
 بیزاری از باخت کلید ضرر در بورس

 ها اینروانشووسااووا براا توویا کنری  وسنش روانشووسااووا  اووا  اجازه بدهید قبل از پرداختن به این موضوووی ید دااووتا 

حاوا از وجود  جور بوده ااوووکش وهد، و هییشوووه نتیاه یدمختل  بویژه دانشووواویا  انااا داده ان آزمایش را روا افراد

 .ید تکاف عییق روانشسااا در ذهن انسا  ما باتد

فروتوونش پیشووساادها از ید ددر تووروی ما من ید ااووکساب بیسووک ددرا داراش آ  را به هر قییتا وه بخواهید به توویا

 این کوانسد رواود دارد این ااک وه افراد دیگر هن مااا وه وجرود، ولا نکته تود و با گاا هاا ید ددرا باد ماما

تویا پیشسااد داده و تیا را تکسک دهد  ااوکساب بیسوک ددرا پیشوسااد قییک دهسد و اگر وسوا کوانسوک قییک بادکرا از

ه با ما مقال ا آخرکا  به من پو  بدهید و در ازاا آ  چیزا دریافک نخواهید وردش کا پای تیا هیچسا  باید به اندازه پیشسااد

 .باتید کا باتر موضوی را درک وسید

توووند، پو  م ک زده ما بخرند هیاا  ددر ۰۱یا  ۵یا  ۲کوانسد ید ااووکساب بیسووک ددرا را در ابتدا از ایسکه ما افراد

نتاا فایسد میکن ااوووک در اجسگ کیاا عیار بین پیشوووساادهاا دو ن ر وه ما ددر ید ۰۱و  ۰۱هاا ااوووک، ولا در قییک

نبازند پشووک اوور هن پیشووساادهاا  ها براا آنکهگیردش آ توووند پو  خیلا زیادا را براا هیپ پرداخک وسسد در ما مابور

 .دهسدبادکرا ما

مسطقا ااووک چو  در این قییک برنده  دهد وه در حقیقکددر پیشووسااد ما ۲۰ددرا  ۲۱ناگاا  یکا براا ید ااووکساب 

 .ددر خواهوود بوواخووک ۲۱در یووافووک میکسوودا در حووالا وووه بووازنووده  بیسوووووووک ددرا وووهبووازد ابووا احتسوووووووا  ددر ما ۰

ادها تووود کا پیشووساویتر باختن، و باعث ما تووود به جسگ برااگیردش جسگ براا برد کبدیل مااز ایساا هیه چیز باد ما

 .واذ  باد برود ددرا به طور ۲۱براا ید ااکساب 

گوید وسد ماوه در جلسات مشاوره از این بازا اات اده ما (Adam Grant) رنکااتاد مدیریک دانشگاه وارکو  آداا گ

هاروارد  ددرا پرداخکش ااتاد مدراه وسب و وار ۲۱ددر براا ید ااکساب  ۵۱۱بار حدود  وه ید افسر ارکش ید

ددرا  ۲۱ ددر از به مزایده گذاتووتن ید ااووکساب ۰۱۱۱۱ وسد وه حدودادعا ما (Max Bazerman) مکس بیزرمن

پرداخک  ددرا ۲۱ددر براا ید ااکساب  ۲۱۲آورده ااک و حداقل ید دانشاو بوده ااک وه  بین دانشاویانش بداک

 .ورده ااک

دش از آنکه از برد  لذت ببرند از باختن متس رن اما نتیاه گیرا از این دااوتا   طبق دانسوته هاا روانشسااا ، افراد بیشتر

 .تووود وه یکا از عوامل ایوولا ضوورر در بورب و اووایر بازارهاا مالا ااووکگ ته ما «باخکبیزارا از »به این نکته 

به آ  اجازه رتوود بیشووتر نییدهید و  توویا هسگاما وه در ید منامله اووود ما وسید به اوورعک پوزیشوون خود را ما بسدید و

ن تیا از ضرر متس ر ااک و بزرگ تد  ما دهید چو  ناخوداگاه ذه برعکس وقتا در ضرر هستید به آ  اجازه رتد و

مقادت زیادا در این  اف ایکس دات آا آر ۲۲بیزارا از باخک عامل ایولا حبا  قییتا نیز هسوکش ااایک  البته هیین

 .(مراجنه وسید زمیسه دارد وه ما کوانید براا یادگیرا بیشتر به آ 

کوانید بر منامالت خود مسووولو تووووید و  با ید برنامه ریزا و عوض ورد  این اوووبد اووواختار ذهسا تووویا به مروز ما

منامله خارج تووووود آ  را کبدیل به ید وابوب نیا وسید و به دنبا  فریوووووتااا  هسگاما وه ما کوا  با ید ضوووورر ون از

 .خواهید بود بندا
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