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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Δεδομένου της εξέλιξης της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού που υφίστανται όλο και
περισσότερες επιχειρήσεις, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αρχίζει και μετακινείται με σταθερά
βήματα προς τη «ψηφιακή έκδοσή της». Νέες καινοτόμες τεχνολογικές μέθοδοι επιλογής προσωπικού,
όπως η παιχνιδοποίηση αρχίζουν και ενσωματώνονται σιγά-σιγά σε πολλούς οργανισμούς. Συνεπώς,
σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας (N=220) είναι να μελετηθούν οι αντιδράσεις των υποψηφίων στη
χρήση της παιχνιδοποίησης ως μέθοδος επιλογής προσωπικού. Όσον αφορά τα ευρήματα της έρευνας,
διαπιστώθηκε ότι η αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου στην παιχνιδοποίηση και η αντιλαμβανόμενη
ευκολία χρήσης της μπορούν να προβλέψουν την ευκαιρία για απόδοση. Επίσης, η
αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου στην παιχνιδοποίηση μπορεί να λειτουργήσει και ως
προβλεπτικός παράγοντας για τις αντιδράσεις των υποψηφίων και συγκεκριμένα για την
αντιλαμβανόμενη απόδοση των αποτελεσμάτων. Σχετικά με τους ρυθμιστικούς παράγοντες που
επηρεάζουν τις αντιδράσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού διαπιστώθηκε ότι η
δυνατότητα παραποίησης των απαντήσεων εξασθενεί τη σχέση της αυτοαποτελεσματικότητας του
ατόμου στην παιχνιδοποίηση με την ευκαιρία για απόδοση.
Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Παιχνιδοποίηση, Επιλογή Προσωπικού,
Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας, Αντιδράσεις των Υποψηφίων
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ABSTRACT
Given the evolution of technology and digital transformation that an increasing number of companies
are undergoing, Human Resources Management is starting to move steadily towards its "digital version".
New innovative technological methods of personnel selection, such as gamification, are starting to be
gradually integrated into many organizations. Therefore, the purpose of this research (Ν=220) is to study
the applicants’ reactions to the use of gamification as a method of personnel selection. In relation to the
findings of this research, it was noted that the individual’s gamification self-efficacy and the perceived
ease of use can predict the chance to perform. Also, the individual’s gamification self-efficacy can act
as a predictor for the applicants’ reactions and in particular for the perceived knowledge of the results.
In relation to the moderators that influence applicants’ reactions during the game, it was found that the
possibility of ease of faking the responses weakens the relationship of the individual’s gamification selfefficacy with the chance to perform.
Keywords: Digital Human Resources Management, Gamification, Personnel Selection, Technology
Acceptance Model, Applicants’ Reactions
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα βασικό τμήμα για τη εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού είναι αυτό της Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ). Σύμφωνα με τους Valverde, Ryan και Soler (2006) η Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού είναι όλες εκείνες οι διοικητικές ενέργειες, στις οποίες προβαίνει ένας
οργανισμός από την πρόσληψη και την εκπαίδευση του εργαζομένου έως την αποχώρησή του.
Απώτερος σκοπός της ΔΑΔ είναι να αποκομίσει ο εργαζόμενος τις κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου
να εκπληρωθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Αν και παλαιότερα το τμήμα αυτό δεν ήταν άρρηκτα
συνδεδεμένο με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σήμερα θεωρείται ένα αναπόσπαστο κομμάτι για την
αποτελεσματική λειτουργία κάθε οργανισμού.
Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της
Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, με αποτέλεσμα η παραδοσιακή ΔΑΔ να μετεξελίσσεται
σταδιακά στην ψηφιακή έκδοσή της. Στο παρελθόν, τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούσαν κατά
κύριο λόγο οι επαγγελματίες της αφορούσαν εκπαιδευτικούς σκοπούς κυρίως για την υποστήριξη της
εκπαίδευσης του προσωπικού (Benson, Johnson & Kuchinke, 2002). Το τμήμα της ΔΑΔ, έχει πλέον
ενσωματώσει στη λειτουργία του περισσότερα τεχνολογικά μέσα τα οποία διευκολύνουν το έργο του
σε μεγάλο βαθμό και το καθιστούν πιο αποτελεσματικό. Καθώς οι προσδοκίες των ανθρώπων και οι
δομές των επιχειρήσεων έχουν αλλάξει, ο συνδυασμός της τεχνολογίας και του ανθρώπινου παράγοντα
μπορεί να οδηγήσει σε επιθυμητά αποτελέσματα έναν οργανισμό. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί, η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας έχει τεράστιο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις
καθώς και στους ίδιους τους εργαζομένους. Ενδεικτικά, ο Ulrich (1997) αναφέρει ότι η τεχνολογία
πρόκειται να αλλάξει ριζικά τους οργανισμούς και τον τρόπο λειτουργίας της ΔΑΔ. Αυτό θα έχει σαν
αποτέλεσμα σημαντικές επιπτώσεις στο συγκεκριμένο τομέα, τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν
οι επαγγελματίες του χώρου (Sparrow & Daniels, 1999).
Σύμφωνα με την Oxford Economics (2012), η τεχνολογία επηρεάζει και αναπροσαρμόζει την
απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού. Τα νέα ψηφιακά μέσα δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους
να είναι πλέον πιο ευέλικτοι (flexible) και ευκίνητοι (agile) με αποτέλεσμα την εξ’ ολοκλήρου
αναδιαμόρφωση της λειτουργίας της ΔΑΔ (Accenture, 2016). Πλέον, οι άνθρωποί της είναι σε θέση να
μετρήσουν με τα κατάλληλα εργαλεία, δεδομένα τα οποία παλαιότερα δεν μπορούσαν να τα
προβλέψουν ούτε να τα χρησιμοποιήσουν με αποτελεσματικό τρόπο. Σύμφωνα με τους Schuler,
Dowling και Cieri (1993), η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποκτάει όλο και περισσότερο
στρατηγικό χαρακτήρα και αρχίζει και αναγνωρίζεται από την υπόλοιπη διοίκηση (Albers Mohrman
&Lawler, 1997). Μέσω της σωστής χρήσης της τεχνολογίας, η ΔΑΔ πρόκειται να αποκτήσει ενεργό
στρατηγικό ρόλο στην διοίκηση ενός οργανισμού με στόχο τη σωστή αξιοποίηση και διαχείριση των
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ταλέντων του. Αυτό θα την οδηγήσει σε καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία με τα υπόλοιπα
τμήματα.
Ανάμεσα σε άλλες, μία σημαντική τεχνολογική μέθοδος που αξιοποιείται όλο και περισσότερο
στους οργανισμούς είναι η παιχνιδοποίηση ή αλλιώς γνωστή ως gamification. Σύμφωνα με τον Werbach
και Hunter (2012) παιχνιδοποίηση ορίζεται κοινώς η χρήση στοιχείων και τεχνικών σχεδιασμού των
παιχνιδιών σε μη παιγνιώδη πλαίσια. Ουσιαστικά πρόκειται για μία μέθοδο, η οποία μετασχηματίζει
διαδικασίες προκειμένου αυτές να μοιάζουν περισσότερο με ένα παιχνίδι. Η μέθοδος της
παιχνιδοποίησης μπορεί να έχει εφαρμογές σε ποικίλα περιβάλλοντα και σε διάφορους τομείς. Ένας
από αυτούς είναι ο τομέας της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Συγκεκριμένα, μέσα σε έναν
οργανισμό η παιχνιδοποίηση μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο κατά την προσέλκυση, αξιολόγηση και
επιλογή προσωπικού όσο και κατά την εκπαίδευσή των εργαζομένων.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθούν οι αντιδράσεις των υποψηφίων στη
διαδικασία της παιχνιδοποίησης ως μέθοδο επιλογής προσωπικού. Αρχικά, θα γίνει αναφορά στον
ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών και ειδικότερα στην επίδραση της τεχνολογίας στον τομέα
της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Στη συνέχεια, θα οριστεί η έννοια της παιχνιδοποίησης και
θα αναλυθεί η σημασία της στη ΔΑΔ. Ακόμη, θα γίνει εκτενής αναφορά στις αντιδράσεις των
υποψηφίων στη χρήση της τεχνολογίας κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού καθώς και στους
ρυθμιστικούς παράγοντες που τις επηρεάζουν. Ολοκληρώνοντας, καθώς οι μελέτες για τις αντιδράσεις
των υποψηφίων στις σύγχρονες μεθόδους επιλογής και συγκεκριμένα απέναντι παιχνιδοποίηση είναι
αρκετά περιορισμένες, στόχος είναι να διερευνηθεί αν κατά πόσο η συγκεκριμένη μέθοδος οδηγεί στην
ευρύτερη αποδοχή της από τους συμμετέχοντες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
2.1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Τεχνολογία
2.1.1. Η Τεχνολογία της Πληροφορίας και Επικοινωνίας - ΤΠΕ
H υιοθέτηση των καινούριων τεχνολογικών μέσων από τη ΔΑΔ έχει διευκολύνει τη διαδικασία
της προσέλκυσης και της επιλογής προσωπικού καθώς και τις παροχές των εργαζομένων. Με τη χρήση
των νέων τεχνολογικών μέσων, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να οργανώσει τα καθήκοντά του με
τον δικό του τρόπο για τη δική του ευκολία και κατανόηση. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται
περισσότερο η συγκέντρωση και η απόδοσή του. Επίσης, σύμφωνα με τον Ulrich (1997), η χρήση των
τεχνολογικών μέσων προσφέρει αξία στον οργανισμό αυξάνοντας παράλληλα το «status» των
ανθρώπων της ΔΑΔ. Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός αρχίζει και συμβαίνει σε όλο και
περισσότερους οργανισμούς, η αλλαγή αυτή σε πιο επίπεδες οργανωτικές δομές θεωρείται επιτυχημένη
μόνο όταν ο οργανισμός δεσμεύεται για την παροχή μεγάλου όγκου δραστηριοτήτων ανάπτυξης, μέσω
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των οποίων θα οδηγηθεί σε ολική αλλαγή (Manju & Meenakshi, 2017). Σε αυτήν την μεγάλη αλλαγή
των οργανισμών σημαντικό ρόλο κατέχει η τεχνολογία της πληροφορίας και επικοινωνίας που
εισέρχεται και ενσωματώνεται στους οργανισμούς, όντας έτοιμη να αναπτύξει και να αλλάξει τους
ανθρώπους καθώς και τη λειτουργία τους. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο όταν η τεχνολογία της πληροφορίας
ενσωματώσει στις αρχές της, την έννοια της ανάπτυξης και συγκεκριμένα της οργανωσιακής ανάπτυξης
(Waclawski & Church, 2002). Στη σύγχρονη εποχή η τεχνολογία της πληροφορίας και επικοινωνίας,
είναι στενά συνυφασμένη με όλα τα επίπεδα οργάνωσης μιας επιχείρησης (Turner, J. & Laudon, 1988)
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μία από τις κύριες λειτουργίες της είναι η αυτοματοποίηση των
διαδικασιών (automate), η πληροφόρηση (informate), ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
(transformate) και η ικανότητα ενδυνάμωσης και χειραφέτησης (endowmate) (Remenyi, Money &
Twite, 1991). Η αυτοματοποίηση αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα των οργανισμών και στη
στρατηγική που χρησιμοποιούν. Το στάδιο αυτό χρησιμοποιείται για να αυτοματοποιήσει τις
διαδικασίες και τα συστήματα που υπάρχουν στον οργανισμό. Παράλληλα προσπαθεί να μειώσει το
προσωπικό για την εκτέλεση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τον Zuboff (1988),
αυτό συνεπάγεται σημαντική μείωση στον φόρτο εργασίας των εργαζομένων, προσφέροντάς τους
περισσότερες εναλλακτικές για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Η ΤΠΕ μπορεί να βοηθήσει κάθε
επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον ελαχιστοποιείται το κόστος και ο
χρόνος, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα. Με λίγα λόγια, πρόκειται για
εξοικονόμηση ψυχικής και σωματικής εργασίας στη διαχείριση των δεδομένων με κύριο στόχο στην
αποδοτικότητα. Η άλλη λειτουργία των τεχνολογικών μέσων είναι αυτή της πληροφόρησης (informate)
καθώς τα εργαλεία αυτά εξάγουν συνεχώς καινούριες πληροφορίες (Tansley & Newell, 2007). Στη
συνέχεια, όσον αφορά τη μετασχηματιστική ικανότητα της ΤΠΕ (transformate), είναι ικανή να αλλάξει
τη δομή ενός οργανισμού (Pant Laxmi Prasad, 2011). Η συγκεκριμένη ικανότητα συνεπάγεται αλλαγή
στη δομική οργάνωση μιας επιχείρησης και προϋποθέτει περισσότερη οργανωσιακή προσπάθεια καθώς
και πρωτοβουλία. Μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ΔΑΔ μπορεί επίσης να αποκτήσει πολλά
πλεονεκτήματα, τα οποία θα ενισχύσουν τη λειτουργία της. Τέλος, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο όρος
endowment χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της λέξης empowerment (ικανότητα ενδυνάμωσης). Η
δυνατότητα χειραφέτησης των εργαλείων των ΤΠΕ θα μπορούσε να δώσει το πλεονέκτημα στα στελέχη
των επιχειρήσεων να ενδυναμώσουν και να έχουν πλέον μεγαλύτερο έλεγχο της εργασίας και της
εργασιακής τους ζωής, η οποία απαιτεί συνεχώς αλλαγές (Newel, 2007).
Η τεχνολογία της πληροφορίας και επικοινωνίας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο μέσα σε μία
σύγχρονη εταιρία. Όλα τα τμήματά της χρησιμοποιούν γενικότερα τη τεχνολογία, ακόμα και αν δεν
ξέρουν το μέγιστο των ωφελειών, που μπορεί να αποκομίσουν από αυτήν. Πολλοί συγγραφείς
υποστηρίζουν ότι η ΤΠΕ μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στη ΔΑΔ να γίνει πιο δυναμική και πιο
ανταγωνιστική (Gardner, Lepak, & Bartol, 2003). Παρόλο που το συγκεκριμένο τμήμα δεν την έχει
εκμεταλλευτεί στο έπακρο, είναι αναγκαίο πλέον να αρχίζει να το κάνει εφαρμόζοντας όλο και
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περισσότερες τεχνολογικές καινοτόμες πρακτικές. Παραδείγματος χάριν, τα Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι σχεδιασμένα με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των
εργαζομένων (Wilson-Evered & Härtel, 2009). Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούνται είτε ως
μέσο αποθήκευσης και ανάκτησης των δεδομένων του προσωπικού είτε για το σχεδιασμό μίας
καινούριας στρατηγικής προσέγγισης (Newel, 2007). Αναλυτικότερα, τα συστήματα της ΔΑΔ
περιλαμβάνουν λογισμικό, εξαρτήματα, δεδομένα, διαδικασίες και κάποιους εγγεγραμμένους χρήστες
(Thompson & O’connell, 1995). Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη συλλογή, καταγραφή, αποθήκευση,
ανάλυση και ανάκτηση δεδομένων που αφορούν το προσωπικό μίας επιχείρησης. Είναι σημαντική η
βοήθεια που προσφέρουν στο τμήμα της ΔΑΔ αλλά και σε ολόκληρη την επιχείρηση, γιατί έτσι μπορούν
να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αλλάξει ριζικά το μοντέλο του οργανισμού. Η
αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας της πληροφορίας στις πρακτικές ΔΑΔ έχει γίνει κύριο
ζήτημα στις περισσότερες επιχειρήσεις επηρεάζοντας αυτές σε μεγάλο βαθμό (McCampbell, Clare &
Gitters, 1999). Η ΔΑΔ μπορεί να την ενσωματώσει στη στρατηγική της, με απώτερο σκοπό την
απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Huselid, 1995). Το θέμα όμως, είναι τα στρατηγικά οφέλη
που θα αποκομίσει η επιχείρηση. Για αυτό το λόγο πριν την ενσωμάτωσή της πρέπει να εξεταστεί
διεξοδικά αν τελικά θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα στην απόδοση της επιχείρησης (Tippins & Sohi,
2003).
2.1.2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Οι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως είναι ενδεικτικά τα big data, το διαδίκτυο, οι ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης και η παιχνιδοποίηση, παρουσιάζουν μεγάλη έξαρση τα τελευταία χρόνια, με
όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να αναζητούν μέσω αυτών τον μετασχηματισμό στις πρακτικές τους.
H έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τους Patel και McCarthy
(2000), χωρίς όμως να μπορέσουν να την κατοχυρώσουν. Στη συνέχεια, οι Stolterman και Fors (2004,
σελ 537) όρισαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως «τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στη
καθημερινότητά των ανθρώπων μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών». Μία άλλη ερμηνεία για τη
συγκεκριμένη έννοια σύμφωνα με τους Bharadwaj, Sawy, Pavlou και Venkatraman (2013) και τους
Fitzgerald, Kruschwitz, Bonnet και Welch (2013) είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός ορίζεται ως ο
συνδυασμός της πληροφορίας, της τεχνολογίας, της επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Επιπλέον, μπορεί να οριστεί ως η εφαρμογή καινούριων διαδικασιών, επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, δεξιοτήτων και μοντέλων μέσα στην επιχείρηση, έτσι ώστε αυτή να είναι σε θέση να
ανταγωνίζεται δυναμικά τους ανταγωνιστές της, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις τεχνολογικές
αλλαγές στις οποίες υπόκειται (Digital Transformation Guide, 2015). Μέσω του μετασχηματισμού
αυτού το ανθρώπινο δυναμικό της μπορεί να γίνει πιο ευκίνητο (agile), καινοτόμο και αποτελεσματικό
στις καθημερινές προκλήσεις της νέας πραγματικότητας. Οι Berghaus και Back (2016) τονίζουν ότι ο
ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα πολυδιάστατο και περίπλοκο φαινόμενο που υπερβαίνει την
έννοια της οργανωσιακής αλλαγής και ουσιαστικά πρόκειται για μία μεγάλη τεχνολογική αλλαγή σε
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ολόκληρη την επιχείρηση. Σύμφωνα με τον King και τον Tucci (2002), είναι οποιαδήποτε τεχνολογική
αλλαγή και καινοτομία, που μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις (για παράδειγμα
η είσοδος σε καινούριες αγορές). Αξιοποιώντας τις τεχνολογικές αλλαγές οι επιχειρήσεις μπορούν να
αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, αφού πρώτα αναθεωρήσουν τον τρόπο
λειτουργίας τους και καταλήξουν σε πιο καινοτόμες πρακτικές.
O King (2013) λίγα χρόνια αργότερα, δήλωσε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι
απαραίτητος για τις επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξέλιξης, καθώς η ενσωμάτωσή
του θα βοηθήσει στην αλλαγή επιπέδου, στην εξέλιξή τους καθώς και στην απόκτηση ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος. Τέλος, υπάρχουν διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί κατά την
ενσωμάτωση του ψηφιακού μετασχηματισμού κυρίως κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων∙ τη φάση
της έναρξης, της εκτέλεσης και του συντονισμού (Mcafee, Brynjolfsson, Davenport, Patil & Barton,
2012). Ενδεικτικά κάποια από τα προβλήματα είναι η απουσία κατάλληλων δομών που μπορούν να
υποστηρίξουν τις νέες τεχνολογίες, η απουσία τεχνικών δεξιοτήτων καθώς και τα υψηλά κόστη και
ρίσκα που απαιτούνται για την αλλαγή αυτή.
2.1.3 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - «Ευελιξία» - Αναλυτικά Στοιχεία - Διαδικτυακό Σύννεφο
Ο ψηφιακός κόσμος οδηγεί τις εταιρίες στο χτίσιμο ενός ισχυρού δικτύου, στο ξεκίνημα μίας
νέας τεχνολογικής εποχής (Betchoo, 2016). Η αλληλεπίδραση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social
Media), η δυνατότητα «ευελιξίας» (Mobility), η αποθήκευση και η συλλογή αναλυτικών στοιχείων των
εργαζομένων (Analytics), η χρήση του «διαδικτυακού νέφους» (cloud) και του παγκόσμιου ιστού
(internet) είναι τα μέσα, τα οποία θα ενδυναμώσουν και θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις καθώς και το
ανθρώπινο δυναμικό τους στη καθημερινή ενασχόλησή τους καθώς και στην εξυπηρέτηση πελατών
(Ghoshal, 2015). Λόγω της εμφάνισής τους, η ΔΑΔ αρχίζει πλέον να ψηφιοποιείται και οι πρακτικές
της να αυτοματοποιούνται όλο και περισσότερο. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα δίκτυο
τεχνολογίας το λεγόμενο SMACI (Social Media, Mobility, Analytics, Cloud, Internet of Everything
(IoE). Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχουν πλέον γίνει αναπόσπαστο κομμάτι των
οργανισμών, καθώς οι άνθρωποι επιδιώκουν συνεχώς την καθημερινή αλληλεπίδραση με το κοινό τους
μέσα από τη χρήση τους. Όσον αφορά την έννοια του “mobility”, ζούμε πλέον σε μία εποχή όπου τα
κινητά και τα τεχνολογικά μέσα έχουν γίνει η «εξάρτηση» του ανθρώπου. Πλέον, οι εργαζόμενοι
μπορούν να ενημερωθούν και να δουλέψουν ανά πάσα στιγμή ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό
“desktop based” τρόπο. Στη συνέχεια, όσον αφορά τα “analytics”, τα οποία θεωρούνται πάρα πολύ
χρήσιμα για έναν οργανισμό καθώς μέσω αυτών των δεδομένων, οι οργανισμοί μπορούν να συλλέξουν
πληροφορίες για προσέλκυση μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο
τους πιο ταλαντούχους στην αγορά, με απώτερο σκοπό να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους. Τέλος, ο
μεγάλος αυτός όγκος δεδομένων θεωρείται χρήσιμος για τη βιωσιμότητα ενός οργανισμού.
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Επιπρόσθετα, το “cloud computing” δίνει τη δυνατότητα στις περισσότερες επιχειρήσεις να
αποθηκεύσουν και να επεξεργαστούν τα δεδομένα τους και αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο
το λογισμικό και οι υπηρεσίες πωλούνται ή παραδίδονται στο πελάτη (Manju,, Meenakshi, 2017).
Τέλος, το διαδίκτυο είναι ένα από τα απαραίτητα εργαλεία για έναν οργανισμό καθώς μέσου αυτού,
οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε πλήθος χρήσιμων πληροφοριών. Σύμφωνα με τους Graham
& Hardaker (2000) υπάρχουν δύο απόψεις για τη χρήση του παγκόσμιου ιστού στους οργανισμούς.
Όσον αφορά την πρώτη, το διαδίκτυο θεωρείται ως ένα κέντρο πληροφοριών που επικεντρώνεται στο
λογισμικό, στη μεταφορά δεδομένων και στην αποστολή μηνυμάτων μεταξύ του προσωπικού. Σύμφωνα
με την δεύτερη εκδοχή, θεωρείται ως μία επιχειρηματική καινοτομία, με απώτερο σκοπό την
εναρμόνιση των πρακτικών μέσα στον οργανισμό. Τέλος, το διαδίκτυο έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό
τις επιχειρήσεις όπως η δυνατότητα επικοινωνίας σε όλα τα μέρη του κόσμου, η παροχή βελτιωμένων
υπηρεσιών σε πελάτες, καθώς και η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.
2.1.4 Ψηφιακή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Στη σημερινή εποχή, χάρη στην παγκοσμιοποίηση και τις συνεχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις,
ο κόσμος έχει γίνει ήδη πιο πολύπλοκος, δυναμικός και αβέβαιος. Οι οργανισμοί πλέον προσπαθούν με
κάθε μέσο να γίνονται και να παραμένουν ανταγωνιστικοί, πάντα με σεβασμό στον πελάτη παρέχοντας
την ποιότητα υπηρεσιών και επιδιώκοντας το χαμηλό κόστος (Nivlouei, 2014). Έτσι, προσπαθούν
συνεχώς να σκέφτονται τρόπους έτσι ώστε να ξεχωρίζουν από τους αντιπάλους τους. Η Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αυτή που λειτουργεί καθοριστικά και μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό
να εκπληρώσει τους εταιρικούς του στόχους (Som, 2008).
Συγκεκριμένα, η εποχή που διανύουμε είναι η εποχή των ψηφιακών μέσων. Η γενιά των
Millennials ή Net Generation, είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη και την εντονότερη αλληλεπίδραση
με τη τεχνολογία (Stone , Deadrick, Lukaszewski & Richard Johnson, 2015). Αυτοί χρησιμοποιούν
καθημερινά το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχοντας τους συγκεκριμένους
υπαλλήλους στον εργασιακό χώρο, είναι σκόπιμο ο οργανισμός να ενσωματώσει καινοτόμες
τεχνολογικές πρακτικές έτσι ώστε να τους διατηρήσει στο δυναμικό του. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι
έχουν αποκτήσει αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες, τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει ο οργανισμός για να
βελτιώσει την απόδοση του και γενικότερα τη λειτουργία του. Άρα απώτερος σκοπός του HR είναι να
αποκτήσουν, να διατηρήσουν και να αναπτύξουν αυτούς τους εργαζομένους στο δυναμικό της
επιχείρησης και να ευθυγραμμίσει τη στρατηγική του οργανισμού με την ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών (Betchoo,2016).
Από τη στιγμή που η παραδοσιακή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αρχίζει και
μετεξελίσσεται στη ψηφιακή «έκδοσή» της, οφείλει λοιπόν να ενσωματώσει τον ψηφιακό
μετασχηματισμό στη πολιτική της καθώς η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού είναι πλέον αυτή που
θα την ξεχωρίσει (Tripathi & Singh, 2017). Σύμφωνα με τον Indermun (2014), η ευθύνη της ΔΑΔ είναι
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να εξελίσσεται συνεχώς και να διαδραματίζει στρατηγική πορεία, η οποία θα συμβάλλει στην επιτυχία
του οργανισμού. Συγκεκριμένα, ως ψηφιοποίηση ορίζεται η χρήση διαφόρων τεχνολογικών μέσων που
θα αλλάξουν το μοντέλο της επιχείρησης προσθέτοντας αξία και έσοδα (Fransina,2018).
Οι περισσότερες λειτουργίες του HR όπως η προσέλκυση και η επιλογή προσωπικού, η
εκπαίδευση και η ανάπτυξη, το τμήμα μισθοδοσίας καθώς και η αξιολόγηση έχουν μετασχηματιστεί
και έχουν αλλάξει λόγω της αυξανόμενης χρήσης της τεχνολογίας (Tripathi & Singh, 2017). Αυτό έχει
βοηθήσει στην αλλαγή της ποιότητας και της πληροφορίας που λαμβάνουν οι οργανισμοί μέσω του
διαδικτύου, στη μείωση του κόστους, στην αύξηση της ταχύτητας που εκτελούνται οι συγκεκριμένες
λειτουργίες, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα λάθη. Ωστόσο υπάρχουν και κάποια αρνητικά
αποτελέσματα από τη χρήση των τεχνολογικών μέσων όπως η έλλειψη ικανοτήτων και αποδοχής της
αλλαγής αυτής, η απειλή της ιδιωτικότητας και η ασφάλεια και η αξιοπιστία των πληροφοριών
(Piccinini,, Hanelt, Gregory & Kolbe, 2015). Πολλές φορές οι πληροφορίες που εκλαμβάνει ένας
οργανισμός μπορεί να χαρακτηριστούν ως παραπληροφόρηση, ως ασήμαντες και ως κακόβουλες.
Επίσης, μπορεί να είναι ψευδές, παρωχημένες, ελλιπείς που μπορεί και αυτές με τη σειρά τους να
οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση για τους
χρήστες, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για να διακρίνουν με τον κατάλληλο
τρόπο τη πηγή της πληροφορίας (Benson, Johnson, & Kuchinke, 2002). Η χρήση των τεχνολογικών
μέσων απαιτεί από τη μεριά της τις κατάλληλες δεξιότητες, ικανότητες των χρηστών που έχουν άμεση
πρόσβαση σε αυτήν. Συγκεκριμένα πρέπει να διακρίνονται από γνωστικές και τεχνικές δεξιότητες μέσω
των οποίων θα αποκτήσουν ιδιαίτερη ευκολία στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έτσι θα
μπορούν να αναζητούν τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται καθώς και τη δυνατότητα
εκπαίδευσης από μόνοι τους (Betchoo, 2016). Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν προτιμούν
τη χρήση της τεχνολογίας καθώς είτε δεν πληρούν τα κατάλληλα προσόντα είτε γενικά είναι αντίθετη
με την ενσωμάτωσή της στους οργανισμούς.
Είναι πλέον γεγονός ότι το διαδίκτυο και η χρήση των διαδικτυακών εργαλείων έχουν
ενσωματωθεί στους περισσότερους οργανισμούς καθώς πλέον ο εργασιακός χώρος μετασχηματίζεται
και προσαρμόζεται σιγά σιγά στην ψηφιακή εποχή. Η καθημερινή χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων
διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και τις
επιχειρηματικές λύσεις που πρέπει να εφαρμόσουν (Stone, Deadrick, Lukaszewski & Johnson, 2015).
Επίσης, ενισχύουν τη διαδικασία της εκπαίδευσης, της μάθησης των εργαζομένων, και βελτιώνουν την
απόδοσή του οργανισμού καθώς και του προσωπικού, βοηθώντας σε σημαντικό βαθμό τους ανθρώπους
της ΔΑΔ (Benson, Johnson, & Kuchinke, 2002). Αξίζει να επισημανθεί ότι γενικότερα η τεχνολογία
έχει επηρεάσει θετικά τους επαγγελματίες της ΔΑΔ, οι οποίοι ψάχνουν συνεχώς τρόπους για να
αυξήσουν την απόδοση των εργαζομένων τους. Οι καινοτόμες αυτές πρακτικές είναι αυτές που θα
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προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα βοηθήσουν στη βελτίωση της απόδοσης του
ανθρώπινου δυναμικού (Bolstorff, 2002).
Όσον αφορά την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού, όλο και περισσότερες
καινοτόμες τεχνολογικές μέθοδοι ενσωματώνονται στη λειτουργία της ΔΑΔ με στόχο τον
μετασχηματισμό των διαδικασιών καθώς πλέον η ψηφιακή εποχή αρχίζει και ενσωματώνεται σε όλο
και περισσότερους οργανισμούς (Gardner, Lepak, & Bartol, 2003). Πλέον είναι πολύ σημαντικό κάθε
οργανισμός να εξασφαλίζει την ευτυχία και την εργασιακή ικανοποίηση του εργαζομένου καθώς και
την εξέλιξη του. Αυτό γιατί παλαιότερα οι εργαζόμενοι λάμβαναν λιγότερη εκπαίδευση έως και
μηδαμινή έχοντας λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης. Είναι πλέον εμφανές ότι η τεχνολογία έχει βοηθήσει
σε μέγιστο βαθμό την εκπαίδευση των εργαζομένων και έχει αποφέρει περισσότερα οικονομικά οφέλη
σε κάθε οργανισμό. Με τη χρήση των τεχνολογικών μέσων, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επικοινωνεί
και να συμμετέχει από οποιαδήποτε μέρος με αποτέλεσμα να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και
χρήμα. Η εκπαίδευση στο εργασιακό περιβάλλον μέσω διαδικτύου, αρχίζει και ενσωματώνεται πλέον
στις πρακτικές των περισσότερων επιχειρήσεων. Η χρήση των εργαλείων ΤΠΕ στις επιχειρήσεις θα
υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία της μάθησης στον οργανισμό. Μία ιδιαίτερη μορφή
μάθησης μέσω του διαδικτύου είναι τα λεγόμενο e-learning, η μάθηση μέσω του διαδικτύου (Aragon
& Johnson, 2002). Η συγκεκριμένη μορφή μάθησης αφορά είτε κάποια μαθήματα καθοδήγησης που
πρέπει να ολοκληρώσει ο εργαζόμενος όταν προσλαμβάνεται σε μία εταιρία, είτε κάποια μαθήματα
εκπαίδευσης για τους εργαζομένους κυρίως για προσωπική τους ανάπτυξη. Συνεπώς για να σχεδιαστεί
το συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης, οι υπεύθυνοι σχεδίασης του, χρησιμοποιούν το
γνωστό μοντέλο ADDIE (analysis, design, development, implementation, evaluation) (Lee, Owens, &
Benson, 2002). Μέσω αυτού θα αξιολογηθούν οι τεχνολογικές δεξιότητες των εκπαιδευόμενων και ο
έλεγχος του συγκεκριμένου προγράμματος εκπαίδευσης, για το αν μπορεί να «σταθεί» μέσω του
διαδικτύου. Οι τυπικοί εκπαιδευτές πλέον αντικαθίστανται καθώς πρέπει να αποκτήσουν εκείνες τις
δεξιότητες οι οποίες θα τους δώσουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν περισσότερο με την τεχνολογία
(Aragon & Johnson, 2002). Συνεπώς, η χρήση της τεχνολογίας από τους ανθρώπους της ΔΑΔ
αποτελούσε πάντα πρόκληση για αυτούς.
Πλέον,

