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7. ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΩΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ ΤΠΟΨΗΥΙΩΝ
ΣΗΝ ΠΡΟΕΛΚΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Α. Γαϊτανάρου, Ε. Τσώνη, Ι. Νικολάου
Πεπίλητη
Ο ξφινο ηεο ηερλνινγίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρεη
αλαδεηρζεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ νξγαληζκψλ. Δπίζεο, ν ξφινο ηνπ ππνςήθηνπ θαη ν ηξφπνο πνπ
αληηιακβάλεηαη θαη αμηνινγεί ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο έρεη ιάβεη απμαλφκελε πξνζνρή,
φρη κφλν ζε εξεπλεηηθφ αιιά θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Σην παξφλ θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε
δηεμνδηθά ηφζν ηνλ ξφιν ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο αιιά θαη ησλ αληηδξάζεσλ
ησλ ππνςεθίσλ αιιά θαη πψο απηά αιιεινεπηδξνχλ επεξεάδνληαο ηειηθά ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηνλ ξφιν ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ λέσλ κεζφδσλ επηινγήο, ηαπηφρξνλα κε κηα αλαιπηηθή
πξνζέγγηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ έρνπλ επεξεάζεη απηνχο
ηνπ δχν ζεκαληηθνχο ρψξνπο έξεπλαο θαη πξαθηηθήο.
Λέξειρ κλειδιά: Πξνζέιθπζε πξνζσπηθνχ, Δπηινγή πξνζσπηθνχ, Ηζηνζειίδεο Κνηλσληθήο
Γηθηχσζεο, Αληηδξάζεηο ππνςεθίσλ
Ειζαγυγή
Τα ηειεπηαία ρξφληα, ε επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο ζηνπο νξγαληζκνχο ππήξμε
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα είλαη θαηαιπηηθή θαη ζην άκεζν
κέιινλ. Ο θαζεκεξηλφο ηχπνο θαη ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα αζρνιείηαη θαη
πξνβιεκαηίδεηαη φρη κφλν κε ζέκαηα φπσο ηνλ ξφιν ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη κε
πξσηφγλσξα θαη ελ πνιινίο αραξηνγξάθεηα δεηήκαηα ζην ρψξν ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ
Μάλαηδκελη, φπσο ν ξφινο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο (artificial intelligence), ησλ κεγάισλ
δεδνκέλσλ (big data), ηεο κεραληθήο κάζεζεο (machine learning), θιπ. Απφ απηή ηελ
επίδξαζε δελ ζα κπνξνχζε λα κελ επεξεαζηεί ε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη νη
επηκέξνπο πξαθηηθέο ηεο. Τν παξφλ θεθάιαην έρεη ζαλ ζηφρν λα αλαδείμεη δχν θξίζηκεο
πηπρέο ηεο Πξνζέιθπζεο θαη Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ, κηαο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ: ηνλ ξφιν ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο θαη ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ ζηηο κεζφδνπο/δηαδηθαζίεο επηινγήο, εηδηθά
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ππφ ην πξίζκα θαη ηελ επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο.
Σηε ζεκεξηλή επνρή ηα ζηειέρε επηινγήο πξνζσπηθνχ, έξρνληαη αληηκέησπα κε
κεγάιεο πξνθιήζεηο θαζψο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία έρεη θπξίσο
«ςεθηαθφ απνηχπσκα» θαη επαλαπξνζδηνξίδεη πνιιέο απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ. Ζ επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο
δηαδηθαζίεο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο πξνζσπηθνχ είλαη πιένλ εκθαλήο θαη ην εχξνο ηεο
πξαθηηθήο εθαξκνγήο έρεη «πξνιάβεη» ηελ αληίζηνηρε αθαδεκατθή έξεπλα (Kleumper,
Davison, Cao, & Wu, 2015). Έλα απφ ηα θπξίαξρα εξγαιεία βαζηζκέλα ζηελ ηερλνινγία θαη
ην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο, είλαη νη
ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, γλσζηέο ζε φινπο σο “social media” ή “social
networking websites”.
Οη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ ςεθηαθέο πιαηθφξκεο νη νπνίεο
επηηξέπνπλ ζε άηνκα θαη νξγαληζκνχο λα δεκηνπξγνχλ πξνθίι, λα θνηλνπνηνχλ θαη λα
αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, λα ζπλδένληαη κε άιια άηνκα θαη λα αιιεινεπηδξνχλ κε έλαλ
δπλακηθφ ηξφπν (Zickar, 2017). Ζ επξεία ρξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο
θπξίσο ζηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ marketing θαη ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ,
παγηψζεθε κε ηελ αλάπηπμε, ηελ εμάπισζε θαη ηελ πξνζηηφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. Τα
θπξηφηεξα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαδηθαζίεο
πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο πξνζσπηθνχ είλαη ην LinkedIn θαη ην Facebook.
Σχκθσλα κε πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ην 94% ησλ επηρεηξήζεσλ
ρξεζηκνπνηεί ην LinkedIn ζηελ πξνζέιθπζε – επηινγή πξνζσπηθνχ, ελψ ην 54% εμ απηψλ
ρξεζηκνπνηεί θαη ην Facebook (SHRM 2013; 2015). Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα, ην LinkedIn
ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζηειερψλ επηινγήο πξνζσπηθνχ ηφζν ζηα πξψηα
ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο

(candidate screening), φζν θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε πηζαλψλ

παζεηηθψλ ππνςεθίσλ, δειαδή αηφκσλ πνπ δελ ςάρλνπλ ελεξγά γηα εξγαζία (Nikolaou,
2014). Αμηνζεκείσην γεγνλφο απνηειεί ε αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο θαηά 40% κεηαμχ ησλ εηψλ 2008-2013, ζηηο απνθάζεηο αξρηθήο επηινγήο, ελψ
έλα 29% ησλ ζηειερψλ έρεη αλαθέξεη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ αληιήζεη απφ ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα πηζαλνχο ππνςήθηνπο, ηνπο έρνπλ νδεγήζεη ζε απνθάζεηο
απφξξηςεο θάπνησλ εμ απηψλ απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ (Iddekinge, Lanivich,
Roth, & Junco, 2017).
Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη νξγαληζκνί εμεηάδνπλ ηα πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ ζηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, εηδηθφηεξα ζην LinkedIn θαη ην Facebook, πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ απφ άιιεο
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πεγέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, ελδέρεηαη λα επηδξνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ απφθαζε
πξφζιεςεο ή αθφκα θαη λα βνεζνχλ ηα ζηειέρε επηινγήο πξνζσπηθνχ λα αηηηνινγνχλ ηηο
απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ (Klotz et.al, 2013).
Παξφιν πνπ ηα δχν απηά επηθξαηέζηεξα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο, νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα αληιεζνχλ κέζσ απηψλ γηα έλαλ
ππνςήθην, θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Utz, 2010). Ζ πξψηε θαηεγνξία, αθνξά
πιεξνθνξίεο πνπ θνηλνπνηεί ην ίδην ην άηνκν είηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ είηε γηα άιινπο. Σηελ
θαηεγνξία απηή, εληάζζεηαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα ρηίδνπλ ή δηαηεξνχλ
“ςεθηαθέο ζρέζεηο” κε άιια άηνκα, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ην λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο
επαγγεικαηηθέο ή κε “νκάδεο”. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία, αθνξά πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα
ιεθζνχλ γηα έλα άηνκν απφ ηηο “επαθέο” ηνπ, δειαδή ηα άηνκα κε ηα νπνία ζπλδέεηαη θαη
αιιειεπηδξά ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κάιηζηα θαίλεηαη
λα είλαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνιχ ζεκαληηθέο, θαζψο κπνξεί λα επηβεβαηψζνπλ ή φρη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν απηνπαξνπζηάδεηαη (Utz, 2010). Τέινο, ζηελ ηξίηε θαηεγνξία
θαηαηάζζνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ιεθζνχλ απφ ην ίδην ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο
ηνπο, φπσο είλαη ν αξηζκφο ησλ θίισλ- επαθψλ πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο ή ν αξηζκφο ησλ
“likes” ζε πηζαλέο δεκνζηεχζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ
δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά σο πξνο ην κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηφζν σο πξνο ηε
ρξεζηκφηεηα φζν θαη σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο (Kleumper, Davison, Cao, &
Wu, 2015).

LinkedIn
Τν LinkedIn, ην νπνίν αξηζκεί πεξίπνπ 225 εθ. ρξήζηεο (Zickar, 2017), απνηειεί έλα
κέζν επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο, ην νπνίν ζεσξείηαη σο έλαο ζχγρξνλνο θαη άκεζνο ηξφπνο
νη ππνςήθηνη λα “ζεκαηνδνηήζνπλ” ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζε κειινληηθνχο εξγνδφηεο (Roulin
& Bangerter, 2013). Χξεζηκνπνηείηαη πιένλ απφ πνιινχο σο έλα “ςεθηαθφ βηνγξαθηθφ” ην
νπνίν

πεξηιακβάλεη

θαηά

βάζε

πιεξνθνξίεο

επαγγεικαηηθά

πξνζαλαηνιηζκέλεο,

θαηαδεηθλχνληαο πεξηζζφηεξν ηηο ηθαλφηεηεο - πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ. Ζ πξνζηηζέκελε
αμία ηνπ LinkedIn ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη φηη πεξηέρεη θαη
θάπνηα επηπιένλ

ζηνηρεία φπσο είλαη ε επηβεβαίσζε ησλ ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ ησλ

ππνςεθίσλ απφ άιια άηνκα (ηα ιεγφκελα “endorsements”), ν βαζκφο ελαζρφιεζήο ηνπο κε
ην αληηθείκελν εμεηδίθεπζήο ηνπο, ν νπνίνο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηε
δήισζε πξνηίκεζεο αληίζηνηρσλ δεκνζηεχζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
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επαγγεικαηηθέο νκάδεο-θνηλφηεηεο.

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ αθφκα δεδνκέλν, κπνξεί λα

ζεσξεζεί θαη ε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο ηνπ αηφκνπ κε άιια άηνκα θαη
επηρεηξήζεηο, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά φρη κφλν απφ ηελ πιεπξά ηνπ
ππνςεθίνπ σο πξνο ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο εξγαζίαο, αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ
επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο ηαιέλησλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ
λα αληιεζνχλ κέζσ ηνπ LinkedIn ρξεζηκεχνπλ πεξηζζφηεξν σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο
θαηαιιειφιεηαο ελφο ππνςεθίνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο (person - job fit), ελψ
ην ελ ιφγσ κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ρξεζηκνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά φρη κφλν γηα ηελ
πξνζέιθπζε ελεξγψλ αιιά θαη παζεηηθψλ ππνςεθίσλ (Nikolaou, 2014). Μάιηζηα, ν Zide
(2016) θαηέδεημε απφ ζρεηηθή έξεπλα, ηελ πξνηίκεζε ησλ ζηειερψλ ζην ζπγθεθξηκέλν κέζν
θνηλσληθήο δηθηχσζεο έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, αθφκα θαη γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ “ηαηξηάζκαηνο” ελφο ππνςεθίνπ κε ηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ θνπιηνχξα
ηνπ (person - organization fit). Δπίζεο ην LinkedIn, απνηειεί ζηελ νπζία έλα “δεκφζην” θαη
επαγγεικαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζην νπνίν ε παξερφκελε
πιεξνθνξία έρεη έλα είδνο δνκήο θαη ηππνπνίεζεο (Roth, Bobko, Iddekinge, & Thatcher,
2016).

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν,

ε ρξήζε ηνπ απφ ηα ζηειέρε επηινγήο πξνζσπηθνχ,

αληηκεησπίδεηαη σο ζεκηηή ή θαη πνιιέο θνξέο απηνλφεηε. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ ζεσξείηαη φηη
πξνθαιεί ηδηαίηεξα αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ππνςεθίσλ νχηε εγείξεη ζεκαληηθά λνκηθά
δεηήκαηα (Lukaszewski & Johnson, 2017).

