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Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Η ύπαρξη των παραγόντων «υγιεινής ή διατήρησης» (κατά τον Herzberg) δηµιουργεί ευχαρίστηση και παρακίνηση για 
υψηλή απόδοση στους εργαζόµενους.  

2. Η ικανότητα και η διάθεση ενός ατόµου να υλοποιήσει ένα έργο αρκούν για να χαρακτηριστεί το άτοµο ώριµο.  
3. Ο ηγέτης στο εξουσιοδοτικό πρότυπο δίνει το δικαίωµα να αποφασίζουν σε πολλά θέµατα οι συνεργάτες του και ο 

ρόλος του είναι πολύ περιορισµένος.  
4. Η έννοια της ηγεσίας είναι ταυτόσηµη µε τις έννοιες της δύναµης, της επιρροής και της εξουσίας.  
5. Ηγεσία ή ηγετική συµπεριφορά ενός ατόµου είναι το σύνολο των ενεργειών εκείνων, οι οποίες επιδρούν πάνω στους 

άλλους ανθρώπους και τους κάνουν να τον «ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυµα» και να του έχουν εµπιστοσύνη.  
6. Σύµφωνα µε τη θεωρία του A. Maslow, απαιτείται να ικανοποιηθεί πλήρως µία κατηγορία ανθρώπινων αναγκών για να 

εµφανιστεί η επόµενη.  
7. Η παρακινητική δύναµη των αναγκών είναι αντίστροφη του βαθµού ικανοποίησής τους, σύµφωνα µε τη θεωρία του 

Herzberg.  
8. Συµπεράσµατα από έρευνες έδειξαν ότι ο αυταρχικός τρόπος διοίκησης οδηγεί σε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και 

ικανοποίηση των µελών της οµάδας. 
9. Στο δηµοκρατικό πρότυπο ηγεσίας, ο ηγέτης δίνει το δικαίωµα να αποφασίζουν σε πολλά θέµατα οι συνεργάτες του 

και ο ρόλος του είναι πολύ περιορισµένος.  
10. Σύµφωνα µε τον F. Herzberg, οι προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης – προαγωγών του εργαζοµένου ανήκουν στην 

κατηγορία των παραγόντων που ονοµάζονται «κίνητρα». 
11. Σύµφωνα µε τον F. Herzberg, ο τρόπος εποπτείας από τον προϊστάµενο ανήκει στην κατηγορία των παραγόντων που 

ονοµάζονται «κίνητρα».  
12. 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. 
13. Οι πρόσθετες αµοιβές για παραγωγικότητα (πριµ παραγωγικότητας) είναι µία από τις µεθόδους παρακίνησης των 

εργαζοµένων. 
14. Τα άτοµα τα οποία θέλουν και µπορούν να υλοποιούν το έργο έχουν υψηλή ωριµότητα (για το ζήτηµα της ηγεσίας) και 

προφανώς οι καταλληλότερες µορφές ηγεσίας είναι οι συµµετοχικές. 
15. Επιρροή είναι το νόµιµο δικαίωµα που έχει κάποιος να εξασκεί τη δύναµη που διαθέτει. 
16.  Σύµφωνα µε τη θεωρία του A. Maslow, η παρακινητική δύναµη των αναγκών είναι ανάλογη του βαθµού ικανοποίησής 

τους. 
17. Στο εξουσιοδοτικό πρότυπο ηγεσίας, ο ηγέτης δίνει το δικαίωµα να αποφασίζουν σε πολλά θέµατα οι συνεργάτες του 

και ο ρόλος του είναι πολύ περιορισµένος. 
18. Οι δίκαιες ανταµοιβές του εργαζοµένου είναι στοιχείο της βασικής λογικής της θεωρίας των προσδοκιών. 
19. Μία από τις ενέργειες του καλού προϊσταµένου που µπορεί να παρακινήσει τους συνεργάτες του για υψηλή απόδοση 

