
   در فارکسیافسردگ
  

  مقدمه

 در افراد ی از افسردگیی بوده ام نشانه ھاهی قضنی شاھد ااریبس) CFD ،ی مالیبازارھا( در فارکستی دراز فعالانی سالیاز آنجا که ط
 یماری بنی ای مورد به بررسنی در ای شخصقاتی گردد بر آن شدم به کمک مقاالت، کتاب ھا و تحقی بازارھا مشاھده منیمتضرر حاضر در ا

 به بی وجود ندارد اما غری مالی معامله گران و افراد حاضر در بازار ھارامونی پقی دقی آمارنکهیبا ا.  بازار بپردازمنی گران اه معاملنی بعیشا
 از یاری بسدی که شاهی نظرنیالبته ا.  شوندی مبتال میماری بنی از ای که اغلب افراد متضرر در بازار به عالئمدی برآورد رسنی به اتوانی منیقی

 زی خود داشته اند نیماری در برون رفت از بی بوده اند و در داخل بازار سعی از افسردگیی نشانه ھای بازار قبل از ورود دارانی حاضر در اادافر
 ی شبکه ھاپ،ی ھای ھاتی سا،ی محلی که در بورس ھادی بازار دنی در ایگرانی در حضور بازتوانی را مری تاثنیگواه ا.  باشدحی صحتواندیم

 افتهی شی خوی و مالی روحتی برون رفت وضعی برای متحمل خسارت شده اند و بازار فارکس را مکانی اقتصادی ھاتی فعالگری دای یمھر
  .  کرده استدای پی ترمی وختی وضعشانی ایماری به آمال و اھداف خود بدنیاند حال آنکه با نرس

  
  ست؟ی اختالل افسرده کننده چکی
) مانند فارکس(ی مالی که فرد در بازارھایدر صورت.  کندی مری است که جسم، حاالت و فکر را درگیماری بکی اختالل افسرده کننده کی

 که در طول زمان حضور ی زحماتای که قبل از ورود در ذھنش ساخته است ییاھای به اھداف و رودنیمتحمل خسارت شود، به علت نرس
 برآورده تواندی رنج بردن انسان ھا نمنهی اختالل باالست اما ھزنی ای برای اقتصادنهیعموما ھز.  باشدی مابتال  مستعداری است بسدهیکش

 خود فرد ی ھمچون زندگماررای بی خانوادگی تواند زندگی از دست رفته باشد می مالی ھاتی به خاطر موقعی که افسردگیدر صورت. شود
 ی حت،ی متعددتی درمان به اکثرنکهی کنند با ای درمان را جستجو نمی افسردگیماری بکی مردم با شتریب. اندازدی بی و مالیبه مخاطره روح

  . تواند کمک کندی به شدت سخت است مشانی که افسردگییآنھا
 ی مریتاث فکر کردن درباره موجودات و اتفاقات اطرافش قهی فرد درباره خودش و طرکی و احساس دنی خوردن، خوابقهی بر طریماری بنیا

 بدون ،یماری بنی اینشانه ھا.  کنند و بھتر شونددای توانند بر اعصاب خود تسلط پی نمیی اختالل افسرده کننده به تنھاکی با یافراد. گذارد
  . طول بکشدی طوالنی زمانی تواند برایدرمان م

  
  : ی خسارت مالری تحت تاثی افسردگانواع

 اشاره خواھم ی مالی تنھا به دو نوع متداول و مشاھده شده آن در بازارھانجای دارد اما در ای متفاوتی درجات و شکل ھای افسردگاختالل
  . داشت

 آشکار شده مانند کارکردن، می عالبی ترککی لهیبوس) ی مالی بازارھانجایدر ا(یماری بجادی بارز امی عالری تواند تحت تاثی میافسردگ
 نی و علت ای به بررسنجایدر ا.  گرددیماری بدی ھا مداخله کرده و باعث تشدتی از فعالشتریب خوردن، و لذت بردن دن،یمطالعه کردن، خواب