Facebook
Τν Facebook απνηειεί ην δεκνθηιέζηεξν κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην νπνίν
αξηζκεί πάλσ απφ 1 δηζ. ρξήζηεο παγθνζκίσο (Zickar, 2017) θαη έρεη θαηά βάζε θνηλσληθφ
πξνζαλαηνιηζκφ. Έλα ηππηθφ πξνθίι κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θσηνγξαθίεο, βίληεν ε/ θαη
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ζχγρξνλν θαη
αζχγρξνλν ηξφπν, θνηλνπνηψληαο πιεξνθνξίεο, εθθξάδνληαο απφςεηο, αληαιιάζζνληαο
κελχκαηα ή/θαη γλσζηνπνηψληαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ παξνπζία ηνπο ζε δηάθνξα κέξε.
Σηελ πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ν ρξήζηεο έρεη ζρεδφλ
ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην πξνθίι ηνπ θαη κπνξεί επίζεο
λα πξνζαξκφζεη ηηο ξπζκίζεηο αζθαιείαο, ψζηε λα ειέγρεη ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο άιια άηνκα κπνξεί λα έρνπλ πξφζβαζε (Brown & Vaughn, 2011).
Ζ ρξήζε ηνπ Facebook απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πην έληνλε ζην θνκκάηη ηνπ
“employer branding” δειαδή ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ζεηηθήο εηθφλαο γηα ηελ επηρείξεζε σο
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εξγνδφηε επηινγήο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ αιιειεπίδξαζεο ππνςεθίσλ κε
ηνλ νξγαληζκφ (candidate experience). Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ (online communities) ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ
εξγαδφκελνη ή/θαη ππνςήθηνη, αιιά θαη αληίζηνηρσλ δεκνζηεχζεσλ ζην εηαηξηθφ πξνθίι ηεο
επηρείξεζεο. Σηνλ ηνκέα ηεο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα “entrylevel” ζέζεηο εξγαζίαο θαη γηα αληίζηνηρεο ειηθηαθέο νκάδεο νη νπνίεο κπνξεί λα κελ έρνπλ
πξνθίι ζε επαγγεικαηηθά κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή
πξνζσπηθνχ, παξφιν πνπ ε ρξήζε ηνπ δελ είλαη ηφζν εθηεηακέλε φζν απηή ηνπ LinkedIn,
ρξεζηκεχεη θπξίσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ θαηαιιειφιεηαο ελφο ππνςεθίνπ,
πεξηζζφηεξν σο πξνο ηελ θνπιηνχξα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ
(Bangerter, Roulin, & Konig, 2012). Πνιιέο επηρεηξήζεηο κάιηζηα, ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο -κεηαμχ απηψλ θαη ην Facebook- σο βνεζεηηθά εξγαιεία επηινγήο
πξνζσπηθνχ, θαζψο εθηηκάηαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ απφ απηά, πνιιέο
θνξέο δελ είλαη δπλαηφλ λα αληιεζνχλ απφ θακία άιιε πεγή θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
κέζα πξφβιεςεο ηεο εξγαζηαθήο αθνζίσζεο ελφο ππνςεθίνπ ζηνλ νξγαληζκφ, θαζψο
ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ

έρνπλ ζπλδέζεη ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο

δηθηχσζεο, κε ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο (Kluemper, Rosen, & Mossholder, 2012;
Van de Ven et.al, 2017; Stoughton, Thompson, & Meade, 2013; Utz, 2010). Ωζηφζν, ε
ρξήζε ηνπ Facebook ζηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ, έρεη ζπλδεζεί πεξηζζφηεξν κε
αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ππνςεθίσλ (Lukaszewski & Johnson, 2017), θαζψο ην κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ πηζαλψο αληιεζέλησλ πιεξνθνξηψλ είλαη πξνζσπηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
κπνξεί λα αθνξνχλ θαη ζε επαίζζεηα δεηήκαηα (π.ρ. πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζξεζθεπηηθέο
πεπνηζήζεηο, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θιπ.). Αμηνζεκείσην
απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζηε ζχγρξνλε “ςεθηαθή επνρή”, ππάξρεη κηα “αθέιεηα” απφ ηελ
πιεπξά ησλ ρξεζηψλ, σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη
πιεξνθνξίεο πνπ θνηλνπνηνχλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Lukaszewski & Johnson,
2017).
Πλεονεκηήμαηα σπήζηρ ιζηοζελίδυν κοινυνικήρ δικηύυζηρ ζηην πποζέλκςζη και
επιλογή πποζυπικού
Οη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο “κηα ζπάληα ζηηγκή
ζηελ έξεπλα ζηειέρσζεο, απνηειώληαο έλα λέν εξγαιείν αμηνιόγεζεο ππνςεθίσλ ην νπνίν
έρεη έξζεη ζην πξνζθήλην” (Roth et al., 2013, page 20). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη πξνζθέξνπλ
θάπνηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηε δηαδηθαζία ζηειέρσζεο, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη σο
7

αθνινχζσο:
● Απνηεινχλ κηα άκεζε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ππνςήθην κε ειάρηζην θφζηνο
(Brown & Vaughn, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άληιεζεο
πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ εχθνια κε άιιεο κεζφδνπο επηινγήο
πξνζσπηθνχ θαη νη νπνίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε λα ειέγρνπλ ην “ ςεθηαθφ
ηζηνξηθφ” ησλ ππνςεθίσλ θαη λα εληνπίδνπλ ηπρφλ αλήζηθεο ή αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο νη
νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ θάπνηα επίδξαζε ζηα εξγαζηαθά απνηειέζκαηά ηνπο
(Lukaszewski & Johnson, 2017 ; Brown & Vaughn, 2011). Πνιιέο θνξέο, νη πιεξνθνξίεο
πνπ κπνξεί λα ιεθζνχλ γηα έλαλ ππνςήθην ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο επηινγήο πξνζσπηθνχ,
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ θαη ζηε δεκηνπξγία ζηνρεπκέλσλ εξσηήζεσλ ζπλέληεπμεο (Davison,
Maraist, & Bing, 2011).
● Δμνξζνινγίδνπλ ηε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο πξνζσπηθνχ, απφ πιεπξάο
θφζηνπο θαη ρξφλνπ (Roth et.al, 2016). Μπνξεί λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηφζν ηελ πνζφηεηα
φζν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππνςεθίσλ πνπ κπνξεί λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα κηα ζέζε
εξγαζίαο, αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή πξνζέιθπζεο πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε, κεηψλνληαο
θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζεκαληηθά θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο. Δπίζεο, θπξίσο κέζσ ηνπ
LinkedIn, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε επηινγήο λα πξαγκαηνπνηνχλ απηφ πνπ ζηελ
νπζία νλνκάδεηαη “επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βηνγξαθηθνχ
ζεκεηψκαηνο” (cross-check), κε ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ε νπνία κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ρξφλνπ, εηδηθφηεξα ζηηο πξψηεο θάζεηο ηεο
δηαδηθαζίαο επηινγήο πξνζσπηθνχ (candidate screening).
● Γχλαηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο κηα πνιχ θαιή θαη άκεζε πεγή πξνζέιθπζεο ηαιέλησλ,
θαζψο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ κηα ζεηηθή εηθφλα ηνπο σο εξγνδφηε,
δηαηεξψληαο ην ελδηαθέξνλ πηζαλψο θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ (Breaugh, 2013). Δπίζεο,
κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη ηζηνζειίδεο επαγγεικαηηθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο
(π.ρ. LinkedIn Premium, Talent Insights) νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα βξνπλ θαη λα
πξνζεγγίζνπλ πην εχθνια ηνπο ηδαληθνχο ππνςήθηνπο γηα ηηο αλνηρηέο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο
πνπ είηε αλαδεηνχλ ελεξγά εξγαζία είηε φρη (Nikolaou, 2014).
● Πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο δηνίθεζεο
αλζξσπίλσλ πφξσλ λα αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο δηθηχσζεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη
άηνκα, νη νπνίεο κπνξνχλ πνιχ εχθνια θαη άκεζα λα νδεγήζνπλ ζε πεγή ζπζηάζεσλ γηα
πηζαλνχο ππνςήθηνπο (Lukaszewski & Johnson, 2017).
●

Απνηεινχλ κηα πεγή ζπκπιεξσκαηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ

ππνςεθίσλ θαη ηεο πηζαλήο ελαξκφληζεο απηήο κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, κέζσ
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ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ηειεπηαίνη παξνπζηάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηα αληίζηνηρα πξνθίι
ηνπο (Evuleocha & Ugbah, 2018). Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία
ζπλδένπλ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο ηφζν κε ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο (Roulin & Levashina, 2018; Kleumper
et.al, 2012; De Ven et.al, 2017; Stoughton et.al, 2013) φζν θαη κε αμηνιφγεζε ηθαλνηήησλ,
δεμηνηήησλ, πηζαλήο εξγαζηαθήο απφδνζεο θαη κειινληηθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο
(Roulin & Levashina, 2018; Kleumper et. al, 2012). Ωζηφζν, επεηδή ηα δηάθνξα εξεπλεηηθά
δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο ζηηο απνθάζεηο πξφζιεςεο δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν βαζκφ ζπκθσλίαο
(Zickar, 2017), ηα ζηειέρε επηινγήο πξνζσπηθνχ ζπλίζηαηαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ
ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο κεζφδνπο επηινγήο πξνζσπηθνχ θαη φρη κεκνλσκέλα. Δμάιινπ
φπσο είραλ ππνζέζεη θαη νη Sackett & Lievens (2008), ελδερνκέλσο λα κπνξέζνπλ λα
απνηειέζνπλ έλαλ ηξφπν κέηξεζεο ησλ ίδησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πξνζσπηθνχ σο κηα
ελαιιαθηηθή