τα

εκλεπτυσμένα

ψηφιακά

μέσα

που

ενσωματώνονται

στον

οργανισμό,

χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων τους καθώς και της ανάπτυξής
τους (ανάπτυξη των soft skills), καθώς και στην αλλαγή και βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.
Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις σύμφωνα με την έρευνα του υπουργείου των ΗΠΑ
(Department of Commerce, 2002), είναι εμφανής καθώς πλέον οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να
διαχειριστούν από μόνοι τους τα καθημερινά τους προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά (Johnston & Packer, 1987). Πλέον, οι οργανισμοί που προσελκύουν εργαζομένους που
διαθέτουν καινοτόμες ιδέες και δεξιότητες, επιδιώκουν ως αντάλλαγμα την παροχή των καλύτερων
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δυνατών υπηρεσιών, οι οποίες θα προσελκύσουν μακροπρόθεσμα ακόμα πιο πολλούς πελάτες
(Friedman, 1999).
Η αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων, επιτυγχάνεται κυρίως μέσω την ηλεκτρονικών
συστημάτων απόδοσης (EPSS) (Sherry & Wilson, 1996). Ένα σύστημα το οποίο περιέχει πολλές
παροχές για έναν εργαζόμενο, όπως εργαλεία που μπορούν να τον βοηθήσουν στην εργασία του και
γενικότερα στην απόδοσή του (Stevens & Stevens, 1996). Αυτά τα ηλεκτρονικά προγράμματα
βελτίωσης της απόδοσης δίνουν της δυνατότητα στους ανθρώπους της ΔΑΔ να λύσουν πολλά
προβλήματα που εμφανίζονται μέσα σε έναν οργανισμό παρέχοντάς τους τρόπους για τη συνεργασία
των εργαζομένων και τη μεταξύ τους υποστήριξη και επικοινωνία (Gery, 2002). Για παράδειγμα η
χρήση των emails, των τηλεδιασκέψεων κ.α. έχουν ως αποτέλεσμα να επηρεάσουν αρκετά την
επικοινωνία μέσα στον εργασιακό περιβάλλον (Schrum & Benson, 2002). Μέσω αυτών μπορούν να
συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν από απόσταση χωρίς να είναι απαραίτητο να βρίσκονται δια ζώσης
στην εταιρία. Απώτερος σκοπός της τεχνολογίας, είναι να βοηθήσει στην αύξηση της απόδοσης των
εργαζομένων καθώς και της απόδοσης του οργανισμού, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία και
συστήματα. Κάποια από αυτά όπως τo διαδίκτυο, το intranet, και τα εργαλεία αποθήκευσης και
ανάκτησης δεδομένων (HRIS) είναι αυτά που βοηθούν στη λήψη των αποφάσεων και γενικότερα στη
βελτίωση της απόδοσης τους (Ardichvili, 2002). To intranet ή αλλιώς internal web έχει σχεδιαστεί για
να βελτιώσει την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων, και γενικότερα την επικοινωνία που
χρειάζεται ο οργανισμός μέσα από τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων (Schrum &
Benson, 2002). Βοηθούν στην αποτελεσματική συνεργασία του προσωπικού και διευκολύνουν το έργο
τους. Τέλος, στο intranet οι εταιρίες δημοσιεύουν καθημερινώς δελτία τύπου τα οποία έχουν στόχο τη
συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων (Turban, King, Mckay, Marshall, Lee, & Viehland, 2008).
Προηγούμενες μελέτες είχαν αποδείξει ότι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας της πληροφορίας (IT)
βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό την απόδοση της επιχείρησης (Dewett & Jones, 2001).
Η ενσωμάτωση διαφόρων τεχνολογικών μέσων στις επιχειρήσεις θα τις ξεχωρίσει από τις
υπόλοιπες επιτυγχάνοντας γρήγορα και με ακρίβεια τη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, όσον αφορά
μία λειτουργία της ΔΑΔ και συγκεκριμένα το «κομμάτι» των ανταμοιβών, αξίζει να αναφερθεί ότι
πλέον με τα απαραίτητο λογισμικό η διαδικασία μπορεί να γίνει γρηγορότερα και να βοηθήσει σε
σημαντικό βαθμό στη προσέλκυση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού με την κατάλληλη αμοιβή
(μέσω της χρήσης των market data) (Partho, 2005). Ακόμη, ο Pfeffer (2007) ανέφερε ότι οι καινοτόμες
μέθοδοι της ΔΑΔ εξαρτώνται από ποικίλους οργανωσιακούς παράγοντες όπως το μέγεθος και το
πλαίσιο της εταιρίας, καθώς και από τη δυνατότητα υιοθέτησης αυτών των πρακτικών (Kossek,1989).
Η ενσωμάτωσή τους μπορεί να προσδώσουν τα μέγιστα στη λειτουργία του οργανισμού (Bhatnagar,
2007). Σύμφωνα με τον Jarboe (2002), οι μεγαλύτερες εταιρίες έχουν πλεονέκτημα έναντι των
μικρότερων καθώς οι δεύτερες αδυνατούν να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στις πρακτικές τους

18

επειδή δεν υπάρχει χρόνος, χρήμα, εμπειρία για την αλλαγή αυτή. Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου
δυναμικού, μπορούν έτσι να αποκτήσουν πρόσβαση σε παλαιότερα δεδομένα της επιχείρησης και η
συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων να γίνει ποιοτικότερη και με ταχύτερο τρόπο
(Wong, 2005).
Η ψηφιακή εποχή, θεωρείται αιτία της εξαφάνισης των περισσότερων εταιρειών από το 2000
και μετά (Nanterme,2016). Η ψηφιοποίηση είναι εκείνη που έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης και τις
προσδοκίες των πελατών με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να οδηγούνται σε ανασχεδιασμό των εταιριών
τους για να τους διατηρήσουν. Επίσης, όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλάδου γνωρίζουν ότι πρέπει
να ενσωματώσουν ψηφιακές τεχνολογίες στις πρακτικές τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα καθώς
υπάρχει περίπτωση να μείνουν πίσω σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει
ήδη να εφαρμόζουν “digital” πρακτικές.
Ολοκληρώνοντας, η ενσωμάτωση του Διαδικτύου και ειδικότερα των web IT Tools επηρεάζουν
σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις αλλά περισσότερο τη λειτουργία του τμήματος της ΔΑΔ.
Συγκεκριμένα η χρήση αυτών των εργαλείων στο ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον έχει ως αποτέλεσμα
την εκπαίδευση και τη μάθηση μέσω της τεχνολογίας, την ενίσχυση της απόδοσης των εργαζομένων
και τέλος την οργανωσιακή ανάπτυξη και την αλλαγή του οργανισμού (Benson, Johnson &
Kuchinke,2002).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στη σημερινή εποχή, την εποχή της τεχνολογίας, αμέτρητες ώρες και πολλά χρήματα
δαπανώνται από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο στη χρήση υπολογιστών και στα βιντεοπαιχνίδια (Ong,
2013). Πλέον, οι πολιτικές των οργανισμών αρχίζουν και ψηφιοποιούνται καθώς μέσω της
ενσωμάτωσης αρκετών τεχνολογικών μέσων αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των
υπολοίπων. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοί τους θα υπόκεινται συνεχώς στη χρήση τους
(Grizzard, Tamborini, Lewis, Wang & Prabhu, 2014). Αυτό που επιδιώκουν μέσα από αυτά είναι η
αύξηση της ευημερίας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο.
Επιπλέον, ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών
επιχειρήσεων είναι η παιχνιδοποίηση (gamification). Άλλες έννοιες που χρησιμοποιούνται για τη
παιχνιδοποίηση και εμφανίζονται σε πολλά άρθρα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι το game-thinking
(Marczweski, 2015), serious games ή game based assessment (Chen & Michael, 2005).
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η παιχνιδοποίηση έχει υιοθετηθεί και ενσωματωθεί σε πολλούς
επαγγελματικούς τομείς. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί σταδιακή αύξηση στον κόσμο των
επιχειρήσεων και στον τομέα του μάρκετινγκ και τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει πόλο έλξης για
τους ακαδημαϊκούς και τους εκπαιδευτές (Seaborn & Fels, 2015). Επίσης, σύμφωνα με έρευνες που
έχουν προηγηθεί η παιχνιδοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία
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εμπλέκονται οι εργαζόμενοι (Callan, Bauer, & Landers, 2015). Με άλλα λόγια, μέσω της
παιχνιδοποίησης επιδιώκεται η σύνδεση της εργασίας και του παιχνιδιού (Pratskevich, 2014). Αξίζει να
αναφερθεί ότι το 2015, το 40% των μεγαλύτερων εταιριών παγκοσμίως έχουν ενσωματώσει τεχνικές
παιχνιδοποίησης στις πολιτικές τους κάτι το οποίο τους οδηγεί στον μετασχηματισμό των
επιχειρηματικών τους διαδικασιών (Blohm & Leimeister, 2013).
Στόχος της παιχνιδοποίησης είναι να παρακινήσει τους ανθρώπους μέσα στον οργανισμό και
να συμμετέχουν σε αυτή με απώτερο σκοπό τη διασκέδασή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
της αφοσίωσης και των κινήτρων των εργαζομένων (Kapp, 2014). Ακόμη, η χρήση της παιχνιδοποίησης
συμβάλει στην επίτευξη των οργανωσιακών στόχων, αφού προηγουμένως έχει επιτευχθεί η δέσμευσηαφοσίωση των ανθρώπων μέσα στην εταιρία (Mollick και Rothbard, 2014).
Είναι σημαντικό πλέον να τονιστεί ότι η παιχνιδοποίηση έχει ξεπεράσει σημαντικά τα
προβλήματα που επηρέαζαν τη χρήση της και την αποδοχή της σε διάφορα τμήματα του οργανισμού.
Πλέον, αφού έχουν αναγνωριστεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της μέσα από διάφορες
έρευνες, το μόνο σίγουρο είναι ότι συνεχίζει να βελτιώνεται, καθώς δεν μπορεί να δώσει λύσει σε όλα
τα προβλήματα που προκύπτουν σε έναν εργασιακό χώρο (Gartner, 2015). Τέλος, με τα σωστά στοιχεία
του παιχνιδιού, η παιχνιδοποίηση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε πολλούς επαγγελματικούς
τομείς, όπως για παράδειγμα στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και στις λειτουργίες του (προσέλκυσηεπιλογή προσωπικού-εκπαίδευση-αξιολόγηση). Στις επόμενες ενότητες θα αναφερθεί αναλυτικά ο όρος
παιχνιδοποίηση (gamification), η διαφορά του με τον όρο παιχνίδια (games) και με τα serious games
(παιχνίδια σοβαρού σκοπού). Επίσης θα αναλυθούν τα δομικά στοιχεία της παιχνιδοποίησης, τα πλαίσια
που χρησιμοποιούνται, η σύνδεση της ψυχολογίας με την παιχνιδοποίηση καθώς και η σημασία της
στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ως μέθοδος επιλογής προσωπικού.

