
 شرطبندی در بودن مند نظام

 کنید  شرطبندی اطالعات که ای زمینه در فقط

 آن تماشای امکان اگر مخصوصا  ، باشد انگیز وسوسه میتواند ورزشی نوع هر در رویداد هر روی بر کردن شرطبندی

  که هستند هایی همان  قطعا یابید، دست برد به میتوانید آنها در که هایی ورزش حال، این با. باشید داشته هم را مسابقه

  آنها از کمی اطالعات که  مسابقاتی روی بر شرطبندی طریق  از زایی درآمد تقریبا. دارید ها ن در را اطالعات بیشترین

  جای به که است این بدهید، شکست را شرطبندی های بنگاه میتوانید آن ی بویسله به که راهی تنها و. است ممکن غیر دارید

  داده افزایش خاص های رویداد سری یک خصوص در را خود اطالعات متنوع، های ورزش از مختلف های گزینه انتخاب

 . باشید داشته بیشتری اطالعات سایت از نوعی به و

 

 کنید  باز شرطبندی مختص بانکی حساب

 تراکنش. است آن به پایبندی  و بانکی مجزای حساب یک افتتاح  مند نظام و اصولی شرطبندی به  دستیابی هایی راه از یکی

 در وجه واریز برای حساب این از فقط و کنید جدا تان زندگی روزانه مخارج از را خود شرطبندی به مربوط مالی های

 افزایش آن نتیجه که کرده پیدا نمود بهتری شکل به روش این در ها باخت و ها برد از حاصل نوسانات.  کنید  استفاده سایت

 .  است تان روزمره زندگی در آنها تاثیرگذاری عدم و مدیریت

  نباید وقت هیچ. دارد بستگی پذیریتان ریسک ی آستانه و شما درآمد میزان به میکنید، واریز حساب این در که پولی مقدار

  رفتن دست از که شوند بسته پولی با باید  ها شرط تمامی. کنید  شرطبندی وارد دارید آن برای دیگری ی برنامه که را پولی

 زودتر هرچه باید میشوید،  رد مسئله این کنار از سادگی به اگر. باشد نداشته تان زندگی بر چندانی تاثیر آنها احتمالی

 .بگذارید کنار را قمار و شرطبندی

 .  کنید مراجعه OLBG سایت  در" اندیشی هم" بخش به میتوانید بیشتر اطالعات دریافت برای

 

 ! نکنید شرطبندی تفریح برای

 این. باشد انگیز وسوسه هستید مند عالقه آنها به ولی ندارید  آنها از اطالعی که هایی رویداد  روی بر شرطبندی است ممکن

  اتفاق نباید باشد، کم هم چقدر هر ، پول دادن دست از. هستند غریزه ی برپایه بیشتر پژوهش  و تحقیق جای به  ها شرط نوع

 !  بیافتد

 کردن تماشا از دست است  بهتر است، مفید هستید آن تماشای مشغول که ای مسابقه روی بر بندی شرط که میکنید فکر اگر

 !  بکشید آن

 

  کنید انتخاب را شده ریزی  برنامه های شرط فقط

 به  بستگی کار این زمان)  کنید  تعیین را کنید شرطبندی آن روی  بر میخواهید که ای گزینه و رویداد قبل، روز دو یا یک از

 است ممکن که چرا باشد، رسد می نظر به که آنچه از تر ساده میتواند امر این(.  دارد ها ضریب بودن دسترس در و مسابقه

 . شوید مختلف دالیل به بنا زیادی  بسیار های شرط انتخاب درگیر

  مانند دیگری کارهای را خود کنید سعی کار این از بعد است دشوار برایتان نتیجه برای ماندن منتظر  شرط ثبت از بعد اگر

 .  بکنید کردن خرید یا دوستان با رفتن بیرون



 را نتایج و ها رویداد که Sky Plussing افزار نرم از کنید تماشا را اید بسته شرط آن روی بر که ای مسابقه میخواهید اگر

 . کنید استفاده میدهد پوشش آنالین صورت به

 

 !  کنید جبران یکباره را  هایتان شکست نکنید سعی

  می اتفاق زمانی کار این. دارند کاربران از برخی که است هایی عادت بدترین از یکی ها شکست ناگهانی جبران به تصمیم

  را خود های ضرر ها  شرط افزایش با میگیرند تصمیم شرطبندی، در بد روز یک کردن سپری از بعد کاربران که افتد

 در کم احتمال آنها ی نتیجه که  میشوند بسته کمتری اطالعات با بنابراین هستند، نشده ریزی  برنامه ها شرط این. کنند جبران

 . است شدن برد

 بی دلیل به میشوند بسته ضررها جبران برای  یکباره به که ها شرط این. میدهد نشان را نظم وجود عدم وضوح به کار این

 . هستند برخوردار پیروزی برای  نیز  کمی شانس از بودن، برنامه

  کم تر مطمئن های شرط برد درصد اگر حتی باشید مطمئن مدت،  بلند در اما باشد کاربردی روش این مواقع، برخی در شاید

  ها، شرطبندی از نوع این انجام جای به. هستند اندک بسیار بلکه  متوسط تنها نه ها شرط نوع این در پیروزی احتمال باشند،

