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Ενότητα 5: Συνεργασία 

Σύντομη περιγραφή  

Στόχος της ενότητας είναι να βελτιωθούν οι δεξιότητες των συμμετεχόντων για αποτελεσματική 
διαχείριση των σχέσεων. Η εκπαίδευση σε θέματα συνεργασίας θα προάγει την ικανότητα των 
εκπαιδευομένων να δομούν και να διαχειρίζονται σχέσεις, να παρέχουν και να δέχονται βοήθεια 
και να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας. Η εκπαίδευση στην επίλυση συγκρούσεων και 
διαπραγματεύσεων θα υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στην εποικοδομητική αντιμετώπιση 
παρεξηγήσεων και συγκρούσεων αξιών. Η εκπαίδευση στην άσκηση επιρροής θα βοηθήσει τους 
εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τις δικές τους δυνατότητες και αξίες και να μπορούν να πείθουν 
και να εμπνέουν τους άλλους. 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Στο τέλος της ενότητας οι σύμβουλοι θα μπορούν να: 

• κατανοήσουν ολιστικά τι σημαίνει συνεργασία και ποιες άλλες έννοιες περιστρέφονται γύρω 
από αυτήν. 

• συνειδητοποιήσουν τη σημασία των δεξιοτήτων συνεργασίας στον τομέα του 
επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής· 

• μάθουν ποιες θεωρητικές προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
συνεργασίας· 

• ενισχύσουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις σχέσεις τους με τους 
πελάτες τους· 

• «καλλιεργούν» την αίσθηση ότι ο στόχος είναι κοινός μεταξύ όλων των μελών της ομάδας, 
ότι αποτελούν μέρος μιας ενότητας που λαμβάνει αυξημένη ικανοποίηση από τις μεταξύ 
τους σχέσεις, με κοινούς κανόνες και αξίες. 

• Βελτιώσουν και αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και διαπραγμάτευσης, που 
θα βοηθήσουν στη σωστή διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων και στον εντοπισμό της 
πηγής των συγκρούσεων και των παρεξηγήσεων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν 
ολιστικά και να βοηθηθούν οι πελάτες να ξεπεράσουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται, να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους 
τους. 
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1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 
 

Ορισμοί 

Ένα συμβουλευτικό περιβάλλον και μια σχέση συμβουλευτικής είναι ένα μέρος για ανάλυση 
προβλημάτων,  ειλικρινείς συζητήσεις, καταγραφή πιθανών λύσεων και εύρεση εναλλακτικών. 
Επομένως, οι δεξιότητες συνεργασίας είναι απαραίτητες για κάθε σύμβουλο, καθώς του επιτρέπουν 
να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις σχέσεις με τους πελάτες του. 

Σημαντικές δεξιότητες που επιτρέπουν σε έναν σύμβουλο να ενεργεί συνεργατικά είναι: 

Συνεργασία 
Είναι η δεξιότητα του συμβούλου να χτίζει και να διαχειρίζεται σχέσεις, να παρέχει και να δέχεται 
βοήθεια και να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας. Η λέξη «συνεργασία» εμφανίζεται όλο και 
περισσότερο σε έρευνες σχετικά με τη συμβουλευτική, κυρίως αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ των 
συμβούλων και των πελατών (Anderson, 1997; Hoffman, 1995; O'Hanlon & Weiner-Davis, 2003). Η 
συνεργασία είχε διάφορες έννοιες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από 
προσεγγίσεις στη συμβουλευτική όπου η συνεργασία του πελάτη θεωρείται ως συνεργασία 
σύμφωνα με τις οδηγίες του συμβούλου (π.χ. Colson et al., 1988). 

Η θεραπευτική συμμαχία έχει οριστεί συνηθέστερα ως αντανάκλαση της ποιότητας και της δύναμης 
της συνεργατικής σχέσης μεταξύ του επαγγελματία και του πελάτη (Bordin, 1994· Pinsof & Catherall, 
1986). Το εννοιολογικό επίκεντρο της συμμαχίας είναι η συνεργασία, η οποία ορίζεται ως εξής: «ο 
πελάτης και ο θεραπευτής συνεργάζονται ενάντια στον κοινό εχθρό, τον πόνο που ταλαιπωρεί τον 
πελάτη» (Horvath & Greenberg, 1994, σ. 1). Η έννοια της συνεργασίας μεταφέρει μια αίσθηση 
ομαδικής εργασίας, συνεταιρικής σχέσης, και συνεργασίας προς την επίτευξη κοινών στόχων 
(Diamond & Scheifler, 2007). 