 اختالل در جھت قطب مقابل را ماری که بمی موارد شاھد آن بوده ایاریگرچه در بس.  پرداختمی خواھی مالی آن در بازارھامیعال و یماریب
  .  شوندی میدسته بند) ویدپرس-اکیمان( فی از دو طیکی در مارانی دھد اما عموما بینشان م

  )ادی و زلی دلی بجانیھ(ییدای،شیوانگید با شدت باالراتییتغ: اکیمان
  )یپرشان(یافسردگ با شدت کمراتییتغ: ویدپرس

ه  که فرد در دوریھنگام.  باشدی افسردگمی ھمه عالی داراای نداشته باشد ی عالمتچی تواند ھی فرد در دوره افسرده است میوقت
  .  کردمی در مورد آنھا صحبت خواھلی به تفصری را بروز دھد که در زیی است، ممکن است نشانه ھاییدایش

  :ییدای و شی افسردگی ھانشانه
  .  کنندی از نشانه ھا را تجربه میادی تعداد ززی نی کنند، برخی از نشانه ھا را تجربه می معامله گران تعداد کماغلب

  
  ):ویدپرس(یافسردگ

  ی حوصلگی بای مداوم و ی دلواپس،ینیھگاندو*
 یرا تجربه م) ی وابستگنیدر ع( از بازاری دورحی ترجی و در مواقعی معامالت جارای ندهی نگران آ،ی مرحله از معامالت خود ناراضنی در افرد
  . کند

  ینی بدب،یدیاحساس ناام*
 حالت درک نکردن بازار وتسلط نداشتن بر نی عمده الیدل.  کندیم یدی احساس نااماری خود و کسب درآمد از بازار بسندهی نسبت به آفرد

  .  ورزدی به کارگزارش شک مش،ی به خاطر خسارت خوینی بدبی فرد از روزی مواقع نیدر بعض.  باشدیاحساسات م
   یچارگی ب،ی ارزشیاحساس گناه کردن، ب*
 و تسلط نداشتن بر مباحث، متحمل جی نتای مختلف، جمع بندطیشرا که فرد بدون در نظر گرفتن دی آی بوجود می حالت اغلب در مواقعنیا
 ی حالت خود را سرزنش کرده، احساس گناه نسبت به از دست دادن پول و زمان خود دارد و به اعتماد به نفس ونی گردد در ای مانیز

  .شود ی خدشه وارد مدایشد
   لذت بخش بودهشیبقَا برا که سایی ھاتی ھا و فعالی لذت بردن از سرگرمایفقدان عالقه *
 کشف خود نی از ای فراوانیروزی لذت و پد،ی جدی استراتژکی امتحان ای که قبل از ورود به مارکت دی آی مشی پی افرادی حالت عموما برانیا
 یات خود م خود را وابسته به بازار و احساسی و به حد افراطدهی دست کشی زندگی ھای لذت ھا و سرگرمری از ساجهی برند در نتیم
  . کنندی اطراف قلمداد میای از دنشی خویی و بازار را باعث جداابندی ی مشی خود را جدا شده از اصل خوی پس از مدتجهی در نتنندیب
  یجی خسته شدن، سست شدن تدر،ی انرژافتنیکاھش *

 ی ھاتی فعالیی کند که توانای به بازار حس مریته و زنجخود را وابس.  در بازار نداردی چندانیکیزی فتی به فعالازی ننکهی مرحله با انی در افرد
  .  روبرو استیدی و ناامی دلتنگ،ی با کمبود انرژی زندگی ھاتی فعالری سلب کرده و در سای از وشتررایب
   یری گمیاشکال در تمرکز کردن، به خاطر آوردن و تصم*
 ی معامله گر می ذھنیری اغلب موارد منجر به عدم تمرکز و درگی مالانیز.  استدهی دانی معامله گران زنی حالت در بنی ترعی حالت شانیا

 تواند ی می منفکلی سنیا.  استدی جدی ھاانی و بوجود آمدن زی شخصنی قواناوردنی اشتباه، به خاطر نیری گمی آن تصمجهیشود که نت
  .دی را به معامله گر وارد نمایادی زی معنوو ی مادی ھاانیز
   خواب ماندنای شدن داری صبح زود ب،ی خوابی بیماریب*
 ی خوابی را ندارد بر اثر بی وی استراتژطی ساعته بازار شرا٢٤ ی که در بازارھایی در زمانھاای فرد از تمرکز کامل دور شده طی شرانی اثر ابر

