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Στόχος Μαθήματος 
Η οργανωτική συμπεριφορά ερευνά την επίδραση που οι ομάδες και η 

οργανωτική δομή ασκούν στη συμπεριφορά των ατόμων μέσα στην 

οργάνωση, με σκοπό την εφαρμογή τέτοιας γνώσης που να βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα μιας οργάνωσης. Η οργανωτική συμπεριφορά 

ασχολείται με τη μελέτη αυτών που οι άνθρωποι κάνουν σε μια οργάνωση και 

πώς αυτή η συμπεριφορά έχει επιπτώσεις στην απόδοση της οργάνωσης. 

Συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα: 

 Η κατανόηση του φυσικού αντικειμένου και του περιβάλλοντος ενός 
οργανισμού και της οργανωσιακής κουλτούρας. 

 Η κατανόηση της συνεισφοράς του ρόλου του ατόμου στην αλλαγή και 
την επιρροή της αλλαγής αυτής στην στρατηγική του οργανισμού. 

 Να εκτιμήσει την ανάγκη αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης και 
διαχείρισης πληροφοριών από όλους τους οργανισμούς. 

 Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων με σκοπό την επίλυση ενός 
ζητήματος που σχετίζεται άμεσα με την οργανωτική συμπεριφορά. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι σπουδαστές να 

αναπτύξεις σειρά γνώσεων ως ακολούθως: 

 Η ανάπτυξη ατομικών ικανοτήτων και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, 
μέσω της συμμετοχή των ατόμων σε ένα έργο ομάδας. 

 Η αξιολόγηση της φύσης και των αποτελεσμάτων των 
προκαταλήψεων και πως αυτά αλληλεπιδρούν με μια σειρά 
οργανωτικών ρυθμίσεων. 

 Να αναπτυχθεί ένας πυρήνας από δεξιότητες, όπως: επικοινωνία - 
προφορική και γραπτή, επίλυση προβλημάτων στην ομαδική εργασία. 

 Η κατανόηση της ατομικής συμπεριφοράς και των αξιών καθώς και η 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών (οι φοιτητές θα πρέπει 
να είναι σε θέση να περιγράψουν την διεπιστημονική προέλευση της 
μελέτης της οργανωσιακής συμπεριφοράς και να περιγράφουν 
μερικούς από τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
προσωπικότητα).   

 Η κατανόηση από τους φοιτητές της εφαρμογής της θεωρίας των 



κινήτρων στην επίλυση των προβλημάτων, στη μείωση των απουσιών 
των εργαζομένων, στην αύξηση του κύκλου εργασιών, στη μείωση του 
άγχους, στην αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία, στην 
αύξηση της απόδοσης και στην δημιουργία οργανωτικής δέσμευσης 
και κουλτούρας. 

 Η βελτίωση της επικοινωνίας με ομάδες και οργανώσεις (οι φοιτητές 
θα πρέπει να αποκτήσουν ικανότητες στον προσδιορισμό 
αποτελεσματικών συστημάτων επικοινωνίας, ιδιαίτερα σε ένα 
πλουραλιστικό και πολυπολιτισμικό εργατικό δυναμικό). 

 Η απόκτηση γνώσης των διαφόρων μορφών εξουσίας, της επιρροής 
της οργανωσιακής απόδοσης (οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση 
να αποδείξουν την ικανότητά τους να εφαρμόσουν τις θεωρίες της 
εξάρτησης της εξουσίας μέσα από ασκήσεις προσομοίωσης και 
δραστηριότητες στην τάξη). 

 Η ανάλυση της οργανωτικής δομής και του σχεδιασμού καθώς και η 
σημασία της στρατηγικής και της επίδρασης των οργανωσιακών 
αρχών στην στρατηγική αλλαγή του οργανισμού. 

 Η ανάλυση και κατανόηση της δυναμικής των οργανωτικών αλλαγών 
(οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοούν τις διαστάσεις των οργανωτικών 
αλλαγών και πώς θα μπορούσαν αυτές να επηρεάσουν την απόδοση 
ενός οργανισμού). 

 Η δυνατότητα ανάληψης, από τους φοιτητές, καθηκόντων 
οργανωτικής στρατηγικής ανάλυσης. 

 Η χρήση μοντέλων κοινωνικά υπεύθυνης διακυβέρνησης. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

- Διοικητικές λειτουργίες, διοικητικοί ρόλοι, διοικητικές δεξιότητες, 
αποτελεσματικές και πετυχημένες διευθυντικές δραστηριότητες. 

- Σύγκριση αρχών και στρατηγικών των οργανισμών και της 
οργανωσιακής κουλτούρας. 

- Ο ρόλος του ατόμου στην αλλαγή της οργανωσιακής 
στρατηγικής.  

- Ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού (μειονότητες και γυναίκες).  
- Κύκλος εργασιών υπαλλήλων, συστηματική αποχή από την 

εργασία, παραγωγικότητα, ικανοποίηση από την εργασία. 
- Ηλικία, γένος, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός υποτελών, 

διάρκεια αξιώματος, δυνατότητα, προσωπικότητα.  
- Χαρακτηριστικά της επαγγελματικής κουλτούρας, 

δημιουργώντας και διατηρώντας κουλτούρα. 
- Σχεδιασμός συστημάτων οικονομικής και διαχείρισης και 

διαχείρισης απόδοσης.  
- Τι είναι η Οργανωτική Συμπεριφορά. 
- Θεμέλια της ατομικής συμπεριφοράς. 
- Αξίες, στάσεις και ικανοποίηση. 
- Προσωπικότητα και Συναισθήματα.  
- Η αντίληψη και η ατομική λήψη αποφάσεων. 
- Έννοιες Κινήτρων και Εφαρμογές. 
- Διαχείριση των στόχων, τροποποίηση συμπεριφοράς, 



συμμετοχική διαχείριση, αποζημίωση βασισμένη στην 
απόδοση.  

- Κατανόηση της συμπεριφοράς Ομίλου και Ομάδες 
Επικοινωνίας. 

- Δύναμη και Πολιτική. 
- Επικοινωνία, διαδικασία, πηγές διαστρέβλωσης, κατεύθυνση 

της επικοινωνίας, επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα, εμπόδια στην 
αποτελεσματική επικοινωνία. 

- Διαδικασία σύγκρουσης,  διαπραγμάτευση, στρατηγικές 
διαπραγμάτευσης.  

- Οι συγκρούσεις και η Οργανωτική Δομή - Καθορισμός 
διαπροσωπικών συγκρούσεων.  

- Οργανωτικές αλλαγές και τη διαχείριση του άγχους. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διάλεξη, διαδραστικές ασκήσεις 
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