3.1. Διαφορά Παιχνιδιών και Παιχνιδοποίησης
Είναι γεγονός ότι η παιχνιδοποίηση (gamification) διαφέρει από τον όρο παιχνίδια (games). Τα
παιχνίδια (games) δίνουν την αίσθηση του φανταστικού κόσμου, ενώ η παιχνιδοποίηση αυξάνει την
πραγματικότητα καθώς προστίθεται σε αυτήν στοιχεία του παιχνιδιού. Για να κατανοηθεί καλύτερα η
έννοια της παιχνιδοποίησης (gamification), πρέπει να ορίσουμε αρχικά την έννοια του παιχνιδιού
(game). Οι Salen και Zimmerman (2004, σελ. 80) κατέληξαν στον ορισμό του παιχνιδιού «ως ένα
σύστημα στο οποίο οι χρήστες εμπλέκονται σε μία τεχνητή σύγκρουση, καθορισμένη από κανόνες που
οδηγεί σε μετρήσιμα αποτελέσματα». Τα παιχνίδια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των
ανθρώπων και η ενασχόληση με αυτά ξεκινάει κυρίως από την παιδική ηλικία. Σύμφωνα με τον Caillois
όπως αναφέρεται στη Sydnor (2006) το παιχνίδι είναι μία δραστηριότητα που περιέχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά. Αρχικά περιλαμβάνει το στοιχείο της διασκέδασης, το στοιχείο ότι είναι ξεχωριστό
(περιέχει συγκεκριμένο χρόνο και τοποθεσία) και το στοιχείο της αβεβαιότητας καθώς ο χρήστης δεν
μπορεί να γνωρίζει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού από πριν. Το παιχνίδι είναι μία δραστηριότητα μη
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παραγωγική καθώς η συμμετοχή ατόμων σε αυτό δεν τους προσφέρει κάτι χρήσιμο. Διέπεται από
κανόνες και πολλές φορές οι συμμετέχοντες νιώθουν την αίσθηση της διαφορετικής πραγματικότητας.
Επίσης, ο Juul (2003) πρόσθεσε και άλλα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν όπως οι κανόνες, τα
μετρήσιμα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα που προσφέρουν αξία, η προσπάθεια και η επένδυση του
παίκτη, και τέλος οι διαπραγματευτικές συνέπειες όσον αφορά τις πραγματικές συνέπειες της ζωής.
Ακόμη, ο McGonigal (2011) παραθέτει και αυτός τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού τους
στόχους, τους κανόνες, το σύστημα ανατροφοδότησης και την εθελοντική συμμετοχή. Το μόνο που
ενδιαφέρει τον χρήστη είναι η επίτευξη του στόχου του.
Επιπρόσθετα, εστιάζει στη προσοχή του και του δίνει τη δυνατότητα να εκπληρώσει αυτό που
επιθυμεί κατά τη διάρκειά του. Επιπλέον, οι κανόνες του παιχνιδιού είναι αυτοί που θέτουν φραγμούς
στους παίκτες και κατευθύνουν την πορεία του. Το σύστημα ανατροφοδότησης ενημερώνει τον παίκτη
για τη πορεία του μέσα στο παιχνίδι, που βρίσκεται και αν είναι κοντά στην επίτευξη του στόχου του,
παρακινώντας τον τελικά να συνεχίσει (McConigal, 2011). Τέλος, ο χρήστης παίζοντας το παιχνίδι
αποδέχεται ταυτόχρονα τον στόχο, τους κανόνες και το σύστημα ανατροφοδότησης. Ωστόσο, έχει το
ελεύθερο να ξεκινήσει και να αποχωρήσει από το παιχνίδι όταν νιώσει πίεση και άγχος καθώς το πιο
σημαντικό σε αυτό είναι η απόλαυση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί που έχουν αποδοθεί σύμφωνα με την βιβλιογραφία. Αξίζει να
αναφερθεί ότι ο Crawford (1984) αναφέρει τα παιχνίδια ως παραστάσεις κάποιας πραγματικότητας που
στηρίζονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ του συστήματος και του χρήστη, παρέχοντας συγκρούσεις,
αλλά και ασφάλεια μέσω της προσομοίωσης που υπόκειται.. Συμπληρωματικά, ο Crawford (2003)
δήλωσε ότι για να δημιουργηθεί ένα παιχνίδι πρέπει να υπάρξει δημιουργική έκφραση, χρήματα,
αλληλεπίδραση, στόχοι και ανταγωνισμός μεταξύ των παικτών. Στη συνέχεια οι Jeong & Kim (2009)
θεωρούν το παιχνίδι ως μία δομημένη εμπειρία, περισσότερο διασκεδαστική με κανόνες και
ξεκάθαρους στόχους. Αυτό, δημιουργεί ποικίλα συναισθήματα στους χρήστες (Lazzaro, 2004). Για
παράδειγμα η περιέργεια, η απογοήτευση και η χαρά είναι στοιχεία που μπορούν να προκληθούν κατά
τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Ο Huizinga (2014) πιστεύει ότι τα παιχνίδια είναι μη σοβαρές αλλά
ταυτόχρονα ελκυστικές εθελοντικές δραστηριότητες δομημένες από κανόνες. Τέλος, ο Fullerton (2014)
διαπίστωσε ότι υπάρχει παιχνίδι όταν υπάρχει ξεκάθαρος στόχος, νικητής και αλληλεπίδραση με το
σύστημα. Με άλλα λόγια, παιχνίδι είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα, μέσα στην οποία κυριαρχεί η
αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων και συνεπώς η συμμετοχή σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα που
έχει στόχο την αποκόμιση μία διασκεδαστικής εμπειρίας.
Επιπλέον, η ενασχόληση με τα παιχνίδια μπορεί να βοηθήσει τους παίκτες να ξεπεράσουν τα
αρνητικά συναισθήματα που νιώθουν και να τα μετατρέψουν σε θετικά. Η ευκολία χειρισμού ενός
παιχνιδιού, είναι ιδιαίτερη για έναν χρήστη, καθώς οι αποτυχημένες προσπάθειες, είναι βέβαιο ότι θα
τον οδηγήσουν μακροπρόθεσμα στην εκμάθησή του (Gee, 2008). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι τα
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παιχνίδια είναι εύκολο να αναγνωριστούν αλλά δύσκολο να προσδιοριστούν, ενισχύοντας παράλληλα
την ομαδική εργασία του χρήστη.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η καινούρια γενιά Generation Y - Millenials και η γενιά Generation
Z έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση τους, καθώς πλέον έχουν ενσωματωθεί σε μεγάλο
βαθμό στη κουλτούρα τους. Συγκεκριμένα, τους βοηθάνε να ωριμάσουν και να αντιμετωπίζουν με
σχετική ευκολία διάφορες καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά. Αυτό συμβαίνει, καθώς τα
παιχνίδια συμβάλλουν στην υιοθέτηση καινούριων δεξιοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στην μελλοντική
κοινωνική ανάπτυξη τους (Huotari & Hamari, 2016). Για παράδειγμα, η εκμάθηση καινούριων τρόπων
όπως για παράδειγμα η αλληλεπίδραση με καινούριους ανθρώπους έχουν ως στόχο να προστατεύουν
άτομα που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις σεβόμενοι παράλληλα τις απόψεις και τα δικαιώματα
των συνανθρώπων τους (Durualp & Aral, 2011).
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 δαπανήθηκαν 91.500.000.000 δολάρια για την
αγορά ψηφιακών παιχνιδιών σε όλο τον κόσμο (Yildirim & Demir, 2016). Τέλος, το “gaming” ως μία
ευρύτερη «βιομηχανία» πρόκειται να αποκομίσει έσοδα ως 11.000.000.000 μέχρι το 2020 (Markets &
Markets, 2016). Ακόμη, το 2016 υπολογίστηκαν 100.000.000 ενεργοί χρήστες παγκοσμίως και
αναμένεται να αυξηθούν και άλλο τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την έρευνα του Gartner μέχρι το
2020 το 70% των οργανισμών θα υιοθετήσουν “gamified” πρακτικές σε τουλάχιστον μία διαδικασία
(Gartner 2012). Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα της M2, το 56% των οργανισμών
ενσωματώνουν στις διαδικασίες τους gamified λύσεις επιδιώκοντας τη βελτίωση της δέσμευσής και την
ανάπτυξη των κινήτρων του ανθρώπινου δυναμικού τους (Μ2, 2017). Επίσης, όσο περισσότερο παίζουν
παιχνίδια εκτός της εργασίας τους, τόσο πιο εύκολη θα είναι η χρήση τους όταν τους ζητηθεί και μέσα
στον οργανισμό (Mollick & Rothbard, 2014). Τέλος, η χρήση των παιχνιδιών, είναι αυτή που τους
βοηθά να αναπληρώσουν τον ελεύθερο τους χρόνο .

3.2. Διαφορά Παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού και Παιχνιδοποίησης
Τα serious games (σοβαρά παιχνίδια ή παιχνίδια σοβαρού σκοπού) είναι κατασκευασμένα
παιχνίδια τα οποία στοχεύουν σε κάτι άλλο πέρα από τη διασκέδαση του ατόμου (Michael & Chen,
2006). Σήμερα, τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού χρησιμοποιούνται στην υγειονομική περίθαλψη, στην
εκπαίδευση των εργαζομένων, στο στρατό και σε τμήματα οργανισμών (Wang, DeMaria, Goldberg &
Katz, 2016). Παρά τη διαφορά τους με την παιχνιδοποίηση έχουν αρκετά κοινά (Ma, Oikonomou &
Jain, 2011). Περιέχουν στοιχεία παιχνιδιού όπως την προσαρμογή, την αξιολόγηση, τη σύγκρουση, τη
πρόκληση και την εμβύθιση, στοιχεία δηλαδή που μπορεί να νιώσει ο χρήστης κατά τη διάρκεια χρήσης
τους. Επίσης περιέχει και άλλα στοιχεία όπως κανόνες, στόχους, ανατροφοδότηση και φαντασία κ.α.
(Bedwell, Ramsay, & Salas, 2012) τα οποία υπάρχουν μέσα στο σύστημα κατά το σχεδιασμό του
λογισμικού τους. Η διαφορά είναι ότι τα στοιχεία αυτά υπάρχουν σε διάφορους βαθμούς στη
συγκεκριμένη κατηγορία παιχνιδιών ενώ στην παιχνιδοποίηση η εφαρμογή των στοιχείων του
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παιχνιδιού περιλαμβάνεται ξεχωριστά. Έτσι, γίνεται σαφές ότι τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού και η
παιχνιδοποίηση ενσωματώνουν τα ίδια στοιχεία παιχνιδιού αλλά με εντελώς διαφορετική προσέγγιση
(Landers, 2015).
Αναλυτικότερα, υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες σοβαρών παιχνιδιών. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι,
μέσα από το οποίο απώτερος σκοπός είναι η εκπαίδευση καινούριων εννοιών στον χρήστη το οποίο
επιτυγχάνεται μέσα από το περιβάλλον του πλήρους παιχνιδιού. Διακρίνεται επίσης στο παιχνίδι
προσομοίωσης μέσω από το οποίο ο παίκτης δοκιμάζεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον σε έναν εικονικό
κόσμο και ακόμη στα σημαντικά παιχνίδια τα οποία μεταδίδουν σπουδαία μηνύματα στον χρήστη.
Τέλος η τελευταία κατηγορία είναι τα «ουσιαστικά παιχνίδια» όπου μέσω αυτών, τα αποτελέσματα
είναι άμεσα για τον χρήστη. Είναι κοινά αποδεκτό ότι κύριος σκοπός της συγκεκριμένης κατηγορίας
παιχνιδιών είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και η διαφήμιση (Breuer & Bente, 2010). Τα σοβαρά παιχνίδια
προσφέρουν έναν ευχάριστο τρόπο για να λύσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά.
Αντίθετα, η χρήση της παιχνιδοποίησης ενδείκνυται στη προώθηση του οργανισμού και των υπηρεσιών
του.
Επιπρόσθετα, αφού επιλυθούν τα προβλήματα που προκύψουν και στη συνέχεια διερευνηθούν,
στόχος είναι η εκπαίδευση των χρηστών πάνω σε αυτά. Παρομοιάζονται με τα κανονικά παιχνίδια αλλά
σχεδιάζονται με απώτερο σκοπό την εκπαίδευση και τη διαβίβαση μηνυμάτων σε πλήρες περιβάλλον
παιχνιδιού. Δηλαδή οι χρήστες δοκιμάζονται σε ένα περιβάλλον εικονικού παιχνιδιού με σκοπό την
εκπαίδευση και την μακροπρόθεσμη επιτυχία τους (Deterding, Khaled, Nacke & Dixon, 2011)
ελέγχοντας έναν χαρακτήρα ή ένα αντικείμενο που βασίζεται σε καθορισμένους κανόνες επιδιώκοντας
συνεχώς την ανταμοιβή τους. Αυτό δεν συμβαίνει στην παιχνιδοποίηση καθώς οι παίκτες δεν
δοκιμάζονται σε εικονικό περιβάλλον παιχνιδιού και η ανταμοιβή που λαμβάνουν αφορά την απόδοσή
τους στον οργανισμό (Högsdal, 2011).

3.3. Παιχνιδοποίηση
Καθώς ζούμε σε μία εποχή όπου η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
καθημερινότητας του ανθρώπου, μία καινούρια τεχνική που εμφανίστηκε είναι η παιχνιδοποίηση. Ο
όρος παιχνιδοποίηση (gamification) εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 (Marczewski,
2013), και βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών από τις αρχές του 2010 (Werbach & Hunter, 2012). Η
συγκεκριμένη έννοια επινοήθηκε το 2002 από τον Nick Pelling. Έχει αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά
με την έννοια παιχνίδι (game) ωστόσο διαφέρουν σημαντικά όπως προαναφέρθηκε και στη
προηγούμενη ενότητα. Δηλαδή, στην παιχνιδοποίηση δεν δημιουργείται ένα καινούριο παιχνίδι αλλά
μεταφέρονται σε αυτό τα θετικά χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού σε κάτι που δεν είναι, με αποτέλεσμα
να παιχνιδοποιείται. Επίσης, πολλές φορές είναι λεπτά τα όρια μεταξύ της παιχνιδοποίησης
(Gamification), των σοβαρών παιχνιδιών (Serious Games) και της παιγνιώδους αλληλεπίδρασης (Game
full Design). Τα σοβαρά παιχνίδια, η παιχνιδοποίηση και τα παιχνίδια ανήκουν στην ευρύτερα ομπρέλα
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του Game thinking (Marczewski, 2015). Ακόμη, ο όρος παιχνιδοποίηση δεν αναφερόταν συχνά μέχρι
το 2010 και μπορεί να τον συναντήσει κανείς στη βιβλιογραφία ως συμπεριφορικά παιχνίδια (behavioral
games), λογισμικό διασκέδασης (funware), εφαρμοσμένα παιχνίδια (applied gaming), παιχνίδια
παραγωγικότητας (productivity games), «παιχνιδοποιημένο στρώμα διαδικασιών» (the game layer of a
process) ή σχεδιασμός διασκέδασης (playful design) (Deterding και συν., 2011). Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ξεκίνησε με τον όρο funware (Takahashi, 2008). Κορυφαίοι ερευνητές
στο χώρο έχουν αναπτύξει και οριοθετήσει τι θεωρείται παιχνιδοποίηση, προσπαθώντας να δώσουν
έναν ορισμό (Kapp, 2012). Ωστόσο παρά τον αυξανόμενο αριθμό των “gamified” εφαρμογών δεν
υπάρχει μέχρι τώρα κάποιος καθολικά αποδεκτός ορισμός για τη παιχνιδοποίηση (Seaborn & Fels,
2015). Είναι σίγουρο ότι μεταξύ των ακαδημαϊκών επικρατεί σύγχυση για τον ορισμό της έννοιας. Ο
πιο κοινά αποδεκτός ορισμός είναι αυτός που διατύπωσαν οι Werbach και

