Περιεχόμενα
Πρόλογος
Βιογραφικά συγγραφέων

15
21

Ποια είναι η κατάσταση της οικονομίας στην
εποχή μας;
Από το παρελθόν στο παρόν
Ποιον ρόλο παίζει η δημογραφική σύνθεση;
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Ποια σύγχρονα επιχειρησιακά σχέδια μπορούν
να χρησιμοποιήσουν οι μάνατζερ;
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η σχεδιαστική σκέψη;
Ανακεφαλαίωση
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ΜΕΡΟΣ 4 ΗΓΕΣΙΑ
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Τα θεμέλια της ατομικής συμπεριφοράς
Ποια είναι η εστίαση και οι στόχοι της
οργανωσιακής συμπεριφοράς;
Πού εστιάζεται η οργανωσιακή συμπεριφορά;
Ποιοι είναι οι στόχοι της οργανωσιακής
συμπεριφοράς;
Ποιο ρόλο διαδραματίζουν οι στάσεις στην
επαγγελματική απόδοση;
Ποιες είναι οι τρεις διαστάσεις που συνθέτουν
μια στάση;
Ποιες πιθανές στάσεις υιοθετούν οι εργαζόμενοι;
Επιβάλλεται η συνέπεια μεταξύ των στάσεων
και των συμπεριφορών;
Ποια είναι η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας;
Ζήτημα ηθικής
Πώς μπορεί η κατανόηση των στάσεων
να βοηθήσει τους μάνατζερ να γίνουν
αποτελεσματικότεροι;
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μάνατζερ αναφορικά
με την προσωπικότητα;
Πώς μπορούμε να περιγράψουμε καλύτερα
την προσωπικότητα;
Η τεχνολογία και το επάγγελμα του μάνατζερ |
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ΠΩΣ ΕΞΗΓΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ;
Συντελεστική εξαρτημένη μάθηση
Θεωρία της κοινωνικής μάθησης
Διάπλαση συμπεριφοράς

Πώς μπορεί η κατανόηση της αντίληψης να
ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των μάνατζερ;
Ποια σύγχρονα ζητήματα οργανωσιακής
συμπεριφοράς αντιμετωπίζουν οι μάνατζερ;
Με ποιον τρόπο επηρεάζουν τον εργασιακό
χώρο οι διαφορές στις γενεές;
Πώς αντιμετωπίζουν οι μάνατζερ την αρνητική
συμπεριφορά στον χώρο εργασίας;
Ανακεφαλαίωση

10 Κατανόηση των γκρουπ και διοίκηση
των εργασιακών ομάδων
Τι είναι ένα γκρουπ και από ποια στάδια
ανάπτυξης περνάει;
Τι είναι ένα γκρουπ;
Ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης ενός γκρουπ;
Ζήτημα ηθικής
5 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΤΩΝ ΓΚΡΟΥΠ
1 Ρόλοι
2α Νόρμες
2β Συμμόρφωση
3 Συστήματα κύρους
4 Μέγεθος του γκρουπ
5 Συνοχή του γκρουπ

Από το παρελθόν στο παρόν
Πώς τα γκρουπ μετατρέπονται σε αποτελεσματικές
ομάδες;
Δεν είναι ταυτόσημα τα γκρουπ εργαζομένων
και οι εργασιακές ομάδες;
Ποια είναι τα διάφορα είδη εργασιακών ομάδων;
Τι εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα
μιας ομάδας;
Η τεχνολογία και το επάγγελμα του μάνατζερ | ΜΕΝΟΝΤΑΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΠΟΚΤΑΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 306

Μπορούν τα γνωρίσματα της προσωπικότητας
να προβλέπουν πρακτικές συμπεριφορές
σε σχέση με την εργασία;
Πώς αντιστοιχίζουμε προσωπικότητες και
θέσεις εργασίας;
Διαφέρουν τα γνωρίσματα της προσωπικότητας
στις διάφορες κουλτούρες;
Πώς μπορεί η κατανόηση της προσωπικότητας να
τονώσει την αποτελεσματικότητα των μάνατζερ;

Τι είναι η αντίληψη και από τι επηρεάζεται;
Τι επηρεάζει την αντίληψη;
Πώς οι μάνατζερ κρίνουν τους εργαζομένους;
Από το παρελθόν στο παρόν

307
308
309
310

Πώς μπορεί ο μάνατζερ να διαπλάσει τη
συμπεριφορά της ομάδας;
Ποια τρέχοντα ζητήματα αντιμετωπίζουν οι
μάνατζερ κατά τη διαχείριση ομάδων;
Τι περιλαμβάνει η διαχείριση παγκόσμιων
ομάδων;
Πότε οι ομάδες δεν αποτελούν την προσφορότερη
λύση;
Ανακεφαλαίωση
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11 Παρακίνηση και ανταμοιβή υπαλλήλων
Τι είναι η παρακίνηση;
4 ΠΡΩΙΜΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ
(ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1950 ΚΑΙ 1960)
Η θεωρία ιεράρχησης των αναγκών του Maslow
Οι θεωρίες Χ και Υ του McGregor
Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg
Η θεωρία των τριών αναγκών του McClelland