θαη

ζπκπιεξσκαηηθή

κέζνδνο,

κε

φια

ηα

πιενλεθηήκαηα

πνπ

πξναλαθέξζεθαλ.
Θευπηηικό πλαίζιο σπήζηρ ιζηοζελίδυν κοινυνικήρ δικηύυζηρ ζηιρ διαδικαζίερ
ζηελέσυζηρ
Οη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, έρνπλ αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη
επηρεηξήζεηο αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο. Έρνπλ αλαδηακνξθψζεη ηελ
νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη κηα ζεηξά απφ επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ θαη ε πξνζέιθπζε θαη επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σε πξαθηηθφ επίπεδν, ηα
ζηειέρε επηινγήο πξνζσπηθνχ, πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ,
εηδηθφηεξα ζηα πιαίζηα ηεο εχξεζεο θαη ηεο απφθηεζεο ηαιέλησλ (Ruggs et. al, 2016).
Ζ δηαθνξά πιαηζίνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο
ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε αθελφο κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο επηινγήο πξνζσπηθνχ πνπ
βαζίδνληαη θπξίσο ζηε θπζηθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία (π.ρ. ζπλέληεπμε) θαη
αθεηέξνπ ηηο παιαηφηεξεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηηο δηαθνξέο ζηε
εξκελεία, ζεκαζία θαη επηξξνή ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ιακβάλεηαη γηα ηνλ ππνςήθην, θαηά
ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ (McFarland & Ployhart, 2015). Δηδηθφηεξα, ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ ππφ ην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα δηάθνξα εξγαιεία επηινγήο
πξνζσπηθνχ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εξκελεία ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ θαη
θαηλνκέλσλ, λα αιιάμνπλ ηε θχζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηε δπλακηθή θαη ηελ
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θαηεχζπλζε ησλ δπλεηηθψλ ζρέζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ελ ιφγσ πιαίζην είλαη πην
αλνηρηφ, δπλακηθφ, ξεπζηφ θαη κε δπλαηφηεηεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο αιιειεπίδξαζεο,
κε ηα παξαθάησ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά (McFarland & Ployhart, 2015):
➔ Απνπζία θπζηθήο επαθήο: ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ιεηηνπξγνχλ βάζε ηεο
ςεθηαθήο αιιειεπίδξαζεο ε νπνία έρεη πάξα πνιιέο δηαθνξέο κε ηε θπζηθή
αιιειεπίδξαζε, επεξεάδνληαο πνηθηινηξφπσο ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη
κεηαμχ εξγνδνηψλ - ππνςεθίσλ θαη ηελ εξκελεία ησλ πξνζιεθζέλησλ πιεξνθνξηψλ.
➔ Πξνζβαζηκόηεηα: νη ρξήζηεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ άκεζε
πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο αθφκα θη εάλ ππάξρεη κεγάιε θπζηθή απφζηαζε κεηαμχ
ησλ κεξψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ. Απηφ ην γεγνλφο θπζηθά επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο
πξνζέιθπζεο αιιά θαη αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ, εηδηθφηεξα ζηα πξψηα ζηάδηα
ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο (candidate screening).
➔ Ταρύηεηα κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο: ε δπλαηφηεηα ησλ ζηειερψλ επηινγήο
πξνζσπηθνχ λα έρνπλ πξφζβαζε αθφκα θαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη
ζηηγκηαία γηα ηνπο ππνςεθίνπο, αιιάδεη ην ηνπίν ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο
θαη κπνξεί λα επηδξάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ζε θάζε ζηάδην απηήο, ρσξίο ηελ
απαξαίηεηα ζπλεηδεηή πξφζεζε ησλ δχν κεξψλ.
➔ Μνληκόηεηα δηαηήξεζεο ηεο πιεξνθνξίαο: ην ζηνηρείν απηφ ελδερνκέλσο λα έρεη ηηο
κεγαιχηεξεο επηδξάζεηο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ, θαζψο ζε αληίζεζε κε
ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ
ην ίδην ην άηνκν επηζπκεί λα θνηλνπνηήζεη, νη ςεθηαθά θνηλνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο
κπνξεί λα αθνξνχλ έλα ηζηνξηθφ κεγαιχηεξνπ εχξνπο ην νπνίν ελδέρεηαη λα
επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο πξφζιεςεο ζην παξφλ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ
ζηελ πεξίπησζε ηεο αξλεηηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ κπνξεί λα βξεζεί γηα ηνπο
ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη απφ πξφζθαηεο
έξεπλεο, έρεη πξνθχςεη φηη ην 28% ησλ ζηειερψλ επηινγήο πξνζσπηθνχ, έρνπλ
απνξξίςεη ππνςεθίνπο ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ αληιήζεη γη‟
απηνχο απφ ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Iddekinge et.al, 2017).
➔ Δπλαηόηεηα δηαζηαύξσζεο ηεο πιεξνθνξίαο: ηα επαγγεικαηηθά θπξίσο κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην LinkedIn, ιεηηνπξγνχλ σο
πιαηθφξκα απηφκαηεο δηαζηαχξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην
βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ή ηελ αίηεζε ελφο ππνςεθίνπ (Roulin & Bangerter, 2013).
Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπ αηφκνπ κε
άιια άηνκα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ, κηα ελδερνκέλσο αλαθξηβήο
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πιεξνθνξία ζα κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί δηαδηθηπαθά κε φιεο ηηο αληίζηνηρεο
αξλεηηθέο επηδξάζεηο. Δπνκέλσο, είλαη πνιιέο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ζηειέρε
επηινγήο πξνζσπηθνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα απηά, γηα λα αμηνινγήζνπλ ηνλ ηξφπν
επαγγεικαηηθήο παξνπζίαζεο ηνπ ππνςήθηνπ (Ouirdi, Segers, Ouirdi, & Pais, 2015)
θαη λα εληνπίζνπλ ηπρφλ αζπκθσλίεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κε άιιεο πεγέο
αληίζηνηρσλ πιεξνθνξηψλ (cross-check).
➔ Αίζζεζε αλσλπκίαο: Ζ αίζζεζε αλσλπκίαο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, ε νπνία πξνθαιείηαη θαηά βάζε απφ ηελ απνπζία θπζηθήο επαθήο, νδεγεί
ηα άηνκα ζην λα θνηλνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο δελ ζα θνηλνπνηνχζαλ ζε άιιν
πιαίζην. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλσλπκίαο δεκηνπξγεί πνιιέο θνξέο θαη ην
ιεγφκελν “παξάδνμν ησλ δεκνζηεχζεσλ” (Ouirdi et. al,2015) ην νπνίν αθνξά ζηελ
θνηλνπνίεζε αξλεηηθήο πιεξνθφξεζεο, αθφκα θαη απφ ππνςήθηνπο νη νπνίνη
αληηιακβάλνληαη φηη νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ,
ελδερνκέλσο λα απνηειέζνπλ πεγή αμηνιφγεζήο ηνπο.
Μηα απφ ηηο βαζηθέο ζεσξίεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνο ηνλ ηξφπν
εξκελείαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο
είλαη ε “Θεσξία Σεκαηνδόηεζεο” (Signaling Theory - Spence, 1973). Ζ ελ ιφγσ ζεσξία,
εθαξκφδεηαη ζε θάζε είδνο αιιειεπίδξαζεο, φπνπ άηνκα κε ζπρλά κε επζπγξακκηζκέλνπο
ζηφρνπο, επηδεηνχλ ζπλεξγαζία (Bangerter, Roulin, & Konig, 2012). Μηα απφ απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο, είλαη θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ, φπνπ ν ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ
γηα ηελ απφθηεζε αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο, δελ
επζπγξακκίδεηαη πάληνηε κε ην ζηφρν ησλ ππνςεθίσλ, ν νπνίνο είλαη ε παξνπζίαζε ελφο
ειθπζηηθνχ πξνθίι, αθφκα θαη αλ απηφ δελ ζηεξίδεηαη ζε απφιπηα αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο.
Ζ ζεσξία ζεκαηνδφηεζεο, ζπλίζηαηαη επνκέλσο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θάζε
εκπιεθφκελν κέξνο “απνθσδηθνπνηεί” ζπκπεξηθνξέο θαη ραξαθηεξηζηηθά, κέζσ ηεο
εξκελείαο “ζπκβφισλ” (signals). Σχκθσλα κε απηήλ ηε ζεσξία, άηνκα θαη νξγαληζκνί
“ζεκαηνδνηνχλ” κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηνηρεία πνπ ηνπο αθνξνχλ είηε άκεζα είηε έκκεζα.
Οη νξγαληζκνί γηα παξάδεηγκα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο “ζεκαηνδφηεζεο” ζηνπο ππνςήθηνπο,
κέζσ ησλ πξαθηηθψλ πξνψζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, κέζσ ησλ αγγειηψλ γηα ηηο θελέο
ζέζεηο εξγαζίαο, κέζσ ηεο εκπεηξίαο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ζηειέρσζεο, θιπ.
Αληηζηνίρσο νη ππνςήθηνη “ζεκαηνδνηνχλ” κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηα ηππηθά πξνζφληα, ηηο
ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο ζηνπο δπλεηηθνχο
εξγνδφηεο

ηνπο

(Karasek

&

Bryant,

2011).

Τα

κέζα

θνηλσληθήο

δηθηχσζεο,

ρξεζηκνπνηνχκελα ζηηο δηαδηθαζίεο ζηειέρσζεο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα ζχζηεκα
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ζεκαηνδφηεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππνςεθίσλ, πνπ έρεη σο
ζηφρν ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο, πξνζέζεηο ζπκπεξηθνξάο θαη
ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο, πέξαλ απφ ηηο “ζπλεηδεηά” παξερφκελεο πιεξνθνξίεο
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην άηνκν θαη πνπ κπνξεί λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηνπο πξνζσπηθνχο
ηνπ ζηφρνπο επηηπρίαο θαη ππεξνρήο έλαληη ησλ άιισλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο
θαηαδεηθλχνπλ θαη νη Bangerter, Roulin θαη Konig (2012),

νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο

δηθηχσζεο σο “ζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο”, βνεζνχλ ζηελ απνθάιπςε ζηνηρείσλ ζρεηηθά
κε ην βαζκφ αμηνπηζηίαο ή δπλεηηθήο αθνζίσζεο ηνπ ππνςήθηνπ, ζηνηρεία ηα νπνία πνιιέο
θνξέο απνθξχπηνληαη ζπλεηδεηά θαηά ηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο δχν κεξψλ κε φρη
απφιπηα επζπγξακκηζκέλνπο ζηφρνπο. Σρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εξκελείαο ησλ δηαζέζηκσλ
πιεξνθνξηψλ, ε ζεσξία ηεο ζεκαηνδφηεζεο ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα φηαλ δελ έρνπλ
επαξθείο πιεξνθνξίεο ζηε δηάζεζή ηνπο πξνο αμηνιφγεζε, ρξεζηκνπνηνχλ φπνηα
πιεξνθνξία (signal) ηνπο βξίζθεηαη δηαζέζηκε, πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα,
αθφκα θη εάλ νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ην θξηηήξην
αμηνιφγεζεο (Ma & Allen, 2009).
επηιεμηκφηεηα

ησλ

ππνςεθίσλ,

Απηφ θπζηθά κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ
εηδηθφηεξα

ζηελ

πεξίπησζε

χπαξμεο

αξλεηηθήο

πιεξνθφξεζεο (Roulin & Bangenter, 2013).
Ζ ρξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο
πξνζσπηθνχ σο έλαο ηξφπνο αλαδήηεζεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ππνςήθην, κπνξεί
επίζεο λα εξκελεπζεί

κε ηε Θεσξία Πεξηνξηζκνύ ηεο Αβεβαηόηεηαο - “Uncertainty

Reduction Theory” (Berger & Calabrese, 1975). Σχκθσλα κε απηήλ ηε ζεσξία, ε
αιιειεπίδξαζε-επηθνηλσλία κεηαμχ δχν κεξψλ, πεξλάεη απφ δηάθνξα ζηάδηα - θάζεηο θαη ν
ζηφρνο ηνπ θάζε κέξνπο ζε θάζε ζηάδην θαη εηδηθφηεξα ζην αξρηθφ, είλαη ε άληιεζε φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ην άιιν κέξνο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε
αβεβαηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνπζία πξφηεξεο αιιειεπίδξαζεο. Ζ αβεβαηφηεηα
απηή, εθηηκάηαη πσο θπξηαξρεί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ, θαζψο

ε ζρέζε

αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν κεξψλ (ππνςεθίνπ θαη ζηειέρνπο επηινγήο), δηέπεηαη απφ
πεξηνξηζκέλεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. Δπνκέλσο, ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ θάζε κέξνπο είλαη
ε αλαδήηεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε
πξνβιεςηκφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ άιινπ κέξνπο. Με βάζε ινηπφλ απηήλ ηε ζεσξία,
εμεγείηαη ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, εηδηθφηεξα ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο επηινγήο, φπνπ ηα ζηειέρε πξνζπαζνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε κηα πξψηε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε επηινγήο (candidate screening). Ωο εθ ηνχηνπ, ε Θεσξία
Πεξηνξηζκνχ ηεο Αβεβαηφηεηαο, ζέηεη ην πιαίζην δηεξεχλεζεο ηεο αξρηθήο απφθαζεο
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επηινγήο ε νπνία βαζίδεηαη ή/ θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ κέζσ
ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Evuleocha & Ugbah, 2018). Ζ ζεσξία απηή, εμεγεί
επίζεο ηελ ππεξεξκελεία ησλ πηζαλψλ αξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ
δηαδηθηπαθά γηα έλαλ ππνςήθην, θπξίσο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, φπνπ ν
αμηνινγεηήο δελ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ άιια ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ ζπλδπαζηηθά θαη απφ
άιιεο κεζφδνπο επηινγήο, φπσο π.ρ. ε ζπλέληεπμε ή ηα δηάθνξα ηεζη. Απηή ε έκθαζε ζηελ
αξλεηηθή πιεξνθφξεζε ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ
ππνςήθηνπ απφ ηα αξρηθά κφιηο ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη κε ηε
Θεσξία Επεμεξγαζίαο Κνηλσληθώλ Πιεξνθνξηώλ - “Social Information Processing Theory”
(Walther, 1992).
Σχκθσλα κε απηή ηελ ζεσξία (Walther, 1992), ηα ζηειέρε επηινγήο πξνζσπηθνχ,
θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, έρνπλ ζπλήζσο ζηε
δηάζεζή ηνπο ιηγφηεξα ζηνηρεία απφ απηά πνπ ζα είραλ αλ έξρνληαλ ζε θπζηθή επαθή κε
ηνπο ππνςήθηνπο, αιιά ηείλνπλ λα πξνζδίδνπλ πνιχ κεγαιχηεξε έκθαζε ζε απηή ηε
δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε, κε απνηέιεζκα λα ηελ ππεξεξκελεχνπλ (Walther, Van Der Heide,
Ramirez, Burgoon, & Pena, 2015). Απηφ ζεκαίλεη, φηη νη δηαζέζηκεο αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ γηα θάπνηνπο ππνςήθηνπο κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, ηείλνπλ ελδερνκέλσο λα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο επηινγήο, ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ απφ ηνλ αλακελφκελν. Δηδηθφηεξα, πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ηνλίζεη ηε κεγαιχηεξε
έκθαζε ησλ αηφκσλ ζε αξλεηηθέο παξά ζε ζεηηθέο πιεξνθνξίεο (Roth et.al, 2013; Madera,
2012). Γεδνκέλνπ φηη νη αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη πεξηζζφηεξν απφ
ηελ αμηνιφγεζε πξνθίι κε επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο (φπσο π.ρ. ην Facebook) θαη είλαη
πηζαλφηεξν λα αθνξνχλ ζε ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο, έρεη
ελδηαθέξνλ λα εθηηκεζεί εξεπλεηηθά ε βαξχηεηα ηεο αξλεηηθήο απηήο πιεξνθφξεζεο ζηελ
απφθαζε πξφζιεςεο.
Θέμαηα πος ζσεηίζονηαι με ηη σπήζη ηυν ιζηοζελίδυν κοινυνικήρ δικηύυζηρ ζηιρ
διαδικαζίερ ζηελέσυζηρ
Τππνπνίεζε
Ζ έλλνηα ηεο ηππνπνίεζεο ελφο εξγαιείνπ επηινγήο πξνζσπηθνχ, αλαθέξεηαη ζην
βαζκφ ζπλέπεηαο πνπ ππάξρεη αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν, ην ρξνληθφ ζηάδην ρξήζεο ηνπ
θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ (Kleumper et. al, 2015). Ζ ρξήζε ησλ
ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο δελ είλαη ηππνπνηεκέλε θαη δελ απνηειεί δνκηθφ θνκκάηη
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ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο πξνζσπηθνχ, νχηε αθνινπζεί κηα πξνβιεπφκελε ζεηξά. Έρεη
ελδηαθέξνλ ην απνηέιεζκα ζρεηηθήο έξεπλαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φπνπ θαηέδεημε πσο
ην 59% ησλ επηρεηξήζεσλ δελ έρνπλ ηππνπνηεκέλε πνιηηηθή αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ
κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (SHRM, 2016), παξφιν πνπ ηηο
ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν αξρηθήο αμηνιφγεζεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ
(candidate screening).
Ζ έιιεηςε ηππνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν αμηνιφγεζεο, νθείιεηαη ζην
φηη ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνζιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ, δηαθέξνπλ απφ
ππνςήθην ζε ππνςήθην, γεγνλφο πνπ δελ νδεγεί ζηελ χπαξμε ελφο θνηλνχ κέηξνπ ζχγθξηζεο
ησλ ππνςεθίσλ (Roth et.al, 2013). Δπίζεο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ
παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ ζηα δηαθνξεηηθά κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Davison, Maraist,
& Bing, 2011). Τν ζηνηρείν ηεο έιιεηςεο ηππνπνίεζεο ζην πεξηερφκελν αμηνιφγεζεο,
δεκηνπξγεί αλαπφθεπθηα πξνβιήκαηα θαη ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο δελ κπνξεί
εχθνια λα δνκεζεί ζπζηεκαηηθά, θαζψο ε δηαζέζηκε πιεξνθνξία δελ είλαη βέβαην εάλ
ζπζρεηίδεηαη κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ππάξρνπλ γηα κηα ζέζε εξγαζίαο γηα φινπο
ηνπο ππνςήθηνπο (Roth et. al, 2013). Αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε ηππνπνίεζεο ζην ρξνληθφ
ζηάδην ρξήζεο ηνπο, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηνλ
ίδην ηξφπν, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο (αξρηθφ, ελδηάκεζν, ηειηθφ),
ηδηαηηεξφηεηα ε νπνία δελ ηζρχεη γηα θαλέλα άιιν εξγαιείν επηινγήο, ην νπνίν είηε
ρξεζηκνπνηείηαη ζε δεδνκέλε θάζε (π.ρ. γλσζηηθά θαη ςπρνκεηξηθά ηεζη), είηε αιιάδεη ε
κνξθή ηνπ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ αλάινγα κε ην ζηάδην ρξήζεο (π.ρ. πξνθαηαξθηηθή ηειεθσληθή ζπλέληεπμε έλαληη ηειηθήο ζπλέληεπμεο επηινγήο). Απηή ε ηδηαηηεξφηεηα,
ηνλίδεη αλαπφθεπθηα ηε ζεκαζία ηνπ ζηαδίνπ επηινγήο ζην νπνίν ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηε ζεκαζία ηεο πξφζζεηεο πιεξνθφξεζεο γηα
ηνλ ππνςήθην ε νπνία ελδέρεηαη λα ζπλνδεχεη θάζε ζηάδην. Τα πξναλαθεξφκελα εκπφδηα
ηππνπνίεζεο, σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, εθηφο ηνπ φηη θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα μεπεξαζηνχλ,

