3ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
¾ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό – λάθος»
Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω
προτάσεις.
1. Ένα ιδιωτικό νοσοκοµείο έχει ως αποστολή την παροχή των
υπηρεσιών του, µέσω των οποίων γίνεται δυνατή η εκπλήρωση
του προορισµού του.
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2. Με κριτήριο το χρονικό ορίζοντα µέσα στον οποίο πρέπει να
υλοποιηθούν, οι στόχοι διακρίνονται σε ενδιάµεσους και
τελικούς.
3. Η διαµόρφωση των λειτουργικών προγραµµάτων της επιχείρησης
προηγείται της διαµόρφωσης των λειτουργικών στρατηγικών της.
4. Οι έρευνες στο χώρο της ανθρώπινης συµπεριφοράς έχουν δείξει
ότι η εξειδίκευση συνδέεται θετικά µε την ικανοποίηση και τη
διάθεση των εργαζοµένων για απόδοση.
5. Όσο υψηλότερη είναι η ικανότητα και η διάθεση των
υφισταµένων να αποδίδουν τόσο µεγαλύτερο µπορεί να είναι το
εύρος διοίκησης.
6. Ένα πλεονέκτηµα της τµηµατοποίησης κατά προϊόν ή υπηρεσία
είναι το µικρότερο διοικητικό κόστος.
7. Εξουσία είναι η δυνατότητα ενός ατόµου να επιβάλλει την
επιθυµία του στους άλλους επηρεάζοντας τη συµπεριφορά τους.
8. Τα άτοµα τα οποία ούτε µπορούν ούτε θέλουν να υλοποιούν ένα
έργο θεωρούνται (ως προς το ζήτηµα της ηγεσίας) ανώριµα.
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9. Η καταλληλότερη µορφή ηγεσίας σε κάθε περίπτωση είναι η
αυταρχική.
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10. Κίνητρο για δράση ή υλοποίηση έργου είναι, κατά τον Α. Maslow,
η επιθυµία του ανθρώπου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.
11. Οι κοινωνικές ανάγκες βρίσκονται στη θέση της πυραµίδας των
αναγκών του A. Maslow.
12. Ένας από τους παράγοντες «υγιεινής» του Herzberg είναι και η
σιγουριά που αισθάνεται στη δουλειά του ο εργαζόµενος.
13. Οι άτυπες οµάδες στο χώρο µιας επιχείρησης συγκροτούνται από
τη διοίκησή της.
14. Όταν µεταξύ ποµπού και δέκτη αναπτύσσεται σχέση έντονου
ανταγωνισµού η επικοινωνία περιορίζεται.
15. Η παθητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του
δέκτη να βοηθήσει τον ποµπό να εκφράσει και να µεταβιβάσει µε
σωστό τρόπο αυτό που επιθυµεί.
16. Ο «αντιδραστικός έλεγχος» πραγµατοποιείται πριν αναληφθεί
δράση από την οργάνωση.
17. Το σηµείο εκκίνησης της ορθολογικής διαδικασίας στη λήψη των
αποφάσεων είναι ο ορισµός του προβλήµατος.
18. Τα στερεότυπα περιορίζουν αρκετά την ποιότητα της σκέψης και
τη δηµιουργικότητα.
19. Οι γνώσεις µάνατζµεντ αρκούν για να µπορεί ένα διοικητικό
στέλεχος να ασκεί αποτελεσµατική διοίκηση.