Η συνεργασία αφορά επίσης τη διαπραγμάτευση των στόχων για την παροχή συμβουλευτικής και 
τη λήψη απόφασης προς την επίτευξή τους. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την έκφραση διαφορετικών 
απόψεων, ανησυχιών, περιέργειας, ερωτήσεων και ιδεών σχετικά με την κατεύθυνση της 
συμβουλευτικής, τι είναι χρήσιμο, τι λείπει στη συμβουλευτική και/ή δεν λειτουργεί. Με άλλα λόγια, 
η συνεργασία δεν προορίζεται να είναι μια τέλεια ευθυγράμμιση, αλλά περιλαμβάνει μια 
συνεργατική σχέση που βιώνεται ως ανοιχτή, με σεβασμό, ενεργητική και σκόπιμη (Bohart & 
Tallman, 1999; Duncan & Miller, 2000). 

Η συνεργασία ενισχύεται όταν οι πελάτες και οι σύμβουλοι αναγνωρίζουν ότι μπορούν να 
διαμορφώσουν τον τρόπο και τα αποτελέσματα των συζητήσεών τους. Με άλλα λόγια, ο τρόπος με 
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τον οποίο διαπραγματεύονται το «πώς συνεχίζουμε» (Wittgenstein, 1953) μεταξύ τους, μπορεί να 
περιορίσει ή να διευκολύνει τις δυνατότητές τους να συνεχίσουν μαζί. 

 

Επίλυση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση 
Αναφέρεται στην ικανότητα της εποικοδομητικής αντιμετώπισης παρεξηγήσεων, συγκρούσεων 
αξίας (με σεβασμό και με στόχο την ειρηνική επίλυση μιας σύγκρουσης). 

Η επίλυση συγκρούσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δεξιότητες συνεργασίας και 
διαπραγμάτευσης, καθώς συνεπάγονται επίσης την αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων. 
Η αποτελεσματική επίλυση συγκρούσεων αναφέρεται σε δεξιότητες, όπως η προσαρμογή σε 
ψυχολογικά κίνητρα, η αποφυγή της ταπείνωσης και η εξισορρόπηση της διαφοράς δύναμης (Roloff, 
Putman & Anastasiou, 2003). Τα ευρήματα της έρευνας (De Dreu & Van De Vliert, 1997; Johnson & 
Johnson, 1998) έδειξαν ότι αντίθετα με την τάση του πολιτισμού μας να αποφεύγουμε τις 
συγκρούσεις, οι συγκρούσεις, όταν διαχειρίζονται με εποικοδομητικό και υγιή τρόπο, είναι θετικές 
για τις σχέσεις και το εργατικό δυναμικό. Το να βλέπεις τη σύγκρουση ως ευκαιρία για 
δημιουργικότητα, ανάπτυξη και μάθηση αντί για πόνο και ταπείνωση είναι ένα νέο πλαίσιο 
σύγκρουσης, που βοηθά στην αποφυγή αναποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης της 
σύγκρουσης (Brown & Fisher, 1988· Borisoff & Victor, 1998· Coulson, 1996· De Dreu & Van De Vliert, 
1997· Kottler, 1994). 

Οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης αναφέρονται σε ένα υποσύνολο γνώσεων και συμπεριφορών που 
επηρεάζουν την απόδοση της «διαπραγμάτευσης» (Lewicki, 1997). Η διαπραγμάτευση ως σύνολο 
δεξιοτήτων είναι απαραίτητη στη συνεργασία, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία κάτι νέου που κανένα 
από τα μέρη δεν θα μπορούσε να επιτύχει ανεξάρτητα και, επομένως, να επιλύσει σύνθετα 
προβλήματα μέσω «διαπραγμάτευσης» (Lewicki, 1986). 