  ی  مدرسه" های توصیه از همچنین. بکنید متنوع های مارکت و ها رویداد روی بر  تحقیق صرف را بیشتری وقت کنید سعی

 .  کنید استفاده مختلف های رویداد روی بر  شرطبندی برای کاربران های توصیه  یا و " OLBG شرطبندی

 

 بگیرید درس اشتباهاتتان از

  شما به مختلفی عوامل میکنید،  شرطبندی که زمانی طول در. میگیرند درس اشتباهاتشان از همیشه کاربران، ترین منظم

  برخی در که شد خواهید متوجه زمان، گذر  با. است اشباهات از گرفتن درس آنها از یکی که  میکنند کمک یافتن تکامل برای

  خودداری ها گزینه آن در شرطبندی از زودتر هرجه باید صورت آن در که ندارید خوبی عملکرد ها گزینه ها رویداد از

 . برسید سوددهی به تا کرده

 

 کنید  انتخاب هوشمندانه را هایتان شرط

.  دارد وجود کار این برای خوبی بسیار دلیل و میدهند ترجیح  میکس های فرم به را تکی های  شرط معموال تر منظم کاربران

  و مرتبط زمینه این و میسک های شرط مبحث به کامال" میشه بیشتر باختت احتمال کنی،  انتخاب بیشتر هرچه"  اصطالح

  شرط ضعف نقاط از یکی. میشود  بیشتر آن های متغیر شمار کنید، اضافه شرط به بیشتری های گزینه هرچه .است کاربردی

  به ۱ آن برد احتنال است ممکن شما انتخابی شرط. میکنید ترکیب هم با را مختلف های انتخاب شما که است این میکس های

  اصلی ی گزینه که است ممکن میکنید،  میکس تر پایین های ضریب با شرط سه یا دو با را  گزینه این شما که وقتی باشد، ۲

  های شرط بستن!   نشوید برنده  پولی هیچ که  میشود باعث دیگر های گزینه بین از منتظره غیر  باخت  یک اما شود برد شما

  محدود به مجاب را ها سایت که است چیزی همان دقیقا این و میرساند سود به را کاربران که است ای گزینه بهترین تکی

  های شرط از فقط که افرادی شمار. یابد می افزایش کاربران نگرانی کنید، شرطبندی تر دقیق هرچه. میکند ها حساب کردن

 به اما باشند کننده سرگرم میتوانند میکس های شرط. است کم  بسیار ها بنگاه با شدن درگیر با مواجه در میکنند استفاده میکس

 ! نداریم  کننده سرگرم های شرط برای جایی باشید، داشته یاد

 

 

 



 

 کاربران  ذهنیت

  به ،Oldmnasea کاربری نام با ، OLBG سایت کاربران از یکی ی نوشته به"  باخت یا برد"  عنوان تحت مقاله یک در

 . است شده اشاره نظرات تحریف چگونگی و کاربران  ذهنیت خصوص در ارزشمندی نکات

 : ام خوانده را این نیز دیگر جای در که هرچند میل، دیلی از نقل به

  است  کرده نقل است، داشته برعهده را پروژه این رهبری  که کمبریج دانشگاه استاد  ، کالرک لوک دکتر "

  های تحریف"   که ذهنی اشتباهات  سری یک دلیل به  را خود  شدن برنده شانس  مردم ها، شرطبندی در که

  برد  کم خیلی اختالف با  که هایی شرط ، مثال عنوان  به. میکنند  درک اشتباه به میشوند، نامیده"  شناختی

 در!  اند  بوده نزدیک شکست  به خیلی اینکه با میکنند، تشویق فرایند  این دادن ادامه به بیشتر را آنها میشوند 

  ترغیب  مسئله این به را افراد  آمدن خط یا آمدن شیر  افتادن اتفاق سکه، پرتاب  مانند  تصادفی  های توالی

 غلط  استدالل"  عنوان  تحت  موضوع این که هستند، موثر نیز بعدی  های دور در نتایج این که میکند 

 . میشود  شناخته"  ها قمارباز

. هستند   اشتباهاتی چنین ارتکاب  مستعد  همچنان قماربازان که میدهد  نشان که دارد  وجود  ای فزاینده شواهد 

" 

 مثال. ندارند آگاهانه صورت  به را خود شناختی های تحریف دادن شکست توانایی کاربران که میکنم فکر مسئله این به اغلب

 شواهد تمامی اگر حتی دهد، شکست را B اسب میتواند A اسب که  دارن عمیقی باور آنها  که  است زمانی موضوع این

 چیزی با موضوع این شاید!  دارد موجود مدارک و شواهد از  بیشتر اهمیتی اعتقاد این که گویی. کنند ازعان را این برعکس

  آیا. باشد داشته سنخیت نیز "  افتد می اتفاق بخواهی، را چیزی بیشتر هرچه: "  میگوید که نیز است شده رایج امروزه که

  بیشتر را چیزی بتواتد کند، تامین را اش روزانه قوت تا شود برد شرطش میخواهد که کاربر یک از که  هست دیگری کس

 ؟ بخواهد

 