Πώς ερμηνεύουν την παρακίνηση οι σύγχρονες
θεωρίες;
Ποια είναι η θεωρία της στοχοθεσίας;
Πώς ο σχεδιασμός θέσης εργασίας επηρεάζει
την παρακίνηση;
Από το παρελθόν στο παρόν
Ποια είναι η θεωρία της ισότητας;
Πώς ερμηνεύει την παρακίνηση η θεωρία
των προσδοκιών;
Πώς μπορούμε να ενοποιήσουμε τις σύγχρονες
θεωρίες περί παρακίνησης;
Ποια σύγχρονα ζητήματα περί παρακίνησης
αντιμετωπίζουν οι μάνατζερ;
Πώς μπορούν οι μάνατζερ να παρακινήσουν
τους υπαλλήλους όταν η οικονομία είναι
σε κακή κατάσταση;
Πώς η εθνική κουλτούρα επηρεάζει τις
προσπάθειες παρακίνησης;
Ζήτημα ηθικής
Πώς μπορούν οι μάνατζερ να παρακινήσουν
ιδιαίτερα γκρουπ εργαζομένων;
Πώς μπορούν οι μάνατζερ να σχεδιάσουν
κατάλληλα προγράμματα ανταμοιβών;
Η τεχνολογία και το επάγγελμα του μάνατζερ |
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Ανακεφαλαίωση
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Πόσο συμμετοχικός πρέπει να είναι ο ηγέτης;
Πώς βοηθούν οι ηγέτες τους ακολούθους;
Πώς ασκείται η ηγεσία στις μέρες μας;
Τι υποστηρίζουν οι τέσσερις σύγχρονες θεωρίες
για την ηγεσία;
Ζήτημα ηθικής
Ποια ζητήματα αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι
μάνατζερ;
Η τεχνολογία και το επάγγελμα του μάνατζερ |

402
403
405

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Γιατί η εμπιστοσύνη αποτελεί την πεμπτουσία
της ηγεσίας;
Μια τελευταία σκέψη αναφορικά με την ηγεσία
Ανακεφαλαίωση

13 Διαχείριση της επικοινωνίας και της
πληροφόρησης

Ποιοι είναι ηγέτες και τι σημαίνει ηγεσία;

393
394

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΟΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
395
ΘΕΩΡΙΕΣ;
Ο ηγέτης: Ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχουν οι ηγέτες; 395
Οι συμπεριφορές: Τι συμπεριφορές εκδηλώνουν οι ηγέτες;
397
Πανεπιστήμιο της Iowa
397
Πανεπιστήμιο της πολιτείας του Ohio
397
Πανεπιστήμιο του Michigan
397
Διοικητικό πλέγμα
397

Από το παρελθόν στο παρόν
Τι αποκαλύπτουν οι ενδεχομενικές θεωρίες
της ηγεσίας;
Ποιο ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο
ενδεχομενικό μοντέλο;
Πώς επηρεάζουν τους ηγέτες η προθυμία και
οι ικανότητες των ακολούθων τους;

398
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409
412
413
415
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427

Πώς οι μάνατζερ επικοινωνούν αποτελεσματικά;
Πώς λειτουργεί η διαδικασία της επικοινωνίας;
Είναι πιο αποτελεσματική η γραπτή επικοινωνία
από την προφορική;
Είναι η φημολογία αποτελεσματικός τρόπος
επικοινωνίας;
Από το παρελθόν στο παρόν
Πώς τα μη λεκτικά στοιχεία επηρεάζουν
την επικοινωνία;
Ποια είναι τα εμπόδια στην αποτελεσματική
επικοινωνία;
Πώς μπορούν οι μάνατζερ να υπερβούν
επικοινωνιακά εμπόδια;

428
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δικτυωμένη επικοινωνία
Ασύρματη επικοινωνία

437
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Η τεχνολογία και το επάγγελμα του μάνατζερ |
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

12 Ηγεσία και εμπιστοσύνη

405
408

Ποια ζητήματα επικοινωνίας αντιμετωπίζουν
οι μάνατζερ στις μέρες μας;
Πώς διαχειριζόμαστε την επικοινωνία σε έναν
διαδικτυακό κόσμο;
Πώς η διαχείριση της γνώσης επηρεάζει
την επικοινωνία;
Τι περιλαμβάνει η διαχείριση των γνωστικών
πόρων του οργανισμού;
Ποιος ο ρόλος της επικοινωνίας στην υπηρεσία
πελατών;
Ζήτημα ηθικής
Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη γνώμη
των εργαζομένων και γιατί πρέπει να
το κάνουμε;
Γιατί θα πρέπει να απασχολεί τους μάνατζερ
η επικοινωνία με ηθικό τρόπο;
Ανακεφαλαίωση
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14 / Διοίκηση επιχειρήσεων
ΜΕΡΟΣ 5 ΕΛΕΓΧΟΣ