Hunter (2012). Η

παιχνιδοποίηση είναι η χρήση στοιχείων και τεχνικών σχεδιασμού των παιχνιδιών σε μη-παιγνιώδη
πλαίσια, ουσιαστικά μία διαδικασία που μετασχηματίζει τις διαδικασίες του οργανισμού να μοιάζουν
περισσότερο σε παιχνίδι. Ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών περιέχει χαρακτηριστικά που
βρίσκονται πιο συχνά στα παιχνίδια καθώς μέσω των μηχανισμών του παιχνιδιού, ο χρήστης
υποβάλλεται σε μία πιο διασκεδαστική και ευχάριστη εμπειρία. Η διασκέδαση (fun) είναι κάποια από
τα χαρακτηριστικά που ενσωματώνονται στην παιχνιδοποίηση, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν
περισσότερο οι χρήστες.
Ένας άλλος ορισμός σύμφωνα με τον Deterding και συν. (2011, σελ.9) είναι «η χρήση των
στοιχείων του σχεδιασμού και μηχανικής του παιχνιδιού σε περιβάλλοντα ασυσχέτιστα με το παιχνίδι»
με απώτερο σκοπό την διασκέδαση, το παιχνίδι και το πάθος σε καθήκοντα και δραστηριότητες. Ο
ορισμός του Deterting αμφισβητήθηκε έντονα από τους Huatari και Hamari (2012) καθώς πιστεύουν
ότι το βάρος πρέπει να επικεντρώνεται στην εμπειρία του χρήστη. Έτσι, οι συγκεκριμένοι ορίζουν την
παιχνιδοποίηση ως «μία διαδικασία που βελτιώνει την υπηρεσία για να αποκτήσει ο χρήστης τα
“affordances” για μία εμπειρία γεμάτη από παιχνίδι, έτσι ώστε να υποστηρίξει την συνολική του εικόνα
για αυτό» (Huatari & Hamari, 2012, σελ 25). Αυτό, γιατί θεωρούν σημαντική την αξία που προσθέτει
ο χρήστης στον οργανισμό, με αποτέλεσμα αυτό που θα βιώσει να είναι διασκεδαστικό και ευχάριστο
για αυτόν. Αξίζει να αναφερθούν και άλλοι ορισμοί για την έννοια της παιχνιδοποίησης καθώς ο
καθένας από αυτούς την ορίζει με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Σύμφωνα με τους Zichermann και
Cunningham, (2011, σελ.14) η παιχνιδοποίηση είναι «η υιοθέτηση του τρόπου σκέψης και των
μηχανισμών του παιχνιδιού, ώστε να εμπλακούν οι χρήστες στην επίλυση προβλημάτων». Από την
άλλη οι Gimson (2012) και Brownhill (2013) όρισαν τη παιχνιδοποίηση ως τη χρήση των παιχνιδιών
και εξαρτημάτων σχετικά με το παιχνίδι μέσα σε οργανισμούς ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, με απώτερο
σκοπό τη διευκόλυνση των καθημερινών καθηκόντων και αναβάθμισης της ποιότητάς τους. Ένας άλλος
ορισμός σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι ότι «η παιχνιδοποίηση είναι η χρήση των στοιχείων του
παιχνιδιού σε μη gaming καταστάσεις» (Huber & Hilty, 2015, σελ.2). Τέλος, σύμφωνα με τον Kapp
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(2012) παιχνιδοποίηση είναι η χρήση των στοιχείων του παιχνιδιού και η παιγνιώδης σκέψη σε
περιβάλλον εκτός παιχνιδιού. Επίσης, η ύπαρξη τόσο πολλών ορισμών στη βιβλιογραφία, έχει ως
αποτέλεσμα αρκετοί να επικρίνουν τη συγκεκριμένη έννοια. Για παράδειγμα, ο Chroney το 2012
ανέφερε ότι είναι μία συνηθισμένη έννοια και χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για να λυθεί το πρόβλημα
των επιχειρήσεων. Τέλος, ο Bogost (2017) έκανε και αυτός τη κριτική του, δηλώνοντας ότι είναι μία
έννοια που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι του μάρκετινγκ για να αντιμετωπίσουν τα βιντεοπαιχνίδια.
Επιπρόσθετα, η παιχνιδοποίηση είναι μία επίκαιρη επιχειρηματική τάση, η οποία έχει επανέλθει
στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια και έχει αποκτήσει το ενδιαφέρον από τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις
του κόσμου (Alex Konrad & Fortune, 2011). Αυτή από τη μεριά της είναι βέβαιο ότι προωθεί την
επιχειρηματική ανάπτυξη (Fischer, 2017). Έχει γίνει πλέον μία σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική που
χρησιμοποιεί τη μηχανική των παιχνιδιών και τα στοιχεία σχεδιασμού του παιχνιδιού για να μετρήσουν,
να επηρεάσουν και να ανταμείψουν τη συμπεριφορά των χρηστών. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν είναι
νέα και κυρίως χρησιμοποιείται για εμπορικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς (Huotari & Hamari,
2011). Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον όλο και περισσότερες εταιρίες υιοθετούν καινοτόμες τεχνολογικές
πρακτικές προκειμένου να προσελκύσουν και να επιλέξουν τα ταλέντα που υπάρχουν στην αγορά. Οι
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την παιχνιδοποίηση για να αλληλεπιδρούν με τους εργαζομένους και τους
καταναλωτές (Xu, 2011). Απώτερος σκοπός της είναι να αποφέρει κέρδος στις εταιρίες (Deterding και
συν., 2011). Επίσης, εκτός από τα κέρδη της επιχείρησης στόχος είναι να μετατρέψει τις δραστηριότητες
του οργανισμού σε παιχνίδι. Σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte (2012) η παιχνιδοποίηση εστιάζει
στον χρήστη με τους μηχανισμούς του παιχνιδιού με απώτερο σκοπό να βιώσει την απόλυτη δυνατή
εμπειρία διασκέδασης, πάθους και παιχνιδιού. Ωστόσο, αρκετοί οργανισμοί αδυνατούν να
ενσωματώσουν τη παιχνιδοποίηση στις διαδικασίες της λόγω του υψηλού της κόστους (πχ. λογισμικό,
εξοπλισμός, εκπαιδευτές). Πριν οδηγηθούν στην ενσωμάτωσή της οφείλουν να έχουν διεξάγει έρευνα
η οποία απαιτεί από μόνη της αρκετό χρόνο και πολλές ώρες εκπαίδευσης προκειμένου να κατανοήσουν
καλύτερα τη λειτουργία και τους στόχους της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Groh (2012) ανέφερε ότι η παιχνιδοποίηση έχει ως στόχο τη χρήση
του παιχνιδιού και την αφοσίωση-δέσμευση των χρηστών σε μία δραστηριότητα. Η ενσωμάτωση
“gamified” εφαρμογών στον οργανισμό είναι ένας τρόπος να μειώσουν το burn out των εργαζομένων
(Sarangi & Shan, 2015) και να αυξήσουν με τη σειρά τους την δέσμευσή τους, τη βελτίωση της
εσωτερικής επικοινωνίας, την παρακίνησή τους με στόχο να διατηρηθούν στον οργανισμό (Smith &
Meyerson, 2015). Η δέσμευση των εργαζομένων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο
για κάθε οργανισμό. Σύμφωνα με τον Robinson και Coulter (1999) ορίζουν τη δέσμευση ως τη θετική
στάση των ανθρώπων απέναντι στον οργανισμό και τις αξίες που πρεσβεύει. Αν επιτευχθεί η δέσμευση,
οι εργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα και έχουν καλύτερη άποψη για τον οργανισμό, με αποτέλεσμα να
εργάζονται με δυναμισμό και ενθουσιασμό για αυτόν (SHRM, 2014). Επίσης, επιτυγχάνεται η
παραγωγικότητα και υπάρχουν χαμηλά επίπεδα turn over στον οργανισμό. Οι αφοσιωμένοι υπάλληλοι
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δείχνουν συγκεντρωμένοι στην εργασία τους και κάνουν τα πάντα για να επιτύχουν τους στόχους της
επιχείρησης. Συνεπώς η δέσμευση των εργαζομένων επιτυγχάνεται όταν οι εργαζόμενοι αξιοποιούν
στον απόλυτο βαθμό τον εαυτό τους και εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τα
συναισθήματά τους (Rich, Lepine, & Crawford, 2010). Συγκεκριμένα, τους δίνει τη δυνατότητα να
συμμετέχουν σε ένα διασκεδαστικό περιβάλλον που τους επιτρέπουν να δράσουν παρακολουθώντας τη
πρόοδο τους (Deterding και συν., 2011). Έτσι, επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και
πλέον οι εργαζόμενοι νιώθουν πιο άνετα και χωρίς πίεση στα διάφορα καθήκοντα που αναλαμβάνουν.
Επιπλέον, η δουλειά γίνεται πιο ελκυστική για αυτούς, ενισχύεται το ηθικό τους, η
αποτελεσματικότητά τους καθώς και η δέσμευσή τους προς την επιχείρηση. Απώτερος σκοπός της
παιχνιδοποίησης είναι να αυξήσουν τη δέσμευση των χρηστών χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές
παιχνιδιών όπως είναι οι πίνακες κατάταξης και η συνεχής ανατροφοδότηση (Flatla, Cutwin, Nacke,
Bateman & Mandryk,2011). Τέλος, σημαντικό είναι κάθε οργανισμός να μπορεί να μετράει με
μετρήσιμα αποτελέσματα τη δέσμευση των εργαζομένων του καθώς είναι ένας δείκτης που επηρεάζει
τη βιωσιμότητά του (Ergle, 2015).
Επιπροσθέτως, καθώς αυξάνονται τα κέρδη της επιχείρησης η δέσμευση και η διασκέδαση των
εργαζομένων χάρη των στοιχείων του παιχνιδιού (Deterding και συν., 2011) είναι βέβαιο ότι συντελούν
στην ενίσχυση των κινήτρων του χρήστη. Με λίγα λόγια το κίνητρο είναι αυτό που επιτρέπει τους
ανθρώπους να δράσουν και να επιμένουν σε έναν στόχο που έχουν θέσει. Επομένως, οι Jung, Schneider,
& Valacich (2010) διαπίστωσαν ότι τα κίνητρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση
του ατόμου με ένα “gamified” σύστημα. Οι Blohm & Leimeister (2013) διαπίστωσαν ότι η
παιχνιδοποίηση προσπαθεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του ατόμου μέσω των στοιχείων σχεδιασμού
του παιχνιδιού με απώτερο σκοπό την ενεργοποίηση των κινήτρων τους. Όμως, ο κακός σχεδιασμός
της παιχνιδοποίησης, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία λάθος κινήτρων για τον χρήστη. Αν οι
επιχειρήσεις στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στα χρήματα μέσω της παιχνιδοποίησης, αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση των κινήτρων του χρήστη και συνεπώς τη μη-παρακίνησή τους.
Συμπληρωματικά, η παιχνιδοποίηση είναι αυτή που συνδυάζει τα εσωτερικά κίνητρα με τα
εξωτερικά έτσι ώστε να βελτιώσει τη δέσμευση των εργαζομένων. Για παράδειγμα τα εσωτερικά
κίνητρα δημιουργούνται όταν ο χρήστης σκέφτεται αν θέλει να επιτελέσει μία ενέργεια ή όχι
(ανταγωνισμός, συνεργασία, αίσθηση του ανήκειν κ.ά.). Αντίθετα τα εξωτερικά κίνητρα
δημιουργούνται όταν άλλοι αποφασίζουν για τις δράσεις του χρήστη (ταξινομήσεις) (classifications),
επίπεδα (levels), πόντοι (points), διακριτικά (badges), ανταμοιβές (rewards) και αποστολές (missions).
Η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας, την δέσμευση προς την εταιρία καθώς και τη
συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων. Πλέον η χρήση οποιασδήποτε διαδικασίας, εφαρμογής και
εργασίας μπορεί να παιχνιδοποιηθεί. Ακόμη οι Werback και Hunter το 2012 ανέφεραν κάποια βήματα
για τον σωστό σχεδιασμό της παιχνιδοποίησης από τον οργανισμό. Αρχικά θα πρέπει να καθορίσουν
στους στόχους τους, να αναλύσουν τις συμπεριφορές που θα επικεντρωθούν και να περιγράψουν
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λεπτομερώς τους παίκτες που θα συμμετέχουν. Επίσης, η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων καθώς και τα
εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για να ενσωματώσουν τα στοιχεία της διασκέδασης είναι οι
συνολικές ενέργειες του οργανισμού.
Ολοκληρώνοντας, η παιχνιδοποίηση αποτελείται από τρεις διαστάσεις: τα στοιχεία του
παιχνιδιού (game elements), οι τεχνικές σχεδιασμού του παιχνιδιού (game-design techniques) και το
περιβάλλον εκτός παιχνιδιού (non-game context). Όσον αφορά τα στοιχεία του παιχνιδιού (game
elements) είναι αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία του παιχνιδιού. Ενδεικτικά, κάποια από
αυτά είναι οι πόντοι, τα διακριτικά, οι πίνακες κατάταξης, τα επίπεδα, οι ανταμοιβές κ.α Η δεύτερη
διάσταση είναι οι τεχνικές σχεδιασμού του παιχνιδιού, δηλαδή το πλαίσιο σχεδίασης του. Η τελευταία
διάσταση είναι το περιβάλλον εκτός παιχνιδιού (non-game context). Η τελευταία έχει προκαλέσει το
ενδιαφέρον των ερευνητών και των ακαδημαϊκών για περαιτέρω έρευνα. Η αναγνώριση και ο
διαχωρισμός ενός περιβάλλοντος παιχνιδιού από ένα περιβάλλον μη-παιχνιδιού είναι κάτι που αποτελεί
πρόκληση για αυτούς (McCall, Louveton, Kracheel, Avanesov & Koenig, 2013).

3.4. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
3.4.1. Η θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού και η σχέση με την Παιχνιδοποίηση
Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού είναι μία προσέγγιση που χρησιμοποιείται προκειμένου να
πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις σχετικά με την ποιότητα των κινήτρων και τις επιπτώσεις των
ανταμοιβών στα κίνητρα του ανθρώπου. Η συγκεκριμένη θεωρία αναπτύχθηκε τα τελευταία 50 χρόνια
από τους Ryan και Deci (2000) και έχει τις ρίζες της στην ανθρωπιστική ψυχολογία, ακολουθώντας την
ιεραρχία των ανθρώπινων αναγκών του Maslow (1943). Χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην
παιχνιδοποίηση και σε διαδραστικά συστήματα. Ο Ryan & Deci (2000) όρισαν το κίνητρο ως την
ανάγκη του ανθρώπου να ασχοληθεί με μία οποιαδήποτε δραστηριότητα. Όταν κάποιο άτομο έχει
κίνητρο για κάποιο σκοπό, τείνει να είναι περισσότερο θετικός και ενεργητικός. Είναι βέβαιο, ότι κάθε
άνθρωπος έχει διαφορετικού είδους κίνητρα και είναι υποκειμενικά για τον καθένα. Τα κίνητρα τα
διέκριναν σε δύο βασικές κατηγορίες τα εσωτερικά και τα εξωτερικά, δηλαδή ανάλογα τις προθέσεις
και τους στόχους που θέτουν. Τα εσωτερικά κίνητρα (intrinsic motivation) ενεργοποιούνται όταν το
άτομο πρόκειται να εκτελέσει μία δραστηριότητα που είναι εγγενώς ενδιαφέρον και ευχάριστη για
αυτόν, χωρίς να αναζητά καμία εξωτερική ανταμοιβή με τη κατάσταση. Αν το άτομο ενεργοποιήσει τα
εσωτερικά του κίνητρα, τότε η αντίδρασή του θα είναι πιο αποτελεσματική (Deci & Ryan, 2000). Από
την άλλη τα εξωτερικά κίνητρα (extrinsic motivation) ενεργοποιούνται όταν το άτομο κάνει κάτι το
οποίο πρόκειται να του επιστρέψει ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα, την ανταμοιβή του δηλαδή από το
εξωτερικό περιβάλλον. Ωστόσο, όταν το άτομο δεν παρακινείται, δεν έχει κάποιο κίνητρο ή
ενθουσιασμό για να ξεκινήσει μία καινούρια δραστηριότητα είναι εξ’ ορισμού unmotivated με τους
Ryan και Deci να τον κατατάσσουν στη κατηγορία amotivation.
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Αξίζει να αναφερθεί ότι τα εσωτερικά κίνητρα διακρίνονται από την αυτονομία (autonomy),
την ικανότητα (competence) και την σχετικότητα (relatedness) (Kapp, 2012). Η αυτονομία, είναι ο
βαθμός στον οποίο το άτομο νιώθει τον έλεγχο των πράξεων και των αποφάσεων του, με στόχο την
πιθανή μελλοντική επιτυχία του. Η ικανότητα (competence) δίνει την αίσθηση στο άτομο, ότι έχει τις
απαραίτητες δεξιότητες για να ολοκληρώσει το έργο που έχει αναλάβει. Τέλος, η σχετικότητα είναι η
αίσθηση της ενσωμάτωσης του σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και η ανάπτυξη σχέσεων με τρίτους (Ryan &
Deci, 1991). Όταν τα άτομα αναζητούν από μόνοι τους τα κίνητρά τους, έχουν περισσότερο ενδιαφέρον,
ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη απόδοση και ευημερία (Ryan &
Deci, 2000). Σύμφωνα με αυτούς κάθε άνθρωπος αναζητά την αυτονομία για να ελέγχει τις πράξεις και
τις αποφάσεις του. Έτσι πασχίζει να αποκτήσει την ικανότητα, έτσι ώστε ολοκληρώσει με επιτυχία τις
δραστηριότητες που αναλαμβάνει στο εξωτερικό περιβάλλον. Οι ανταμοιβές που δέχεται το άτομο
σύμφωνα με έρευνες διαπιστώθηκε ότι δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή για να αποκτήσει κίνητρο το
άτομο (Deci, Koestner & Ryan,1999).
Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη θεωρία έχει εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία στο πλαίσιο των
βιντεοπαιχνιδιών (Ryan, Rigby, & Przybylski, 2006). Οι άνθρωποι παίζουν με τα παιχνίδια όχι επειδή
αναγκάζονται αλλά επειδή αναζητούν την ενασχόλησή τους με αυτά (Werbach & Hunter, 2012). Η
εμπειρία της παιχνιδοποίησης, αυτή κάθε αυτή ενεργοποιεί τα εσωτερικά κίνητρα του ανθρώπου. Για
παράδειγμα, η ανάγκη για ικανότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους πόντους, τα γραφήματα
απόδοσης, τα διακριτικά ή τους πίνακες κατάταξης (Sailer, Hense, Mandl, & Klevers, 2013). Όλα τα
παραπάνω παρέχουν στον χρήστη ανατροφοδότηση μέσω της οποία μπορεί να αποκτήσει την
ικανότητα. Η ανάγκη για αυτονομία περιλαμβάνει δύο οπτικές την εμπειρία από την ελευθερία των
αποφάσεων και την εμπειρία από την καταλληλότητα των έργων. Όσον αφορά τη πρώτη οπτική η
επιλογή χαρακτήρων δηλαδή των οπτικών αναπαραστάσεων (avatars) είναι οι πιο κατάλληλες γιατί
προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής (Peng, Lin, Pfeiffer, & Winn, 2012). Σύμφωνα με την
δεύτερη οπτική οι ιστορίες είναι αυτές που μπορούν να βοηθήσουν τους παίκτες να βιώσουν τις
ενέργειές τους ως σημαντικές ανεξάρτητα από το αν οι επιλογές είναι πραγματικά διαθέσιμες (Rigby &
Ryan, 2011). Η ενίσχυση της κοινωνική σχετικότητας μπορεί να προκληθεί από μία ιστορία εάν
προσφέρεται ένα αφηγηματικό πλαίσιο στο οποίο ο παίκτης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο (Sailer,
Hence, Mandl & Klevers, 2013). Τέλος, η τελευταία οπτική μπορεί να επηρεαστεί με την εμφάνιση των
διακριτικών (badges).
3.4.2. Η θεωρία της Ροής και η σχέση με την Παιχνιδοποίηση
Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά διαφορετική προσέγγιση για την περιγραφή των
εσωτερικών κινήτρων του ανθρώπου είναι η θεωρία της Ροής (Flow Theory), την οποία εισήγαγε ο
Mihaly Csikszentmihalyi το 1990. Η θεωρία της Ροής είναι αυτή που μπορεί να εξηγήσει την εμπειρία
του χρήστη κατά τη διάρκεια της παιχνιδοποίησης (Csikszentmihalyi, 1990). Έχει αναπτυχθεί τα
τελευταία 35 χρόνια και έχει τις ρίζες της στη θετική ψυχολογία. O Csikszentmihalyi (1990) όρισε τη
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ροή ως μία κατάσταση πλήρους συγκέντρωσης και απορρόφησης που εισέρχεται ο χρήστης όταν
αναλαμβάνει να ξεκινήσει μία δραστηριότητα, χωρίς να τον ενδιαφέρει εν τέλει τίποτα άλλο. Είναι η
ψυχική κατάσταση της λειτουργίας στην οποία ένα άτομο σε μία δραστηριότητα βυθίζεται πλήρως στο
αίσθημα της ενεργητικής εστίασης, της πλήρους εμπλοκής και της επιτυχίας της δραστηριότητας.
Επίσης όταν ο χρήστης υπόκειται στη Ροή, χάνει την αίσθηση του χρόνου και την αυτοσυνείδησή του
και ισορροπεί ανάμεσα στην ανία και την απογοήτευση κατά τη διάρκεια της χρήσης του παιχνιδιού.
Συμπληρωματικά, θεωρείται ότι είναι η καλύτερη εμπειρία, μία ιδανική κατάσταση
απορρόφησης και διασκέδασης που νιώθει ο χρήστης. Η Ροή που αισθάνεται ο χρήστης συμβαίνει
καθώς ξεχνάει τον χρόνο, τις ανησυχίες του και γίνεται ένα με το παιχνίδι. Όταν μιλάμε για Ροή (flow)
στην παιχνιδοποίηση είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη δύο σημαντικούς παράγοντες την
δυσκολία του παιχνιδιού και την ικανότητα του παίκτη. Ο Liao (2006) παρατήρησε ότι ο χρήστης δεν
λαμβάνει υπόψη καθόλου το εξωτερικό περιβάλλον κατά την εμπειρία της Ροής, η οποία μπορεί να
επιτευχθεί μόνο όταν ο ίδιος ανυπομονεί για το επερχόμενο αποτέλεσμα. Συνεπώς το στοιχείο της
έκπληξης - αιφνιδιασμού (surprise) είναι αυτό που αποσυνδέει τον εξωτερικό κόσμο και τον κρατάει
αφοσιωμένο στο παιχνίδι. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να αναφερθεί είναι η αυτοσυνείδηση.
Είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία σε ένα παιχνίδι καθώς ο χρήστης πρέπει να κρατήσει την απόλυτη
ισορροπία ανάμεσα στην ικανότητά του και τη δυσκολία του παιχνιδιού, ενώ παράλληλα προσπαθούν
να τον ανταμείψουν κατά τη διάρκειά του.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Csikszentmihalyi παρομοιάζει τη Ροή ως μία “autotelic” εμπειρία,
υποδηλώνοντας ότι η εκπλήρωση των στόχων του ατόμου προϋποθέτει την ενεργοποίηση των
εσωτερικών κινήτρων του. Οι εννιά διαστάσεις της Ροής σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi (1990) είναι
1) η ισορροπία πρόκλησης και των αναγκών για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και των
ικανοτήτων του ατόμου (challenge-skill balance), 2) η συγχώνευση της δράσης και της αντίληψης όπου
ο χρήστης δρα αυτόνομα, αυθόρμητα και χωρίς σκέψη (action-awareness merging), 3) οι ξεκάθαροι
στόχοι στους οποίους πρέπει να ανταποκριθεί (clear goals), 4) η σαφής ανατροφοδότηση (unambiguous
feedback), 5) συγκέντρωση στις δραστηριότητες που αναλαμβάνει (concentration on task), 6) η αίσθηση
του ελέγχου (sense of control), 7) η προσωρινή έλλειψη της συνείδησης του εαυτού (loss of selfconsciousness), 8) η έλλειψη της αίσθησης του χρόνου όπου εδώ ο χρόνος κυλάει αργά (time
transformation) και τέλος 9) η αυτοτελική εμπειρία, δηλαδή η διεκπεραίωση δραστηριοτήτων από
εσωτερικά κίνητρα χωρίς την ύπαρξη των εξωτερικών κινήτρων (autotelic experience).
Η Ροή είναι μία διαδικασία όπου το μυαλό δεν λειτουργεί συνειδητά, αυτή η απώλεια του
εαυτού δημιουργεί μία αίσθηση ενδιαφέροντος, ευχαρίστησης και ευημερίας. Όταν το έργο είναι
αρκετά απαιτητικό και δύσκολο, αυτό προκαλεί νευρικότητα και άγχος στους χρήστες
(Csikszentmihalyi, 1997). Από την άλλη όταν όμως είναι κατάλληλο για αυτούς, τότε εισέρχονται σε
μία κατάσταση αυξημένης εστίασης και εμβύθυνσης, τη λεγόμενη Ροή. Συγκεκριμένα, οι χρήστες που
ασχολούνται με τα βιντεοπαιχνίδια βιώνουν την κατάσταση της Ροής όταν το παιχνίδι είναι κατάλληλο
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για τις ικανότητές τους, δηλαδή το επίπεδο δυσκολίας δεν αποτελεί εμπόδιο για αυτούς. Ακόμη, όταν
το άτομο πρόκειται να αντιμετωπίσει υψηλού επιπέδου προκλήσεις, τότε αντιμετωπίζει τη Ροή. Αν δεν
γίνει αυτό, και οι προκλήσεις υπερβαίνουν τη Ροή δηλαδή η δεξιότητα του ατόμου δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στη πρόκληση τότε το άτομο εγκαταλείπει τον στόχο του και επέρχεται η ανία
(Csikszentmihalyi, 2014). Είναι σημαντικό ο χρήστης να διατηρεί σε απόλυτη ισορροπία τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει και τις δεξιότητές του κατά τη διάρκεια της ροής.
Ολοκληρώνοντας, ένα από τα πιο γνωστά παιχνίδια κατά τα οποία ο χρήστης αντιμετωπίζει τη
Ροή είναι το Pac-man (Siemens, Smith, Fisher, Thyroff & Killian, 2015). Επίσης, η κατάσταση αυτή
δεν μπορεί να συμβεί μόνο στα παιχνίδια αλλά και στο χώρο του σχολείο, στη δουλειά, στον ελεύθερο
χρόνο του ατόμου καθώς και στον αθλητισμό (Kowal και Fortier, 1999). Επίσης, ο Sherry (2004)
εφάρμοσε τη θεωρία της Ροής για να εξηγήσει την αφοσίωση που βιώνουν οι παίκτες κατά τη διάρκεια
της εμπειρίας του παιχνιδιού. Εν τω μεταξύ, οι σχεδιαστές των παιχνιδιών επιδιώκουν την κατάσταση
της Ροής καθώς θέλουν να κρατούν του χρήστες αφοσιωμένους με τα παιχνίδια. Αναζητούν συνεχώς
τρόπους έτσι ώστε ο χρήστης να γίνει ένα με το παιχνίδι.

