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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α.1. Ο Henri Fayol υποστήριξε ότι με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων είναι
δυνατόν να υπάρξει αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να δαπανάται άσκοπα
ανθρώπινη εργασία.
Α.2. Οι οικονομικοί παράγοντες είναι το βασικότερο στοιχείο του περιβάλλοντος της
επιχείρησης.
Α.3. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η μόρφωση των ανθρώπων.
Α.4. Όταν μεταξύ πομπού και δέκτη αναπτύσσεται σχέση έντονου ανταγωνισμού η
επικοινωνία περιορίζεται.
Α.5. Σύμφωνα με τη θεωρία του A. Maslow, απαιτείται να ικανοποιηθεί πλήρως μία
κατηγορία ανθρώπινων αναγκών για να εμφανιστεί η επόμενη.
Α.6. Ο ηγέτης, ο οποίος ακολουθεί τον τρόπο διοίκησης που ονομάζεται
«προσανατολισμός προς τους ανθρώπους», θεωρεί ότι, όταν οι στόχοι του έργου
επιτυγχάνονται, τότε και τα μέλη της ομάδας μπορούν να ικανοποιηθούν.
Μονάδες 24
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 και Α.8, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό
της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.7. Αν μια επιχείρηση έχει:
α. χαμηλή παραγωγικότητα, αυτό σημαίνει ότι θα έχει χαμηλό κόστος που θα της
επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές.
β. υψηλή παραγωγικότητα, αυτό σημαίνει ότι θα έχει υψηλό κόστος που θα της
επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές.
γ. υψηλή παραγωγικότητα, αυτό σημαίνει ότι θα έχει χαμηλό κόστος που θα της
επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές.
δ. χαμηλή παραγωγικότητα, αυτό σημαίνει ότι θα έχει υψηλό κόστος που θα της
επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές.
Μονάδες 6
Α.8. Ο κώδικας που χρησιμοποιεί κάθε άνθρωπος για να επικοινωνήσει διαμορφώνεται
κυρίως:
α. από τις γνώσεις του
β. από τις εμπειρίες του
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γ. από την προσωπικότητά του
δ. από όλα τα παραπάνω
Μονάδες 6
Α.9.

Πώς επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας;
Μονάδες 14
ΟΜΑΔΑ Β΄

Β.1. Ποια είναι τα συνήθη προβλήματα ή μειονεκτήματα που παρατηρούνται στη
λειτουργία των ομάδων; Να αναλύσετε το φαινόμενο της «ομαδικής σκέψης»
(groupthink).
Μονάδες 16
Β.2. Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης – Management, να
περιγράψετε την Οργάνωση και να αναφέρετε με τι συνήθως αυτή εκφράζεται.
Μονάδες 16
Β.3. Πώς συμβάλλουν στη βελτίωση ενός μηνύματος επικοινωνίας
α) η σαφήνεια και η ακρίβεια του μηνύματος;
Μονάδες 6
β) η πληρότητα του μηνύματος;
Μονάδες 6
γ) η περιεκτικότητα και η συντομία του μηνύματος;
Μονάδες 6

Τα θέματα επιμελήθηκε:
Καμαρινός Γιώργος – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός
mail: geeconomy@yahoo.com
Πτυχιούχος του Ε.Κ.Π.Α. /
τμήμα Οικονομικών Επιστημών
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α.1. Λάθος

Α.2 Σωστό

Α.3 Λάθος

Α.4 Σωστό

Α.5 Λάθος

Α.6 Λάθος

Α.7 γ.

Α.8 δ.

