
  درآمديکم هاينشانه      
 

  گمنام درآمدانکمیته ترجمه کم
 

 

  

   هستیم اجباري درآمديکم دچار ما آیا سازد مشخص که است کرده تعریف را درآمديکم نشانه دوازده UA برنامه

 تجربه را بهبودي هاينشانه کمکم و شودمی ترعمیق عالئم این از ما درك کنیممی کار را برنامه که مرور به ؟یا خیر

  .کنیممی

  پیشبرد براي را زمان و اندازیممی به تعویق د،نشو انجام باید که را اموري ما :زمان به نسبت تفاوتیبی -1

 .بریمنمی کار به خود اهداف و اندازچشم

 و شده ما یشغل یا زندگیباعث پیشرفت  توانندمی کهافکاري به  اجباري صورت به ما: افکار تغییر -2

 .کنیممین توجه ،کنند بیشتر را نماسودآوري

 حس را نیاز این ایم،کرده ثابت خود شغل در را مانشایستگی چهاگر ما: کردن ثابت براي اجباري نیاز -3

 .نمائیم ثابت مجددا را خود ارزش که کنیممی

 دیگر که کنیممی اصرار چیزهاییهداري نگ و مالکیت در ما :فایدهبیدردنخور و اموال به به چسبیدن -4

 .مصرفو بی شکسته لوازم یا کهنه هايلباس براي مثال اي ندارند؛مان فایدهبراي

 آن کال و کرده کار ترکم سپس شویم،می خسته کنیم،می کار زیاد از روي عادت ما :خستگی /زیاد تالش -5

 م.سازیمی متوقف را

 و شویممی داوطلب گوناگون کارهاي براي مختلف دالیل به و  اجباري صورت به ما: زمان از دست دادن -6

 . یمکنمی هارای سود مشخص بدون ،رایگان صورت به را خود خدمات

افزایش  و از درخواست دانیممی ارزشکم را خود خدمات و هاتوانایی ما :ارزش دانستن کار خودکم -7

 داریم. کارمان ترس برايپاداش  و حداکثر قیمت 

 تنها ما باشیم، داشته کارمندانی یا و دستیاران همکاران، که است بهتر بسیار رسدمی نظر به که هنگامی: انزوا -8

 . کنیممی انتخاب را کردن کار

 .شویممی جسمی دردهاي دچار شدن، آشکار یا پیشرفت کردن از ترس دلیل به گاهی :جسمی بیماري -9

  کنیم. احساس ناراحتی می مان است،که نیاز یا حق واست چیزيهنگام درخما  :دلیلبی شرم و گناه احساس -10

   دنبال باشند، سودآور نمابراي دنتوانمی که را هاییشغل و هاموقعیت ها،فرصت ما :نکردن پیگیري -11

 . کنیمنمی تکمیل را آنها اما کرده آغاز را زیادي کارهاي و هاپروژه ما. کنیمنمی

 که کنیممی ایجاد غیرضروري هايدرگیري هامشتري و کارفرما، رؤسا همکاران، با ما :ثبات از خستگی -12

 .شودمی مالی بحران به منجرو  مشکالت تولید باعث


