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ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Τ
Δμάκελν:
Β΄
Ώξεο εβδνκαδηαίσο:
5 (Θεωρία)
Γηδαθηηθέο Μνλάδεο:
6

Περιγραφή:
Σηελ ζεκεξηλή επνρή ηα άηνκα πεξλνχλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν εξγαδφκελα κέζα ζε
νηθνλνκηθέο κνλάδεο . Οη κνλάδεο είλαη έλα ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζηνo ηκήκα ηεο
θνηλσλίαο καο, αθνχ ηθαλνπνηνχλ αλζξψπηλεο αλάγθεο.
Οη κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ γηα λα εθπιεξψζνπλ ηνπο ζηφxoπο ηνπο, γεγνλφο πνπ
επηηπγράλεηαη κε ηελ νκαδηθή πξνζπάζεηα φισλ ησλ κειψλ πνπ εξγάδνληαη ζηoλ
νξγαληζκφ. Η θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ απαηηεί απφ
ην κάλαηδεξ λα έρεη κηα πιήξε, ζαθή θαη ζπζηεκαηηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη κέζα ζηo πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δπνκέλσο, ην
πεδίν ηεο νξγαλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα δηνηθεζνχλ θαζψο επίζεο
θαη κε πνην ηξφπν νη επηρεηξήζεηο ζα επηδήζνπλ θαη ζα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζην πεξηβάιινλ.
Η ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη κέζα
ζ' απηφλ, φζν θαη απφ ηηο πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κάλαηδεξ πνπ πξνζπαζεί λα
επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαιιηεξγψληαο θιίκα ζπλεξγαζίαο, ζπλνρήο θαη εκπηζηνζχλεο
ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Τν θιεηδί ζ' απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη ε κειέηε θαη ε θαηαλφεζε
ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε θαη ζηήξημε ηνπ εξγαδνκέλνπ.
τόχοι - κοπός:
Η εκπέδσζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο νξγαλσηηθήο ζεσξίαο θαη
ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ δπλαηνηήησλ εθαξκνγήο ηνπο ζηελ πξάμε.
Ενδεικτικό Περιεχόμενο:


ΔΝΟΤΗΤΑ 1

Έλλνηα ηεο νξγάλσζεο . Λφγνη δεκηνπξγίαο νξγαλψζεσλ. Σηφρνη ηεο νξγάλσζεο.
Σπζηεκηθε πξνζέγγηζε ηεο νξγάλσζεο .Δηζαγσγή ζην κάλαηδκελη. Σπληειεζηέο
κάλαηδκελη. Καζήθνληα θαη δεμηφηεηεο ησλ manager .Σπζρεηηζκφο θαζεθφλησλ θαη
επηπέδνπ ηεξαξρίαο. Η επηζηεκνληθή βάζε ηνπ κάλαηδκελη.
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ΔΝΟΤΗΤΑ 2

Έλλνηα νξγαλσηηθήο ζεσξίαο. H απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο – έλλνηεο θαη
πξνζεγγίζεηο . Απνηειεζκαηηθφηεηα – απνδνηηθφηεηα – αληαγσληζηηθφηεηα. Δμέιημε
νξγαλσηηθήο ζεσξίαο ( πξνζεγγίζεηο ) .


ΔΝΟΤΗΤΑ 3

Οξγαλσηηθέο δνκέο θαη νξγαλσηηθφο ζρεδηαζκφο – Βαζηθέο έλλνηεο . Γηαζηάζεηο θαη
ραξαθηεξηζηηθά νξγαλσηηθψλ δνκψλ. Μνληέια θαη ηχπνη νξγαλσηηθψλ δνκψλ .


ΔΝΟΤΗΤΑ 4

Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο νξγαλσηηθψλ δνκψλ ( κέγεζνο – θχθινο δσήο- ηερλνινγία
– πνιππινθφηεηα, αβεβαηφηεηα θαη δπλακηζκφο πεξηβάιινληνο ).
Μνξθέο νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη ζηξαηεγηθή.


ΔΝΟΤΗΤΑ 5

Σρεδηαζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο. Γηαίξεζε εξγαζίαο – εμεηδίθεπζε. Πιενλεθηήκαηα –
κεηνλεθηήκαηα εμεηδίθεπζεο. Δλαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο. Δκπινπηηζκφο ζέζεσλ
εξγαζίαο .Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζρεδηαζκνχ ζέζεσλ εξγαζίαο ( κέγεζνο –
δηεξγαζίεο – ηερλνινγία – θνπιηνχξα κάλαηδκελη- ζπζηήκαηα ).


