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שינוי קריירה: רוצים שינוי אך
חוששים לצאת לדרך?

קשה לזייף התלהבות. אם אתם קמים כל בוקר במצב רוח עגמומי והולכים לעבודה
נטולי אנרגיות, סופרים את השעות עד לסוף היום או מחכים בקוצר רוח לוויקנד –

כנראה שאתם לא בעבודה הנכונה לכם.

(htm.קריירה/Mador/) מדור: קריירה

Extra-Brain חוששים לצאת לדרך מקצועית חדשה? צחי רבאל, הבעלים של חברת הייעוץ
http://www.extra-brain.com)/)ומומחה בתחומי השיווק, ניהול וחשיבה אחרת בעסקים, מסביר שאחד

מהצרכים ההישרדותיים הבסיסיים ביותר שלנו הוא הצורך בביטחון ויציבות. "אנחנו כבני אדם מנוהלים על
ידי הרגלים ופחדים. כל עוד אנחנו נמצאים בהרגלים שלנו – התת מודע רגוע. אבל ברגע שהתת מודע שלנו
מזהה שאנחנו לקראת איזשהו שינוי, הוא שולף את הנשק האולטימטיבי שלו – הפחדים, שכל תפקידם הוא

למנוע מאיתנו לשנות הרגל".  
 

 
 

צחי מסביר שאי אפשר להקל ראש בפחדים האלו - אלו פחדים הישרדותיים הקשורים בתהליכים שחווינו
בילדותנו, וכל ההתייחסות המוחית אליהם היא ברמה של חיים ומוות. מכיוון שעיקר תפקידו של המוח

האנושי הוא לאפשר לנו לשרוד, ומבחינתו אין הבדל בין דמיון למציאות, עבר או הווה – ברגע שהוא נתקל
במשהו שצרוב אצלו כאיום הישרדותי, הוא מגיב באופן אוטומטי במטרה אחת: לשרוד. לא משנה מבחינתו
אם זה טוב לקריירה שלנו, להרגשה הטובה שלנו או לצמיחה אישית – המוח קודם כל פועל כדי לנטרל את

"האיום".

 

 

"השתגעת לעזוב מקום עבודה טוב?"

 

לדברי צחי, אותם פחדים אישיים שלנו, שבעצם נצרבו בתודעתנו על ידי הסביבה הקרובה, מלובים הרבה
פעמים על ידי "חיזוקים" מהסביבה – "מה השתגעת? לעזוב מקום עבודה כל כך טוב?" "אל תעזוב, השוק

במיתון, לא תמצא כלום" "מי ייקח אותך בגילך?".  
יש לכך סיבות רבות, אך העיקרית שבהן הוא השינוי שחל בסביבת העבודה בשנים האחרונות. בדור

ההורים שלנו, משרה היתה לכל החיים, ובדרך כלל אף אחד לא חשב במונחים של "האם טוב לי?" "האם
אני ממצה את יכולותיי?" "האם אני מסופק?".

בדור הנוכחי, הדבר היציב ביותר הוא השינוי – כבר אין משרות לכל החיים - מקומות עבודה שנחשבו
בטוחים ויציבים בעבר הפכו ללא יציבים או הופרטו, ולדור ההורים קשה לתמוך רגשית בדור הילדים

שמתמודד עם מציאות חדשה וזרה לגמרי. 
מעבר לכך, שכל שינוי הוא צעד קשה עבור רוב האנשים, כל אדם נולד עם מידה אחרת של יזמות ויוזמה

שחוזקה או הוחלשה בצורה נרכשת בהתאם לסביבה בה גדל. "חלק מהאנשים שבעצם סובלים במקום
עבודתם אבל לא עושים שום צעד מעשי לשינוי המצב, רוצים לעשות שינוי, אבל לא יודעים מאיפה להתחיל

את תהליך השינוי. סיבה תומכת נוספת היא היעדר תמיכה מהסביבה הקרובה – כל תהליך שינוי מחייב
תמיכה, מבן/בת הזוג, הורים, משפחה, חברים וכולי – ובהעדרה יהיה קשה לבצע שינוי".

 

אין בחירה? יש בחירה!

 

בחלק מהמקרים, כל הסיבה לחוסר שביעות הרצון נעוצה בנקודת המבט שלנו באותו הרגע. יש אנשים,
שעקרונית טוב להם במקום העבודה והעבודה מספקת את כל צורכיהם – הפיזיים והרוחניים, אלא שסיבה

אחת מעיבה על הכל: תחושת האין בחירה.  
"המחשבה שאני כאן כי אין לי זכות בחירה או אלטרנטיבה נוספת לבחירה יכולה לגרום לתחושת חוסר

שביעות רצון זהה, שתתפוגג ברגע שנבין שבעצם יש לנו זכות בחירה וזאת העבודה שבחרנו בה, כי היא
עונה על מרבית דרישותינו. "רגע ההתפוגגות" הזה יכול להגיע בתהליך בחינת הצעות עבודה אחרות
שגורם לנו פתאום להבין מה יש כרגע בידינו או בתהליך התפתחותי - אישי שמסייע לנו להביט מזווית

אחרת על הקיים". לדברי צחי, זו הסיבה העיקרית לכך שאנחנו נשארים במקומות שלא טוב לנו בהם. הם
מספקים עבורנו את הצרכים הבסיסיים ביותר – יציבות וביטחון, וכל היתר מודחק לקרן זווית, כי הרי

"הגשמה וסיפוק עצמי" זה לכאורה מותרות.
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כיצד נדע שאנחנו תקועים במקום?