επεξεάδνπλ

αλαπφθεπθηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο (Brown & Vaughn, 2011).

Δγθπξφηεηα - Αμηνπηζηία
Ζ εγθπξφηεηα κηαο κεζφδνπ επηινγήο, ζπλίζηαηαη ζην θαηά πφζν κπνξεί λα κεηξήζεη
απηφ γηα ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε θαη πφζν θαιά κπνξεί λα ην κεηξήζεη (Βαθφια &
Νηθνιάνπ, 2012). Σηελ πεξίπησζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ε εγθπξφηεηα
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αλαθέξεηαη ζην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν θαηάιιεια ή αθξηβή ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα
εμαρζνχλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ αληιεζέλησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ππνςήθην
(Lukaszewski & Johnson, 2017). Τα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε απηφ ην πεδίν, αλ θαη
ελζαξξπληηθά, ραξαθηεξίδνληαη απφ θάπνηεο αληηθάζεηο. Πξφζθαηε έξεπλα ησλ Iddekinge
et.al (2017), θαηέδεημε φηη νη αμηνινγήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κέζσ ησλ πξνθίι ηνπο ζην
Facebook δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ εγθπξφηεηα σο πξνο ηελ πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο
εξγαζηαθήο απφδνζεο θαη ηνλ ξπζκνχ απνρψξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνλ νξγαληζκφ
(turnover). Σηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε βξίζθνληαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ Kluemper
and Rosen (2009), ηα νπνία δείρλνπλ κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
πξνζσπηθφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ Facebook πξνθίι ησλ
ππνςεθίσλ θαη ηεο εξγαζηαθήο ηνπο απφδνζεο.
Ο βαζκφο αμηνπηζηίαο κηαο κεζφδνπ επηινγήο, αληηθαηνπηξίδεη ηελ αθξίβεηα θαη ηε
ζηαζεξφηεηα ηεο κέηξεζεο (Βαθφια & Νηθνιάνπ, 2012). Σηελ πεξίπησζε ησλ ηζηνζειίδσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε αμηνπηζηία ζπλδέεηαη κε ηελ αθξίβεηα θαη ηελ νξζφηεηα ηεο
παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο, αιιά θαη κε ηε ζπκθσλία ησλ αμηνινγεηψλ σο πξνο ηηο
αμηνινγήζεηο ησλ δηαθφξσλ ππνςεθίσλ. Σεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο, απνηειεί ε ζχλδεζε ησλ
αμηνινγήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε
ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο. Δξεπλεηηθά επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ην βαζηθφηεξν
ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηηο ελ ιφγσ αμηνινγήζεηο, είλαη ε
εμσζηξέθεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ έξεπλα ησλ Kluemper et.al (2012), ε
εμσζηξέθεηα ζπλδέεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ θίισλ πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο ζην Facebook
πξνθίι ηνπ, ελψ ε ίδηα έξεπλα ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ησλ
αμηνινγεηψλ σο πξνο ηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ εθηηκήζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο. Σηελ ίδηα ηξνρηά βξίζθεηαη
θαη ε έξεπλα ησλ De Ven et.al (2017), απφ ηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη φηη ε εμσζηξέθεηα είλαη
έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνθίι ησλ
ππνςεθίσλ ζην LinkedIn. Δπίζεο, κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμσζηξέθεηαο ζπλδέεηαη πην
άκεζα θαη ε θνηλνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ αξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο (Stoughton et.al, 2013). Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε πξνζέγγηζε ησλ
Berger θαη Zickar (2016) ε νπνία ηνλίδεη φηη κηαο θαη δελ ππάξρεη μεθάζαξε κέρξη ζηηγκήο
ζχλδεζε κεηαμχ εμαγφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο απφ ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο θαη εξγαζηαθήο απφδνζεο, ν ζηφρνο ησλ δηαδηθηπαθψλ αμηνινγήζεσλ ζα πξέπεη
λα είλαη ν εληνπηζκφο ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο έρνπλ πξνγελέζηεξα θνηλά ζηνηρεία κε
ζεκαληηθά εξγαζηαθά απνηειέζκαηα.
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Σε θάζε πεξίπησζε σζηφζν, ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ αμηνινγήζεσλ
κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αμηνινγεηψλ, απφ ηε
κεησκέλε πνιιέο θνξέο δπλαηφηεηα δηαζηαχξσζεο θάπνησλ πιεξνθνξηψλ (εηδηθφηεξα ηεο
αξλεηηθήο πιεξνθφξεζεο), αιιά θαη απφ ηηο εζειεκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ ππνςεθίσλ λα
παξνπζηάζνπλ κηα ειθπζηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο ε νπνία κπνξεί λα κελ ελαξκνλίδεηαη
απφιπηα κε ηελ πξαγκαηηθή (impression management).
Ννκηθά θαη εζηθά δεηήκαηα
Αλαθνξηθά κε ηα λνκηθά θαη ηα εζηθά δεηήκαηα, νη ππνςήθηνη κπνξεί λα
αηζζαλζνχλ φηη νη επηρεηξήζεηο “παξαβηάδνπλ ηνλ ηδησηηθφ ηνπο ρψξν” αληιψληαο
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζέζε εξγαζίαο θαη πξνέξρνληαη θπξίσο
απφ ηζηνζειίδεο νη νπνίεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε θνηλσληθφ-πξνζσπηθφ επίπεδν φπσο
γηα παξάδεηγκα ην Facebook (McCarthy et al., 2017). Σε απηφ ην πιαίζην, έρνπλ θηλεζεί
αξθεηέο ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ πηνζεηήζεη αληίζηνηρεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ κπνξεί
λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηξεπηηθά σο πξνο ηελ παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ πηζαλψλ
ππνςεθίσλ, ππνρξεψλνληαο ηε ιήςε άδεηαο πξφζβαζεο ζηηο πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζηε εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπο ζηηο
αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο. Παξάδεηγκα ηέηνησλ παξεκβάζεσλ απνηεινχλ ε Ννκνζεζία
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (Data Protection Act, 1998) ε νπνία έρεη ζεζπηζηεί ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην, ε Fair Credit Reporting Act (1681) ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ αιιά θαη ε Stored
Communications Act (1986). Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα θαη ηελ ππφινηπε Δπξψπε, απφ
25/05/2018 εθαξκφδεηαη ν Γεληθφο Δπξσπατθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ
Γεδνκέλσλ (GDPR), ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, κφλν
θαηφπηλ ζπγθαηάζεζεο.
Ωζηφζν, αθφκα θαη ζηηο ρψξεο κε αληίζηνηρε πξνζηαηεπηηθή λνκνζεζία, ε ρξήζε
ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο
πξνζσπηθνχ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα απμεκέλε (Ruggs et al., 2016). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη
λνκηθά, ην πιαίζην ζηελ νπζία επηηξέπεη ηελ άληιεζε δηαδηθηπαθψλ δεκφζησλ
πιεξνθνξηψλ, δηφηη ηεθκαίξεηαη φηη εθφζνλ ηα άηνκα θνηλνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ζε έλα
δεκφζην δίθηπν (φπσο είλαη ην LinkedIn θαηά βάζε αιιά θαη ην Facebook εάλ δελ έρεη ηηο
αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο αζθαιείαο) ηφηε ζπλαηλνχλ έκκεζα ζηελ επεμεξγαζία απηψλ ησλ
πιεξνθνξηψλ (Brown & Vaughn, 2011). Δπνκέλσο, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ρξήζε ησλ
ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Facebook ζηελ επηινγή πξνζσπηθνχ,
είλαη έλα ζέκα πεξηζζφηεξν κε εζηθέο παξά λνκηθέο πξνεθηάζεηο.
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Σηελ εζηθή δηάζηαζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηνπνζεηείηαη ν ηξφπνο ρξήζεο θαη ε επηξξνή ησλ επαίζζεησλ θπξίσο
πιεξνθνξηψλ ζηελ απφθαζε πξφζιεςεο. Δπηπξνζζέησο, έλα ζηνηρείν ην νπνίν δελ κπνξεί
λα απνθεπρζεί εληειψο είλαη απηφ ηεο ππνθεηκεληθήο θαη πνιιέο θνξέο ζηεξενηππηθήο
αμηνιφγεζεο θάπνησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ αμηνινγεηψλ, γεγνλφο πνπ
θαηαηάζζεηαη ζηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ
επηινγή πξνζσπηθνχ (Iddekinge et al., 2017).
Ανηιδπάζειρ Τποτηθίυν και Πποζέλκςζη / Επιλογή Ανθπώπινος Δςναμικού
Σηα ηκήκαηα Γηνίθεζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ (ΓΑΓ) γίλεηαη πιένλ εθηεηακέλε
ρξήζε εξγαιείσλ ηερλνινγίαο αηρκήο κε πιεζψξα ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο
δηεξγαζίεο

ειεθηξνληθήο

πξνζέιθπζεο

(e-recruitment)

θαη

επηινγήο

(e-selection)

πξνζσπηθνχ φπσο ε κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ γεσγξαθηθψλ εκπνδίσλ, ε αχμεζε ηεο
δεμακελήο ησλ ππνςεθίσλ, θ.α.