Η διαπραγμάτευση θεωρείται αποτελεσματική όταν κάποιος επιτυγχάνει τον τελικό του στόχο (είτε 
αυτός είναι το τελικό αποτέλεσμα, είτε ένας δευτερεύων στόχος σε μια ευρύτερη συνεργασία) ή 
όταν προκύπτει από την κατανόηση της διαδικασίας, που ξεπερνά την ελάχιστη επιτυχία. Η 
αποτελεσματική διαπραγμάτευση σημαίνει επίσης ότι οι σύμβουλοι συνεργάζονται στις αποφάσεις 
και χτίζουν υγιείς σχέσεις μέσω της συνεργασίας με τους πελάτες τους. 

Επιρροή 
Η επιρροή είναι εγγενής στη συνεργασία και τη διαπραγμάτευση. Αναφέρεται στην κατανόηση των 
δυνατοτήτων και των αξιών του ατόμου και στην ικανότητα να τα εκφράσει για να προκαλέσει 
επιθυμητές αποκρίσεις από τους άλλους (π.χ. έμπνευση). Είναι η δύναμη να επηρεάζεις ή να 
αλλάζεις το πώς συμπεριφέρεται ή σκέφτεται κάποιος με έμμεσους ή άυλους τρόπους. Είναι 
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αλληλένδετο με ένα σύνολο δεξιοτήτων συναισθηματικής διαχείρισης με την έννοια ότι η 
αποτελεσματική επιρροή απαιτεί συναισθηματική κατανόηση και γνώση και προβολή των δικών 
μας δυνατοτήτων και αξιών, για να πείσω ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων. Από την οπτική γωνία 
του συμβούλου, θα πρέπει να κατανοήσει τις δυνάμεις και τις αξίες του και να παρέχει υποστήριξη 
πείθοντας τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να λειτουργήσουν ως υποδειγματικό πρότυπο, να 
εμπλακούν και να παρακινήσουν τους άλλους και να διευκολύνουν τη δημιουργική σκέψη (Bass & 
Avolio, 2000). 

 

Χαρακτηριστικά του συμβούλου με δεξιότητες συνεργασίας 

Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας χρειάζεται να οικοδομήσουν μια σταθερή συμμαχία με τον πελάτη για 
να είναι αποτελεσματικοί. Οι Henneman, Lee & Cohen (1995) πραγματοποίησαν μια ανάλυση της 
εννοιολογικής δομής της συνεργασίας και πρότειναν τα ακόλουθα βασικά, καθοριστικά 
χαρακτηριστικά, χωρίς τα οποία η συνεργασία δεν μπορεί να υπάρξει: α. δέσμευση σε έναν κοινό 
στόχο, β. επιθυμία συμμετοχής, γ. ομαδική προσέγγιση, δ. κοινός σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων, 
ε. κοινή συνεισφορά εμπειρίας, στ. μια μη ιεραρχική σχέση στην οποία η εξουσία μοιράζεται και 
βασίζεται στη γνώση και όχι σε ρόλο ή τίτλο. Παρόλο που η προθυμία και η θετική στάση του πελάτη 
είναι παράγοντες που συμβάλλουν στο συνολικό αποτέλεσμα, η συνεργατική πρακτική του 
συμβούλου, όπως η ενεργός ακρόαση, η επαγγελματική εμπιστοσύνη, η σχέση μοιράσματος και 
υποστήριξης, είναι η μόνη διάσταση που συμβάλλει μοναδικά στην αντίληψη του συμβούλου για 
τη συνεργασία. 

Ως εκ τούτου, οι σύμβουλοι με ανεπτυγμένες δεξιότητες συνεργασίας εμπλέκονται ευέλικτα και 
ενεργά με τους πελάτες τους στη διαδικασία αλλαγής (Bachelor, Laverdière, Gamache, & Bordeleau, 
2007). 

Δημιουργώντας μια σχέση συνεργασίας, ο επαγγελματίας συνεργάζεται με τον πελάτη για να 
δημιουργήσει μια νέα κατανόηση της εμπειρίας του ατόμου, επιτρέποντας τη μεταμόρφωση. Ένα 
κρίσιμο μέρος είναι η αναγνώριση του επαγγελματία ότι ένα άτομο στη θεραπεία είναι ο ειδικός 
στη δική του εμπειρία. Ο θεραπευτής δεν ενεργεί ως αυθεντία ή σαν να έχει μεγαλύτερη γνώση ή 
κατανόηση. Μπορεί να προσφέρουν τις δικές τους προτάσεις ή προοπτική, αλλά αποφεύγουν να 
επιβάλλουν τις δικές τους ιδέες στο άτομο στη θεραπεία (Anderson, 2001). 

