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Οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των φοιτητών σε σχέση µε τη λειτουργία των 
συµβουλευτικών κέντρων διερευνήθηκαν σε δείγµα φοιτητών (Ν=1184) του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
και του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε τη 
µέθοδο της κατά στρώµατα τυχαίας δειγµατοληψίας ως προς το εκπαιδευτικό ίδρυµα 
και τη σχολή φοίτησης. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ένα 
ερωτηµατολόγιο που κατασκεύασε το 1992 η Α. Καλαντζή-Αζίζι. 
Το ερωτηµατολόγιο αυτό βασίζεται σε ανοικτές κυρίως ερωτήσεις που αποσκοπούν 
στη µελέτη δέκα τοµέων: δηµογραφικά χαρακτηριστικά, οικογενειακή υποδοµή, 
επιλογή σχολής φοίτησης, κατοικία και οικονοµική κατάσταση, ζητήµατα που 
απασχολούν τους φοιτητές γενικώς, προβλήµατα που αντιµετωπίζουν ή 
αντιµετώπισαν οι φοιτητές προσωπικά, πρόθεση συνεργασίας µε ει- δικό του 
συµβουλευτικού κέντρου φοιτητών, δραστηριότητες που θα πρέπει να έχει ένα 
συµβουλευτικό κέντρο φοιτητών και παρατηρήσεις, σκέψεις και προτάσεις σχετικά 
µε την οργάνωση και τη λειτουργία ενός συµβουλευτικού κέντρου φοιτητών. Τα 
ευρήµατα της έρευνας κατέδειξαν τη σηµασία των υπηρεσιών που προσφέρονται από 
τα συµβουλευτικά κέντρα φοιτητών, αλλά και από τα γραφεία διασύνδεσης για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων της φοιτητικής ζωής. Σκοπός της έρευνας ήταν µια 
πρώτη γενική διερεύνηση των αναγκών, των στάσεων και των προσδοκιών του 
φοιτητικού πληθυσµού, και η δηµιουργία ενός πλαισίου περαιτέρω διερεύνησης. Για 
την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού χρησιµοποιήθηκαν κυρίως ανοικτές ερωτήσεις, 
προκειµένου να µην προκαταληφθούν κατά κανένα τρόπο οι απαντήσεις των 
φοιτητών (π.χ. επιλέγοντας µεταξύ έτοιµων απαντήσεων). Ωστόσο η χρήση ανοικτών 
ερωτήσεων περιορίζει σε σηµαντικό βαθµό την ακρίβεια των µετρήσεων, κυρίως ως 
προς τους 12 παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά και τη σκέψη των 



φοιτητών σχετικά µε τους τοµείς διερεύνησης. Τα ευρήµατα της έρευνας προσφέρουν 
υποθέσεις για νέες έρευνες που θα αποσκοπούν στη µελέτη επιµέρους θεµάτων µε τη 
χρήση ψυχολογικών κλιµάκων εγνωσµένων ψυχοµετρικών ιδιοτήτων. Υπήρχε 
συνεπώς ανάγκη για µια επιδηµιολογική έρευνα η οποία δεν θα περιοριζόταν στη 
χορήγηση µιας κλίµακας που µετρά το γενικό επίπεδο της ψυχικής υγείας, αλλά σε 
δεύτερη φάση θα προχωρούσε και στη χορήγηση εξειδικευµένων κλιµάκων που 
προσφέρουν στοιχεία για συγκεκριµένες κλινικές περιοχές. Με αυτό τον τρόπο θα 
ήταν δυνατόν να διερευνηθεί το εύρος των ψυχικών διαταραχών που παρατηρούνται 
στον φοιτητικό πληθυσµό σε σχέση µε τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της 
µετεφηβείας και της πρώτης νεότητας, το πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά 
και το οικογενειακό τους περιβάλλον.  
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