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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επίδραση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην απόφαση
επιλογής και πρόσληψης του υποψηφίου εργαζοµένου. Αναµφισβήτητα οι αλλαγές που προέκυψαν µε
το πέρασµα των χρόνων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν σοβαρές αλλαγές και στην
καθηµερινότητα των ανθρώπων. (McFarland και Ployhart 2015). Τι σηµαίνει όµως αυτό για την
επιχείρηση και τις πρακτικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και πιο οριστικά ποιος είναι ο ρόλος
της στη διαδικασία πρόσληψης; Έχει υπάρξει σχετική έλλειψη εµπειρικής έρευνας που διερευνά τις
διαδικασίες που τα άτοµα και οι οργανώσεις τους χρησιµοποιούν σε σχέση µε την απασχόληση των
κοινωνικών µέσων στο χώρο εργασίας, και συγκεκριµένα στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης.
Από την άλλη πλευρά, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες
µπορούν να θεωρηθούν αρνητικές για την διαδικασία της πρόσληψης καθώς επηρεάζουν σηµαντικά
την συµπεριφορά και τις πεποιθήσεις των υπεύθυνων προσλήψεων.

Λέξεις-Κλειδιά: µέσα κοινωνικής δικτύωσης, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, πρόσληψη, πληροφορίες
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to examine the impact of social media on the decision to select and hire a
candidate. Undoubtedly technological changes that have been made at social networking sites have a
great impact at everyday people’s life. (McFarland and Ployhart 2015). But what does this mean for
business and human resource management practices and more definitively what is its role in the
recruitment process? There has been a relative lack of empirical research investigating the processes
that individuals and their organizations use in relation to the employment of social media in the
workplace, and in particular in the recruitment process. On the other hand, social media may contain
information that may be considered to be negative for the recruitment process as it significantly affects
the behavior and beliefs of the recruiters.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Ada και Kara (2016) έχουν ερευνήσει ότι οι οργανώσεις χρησιµοποιούν τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης σε όλες τις πτυχές του ανθρώπινου δυναµικού (προ-απασχόληση, απασχόληση
και µετά την απασχόληση) και αποδεικνύουν ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της χρήσης των
πλατφορµών των κοινωνικών µέσων δικτύωσης για θετικά αποτελέσµατα διοίκησης ανθρωπίνων
πόρων. Προκειµένου να εξεταστούν οι έρευνες που έχουν διεξαχθή και σχετίζονται µε τη χρήση των
κοινωνικών µέσων δικτύωσης στη διαδικασία πρόσληψης, πρώτα είναι σηµαντικό να εξεταστεί ο
ρόλος τους στο ευρύτερο πλαίσιο της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Η χρήση των κοινωνικών
µέσων δικτύωσης εµπλέκεται σε όλες τις διαδικασίες της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναµικού και για
αυ΄το θα έπρεπε να εξετστεί από κάθε πλευρά. Στη δική µας έρευνα θα εξεταστούν ως προς την
επιρροή τους στη διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων. Ωστόσο, τα κοινωνικά µέσα δικτύωσης
που ενσωνατώνοναι στις διαδικασίες της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων εξελίσσονται. Η έκταση της
χρήσης των κοινωνικών µέσων στις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού περιλαµβάνεται
στη χρηµατοδότηση, αλλά και στις απόψεις των εργαζοµένων, τη σχέση εργασίας, τη διατήρηση, κλπ.
Η χρήση των κοινωνικών µέσων δεν σηµαίνει πάντοτε ότι είναι πάντα αρνητική (Eyrich et al, 2008),
αλλά µπορεί να λειτουργούν ως φωνή των εργαζοµένων για τις εργασιακές σχέσεις (Miles και
Mangold, 2014) και περαιτέρω στις δραστηριότητες µάθησης και ανάπτυξης (Dabbagh και Kitsantas,
2011).
Ο ψηφιακός κόσµος ενυπάρχει περισσότερο στις µέρες µας. Ο Παγκόσµιος Ιστός, ή το Web
1.0, ελαχιστοποίησε το χρόνο που χρειαζόµαστε σε µια αναζήτηση, το κόστος και πρόσφερε µια
αξιόπιστη διαδικασία ενηµέρωσης για τους αιτούντες εργασίας (Roth, P.L., Bobko P. 2013). Στις
αρχές της δεκαετίας του 2000, οι εταιρείες χρησιµοποιούσαν µόνο τους ιστότοπους καριέρας τους ως
κύρια πηγή ενηµερωσης: υπάρχουσες θέσεις εργασίας, στοιχεία επικοινωνίας εργαζοµένων και τυχόν
αλλαγές στον οργανισµό. Ο σχεδιασµός του Web 1.0 προσέφερε ένα µη αµφίδροµο στυλ επικοινωνίας
όπου οι χρήστες του διαδικτύου µπορούσαν να απορροφήσουν πληροφορίες από τον ιστότοπο. Οι
υποψήφιοι που έψαχναν εργασία στον ιστότοπο ενός οργανισµού είχαν την ευκαιρία να αποστείλουν
ένα αρχικό ηλεκτρονικό µήνυµα µε το βιογραφικό τους σηµείωµα και µια συνοδευτική επιστολή που
παρατίθεται στον ιστότοπο και µέσω του Post. (Allen D., Mahto R., & Otondo R. 2007)
Η σηµερινή καθηµερινή χρήση του Web 2.0), έχει επιφέρει αλλαγές στη διαδικασία
εξεύρεσης

ταλέντων. Το φαινόµενο ονοµάζεται "E-recruitment", ή ηλεκτρονική πρόσληψη και

µπορεί να περιγραφεί ως διαδικασία προσέλκυσης προσωπικού, επιλογής και επεξεργασίας των
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αιτήσεων µέσω του Διαδικτύου, για εξωτερικούς υποψηφίους ή Intranet, για υποψηφίους εντός
εργασίας. (Allen , Mahto R , & Otondo R. , 2007)
Επιπλέον, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ σηµαντικά για την εξαγωγή
πληροφοριών. Αφενός οι υπάλληλοι ή οι υποψήφιοι υπάλληλοι χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που
λαµβάνουν από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για την κουλτούρα της επιχείρησης και των ανθρώπων
της, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της εργασίας κ.α. Από την άλλη πλευρά, οι
επιχειρήσεις µπορούν να εξάγουν κάποιες πληροφορίες για τους υποψηφίους εργαζοµένους τους ως
προς την προηγούµενη εργασιακή εµπειρία, την εκπαίδευση του και το βιογραφικό του. Όµως τα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν ορισµένα στοιχεία
συµπεριφοράς των υποψηφίων εργαζοµένων τους. Ωστόσο, πολλές φορές ενδέχεται να
δηµιουργηθούν αρνητικές εντυπώσεις στους υπεύθυνους προσλήψεων λόγω των αναρτήσεων των
υποψηφίων. Όµως πολλές έρευνες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ενδεχοµένως αυτές οι
αρνητικές πληροφορίες είναι είτε ψευδείς είτε παραπλανητικές, µε αποτέλεσµα την µη
πραγµατοποίηση της πρόσληψης των υποψηφίων εργαζοµένων Dabbagh και Kitsantas, 2011; Miles &
Mangold, 2014 ).
Όλα τα παραπάνω, αναλύονται στα κεφάλαια που ακολουθούν. Το πρώτο κεφάλαιο
περιλαµβάνει τις γενικές έννοιες που αναφέρονται και εµπλέκονται στην εργασία, όπως η διοίκηση
ανθρωπίνων πόρων, η διαδικασία επιλογής προσωπικού ως παράγοντας της διοίκησης ανθρωπίνων
πόρων καθώς και οι µέθοδοι και οι τύποι πρόσληψης. Από την άλλη πλευρά, στο δεύτερο κεφάλαιο
της παρούσας εργασίας, αναλύονται οι ορισµοί των µέσων κοινωνικής δικτύωσης η επίδραση των
µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επιχειρηµατική πραγµατικότητα, ενώ το τρίτο κεφάλαιο
περιλαµβάνει την επίδραση των αντιλαµβανόµενων αρνητικών πληροφοριών στα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης και η επίδραση τους στην διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
1.1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Είναι σηµαντικό να εξεταστούν οι πτυχές της θεωρίας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και
της πραγµατικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε µια συνολική προσέγγιση, στην οποία οι
εργαζόµενοι δεν αντιµετωπίζονται µεµονωµένα. Για παράδειγµα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
διαφορές µεταξύ της προσέγγισης που υιοθετεί ένας οργανισµός όσον αφορά τις σχέσεις των
εργαζοµένων και της τεκµηρίωσης και των διαδικασιών πολιτικής.
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Πριν προχωρήσουµε στην επισκόπηση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού µε
περισσότερες λεπτοµέρειες, παρατίθεται ένας ορισµός της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Η διοίκηση
ανθρωπίνων πόρων ορίζεται ως η «αποτελεσµατική διαχείριση των ανθρώπων για την επίτευξη
οργανωτικών στόχων» (Greenwood, 2002). Η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού µπορεί µε τη σειρά
της να οριστεί ως η διαδικασία της ανάλυσης και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού µιας
οργάνωσης ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσει την ικανοποίηση των στρατηγικών της (Hellriegel
et al., 2009) και επίσης περιλαµβάνει τις πολιτικές και πρακτικές που εµπλέκονται στις εκτελεστικές
αποφάσεις του ανθρώπου εντός της οργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των προσλήψεων, του
προσυµπτωµατικού ελέγχου, της κατάρτισης και της αξιολόγησης (Dessler, 2007).
Ως ορισµό της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ο Stone (1998), υποστήριξε ότι είναι η
παραγωγική διαχείριση των ανθρώπων για την υλοποίηση της στρατηγικής και των επιχειρηµατικών
στόχων ενός οργανισµού καθώς και την κάλυψη προσωπικών αναγκών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν
υπάρχει καθολικός ορισµός που να εξηγεί επαρκώς τι είναι η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και
συνεπώς οι διαφορετικοί ορισµοί έχουν διαφορετικό χαρακτήρα (Hendry, 1995). Η πρόσληψη είναι
µία από αυτές πολλές πτυχές της πρακτικής της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σύµφωνα µε τους
Armstrong και Taylor (2017), οι οποίοι παρέχουν µια πλήρη απεικόνιση του συστήµατος διοίκησης
ανθρωπίνων πόρων.
Μία από τις πιο αξιοσηµείωτες αλλαγές στην εξέλιξη της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων
αντικατοπτρίζεται στην προώθηση τεχνολογιών και στη χρήση τους για τις διαδικασίες πρόσληψης
και επιλογής ανθρώπινου δυναµικού. Ο Anderson (2003) επέστησε την προσοχή στις επιπτώσεις των
αλλαγών στην τεχνολογία στην διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και πρότεινε ότι υπάρχει µια πληθώρα
ερευνητικών εργασιών που εξετάζουν τις αντιδράσεις των αιτούντων για τις µεταβολές. Εποµένως,
στη δικλη µας έρευνα , είναι σηµαντικό να δώσουµε έµφαση στην επικαιρότητα των διαδικασιών
πρόσληψης και των πολλών προσεγγίσεων που µπορεί να υιοθετήσει ένας οργανισµός.
Έτσι, έχοντας εξετάσει σύντοµα τη θεωρία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, το κεφάλαιο
συνεχίζει να εξετάζει τη φύση της εργασίας στη νέα οικονοµία, καθώς µαζί µε τα αποτελέσµατα της
αλλαγής στις τεχνολογίες, τα προσόντα των αιτούντων και των εργαζοµένων δεν καθορίζονται πλέον
από µια παραδοσιακό δοµή. Υπάρχουν δύο τύποι εργαζοµένων. Αυτοί που διαθέτουν πλήρους
απασχόληση και οι υπάλληλοι µε σύµβαση (Cappelli και Keller, 2013). Ωστόσο, υπάρχει µεγάλη
συζήτηση για το τι θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στην έννοια της µη τυποποιηµένης οµάδας και
δεδοµένης της φύσης της εργασίας, ο τίτλος αυτός δεν µπορεί να καθορίσει σωστά το νόηµά του. Οι
διαφορετικές συµβάσεις εργασίας , όπως ηµιαπασχόληση, πλήρους απασχόλησης και άλλα
επηρεάζουν τις αποφάσεις επιλογής και τη διαδικασία της πρόσληψης. Εποµένως, απαιτείται κάποια
εξέταση της έννοιας µε περισσότερες λεπτοµέρειες.
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Οι Capelli και Kerr (2013) υποστήριξαν ότι πρόκειται για την ταξινόµηση του τύπου εργασίας
που αρνείται την καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας του θέµατος και της οργάνωσης της
εργασίας και της ευρύτερης σηµασίας της για τους εργοδότες, ενώ πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο
του περιβάλλοντος. Οι πιθανές επιπτώσεις που σχετίζονται µε ατοµικά, διαχειριστικά και οργανωτικά
αποτελέσµατα απαιτούν προσοχή (Ashford et al., 2007; Grant και Parker, 2009; Humphrey et al.,
2007). Έχοντας εξετάσει τώρα τη θεωρία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και λαµβάνοντας υπόψη
τις αλλαγές στην νέα οικονοµία, το κεφάλαιο προχωράει και συζητά για την πρόσληψη και την
επιλογή ανθρώπινου δυναµικού.
Για τη βιοµηχανία ανθρώπινων πόρων συγκεκριµένα, η τεχνολογία στην διοίκηση
ανθρώπινου δυναµικού χρησιµοποιείται για την προσέλκυση, τη µίσθωση, τη διατήρηση ταλέντων, τη
στήριξη της διαχείρισης του εργατικού δυναµικού και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του
εργατικού δυναµικού. Το αποτέλεσµα της αυτοµατοποίησης των ακόλουθων λειτουργιών είναι η
αποτελεσµατικότερη διαχείριση.

Τα τεχνολογικά µέσα στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναµικού

χρησιµοποιούνται συνήθως από στελέχη διοίκησης , αλλά και από υπαλλήλους πληροφορικής µε
σκοπό τη βελτίωση τους και την µεγιστοποίηση των καλύτερων αποτελεσµάτων στην εργασία.
(Erdoğmuş και Esen, 2011).
Η εφαρµογή της τεχνολογίας σε έναν οργανισµό επιτρέπει στους διαχειριστές να συλλέγουν
και να παρέχουν πληροφορίες, καθώς και να επικοινωνούν µε τους εργαζοµένους πιο εύκολα και
αποτελεσµατικά. Η αυτοµατοποίηση ορισµένων επιχειρηµατικών διαδικασιών προκαλέι σηµαντική
µείωση της διοικητικής εργασίας και να βοηθά τα στελέχη διοίκησης ανθρωπίνου δυναµικού να
εστιάσουν περισσότερο το χρόνο και την ενέργεια τους στη διαχείριση του εργατικού δυναµικού. Η
χρήση των τεχνολογικών επιτευγµάτων και των µέσως κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει µεγαλύτερη
υκολία αλλά και ασφάλεια στη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση. (Wang, 2005).
Εν κατκλείδι, η τεχνολογία ανθρώπινου δυναµικού προσφέρει εργαλεία λήψης αποφάσεων
που βοηθούν στη µείωση του κόστους και του χρόνου που αφιερώνεται στη διοικητική και νοµική
συµµόρφωση, διατηρώντας παράλληλα ένα αποδοτικό και αποτελεσµατικό εργατικό δυναµικό.
(Porter και Kakabadse, 2006).
Ένα σηµαντικό στοιχείο λοιπόν της τεχνολογίας στην διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού είναι η
συνεισφορά της στην διαδικασία επιλογής και πρόσληψης εργαζοµένων.

1.2 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
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Υπάρχουν πολλά σκέλη ερευνητικών δραστηριοτήτων που συνδέονται στη βιβλιογραφία οι
οποίες επικεντρώνονται στην πρόσληψη και την επιλογή, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και την
διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Συχνά ερευνώνται τόσο µεµονωµένα όσο και ως συνδυασµός. Οι
Darnold και Rynes (2013) ισχυρίστηκαν ότι τα τελευταία 35 χρόνια έχουν γίνει σηµαντικές
διαδικασίες για να βελτιωθεί η έρευνα στο θέµα της πρόσληψης. Παρατήρησαν ότι η πλειοψηφία
αυτής της προόδου ήταν την τελευταία δεκαετία, συµπεριλαµβανοµένης της διεύθυνσης µιας σελίδας
του Guion (1976), η οποία αναγνώρισε την απαίτηση για έρευνα προσλήψεων και ότι η ποιότητα και
η ποσότητα της γνώσης είχαν προχωρήσει κάπως. Παρόλο που έχει γίνει σηµαντική πρόοδος, υπάρχει
έλλειψη βιβλιογραφίας όσον αφορά τα κοινωνικά µέσα. (Brown και Vaughan, 2011; Davison et al.,
2011, Roth et al., 2013).
Οι Darnold και Rynes (2013) έλαβαν υπόψην προηγούµενα αποτελέσµατα ερευνών (Rynes,
1991; Rynes και Cables, 2003) και δηµιούργησαν σηµαντική πρόοδο στην έρευνα όσον αφορά την
πρόσληψη, Υποστήριξαν επίσης ότι πριν από το 1991, η έµφαση στην έρευνα προσλήψεων ήταν πολύ
στενή και εξέταζε µόνο τα άτοµα ή µεµονωµένες οργανώσεις, παρεµποδίζοντας έτσι τη δυνατότητα
γενικευσιµότητας των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Βρήκαν εξαιτίας αυτών των ορίων σηµαντικές
πληροφορίες, έτσι ώστε οι επαγγελµατίες του ανθρώπινου δυναµικού να µεταφράζουν τα ευρήµατα
σε πρακτικές στρατηγικές για την εφαρµογή στο πλαίσιο των αντίστοιχων οργανισµών τους (Darnold
και Rynes, 2013). Πριν από την ανασκόπηση των Darnold και Rynes, οι Collins and Stevens (2002)
ισχυρίστηκαν ότι οι προηγούµενες µελέτες για την διαδικασία επιλογής προσωπικού δεν κατάφεραν
να αναγνωρίσουν την πολυπλοκότητα της διαδικασίας πρόσληψης και, ως εκ τούτου, οδήγησαν σε
πολυάριθµες παραπλανήσεις και σε έλλειψη ισχυρής θεωρητικής προσέγγισης. Οι Darnold και Rynes
(2013) δεν ισχυρίστηκαν ότι έλυσαν αυτό το πρόβληµα και δεν έχουν προτείνει ότι έχουν διορθωθεί
από άλλους συγγραφείς στον τοµέα. Αντίθετα, συνέχισαν να βρίσκουν έλλειψη στην έρευνα η οποία
αναγνωρίζει πλήρως τον σηµαντικό αριθµό µεταβλητών που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην
διαδικασία της πρόσληψης και µια συνεχιζόµενη έλλειψη µελετών που συνδυάζουν ορισµένα ή όλα
τα στοιχεία σε µια πρόσληψη, αντί να τα αντιµετωπίζουν µεµονωµένα. Οι Dineen και Soltis (2011)
προτείνει να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες όσον αφορά τη διαδικασία της πρόσληψης µε στόχο
αυτές να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και πρακτικά στα πλαίσια εργασίας και όχι µόνο να παρέχουν
θεωρητική γνώση. Υποστήριξαν επίσης ότι οι ερευνητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν το µέγεθος και
την ποιότητα των στοιχείων της διαδικασίας πρόσληψης, όπως η υποψήφια οµάδα πρέπει να
κατανοήσει και να εκτιµήσει τη χρήση στρατηγικών στόχευσης από τους εργοδότες ώστε να
εγγυώνται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Αυτό είναι κάτι που είναι ζωτικής σηµασίας όταν οι
οργανώσεις εξετάζουν τη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωση για τις προσλήψεις, καθώς δεν
υπάρχει µια γενικά αποδεκτή άποψη που συνδέεται µε τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να
χρησιµοποιηθούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Συµπερασµατικά, αυτή η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε την έρευνα
προσλήψεων έχει αποκάλυψε ότι εδώ και πολλά χρόνια υπήρξε ένα σηµαντικό χάσµα σε σχέση µε τη
γνώση και κατανόηση πολλών πτυχών της διαδικασίας πρόσληψης, αν και πρόσφατα υπήρξαν
κάποιες πρόοδοι

1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο Schneider (1987) υποστηρίζει ότι η πρόσληψη και η επιλογή είναι αλληλένδετες, αλλά η
πρόσληψη είναι ο τροφοδότης της επιλογής. Οι Armstrong και Taylor (2017) ορίζουν την πρόσληψη
ως τη διαδικασία εύρεσης και εµπλοκής των ατόµων που απαιτεί η οργάνωση και αντιστρόφως
καθορίζουν την επιλογή ως µέρος της σχετικής διαδικασίας για να αποφασίσουν οι επιχειρήσεις ποιοι
υποψήφιοι πρέπει να επιλεγούν για συνέντευξη και στη συνέχεια να διοριστούν σε συγκεκριµένες
θέσεις εργασίας. Αν και αυτοί οι ορισµοί έιναι σχετικά απλοί, περιέχουν πολυπλοκότητα στο κάθε
επιµέρους στοιχείο και παρέχουν ένα σηµαντικό σηµείο αρχής. Οι Pilbeam και Corbridge (2006)
θεωρούν την πρόσληψη και την επιλογή για την αποτελεσµατική λειτουργία ενός οργανισµού και
ισχυρίστηκαν ότι υπάρχει σοβαρό αρνητικό και µακροπρόθεσµο οργανωτικό κόστος σε περίπτωση
κακής διαχείρισης. Το CIPD (2017) υποστηρίζει πως πρόσληψη είναι η διαδικασία εξεύρεσης του
καταλληλότερου υποψηφίου που θα ταιριάζει στη σωστή θέση αλλά και το κατάλληλο χρονικό
διάστηµα, θέτοντας την σηµαντικότητα της σε κυρίαρχο βαθµό. Προσδιόρισαν επίσης την επιλογή ως
δύο κύριες διαδικασίες, οι οποίες είναι η αξιολόγηση και την απόφαση του ποιος θα πρέπει να
επιλεγεί για συνέντευξη και να αποκτήσει µια δουλειά. Οι Anderson και Shackleton (1993) πρότειναν
γενικά ότι η ποιότητα των νέων προσλήψεων εξαρτάται από την ποιότητα των πρακτικών
προσλήψεων του οργανισµού.
Υπάρχουν πέντε στάδια στην προσέλκυση, πρόσληψη και επιλογή των κατάλληλων
υποψηφίων για µια θέση εργασίας (Armstrong, 2009; Armstrong και Taylor, 2014, 2017; Taylor,
2010; Torrington et al., 2011).
Καθορισµός του ρόλου: Πριν ξεκινήσουν το στάδιο προσέλκυσης του αιτούντος, οι υπεύθυνοι
προσλήψεων περνούν το χρόνο τους καθορίζοντας το σκοπό της εργασίας και τι θα συνεπάγεται η
εργασία αυτή. Αυτό βοηθά στη διευκρίνιση των προσόντων που απαιτούνται από έναν αιτούντα.
Τέλος, οι πληροφορίες αυτές µεταφράζονται στην περιγραφή εργασίας και στις προδιαγραφές
προσώπων.
January, 2020

11

Προσέλκυση αιτούντων: αυτό µπορεί να περιλαµβάνει την εσωτερική διαδικασία πρόσληψης
ή αλλαγή ρόλου των υπαρχόντων υπαλλήλων. Η διαδικασία αυτή µπορεί να γίνει και µε
δηµοσιοποίηση της κενής θέσης εργασία σας στον εσωτερικό ιντερνετικό ιστότοπο της εκάστοτε
εταιρίας.

Σύντοµη λίστα υποψηφίων: ο εργοδότης υποβάλλει βιογραφικά σηµειώµατα, έντυπα
αιτήσεων ή ηλεκτρονικές αιτήσεις και λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε τους υποψηφίους που θα
επιλεγούν για συνέντευξη.

Μέθοδοι επιλογής: Αυτό το στάδιο µπορεί να περιλαµβάνει συνδυασµούς κέντρων
αξιολόγησης, δοκιµές επιγραµµικών δεξιοτήτων, ψυχοµετρικές δοκιµές, τηλεφωνικές συνεντεύξεις
και δοµηµένες ή µη δοµηµένες συνεντεύξεις πρόσωπο µε πρόσωπο.

Προσφορά εργασίας: Σε αυτό το στάδιο οι όροι απασχόλησης µπορούν να λαµβάνονται
υπόψη αµφίδροµα, οι αναφορές που γίνονται, οι διαπραγµατεύσεις µισθών που διενεργούνται
µεµονωµένα ή µέσω τρίτου, η ανταλλαγή συµβάσεων εργασίας.

Οι Schmidt και Hunter (1998) ισχυρίστηκαν ότι είναι οι συγκεκριµένες µέθοδοι επιλογής που
επιλέγει ο εργοδότης και οι οποίες θα έχουν το µεγαλύτερο αντίκτυπο στην έκβαση της διαδικασίας,
παρά ως άµεσο αποτέλεσµα των διαύλων µέσω των οποίων προσπαθούν να προσλάβουν οι
επιχειρήσεις αυτά τα άτοµα, αν και δέχτηκαν ότι το φάσµα των πολιτικών και διαδικασιών
πρόσληψης και επιλογής µπορεί να ποικίλλει σηµαντικά από την µία οργάνωση στην άλλη. Όσον
αφορά τις µεθόδους επιλογής, οι παραπάνω συγγραφείς πρότειναν ότι οι προσωπικές συνεντεύξεις
είναι η πιο συνιθισµένη διαδικασία επιλογής. Σηµαντικά, το CIPD (2016) και άλλοι συγγραφείς
(Armstrong 2009; Winstanley και Woodall, 2000) υποστήριξαν τη χρήση προσωπικών συνεντεύξεων
ως ικανότητα του εργοδότη να ελέγξει την καταλληλότητα του υποψηφίου για το ρόλο να είναι ένας
ασθενής παράγοντας πρόβλεψης της µελλοντικής απόδοσης της εργασίας. Ο Armstrong (2009)
πρότεινε

στα στελέχη να χησιµοποιήσουν έναν συνδυασό µεθόδων , δηλαδή χρήση

συµπληρωµατικών εργαλείων επιλογής, όπως τεστ νοηµοσύνης ή ικανότητας και ψυχοµετρικά τεστ
ή κέντρα αξιολόγησης. Υποστηρίζει επίσης ότι αυτό θα αποτελούσε πιο αξιόλογη ανάλυση των
ικανοτήτων του αιτούντος. Οι Schmidt και Hunter (1998) υποστήριξαν ότι η αποτελεσµατικότητα
µιας µεθόδου πρόσληψης αποδεικνύει την πρακτικής αξίας και η επιλογή της µεθόδου επιλογής ενός
εργαζοµένου είναι σηµαντική και θα πρέπει να υποδηλώνει τη αύξηση στην απόδοση της εργασίας.
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Ωστόσο, η γνώση σχετικά του αν ένας εργαζόµενος είναι πραγµατικά ικανός σε µια επιχείρηση δεν
είναι διαθέσιµη παρά µόνο µετά την απόφαση πρόσληψης και αφού ο εργαζόµενος εργάζεται πια στην
εταιρία (Stigler, 1961). Περαιτέρω, ο Rees (1966) ισχυρίστηκε ότι για να µπορέσουν οι εργοδότες να
προβλέψουν µελλοντικές επιδόσεις στην εργασία, τείνουν να χρησιµοποιούν εναλλακτικές µεθόδους
πρόσληψης και επιλογής για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των πληροφοριών. Παρόλο που
είναι γνωστό µόνο γενικά, η αναζήτηση εναλλακτικών εργαλείων επιλογής µπορεί να οφείλεται στο
γεγονός ότι οι διαχειριστές προσλήψεων υποτίθεται ότι συµµετέχουν στον έλεγχο των προφίλ των
κοινωνικών µέσων ενηµέρωσης των αιτούντων. Οι Roth et al. (2013) διερεύνησαν αυτόν τον
ισχυρισµό και πρότειναν για τους εργοδότες ότι υπάρχουν πολλά ζητήµατα που συνδέονται µε τον
έλεγχο των υποψηφίων, και αφορούν κυρίως τις δεοντολογικές και νοµικές ανησυχίες που
συνεισφέρουν και προειδοποιούν τους εργοδότες που ασχολούνται µε αυτή τη δραστηριότητα.
Όσον αφορά τις µεθόδους επιλογής, οι Alder και Gilbert (2006) πρότειναν ότι παρότι οι
υποψήφιοι προτιµούν τις µη δοµηµένες συνεντεύξεις, δεν αντιλαµβάνονται ότι είναι µια δίκαιη
µέθοδος επιλογής όπως οι δοµηµένες συνεντεύξεις. Ωστόσο, οι Schmidt και Hunter (1998),
υποστήριξαν ότι η πιο αρεστή διαδικασία για τους αιτούντες είναι η χρήση δοµηµένων συνεντεύξεων
και τεστ Γενικής Ψυχικής Ικανότητας (GMA) και σύµφωνα µε τη µελέτη τους, σηµασία έχει η
εγκυρότητα της µεθόδου που χρησιµοποιείται από τον εργοδότη. Αλλού, ο Schmidt (1977)
υποστήριξε ότι οι εργοδότες, δηµιουργούν πρόβληµα στην επιχείρηση, πραγµατοποιώντας µόνο
συνεντεύξεις πρόσωπο µε πρόσωπο σε µια ανταγωνιστική αγορά. Ο Alder και ο Gilbert πρότειναν
επίσης ότι η αποτελεσµατική επιλογή στοχεύει στην εξέταση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των
ικανοτήτων και των άλλων χαρακτηριστικών των αιτούντων και στη αργότερα στην εξεύρεση της
σωστής εργασίας. Παρόλο που δεν υπάρχουν συγκεκριµένες καθολικές διαδικασίες µε τις οποίες θα
πρέπει να διεξάγονται οι δραστηριότητες πρόσληψης και επιλογής, είναι σαφές πως αυτές έχουν
επηρεαστεί σαφώς από τις τεχνολογικές αλλαγές, κυρίως όσον αφορά την αναζήτηση στο διαδίκτυο
και στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης κατά την πρόσληψη και τις δραστηριότητες επιλογής.
Η κατανόηση του λόγου που οι εργοδότες αναζητούν λογαριασµούς κοινωνικών µέσων των
υποψηφίων για τους σκοπούς του ελέγχου είναι ένας σηµαντικός τοµέας έρευνας, ενώ είναι επίσης
σηµαντικό να κατανοηθεί ο τρόπος και ο λόγος που οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
πλατφόρµες κοινωνικών µέσων δικτύωσης. Ο Barber (1998) µελετόντας περισσότερο τη διαδικασία
έθεσε ως όρισµό της πρόσληψης τις διάφορες διαδικασίες που ακολουθούνται προκειµένου να
βρεθούν οι κατάλληλοι υποψήφιοι-ταλέντα
Ο Breaugh (2008), εξάλλου, επέκτεινε τον παραπάνω ορισµό ακόµη περισσότερο και
τµηµατοποίησε τη διαδικασία πρόσληψης σε εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες πρόσληψης
και όρισε την εξωτερική πρόσληψη ως τις ενέργειες ενός εργοδότη που αποσκοπούν: (1) στην
επισύναψη µιας θέσης απασχόλησης και στην προσοχή των δυνητικών υποψηφίων που δεν
εργάζονται επί του παρόντος για την οργάνωση, (2) επηρεάζουν εάν τα άτοµα υποβάλλουν αίτηση, (3)
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επηρεάζουν εάν υπάρχει θέληση για τη κάλυψη της θέσης µέχρι να επέλθει η προσφορά εργασίας και
(4) να επηρεάσει εάν µια προσφορά εργασίας είναι αποδεκτή. Είναι αρκετά δύσκολο ένας οργανισµός
να καλύψει µόνο µε εσωτερική πρόσληψη θέσεις εργασίας, για αυτό το λόγο χρησιµοποιεί τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης για εξωτερική πρόσληψη.
Ο Breaugh (2013) υποστήριξε επίσης ότι υπάρχουν βήµατα και αποφάσεις που ο εργοδότης
πρέπει να ακολουθήσει για να εξασφαλίσει το σωστό πρόσωπο για τον σχετικό ρόλο εργασίας και
δήλωσε ότι ο οργανισµός αποφασίζει ποιος τύπος ατόµων θα πρέπει να ενταχθεί στον οργανισµό. Ο
Ployhart (2006) ορίζει την πρόσληψη ως τη διαδικασία προσέλκυσης, επιλογής και διατήρησης
ικανών ατόµων για την επίτευξη οργανωτικών στόχων.
Τέλος µε βάση τη βιβλιογραφία, ο Breaugh (2013) υποστήριξε ότι υπάρχει µια ανεπάρκεια
διαθέσιµων συνδυαστικών µεθόδων προσλήψεων. Οι Soltis (2011) και Saks (2017) παρέχουν "ελλιπή
µοντέλα" της διαδικασίας πρόσληψης που δεν παρέχουν ή δεν κάνουν ρητή αναφορά στις σχέσεις
µεταξύ οποιωνδήποτε από τις µεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Ο Breaugh (2008), που παρουσιάζει τα στοιχεία της διαδικασίας πρόσληψης, παρουσιάζει ένα
επεξηγηµατικό εννοιολογικό πλαίσιο, αν και ένα τέτοιο µοντέλο είναι περιορισµένο για την
συγκεκριµένη διερευνητική έρευνα, επειδή δεν κάνει ρητή αναφορά στη χρήση της τεχνολογίας ή των
µέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους σκοπούς της πρόσληψης. Ωστόσο, είναι µια καλή αρχή, ακόµη
και αν απαιτεί πρόσθετη ανάλυση, καθώς η χρήση της τεχνολογίας για τις δραστηριότητες πρόσληψης
συνεχίζει να εξελίσσεται. Παρόλο που θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι δεν υπάρχει καµία απαίτηση
για ρητή περιγραφή της τεχνολογίας, καθώς αφορά τις λεπτοµέρειες της διαδικασίας, ο
πολλαπλασιασµός της χρήσης της τεχνολογίας στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες σηµαίνει ότι δεν
µπορεί λογικά να αγνοηθεί, ιδίως επειδή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πηγή ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος για τον οργανισµό.

1.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι διαδικασίες και οι πρακτικές πρόσληψης µπορεί να ποικίλουν µε διάφορους τρόπους
ανάλογα µε τη διατύπωση, τη λεπτότητα και το κόστος (Marsden και Campbell, 1990). Οι µέθοδοι
πρόσληψης διαφέρουν σε αυτές που ο αιτών εργασίας χρησιµοποιεί µια απρόσωπη υπηρεσία , όπως
διαφηµίσεις σε περιοδικά ή στο διαδίκτυο και πιο ανεπίσηµες µεθόδους πρόσληψης, όπου µε τη σειρά
τους οι σηµερινοί υπάλληλοι ή άλλοι άνθρωποι διαδίδουν πληροφορίες σχετικά µε τις νέες θέσεις
εργασίας µέσω διαπροσωπικών διαύλων συµπεριλαµβανοµένων των συστάσεων (Granovetter 1974;
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Marsden και Gorman, 2001; Behtoui, 2008; Marsden, 1994). Υπάρχουν φυσικά πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα και στα δύο είδη µεθόδων. Οι τυπικές µέθοδοι προσλήψεων προσφέρουν σηµαντικές
πληροφορίες που όµως χαρακτηρίζονται από µεγάλο κόστος. Οι τυπικές µέθοδοι είναι χρονοβόρες
και χρειάζεται κάποιος σηµαντικό χρόνο για ξεκαθάρισµα των πληροφοριών που θα ληφθούν, αφού
ότι ο αριθµός των αιτούντων είναι συνήθως µεγάλος και δύσκολα διαφοροποιείται. Οι τυπικές
µέθοδοι πρόσληψης παρέχουν στους οργανισµούς την ευκαιρία να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες
των εργαζοµένων και, κατά συνέπεια, να αποκτήσουν µια ετερογενή οµάδα αιτούντων. Οι µέθοδοι
τυπικής πρόσληψης δεν ενδιαφλερουν άτοµα που δεν αναζητούν ενεργά θέσεις εργασίας, και ίσως δεν
είναι τόσο αποτελεσµατικές (Breaugh, 2008; Marsden, 1994).
Ένα από τα σηµαντικά µειονεκτήµτα των µη επίσηµων µεθόδων είναι ότι οι ήδη εργαζόµενοι
σε µια εταιρία τείνουν να προσελκύουν άτοµα που µοιάζουν µε αυτούν , προκαλόντας έτσι την
απώλεια ευκαιριών από άλλα άτοµα και δηµιουργώντας µια οµοιογενή µάζα. Οι αιτούντες που
χρησιµοποιούν τις άτυπες µεθόδους πρόσληψης είναι φυσικά λιγότεροι (Marsden, 1994). Η πρώιµη
βιβλιογραφία σχετικά µε τις µεθόδους πρόσληψης ήταν στοχευµένη στη χρήση παραδοσιακών
µεθόδων πρόσληψης όπως οι διαφηµίσεις εφηµερίδων, αλλά υπήρξαν και κάποιες αναφορές και
συζητήσεις ως προς την κατεύθυνση πιο σύγχρονων µεθόδων πρόσληψης (Breaugh, 2008).

1.4.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Στην εσωτερική προώθηση, οι εργαζόµενοι για να καλυφθέι µία θέση αναζητούνται στο
εργατικό δυναµικό που εργάζεται ήδη στην εταιρία. Οι εσωτερικοί πόροι µπορούν επίσης να
αναφέρονται στις προτάσεις των εργαζοµένων για άλλους εργαζόµενους, (Sarma, 2008). Για την
επιτυχία της εσωτερικής προώθησης, µια οργάνωση πρέπει να προσδιορίσει το υπάρχον ανθρώπινο
κεφάλαιο. Οι παραποµπές των εργαζοµένων θεωρούνται ως µία από τις παλαιότερες πηγές
πρόσληψης, οι οποίες είναι ένας αποδοτικός τρόπος πρόσληψης (Rashmi, 2010). Η ταυτοποίηση των
υποψηφίων µε ανοικτές κενές θέσεις είναι ευκολότερη, ενώ η επιχείρηση γνωρίζει τις δεξιότητες, τα
προσόντα, την συµπεριφορά και τις εργασιακές εµπειρίες του υποψηφίου (Rao, 2009).
Κάποια θετικά στοιχεία της εσωτερικής προώθησης είναι ότι έιναι ένας ταχύτερος και
λιγότερο κοστοβόρος τρόπος πρόσληψης.

