
Βλέποντας θετικά την αλλαγή στο χώρο εργασίας 

Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας ένα φαινόμενο συνεχών αλλαγών σε όλους τους τομείς 
της ζωής μας. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να μάθουμε να ζούμε με τις αλλαγές όχι μόνο αυτές που αφορούν 
στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στην εργασία μας καθώς η ευελιξία δεν είναι πλέον επιθυμητό προσόν για κάποιον 
εργαζόμενο, αλλά απαραίτητο. 

[…] Αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε κάποιες αλλαγές, οι οποίες μπορεί να συμβούν στο δικό σας εργασιακό 
χώρο, και αναζητώντας τα πλεονεκτήματα που μπορεί αυτές να φέρουν, […], θα επιτύχετε την απόκτηση θετικού 
τρόπου σκέψης, και κατά συνέπεια, θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε επιτυχώς, στις νέες απαιτήσεις της εργασίας σας. 

Τι θα λέγατε λοιπόν να […] αντιμετωπίσετε μία αλλαγή με θετικό σκεπτικό; Τα παρακάτω βήματα θα σας φανούν 
χρήσιμα σε αυτή την προσπάθειά σας: 

[…] Υπενθυμίστε στον εαυτό σας πως η ομάδα διοίκησης του οργανισμού σας έχει λόγους που προχωρά σε κάποια 
αλλαγή. Πρέπει να σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι που διοικούν τον οργανισμό σας, φροντίζουν να λαμβάνουν αποφάσεις 
προς όφελος ολόκληρου του οργανισμού, άρα και αυτή η αλλαγή μπορεί να είναι μέρος του σκεπτικού αυτού […]. 

Αναγνωρίστε ότι η διοικητική ομάδα έχει μια εικόνα του συνόλου της κατάστασης του οργανισμού. Έχουν πληροφορίες 
που δεν εσείς δεν γνωρίζετε και εργάζονται για το κοινό συμφέρον του οργανισμού. […] Μην διστάσετε να εκφράσετε 
οποιεσδήποτε σκέψεις, τις οποίες μπορεί να έχετε, σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα που η αλλαγή θα μπορούσε να 
φέρει στον οργανισμό σας. Μερικές φορές, οι άνθρωποι αναζητούν κάποιον που θα τους δείξει το φως στην άκρη του 
διαδρόμου. Γιατί λοιπόν να μην είστε εσείς αυτός; 

Όντας επαγγελματίας πρέπει να ξέρετε ότι οι αλλαγές είναι μέρος της δουλειάς σας. Αναγνωρίστε ότι μια σημαντική 
πτυχή της εργασίας σας είναι να υποστηρίζετε τη διοίκηση του οργανισμού σας και να ακολουθείτε τις αποφάσεις της. 
Απλοποιήστε την κατάσταση στο μυαλό σας και σκεφτείτε ότι αυτή είναι απλώς μια δουλειά και πρέπει να γίνει 
σύμφωνα με τις οδηγίες που παίρνετε. Γιατί έτσι εργάζονται οι επαγγελματίες. Έτσι ως επαγγελματίας, θα πρέπει να 
κάνετε το καλύτερο δυνατό, για να εφαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο. 

Σκεφτείτε το ως πρόκληση. Αποφασίστε να αναλάβετε την πρόκληση να αντιμετωπίσετε την αλλαγή και να κάνετε το 

καλύτερο προκειμένου να έχετε θετικά αποτελέσματα από τη νέα κατάσταση. Αποδείξτε στον εαυτό σας ότι μπορείτε 

να τα «βάλετε» με τις προκλήσεις και να χειριστείτε αποτελεσματικά τις αλλαγές. Η διαχείριση μιας αλλαγής μπορεί 

να είναι η ευκαιρία για σας να αποκτήσετε μία πολύ σημαντική εμπειρία που θα ωφελήσει την καριέρα σας στο μέλλον. 

Έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας ότι μπορείτε να χειριστείτε οποιαδήποτε πρόκληση για αλλαγή. Υπενθυμίστε στον 
εαυτό σας ότι προσπαθείτε να κάνετε το καλύτερό που μπορείτε στην εργασία σας, και πως θα τα καταφέρετε, όπως 
κάνατε και άλλες φορές στο παρελθόν, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε περιστάσεις. 

«Αγκαλιάστε» τις θετικές πτυχές. Η κατάσταση της εργασίας σας μπορεί πραγματικά να βελτιωθεί εξ’ αιτίας κάποιας 
αλλαγής. Ακόμα κι αν μπορεί να χρειαστείτε κάποιο χρόνο για να προσαρμοστείτε στην αλλαγή και να εκτιμήσετε την 
εμπειρία που θα αποκτήσετε λόγω αυτή, είναι πιθανό ότι θα δείτε να προκύπτουν κάποια θετικά αποτελέσματα από 
τις νέες συνθήκες στο περιβάλλον εργασίας σας. 

[…] Ανοίξτε το μυαλό σας και σκεφτείτε έξω από το κουτί για τις θετικές επιπτώσεις τους. Εφαρμόστε κάποια από τα 
παραπάνω βήματα, εάν οι αλλαγές χτυπήσουν την πόρτα και του οργανισμού στην οποία εργάζεστε. Πέστε ναι στην 
αποδοχή των αλλαγών στην εργασία και αποκτήστε θετική στάση και υπομονή που θα σας βοηθήσουν επίσης να 
αισθάνεστε πιο σίγουροι για το ρόλο σας στον οργανισμό, στον οποίο απασχολήστε. 
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