
 
  
          1.2.1.4  Η  Πολιτισμική  διάσταση  της  Επιχείρησης 
 
 
      A.  Σημειώστε Σωστή ή Λανθασμένη για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Η επιχείρηση, πέρα από την οικονομική, θεσμική και κοινωνική της οργάνωση,  
αναπτύσσει και τη δική της ξεχωριστή κουλτούρα. 

2. Η « κουλτούρα » κάθε επιχείρησης προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία της . 
3. Η κουλτούρα κάθε επιχείρησης προσδιορίζει τις σχέσεις των ανθρώπων στο πλαίσιο 

 της κοινωνικής τους ζωής . 
4. Η επιχείρηση διαθέτει και αναπτύσσει τη δική της κουλτούρα. 
5. Η κουλτούρα κάθε επιχείρησης προσδιορίζει τις σχέσεις της οργάνωσης με το  

περιβάλλον της .  
6. Η κουλτούρα κάθε επιχείρησης, συμβάλλει στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ  

των μελών της . 
 
 
 
 
       1.2.1.5.         Η  Επιχείρηση  ως  σύστημα 
 
     
      A.  Σημειώστε Σωστή ή Λανθασμένη για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Η επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως σύστημα και να μελετάται ως τέτοιο . 
2. Το σύνολο των στοιχείων  ή μερών τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις  
           αλληλεπίδρασης, αποτελούν μια φιλοσοφία  (κουλτούρα) για την επιχείρηση. 
3. Η επιχείρηση λαμβάνει εκροές από το περιβάλλον τις οποίες μετασχηματίζει σε  
         προϊόντα ή υπηρεσίες, τα οποία διοχετεύει ως εισροές στο περιβάλλον . 
4. Η επιχείρηση είναι διακριτή από το περιβάλλον της με την έννοια ότι έχει σύνορα. 
5. Η συστηματική προσέγγιση, βοηθά στη μελέτη της επιχείρησης στην ολότητά της .  
6. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί στοιχείο των εισροών της επιχείρησης.   ( Εσπ. 2002 ) 
7. Η επιχείρηση ως σύστημα προσαρμόζεται στο περιβάλλον της μέσω του μηχανισμού  

                   ελέγχου – ανατροφοδότησης. ( Εσπ. 2001 ) 
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                  B.  Επιλέξτε το Σωστό : 
 

     1.    Ολότητα σε ένα σύστημα αποτελούν : 
  

              α.   Οι άνθρωποι     
 β.   Τα μηχανήματα     
 γ.    Οι εγκαταστάσεις  
 δ.    Η λειτουργία της επιχείρησης    
 ε.    Όλα τα παραπάνω      

                        στ.   Κανένα από τα προηγούμενα 
 

 
 
 
 

Ερωτήσεις 
 

  1.   Γιατί η κουλτούρα είναι ένα από τα κύρια συστατικά μιας κοινωνικής οργάνωσης;  
            (Δώστε παράδειγμα) 
  2.   Με τη βοήθεια διαγράμματος να δείξετε ποια στοιχεία μας βοηθούν,  ώστε να 
          χαρακτηρίσουμε την επιχείρηση ως σύστημα . 
  3.    Πώς η συστημική προσέγγιση συμβάλλει στη μελέτη των ζητημάτων της διοίκησης;  
            (Δώστε παράδειγμα) 
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