Επιπλέον είναι και πιο αξιόπιστος σχετικά µε τις

εξωτερικές προσλήψεις, δεδοµένου ότι η γνώση για τους παρόντες εργαζοµένους είναι πιο
λεπτοµερής σε σύγκριση µε έναν εξωτερικό υποψήφιο. Αξιοποιώντας τους εσωτερικούς πόρους
παρέχονται πολλά πλεονεκτήµατα, όπως η καλύτερη εκµετάλλευση των εργαζοµένων, η αύξηση των
κινήτρων µεταξύ των εργαζοµένων λόγω των δυνατοτήτων που εξετάζονται και οι ευκαιρίες που
προσφέρονται για προώθηση της πίστης (Patel και Rana, 2007). Όµως , η εσωτερική προώθηση έχει
και σηµαντικα µειονεκτήµατά . Το υπάρχον εργατικό δυναµικό αφήνει έξω πιθανούς εξωτερικούς
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υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν νέες ιδέες και νέες προοπτικές και ίσως περισσότερες ικανότητες
(Rashmi, 2010).

1.4.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η εξωτερική πρόσληψη είναι η διαδικασία κάλυψης µιας κενής θέσης µε εξωτερικό
ανθρώπινο δυναµικό από την υπάρχουσα εργασία. Καταναλώνει περισσότερα χρήµατα και χρόνο
αλλά αγγίζει µεγαλύτερο εύρος ανθρωπίνων πόρων. (Patel και Rana, 2007). Τέτοιες πηγές είναι οι
διαφηµίσεις, προσλήψεις µέσω πανεπιστηµίων, εταιρείες πρόσληψης, πύλες εργασίας, εκθέσεις
εργασίας και headhunting (Arthur, 2005; Rao, 2009; Rashmi, 2010; Patel και Rana, 2007). Επιπλέον,
υπάρχει η πεποίθηση ότι οι καλύτεροι υποψήφιοι δεν είναι αυτοί που αναζητούν επί του παρόντος
νέες θέσεις εργασίας και υποβάλλουν αίτηση , αλλά όσοι είναι αποτελεσµατικοί στην εργασία τους
και στις τρέχουσες θέσεις εργασίας τους και δεν ενδιαφέρονται για αλλαγή εργασίας. Ένας έµπειρος
recruiter επιδιώκει υποψηφίους από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, από δηµοσιεύσεις από εφηµερίδες
κ.α. (Graham και Bennett, 1995).
Προκειµένου να υπάρξει εµπειρία και εξοικονόµηση χρόνου και πόρων του οργανισµού
αποτελεί οφελος να χρησιµοποιηθούν εξωτερικοί οργανισµοί πρόσληψης. Με τν τρόπο αυτό
καταφέρνει ο οργανισµό να δώσει µεγαλύτερη βάση στη λήψη αποφάσεων, η οποία αποτελεί το πιο
σηµαντικό στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης. Η διαδικασία πρόσληψης πραγµατοποιείται συχνά εν
µέρει ή εξ ολοκλήρου από ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας (Korosuo και Järvinen, 1992).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ

2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
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Είναι σαφές πως στις µέρες µας η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διοίκηση έχει
αυξηθεί. Το φαινόµενο, το οποίο ονοµάζεται επίσης e-HRM (Ηuman Resource Management),
περιλαµβάνει τη χρήση του ιντερνετ και µέσων κοινωνικής δικτύωσης για την υλοποίηση
δραστηριοτήτων όπως για παράδειγµα η εφαρµογή της στρατηγικής και οι εφαρµογές πολιτικής και
διαδικασίας (Ruel et al 2004). Οι McFarland και Ployhart (2015) διεκδίκησαν τις αλληλεπιδράσεις
των κοινωνικών µέσων που πρέπει να εξεταστούν τουλάχιστον µε διττό τρόπο. Αρχικά µελέτησαν το
κατά πόσο τα κοινωνικά µέσα µπορούν να επηρεάσουν την οργανωτική συµπεριφορά και στη
συνέχεια ενδιαφερθηκαν για την επιρροή των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στις λειτουργίες της
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Υποστηρίζουν επίσης ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν
µπορούν να εξεταστούν όπως οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στον εργασιακό χώρο και εάν θέλουµε
να αξαχθούν θεωρητικά αποτελέσµατα πρέπει να συγκεκριµενοποιήσουµε το περιεχόµενο τους.
Η ύπαρξη των κοινωνικών µέσων ενηµέρωσης και η εγαρµογή τους στην καθηµερινή ζωή
έχουν απασχολήσει τη διεθνή βιβλιογραφία (Bohnert και Ross, 2010; Davison et al., 2011; Hoffman
και Novak, 2012; Roth et al.,2013; Wilson et al., 2012). Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως αναµφίβολα
τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελούν µία µόδα αλλά µια τεχνολογική εφεύρεση που θα
παραµείνει. Ο Sanchez (2012) πρότεινε ότι η νεωτερικότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης
σηµαίνει ότι τα κακορρυθµισµένα πρότυπα από την άποψη των ορίων θέτουν σηµαντικά ερωτήµατα
σχετικά µε τη νοµική, δεοντολογική και επιχειρηµατική χρήση σε σχέση µε το περιβάλλον εργασίας
και ζωής. Προετοιµάζοντας την αντιµετώπιση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και τι αυτό σηµαίνει
για τη διαδικασία πρόσληψης, καταρχάς, θα πρέπει να οριστούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε
την ευρύτερη έννοια.
Οι McFarland και Ployhart (2015) εστιάζουν στη συζήτηση που σχετίζεται µε τη µονιµότητα
των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και εστιάζουν στην αόριστη καταγραφή των σχολίων των
υποψηφίων εργαζοµένων, των σελίδων που τους αρέσουν ή των φωτογραφιών που µοιράζονται στα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα µπορούσαν να θεωρούνται προβληµατικά επειδή οι στάσεις, οι
απόψεις και οι συµπεριφορές αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου να είναι πάντοτε µια µόνιµη
καταγραφή αυτής της άποψης (McFarland και Ployhart, 2015). Ο όρος µέσα κοινωνικής δικτύωσης
πρέπει να χρησιµοποιείται σωστά και ολοκληρωµένα , αφού τα κοινωνικά µέσα και η κοινωνική
δικτύωση είναι διαφορετικοί όροι και πολλοί ερευνητές τα συγχέουν. Τα κοινωνικά µέσα είναι τα
εργαλεία για να επιτευχθεί µια ηλεκτρονική συζήτηση-επικοινωνία και η κοινωνική δικτύωση είναι η
διαδικάσια ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών ηλεκτρνικά. Οι Kaplan και Haenlein (2010)
υποστήριξαν ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι µια σειρά εφαρµογών που βασίζονται
τεχνολογικα στο Web 2.0. Οι Hudson et al (2012) πρόσθεσαν ότι υπάρχει µια δυσκολία στον ακριβή
ορισµό των µέσων κοινωνικής δικτύωσης λόγω της άµορφης φύσης των κοινωνικών µέσων και των
απεριόριστων τύπων πλατφόρµας. Οι Boyd και Ellison (2008) υποστηρίζουν ότι τα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης ως υπηρεσίες µέσω διαδικτύου τα οποία προσφέρουν τρεις κύριες δραστηριότητες:
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Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιµοποιούνται για να δηµιουργήσουν ένα δηµόσιο ή ηµι-δηµόσιο
προφίλ.
Χρησιµοποιούνται για να επικοινωνούν οι χρήστες µε άλλους χρήστες µε τους οποίους συνδέονται,
Δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγξουν τις συνδέσεις άλλων χρηστών.
Το εύρος των κοινωνικών και επαγγελµατικών µέσων κυµαίνεται από ιστοσελίδες blogging
(Tumblr), εργαλεία δηµοσίευσης (Wikki's), εργαλεία δηµιουργίας µικροεπισήµων (Twitter),
πλατφόρµες επαγγελµατικής δικτύωσης (Facebook, Instagram), κοινόχρηστων βίντεο (YouTube) και
πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης. Το πεδίο των κοινωνικών µέσων δεν πρέπει να υποτιµάται, επειδή
οι εργοδότες µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια ποικιλία πλατφορµών ανάλογα µε το επιχειρηµατικό
σκοπό που προτίθενται να χρησιµοποιήσουν. Οι Broughton et al (2010) ανέφεραν ότι λόγω του ότι τα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης απασχολέι το τελευταίο καιρό τους επιστήµονες και όχι από παλαιότερα ,
δεν έχει βρεθεί ακόµα ένας ορισµός αρκετά ολοκληρωµένος. Επιπλέον, οι συνεχείς τεχνολογικές
αλλαγές δεν το επιτρέπουν αυτό τόσο εύκολα. Για παράδειγµα παλαιότερα το ίντερνετ δεν ήταν
εφικτό να υπάρχει σε κινητές συσκευές.
Οι Kaplan και Haenlein (2010) µιλούν για τη συνεχή και ενεργή εξέλιξη των µέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Το περιεχόµενο και οι πληροφορίες που είναι απτά και επίκαιρα σήµερα
µπορεί να χαθούν από το προσκήνιο σε λίγες µέρες ή χρόνια. Το γεγονός αυτό προκαλέι ιδιαίτερα και
σηµαντικά προβλήµατα γιατί µπορεί να εξαφανίσει την επικαιρότητα και τη σηµαντικότητα µια
έρευνας πριν καν αυτή δηµοσιευθεί και αυτό µπορεί να συµβεί διότι οι αλλάγες στα κοινωνικά µέσα
και στο επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι συχνές και πολλές. Ο Ingham (2010) ανέφερε ως όρο για τα
κοινωνικά µέσα ότι είναι ένα καινούριο σύνολο τεχνολογιών διαδικτύου που αποσκοπεί και βοηθά
στη διάχυση γνώσεων στην ανάπτυξη σχέσεων και στη συνεργασία των ανθρώπων µεταξύ τους το
οποίο ήταν ανέφικτο µε αυτόν τον τρόπο παλαιότερα.

2.2. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι Leftheriotis και Giannakos (2013) αναφέρθηκαν σε έρευνες που έχουν αναληφθεί για να
διαπιστωθεί ποιοι οργανισµοί χρησιµοποιούν το κοινωνικό λογισµικό. Σε έρευνες που έγιναν
διαπιστώθηκε ότι από επιχειρήσεις γινεται πιο συχνή χρήση των εξής: blogging, κοινωνικό
bookmarking, φόρουµ επιχειρήσεων, µικρο-blogging και κοινωνικά δίκτυα. Σύµφωνα µε τον McAfee
(2006), οι οργανώσεις υιοθετούν νέες τεχνολογίες επικοινωνίας ενώ τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο από οργανισµούς στον χώρο εργασίας και σηµείωσε ότι
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µπορεί να διευκολύνουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή γνώσεων στο χώρο εργασίας µε έναν
τρόπο που δεν έχει συµβεί ποτέ πριν.
Οι Bennett et al (2010) υποστήριξαν ότι νέοι µέθοδοι πρέπει να επέλθουν στο προσήνιο λόγω
της οικονοµικής κρίσης που εξελισσόταν ραγδάια και αναφέρονταν στη χρήση των κοινωνικών µέσων
δικτύωσης προκείµένου να αυξηθούν τα θετικά αποτελέσµατα στην εργασία. (Bennett et al, 2010). Το
εάν η εισαγωγή των κοινωνικών µέσων σε διαδικασίες πρόσληψης έχει αυξήσει την παραγωγικότητα
στις δραστηριότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού δεν έχει ακόµη εξερευνηθεί, αλλά υπάρχουν
επιχειρήµατα υπέρ της υποστήριξης ότι η χρήση τους µπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην εικόνα της
επιχείρησης και να βοηθήσει τους οργανισµούς να προωθήσουν µια διαφανή κουλτούρα εσωτερικά. Ο
Ingham (2010) υποστήριξε ότι τα οφέλη από την χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης συχνά
εµφανίζονται και ως εκ τούτου αναπτύσσονται (σε οργανωτικές καθηµερινές δραστηριότητες) και
αποκαλύπτονται τα απρόβλεπτα οφέλη τους. Ανέφερε επίσης ότι για τη σωστή χρήση των µέσων
κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να ασχολούνται και τα υπολοιπα τµήµατα όπως υπάλληλοι ΙΤ και
Μάρκετινγκ. Λίγοι είναι αυτοί που δεν έχουν πιστεί ακόµα για το ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
επηρεάζουν την επιλογή των εργοδοτών. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, πολλοί έχουν σχολιάσει
την πανταχού παρούσα χρήση των κοινωνικών µέσων στην καθηµερινή ζωή. Τα πλεονεκτήµατα τους
διακρίνονται ιδιαίτερα σηµαντικά αφού προσφέρουν ταχύτερη επικοινωνία ανεξάρτητα χρονικών και
τοπικών περιορισµών. Προσφέρεται λοιπόν η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να έχουν µια σωστή
επικοινωνία µε τους πελάτες τους αλλά και οι εργοδότες µε τους υπαλλήλους τους. Παλαιότερα η
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και του τηλεφώνου καθιστούσε την επικοινωνία αυτού του
είδους δύσκολη και ίσως ενοχλητική. οι Wilson et al. (2012), υποστήριξαν πως συνήθως τα κοινωνικά
µέσα χρησιµοποιούνται για την επίτευξη επικοινωνίας µε πελάτες καθώς και για την εσωτερική
αλληλεπίδραση µεταξύ υπαλλήλων.
Οι Henderson και Bowley (2010) υποστηρίζουν ότι οι σηµερινές τεχνολογίες διαδικτύου
επιφέρουν ταχεία αλλαγή στην οργανωτική επικοινωνία και τις δραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων.
Το έγγραφό τους επικεντρώθηκε στις αλλαγές στην εικόνα της µάρκας ενός τρίτου τοµέα για να
ενισχύσει τις εµπειρίες πρόσληψης των ενδιαφεροµένων και των συµµετεχόντων και κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι υπάρχουν περιορισµοί στη χρήση των κοινωνικών µέσων για την πρόσληψη.
Συγκεκριµένα, πρότειναν ότι οι οργανώσεις απαιτούν εγκατεστηµένα ηλεκτρονικά δίκτυα, ένα
αυθεντικό µήνυµα πρόσληψης και µια σαφώς καθορισµένη στρατηγική µέσων κοινωνικής δικτύωσης,
προκειµένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της. Ο Wandel (2008) υποστήριξε ότι τα στελέχη
ανθρωπίνου δυναµικού χρησιµοποιούν συχνά τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη διαδικασία της
πρόσληψης και µε το πέρασµα των χρόνων περισσότερο.
Φυσικά, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δώσει την ευκαιρία στους εργοδότες να
µπορούν να ελέγχουν και προσωπικές πληροφρίες και δεδοµένα. Αυτό βέβαια θεωρείται εισβολή στην
ιδιωτική ζωή και προκαλεί ιδιαίτερα προβλήµατα και αντιδράσεις των εργαζοµένων τα οποία θα
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συζητήσουµε παρακάτω, ακόµα και αν βοηθά τους εργοδότες να λαµβάνουν σωστές αποφάσεις. Για
να κατανοηθεί η επιρροή των µέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να µελετηθεί εις βάθος το
περιεχόµενο τους και η χρήση τους .
Η χρήση του διαδικτύου έχει επηρεάσει βαθιά τις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής και η
εποχή των έντυπων αιτήσεων που βασίζονται σε χαρτί έχει σε µεγάλο βαθµό και ξεπεραστεί και
αντικατασταθεί από πλήρως ολοκληρωµένα συστήµατα ηλεκτρονικής πρόσληψης. Αυτά έχουν την
εξουσία να παρακολουθούν τον κύκλο ζωής των εργαζοµένων ήδη από τη στιγµή που ένας αιτών
κάνει κλικ πρώτα σε µια αγγελία εργασίας στην ιστοσελίδα του εργοδότη. Κάποιοι εργοδότες στη
διαδικασία

ανεύρεσης

αιτούντων

εργασίας

χρησιµοποιούν

Linked

in,

Twitter

και

Facebookπροκειµένου να λάβουν πληροφορίες όπως τόπος και καταγωγή των υποψηφίων καθώς και
άλλες προσωπικές πληροφορίες. Συχνότερα χρησιµοποιείται το Linked in. Οι Qi και Edgar-Neville
(2011) υποστήριξαν πως οι πληροφορίες που µελετώνται στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης των
υποψηφίων όπως σχόλια και χαρακτηρισµοί καθώς και συνοµιλές µε φίλους µπορούν να ΄δωσουν µια
γενική εικόνα για τη προσωπικότητα των υποψηφίων. Ο Anderson (2003) εξέτασε τις απαντήσεις των
αιτούντων στις αλλαγές στις προσλήψεις ως αποτέλεσµα της τεχνολογικής προόδου και κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι είναι χρήσιµο αντί να κατανοηθούν οι απαντήσεις των αιτούντων στις
µεταβαλλόµενες τεχνολογίες, θα ήταν πιο χρήσιµο να κατανοηθεί ο αντίκτυπος της τεχνολογίας
µακροπρόθεσµα και να πραγµατοποιηθεί µια προσπάθεια καταγραφής άλλων πιθανών συνεπειών. Η
µελέτη φυσικά δεν έχει να κάνει µε τη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στις διαδικασίες
πρόσληψης αλλά µε τις αντιδράσεις των αιτούντων στη µεταβαλλόµενη χρήση της τεχνολογίας.

2.2.1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Οι Kluemper και Rosen (2012) µελέτησαν τους λόγους χρήσης του διαδικτύου από τους
εργοδότες και κατέληξαν στο γεγονόε ότι οι τελευταίοι χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για να βρουν
πληρφορίες για υπαλλήλους του ή δυνητικούς υπαλλήλους. Οι McDonald και Thompson (2016)
µελέτησαν και αυτοί τη χρήση πληροφοριών από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διαδικασία
της πρόσληψης και ειδικότερα πληροφοριών που εµπεριέχονται σε προφιλ στα κοινωνικά µέσα.
Τόνισαν τα προβλήµατα που προκαλούνται όσον αφορά το νόµο και την ιδιωτική ζωή και πρότειναν
σωστότερη χρήση και σκέψη από τους εργοδότες.

Οι Sylva και Mol (2009) υποστήριξαν και

πρότειναν να αλλάξουν κάποιες διαδικασίες στο διαδίκτυο προκειµένου να επωφεληθούν και οι
διαδικασίες ανθρωπίνου δυναµικού. Υποστήριξαν ότι η προηγούµενη δεκαετία της έρευνας σχετικά
µε την έκταση των αλλαγών δεν έχει βάθος σε σύγκριση µε την έρευνα για άλλες δραστηριότητες
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού (Bauer et al, 2006; Hausknecht et al, 2004). Επίσης ανέφεραν
πως συχνά οι οργανώσεις και ειδικότερα οι εργοδότες δε γνωριζουν τις αρνητικές πεποιθήσεις που
January, 2020

20

έχουν οι υποψήφιοι όταν αντιλαµβάνονται τη χρήση τεχνολογίας για να επιλεχθούν η όχι σε µία θέση
εργασίας.. Το επιχείρηµά τους αµφισβητείται από τους Parry και Wilson (2009), οι οποίοι πρότειναν
µεγάλο µέρος της έρευνας σχετικά µε την υιοθέτηση από τους εργοδότες µεθόδων ηλεκτρονικής
προσέλκυσης που επικεντρώνονται σε µεγάλο βαθµό στις αντιλήψεις των αιτούντων.
Φυσικά υπάρχουν και πλεονεκτήµατα της χρήσης της τεχνολογίας για όσους αναζητούν
εργασία. Οι ίδιοι µπορούν να αναζητήσουν ταχύτερα κενές θέσεις εργασίας και να εχουν πρόσβαση
σε µεγαλύτερη γκάµα εργασιών µέσω του ίντερνετ. Οι Kluemper και Rosen (2012) µελέτησαν τον
τρόπο που κάνουν χρήση του διαδικτύου προκειµένου να βρουν θέση εργασίας οι υποψήφιοι και
υποστήριξαν ότι ένα ακόµα µεγάλο πλεονέκτηµα είναι ότι µέσα από την αναζήτηση τους έχουν την
ευκαρία να µάθουν σηµαντικά πράγµατα για την κουλτούρα και τη στρατηγική ενός οργανισµού
καθώς και να µάθουν αν τελικά ταιριάζει στην προσωπικότητα τους , πριν οδηγηθούν στη συνέντευξη
επιλογής. Επιπλέον υποστήριξαν το µεγάλο εύρος εργασιών που έχουν να επιλέξουν κατά την
αναζήτηση τους στο διαδίκτυο, ενώ παλαιότερα θα είχαν την ευκαρία να γνωρίζουν για µία το πολύ
θέση εργασίας και αυτό αν γινόταν γνωστό µέσω συγγενών και φίλων σε κάποια συζήτηση. Ο
Cappelli (2001) υποστηρίζει το µεγάλο άνοιγµα της αγοράς εργασίας και τη δυνατότητα πρόσβασης
σε αυτή από τον καθένα χωρίς όρια και περιοριστικά εµπόδια. Έτσι υποστήριξε πως αυτό βοήθησε
και στην ανεργία εφόσον πολλοί αιτούντες βρήκαν τελικά αυτό που τους ταίριαζε. (Cober et al.,
2004). Οι Wilson et al. (2012) ανέφεραν τελικά πως τα µέσα κοινωνική δικτύωσης έχουν αλλάξει για
τα καλά την καθηµερινότητά µας και ενυπάρουν παντού γύρω µας και στον υπόλοιπο κόσµο που έχει
τη δυνατότητα χρήσης ίντερνετ. Το γεγονός αυτό υποστηρίζει όµως ότι µάλλον έχει θέσει σε κίνδυνο
τα όρια της προσωπικής ζωής στο βωµό της επαγγελµατικής.
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στις
επιχειρήσεις επικεντρώνεται κυρίως στα κανάλια επικοινωνίας εντός των οργανισµών και δεν υπάρχει
λόγος να αµφισβητηθεί η συνάφεια τους όσον αφορά την πρόσβαση στους πελάτες. Το γεγονός όµως
το ότι χρησιµοποιούνται αλόγιστα και χωρίς κριτική ικανότητα και σκέψη προκαλεί ιδιαίτερα
προβλήµατα. Ο Davison et al. (2011) υποστήριξαν την έλλειψη της τρέχουσας έρευνας σε αυτόν τον
τοµέα και πρότεινε την κατάλληλη διερεύνηση του βαθµού της χρήσης των µέσων κοινωνικής
δικτύωσης για την πρόσληψη και την επιλογή για να παρέχουν στους επαγγελµατίες της διοίκησης
ανθρωπίνων όρων τα στοιχεία για την προειδοποίηση των υπεύθυνων για τους κινδύνους στη λήψη
αποφάσεων. Προτείνεται λοιπόν να γίνουν περεταίρω έρευνες όσον αφορά τη δικαιοσύνη και τη
καταπάτηση νόµου κατά τη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένα σοβαρό πρόβληµα στη
µελέτη των ερευνών του Davison et al. (2011) είναι ότι δεν καλύπτουν τα κενά στην έρευνα που
αναφέρθηκαν από τους Rynes και Cable (2003). Υπάρχει δυσκολία από τους ερευνητές να εστιάσουν
στιε έρευνες των διαδικασιών της πρόσληψης σχετικά µε τη χρήση τεχνολογίας και κοινωνικών
µέσων ενηµέρωσης. Για αυτό και οι µετέπειτα έρευνες πρέπει να δώσουν βάση σε αυτό το κοµµάτι.
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Έρευνες έχουν δείξει ότι η διαφήµιση στα δηµοφιλή µέσα ενηµέρωσης ή στον ιστότοπο ενός
οργανισµού είναι περιορισµένη (Phillips και Gully, 2012). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κυρίως οι
ενεργά υποψήφιοι φαίνεται να ενδίδουν σε αυτές τις διαφηµίσεις, µε αποτέλεσµα µια µικρή και
περιορισµένη υποψήφια οµάδα. Εφόσον η χρήση των κοινωνικών µέσων δικτύωσης γίνεται ολοένα
και συχνότερη , συχνότερη γίνεται και η χρήση τους κατά την πρόσληψη (Dutta, 2014; Singh και
Sharma, 2014). Πλεονέκτηµα κατά τη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά την πρόσληψη
είναι ότι για τις κενές θέσεις εργασίας ενηµερώνονται και υποψήφιοι που δεν αναζητούν εργασία
ενργά αλλά θα µπορεί να ενδιαφέρονται τελικά. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, όπως το
LinkedIn, Το Facebook και το Twitter επιτρέπουν στους υπεύθυνους προσλήψεων να δηµοσιεύσουν
διαφηµίσεις για να προσελκύσουν ένα ευρύ φάσµα πιθανών υποψηφίων, όπου οι τελευταίοι θα έχουν
εύκολη πρόσβαση και θα υποβάλλουν αίτηση για τέτοιες πιθανές θέσεις επιτρέποντας στους
υπεύθυνους προσλήψεων να αναζητούν και να προβάλλουν πιθανή εργασία σε αιτούντες, ακόµη και
σε εκείνους που δεν υποβάλλουν κατ 'ανάγκη αίτηση (Sinha και Thaly, 2013). Υπάρχουν αποδεικτικά
στοιχεία ότι οι υπεύθυνοι προσλήψεων και οι οργανώσεις συνειδητοποιούν ότι όλο και καλύτεροι
υποψήφιοι µπορεί να ανακαλυφθούν και να πλησιάσουν πιο γρήγορα και σε χαµηλότερο επίπεδο
κόστος χρησιµοποιώντας κοινωνικά δίκτυα σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές µεθόδους πρόσληψης
(Armstrong, 2006; Singh και Sharma, 2014). Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται σηµαντικά η
χρήση linked in από τους εργοδότες και το γεγονός ότι προσελκύονται σε θέσεις εργασίας και
υποψήφιοι που δεν είναι ενεργοί στην αναζήτηση εργασίας (Nikolaou, 2014).
Η χρήση λοιπόν των κοινωνικών µέσων δίνει τη δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας σε µεγάλο
αριθµό υποψηφίων. Συγκεκριµένα το LinkedIn διαθέτει 3 εκατοµµύρια ενεργούς χρήστες (Chaudhary,
2017). Επιπλέον, χρησιµοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα προσελκύονται φυσικά και υποψήφιοι µε
λιγότερη εµπειρία. (Broughton et al., 2013, Brown και Vaughn, 2011; Khullar et al.., 2017). Εέιναι
λογικό και αδιαµφησβήτητο λοιπόν το γεγονός ότι οι οι υπεύθυνοι προσλήψεων θεωρούν υπερβολικά
χρήσιµα τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους προσφέρουν τεράστια βοήθεια και θετικά
αποτελέσµατα κατά την πρόσληψη. (Singh και Sharma, 2014).

2.2.2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Πράγµατι οι εργοδότες είναι πλέον αρκετά πεποισµένη ότι η χρήση µέχων κοινωικής
δικτύωης µπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στην επιχείρηση µέσω της πρόσληψης
περισσότερο αποδοτικών και εργατικών υποψηφίων. Σήµερα, το 93% των ατόµων που ασχολούνται
µε τις προσλήψεις χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Jobvite, 2014). Τα κοινωνικά µέσα
χρησιµοποιούνται για την πρόσληψη για διάφορους λόγους. Όσον αφορά το λόγο που οι υπεύθυνοι
January, 2020

22

προσλήψεων χρησιµοποιούν τα κοινωνικά µέσα για τη διαφήµιση, οι Jindal και

Shaikh (2014)

διαπίστωσαν ότι το 50% χρησιµοποιεί τα κοινωνικά µέσα ενηµέρωσης για διαφηµίσεις εργασιών
µέσω κοινωνικών µέσων και το 37% για να διαφηµίσουν κενές θέσεις µέσω µηνυµάτων ή
ειδοποιήσεων ή να χρησιµοποιήσουν χωρίς κόστος τις στοχευµένες πλατφόρµες κοινωνικών µέσων
(π.χ. Facebook). Επιπλέον, το 30% των αντιπροσώπων αναπτύσσει µια βάση δεδοµένων των
υποστηρικτών, δηµοσιεύοντας τακτικές ενηµερώσεις, και το 18% χρησιµοποιεί τις µηχανές
αναζήτησης εργασίας της πλατφόρµας κοινωνικής δικτύωσης για να διαφηµίσουν κενές θέσεις ή να
δεχτούν βιογραφικά σηµειώµατα και έντυπα αιτήσεων για λογαριασµό ενός οργανισµού. Παραδόξως,
µόνο το 7% των αντιπροσώπων χρησιµοποίησε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ελέγξουν την
καταλληλότητα των πιθανών προσλήψεων µέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Φυσικά µε υτό
το γεγονός αναρωτιόµαστε τελικά ποια πλατφόρµα είναι αποτελεσµατικότερη. Παρόλο που το
facebook αποτελεί πλέον το πιο διαδεδοµένο µέσο διαδικτυακή επικοινωνίας, όσον αφορά την
πρόσληψη δεν θεωρείται από τα στελέχη διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και το πιο αποτελεσµατικό
(Bullhorn, 2014). Οι δηµοσιεύσεις για κενές θέσεις εργασίας στο Linked in είναι πιο δηµοφιλείς απο
τους υποψηφίουσ σε σχέση µε τις υπόλοιπες πλατφόρµες (Twitter, Facebook).
Το LinkedIn όσον αφορά τις προσλήψεις θεωρείται το πιο χρήσιµο µέσο. (Jobvite, 2014).
Πάνω από το 95% συµµετεχόντων σε έρευνα

απάντησαν ότι χρησιµοποιούν το LinkedIn στη

διαδικασία πρόσληψής .(Bullhorn, 2014), το 66% που χρησιµοποιεί το Facebook και το 52% κάνει
χρήση του Twitter (Jobvite, 2014). Αυτό το γεγονός υποστηρίζεται και από τους Zide et al. (2014), οι
οποίοι διαπίστωσαν ότι όλοι οι ερωτηθέντες στην έρευνά τους χρησιµοποιούν LinkedIn στη
διαδικασία πρόσληψης. Ακόµη στελέχη που χρησιµοποιούν κοινωνικά µέσα για να προσλάβουν
άτοµα παρατήρησαν περισσότερο ποιοτικούς υποψηφίους κατά τη χρήση του Linked in (Caers και
Castelyns, 2011; Ollington et al., 2013). Πράγµατι, η βιοµηχανία προσλήψεων είναι αυτή που
συνδέεται περισσότερο µε LinkedIn (Darrow, 2017). Ο Houran (2017) διαπίστωσε ότι το LinkedIn
χρησιµοποιείται κατά συντριπτική πλειοψηφία για την πρόσληψη υποψηφίων σε βασικές θέσεις
διαχείρισης, σε ανώτερες σε ποσοστό 87% και σε µεσαίες σε ποσοστό 80%, ενώ χρησιµοποιείται
πολύ σπάνια σε ποσοστό 8%. Όλες αυτές οι έρευνες υπογραµµίζουν την αξία και την
αποτελεσµατικότητα που προσφέρει το Linked in στις διαδικασίες της διοίκησης ανθρωπίνου
δυναµικού και ειδικότερα στην πρόσληψη.
Φαίνεται ότι ένας από τους κύριους λόγους για το υψηλότερο επίπεδο χρήσης του LinkedIn
µεταξύ των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης σχετίζεται µε την οικοδόµηση αποκλειστικά
επαγγελµατικών σχέσεων, κάτι που δεν ισχύει για το Facebook και το Twitter, τα οποία είναι πιο
γενικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Zide et al., 2014). Αν και τα τρία αυτά κοινωνικά µέσα
δικτύωσης στη διαδικασία προσέλκυσης ταλέντων, τείνουν να χρησιµοποιούνται διαφορετικά. Το
LinkedIn χρησιµοποιείται γενικά για την ανάρτηση διαφηµίσεων, στην αναζήτηση υποψηφίων και
στην επικοινωνία και την εξέταση των υποψηφίων (Jobvite, 2014). Από την άλλη κύρια χρήση του
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Facebook είναι να προβάλλει την εταιρία του ο εργοδότης καθώς και να δηµιουργεί διαφηµίσεις.
(Jobvite, 2014). Υπάρχει µια σαφής προτίµηση µεταξύ των υπεύθυνων προσλήψεων για το LinkedIn
και όχι για το Facebook για τις προσλήψεις, καθώς θεωρούν ότι οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι
(Nikolaou, 2014). Οι υπεύθυνοι προσλήψεων έχουν την άποψη ότι το LinkedIn δίνει την καλύτερη
εικόνα για το ιστορικό απασχόλησης των υποψηφίων, την εκπαίδευση, τα έτη σπουδών την εµπειρία
καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται (Zide et al., 2014). Η ετήσια έρευνα κοινωνικής
πρόσληψης του Jobvite είναι αναµφισβήτητα µια από τις πιο

σηµαντικές και αποτελεµσταικές

έρευνες. Αυτή η έρευνα (2014) διεξήχθη σε απευθείας σύνδεση και ολοκληρώθηκε µετά από 1855
προσλήψεις, που εκτείνονται σε διάφορες βιοµηχανίες. Συνολικά, το 79% των υπεύθυνων
προσλήψεων απάντησαν ότι προσέλκυσαν αιτούντα εργασίας µε το LinkedIn, το 26% δήλωσαν ότι
έκαναν χρήση του Facebook και µόνο το 14% δήλωσε ότι βρήκαν υποψήφιο µέσω του Twitter
(Jobvite, 2014). Αν και το LinkedIn έχει τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε σχέση µε τα υπόλοιπα
κοινωνικά µέσα, οι παραδοσιακές πλατφόρµες πρόσληψης όπως πίνακες εργασίας, πύλες καριέρας
και εταιρικοί ιστότοποι χρησιµοποιούνται περισσότερο (Allden και Harris, 2013; Tyagi, 2012). Ο
λόγος που συµβαίνει αυτό θα λέγαµε πως είναι η µη επαρκής εκπαίδευση και ενηµέρωση της σωστής
χρήσης του Linked in και η γνώση των σηµαντικών αποτελεσµάτων στην πρόσληψη που είναι ικανό
να προσφέρει. (Allden και Harris, 2013). Με το πρακτική της ταυτοποίησης υποψήφιων και του
ελέγχου τα κοινωνικά µέσα ενηµέρωσης είναι πιθανό να προκύψουν νοµικές συνέπειες για κακή
χρήση πληροφοριών (Melanthiou et al., 2015).
Επίσης, αν και τα κοινωνικά µέσα χρησιµοποιούνται ευρέως για τον έλεγχο των υποψηφίων,
εξακολουθεί να είναι ασαφής αν αυτή η προβολή επηρεάζει την απόφαση της επιχείρησης σε τέτοιο
βαθµό ώστε να απορρίπτει έναν αιτούντα (Melanthiou et al., 2015). Ο Dutta (2014) υποστηρίζει ότι τα
κοινωνικά µέσα µπορούν να προσφέρουν διάφορες ευκαιρίες προσλήψεων, µε αποτέλεσµα να έχουν
βαθύ αντίκτυπο και στη γενικότερη λειτουργία ενός οργανισµού. Η πρόσληψη λοιπό εφόσον
επηρεάζει και τις υπόλοιπες λειτουργίες και δε µπορεί να σταθεί µόνη της , τα εργαλεία κοινωνικών
µέσων δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για να αντικαταστήσουν άµεσα τα παραδοσιακά εργαλεία
προσλήψεων, αλλά κυρίως για να χρησιµοποιηθούν παράλληλα και να προσφέρουν µεγαλύτερη
αξιοπιστία και προσέλκυση υποψηφίων µε υψηλά προσόντα (Joos, 2008) για να εξασφαλίσουν την
επιτυχία του οργανισµού (Doherty, 2010).

