیــم هیــچ ســابقۀ پژوهشــی
و مقالــۀ معتبــری نــدارد.
ِجیــن ســه ســال اســت مــدرک فــوق دکتــرا دارد .ســابقۀ پژوهشــی و مقالههــای
بســیار او چشــمگیر اســت؛ ولــی مصاحب ههــا و ســخنرانیهایش بهانــدازۀ

مطلــوب نبــوده اســت.
انتخــاب شــهودی بــه ســود کیــم اســت؛ چــون او اثــری قویتــر داشــته اســت .چشــم
عاقــل تصمیــم میگیــرد؛ ولــی بــا ایــن مســئله هــم رو بــرو هســتیم کــه اطالعــات
1. Kim
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رامکردن پیشبینیهای حسی
کمتــری از کیــم در اختیــار دار یــم .بــار دیگــر بــه قانــون اعــداد کوچــک رســیدیم .در
لتــر هســتند و بــه همیــن
نمونــۀ کوچــک اطالعــات کیــم ،نتیج ههــای خــاص محتم 
دلیــل ،بایــد بازگشــت بــه میانگیــن بیشــتری داشــته باشــید .وقتــی اجــازه میدهیــد
کیــم بیشــتر از جیــن بــه میانگیــن نزدیک شــود ،شــاید با وجــود تأثیرگــذاری او ،تصمیم
بهــای دانشــگاهی ،مــن بــه جیــن
بگیر یــد جیــن را انتخــاب کنیــد .در فضــای انتخا 
رأی خواهــم داد؛ ولــی بــرای غلبــه بــر حــس درون ـیام در بــارۀ موفقتربــودن کیــم در
یتــر و مطلوبتــر از
آینــده بایــد تــاش کنــم .پیــروی از حــس شــهودی بســیار طبیع 
مخالفــت بــا آن اســت.
طهــا و شــرایط هــم رخ میدهــد؛
میتوانیــد تصــور کنیــد ایــن مشــکل در دیگــر محی 
ماننــد ســرمایهگذاری کــه در دوراهــی انتخــاب دو کســب و کار جدیــد در دو بــازار
متفــاوت گرفتــار شــده اســت .یکــی از کســب و کارهــا معمولــی اســت کــه تقاضــای
یتــوان بــا دقــت خو بــی تخمیــن زد .گزینــۀ دیگــر هیجانانگیزتــر و بهطــور
آن را م 
نتــری دارد .اینکــه آیــا بهتریــن
قتــر خواهــد بــود؛ امــا چش ـمانداز نامطمئ 
حســی موف 
پیشبینــی در بــارۀ کســب و کار نو پــای دوم هــم برتــر از گزینــۀ اول اســت ،حتــی اگــر
پــای عــدم اطمینــان در میــان باشــد ،پرسشــی اســت کــه ارزش بررســی دقیقتــر را
دارد.
بازگشت از نگاه دو سیستم
یهــای افراطــی و تمایــل بــه پیشبینــی اتفاقهــای نــادر بــر پایــۀ شــواهد
پیشبین 
ضعیــف ،از نشــانههای سیســتم  1هســتند .طبیعــی اســت کــه ماشــین تداعیگــرا
یهــا را بــا شــدت شــواهد زیربنــای آنهــا منطبــق کنــد .در اینجــا
شــدت پیشبین 
ً
نحــوۀ عملکــرد جایگزینــی نمایــان میشــود .همچنیــن ،کامــا معمــول اســت کــه
سیســتم  ،1قضاوتهــای بیــشاز انــدازه مطمئــن ارائــه دهــد؛ چــون همانطــور کــه
میدانیــم ،اطمینــان ،بــا انســجام بهتر یــن داســتان ممکــن بــر اســاس شــواهد در
سهــای درونــی شــما پیشبینیهــای
یشــود .هوشــیار باشــید :ح 
دســترس تعییــن م 
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تفکر سریع و آهسته
بیــش از حــد افراطــی میکننــد و شــما را مجبــور میســازند بیــشاز انــدازه بــه آنهــا
ایمــان داشــته باشــید .بازگشــت بــه میانگیــن ،مشــکل سیســتم  2نیــز تلقــی میشــود.
برقــراری ارتبــاط و و فهــم ایــدۀ بازگشــت بــه میانگیــن ،همچنــان دشــوار و بیگانــه
اســت .گالتــون زمــان ز یــادی را صــرف درک مفهــوم بازگشــت بــه میانگیــن کــرد.
بســیاری از معلمــان و اســتادان آمــار ،از حضــور در کالســی کــه موضــوع درس آن
ً
نهــا در پایــان کالس غالبــا
بازگشــت بــه میانگیــن بــود ،دلهــره داشــتند .دانشــجویان آ 
بــه درک مبهمــی از ایــن مفهــوم دســت مییافتنــد .سیســتم  2در ایــن حــوزه نیــاز بــه
ً
یهــا بــا شــواهد نهتنهــا بســیار غر یــزی اســت ،کامــا
آمــوزش دارد .تطبیــق پیشبین 
منطقــی هــم بــه نظــر میرســد .مــا بــا تجربهکــردن یــاد نمیگیر یــم چگونــه بازگشــت
را درک کنیــم .حتــی ا گــر هــم بازگشــت را شناســایی کنیــم ،مثــل مربیــان پــرواز ،بــاز
ً
هــم توضیحــی علیتــی بــه آن نســبت میدهیــم کــه تقریبــا همیشــه نادرســت اســت.
ردپای پیشبینیهای شهودی
«ایــن کســب و کار نو پــا خــودش را خــوب ثابــت کــرده اســت؛ ولــی نبایــد انتظــار
داشــته باشــیم همینطــور ادامــه داشــته باشــد .هنــوز راه درازی تــا بــازار مانــده و
فضــای ز یــادی بــرای بازگشــت وجــود دارد».
«پیشبینیهــای شــهودیمان بســیار خــوب هســتند؛ امــا شــاید بیــش از حــد
باشــند .بهتــر اســت اعتبــار شــواهد را در نظــر بگیر یــم و پیشبینیمــان را بــه
میانگیــن نزدیــک کنیــم».
«ســرمایهگذاری میتوانــد ایــدۀ خو بــی باشــد؛ حتــی ا گــر بهتر یــن پیشبینیمــان
هــم شکس ـتخوردن ایــن ســرمایهگذاری باشــد ،بــاز هــم خــوب اســت .بهتــر
اســت نگوییــم کــه بــاور دار یــم گــوگل بعــدی در راه اســت».
«مــن فقــط یــک نقــد محشــر از ایــن برنــد خوانــدم .شــاید یــک حســن اتفــاق بــوده
باشــد .بهتــر اســت فقــط بــر برندهایــی تمرکــز کنیــم کــه تعــداد نقدهاشــان زیــاد
اســت و بهتر یــن را از بیــن آنهــا انتخــاب کنیــم».
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