¾ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα..
1. Κάθε στόχος όταν αφορά το σύνολο της επιχείρησης αποτελεί
α) έναν ενδιάµεσο στόχο.
β) έναν τελικό στόχο.
γ) ένα γενικό στόχο.
δ) ένα µακροπρόθεσµο στόχο.
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2. Στο τελευταίο στάδιο της ορθολογικής διαδικασίας του προγραµµατισµού
α) αξιολογούνται οι εναλλακτικές στρατηγικές και επιλέγεται η πλέον
ικανοποιητική.
β) αναλύονται όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την επιχείρηση.
γ) διαµορφώνονται τα λειτουργικά προγράµµατα και οι προϋπολογισµοί.
δ) διερευνάται το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
3. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της εξειδίκευσης της εργασίας είναι
α) η µείωση της ανίας στο χώρο της εργασίας.
β) η µείωση των αναγκών για συντονισµό µεταξύ των διαφόρων θέσεων και
τµηµάτων.
γ) η ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων των εργαζοµένων.
δ) η εύκολη και ελάχιστα δαπανηρή εκπαίδευση των εργαζοµένων.
4. Εύρος διοίκησης είναι
α) η υποχρέωση που έχει κάθε προϊστάµενος να κάνει κάτι.
β) το δικαίωµα που έχει κάθε προϊστάµενος να κάνει κάτι.
γ) ο αριθµός των υφισταµένων που αναλογούν σε κάθε προϊστάµενο.
δ) ο αριθµός των ιεραρχικών επιπέδων.
5. Η πιο σηµαντική µεταβλητή που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο ηγέτης για
να επιλέξει το κατάλληλο πρότυπο ηγεσίας είναι
α) ο αριθµός των ατόµων των οποίων ηγείται.
β) η ωριµότητα των ατόµων των οποίων ηγείται.
γ) το περιβάλλον µέσα στο οποίο ασκεί την ηγεσία.
δ) το έργο που έχει να υλοποιήσει.
6. Σύµφωνα µε τη θεωρία των αναγκών του Α. Maslow,
α) όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες ανάγκες.
β) οι ανάγκες αναγνώρισης είναι πιο δύσκολο να ικανοποιηθούν απ’ ότι οι
ανάγκες για ασφάλεια.
γ) µόνο οι φυσιολογικές ανάγκες έχουν παρακινητική δύναµη.
δ) όσο περισσότερο ικανοποιείται µία ανάγκη τόσο περισσότερο παρακινεί.
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7. Σύµφωνα µε τη θεωρία υγιεινής - παρακίνησης του F. Herzeberg, η ύπαρξη
των παραγόντων «υγιεινής» ή «διατήρησης» στο χώρο της εργασίας
α) δηµιουργεί ευχαρίστηση στους εργαζόµενους.
β) δηµιουργεί παρακίνηση στους εργαζόµενους για όσο το δυνατόν
υψηλότερη απόδοση.
γ) εξασφαλίζει τη µη δυσαρέσκεια των εργαζοµένων.
δ) το α και β.
8. Τα τµήµατα µιας επιχείρησης αποτελούν
α) τυπικές οµάδες.
β) άτυπες οµάδες.
γ) λειτουργικές οµάδες.
δ) το α και γ.
9. Η «οµαδική σκέψη» (groupthink) είναι
α) ένα πλεονέκτηµα των οµάδων.
β) µία αξία των ώριµων και αποτελεσµατικών οµάδων.
γ) ένα χαρακτηριστικό των ηγετών.
δ) ένα πρόβληµα που µπορεί να παρουσιασθεί στη λειτουργία των οµάδων.
10. Ο κώδικας που χρησιµοποιεί κάθε άνθρωπος για να επικοινωνήσει
διαµορφώνεται
α) από τις γνώσεις του.
β) από τις εµπειρίες του.
γ) από την προσωπικότητά του.
δ) από όλα τα παραπάνω.
11. Σε ποιο από τα παρακάτω στάδια επανασυνδέεται η λειτουργία του ελέγχου
µε αυτήν του προγραµµατισµού;
α) Καθορισµός προτύπων
β) Παρακολούθηση - αξιολόγηση - µέτρηση
γ) Σύγκριση συµπεριφορών και αποτελεσµάτων µε πρότυπα
δ) ∆ιόρθωση αποκλίσεων
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12. Ποιο από τα παρακάτω είναι το σηµαντικότερο στάδιο της ορθολογικής
διαδικασίας λήψης αποφάσεων;
α) ∆ιαπίστωση του προβλήµατος / ευκαιρίας
β) Ορισµός του προβλήµατος
γ) Ανάπτυξη / εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων
δ) Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων
13. Στις διανοητικές ικανότητες των αποτελεσµατικών διοικητικών στελεχών,
σύµφωνα µε το R. Katz, περιλαµβάνεται και η
α) ικανότητα ανάπτυξης οργανωτικών δοµών.
β) διαπραγµατευτική ικανότητα.
γ) ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
δ) ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
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¾ Ερωτήσεις αντιστοίχισης
1. Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που
αντιστοιχεί από τη στήλη Β.
Α