Σε γενικές γραμμές, τα χαρακτηριστικά ενός συμβούλου που είναι αποτελεσματικός στη 
συνεργασία, συνίστανται στα ακόλουθα:  

• αυτογνωσία 
• ανεπτυγμένη προσωπική ψυχική ανθεκτικότητα 
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• ολιστική γνώση για τις στάσεις, το σύστημα πεποιθήσεων, τα δυνατά σημεία, τα θετικά 
χαρακτηριστικά και τις δεξιότητές του 

• αυτοπεποίθηση 
• ειλικρίνεια 
• αποδοχή προς τους πελάτες 
• προσαρμοστικότητα 
• δημιουργικότητα 
• εμπιστευτικότητα 
• σεβασμός στην ατομικότητα 
• ειλικρίνεια και σαφήνεια σε σχέση με τα όριά τους 
• σεβασμός στη διαφορετικότητα και τις διαφορετικές ανάγκες του καθενός ανάλογα με την 

ηλικία και την περίοδο ζωής του 
• κατανόηση της υποκειμενικής εμπειρίας κάθε μέλους και του τρόπου με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται τη συμβουλευτική διαδικασία. 
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H σημασία των δεξιοτήτων συνεργασίας στην επαγγελματική συμβουλευτική 

 

Η σχέση μεταξύ συμβούλου και πελάτη είναι υψίστης σημασίας. Αυτή η σχέση εξαρτάται από τα 
συναισθήματα, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις όσων εμπλέκονται στη συμβουλευτική διαδικασία 
(Thwaites, 2007). Η ποιότητα αυτής της εξελισσόμενης σχέσης καθορίζει το αποτέλεσμα της 
συμβουλευτικής διαδικασίας περισσότερο από τα ίδια τα αποτελέσματα της διαδικασίας. 

Η στάση του συμβούλου θα πρέπει να εμπνέει ενδιαφέρον και την αποδοχή στα μάτια του πελάτη. 
Ο σύμβουλος θα πρέπει να γίνεται αντιληπτός από τον πελάτη ως ικανό, σοβαρό, ευαίσθητο, 
ειλικρινές, εμπιστευτικό και υπεύθυνο άτομο, που αποδέχεται τον πελάτη άνευ όρων και έχει την 
απαραίτητη εκπαίδευση και δεξιότητες για να παρέχει καθοδήγηση (Μαλκιώση-Λοΐζου, 2012). 
Προκειμένου αυτές οι ιδιότητες να προβληθούν και να εφαρμοστούν στη συμβουλευτική 
διαδικασία, είναι απαραίτητη η συνεργασία. Η συνεργασία, στο πλαίσιο της συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας, περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας στον πελάτη ή την ομάδα, όταν παραστεί 
ανάγκη, σύμφωνα πάντα με τους ρυθμούς του πελάτη ή της ομάδας, και την προσαρμογή της 
συμπεριφοράς με τέτοιο τρόπο ώστε οι ενέργειες του συμβούλου να μην παρερμηνεύονται (Salas, 
Sims & Klein, 2004). Ομοίως, η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται ένα κλίμα ενότητας μεταξύ 
ενός συμβούλου και ενός πελάτη ή μεταξύ ενός συμβούλου και μιας ομάδας ονομάζεται σχέση 
συνεργασίας(Salas, Sims & Klein, 2004). 