είναι η ελευθερία πρωτοβουλιών που τους παρέχει και η ενθάρρυνση για συµµετοχή µε ιδέες και προτάσεις. 
20. Ο ηγέτης στηρίζεται στην τυπική εξουσία, ενώ ο προϊστάµενος πείθει και περνά όραµα.  
21. Αποκωδικοποίηση είναι η διαδικασία µέσω της οποίας ο δέκτης µετατρέπει το µήνυµα σε νόηµα, δίνοντας σηµασία 

στις λέξεις, τις κινήσεις ή τα σύµβολα.  
22. Μια βασική ενέργεια της ενεργητικής ακρόασης είναι η συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη, για να συλλάβει συνολικά 

το µήνυµα και να αποφύγει τα βιαστικά συµπεράσµατα, πριν ακόµη ολοκληρωθεί το µήνυµα.  
23. Όταν η µοναδική µορφή επικοινωνίας σε µια επιχείρηση είναι κάθετη, από πάνω προς τα κάτω, τότε το σύστηµα 

οργάνωσης της επιχείρησης είναι αυταρχικό.  
24. Οι άτυπες οµάδες στο χώρο µιας επιχείρησης συγκροτούνται από τη διοίκησή της.  
25. Όταν µεταξύ ποµπού και δέκτη αναπτύσσεται σχέση έντονου ανταγωνισµού η επικοινωνία περιορίζεται. 
26. Η παθητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του δέκτη να βοηθήσει τον ποµπό να εκφράσει και να 

µεταβιβάσει µε σωστό τρόπο αυτό που επιθυµεί. 
27. Σύµφωνα µε τη θεωρία υγιεινής-παρακίνησης του F. Herzberg οι προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης - προαγωγών 

του εργαζοµένου ανήκουν στους παράγοντες “υγιεινής” ή “διατήρησης”.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ∆ιοικητικές λειτουργίες 
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28. Τυπική οµάδα συγκροτούν τα άτοµα που η διοίκηση συνειδητά οµαδοποιεί µε σκοπό την επίτευξη συγκεκριµένου 

έργου.  
29. Ο τρόπος µετάδοσης του µηνύµατος αποτελεί τον πιο κρίσιµο παράγοντα της διαπροσωπικής προφορικής 

επικοινωνίας, αφού µέσω αυτού δεν ανταλλάσσονται µόνο πληροφορίες, αλλά ταυτόχρονα και συναισθήµατα. 
30. Η ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και της προσωπικότητας του εργαζοµένου µέσω της εργασίας του, 

σύµφωνα µε τη θεωρία υγιεινής - παρακίνησης του F. Herzberg, ανήκουν στους παράγοντες που ονοµάζονται 
“κίνητρα”. 

31. Σε µια οµάδα, ανάλογα µε τη φύση της και την ωριµότητά της, µπορεί να υπάρχουν περισσότεροι τυπικοί ή άτυποι 
ηγέτες και τυπικά ή άτυπα να συναλλάσσονται, ανάλογα µε το έργο και την κατάσταση της οµάδας. 

32. Σύµφωνα µε τη δοµή των ανθρωπίνων αναγκών κατά τον A.Maslow, οι ανάγκες αναγνώρισης είναι η ανώτερη 
κατηγορία αναγκών και τελευταία από άποψη προτεραιότητας.  

33. Η «οµαδική σκέψη» (groupthink) αποτελεί ένα ψυχοδυναµικό φαινόµενο, το οποίο όταν συµβαίνει, µεταξύ άλλων, 
µειώνει τη διανοητική ικανότητα και τη λογική κρίση της οµάδας. 

34. Στο δηµοκρατικό πρότυπο ηγεσίας, ο ηγέτης δίνει το δικαίωµα να αποφασίζουν σε πολλά θέµατα οι συνεργάτες του 
και ο ρόλος του είναι πολύ περιορισµένος.  

35. Η έννοια της ηγεσίας δεν είναι σε καµιά περίπτωση ταυτόσηµη µε τις έννοιες της δύναµης, της επιρροής και της 
εξουσίας.  

36. Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία µε την οποία ο δέκτης µετατρέπει αυτό που θέλει να µεταβιβάσει σε ένα νόηµα µε τη 
µορφή του µηνύµατος.  