Ωζηφζν, ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη πξνβιεκαηηθά

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη - εθηφο άιισλ - κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη, σο εθ
ηνχηνπ, κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο απηψλ ζηηο θαηλνηφκεο απηέο
δηαδηθαζίεο.
Οη αληηδξάζεηο ππνςεθίσλ είλαη νη αληηιήςεηο (εληππψζεηο) πνπ ζρεκαηίδνπλ νη
ππνςήθηνη θαη νξίδνληαη σο «νη ζηάζεηο, νη επηδξάζεηο ή νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί
έλα άηνκν λα έρεη ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία πξόζιεςεο» (Ryan & Ployhart, 2000, p. 566).
Τα ηειεπηαία ρξφληα ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ έρεη κεηαηνπηζηεί ζηηο αληηδξάζεηο ησλ
ππνςεθίσλ (Nikolaou, Bauer, & Truxillo, 2015), νη νπνίεο απνηεινχλ πξφθιεζε, δηφηη
παξφιν πνπ θαίλεηαη λα ζηεξνχληαη ζεκαζίαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζηειέρσζεο ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηεο αλεξγίαο, ε έξεπλα ζην αληηθείκελν έρεη ππνγξακκίζεη ηε
θξηζηκφηεηά ηνπο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ππάξρνπλ «αδηάζεηζηεο ελδείμεηο όηη νη αληηδξάζεηο ησλ
ππνςεθίσλ έρνπλ ζεκαληηθέο θαη νπζηαζηηθέο επηπηώζεηο ζηηο ζηάζεηο, ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο
ζπκπεξηθνξέο» (McCarthy et al., 2017, p. 1694) θαη δεδνκέλνπ φηη «εμαθνινπζεί λα δίλεηαη
έκθαζε ζηνλ ξόιν ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηηο αληηδξάζεηο ππνςεθίσλ» (McCarthy et al., 2017,
p. 1697), είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, νη εξεπλεηέο λα «παξακέλνπλ ελήκεξνη γηα ηηο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο ζηελ επηινγή πξνζσπηθνύ» (McCarthy et al., 2017, p. 1715). Δπνκέλσο, ην πεδίν
ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο δηφηη δελ επηιέγνπλ κφλν νη
εξγνδφηεο ππνςεθίνπο αιιά επηιέγνπλ θαη αμηνινγνχλ θαη νη ππνςήθηνη εξγαδφκελνη ηνπο
νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ζα ππνβάιινπλ αίηεζε εξγαζίαο. Δπνκέλσο, ε εμέηαζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαιείσλ ζηειέρσζεο πξνζσπηθνχ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ
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θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη αληηιακβάλνληαη θαη αληηδξνχλ (ζεηηθά ή
αξλεηηθά) ζηε δηαδηθαζία ζηειέρσζεο.
Σπγθεθξηκέλα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο αληηδξάζεηο ππνςεθίσλ αθνξά πιεζψξα
δεηεκάησλ, φπσο:
●

ε ππνβνιή αίηεζεο, απνδνρή πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη νη πξνζέζεηο εθ λένπ

αίηεζεο γηα κηα ζέζε εξγαζίαο (Ployhart & Ryan, 1998)
●

ε απηναληίιεςε (ε εηθφλα, δει., πνπ έρεη θάπνηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ) φπσο, ε

απηνεθηίκεζε (Nikolaou & Judge, 2007)
●

ε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε παξνρή θηλήηξσλ (Chan & Schmitt, 1997)

●

νη πηζαλέο λνκηθέο δηελέμεηο (Gilliland, 1993)

●

ε ειθπζηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ (Hausknecht, Day, & Thomas, 2004)

●

νη πξνζέζεηο ζπζηάζεσλ (Bauer et al., 2006), θαη

●

ε δέζκεπζε (Ryan, Sacco, McFarland, & Kriska, 2000).

Δπνκέλσο, ε ζπκβνιή πνπ πξννδεπηηθά εγθαζηδξχεηαη ζηελ ζεκαζία ησλ
αληηδξάζεσλ ππνςεθίσλ είλαη εχινγε δηφηη «νη αληηδξάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο θαη ζηε δηθαηνζύλε ζρεηίδνληαη κε δηάθνξα αηνκηθά θαη νξγαλσζηαθά απνηειέζκαηα
- κεξηθά από ηα νπνία έρνπλ κεγάιε ζεκαζία» (Truxillo, Bauer, McCarthy, Anderson, &
Ahmed, 2018, p. 16).
Θευπηηικέρ Πποζεγγίζειρ
Μνινλφηη πξηλ ην 1990 ε έξεπλα ζην πεδίν εζηηάδεη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο
επηπηψζεηο πνπ είραλ θπξίσο νη ζπλεληεχμεηο σο εξγαιείν επηινγήο πξνζσπηθνχ (Schmitt &
Coyle, 1976), ζήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θαη κνληέια πνπ δηέπνπλ ην
ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ ηνκέα ησλ αληηιήςεσλ ησλ ππνςεθίσλ.

Μνληέια Γηθαηνζχλεο
Ο Gilliland (1993) κειέηεζε ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο - „δηαδηθαζηηθήο θαη
επηκεξηζηηθήο‟ - ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο αζθψληαο θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηελ εξκελεία
ησλ αληηδξάζεσλ ππνςεθίσλ. Ζ ζεσξία Οξγαλσζηαθήο Γηθαηνζχλεο (Organizational Justice
Theory) ηνπ Gilliland (1993, 1994) βαζίδεηαη ζηηο πξαθηηθέο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο απνθάζεηο
επηινγήο νη νπνίεο επηδξνχλ ζηηο αληηιήςεηο πεξί δηθαίνπ, δει., ζηελ ηθαλνπνίεζε ή ηελ
παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ ησλ ππνςεθίσλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. Ζ
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έκθαζε απνδίδεηαη ζην ξφιν ηεο δηαδηθαζηηθήο (εγθπξφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο)
έλαληη ηεο επηκεξηζηηθήο (έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο) δηθαηνζχλεο (Steiner & Gilliland, 2001).
Ο Schuler (1993) ηαπηφρξνλα, πξφβαιε ηε ζεκαζία ηεο „θνηλσληθήο εγθπξόηεηαο‟
(Social Validity) θαη αλέδεημε έλα κνληέιν πξφβιεςεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ ππνςεθίσλ κε 4
δηαζηάζεηο (νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο, ν βαζκφο ζπκκεηνρήο, ε δηαθάλεηα, θαη ε
αλαηξνθνδφηεζε) πνπ επηδξνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο εγθπξφηεηαο ησλ
δηεξγαζηψλ επηινγήο απφ ηελ πιεπξά ησλ ππνςεθίσλ. Τν κνληέιν ηνπ Schuler κνινλφηη δελ
έρεη εμεηαζηεί εηο βάζνο, ζπλερίδεη λα θαηεπζχλεη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (Anderson,
Salgado, & Hülsheger, 2010).

Μνληέια Κηλήηξσλ
Τα κνληέια θηλήηξσλ βαζίδνληαη ζηνπο παξάγνληεο θαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ
δηακνξθψλνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηα θίλεηξα γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ θπξίσο ζηα
ηεζη αμηνιφγεζεο (Chan, Schmitt, DeShon, Clause, & Delbridge, 1997). Σπγθεθξηκέλα, ε
δηάζηαζε ηνπ θηλήηξνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε α) ηελ θαηλνκεληθή εγθπξόηεηα (face validity)
πνπ παξέρεη εθηηκήζεηο γηα ηελ απφδνζε ζηα ηεζη (Chan & Schmitt, 1997) θαη β) ηελ
κεξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ππνςεθίσλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (self-serving bias) πνπ
ππνγξακκίδεη ηηο πηζαλφηεηεο ηεο δηακφξθσζεο πεπνηζήζεσλ ρακειήο εγθπξφηεηαο ησλ
δηαδηθαζηψλ φηαλ ε επίδνζε ζηα ηεζη είλαη αλεπαξθήο κε ζθνπφ ηελ δηαθχιαμε ηεο
πξνζσπηθήο ζεηηθήο εηθφλαο (Schmitt, Oswald, Kim, Gillespie, & Ramsay, 2004).

Μνληέια Δηζβνιήο ζηελ Ηδησηηθή Εσή
Έλαο άιινο ηνκέαο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ν βαζκφο επεκβαηηθφηεηαο ησλ
κεζφδσλ θαη ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο
επηδξάζεηο (Bauer et al., 2006). Σε ζρεηηθέο έξεπλεο δηαπηζηψζεθε φηη νη ζπλεληεχμεηο θαη
ηα δείγκαηα έξγνπ ζεσξνχληαη ιηγφηεξν επεκβαηηθέο κέζνδνη ζπγθξηηηθά κε ηελ γξαθνινγία
(Kravitz, Stinson, & Chavez, 1996).

Σπγθεθξηκέλα, φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα

δηαδηθαζία επηινγήο αληηιεθζνχλ φηη ιακβάλεη ρψξα θαηαπάηεζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπο π.ρ., ε νξζφηεηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηίζεληαη (Gilliland, 1993) ή ν ειεθηξνληθφο έιεγρνο ζε
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο (Bauer et al., 2006) - είλαη πνιχ πηζαλφ λα απνθηήζνπλ
πεπνηζήζεηο πεξί έιιεηςεο δηθαηνζχλεο θαη εγθπξφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα κεησζεί ε
νξγαλσζηαθή έιμε.
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Μνληέια Κνηλσληθψλ θαη Ψπρνινγηθψλ Παξακέηξσλ
Έλα άιιν ζεκαληηθφ πεδίν πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο αληηδξάζεηο ππνςεθίσλ είλαη απηφ
πνπ εζηηάδεη ζηελ αληηιεπηηθή δηαδηθαζία ησλ θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ αληηδξάζεσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζεσξία ηεο Κνηλσληθήο Ταπηφηεηαο (Social Identity Theory) (Hogg &
Terry, 2000) δηακνξθψλεη ηελ απφθαζε απνδνρήο ή απφξξηςεο κηαο δηαδηθαζίαο επηινγήο ή
πξνζθνξάο εξγαζίαο, φηαλ ζπλππάξρεη ή φρη ζπκθσλία ηνπ ππνςεθίνπ κε ηελ θνηλσληθή
ηαπηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Σπγθεθξηκέλα «νη πξνζέζεηο θαη νη ελέξγεηεο ησλ ππνςεθίσλ
ζρεηηθά κε ηηο πξνζιήςεηο ζε έλαλ νξγαληζκό πξνβιέπνληαη από ηνλ βαζκό ζπζρέηηζεο ησλ
θνηλσληθώλ ηαπηνηήησλ ησλ ππνςεθίσλ κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ
νξγαληζκνύ» (Herriot, 2004, p. 75) θαζψο «ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ βαζκνύ ζπκκόξθσζεο θαη ηεο
πξόζεζεο εμόδνπ δηακνξθώλεηαη από ηηο αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηε δηαζεζηκόηεηα θαη
ηελ εύξεζε ελαιιαθηηθώλ ζέζεσλ εξγαζίαο· από ην βαζκό ζηνλ νπνίν νη ηξέρνπζεο ηαπηόηεηεο
ησλ ππνςεθίσλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο γηα απηνπεπνίζεζε θαη κείσζε ηεο
αβεβαηόηεηαο · θαη από ην επίπεδν αλνρήο ηνπ αηόκνπ ζηελ αζπκθσλία» (Herriot, 2004, p.
78).
Άιιν έλα ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο ζηα πεδίν ησλ ςπρνινγηθψλ παξακέηξσλ είλαη ε
ζεσξία ηεο Απφδνζεο Δπζπλψλ (Attribution Theory) πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγθε ησλ
αηφκσλ γηα εχξεζε ππαηηηφηεηαο ζε γεγνλφηα δπζκελή (Weiner, 1985). Σηηο αληηδξάζεηο
ππνςεθίσλ, ην κνληέιν απηφ (Applicant Attribution – Reaction Theory) πξνηείλεη φηη ε
θαηαλνκή επζπλψλ (εζσηεξηθέο ή εμσγελείο) ησλ ππνςεθίσλ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο γηα
κηα ζέζε εξγαζίαο «… εμεγεί ηηο αληηδξάζεηο ηνπο· νη αληηιήςεηο όπσο ε δηθαηνζύλε είλαη
κόλν κηα αληίδξαζε ζε απηή ηε δηαδηθαζία απνλνκήο» (Ployhart & Harold, 2004, p. 85). Σηελ
πεξίπησζε, ινηπφλ, πνπ έλαο ππνςήθηνο απνξξηθζεί απφ κηα δηαδηθαζία επηινγήο είλαη
πηζαλφ λα δηακνξθψζεη κηα αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ παζεηηθά αιιά θαη λα θαηαιήμεη
επξχηεξα ζε έλα ζπκπέξαζκα γηα ηνλ νξγαληζκφ ππνδειψλνληαο φηη φηαλ πιεξνχληαη ή
παξαβηάδνληαη ηα αηνκηθά πξφηππα, νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο
δηακνξθψλνληαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή επεκεξία θαη ηελ νξγαλσζηαθή ειθπζηηθφηεηα
(Schinkel, van Dierendonck, van Vianen, & Ryan, 2011).