 

Are we having" :בקריקטורה מפורסמת בספר אמריקאי ישן רואים תמונה של ילד מביט אל אימו ושואל
fun yet, mom?". אף אחד, מלבדנו, לא יכול להגיד לנו האם טוב לנו.

זהו גם הסימן החשוב מכולם – האם טוב לנו? האם אנחנו קמים עם חיוך? אנחנו נהנים במהלך היום, או
רק מחכים לשעת הסיום? האם בסוף היום, רגע לפני השינה, כשאנחנו מסתכלים לעצמנו בעיניים במראה,

אנחנו יכולים להגיד שכיף לנו? שאנחנו במקום הנכון? שאנחנו ממצים את יכולותינו? שאנחנו בתהליך
ההגשמה העצמית האישית שלנו? מכיוון שאי אפשר לזייף התלהבות, סימן נוסף הוא האם אנחנו נלהבים

כשאנחנו מדברים על העבודה, מחוץ לעבודה? סימנים נוספים, או יותר נכון סימפטומים, קשורים לנושא
ניצול הזמן. האם אנחנו שקועים בעבודה או מעבירים את הזמן עד לסיום היום? האם אנחנו מורחים את

סיומן של מטלות? כמה פעמים במהלך יום העבודה נכנסו לראות חדשות באינטרנט, לכתוב בפורום האהוב
עלינו או שוחחנו בטלפון שלא בענייני עבודה? תחום נוסף, הוא נושא מערכות היחסים בעבודה, עם ממונים,
קולגות וכפיפים – האם הכל טוב, או שהחיכוכים המקצועיים הם על בסיס יומיומי? האם מרוצים מעבודתנו?

מה אומרים עלינו?

על פי רוב, בתחום זה בשל הקושי לראות אובייקטיבית את הדברים ולהפריד עיקר וטפל, יסייעו עיניים
חיצוניות בכדי להבהיר את התמונה ולעזור לנו להבין האם החיכוכים הם על רקע מקצועי נטו ואנחנו לא
מתאימים מקצועית לתפקיד, או שזו בעיה הקשורה למישור יחסי האנוש – שלנו או של אחרים סביבנו".

 
 

איך משנים את המצב הזה?

 

"שינוי הוא תהליך", אומר צחי, "בין המדובר בשינוי קטן או גדול, וכמו כל תהליך – תכנון עוזר להגיע
למטרות.  ב"עליסה בארץ הפלאות", עליסה מגיע לזחל ולפניה שתי דלתות. "באיזו דלת עלי לבחור?"

שואלת עליסה את הזחל. "לאן את רוצה להגיע?" שואל הזחל בתגובה. "אין לי שום מושג" עונה עליסה.
והזחל עונה: "ובכן, אז זה בכלל לא משנה באיזו דלת תבחרי". 

שינוי חייב להתחיל בהגדרת המקום אליו רוצים להגיע בכל הפרמטרים הרלבנטיים – סדרי עדיפויות,
תפקיד, טייטל, משכורת, סטאטוס חברתי, תנאים, שעות עבודה וכולי". 

לפי צחי, לרובנו, קשה יותר לנסות לשנות את מעמדנו במקום העבודה הנוכחי, מאשר לנסות להיכנס
במעמד חדש למקום חדש. "יש בכך סיבות אובייקטיביות, כי במקום העבודה הקיים כבר בנינו לעצמנו

תדמית מסוימת שקשה לשנות, אך יחד עם זאת יש בכך גם הרבה שכנוע עצמי שגורם לנו לא לנסות בכלל.
בדרך כלל, הגבולות האמיתיים הם הרבה יותר רחוקים ממה שנדמה לנו, אבל רובנו לא מעיזים בכלל

לבדוק אותם. מה גם שישנו פחד טבעי: אם אני אבקש לשנות תפקיד/לקבל העלאה/לעבוד פחות שעות –
יש סיכוי שאני לא רק שלא אקבל את זה, אלא שמעצם בקשתי יסיקו שאני לא מרוצה מהתפקיד שלי, ואני

עלול להיות מפוטר".

אין מה לעשות: שינוי מחייב יוזמה, יוזמה מחייבת תעוזה במידה כזאת או אחרת, ואף אחד לא יעשה
עבורנו את העבודה הקשה.

 

 

אז איך עושים את זה?

 

צחי מסביר שראשית, רצוי להחליט מה אנחנו רוצים – להתקדם במקום העבודה, לעבור תפקיד, להחליף
.(ArticlePage.aspx?LinkWord=Change_career/../..) מקום עבודה או לעשות שינוי כולל בקריירה

"השלב הבא הוא לבנות תוכנית פעולה, עם מטרות, יעדים שלבים ומשימות, ולהתחיל לפעול לפי התוכנית.
בתוכנית שכזו, כדאי לחשוב על "סוכני שינוי" – כאלה שיכולים לסייע. אם בתמיכה ומילה טובה, אם

ברעיונות, אם בהפצת קורות החיים, אם בקשרים או אפילו לפעמים, לסייע לנו להעביר מסר להנהלה
שכדאי לקדם אותנו. 

בנוסף לכך, יש כיום היצע נרחב מאוד של גורמים מקצועיים שיכולים לסייע – פסיכולוגים, מטפלים,
מאמנים, מכוני אבחון והשמה, לימודים, קורסים והכשרה מקצועית וכולי והחשוב מכל – לצאת לדרך,

ולעבוד לפני התוכנית, צעד קטן אחר צעד קטן". 
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