 شده خواب فرد دهی دزی نی موارددر.  باشدی به حساب مانی آن اغلب موارد زجهی باشد که نتی ورود به بازار می برای راھافتنی در یسع
 دهی به استراحت، خوابازی و نی سود بالقوه آماده بوده فرد بر اثر خستگی بازار براطی شراای که در بازار حضور داشته ی و در حالافتهی شیاافز

  .  آل معامله درست را از دست داده استدهی اطیو شرا
  زن شدن وادی و زی پرخورای و کاھش وزن ییکم اشتھا*
 جسم تی بازار، اغلب معامله گران از توجه به وضعطی معامله گر بر شرای و تمرکز ذھن،ی بدنتی نداشتن حضور در بازار به فعالازی خاطر نبه
 حاکم شانی اهی ناخواسته بر وضع تغذیطی شوند و افراط و تفری ملی متمای پرخورای یی قافل شده و ناآگاھانه به سمت کم اشتھاشیخو
  . گرددیم



  ی خود کشای به مرگ دنیشیاند*
 وارد کند فکر توھم زا و اشتباه ی جدبی اش آسی شخصی به زندگی ضرر وای گردد یادی زانی متحمل زای که فرد ،یماری موارد حاد بدر

 اریس بی مالی ھاانی به علت زیمبادرت به خودکش) و کشور ما (ی غربی در کشورھانکهیبا ا.  کندی را مشغول می ذھن ویخودکش
  .  نظارت داشته باشندی وانی فرد و اطرافط،ی شرانی نسبت به ادیا بشهی باشد اما ھمیمعدود م

  ی زودرنج،ی قراریب*
 و انی نسبت به اطرافاری بس،ی شخصی قراری از بری گردد و فرد غی مجادی معامالت اشتباه و ھمراه با ضرر ای اغلب در پزی حالت ننیا

  . ندی آفری را می فراوانی قراری رنجش و بی جزئلیمسا ی شود و برای حساس مطیشرا
  .گری مزمن دی و دردھای دھند، مثل سردردھا، اختالالت گوارشی که به درمان پاسخ نمی جسمانیمداومت نشانه ھا*

 قافل شی خوین جسماطی باشد که فرد از شرای فرد در زمان حضور در بازار مطی اغلب موارد شرازی نی جسمانی ھایماری مداومت بباعث
 برعکس یماریجالب آنکه مداومت ب. ستی به درمان نیی با بازار قادر به پاسخ گوی وی منفی روانی به خاطر تعامل ھای شود و بدن ویم

  .  شودی مدهی دزی کنند نی که در بازار سود می در افرادی حتی قبلینشانه ھا
  

  ):اکیمان(ییدایش
   از حدشی بای یعی طبری غیشاد*

.  دھدی خود بروز می شادی برایدی شدی شود و عکس العمل ھای از حد خوشحال و شاد مشیب) ھرچند کوچک( زمان کسب سود درفرد
 است که فرد ی اشتباھیرھای و تفسی واھی امر معاننی الی داشته است که دلی شادزی شده فرد پس از ضرر ندهی در موارد حاد دیحت

  .ندی بیبا سود و کسب تجربه م ترادف را مشی به اشتباه ضرر خوماریب
  ی عادری غیزودرنج*
 تفاوت که عکس العمل فرد نسبت به عامل نی با اردی گی آور نشات مانی اغلب از معامالت زی مانند حالت افسردگ،ییدای حالت در شنیا

  .  استینی بشی قابل پری و غی تھاجماری رنجش بسیخارج
   خوابافتنیکاھش *

 را به خواب و ی کماری حالت فرد زمان بسنی کند در ای خواب نامنظم را تجربه مای خواب شی به افزاازی ن فردی در حالت افسردگاگر
 ی بازار را براافتهی تمرکزش کاھش نکهی با علم به ای گذراند و حتی زمان خود را با بازار مروقتی دھد عموما تا دیاستراحت خود اختصاص م