Οη αληηδξάζεηο ππνςεθίσλ ζηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο ζηειέρσζεο ησλ νξγαληζκψλ
Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αιιαγή ζηελ θχζε ηεο εξγαζίαο, ηα
δεκνγξαθηθά θσιχκαηα γηα εμεχξεζε ηθαλνχ δπλακηθνχ ζηειέρσζεο θαη ηε δηεζλνπνίεζε
ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ αλαδείμεη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ζηειέρσζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ κε θπξίαξρε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ. Ζ ρξήζε ηνπ
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δηαδηθηχνπ έρεη αλαδεηρζεί δηεζλψο ζε έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα κέζα αλαδήηεζεο
εξγαζίαο (απφ ηελ πιεπξά ησλ ππνςεθίσλ) αιιά θαη πξνζέιθπζεο (e-recruitment) θαη
επηινγήο πξνζσπηθνχ (e-selection) (απφ ηελ πιεπξά ησλ νξγαληζκψλ).
Οη πξνζδνθίεο θαη νη αληηδξάζεηο ησλ ππνςεθίσλ αζθνχλ θαηαιπηηθή επηξξνή ζηηο
παξαπάλσ απηνκαηνπνηεκέλεο δηεξγαζίεο θαη νη εξεπλεηέο θαη νη επαγγεικαηίεο ηεο ΓΑΓ
θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ πφζν δίθαηα, θαηάιιεια ή παξεκβαηηθά αληηιακβάλνληαη ηα
εξγαιεία ησλ κεζφδσλ επηινγήο νη ππνςήθηνη. Αλ θαη ε έξεπλα ζην πεδίν ησλ αληηδξάζεσλ
ησλ ππνςεθίσλ είλαη ειιηπήο δηαθαίλεηαη φηη νη ππνςήθηνη ζρεκαηίδνπλ ζεηηθέο εληππψζεηο
γηα ηα εξγαιεία απηά θαη επνκέλσο ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Δηδηθφηεξα φηαλ
ηα ηκήκαηα ΓΑΓ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν σο απνθιεηζηηθφ ή πξσηαξρηθφ κέζν
δηαρείξηζεο εξγαιείσλ επηινγήο δηαπηζηψλνληαη ηζρπξνί δεζκνί ζεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ
ππνςεθίσλ κεηαμχ ηεο ηαρχηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο, ηεο θηιηθφηεηαο πξνο ην ρξήζηε θαη ηεο
εηθφλα ελφο νξγαληζκνχ σο δπλεηηθνχ εξγνδφηε. Ωζηφζν, απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ
επεξεάδνπλ φινπο ηνπο ππνςεθίνπο κε παξφκνην ηξφπν, αιιά δηαθαίλεηαη λα έρνπλ
κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηνπο ππνςεθίνπο κε ιηγφηεξε εκπεηξία ζην Γηαδίθηπν θαη
ελδερνκέλσο θαη γηα ηνπο πην ειηθησκέλνπο (Sinar, Reynolds, & Paquet, 2003).
Οπζηαζηηθά, ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην έρεη δηαπηζησζεί φηη νη ππνςήθηνη ζεσξνχλ
πην εχρξεζηεο θαη απνηειεζκαηηθέο ηηο ειεθηξνληθέο κεζφδνπο πξνζέιθπζεο (e-recruitment)
κε θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππνςεθίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ηζηνζειίδαο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε (Sylva & Mol,
2009) αιιά δελ θαίλεηαη λα δηακνξθψλνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηηο ειεθηξνληθέο
κεζφδνπο επηινγήο (e-selection) φπσο ε ςεθηαθή θαη ε ηειεθσληθή ζπλέληεπμε (digital or
teleconference interview) θαζψο πξνηηκνχλ ηηο πξφζσπν κε πξφζσπν ηχπνπ απαληήζεσλ
ζπγθξηηηθά κε ηηο (εκη)απηνπνηεκέλεο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθήο επαθήο (Blacksmith,
Willford, & Behrend, 2016).

Αληηδξάζεηο ππνςεθίσλ ζηελ ειεθηξνληθή πξνζέιθπζε (e-recruitment)
Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο έρεη βειηηψζεη ηηο πξαθηηθέο πξνζέιθπζεο ππνςεθίσλ κε
ρξήζε λέσλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ θαη ε ειεθηξνληθή πξνζέιθπζε είλαη θπξίαξρε είηε κέζσ
ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ελφο νξγαληζκνχ, είηε κέζσ ηξίησλ (π.ρ., kariera.gr) είηε
‘παζεηηθά’ κέζσ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (SNWs, φπσο ην Facebook, LinkedIn,
θ.α.).
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Σπγθεθξηκέλα, νη ππνςήθηνη αληαπνθξίλνληαη πην ζεηηθά ζε αγγειίεο εξγαζίαο πνπ
δεκνζηεχνληαη δηαδηθηπαθά ζπγθξηηηθά κε απηέο ζε έληππε κνξθή (Baum & Kabst, 2014)
θαη αληαπνθξίλνληαη πην ζεηηθά ζηε ρξήζε βηληενγξαθηθψλ ζπγθξηηηθά κε ηα παξαδνζηαθά
έληππα βηνγξαθηθά (Hiemstra, Derous, Serlie, & Born, 2012). Δπίζεο, ε δηαδηθηπαθή
πξνζέιθπζε κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ νξγαληζκψλ παξνπζηάδεη απμεκέλε ειθπζηηθφηεηα
γηα ηνπο ππνςεθίνπο αλ ηεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο φπσο ε επθνιία ρξήζεο θαη ε
άξηηα αηζζεηηθή (Sylva & Mol, 2009), ε έληαμε καξηπξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα
πξνζσπηθά ηνπο επηηεχγκαηα (Van Hoye & Lievens, 2007) θαη ε ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ
(Allen, Biggane, Pitts, Otondo, & Van Scotter, 2013).

Σεκαληηθή επίζεο πηπρή ηεο

ειεθηξνληθήο πξνζέιθπζεο είλαη ε θήκε θαη ε εηθφλα (branding) (Allen, Mahto, & Otondo,
2007) θαη ε νηθεηφηεηα κε έλαλ νξγαληζκφ (Walker, Feild, Giles, Bernerth, & Short, 2011).
Απφ ηελ άιιε, ε ειεθηξνληθή πξνζέιθπζε κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ηξίησλ πνπ
δεκνζηεχνπλ καδηθά θαη ζπληνληζκέλα αγγειίεο εξγαζίαο, φπσο νη ηζηνζειίδεο εχξεζεο
εξγαζίαο (π.ρ., monster.com, kariera.gr), θαίλεηαη λα δηακνξθψλνπλ πνιχ ζεηηθέο
εληππψζεηο θαη ηεξάζηηα αληαπφθξηζε ησλ ππνςήθησλ θαζψο κπνξνχλ λα «δεκνζηεύνπλ ηα
βηνγξαθηθά ηνπο δηαδηθηπαθά θαη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε κηα επξεία βάζε δεδνκέλσλ γηα
ζέζεηο εξγαζίαο ρσξίο ρξέσζε» (Nikolaou, 2014, p. 181). Τέινο, ε ηερλνινγία έρεη, αθφκε,
εληείλεη δξακαηηθά θαη ηελ ρξήζε ησλ SNW (θπξίσο, Facebook, Twitter θαη LinkedIn) πνπ
πξνάγνπλ εθηεηακέλεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο δηθηχσζεο αιιά θαη „παζεηηθήο‟
πξνζέιθπζεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο αλ θαη ε ρξήζε ηνπο εηδηθά ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα
είλαη αλεπαξθήο ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο (Nikolaou, 2014).

Αληηδξάζεηο ππνςεθίσλ ζηελ ειεθηξνληθή επηινγή (e-selection)
Σε έλα γεληθφ πιαίζην αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ επηινγήο
πξνζσπηθνχ έρεη δηαπηζησζεί φηη νη ππνςήθηνη πξνηηκνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο
ζπλεληεχμεηο θαη ηα δείγκαηα έξγνπ, ζε κέηξην βαζκφ ηα βηνγξαθηθά, ηα ηεζη
πξνζσπηθφηεηαο θαη ηθαλνηήησλ θαη ηηο ζπζηάζεηο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηε γξαθνινγία,
ηηο πξνζσπηθέο επαθέο θαη ηα ηεζη εηιηθξίλεηαο (Anderson et al., 2010). Αθφκε απνηειεί
πξφθιεζε γηα ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο νξγαληζκνχο φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ δηαθφξσλ
κεζφδσλ επηινγήο (ι.ρ., ελφο ηεζη λνεκνζχλεο θαη ελφο δείγκαηνο έξγνπ) έρεη ηελ ζεηηθή
αληαπφθξηζε ησλ ππνςεθίσλ (Klingner & Schuler, 2004).
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Οη ζπλεληεχμεηο
Ζ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο θαίλεηαη λα έρεη ηελ εχλνηα
ησλ ππνςεθίσλ ιφγσ ηεο επξχηεξεο δηάδνζεο απηήο ηεο ηερληθήο παγθνζκίσο (Anderson et
al., 2010), ηεο πςειήο εγθπξφηεηαο θαη ηεο ρακειήο παξεκβαηηθφηεηαο (Steiner & Gilliland,
1996, 2001) θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο εζηίαζεο ζε αηνκηθέο μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο ελφο
ππνςεθίνπ ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη ζηνλ ζπλεληεπθηή ζηα πιαίζηα ηεο
δηαπξνζσπηθήο επαθήο (Nikolaou & Georgiou, 2018).
Ζ ηαρεία ηερλνινγηθή πξφνδνο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπλέβαιε ζηελ αιιαγή ηεο
πξαθηηθήο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξαδνζηαθήο ζπλέληεπμεο πξφζσπν κε πξφζσπν (face to
face)

είηε

κέζσ

ηειεθσληθήο

επηθνηλσλίαο

(teleconference),

είηε

κέζσ

βίληεν

(videoconference, π.ρ., κέζσ Skype) είηε κε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα ςεθηαθά κέζα
(digital) (Blacksmith et al., 2016; Chapman & Rowe, 2002; Levashina, Hartwell, Morgeson,
& Campion, 2014).
Οη ςεθηαθέο (βηληενζθνπεκέλεο) ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε θαηαγξαθή
βηληενζθνπεκέλσλ απαληήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ ζε εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ρσξίο ηελ
παξνπζία ζπλνκηιεηή (Levashina et al., 2014).

Απηή ε παξεκβνιή ηεο ηερλνινγίαο,

σζηφζν, δελ θαίλεηαη λα έρεη ηελ εχλνηα ησλ ππνςεθίσλ θαζψο παξνπζηάδεη πνιχ
ρακειφηεξα πνζνζηά δηαπξνζσπηθήο κεηαρείξηζεο (interpersonal treatment) ζε ζρέζε κε
ηελ παξαδνζηαθή ζπλέληεπμε (Langer, König, & Krause, 2017). Δίλαη αμηνπξφζεθην φηη νη
ππνςήθηνη πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ςεθηαθέο ζπλεληεχμεηο φρη κφλν δελ ιακβάλνπλ ηελ
απαηηνχκελε πξνζνρή ησλ recruiters αιιά αμηνινγνχληαη θαη αξλεηηθά (Sears, Zhang,
Wiesner, Hackett, & Yuan, 2013) θαη ζπρλά παξαηεξείηαη αχμεζε άγρνπο (Blacksmith et al.
2016) θαη έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο (Guchait, Ruetzler, Taylor, & Toldi, 2014).
Ψπρνκεηξηθά Τεζη
Ζ ρξήζε ηεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ζηηο πξαθηηθέο επηινγήο πξνζσπηθνχ έρεη
επεξεάζεη θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ ηεζη αμηνιφγεζεο ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη εμ
απνζηάζεσο κε ρξήζε ππνινγηζηή, θηλεηνχ, θ.α., θαη ζηελ ζπλέρεηα αμηνινγνχληαη θαη
εξκελεχνληαη κε ρξήζε θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ.
Σε ζρεηηθέο αλαιχζεηο έρεη αλαδεηρζεί φηη νη αληηδξάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζπλδένληαη
άκεζα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα ηεζη (δηαδηθηπαθά ή κε) αμηνιφγεζεο (Hausknecht et al.,
2004; Oostrom, Born, Serlie, & van der Molen, 2010). Οη κεραληζκνί ζηνπο νπνίνπο
βαζίδνληαη νη αληηδξάζεηο ππνςεθίσλ πέξα ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ δηθαηνζχλε,
εζηηάδνληαη ζηα θίλεηξα, ην άγρνο θαη ηελ απφδνζε ηνπο (McCarthy et al., 2017; Oostrom et
al., 2010). Αλαθνξηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα δηαδηθηπαθά ηεζη, ηα
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επξήκαηα γηα ηελ ρξήζε ηνπο εμ απνζηάζεσο κε ηερλνινγηθά κέζα είλαη αζαθή θαη
ζπγθερπκέλα θαζψο ζε θάπνηεο έξεπλεο δελ δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο
επηινγέο ησλ ππνςεθίσλ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ή φρη ηνπ δηαδηθηχνπ (Wiechmann &
Ryan, 2003) ελψ ζε άιιεο νη ππνςήθηνη θαίλεηαη λα εθπέκπνπλ ζεηηθά κελχκαηα γηα ηα
δηαδηθηπαθά ηεζη πξνζσπηθφηεηαο θαη ηθαλνηήησλ (Baron & Austin, 2000; Reynolds, Sinar,
& McClough, 2000) αιιά αλάκεηθηα γηα ηα δηαδηθηπαθά ηεζη ππνζεηηθψλ θαηαζηάζεσλ
(Bauer, Truxillo, & Paronto, 2004). Ωζηφζν, είλαη αμηνζεκείσην φηη κνινλφηη νη ππνςήθηνη
δηαηεξνχλ κεηξηνπαζή ζηάζε γηα ηα ηεζη ηθαλνηήησλ θαη πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ πξάμε
ζεσξνχληαη κέζνδνη πςειήο εγθπξφηεηαο ζηελ πξφβιεςε ηεο απφδνζεο ησλ ππνςεθίσλ
(Gilliland & Steiner, 2012).