3.5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
3.5.1. Σχεδιασμός Παιχνιδιού: Στοιχεία Παιχνιδιού, Μηχανικές και Δυναμικές Παιχνιδιού
Τα στοιχεία του σχεδιασμού του παιχνιδιού (game-design) περιλαμβάνουν τα στοιχεία του
παιχνιδιού (game elements), τις μηχανικές του παιχνιδιού (game mechanics) και τις δυναμικές του
παιχνιδιού (game dynamics) (Blohm & Leimeister, 2013). Τα στοιχεία του παιχνιδιού (game elements)
είναι σημεία αλληλεπίδρασης μεταξύ του ανθρώπου και του παιχνιδιού (Sicart, 2008). Αυτά τα στοιχεία
μπορεί να χωριστούν σε τυπικά και σε δραματικά στοιχεία. Τα τυπικά στοιχεία είναι οι τεχνικές
λεπτομέρειες του παιχνιδιού, η δυναμική του, ο τρόπος που αλληλεπιδρούν οι παίκτες με αυτό, τα
συναισθήματα δηλαδή που προκαλούνται από το παιχνίδι (Hunicke, LeBlanc, & Zubek, 2004). Επίσης,
είναι η στοχοθεσία των παικτών, οι κανόνες, οι διαδικασίες, οι πόροι, οι διαμάχες, τα εμπόδια καθώς
και τα αποτελέσματα (Fullerton, 2014). Ενώ, τα τυπικά στοιχεία παρέχουν τους τρόπους
αλληλεπίδρασης του ανθρώπου, από την άλλη μεριά τα δραματικά στοιχεία είναι αυτά που κρατάνε
απορροφημένο τον χρήστη σε μία δραστηριότητα. Για παράδειγμα, η πρόκληση θεωρείται ένα
δραματικό στοιχείο, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της θεωρίας της Ροής, όπου πλέον το παιχνίδι
θεωρείται μία ευχάριστη διαδικασία.. Η εμπειρία του παιχνιδιού δεν έχει κάποιον τυπικό ορισμό, αλλά
περιλαμβάνει εμπειρίες όπως η Ροή, η αγωνία, η κυριαρχία και η αυτονομία (Huotari & Hamari, 2012).
Με λίγα λόγια η παιχνιδοποίηση είναι μία διαδικασία που δημιουργεί ευκαιρίες για αλληλεπιδράσεις
και απόκτηση εμπειριών, επιδιώκοντας την παρακίνηση και τη δέσμευση των χρηστών σε μη
ψυχαγωγικά πλαίσια.
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Αξίζει επιπλέον να αναφερθούμε στα στοιχεία που κάθε παιχνίδι περιλαμβάνει. Το λεγόμενο
πλαίσιο PBL (Points, Badges, Leaderboards) θα αναπτυχθεί αναλυτικά στη συνέχεια. Επίσης τα επίπεδα
(levels) δείχνουν την βελτίωση του χρήστη καθώς η ολοκλήρωση των επιπέδων από το χαμηλότερο σε
υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας δείχνουν την εξέλιξη της πορείας του. Ενδεικτικά, αλλά στοιχεία του
παιχνιδιού που υπάρχουν στα περισσότερα παιχνίδια είναι οι προκλήσεις (challenges), οι ανταμοιβές
(rewards), οι οπτικές αναπαραστάσεις (avatars), οι συμπαίκτες (teammates), η αφήγηση (narrative), οι
βαθμοί (ranks). Τα στοιχεία του παιχνιδιού (game elements) είναι βέβαιο ότι διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην παιχνιδοποίηση ωστόσο στη βιβλιογραφία μπορεί να τα συναντήσει κανείς και ως μηχανικές
παιχνιδιού (game mechanics) (Seaborn & Fels, 2015).
Στη συνέχεια, οι μηχανικές του παιχνιδιού (game mechanics) είναι ουσιαστικά οι ενέργειες των
σχεδιαστών του παιχνιδιού προκειμένου να καθοριστούν οι κανόνες, οι ρυθμίσεις, οι στόχοι, τα όρια
και το περιβάλλον του παιχνιδιού (Robson, Plangger, Kietzmann, McCarthy, Pitt, 2015). Αυτές
παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και δεν διαφοροποιούνται από άτομο σε
άτομο. Έτσι όλοι δοκιμάζονται στο ίδιο πλαίσιο. Συνεπώς οι μηχανικές κατηγοριοποιούνται σε τρία
είδη στις μηχανικές ρύθμισης (set-up mechanics), στις μηχανικές διαμόρφωσης κανόνων (rule
mechanics) και στις μηχανικές εξέλιξης (progression mechanics ή progress mechanics). Όσον αφορά τα
set-up mechanics, είναι αρμόδια για τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση της εμπειρίας του χρήστη στο
περιβάλλον του παιχνιδιού. Ο ορισμός των κατάλληλων αντικειμένων και ο τρόπος διανομής τους
(Elverdam & Aarseth, 2007) και η γενικότερη διαμόρφωση του περιβάλλοντας καθορίζονται από τα
set-up mechanics. Το τελευταίο για το οποίο είναι αρμόδια είναι ο καθορισμός των αριθμών των
παικτών και ο τρόπος που θα συμμετέχουν στο παιχνίδι (Robson και συν., 2015).
Στη συνέχεια, όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία της μηχανικής των παιχνιδιών τα rule
mechanics διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εμπειρία του χρήστη κατά τη
διάρκεια της παιχνιδοποίησης (Elverdam & Aarseth, 2007). Δείχνουν με τον τρόπο τους τι επιτρέπεται
και τι όχι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όπως για παράδειγμα ο αυστηρός περιορισμός του χρόνου
με αποτέλεσμα οι παίκτες να νιώθουν πιεσμένοι κατά την εμπειρία που βιώνουν (Kelly, 2012). Επίσης,
μέσα στα rule mechanics συμπεριλαμβάνεται και ο γεωγραφικός προσδιορισμός του παίκτη, για
παράδειγμα όταν συμπληρώνουν τα επίπεδα γνωρίζουν και έρχονται αντιμέτωποι με νέες δοκιμασίες,
με αποτέλεσμα το παιχνίδι να τους ανταμείβει για παράδειγμα μέσω των check-in (Robson και συν.,
2015).
Η τελευταία κατηγορία της μηχανικής των παιχνιδιών είναι τα progression ή progress
mechanics. Είναι διάφορα τεχνάσματα των σχεδιαστών του παιχνιδιού που επιδιώκουν την
ενσωμάτωσή τους στη διαδικασία προκειμένου να επηρεάσουν την εμπειρία του χρήστη κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού (Elverdam & Aarseth, 2007). Χρησιμοποιούνται, για να δείξουν την πρόοδο
των χρηστών, την ανταμοιβή τους. Με λίγα λόγια είναι η ανατροφοδότηση του συστήματος προς
αυτούς. Διάφορα παραδείγματα progress mechanics μπορεί να είναι τα σκορ (scores), επίπεδα (levels),
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οι γραμμές προόδου (progress bars) ή οι πόροι (resources) και τα συστήματα πόντων (point systems).
Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεχής ανατροφοδότηση καθώς είναι σημαντικό να γνωρίζουν τι
έχουν καταφέρει στη μέχρι τώρα πορεία τους, το οποίο θα τους βοηθήσει σημαντικά στη συνέχεια. Όλες
οι παραπάνω ανταμοιβές πρέπει να γίνονται αποδεχτές από τους παίκτες διαφορετικά η εμπειρία που
βιώνουν ίσως χάσει την αξία της.
Ολοκληρώνοντας οι μηχανικές του παιχνιδιού είναι αυτές που ορίζουν πώς θα
αλληλεπιδράσουν οι παίκτες μεταξύ τους, για το αν θα κερδίσουν ή θα χάσουν και σε ποιο μέρος και
ποια στιγμή θα αισθανθούν την εμπειρία του παιχνιδιού (Robson και συν., 2015). Η μηχανική του
παιχνιδιού είναι ο βασικός πυλώνας της παιχνιδοποίησης, αφού βάση αυτής επιλέγονται τα απαραίτητα
μέρη του παιχνιδιού. Όμως αυτή δεν αρκεί από μόνη της για την επιτυχημένη εμπειρία του χρήστη. Οι
δυναμικές και τα συναισθήματα προέρχονται από τις μηχανικές και ζωντανεύουν την εμπειρία. Υπάρχει
μία σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στις μηχανικές, δυναμικές και τα συναισθήματα. Για παράδειγμα
ο σχεδιαστής είναι σε ετοιμότητα να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή χρειαστεί έτσι ώστε να επιτευχθούν οι
στόχοι της εμπειρίας που είχαν θέσει από την αρχή (Le Blank,2004).
Θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη να μην τονίσουμε την σημασία των δυναμικών του
παιχνιδιού (game-dynamics). Ουσιαστικά, οι δυναμικές αυτές περιγράφουν τον τύπο συμπεριφοράς και
την αλληλεπίδραση των παικτών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (Camerer, 2003). Μερικές δυναμικές
που παρουσιάζονται στα παιχνίδια είναι ο ανταγωνισμός κυρίως σε παιχνίδια διαπραγμάτευσης, η
συνεργασία που προκύπτει από τη συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια, η εξαπάτηση καθώς και άλλες
συμπεριφορές. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι είναι δύσκολο να τις προβλέψουν, οι σχεδιαστές,
δεν ξέρουν τι θα συμβεί, ωστόσο η πρόκληση είναι ο σχεδιασμός των κατάλληλων μηχανισμών, έτσι
ώστε να μπορούν να προβλεφθούν με επιτυχία τα είδη της δυναμικής που θα εμφανιστούν (Werbach &
Hunter, 2012). Αν δεν γίνει αυτό, πολλές φορές οδηγούνται σε αβέβαια αποτελέσματα και απρόβλεπτες
συμπεριφορές.
3.5.2. Πλαίσιο Μηχανικές-Δυναμικές- Αισθητικά Στοιχεία – Πυραμίδα Δυναμικές-ΜηχανικέςΣυστατικά
Το πλαίσιο MDA είναι αυτό που βοηθάει στη κατανόηση της παιχνιδοποίησης. Αποτελείται
από τις τρεις βασικές αρχές της, τη μηχανική του παιχνιδιού (mechanics), τη δυναμική του (dynamics)
και τα αισθητικά του στοιχεία (aesthetics). Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε από τους Hunicke και
συνεργάτες (2004) προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τα παιχνίδια. Αυτά τα στοιχεία
συνεισφέρουν σημαντικά στην εμπειρία του παιχνιδιού (Hunicke και συν., 2004). Οι μηχανικές
προκαλούν τις δυναμικές συμπεριφορές του χρήστη και αυτό με τη σειρά του την αισθητική εμπειρία
που νιώθει. Αυτό το πλαίσιο είναι κατάλληλο για να κατανοήσουν τον σχεδιασμό του παιχνιδιού, την
ανάπτυξή του και τις τεχνικές λεπτομέρειές του. Τα παιχνίδια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία
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στοιχεία τους κανόνες, το σύστημα και τη διασκέδαση τα οποία μεταφράζονται συνεπώς στις μηχανικές,
στις δυναμικές και στα αισθητικά στοιχεία (Hunicke, LeBlanc and Zubek, 2004).
Το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι χρήσιμο γιατί μπορεί να εξεταστούν οι παραπάνω έννοιες και
από την πλευρά του σχεδιαστή του παιχνιδιού αλλά και από το χρήστη την ίδια στιγμή. Η μηχανική των
παιχνιδιών αναφέρεται στις ενέργειες, συμπεριφορές και στους μηχανισμούς ελέγχου που δίνονται στον
χρήστη σε περιβάλλοντα εντός παιχνιδιού (Hunicke και συν., 2004). Σύμφωνα με τον Marczewski
(2013) η μηχανική των παιχνιδιών είναι ένα ξεχωριστό σύνολο κανόνων που δείχνουν τις
αλληλεπιδράσεις των χρηστών με το παιχνίδι, ενώ η δυναμική είναι οι αντιδράσεις των χρηστών στη
χρήση της μηχανικής των παιχνιδιών. Όσον αφορά τη δυναμική στα μάτια των χρηστών είναι αυτό που
δημιουργεί την επιθυμητή εμπειρία για αυτούς, ενώ για τους σχεδιαστές είναι οι αρχές σχεδιασμού για
την αλληλεπίδραση των χρηστών και της μηχανικής των παιχνιδιών. Για παράδειγμα η πίεση χρόνου,
η δυναμική συμπεριφορά και το παιχνίδι του αντιπάλου δημιουργούν την αισθητική της πρόκλησης
(Robson και συν.,2015).
Επιπλέον, τα αισθητικά στοιχεία για τους παίκτες είναι ο στόχος του παιχνιδιού και για τους
σχεδιαστές είναι οι συναισθηματικές αντιδράσεις των παικτών που παράγονται κατά τη διάρκεια της
χρήσης της δυναμικής και της μηχανικής του παιχνιδιού. Πλέον ο όρος αισθητικά στοιχεία δεν
χρησιμοποιείται και αντικαθίστανται από τα συναισθήματα (emotions). Κατά το σχεδιασμό του
παιχνιδιού τα συναισθήματα περιγράφουν τις συναισθηματικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να
υποπέσει ο χρήστης και τις αντιδράσεις του όταν αλληλεπιδρά με το παιχνίδι. Τα συναισθήματα αυτά
πρέπει να είναι διασκεδαστικά και ελκυστικά. Όταν συμμετέχουν στο παιχνίδι νιώθουν να το
διασκεδάζουν και να το απολαμβάνουν με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η δέσμευση-αφοσίωσή τους
προς αυτό. Τα συναισθήματα που μπορεί να προκληθούν και είναι τα πιο γνωστά στην παιχνιδοποίηση
είναι ο ενθουσιασμός, η διασκέδαση, ο θαυμασμός, η έκπληξη (Sweetser & Wyeth, 2005). Όμως, από
την άλλη όταν νιώθουν ότι δεν ανταμείβονται κυριαρχούν και τα αρνητικά συναισθήματα όπως είναι η
απογοήτευση και η λύπη. Τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα πρέπει να υπάρχουν σε απόλυτη
ισορροπία προκειμένου ο χρήστης να δεσμευτεί με τη διαδικασία. Πλέον τα συναισθήματα είναι αυτά
που πλέον περιγράφουν τα δομικά στοιχεία του παιχνιδιού. Έτσι, τα συναισθήματα παίρνουν τη θέση
της αισθητικής καθώς αντικατοπτρίζουν καλύτερα την εμπειρία του παιχνιδιού και την αφοσίωσηδέσμευση των χρηστών. Πλέον το πλαίσιο από MDA μετονομάστηκε σε MDE (Robson και συν., 2015).
Το πλαίσιο MDE ορίζει την αλληλεξαρτώμενη σχέση των αρχών της παιχνιδοποίησης (μηχανικές,
δυναμικές και συναισθήματα). Είναι σημαντικό όλες αυτές οι αρχές να λειτουργούν αρμονικά έτσι ώστε
να δημιουργηθεί η εμπειρία στον χρήστη και η οποιαδήποτε αλλαγή σε μία από αυτές είναι βέβαιο ότι
επηρεάζει ταυτόχρονα και τις υπόλοιπες. Οι σχεδιαστές της παιχνιδοποίησης δίνουν ιδιαίτερη βάση
στην επιλογή των καλύτερων μηχανισμών, έτσι ώστε να ελέγχουν αποτελεσματικά την εμπειρία του
παίκτη, η οποία στηρίζεται στη δυναμική και τέλος στα συναισθήματα των παικτών. Η αρμονική
συνεργασία των αρχών αυτών είναι το κλειδί για την επίτευξη της εμπειρίας.
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Ένα παρόμοιο πλαίσιο, εισήγαγαν οι Werbach και Hunter το 2012 τη λεγόμενη πυραμίδα DMC,
η οποία αποτελείται από τις δυναμικές (dynamics), τις μηχανικές (mechanics) και τα συστατικά
(components) του παιχνιδιού. Με αυτά τα στοιχεία του παιχνιδιού μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ο
χρήστης κατά την εμπειρία που θα βιώσει, καθώς αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για τον
σχεδιασμό του παιχνιδιού. Όσον αφορά τις δυναμικές (dynamics) του παιχνιδιού βρίσκονται στο
ανώτατο επίπεδο της πυραμίδας, περιγράφοντας την εμπειρία και τη συμπεριφορά του χρήστη. Είναι οι
αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (Camerer, 2003). Τις δυναμικές δεν
είναι εύκολο να τις προβλέψει κανείς, με αποτέλεσμα αν γινόταν, να οδηγούσε σε ανεπιθύμητες
καταστάσεις (LeBlanc, 2004). Αυτό που αποτελεί πρόκληση για τον σχεδιαστή είναι να προβλέψει το
αποτέλεσμα της δυναμικής και να δημιουργήσει αναλόγως τη μηχανική του. Επίσης, όταν οι χρήστες
νιώθουν ότι παρακολουθούνται, γίνονται πιο ανταγωνιστικοί και δεν υπάρχει περίπτωση να
σταματήσουν το παιχνίδι. Οι χρήστες νοιώθουν την δράση, αλλά δεν την συναντούν αμέσως
(αφηγήσεις, σχέσεις ή περιορισμοί) καθώς είναι το πιο αφηρημένο επίπεδο. Ενδεικτικά, κάποιες από τις
δυναμικές είναι οι περιορισμοί (constraints), ένα βασικό στοιχείο σε κάθε παιχνίδι καθώς έτσι
περιορίζονται οι παίκτες, αναγκάζοντάς τους να στραφούν σε άλλες επιλογές. Τα συναισθήματα
(emotions) είναι αυτά που νιώθει ο χρήστης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όπως για παράδειγμα η
απογοήτευση, ευτυχία, ανταγωνισμός κ.α. Επίσης, άλλα στοιχεία που απαρτίζουν τις δυναμικές είναι η
αφήγηση (narrative) ιστορίας και η πρόοδος (progression) του χρήστη κατά την πορεία του στο παιχνίδι.
Τέλος, οι σχέσεις (relationships) είναι όταν αλληλεπιδρούν οι παίκτες μεταξύ τους σχηματίζοντας στο
τέλος σημαντικές σχέσεις εμπιστοσύνης (Werbach & Hunter το 2012).
Στο επόμενο επίπεδο της πυραμίδας υπάρχουν οι μηχανικές (mechanics) είναι από τα πιο
σημαντικά στοιχεία καθώς αυτές είναι που θα αντιληφθούν τις δυναμικές του παιχνιδιού και συντελούν
στο ξεκίνημα της δράσης του παιχνιδιού. Είναι οι ενέργειες μέσω των οποίων δημιουργούνται οι
δυναμικές, με στόχο τη δέσμευση του παίκτη. Καθορίζουν τις πιθανές ενέργειες του χρήστη, την εξέλιξη
του παιχνιδιού, τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Με λίγα λόγια
η ανταμοιβή (reward) είναι μία μηχανική την οποία λαμβάνει αφότου ολοκληρώσει το επίπεδο που
βρίσκεται με αποτέλεσμα το σύστημα να τον επιβραβεύει. Έτσι, η ανταμοιβή που θα πάρει θα του
κεντρίσει και θα εμφανίσει τα συναισθήματα του (δυναμική) όπως ευτυχία, περιέργεια κ.α. Ενδεικτικά,
κάποιες μηχανικές είναι οι προκλήσεις (challenges) τις οποίες αντιμετωπίζει συνεχώς ο χρήστης στη
διάρκεια του παιχνιδιού, επιδιώκοντας το μέγιστο της προσπάθειάς του έτσι ώστε να τις ξεπεράσει.
Επίσης, η ανατροφοδότηση (feedback) του χρήστη είναι μία απαραίτητη μηχανική, χρήσιμη για την
πορεία του. Ο ανταγωνισμός (competition) και η απόκτηση πόρων (resource acquisition) είναι δύο
σημαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις μηχανικές καθώς σε ένα περιβάλλον παιχνιδιού πρέπει
να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, και η απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων θα βοηθήσουν στην
ολοκλήρωση της αποστολής. Τέλος, υπάρχουν οι συναλλαγές (transactions) μεταξύ των παικτών
καταλήγοντας σε αυτές πολλές φορές για να συνεχίσουν την πορεία τους στο παιχνίδι καθώς ακόμη και
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τα τυχαία στοιχεία (chance) που ενσωματώνονται στο παιχνίδι. Η σωστή ενσωμάτωση των μηχανικών
του παιχνιδιού έχει ως αποτέλεσμα τη σωστή ανατροφοδότηση, την ανάλυση και την σύγκριση των
αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να ποσοτικοποιηθούν η πρόοδος και η επιτυχία του παιχνιδιού.
Ολοκληρώνοντας, το τελευταίο επίπεδο της πυραμίδας αποτελείται από τα συστατικά του
παιχνιδιού ή διαφορετικά δομικά στοιχεία (components). Έχουν πιο ξεκάθαρη μορφή σε σχέση με τις
δυναμικές και τις μηχανικές. Ο χρήστης αφού αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη πρόκληση (μηχανική
του παιχνιδιού), το σύστημα απευθείας θα προσφέρει πόντους για την επίτευξη της προσπάθειας του.
Τα πιο αναγνωρισμένα συστατικά παιχνιδιού είναι το σχήμα PBL (Points, Badges, Leaderboards)
(Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014), τα οποία θα αναφερθούν λεπτομερώς σε επόμενη ενότητα. Αυτά τα
δομικά στοιχεία θα εξασφαλίσουν την επιτυχημένη εμπειρία του χρήστη και την πρόοδό του.
Ενδεικτικά, κάποια από τα συστατικά του παιχνιδιού είναι οι οπτικές αναπαραστάσεις (avatars) μέσα
στο περιβάλλον του παιχνιδιού (Werbach & Hunter, 2012), τις οποίες επιλέγει κάθε χρήστης μέσα στο
παιχνίδι από μόνος τους καθορίζοντας έτσι τη ταυτότητά του, καθώς κάθε “avatar” είναι μοναδικό για
αυτόν. Όσον αφορά τα επίπεδα (levels), δεν πρέπει να ξεφεύγουν από τον έλεγχο του σχεδιαστή του
παιχνιδιού προκειμένου να εξισορροπηθεί ο βαθμός δυσκολίας. Όσο ο παίκτης ξεκλειδώνει τα επίπεδα,
τόσο αυξάνεται και ο βαθμός δυσκολίας τους. Οι αναζητήσεις (quests) είναι όταν ένας χρήστης νιώθει
πρόκληση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θέτει στόχους και αναζητά την ανταμοιβή. Επίσης, το
“gifting/sharing” και τα “social graphs” είναι πολύ σημαντικά συστατικά του παιχνιδιού καθώς ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά και ανταλλάζει διάφορα κατά την εμπειρία που βιώνει. Το
“combat” και τα “boss fights” είναι από τα πιο γνωστά στοιχεία καθώς ο χρήστης πριν φτάσει στο τελικό
στάδιο, οδηγείται στην αντιμετώπιση ενός πολύ δύσκολου αντιπάλου αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει
με επιτυχία τις μικρότερες δοκιμασίες. Άλλα δομικά στοιχεία είναι το «ξεκλείδωμα περιεχομένου»
(content unlocking) και τα εικονικά αγαθά (virtual goods). Πολλές φορές ο χρήστης κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού έχει αποκτήσει διάφορα εικονικά αγαθά, τα οποία τον διακρίνουν παρέχοντάς του μία
αίσθηση ατομικότητας και έχει ξεκλειδώσει διάφορα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα τον βοηθήσουν
στην μετέπειτα πορεία του. Τέλος, είναι οι συμπαίκτες (teammates) οι οποίοι είναι είτε πραγματικοί είτε
εικονικοί (virtual non-player characters NPCs), σχηματίζονται πολλές φορές στο παιχνίδι έτσι ώστε οι
παίκτες να επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει, προκαλώντας αφενός συγκρούσεις και
ανταγωνισμό και αφετέρου προάγοντας το κλίμα της συνεργασίας. Αυτό, δημιουργείται κυρίως από τον
σχεδιασμό ομάδων με απώτερο σκοπό τον κοινό τους στόχο (Werbach & Hunter, 2012).
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3.5.3. Σχήμα Πόντοι- Διακριτικά- Πίνακες Κατάταξης
Το σχήμα PBL (Points, Badges, Leaderboards) είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία παιχνιδιού
(game elements). Αρχικά, οι πόντοι είναι από τα πιο βασικά στοιχεία στο πλαίσιο του σχηματισμού των
παιχνιδιών και γενικότερα των “gamified” εφαρμογών (Zichermann & Cunningham, 2011). Κύριο
μέλημά τους είναι η ανταμοιβή του χρήστη εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία το επίπεδο στο οποίο
βρίσκεται (Werbach & Hunter, 2012). Επίσης, απεικονίζουν την πορεία του παίκτη και την πρόοδό του
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και τη βαθμολογία που βρίσκεται μέχρι τώρα. Μπορεί να
λειτουργήσουν και ως παροχή ανατροφοδότησης όσον αφορά τη πορεία στο παιχνίδι, υποδεικνύοντας
συνεχώς την κατάσταση στην οποία βρίσκονται μετρώντας έτσι τη συμπεριφορά τους. Οι πόντοι
παρακολουθούνται και αποθηκεύονται, δίνοντας πληροφόρηση στους σχεδιαστές του παιχνιδιού για
την τωρινή πορεία τους. Υπάρχουν διαφόρων ειδών πόντοι τα Experience Points (XP), Redeemable
Points (RP), Skill Points (SP), Karma Points (KP) και τέλος τα Reputation Points τα οποία αντιστοιχούν
για τους διαφορετικούς σκοπούς των παικτών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (Werbach & Hunter,
2012). Πολλές φορές το σύστημα πόντων μπορεί να είναι φανερό, άμεσο και λειτουργήσει σαν κίνητρο
για τον χρήστη.
Αναλυτικότερα, τα Experience Points (XP) χρησιμοποιούνται για να παρέχουν βαθμολόγηση
και καθοδήγηση στον χρήστη (Zichermann & Cunningham, 2011). Τα XP είναι απαραίτητα για τους
σχεδιαστές του παιχνιδιού καθώς σχεδιάζει τους συμπεριφορικούς στόχους του παίκτη, οι οποίοι σε
κάποια συστήματα παιχνιδιού αν χαθούν θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Το κύριο χαρακτηριστικό
τους, είναι ότι ο παίκτης τους αποκτά εύκολα, ωστόσο δεν μπορεί να τους χάσει ούτε να τους
εξαργυρώσει. Στη συνέχεια, η άλλη κατηγορία πόντων είναι τα Redeemable Points (RP). Η
συγκεκριμένη κατηγορία πόντων είναι σημαντική καθώς πολλές φορές ο χρήστης νιώθει την ανάγκη να
πάρει κάτι πίσω ως αντάλλαγμα, το οποίο θα τον βοηθήσει στη πορεία του. Η απόκτηση πόντων και
στη συνέχεια η εξαργύρωσή τους παρομοιάζεται με το φαινόμενο «earned και burned» το οποίο
παρατηρείται κυρίως στα κοινωνικά παιχνίδια (Zichermann & Cunningham, 2011). Συνήθως οι RP
πόντοι απεικονίζονται με τη μορφή μετρητών (cash) ή νομισμάτων (coins).
Επιπρόσθετα, η επόμενη κατηγορία είναι τα Skill Points (SP). Η συγκεκριμένη κατηγορία
πόντων είναι ένα σύνολο πόντων που επιτρέπει στον παίκτη τη δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας
ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα διεκπεραιώσει. Έτσι, οφείλουν να ολοκληρώσουν τα κύρια
καθήκοντά τους και τους στόχους τους εξαρχής (Zichermann & Cunningham, 2011). Για παράδειγμα,
σε πολλά παιχνίδια τα Skill Points διαφέρουν στις δεξιότητές που έχουν οι χρήστες. Από την άλλη τα
Karma Points (KP) είναι πόντοι που δεν μπορεί να τους κρατήσει ο χρήστης, εμφανίζονται στην
εμπειρία του παιχνιδιού από τους σχεδιαστές προκειμένου να τους «εκπαιδεύσουν» με τους
κατάλληλους τύπους συμπεριφοράς πχ. αλτρουισμός, ανταμοιβή, εμφανίζονται σπάνια στα κλασσικά
παιχνίδια (Zichermann & Cunningham, 2011). Ο χρήστης αντί για εικονικά νομίσματα λαμβάνει KP
προκειμένου να του προκαλέσουν το αίσθημα της ευχαρίστησης, μη αποκομίζοντας κάποιο ατομικό
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όφελος και γι΄αυτό το λόγο τους μοιράζουν και μεταξύ τους. Τέλος, η τελευταία κατηγορία πόντων
είναι τα Reputation Points τα οποία με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και λόγω της κατασκευή τους,
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο σύστημα πόντων. Ουσιαστικά, ο χρήστης
όταν δοκιμάζει το σύστημα, τα Reputation Points είναι αυτά που θα διασφαλίσουν την εμπιστοσύνη και
την ακεραιότητα του συστήματος (Werbach & Hunter,2012).
Παράλληλα, ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο παιχνιδιού είναι τα διακριτικά (Badges). Είναι
εικονικά αγαθά - ψηφιακά σύμβολα τα οποία εμφανίζονται με τη μορφή οπτικών αναπαραστάσεων
μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που έχουν αναλάβει ή μετά τη συλλογή συγκεκριμένου αριθμού
πόντων (Werbach & Hunter, 2012). Στο χώρο του online gaming εμφανίστηκαν το 2002 μέσω της
Microsoft και του Xbox. Από τότε και ως σήμερα αυτά έχουν μία αμοιβαία σχέση με τα παιχνίδια.
Συμβολίζουν την αξία των παικτών και την μέχρι τώρα πορεία τους, τα επιτεύγματά τους δίνοντάς τους
παράλληλα τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (Antin & Churchill,
2011). Επίσης, συντελούν στην ανατροφοδότηση του χρήστη, ενημερώνοντάς τον για την μέχρι στιγμής
απόδοσή του (Rigby & Ryan, 2011). Για παράδειγμα το παιχνίδι Foursquare αποδίδει διακριτικά στους
χρήστες μετά από τον αριθμό check-in που κάνουν. Μερικά από αυτά είναι: Explorer, Superstar,
Superuser, Bender Badge κ.ά Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι είναι απαραίτητη η συλλογή των
διακριτικών από τους χρήστες, καθώς αυτά δεν επηρεάζουν την συμπεριφορά τους, όμως αν συμβεί
αυτό οφείλουν να βρουν τρόπους για να τα κάνουν δικά τους (Wang & Sun, 2011). Τα διακριτικά όπως
και οι πόντοι παραπάνω διακρίνονται για κάποια χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριμένα, λειτουργούν σαν
μηχανή στοχοθεσίας για τον χρήστη (goal-setting), έχουν καθοδηγητικό ρόλο και εκπαιδεύουν τον
χρήστη (instruction), του παρέχουν φήμη (reputation), επιβεβαιώνουν την κατάστασή του στο παιχνίδι
(status/affirmation) και τον ταυτοποιούν ως μέλος μιας ομάδας (group identification) (Antin &
Churchill, 2011).
Οι στόχοι που έχει θέσει εκπληρώνονται, όταν ο χρήστης ακολουθεί τη πορεία που έχει χαράξει
χάρη στους πόντους και τις γραμμές προόδου (progress bars) (Renz,Staubitz,Pollack & Meinel 2014).
Οι γραμμές προόδου είναι απαραίτητες για τους χρήστες και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους.
Είναι κάτι που τους αποδίδει μία αίσθηση ολοκλήρωσης το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αίσθηση της
ικανοποίησης, η οποία είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού (Ryan & Deci,
2000). Επίσης, οι στόχοι θεωρούνται από τα κυριότερα στοιχεία που ενσωματώνονται στα παιχνίδια
(Salen & Zimmerman, 2004) επηρεάζοντας τους παίκτες που συμμετέχουν σε αυτά (Kivetz, Urminsky
& Zheng, 2006). Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι οι ξεκάθαροι στόχοι είναι και ένα
από τα κύρια χαρακτηριστικά της θεωρίας της Ροής (flow theory).
Επιπλέον, ο καθοδηγητικός ρόλος και ο ρόλος του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της εμπειρίας
του χρήστη στο παιχνίδι, είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία (Hamari & Eranti, 2011). Του παρέχουν
οδηγίες για την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων που θα αναλάβει ενημερώνοντάς για το πώς θα
προχωρήσει. Η τρίτη λειτουργία είναι η παροχή φήμης στον χρήστη, δηλαδή ο χαρακτηρισμός της
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εμπειρίας και του επιπέδου που βρίσκεται. Μπορεί να λειτουργήσουν επίσης για να συμβολίσουν την
πορεία του χρήστη μέσα από την ολοκλήρωση των μέχρι τώρα επιτυχιών του. Έτσι με αυτόν τον τρόπο
οι παίκτες συνεχώς κινητοποιούνται, γεγονός που τους βοηθάει για την συνέχεια. Η τελευταία
λειτουργία είναι ότι μπορούν να κατηγοριοποιήσουν όποιον έχει συλλέξει ίδιο αριθμό διακριτικών με
έναν άλλο σε μία ομάδα με τη δυνατότητα αλληλοϋποστήριξης. Τέλος, τα διακριτικά μπορεί να
αποδοθούν σε όλους τους χρήστες ανεξάρτητα από τα ενδιαφέροντα του καθενός, σε αντίθεση με το
σύστημα πόντων, το οποίο μπορεί να τους τραβήξει το ενδιαφέρον λόγω του καλού σχεδιασμού τους
(Zichermann & Cunningham, 2011).
Το τελευταίο στοιχείο παιχνιδιού είναι οι πίνακες κατάταξης (leaderboards) οι οποίοι βοηθούν
στην κατανομή, στην βαθμολόγηση του καλύτερου παίκτη, ποιος δηλαδή αποδίδει καλύτερα στη
διάρκεια του παιχνιδιού (Crumlish & Malone, 2009). Πολλές φορές λειτουργούν και ως ανταγωνιστικοί
δείκτες για τους χρήστες προκειμένου να δείχνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο ανταγωνισμός αυτός
έχει ως στόχο την αύξηση της αφοσίωσης - δέσμευσή τους, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν όλο και
περισσότερο στη διαδικασία του παιχνιδιού (Burguillo, 2010). Αξίζει να αναφερθεί, ότι μπορεί να
λειτουργήσουν θετικά αν οι χρήστες βρίσκονται λίγους πόντους από την κορυφή και αρνητικά αν
απέχουν πολλές θέσεις από την πρώτη. Οι πίνακες κατάταξης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες σε “nondisincentive” και “infinite leaderboard”. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία (non-disincentive)
πρόκειται για έναν πίνακα κατάταξης που δεν κινητοποιεί καθόλου τον χρήστη, τον τοποθετεί στη μέση
του πίνακα αφού δεν αναγνωρίζει την πραγματική βαθμολογία του (Zichermann & Cunningham, 2011).
Για παράδειγμα η τοποθέτησή του στη 40η θέση είτε στη 80η δεν διαφέρει καθόλου καθώς ο
συγκεκριμένος πίνακας τον δείχνει στη μέση. Η άλλη κατηγορία είναι το “infinite leaderboard”. Εδώ
συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, απεικονίζει με ακρίβεια όλες τις θέσεις των παικτών ακόμα και σε
παγκόσμιο δίκτυο. Για τους σχεδιαστές του παιχνιδιού είναι πολύ σημαντικό από την αρχή να επιλέξουν
το είδος του πίνακα κατάταξης προκειμένου να δουν ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για τους χρήστες για
την συνέχεια του παιχνιδιού. Τέλος, αφού αναλύθηκε λεπτομερώς το πλαίσιο PBL και αναφέρθηκε η
χρησιμότητα του στα παιχνίδια, οι Bittner και Shipper (2014) ανέφεραν ότι το πλαίσιο αυτό δεν
χρησιμοποιείται σε ένα από τα πιο γνωστά παιχνίδια παγκοσμίως το Super Mario, το οποίο δεν επιφέρει
προβλήματα στη δημοτικότητά του.
3.5.4 Κατηγορίες παικτών και συμμετεχόντων στην Παιχνιδοποίηση
Σύμφωνα με τον Bartle (1996) υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες παικτών για τα παιχνίδια: οι
εξολοθρευτές (Killers), οι ολοκληρωτές (Achievers), οι εξερευνητές (Explorers) και οι κοινωνικοί
(Socializers). Απώτερος σκοπός των εξολοθρευτών (Killers) είναι να επιβληθούν έναντι των άλλων στο
πλαίσιο του παιχνιδιού, ζουν εις βάρος τους, πολλές φορές δεν τους ενδιαφέρει μόνο η νίκη και
χαίρονται να βλέπουν τους άλλους να χάνουν. Αυτοί παρομοιάζονται με την επόμενη κατηγορία
παικτών τους ολοκληρωτές (Achievers) που η μόνη τους επιδίωξη είναι η συλλογή πόντων και η
συνεχής ανάπτυξή τους, για παράδειγμα η ολοκλήρωση των επιπέδων, και η κατάστασή τους κατά τη
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διάρκεια του παιχνιδιού. Θέλουν να φαίνονται άριστοι σε όλες τις ενέργειες που εκπληρώνουν, να
κερδίζουν και να αναδεικνύουν συνεχώς τα επιτεύγματά τους. Ακόμη, οι εξερευνητές (Explorers)
επιδιώκουν την ανακάλυψη καινούριων πραγμάτων στο παιχνίδι και αρέσκονται στο στοιχείο του
θαυμασμού και της έκπληξης. Αποτελούν περίπου το 10% των παικτών. Τέλος, η τελευταία κατηγορία
σύμφωνα με τον Bartle είναι οι κοινωνικοί (Socializers) οι οποίοι επιδιώκουν την αλληλεπίδραση με
τους άλλους χρήστες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θεωρούν, ότι η συνεργασία και η φιλία που θα
αναπτύξουν θα τους προσδώσουν πλεονέκτημα για τη συνέχεια. Επίσης, δεν τους ενδιαφέρει η συλλογή
πόντων ή ο τερματισμός του παιχνιδιού. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί το 80% των παικτών.
Με δεδομένα τα παραπάνω, ο Marczewski το 2015 με βάση τα είδη των παικτών του Bartle
ανέπτυξε και αυτός με τη σειρά του κάποιους νέους τύπους παικτών προσαρμοσμένους αυτή τη φορά
για τη παιχνιδοποίηση, το μοντέλο Hexad. Το μοντέλο αυτό είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα
ανθρώπινα κίνητρα, τους τύπους παικτών και την πρακτική εμπειρία σχεδιασμού. Επίσης, ο ίδιος
πρότεινε διαφορετικά στοιχεία σχεδιασμού παιχνιδιών που υποστηρίζουν διαφορετικούς τύπους
παικτών. Ο Marczewski διέκρινε τους παίκτες σε κοινωνικούς (Socializers), σε ελεύθερο πνεύμα (Free
Spirits), ολοκληρωτές (Achievers), σε φιλάνθρωπους (Philanthropists), σε παίκτες (Players) και στους
«παρεμποδιστές» (Disruptors). Αυτές οι έξι κατηγορίες παικτών κατευθύνονται από τα εσωτερικά και
τα εξωτερικά κίνητρα του ανθρώπου (θεωρία του αυτοπροσδιορισμού) καθώς και το πλαίσιο RAMP
του Marczewski το οποίο θα αναλυθεί στην επόμενη ενότητα.
Ειδικότερα, οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες παικτών παρακινούνται από τα εσωτερικά κίνητρα
και οι δύο τελευταίες (players και disruptors) μέσω των εξωτερικών κινήτρων (Marczewski, 2015).
Αρχικά, οι κοινωνικοί (Socializers) επιδιώκουν και αυτοί την αλληλεπίδραση με τους άλλους χρήστες
κατά την εμπειρία του παιχνιδιού. Περιγράφονται με τον ίδιο τρόπο όπως τους είχε ορίσει και ο Bartle.
Ο δεύτερος τύπος παικτών είναι οι χρήστες που θεωρούνται ελεύθερο πνεύμα (Free Spirit). Οι
συγκεκριμένοι, αναζητούν την ελευθερία και την αυτονομία τους χωρίς περιορισμούς επιδιώκοντας την
εξερεύνηση διαφόρων μερών χωρίς βέβαια να αισθάνονται ότι τους ελέγχουν. Δεν επιθυμούν αλλαγές
και μπορούν να χωριστούν επίσης σε δύο υποκατηγορίες τους “explorer” και τους “creators”. Από την
άλλη οι ολοκληρωτές (achievers) διαφέρουν με του Bartle. Το κύριο χαρακτηριστικό τους δεν είναι να
δείξουν ότι υπερέχουν των αντιπάλων τους αλλά ότι νιώθουν ευχαριστημένοι με την εμπειρία του
παιχνιδιού, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να αντέξουν όταν αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις.
Τέλος, η τελευταία κατηγορία παικτών που κατευθύνεται από εσωτερικά κίνητρα είναι οι φιλάνθρωποι
(Philanthropists). Αυτοί, αντλούν ευχαρίστηση από τη βοήθεια που προσφέρουν στους άλλους χωρίς
να περιμένουν τίποτα για αντάλλαγμα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα φιλάνθρωπων είναι τα άτομα
που απαντούν σε όλα τα ερωτήματα που εμφανίζονται σε ένα φόρουμ.
Από την άλλη, σύμφωνα με τον Marczewski (2015) οι παίκτες (Players) και οι «παρεμποδιστές»
(Disruptors) παρακινούνται από τα εξωτερικά κίνητρα. Συνεπώς, το μόνο που ενδιαφέρει τους παίκτες
κατά την εμπειρία του παιχνιδιού είναι να συλλέξουν όσο περισσότερα βραβεία μπορούν. Απώτερος
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σκοπός είναι η απόκτηση ανταμοιβών, κάνοντας τα πάντα για να τις κατακτήσουν. Τέλος, έχουμε τους
«παρεμποδιστές» (Disruptors) που συμβάλλουν στη διατάραξη του συστήματος, είτε από μόνοι τους
είτε σε συνεργασία με άλλους. Επίσης, ξεπερνούν τα όρια τους και επιδιώκουν την επίτευξη θετικών ή
αρνητικών αλλαγών.
Θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη να μην αναφερθούμε στους τύπους των ατόμων που
συμμετέχουν στην εμπειρία της παιχνιδοποίησης. Σύμφωνα με τον Robson και τους συνεργάτες του
(2015) διέκριναν τα άτομα στους παίκτες (Players), στους σχεδιαστές (Designers), στους θεατές
(Spectators) και τέλος στους παρατηρητές (Observers). Αρχικά, οι παίκτες είναι αυτοί που ταυτίζονται
απόλυτα με την εμπειρία του παιχνιδιού και διακρίνονται από τη μεγάλη τους συμμετοχή. Οι σχεδιαστές
(Designers), είναι αρμόδιοι για την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και τη διαχείριση της εμπειρίας της
παιχνιδοποίησης. Πρέπει να κατανοήσουν στον απόλυτο βαθμό το πλαίσιο MDE έτσι ώστε η πορεία
που θα χαράξουν για το παιχνίδι να επιφέρει επιθυμητά αποτελέσματα. Συνήθως, εμφανίζονται
ιδιαίτερα κινητικοί κατά τον σχεδιασμό του παιχνιδιού αλλά μόλις ξεκινήσει η εμπειρία
αδρανοποιούνται διασφαλίζοντας βέβαια όλα θα κυλήσουν σωστά. Οι θεατές (Spectators) έχουν
παθητικό ρόλο στη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν συμμετέχουν άμεσα σε αυτό και μόνο η παρουσία τους
είναι αυτή που θα επηρεάσει τους χρήστες και την εμπειρία που θα βιώσουν. Τέλος, η τελευταία
κατηγορία είναι οι παρατηρητές (Observers). Διακρίνονται και αυτοί από τον παθητικό τους ρόλο και
απορροφώνται από την εμπειρία του παιχνιδιού, την οποία όμως δεν μπορούν να επηρεάσουν. Ακόμη,
αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους για να γίνουν πιο ενεργοί (Robson και συν., 2015).
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω σύμφωνα με τους Kumar και Herger (2013) ο ορισμός των
παικτών είναι απαραίτητος για τον σχεδιασμό του παιχνιδιού. Αρχικά, πρέπει να γνωρίσουν τον χρήστη
που θα συμμετέχει στο παιχνίδι, να προσδιορίσουν την αποστολή του, να κατανοήσουν τα ανθρώπινα
κίνητρα και να ενσωματώσουν τις μηχανικές του παιχνιδιού. Τέλος να διαχειριστούν, να
παρακολουθήσουν και να μετρήσουν. Αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει οποιοσδήποτε
θέλει να ασχοληθεί με το σχεδιασμό της παιχνιδοποίησης, και το ονόμασαν "Player Centered Design"
(Kumar & Henger, 2013).
3.5.5 Πλαίσιο Σχετικότητα- Αυτονομία- Κυριαρχία-Σκοπός
Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του παιχνιδιού, ο σχεδιαστής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις
εξωγενείς ανταμοιβές καθώς και τα εγγενή κίνητρα του παίκτη. O Marczewski το 2013 εισήγαγε τις
τέσσερις κινητήριες δυνάμεις τη σχετικότητα (Relatedness), την αυτονομία (Autonomy), την κυριαρχία
(Mastery) και τον σκοπό (Purpose) σχηματίζοντας το πλαίσιο RAMP, ένα πλαίσιο σχεδιασμένο στα
εγγενή κίνητρα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό των παιχνιδιών. Το συγκεκριμένο,
συνδέεται με τους έξι τύπους παικτών που αναφέρθηκαν αναλυτικά στη προηγούμενη ενότητα. Όσον
αφορά τη σχετικότητα ορίζει την κοινωνική κατάσταση, την αλληλεπίδραση και την σύνδεση μεταξύ
των παικτών, η οποία τους βοηθάει να μην εγκαταλείψουν το παιχνίδι, ενισχύοντας παράλληλα την
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αφοσίωση-δέσμευσή τους. Η σχετικότητα συνδέεται με τον socializer ο οποίος νιώθει να ενισχύεται η
κοινωνική του κατάσταση. Όσον αφορά, την αυτονομία ο Marczewski υποστηρίζει ότι κύριο θεμέλιο
της είναι η ελευθερία που δίνεται στους παίκτες κατά την ενασχόλησή τους με το παιχνίδι. Από την
άλλη ο έλεγχος τους περιορίζει με αποτέλεσμα να χάνουν το κίνητρό τους. Η συγκεκριμένη συνδέεται
με το παίκτη Free Spirit, ο οποίος αναζητά την ελευθερία και τη δημιουργικότητα.
Επιπρόσθετα, η κυριαρχία είναι το τρίτο μέρος του πλαίσιο RAMP, η οποία σχετίζεται άμεσα
με τη θεωρία της Ροής (Flow Theory). Για να επιτευχθεί στο παιχνίδι πρέπει να υπάρχει η πρόκληση
ανάλογα με τις δεξιότητες του χρήστη. Αν δεν επιτευχθεί, τότε είναι δύσκολο να παρακινηθούν. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η κυριαρχία (mastery) εκφράζει το ίδιο περιεχόμενο με τον όρο competence των Ryan
και Deci (2000). Τέλος, συνδέεται με τον achiever, ο οποίος επιδιώκει να μάθει κάτι καινούριο, να
αναπτυχθεί και να νιώθει πρόκληση. Η τελευταία κατηγορία είναι ο σκοπός (purpose). Ορίζει την
ανάγκη των ατόμων να προβούν σε δράσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για αυτούς. Συνδέεται με
τον παίκτη philanthropist ο οποίος αισθάνεται την ανάγκη για αλτρουισμό, το νόημα και την αιτία.
Ολοκληρώνοντας, από την άλλη ο Groh το 2012 όρισε και αυτός με τη σειρά του τρεις αρχές
που θα πρέπει να λαμβάνονται και αυτές υπόψη στο πλαίσιο του παιχνιδιού, παρόμοιο με το πλαίσιο
RAMP του Marczewski που εισήγαγε το 2013. Συγκεκριμένα, η σχετικότητα δηλώνει την ανάγκη για
την σύνδεση και αλληλεπίδραση με τους άλλους, η ικανότητα (competence) δηλώνει την
αποτελεσματικότητα του παίκτη και την κυριαρχία του στο περιβάλλον του παιχνιδιού. Τέλος, η
αυτονομία δηλώνει τον έλεγχο των δράσεων που θα διενεργηθούν από τους υπόλοιπους.