  . باشدی می مالانی در قالب موارد کاھش تمرکز و ززی حالت ننی اهجی کند نتی تجسم می روانیونیخود اف
  یعی طبری بزرگ غی ھاشهیاند*
 آمال، اھداف ی تمامشانیھمانطور که قبال اشاره شد ا.  آشنا شده اندی مالی که تازه با بازارھادی آی مشی پی افرادی حالت اغلب برانیا

 و عوامل موثر بر بازار در قالب موارد در بدو طی کنند و به خاطر درک نکردن شرایھا جستجو م بازارنی را در اشی از دست رفته خویو آرزوھا
  . شده استدهی دزی افراد با سابقه نی حالت در موارد اندک برانیا.  گردندی متحمل ضرر مدورو

  ) نیری با سای واقعری داشتن غیتفکر رقابت( رقابتی ھاشهیاند*
خود را در حال نبرد با بازار و رقبا .  ورزدی مبادرت مشی در ذھن خوی قوی رقباای دشمن جادی به اش،یدادن به خو زهی انگی برادهی دانی زفرد

 ا برده و فرد فقط در حال رقابت بنی را در بازار از بمی مستقی رقابتتی متعدد، ماھگرانی دور است که، حجم باال و بازیاز نظر و. ندی بیم
  . نداردلی مسانی به ای توجھنی کوچکترماری که فرد بیاست در حال خودش طی و بھبود شراشیخو
  ی تھاجملی مشیافزا*

 به ازی موارد نیاری در بسدنی به سود رسی که فراموش کرده که برای از بازار دارد در حالیری به تھاجم و انتقام گیدی شدلی معامله گر مفرد
 نی ھا و حرکات بازار را از دست خواھند داد با کوچکترتی موقعنکهی با فرض اشانیا.  باشدی بازار ملی و تحلهی نشستن و تجزرونیآرامش، ب
 شی از پشی باری بسانی حالت بعد از معامالت ھمراه با زنیا.  شوندی با ھدف به زانو در آوردن بازار وارد معامله ممی عالنی ترتیو کم اھم

  . دام خود ساخته استنی از ادنی گزی دور و کنترل احساسات، تنھا راهیشتنداریخو.  باشدی معیشا
   قابل مالحظه ی انرژشیافزا*
 را ندارد با شی مازاد خوی انرژیکیزی فهی تخلتی فرد در بازار قابلنکهی و به علت ادی آی مشی پی قالبًا در ادامه حالت تھاجمزی حالت ننیا

  . باشدی کامال مشخص مزیمالت بدون تعمل و تفکر ن معاجهینت.  خود را داردهی در تخلی تعداد و حجم معامالت سعشیافزا
  ) نامطلوبیداور(ی در داوریناتوان*
 و دهی گزی حاکم دورطیاز منطق و شرا.  پردازدی حاکم مطی شرایبه داور) اغلب منافع کوتاه مدت( حالت فرد تنھا بر اساس منافعنی ادر

 خواھد بازار را بر اساس ی شود و تنھا می عاجز مطی از احساس شرااز قضاوت عادالنه و دور.  شوندی راھبر اعمالش میاحساسات و
  . تجربه کندشیخو یحدس ھا و گمان ھا

   نامناسبیرفتار اجتماع*
 و ی روحهی در تخلی ناھنجار،سعی دھد و با ارائه رفتارھای خارج از بازار سوق مطی در زمان متحمل ضرر شدن را به محشی خواحساس

 است و شی دادن به خوی در تسلیبا دعا و توسل سع. شدی اندی حاکم بر بازار مطی بزرگتر از شرایا به قدرت ھاقالب.  داردشی خویروان
  . دھدی از دست مزی موارد را ننی خود نسبت به ات نظر مثبیپس از مدت

  
  :ی افسردگیرونی بلیدال
 عوامل که ھنوز نی از ایکی.  باشدیماری بی بر رورگذاریده و تاث بسط دھنتواندی مزی نیگری حضور و معامالت در بازار، عوامل دلی از مساریغ