Β
1. οι σχέσεις µεταξύ προϊσταµένων
και υφισταµένων πρέπει να είναι

...... θεωρία του A. Maslow

τυπικές
2. ο εργαζόµενος για να έχει διάθεση
να αποδώσει πρέπει να πιστεύει ότι

...... θεωρία των προσδοκιών

οι ανταµοιβές του θα είναι δίκαιες
και ότι οι ανταµοιβές αυτές θα
...... θεωρία του F. Herzberg

µπορέσουν να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες του
3. η

παρακινητική

δύναµη

των

αναγκών είναι αντίστροφη του
βαθµού ικανοποίησής τους
4. ο µέσος άνθρωπος αντιπαθεί την
εργασία,

αποφεύγει

να

αναλαµβάνει ευθύνες και θέλει
πάνω απ’ όλα την ησυχία του
5. η

ύπαρξη

των

παραγόντων

«υγιεινής» στο χώρο της εργασίας
δε δηµιουργεί καµιά ευχαρίστηση
και

παρακίνηση

στους

εργαζόµενους για υψηλή απόδοση
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2. Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τέσσερις αριθµούς που
αντιστοιχούν από τη στήλη Β.
Α

Β
1. διορίζεται
2. αναδεικνύεται

...... προϊστάµενος

3. µιλά στην καρδιά
4. µιλά στο µυαλό
5. εµπνέει

...... ηγέτης

6. εµπνέει φόβο
7. περνά όραµα
8. διαχειρίζεται

¾ Ερωτήσεις διάταξης ή κατάταξης
1. Να τοποθετήσετε κατά σειρά προτεραιότητας για ικανοποίηση τις παρακάτω
κατηγορίες των ανθρωπίνων αναγκών, σύµφωνα µε τη θεωρία του A.
Maslow.
Α. Κοινωνικές ανάγκες
Β. Φυσιολογικές ανάγκες
Γ. Ανάγκες ασφαλείας
∆. Ανάγκες ολοκλήρωσης
Ε. Ανάγκες αναγνώρισης
1. .................., 2. .................., 3. .................., 4. .................., 5. ..................
2. Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα πέντε παρακάτω στάδια της
ορθολογικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Α. Ο ορισµός του προβλήµατος
Β. Η διαπίστωση του προβλήµατος
Γ. Η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων
∆. Η επιλογή µεταξύ των εναλλακτικών λύσεων
Ε. Η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων
1. .................., 2. .................., 3. .................., 4. .................., 5. ..................
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¾ Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού
Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες
λέξεις.
1. Για να είναι αποτελεσµατικός ο προγραµµατισµός, εκτός των άλλων, πρέπει
να τηρούνται οι παρακάτω βασικές αρχές: Η αρχή της χρονικής
.........................., ή αρχή της

.......................... και η αρχή της

.......................... .
2. Ο καθορισµός του .......................... ελέγχου αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα του
οργανωτικού σχεδιασµού για δύο βασικούς λόγους. Πρώτο, γιατί κάθε
προϊστάµενος έχει τη δυνατότητα να διοικεί έναν περιορισµένο αριθµό
υφισταµένων. ∆εύτερο, γιατί συνδέεται αντίστροφα µε τον αριθµό των
.......................... .......................... και, συνεπώς, καθορίζει τη µορφή της
.......................... δοµής της επιχείρησης ή του οργανισµού.
3. Σύµφωνα µε τη θεωρία υγιεινής - παρακίνησης του F. Herzberg, υπάρχουν
δύο κατηγορίες παραγόντων οι οποίοι προσδιορίζουν τη διάθεση των
εργαζοµένων για ................................ . Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι
παράγοντες «....................................» ή «....................................»και στη
δεύτερη

