Αριστείδης Νότης - Οικονομολόγος
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩ ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ Ν
ΟΜΑΔΑ Α΄
Στι ς παρακάτω προτάσ ει ς , από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψ ετε σ το τετράδι ό σ ας τον
αρι θμό της καθεμι άς και δί πλ α του την ένδει ξ η Σωσ τ ό, αν η πρότασ η εί ναι σ ωσ τή, ή
Λάθος , αν η πρότασ η εί ναι λ ανθασ μένη .
Α.1. Η θεω ρί α του Abraham M as l ow αφ ορά κυ ρί ως τη δι αδι κασ ί α παρακί νησ ης .
Μονάδες 4
Α.2. Δεν εί ναι ποτέ δυ νατό να υ πάρχει δυσ αρέσ κει α και σ υ γχρόνω ς παρακί νησ η τω ν
εργαζ ομένω ν .
Μονάδες 4
Α.3. Η παθητι κή ακρόασ η χαρακτηρί ζ εται από την προσ πάθει α του δέκτη να
β οηθήσ ει τον πομπό να εκφ ράσ ει και να μεταβ ι β άσ ει με σ ωσ τό τρόπο αυ τό που
επι θυ μεί .
Μονάδες 4
Α.4. Οι «θόρυ β οι » επηρεάζ ου ν την αποτελ εσ ματι κότητα της επι κοι νω νί ας .
Μονάδες 4
Α.5. Ι δι αί τερα θετι κό χαρακτηρι σ τι κό της ομαδι κής συ νεργασ ί ας ,
ψυ χοδυ ναμι κό φ αι νόμενο που ονομ άζ εται “ grou p th ink ” (ομ αδι κή σ κέψ η).

εί ναι

το

Μονάδες 4
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.6. μέχρι και Α.8, να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντι στοι χεί στη σωστή
απάντηση.
Α.6. «Οι ανθρώπι νες ανάγκες είναι ι εραρχι κά δομημένες, σύμφωνα με την
προτεραιότητά τους για ικανοποίηση», υποστήριξε:
α.
Ο Maslow
β.
Ο Herzberg
γ.
Η θεωρία προσδοκιών
δ.
Ο Lewin
Μονάδες 5
Α.7.

Η επικοινωνί α μεταξύ εργαζομένων που βρί σκονται σε διαφορετι κά τμήματα
της επι χείρησης, ονομάζεται :
α.
κάθετη / από πάνω προς τα κάτω επικοινωνί α
β.
κάθετη / από κάτω προς τα πάνω επικοινωνί α
γ.
ορι ζόντια επι κοι νωνία
δ.
τυπική επι κοι νωνία
Μονάδες 5
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Α.8.

Η

στεγανοποί ηση των διαφόρων τμημάτων, τα πολυάρι θμα ιεραρχικά
επίπεδα,
οι
περίπλοκες
και
χρονοβόρες
διαδικασίες
ροής
των
πληροφορι ών, οι ανελαστικοί κανόνες και κανονισμοί επι κοι νωνίας, δε
διευκολύνουν τους ανθρώπους να επικοι νωνούν αποτελεσματι κά. Το
σημαντικό αυτό εμπόδιο, ανήκει:
α. στην κακή επιλογή τρόπου και μέσου
β. στις δομές / δι αδικασίες
γ. στην υπερφόρτωση
δ. στους κώδικες
Μονάδες 5

Να απαντήσετε στην ερώτηση:
Α.9. Οι θεωρίες παρακί νησης οδήγησαν στην εφαρμογή δι αφόρων μεθόδων και
τεχνικών. Ποι ες μεθόδους γνωρίζετε;
Μονάδες 15

ΟΜΑΔΑ Β΄
Β.1.

Ποι α η σ που δαι ότητα της επι κοι νω νί ας ; Αναπτύ ξ τε.
Μονάδες 15

Β.2.

Τι περι λ αμβ άνει η δι αδι κασί α που εάν ακολ ου θεί ται , β ελ τι ώνει σ ημαντι κά την
αποτελ εσ ματι κότητα της μετάδοσ ης του μηνύ ματος από τον πομπό;
Μονάδες 15

Β.3.

Από τι χαρακτηρί ζ εται η ενεργητι κή ακρόασ η και ποι ες εί ναι οι β ασ ι κές της
ενέργει ες ;
Μονάδες 20
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