 معنا که افراد نی باشد به ای میماری بی ارثی شناختستی زیری پذبی کشف نشده عوامل آسی افسردگیماری آن بر بری تاثی علملیدال
 لیدال.  باشندی را دارا میماری بنی ابتال به ای برایرشتی استعداد بی مالی با حضور در بازارھاکانی نزدای در خانواده ی افسردگه سابقیدارا

 لی دالگریاز د.  فرد در بازار باشندی بروز افسردگمی توانند از عالی مزی نلی استرس خانه، محل کار و تحص،ی مانند فشار مالگری دیرونیب
 با حضور طی شرانی در ای باشد وی مگرانی و دطیط با مح ارتبای برقراریی و فقدان توانای در وی سابقه افسردگ،ی مالی به بازارھادعالقه فر

 می شود بلکه عالی نمی به وی در صورت کسب نکردن سود نه تنھا کمکهی قضنیدر ا. داردشی خوصهی نقنی در پوشاندن ایدر بازار سع
  .  شودی مدهی دی در ویماری از بی و حادترشتریب
 ابتال دارند و عموما ی برایشتری مردان استعداد ب،ی مالی شوند اما عموما در بازارھای م مبتالی زنان دو برابر مردان به افسردگنکهی ابا

 به الکل و شانی رجوع ا،ی افسردگمی عکس العمل مردان در مقابله با ضرر و ھجوم عالگرینکته د.  کنندی را تجربه میماری از بیعواقب بدتر
 ی دامن مشی خویماری را دارند و ناخواسته به بشین کردن و منحرف کردن ذھن خو در پنھای سعشانی الهی وسنی باشد بدی مخدر مادمو

  .زنند
 بازار و شان،یماری باشد مخصوصا اگر عامل بی معی شااری بسیماری نسبت به بشانی کمتر ارشی در مردان، مساعدت و پذی مورد افسردگدر
  . دھندیان م و درمان مقاومت نشرشی در مقابل پذاری باشد بسی مالی ھاانیز
  
  
  
  
  



  :ی و درمان افسردگیابیارز
 نسبت به خود داشته باشد و در یشتری توجه بدی بای باال ظاھر شده است ومی از عالی تعدادی مالی در فرد بعد از حضور در بازارھااگر

 یماری اصال بصی تشخای نباشند یل مای باال بازارھامی عاللی محتمل است که دلاری امکان بسنیالبته ا.  به پزشک مراجعه کندازیصورت ن
 ی مذاکره و تست ھاش،ی احتماالت بواسطه آزمای با بررسی به پزشک سپرده شود تا ودی باصی تشخنیاما عموما ا. شد نبایافسردگ

 یبه آن برا را نسبت شی کامل بازار و افکار خوطی شرادی بای در زمان مراجعه فرد به پزشک وحایترج.  درست را بدھدصی تشخیشگاھیآزما
 ی گفتگو درمانای دارو زی در تجوی به ویانی کمک شاتواندی ممار،ی و افکار بطی نسبت به شراپزشک یآگاھ.  دھدحی توضلیپزشک به تفص

ا  مرتبط بوده اند ری را که غالبا با افسردگی ای تفکر و رفتار منفی ھاوهی کند که شی کمک ممارانی به بی رفتار،ی شناختیدرمان ھا. بکند
  . دھندرییتغ
  

  د؟ی به خود کمک کندی توانی مچگونه
 ای به فرد در درمان تواندی که می کنم؛ اما اصولیادآوری را هی سرماتیری معامالت و مدی روانشناسی و کاربردزی اصول رستمی بر آن ننجای ادر

  . کنمی کمک کند را به صورت خالصه ذکر می از افسردگیریجلوگ
   تی و به عھده گرفتن مسئولنانهیقراردادن اھداف واقع ب*

 به دنی تا قبل از رسی واقعی از حضور در بازارھازی پرھمات،ی تصمی تمامجی در بازار، برعھده گرفتن نتاتی نسبت به موفقنانهی واقع باھداف
  . داشته باشدی به فرد در درمان افسردگیانی تواند کمک شای سودآور، میاستراتژ