37. H παρακίνηση του εργαζοµένου για απόδοση σύµφωνα µε τη θεωρία των προσδοκιών προϋποθέτει και τη δίκαιη 
µεταχείρισή του σχετικά µε τις αµοιβές του.  

38. Επιρροή είναι το νόµιµο δικαίωµα που έχει κάποιος να εξασκεί τη δύναµη που διαθέτει.  
39. Οι δοµές/διαδικασίες που εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς αποτελούν φυσιολογικά εµπόδια της 

επικοινωνίας.  
40. H «γλώσσα του λόγου» είναι συνήθως πιο ειλικρινής από τη «γλώσσα του σώµατος», αφού το άτοµο µπορεί να ελέγχει 

πολύ καλύτερα τα λόγια του απ’ ό,τι την έκφραση του σώµατός του. 
 
 
Σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 

41. Με κριτήριο τον τρόπο λήψης απόφασης, το πρότυπο του ηγέτη χαρακτηρίζεται :  
i) ώριµο. 
ii)  προσανατολισµένο στα καθήκοντα.  
iii)  δηµοκρατικό.  
iv) προσανατολισµένο στους ανθρώπους.  

42. Σύµφωνα µε τον Maslow, την ανώτερη κατηγορία αναγκών και την τελευταία από άποψη προτεραιότητας αποτελούν 
οι :  
i) κοινωνικές ανάγκες.  
ii)  ανάγκες για ασφάλεια.  
iii)  φυσιολογικές - βιολογικές ανάγκες.  
iv) ανάγκες ολοκλήρωσης. 

43. Σύµφωνα µε τη θεωρία υγιεινής - παρακίνησης του F. Herzberg, ένας από τους βασικούς παράγοντες «υγιεινής» ή 
«διατήρησης» είναι:  
i) η αναγνώριση των προσπαθειών, των επιδόσεων και των όσων προσφέρει ο εργαζόµενος.  
ii)  οι προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης - προαγωγών του εργαζοµένου.  
iii)  η σιγουριά που αισθάνεται στη δουλειά του ο εργαζόµενος.  
iv) το περιεχόµενο της εργασίας που κάνει ο εργαζόµενος, δηλαδή το πόσο ενδιαφέρον και σηµαντικό το θεωρεί. 

44. Σύµφωνα µε τη θεωρία των αναγκών του Α. Maslow, οι ανάγκες που έχει ο άνθρωπος για να πραγµατοποιήσει όλα τα 
όνειρα, τα οράµατα και τις προσδοκίες του ανήκουν:  
i) στις εγωιστικές ανάγκες ή ανάγκες αναγνώρισης.  
ii)  στις κοινωνικές ανάγκες.  
iii)  στις ανάγκες για ασφάλεια.  
iv) στις ανάγκες ολοκλήρωσης. 

45. Ο ηγέτης:  
i) ελέγχει.  
ii)  εµπνέει φόβο.  
iii)  διορίζεται. 
iv) περνά όραµα.  
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46. Σύµφωνα µε τη θεωρία των αναγκών του A. Maslow, η ανάγκη του ανθρώπου για αυτοσεβασµό και αυτοεκτίµηση 

ανήκει: 
i) στις ανάγκες για ασφάλεια. 
ii)  στις κοινωνικές ανάγκες.  
iii)  στις εγωιστικές ανάγκες ή ανάγκες αναγνώρισης. 
iv) στις ανάγκες ολοκλήρωσης. 

47. Το κύριο χαρακτηριστικό του ηγέτη είναι να :  
i) εµπνέει φόβο.  
ii)  διαχειρίζεται.  
iii)  στηρίζεται στην τυπική εξουσία.  
iv) περνά όραµα. 

48. Η επικοινωνία στις επιχειρήσεις µπορεί να γίνει 
i) από τα ανώτερα κλιµάκια προς τα κατώτερα. 
ii)  από τα κατώτερα κλιµάκια προς τα ανώτερα. 
iii)  οριζόντια, δηλαδή µεταξύ εργαζοµένων που βρίσκονται σε διαφορετικά τµήµατα της επιχείρησης. 
iv) µε όλες τις παραπάνω µορφές. 