2.2.3. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Το Facebook είναι ένας δικτυακός τόπος κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο
του 2004 (Facebook, 2004). Το Facebook ιδρύθηκε από τον Mark Zuckerberg και άλλους όταν ήταν
φοιτητής στο Χάρβαρντ. αν και όταν αρχικά ξεκίνησε η περιοχή, περιοριζόταν µόνο στους φοιτητές
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του Χάρβαρντ. Αργότερα το προνόµιο επεκτάθηκε στους µαθητές γυµνασίου και αργότερα σε όσους
είναι 13 ετών και άνω (Boyd, 2007). Από τον Ιούλιο του 2010, το Facebook έχει πάνω από 500
εκατοµµύρια ενεργούς χρήστες. Τον Ιανουάριο του 2009, κατατάχθηκε ως το πιο χρησιµοποιούµενο
κοινωνικό δίκτυο παγκοσµίως. Επίσης, τον Μάιο του 2010, η Google ανακοίνωσε ότι περισσότεροι
χρήστες επισκέφθηκαν το Facebook από οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο στον κόσµο. Δηλώνει ότι αυτό
ανακαλύφθηκε από ευρήµατα σε 1.000 τοποθεσίες σε όλο τον κόσµο. (TIMES, 2010).
Οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν ένα προσωπικό προφίλ. να προσθέσετε άλλους χρήστες
ως φίλους και να ανταλλάξετε µηνύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των αυτόµατων ειδοποιήσεων,
φωτογραφιών και σχολίων όταν ενηµερώνουν το προφίλ τους. Επιπλέον, οι χρήστες του Facebook
µπορούν να συµµετάσχουν σε οµάδες χρηστών κοινού ενδιαφέροντος, που οργανώνονται από το
χώρο εργασίας, το σχολείο, το κολλέγιο ή άλλα χαρακτηριστικά. Το Facebook έγινε επίσης το
κορυφαίο κοινωνικό δίκτυο σε οκτώ µεµονωµένες αγορές στην Ασία - Φιλιππίνες, Αυστραλία,
Ινδονησία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Νέα Ζηλανδία, Χονγκ Κονγκ και Βιετνάµ. Στις 24 Οκτωβρίου
2007, η Microsoft ανακοίνωσε ότι είχε αγοράσει ένα µερίδιο 1,6% του Facebook για 240 εκατοµµύρια
δολάρια. Η αγορά της Microsoft περιελάµβανε δικαιώµατα για την τοποθέτηση διεθνών διαφηµίσεων
στο Facebook. άλλες εταιρείες έχουν επίσης ακολουθήσει το παράδειγµα (STONE, 2007). Για
παράδειγµα, µόλις κατά τη διάρκεια του Παγκοσµίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου της FIFA το 2010, η
Nike έκανε µια διαφήµιση µε το Facebook και µέσα σε λίγα λεπτά κατά µέσο όρο 8 εκατοµµύρια
θεατές είχαν εγγραφεί στο Facebook (kevthefont, 2010).
Από την άλλη µεριά, η εταιρεία Linked in έχει µια ισχυρή γεωγραφική παρουσία που εκτείνεται
σε περισσότερες από 200 χώρες παγκοσµίως. Το LinkedIn ιδρύθηκε αρχικά στη Σάντα Μόνικα της
Καλιφόρνιας το 2002 από τον πρώην συνιδρυτή του SocialNet.com και από τον εκτελεστικό του
PayPal Reid Hoffman µαζί µε πολλά από τα ιδρυτικά του µέλη από το SocialNet και το PayPal.
(Linked in Annual report, 2011)
Μετά το 2004, η εταιρία Greylock Partners µε έδρα τη Silicon Valley πραγµατοποίησε
επένδυση ύψους 10 εκατοµµυρίων δολαρίων, έχοντας επίσης επενδύσει σε κορυφαίες εταιρείες online
όπως το Facebook και το Dropbox. Το Μάρτιο του 2005, η LinkedIn ξεκίνησε την πρώτη υπηρεσία
συνδροµής Premium LinkedIn Jobs, που επ επιτρέπει στα µέλη της να επωφελούνται από το δίκτυο
επαφών τους για αναζήτηση και εύρεση εργασίας. Η υπηρεσία αποδείχθηκε γρήγορα ως µια τεράστια
επιτυχία µε το µέσο χρήστη του LinkedIn να έχει εγγραφεί για το ισοδύναµο των $ 200 έως $ 300
κλιµακωτών υπηρεσιών ανά έτος. Οι πιο ακραίοι χρήστες δαπανούν ακόµη και $ 2000 σε ετήσια
βάση. Ελαβε χρηµατοδοτήσεις νέων επενδυτών όπως οι Bain Capital, Bessemer Venture Partners και
Goldman Sachs, καθώς και συνεχείς επενδύσεις από την Greylock Partners και την Sequoia Capital. Η
συνολική χρηµατοδότηση επιχειρήσεων ανήλθε σε 103 εκατοµµύρια δολάρια το 2008. Στις αρχές του
2008, η LinkedIn ξεκίνησε το πρώτο διεθνές γραφείο της στο Λονδίνο, δηµιουργώντας ένα στέρεο
θεµέλιο για την υπερβολική επέκταση του δικτύου παγκοσµίως, ενώ η εταιρεία βρίσκεται σήµερα σε
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περισσότερες από 200 χώρες. Επιπλέον, η βάση των µελών της γνώρισε εκθετική ανάπτυξη από την
ίδρυσή της µε 81.000 µέλη στο τέλος του 2003, 40 εκατοµµύρια το 2009 και πάνω από 150
εκατοµµύρια εγγεγραµµένους χρήστες από τον Απρίλιο του 2012. Κατά τη διάρκεια της 9ετούς
περιόδου, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει ένα σύνθετο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 131% στη βάση
των µελών της. (Linked in Annual report, 2011)
Όσον αφορά τη γεωγραφία, ένα σηµαντικό µέρος των µελών προέρχεται από τη Βόρεια
Αµερική και την Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 66% της συνολικής βάσης των µελών.
Ωστόσο, οι χώρες αυτές παρουσίασαν αύξηση κάτω του µέσου όρου, ενώ οι χώρες της Ασίας, της
Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αµερικής παρουσίασαν σηµαντική ανάπτυξη, ενώ η Ινδονησία, η
Τουρκία και η Βραζιλία είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόµενες χώρες όσον αφορά τα µέλη του LinkedIn
µε ρυθµούς ανάπτυξης 111%, 97,3% και 91,6% αντίστοιχα.
Το 2011, η LinkedIn εισήχθη στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης µε την τιµή IPO αξίας 45
δολαρίων ανά µετοχή, τοποθετώντας την εταιρεία σε αποτίµηση αξίας 4 δισεκατοµµυρίων δολαρίων,
η οποία ήταν η υψηλότερη εκτίµηση, τότε, από την Google το 2004. Επί του παρόντος, η εταιρεία
LinkedIn έχει περίπου 2.500 υπαλλήλους και καθαρές πωλήσεις ύψους 522 εκατοµµυρίων δολαρίων
το οικονοµικό έτος 2011. Παρόλο που είναι ασταθές, το ανώτατο όριο της εταιρείας παραµένει στα
10,56 δισεκατοµµύρια δολάρια από τον Απρίλιο του 2012. (Linked in Annual report, 2011)
Το 2011 η εφαρµογή linked in κινητής τηλεφωνίας ανανεώνεται σε όλες τις µεγάλες
πλατφόρµες smartphone. Η LinkedIn εγκαινιάζει την ιστοσελίδα της στα ιαπωνικά εν τω µεταξύ
γραφεία ανοίγµατος στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Τα γραφεία ανοίγονται επίσης σε διάφορες άλλες
περιοχές της Λατινικής Αµερικής και της Ευρώπης, µαζί µε ένα τεχνολογικό κέντρο στην Ινδία. Τον
Ιανουάριο του ίδιου έτους, η LinkedIn ολοκληρώνει µια άλλη εξαγορά της CardMunch Inc. ένας
ιδιωτικός πάροχος της υπηρεσίας µεταγραφικών καρτών επαγγελµατικής κάρτας µε έδρα την
Καλιφόρνια.
Τον Φεβρουάριο του 2012, η Rapportive ανακοινώνει την εξαγορά της από την LinkedIn σε
µια συµφωνία συνολικού ύψους 15 εκατοµµυρίων δολαρίων. Το Rapportive είναι µια υπηρεσία
διαχείρισης επαφών που παρέχει ένα plugin για το Gmail που εµφανίζει ενηµερώσεις κοινωνικών
δικτύων από τους ανταποκριτές σας. (Linked in Annual report, 2011)

Η προσφορά προϊόντων του LinkedIn µπορεί να χωριστεί σε 3 γενικές οµάδες:
1. Συνδροµές Premium που περιλαµβάνουν µηνιαία συνδροµητική υπηρεσία διαθέσιµη σε όλους τους
χρήστες του δικτύου που επιτρέπει αυξηµένη λειτουργικότητα στην πλατφόρµα.
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2. Προσλήψεις λύσεων, οι οποίες βασικά περιλαµβάνουν όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται µε τη
στόχευση και την πρόσληψη υποψηφίων υποψηφίων. Αυτή η υπηρεσία χρησιµοποιείται ευρέως από
εταιρίες και επιχειρήσεις εκτελεστικής έρευνας. (Houran, 2017)
3. Διαφηµιστικές λύσεις είναι µια προσφορά για κάθε τύπο εταιρείας που ενδιαφέρεται για τη
διαφήµιση στην πλατφόρµα. Το LinkedIn έχει καταστήσει δυνατή την στόχευση διαφηµίσεων προς
ένα σχετικό κοινό βάσει των ενδιαφερόντων τους µέσω της εφαρµογής περίπλοκων αλγορίθµων.
(Madia, 2011).
Η δυνατότητα δηµιουργίας µιας ταυτότητας στην πλατφόρµα αποτελεί βασικό στοιχείο και η
LinkedIn παρέχει συνεχώς σε κάθε µέλος µε ολοένα και περισσότερα εργαλεία και ευκαιρίες για να
ξεχωρίσει και να διαµορφώσει την επιθυµητή ταυτότητα. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες που βασίζονται
στην ταυτότητα περιλαµβάνουν την αναµόρφωση της σελίδας του προφίλ, την προσθήκη πεδίων
προφίλ µαζί µε τη δηµιουργία προϊόντων ειδικά για φοιτητές και πρόσφατα στυπήµατα. (Roth et al.,
2016)

Συγκριτικά θα λέγαµε πως το Facebook και LinkedIn σχετικά µε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων.
Το Facebook (σε σύγκριση µε το LinkedIn) έχει περισσότερους χρήστες, γενικά υπάρχουν
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτό, που συνήθως επικεντρώνεται στους «φίλους» (και όχι
στις επαγγελµατικές συνδέσεις) και έχει µεγαλύτερη δυνατότητα να περιορίσει την πρόσβαση κλπ. Το
LinkedIn, από την άλλη πλευρά, είναι περισσότερο σαν ένα εκτεταµένο βιογραφικό σηµείωµα και
χρησιµοποιείται ρητά για τη διασύνδεση µεταξύ τους, µεταξύ άλλων λόγω της πρόσληψης και της
επιλογής (Kluemper, 2014).

2.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ (E-RECRUITMENT)

Όταν αρχικά ξεκίνησε η χρήση τη τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και ειδικότερα σρις
διαδικασίες ανθρωπίνου δυναµικού , ο Riko (1962)

αµφισβήτησε τ προβλήµατα που θα

δηµιουργούνταν. Τα πρβλήµατα φυσικά εµφανίστηκαν στην πορεία και κατά τη διάρκεια της
προσπάθειας των εργοδοτών να ενστερνιστούν τα κοινωνικά µέσα και να κάνουν θετική χρήση τους
προκειµένου να επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα στις επιχειρήσεις. Μαζί µε τις αλλαγές στην
τεχνολογία ήρθε η απαίτηση να εκσυγχρονιστούν οι πρακτικές διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων,
µία από τις οποίες ήταν η διαδικασία πρόσληψης και η οποία περιελάµβανε την εισαγωγή
συστηµάτων ηλεκτρονικής πρόσληψης (Alge et al., 2007).
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Ο Kavanagh et al. (2011) υποστήριξε ότι η ηλεκτρονική προσέλκυση έπεσε υπό την αιγίδα
των συστηµάτων ηλεκτρονικής πρόσληψης που επικεντρώθηκαν κυρίως στη λειτουργία της
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και στην τεχνολογική εφαρµογή των διαδικασιών στον τοµέα της
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Η ηλεκτρονική πρόσληψη έχει εξελιχθεί σε µια χρονική περίοδο
και οι οργανώσεις αποµακρύνονται από τη χρήση των πιο παραδοσιακών µεθόδων πρόσληψης, για
παράδειγµα χρησιµοποιώντας µια προσέγγιση γραφειοκρατίας, υιοθετώντας τώρα ένα σύστηµα
σχεδόν χωρίς γραφειοκρατία. Ο Bartram (2000) µελέτησε ολοκληρωτικα το ρόλο του διαδικτύου και
επιµένει πως πρέπει να χρησιµοιείται συµπληρωµατικά στις διαδικασίες πρόσληψης. Εντούτοις, τα
πράγµατα άλλαξαν δραµατικά από τότε και τώρα η εκτεταµένη χρήση των κοινωνικών µέσων
ενηµέρωσης µπορεί να θεωρηθεί κεντρική στη διαδικασία πρόσληψης, ιδιαίτερα από την πλευρά του
αιτούντος. Είναι σαφές πως η τεχνολογία και η χρήση των κοινωνικών µέσων έχει εξλιχθεί ραγδαία
στις επιχειρήσεις , οι Brown και Vaughan (2011) υποστηρίζουν όµως ότι υπάρχει µεγάλο κενό στις
έρευνες που σχετίζονται µε τη χρήση των κοινωνικών µέσων στις διαδικασίες διαχείρισης ανθρωπίνου
δυναµικού.
Ισχυρίστηκαν επίσης ότι το κόστος της χρήσης διαδικτυακών εφαρµογών εργασίας θα
βοηθούσε στην παροχή µεγαλύτερης εξοικονόµησης ως εναλλακτική λύση στις πιο δαπανηρές
διαφηµίσεις. Φυσικά, σχετικά µε µία δεκαετία πριν σηµειώνονται πολλές αλλάγες σχετικά µε τη
χρήση των κοινωνικών µέσων από τους εργοδότες. Οι τελευταίοι πλέον χρησιµοποιούν τα κοινωνικά
µέσα ακόµα και για να µειώσουν το κόστος στις διαδικασίες στην εταιρία. (Broughton et al, 2010).
Σηµαντική είναι επίσης η ευκαρία που δίνεται στους οργανισµούς µε τη χρήση των µέσων κοινωνικής
δικτύωσης να προσλάβουν άτοµα σε διεθνές επίπεδο και να καρπωθούν τις γνώσεις και τις ικανότητές
τους. Από την πλευρά του αιτούντα, οι Thielsch et al. (2012) διαπίστωσαν ότι όσοι αναζητούν ενεργά
θέσεις εργασίας εκτιµούν συνολικά την άµεση ανταπόκριση του εργοδότη µέσω της χρήσης
συστηµάτων ηλεκτρονικής πρόσληψης. Ωστόσο, στις έρευνες που διηξήγαν δεν εξάγονταν σαφή
αποτελέσµατα για τις αντιδράσεις των υποψηφίων όσον αφορά τη χρήση κοινωνικών µέσων
δικτύωσης στη διαδικασία της επιλογής τους. Υποστήριξαν και αυτοί όµως τη συχνή χρήση των
κοινωνικών µέσων στην πρόσληψη από τις εταιρίες οι οποίες το κάνουν κυρίως για διασφάλιση
λιγότερου κόστους και καλύτερων αποτελεσµάτων (Thielsch et al., 2012).

2.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

Οι Cappelli και Keller (2014) υποστήριξαν ότι η διαχείριση των ταλέντων είναι ένας όρος που
δηµιουργήθηκε πρόσφατα από επαγγελµατίες και καλύπτει µια σειρά µακροχρόνιων πρακτικών που
στοχεύουν να τοποθετήσουν "το σωστό άτοµο στη σωστή δουλειά την κατάλληλη στιγµή". Το CIPD
(2013, 2018) υποστηρίζει τον ίδιο ορισµό για τη διαδικασία αυτή. Η διαχείριση των ταλέντων
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περιλαµβάνει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική αγορά εργασίας των οργανώσεων, ενώ η
εξωτερική πρόσληψη θεωρείται γενικά ότι προσελκύει άτοµα στην οργάνωση πρώτα και κύρια. Παρά
τη φαινοµενικά αβλαβή αυτή διαφορά, τόσο η διαχείριση ταλέντων όσο και η πρόσληψη έχουν
ορισµένα παρόµοια χαρακτηριστικά.
Καθώς η έννοια και η διαχείριση ταλέντων δηµιουργήθηκε στους κλάδους της βιοµηχανίας
πρώτα και κύρια, ορισµένοι οργανισµοί τη χρησιµοποίησαν για να επαναπροσδιορίσουν τα πιο
παραδοσιακά τµήµατα πρόσληψης και επιλογής τους, χωρίς να κατανοήσουν πλήρως το ακαδηµαϊκό
τους νόηµα και τις εννοιολογικές υποθέσεις που σχετίζονται µε αυτή. Ο Ployhart (2014) ότι ενώ
υπάρχει µία συνεχή βελτίωση συνεχίζεται ακόµα η προσπάθεια εξεύρεσης του κατάλληλου
εργαζοµένου-ταλέντου . Ο όρος "πόλεµος για ταλέντο" εµφανίστηκε από τον Steven Hankin από τη
συµβουλευτική εταιρεία διαχείρισης McKinsey & Co. Στη συνέχεια, οι Michael Michaeels, ο
Handfield-Jones και ο Axelrod (The War for Talent, 2001) συζήτησαν τα θέµατα περί εξεύρεσης του
κατάλληλου υποψηφίου και της τεράστιας προσπάθειας που καταβάλλουν τα στελέχη ανθρωπίνου
δυναµικού να καλύπτουν θέσεις προσελκύοντας τους κατάλληλους.
Οι Cappelli και Keller (2014), υποστήριξαν ότι η διαχείριση ταλέντων στην ουσία είναι η
διαδικασία κατά την οποία εκπληρώνουν ανάγκες της εαιρίας βρίσκοντας τον κατάλληλο υποψήφιο
και τοποθετώντας τον στην κατάλληλη θέση . Επίσης, εξέτασαν τις διαφορές µεταξύ των πρακτικών
διαχείρισης ταλέντων χωρίς αποκλεισµούς και υποστήριξαν ότι η πλειοψηφία των στρατηγικών
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων παραπέµπει σε οργανισµούς που ασχολούνται αποκλειστικά µε
συµπεριφορές και δίνουν δυσανάλογη έµφαση και επένδυση σε σχέση µε το άτοµο ή την εργασία, αν
και ισχυρίστηκαν ότι οφείλεται στις µεγαλύτερες δυνατότητες του εργοδότη για απόδοση της
επένδυσης. Εάν ο οργανισµός επικεντρώνεται στη διατήρηση ή την προσέλκυση νέων ταλέντων, µια
κρίσιµη µέριµνα γι 'αυτόν είναι ο τρόπος µε τον οποίο προσελκύει τους κατάλληλους υποψήφιους και
περαιτέρω, πρέπει να εξετάσει την προσφορά από την εξωτερική αγορά εργασίας, καθώς µπορεί να
προσελκύει ταλέντα από άλλες βιοµηχανίες ή τοµείς και ως εκ τούτου να αποδειχθούν άσχετα. Στην
αναλυτική ανασκόπηση του θέµατος, οι Cappelli και Keller ισχυρίστηκαν ότι τα κοινωνικά µέσα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν πιο παραγωγικά για την προσέλκυση υποψηφίων για να υποβάλουν
αίτηση για λιγότερους στρατηγικούς ρόλους σε επίπεδο εισόδου εντός του οργανισµού και αυτό είναι
αποτέλεσµα του ότι ο εργοδότης έχει πολύ µεγαλύτερη εµβέλεια όσον αφορά το δυνητικό ακροατήριό
του.

2.5. ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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Στην µέχρι τώρα βιβλιογραφία, οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι οι πρακτικές διαχείρισης
ανθρώπινου δυναµικού µπορούν να δηµιουργήσουν ένα όφελος για τους οργανισµούς, και ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Cox and Blake, 1991; Kaliprasad, 2006; Lado και Wilson, 1994; Taylor
και Collins, 2000; Wright et al., 2001). Συγκεκριµένα, οι Taylor και Collins (2000) υποστήριξε ότι η
πρόσληψη παίζει σηµαντικό ρόλο τόσο στην σωστή λειτουργία της εταιρίας όσο και στην επιβίωση
της µέσα στο συνεχή ανταγωνισµό. . Οι Amit και Belcourt (1999) οι σωστές διαδικασίες πρόσληψης
οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της εταιρίας και σε µακροπρόθεσµο κέρδος και αξία. . Αυτό
δεν σηµαίνει ότι µόνο οι διαδικασίες πρόσληψης το παρέχουν, αλλά είναι το άθροισµα όλων των
στοιχείων του κύκλου διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που µπορούν να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα ενός οργανισµού. Οι Bondarouk και Olivas-Lujan (2013) πρότειναν ένα απλοϊκό
µοντέλο των πιθανών πλεονεκτηµάτων για οργανισµούς που χρησιµοποιούν τα κοινωνικά µέσα στις
εµπορικές τους δραστηριότητες.
Μεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας που σχετίζεται µε το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα συνδέεται
µε την διοίκηση ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης, όπου η στρατηγική διαχείριση ανθρώπινων
πόρων δίνει έµφαση στο ρόλο των εσωτερικών ικανοτήτων που αναπτύσσονται ιστορικά στις
επιχειρήσεις, στην επεξήγηση των επιχειρηµατικών αποτελεσµάτων (Bloxall, 1998). Οι Dineen και
Soltis (2011) παρατήρησαν ότι κυρίως στη δεκαετία του 21ου αιώνα οι εταιρίες πιέστηκαν αρκετά
στην προσπάθεια τους να αναζητήσουν και να προσελύσουν σωστούς υποψηφίους προκειµένου να
παραµείνουν ανταγωνιστικές. . Η Lavelle (2003) βοήθησε στη διάδοση της φράσης «πόλεµος για
ταλέντο» και πρότεινε ότι ο ρυθµός ανάπτυξης στην αγορά εργασίας σήµαινε ότι οι εργοδότες πρέπει
να παρέχουν στους εργαζόµενους έναν επιτακτικό λόγο να παραµείνουν ή θα µπορούσαν να βρεθούν
αντιµέτωποι µε τα αυξανόµενα έξοδα πρόσληψης. Το θέµα που τίθεται εδώ είναι ότι οι εργοδότες
αντιµετωπίζουν µια αυξηµένη πρόκληση στην προσέλκυση ποιοτικών υποψηφίων για θέσεις εργασίας
εντός των οργανώσεών τους. Δεν είναι αρκετό λοιπόν οι εταιρίες να πορεύονται µε τις τεχνολογικές
ανακαλύψεις , όπως για παράδειγµα να χρησιµοποιούν τα κοινωνικά µέσα για να είναι ανταγωνιστικές
, αλλά εξίσου σηµαντικό είναι να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση προκειµένου να κάνουν σωστή
χρήση χωρίς προβλήµατα.
Είναι σηµαντικό να τονιστέι ότι µέσα από έρευνες έχει βρεθεί πως η σωστή χρήση των
τεχνολογικών µέσων στην πρόσληψη οδηγεί σε µεγαλύτερη τελικά αποδοτικότητα της εταιρίας, αφού
προσλαµβάνονται οι πλέον κατάλληλοι. (Breaugh, 2013; Broughton et al, 2010; 2013; Caers και
Castelyns, 2011; Cavico et al, 2013; Hyland, 2010; Madia, 2011; Polyhart, 2006 ; Heidemann et al,
2012). Ένας από τους τρόπους µε τους οποίους οι οργανισµοί προσπάθησαν να εξασφαλίσουν ή / και
να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα στη διαδικασία πρόσληψης, ήταν αποτέλεσµα
της υιοθέτησης των συστηµάτων ηλεκτρονικής πρόσληψης, τα οποία θα εξεταστούν στην επόµενη
ενότητα.
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2.6. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Οι Darnold και Rynes (2013) ισχυρίστηκαν ότι η πλειοψηφία των ερευνών πρόσληψης
επικεντρώθηκε σε θέµατα όπως οι εσωτερικές αγορές εργασίας, οι συµβουλευτικές υπηρεσίες
αναζήτησης, τα διαδικαστικά ζητήµατα µε τις διαδικασίες επιλογής που διεξάγονται στο διαδίκτυο και
τα αποτελέσµατα απόδοσης σχετικά µε την κινητικότητα των εργαζοµένων (Gardner, 2005; Hamori,
2010; Jattuso και Sinar, 2003; Somoya et al., 2008). Ισχυρίστηκαν ότι οι πιο πρόσφατες έρευνες
σχετίζονται µε το µάρεκτινγκ µιας επιχείρησης µέσω της προβολής του σήµατος της και πως αυτό
επηρεάζει την προσέλκυση των υποψηφίων.
Φυσικά , οι αποφάσεις των υποψηφίων όσον αφορά το εάν τους ενδιαφέρει να εργαστούν σε
µία εταιρία ή όχι έχει να κάνει µε την επωνυµία του εργοδότη καθώς και µε τη φήµη που υπάρχει προς
αυτή. Το πρωταρχικό έγγραφο σχετικά µε τη θεωρία της επωνυµίας του εργοδότη που έχει αντίκτυπο
στην επιλογή του αιτούντος αναπτύχθηκαν από τους Collins και Stevens (2002) που εξέτασαν τη
σχέση µεταξύ επιλογής αιτούντων / εργοδότη και τεχνικών έλξης και διαπίστωσαν ότι η οργανωτική
πρόσληψη και οι τακτικές της σχετίζονται µε την οργανωτική έλξη. Μια εξέταση της έννοιας των
δραστηριοτήτων έγκαιρης πρόσληψης θα είναι χρήσιµη για την έρευνα αυτή καθώς η πλειονότητα
των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται µε τη χρήση εργαλείων κοινωνικών µέσων είναι πιθανό να
βρίσκονται σε πολύ πρώιµα στάδια της διαδικασίας πρόσληψης. Θα είναι ενδιαφέρον να
σηµειώσουµε αν τα ευρήµατα αυτής της διερευνητικής έρευνας αποκαλύπτουν µια σχέση µεταξύ των
ατοµικών αντιλήψεων του εµπορικού σήµατος και των επακόλουθων δραστηριοτήτων πρόσληψης
των εργοδοτών ως επακόλουθο της πρακτικής.
Ο Barber (1998) υποστήριξε ότι µετά την οικονοµική ύφεση στη δεκαετία του 1990 υπήρξε
απαίτηση για βασικές δραστηριότητες πρόσληψης για την προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων µε
«σπάνιες και πολύτιµες» δεξιότητες. Είναι πιθανό ότι αυτό εξακολουθεί να είναι τόσο σηµαντικό όσο
και τότε, και εξαιτίας της πλέον πρόσφατης οικονοµικής κρίσης προέκυψε µια νέα απαίτηση για
εργαλεία που θα βοηθήσουν στη θετική προσέλκυση υποψηφίων. Μετά από την εργασία των άλλων
(Aaker 1996; Keller, 1993), οι Cable και Turban (2001) ισχυρίστηκαν ότι οι θεωρίες καταναλωτικών
σηµάτων θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους εργοδότες στην εξέταση των διαδικασιών που
επηρεάζουν την ελκυστικότητα των αιτούντων. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι το εµπορικό σήµα του
εργοδότη θα µπορούσε να επηρεάσει τις επιλογές των αιτούντων στα πρώτα στάδια της πρόσληψης
τόσο µε θετικούς όσο και αρνητικούς τρόπους, µε τον ίδιο τρόπο που οι αντιλήψεις των καταναλωτών
ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιλογές των αγορών τους και χρησιµοποίησαν συγκεκριµένα την ιδέα
της εµπορικής αξιοπρέπειας για την εξέταση του θέµατος.
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Οι Collins και Stevens (2002) υποστηρίζουν τον ισχυρισµό ότι οι αιτούντες εργασία
διαµορφώνουν πεποιθήσεις σχετικά µε τις οργανώσεις που τους προσελκύουν και ακολουθούν τα ίδια
πρότυπα λήψης αποφάσεων που κάνουν οι καταναλωτές και επιβεβαιώνουν τα ευρήµατά τους ότι οι
άκρως εξειδικευµένοι εργαζόµενοι σε στενές αγορές εργασίας συµπεριφέρονται παρόµοια σε σχέση
µε τη συµπεριφορά των καταναλωτών. Αυτό δηµιουργεί ενδιαφέροντα ερωτήµατα σχετικά µε το αν οι
εργοδότες εξετάζουν τη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης για προσλήψεις µε εντελώς
διαφορετική εστίαση στην εικόνα της επωνυµίας και την εταιρική τους ταυτότητα. Οι Darnold και
Rynes (2013, σελ.110) υποστήριξαν µια σειρά από θεωρίες συγγραφέων (Cable και Graham 2000;
Cable και Turban, 2003; Turban και Greening, 1996) που θεωρούνται συλλογικά ως επεξηγηµατικές
τακτικές µάρκετινγκ. Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα ζήτηµα που τίθεται γύρω από τη χρήση των µέσων
κοινωνικής δικτύωσης για την πρόσληψη και τη σύνδεσή της, µε το µάρκετινγκ του οργανισµού.

2.7. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LINKED IN

Δεδοµένου ότι η δική µας ερευνα θα βασιστεί στη χρήση του linked in στις διαδικασίες της
διοίκησης ανθρωπίνου δυναµικού παρακάτω θ αναφερθούµε σε έρευνες που έχουν γίνει για τη
χρήση του.
Σε έρευνα που διεξήχθη όλοι οι συµµετέχοντες στη µελέτη ανέφεραν ότι πάντοτε ή συχνά
χρησιµοποιούν το LinkedIn για σκοπούς πρόσληψης, επιβεβαιώνοντας την προτίµηση του LinkedIn
ως εργαλείο προµήθειας πέρα από άλλες πλατφόρµες κοινωνικών µέσων στη Νότια Αφρική. Διεθνή
έρευνα έχει δείξει ότι το LinkedIn αποτελεί το πλέον προτιµώµενο κοινωνικό δίκτυο στις προσλήψεις
(Houran, 2017, Nikolaou 2014). Ωστόσο, η προτίµηση του LinkedIn είναι (οριακά) ακόµη πιο ισχυρή
για αυτό το δείγµα από ό, τι έχει αναφερθεί αλλού. Όπως και στις τάσεις που αναφέρθηκαν στη διεθνή
έρευνα (Houran, 2017), οι συµµετέχοντες σε αυτή τη µελέτη χρησιµοποίησαν το LinkedIn για
διαφορετικές δραστηριότητες προµήθειας. Από τους συµµετέχοντες, το 67% (8 από 12) ανέφερε ότι
δεν τοποθετούν διαφηµίσεις στο LinkedIn, αλλά µάλλον το χρησιµοποιούν για να αναζητήσουν
πιθανούς υποψηφίους για προσέγγιση για θέσεις. Η αναζήτηση του LinkedIn για πιθανούς
υποψηφίους προτιµάται από τη διάθεση διαφηµίσεων στο LinkedIn.
Διεθνείς τάσεις που υποστηρίζουν πως οι εργαζόµενοι προτιµούν το linked in για προσέλκυση
προσώπων αντί του Facebook, του Twitter ή άλλων κοινωνικών µέσων να εντοπίσουν ή να
εντοπίσουν τους κατάλληλους υποψήφιους (Nikolaou 2014). Ωστόσο, ένας από τους περιορισµούς
που αναφέρθηκαν στο LinkedIn είναι ότι δεν παρέχει άµεση πρόσβαση στους αριθµούς επικοινωνίας
των υποψηφίων ή στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Roth et al., 2016). Αυτό απαιτεί από
τους υπεύθυνους προσλήψεων να αναζητήσουν αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας σε διάφορους

January, 2020

32

διαφορετικούς τόπους, όπως το Facebook και το Google, αφού βρουν δυνητικά

υποψήφιο στο

LinkedIn.
Συνεπώς, το LinkedIn δεν χρησιµοποιείται µόνο στη διαδικασία της προµήθειας, αλλά
περισσότερο για τον προσδιορισµό των πιθανών υποψηφίων. Η διεθνής έρευνα διαπίστωσε ότι οι
recruiters πιστεύουν ότι η LinkedIn έχει ένα από τα υψηλότερα τα ποσοστά επιτυχίας οποιασδήποτε
πλατφόρµας κοινωνικών µέσων (Houran, 2017, Roth et al., 2016)
Είναι σαφές ότι η LinkedIn είναι θεωρείται ως βασικό εργαλείο πρόσληψης στη διαδικασία
προµήθειας. Ωστόσο, κάποιοι υπάλληλοι εξακολουθούν να χρησιµοποιούν τον πιο παραδοσιακό
τρόπο πρόσληψης (δηλαδή τη διαφήµιση) περισσότερο από τη χρήση του LinkedIn. (Madia, 2011).
Σε µια πρόσφατη έρευνα Κοινωνικής Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναµικού (HR), το 95% των
541 HRs που πραγµατοποίησαν οι επαγγελµατίες ανέφεραν ότι χρησιµοποίησαν το LinkedIn για να
προσλάβουν παθητικούς υποψήφιους που δεν θα µπορούσαν διαφορετικά να υποβάλουν αίτηση.
Πέραν του LinkedIn, το 58% ανέφερε ότι εξέτασαν το βιβλίο Facebook και ότι το 42% ανέφερε το
Twitter ως χώρο που συχνάζουν για προσλήψεις (Karl and Peluchette, 2013).
Σε άρθρο που γράφτηκε στο περιοδικό Forbes, ο συγγραφέας ισχυρίζεται πως ότι «πολλές
εταιρείες πιστεύουν ότι το προφίλ του LinkedIn αντικατέστησε το παραδοσιακό βιογραφικό
σηµείωµα» (Schwabel, 2011). Ακόµη, οι Chamorro-Premuzic και Steinmetz (2013) ισχυρίζονται ότι
τα κοινωνικά µέσα, ειδικότερα το linked in,

αντικατέστησαν το βιογραφικό σηµείωµα και

ταυτόχρονα κάλυψαν όποια προβλήµατα και κενά υπήρχαν από τις παραδοσιακές µεθόδους, όπως
συνένετυξη. Έτσι, ενώ µερικοί επιστήµονες µπορούν να χρησιµοποιήσουν το προφίλ του LinkedIn για
την πλήρη αντικατάσταση του βιογραφικού σηµειώµατος. Χρησιµοποιείται από τα στελέχη που
ασχολούνται µε την πρόσληψη κυρίως παράλληλα µε τις τυπικές και συνιθισµένες διαδικασίες
πρόσληψης για να εξάγουν πιο αξιόπιστα συµπεράσµατα και να επιλέξουν τον κατάλληλο αιτούντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SOCIAL NETWORKING SITES

3.1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Ως αντιδράσεις των υποψηφίων έχει αποδειχθεί πως είναι οι αντιλήψεις των ατόµων που
αναζητούν εργασία, σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης και επιλογής (Gilliland, 1993). Επιπλέον ο
όρος «αντιδράσεις των υποψηφίων» αναφέρεται στην ερευνητική βιβλιογραφία που εξετάζει τις
«συµπεριφορές, τις επιδράσεις ή τις γνώσεις ενός ατόµου για τη διαδικασία πρόσληψης» (Alder G.
Schminke M, Noel T. , & Kuenzi M. , 2007). Οι αντιδράσεις των υποψηφίων είναι ένα φλέγον θέµα
για πολλούς λόγους. Κυρίως έχουν να κάνουν µε το βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο κόστος που
ενδέχεται να επηρεάσει τους οργανισµούς (Hülsheger & Anderson, 2009). Υποψήφιοι που
αντιλαµβάνονται τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης µιας εταιρίας ως µη δίκαιες και αξιόπιστες,
είναι λιγότερο πιθανό να δεχτούν την προσφορά εργασίας (Alder, G. S., Schminke, M., Noel, T. W.,
& Kuenzi, M. , 2007).
Σύµφωνα µε τους Gilliland και Steiner (2012), έρευνες στράφηκαν στην κοινωνική πλευρά
της προσέλκυσης και επιλογής και εξέτασαν το πώς αντιλαµβάνονται οι υποψήφιοι τις διαδικασίες
επιλογής και αξιολόγησής τους. Αυτή η κοινωνική πλευρά, βασίζεται στο πως αντιλαµβάνονται οι
υποψήφιοι τις µεθόδους προσέλκυσης και επιλογής καθώς και στις αποφάσεις που παίρνουν οι
υποψήφιοι , τις στάσεις και συµπεριφορές τους µετά τη διαδικασία καθώς και συµπεριφορικές
προθέσεις των υποψηφίων όπως για παράδειγµα το να συστήσουν τον οργανισµό σε άλλους, η
αποδοχή ή µη πρότασης συνεργασίας και τέλος οι νοµικές προθέσεις κατά των οργανισµών . Αν και
κατά τη διάρκεια του 1970 και 1980 ήταν µικρός ο αριθµός των ερευνών πάνω σε αυτό το ζήτηµα,
από το 1990, οι έρευνες αυξήθηκαν σε υπερβολικό ρυθµό. Παράλληλα, σύµφωνα µε τους Ford
Truxillo και Bauer (2009) και McCartthy, Hrabluik και Jelley (2009), οι αρνητικές αντιδράσεις είναι
πολύ πιθανό να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη συµπεριφορά και την απόδοση υποψηφίων αφού
προσληφθούν . Επίσης, θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν και η πιθανότητα να κινηθούν νοµικά
έναντι των οργανισµών οι υποψήφιοι όταν αντιλαµβάνονται τις διαδικασίες ως άδικες και
ακατάλληλες, (Bauer et al. 2012).
Σύµφωνα µε τους Hülsheger και Anderson (2009), οι αρνητικές αντιδράσεις µπορούν να
οδηγήσουν τους υποψηφίους στην αποχώρηση από την διαδικασία της επιλογής και στην απόρριψη
πιθανής πρότασης συνεργασίας, µε αποτέλεσµα τη δαπάνη από τον οργανισµό χρόνου και χρηµάτων
χωρία λόγο. Μακροπρόθεσµα , οι αρνητικές αντιδράσεις υποψηφίων µπορεί να οδηγήσουν στην
αποχώρηση εργαζοµένων – ταλέντων και στην προσφυγή τους σε οργανισµούς - ανταγωνιστές µε
συνέπεια, να προσλαµβάνονται τελικά υποψήφιοι χαµηλότερης απόδοσης .
Οι αντιδράσεις των υποψηφίων σχετίζονται επίσης µε τη θέληση των υποψηφίων να
συστήσουν τον οργανισµό σε άλλους. Τα άτοµα

συχνά µοιράζονται τις αντιλήψεις και αντιδράσεις

τους για τους οργανισµούς, επηρεάζοντας τους άλλους στην εικόνα που θα διαµορφώσουν για τον
εκάστοτε οργανισµό αλλά και για την αξιοπιστία του εκάστοτε εργοδότη . Ένας ακόµη σηµαντικός
λόγος είναι ότι η στάση των υποψηφίων επηρεάζει την εγκυρότητα των εργαλείων και των µεθόδων
επιλογής.
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Σύµφωνα µε τους Nikolaou και Georgiou (2018),, φαίνεται ότι οι αρνητικές αντιδράσεις πριν
την επιλογή, είναι πολύ πιθανό να επηρεάζουν τις στάσεις, τις επιδόσεις και τις συµπεριφορές κατά τη
διάρκεια της εργασίας. Αυτό έχει άµεσο αντίκτυπο στην οργανωσιακή απόδοση, την κουλτούρα, την
εργασιακή ικανοποίηση και δέσµευση, την διατήρηση των εργαζοµένων και τις συµπεριφορές στον
εργασιακό χώρο. Ακόµη , οι µη νόµιµες διαδικασίες επιλογής, δηλαδή αυτές που εµπίπτουν στην
παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ενδέχεται να οδηγήσουν σε νοµικές διαδικασίες και λήψη µέτρων
(Anderson, 2011). Όταν οι υποψήφιοι αξιολογούν τις µεθόδους επιλογής µη δίκαιες και µη νόµιµες,
ενδέχεται να καταφύγουν σε νοµικές διεξόδους και καταγγελίες κατά των οργανισµών (Gilliland,
1993). Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις, λόγω του µεγάλου κόστους για την επιχείρηση αλλα και
ρισκάροντας τη φήµη και την εικόνα του οργανισµού.