3.6. Αρχές και Ηθική στην Παιχνιδοποίηση
Σύμφωνα με την Nah, Telaprolu, Rallapalli, Venkata (2013) οι βασικές αρχές της
παιχνιδοποίησης είναι ο προσανατολισμός στο στόχο, δηλαδή η ύπαρξη στόχων στο παιχνίδι βοηθά
τους χρήστες να αποκτήσουν κίνητρο και αφοσίωση προς αυτό. Επίσης, η δεύτερη αρχή είναι τα
επιτεύγματα, πολύ σημαντικά για τους χρήστες καθώς όταν αναγνωρίζεται η επίτευξη των
δραστηριοτήτων που έχουν αναλάβει, ενισχύεται η ικανοποίηση τους με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα
κίνητρά τους. Έπειτα είναι η ενίσχυση, δηλαδή η ανταμοιβή και η θετική ή αρνητική ανατροφοδότηση
που δέχονται οι χρήστες,. Ακόμη, ο ανταγωνισμός παρατηρείται σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια και
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της δέσμευσης και των κινήτρων του χρήστη. Τέλος, ο
προσανατολισμός για διασκέδαση είναι μία πολύ σημαντική αρχή καθώς το στοιχείο της διασκέδασης
περιλαμβάνεται σε όλα τα παιχνίδια και όποιος τη βιώνει χάνει συνήθως την αίσθηση του χρόνου ( Nah
και συν., 2013).
Επιπρόσθετα, διάφοροι ερευνητές που ασχολήθηκαν με την έννοια της παιχνιδοποίησης
εισήγαγαν και αυτοί τις αρχές της. Σύμφωνα με τους Marache-Francisco και τον Brangier (2013) η
πρώτη βασική αρχή είναι δυνατότητα ελευθερίας των επιλογών του χρήστη μέσα στο πλαίσιο του
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παιχνιδιού. Για παράδειγμα, η απενεργοποίηση των λειτουργιών που δεν θα τον ωφελήσουν καθώς και
η μη συμμετοχή του είναι κάποια στοιχεία που διακρίνουν την παιχνιδοποίηση. Ακόμη σύμφωνα με τον
Deterding (2011) μία άλλη βασική αρχή, είναι τα οφέλη και η σκοπιμότητα της παιχνιδοποίησης. Η
επίδραση που θα έχει το σύστημα πρέπει να γίνει σαφής από τους σχεδιαστές του παιχνιδιού και τους
παίκτες που θα συμμετέχουν. Όλα τα στοιχεία του σχεδιασμού του παιχνιδιού οφείλουν να έχουν ένα
σκοπό, διαφορετικά αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο τους συμμετέχοντες αλλά ακόμα και στο
σύστημα. Ο Nicholson (2012) διαπίστωσε ότι η εξατομικευμένη εμπειρία είναι μία άλλη βασική αρχή
της παιχνιδοποίησης. Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός του παιχνιδιού πρέπει να γίνεται με έναν τέτοιο
τρόπο που θα ωφελούνται οι χρήστες για να ζήσουν στο απόλυτο την εμπειρία του παιχνιδιού. Ακόμη,
η A.J. Kim (2011) πρόσθεσε ότι η αλληλεπίδραση είναι βασική αρχή για το σχεδιασμό της
παιχνιδοποίησης και επιτυγχάνεται βάση των κινήτρων. Επίσης, ιδιαίτερη σημαντική αρχή της
παιχνιδοποίησης, είναι η πρόβλεψη και η αντιμετώπιση ανεπιθύμητων επιδράσεων κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, το άγχος επηρεάζει την επίδοση του χρήστη στο παιχνίδι (Apter, 1991)
όπως και το συναίσθημα παραβίασης της ιδιωτικής ζωής του χρήστη (Montoya- Weiss,Voss & Grewal,
2003). Τέλος, η τελευταία βασική αρχή σύμφωνα με τους Werbach και Hunter (2012) είναι τα νομικά
και τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν. Για παράδειγμα η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων του
χρήστη καθώς και η ιδιωτικότητά του.
Τα νομικά και τα ηθικά ζητήματα σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον κρίνονται ιδιαίτερα
σημαντικά και αξίζουν περαιτέρω έρευνα. Συνεπώς, για το σχεδιασμό ενός συστήματος
παιχνιδοποίησης απαιτείται η μελέτη της νομοθεσίας ανάλογα σε ποια περιοχή θα εφαρμοστεί, καθώς
υπάρχουν νόμοι που δεν επιτρέπουν τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών δεδομένων (Kumar &
Herger, 2013). Για αυτό το λόγο οι σχεδιαστές της παιχνιδοποίησης οφείλουν να συμπεριλάβουν
ρυθμίσεις για τη συγκατάθεση προσωπικών δεδομένων, δηλαδή η αποδοχή ή η άρνηση των δεδομένων
των χρηστών. Ένα άλλο σημαντικό ηθικό ζήτημα είναι η χειραγώγηση του συστήματος από τους
χρήστες (Kumar and Herger, 2013). Για να καταπολεμηθεί αυτό πρέπει από την αρχή οι σχεδιαστές του
συστήματος να έχουν δημιουργήσει συστήματα προστασίας για να διαφυλαχθεί.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με μελέτες δεν υπάρχει ακόμα ένας αποδεκτός από όλους κώδικας
ηθικής για τη παιχνιδοποίηση. Ωστόσο, ορισμένοι μελετητές προσπαθούν να επισημάνουν την αξία και
τη σημασία της ηθικής. Σύμφωνα με τον Marczewski (2017) η ηθική είναι ένα σύνολο αρχών που
κάνουν πιο εύκολη τη διαδικασία σχεδιασμού με απώτερο σκοπό τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους
χρήστες. Η ειλικρίνεια, η διαφάνεια, η ακεραιότητα, ο σεβασμός και η ποιότητα είναι οι βασικές αρχές
ηθικής που είχε ορίσει για τα συστήματα παιχνιδοποίησης (Marczewski, 2017). Ο σχεδιαστής οφείλει
να έχει σχεδιάσει κάτι που θα ωφελήσει και δεν θα προκαλέσει κακό στους χρήστες. Για αυτό το λόγο,
πρέπει να υπάρχουν ηθικοί κανόνες στο σχεδιασμό του παιχνιδιού για την αντιμετώπιση πιθανών
κινδύνων. Καθώς, η παιχνιδοποίηση είναι μία καινούρια τεχνολογική καινοτομία και η ηθική σε αυτή
δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, καθώς πολλές φορές τείνουν να την γενικεύουν. Επίσης, σύμφωνα με τους
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Kim και Werbach (2016) ο δικός τους κώδικας ηθικής της παιχνιδοποίησης αποτελείται από τέσσερις
κατηγορίες όσον αφορά τις ηθικές ανησυχίες του ατόμου (moral concerns) και συγκεκριμένα την
εκμετάλλευση (exploitation), την χειραγώγηση (manipulation), την βλάβη (harm) και την υπόληψη
(character) κατά τη διάρκεια της παιχνιδοποίησης. Η συγκεκριμένη χαρτογράφηση των ηθικών
ζητημάτων δεν μπορεί να προσδώσει μία ολοκληρωμένη εικόνα αλλά μπορεί να βοηθήσει τους
σχεδιαστές να λάβουν υπόψη τα ηθικά ζητήματα που κυριαρχούν.
Ολοκληρώνοντας, σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πόσο σημαντική είναι η αξία
της ηθικής και τα νομικά ζητήματα μέσα στο πλαίσιο της παιχνιδοποίησης καθώς πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη από όλους τους σχεδιαστές του παιχνιδιού, ακόμα και από τους χρήστες, έτσι ώστε
να διασκεδάσουν στον απόλυτο βαθμό μέσα από την εμπειρία του παιχνιδιού.

