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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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 Οι δίκαιες ανταμοιβές του εργαζομένου είναι στοιχείο της βασικής λογικής της
θεωρίας των προσδοκιών.
Μονάδες 4
Α.2 Τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας πηγάζουν τόσο από τον πομπό και το δέκτη όσο
και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή πραγματοποιείται.
Μονάδες 4
Α.3 Μια ομάδα φίλων αποτελεί άτυπη ομάδα.
Μονάδες 4
Α.4 Η παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, η
οποία παρατηρείται και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις, είναι η οριζόντια επικοινωνία.
Μονάδες 4
Α.5 Η ποιοτική βελτίωση της επικοινωνίας επικεντρώνεται στην αύξηση των
πληροφοριών που μεταβιβάζονται.
Μονάδες 4
Α.6 Η ωριμότητα των ατόμων είναι η πιο σημαντική μεταβλητή που θα πρέπει να λάβει
υπόψη του ο ηγέτης, για να επιλέξει το κατάλληλο πρότυπο ηγεσίας.
Μονάδες 4
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμά της.
Α.7 Σύμφωνα με τη θεωρία υγιεινής - παρακίνησης του F. Herzberg, ένας από τους
βασικούς παράγοντες «υγιεινής» ή «διατήρησης» είναι:
α. η αναγνώριση των προσπαθειών, των επιδόσεων και των όσων προσφέρει ο
εργαζόμενος.
β. οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης - προαγωγών του εργαζομένου.
γ. η σιγουριά που αισθάνεται στη δουλειά του ο εργαζόμενος.
δ. το περιεχόμενο της εργασίας που κάνει ο εργαζόμενος, δηλαδή το πόσο ενδιαφέρον
και σημαντικό το θεωρεί.
Μονάδες 6
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Α.8 Ο ηγέτης :
α. ελέγχει
β. εμπνέει φόβο
γ. διορίζεται
δ. περνά όραμα
Μονάδες 6
Α.9 Σύμφωνα με τον Maslow, την ανώτερη κατηγορία αναγκών και την τελευταία από
άποψη προτεραιότητας αποτελούν οι :
α. κοινωνικές ανάγκες.
β. ανάγκες για ασφάλεια.
γ. φυσιολογικές - βιολογικές ανάγκες.
δ. ανάγκες ολοκλήρωσης.
Μονάδες 6
Α.10 Να αναλύσετε το πρότυπο ηγετικής συμπεριφοράς «προσανατολισμός προς
τους ανθρώπους».
Μονάδες 8
ΟΜΑΔΑ Β
Β.1 Να αναλύσετε τα ακόλουθα βασικά στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας:
α. Δίκτυα (κανάλια) μεταβίβασης
β. Σύλληψη του δέκτη
γ. Έλεγχος – feed back
Μονάδες 12
Β.2 Ποια είναι τα συνήθη προβλήματα λειτουργίας των ομάδων; Να αναφερθείτε
αναλυτικά και στο αρνητικό χαρακτηριστικό του groupthink.
Μονάδες 16
Β.3. Να αναλύσετε την παθητική ακρόαση.
Μονάδες 14
Β.4 Να περιγράψετε την κατηγορία των κοινωνικών αναγκών, όπως αυτή αναφέρεται
στη θεωρία του Α.
Μονάδες 8

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Α.10

Ο ηγέτης που ακολουθεί αυτόν τον τρόπο διοίκησης θεωρεί τον άνθρωπο τον

σπουδαιότερο

συντελεστή

παραγωγής,

αποδέχεται

τις

ιδιαιτερότητές

του

και

αναπτύσσει σχέσεις φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Πιστεύει ακόμη ότι, αν
ικανοποιούνται τα μέλη της ομάδας του, τότε και η παραγωγή θα είναι ικανοποιητική. Η
ηγετική συμπεριφορά στρέφεται κυρίως στην ανάπτυξη και ικανοποίηση των
ανθρώπων και στη διατήρηση ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ του ηγέτη και των
συναδέλφων του.
ΟΜΑΔΑ Β

Β.1 Δίκτυα (κανάλια) μεταβίβασης. Πρόκειται για τα μέσα με τα οποία το μήνυμα
μεταφέρεται στο δέκτη, όπως η ατμόσφαιρα, τα αντικείμενα, τα μέσα τηλεπικοινωνιών.
Σύλληψη του δέκτη. Ο δέκτης με τις αισθήσεις του, κατά κύριο λόγο την ακοή και την
όραση και κατά δεύτερο την όσφρηση, την αφή, τη γεύση, συλλαμβάνει το μήνυμα
που ο πομπός έχει στείλει.
Έλεγχος-feed back. Τέλος, το αποτέλεσμα που έχει επιφέρει το μήνυμα στο δέκτη με
την

επανάληψη

της

διαδικασίας

στον

πομπό

με

το

μηχανισμό

ανατροφοδότησης/ελέγχου (feed back).
Β.2 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.
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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.3 Παθητική ακρόαση. Τα χαρακτηριστικά της είναι η σωστή σύλληψη, επεξεργασία
και ερμηνεία από το δέκτη των μηνυμάτων που του στέλνει ο πομπός. Η επιτυχημένη
παθητική ακρόαση απαιτεί τις παρακάτω βασικές ενέργειες:
• Εξάλειψη των θορύβων με την ευρεία έννοια και των ενοχλήσεων που εμποδίζουν τον
πομπό να εκφραστεί και προκαλούν αλλοιώσεις και παρερμηνείες στο μήνυμα.
• Συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη, για να συλλάβει συνολικά το μήνυμα και να
αποφύγει τα βιαστικά συμπεράσματα, πριν ακόμη ολοκληρωθεί το μήνυμα.
• Οπτική επαφή και νεύματα, ώστε να αντιλαμβάνεται ο πομπός ότι ο δέκτης τον
παρακολουθεί και ότι έχει συγκεντρωμένη την προσοχή του σ’ αυτόν (τον πομπό).
• Έλεγχο των προκαταλήψεων του δέκτη και της πιθανής ευαισθησίας του στις λέξεις ή
τα χαρακτηριστικά του πομπού, ώστε να γίνεται κατανοητό το πραγματικό νόημα του
μηνύματος.
Β.4

Κοινωνικές ανάγκες. Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι ανάγκες του

ανθρώπου να ανήκει σε μια ή περισσότερες κοινωνικές ομάδες, να γίνεται αποδεκτός
από αυτές, να αναπτύσσει φιλικές σχέσεις, να προσφέρει και να κερδίζει αγάπη και
στοργή. Για να γίνουν οι κοινωνικές ανάγκες η κυρίαρχη κατηγορία παρακίνησης, είναι
απαραίτητη η ικανοποίηση των φυσιολογικών και των αναγκών ασφαλείας.
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