3.2 ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Διατηρώντας το ρόλο των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πρόσληψη, αυτό το τµήµα του
κεφαλαίου εξετάζει τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη νοµιµότητα. Το ζήτηµα που απασχολεί τις
περισσότερες έρευνες έχει να κάνει µε τη νοµιµότητα και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κατά τη
χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους εργοδότες. (Cavico et al, 2013, Davison et al, 2011;
Kluemper και Rosen, 2012; Alge,2001). Τα κεντρικά ερευνητικά αποτελέσµατα στα οποία
επικεντρώνεται η πλειοψηφία των τρεχουσών ακαδηµαϊκών ερευνών βασίζονται σε µια σειρά από
εκθέσεις που έχουν διερευνηθεί από τον κλάδο του δηµιουργού καριέρας στο διαδίκτυο. Οι έρευνες
του του Career Builder από το 2009,

υποστηρίζουν ότι σχεδόν το 45% των εργοδοτών

χρησιµοποίησαν τα κοινωνικά µέσα µε σκοπό τον έλεγχο των υποψηφίων που ήταν πιθανόν να
προσληφθούν. (Careerbuilder.com, 2012). Ενώ αυτές οι αναφορές των ερευνών υπογραµµίζουν την
ένταση

της

χρήσης

των

µέσων

κοινωνικής

δικτύωσης

για

σκοπούς

προσλήψεων

και

προσυµπτωµατικού ελέγχου, επικεντρώνονται αποκλειστικά στους εργοδότες στις ΗΠΑ, όπου ο
νόµος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των εργαζοµένων διαφέρει σε µεγάλο βαθµό από αυτόν
που ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (Ababneh et al., 2013; Alder και Ambrose, 2005).
Υπάρχει µια απαίτηση να προσδιοριστούν οι αντιληπτοί νοµικοί κίνδυνοι που απασχολούν
τους οργανισµούς που αποδίδουν στη χρήση των κοινωνικών µέσων ενηµέρωσης για την άσκηση των
δραστηριοτήτων της πρόσληψης. Πώς µπορούν οι διαχειριστές προσλήψεων να επιδείξουν
δικαιοσύνη κατά τον έλεγχο των προφίλ των κοινωνικών µέσων των αιτούντων και επιπλέον, για ποια
χαρακτηριστικά θέλουν να δουν τις θέσεις εργασίας; Ο Singer (1993) διαπίστωσε ότι οι αντιλήψεις
των αιτούντων σχετικά µε τη δικαιοσύνη σε ένα εργαλείο επιλογής αυξήθηκαν εάν το ίδιο εργαλείο
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επιλογής χρησιµοποιήθηκε µε συνέπεια για κάθε υποψήφιο. Όταν οι εργοδότες λοιπόν κάνουν λάθη
όσον αφορά την πρόσληψη και την επιλογή τους , µπορεί να προκληθούν πολλά προβλήµατα και
κυρίως να κατηγορηθούν για µεροληπτική συµπεριφορά και διάκριση µεταξύ των υποψηφίων.
Ωστόσο, οι Broughton et al. (2010) αµφισβητούν τα προβλήµατα και τους κινδύνους για τους
εργοδότες που χρησιµοποιούν τα κοινωνικά µέσα για πρόσληψη και υποστηρίζουν µία σωστή
πρόσληψη µέσω των κοινωνικών µέσων είναι σχεδόν αδύνατη.

3.2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ (Schuler, 1993)

Η έννοια της κοινωνικής εγκυρότητας εξασφαλίζεται όταν οι υποψήφιοι συµφωνούν τόσο µε
τη διαδικασία όσο και τα αποτελέσµατά της. Η θεωρία του επικεντρώθηκε τόσο στις θετικές όσο και
στις αρνητικές αντιλήψεις για δικαιοσύνη των υποψηφίων σχετικά µε τον τρόπο που βιώνουν ένα
σύστηµα επιλογής. Ο Schuler προτείνει ένα µοντέλο τεσσάρων διαστάσεων το οποίο περιλαµβάνει

α) τις πληροφορίες που παρέχονται στους υποψηφίους σχετικά µε τη θέση και τον οργανισµό
β) τον βαθµό συµµετοχής των υποψηφίων στην διαδικασία επιλογής
γ) τη διαφάνεια της διαδικασίας ώστε να µπορούν να κατανοούν τον στόχο και τη συνάφειά τους µε
τις οργανωτικές απαιτήσεις
δ) την παροχή ανατροφοδότησης.

3.2.2. ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η θεωρία της οργανωτικής δικαιοσύνης (Ababneh, K. I., Hackett, R. D., & Schat, A. C.
(2013), προβλέπει ένα θεωρητικό πλαίσιο για την εξέταση του τρόπου µε τον οποίο αντιδρούν οι
αιτούντες εργασίας που χρησιµοποιούν ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο επιλογής.
(Ababneh, K. I., Hackett, R. D., & Schat, A. C. , 2013). Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η συνολική
αίσθηση της δικαιοσύνης είναι πιο προγνωστική για τις αντιδράσεις από το άτοµο (Ambrose και
Schminke, 2009, Greenberg, 2001; Shapiro, 2001). Δηλαδή, η συνολική αντιληπτή δικαιοσύνη
"παρέχει µια πληρέστερη κατανόηση της δικαιοσύνης σε οργανωσιακούς χώρους " (Truxillo, D.M.,
Bauer, T.N., Campion, M.A., Paronto, M.E., 2002) τα άτοµα δηµιουργούν µια γενική άποψη για τη
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δικαιοσύνη ενός οργανισµού. Αυτή η γενική άποψη σχηµατίζεται κατά την πρώτη συνάντηση,
δηλαδή στη

διαδικασία πρόσληψης και επιλογής. Οι πρώτες σχετικές πληροφορίες ασκούν τη

µεγαλύτερη επιρροή στα συναισθήµατα της συνολικής δικαιοσύνης, δηµιουργώντας ένα πρωταρχικό
αποτέλεσµα. (Schinkel, S., Vianen, A. V., & Dierendonck, D. V. , 2013 ). Με την πάροδο του χρόνου,
τα άτοµα αντιµετωπίζουν και άλλα είδη κρίσεων που δηµιουργούν απόψεις δεοντολογίας για κάθε
οργανωτικό πλαίσιο.
Έχει βρεθεί πως οι αιτούντες έχουν ευνοϊκές αντιδράσεις στα εργαλεία επιλογής που
σχετίζονται στενά µε το περιεχόµενο της εργασίας, όπως δείγµατα εργασίας ή προσοµοιώσεις, σε
αντίθεση µε τα θέµατα προσωπικότητας και

γνωστικής ικανότητας, οι οποίες θεωρούνται ότι

σχετίζονται λιγότερο µε την εργασία (Clark, L.A., Roberts, S.J., 2010). Οι διαδικασίες και οι
αποφάσεις θεωρούνται πιο δίκαιες όταν αυτές είναι συνεπείς, χωρίς προσωπική προκατάληψη, µε
βάση ακριβή και συναφή (Anderson, 2003). Έχει εξετσαστεί επίσης πως η διαπροσωπική εµπλοκή
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής επηρεάζει γενικά τις αντιλήψεις περί δικαιοσύνης
(Truxillo, D.M., Bauer, T.N., Campion, M.A., Paronto, M.E., 2002)
Οι πρώτες αντιλήψεις σχετικά µε τη δικαιοσύνη που εξετάστηκαν ήταν η σχέση εργασίας. Η
συσχέτιση θέσεων εργασίας αναφέρεται στο πόσο καλά µια δοκιµασία ή µια διαδικασία σχετίζεται µε
µια εργασία ή φαίνεται να είναι έγκυρη, δηλαδή, έχοντας την εγκυρότητα του προσώπου (Gilliland,
1993). Η σχέση εργασίας µπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις περί δικαιοσύνης περισσότερο από
οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό της διαδικασίας επιλογής. Οι Truxillo, Bauer και Sanchez (2001)
εξέτασαν τις υποψήφιες αντιδράσεις των αστυνοµικών υποψηφίων για δύο τύπους διαδικασιών
επιλογής, γραπτές και βίντεο. Ο στόχος των συγγραφέων ήταν να αποδειχθεί ότι η δικαιοσύνη
επιλογής είναι µια πολυδιάστατη οντότητα που αποτελείται από διάφορους σηµαντικούς παράγοντες.
Συνολικά, οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι οι υποψήφιοι αντιλήφθηκαν ότι η γραπτή δοκιµασία είναι
πιο δίκαιη σε ορισµένες διαστάσεις και ότι η επιλογή µε βάση το βίντεο είναι πιο δίκαιη σε
διαφορετικές διαστάσεις, υποστηρίζοντας την ιδέα ενός πολυδιάστατου µοντέλου δικαιοσύνης των
αιτούντων. Συγκεκριµένα, οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η σχέση εργασίας ήταν σηµαντική για τις
γενικές αντιλήψεις περί δικαιοσύνης. Επιπλέον, αυτό το εύρηµα ήταν αληθές για την προβλεπτική
σχέση εργασίας-απασχόλησης µετά τον έλεγχο για την ανατροφοδότηση αποτελεσµάτων (pass / fail)
στη γραπτή εξέταση.
Πιο συγκεκριµένα, η επιµεριστική δικαιοσύνη, που σχετίζεται µε την επιλογή του
προσωπικού, συνδέεται µε την έκβαση της διαδικασίας επιλογής, ενώ η διαδικαστική αφορά τις
διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για να προσδιοριστεί ο κατάλληλος υποψήφιος (Steiner &
Gilliland, 2001). Ο Gilliland ανέπτυξε επίσης συνολικά δέκα κανόνες αναφορικά µε την έννοια της
δικαιοσύνης από την πλευρά του υποψηφίου, που παρέχουν στους οργανισµούς έναν τρόπο σκέψης
για τη διαδικασία επιλογής. Αυτούς τους κανόνες τους οµαδοποιεί σε τρείς επιµέρους κατηγορίες ως
ακολούθως:
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τα επίσηµα χαρακτηριστικά που περιλαµβάνουν τη σχέση µε την εργασία, την ευκαιρία εκτέλεσης,
την επανεξέταση και τη συνέπεια,
την επεξήγηση που περιλαµβάνει την επίκαιρη ανατροφοδότηση, της πληροφορίες στην επιλογή και
την ειλικρίνεια καθώς και
τη διαπροσωπική µεταχείριση που εµπεριέχει τη διαπροσωπική αποτελεσµατικότητα, την αµφίδροµη
επικοινωνία και την ορθότητα των ερωτήσεων.

3.2.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Σχετικά µε τη διαδικαστική δικαιοσύνη, ο Gilliland πρότεινε 4 κανόνες. Ο είναι η σχέση µε τη
θέση εργασίας και αφορά το κατά πόσο η µέθοδος επιλογής είναι έγκυρη και το βαθµό µε τον οποίο
µετράει περιεχόµενο που όντως σχετίζεται µε το περιεχόµενο της θέσης και στην ουσία λαµβάνει
υπόψη τις αντιλήψεις των υποψηφίων για εγκυρότητα περιεχοµένου και προβλεπτική εγκυρότητα.
Πλήθος ερευνών έχει µελετήσει τη συσχέτιση ανάµεσα στη σχέση µε τη θέση εργασίας και την
αντιλαµβανόµενη διαδικαστική και τις στάσεις απέναντι στις διαδικασίες επιλογής. Σε έρευνα των
Truxillo et al. (2001), βρέθηκε πως οι υποψήφιοι αντιλαµβάνονταν πως σε τεστ βασιζόµενα σε βίντεο
είχαν δυνατότητα καλύτερης απόδοσης απ’ ότι στα τεστ πολλαπλής επιλογής και ότι οι αντιλήψεις
αυτές σχετίζονται µε τη γενικότερη αντίληψη περί δικαιοσύνης.
Στην έρευνα των Hausknecht et al. (2004), βρέθηκε πως η συνοχή της διοίκησης συσχετίζεται
µε τις αντιλήψεις δικαιοσύνης των υποψηφίων σε υποθετικό επίπεδο, οδηγώντας έτσι στην άποψη πως
σε πραγµατικές συνθήκες οι µεταβολές είναι πολύ µικρότερες καθώς οι υποψήφιοι µπορεί να µην
έχουν αρκετές πληροφορίες ώστε να επεξεργαστούν κατά πόσο υπάρχει συνοχή και σωστή
αντιµετώπιση των διαδικασιών απέναντί τους.

3.2.4. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης µιας διαδικασία επιλογής, είναι πολύ σηµαντικό για τους
υποψηφίους να υπάρχει σωστή µεταχείριση απέναντι τους καθώς σύµφωνα µε τους Bauer et al.
(2001), αυτό οδηγεί στο να αισθάνονται οι υποψήφιοι ότι υπάρχει σεβασµός και αξιοπρέπεια. Από τη
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στιγµή που δεν υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση σε συνεντεύξεις όπως η ψηφιακή, οι υποψήφιοι δεν θα
νιώσουν ότι τους συµπεριφέρεται κάποιος άσχηµα, ωστόσο είναι πιθανό να αισθανθούν την έλλειψη
αυτής της αλληλεπίδρασης και ότι γενικότερα δεν υφίστανται κανενός είδους µεταχείριση, µε
αποτέλεσµα να νιώθουν ότι απλώς είναι υποψήφιοι χωρίς ιδιαίτερη σηµασία (Langer, Konig, Krause,
2017).
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα των Langer et al. (2017), η διαδικτυακή συνέντευξη παρουσιάζει
πολύ χαµηλότερα ποσοστά διαπροσωπικής µεταχείρισης σε σχέση µε την παραδοσιακή συνέντευξη
επιλογής πράγµα που πιθανώς να οφείλεται στην µη ύπαρξη αµφίδροµης επικοινωνίας. Το εύρηµα
αυτό έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε παλιότερες έρευνες των Blacksmith, Willford και Brehrend
(2016), Chapman, Uggerslev, Carroll, Piasentin και Jones (2003) και Sears, Zhang, Wiesner, Hackett
και Yuan (2013) βάσει των οποίων η τεχνολογία στις συνεντεύξεις επιλογής οδηγεί σε πολύ χαµηλά
ποσοστά διαπροσωπικής µεταχείρισης
Οι διακρίσεις και οι ίσες ευκαιρίες που συνδέονται µε την πρόσληψη αποτελούν ένα από τα
κεντρικά σηµεία ενδιαφέροντος στην έρευνα προσλήψεων. Ο αιτών µπορεί να υποβληθεί σε
πολλαπλές µορφές διακρίσεων κατά τη διαδικασία πρόσληψης, για παράδειγµα λόγω ηλικίας, φυλής ή
σεξουαλικού προσανατολισµού. Οι διακρίσεις στη διαδικασία πρόσληψης έχουν µελετηθεί κυρίως
από την άποψη του αιτούντα µέσω διαφόρων ερευνών και µελετών. (Alder, G. S., Schminke, M.,
Noel, T. W., & Kuenzi, M. (2007). Βάσει των παραπάνω, καθίσταται σαφές πως η διαδικαστική
δικαιοσύνη διαδραµατίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στις αντιδράσεις των υποψηφίων.

3.3. ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

Ένας ακόµη παράγοντας στον οποίο αντιδρούν οι υποψήφιοι είναι η εισβολή στην ιδιωτική
ζωή η οποία είναι συναφής µε τις τεχνικές επιλογής που βασίζονται στο διαδίκτυο (Harris et al.,
2003). Τα ζητήµατα προστασίας δεδοµένων εµφανίζονται καθώς ορισµένες από τις πληροφορίες που
συλλέγονται από τους υποψηφίους ενδέχεται να περιέχουν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες,
συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε το σεξουαλικό τους προσανατολισµό και θέµατα
υγείας, σύµφωνα µε τις οποίες ο εργοδότης δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις έναντι του άλλου αιτούντος
εργασία (Truxillo, D.M., Bauer, T.N., Campion, M.A., Paronto, M.E., 2002). Δηλαδή, στο πλαίσιο της
χρήσης της κοινωνικής δικτύωσης και των ιστοσελιδών ως εργαλείο επιλογής, η προστασία της
ιδιωτικής ζωής αποτελεί σχετική ανησυχία αιτούντων εργασίας. Οι ανησυχίες σχετικά µε την ιδιωτική
ζωή των αιτούντων αφορούν τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών, πολλές φορές λαµβάνονται, ενώ
χρησιµοποιείται ακατάλληλη πρόσβαση για την απόκτηση τους (Harris et αϊ., 2003,Hausknecht et αϊ.,
2004; Ryan and Ployhart, 2000). Έχει βρεθεί ότι ένας οργανισµός που χρησιµοποίησε τους ιστότοπους
κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο επιλογής θεωρήθηκε λιγότερο δίκαιος από µια οργάνωση που δεν
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χρησιµοποίησε. Οµοίως, οι επιδιώξεις αναζήτησης εργασίας από τους αιτούντες ήταν χαµηλότερες
για έναν οργανισµό που χρησιµοποίησε ιστοσελίδες δικτύωσης ως εργαλείο επιλογής από ό, τι ένας
οργανισµός που δεν χρησιµοποίησε. (Gross, R., & Acquisti, A. ,2005).
Τα στοιχεία για την τοποθέτηση της ιδιωτικής ζωής στο επίκεντρο του είναι επιτακτικά,
καθώς η συλλογή προσωπικών πληροφοριών για σκοπούς διαλογής θεωρείται µία από τις πιο
επεµβατικές διαδικασίες που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας οργανισµός (Stone-Romero et al., 2003).
Οι ισχυρισµοί στον λαϊκό τύπο συνηγορούν ότι η χρήση από τους εργοδότες ιστοτόπων κοινωνικής
δικτύωσης αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των αιτούντων (Herriot, P. ,2004). Οι πιο
δηµοφιλείς λογαριασµοί αναφέρουν ότι τα άτοµα εκπλήσσονται από το γεγονός ότι οι οργανώσεις
διερευνούν µια σφαίρα που πιστεύουν ότι είναι ιδιωτική (Gross, R., & Acquisti, A. , 2005).
Σύµφωνα µε τον Truxillo, D.M. (2006.) , τα άτοµα και οι οµάδες έχουν µια επιθυµία για όρια
µεταξύ τους και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν. Η διατήρηση αυτών των ορίων είναι
παράλληλη µε την ιδιωτική ζωή του ατόµου και θεωρείται απαραίτητη για τη διαµόρφωση και
διατήρηση της αυτοδιάθεσης και της ατοµικότητάς του (Margulis , 2003). Ο Alge (2001) θεωρεί ότι η
προσωπική ταυτότητα (δηλ. οι αυτοπροσδιορισµοί µοναδικών για το άτοµο ιδιότητες) επηρεάζεται
από τις αντιλήψεις περί ιδιωτικότητας και ότι η προσωπική ταυτότητα µπορεί να αναλυθεί σε δύο
ξεχωριστά στοιχεία: την ιδιωτική εκτίµηση του ατόµου για τον εαυτό του και το πώς κάποιος επιθυµεί
να εκπροσωπηθεί δηµόσια. Είναι µια έλλειψη ελέγχου για τον τρόπο µε τον οποίο µεταδίδεται ο
δηµόσιος εαυτός του, πράγµα που αποτελεί εισβολή της ιδιωτικής ζωής. (Bauer, T. N. , 2006).
Ο Alge (2001) θεωρεί ότι αυτή η έλλειψη ελέγχου του δηµόσιου προσώπου µπορεί να
οδηγήσει σε αρνητικές εκτιµήσεις του εαυτού λόγω υποτίµησης κατά την άποψη άλλων. Στην
περίπτωση της ανίχνευσης κοινωνικών δικτύων, οι υποψήφιοι κινδυνεύουν να υποτιµηθούν µε την
πρόσληψη οργανώσεων εξαιτίας της έλλειψης ελέγχου του δηµόσιου προσώπου τους. Προφανώς,
αυτό θα ήταν µειονέκτηµα για τον υποψήφιο, γεγονός που θα µπορούσε ενδεχοµένως να οδηγήσει σε
αυτοαξιολόγηση. Έτσι, οι υποψήφιοι έχουν κίνητρο να διατηρήσουν τα όρια µεταξύ προσωπικής και
επαγγελµατικής τους ζωής και είναι πιθανόν να βιώσουν εισβολή στην ιδιωτική ζωή όταν οι
υποψήφιοι εργοδότες παραβιάζουν αυτό το όριο µεταξύ πτυχών του εαυτού που σχετίζονται µε την
εργασία και τη µη εργασία. (Cavico, F. J., Mujtaba, B. G., Muffler, S. C., & Samuel, M. , 2013).
Πρόσφατα, οι εργοδότες έχουν αρχίσει να ζητούν από τους αιτητές για τον κωδικό πρόσβασης
του ισοτόπου κοινωνικής δικτύωσης (SNS) να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες που θα
µπορούσαν να είναι σχετικές µε τη δουλειά. (Harris et αϊ., 2003,Hausknecht et αϊ., 2004). Το 57,87%
του δείγµατος θα αρνιόταν το αίτηµα κωδικού πρόσβασης, αφαιρώντας τον εαυτό του από την οµάδα
αιτούντων. Μια τέτοια µεγάλη µείωση στην οµάδα των αιτούντων θα µπορούσε να απαιτήσει µια
δραστική µείωση των βαθµολογιών αποκοπής σε επακόλουθες δοκιµασίες πριν από την απασχόληση,
γεγονός που θα µειώσει την παραγωγικότητα του εργατικού δυναµικού και την χρησιµότητα επιλογής
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προσωπικού. Επιπλέον, το αίτηµα κωδικού πρόσβασης SNS προκάλεσε δυσµενείς επιπτώσεις για
αρκετές µειονοτικές οµάδες και επηρέασε την βαθµολογία προσωπικότητας του εναποµείναντος
αιτούντος. (Gross, R., & Acquisti, A. , 2005). Επιπλέον, θα µπορούσε αυτή η πρακτική να οδηγήσει
σε διακρίσεις που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά των αιτούντων (π.χ. φύλο, εθνικότητα κ.λπ.);
Τέλος, ορισµένοι εργοδότες έχουν υιοθετήσει την πρακτική της κατάργησης των αιτούντων από την
οµάδα αιτούντων εάν αρνούνται τον κωδικό SNS. Οι εργοδότες µπορούν να υποθέσουν ότι η άρνηση
του αιτήµατος κωδικού πρόσβασης είναι ενδεικτική των προσωπικοτήτων που θα έχουν την τάση να
έχουν αφθονία ανεπιθύµητων υλικών που εµφανίζονται στο SNS τους και ότι αυτό δεν αποτελεί καλό
σηµείο για την µελλοντική τους απόδοση. (Gross, R., & Acquisti, A. , 2005). Ως εκ τούτου, θα
µπορούσαν να αναµένουν ότι όσοι παραµένουν στην αιτούσα συγκέντρωση συµµορφούµενοι µε την
αίτηση κωδικού θα έχουν γενικά προσωπικότητες που θα οδηγήσουν σε υψηλότερες επιδόσεις στην
εργασία. (Cascio & Aguinis, 2011). Σε έρευνα που διεξήχθηκε, περίπου το 35% των αιτούντων
αποχώρησε από τα αρχικά στάδια της επιλογής για διάφορους λόγους (π.χ. αρνητικές αντιλήψεις για
τον οργανισµό, χαµηλή δέσµευση για απόκτηση της εργασίας, ανάγκη µετεγκατάστασης, λιγότερη
κοινωνική στήριξη). (Sacco, McFarland και Kriska (2000).
Οι Stone και Stone (1990) ανέπτυξαν ένα µοντέλο που θεωρούσε την ιδιωτικότητα ως το
βαθµό στον οποίο ένα άτοµο µπορεί να ελέγξει τις προσωπικές πληροφορίες και την ανησυχία του για
τυχόν εντυπώσεις που µπορεί να αναπτυχθούν από τις προσωπικές πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτού
του ορισµού, το απόρρητο ενός αιτούντος θα περιλάµβανε τον έλεγχο των προσωπικών του
πληροφοριών κοινωνικής δικτύωσης και της ανησυχίας πάνω από κάθε εντύπωση που µπορεί να
αναπτύξει κάποιος οργανισµός ή διαχειριστής µίσθωσης από αυτές τις πληροφορίες. Μέσα σε αυτό το
µοντέλο, η Stone and Stone θεώρησαν ότι υπήρχαν διάφοροι παράγοντες που θα επηρέαζαν τις
πεποιθήσεις ενός ατόµου για τον έλεγχο της πληροφορίας και της ιδιωτικής του ζωής. Αυτά
περιλαµβάνουν τους παράγοντες της πληροφόρησης (π.χ. σκοπό συλλογής και τύπο πληροφοριών),
παράγοντες φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. πυκνότητα / συνωστισµός ή οπτικά εµπόδια), πολιτιστικοί
και οργανωτικοί παράγοντες (π.χ. κανόνες ιδιωτικότητας και επικοινωνίες από άλλους) και
µεµονωµένους παράγοντες µακιγιάζ). Αυτοί οι παράγοντες µε τη σειρά τους επηρεάζουν τις
γνωστικές γνώσεις ενός ατόµου, την κινητήρια δύναµη για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις
προκύπτουσες συµπεριφορές. Για παράδειγµα, το µοντέλο υποδεικνύει ότι όσο πιο πολύ ένα άτοµο
εκτιµά την ιδιωτικότητά του, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να πιστεύει ότι η έλλειψη ελέγχου
θα οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσµατα. Επιπλέον, οι πληροφορίες που συλλέγονται χωρίς την άδειά
τους θα έχουν επίσης αρνητικά αποτελέσµατα. Δηλαδή, η αδυναµία ελέγχου των προσωπικών
πληροφοριών θα οδηγήσει σε αρνητικές συµπεριφορές όπως η εισβολή στην ιδιωτική ζωή. Στο
πλαίσιο του χώρου εργασίας, όταν ένα άτοµο (ή ο αιτών) αντιλαµβάνεται ότι δεν µπορεί να ελέγξει τα
προσωπικά του στοιχεία (δηλαδή κάποιος χρησιµοποιεί πληροφορίες κοινωνικής δικτύωσης χωρίς
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άδεια), µπορεί να αισθάνεται ότι έχει εισβάλει στην ιδιωτική του ζωή, πράγµα που µε τη σειρά του
µπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές αντιλήψεις (Bauer et al., 2001, Black, Stone, & Johnson, 2015).
Μια πρόσφατη µελέτη που ζήτησε η Microsoft διαπίστωσε ότι το 70% των Αµερικανών
προσκεκληµένων και επαγγελµατιών ανθρώπινου δυναµικού που συµµετείχαν στη µελέτη είχε
απορρίψει υποψηφίους εργασίας βάσει πληροφοριών που βρέθηκαν στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, οι
ερευνητές αρχίζουν να εξετάζουν αυτές τις παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής και πώς µπορούν να
επηρεάσουν σηµαντικά οργανωτικά αποτελέσµατα.
Οι Stoughton, Thompson και Meade (2015) διενήργησαν δύο µελέτες για να εξετάσουν πώς
οι αιτούντες εργασίας αντιδρούν στη χρήση των πληροφοριών των κοινωνικών µέσων κατά τη
διάρκεια της πρακτικής πρόσληψης. Οι συγγραφείς ολοκλήρωσαν επίσης την έρευνα σχετικά µε την
εισβολή της ιδιωτικής ζωής και την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής απόδοσης στο ερευνητικό
µοντέλο τους. Χρησιµοποιώντας αυτή τη βιβλιογραφία, οι συγγραφείς υπολόγισαν ότι η εξέταση των
SNWs κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης θα επηρέαζε την εντυπωση περί εισβολής του
αιτούντος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, η οποία µε τη σειρά της θα είχε αντίκτυπο, όπως οι
αντιλήψεις διαδικαστικής δικαιοσύνης και η ελκυστικότητα του οργανισµού. Goldman, B. M. (2001)
Οι Bauer et αϊ. (2006) εξέτασαν τον αντίκτυπο των ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής
στις αντιδράσεις των αιτούντων. Οι συγγραφείς διενήργησαν δύο µελέτες, µία µε δείγµα σπουδαστή
και µία µε πραγµατικό δείγµα υποψηφίων. Οι συγγραφείς χρησιµοποίησαν µια πλασµατική εσωτερική
θέση και εξέτασαν τον τρόπο µε τον οποίο οι υποψήφιες αντιλήψεις περί ανησυχιών για την ιδιωτική
ζωή θα επηρέαζαν τη διαδικαστική δικαιοσύνη. Για το υποψήφιο δείγµα του πραγµατικού κόσµου, οι
συγγραφείς µετρούσαν αναδροµικά τις υποψήφιες γνώµες σε µια διαδικασία επιλογής σε γραφείο
κρατικού προσωπικού στις βορειοδυτικές Ηνωµένες Πολιτείες. Συνολικά, οι συγγραφείς διαπίστωσαν
ότι τα ζητήµατα ιδιωτικού απορρήτου αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τις αντιλήψεις περί
δικαιοσύνης. Αυτά τα αποτελέσµατα ήταν συνεπή τόσο στο φοιτητικό όσο και στο πραγµατικό
υποψήφιο δείγµα.
Εποµένως, δεδοµένων των προηγούµενων παραδειγµάτων του τρόπου µε τον οποίο οι
επιπτώσεις της εισβολής στην ιδιωτική ζωή επηρεάζουν αρνητικά την αντιληπτή δικαιοσύνη,
θεωρήθηκε ότι θα υπήρχε µια αρνητική σχέση µεταξύ των αντιλήψεων για τις εισβολές ιδιωτικής
ζωής και της αντιληπτότητας της δίκαιης χρήσης των SNW στη διαδικασία πρόσληψης. Δηλαδή, οι
συµµετέχοντες που είναι πιο πιθανό να αισθάνονται ότι η ιδιωτική τους ζωή έχει εισβληθεί, θα έχουν
χαµηλότερες αντιλήψεις για δικαιοσύνη.
Συνοπτικά, ένας αιτητής που αντιλαµβάνεται την ιδιωτική του ζωή έχει εισβληθεί, ίσως από
την αδυναµία ελέγχου των προσωπικών πληροφοριών ή από τη χρήση προσωπικών πληροφοριών
χωρίς άδεια, θα έχει αρνητικά συναισθήµατα και συµπεριφορικά αποτελέσµατα, όπως λιγότερη
ελκυστικότητα της διοργάνωσης, και µπορεί ακόµη και να αρνηθεί µια εργασία εάν προσφερθεί.
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3.4. SOCIAL NETWORKING SITES ΩΣ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, έχουν γίνει όλο και πιο
δηµοφιλής τα τελευταία χρόνια Δεδοµένης της δηµοτικότητας και της διαθεσιµότητας της πρόσβασης
σε αυτά τα προσωπικά πληροφορίες, πολλοί εργοδότες των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούν
κοινωνικά δικτυακούς τόπους για την προβολή των υποψηφίων για εργασία. Συγκεκριµένα, µια
µελέτη διαπίστωσε ότι το 45% των αµερικανών εργοδοτών χρησιµοποίησαν τις ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης για την εξέταση των αιτούντων, και το 11% των εργοδοτών είχε σχέδια να
ξεκινήσει να τις χρησιµοποιεί για την εξέταση µελλοντικών αιτούντων (Sprague, R., 2007)
Μια παρόµοια µελέτη διαπίστωσε ότι το 50% των επαγγελµατιών του ανθρώπινου δυναµικού
χρησιµοποίησε αναζήτηση στο διαδίκτυο (π.χ. Google) για την εξέταση των αιτούντων και ανέφεραν
ότι το 20% των αναζητήσεων οδήγησε στον αποκλεισµό των αιτούντων µε βάση το περιεχόµενο που
αναζητήθηκε. (Sprague, R., 2007) Οι επαγγελµατίες ανθρωπίνου δυναµικού έχουν δηλώσει ότι
χρησιµοποιούν ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για την εξέταση των υποψηφίων ( Ellison, N. B.,
Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). Ένας ακόµη λόγος για τη χρήση ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης
είναι ότι οι εργοδότες µπορεί να θέλουν να επαληθεύσουν τις πληροφορίες που παρέχονται από τους
αιτούντες Για παράδειγµα, Οι Υπηρεσίες Προσυγκέντρωσης και Επιλογής ADP διαπίστωσαν ότι οι
υποψήφιοι δίνουν ψευδή πληροφορίες τους σχετικά µε τις αιτήσεις, όπως την απασχόλησή τους , την
εκπαίδευση και τα διαπιστευτήρια (Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007)
Ένας άλλος πιθανός παράγοντας που οδηγεί τους εργοδότες να αναζητήσουν πληροφορίες
των αιτούντων σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης είναι η αµέλεια: δηλαδή οι εργοδότες µπορούν
να είναι νοµικά υπεύθυνοι αν οι εργαζόµενοι προκαλούν ζηµία στο τρίτο µέρος (δηλ. οι πελάτες). Οι
εργαζόµενοι αντιπροσωπεύουν έναν σηµαντικό πόρο για οργανισµούς και επιχειρήσεις. Η επιλογή
των εργαζοµένων διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.
Μία µελέτη διαπίστωσε ότι το 35% των εργοδοτών ανέφερε την απόρριψη ενός υποψηφίου
βάσει του περιεχοµένου του υποψηφίου που δηµοσιεύθηκε σε προφίλ κοινωνικής δικτύωσης τους.
Ωστόσο, µόνο το 18% οι εργοδότες ανέφεραν την πρόσληψη ενός αιτούντος µε βάση το θετικό
περιεχόµενο που δηµοσιεύτηκε σε προφίλ κοινωνικής δικτύωσης τους (Sprague, R., 2007).
Ως εκ τούτου, το καλύτερο ενδιαφέρον των εργοδοτών είναι να αποκτήσουν τόσα πολλά
στοιχεία των αιτούντων για να αποφευχθεί η αµέλεια πρόσληψης. Στη διαδικασία επιλογής, πολλοί
νόµοι περιορίζουν τις πληροφορίες που µπορεί να χρειαστούν εργοδότες (Byrnside, 2008). Στην
πραγµατικότητα, οι εργοδότες συχνά φοβούνται να δώσουν αρνητικές πληροφορίες, εξαιτίας των
αυξανόµενων κατηγοριών για δυσφήµιση παροχής αρνητικών πληροφορίες για τους εργαζόµενους
στους νέους εργοδότες τους.
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Η έλλειψη πληροφοριών από τους εργοδότες από τα παραδοσιακά εργαλεία επιλογής και ο
φόβος της αµελής πρόσληψης µπορεί να είναι λόγοι για τους οποίους οι εργοδότες χρησιµοποιούν
κοινωνικά δίκτυα για να αναζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες από τους αιτούντες (Sprague, 2007).
Δυστυχώς, οι οργανώσεις αυτές φαίνεται να αξιολογούν τις πληροφορίες ελλείψει στοιχείων σχετικά
µε την εγκυρότητα των συµπερασµάτων.
Σύµφωνα µε τον λαϊκό Τύπο, ορισµένοι εργοδότες έχουν αρχίσει να ζητούν από τους
υποψηφίους και τον προσωπικό κωδικό ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (SNS), προκειµένου να
αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που θα µπορούσαν να είναι σχετικές µε τη
δουλειά . Είναι προφανές ότι αυτή η πρακτική έχει εγείρει πολλές νοµικές, ιδιωτικές και ηθικές
ανησυχίες. Παρά το γεγονός ότι έχει δηµιουργηθεί νοµοθεσία σε πολλά κράτη των ΗΠΑ για την
απαγόρευση αυτής της πρακτικής να απαιτεί έναν κωδικό SNS προκειµένου να θεωρηθεί για δουλειά,
εξακολουθεί να είναι νόµιµη σε πολλές χώρες . (Sprague, 2007).

3.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεδοµένου ότι

η προσέλκυση ταλέντων είναι ένα δύσκολο κοµµάτι του ανταγωνισµού

µεταξύ των οργανισµών, είναι και το κύριο καθήκον του τµήµατος διοίκησης ανθρωπίνου δυναµικού
(Roth, P.L., Bobko P., Van Iddekinge. C. H. & Thatcher J.B. (2013). Η τεχνολογία των πληροφοριών
έχει έρθει να παράσχει υποστήριξη κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
πρόσληψης, µε τη χρήση προηγµένων τεχνολογιών, οι οργανισµοί µπορούν να προσδιορίσουν το
καταλληλότερο άτοµο για την εργασία λαµβάνοντας υπόψη τη διαθεσιµότητα και τα προσόντα του
δυνητικού εργαζόµενου (Bondarouk & Brewster, 2016).
Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της χρήσης πληροφοριών µέσω SNWs, έχει βρεθεί ότι
σε µια παραδοσιακή διαδικασία πρόσληψης, οι επαγγελµατίες του ανθρώπινου δυναµικού
αποτυγχάνουν να αποκτήσουν εκτεταµένες πληροφορίες σχετικά µε τους υποψηφίους, έτσι
καταφεύγουν στη χρήση αυτή. (Roth, P.L., Bobko P., Van Iddekinge. C. H. & Thatcher J.B. (2013)
Επιπλέον, οι πληροφορίες είναι συχνά µονόπλευρες και µερικές φορές ακόµη και ψευδείς, οδηγώντας
σε προκατειληµµένα αποτελέσµατα. Σήµερα, υπάρχουν λύσεις για την επίλυση αυτών των
προβληµάτων - η τεχνολογία και τα ψηφιακά µέσα ανάλυσης δεδοµένων που συµβάλλουν στη λήψη
αποφάσεων πιο αντικειµενικά, πράγµα που είναι πρακτικά αδύνατο µε την παραδοσιακή κρίση και τη
λήψη αποφάσεων συµπεριλαµβανοµένου τουλάχιστον ενός βαθµού υποκειµενικής προοπτικής
(Reynolds, D. et al. (2010). Η χρήση των δεδοµένων σε οργανωτική λήψη αποφάσεων, µε άλλα λόγια,
η λήψη αποφάσεων µε βάση τα δεδοµένα υποστηρίζεται ότι οδηγεί σε καλύτερη οργανωτική απόδοση
(Tomassen, 2016). Το ψηφιακό ανθρώπινο δυναµικό µπορεί να παρέχει αξιόπιστα δεδοµένα σε
περιπτώσεις όπου η παραδοσιακή αξιολόγηση των πληροφοριών µπορεί να οδηγήσει σε
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αµφιλεγόµενες υποκειµενικές απόψεις (Bondarouk & Brewster, 2016, 2660). Τα δεδοµένα µπορούν
να παρέχουν αντικειµενικές πληροφορίες που εξαλείφουν αυτές τις υποκειµενικές στρεβλώσεις από
τη λήψη αποφάσεων (Roth, P.L., et al. (2013). Ακόµη όσον αφορά την επιλογή προσωπικού ,οι
περισσότεροι επαγγελµατίες παραδέχονται ότι θα δουν όλες τις πληροφορίες στο Facebook αν είναι
διαθέσιµες στο κοινό. Κατά την πρόσληψη, το LinkedIn χρησιµοποιείται συχνότερα από το Facebook,
το τελευταίο θεωρείται λιγότερο επαγγελµατικό από το πρώτο. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων
δηλώνουν ότι µπορούν να συνάψουν συµπεράσµατα σχετικά µε την προσωπικότητα τις διαστάσεις
και τη συµπεριφορά από τις εικόνες προφίλ των αιτούντων και εξετάζοντας το δίκτυο των αιτούντων.
Έρευνες έχουν δείξει ότι µε αυτόν τον τρόπο υποκίπτουν πολλές φορές σε προκαταλείψεις και
συµπεριφορά που περιέχει διακρίσεις. Κάποιες από τις απόψεις που υποστηρίζουν οι επαγγελµατίες
του ανθρωπίνου δυναµικού είναι οι εξής : η εικόνα προφίλ στο Facebook αποκαλύπτει αν το άτοµο
είναι αξιόπιστο, το επίπεδο κάποιου της συναισθηµατικής σταθερότητας, το πόσο ευχάριστος είναι
κάποιος το επίπεδο της εξωστρέφειας , πόσο ώριµο το άτοµο είναι ,αν το άτοµο έχει έναν υγιεινό
τρόπο ζωής ,αποκαλύπτει αν το άτοµο είναι έξυπνο , ένα πιο σοβαρό άτοµο έχει πιο σοβαρό προφίλ
εικόνα και αντίστροφα (Reynolds, D. H., & Dickter, D. N. (2010)
Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα στη χρήση των κοινωνικών µέσων ως εργαλεία
προσέλκυσης και επιλογής, σε έρευνες που έγιναν σταδιακά οι αιτούντες εργασία που πέρασαν
περισσότερο χρόνο στη δικτύωση, έλαβαν περισσότερες προσφορές εργασίας, ανεξάρτητα από τη
χρήση άλλων συµπεριφορών αναζήτησης εργασίας. Επίσης έχει βρεθεί πως άτοµα τα οποία
δαπάνησαν περισσότερο χρόνο στη δικτύωση για αναζήτηση εργασίας µε σωστή χρήση είχαν
µεγαλύτερο αριθµό αξιόπιστων πληροφοριών για την εργασία που αναζητούσαν. (Kanfer et al., 2001)
Επιπλέον οι κοινωνικοί δεσµοί, η υψηλότερη εκπαιδευτική κατάρτιση , η επαγγελµατική ή γενική
κατάσταση της ζωής παρέχουν στους αιτούντες αύξηση της πιθανότητας εξεύρεσης εργασίας λόγω
σωστότερης χρήσης των κοινωνικών µέσων ως εργαλεία. (Roth, P.L., et al. (2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

4.1. Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Σαφέστατα , είναι γνωστό πως οι άνθρωποι δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στις αρνητικές
πληροφορίες παρά στις θετικές ενηµερώσεις.