3.7. Παιχνιδοποίηση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Δεδομένου ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο σε έναν
οργανισμό, είναι βέβαιη η συμβολή του στην επίτευξη των στόχων και της απόδοσης του (Mollick &
Rothbard, 2014). Πλέον η χρήση της παιχνιδοποίησης έχει ενσωματωθεί σε αρκετά τμήματά του
οργανισμού. Ένα από αυτά είναι το τμήμα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) το οποίο
προσπαθεί και ενσωματώνει τέτοιες καινοτόμες τεχνολογικές πρακτικές. Το τελευταίο διάστημα έχει
παρατηρηθεί μία σημαντική αύξηση των gamified πρακτικών, τις οποίες οι άνθρωποι της ΔΑΔ
προσπαθούν να ενσωματώσουν, με στόχο την ψηφιοποίηση των διαδικασιών τους. Οι “gamified”
τεχνολογίες που χρησιμοποιούν στοχεύουν στη βελτίωση της εισαγωγής του ατόμου στον οργανισμό
(orientation), στην εκπαίδευση και την ανάπτυξή του (learning και development), στην διαδικασία
μέτρησης της απόδοσης (performance) καθώς και στην προσέλκυση (recruitment) και την επιλογή
(selection) των εν δυνάμει εργαζομένων (Roberts, 2014). Η χρήση των παιχνιδιών και συγκεκριμένα η
παιχνιδοποίηση είναι μία καινοτόμος πρακτική στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ). Η
συγκεκριμένη μέθοδος άρχισε όλο και περισσότερο να χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση του
προσωπικού (Kapp, 2012) καθώς σύμφωνα με έρευνα του Fitz-Walter, Tjondronegoro & Wyeth (2011)
αποδείχθηκε ότι συμβάλλει στην αύξηση της δέσμευσης των ατόμων. Ο Hamari (2015) υποστήριξε ότι
η συμπεριφορά των χρηστών επηρεάζεται και αλλάζει μέσω της παιχνιδοποίησης. Κατά συνέπεια,
απώτερος σκοπός της παιχνιδοποίησης είναι δημιουργία κινήτρων στους χρήστες, η συμμετοχή των
χρηστών σε υψηλότερο επίπεδο με την αίσθηση του ανταγωνισμού να κυριαρχεί ανάμεσά τους.
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί, η παιχνιδοποίηση θεωρείται ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε
οποιαδήποτε διαδικασία μέσα στον οργανισμό, στην οποία υπάρχουν εργαζόμενοι (Callan και συν.,
2015). Τέλος, ο Meister το (2015) διαπίστωσε ότι η παιχνιδοποίηση περιέχει 75% ψυχολογία και 25%
τεχνολογία και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε λειτουργία του τμήματος της ΔΑΔ.
Με δεδομένα τα παραπάνω δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι, απώτερος σκοπός της χρήσης της
παιχνιδοποίησης είναι το στοιχείο κυρίως της ευχαρίστησης το οποίο μπορεί να προσελκύσει
43

περισσότερους εργαζομένους και να μετατρέψει τη διαδικασία από βαρετή σε ευχάριστη. Από
ψυχολογική πλευρά, η παιχνιδοποίηση συντελεί στην αφοσίωση-δέσμευση των εργαζομένων μέσω των
εσωτερικών κινήτρων, στο σχεδιασμό της στοχοθεσίας τους καθώς και στη διαμόρφωση της εμπειρίας
που λαμβάνουν από τον συνεχή ανταγωνισμό (DuVernet & Popp, 2014). Η ενασχόληση με την
παιχνιδοποίηση μπορεί να αλλάξει την οπτική με την οποία βλέπουν οι εργαζόμενοι τον οργανισμό,
(Hughes & Mccoy, 2015) γεγονός που θα βοηθήσει στην μελλοντική προσέλκυση ταλέντων (Fetzer,
McNamara, & Geimer, 2017).
Οι σύγχρονοι μέθοδοι επιλογής προσωπικού αρχίζουν και αντικαθιστούν σιγά σιγά τις
παραδοσιακές μεθόδους της ΔΑΔ καθώς τα τεστ προσωπικότητας και τα τεστ γνωστικών ικανοτήτων
προβλέπουν την εργασιακή απόδοση ως ένα ορισμένο βαθμό. Για αυτό το λόγο η χρήση της
παιχνιδοποίησης ενδείκνυται καθώς η αξιολόγηση των KSAOs των υποψηφίων θα επιτευχθούν με βάση
το παιχνίδι (game-based assessment) προβλέποντας σε ολοκληρωμένο πλαίσιο την πρόβλεψη της
εργασιακής τους απόδοσης (Lievens & De Soete, 2012). Χρησιμοποιείται για την ανάκτηση καλύτερης
ποιότητας δεδομένων όσον αφορά τις συμπεριφορές των υποψηφίων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές
μεθόδους επιλογής.
Ολοκληρώνοντας, η αποτελεσματικότητα της παιχνιδοποίηση ως μέθοδος επιλογής
προσωπικού είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω καθώς υπάρχουν περιορισμένες έρευνες
μέχρι τώρα. Κατά τη διάρκεια χρήσης της ο κάθε υποψήφιος διαφέρει σημαντικά σε επίπεδο ικανοτήτων
μεταξύ τους. Το μέλημα δεν είναι να ολοκληρώσουν το παιχνίδι απλά και μόνο αυτό κάθε αυτό, αλλά
σημαντικό ρόλο διετελούν ο χρόνος που θα το ολοκληρώσει με το μόνο που ενδιαφέρει του σχεδιαστές
του παιχνιδιού να είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων. Επίσης, μετριέται η δημιουργικότητα των
χρηστών, η χρήση της καλύτερης απόφασης για μία κατάσταση που θα αντιμετωπίσουν στο παιχνίδι
και επίσης η νοημοσύνη τους καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σύμφωνα με έρευνα που διεξάχθηκε
το 2015, διαπιστώθηκε ότι το 40% των οργανισμών ενσωματώνουν τεχνικές παιχνιδοποίησης στις
πολιτικές τους (Blohm & Leimeister, 2013). Παράλληλα, εξίσου σημαντικό είναι ότι η παιχνιδοποίηση
ψηφίστηκε ως η καλύτερη τεχνολογική τάση στις πρακτικές του ανθρώπινου δυναμικού στο συνέδριο
του Society for Human Resource Management 2014 (Brigade, 2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αν και οι οργανισμοί, προσπαθούν με κάθε τρόπο να παρουσιάζουν καλή εικόνα απέναντι
στους υποψηφίους, πολλές φορές αυτοί αντιλαμβάνονται τις μεθόδους επιλογής τους ως αθέμιτα μέσα
(Ryan & Ployhart, 2000). Επίσης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, οι
στάσεις και εμπειρία με σύγχρονες μεθόδους επιλογής είναι παράγοντες που επηρεάζουν τις
αντιδράσεις των υποψηφίων. Σε αυτήν την ενότητα θα αναλυθούν εκτενώς η έννοια της οργανωσιακής
δικαιοσύνης και οι διαστάσεις της καθώς και η σημασία των αντιδράσεων των υποψηφίων απέναντι
στα τεχνολογικά μέσα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού.
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4.1. Οργανωσιακή Δικαιοσύνη
Το μοντέλο της οργανωσιακής δικαιοσύνης του Gilliland (1993) βασίστηκε στη θεωρία της
οργανωσιακής δικαιοσύνης του Greenberg (1990). Σύμφωνα με τον Greenberg (1990), η δικαιοσύνη
στο πλαίσιο των οργανισμών αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι
αποφάσεις που παίρνει ένας οργανισμός είναι δίκαιες. Αυτό συμβαίνει καθώς οι άνθρωποι θεωρούν τη
δικαιοσύνη ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στη καθημερινή τους ζωή (Heidari & Saeedi, 2012) καθώς
αυτή αφορά τη δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων. Αν υπάρχει δικαιοσύνη στους οργανισμούς, τα
άτομα οδηγούνται σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότητα του
οργανισμού και τη δίκαιη και την ίση μεταχείριση προς το πρόσωπό τους (Heidari & Saeedi, 2012).
Επιπρόσθετα, οι θεωρίες της οργανωσιακής δικαιοσύνης παρέχουν ένα διακριτό πλαίσιο μέσω
του οποίου μπορούν να γίνουν αντιληπτές οι αντιδράσεις των υποψηφίων στις μεθόδους επιλογής
(Gilliland, 1993). Σύμφωνα με αυτήν, η αμεροληψία στις μεθόδους επιλογής αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων. Το μοντέλο της οργανωσιακής
δικαιοσύνης του Gilliland (1993) είναι το επικρατέστερο από τους ερευνητές για τη μελέτη των
αντιδράσεων των υποψηφίων (Truxillo, Bauer, McCarthy, Anderson & Ahmed, 2016). Ο Gilliland
(1993) ταξινόμησε τον αντίκτυπο της δικαιοσύνης στην επιλογή προσωπικού σε τρία επίπεδα: στις
στάσεις και τις συμπεριφορές των υποψηφίων κατά τη διαδικασία πρόσληψης, τις αυτοαντιλήψεις των
υποψηφίων και τις στάσεις και τις συμπεριφορές κατά την είσοδό τους στον οργανισμό. Σύμφωνα με
τον Gilliland (1993) όπως αναφέρεται στους Nikolaou, Bauer & Truxillo (2015) οι δέκα κανόνες
οργανωσιακής δικαιοσύνης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες στα τυπικά χαρακτηριστικά της μεθόδου
επιλογής τα οποία περιλαμβάνουν την σχέση του ατόμου με τη θέση εργασίας (job relatedness), την
ευκαιρία για απόδοση (chance to perform), την ευκαιρία επανεξέτασης (reconsideration opportunity)
και τη συνοχή της διοίκησης (consistency of administration). Η δεύτερη κατηγορία είναι οι
πληροφορίες-επεξηγήσεις (explanations) που δίνονται στους υποψηφίους οι οποίες αποτελούνται από
την ανατροφοδότηση (feedback), από τις πληροφορίες που παίρνουν οι υποψήφιοι κατά την διαδικασία
επιλογής (selection information) και στην ειλικρίνεια της επικοινωνίας (honesty). Η τελευταία
κατηγορία, είναι η διαπροσωπική μεταχείριση των υποψηφίων η οποία περιλαμβάνει την διαπροσωπική
αποτελεσματικότητα