  .دی توانی به ھمان اندازه که مدی توانی کارھا و انجام دادن ھرآنچه که میه کوچک، حق تقدم برا بزرگ بیُخرد کردن کارھا*
 ی بندتی اولوی برنامه براجادیا.  و آرامش فرد بگذاردتی بر موفقیقی عمری تاثتواندی بزرگ می کوچک کردن و ُخرد کردن اھداف و کارھامساله
 نکردن از بازار توسط معامله گر و ی دورزی قسمت ننی اگری گردد و نکته دشی خوتیرنامه و موقع فرد نسبت به بی تواند باعث آگاھیکارھا م

 تالش داشته شی خوی اھداف مالی در حد توان برای نکند ولجادی که فرد از خود انتظار ای باشد به شرطی مشرفتی در جھت پشتال
  .باشد

  . بوجود آوردی احساس بھترتواندی که میی ھاتی شدن در فعالمیھا، سھ مردم بودن و اعتماد کردن به آنری با سایکوشش برا* 
 فعاالن بازار خود را در بطن تعامال با گری به دیکی و نزدی تخصصی گفتگوی انجمن ھا،ینترنتی کنفرانس ای اتاقھاقی از طری مالی بازارھادر
.  کمک حال باشددی جدی از نقطه نظری بازگو کند تا وشید را برا خوطی کند و شرانانی خود اطمنی از ھمکاران امیکی قرار دھد به گرانید

 تی موقعتواندی می از اطالعات فنری باشد که غیزی ھمان چقای دقتواندی منی کاھد و ای و مرموز بودن میی تنھای با جمع، از فشار روانلتعام
  . فرد را بھبود بخشدیروان

   مورد عالقهی جنبی ھاتیفعال*
 دوباره به انجام دی خود داشته است، بای برایادی لذت بخش زی ھای و سرگرمحاتی فرد تفرادی به احتمال زی مالی بازارھا بایی از آشناقبل

 شی که برای اجتماعای ی مورد عالقه اش را گوش کند، در مراسم مذھبیقی برود، موسنمای انجام دھد، به سمیورزش مال. اوردیآنھا رو ب
 کارھا نی ایتمام.  دھدتی به ظاھر و لباس خود اھمکندی متی در منزل فعالی کارطی اگر برحسب شرای شرکت کند و حتستلذت بخش ا

  . فراوان داردیری فرد تاثی و مالیدر بھبود وضع روح
   بردی احساس بھتر زمان منکهیقبول ا*
 شود به ی مساله به مرور زمان حل منی و اکندیم نریی تغی ودی شبه افکار و عقاکی دارد ی نامناسبی روحطی که اگر شراردی نکته را بپذنیا

 دهی را انجام دھد اما اجازه دھد زمان اشیدر حد امکان تالش خو. اوردی از حد به خود فشار نشی بشی خوی و مالی روحطیخاطر بھبود شرا
  .ندیافری باآل ھا ر

   مھمماتی انداختن تصمقیبه تعو*
 امتحان کند واز گری را بار دی مجازیحسابھا.  کاھش دھدی قابل توجھزانی حجم آنرا به مایند  خود را متوقف کی حد امکان معامالت واقعتا

 رییتغ(ی شخصی مھم زندگماتی انداختن تصمقی از به تعوشی خوتی بھبود وضعیبرا. را تجربه کندیدی جدی آموزشیدوره ھا.آنھا لذت ببرد
  . خواھد بوددی مفاری بسی وتی در بھبود وضعقی تعونیامطمئن باشد .  نداشته باشدییابا) رهی و غجکار، ازدوا

   کندنیگزی جایشی اندی را با منفیشیمثبت اند*
 یبلکه سم واقع. نداردیشی با مثبت اندی منافاتچی نکته ھنی باشد اما ای بازار می واقعلی به تحلی وافرازی نی مالی در بازارھانکهی ابا

 خودتا حد امکان طی و شرایماری بی بھبودی برانی دارد بنابرای درجات متفاوتی افسردگیماریز ب است که بر گرفته ای تفکر منفجادیذھن ا
  .شدیاندیمثبت ب
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