(BauMeister et al., 2001). Για παράδειγµα, στη
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διαχείριση των εµφανίσεων , η «θετική αρνητική επίδραση ασυµµετρίας» φαίνεται να είναι αποδεκτή
(Baumeister et al., 2001). Αυτό έχει ώς αποτέλεσµα την αρνητική επιρροή των αρνητικών
πληροφοριών στην γενικότερη εντύπωση που δηµιουργούµε για κάποιο άτοµο. Με τον ίδιο τρόπο
όταν συµβαίνει στους ανθρώπους κάποιο άσχηµο γεγονός , τους προκαλεί µεγαλύτερη δυσαρέσκεια
και κακή διάθεση από τη χαρά που θα τους προκαλούσε ένα ευτυχές γεγονός. (David et al., 1997). Για
παράδειγµα,

τα άτοµα βιώνουν αρνητικά γεγονότα πιο έντονα από τα θετικά γεγονότα, είναι

ευκολότερο για τα άτοµα να ανακαλούν τις αρνητικές πληροφορίες και τις επεξεργάζονται
διεξοδικότερα και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων συχνά πιστεύουν ότι οι αρνητικές πληροφορίες
είναι περισσότερο διαγνωστικές από τις θετικές πληροφορίες (Baumeister et al., 2001; Kanar et al.,
2010). Φυσικά κάποια στελέχη στη βιβλιογραφία υποστηρίζουν τη σηµασία των αρνητικών
πληροφοριών (Alge et al., 2006). Για παράδειγµα, οι ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας σε
συνεντεύξεις έδειξαν ότι οι αρνητικές πληροφορίες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις διαδικασίες
επιλογής προσωπικού (Schmitt, 1976). Μερικές µελέτες πρότειναν ότι οι αρνητικές πληροφορίες
λαµβάνονται υπόψη σε σηµαντικό βαθµό (Springbett, 1958), ενώ άλλοι µελετητές θεώρησαν ότι οι
θετικές πληροφορίες δεν ζυγίζονται αρκετά (Hollman, 1972). Παροµοίως, µελέτες στη βιβλιογραφία
πρόσληψεων έχουν βρει ότι η αρνητική πληροφορία µειώνει τις αντιλήψεις της οργανωτικής εικόνας
περισσότερο από τις θετικές πληροφορίες που ενισχύουν την αντίληψη αυτή (Kanar et al., 2010).
Μια δεύτερη θεωρητική προοπτική δίνει βάση στο πως οι άνθρωποι µπορούν να ερµηνεύσουν
αρνητικά µια πληροφορία που εκλαµβάνουν από µέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε σχέση µε το τι
πιστεύοθν οι ίδιοι. Η θεωρία της εικόνας υποδηλώνει ότι «πολλά διαφορετικά σύνολα εικόνων
επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων» (Potter κσι Beach, 1994). Ίσως «η εικόνα κλειδί είναι η εικόνα
αξίας, η οποία αντιπροσωπεύει ένα σύνολο πεποιθήσεων για την "ορθότητα" ή την "κακία"
συγκεκριµένων συµπεριφορών και σχεδίων» (Mitchell και Beach, 1990). Μία τέτοια αρνητική
πληροφόρηση µέχω εικόνας θα µπορούσε να είναι ισχυρές καταγεγραµένες πεποιθήσεις σε
ιντερνετικό προφίλ αιτούντα ή µπορεί να είναι εικόνα υπερβολικής χρήσης αλκοόλ, χρήσης
ναρκωτικών ή άλλες συµπεριφορές
Αρνητική επίσης θα µπορούσε να θεωρηθεί µία επίκριση ενός αιτούντα κάποιου
προηγούµενου εργοδότη του στο προφίλ του (π.χ., blogs που επικρίνουν ένα προηγούµενο αφεντικό).
Οι υποψήφιοι που δηµοσιεύουν σε ένα ιστολόγιο µια κριτική ενός προηγούµενου προϊσταµένου
µπορεί χάσουν την ευκαρία να προσληφθούν επειδή δεν έδειξαν σεβασµό και πίστη στον
προηγούµενο εργοδότη τους.(Beach και Strom, 1989). Όταν λοιπόν ένας αιτών χάνει στην ουσία
αρκετούς πόντους, δεν προχωρά στις επόµενες δοκιµασίες τη πρόσληψης . Για µια εταιρία η
διαδικασία της πρόσληψης είναι αρκετά σηµαντική και πρέπει να γίνεται µε προσοχή διότι ότι οι
αρνητικές συνέπειες µιας κακής πρόσληψης θεωρούνται πιο σοβαρές από τις θετικές συνέπειες µιας
καλής (Jagacinski, 1995). Έτσι, όταν χρησιµοποιούνται µέσα κοινωνικής δικτύωσης οι αιτούντες
στην ουσία διαλλέγονται, κάποιοι προχωρούν και κάποιοι όχι . Στη συνέχεια φυσικά υπάρχουν και
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άλλες µέθοδοι διαλογής και συνδυασµοί µεθόδων. (Mitchell και Beach, 1990). Οι ερευνητές
σηµείωσαν ότι ένας από τους πιο συχνούς ρόλους των αξιολογήσεων µέσω των µέσων κοινωνικής
δικτύωσης είναι η εξέταση (Bohnert και Ross, 2010, Kluemper et al., 2012).
Όταν έχει γίνει µελέτη των πληροφοριών του αιτούντα

µέσω των µέσων κοινωνικής

δικτύωσης στη διαδικασία επιλογής, ενδέχεται να υπάρχει επιρροή στους υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων. Για παράδειγµα, η έρευνα δείχνει ότι οι πληροφορίες προβολής µπορούν να επηρεάσουν
τις αξιολογήσεις των υποψηφίων στις συνεντεύξεις (Dipboye, 1982, 1989). Σε επίπεδο συµπεριφοράς,
οι υπεύθυνοι προσλήψεων µπορούν να ζητήσουν λιγότερα κρίσιµα στοιχεία των υποψηφίων σχετικά
µε τα οποία η αρχική εντύπωση των συνεντευκτών είναι θετική. Σε ψυχολογικό επίπεδο, οι υπεύθυνοι
προσλήψεων ενδέχεται να έχουν υψηλότερες προσδοκίες για τους αιτούντες όταν οι πρώτοι έχουν
λάβει πληροφορίες από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης , έτσι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων
ενδέχεται να είναι προκατειληµένοι κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων (Dipboye, 1989; Phillips και
Dipboye, 1989). Όσον αφορά τις εκτιµήσεις µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι θετικές
πληροφορίες, όπως η κατοχή µιας υψηλής θέσης σε έναν οργανισµό, µπορεί να επηρεάσει τη
µελλοντική µεταχείριση αυτών των υποψηφίων. Επιπλέον, οι πληροφορίες που εκλαµβάνονται από
blogs µπορεί να είναι υπεύθυνες για αύξηση των ερωτήσεων σε µία συνένετυξη ενός αιτούντα.
Από την άλλη πλευρά, ο όγκος των πληροφοριών που είναι διαθέσιµος στους αξιολογητές
των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι εµπλέκονται στην διαδικασία πρόσληψης, µπορούν
επίσης να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους. Ο όγκος των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων έχει επίσης µελετηθεί στην ατοµική ψυχολογία. Μερικές µελέτες έχουν
διαπιστώσει ότι οι περισσότερες πληροφορίες δεν αυξάνουν την ακρίβεια της πρόβλεψης, αν και
µπορεί να αυξήσει ψευδώς την εµπιστοσύνη αυτών των αποφάσεων (Kelly και Fiske, 1951). Μπορεί
επίσης να υπάρχει µια καµπυλόγραµµη σχέση µεταξύ της ποσότητας πληροφοριών µέσω των µέσων
κοινωνικής δικτύωσης και της εγκυρότητας των συµπερασµάτων που βασίζονται στις πληροφορίες
αυτές. Είναι λογικό λοιπόν ότι η πλήρης έλλειψη πληροφοριών καθιστά τις προβλέψεις δύσκολες για
τον αιτούντα και ότι ορισµένες πληροφορίες µπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσµατικότητα της
λήψης αποφάσεων. Αντίθετα οι οι υπερβολικές ποσότητες πληροφοριών προκαλούν µεροληψίες στον
ανθρώπινο παράγοντα. (Gerow et al., 2004).
Μια ανησυχία σχετικά µε τη χρήση των πληροφοριών των µέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι
ότι δεν αντικατοπτρίζεται µε ακρίβεια ποιες θα είναι οι αξίες του αιτούντος ως υπάλληλος. Ο τρόπος
συµπεριφοράς των ανθρώπων στην εργασία µπορεί να διαφέρει από τον τρόπο που οι άνθρωποι
συµπεριφέρονται µακριά από το χώρο εργασίας. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι
επηρεάζονται από διάφορες καταστάσεις στην εργασία τους, που επηρεάζουν την συµπεριφορά τους,
όπως παράγοντες κατάστασης (π.χ. προδιαγραφές του χώρου εργασίας), καθώς και τα επιµέρους
χαρακτηριστικά (π.χ. παράγοντες προσωπικότητας) (Leary και Hoyle, 2009). Επιπλέον, πολλοί
άνθρωποι δηµοσιεύουν πληροφορίες που συµµορφώνονται µε αυτούς τους κανόνες της σωστής
January, 2020

47

επαγγελµατικής συµπεριφοράς, ακόµα και αν δεν αντικατοπτρίζουν την πραγµατική συµπεριφορά
τους σε άλλες καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας. Παρόµοιες παρατηρήσεις µπορούν
να γίνουν για τα σχόλια των φίλων του αιτούντος που µπορεί να ακολουθούν τη δική τους εντύπωση
στους στόχους διαχείρισης (Schiller, 2010).
Δε µπορούµα φυσικά να παραβλέψουµε το γεγονός του ότι µερικές φορές οι πληροφορίες
ενός ανθρώπου σε προφιλ του στ µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαρχαιωµένες και προδ΄διουν
µια άλλη περίοδο της ζωής του , εντελώς άσχετη της εργασίας που έχει αιτηθεί. Για παράδειγµα, «µια
υποψήφια πολιτικός στα είκοσι της χρόνια βρέθηκε σε µια προκλητική φωτογραφία της σε ένα πάρτι
εµφανίστηκε στον Τύπο, αφού ενώ είχε "καθαρίσει" το προφίλ της στο Facebook, είχε ξεχάσει να
κάνει το ίδιο και για το παλιό, αχρησιµοποίητο MySpace προφίλ της (Brus, 2011). Το γεγονός αυτό
θα ήταν κάπως άδικο να κριθεί αρνητικά . Παλαιότερα , οι ιδιωτικές πληροφορίες που έχει πει ή κάνει
ήταν αδύνατο να ανακτηθούν από έναν εργοδότη . Σήµερα, οι πληροφορίες ανακτόνται υπερβολικά
εύκολα είτε σε παλιά µέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε στις αναζητήσεις του διαδικτύου. Οι άνθρωποι
λοιπόν ωριµάζουν , αλλάζουν τρόπο σκέψης και πεποιθήσεις και δεν θα ήταν αποτελεσµατικό να
κρίνονται από παλαιές πληροφορίες που δε σχετίζονται και καθόλου µε την θέση εργασίας που έχουν
αιτηθεί. Ωστόσο, η λήψη αποφάσεων δείχνει ότι οι υπεύθυνοι προσλήψεων τείνουν να χρησιµοποιούν
τις πληροφορίες για να «προβάλλουν» και όχι για να προσβάλλουν τους υποψηφίους και ότι δίνουν
µεγάλη σηµασία στους αρνητικούς παράγοντες καθώς αξιολογούν τους υποψήφιους (Webster, 1982).
Έτσι, µερικοί εργοδότες επηρεάζονται αρνητικά από απαρχαιωµένες πληροφορίες και αφαιρούν την
ευκαιρία από κάποιους να εργαστούν. Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που συχνά
χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για να ανκτήσουν γνώσεις και πληροφορίες, συνήθως θεωρούν και
αξιόπιστες τις πληροφορίες που λαµβάνουν για τους αιτούντες , σε σχέση µε αυτούς που δε κάνουν
τόσο συχνή χρήση διαδικτύου.(Sundar και Stavrositu, 2006). Έτσι, φαίνεται ότι η µελέτη πληροφορών
των αιτούντων µέσω του διαδικτύου τελικά µπορεί να χαρακτηριστεί αναξιόπιστη και να
δηµιουργήσει ιδιαίτερα προβλήµατα.

4.2. ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Συνολικά, υπάρχουν σήµερα πάνω από 535 εκατοµµύρια προφίλ σε Linkedin, Facebook και
Twitter. Επειδή όµως το ποσοστό αυτό είναι αρκετά µεγάλο και συχνά υπάρχουν συνωνυµίες µετάξύ
ανθρώπων είναι πιθανόν να δηµιουργούνται παρεξηγήσεις και λανθασµένες λήψεις αποφάσεων.
(Black, 2010). Για έναν εργοδότη ενδέχεται να προκύψει σφάλµα όταν επιθυµεί να βρει έναν αιτούντα
τον οποίο ποτέ δεν έχει συναντήσει µέσω ενός µέσου κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, ο αιτών δεν
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µπορεί ποτέ να γνωρίζει ότι απορρίφθηκε λόγω της ακατάλληλης ιστοσελίδας κάποιου άλλου µε το
ίδιο όνοµα. Συχνά στις µέρες µας, υποκλέπτονται στοιχεία και φυσικά δηµιουργούνται ψεύτικοι
λογαριασµοί και συνήθως δωρεάν που αυτό καθιστά ευκολότερη τη διαδικασία. Μόνο το Twitter
προσπαθεί να ελαττώσει το πρόβληµα µέσω της επαλήθευσης των λογαριασµών. (Picard, 2011).
Οπότε πολλές φορές σκέψεις καταγεγραµένες και απόψεις µπορεί να µην ανήκουν σε αυτόν που
παρουσιάζει το εκάστοτε προφιλ. Στο Facebook, η λανθασµένη ταυτότητα είναι πιθανή, όµως εικόνες
µπορούν εύκολα να επισηµανθούν σε λάθος προφίλ. Εποµένως, πολλές φορές είναι πιθανό να
παρατηρηθούν λάθος επισηµάνσεις σε φωτογραφίες ή περιεχόµενο, και στην περίπτωση που ο
υπεύθυνος προσλήψεων προσπαθήσει να βρει πληροφορίες για τον υποψήφιο υπάλληλο του στα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης, αυτές οι πληροφορίες θα είναι λανθασµένες και ενδέχεται να οδηγήσουν σε
λάθος αποφάσεις.
Από την άλλη πλευρά, Ο Dipboye (1982) υποδεικνύει ότι οι αρχικές πληροφορίες, όπως για
παράδειγµα η συνοδευτική επιστολή ή το βιογραφικό σηµείωµα συχνά µεταφέρουν αδικαιολόγητα
βάρους κατά την λήψη µιας απόφασης πρόσληψης, και µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο διεξαγωγής
της µετέπειτα συνέντευξης. Επιπλέον, ο παραπάνω συγγραφέας υποστηρίζει πως από τις αρχικές
πληροφορίες το στέλεχος που ασχολείται µε την πρόσληψη προκαταλαµβάνεται αρνητικά ή θετικά
και στις επόµενες διαδικασίες που ακολοθούν όπως για παράδειγµα στη συνένετυξη. Αυτό τείνει να
συµβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων, εκτός εάν οι υπεύθυνοι πρόσληψης λαµβάνουν
σκόπιµα µέτρα για την άµβλυνση τέτοιων επιπτώσεων, όπως την επιδίωξη επιβεβαίωσης, αντί να
επιβεβαιώσουν τις αρχικές εντυπώσεις. Εάν οι πρώτες πληροφορίες σχετικά µε τον υποψήφιο
υπάλληλο είναι αρνητικές, µετά από αναζήτηση στα προφίλ των υποψηφίων στα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης, τότε οι πληροφορίες αυτές θα έχουν σηµαντικό αντίκτυπο, ακόµη και αν οι
µεταγενέστερες πληροφορίες υποστηρίζουν το αντίθετο. Αν πληροφορίες από τα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης εµφανίζονται κατά την διαδικασία πρόσληψης, οι υπεύθυνοι προσλήψεων µπορούν απλώς
να τις χρησιµοποιήσουν για να τις επιβεβαιώσουν (Elzweig και Peeples, 2009). Μπορεί να χρειαστεί
ένας σηµαντικός αριθµός πληροφοριών για τους υπεύθυνους προσλήψεων ώστε να διαφοροποιηθούν
οι αρχικές τους εντυπώσεις. Αυτό µπορεί να εξηγεί εν µέρει γιατί µια δηµοσκόπηση του
Careerbuilder.com διαπίστωσε ότι ενώ περίπου το ένα τρίτο των εργοδοτών είχαν αποκλείσει τους
υποψηφίους µε βάση τις αρνητικές πληροφορίες στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ένα τέταρτο
δήλωσε ότι βρήκαν πληροφορίες για τους υποψηφίους θέσεων εργασίας σε ιστοσελίδες µέσων
κοινωνικής δικτύωσης (Community Banker, 2008).
Τα άτοµα δηµοσιεύουν πληροφορίες στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για ένα και µοναδικό
σκοπό, ο οποίος είναι ότι οι εργοδότες χρησιµοποιούν αυτές τις πληροφορίες για τις αποφάσεις
πρόσληψης και τείνουν να το κάνουν για έναν τελείως διαφορετικό σκοπό. Αυτό εγείρει ένα βασικό
ζήτηµα της δικαιοσύνης το οποίο µπορεί να καταστήσει τις πληροφορίες των µέσων κοινωνικής
δικτύωσης απαράδεκτες για την κοινωνία. Οι υποψήφιοι που γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες στα µέσα
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κοινωνικής δικτύωσης έχουν ληφθεί από τους εργοδότες τους πριν την πρόσληψη τους, και ίσως από
τους συναδέλφους του µετά την πρόσληψη τους, ενδέχεται να χαρακτηρίσουν αυτή τη διαδικασία ως
αθέµιτη. Αυτή η θέση υποστηρίζεται από µία δηµοσκόπηση της Manpower που αναφέρει ότι το 56%
των αιτούντων θα θεωρούν µια οργάνωση ως ανήθικη στην περίπτωση που η οργάνωση εξετάζει στα
προσωπικά προφίλ τους στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν το 43% δήλωσε ότι θα «αισθανόταν
εξοργισµένοι» όταν µια επιχείρηση χρησιµοποίησε τις πληροφορίες από τα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες κατά την διαδικασία της πρόσληψης. Έτσι, ενώ
η διανοητική δικαιοσύνη και η διαδικαστική δικαιοσύνη είναι διαφορετικές έννοιες και περιγράφουν
κάτι άλλο , και οι δύο σχετίζονται µε το κατά πόσον ο αιτών είναι θετικά διακέιµενος στην προσφορά
µιας θέσης εργασίας (Hausknecht et al., 2004). Περαιτέρω, οι Hausknecht et al. αναφέρουν ότι οι
υποψήφιοι αντιλαµβάνονται τις συνεντεύξεις πιο ευνοϊκές από τα τεστ προσωπικότητας και τα
βιογραφικά .
Επίσης, οι διαχειριστές ανθρώπινου δυναµικού µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης για να εξάγουν συµπεράσµατα σχετικά µε την προσωπικότητα του υποψηφίου
υπαλλήλου. Αυτό δείχνει ότι ακόµα κι αν το άτοµο αποκτά δίκαια αποτελέσµατα, δηλαδή τελικά
προσλαµβάνεται από µια επιχείρηση, ο αιτών µπορεί να αποχωρήσει από την οργάνωση εάν αυτός ή
αυτή πιστεύει ότι η διαδικασία πρόσληψης παραβίασε την ιδιωτική του ζωή και ήταν άδικο.

4.3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Μερικές φορές, οι ρυθµίσεις απορρήτου εµποδίζουν τα άτοµα να βλέπουν ορισµένα προφίλ
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ορισµένοι διευθυντές ζητούν από τους
συναδέλφους τους να συνδεθούν στους προσωπικούς λογαριασµούς τους, να γίνουν «φίλοι» ενός
αιτούντος την εργασία και, στη συνέχεια, εάν ο υποψήφιος για την εργασία αποδεχθεί την
διαδικτυακή φιλία, ο νέος «φίλος» τυπώνει ή επιτρέπει σε έναν υπεύθυνο προσλήψεων να βλέπει το
προφίλ του µελλοντικού υπαλλήλου. Κάποιοι µελετητές υποστηρίζουν ότι έιναι παραβίαση της
ιδιωτικής ζωής και εξαναγκασµός του υπαλλήλου να κάνει πράγµατα στα οποία δε συµφωνεί και είναι
παράνοµα. (Sherry, 2011). Υπάρχουν επίσης πολλές πτυχές ίσων ευκαιριών απασχόλησης. Τα
περισσότερα στελέχη ανθρωπίνου δυναµικού γνωρίζουν ότι είναι παράνοµο να αναφέρονται σε
προσωπικά δεδοµένα καθώς και να ζητούν φωτογραφία. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι που αναζητούν
εργασία προφανώς δεν συνειδητοποιούν ότι οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναµικού βλέπουν
φωτογραφίες ή γραπτές πληροφορίες σχετικά µε αυτά τα χαρακτηριστικά στα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
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4.4. ΑΥΤΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SELFDISCLOSURE)

Επειδή η αυτο-παρουσίαση του αιτούντος εργασία σε µια διαδικτυακή κοινότητα
περιλαµβάνει µια σειρά πληροφοριών (Rosenberg και Egbert, 2011), το πώς οι αντιπρόσωποι
αντιλαµβάνονται και λαµβάνουν αποφάσεις βασισµένες σε αυτές τις πληροφορίες είναι κρίσιµες για
τη διαδικασία πρόσληψης (Caers και Castelyns, 2011). Η θεωρία της προσαρµογής προσώπουπεριβάλλοντος (Kristof-Brown et al., 2005) και το µοντέλο πιθανότητας επεξεργασίας (Petty και
Cacioppo, 1986) µπορούν να βοηθήσουν να προσδιοριστεί αν η αυτο-παρουσίαση των αιτούντων
εργασίας µπορεί να προβλέψει τις προσλήψεις (Dineen et al., 2002).
Οι Tsai et al. (2011) διαπίστωσαν ότι o αιτών εργασία µπορεί να επηρεάσει τις αξιολογήσεις
των εργοδοτών µέσω της διαχείρισης της εµφάνισης του. Παρά το γεγονός ότι η επίδραση της
διαχείρισης των αιτηµάτων των αιτούντων µελετήθηκε κυρίως στο πλαίσιο συνεντεύξεων για την
απασχόληση (Jansen et al., 2012), οι ερευνητές σηµείωσαν ότι οι αιτούντες εργασίας µπορούν να
χρησιµοποιούν τις τακτικές διαχείρισης των εµφανίσεων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για να
δηµιουργήσουν µια επιθυµητή εικόνα (Guillory και Hancock, 2012). Οι αιτούντες εργασίας µπορούν
να επηρεάσουν τις προσκολλήσεις προσώπων-περιβάλλοντος µε την προώθηση τους στα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης (Sekiguchi, 2007), που µε τη σειρά τους µπορούν να αυξήσουν τις ευκαιρίες
προσφοράς µεταγενέστερων συνεντεύξεων εργασίας (Higgins και Judge, 2004).
Η αυτο-παρουσίαση (self discosure) είναι µια βασική διαδικασία επιχειρηµατολογίας και
πειθούς µε στόχο την επιθυµητή εντύπωση σε ένα συγκεκριµένο κοινό σε µια διαδικτυακή κοινότητα
(Rosenberg και Egbert, 2011). Η θεωρία ELM είναι µια θεωρία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
εξηγήσει πώς οι αυτο-παρουσιάσεις των ατόµων που αναζητούν εργασία επηρεάζουν τις συστάσεις
προσλήψεων των επιστηµόνων (Forret και Turban, 1996). Η θεωρία αυτή υποθέτει ότι οι πληροφορίες
που σχετίζονται περισσότερο µε το θέµα του µηνύµατος είναι πιο πιθανό να υποβάλλονται σε
επεξεργασία µέσω µιας «κεντρικής» διαδροµής στην οποία αξιολογούνται σκόπιµα τα πλεονεκτήµατα
των πληροφοριών. Δηλαδή, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται αξιολογούνται κριτικά και κρίνονται
µε βάση την αξία του περιεχοµένου τους. Αντίθετα, οι λιγότερο σχετικές πληροφορίες είναι
πιθανότερο να υποβληθούν σε επεξεργασία µέσω µιας «περιφερειακής» διαδροµής στην οποία τα
επιφανειακά συνθήµατα παίζουν µεγαλύτερο ρόλο στον σχηµατισµό στάσεων (Gregory et al., 2013).
Οι κεντρικές και περιφερειακές διαδροµές προς την πειθώ δεν είναι εξαντλητικές και δεν είναι
αµοιβαίες αποκλειστικές κατηγορίες πειθούς (O'Keefe, 2002) και οι άνθρωποι µπορούν να
εµπλέκονται ταυτόχρονα τόσο στην κεντρική όσο και στην περιφερειακή επεξεργασία (Choi και
Salmon, 2003).
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Παρόλο που η έρευνα στο LinkedIn ειδικότερα λείπει, (2010) επιστήµονες εξέτασαν τη
δηµοσίευση των πληροφοριών από τους µαθητές στο Facebook και διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι
συµµετέχοντες πίστευαν ότι το προφίλ τους δηµιούργησε ένα φιλικό, εργατικό και έξυπνο άτοµο. Οι
σπουδαστές που παρουσίασαν ακατάλληλες πληροφορίες (π.χ. σχόλια σχετικά µε τη χρήση
οινοπνεύµατος, τη σεξουαλική δραστηριότητα, την παράνοµη χρήση ναρκωτικών κ.λπ.) το έκαναν
διότι δεν είχαν την ανάγκη δηµιουργίας ενός επίσηµου προφίλ. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν
επίσης ότι οι σπουδαστές πιο κοντά στην αποφοίτηση είχαν περισσότερο την ανάγκη δηµιουργίας
ενός προφίλ πιο επαγγελµατικού και επίσηµου. Αυτό έµπρακτα δηλώνει ότι οι άνθρωποι κάνουν
χρήση των προφιλ προκειµένου να δηµιουργήσουν µία ταυτότητα.. Για παράδειγµα, ένας
προπτυχιακός φοιτητής µπορεί να χρησιµοποιήσει το διαδικτυακό του προφίλ ως τρόπο για να
παρουσιάσει τον εαυτό του µε έναν τρόπο που θεωρείται "αντιεπαγγελµατικός" για τους
συνοµηλίκους της, και όταν οι πτυχιούχοι µπορεί να το αλλάξουν για να εµφανιστούν πιο
επαγγελµατικά.

Έρευνα που διηξήχθη υπογράµµισε τον τρόπο µε τον οποίο οι παρατηρητές µπορούν και
εξάγουν σωστά συµπεράσµατα σχετικά µε τους ιστότοπους αιτούντων. (Kluemper et αϊ. 2012). Οι
συγκεκριµένοι ερευνητές υποστήριξαν ότι µε τη σωστή µελέτη τν µέσων κοινωνικής δικτύωσης
µπορούν να διεξαχθούν πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα για τη προσωπικότητα των υποψηφίων.
Ακόµη µε έρευνες τποστήριξαν πως κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας λειτουργούν
προβλεπτικά όσον αφορά µετέπειτα συµπεριφορές στην εργασία. Υποστήριξαν ότι µε βάση το
ρεαλιστικό µοντέλο ακρίβειας, οι βαθµολογητές θα µπορούσαν να συνειδητοποιήσουν την υποψήφια
προσωπικότητα. Ειδικότερα, υποθέτουν ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επαρκή ποιότητα
και ποσότητα πληροφοριών σχετιζόµενων µε την προσωπικότητα των παρατηρητών για να εξάγουν
ακριβή συµπεράσµατα για προσωπικότητες. Στην πραγµατικότητα, οι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι οι
recruiters ειδικότερα λόγω της εµπειρίας τους και της εκπαίδευσης µπορούν να συµπεριφέρονται ως
αντικειµενικοί κριτές και έτσι σε έρευνα που διεξήχθη οι σπουδαστές που ήταν ενεργοί χρήστες του
Facebook, επέτρεψαν στους ερευνητές να έχουν πρόσβαση στα προφίλ τους προκειµένου να εξαχθούν
συµπεράσµατα

για

την

προσωπικότητα

τους

σε

συνδυασµό

µε

τα

αποτελέσµατα

ερωτηµατολογίων που συµπλήρωσαν για την προσωπικότητά τους (Kluemper et al. (2012),

των
Οι

αξιολογητές µε υπόβαθρο διοίκησης HR χρησιµοποιώντας το Facebook βαθµολόγησαν τα προφίλ των
µαθητών όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προσωπικοτήτων και την αξιοπιστία τους. Επιπλέον, οι
ερευνητές έλαβαν αξιολογήσεις απόδοσης από τους εργοδότες των σπουδαστών.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι αξιολογήσεις των µέσων κοινωνικής δικτύωσης των
σπουδαστών από τους recruiters είχαν υψηλή αξιοπιστία και εσωτερική συνοχή και παρουσίαζαν
συγκλίνουσα ισχύ µε τις αξιολογήσεις φοιτητών από τα ερωτηµατολόγια και τους εργοδότες τους.
Από τις περισσότερες εισαγωγές, οι αξιολογήσεις αξιολογητών συσχετίστηκαν µε την απόδοση και
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την αξιοπιστία των θέσεων εργασίας των φοιτητών και αντιπροσώπευαν σηµαντική απόκλιση στην
ικανότητα απόδοσης πέραν των γνώσεων. Έτσι, ο Kluemper et al. (2012)

απέδειξε πώς τα

συµπεράσµατα της προσωπικότητας µέσω των ιστότοπων κοινωνικών µέσων ενηµέρωσης θα
µπορούσαν να κριθούν µε ακρίβεια και να σχετίζονται µε την απόδοση της εργασίας
Οι Kluemper και Rosen (2009) επίσης ανακάλυψαν ότι οι κριτές που είναι πιο έξυπνοι και
συναισθηµατικά σταθεροί ήταν πιο αποτελεσµατικοί στο να κάνουν αυτές τις κρίσεις. Οι Davison et
al. (2011) απαρίθµησε αρκετά άλλα πλεονεκτήµατα στη χρήση του διαδικτυακού ελέγχου για
αποφάσεις επιλογής. Απέδειξαν ότι οι πληροφορίες που εξάγονται από τα µέσα κοιωνικής δικτύωσης
µποεούν να προσδόσουν σηµαντικά αποτελέσµατα σχετικά µε το αν η προσωπικότητα τους και η
ηθική τους µπορεί να συµβαδίσει µε την εκάστοτε κουλτούρα της επιχείρησης. Το γεγονός αυτό
εξάχθηκε και ως συµπέρασµα από τους Roulin και Bangerter (2013). Επιπλέον, σύµφωνα µε την
µελέτη του Kluemper et al. (2012), υποστήριξαν ότι ο recruiters µε τη µελέτη των πληροφοριών των
µέσων κοινωνικών δικτύωσης, κατέληξαν σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα όσον αφορά τους
υποψηφίους. Μια άλλη έρευνα παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αντιπαραγωγικών συµπεριφορών
εργασίας, όπως οι υποψήφιοι που αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τους
εργοδότες ή επιχειρηµατίες ή / και συνεργάτες (Davison et al., 2011). Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι
είναι επίσης ικανό να αξιοποιήσει κάποιος αυτούς τους ιστότοπους ως µέσο για την αποκάλυψη
πληροφοριών που αντιβαίνουν σε αυτά που είναι γραµµένα σε βιογραφικό σηµείωµα ή συνοδευτική
επιστολή. Συµπερασµάτικά, θα λέγαµε πως το κύριο πλεονέκηµα της µελέτης των πληροφοριών που
µπορούν να βρεθούν στα µέσα κοινωνικής δικτύσωης , είναι ο µεγάλος όγκος πληροφοριών που ήταν
αδύνατο παλαιότερα να αποκτηθούν. Φυσικά η µελέτη των πληροφοριών και η εξαγωγή
συµπερασµάτων από αυτές χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και χρόνο (Kluemper, 2013). Όσον αφορά
τέλος τις εµπειρικές έρευνες , αυτές έχουν εεστιαστέι µάλλον περισσότερο στο Facebook , για αυτό το
λόγο στη δική µας έρευνα θα εστιάσουµε στο Linked in.
Η εστίαση λοιπόν στο Facebook και η µελέτη πληροφοριών σε αυτό µε σκοπό τη χρήση τους
για επαγγελµατικούς σκοπούς µπορεί να προκαλέσει ιδιαίετρα προβλήµατα , καθώς το τελευταίο
χρησιµοποιείται κυρίως για µη επίσηµους και µη επαγγελµατικούς σκοπούς και διασκέδαση, όπως
υποστηρίζουν και οι Ollington et al. (2013). Αυτοί οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει οι
recruiters λοιπόν να το χρησιµοποιούν για να βρουν τους κατάλληλους υποψηφίους ή να µελετήσουν
πληροφορίες για δυνητικούς εργαζόµενους. Οι Roth et αϊ. (2013) προέβλεπαν ότι οι ιστοσελίδες όπως
το Facebook συνιστώνται κατά των επιλογών επειδή δηµιουργούν µεγαλύτερους όγκους πληροφοριών
που δεν σχετίζονται µε την εργασία σε σχέση µε το LinkedIn. Εφόσον οι αιτούντες γνωρίζουν ότι το
LinkedIn υπάρχει για επαγγελµατικό σκοπό, είναι σαφές πως απόρρητες και ιδιωτικές πληροφορίες
δεν θα διαδίδονται σε αυτό και έτσι µειώνονται πολλά προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε την
εισβολή στην ιδιωτική ζωή και προβλήµατα απορρήτου.. Επιπλέον, οι Davison et αϊ. (2011) έθεσαν
την ιδέα ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο Linked είναι ακριβέστερες από άλλες ιστοσελίδες,
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αφού οι συνοµηλίκοι και οι πρώην συνεργάτες µπορούν να επαληθεύσουν τις συµµετοχές τους.
Συµπερασµατικά λοιπό µια καλή πρόταση θα ήταν να δίνεται µεγαλύτερη βάση στο Linked in, το
οποίο έχει δηµιουργηθεί για επαγγελµατικούς σκοπούς και µπορεί να προσφέρει πληροφορίες
εξαιρετικά χρήσιµες και σχετικές µε την εργασία.

4.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΩΣ ΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ –
BAD MOUTHING-GOOD MOUTHING BEHAVIOR

Από την οπτική γωνία της οργάνωσης, αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι η ποιότητα
των προσλήψεων µε βάση το LinkedIn. Πιο συγκεκριµένα, αν ο βαθµολογητής αξιολογεί θετικά
περισσότερο ένα προφίλ συµπεριλαµβανοµένων των εικόνων, των περισσότερων συνδέσεων και
περισσότερων δεξιοτήτων, οι εκτιµήσεις για αυτούς θα είναι έγκυρες στο βαθµό που τα
χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται µε τα πραγµατικά προσόντα των αιτούντων (δηλαδή τα σήµατα των
δεξιοτήτων τους, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή τα γνωστικά τους προσόντα (Roulin &
Bangerter, 2013). Αντίθετα, αν τα χαρακτηριστικά αυτά δεν σχετίζονται µετα προσόντα των
αιτούντων, τότε οι recruiters θα πρέπει να τa αγνοήσουν.
Το LinkedIn επίσης υπερτερεί του βιογραφικού σηµειώµατος , λόγω των συνδέσεων πο
διαθέτει και µπορείς να δεις αν ένας υποψήφιος έχει αρκετές και αν αυτές οι συνδέσεις έιναι
ποιοτικές. Οαριθµός των συνδέσεων µπορεί να βοηθήσεις τοµείς εργασίας όπως πωλήσεις,
µάρκετινγκ, δηµόσιες σχέσεις, προσλήψεις και άλλα. Και δεν µπορεί να προσδιοριστεί από την
παραδοσιακή µορφή επαναλήψεως (Gilham, 2011). Ο αριθµός φυσικά των συνδέσεων µπορεί να
προβλέψει το κατά πόσο ένας υποψήφιος για µία θέση έιναι έµπειρος στη διαχείριση του διαδικτύου.
Αυτό απαιτεί όµως και περαιτέρω έρευνες. Οι γνώσεις και οι ικανοτητες δικτύωσης κάποιου µπορούν
να βοηθήσουν στη σωστή δηµιουργία ενός Linked in προφιλ το οποίο µε λέξεις κλειδιά θα
εµφανίζεται στην αναζήτηση αρκετά ψηλά. Αυτό διαφέρει σε µεγάλο βαθµό από τις επαναλήψεις
προσόντων, αφού στις υπόλοιπες ιστοσελίδες οι υποψήφιοι µπορούν να εισάγουν όσο περισσότερα
προσόντα επιθυµούν, ακόµα κι αν τους λείπουν. Οι ιστότοποι- ανταγωνιστές του Linked in , όπως το
monster.com και το careerbuilder.com, λειτουργούν µε λέξεις-κλειδιά τις οποίες συλλέγουν από τα
προφιλ και έτσι οι recruiters διευολύνονται στην εξέυρεση υποψηφίων µε τα κατάλληλα
χαρακτηριστικά για µία θέση. (Amare and Manning, 2009). Επιτρέποντας στους χρήστες να
καταρτίσουν το δικό τους σετ δεξιοτήτων, η LinkedIn αλλάζει τους τρόπους µε τους οποίους
εντοπίζονται τα ταλέντα και µετατοπίζει την ευθύνη στους υποψήφιους για την αγορά τους. Είναι
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λοιπόν λογικό να προβλέψουµε ότι τα µέλη του LinkedIn που δεν γράφουν έναν πλήρη κατάλογο
δεξιοτήτων και εµπειρογνωµοσύνης θα βρεθούν λιγότερο συχνά από εκείνα τα µέλη που τα
απαριθµούν, θέτοντάς τα σε ένα σαφές µειονέκτηµα στο κυνήγι εργασίας. (Kluemper & Rosen 2009).
Επιπλέον σηµαντικό κριτήριο επίλογης ενός υποψηφίου είναι τα θετικά σχόλια που γράφονται
στο προφίλ του από άτοµα τα οποία έχουν εργαστεί µαζί του στο χώρο εργασίας ή ακόµα και στο
χώρο εκπαίδευσης του . Στο linked in υπάρχει η επιλογή “endorsement” κατά την οποία κάποιος
συνεργάτης ενός υποψηφίου έχει τη δυνατότητα µε αυτή την επιλογή να δηλώσει την υποστήριξη του
για κάποια δεξιότητα που αναγράφεται στο προφίλ του υποψηφίου και ταυτόχρονα δηλώνει πως
συµφωνεί για τις ικανότητες του. Το λεγόµενο αυτό “good mouthing” είναι αρκετά σηµαντικό
κριτήριο το οποίο λαµβάνει υπόψην ένας recruiter ροκειµένου να επιλέξει τελικά τον κατάλληλο
υποψήφιο . (Bolino & Turnley 2003).