49. Τα τµήµατα µιας επιχείρησης αποτελούν  
i) τυπικές οµάδες.  
ii)  άτυπες οµάδες.  
iii)  κάθετες οµάδες.  
iv) τα i) και iii).  

50. Η «οµαδική σκέψη» (groupthink) είναι  
i) ένα πλεονέκτηµα των οµάδων.  
ii)  µία αξία των ώριµων και αποτελεσµατικών οµάδων.  
iii)  ένα χαρακτηριστικό των ηγετών.  
iv) ένα πρόβληµα που µπορεί να παρουσιασθεί στη λειτουργία των οµάδων.  

51. Ο κώδικας που χρησιµοποιεί κάθε άνθρωπος για να επικοινωνήσει διαµορφώνεται  
i) από τις γνώσεις του.  
ii)  από τις εµπειρίες του.  
iii)  από την προσωπικότητά του.  
iv) από όλα τα παραπάνω. 

52. Σύµφωνα µε τις θεωρίες της παρακίνησης των εργαζοµένων:  
i) η σπάνια εναλλαγή των θέσεων εργασίας των εργαζοµένων µειώνει τη ρουτίνα. 
ii)  οι σταθερές αµοιβές δηµιουργούν ευχαρίστηση και παρακίνηση για υψηλή απόδοση. 
iii)  η ελευθερία πρωτοβουλιών οδηγεί σε καλύτερη επαγγελµατική εξέλιξη. 
iv) η παρακινητική δύναµη των αναγκών είναι αντίστροφη του βαθµού  ικανοποίησής τους. 

53. Βασική ενέργεια της ενεργητικής ακρόασης είναι: 
i) η εξάλειψη των θορύβων που εµποδίζουν τον ποµπό να εκφραστεί. 
ii)  η συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη για να συλλάβει συνολικά το µήνυµα. 
iii)  οπτική επαφή και τα νεύµατα, ώστε να αντιλαµβάνεται ο ποµπός ότι ο δέκτης τον παρακολουθεί. 
iv) η ενσυναίσθηση, που σηµαίνει ότι ο δέκτης ακούει και κατανοεί από τη θέση του ποµπού όσα ο τελευταίος του 

µεταβιβάζει. 
54. Η πιο σηµαντική µεταβλητή που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο ηγέτης, για να επιλέξει το κατάλληλο πρότυπο 

ηγεσίας, είναι:  
i) το έργο που έχει να υλοποιήσει  
ii)  το περιβάλλον µέσα στο οποίο ασκεί την ηγεσία  
iii)  η ωριµότητα των ατόµων  
iv) το σύστηµα αµοιβών. 

55. Οµάδα αποτελούν 
i) οι επιβάτες τρένου 
ii)  ο σύλλογος καθηγητών του σχολείου 
iii)  οι θεατές µιας κινηµατογραφικής ταινίας 
iv) οι επισκέπτες ενός ζωολογικού κήπου. 
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56. Όταν η εξουσία ασκείται αυταρχικά, αυτό αποτελεί βασικό εµπόδιο επικοινωνίας που αναφέρεται 

i) στην προδιάθεση-προκατάληψη 
ii)  στις δοµές/διαδικασίες 
iii)  στις σχέσεις µεταξύ ποµπού και δέκτη 
iv) στην υπερφόρτωση. 

57. Ένας από τους βασικούς παράγοντες της «υγιεινής» ή «διατήρησης» της θεωρίας υγιεινής-παρακίνησης του                
F. Herzberg είναι 
i) οι προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης-προαγωγών του εργαζοµένου 
ii)  ο τρόπος εποπτείας από τον προϊστάµενο 
iii)  η αναγνώριση των προσπαθειών, των επιδόσεων και των όσων προσφέρει ο εργαζόµενος 
iv) το περιεχόµενο της εργασίας που κάνει ο εργαζόµενος, δηλαδή το πόσο ενδιαφέρον και σηµαντικό το θεωρεί 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