Επιπλέον, η συμβουλευτική, όπως και άλλες μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης, δεν υφίσταται 
χωρίς διαφωνίες και αυτός είναι ο λόγος που οι δεξιότητες συνεργασίας είναι απαραίτητες. Ας 
υποθέσουμε ότι ο πελάτης θεωρεί ότι οι αντιδράσεις και οι ενέργειες του συμβούλου προς αυτόν 
δεν συνάδουν με αυτό που ζητά από εκείνον. Ο σύμβουλος, με τη σειρά του, μπορεί να ερμηνεύσει 
μια τέτοια «ασυνέπεια» ως αντίσταση του πελάτη να συνεργαστεί. Τέτοια προβλήματα μπορεί να 
προκύψουν λόγω διαφορετικών προοπτικών και κρίσεων. Διαφωνίες όπως αυτή συχνά συνδέονται 
με παρεξηγήσεις σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει ο πελάτης και ο σύμβουλος την σχέση και τις 
μεθόδους που εφαρμόζονται (π.χ. Vera & Speight, 2003). Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει μια 
εκ των προτέρων συζήτηση και συμφωνία για το τί αναμένεται από τη διαδικασία. Αυτή είναι μια 
κοινή διαδικασία στην «εργασιακή συμμαχία», στην οποία σύμβουλοι και πελάτες προσδιορίζουν 
με σαφήνεια τις σχέσεις, τους στόχους και τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς στην αρχή της 
συμβουλευτικής και πορεύονται βάσει αυτών (π.χ. Horvath & Greenberg, 1994). Επιπλέον, η 
συμβουλευτική είναι μια διαδικασία όπου εμπλέκεται και απαιτείται η κρίση του πελάτη και του 
συμβούλου σε κάθε συνεδρία (Strong & Sutherland, 2007). 
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Η συνεργασία εξυπηρετεί σε κάθε στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας. Κατά την προετοιμασία 
του συμβούλου, θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσει και να οργανώσει μια πορεία δράσης, 
ειδικά δομημένη και μελετημένη με βάση τις ικανότητες, τις φιλοδοξίες και τους στόχους του 
πελάτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ειλικρινούς συζήτησης και συνεργασίας μεταξύ του 
συμβούλου και του πελάτη κατά τον καθορισμό των στόχων της διαδικασίας. Ομοίως, ενώ οι 
σύμβουλοι και οι πελάτες διερευνούν και αξιολογούν διαφορετικές εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές διαδρομές, η συνεργασία εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Οι σύμβουλοι θα 
πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα πίσω από τις ερωτήσεις 
σταδιοδρομίας που θέτει ο πελάτης και τους λόγους που κρύβονται πίσω από πιθανούς 
περιορισμούς, αντιλήψεις και δισταγμούς του. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό για τον σύμβουλο 
να χρησιμοποιήσει τις δικές του δυνάμεις για να τον βοηθήσει να βρει λύσεις και να θέσει στόχους 
(Green, Lee, Trask & Reinsheld, 2005). Επιπλέον, η αντίσταση και οι δισταγμοί του πελάτη μπορεί να 
προκαλέσουν απογοήτευση και σύγκρουση στη διαδικασία, που μπορεί να απαιτήσει τροποποίηση 
του πλάνου της συμβουλευτικής. Οι σύμβουλοι χρειάζεται να είναι προσαρμοστικοί, ικανοί να 
διαπραγματεύονται και να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις, προκειμένου να μειώσουν την ένταση 
και να διατηρήσουν τη σχέση. Ως ειδικοί, πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν εφικτές εναλλακτικές 
διαδρομές και να εμπνέουν τους πελάτες τους. 

Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι η ανάπτυξη και η ενίσχυση των δεξιοτήτων συνεργασίας 
είναι απαραίτητη για τους συμβούλους, καθώς αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της συμβουλευτικής 
διαδικασίας και συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίλυση ή την καλύτερη διαχείριση των 
προβλημάτων και ανησυχιών του πελάτη, ειδικά σε περιόδους κρίσης. 

 

Μέθοδοι για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων συνεργασίας 

Γνωστικές Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις  
Οι γνωστικές – συμπεριφοριστικές τεχνικές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους συμβούλους να 
εστιάσουν στην «αναθεώρηση» κάποιων σκέψεων, στάσεων, πεποιθήσεων και συμπεριφορών, 
ώστε να μπορέσουν να επιλύσουν προβλήματα και να προλάβουν ή να διαπραγματευτούν μία 
σύγκρουση (Ellis, 1973). Βάσει αυτής της προσέγγισης, ο σύμβουλος προσπαθεί να βοηθήσει τον 
πελάτη να απαλλαγεί από παράλογες ιδέες και να τις αντικαταστήσει με άλλες, λογικές (Μαλικιώση-
Λοΐζου, 1989). 

Για να επιτύχει τα παραπάνω, ο σύμβουλος χρειάζεται να ακολουθήσει την ακόλουθη διαδικασία: 

• Ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης. 
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•Εντοπισμός των παράλογων πεποιθήσεων και βοήθεια στους πελάτες να τις συνειδητοποιήσουν 
πλήρως. 