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ ππνςεθίσλ
Έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζην πεδίν ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ είλαη ε
ζπνπδαηφηεηα θαη ε βαξχηεηα ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηηο
αληηιήςεηο θαη ηηο εληππψζεηο ηνπο γηα ηηο νξγαλσζηαθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο,
πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο.

Όπσο πξνθχπηεη εξεπλεηηθά, νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ

επεξεάδνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαη έρνπλ κειεηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ είλαη νη
εμήο:
1.

Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνςεθίσλ - ζε πιεζψξα εξεπλψλ ππνγξακκίζηεθε φηη νη

ππνςήθηνη δηαθνξεηηθνχ θχινπ (ιεπθνί θαη έγρξσκνη) αληηιακβάλνληαη, αμηνινγνχλ θαη
αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζηηο κεζφδνπο επηινγήο (Becton, Feild, Giles, & Jones-Farmer,
2008).

Ωζηφζν δελ έρνπλ βξεζεί ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηδξάζεηο ππνςεθίσλ

δηαθνξεηηθνχ γέλνπο (αξζεληθφ/ζειπθφ).
2.

Ζ πξνζσπηθφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Πέληε Παξαγφλησλ

ηεο Πξνζσπηθφηεηαο - ζπγθεθξηκέλα, ν λεπξσηηζκφο νδεγεί ζε αξλεηηθέο αληηδξάζεηο θαη ε
επζπλεηδεζία θαηεπζχλεη ηελ δηακφξθσζε ζεηηθψλ εληππψζεσλ ζηελ πξνζέιθπζε θαη
επηινγή πξνζσπηθνχ (Nikolaou & Georgiou, 2018). Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ζε έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα δηαπηζηψζεθαλ ρακεινί ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ηεο απηφαμηνιφγεζεο θαη ησλ αληηδξάζεσλ ηεο αληηιακβαλφκελεο δηθαηνζχλεο ησλ ππνςεθίσλ ζε
ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο επηινγήο πξνζσπηθνχ (Nikolaou & Judge, 2007).
Αθφκε, άιινη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηίδνληαη
κε νξγαλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο. Σπγθεθξηκέλα, ε παξνρή εμεγήζεσλ, εηδηθά ζε πεξίπησζε
απφξξηςεο, απφ ηα ηκήκαηα ΓΑΓ επεκβαίλεη ζηελ δηακφξθσζε ηεο αληηιακβαλφκελεο
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δηθαηνζχλεο θαη νξίδεη ηελ νξγαλσζηαθή ειθπζηηθφηεηα (Truxillo, Bodner, Bertolino, Bauer,
& Yonce, 2009), ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζρεκαηηζκφ κηαο ζεηηθήο εηθφλαο γηα ηνλ
νξγαληζκφ (ι.ρ., κέζσ ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο) θαη νδεγεί ζε επκελή ζηάζε ησλ
ππνςεθίσλ (Nikolaou & Georgiou, 2018).

Οη επηπηψζεηο / απνηειέζκαηα ησλ αληηδξάζεσλ ππνςεθίσλ
Οη αληηδξάζεηο ησλ ππνςεθίσλ έρνπλ βξαρππξφζεζκεο αιιά θαη καθξνπξφζεζκεο
ζπλέπεηεο (Hülsheger & Anderson, 2009) θαη «νηθνλνκηθνί, λνκηθνί θαη ςπρνινγηθνί ιόγνη»
(Nikolaou & Georgiou, 2018, p. 104) εληείλνπλ ηελ αλάγθε ησλ νξγαληζκψλ λα ηηο
ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε. Τν θφζηνο γηα ηνπο νξγαληζκνχο βξαρππξφζεζκα είλαη ε πηζαλή
απφξξηςε πξφηαζεο ζπλεξγαζίαο απφ έλαλ ππνςήθην θαη ε απνρψξεζε απφ ηηο δηαδηθαζίεο
γεγνλφο πνπ ζπλίζηαηαη ζε νηθνλνκηθή θαη ρξνληθή δαπάλε. Μαθξνπξφζεζκα, ε πηζαλή
απνρψξεζε εξγαδνκέλσλ θαη ε πξνζθπγή ζε αληαγσληζηέο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαη‟
αλάγθε επηινγή ρακειφηεξεο απφδνζεο ππνςεθίσλ κε επίδξαζε ζηελ ζπλνιηθή απφδνζε
ελφο νξγαληζκνχ.
Παξάιιεια, αλ νη ππνςήθηνη ζρεκαηίζνπλ αξλεηηθέο εληππψζεηο θαη αληηιήςεηο
δχλαηαη λα ηηο κεηαθέξνπλ θαη ζε άιινπο ππνςεθίνπο πιήηηνληαο φρη κφλν ηελ εηθφλα ηνπ
νξγαληζκνχ σο πηζαλφ εξγνδφηε αιιά αζθψληαο θαη επηξξνή ζηελ θαηαλαισηηθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά (Anderson, 2011; Bauer, McCarthy, Anderson, Truxillo, & Salgado, 2012;
Hülsheger & Anderson, 2009). Σε απηφ ην πιαίζην θηλείηαη θαη ην πξφζθαην εξεπλεηηθφ
ελδηαθέξνλ πνπ εληνπίδεηαη γηα ηα (ζεηηθά ή αξλεηηθά) θίλεηξα δηάδνζεο κελπκάησλ (Word
of Mouth - WOM) θαη ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (Word of
Mouse - electronic Word of Mouth - eWOM) (Van Hoye & Lievens, 2007) ζε δηαδηθηπαθά
forums, ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο (π.ρ., Glassdoor)
πνπ παξέρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζε δεκφζηεο αλψλπκεο αμηνινγήζεηο εξγνδνηψλ θαη
δηαδηθαζηψλ πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο θαη πξνζθέξνπλ «insight from the inside» (Holland
& Jeske, n.d., p. 293).
Γελ ππάξρνπλ επί ηνπ παξφληνο ζαθή επξήκαηα γηα ηα θίλεηξα - δηάδνζεο αιιά θαη
αλαδήηεζεο ηέηνησλ κελπκάησλ απφ ρξήζηεο θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο δηαδηθηπαθήο
αλψλπκεο επηθνηλσλίαο ησλ ππνςεθίσλ (McCarthy et al., 2017, p. 17). Λεπηνκεξέζηεξα, αλ
θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ έρεη αληίθηππν ζηηο ζεσξήζεηο θαη αληηιήςεηο
ηνπο (Geenen, Proost, Schreurs, van Dam, & von Grumbkow, 2013; Geenen et al., 2012) δελ
είλαη ζαθέο «πώο αμηνινγνύληαη απηέο νη πιεξνθνξίεο από ηνπο ππνςήθηνπο όηαλ
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απνθαζίδνπλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ή όηαλ πξνζθαινύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα
ζπλέληεπμε» (Kluemper, Davison, Cao, & Wu, 2015, p. 88).
Σπκπεξαζκαηηθά, «ε κειέηε αληηδξάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο
απνθάζεσλ ζε πνιιέο ρώξεο έρεη αξρίζεη λα ξίρλεη θσο ζηα κέρξη ηώξα αθαλή
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ‘πιεπξάο’ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο, θαη σο εθ ηνύηνπ
… ζηελ ‘ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ θεγγαξηνύ’» (Anderson, 2004, p. 1) ηεο πξφζιεςεο. Όπσο
θαίλεηαη, ππάξρνπλ ξεαιηζηηθνί, νηθνλνκηθνί, ζεσξεηηθνί θαη εζηθνί ιφγνη πνπ
ππνγξακκίδνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο κειέηεο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ
αμηνιφγεζε, πξνζέιθπζε θαη επηινγή πξνζσπηθνχ αιιά ν ηξφπνο πνπ δεκηνπξγνχληαη,
ηξνπνπνηνχληαη θαη κεηαδίδνληαη απηέο νη αληηιήςεηο είλαη πνιπδηάζηαηνο, δπλακηθά
εμειηζζφκελνο θαη ζπρλά, αζαθήο κε θαηαιπηηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηελ ηερλνινγηθή
εμέιημε.

