
شکست بازارهای پیشگویی

نوشته: رضا جاسکی

در چند سال اخیر بازارهای جدیدی به سرعت رشد نموده اند: بازارهای پیش بینی. با گسترش اس��تفاده
از اینترنت، ش�رکت های ش�رط بندی ک�ه در گذش�ته بیش�ترین ت�وجه خ�ود را معط�وف بازی ه�ای ورزش�ی
می نمودند، کم کم راه های دیگری برای کسب در آمد یافتند، از جمله  شرط بندی های سیاس��ی. مطمئن��ا 
این نوع شرط بندی  همیشه در طول تاری�خ وج�ود داش��ته اس�ت، ام�ا هیچ گ�اه  در گذش��ته دارای چنی�ن
وسعت و اهمیتی نبوده است. با توجه ب�ه س�هم و اهمی�ت روزاف�زون نظرس�نجی های سیاس�ی در جوام�ع
مدرن و در عین حال شکست مؤسسات نظرسنجی  در پیش بینی برخی از حوادث و انتخابات سیاس��ی،

توجه عده ای معطوف به این بازارهای پیشگویی گشت. 
بازار پیشگویی یا بازار اطلعات، محل داد و ستد حوادث با هدف پیش بینی حوادث است. در این ب��ازار،
نه فقط متخصصین بلکه همه کسانی که حاض�رند مبل�غ کم�ی از دارای�ی خ�ود را ص�رف پیش بین�ی ی�ک
حادثه سیاسی، اقتصادی، علمی، هنری، ادبی، ... نمایند، شرکت می کنند.   گفته می شود که پدر بازار
پیش�گویی فردری�ش های�ک (ی�ا وی هم�راه ب�ا لودوی�ک ادل�ر ف�ون میس�س) اس�ت. ق�دیمی ترین موسس�ه
پیشگویی  نیز بازار الکترونیکی دانشگاه ایوا است. همچنین بنا به ویکیپدیا، اولین پیشگویی در این نوع

) بود.cold fusion در مورد همجوشی سرد (۱۹۹۰بازار در سال 
اما این بازارها چگونه عمل می کنند؟ معمول  معاملت با مبالغ کمی صورت می گی��رد و دو ح��الت بیش��تر
ندارد، فرد یا برنده و یا بازنده است.  افراد زیادی که دارای تعلقات مختلف  شغلی، عقیدتی با درام��دها و
موقیت های اجتم�اعی متف�اوت هس�تند در ای�ن ن�وع بازاره�ا ش�رکت می کنن�د، در ن�تیجه اف�راد بس�یاری
مستقل از یکدیگر سعی در پیشگویی یک حادثه خاص دارند. اگر مثل  در آمریک�ا اف�راد زی�ادی ک�ه قص�د
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارند در این معاملت ش�رکت کنن�د، ای�ن ب�ه معن�ی جمع اوری

 ، دریکی از مقالت علمی در۲۰۰۸اطلعات ارزنده در مورد این حادثه سیاسی معین می باشد. در سال 



نشریه ساینس به نام «عهد بازار پیشگویی» که نتایج مؤسسه پیش��گویی دانش��گاه آی��وا را  مط��العه نم��وده
 ،۱۹۹۶ ،۱۹۹۲، ۱۹۸۸بود، عنوان می شود که در طی انتخابات ریاست جمهوری آمریک��ا در س�ال های 

% و یک ماه قبل از انتخابات۹۵  این مؤسسه نتایج انتخابات را پنج ماه قبل از انتخابات با دقت ۲۰۰۰و  
% پیشگویی ک�رده ب�ود. از ای�ن رو می��زان خط�ای ای�ن بازاره�ا بس�یار کم�تر از اک�ثر مؤسس�ات۹۹با دقت 