ΔΝΟΤΗΤΑ 6

Δχξνο ειέγρνπ θαη ηεξαξρηθά επίπεδα. Έλλνηα ηεο ζρέζεο εμνπζίαο. Έλλνηα ηνπ εχξνπο
δηνίθεζεο – ειέγρνπ. Υπέξ θαη θαηά ησλ πνιιψλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ. Καζνξηζκφο ηνπ
εχξνπο ειέγρνπ ή δηνίθεζεο.


ΔΝΟΤΗΤΑ 7

Σρεδηαζκφο ηκεκάησλ – ηκεκαηνπνίεζε. Έλλνηα ηκήκαηνο. Θεκειηψδε θξηηήξηα
ηκεκαηνπνίεζεο ( θαηά ιεηηνπξγία, πξντφλ ή ππεξεζία ,πειάηεο γεσγξαθηθή ).
Πιενλεθηήκαηα – κεηνλεθηήκαηα.



ΔΝΟΤΗΤΑ 8

Γηακφξθσζε ζρέζεσλ εμνπζίαο. Σρέζεηο εμνπζίαο. Βαζηθέο αξρέο – ιεηηνπξγηθή
εμνπζία. Γξακκηθή – επηηειηθή ζρέζε. Σπγθέληξσζε θαη απνθέληξσζε εμνπζίαο.
Αλάζεζε θαζεθφλησλ θαη κεηαβίβαζε εμνπζίαο. Δκπφδηα ζηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ.
Απνηειεζκαηηθή αλάζεζε θαζεθφλησλ .
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ΔΝΟΤΗΤΑ 9

Τππηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο. Έλλνηα. Οξγαλφγξακκα επηρείξεζεο. Πεξηγξαθή ζέζεο
εξγαζίαο .Σχγρξνλεο ηάζεηο νξγαλσηηθψλ δνκψλ .Σηξαηεγηθή επζπγξάκκηζε ησλ
νξγαλσηηθψλ δνκψλ.


ΔΝΟΤΗΤΑ 10

Έιεγρνο ζηελ νξγάλσζε. Έλλνηα ηνπ ειέγρνπ. Σηξαηεγηθέο ειέγρνπ. Δίδε ειέγρνπ.
Σπζηήκαηα, κέζα θαη ηερληθέο ειέγρνπ. Κξηηήξηα απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ.


ΔΝΟΤΗΤΑ 11

Οξγαλσζηαθε ζπκπεξηθνξά. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία. Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ
πξνζσπηθφηεηα , ζηάζεηο , κάζεζε, αληίιεςε ).


(

ΔΝΟΤΗΤΑ 12

Παξαθίλεζε εξγαδνκέλσλ. Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο. Η έλλνηα θαη ε δηαδηθαζία ηεο
παξαθίλεζεο. Τα θίλεηξα. Η ζεσξία ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ – MASLOW. Αδπλακίεο
θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο ζεσξίαο .


ΔΝΟΤΗΤΑ 13

Η Ηγεζία ζην ρψξν ησλ νξγαλψζεσλ – επηρεηξήζεσλ. Ηγεζία- επηξξνή – δπλάκεηο
επηξξνήο. Ηγεζία θαη κάλαηδκελη. Γηαθνξέο εγέηε- κάλαηδεξ. Πξνζεγγίζεηο ζηελ
Ηγεζία.


ΔΝΟΤΗΤΑ 14

Οη ζπγθξνχζεηο ζηελ νξγάλσζε .Τχπνη θαη πεγέο ζπγθξνχζεσλ. Σηξαηεγηθέο ρεηξηζκνχ
ησλ ζπγθξνχζεσλ .Οκαδηθή αληηπαξάζεζε . Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα . Οξηζκφο ,
ηδηφηεηεο θαη ηχπνη νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο .Βαζηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο
ηεο θνπιηνχξαο .



ΔΝΟΤΗΤΑ 15

Γηνίθεζε αιιαγψλ. Έλλνηα θαη είδε νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ. Σηάζεηο θαη αληηζηάζεηο
ζηηο αιιαγέο .Μέζνδνη αληηκεηψπηζεο ησλ αληηζηάζεσλ ζηηο αιιαγέο. Γεληθέο
ζηξαηεγηθέο αιιαγεο. Οξγάλσζε κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ.

Περίγραμμα Μαθήματος ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ακ. Έτος 3
2008-2009

Σμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΣΕΙ Ιονίων Νήσων

Βιβλιογραφία:


Δημήτρης Μποσραντάς: Μάνατζμεντ (οργανωτική θεωρία και συμπεριυορά) , έκδοση
ΜΠΕΝΟΥ Αθήνα 2002
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