4.6 ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΦΙΛ - ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα άτοµα είναι υπεύθυνα για τον τρόπο µε τον οποίο εκπροσωπούνται ψηφιακά σε
ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ το Facebook δίνει συγκεκριµένα πεδία να συµπληρώσεις
όσον αφορά τις προτιµήσεις σου, π.χ. ταινίες, µουσική, ο καθένας είναι ελεύθερος και έχει τη
δυνατότητα να δηµοσιεύσει οποιαδήποτε πληροφορία θέλει και οποιαδήποτε φωτογραφία.
Η απόφαση να τοποθετήσoυν τα άτοµα µια φωτογραφία του εαυτού τους σε κατάσταση µέθης
µε φίλους και επιτρέποντας σας να είναι ορατά στο κοινό είναι συνειδητή. Εάν οι εικόνες αυτές είναι
ορατές από έναν υπεύθυνο υπάλληλο, το αποτέλεσµα ενδέχεται να επηρεάσει τις προοπτικές
απασχόλησης των υποψηφίων. Οι Ivcevic και Ambady (2012) διαπίστωσαν ότι οι βαθµολογητές των
προφίλ του Facebook βασίζονταν σε µεγάλο βαθµό στη φωτογραφία του προφίλ. Το γεγονός αυτό δε
χαρακτηρίζεται καθόλου αποτελεσµατικό καθώς έρευνα από τους MacDonald et al. (2010) µελέτησε
τον τρόπο που χρησιµοποιούν το Facebook οι φοιτητές και υποστήριξε ότι οι περισσότεροι είχαν
δηµοσιεύσει φωτογραφίες που δείχνουν κατανάλωση αλκοόλ. Έτσι, οι άνθρωποι πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί στις φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν οι ίδιοι, καθώς και άλλες πληροφορίες
που αποκαλύπτουν. Οι Taylor et al. (2010) µελέτησαν και αυτοί τα προβλήµατα από µη
επαγγελµατική χρήση των προφιλ στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης . Ανακάλυψαν ότι οι ψυχολόγοι
καθώς και οι ασθενείς χρησιµοποιούν το SNW για να µάθουν περισσότερα για το άλλο. Σε µια
παρόµοια γραµµή, η έρευνα του DiLillo και Gale (2011) µε τίτλο "Το Google ή το Google" εξέτασε
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τις απόψεις και τις συµπεριφορές των µαθητών σχετικά µε τη χρήση των SNW αναζητώντας
προσωπικές ή επαγγελµατικές πληροφορίες σχετικά µε τους πελάτες τους. Η εστίαση τους ήταν ότι
καθώς οι σπουδαστές προχώρησαν στο εκπαιδευτικό τους πρόγραµµα, η κατανόηση της
επαγγελµατικής δεοντολογίας θα αυξανόταν και στη συνέχεια θα µειωνόταν η χρήση του "googling" ή
η αναζήτηση σε δικτυακούς τόπους. Σε αντίθεση µε την υπόθεση, δεν υπήρχαν σηµαντικές
συσχετίσεις µεταξύ ηλικίας και αποδοχής αναζήτησης πληροφοριών από τον πελάτη µέσω του ιστού.
Οι περισσότεροι (98%) µαθητές φαίνεται να "επισκέφτηκαν" το προφίλ ενός πελάτη και το 94% είχε
αναζητήσει χρησιµοποιώντας ένα δικτυακό τόπο, παρότι η πλειοψηφία υποστήριξε ότι ήταν παράλογο
να το κάνει.
Οι Amichai-Hamburger και Vinitzky (2010) υποστήριξαν εµπειρικά ότι τα λιγότερο
συναισθηµατικά σταθερά άτοµα ήταν πιο πιθανό να δηµοσιεύσουν προσωπικές φωτογραφίες σε
ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Οι άλλοι ερευνητές (π.χ. Ross et al., 2009) διαπίστωσαν ότι η
προσωπικότητα µπορεί να συναχθεί αξιόπιστα και έγκυρα µε βάση το περιεχόµενο που δηµοσιεύτηκε
στις κοινωνικές δικτύωση ιστοσελίδες. Ωστόσο, το µεγαλύτερο µέρος αυτής της έρευνας
χρησιµοποίησε τους µεγάλους πέντε παράγοντες της προσωπικότητας στις έρευνές τους.
Όπως αναµενόταν, ο παράγοντας της ακεραιότητας της προσωπικότητας ήταν πιο
προγνωστικός για τη δηµοσίευση ακατάλληλων πληροφοριών από τους υπόλοιπους. (Schmidt &
Hunter, 1998). Η ακεραιότητα είναι µια σηµαντική µεταβλητή µεµονωµένων διαφορών (Ones et al.,
1993) και σχετίζεται επίσης µε την ανάρτηση ακατάλληλου περιεχοµένου.
Ο ρόλος της συναισθηµατικής νοηµοσύνης έχει καθοριστεί ως ένας ιδιαίτερα σηµαντικός
µηχανισµός µέσω του οποίου τα άτοµα αποφασίζουν να αποκαλύψουν για τον εαυτό τους (Goleman,
1998). Όπως υποθέτω, τα άτοµα µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη ανέφεραν λιγότερο άστοχο
περιεχόµενο στο Facebook σε σύγκριση µε άτοµα µε χαµηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη. Σε επίπεδο
στοιχείου, τα µέσα για την πιθανότητα αποκάλυψης των διαφόρων τύπων πληροφοριών ήταν
σηµαντικά χαµηλότερα για τα άτοµα µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη. Τα άτοµα µε υψηλή
συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι σε θέση να ρυθµίζουν και να ελέγχουν αυτό που δηµοσιεύουν και
είναι επίσης σε θέση να προβλέπουν τις αντιδράσεις άλλων σε αυτό το περιεχόµενο. Με αυτή τη
λογική, εποµένως, είναι πιθανό ότι τα προφίλ του Facebook θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για
την εξαγωγή ακριβών συµπερασµάτων σχετικά µε τις ικανότητες λήψης αποφάσεων και κρίσης ενός
υποψηφίου.
Ως αποτέλεσµα, αυτά τα συµπεράσµατα θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην επιλογή
περισσότερων εξειδικευµένων αιτούντων εργασίας. Ωστόσο, η εγκυρότητα τέτοιων συµπερασµάτων
πρέπει να καθορίζεται εµπειρικά.
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη δεν προβλέπει την αποµάκρυνση του ακατάλληλου
περιεχοµένου πέρα από τους πέντε παράγοντες και την ακεραιότητα. Αυτά τα ευρήµατα, παρέχουν
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µια ενδιαφέρουσα εικόνα για την λειτουργία της ψυχολογικής νοηµοσύνης σε κοινωνικές δικτύωση
ιστοσελίδες. Ίσως η συναισθηµατική νοηµοσύνη δεν ήταν σηµαντική πρόβλεψη της αποµάκρυνσης
ακατάλληλου περιεχοµένου επειδή το Facebook είναι αυστηρά ένα κοινωνικό δίκτυο. ενώ τοποθεσίες
όπως το LinkedIn είναι επαγγελµατικά δίκτυα (Bolino & Turnley, 2003).
Και ενώ οι έρευνες έχουν επισηµάνει το νοµικό πλαίσιο και τις νοµικές συνέπεις από την
παρακολούθηση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης , οι περισσότεροι από τους recruiters αναζητούν
κατά αυτό τον τρόπο πληροφορίες. (Karl and Peluchette, 2013). Συγκεκριµένα, στο LinkedIn οι
υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τα επαγγελµατικά τους προσόντα, εκαι έτσι
µπορούν να εµφανίζονται σε πιθανές αναζητήσεις εργασίας. Μια έρευνα του Caers and Castelyns
(2011) διερεύνησε κατά πόσο οι recruiters της Βέλγικης πρόσληψης και επιλογής δίνουν βάση στο
LinkedIn και στο Facebook κατά τις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής και σε τι βαθµό. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν χρησιµοποιούν εξίσου και τα δύο µέσα κοινωνικής δικτύωσης και για να
αναζητήσουν υποψηφίους αλλά και για να µελετήσουν πληροφορίες για αυτούς.
Σε µια µελέτη που µέτρησε τις δραστηριότητες του Facebook στο χώρο του φαρµακείου και
τις απόψεις του για το ηλεκτρονικό επαγγελµατισµό, ένα µεγάλο µέρος των σπουδαστών παρουσίασε
πληροφορίες που δεν θα ήθελαν να δουν τα µέλη της σχολής, οι µελλοντικοί εργοδότες ή οι ασθενείς
(Cain et al., 2009). Δυστυχώς, πολλοί χρήστες κοινωνικής δικτύωσης δεν γνωρίζουν τις συνέπειες της
δραστηριότητάς τους στο διαδίκτυο. Μια άλλη µελέτη εξέτασε τη διαδικασία επιλογής παραµονής
στο ιατρείο, όπου ήταν προφανές ότι οι διευθυντές προγραµµάτων επισκέπτονταν τους πόρους του
διαδικτύου πέρα από την εξέταση των ιατρικών αδειών (Go et al., 2012). Εχει καταστεί προφανές οι
διαδικτυακοί τόποι αλλάζουν συνεχώς την πολιτική τους για τα privacy settings, έτσι οι υποψήφιοι
µπορεί να αισθάνονται ότι µπορούν να ελέγξουν τι βλέπουν οι άνθρωποι στο Facebook, (Bilton,
2012).
Οι αναφερόµενες µελέτες επιβεβαιώνουν ένα τροµακτικό γεγονός στη ψηφιακή εποχή, όταν
κάποιος υποβάλλει αίτηση για εργασία ή συµµετέχει σε επαγγελµατική σχέση µε κάποιον άλλο, θα
διερευνηθεί στο διαδίκτυο, ακόµη και αν φαινοµενικά θεωρείται ως ανήθικη πρακτική για να το
πράξει. Αυτό υπογραµµίζει την ανάγκη για διαχείριση της ηλεκτρονικής παρουσίας ενός ατόµου,
επειδή επηρεάζει άλλες αντιλήψεις σας και είναι πιθανό να προβλέψει τις συνολικές προοπτικές
απασχόλησης.
Το θέµα λοιπόν χρήσης µη επαγγελµατικών φωτογραφιών και επαγγελµατικών και πως οι
χρήσεις αυτές επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής ανάλογα και µε το φύλο του υποψηφίου θα µας
απασχολήσει στη δική µας έρευνα , αυτή τη φορά από τη σκοπιά του Linked in.
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4.7 ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΚΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- POOR
COMMUNICATION SKILLS

Ένα τρίτο κριτήριο το οποίο χρησιµοποιούν οι υπεύθυνοι ανθρωπίνου δυναµικού για να
επιλέξουν τον κατάλληλο υποψήφιο είναι οι γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων. Για
παράδειγµα, τα λάθη ορθογραφίας και γραµµατικής σε ένα προφίλ του LinkedIn, έχουν µεγαλύτερη
αρνητική επιρροή σε σχέση µε ένα βιογραφικό σηµείωµα, διότι αυτό έιναι δύσκολο να αλλάξει ενώ το
προφίλ του LinkedIn είναι δυναµικό και συνεχώς µεταβαλλόµενο (Foss, 2012). Αν βρεθεί κάποιο
λάθος συντακτικό ή γραµµατικό , στο Linked in υπάρχει η δυνατότητα να διορθωθεί άµεσα. Το
πλήθος των ορθογραφικών / γραµµατικών σφαλµάτων σε ένα προφίλ LinkedIn υποστηρίζεται από µια
άλλη θεωρία της διαχείρισης των εντυπώσεων - το "θετικό αρνητικό ασυµµετρικό αποτέλεσµα"
(Baumeister et al., 2001). Αυτή η επίδραση υποστηρίζει ότι «οι αρνητικές πληροφορίες δίνουν µεγάλη
έµφαση στη διαµόρφωση γενικών εντυπώσεων των άλλων σε αντίθεση µε τις θετικές πληροφορίες».
Ως εκ τούτου, ένας πιθανός λόγος που οι recruiters µπορεί να απορρίψουν έναν υποψήφιο είναι επειδή
µπορεί να πιστεύουν ότι αυτό το λάθος είναι πιο διαγνωστικό της υποκείµενης συµπεριφοράς σε
αντίθεση µε τις θετικές πληροφορίες για ένα προφίλ LinkedIn.

4.8. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δυστυχώς για τους εργοδότες που χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ως µέσο
πρόσληψης υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί. Για αρχάριους, οι εργοδότες µπορούν να δουν τις
πληροφορίες που παρέχονται στα κοινωνικά µέσα µε λάθος τρόπο. Οι αρνητικές πληροφορίες που
έχουν ανακτηθεί από τους αιτούντες εργασίας, το προσωπικό προφίλ δεν µπορεί να θεωρηθεί στο
σωστό πλαίσιο. Θα µπορούσαν συνεπώς να οδηγήσουν σε µια βιαστική απόφαση απόρριψης (Brown
και Vaughn 2011). Υπάρχουν επίσης συνέπειες που θα µπορούσαν σε µια πρώτη εµφάνιση να
φαίνονται µικρότερες, αλλά θα µπορούσαν να έχουν επίσης αρνητική επίδραση στην εταιρεία. Για
παράδειγµα, η µελέτη της Madera (2012) έδειξε ότι µια οργάνωση που χρησιµοποιεί τους ιστότοπους
κοινωνικών µέσων δικτύωσης ως εργαλείο επιλογής προσωπικού θεωρήθηκε λιγότερο δίκαιη σε
σχέση µε τις εταιρείες που δεν χρησιµοποίησαν τα κοινωνικά µέσα για την πρόσληψη και την επιλογή
προσωπικού. Οι προθέσεις άσκησης απασχόλησης βρέθηκαν επίσης χαµηλότερες για έναν οργανισµό
που χρησιµοποίησε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο επιλογής παρά για έναν οργανισµό
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που δεν το έκανε. Η µελέτη αυτή υποδηλώνει ότι η χρήση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης για
σκοπούς επιλογής έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δικαιοσύνη που γίνεται αντιληπτή στο πλαίσιο της
διαδικασία επιλογής. Εξαιτίας αυτού, οι οργανώσεις πρέπει να είναι προσεκτικές για την πρόσκληση ή
την ενθάρρυνση των πιθανών υποψηφίων να συµµετάσχουν στους ιστότοπους κοινωνικών µέσων
ενηµέρωσης ως µέρος της διαδικασίας επιλογής τους. Ο αιτών βλέπει τις παραβιάσεις της ιδιωτικής
ζωής ως άδικες και συχνά αυτό οδηγεί σε αρνητικές αντιλήψεις της εταιρείας (Truxillo et al., 2004).
Αυτό προφανώς δεν είναι κάτι που µια εταιρεία θέλει.
Ένα άλλο θέµα που µπορεί να θεωρηθεί αρνητικό είναι ότι οι διαθέσιµες πληροφορίες σε
ιστότοπους κοινωνικών µέσων ενδέχεται να διαφέρουν πολύ. Αυτό κάνει τη σύγκριση µεταξύ των
αιτούντων αναξιόπιστη. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιµες για µερικούς από τους αιτούντες
εργασία ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµες για τους άλλους. Οι κοινόχρηστες πληροφορίες σχετικά µε
τους ιστότοπους κοινωνικών µέσων ενηµέρωσης θα µπορούσαν επίσης να συµπεριληφθούν σε ένα
τρόπο που θεωρείται κοινωνικά επιθυµητός. Έτσι υπάρχει µια πολύ πραγµατική πιθανότητα ότι οι
πληροφορίες σε ιστότοπους κοινωνικών µέσων είναι ανακριβείς (Suder, 2014).
Όταν οι εργοδότες χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πρόσληψη τους
πρέπει επίσης να γνωρίζουν τους κινδύνους αµέλειας. Αν ο εργοδότης ανακαλύπτει αρνητικές
πληροφορίες σχετικά µε έναν αιτούντα χρησιµοποιώντας τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης,
αλλά αποφασίζει να αγνοήσει τις πληροφορίες και µισθώνει το άτοµο ούτως ή άλλως, τότε ο
εργοδότης θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ότι ανέχεται την αµέλεια, αν ο υπάλληλος αργήσει
αργότερα το ένα τρίτο (Davidson et al., 2012, σελ. 8).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συµπερασµατικά θα λέγαµε πως ένας από τους κύριους στόχους των ερευνών των
αντιδράσεων των αιτούντων είναι να κατανοήσουν τι µπορούν να κάνουν οι οργανώσεις για να
βελτιώσουν τις αντιδράσεις ενός δυνητικού εργαζόµενου σε µια δεδοµένη διαδικασία επιλογής
(Truxillo et al, 2009). Οι ερευνητές βρήκαν πολλούς τρόπους µε τους οποίους οι εργοδότες µπορούν
να βελτιώσουν αυτές τις διαδικασίες. Αυτές περιλαµβάνουν τη δηµιουργία διαδικασιών επιλογής
σχετικών µε τη δουλειά, την παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών στον αιτούντα, την
ύπαρξη ανοικτής γραµµής επικοινωνίας και τη µεταχείριση του αιτούντα µε σεβασµό και ειλικρίνεια
καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας (Gilliland, 1993, Truxillo et al, 2009).
Τα ευρήµατα αυτής της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η χρήση µέσων κοινωνικής δικτύωσης
είναι ιδιαίτερα µεγάλη και αποτελεί σηµαντικό µέρος της διαδικασίας πρόσληψης. H δυνατότητα των
µέσων κοινωνικής δικτύωσης να προσελκύσουν όχι µόνο ενεργούς, αλλά και παθητικούς και ηµιπαθητικούς υποψηφίους εργαζοµένους είναι πλέον σαφής στην επαγγελµατική κοινότητα των
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recruiters. Στα περισσότερα µέρη του κόσµου, η χρήση του LinkedIn είναι πολύ υψηλότερη από την
χρήση του Twitter και του Facebook. Ωστόσο, η χρήση του Twitter και του Facebook σε κάποιες
χώρες, όπως η Νότια Αφρική, βρέθηκε να είναι σηµαντικά χαµηλότερη για τις προσλήψεις σε
σύγκριση µε άλλες χώρες (Jobvite, 2014).
Όσον αφορά το LinkedIn, στο οποίο βασίζεται και η έρευνα µας

είναι σαφώς ο πιο

δηµοφιλής ιστότοπος κοινωνικών µέσων στη διαδικασία της πρόσληψης και φαίνεται ότι λειτουργεί
ως εταιρικές βάσεις δεδοµένων. Ενώ οι υπεύθυνοι προσλήψεων παλαιότερα θα χρησιµοποιούσαν
απαρχαιωµένες εσωτερικές βάσεις µε βιογραφικά, τώρα κάνουν χρήση του Linked in για αναζήτηση.
Ωστόσο, ενώ η βάση δεδοµένων θεωρήθηκε συχνά ως ανεξάρτητο εργαλείο, το LinkedIn δεν
χρησιµοποιείται ως τέτοιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, µετά από έναν υποψήφιο που έχει βρεθεί
στο LinkedIn, διάφορα άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου χρησιµοποιούνται για να βρουν οι
υπεύθυνοι προσλήψεων τα στοιχεία επικοινωνίας και επαληθεύουν πληροφορίες σχετικά µε αυτόν τον
υποψήφιο. Παρά το γεγονός ότι LinkedIn δίνει στους υπεύθυνους προσλήψεων καλύτερη πρόσβαση
στους παθητικούς και ηµι-παθητικούς υποψηφίους, αναµφισβήτητα παρέχει µια βελτιωµένη
ικανότητα να προσελκύσει αυτούς τους υποψηφίους, ενώ οδηγεί επίσης σε υπερφόρτωση
πληροφοριών.
Παρά την εκθετική άνοδο των προσλήψεων µέσων κοινωνικών µέσων, οι υπεύθυνοι
προσλήψεων εξακολουθούν να µην το υποστηρίζουν ως πανάκεια .Διαφήµιση σε πύλες καριέρας και
οι εταιρικοί ιστοχώροι εξακολουθούν να παραµένουν ένα βασικό εργαλείο προµήθειας στην Ελλάδα
για τον εντοπισµό και την προσέλκυση πιθανών υποψηφίων. Ωστόσο, οι τοποθεσίες όπου βρίσκονται
διαφηµίσεις έχουν µετατοπιστεί προς το Διαδίκτυο και πιο συγκεκριµένα σε πύλες σταδιοδροµίας, σε
δικτυακούς τόπους των εταιρειών και σε κάποιο βαθµό το LinkedIn (Phillips & Gully, 2012).
Πράγµατι, µια καλά σχεδιασµένη, ολοκληρωµένη στρατηγική και διαδικασία πρόσληψης, καθώς και
η αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων πληροφοριών σχετικά µε τους πιθανούς υποψηφίους,
µπορεί σηµαντικά βοηθήσουν την πρόσληψη εργαζοµένων που έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και
ικανότητες (Melanthiou et al., 2015).
Τέλος, οι πληροφορίες που προέρχονται από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολλές και
ενδεχοµένως να παρουσιαστεί µια ποικιλοµορφία, κάτι που µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τους
υπεύθυνους προσλήψεων. Σήµερα, οι υπεύθυνοι προσλήψεων επηρεάζονται σηµαντικά είτε από
θετικές είτε από αρνητικές πληροφορίες, ενώ φαίνεται ότι οι αρνητικές πληροφορίες έχουν
µεγαλύτερη ισχύ στην κρίση τους. Εποµένως, αφενός οι υπεύθυνοι προσλήψεων θα πρέπει να
συνειδητοποιήσουν ότι οι αρνητικές πληροφορίες ενδέχεται να είναι παραπλανητικές και δεν θα
πρέπει να είναι µεροληπτικοί ως προς τις πληροφορίες αυτές πριν την επικοινωνία µε τον υποψήφιο
εργαζόµενο και την διεξαγωγή συνέντευξης. Από την άλλη πλευρά, οι υποψήφιοι εργαζόµενοι θα
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την εµφάνιση τους στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, το
περιεχόµενο που µοιράζονται, τις αναρτήσεις τους και την ενηµέρωση των προφίλ τους, ώστε το
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περιεχόµενο να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και οι υπεύθυνοι προσλήψεων να µπορούν να
µην είναι τόσο επιφυλακτικοί και αρνητικοί ως προς τους υποψήφιους εργαζοµένους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προκειµένου να διεξαχθεί η έρευνα µε αποτελεσµατικό και σωστό τρόπο βασιστήκαµε σε
τρεις κυρίαρχες θεωρίες. Αυτές είναι η Θεωρία Σηµατοδότησης, η Θεωρία του Πλούτου των µέσων
ενηµέρωσης και η Θεωρία Επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών οι οποίες θεωρήθηκαν αρκετά
συνδεδεµένες µε το θέµα της έρευνας µας , δηλαδή αντιλαµβανόµενες αρνητικές πληροφορίες των
υποψηφίων σε µέσα κονωνικής δικτύωσης και επίδραση στη διαδικασία επιλογής. Επιπλέον κρίθηκαν
πολύ βοηθητικές.

5.1 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / MEDIA RICHNESS

Η θεωρία του πλούτου των µέσων ενηµέρωσης (Daft & Lengel, 1986), γνωστή και ως θεωρία
πλούτου πληροφοριών (Daft & Lengel, 1984) είναι µία σηµαντική θεωρία που λάβαµε υπόψιν για τη
διεκπαιρέωση της έρευνας µας. Η θεωρία αυτή υποστήριξε αρχικά τη σχετική αποτελεσµατικότητα
των διαφόρων µέσων επικοινωνίας για τη µείωση της αµφιβολίας στην οργανωτική λήψη αποφάσεων.
Έχει εφαρµοστεί επίσης στις διαπροσωπικές καταστάσεις είτε επίσηµα είτε ανεπίσηµα. Ο όρος θεωρία
του πλούτου των µέσων ενηµέρωσης συχνά χρησιµοποιείται

στη βιβλιογραφία για να µέσα

επικοινωνίας που υποστηρίζουν πολλαπλά συστήµατα προφορικής και µη λεκτικής γλώσσας.
Η θεωρία του πλούτου των µέσων ενηµέρωσης είναι από τις πιο βασικές θεωρίες (D'Urso &
Rains, 2008). Αυτή η κατασκευή, µε τη σειρά της, ορίζεται θεωρητικά από τέσσερις υποδιαστάσεις:
(1) τον αριθµό των συστηµάτων που υποκινούνται από ένα µέσο, (2) την αµεσότητα της
ανατροφοδότησης που παρέχεται από ένα µέσο 3) τη δυνατότητα φυσικής γλώσσας 4) εξατοµίκευση
µηνυµάτων (δηλαδή, ο βαθµός στον οποίο µπορεί να γίνει ένα µήνυµα για ένα συγκεκριµένο άτοµο).
Έτσι, , η επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο είναι ο τρόπος που µπορεί να προσφέρει µεγαλύτερο
όγκο πληροφοριών, διότι περιλαµβάνει συστήµατα πολλαπλών σηµείων, αλληλεπιδράσεις
αποστολέα-δέκτη (που παρέχουν µεγάλη αµεσότητα ανατροφοδότησης), φυσική γλώσσα και
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συγκεκριµένα µηνύµατα. Τα τηλέφωνα, τα γράµµατα και τα µνηµόνια προσφέρουν µειωµένα επίπεδα
πλούτου πληροφοριών.
Η θεωρία υποστηρίζει ότι υπάρχει µια αντιστοιχία µεταξύ της αµφιβολίας µιας κατάστασης
µηνυµάτων και του πλούτου των πληροφοριών που θα συλλεχθούναπό κάποιο µέσο για να
αντιµετωπιστεί. Η µεγαλύτερη αµφιβολία απαιτεί περισσότερο πλούτο πληροφοριών των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης και η µικρότερη αµφιβολία απαιτεί πιο ευέλικτα µέσα ενηµέρωσης.
Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός αν και ανήκει στον τοµέα της οργανωτικής επικοινωνίας, έχει
ξεκίνησε µε περίεργο τρόπο εµπειρικής στήριξης. Η πρώτη εµπειρική έρευνα της θεωρίας (Daft,
Lengel, & Trevino, 1987), ξεκίνησε εφόσον ο ερευνητής ζήτησε από τα διευθυντικά στελέχη να
υποδείξουν σε ερωτηµατολόγιο τι µέσα θα χρησιµοποιούσαν για να απευθύνουν έναν κατάλογο
διαφόρων καταστάσεων επικοινωνίας. Αυτές οι καταστάσεις είχαν αξιολογηθεί από άλλους
συµµετέχοντες στην έρευνα όσον αφορά την αµφιθυµία τους. Ο βαθµός στον οποίο οι επιλογές των
µέσων ενηµέρωσης των διαχειριστών των δοκιµών (από την άποψη του πλούτου) ταιριάζουν µε την
αβεβαιότητα των καταστάσεων οδήγησαν σε βαθµολογία ευαισθησίας στα µέσα ενηµέρωσης για κάθε
διαχειριστή. Μέσω της επιθεώρησης των αξιολογήσεων προσωπικού των ίδιων διευθυντών, οι
ερευνητές βρήκαν µια συσχέτιση µεταξύ της ευαισθησίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και των
επιδόσεων των διευθυντών. Αυτά τα αποτελέσµατα ερµηνεύτηκαν υποστηρίζοντας τη θεωρία.
Οι Walther and Parks (2002 υποστήριξαν ότι η θεωρία είναι αναξιόπιστη . Η ανησυχία τους
επικεντρώθηκε στις τέσσερις υποδιαστάσεις του πλούτου. Όταν εφαρµόζουµε αυτά τα κριτήρια στα
παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης, είναι εύκολο να δούµε ότι και οι τέσσερις διαστάσεις τείνουν να
διαφέρουν το ένα µε το άλλο καθώς συγκρίνουν τα µέσα. Καθώς κάποιος αποµακρύνεται από
πρόσωπο µε πρόσωπο για παράδειγµα, υπάρχουν λιγότερα συστήµατα κώδικα, λιγότερη άµεση
ανάδραση, λιγότερη φυσική γλώσσα και µικρή προσωποποίηση µηνυµάτων. Ωστόσο, η χρήση του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν επιβεβαιώνει αυτή την άποψη . Αν και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
είναι γενικά βασισµένο στο κείµενο και ως εκ τούτου χαµηλό σε πολλαπλούς κωδικούς, µπορεί να
ανταλλάσσεται σχετικά γρήγορα (εάν όλοι οι παραλήπτες είναι συνδεδεµένοι ταυτόχρονα), µπορεί να
χρησιµοποιεί φυσική γλώσσα (ή επίσηµη γλώσσα) και έχει την ικανότητά να εξατοµικεύει το µήνυµα
. Οµοίως, κάποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει το Facebook και το linked in για να µεταδώσει
πληροφορίες για τον εαυτό του σε ένα µεγάλο κοινό. Διαθέτουν επιλογές µε τις οποίες µπορεί κάποιος
να στείλει προσωποποιηµένο µήνυµα ιδιωτικά.
Στη δική µας έρευνα για παράδειγµα η οποία είναι βασισµένη στη χρήση του linked in, το
συγκεκριµένο κοινωνικό µέσο περιέχει πλήθος πληροφοριών που χρησιµοποιείται από τους recruiters
για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για µία θέση εργασιας. Σχετικά µε τη θεωρία του
πλούτου των µέσων ενηµέρωσης,

µέσω αυτού µπορούν να µεταδωθούν πληροφορίες για τους

υποψηφίους σε ένα µεγάλο κοινό, υπάρχει αµεσότητα της ανατροφοδότησης, δυνατότητα φυσικής
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γλώσσας, εξατοµίκευση µηνυµάτων. Για αυτό το λόγο υποθέτουµε πως επηρεάζουν σηµαντικά την
επιλογή ενός υποψηφίου από τους recruitres.
Όπως δείχνουν τα παραδείγµατα αυτά, η θεωρία για τον πλούτο των µέσων δεν προσφέρει
σαφή µέθοδο αποδιδόµενης µιας ενιαίας αξίας πλούτου όταν τα βασικά κριτήρια που συνθέτουν τον
πλούτο ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν πολύ διαφορετικές αξίες και οι ερευνητές δεν µπορούν να
εφαρµόσουν το µοντέλο σε µέσα που προσφέρουν τόσο µεγάλη ποικιλία στα χαρακτηριστικά
πλούτου. Παρά τη δυσκολία εµπειρικής υπόστασης, η θεωρία του πλούτου των µέσων ενηµέρωσης
εξακολουθεί να εφαρµόζεται στα νέα µέσα και στις κοινωνικές επαφές.
Από τη άλλη, οι Hancock, Thom-Santelli και Ritchie (2004) µελέτησαν τη θεωρία του
πλούτου των µέσων ενηµέρωσης σε µια έρευνα που σχετίζεται µε το τι µέσα ενηµέρωσης
χρησιµοποιούν οι άνθρωποι για να εξαπατήσουν κάποιον. Υποστήριξαν ότι το ψέµα µπορεί να
θεωρηθεί αµφιλεγόµενο µήνυµα και, ως εκ τούτου, τα άτοµα θα πρέπει να συνοµιλήσουν πρόσωπο µε
πρόσωπο ή στο ηλέφωνο για εξαπάτηση πιο συχνά από ό, τι θα επέλεγε η συνοµιλία µε βάση το
κείµενο ή το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Σε έρευνα βέβαια που διηξήχθη η επικοινωνία µε τηλέφωνο
ήταν η πιο συχνή διαδικασία για εξαπάτηση, και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ήταν χρησιµοποιήθηκε
ελάχιστα έως καθόλου για εξαπάτηση.
Οι Hancock et αϊ. (2004) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι ιδιώτες αντιστέκονται στη χρήση
µέσων που µπορούν να εγγραφούν έτσι ώστε τα ψέµατά τους να µην µπορούν να ληφθούν αργότερα ή
να προσκοµίσουν αποδεικτικά στοιχεία µε τα οποία να τα συγκρατούν. Έτσι στη δική µας έρευνα
είναι αποτελεσµατικό οι recruiters να αξιολογούν πληροφορίες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης για
την επιλογή ενός εργαζοµένου διότι ο τελευταίος είναι λιγότερο πιθανόν να επέλεγε να καταγράψει
ψέµατα όσων αφορά χαρακτηριστικά και δεξιότητες του διότι, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως
αποδείξεις και ο ίδιος αργότερα να έχει κυρώσεις.