نظرسنجی ارزیابی شد.
این بازارها در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا نیز بسیار فعال بودند. خبرنگاران و محققی��ن رفت��ار
معامله گران در این بازارها را پس از هر موضوع جنجالی-  تعداد این گ��ونه موض�وعات در انتخاب��ات اخی��ر
آمریکا حتی در مقایسه با دیگر انتخابات جنجالی نیز بسیار زیاد بود- را مورد  تجزیه و تحلیل قرار دادند.
مثل   دو هفته قبل،  بعد از مطرح شدن دوباره ایمیل ه��ای کلینت��ون، دو ب�ازار ب��زرگ در ای�ن رابط��ه، ب�ازار

ش�انس پی�روزی کلینت��ون را بس�یار متف��اوت) Predictwise()  و پریدیکت وایز IEMالکترونیکی آیوا (
% ک�م نم�ود، ام�ا پردیکت وای��ز فق�ط۲۵ارزیابی نمودند. بازار الکترونیکی ایوا شانس پی��روزی کلینت��ون را 

%. جالب آنکه پس از ان، دوباره  شانس پیروزی کلینتون در هر دو بازار بال رفت.۳

�دن��ط دوم مط�رح ش��ان و خ��پ در م�ورد زن��الی ترام�در نمودار بال، خط عمودی دست چپ، ماجرای جنج
�دد��رح مج��س ط��ی)، پ��ط آب��ز ( خ��گویی پردیک وای��د. پیش�دوباره ایمیل های خانم کلینتون را نشان می ده
�ادی را��ت زی��وا اف��گاه ای�ایمیل ها توسط رئیس اف بی ای تقریبا  بدون تغییر ماند. اما بازار الکترونیکی دانش

نشان داد.



در طی چند سال اخیر مرتبا ما شاهد اشتباهات بزرگ مؤسسات نظرسنجی بوده ایم. در س��وئد ح��تی در
مورد رفراندوم عوارض ازدحام (پرداخت ع�وارص ب�رای اس�تفاده از اتومبی�ل در س�اعت های ش�لوغ)، نی�ز
بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی دچار اشتباه شدند. این مسأله در انتخاب��ات اخی��ر انگلس��تان و رفران��دوم

Brexit(خروج از اتحادیه اروپا) نیز تکرار شد. در مورد اول، خیلی ها گناه را گ��ردن سیس��تم انتخاب��اتی  
انگلستان انداختند. برخی از مؤسسات نظرسنجی نیز عنوان کرده اند که مردم هنگام مصاحبه تلفنی از
گفتن انتخاب خود، خصوصا در مورد احزاب نژادپرست دست راستی یا موضوعاتی که مصاحبه شونده از
اب��راز ص��ادقانه آن  ب��ه خ��اطر نرم ه��ای ج��امعه دچ��ار ش��رم می گ��ردد، اب��ا دارن��د. ره��بر ح��زب نژادپرس��ت
دموکرات های سوئد به خاطر همین موضوع معتقد است که میزان طرفداران آن ه�ا همیش�ه چن�د درص�د

بالتر از میزانی است که نظرسنجی ها نشان می دهند.

�ات��پ  در انتخاب��روزی ترام��انس پی��ز ش��ط قرم�در نمودار بال، خط خاکستری شانس پیروزی کلینتون و خ
�تر��ات نزدیک��ه روز انتخاب��ه ب��ته، هرچ��ال گذش�ریاست جمهوری را نشان می دهد. جالب آنکه در طی یکس
شدیم،  شانس پیروزی کلینتون بیشتر گشت، تا اینکه درست در روز انتخابات همه چیز برعکس شود.