• Βοήθεια στους πελάτες για να καταλάβουν πώς αυτές οι παράλογες ιδέες δημιουργούν 
προβλήματα. 

• Βοήθεια προς τους πελάτες για να αλλάξουν αυτές τις παράλογες πεποιθήσεις και να τις 
αντικαταστήσουν με νέες θετικές 

• Ενθάρρυνση προς τους πελάτες να εφαρμόζουν τη διαδικασία της γνωστικής αναδόμησης 

 Αυτή η διαδικασία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με αποτελεσματικότητα και στη διαδικασία 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και οι δισταγμοί των πελατών μπορεί 
να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής και ακόμη και να δημιουργήσουν ένα 
περιβάλλον σύγκρουσης. Από νωρίς, οι σύμβουλοι πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν τέτοια 
θέματα και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα. Με βάση την εμπιστοσύνη και την 
ειλικρίνεια, την ενεργό ακρόαση και την επικοινωνία, οι σύμβουλοι μπορούν να πείσουν τους 
πελάτες να ακολουθήσουν την προαναφερθείσα διαδικασία και να καταλήξουν σε συναίνεση. 

 

Το Coaching είναι επίσης μια μέθοδος που συνδυάζει γνωστικές και συμπεριφορικές τεχνικές (Grant, 
Curtayne & Burton, 2006). 

• Έχοντας μια υποστηρικτική σχέση, στην οποία τα άτομα μπορούν να αισθάνονται ασφαλή να 
εμπιστεύονται και να αναλύουν τα προσωπικά και επαγγελματικά τους ζητήματα, μπορεί να τους 
ανακουφίσει από την ένταση και το άγχος, βοηθώντας τα να διαχειριστούν τις συγκρούσεις πιο 
αποτελεσματικά (Myers, 1999). 

• Η διαδικασία του καθορισμού συγκεκριμένων στόχων και στη συνέχεια της προσπάθειας για την 
επίτευξή τους, μπορεί να ενισχύσει την αυτό-αποτελεσματικότητα (Sheldon & Houser-Marko, 2001) 
με αποτέλεσμα επιτυχείς διαπραγματεύσεις και κλίμα συνεργασίας. 

Η συστηματική συμμετοχή στις παραπάνω διαδικασίες και η υποστήριξη στην αντιμετώπιση της 
αποτυχίας, μπορεί να δημιουργήσει ανθεκτικότητα και να ενισχύσει την αυτορρύθμιση (Baumeister, 
Gailliot, DeWall & Oaten, 2006) που είναι σημαντικά στοιχεία για την επίλυση τυχόν συγκρούσεων 
μεταξύ του συμβούλου και των πελατών του. 
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Ενσυνειδητότητα 
Με βάση τη θεωρία της αλληλεξάρτησης, οι μελετητές ανέπτυξαν πρόσφατα την έννοια της 
κοινωνικής ενσυνειδητότητας, για να περιγράψουν τη φροντίδα προς το άτομο και την ικανοποίηση 
αναγκών των άλλων στη διαπροσωπική αλληλεπίδραση, αποδεικνύοντας ότι οι κοινωνικά 
ενσυνείδητες συμπεριφορές παρατηρούνται και εκτιμώνται από τους άλλους και ότι υψηλότερα 
επίπεδα αντιληπτής ενσυνειδητότητας από τους άλλους οδηγούν σε πιο ευνοϊκές κοινωνικές κρίσεις 
(Van Doesum, Van Lange, & Van Lange, 2013; Van Lange & Van Doesum, 2015). Επιπλέον, έχει 
αποδειχθεί ότι η κοινωνική επίγνωση/ενδιαφέρον παίζει σημαντικό ρόλο στη διαπροσωπική 
αλληλεπίδραση και τις ομαδικές σχέσεις (Van Doesum, Van Prooijen, Verburgh, & Van Lange, 2016). 
Έτσι, το κοινωνικό ενδιαφέρον αντιπροσωπεύει μια νέα προοπτική για τις συνεργατικές 
συμπεριφορές. Οι συνεργατικές συμπεριφορές αναφέρονται στον περιορισμό του ατομικού 
συμφέροντος των ατόμων για τη μεγιστοποίηση του συλλογικού συμφέροντος (Van Vugt, Snyder, 
Tyler, & Biel, 2000). 