5.2 ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ / SIGNALING THEORY
Ο Donath (1999) βασισµένος στον σκεπτικισµό υποστήριξε µία δική του θεωρία.. Πριν από
τη θέση του Donath υπήρχαν διάφορε απόψεις που µιλούσαν για την ευκολία της εξαπάτησης µέσω
διαδικτίου, λόγω ανωνυµίας . Αν και η ανωνυµία µπορεί να εννοιολογηθεί µε διάφορους πιθανούς
τρόπους που αφορούν την επικοινωνία µέσω διαδικτύου. (Rains & Scott, 2007). Φυσικά , τα άτοµα
µπορούν να πουν ψέµατα για τον εαυτό τους (online ή εκτός) δηλώνοντας τα πραγµατικά τους
ονόµατα ή ψευδώνυµα. Για µια καλύτερη εξήγηση για τον λόγο που οι άνθρωποι δυσπιστούν στις
αυτο-παρουσιάσεις των άλλων είναι απαραίτητη και η προσέγγιση του Donath (1999) ο οποίος
παρέχει µια λογική για να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι εµπιστεύονται πολλές µορφές πληροφορίες που
µεταδίδονται εκτός γραµµής και είναι πιο διαδεδοµένες στα κοινωνικά µέσα.
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Σύµφωνα µε τον Donath, η θεωρία της σηµατοδότησης βασίστηκε τα στην οικονοµία και τη
βιολογία, την οποία ο Donath στη συνέχεια αξιοποίσηε πρακτικά για να ελέγχξει απόψεις σε φόρουµ
συζήτησης καταγεγραµένες µε κείµενο. Η θεωρία σηµατοδότησης και οι έρευνες του Donath (2007),
δείχνουν «γιατί ορισµένα σήµατα είναι αξιόπιστα και άλλα δεν είναι». Στο πλαίσιο της θεωρίας
σηµατοδότησης υπάρχουν δύο τύποι σηµάτων. Τα σήµατα αξιολόγησης είναι αντικείµενα που έχουν
µια εγγενή και φυσική σχέση µε κάποια χαρακτηριστικά µε τα οποία συνδέονται. Ένα ζώο που έχει
πολύ µεγάλα κέρατα µας αποδεικνύει ότι µάλλον είναι ισχυρό. Αυτό είναι ένα σήµα. (Donath, 1999),
Τα συµβατικά σήµατα, από την άλλη πλευρά, φέρουν κοινωνικά καθορισµένες συµβολικές
σχέσεις µε τις αναφορές τους. Οι προφορικοί ισχυρισµοί σχετικά µε την κατοχή κάποιου
χαρακτηριστικού, όπως η ισχύς, µπορούν να γίνουν συµβατικά κατανοητοί ως προς την πρόθεση της
αξίωσης, αλλά τελικά, τα συµβατικά σήµατα δεν είναι τόσο αξιόπιστα όσο τα σήµατα αξιολόγησης.
Τα συµβατικά σήµατα κατασκευάζονται ευκολότερα , και ως εκ τούτου είναι λιγότερο αξιόπιστα.
Στις online συζητήσεις βασισµένες σε κείµενο, που προτάθηκαν από τον Donath (1999),
κυριαρχούν τα συµβατικά σήµατα, αφού αυτές οι συζητήσεις αποτελούνται µόνο από προφορικές
δηλώσεις. Επειδή οι αυτοπεριγραφικοί ισχυρισµοί µπορούν εύκολα να παραβιαστούν µέσω λεκτικής
οµιλίας, υποστηρίζει, υπάρχει σηµαντική επιφυλακτικότητα σχετικά µε το κατά πόσο µπορούν να
εµπιστευτούν οι χρήστες online ότι είναι αυτοί που λένε ότι είναι. «Οι αυτο-περιγραφές σε
διαδικτυακά προφίλ είναι ως επί το πλείστον συµβατικά σήµατα, είναι εξίσου εύκολο να
πληκτρολογήσετε 24 ή 62, όπως είναι η πραγµατική ηλικία ενός ατόµου, ή να βάλλετε το Μ αντί του
Φ ως φύλο» (Donath, 2007).
Η εφαρµογή της θεωρίας σηµατοδότησης από το Donath (1999, 2007) φαίνεται να έχει
περιορισµένη προβλεπτική χρησιµότητα και να εγείρει ορισµένα ερωτήµατα εγκυρότητας. Δεν
υπάρχει καµία βάσιµη απόδειξη ότι οι χρήστες πρέπει να είναι ύποπτοι για απόψεις που έχουν
καταγρέψει

και αυτο-περιγραφές ψεύτικες. Αν και το πλαίσιο µας βοηθά να κατανοήσουµε το

σεβασµό στο διαδίκτυο, δεν παρέχει πολλά όσον αφορά τις διακυµάνσεις στις εκτιµήσεις των
παρατηρητών για την αληθινή επαλήθευση των άλλων ( Metzger, Flanagin, Eyal , Lemus & McCann,
2003, Sundar, 2008). Δεύτερον, η θεωρία δεν εξετάζει εάν υπάρχουν αξιόπιστα χαρακτηριστικά που
µεταδίδονται µόνο µέσω κειµένου και γλώσσας. Είναι δύσκολο να φανταστούµε, για παράδειγµα, ότι
ένα άτοµο θα µπορούσε να µεταφέρει το πως αρθρώνει λέξεις ή αν έχει χιούµορ σε απευθείας
σύνδεση εκτός αν ο άνθρωπος είχε πραγµατικά αυτά τα χαρακτηριστικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν
κάποιος αναφέρει κάτι µε λέξεις θα πρέπει να αποτελεί η συµπεριφορά αυτή σήµα αξιολόγησης και
όχι συµβατικό . Αυτές και άλλες ιδιότητες που η γλώσσα µπορεί να µεταφέρει µε αξιοπιστία δεν
εξετάζονται κατά την εφαρµογή της θεωρίας σηµατοδότησης
Ο Donath (2007) έχει επεκτείνει την εφαρµογή σηµατοδότησης για να εξηγήσει τα οφέλη και
τις δυνατότητες των ιστότοπων του κοινωνικού δικτύου, βοηθώντας τους παρατηρητές να εκτιµήσουν
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την αλήθεια των online ισχυρισµών των άλλων. Όπως και οι Walther και Parks (2002) που
δικαιολογούν τη θεωρία, υποστηρίζουν ότι αν κάποιος επικοινωνεί µε άλλα άτοµα στο κοινωνικό
δίκτυο του ενδιαφερόµενου είναι πολύ σπάνιο ο ενδιαφερόµενος να προκαλέσει εξαπάτηση. Από τη
σκοπιά της θεωρητικής σηµατοδότησης, η ικανότητα του παρατηρητή να διακρίνει την εξαπάτηση
ενός ατόµιου µπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές κυρώσεις ή τιµωρίες για το άτοµο. Αυτές οι
αρνητικές επιπτώσεις θεωρούνται κίνητρο στους χρήστες των ιστότοπων του κοινωνικού δικτύου να
προφυλάξουν τα προφίλ τους. Έτσι, οι ιστότοποι του κοινωνικού δικτύου, σε αντίθεση µε τα
συστήµατα συζήτησης που βασίζονται σε κείµενο, θα πρέπει να µειώσουν την εξαπάτηση και να
αυξήσουν την εµπιστοσύνη που έχουν οι χρήστες σε άλλους.
Όσον αφορά λοιπόν τη δική µας έρευνα η οποία σχετίζεται µε το κατά πόσο επηρεάζει η
αρνητική πληροφόρηση που εκλαµβάνεται από τα κοινωνικά δίκτυα των υποψηφίων την τελική τους
επιλογή, κατά τον Donath (1999) signals αρνητικής πληροφόρησης θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν
οι µη επαγγελµατικές φωτογραφίες, poor communication skills και bad mouthing των υποψηφίων τα
οποία αναλύσαµε παραπάνω. Σύµφωνα µε τη θεωρία σηµατοδότησης οι recruiters λαµβάνουν τα
χαρακτηριστικά αυτά ως σήµατα αξιολόγησης και εφόσον θεωρούνται αξιόπιστα µπορούν κάλλιστα
να θέσουν σε κίνδυνο την επιλογή του υποψηφίου για µία θέση εργασίας, αν στον ιδιο παρατηρηθεί
κάποιο ή και όλα τα παραπάνω αρνητικά σήµατα σε κάποιο κοινωνικό του µέσο (όπως κυρίως linked
in, αλλά και twitter ή facebook). Συγκεκριµένα όµως θα επικεντρωθούµε στις φωτογραφίες που
εκλαµβάνονται ως αρνητικά σήµατα (unprofessional photos) ή ως θετικά αντίστοιχα (professional
photos) στο Linked in όταν ο υποψήφιος είναι άντρας ή γυναίκα και πως αυτό επιδρά στο κατά πόσο
είναι αποτελεσµατικός στην εργασία του ένας υποψήφιος, στο πως επιδρά στη γενικότερη αξιολόγηση
του και στη πιθανότητα να τον προτείνουν σε κάποια θέση εργασίας ως άξιο να προσληφθέι.
Πρακάτω είναι οι υποθέσεις που θα προσπαθήσουµε να επαληθεύσουµε µέσα από την έρευνα
µας :
ΥΠΟΘΕΣΗ 1: Οι µη επαγγελµατικές φωτογραφίες στο linked in επηρεάζουν αρνητικά την
επιλογή ενός υποψηφίου.
ΥΠΟΘΕΣΗ 2: Ένας υποψήφιος άντρας ή γυναίκα, είναι πιθανό να µη προσληφθεί σε µία
θέση εργασίας λόγω µη επαγγελµατικής φωτογραφίας
ΥΠΟΘΕΣΗ 3: Οι µη επαγγελµατικές φωτογραφίες έχουν µεγαλύτερη αρνητική επιρροή
στους recruiters όταν ο υποψήφιος είναι γυναίκα.
ΥΠΟΘΕΣΗ 4: Εάν ο υποψήφιος διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για µία θέση η µη
επαγγελµατική φωτογραφία του linked in profile δεν ασκεί αρνητική επιρροή.
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5.3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / SOCIAL INFORMATION PROCESSING,
SIP
Η θεωρία της επεξεργασίας των κοινωνικών πληροφοριών (SIP) (Walther, 1992) έχει γίνει
ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο πλαίσιο για την εξήγηση και την πρόβλεψη των διαφορών µεταξύ
επικοινωνίας µε µέσα επικοινωνίας και off-line επικοινωνίας. Η θεωρία επιδιώκει να εξηγήσει πως οι
πληροφορίες που συλλέγονται από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εξίσου σηµαντικές µε τις
πληροφορίες που εξάγοντα από µια επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο. (off-line επικοινωνία)
Η θεωρία αναγνωρίζει ρητά ότι η επικοινωνία µε µέσα επικοινωνίας στερείται των µη
λεκτικών σηµάτων επικοινωνίας που συνοδεύουν την επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο. Διαφέρει,
ωστόσο, από τις θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η έλλειψη µη λεκτικών παραγόντων παρακωλύει τις
εντυπώσεις και τις σχέσεις . Η θεωρία SIP διατυπώνει την υπόθεση ότι οι υπεύθυνοι επικοινωνίας
έχουν κίνητρο να αναπτύξουν διαπροσωπικές εντυπώσεις και συγγένεια ανεξάρτητα από το µέσο.
Προτείνει επίσης ότι όταν οι µη λεκτικές υποδείξεις δεν είναι διαθέσιµες, οι επικοινωνοί
προσαρµόζουν τη διαπροσωπική επικοινωνία (καθώς και την οργάνωση) σε όποιες παραµέτρους
παραµένουν διαθέσιµες µέσω του καναλιού που χρησιµοποιούν. Έτσι, σε µια επικοινωνία µε µέσα
επικοινωνίας βασισµένη στο κείµενο, η θεωρία υποστηρίζει ότι τα άτοµα είναι σε θέση να
εκλαµβάνουν αξιόλογες πληροφορίες αποκωδικοποιόντας αυτές. Αν και πολλοί µελετητές της
θεωρίας έχουν ερµηνεύσει αυτό το επιχείρηµα για να αναφερθούν σε σήµατα στο κείµενο όπως
δακτυλογραφηµένα χαµόγελα ( Derks, Bos, & von Grumbkow, 2007), η θεωρία αναφέρεται
ουσιαστικά στο γλωσσικό περιεχόµενο από το οποίο µπορούν να εξαχθούν αξιόλογες πληροφορίες.
Ένα δεύτερο σηµαντικό επιχείρηµα της SIP είναι ότι η επικοινωνία µε µέσα επικοινωνίας
λειτουργεί απαιτεί λιγότερο χρόνο για να εξαχθούν πληροφορίες και να δηµιουργηθούν απόψεις από
την επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο. Επειδή η λεκτική επικοινωνία µε µη λεκτικές υποδείξεις
µεταφέρει ένα µέρος των πληροφοριών της πολυτροπικής επικοινωνίας, οι λειτουργίες επικοινωνίας
θα πρέπει να απαιτούν περισσότερο χρόνο για να πραγµατοποιηθεί. Οι άνθρωποι σε µία λεκτική
επικοινωνία χρειάζονται πολύ χρόνο προκειµένου να συγκεντρώσουν επαρκείς πληροφορίες µε τις
οποίες να κατασκευάσουν συµπεράσµατα και απόψεις, ενώ στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης η
διαδικασία θα γινόταν γρηγορότερα.
Σε σχέση µε τον πρώτο σηµαντικό θεωρητικό ισχυρισµό, πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι οι
επικοινωνιακοί φορείς προσαρµόζουν τις κοινωνικές έννοιες στη γλώσσα επικοινωνίας µε µέσα
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επικοινωνίας που διαφορετικά θα εκφράζονταν µη λεκτικά. Οι Walther, Loh και Granka (2005) σε
έρευνα τους συζήτησαν µε κάποια άτοµα ένα αµφιλεγόµενο ζήτηµα πρόσωπο µε πρόσωπο και µέσω
chat σε υπολογιστή. Πριν από τη συζήτησή τους, οι ερευνητές ώθησαν ένα από τα µέλη να αυξήσει ή
να µειώσει τη φιλικότητα του προς το άλλο άτοµο, ανεξάρτητα από το αν αυτό το άτοµο επέλεξε να
το πράξει. Ο αφελής συνεργάτης αξιολόγησε το σύντροφο µετά την ολοκλήρωση της
αλληλεπίδρασης, αναφέροντας πως υπάρχει αµεσότητα και

αγάπη στην επικοινωνία τους. Οι

κωδικογράφοι ακολούθως ανέλυαν τις ηχογραφήσεις των συνοµιλητών πρόσωπο µε πρόσωπο για τις
φωνητικές και λεκτικές συµπεριφορές που αντιστοιχούσαν στις διακυµάνσεις των εκτιµήσεων
αµεσότητας και αγάπης. Ένας αριθµός φωνητικών συνθηκών έδωσε τη µεγαλύτερη επίδραση στη
σχεσιακή επικοινωνία, ακολουθούµενη από µια οµάδα συγκεκριµένων κινητικών συµπεριφορών. Η
λεκτική επικοινωνία δεν είχε σηµαντική επιρροή στη πεποίθηση πως υπήρχε αµεσότητα και αγάπη.
Τέλος, δεν υπήρξε µικρότερη διακύµανση από τις λεκτικές παραποµπές επικοινωνίας µε µέσα
επικοινωνίας από ό, τι οι µη λεκτικές υποδείξεις που αντιπροσώπευαν στην αλληλεπίδραση πρόσωπο
µε πρόσωπο.
Οι Tanis και Postmes (2003) διαπίστωσαν ότι η παρουσίαση των φωτογραφιών των
συνεργατών ή η ανταλλαγή βιογραφιών πριν από την αλληλεπίδραση των χρηστών επικοινωνίας µε
µέσα επικοινωνίας λειτουργεί ισοδύναµα καλά στην ενδυνάµωση των διαπροσωπικών προσδοκιών.
Προηγουµένως, η έρευνα SIP ήταν περισσότερο προσανατολισµένη σε λεκτικές ανταλλαγές, όπως οι
βιογραφικές αποκαλύψεις των χρηστών, οι δηλώσεις συµπεριφοράς και το ύφος. Ως εκ τούτου, αξίζει
να σηµειωθεί ότι οι φωτογραφικές πληροφορίες φαίνεται ότι λειτουργούν παρόµοια µε το βιογραφικό
κείµενο. Οι Westerman, Van Der Heide, Klein και Walther (2008) προσέφεραν µια πιο εξελιγµένη
προσέγγιση στις πιθανές επιδράσεις και αναφέρθηκαν σε φωτογραφίες στο διαδίκτυο υποστηρίζοντας
και αυτοί τη SIP.
Αυτοί οι ερευνητές επανεξέτασαν τη ριζική πρόταση του SIP ότι τα µέσα µε µικρότερο εύρος
ζώνης µεταδίδουν λιγότερες πληροφορίες ανά ανταλλαγή από ότι τα µέσα µε µεγαλύτερο εύρος
ζώνης, επηρεάζοντας τον ρυθµό της δηµιουργίας εντυπώσεων και τη σχεσιακή ανάπτυξη. Εξέτασαν
διάφορα είδη προσωπικών πληροφοριών από αυτήν την οπτική γωνία.
Ως αποτέλεσµα, υποστήριξαν ότι κάποια είδη πληροφοριών είναι ταχύτερα και µεταδίδουν
περισσότερες κοινωνικές πληροφορίες σε ένα µικρό χρονικό διάστηµα, π.χ. φωτογραφίες ή βίντεο)
και άλλα είναι πιο αργά. Αυτός ο απλός ισχυρισµός ήταν βασισµένος στη SIP. «µια εκτεταµένη
προβολή των ταχύτερων και πιο αργών µέσων επιτρέπει τη µεγαλύτερη εµβέλεια και ένα ευρύτερο
φάσµα προβλέψεων σχετικά µε τα νέα, πολυτροπικά µέσα» Η θεωρία αρχικά σχεδιάστηκε για να
εξηγήσει αυτό.
Παρά το γεγονός ότι κάποιοι ερευνητές προσθέτουν τις οπτικές πληροφορίες στο πλαίσιο SIP,
πρόσφατες µελέτες έχουν υποτηρίξει ότι δεν υπάρχουν αξιόλογες επιδράσεις στην προσέλκυση και
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στη µείωση της αβεβαιότητας όταν πρόσθετες λεπτοµέρειες εµφανίζονται παράλληλα µε επικοινωνία
µε µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε µια µελέτη, οι Antheunis, Valkenburg και Peter (2007) ανέπτηξαν
πρόσωπο µε πρόσωπο δικτυακή επικοινωνία µε ένα σύστηµα ανταλλαγής άµεσων µηνυµάτων και ένα
υβριδικό στιγµιαίο αγγελιοφόρο που παρουσίαζε οπτικές πληροφορίες για έναν συνεργάτη της dyadic
παράλληλα µε την κειµενική επικοινωνία µε µέσα επικοινωνίας. Μετά από µια συνάντηση γνωριµίας,
δεν προέκυψαν σηµαντικές διαφορές στη διαπροσωπική έλξη µεταξύ αυτών των συνθηκών. Οι
οπτικές πληροφορίες στην πραγµατικότητα αύξησαν τη συχνότητα των προσωπικών ερωτήσεων, σε
αντίθεση µε τα προηγούµενα ευρήµατα ότι οι αποκαλυπτικές και προσωπικές ερωτήσεις ήταν
αναλογικά πιο συχνές στην επικοινωνία µε µέσα επικοινωνίας απ 'ό, τι στις αλληλεπιδράσεις πρόσωπο
µε πρόσωπο (Tidwell & Walther, 2002).
Τέλος. Μια άλλη µελέτη από τους Antheunis, Valkenburg και Peter (2010) υποστήριξε ότι οι
ιστότοποι του κοινωνικού δικτύου παρέχουν µια πληθώρα ασύγχρονων και απρόσβλητων
βιογραφικών, πολυτροπικών (εικαστικών) και κοινωνιοµετρικών πληροφοριών για άλλους
ανθρώπους. Ως εκ τούτου, προέβλεπαν ότι αυτές οι εναλλακτικές µορφές κοινωνικής πληροφόρησης
αναµένεται να είναι οι κύριες πηγές µείωσης της αβεβαιότητας για τους άλλους, χωρίς να χρειάζεται
να γίνεται προσφυγή στη διαδραστική επικοινωνία µέσω κειµένου.
Συνδυάζοντας λοιπόν τα ευρήµατα των παραπάνω µελετών στη θεωρία επεξεργασίας
κοινωνικών πλροφοριών µε τη δική µας έρευνα, η συγκέντρωση πληροφοριών από µέσα επικοινωνίας
από τους recruiters για κάποιον υποψήφιο αιτούντα θέσης εργασίας µπορεί να χαρακτηριστεί
αξιόπιστη και δε θα διαφέρει από τη συγκέντρωση πληροφοριών εάν υπάρξει πρόσωπο µε πρόσωπο
επικοινωνία. Για αυτό το λόγο είναι πολύ πιθανό αρνητικές πληροφορίες που εκλαµβάνονται από
µέσα επικοινωνίας (µη επαγγελµατικες φωτογραφίες, bad mouthing, poor communication skills) να
επηρεάσουν αρνητικά την επιλογή των υποψηφίων. Ειδικότερα από το linked in, εφόσον περιέχει
πληροφορίες υποψηφίων σχετικές µε την εργασία µπορούν να εξαχθούν αξιόλογες και χρήσιµες
πληροφορίες για τους recruiters που θα τους βοηθήσουν στην επιλογή και όσον αφορά τη χρονική
διακύµανση που υποστηρίζει η θεωρία επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών , µπορούν να
εξαχθούν και πολύ γρηγορότερα από µία λεκτική επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο που ίσως
αποδειχθεί χρονοβόρα.

ΥΠΟΘΕΣΗ 5: Η µελέτη των πληροφοριών που προκύπτουν από ένα linkled in προφίλ
επηρεάζει το ίδιο σηµαντικά την επιλογή ενός υποψηφίου όπως θα επηρέαζε και η εξαγωγή
πληροφοριών από µία επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
6.1

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

VIGNETTE

/

EXPERIMENTAL

VIGNETTE

METHODOLOGY (EVM)
Yπάρχουν πολλοί ορισµοί για το τι αποτελεί Πειραµατική Μεθοδολογία Vignette. Ο ορισµός
χρησιµοποιείται

από τους Atzmulerler και Steiner (2010): «µια σύντοµη, προσεκτικά

κατασκευασµένη περιγραφή ενός ατόµου, αντικειµένου ή κατάστασης, που αποτελεί συστηµατικό
συνδυασµό χαρακτηριστικών». Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της EVM είναι ότι δεν περιορίζεται
στο να παρουσιάζεται µόνο σε γραπτή µορφή, συνήθως περιλαµβάνει και εικόνες, βίντεο και άλλα
µέσα (Hughes & Huby, 2002). Η EVM περιλαµβάνει δύο κύριους τύπους µεθοδολογίας: ο πρώτος
αξιολογεί ρητές λήψεις αποφάσεων (paper people studies) και ο δεύτερος,

µε υποθετικά

κατασκευασµένα από τον ερευνητή δεδοµένα, αξιολογεί σιωπηρές διαδικασίες λήψης αποφάσεων
(policy capturing and conjoint analysis) . Στη δική µας έρευνα χρησιµοποιήσαµε policy capturing
µεθοδολογία , την οποία θα αναλύσουµε παρακάτω. (Aguinis & Bradley, 2014)
Όσον αφορά την Πειραµατική Μεθοδολογία Vignette Ο Sauer (2011) εξέτασε τις αιτιώδεις
επιδράσεις του στιλ ηγεσίας στα µέλη της οµάδας, αντιλήψεις για την αποτελεσµατικότητα της
ηγεσίας και την απόδοση της οµάδας. Η EVM ήταν µια κατάλληλη µεθοδολογία επειδή επέτρεψε τον
πειραµατικό έλεγχο των χειραγώµενων προηγουµένων. Ο Sauer υλοποίησε µια µελέτη EVM µε
βίντεο Vignette, αυξάνοντας έτσι τον πειραµατικό ρεαλισµό, και επιπλέον, οι συµµετέχοντες
ολοκλήρωσαν το πειραµατικό έργο στο διαδίκτυο από το δικό τους περιβάλλον. Επίσης, οι
συµµετέχοντες προσελήφθησαν µέσω της βάσης δεδοµένων των αποφοίτων του πανεπιστηµίου,
καταλήγοντας σε ένα δείγµα που περιλάµβανε πάνω από 80% µη φοιτητές. Λόγω του ελέγχου που
παρέχεται µε τη χρήση της EVM, ο Sauer συγκέντρωσε αιτιακές ενδείξεις σχετικά µε τη διαδραστική
επίδραση της νέας θέσης ηγέτη και του στυλ ηγεσίας στις αντιλήψεις της αποτελεσµατικότητας του
ηγέτη και της απόδοσης της οµάδας. (Aguinis & Bradley, 2014)
Οι McKelvie, Haynie και Gustavsson (2011) ασχολήθηκαν µε τον αντίκτυπο της
αβεβαιότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των επιχειρηµατιών. Χρησιµοποίησαν την policy
capturing (που θα αναλύσουµε παρακάτω) που ανήκει στην Πειραµατική µεθοδολογία Vignette
(EVM), διότι ενδιαφέρονταν για την εκτίµηση των σιωπηρών διαδικαασιών λήψεων αποφάσεων. Η
µελέτη αυτή περιελάµβανε δείγµα νέων παραγόντων λήψης αποφάσεων για προϊόντα, και οι έγγραφες
Vignette τους παρουσιάστηκαν ηλεκτρονικά. Με τον χειρισµό ανεξάρτητων µεταβλητών που
εµπλέκονται σε διάφορους τύπους ευκαιριών, οι McKelvie et al. ήταν σε θέση να συγκεντρώσουν
στοιχεία σχετικά µε το ποιος τύπος αβεβαιότητας επηρέασε το αν οι επιχειρηµατίες επιλέγουν να
εκµεταλλευτούν ή όχι ευκαιρίες. Τα προαναφερθέντα παραδείγµατα δείχνουν ότι η χρήση της EVM
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µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές ιδέες και γνώση σχετικά µε τις αιτιώδεις σχέσεις. (Aguinis &
Bradley, 2014)

6.2 POLICY CAPTURING METHODOLOGY
Γενική φύση
Η µέθοδος

policy capturing είναι µια στατιστική µέθοδος που χρησιµοποιείται στην

κοινωνική ψυχολογία για την ποσοτικοποίηση της σχέσης µεταξύ της κρίσης ενός ατόµου και των
πληροφοριών που χρησιµοποιήθηκαν για να γίνει αυτή η κρίση. Οι εκτιµήσεις policy capturing
βασίζονται σε µοντέλα ανάλυσης παλινδρόµησης. στην οποία οι συµµετέχοντες καλούνται να λάβουν
αποφάσεις ανταποκρινόµενοι σε µια σειρά αποφάσεων ή στην επίλυση προβληµάτων σεναρίων που
παρουσιάζει ο ερευνητής. Η συγκεκριµένη µέθοδος είναι µια τεχνική που χρησιµοποιείται για να
εξετάσει πώς οι άνθρωποι λαµβάνουν αποφάσεις. Θεωρείται µια µορφή ανάλυσης κρίσης και έχει
εφαρµοστεί σε µια ποικιλία ρυθµίσεων και πλαισίων ( Cooksey, 1996).
Η policy capturing εξελίχθηκε από το πιθανοτικό µοντέλο " lens " (φακοί)

του Egon

Brunswik, όπου οι ερωτηθέντες χρησιµοποιούν κεντρικά σηµεία από το περιβάλλον και τα
ερµηνεύουν αναπτύσσοντας κρίσεις σχετικά µε τη φυσική ή την κοινωνική πραγµατικότητα
(Cooksey, 1996, Hammond, 1966). Σε αυτό το µοντέλο ατοµικής αντίληψης, η διαδικασία αιτίας και
αποτελέσµατος περιγράφεται ως φακός. Το περιβάλλον διασκορπίζει πληροφορίες, το άτοµο
λαµβάνει υπόψη µόνο ένα περιορισµένο ποσό αυτών των πληροφοριών και στη συνέχεια
ανασυνδυάζει αυτές τις πληροφορίες για να προβάλλει µια άποψη του περιβάλλοντος. (Scullen et al,
2002)
Η policy capturing είναι ένα παράδειγµα αυτού που κάλεσε ο Carroll και ο Johnson (1990)
σταθµισµένα πρόσθετα ή µοντέλα εισροών-εκροών. Τα µοντέλα σταθµισµένων προσθέτων
εκφράζουν την απόφασή των αποτελεσµάτων ως µαθηµατικές λειτουργίες χαρακτηριστικών
κατάστασης. Τα µοντέλα σταθµισµένων προσθέτων διαφέρουν από τα µοντέλα διαδικασιών που
αφορούν τις βασικές ψυχολογικές θεωρίες της λήψης αποφάσεων και επιδιώκουν τη βελτίωση της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και συναφείς τεχνικές, Πλεονεκτήµατα της σύλληψης πολιτικής σε
σχέση µε τους παραδοσιακούς πειραµατικούς σχεδιασµούς περιλαµβάνουν τη συστηµατική
δειγµατοληψία των ερεθισµάτων και τον έλεγχο της συγχύσεως (Scullen et al , 2002). Ο ερευνητής
µπορεί να επικεντρωθεί σε συγκεκριµένα ερεθίσµατα και, επαναλαµβάνοντας αυτά τα ερεθίσµατα,
αξιολογεί την αξιοπιστία των δεδοµένων. Οι µελέτες µε policy capturing παρέχουν επίσης σχετικά
υψηλό βαθµό ελέγχου πάνω από συγχύσεις (δηλ. έχουν την ικανότητα να αποκλείουν ανταγωνιστικές
εξηγήσεις για τα αποτελέσµατα). Παρέχουν επίσης ένα λογικό επίπεδο ακρίβειας της µέτρησης και,
ανάλογα µε το συγκεκριµένο σχεδιασµό που χρησιµοποιήθηκε, τη γενικευσιµότητα των
αποτελεσµάτων από δείγµα σε πληθυσµό (Carroll & Johnson, 1990; McGrath, 1982). Πιθανώς η πιο
January, 2020

70

σηµαντική αδυναµία της µεθόδου policy capturing είναι η έλλειψη ρεαλισµού. Αυτό περιλαµβάνει τις
ελλείψεις και την τεχνητότητα που συνδέονται µε τις υποθετικές καταστάσεις (Scullen et al, 2002)
Η µεθοδολογία αυτή είναι τεχνητή υπό την έννοια ότι οι πραγµατικές αποφάσεις λήψης
αποφάσεων συχνά περιλαµβάνουν µια απόφαση µετά από µια ενιαία δέσµη προϋποθέσεων, όχι ένα
µεγάλο αριθµό αποφάσεων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα κάτω από διαρκώς µεταβαλλόµενα σύνολα
συνθηκών. Οµοίως, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων συνήθως δεν βασίζονται σε πληροφορίες που
τους παρέχονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα . Έτσι, διαθέτει όπως όλες οι άλλες µέθοδοι έρευνας
ισχυρά και δυνατά σηµεία που τη καθιστούν κατάλληλη για κάποιους σκοπούς και λιγότερο για
άλλους (Scullen et al , 2002)
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρθηκε από τους Sherer, Schwab και Heneman (1987),
στη µελέτη τους για το πώς οι επόπτες, στο πλαίσιο ενός ιδιωτικού νοσοκοµείου, λαµβάνουν
αποφάσεις σχετικά µε τις αυξήσεις µισθών. Οι συµµετέχοντες αυτής της µελέτης, που ονοµάστηκαν
δικαστές, έλαβαν πληροφορίες σχετικά µε ένα σύνολο εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι διέφεραν από
πέντε βασικούς παράγοντες: το επίπεδο απόδοσης ήταν µέσο ή ανώτερο, η απόδοση ήταν συνεπής ή
ασυνεπής, ο τρέχων µισθός ήταν χαµηλός, µεσαίος ή υψηλός και τα άτοµα είτε είχαν ή δεν είχαν
προσφέρει άλλη δουλειά από διαφορετικό οργανισµό. Μετά την ανάγνωση των πληροφοριών για
κάθε εργαζόµενο, οι συµµετέχοντες αποφάσισαν τότε εάν το ποσοστό και η απόλυτη αύξηση του
µισθού που θα πρότειναν. Ποιοι από τους πέντε αυτούς παράγοντες διαµορφώθηκαν στις αποφάσεις
που διέφεραν αισθητά µεταξύ των συµµετεχόντων. (Scullen et al, 2002)
Οι Hitt και Barr ανέφεραν ένα άλλο εξαιρετικό παράδειγµα policy capturing. Αυτή η µελέτη
αξιολόγησε ποιοι παράγοντες καθορίζουν τις αξιολογήσεις των αιτούντων εργασία και των
αντίστοιχων µισθών. Οι συµµετέχοντες ή οι δικαστές - 66 διευθυντές που συχνά χρειάζονται να
λάβουν παρόµοιες αποφάσεις στην επαγγελµατική τους ζωή – κλήθηκαν να διαβάσουν τις αιτήσεις
αυτών των αιτούντων και να παρακολουθήσουν µια τηλεοπτική παρουσίαση που είχε προετοιµάσει
κάθε υποψήφιος. Διάφορες µεταβλητές διέφεραν µεταξύ των αιτούντων: οι αιτούντες, για
παράδειγµα, είχαν συσσωρεύσει είτε 10 ή 15 χρόνια εµπειρίας, ήταν 35 ή 35 ετών, άνδρες ή γυναίκες,
Αφρικανοί ή Καυκάσιοι, είχαν ολοκληρώσει ένα BS ή MBA και ήταν περιφερειακοί διευθυντές
πωλήσεων ή αντιπρόεδροι πωλήσεων. Μεταγενέστερη ανάλυση έδειξε ότι οι παράγοντες που δεν
σχετίζονται µε την εµπειρία, όπως η ηλικία και το φύλο, επηρέασαν τις αποφάσεις. Επιπλέον, η
συνάφεια του κάθε παράγοντα αλληλεπίδρασε µεταξύ τους. (Scullen et al, 2002)
Oι Sekiguchi και Huber χρησιµοποιώντας και αυτοί της policy capturing µεθοδολογία
εξέτασαν τη χρήση της ενσωµάτωσης του ατόµου στον οργανισµό και του ατόµου στην εργασία
(Person–Organization Fit

PO and Person–Job Fit PJ) όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και τη

αξιολόγηση της εργασίας των εργαζοµένων.. Τα αποτελέσµατα της υποστηρίζουν ότι η διαδικασία
της τοποθέτησης PO και της προσαρµογής PJ επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά θέσης. (Sekiguchi,
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T., 2007). Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της προσαρµογής PJ, τα ευρήµατά µας δείχνουν ότι οι
υπευθύνοι λήψης αποφάσεων κατά την πρόσληψη δίνουν µεγαλύτερη προσοχή στο PJ για να των
υποψηφίων για θέσεις εργασίας, δηλαδή στο κατά πόσο ταιριάζουν στηn εργασία και όχι τόσο
στονοργανισµό γενικότερα PO. Αυτό το εύρηµα δείχνει ότι ένα χαµηλό επίπεδο PJ ενός εργαζοµένου
είναι πιθανότερο να χρησιµοποιηθεί ως ο λόγος για την απόρριψη των υποψηφίων θέσεων εργασίας
.Επειδή η PJ fit έχει σταθερή νοµική υποστήριξη για να λαµβάνει αποφάσεις επιλογής. Επιπλέον, τα
ευρήµατά µας δείχνουν ότι το βάρος που δίνεται στην PJ ταιριάζει στην αξιολόγηση της εργασίας.
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της τοποθέτησης PO, τα ευρήµατά µας δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι
λήψης αποφάσεων είναι σχετικά ανθεκτικοί σε χαµηλό επίπεδο τοποθέτησης PO. Αυτό µπορεί να
οφείλεται στο γεγονός ότι, σε αντίθεση µε το PJ fit, το PO fit έχει λιγότερη νοµική υποστήριξη για τη
λήψη αποφάσεων επιλογής. Ετσι, η απόρριψη των υποψηφίων θέσεων εργασίας µε βάση ένα χαµηλό
επίπεδο προσαρµογής της PO µπορεί να είναι λιγότερο δικαιολογηµένη. (Sekiguchi, T. ,2007).

6.3 DESIGN

Τρία ζητήµατα σχεδιασµού θα πρέπει να εξεταστούν στην έρευνα policy capturing. Πρώτον,
η φύση του ερευνητικού ζητήµατος - αν η έρευνα πρόκειται να εξετάσει ατοµικά αποτελέσµατα
απόφασης (δηλ. τα αποτελέσµατα των αποφάσεων που λαµβάνονται από συγκεκριµένα άτοµα) ή
γενικές τάσεις στα αποτελέσµατα που συγκεντρώνονται σε πολλούς φορείς λήψης αποφάσεων.
Στη δική µας έρευνα θα εξετάσουµε ατοµικά αποτελέσµατα απόφασης. Το δεύτερο ζήτηµα είναι η
αντιπροσωπευτικότητα. Αντιπροσωπευτικότητα είναι ο βαθµός στον οποίο συλλαµβάνονται
σηµαντικά στοιχεία των πραγµατικών καταστάσεων κρίσης. Σε αυτό βοηθά

η επιλογή των

κατάλληλων θεµάτων και το σχεδιασµό κατάλληλων σεναρίων και µέτρων. Το τρίτο ζήτηµα είναι ο
πειραµατικός σχεδιασµός, συµπεριλαµβανοµένων τεχνικών για τον προσδιορισµό του απαιτούµενου
αριθµού ερωτηθέντων και σενάρια. (Scullen et al. , 2002)
Φύση του ερευνητικού ζητήµατος
Στη δική µας έρευνα προκειµένου να εξαχθεί το συµπέρασµα του κατά πόσο επηρεάζουν οι
εκλαµβανόµενες αρνητικές πληροφορίες από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης την επιλογή ενός
υποψηφίου για µία θέση εργασίας η µεθοδολογία policy capturing αφορούσε τους υπεύθυνους
στελέχωσης ανθρωπίνου δυναµικού.

Representativeness
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Όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα στη δική µας χρησιµοποιήσαµε ένα κατάλληλο δείγµα
ερωτηθέντων στελέχη διοίκησης ναθρωπίνου δυναµικού) έτσι ώστε τα αποτελέσµατα αποφάσεων να
είναι συνεπείς µε αυτά των φυσικών καταστάσεων απόφασης. (Scullen et al, 2002)

Sample- participants
Το δείγµα που συµµετείχε στην έρευνα ήταν 67 στελέχη ανθρωπίνου δυναµικού (recruitres
και talent acquisition spesialists) Οι 40 συµµετέχοντες ήταν γυναίκες και οι 27 άντρες. Οι ηλικίες
τους διέφεραν µε µικρότερη τα 24 χρόνια και µεγαλύτερη τα 47. Διέφεραν ως προς την εργασιακή
τους εµπειρία µε λιγότερο χρόνο προυπηρεσίας ένα χρόνο και περισσότερο 25 χρόνια. Τέλος όσον
αφορά το υπόβαθρο της εταιρίας που εργάζονταν , αυτοί προέρχονται κυρίως από συµβουλευτικές
εταιρίες (consulting services), εταιρίες τηλεπικοινωνιών, από τραπεζικό και ναυτιλιακό κλάδο, καθώς
και από εταιρίες πληροφοριακών υπηρεσιών (information technologies).

Procedure
Όσον αφορά τον πειραµατικό σχεδιασµό, δηµιουργήθηκαν 16 ψεύτικα linked in προφιλ και
ζητήθηκε από υπεύθυνους στελέχωσης ανθρωπίνου δυναµικού να αξιολογήσουν τους υποψηφίους
µέσα από µία σειρά ερωτήσεων µε στόχο να καλύψουν υποθετικά µια entry level θέση ενός hr
administrator. Η έρευνα που διεξήχθη ήταν πσσοτική

ενώ το µεθοδολογικό εργαλείο που

χρησιµοποιήθηκε για την συλλογή των πρωτογενών δεδοµένων ήταν τα ερωτηµατολόγια. Η
συµπλήρωσή τους πραγµατοποιήθηκε το µήνα Δεκέµβριο και Ιανουάριο του 2019, ήταν ηλεκτρονική
και στάλθηκε στους συµµετέχοντες µε τη µορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενώ δηµοσιοποιήθηκε
και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο Linkedin. Επιπλέον, οι ερωτήσεις ήταν κλειστού
τύπου µε δυνατότητα επιλογής από τους συµµετέχοντες και για την ολοκλήρωση του
ερωτηµατολογίου απαιτούνταν περίπου 20 λεπτά. Μετά τη συγκέντρωση των πρωτογενών στοιχείων
και τον έλεγχο των ερωτηµατολογίων, για την ολοκλήρωσή τους από όλους τους συµµετέχοντες,
ακολούθησε η κωδικοποίηση των απαντήσεων. Η κωδικοποίηση και η ανάλυση των δεδοµένων έγινε
µε τη βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος IBM SPSS Statistics 21.