Ιζηοζελίδερ Κοινυνικήρ Δικηύυζηρ και Ανηιδπάζειρ Τποτηθίυν
Τα ηειεπηαία ρξφληα, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξαγκαηνπνηνχληαη έξεπλεο
αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (SNWs) ζε ζρέζε κε ηελ
πξνζέιθπζε θαη επηινγή ππνςεθίσλ θαη αλαπφθεπθηα κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Αλ θαη ε
έξεπλα βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην, ηα πξσηαξρηθά επξήκαηα δελ νδεγνχλ ζε αζθαιή
ζπκπεξάζκαηα θαζψο νη ππνςήθηνη θαίλεηαη λα κελ αληηδξνχλ ηδηαηηέξσο θαη
εθινγηθεπκέλα σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπο.
Σε πξψηκν ζηάδην, ζε κειέηε ηνπ Madera (2012) δηαπηζηψζεθαλ ρακειά πνζνζηά
αληηιακβαλφκελεο δηθαηνζχλεο θαη πξνζέζεσλ αίηεζεο γηα ζέζεηο εξγαζίαο απφ ηνπο
ππνςεθίνπο ζε νξγαληζκνχο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο σο
εξγαιείν επηινγήο πξνζσπηθνχ ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Αθφκε, ε
ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο δελ νδεγεί ζε ζεηηθή ζηάζε ησλ ππνςεθίσλ γηαηί
εθιακβάλνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία σο έλα κέζν παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπο πνπ φρη
κφλν κεηψλεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη απμάλεη ηηο πξνζέζεηο γηα ιήςε
λνκηθψλ κέηξσλ (Stoughton, Thompson, & Meade, 2015).
Ωζηφζν είλαη άμην αλαθνξάο φηη κνινλφηη θαηά θαηξνχο έρεη ηνληζηεί φηη ε ρξήζε
ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο ππνςήθηνπο (Roth,
Bobko, Van Iddekinge, & Thatcher, 2016), ε απνθιεηζηηθή θαη πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπ
Linkedin γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο δχλαηαη λα βειηηψζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο (Truxillo,
Bauer, & Garcia, 2017). Απηφ ην ζθεπηηθφ είλαη πηζαλψο ζπλπθαζκέλν κε ην γεγνλφο φηη
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έρεη ππνγξακκηζζεί φηη νη ππνςήθηνη αληηδξνχλ θαη θάλνπλ πξνζεθηηθή ρξήζε ησλ κέζσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο αλ πηζαλνινγήζνπλ φηη νη πηζαλνί κειινληηθνί εξγνδφηεο ζα ηα
επηζθεθηνχλ (Roulin & Bangerter, 2013) θαζψο θαη φηη ε ηππνπνίεζε θαη ε αληηθεηκεληθή
αμηνιφγεζε κπνξεί λα απμήζεη ηελ απνδνρή ησλ ππνςεθίσλ ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα δεηήκαηα πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο (Truxillo et al., 2017).
Οη Stoughton, ν Thompson θαη ν Meade (2015) δηελήξγεζαλ δχν κειέηεο πνπ
δηεξεπλνχλ επίζεο ην ίδην ζέκα. Σηελ πξψηε κειέηε, δηεξεχλεζαλ αλ νη αληηιήςεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε θαη ηηο αληηιήςεηο
ηνπ ζπζηήκαηνο επηινγήο. Δπηπιένλ, εμέηαζαλ εάλ ε ρξήζε ησλ SNW απφ ηνπο εξγνδφηεο
γηα ζθνπνχο επηινγήο επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ γηα νξγαλσηηθή
ειθπζηηθφηεηα ζε έλα ξεαιηζηηθφ ζελάξην πξνζιήςεσλ. Τα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη ε
αμηνιφγεζε ησλ SNW πξηλ απφ ηελ απαζρφιεζε απμάλεη ηηο αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ γηα
εηζβνιή ζηελ ηδησηηθή δσή, κεηψλεη ηηο αληηιήςεηο γηα νξγαλσηηθή δηθαηνζχλε θαη κεηψλεη
ηελ νξγαλσζηαθή ειθπζηηθφηεηα. Οη αληηιήςεηο γηα ην ηδησηηθφ απφξξεην ελ κέξεη
δηακεζνιαβνχζαλ ζηε ζρέζε κεηαμχ επηινγήο θαη αληηιήςεσλ δηθαηνζχλεο. Σηε δεχηεξε
κειέηε ηνπο, νη Stoughton et al. (2015) δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο παξαβίαζεο ηεο
ηδησηηθφηεηαο ζηηο πξνζέζεηο ησλ ππνςεθίσλ λα θηλεζνχλ λνκηθά ελαληίνλ ηνπ νξγαληζκνχ
θαη επίζεο ηνλ ξφιν ηεο απφθαζεο επηινγήο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο ησλ
SNW θαη ηεο δηαδηθαζηηθήο δηθαηνζχλεο. Τα απνηειέζκαηά ηνπο έδεημαλ φηη νη αληηιήςεηο
ησλ ππνςεθίσλ γηα νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε κείσζαλ ηελ νξγαλσζηαθή ειθπζηηθφηεηα θαη
αχμαλαλ ηελ πηζαλφηεηα λνκηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ ηνπ εξγνδφηε. Δπίζεο, ε ηειηθή απφθαζε
πξφζιεςεο ηνπ νξγαληζκνχ δελ είρε θακία επίδξαζε ζηηο αληηδξάζεηο ησλ ππνςεθίσλ πεξί
δηαδηθαζηηθήο δηθαηνζχλεο. Απηφ ήηαλ έλα ελδηαθέξνλ εχξεκα πνπ απνδεηθλχεη φηη νη
πξαθηηθέο ειέγρνπ ησλ SNW επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηδησηηθήο δσήο (π.ρ.
ειθπζηηθφηεηα, πξνζέζεηο γηα ακθηζβήηεζε θ.ιπ.), αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή απφθαζε
πξφζιεςεο.
Όπσο ηζρπξίδνληαη νη Stoughton et al. (2015), ε ρξήζε θνηηεηψλ, αληί ππνςεθίσλ
είλαη έλα θνηλφ πξφβιεκα ζηελ έξεπλα ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ. Απηνί νη
κειεηεηέο πξνηείλνπλ, θαη ζπκθσλνχκε καδί ηνπο, φηη ζην κέιινλ, νη εξεπλεηέο πξέπεη λα
δηεξεπλήζνπλ ην κεζνιαβεηηθφ (moderating) ξφιν ηνπ ηχπνπ ηνπ SNW, γηα παξάδεηγκα ην
Facebook ζε ζχγθξηζε κε ην LinkedIn. Απηά ηα δχν SNWs έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο
θαη ραξαθηεξηζηηθά, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη. Ωο εθ ηνχηνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη
δηαθνξεηηθά απφ ηνπο ππνςήθηνπο, νη νπνίνη ζα αληηδξνχλ επίζεο δηαθνξεηηθά φηαλ νη
κειινληηθνί εξγνδφηεο ηνπο ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν αμηνιφγεζήο ηνπο, αθφκε θαη ελ
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αγλνία ηνπο. Οη Stoughton et al. (2015) πξνηείλνπλ πεξαηηέξσ φηη νη κειινληηθέο έξεπλεο ζα
πξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ θαη άιινπο δηακεζνιαβεηέο, φπσο ε γλσζηνπνίεζε ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ SNWs ησλ ππνςεθίσλ πξηλ απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ηνλ
αληίθηππν πνπ απηφ έρεη. Δπίζεο, ε κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη ην
πεξηερφκελν ησλ SNW ησλ ππνςεθίσλ. Έηζη, νη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ εάλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ SNWs επεξεάδεηαη θαη ζε ηη βαζκφ απφ παξάγνληεο
φπσο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη SNWs ηνπ ππνςεθίνπ πεξηέρνπλ αθαηάιιειεο ή αξλεηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδερνκέλσο ζεσξνχληαη κε επαγγεικαηηθέο.
Με παξφκνην ηξφπν, ε κειινληηθή έξεπλα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ηνλ αληίθηππν ηεο
δηαρείξηζεο ηεο απηνεηθφλαο ησλ ππνςεθίσλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε SNWs.
Γεδνκέλνπ φηη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο SNWs γηα ζθνπνχο πξνβνιήο, νη
ππνςήθηνη πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία έρνπλ ηψξα κεγαιχηεξε επίγλσζε απηψλ ησλ ηαθηηθψλ,
επνκέλσο, είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ζα επηδηψμνπλ ελεξγά λα βειηηψζνπλ ή θαη λα
ηξνπνπνηήζνπλ αλάινγα ηα πξνθίι ηνπο SNW, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα
πξνζέιθπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ζηειερψλ ηεο ΓΑΓ..
Έλαο άιινο ηνκέαο έξεπλαο είλαη ε χπαξμε δηαπνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ ζηε ρξήζε
ησλ SNW κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ. Οη εξγνδφηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
SNW σο εξγαιεία πξφζιεςεο θαη επίζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ
ππνςεθίσλ θαη νη ππνςήθηνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο SNWs σο έλαλ άιιν ηξφπν αλαδήηεζεο
εξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε πηζαλνχο εξγνδφηεο. Ο Nikolaou (2014) δηεμήγαγε δχν κειέηεο
ζηελ Διιάδα, δηεξεπλψληαο ηε ρξήζε ησλ SNW κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ - ππνςήθησλ πνπ
αλαδεηνχλ εξγαζία θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο ΓΑΓ ζε κία απφ ηηο πνιχ ιίγεο κειέηεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κε Αγγιφθσλε ρψξα. Τα απνηειέζκαηά ηνπ έδεημαλ φηη νη
ηζηνζειίδεο αλαδήηεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο (π.ρ., careerbuilder.com ή monster.com)
ζεσξνχληαη σο απνηειεζκαηηθφηεξα εξγαιεία αλαδήηεζεο εξγαζίαο, κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ
ζπγθξηηηθά κε ηηο SNWs, ελψ έρνπκε αλαθέξεη θαη λσξίηεξα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ηνπο ξφιν
ζηελ πξνζέγγηζε θαη πξνζέιθπζε κε ελεξγψλ ππνςεθίσλ.
Επίλογορ
Σηε ζεκεξηλή ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο
ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, απιψο δελ κπνξεί λα
αγλνεζεί. Τα ζηειέρε ηεο ΓΑΓ ζα πξέπεη φρη απιψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα λέα ηερλνινγηθά
εξγαιεία, φπσο νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, απνηειεζκαηηθά αιιά θαη λα
απνηεινχλ νη ίδηνη ζε απηά θαη κε απηά ηνπο θαιχηεξνπο “πξεζβεπηέο” ησλ νξγαληζκψλ
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ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο ηνπο λα γίλνπλ ή θαη λα παξακέλνπλ
“εξγνδφηεο επηινγήο” κεηαμχ ησλ ηαιέλησλ. Γελ λνείηαη ζηηο εκέξεο απνηειεζκαηηθή ΓΑΓ
ρσξίο ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ζε φιεο ηεο ηηο εθθάλζεηο ή ρσξίο ηελ
αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεκαζία ηεο ζεηηθήο εκπεηξίαο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο
δηαδηθαζίεο πξνζέιθπζεο θαη επηινγή πξνζσπηθνχ.
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Table 1
Percentage of organisations across countries using a range of recruitment methods
(Cranet, 2014/15)

China

France

Germany

Greece

Sweden

UK

USA

n=256

n=158

n=278

n=188

n=291

n=210

n=509

Internal

69.9%

95.3%

77.6%

72.4%

83.3%

98.9%

79.7%

Recruitment agency

39.5%

84.1%

73.7%

38.0%

77.7%

96.0%

56.0%

Word-of-mouth

22.3%

82.8%

37.3%

47.3%

45.4%

92.5%

66.3%

Employer‟s website

34.8%

90.5%

70.3%

41.6%

85.8%

94.4%

78.5%

Commercial website

38.3%

75.3%

66.1%

39.1%

72.0%

91.9%

75.1%

Speculative applications

16.4%

60.3%

34.9%

17.4%

26.6%

54.3%

6.9%

Internal

16.8%

94.6%

84.5%

54.1%

69.5%

98.3%

78.7%

Recruitment agency

31.3%

66.7%

51.1%

22.3%

50.0%

96.0%

41.9%

Word-of-mouth

53.9%

76.5%

67.5%

51.6%

50.7%

93.6%

71.1%

Employer‟s website

12.5%

88.7%

90.2%

42.2%

88.3%

94.6%

80.9%

Commercial website

22.7%

67.5%

82.3%

42.9%

75.5%

92.5%

77.8%

Speculative applications

35.9%

55.1%

63.6%

27.7%

40.4%

62.5%

14.4%

Internal

17.2%

95.3%

88.8%

63.2%

81.2%

98.3%

77.0%

Recruitment agency

26.2%

52.8%

17.9%

13.6%

24.1%

93.8%

16.3%

Word-of-mouth

16.4%

79.7%

85.2%

65.2%

56.4%

93.6%

78.5%

Employer‟s website

17.6%

88.5%

92.4%

49.2%

85.8%

94.4%

81.1%

Commercial website

15.6%

64.4%

76.5%

46.7%

58.9%

91.7%

65.6%

Speculative applications

27.7%

51.5%

84.4%

35.3%

49.3%

67.9%

18.8%

Recruiting managers:

Recruiting professionals:

Recruiting clerical/manual
workers:
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Table 2
Percentage of organisations across countries using a range of selection methods
(Cranet, 2014/15)

China

France

Germany

Greece

Sweden

UK

USA

n=256

n=158

n=278

n=188

n=291

n=210

n=509

Interview panels

40.2%

31.0%

65.3%

51.6%

39.0%

95.2%

77.8%

One-on-one interviews

60.2%

97.4%

64.5%

74.3%

85.5%

90.8%

76.1%

Application forms

40.2%

87.1%

25.8%

39.0%

53.2%

75.2%

82.4%

Psychometric tests

17.6%

50.0%

17.2%

22.0%

81.2%

75.3%

13.7%

Assessment centres

15.2%

34.7%

27.5%

15.9%

19.9%

53.1%

12.0%

Reference letters

21.5%

79.9%

57.5%

62.1%

95.7%

93.6%

85.8%

Interview panels

29.3%

15.0%

64.9%

39.7%

28.4%

94.8%

72.8%

One-on-one interviews

27.7%

97.6%

74.4%

66.7%

85.8%

90.9%

76.1%

Application forms

27.3%

84.3%

37.8%

40.7%

55.0%

75.0%

81.9%

Psychometric tests

26.2%

38.5%

11.6%

17.0%

44.7%

73.1%

12.3%

Assessment centres

16.4%

12.1%

22.3%

12.6%

8.2%

60.3%

10.6%

Reference letters

30.1%

71.7%

50.2%

53.8%

93.3%

93.1%

83.4%

Interview panels

12.1%

12.1%

48.0%

26.1%

20.2%

92.8%

44.1%

One-on-one interviews

25.8%

97.8%

81.0%

76.5%

83.3%

90.9%

79.3%

Application forms

15.2%

84.5%

52.1%

57.7%

56.7%

76.5%

89.2%

Psychometric tests

14.8%

32.7%

6.3%

16.5%

23.8%

58.1%

8.2%

Assessment centres

12.1%

8.7%

11.0%

11.0%

2.8%

55.8%

14.9%

Reference letters

18.4%

69.4%

31.9%

61.5%

86.5%

92.9%

79.0%

Selecting managers:

Selecting
professionals:

Selecting manual
staff:
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