Α.9 Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας επιτυγχάνεται με την καλύτερη
οργάνωσή της, με τη βελτίωση του επιπέδου των εργαζομένων και βέβαια με τα
κατάλληλα κίνητρα προς τους εργαζόμενους. Ισχυρά κίνητρα είναι η καλύτερη
αμοιβή, το κλίμα σιγουριάς για την εργασία του, οι καλές συνθήκες εργασίας και ό,τι
άλλο ενισχύει την ύπαρξη αξιοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών, στη βάση
της φιλοσοφίας ότι η παραγωγή είναι συλλογική διαδικασία.
ΟΜΑΔΑ Β
Β.1 Τα πιο συνήθη προβλήματα ή μειονεκτήματα σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι:
- Η απώλεια χρόνου, η αναβλητικότητα και η αναποφασιστικότητα, λόγω διαφωνιών,
διαφορετικών αντιλήψεων και μη εφαρμογής σωστών κανόνων και διαδικασιών
λειτουργίας.
- Επειδή η ευθύνη στην ομαδική σκέψη διαιρείται, τα άτομα συμπεριφέρονται
λιγότερο υπεύθυνα.
- Αντί για συναίνεση, υπάρχει συμβιβασμός και επικρατεί η πλειοψηφία.
Ιδιαίτερα αρνητικό χαρακτηριστικό είναι αυτό το οποίο αποκαλείται “ομαδική
σκέψη” (groupthink). Πρόκειται για ένα ψυχοδυναμικό φαινόμενο που συνδέεται με
την ψυχολογία των ατόμων και της ομάδας. Όταν συμβαίνει, τότε μειώνεται η
διανοητική ικανότητα και η λογική κρίση της ομάδας, παραγνωρίζεται η
αντικειμενικότητα και η πραγματικότητα, γίνεται εκλογίκευση μη λογικών
καταστάσεων, προτάσεων και αποφάσεων, τα άτομα αυτολογοκρίνονται και
πιέζονται να συμμορφωθούν σε εξωπραγματικά πρότυπα ή κανόνες, με τα οποία
κανείς δεν θα συμφωνούσε ως άτομο εκτός ομάδας.
Β.2
Είναι ο συνδυασμός των δομών (θέσεων εργασίας, τμημάτων, σχέσεων
εξουσίας, ιεραρχικών επιπέδων), των διαδικασιών και των κανόνων λειτουργίας,
ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα στην επιχείρηση (ή στον οργανισμό).
Με τη λειτουργία αυτή γίνεται σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή μιας
δράσης, τη λήψη μιας απόφασης, τα είδη διαδικασιών και κανόνων, σύμφωνα με τα
οποία επιλύονται τα προβλήματα σε έναν οργανισμό, όπως η επιχείρηση, το σχολείο
κτλ. Επομένως, η οργάνωση είναι η διαδικασία με την οποία το σύνολο των εργασιών
που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ταξινομείται σε
επιμέρους καθήκοντα, κατανέμεται στα κατάλληλα στελέχη, στα οποία αναθέτονται
παράλληλα οι σχετικές ευθύνες και διαθέτονται οι κατάλληλοι πόροι. Η λειτουργία
αυτή καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός “οργανισμού” με συγκεκριμένη δομή και
λειτουργική διάρθρωση. Η επιχείρηση αποτελεί μια μορφή τέτοιου οργανισμού που
ασχολείται με παραγωγικές δραστηριότητες με σκοπό την επίτευξη κέρδους.
Επομένως, η οργάνωση εκφράζεται συνήθως με:
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α. Οργανόγραμμα, το οποίο παρουσιάζει την οργανωτική διάρθρωση, δηλ. μια
σχηματική απεικόνιση σε διάγραμμα διευθύνσεων, τμημάτων κτλ., που υπάρχουν σε
μια επιχείρηση.
β. Καταμερισμό των εργασιών.
γ. Εκχώρηση εξουσίας σε χαμηλότερα κλιμάκια της διοίκησης.
δ. Τμηματοποίηση των λειτουργιών ή με άλλη μορφή τμηματοποίησης.
Β.3
Σαφήνεια- ακρίβεια. Κάθε μήνυμα, για να γίνει εύκολα αντιληπτό και
κατανοητό από το δέκτη, πρέπει να διακρίνεται από τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια.
Αυτή εξαρτάται τόσο από το χρησιμοποιούμενο κώδικα, όσο και από τη δομή του. Οι
πληροφορίες που περιέχει θα πρέπει να είναι ακριβείς και λέξεις, όπως “αρκετά”,
“σύντομα” κ.ά., θα πρέπει να αποφεύγονται. Επίσης προτάσεις πολυσύνθετες και
αφηρημένες κάνουν δυσκολονόητο το μήνυμα και έχουν αρνητική χρησιμότητα. Οι
Αμερικανικοί Οργανισμοί χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά την ένδειξη KISS (Keep it
simple stupid), για να δηλώσουν την ασάφεια των μηνυμάτων.
Πληρότητα. Το μήνυμα πρέπει να περιέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι
αναγκαίες, για να γίνει κατανοητό από το δέκτη αυτό που θέλουμε να του
μεταβιβάσουμε. Όταν οι πληροφορίες είναι ελλιπείς, ο δέκτης έχοντας την τάση να
συμπληρώνει από μόνος του τα πληροφοριακά κενά μπορεί, χωρίς να το θέλει,
να διαστρεβλώνει το νόημα του μηνύματος. Επίσης, ο δέκτης πρέπει να έχει την
υπομονή να πάρει ολόκληρο το μήνυμα. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν περιμένουν
ολόκληρο το μήνυμα, αλλά σπεύδουν να βγάλουν συμπεράσματα μόνον από ένα
πρώτο μέρος του.
Περιεκτικότητα-συντομία. Η περιεκτικότητα και η συντομία του μηνύματος
αυξάνει τις δυνατότητες σύλληψής του από το δέκτη και βέβαια μειώνει το κόστος
της επικοινωνίας. Οι φλυαρίες και οι επαναλήψεις κουράζουν το δέκτη και επιδρούν
αρνητικά στη διάθεσή του για επικοινωνία. Συχνό είναι το φαινόμενο να γράφουμε
πολλές σελίδες ή να μιλάμε πολύ ώρα, για να πούμε πράγματα που μπορούν να
διατυπωθούν με δύο προτάσεις. Είναι χρήσιμο να δίνεται το περιεχόμενο του
μηνύματος με όσο λιγότερες λέξεις γίνεται. Βέβαια η περιεκτικότητα δε θα πρέπει να
λειτουργεί σε βάρος της πληρότητας.