درست به خاطر وجود چنین نقصی، بازارهای پیش�گویی اهمی�ت بیش�تری یافتن�د. زی�را در ای�ن بازاره�ا،
افراد بنا بر برایند عقایدخود ،  گفته ها و شنیده های اطرافیان و نیز بمباران رسانه های گروه��ی دس��ت ب��ه



یک معامله می زند. بسیاری  خود از جمله کسانی هستند ک�ه در برخ�ی از ح�وادث س�هیم هس�تند، مثل 
مشارکت در انتخابات ریاس�ت جمه�وری ی�ا رفران�دوم. در ن�تیجه ع�ده زی�ادی از محققی�ن معتق�د ب�وده و
هستند که میزان دقت پیشگویی این بازارها بسیار زیادتر است. زیرا هدف همه  ش�رکت کنن�دگان کس�ب
سود از طریق پیشگویی یک حادثه با توجه به قضاوت خ�ود و مس��تقل از هم��دیگر می باش�د.  ام�ا ه�م در
رفراندوم انگلیس و هم در انتخابات ریاست جمهوری امریکا پیش��گویی برخ�ی از ای�ن بازاره�ا ب�ا واقعی��ت

تفاوت زیادی داشت. 

�ا��ادیه اروپ��روج از اتح��تری) و خ��ا (خاکس��ادیه اروپ��دن در اتح�نمودار بال شانس پیروزی طرفداران باقی مان
�ا ۲۳(قرمز) تا روز ��ت۳۵ ژوئن را نشان می دهد. در اینجا نیز میزان شانس خروج از اتحادیه اروپ��ا واقعی�% ت

% در طی چند روز تغییر نمود.۱۰۰خروج ، 
از همین رو، یکی از محققین سوئدی، دانیل والدستروم در یکی از مقالت خود، مسأله دقت این بازاره��ا
را بشدت زیر سؤال می برد. او عنوان می کند که اگ�ر در گذش��ته فق�ط ای�ن متخصص��ین بودن�د ک�ه دچ�ار
اشتباه می شدند و کسانی که در این بازارها با هدف کسب سود شرکت می کردن�د، در مجم�وع ب�ه خ�اطر
آنکه از بیرون به یک حادثه نگاه می کنند،  قضاوت بهتری داشتند، اما در موارد اخیر، خصوصا دو حادثه
مهم امس�ال، آن ه�ا نی�ز دچ�ار خط�ای فاحش�ی گش�تند.  اگ�ر در انگلس�تان، لن�دن در مقاب�ل روس�تاها و



شهرهای کوچک قرار گرفت، آیا ما شاهد همین امر در آمریکا نبودیم؟ آیا این به معن�ی آن نیس�ت ک�ه م�ا
در دو حباب جداگانه زندگی می کنیم؟  در گذشته، خطای متخصصین ب�ا  ای�ن دلی�ل ک�ه آن ه�ا از م�ردم
کوچه و بازار خبر ندارند و به خاطر آن که تنگ نظ��ر و ک�ور گش��ته  و  نمی توانن��د نظ�رات م��ردم را بفهمن��د،
قابل توضیح بود. در عوض فرض بر این بود که هم در شهر و هم در روستا، عده زیادی از مردم ع�ادی ب��ه
بازارهای پیشگویی رجوع می کنند. اما امروز قبول چنین فرضی با مشکلت زیادی مواجه است. آیا ای��ن
به معنی آن نیست که «مردم عادی» از نخبگان و شرکت کنندگان در این بازارها ج�دا هس��تند و ه�ر ک�س
در دنیای خود به سر می برد؟ یا اینکه،  «مردم» موقع انتخابات به حرف نخبگان گوش نمی دهن��د و  رأی
خود را بنا بر عقاید شخصی خویش در صندوق های رأی می گذارند  بدون آنک��ه ب�ه نتای�ج آن ب�اور داش�ته
باشند، اما هنگام معامله، پیش بینی متخصصین را دقیق تر ارزی�ابی می کنن��د؟ و ی�ا ه�ر دو؟ در ه�ر ح�ال
همه این ها نشان  بارزی از جدایی و افتراق عمیق «مردم عادی» از نخبگان می باشد،  نخبگانی ک��ه فک��ر

می کنند  توانایی کنترل مردم را داشته و دارند.
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