Στην κοινωνικά συνειδητή συμπεριφορά, ο ένας σέβεται και προστατεύει την επιλογή του άλλου 
στη διαπροσωπική αλληλεπίδραση, η οποία βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ δύο 
αγνώστων (Declerck et al., 2013). Μελέτες έχουν δείξει ότι η εμπιστοσύνη είναι ένας κρίσιμος 
μηχανισμός που προωθεί τις συνεργατικές συμπεριφορές (Irwin, Edwards, & Tamburello, 2015; 
Parks et al., 2013), ειδικά όταν οι άνθρωποι συναντούν σύγκρουση συμφερόντων (Balliet & Van 
Lange, 2013). Όπως έδειξαν οι Van Lange και Van Doesum (2015), η υψηλή κοινωνική επίγνωση 
προάγει μια στενή σχέση και διευκολύνει τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση. Οι κοινωνικά 
προσεγμένες συμπεριφορές είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση και την οικοδόμηση 
διαπροσωπικών και οικείων σχέσεων. 

Στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, η κοινωνική ενσυνειδητότητα εφαρμόζεται καθώς ο σύμβουλος 
αναγνωρίζει την άμεση ή μελλοντική εμπλοκή του πελάτη στη συμβουλευτική διαδικασία, αξιολογεί 
τις επιπτώσεις των δικών του ενεργειών στη συμπεριφορά των πελατών και διατηρεί θετική στάση 
και αποδοχή σε όλη τη συμβουλευτική διαδικασία . Η αντίληψη της προοπτικής του πελάτη και η 
ενσυναίσθηση είναι επίσης σημαντικές. Παρόλο που οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας μπορεί να έχουν 
ήδη αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης, αυτό μπορεί να μεταφραστεί από τους πελάτες ως περιοριστικό. 
Ενώ η παρουσίαση ορισμένων επιλογών μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική μερικές φορές, η 
δυνατότητα να δίνεται στον πελάτη σε ένα βαθμό ελευθερία επιλογής των μεθόδων και πρακτικών 
που θα εφαρμοστούν μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση και τη διατήρηση διαπροσωπικών 
σχέσεων. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιήσουν το 
πρόγραμμα συμβουλευτικής που ακολουθούν, εάν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη 
εκτίμηση και ικανοποίηση του πελάτη. 
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Αυτοστοχασμός και δια βίου εποπτεία 
Η δια βίου εποπτεία των συμβούλων και των ψυχοθεραπευτών έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως 
βασικό εργαλείο για την ενίσχυση, την υποστήριξη και τη διασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Σήμερα, η εποπτεία των συμβούλων έχει γίνει μία νέα και διακριτή 
υπηρεσία, που βασίζεται σε θεωρητικά μοντέλα, παρέχεται σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα και 
οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Πολλές μελέτες επικεντρώνονται στη 
θετική επίδραση της δια βίου εποπτείας στη βελτίωση της ποιότητας των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών (Vassara, 2016). 

Σύμφωνα με τους Loganbill, Hardy και Delworth (1982), η εποπτεία ορίζεται ως η στενή 
διαπροσωπική σχέση, όπου ένα άτομο έχει αναλάβει να διευκολύνει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
του άλλου. Στο επίκεντρο των ορισμών της εποπτείας βρίσκεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων των 
εποπτευόμενων και η αξιολόγηση του συμβουλευτικού τους έργου. Όπως αναφέρθηκε από τους 
Hawkins and Shohet (2006), το 1987 η Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας έκρινε 
απαραίτητο να διευκρινίσει ότι η εποπτεία δεν γίνεται προς όφελος των εποπτευόμενων, αλλά 
κυρίως προς όφελος των τελικών αποδεκτών των υπηρεσιών. 

Ο αυτοστοχασμός και η δια βίου εποπτεία μπορούν να ωφελήσουν τους συμβούλους να 
επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και την διατήρηση θετικής στάσης απέναντι στους πελάτες, να 
ενισχύσουν δεξιότητες, όπως η συνεργασία και να αντιμετωπίσουν αγχωτικές εργασιακές 
καταστάσεις. 
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