κατηγορία

ανήκουν

οι

παράγοντες

που

ονοµάζονται

«.................................».
4. Έλεγχος είναι το σύνολο των ενεργειών ή δραστηριοτήτων που
εξασφαλίζουν την .......................... και .......................... των λειτουργιών
και συµπεριφορών όλων των συντελεστών της οργάνωσης, ώστε να
επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότητα αυτής.
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
¾ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Τι είναι προγραµµατισµός;
2. Τι είναι η επιχειρησιακή στρατηγική;
3. Τι είναι τα λειτουργικά προγράµµατα της επιχείρησης;
4. Ποια είναι τα βασικά στάδια του προγραµµατισµού;
5. Ποιες είναι οι βασικές αρχές του προγραµµατισµού;
6. Τι είναι οργανωτικός σχεδιασµός;
7. Αναφέρατε πέντε πλεονεκτήµατα της εξειδίκευσης της εργασίας.
8. Τι είναι εύρος ελέγχου;
9. Ποιοι είναι οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες του εύρους ελέγχου;
10. Αναφέρατε τρία µειονεκτήµατα που συνδέονται µε τα πολλά ιεραρχικά
επίπεδα.
11. Αναφέρατε δύο µειονεκτήµατα της γεωγραφικής τµηµατοποίησης.
12. Ποιες είναι οι βασικές πηγές δύναµης του ηγέτη;
13. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ του αυταρχικού και του δηµοκρατικού
προτύπου ηγεσίας;
14. Αναφέρατε πέντε µεθόδους παρακίνησης των εργαζοµένων.
15. Ποια προβλήµατα εµφανίζονται στις ανώριµες οµάδες;
16. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αποτελεσµατική λειτουργία της οµάδας;
17. Αναφέρατε τρία βασικά χαρακτηριστικά ενός σωστού µηνύµατος.
18. Τι απαιτεί η αποτελεσµατική ακρόαση;
19. Ποια είναι τα βασικά στάδια του ελέγχου;
20. Ποια είναι τα βασικά συστήµατα ελέγχου που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
στις οργανώσεις.
21. Ποια είναι τα βασικά στάδια της ορθολογικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων;
22. Αναφέρατε πέντε ρόλους των διοικητικών στελεχών.
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¾ Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης
1. Σχολιάστε την πρόταση: «Η εξειδίκευση (διαίρεση της εργασίας) όχι µόνο
δεν µπόρεσε να αποτελέσει πανάκεια για τη βελτίωση της παραγωγικότητας,
αλλά συγχρόνως δηµιούργησε παρενέργειες µε αρνητικές συνέπειες σε αυτή
και γι’ αυτό επικρίνεται».
2. Εξηγήστε γιατί ο καθορισµός των θέσεων εργασίας και του εύρους ελέγχου
αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα του οργανωτικού σχεδιασµού;
3. Περιγράψτε πως τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων θα µπορούσαν,
σύµφωνα µε τη θεωρία των προσδοκιών, να παρακινήσουν τους
εργαζόµενους για απόδοση.
4. Περιγράψτε συνοπτικά τη διαδικασία της διαπροσωπικής επικοινωνίας.
5. Περιγράψτε συνοπτικά δύο σηµαντικά «εµπόδια» της σκέψης µας, όταν
πρόκειται να πάρουµε αποφάσεις ή να λύσουµε προβλήµατα.
¾ Συνδυασµός ερωτήσεων της µορφής «σωστό - λάθος»
και σύντοµης απάντησης
1.

Α. Σηµειώσετε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή
λανθασµένη περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο
γράµµα Σ ή Λ.
• Η τεχνολογία
λειτουργίες

της

που

χρησιµοποιείται στις διάφορες

επιχείρησης

είναι

προσδιοριστικός

Σ

Λ

Σ

Λ

παράγοντας του σχεδιασµού των θέσεων εργασίας.
Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
2.

Α. Σηµειώσετε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή
λανθασµένη περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο
γράµµα Σ ή Λ.
• Αν δεν ισχύει η αρχή της απόλυτης ευθύνης, τότε είναι
πολύ εύκολη η αποφυγή των ευθυνών µέσω της
µεταβίβασης της εξουσίας.
Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
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3.

Α. Σηµειώσετε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή
λανθασµένη περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο
γράµµα Σ ή Λ.
• Η ηγεσία κατά το αυταρχικό πρότυπο ενδείκνυται όταν οι
εργαζόµενοι έχουν υψηλή ωριµότητα.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
4.

Α. Σηµειώσετε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή
λανθασµένη περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο
γράµµα Σ ή Λ.
• Η καλή επικοινωνία µεταξύ δύο ανθρώπων προϋποθέτει
την κατανόηση από αυτούς των διαφορών τους.
Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.

5.

Α. Σηµειώσετε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή
λανθασµένη περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο
γράµµα Σ ή Λ.
• Η οµαδική λήψη αποφάσεων δεν έχει µειονεκτήµατα.
Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
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