14 Τα θεμέλια του ελέγχου
Τι είναι ο έλεγχος και γιατί είναι σημαντικός;
Τι είναι ο έλεγχος;
Γιατί είναι σημαντικός ο έλεγχος;
Ζήτημα ηθικής
Τι συμβαίνει κατά τον έλεγχο που ασκούν
οι μάνατζερ;
1 Τι είναι η μέτρηση;
Από το παρελθόν στο παρόν
2 Πώς οι μάνατζερ συγκρίνουν την πραγματική
απόδοση με προγραμματισμένους στόχους;
3 Τι είδους διοικητική δράση μπορεί
να αναληφθεί;
Τι πρέπει να ελέγχουν οι μάνατζερ;
Πότε διενεργείται έλεγχος;
ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ;
Ελέγχοντας τα χρηματοοικονομικά του οργανισμού
Ελέγχοντας τις πληροφορίες του οργανισμού
Ελέγχοντας την απόδοση των υπαλλήλων
Διεξάγοντας έλεγχο με την προσέγγιση της κάρτας
ισορροπημένων επιδόσεων

Ποια σύγχρονα ζητήματα αντιμετωπίζουν
οι μάνατζερ;
Πρέπει οι έλεγχοι να προσαρμόζονται σε
διαφορές στην κουλτούρα;
Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι μάνατζερ
κατά τον έλεγχο στους χώρους εργασίας;
Η τεχνολογία και το επάγγελμα του μάνατζερ |
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ανακεφαλαίωση

15 Διοίκηση λειτουργιών
Γιατί η διοίκηση λειτουργιών είναι σημαντική
για τους οργανισμούς;
Σε τι συνίσταται η διοίκηση λειτουργιών;
1 Ποια η διαφορά μεταξύ βιομηχανικών εταιρειών
και εταιρειών παροχής υπηρεσιών;
2 Με ποιον τρόπο οι επιχειρήσεις βελτιώνουν
την παραγωγικότητα;
3 Τι ρόλο διαδραματίζει η διοίκηση λειτουργιών
στη στρατηγική της εταιρείας;
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ;
Τι είναι η διοίκηση της αλυσίδας αξίας;
Πώς η διοίκηση της αλυσίδας αξίας ωφελεί τις επιχειρήσεις;

Από το παρελθόν στο παρόν
Πώς ασκείται η διοίκηση της αλυσίδας αξίας;
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Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη
διοίκηση της αλυσίδας αξίας;
Ποια είναι τα εμπόδια στη διοίκηση της
αλυσίδας αξίας;
Ζήτημα ηθικής
Ποια σύγχρονα ζητήματα αντιμετωπίζουν οι
μάνατζερ κατά τη διαχείριση των λειτουργιών;
1 Ποιον ρόλο διαδραματίζει η τεχνολογία
στη διοίκηση λειτουργιών;
Η τεχνολογία και το επάγγελμα του μάνατζερ |
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2 Πώς ελέγχουν την ποιότητα οι μάνατζερ;
3 Πώς γίνεται η διαχείριση έργων;
Ανακεφαλαίωση
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Ενότητα επιχειρηματικότητας:
Διοίκηση επιχειρηματικών εγχειρημάτων
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ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ!

Τι σημαίνει επιχειρηματικότητα;
Ποιος ξεκινάει επιχειρηματικά εγχειρήματα;
Τι κάνουν οι επιχειρηματίες;
Τι προγραμματισμό πρέπει να εφαρμόζουν
οι επιχειρηματίες;
Τι είναι ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο;
Ποια ζητήματα ανακύπτουν κατά την οργάνωση
του επιχειρηματικού εγχειρήματος;
Ποιες είναι οι νομικές μορφές ενός επιχειρηματικού
οργανισμού;
Ποιο είδος οργανωσιακής δομής πρέπει να
χρησιμοποιούν τα επιχειρηματικά εγχειρήματα;
Ποια ζητήματα διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναμικού αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες;
Ποια ζητήματα αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες
κατά την ηγεσία ενός επιχειρηματικού
εγχειρήματος;
Ποιος είναι ο τύπος της προσωπικότητας
των επιχειρηματιών;
Πώς οι επιχειρηματίες μπορούν να παρακινήσουν
τους υπαλλήλους;
Πώς μπορούν οι επιχειρηματίες να αναδειχθούν
σε ηγέτες;
Ποια ζητήματα ελέγχου αντιμετωπίζουν οι
επιχειρηματίες;
Πώς διαχειριζόμαστε την ανάπτυξη;
Πώς διαχειριζόμαστε την κάμψη;
Τι περιλαμβάνει η έξοδος από το εγχείρημα;
Γιατί είναι σημαντικό ο επιχειρηματίας να προνοεί
για τη διαχείριση των προκλήσεων στην
προσωπική του ζωή;
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Γλωσσάρι
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Ευρετήριο βασικών όρων
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