Measures
Ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών / Development of fit cues και ανάπτυξη σεναρίων/ Development of
scenarios
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Ένα από τα σηµαντικότερα εµπόδια στη τεχνική policy capturing είναι η επιλογή και ο
αριθµός των µεταβλητών που πρέπει να παρουσιάζονται σε κάθε σενάριο. Δύο προβλήµατα είναι
πολύ πιθανόν να συµβούν. Πρώτον, οι ερωτηθέντες ενδέχεται να αντιµετωπίσουν περισσότερες
πληροφορίες από ό, τι χρειάζονται ή θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν για να λάβουν την απόφαση.
Δεύτερον, η προσθήκη σηµείων µπορεί γρήγορα να κάνει το σχεδιασµό της έρευνας δύσκαµπτο. Η
έρευνα δείχνει ότι τα γνωστικά όρια των ανθρώπων µπορεί να ξεπεραστούν αν ο αριθµός των
ανεξάρτητων µεταβληών είναι µεγαλύτερος από επτά ή µικρότερος. Πέρα από αυτό, µελέτες µε
περισσότερα από πέντε δείκτες ανά σενάριο µπορεί να είναι µη ρεαλιστικές. (Scullen et al, 2002)
Στη δική µας έρευνα όσον αφορά την ανάπτυξη των κατάλληλων σεναρίων προκειµένου να
ερευνήσουµε αν οι αρνητικές πληροφορίες που εκλαµβάνονται από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ,
επηρεάζουν την επιλογή των υποψηφίων δηµιουργήθηκαν 16 υποθετικα linked in προφιλ. Τα προφίλ
των υποθετικών υποψηφίων διέφεραν ως προς τον επαγγελµατικό χαρακτήρα της φωτογραφίας τους,
ως προς τις γραπτές ικανότητες των υποψηφίων (poor communication skills), καθώς και τα θετικά ή
αρνητικά σχόλια που αναγράφονταν στα προφίλ (good mouthinh, bad mouthing) σε χαµηλό, µεσαίο
και υψηλό βαθµό αντίστοιχα
Για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεικτών χρησιµοποιήσαµε την τεχνική του Flanagan
(1954) για την ανάπτυξη ρεαλιστικών περιγραφών χαµηλής, µεσαίας και υψηλής εφαρµογής Οι
δείκτες που δηµιουργήθηκαν και αντικατροπτίζονταν στις ερωτήσεις σχετίζονταν µε το πόσο
αποτελεσµατικός (employable) οι υπεύθυνοι προσλήψεων πιστεύουν είναι ο κάθε εργαζόµενος , µε τη
συνολική τους εκτίµηση, µε το κατά πόσο θα πρότειναν το συγκεκριµένο υποψήφιο σε άλλη εργασία ,
πόσο επηρεάζει η εκτίµηση του συγκεκριµένου linked in προφίλ την επιλογή του υποψηφίου και
τέλος, πόσο πιθανόν είναι ο υπεύθυνος στελέχωσης να καλέσει τον εκάστοτε υποψήφιο για
συνέντευξη. Οι υπεύθυνοι στελέχωσης ανθρωπίνου δυναµικού κλήθηκαν να απαντήσουν ερωτήσεις
σε κλίµακα likert πέντε επίπεδων (1= πολύ χαµηλό βαθµό, 2=χαµηλό βαθµό, 3=µεσαίο βαθµό,
4=υψηλό βαθµό, 5=πολύ υψηλό

βαθµό ) και µε παραφράσεις των βαθµών αυτών. Δηλαδή

χρησιµοποιήθηκαν 5 δείκτες ανά σενάριο προκειµένου να υπάρξει ρεαλιστικότητα στην έρευνα .
Πιλοτική µελέτη, διεξήχθη για για να προσδιοριστεί αν οι επιµέρους δείκτες δηµιούργησαν τις
επιθυµητές αντιλήψεις χαµηλών, µεσαίων και υψηλών επιπέδων. (Scullen et al, 2002)

7.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όσο αν αφορά την ανάλυση των δεδοµένων µας στην αρχή δηµιουργήσαµε µε τη χρήση του
SPSS τα constructs µε τις αντίστοιχες ερωτήσεις της έρευνας (items)
General employability: ερωτήσεις 1 & 2
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Hiring recommendations: ερωτήσεις 3 & 4
Overall candidate evaluation : ερωτήσεις 5 & 6

Δηµιουργήσαµε τα constructs ανάλογα µε τις ερωτήσεις της έρευνας µας και ελέγξαµε.
Προκειµένου να ελέγξουµε την εσωτερική συνέπεια των constructs που δηµιουργήσαµε
χρησιµοποιήσαµε και πάλι στο SPSS τον δείκτη cronbach alpha και διακρίναµε πως υπάρχει
εσωτερική συνέπεια αφού και για τα τρία construct οι δείκτες cronbach alpha ήταν µεγαλύτεροι από .7
.

Στη συνέχεια εντοπίσαµε τα στατιστικά στοιχεία ( discriptive statistics) των τιµών µας έτσι
ώστε να χρησιµοποιήσουµε τους µέσους όρους στην ανάλυση µας (means).
Κάναµε τέλος χρήση του µοντέλου ανάλυσης διακύµανσης (Anova one way analysis ) λόγω
του ότι θέλουµε να δούµε αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µέσους όρους
των groups που δηµιουργήσαµε. Επιλέξαµε πολλαπλές συγκρίσεις ( Post Hoc Μultiple Comparisons,
Tukey) προκειµένου να δούµε ποια groups έχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους και όχι
µόνο εάν υπάρχουν διαφορές.
January, 2020

75

Στην ανάλυση διακύµανσης κατασκευάσαµε δυο υποθέσεις:
η υπόθεση H0 κατά την οποία τα δείγµατα δεν έχουν στατιστικά σηµαντικές διάφορες µεταξύ
τους
•

Η0: µ1 = µ2 =.....= µk
και η υπόθεση H1 κατά την οποία τα δείγµατα έχουν στατιστικά σηµαντικές διάφορες µεταξύ

τους άρα δεν είναι ίσα
•

Η1: µi ≠ µj (για ένα τουλάχιστον ζεύγος)

Οι προϋποθέσεις που ελέγξαµε αν ισχύουν για να µπορέσουµε να εφαρµόσουµε την ανάλυση
διακύµανσης, είναι
•
•
•

η κατανοµή των τιµών να είναι κανονική
τα δείγµατα να είναι αντιπροσωπευτικά και οι παρατηρήσεις ανεξάρτητες µεταξύ τους
οι πληθυσµοί από τους οποίους επελέγησαν τα δείγµατα να έχουν την ίδια διακύµανση

Τα Linked in προφιλ τα οποία συγκρίνουµε είναι :
profile 1= άντρας µε επαγγελµατική φωτογραφία (male * professional photo)
profile 2= άντρας µε µη επαγγελµατικη φωτογραφία (male * unprofessional photo)
profile3 = γυναίκα µε επαγγελµατική φωτογραφία (female * professional photo)
profile 4= γυναίκα µε µη επαγγελµατική φωτογραφία (female * unprofessional photo)
Στο output (βλ. Παράρτηµα 1) που δηµιουργήθηκε κατά τη δίκη µας ανάλυση διακύµανσης
διακρίνουµε πως όσον αφορά το construct employability (απασχόλησιµοτητα) το profile 1 και profile
2 είναι sig.= .007<.5 . Για αυτό το λόγο αποδεχόµαστε την υπόθεση H1 . Τα profile 1 και 2 λοιπόν
διαφέρουν ως προς την απασχολησιµότητα τους . Συγκεκριµένα µελετώντας και τους µέσους όρους
των απαντήσεων (βλ. παράρτηµα 2) , διακρίνουµε πως ο µέσος όρος των απαντήσεων για το profile 1
για όσον αγορά την απασχολησιµότητα είναι 3.4 ενώ για το profile 2 είναι 2.8 . Το profile 1 λοιπόν
θεωρείται από τους recruiters περισσότερο ικανό για απασχόληση . (employable)
Όσον αφορά τα profiles 2 και 3 sig.= .00< .5. Αποδεχόµαστε για αυτό την υπόθεση H1 και
συµπεραίνουµε πως στις απαντήσεις των recruiters υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές όσον
αφορά την απασχολησιµότητα (employability). Μελετώντας τους µέσους όρους των δυο profiles
διακρίνουν πως για το profile 2 ο µέσος όρος των απαντήσεων είναι 2.8 και για το profile 3 είναι 3.6 .
Συµπεραίνουµε λοιπόν πως το profile 3 θεωρείται περισσότερο ικανό για απασχόληση(employable)
από το profile 2
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Όσον αφορά τα profiles 2 και 4 sig.= .001< .5. Αποδεχόµαστε για αυτό την υπόθεση H1 και
συµπεραίνουµε πως στις απαντήσεις των recruiters υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές όσον
αφορά την απασχολησιµότητα (employability). Μελετώντας τους µέσους όρους των δυο profiles
διακρίνουν πως για το profile 3 ο µέσος όρος των απαντήσεων είναι 2.8 και για το profile 4 είναι 3.4 .
Συµπεραίνουµε λοιπόν πως το profile 4 θεωρείται περισσότερο ικανό για απασχόληση(employable)
από το profile 2
Όσον αφορά τα profiles 3 και 4 sig.= .46< .5. Αποδεχόµαστε για αυτό την υπόθεση H1 και
συµπεραίνουµε πως στις απαντήσεις των recruiters υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές όσον
αφορά την απασχολησιµότητα (employability). Μελετώντας τους µέσους όρους των δυο profiles
διακρίνουν πως για το profile 3 ο µέσος όρος των απαντήσεων είναι 3.6 και για το profile 4 είναι 3.4.
Συµπεραίνουµε λοιπόν πως το profile 3 θεωρείται περισσότερο ικανό για απασχόληση(employable)
από το profile 4
Όσον αφορά τα profiles 1 και 2 sig.= .00< .5. Αποδεχόµαστε για αυτό την υπόθεση H1 και
συµπεραίνουµε πως στις απαντήσεις των recruiters υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές όσον
αφορά το costruct hiring recommendations (προτάσεις υποψηφίου για πρόσληψης). Μελετώντας τους
µέσους όρους των δυο profiles διακρίνουµε πως για το profile 1 ο µέσος όρος των απαντήσεων είναι
3.5 και για το profile 2 είναι 2.8. Συµπεραίνουµε λοιπόν πως είναι περισσότερο πιθανό οι recruiters
να προτείνουν το profile 1 του υποψηφίου για να προσληφθεί σε κάποια εταιρία.
Όσον αφορά τα profiles 2 και 3 sig.= .00< .5. Αποδεχόµαστε για αυτό την υπόθεση H1 και
συµπεραίνουµε πως στις απαντήσεις των recruiters υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές όσον
αφορά το costruct hiring recommendations (προτάσεις υποψηφίου για πρόσληψης). Μελετώντας τους
µέσους όρους των δυο profiles διακρίνουµε πως για το profile 2 ο µέσος όρος των απαντήσεων είναι
2.8 και για το profile 3 είναι 3.7. Συµπεραίνουµε λοιπόν πως είναι περισσότερο πιθανό οι recruiters να
προτείνουν το profile 3 του υποψηφίου για να προσληφθεί σε κάποια εταιρία.
Όσον αφορά τα profiles 2 και 4 sig.= .00< .5. Αποδεχόµαστε για αυτό την υπόθεση H1 και
συµπεραίνουµε πως στις απαντήσεις των recruiters υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές όσον
αφορά το costruct hiring recommendations (προτάσεις υποψηφίου για πρόσληψης). Μελετώντας τους
µέσους όρους των δυο profiles διακρίνουµε πως για το profile 2 ο µέσος όρος των απαντήσεων είναι
2.8 και για το profile 4 είναι 3.5. Συµπεραίνουµε λοιπόν πως είναι περισσότερο πιθανό οι recruiters να
προτείνουν το profile 4 του υποψηφίου για να προσληφθεί σε κάποια εταιρία.
Όσον αφορά τα profiles 1 και 2 sig.= .007 < .5. Αποδεχόµαστε για αυτό την υπόθεση H1 και
συµπεραίνουµε πως στις απαντήσεις των recruiters υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές όσον
αφορά το construct: overall evaluation (γενικότερη αξιολόγηση του υποψηφίου από τους recruiters)
Μελετώντας τους µέσους όρους των δυο profiles διακρίνουµε πως για το profile 1 ο µέσος όρος των

January, 2020

77

απαντήσεων είναι 3.5 και για το profile 2 είναι 3.1. Συµπεραίνουµε λοιπόν πως είναι το προφίλ 1
αξιολογείται υψηλότερα ναι άρα θετικότερα από τους recruiters
Όσον αφορά τα profiles 2 και 3 sig.= .00 < .5. Αποδεχόµαστε για αυτό την υπόθεση H1 και
συµπεραίνουµε πως στις απαντήσεις των recruiters υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές όσον
αφορά το construct: overall evaluation (γενικότερη αξιολόγηση του υποψηφίου από τους recruiters)
Μελετώντας τους µέσους όρους των δυο profiles διακρίνουµε πως για το profile 2 ο µέσος όρος των
απαντήσεων είναι 3.1 και για το profile 3 µείναι 3.7. Συµπεραίνουµε λοιπόν πως είναι το προφίλ 3
αξιολογείται υψηλότερα ναι άρα θετικότερα από τους recruiters
Όσον αφορά τα profiles 2 και 4 sig.= .016 < .5. Αποδεχόµαστε για αυτό την υπόθεση H1 και
συµπεραίνουµε πως στις απαντήσεις των recruiters υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές όσον
αφορά το construct: overall evaluation (γενικότερη αξιολόγηση του υποψηφίου από τους recruiters)
Μελετώντας τους µέσους όρους των δυο profiles διακρίνουµε πως για το profile 2 ο µέσος όρος των
απαντήσεων είναι 3.1 και για το profile 4 είναι 3.5. Συµπεραίνουµε λοιπόν πως είναι το προφίλ 4
αξιολογείται υψηλότερα ναι άρα θετικότερα από τους recruiters Στα υπόλοιπα groups δε διακρίναµε
στατιστικά σηµαντικές διαφορές.

7.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από τις αναλύσεις µας καταλήγουµε λοιπόν σε κάποια αποτελέσµατα που έχουν
αξιοσηµείωτη σηµασία για τα στελέχη διαχείρισης ανθρωπίνου δυναµικού αλλά και για τους
αιτούντες εργασίας . Συµπεραίνουµε λοιπόν από τη βιβλιογραφική µας ανασκόπηση αλλά και από τα
αποτελέσµατα της δικής µας έρευνας πως εάν ο αιτών εργασίας ανεξαρτήτου φύλλου χρησιµοποιεί
στο Linked in προφιλ του επαγγελµατική φωτογραφία θεωρείται περισσότερο ικανός για απασχόληση
(employable) από τους αρµόδιους στελέχωσης, είναι πιθανότερο να προταθεί από έναν recruiter ως
κατάλληλος για µια θέση και γενικότερα αξιολογείται υψηλότερα και θετικότερα σε σχέση µε κάποιον
(άνδρα ή γυναίκα) που χρησιµοποιεί µη επαγγελµατική φωτογραφία ανεξαρτήτως των ικανοτήτων
τους. Η φωτογραφία λοιπόν σε ένα προφιλ παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του υποψηφίου και
στο ανδρικό φύλλο και στο γυναικέιο.
Ακόµη καταλήξαµε στο συµπέρασµα πως εάν η αιτούσα εργασίας είναι γυναίκα και
χρησιµοποιεί στο Linked in προφιλ της µη επαγγελµατική φωτογραφία , είναι πιθανότερο να προταθεί
από έναν recruiter ως κατάλληλη για µια θέση και γενικότερα αξιολογείται υψηλότερα και θετικότερα
σε σχέση µε κάποιον άντρα που χρησιµοποιεί µη επαγγελµατική φωτογραφία ανεξαρτήτως των
ικανοτήτων τους. Το θηλυκό γένος παίζει και αυτό καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του υποψηφίου
και αξιολογείται θετικότερα σε σχέση µε το αρσενικό γένος , όταν οι recruiters λαµβάνουν και από τα
δύο προφιλ αρνητικές πληροφορίες όπως µη επαγγελµατικές φωτογραφίες.
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Βάσει αυτών των αποτελεσµάτων µας λοιπόν και µελετώντας τις αρχικές µας υποθέσεις οι
οποίες ήταν
ΥΠΟΘΕΣΗ 1: Οι µη επαγγελµατικές φωτογραφίες στο linked in επηρεάζουν αρνητικά την
επιλογή ενός υποψηφίου.
ΥΠΟΘΕΣΗ 2: Ένας υποψήφιος άντρας ή γυναίκα, είναι πιθανό να µη προσληφθεί σε µία
θέση εργασίας λόγω µη επαγγελµατικής φωτογραφίας
ΥΠΟΘΕΣΗ 3: Οι µη επαγγελµατικές φωτογραφίες έχουν µεγαλύτερη αρνητική επιρροή
στους recruiters όταν ο υποψήφιος είναι γυναίκα.
ΥΠΟΘΕΣΗ 4: Εάν ο υποψήφιος διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για µία θέση η µη
επαγγελµατική φωτογραφία του linked in profile δεν ασκεί αρνητική επιρροή.
ΥΠΟΘΕΣΗ 5: Η µελέτη των πληροφοριών που προκύπτουν από ένα linkled in προφίλ
επηρεάζει το ίδιο σηµαντικά την επιλογή ενός υποψηφίου όπως θα επηρέαζε και η εξαγωγή
πληροφοριών από µία επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο.

Διαπιστώνουµε πως οι Υποθέσεις 1 , 2 και 5 επαληθεύονται. Με άλλα λόγια η επιρροή των µη
επαγγελµατικών φωτογραφιών είναι σηµαντικά αρνητική στη διαδικασία επιλογής και µπορεί να
στοιχίσει τη θέση εργασίας σε έναν υποψήφιο. Ακόµη η µελέτη των πληροφοριών που προκύπτουν
από ένα linkled in προφίλ επηρεάζει το ίδιο σηµαντικά την επιλογή ενός υποψηφίου όπως θα
επηρέαζε και η εξαγωγή πληροφοριών από µία επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο.

Αντίθετα, οι Υποθέσεις 3 και 4 δεν επαληθεύονται, Με άλλα λόγια οι µη επαγγελµατικές
φωτογραφίες έχουν µεγαλύτερη επιρροή στους recruiters όταν ο υποψήφιος είναι άντρας , όχι όταν
είναι γυναίκα. Ακόµη, η µη επαγγελµατική φωτογραφία του linked in profile ασκεί αρνητική επιρροή
ακόµα και άν ο υποψήφιος διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για µία θέση.

Εφόσον λοιπόν οι µη επαγγελµατικές φωτογραφίες επηρεάζουν σηµατικά αρνητικά την
επιλογή ενός υποψηφίου από τον recruiter και µπορεί να στοιχίσουν στον πρώτο µία θέση εργασίας
που να του αξίζει και να βαδίζει µε τις ικανότητες του, είναι σηµαντικό να µεριµνήσει και να
προσθέσει επαγγελµατική φωτογραφία στο προφίλ του. Επιπλέον εφόσον οι αρνητικές πληροφορίες
όπως είδαµε έχουν ισχυρότερη επιρροή στο ανδρικό φύλλο, προτείνεται οι άντρες αιτούντες να
δώσουν µεγαλύτερη προσοχή στη διαµόργωση ενός περισσότερο επαγγελµατικού προφίλ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
8.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαπιστώνουµε λοιπόν µέσα από την έρευνα µας πως οι φωτογραφίες που χρησιµοποιούνται
στα Linked in profiles ανδρών και γυναικών υποψηφίων επηρεάζουν σηµαντικά την επιλογή τους σε
κάποια θέση εργασίας, τη µελλοντική τους πρόταση σε άλλη δουλειά καθώς και τη γενικότερη
αξιολόγηση τους από τα στελέχη ανθρωπίνου δυναµικού. Συγκεκριµένα, οι µη επαγγελµατικές
φωτογραφίες επηρεάζουν αρνητικά τη διαδικασία επιλογής και µπορούν να στοιχίσουν τη θέση
εργασίας σε έναν υποψήφιο. Ακόµη η µελέτη των πληροφοριών που προκύπτουν από ένα linkled in
προφίλ επηρεάζει το ίδιο σηµαντικά την επιλογή ενός υποψηφίου όπως θα επηρέαζε και η εξαγωγή
πληροφοριών από µία επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο. Σηµαντικό είναι επίσης να αναφερθεί πως η
χρήση µη επαγγελµατικών φωτογραφιών σε κάποιο προφίλ επηρεάζει περισσότερο τους άντρες παρά
τις γυναίκες . Τέλος, η µη επαγγελµατική φωτογραφία του linked in profile ασκεί αρνητική επιρροή
ακόµα και άν ο υποψήφιος διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για µία θέση
Οι φωτογραφίες λοιπόν όταν είναι µη επαγγελµατικές εκλαµβάνονται ως αρνητικές
πληροφορίες και µπορούν να στοιχίσουν τη θέση σε έναν υποψήφιο.. Φυσικά εφόσον έχει βρεθεί
σηµαντική επιρροή στη διαδικασία της επιλογής αυτό πρέπει να κινητοποιήσει τους υποψηφίους ,
ανεξαρτήτου φύλλου και να τους κινητοποιήσει να οργανώσουν περισσότερο επαγγελµατικά το
Linked in προφιλ τους . Από την άλλη η τόσο σηµαντική επιρροή πρέπει να κινητηποιήσει και τους
recruiters να συλλέγουν από τα κοινωνικά µέσα φιλτραρισµένα πληροφορίες έχοντας πάντα υπόψην
τις ικανότητες του υποψηφίου αλλά και τα προβλήµατα νοµιµότητας και εισβολής στην ιδιωτική ζωή
που προαναφέραµε τα οποία µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία
επιλογής µε κίνδυνο να µη συνεχίσει να διεκδικεί τη θέση εργασίας.
Πέρα από τα επιµέρους αποτελέσµατα της έρευνας, συνολικά η έρευνα

επεδίωκε να

διερευνήσει την τρέχουσα κατάσταση της πρακτικής όσον αφορά τον αντίκτυπο των κοινωνικών
µέσων στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων που επηρεάζουν τους οργανισµούς. Στη βιβλιογραφική
µας ανασκόπηση αναλύεται η χρήση των κοινωνικών µέσων δικτύωσης στην επιλογή των
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εργαζοµένων. εξετάζεται ένα ευρύτερο φάσµα κοινωνικών µέσων ως σχετικό µε τον άνθρωπο
λειτουργίες διαχείρισης πόρων. Με αυτόν τον τρόπο, µελετήσαµε αρχικά τους διάφορους ορισµούς
που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς των κοινωνικών µέσων δικτύωσης. (Elefant, 2011) και
επικεντρώθήκαµε στη πορεία της τους από τις εταιρίες και κυρίως στη διαδικασία επιλογής. Η
ταξινόµηση των κοινωνικών µέσων ενηµέρωσης από τους Kaplan και Haenlein (2010) παρέχει ένα
πλούσιο πλαισίου µέσω του οποίου θα αξιολογηθεί η σηµασία των διάφορων τύπων κοινωνικών µέσα
ενηµέρωσης σχετικά µε τις διάφορες πτυχές της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Στο παρελθόν,
οι οργανώσεις χρησιµοποίησαν τα κοινωνικά µέσα ως εργαλείο της εικόνας του εµπορικού σήµατος
στους εξωτερικούς ενδιαφερόµενους, όπως οι πελάτες, και οι µέτοχοι. Ωστόσο, µε τη πάροδο του
χρόνου οι εταιρίες ξεκίνησαν να χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και για προβολή
εωτερικών θέσεων εργασίας στους ενδιαφερόµενους. Τα µεσα κοινωνικής δικτύωσης υπερτερούν στο
πλεονέκτηµα να αξιοποιούν να δεσµεύουν πολλές πλατφόρµες επικοινωνίας, να διαµορφώνουν την
οργανωτική εικόνα της επιχείρησης και να προσελκύουν τόσο τους ενεργούς όσο και τους παθητικούς
αναζητούντες εργασίας.

Υπερτερούν επίσης στο πλεονέκτηµα προσέλκυσης υποψηφίων σε

γεωγραφικά διασκορπισµένες τοποθεσίες

ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα, το οποίο βοηθά

αξιοσηµείωτα τις εταιρίες. (McFarland & Ployhart, 2015).
Ακόµη οι διάφορες κατασκευές κατασκευές που σχετίζονται µε την εργασία µπορούν να
µετρηθούν µέσω της χρήσης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης , συµπεριλαµβανοµένων των
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, KSAOs, όπως η ικανότητα δικτύου (Davison et al., 2012) και
επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες (Roth κ.ά., 2016). Οµοίως, τα βιογραφικά δεδοµένα των
υποψήφιων προφίλ µπορούν να αποκαλύψουν την παρελθούσα συµπεριφορά των αιτούντων, τις
πεποιθήσεις και το σύστηµα αξιών που µπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη της συµπεριφοράς στο
µέλλον των αιτούντων. Επιπλέον, οι διαφορετικές εφαρµογές τα µέσα κοιωνικής δικτύωσης βοηθούν
στη διατήρηση οργανωτικών, κανονιστικών και νοµικών συµµορφώσεων (Altimeter, 2011, Flynn,
2012) µε αποτέλεσµα την µέγιστη παραγωγικότητα και την αφοσίωση των εργαζοµένων.
Η πιο διαδεδοµένη έρευνα για τα κοινωνικά µέσα στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων
αναφερόταν στη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαδικασία της επιλογής καταλήγοντας
στα οφέλη (βελτιωµένα αποτελέσµατα για την εταιρία) και τους κινδύνους (π.χ. ιδιωτικό απόρρητο
και διακρίσεις) (Kluemper et αϊ., 2015). Οι προηγούµενες έρευνες αποκάλυψαν µερικούς από τους
λόγους που κρύβονται πίσω από την απόρριψη ενός υποψηφίου από τον εργοδότη που βασίζεται στο
πληροφορίες σχετικά µε τα προφίλ της κοινωνικής δικτύωσης του αιτούντος (π.χ. µη κατάλληλες
φωτογραφίες, περιεχόµενο για κατάχρηση αλκοόλ / ναρκωτικών, κακή διατύπωση απόψεων για
προηγούµενο εργοδότη, ή διατύπωση διακρίσεων). Μία ενδιαφέρουσα έρευνα διαπίστωσε ότι οι
οργανώσεις µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης του αιτούντος συνηθίζουν να εντοπίζουν αυτές
τις κρυµµένες αρνητικές πληροφορίες που δεν είναι απτές σε ένα βιογραφικό σηµείωµα.
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Μέσα από τη βιβλιογραφική µας ανασκόπηση καταλήξαµε πως το πιο διαδεδοµένο µέσο για
αναζήτηση υποψηφίων από τους recruiters είναι το Linked in, παρόλα αυτά εκλείπουν έρευνες όσον
αφορά τις αρνητικές πληροφορίες που λαµβάνονται µέσα από αυτό και επηρεάζουν την επιλογή. Για
αυτό η δική µας έρευνα επικεντρώθηκε σε αυτό το σηµείο και ειδικότερα στο κατά πόσο επηρεάζουν
οι µη επαγγελµατικές πληροφορίες των υποψηφίων στο linked in την διαδικασία επιλογής.
Καταλήξαµε στο συµπέρασµα το οποίο αναλύσαµε και παραπάνω πως η αρνητική επιρροή είναι
µεγάλη και µπορεί να στοιχίσει τη θέση εργασίας σε κάποιον υποψήφιο ή τη πιθανότητα να προταθεί
σε άλλη εργασία.
Ωστόσο, η χρήση των κοινωνικών µέσων δικτύωσης ως εργαλείου προβολής συµβαδίζει µε
τα νοµικά και ηθικά εµπόδια (Kluemper, 2013) Οι υποψήφιοι θεωρούν την αναζήτηση πληροφοριών
σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης ως παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, ενώ οι εργοδότες υποστηρίζουν ότι
τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν νόµιµο µέσο πρόσβασης στις πληροφορίες του κοινού
(Gustafson, 2012). Συγκεκριµένα έχει ερευνηθεί πως κάποιοι υποψήφιοι θεωρούν ότι είναι ανήθικο ή
παραβιάζει την ιδιωτική ζωή, ενώ άλλοι το θεωρούν ως παραβίαση της

διανοητικής και

διαδικαστικής δικαιοσύνης (Slovensky & Ross, 2012) Ωστόσο, ο Gustafson (2012) ισχυρίζεται ότι
αυτές οι αρνητικές αντιδράσεις µπορεί να µειωθούν εάν ζητηθεί εκ των προτέρων η άδεια των
αιτούντων να έχουν πρόσβαση οι recruiters στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης τους.
Τέλος µια αυξανόµενη ανησυχία σχετικά µε την πιθανή χρήση της αναζήτησης υποψηφίων
µέσα από τα κοινωνικά δίκτυα είναι ότι οι αιτούντες µπορεί να διαστρεβλώσουν τις προσωπικές τους
πληροφορίες στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειµένου να παρουσιάσουν µια πιο ευνοϊκή εικόνα
τους (Kluemper et al., 2012). Ωστόσο, σύµφωνα µε την Qualman (2012), «η διατήρηση πολλαπλών
ταυτοτήτων στα κοινωνικά µέσα ενηµέρωσης για προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική εικόνα
είναι δύσκολη.»

8.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η έρευνα µας διεξήχθη µε ένα επαρκές δείγµα 67 στελεχών ανθρωπίνου δυναµικού. Φυσικά
πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ένας από τους περιορισµούς που θα µπορούσαµε να
αναφέρουµε είναι το µικρό διάστηµα που είχαµε στη διάθεση µας προκειµένου να συλλέξουµε το
κατάλληλο δείγµα. Προτάσεις που γίνονται για µελλοντική έρευνα θα ήταν να διεξαχθεί η έρευνα µε
µεγαλύτερο δείγµα για να διασφαλιστεί επαρκώς η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Ακόµη η εµπειρία
των στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων που συµµετείχαν στο δείγµα µας δεν ήταν για όλους τους
συµµετέχοντες αρκετά µεγάλη. Συµµετείχαν και junior recruiters. Φυσικά οι ίδιοι έχουν επαρκή
εκπαίδευση και ολοκληρωµένη κρίση. Μία έρευνα όµως αποκλειστικά σε senior recruiters οι οποίοι
εργάζονται σε εταιρίες διεθνούς εµβέλειας θα προσέφερε στην έρευνα µας µεγαλύτερη αξιοπιστία.
Αυτού του είδους η έρευνα θα µπορούσε να αποτελέσει µελοντική µας πρόταση.
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Επίσης, σε επόµενες έρευνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν περισσότερες σε βάθος ερωτήσεις
που διερευνούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των κοινωνικών µέσων προκειµένου να
εξαχθεί µία γενικότερη άποψη ως προς τη χρήση τους και ειδικότερα στην επιλογή προσωπικού.
Τέλος, εφόσον πέρα από την επιρροή των µη επαγγελµατικκών φωτογραφιών ελέγξαµε στην
έρευνα και την επιρροή του γένους (θηλυκό, αρσενικό) σε σχέση µ τη φωτογραφία, καλο θα ήταν το
δείγµα σε επόµενη έρευνα να είναι 50 άντρες και 50 γυναίκες για να αποφευχθεί η εύνοια του ιδίου
φύλου, διότι στη δική µας έρευνα τυχαία φυσικά συµµετείχαν 40 γυναίκες και 27 άντρες .

8.3 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οπως έχει γίνει αντιληπτό από την έρευνα µας το ίντερνετ παίζει σηµαντικό ρόλο και
προσφέρει µεγάλα πλεονεκτήµατα στην εργασία των recruiters. Φυσικά βέβαια εγκυµονούν κίνδυνοι.
Όσον αφορά το e-recruiting παρά τους κινδύνους που ελοχεύουν µπορεί να προσφέρει καρπούς στην
κοινότητα της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναµικού Λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών
µετασχηµατισµών, είναι σηµαντικό οι διαχειριστές ανθρώπινου δυναµικού να είναι ενηµερωµένοι και
έτοιµοι να αντιµετωπίσουν τα νοµικά, δεοντολογικά και επιχειρηµατικά ζητήµατα που αφορούν τα
κοινωνικά µέσα (Sanchez Abril, 2012). Αν προγραµµατιστεί στρατηγικά, οι οργανισµοί µπορούν να
χρησιµοποιήσουν τα κοινωνικά µέσα µε ιδιαίτερα αποτελέσµατα στη στελέχωση και στην επιλογή
προσωπικού.
Αρχικά εφόσον µέσω της παραπάνω έρευνας διαπιστώνεται η συχνή χρήση των social media
και ειδικότερα του linked in στην επιλογή προσωπικού και η επιρροή του στη λήψη αποφάσεων είναι
αρκετά αυξηµένη οι πρακτικά οι recruiters µπορούν να τη λάβουν υπόψην και να να αρχίσουν να
διαµορφώνουν µία πολύ καλή εικόνα της ηλεκτρονικής αγοράς εργασίας. Πρέπει να διαπιστώσουν τις
νέες µεθόδους προσέλκυσης και ρπιλογής προσωπικού και το αντίκτυπο που έχει η καθεµία στους
αιτούντες. Ειδικότερα πρέπει να γνωρίζει τα διάφορα sites που µπορεί να βρει βιογραφικά
σηµειώµατα καθώς και να γωρίζει επαρκώς τη χρήση του linked in και πως αυτό µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την εξεύρεση και αξιολόγηση ταλέντων.
Επιπλέον εφόσον έχει βρεθεί και αιτιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα των κοινωνικών µέσων
στην προσέλκυση και επιλογή προσωπικού προσέχοντας πάντα τους κινδύνους που ελοχεύουν, καλό
θα ήταν οι recruiters να επενδύουν κάποιο ποσό, ίσως το 10% του ετήσιου budget τους σε µέσα
κοινωνικής δικτύωσης για διαφήµιση θέσεων εργασίας και ειδικότερα στο linked in για
αποτελεσµατική εξεύρεση και και αξιολόγηση ταλέντων.
Φυσικά, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να παραµελεί τις παραδοσιακές µεθόδους επιλογής
προσωπικού όπως συνάντηση πρόσωπο µε πρόσωπο ή ψυχοµετρικά τεστ αξιολόγησης. Η λήψη
αποφάσεων πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό των πληροφοριών που εντοπίζονται στα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης και των πληροφοριών που εντοπίζονται από τις υπόλοιπες µεθόδους για µεγαλύτερη
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αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα. Η αξιολόγηση λοιπόν δε θα πρέπει να ολοκληρώνεται online.
Υπάρχουν περιοριστικοί κίνδυνοι όπως οι αντιδράσεις των αιτούντων και οι πεποιθήσεις που
αναφέραµε παραπάνω ως προς εισβολή στην ιδιωτική ζωή και περιπτώσεις µεροληψίας. Η
αξιολόγηση όµως µέσω linked in profiles µπορεί να φανεί αρκετά χρήσιµη ως προς έναν αρχικό
διαχωρισµό υποψηφίων που θα πρέπει να συνεχίσουν στη διαδικασία επιλογής από τους υπολοίπους.
Χρήσιµη τέλος θα ήταν η εκπαίδευση, µε µορφή σεµιναρίων η e-learning, των recruiters από
έµπειρους διαχειριστές του linked in ειδικότερα από χώρες του εξωτερικού έτσι ώστε να αποκτήσουν
οι πρώτοι την ικανότητα σωστής χρήσης του (στην εξεύρεση αι αξιολόγηση ταλέντων) και σωστής
κρίσης των πληροφοριών που εκλαµβάνουν προκειµένου να λαµβάνουν αποτελεσµατικές αποφάσεις.

8.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνολικά, η χρήση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στην εργασία πάιζει σηµαντικό ρόλο για
τη µόχλευση των εργαζοµένων επιτρέποντας στους υπαλλήλους να συνεργάζονται µε άλλους
εργαζόµενους και δηµιουργούν ένα συνεργατικό περιβάλλον εργασίας (Nov et al., 2010). Αρχικά,
βοηθά στο να να αποκοµίσουν οφέλη ενισχύοντας τον ισχυρό διαπροσωπικό χώρο εργασίας, τις
σχέσεις και τη βελτιωµένη απόδοση της οµάδας. Μπορεί επίσης να γίνουν χρήσιµα όσον αφορά το
µοίρασµα πληροφοριών µεταξύ συνεργατών και να προσφέρουν έτσι αποτελεσµατικότερη
συνεργασία.
Συγκεκριµένα το Linked in στο οποίο επικεντρώθηκε η έρευνα µας µπορεί να χρησιµοποιηθαί
από τους οργανισµούς για να σηµατοδοτήσουν την εσωτερική, οργανωτική κουλτούρα και το κλίµα
στο χώρο εργασίας στους εξωτερικούς ενδιαφερόµενους. Οι οργανισµοί µπορούν να ενηµερώσουν
τους µελλοντικούς υπαλλήλους για την εταιρική τους δραστηριότητα όπως πρωτοβουλίες κοινωνικής
ευθύνης ή πολιτικές για το χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισµούς .
Σηµαντικό είναι επίσης πως τα κοινωνικά µέσα ενηµέρωσης και ειδικότερα το Linked in
βοηθούν τον διευθυντή ανθρώπινου δυναµικού σε τοµείς πρόσληψης, επιλογής και αναγνώρισης
εργαζοµένων. Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των κοινωνικών µέσων περιλαµβάνουν κυρίως την
προβολή αλλά και τη µελέτη των εργαζοµένων και των θέσεων εργασίας µε περιγραφές θέσεων
εργασίας. Φυσικά δεν προσέφεραν όφελος στους οργανισµούς όλα τα κοινωνικά µέσα δικτύωσης
χρησιµοποιήθηκαν στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Ανάµεσα σε αυτά ξεχώρισε το Linked in
στο οποίο επικεντρώθηκε και η έρευνα µας. Οι πληροφορίες που λαβάνονται µέσω αυτού του µέσου
κατά την επιλογή επηρεάζοτν σε σηµαντικό βαθµό την επιλογή ενός εργαζοµένου. Ειδικότερα οι µη
επαγγελµατικές φωτογραφίες που χρησιµοποιούνται στο Linked in µπορούν να στοιχίσουν τη θέση
ενός αιτούντα , είτε αυτό έιναι γυναίκα , έιτε άντρας και κυρίως ανεξάρτητα των ικανοτήτων του.
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Η συγκεκριµένη πρακτική φυσικά να και εξυπηρετεί τον recruiter σε µια πιο γρήγορη και
αξιόλογη επιλογή ενός πιθανού υποψηφίου που δείχνει επαγγελµατισµό µέσω της φωτογραφίας του,
έχει αποδειχθεί πως οι αιτούντες εργασίας το θεωρούν ως παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Από την
άλλη οι εργοδότες

ισχυρίζονται ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν νόµιµο µέσο

πρόσβασης στις πληροφορίες του κοινού Μια πιθανή λύση για την ελαχιστοποίηση των ανησυχιών
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι να ζητούν άδεια οι recruiters για τη µελέτη πληροφοριών
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. (Kaslow et al., 2011).
Έτσι καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι τα κοινωνικά µέσα ενηµέρωσης είναι σηµαντικά
περιουσιακά στοιχεία σε οργανισµούς, οι οποίοι, αν τα χρησιµοποιήσουν σωστά και στρατηγικά
µπορεέουν να επωφεληθούν στις διαδικασίες τους όπως την επιλογή προσωπικού, τη δέσµευση του
υπαλλήλου, teambuilding, παραγωγικότητα των εργαζοµένων και οργανωτική εικόνα. Ακόµη , οι
αιτούντες εργασίας πρέπει να αντιληφθούν τη σηµαντική επιρροή των κοινωνικών µέσων δικτύωσης
στον οργανωτικό χώρο και ειδικότερα στη διαδικασία επιλογής και να στοχεύσουν σε µία πιο
επαγγεµατική προβολή τους µέσω των τελευταίων. Ως εκ τούτου, εµείς πιστεύουµε ότι τα κοινωνικά
µέσα έχουν ξεκινήσει να αλλάζουν δυναµικά σχεδόν κάθε πτυχή της διαχείρισης

ανθρώπινου

δυναµικού. Παρά βέβαια τα πλεονεκτήµατα της χρήσης τους απαιτείται περισσότερη επιστηµονική
έρευνα, µελέτη και εκπαίδευση από τα στελέχη ανθρωπίνου δυναµικού έτσι ώστε να γίνεται
αποτελεσµατικότερη η χρήση τους χωρίς να προκύπτουν προβλήµατα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Παράρτηµα I - Ανάλυση διακύµανσης/ ONEWAY ANOVA
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Παράρτηµα II - Στατιστικά στοιχεία
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Παράρτηµα IV- Ερωτηµατολόγιο
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