(interpersonal

effectiveness),

την

αμφίδρομη

επικοινωνία

(two

way

communication) καθώς και την ορθότητα των ερωτήσεων (propriety of questions) (Gilliland, 1993). Η
οργανωσιακή δικαιοσύνη αποτελείται από το συνδυασμό τριών στοιχείων: την διανεμητική δικαιοσύνη
(distributive justice), τη διαδικαστική (procedural justice) και την αλληλεπιδραστική (interactional
justice). Η τελευταία περιέχει την διαπροσωπική (interpersonal justice) και την ενημερωτική
δικαιοσύνη (informational justice) (Bies & Moag, 1986).
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4.1.2. Διανεμητική Δικαιοσύνη
Η πρώτη διάσταση της οργανωσιακής δικαιοσύνης είναι η διανεμητική δικαιοσύνη, η οποία
ορίζεται ως αντιλαμβανόμενη δικαιοσύνη των αποτελεσμάτων (Homans, 1961). Αποτελείται από τρεις
βασικούς κανόνες την ισότητα (equity), την ισονομία (equality) και τις ανάγκες (needs) (Αdams, 1965).
Βασίζεται στη θεωρία της ισότητας (Adams, 1965), η οποία αναφέρεται στο βαθμό που τα input του
ατόμου, η αναλογία της απόδοσής του (προηγούμενες επιτυχίες, εμπειρίες και προσόντα) δικαιολογούν
το αποτέλεσμα της επιλογής τους (output) (Gilliland, 1993). Η ισονομία αντικατοπτρίζει ότι όλα τα
άτομα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αποκτήσουν κάτι. Η ανάγκη στα πλαίσια της επιλογής ορίζει, ότι τα
αποτελέσματα πρέπει να είναι αντάξια των αναγκών τους. Επίσης, η διανεμητική δικαιοσύνη
αναφέρεται στη δικαιοσύνη των αποτελεσμάτων (Adams, 1965). Η ιδιότητα του αποτελέσματος δηλαδή
η επιτυχία ή η αποτυχία του υποψηφίου είναι σημαντικός παράγοντας για την δικαιοσύνη της
διαδικασίας καθώς μπορεί να επηρεαστεί το αποτέλεσμα (Brockner, 2002).
Αναλυτικότερα, η διανεμητική δικαιοσύνη αναφέρεται στο δίκαιο χαρακτήρα των
αποτελεσμάτων και των αποφάσεων. Στο πλαίσιο της επιλογής το αποτέλεσμα είναι η πρόσληψη ή η
απόρριψη του υποψηφίου. Ο κανόνας της ισότητας θεωρείται δίκαιος στο πλαίσιο της επιλογής δηλαδή
ο πιο κατάλληλος υποψήφιος είναι αυτός που θα επιλεγεί (Gilliland, 1993). Τα άτομα συγκρίνουν τα
input και τα output τους σε σύγκριση με τους άλλους, με απώτερο σκοπό να κατανοήσουν τον δίκαιο
χαρακτήρα των αποφάσεων που πάρθηκαν. Σύμφωνα με έρευνες ως input ορίζεται η αναγνώριση της
προσπάθειας (Flint, Haley, & McNally, 2012). Άλλα input που έχουν βρεθεί στη βιβλιογραφία είναι οι
δεξιότητες (Cowherd & Levine, 1992), η εκπαίδευση και η κατάρτιση (Tornblom & Vermunt, 2007),
οι απαιτούμενοι ρόλοι και οι ευθύνες (Brashear, Manolis, & Brooks, 2005) και τέλος ο χρόνος και η
εμπειρία. Από την άλλη ως output ορίζεται η ανταμοιβή του ατόμου (Haar & Spell, 2009).
Ολοκληρώνοντας, η διανεμητική δικαιοσύνη δεν έχει λάβει έως τώρα την απαιτούμενη
προσοχή (Gilliland & Chan, 2001). Αυτό επιφέρει σημαντικά ζητήματα στους οργανισμούς, για
παράδειγμα τα χαμηλά ποσοστά της στα πλαίσια του οργανισμού έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται το
κόστος στη προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, χτίζοντας παράλληλα αρνητικό αντίκτυπο στην
εικόνα και ελκυστικότητα του οργανισμού (Anderson, 2011). Τέλος, σε οργανωσιακά περιβάλλοντα,
έχει αποδειχθεί ότι οι αθέμιτες πρακτικές έχουν αρνητικό αντίκτυπο με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να
προβαίνουν τελικά σε αρνητικές ενέργειες (Greenberg, 1990).

4.1.3. Διαδικαστική Δικαιοσύνη
Η δεύτερη διάσταση της οργανωσιακής δικαιοσύνης είναι η διαδικαστική δικαιοσύνη. Τη
συγκεκριμένη έννοια εισήγαγαν οι Thibaut και ο Walker το 1975. Ο έλεγχος των διαδικασιών και των
αποφάσεων είναι σημαντικές έννοιες της διάστασης αυτής. Η διαδικαστική δικαιοσύνη αποτελεί τη
δεύτερη διάσταση της οργανωσιακής δικαιοσύνης και υφίσταται όταν οι διαδικασίες του οργανισμού
46

είναι δίκαιες διασφαλίζοντας ότι θα είναι αμερόληπτες, συνεπείς, ακριβείς, αντιπροσωπευτικές
διορθωτικές και επίσης ηθικές. Η διαδικαστική δικαιοσύνη αναφέρεται στις διαδικασίες που
χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων. Είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθούν
οι υποψήφιοι στο πλαίσιο της επιλογής (Steiner & Gilliland, 2001) διασφαλίζοντας το δίκαιο χαρακτήρα
της μέσω διαφόρων διαδικαστικών κανόνων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η δυνατότητα
παραποίησης (ease of faking) απαντήσεων επηρεάζει τις αντιλήψεις της διαδικαστικής δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με τον Gilliland και τον Honig (1994) οι δέκα κανόνες είναι αυτοί που εξηγούν περίπου στο
50% τις αντιλήψεις των υποψηφίων σχετικά με την αμεροληψία της μεθόδου. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο
να αναφερθεί ότι οι διαστάσεις της διαδικαστικής δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερης σημασίας για την
διαδικασία της επιλογής (Gilliland, 1993; Greenberg, 1993).
Επιπλέον, τα τυπικά χαρακτηριστικά της μεθόδου επιλογής τα οποία περιλαμβάνουν την σχέση
του ατόμου με τη θέση εργασίας (job relatedness), την ευκαιρία για απόδοση (chance to perform), την
ευκαιρία επανεξέτασης (reconsideration opportunity) και τη συνοχή της διοίκησης (consistency of
administration) ανήκουν στους κανόνες της διαδικαστικής δικαιοσύνης (Gilliland, 1993).
Σύμφωνα με τους Folger και Greenberg (1985) διαπιστώθηκε ότι η διαδικαστική δικαιοσύνη
αναφέρεται στον δίκαιο χαρακτήρα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε
αντίθεση με τη διανεμητική δικαιοσύνη σχετικά το κατά πόσο δίκαιη θεωρούν οι υποψήφιοι τη διανομή
των αποτελεσμάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η διαδικαστική δικαιοσύνη σχετίζεται με την εξέταση
κινήτρων (Sanchez, Truxillo, & Bauer, 2000), την ελκυστικότητα του οργανισμού (Bauer, Maertz,
Dolen, & Campion, 1998) και τις προθέσεις που έχουν προς αυτόν (Macan, Avedon, Paese, & Smith,
1994). Αν ωστόσο οι υποψήφιοι παρουσιάζουν αρνητικές αντιλήψεις για τη διαδικαστική δικαιοσύνη,
αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν λιγότερα κίνητρα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, θεωρούν
τον οργανισμό μη - ελκυστικό και εκδηλώνουν αρνητικά συναισθήματα προς αυτόν (Bauer και συν.,
2006). Τώρα, όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας και ειδικότερα των ψηφιακών παιχνιδιών για να
θεωρηθούν αποτελεσματικά πρέπει να αντιλαμβάνονται τη δίκαιη χρήση τους. Τέλος, σύμφωνα με τον
Leventhal και τους συνεργάτες του (1980) για να θεωρηθεί μία δίκαιη διαδικασία πρέπει να πληρούνται
έξι κριτήρια η συνέπεια, η ακρίβεια, η έλλειψη προκατάληψης, η αντιπροσωπευτικότητα, η δυνατότητα
διορθωτικών ενεργειών και η τήρηση των κανόνων της ηθικής και της δεοντολογίας.
4.1.3.1 Ευκαιρία για Απόδοση
Σύμφωνα με τους Schleicher,Venkataramani, Moregson, & Campion (2006) ανέφεραν ότι η
ευκαιρία για απόδοση είναι από τους πιο σημαντικούς κανόνες της διαδικαστικής δικαιοσύνης. Είναι η
ικανότητα του ατόμου να αποδείξει τις γνώσεις του, τις ικανότητες και τις δεξιότητές του κατά τη
διάρκεια της επιλογής του και των τεστ που υποβάλλεται (Bauer και συν., 2001). Ακόμη, ο Singer
(1992) βρήκε ότι η ευκαιρία για απόδοση ήταν ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την
αντιλαμβανόμενη δικαιοσύνη και υπάρχει θετική σχέση μεταξύ τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι κάποιες
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μέθοδοι επιλογής προσφέρουν μεγαλύτερη ευκαιρία για απόδοση σε σχέση με κάποιες άλλες. Για
παράδειγμα, σύμφωνα με τον Latham και τον Finnegan (1993) και τον Schuler (1993) οι υποψήφιοι
προτιμούν τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις επιλογής, στις οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευκαιρία
για απόδοση.
Επιπλέον, οι Bauer και συν. (2001) απέδειξαν ότι οι υποψήφιοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη
ευκαιρία για απόδοση μέσω των video-based τεστ σε σύγκριση με ένα τεστ πολλαπλής επιλογής.
Ακόμη, η Bauer και οι συνεργάτες της (1998) διαπίστωσαν ότι η ευκαιρία για απόδοση συσχετίζεται
θετικά με την αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου κατά τη διάρκεια του τεστ. Από την άλλη, οι
υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία να αποδώσουν, οδηγούνται σε αρνητικά συναισθήματα
όπως αυτό της απογοήτευσης ή της εντονότερης προσπάθειας. Τα αρνητικά τους συναισθήματα μπορεί
να τους οδηγήσουν στην παραποίηση των απαντήσεων τους (ease of faking). Συνεπώς, η υποβολή
ψευδών απαντήσεων έχει βρεθεί ότι επηρεάζει αρνητικά την ευκαιρία για απόδοση (Bauer και συν.,
2011). Ακόμη, η εξοικείωση του ατόμου στη χρήση των τεχνολογικών μέσων και ειδικότερα του
ηλεκτρονικού υπολογιστή επηρεάζει την ευκαιρία για απόδοση καθώς η ενασχόληση του με το
διαδίκτυο και την τεχνολογία, του προσφέρει μεγαλύτερο πλεονέκτημα έναντι των άλλων, ειδικότερα
σε τεστ που πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο (Bauer και συν., 2011). Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα
των Truxillo, Bodner, Bertolino, Bauer & Yonce (2009) για τη μελέτη των αντιδράσεων των
υποψηφίων, διαπιστώθηκε ότι η ευκαιρία για απόδοση είναι υψηλότερη στις μεθόδους επιλογής για
τους μαθητές που σπουδάζουν πληροφορική και για τους υποψήφιους που δέχονται ανατροφοδότηση.
Αυτό γιατί, μπορούν να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα τεχνολογικά μέσα που
χρησιμοποιούνται, καθώς τους προσφέρουν ευκαιρίες να αναδείξουν τις ικανότητές τους.
4.1.3.2 Δυνατότητα Παραποίησης
Ένα από τα πιο γνωστά θέματα στην επιλογή προσωπικού είναι η παραποίηση των απαντήσεων
των υποψηφίων. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η δυνατότητα παραποίησης των υποψηφίων
κατά τη διαδικασία επιλογής τους αποτελεί σοβαρό πρόβλημα (Douglas και συν., 1996). Στη
βιβλιογραφία αναφέρεται ως “social desirable responding, claiming unlikely virtues, impression
management, faking, intentional distortion και self-enhancement” (Ones, Viswesvaran, & Korbin,
1995). “Impression management” σύμφωνα με τον Gardner (1992) είναι η δημιουργία και η διατήρηση
επιθυμητών εντυπώσεων. Συνήθως εμφανίζεται στις παραδοσιακές συνεντεύξεις κάτι το οποίο δεν
μπορούν να κάνουν στις τεχνολογικές μεθόδους επιλογής (Ellis, West, Ryan, & DeShon, 2002). Αυτοί
που παραποιούν τις απαντήσεις τους επιδιώκουν να αναδείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο από αυτό
που αντιπροσωπεύουν με αποτέλεσμα η παραποιημένη συμπεριφορά τους να οδηγεί σε χειρότερα
αποτελέσματα σε σχέση αν έκαναν το αντίθετο (Griffith, Chmielowski, & Yoshita, 2007). Ψεύδονται,
καθώς θέλουν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να προσληφθούν από τον οργανισμό (Birkeland,
Manson, Kisamore, Brannick, & Smith, 2006). Τέλος, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία το 30 - 50% των
υποψηφίων παραποιούν τις απαντήσεις τους κατά τη διάρκεια των τεστ (Griffith & Converse, 2011).
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Επιπλέον. οι υποψήφιοι προβαίνουν στη παραποίηση των απαντήσεών τους, όταν
αντιλαμβάνονται ότι αδικούνται, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στη χειραγώγηση της διαδικασίας. Οι
Arvey και Sackett (1993) βρήκαν ότι η ικανότητα των ατόμων να παραποιούν τις απαντήσεις τους,
επηρεάζει τις αντιλήψεις τους για τον δίκαιο χαρακτήρα της μεθόδου. Όσο πιο εύκολο είναι για αυτούς
να παραποιήσουν τις απαντήσεις τους, τόσο λιγότερο δίκαιη αντιλαμβάνονται τη διαδικασία. Ακόμη, ο
Gilliland (1995) βρήκε ότι η ευκολία να παραποιεί τις απαντήσεις του ένα άτομο είναι ο πιο εμφανής
κανόνας διαδικαστικής δικαιοσύνης που εξηγεί τις αντιδράσεις των υποψηφίων, κάτι το οποίο τους
οδηγεί σε λιγότερο ευνοϊκές αντιλήψεις για το δίκαιο χαρακτήρα της επιλογής. Από ψυχολογική
πλευρά, αν οι υποψήφιοι παραποιούν εύκολα τις απαντήσεις τους, αυτό μπορεί να έχει αρνητικό
αντίκτυπο στην ποιότητα της μεθόδου επιλογής που χρησιμοποιήθηκε (Rosse, Stecher, Miller & Levin,
1998) στην εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής, (Schmit & Ryan, 1993) καθώς και στη γενικότερη
χρησιμότητά της (Weiner & Gibson, 2000). Από την άλλη μεριά οι Ones, Viswesvaran, & Reiss (1996)
ανέφεραν ότι η παραποίηση έχει ελάχιστο ή καθόλου αντίκτυπο στη χρήση μίας μεθόδου επιλογής. Εάν
τα άτομα τροποποιήσουν ομοιόμορφα τις απαντήσεις τους στα πλαίσια της επιλογής δεν θα επηρεαστεί
η εγκυρότητα ούτε η σειρά κατάταξης. Αν όμως λίγοι παραποιήσουν τις απαντήσεις τους, θα αποδειχθεί,
καθώς το σκορ τους θα είναι πολύ ψηλό (Rosse και συν., 1998).
Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι παραποιούν τις απαντήσεις τους καθώς έτσι μπορούν να
ολοκληρώσουν τους στόχους τους. Παράγοντες όπως πνευματική τους ικανότητα, συναισθηματική
νοημοσύνη και η ενσυναίσθηση οδηγούν τα άτομα στην παραποίηση των απαντήσεων τους κατά τη
διαδικασία επιλογής τους (Ellingson & McFarland, 2011). Πρέπει να συνδυάζονται το κίνητρο και η
ικανότητα για παραποίηση, καθώς αυτοί οι παράγοντες οδηγούν στην παραποίηση του εαυτού τους.
Ολοκληρώνοντας, όσον αφορά στην αξιολόγηση των υποψηφίων μέσα από τα παιχνίδια (gamebased assessment), έχει βρεθεί ότι τα στοιχεία του παιχνιδιού που χρησιμοποιούνται κατά το σχεδιασμό
τους, μπορούν να περιορίσουν τη παραποίηση των απαντήσεών τους, με αποτέλεσμα την ανάδειξη του
πραγματικού τους εαυτού (Armstrong, Landers, & Collmus, 2016). Καθώς το ψηφιακό παιχνίδι σε
συνδυασμό με τα στοιχεία του παιχνιδιού που έχουν ενσωματωθεί, δυσκολεύουν τον χρήστη να τα
διακρίνει, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι ψευδές απαντήσεις κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού, καθώς απώτερος σκοπός τους είναι η επιλογή τους από τον οργανισμό (Armstrong και συν.,
2016). Συνεπώς, η ποιότητα της παιχνιδοποίησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σχεδιασμό της
καθώς μπορεί να ξεγελάσει τους υποψηφίους ότι υποβάλλονται σε μία διαδικασία αξιολόγησης. Με
λίγα λόγια, αν ο σχεδιασμός δεν είναι καλός, μπορούν να εντοπίσουν την πιο σωστή απάντηση με
αποτέλεσμα όλοι να «σκοράρουν» υψηλά. Αυτό το κάνουν ώστε να γίνουν κοινωνικά επιθυμητοί
(Richman, Kiesler, Weisband, & Drasgow, 1999).

Τέλος, η αποτροπή των παραποιήσεων των

απαντήσεων μπορούν να προβλέψουν καλύτερα το προφίλ ενός υποψηφίου σε αντίθεση με μία
παραδοσιακή μέθοδο επιλογής όπως είναι το ερωτηματολόγιο (Armstrong και συν., 2016).
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4.1.4. Αλληλεπιδραστική Δικαιοσύνη
Η τελευταία διάσταση της οργανωσιακής δικαιοσύνης είναι η αλληλεπιδραστική δικαιοσύνη
(interactional justice) (Bies & Moag, 1986). Αυτή διακρίνεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες την
διαπροσωπική (interpersonal justice) και την πληροφοριακή δικαιοσύνη (informational justice) (Bies &
Moag, 1986). Η αλληλεπιδραστική δικαιοσύνη αναφέρεται στην αντίληψη των ατόμων σχετικά με την
ποιότητα της μεταχείρισής τους από τους υπεύθυνους της λήψης αποφάσεων, όπως για παράδειγμα η
αξιοπρέπεια και ο σεβασμός που λαμβάνει ένα άτομο. Οι τέσσερις βασικές αρχές της
αλληλεπιδραστικής δικαιοσύνης σύμφωνα με τον Bies και Moag (1986) είναι ο σεβασμός, η ευπρέπεια,
η αιτιολόγηση και η ειλικρίνεια. Επίσης και άλλοι ερευνητές προσπάθησαν να ορίσουν τη συγκεκριμένη
διάσταση. Για παράδειγμα οι Collie, Bradley & Sparks (2002) όρισαν την αλληλεπιδραστική
δικαιοσύνη ως τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων που αλληλεπιδρούν με τον οργανισμό.
Επίσης, οι Ando και Matsuda (2010) διαπίστωσαν ότι η αλληλεπιδραστική δικαιοσύνη αναφέρεται στα
συναισθήματα των εργαζομένων κατά την αντιμετώπισή τους στη διαδικασία επιλογής. Όταν ένιωθαν
ότι τους συμπεριφέρονταν με δίκαιο τρόπο, αισθάνονταν παθιασμένοι και με υψηλό ηθικό. Για πολλούς
ακαδημαϊκούς η αλληλεπιδραστική δικαιοσύνη αποτελεί μέρος της διαδικαστικής δικαιοσύνης ενώ για
άλλους μία ξεχωριστή διάσταση της οργανωσιακής δικαιοσύνης (Greenberg, 1993, όπως αναφ. στον
Colquitt, 2012)
Επιπρόσθετα σημαντικό είναι να αναφερθούμε στις δύο υποκατηγορίες της αλληλεπιδραστικής
δικαιοσύνης την διαπροσωπική (interpersonal justice) και την πληροφοριακή δικαιοσύνη (informational
justice). Προκειμένου να διαχωριστεί η διαπροσωπική δικαιοσύνη από την πληροφοριακή δικαιοσύνη
ο Gilliland (1993) πρότεινε 3 διαστάσεις την διαπροσωπική αποτελεσματικότητα (interpersonal
effectiveness of administrators), την αμφίδρομη επικοινωνία (two-way communication) και την
ορθότητα των ερωτήσεων (the propriety of questions.). Η διαπροσωπική δικαιοσύνη εξετάζει αν τα
άτομα κατά τη διάρκεια μίας διαδικασίας αντιμετωπίζονται με ευγένεια και σεβασμό από τους
υπεύθυνους τους διαδικασίας. Αντίθετα, για την πληροφοριακή δικαιοσύνη πρότεινε άλλες τρεις
διαστάσεις την έγκαιρη ανατροφοδότηση (feedback), τις πληροφορίες που παίρνουν οι υποψήφιοι κατά
την διαδικασία επιλογής (selection information) και την ειλικρίνεια της επικοινωνίας (honesty). Η
πληροφοριακή δικαιοσύνη αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο τα άτομα δέχονται αιτιολογημένη,
ειλικρινή και έγκαιρη πληροφόρηση όσον αφορά τις διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων ( Brockner
& Greenberg, 1990; Colquitt & Shaw, 2005).
4.1.4.1 Ανατροφοδότηση-Αντιλαμβανόμενη Απόδοση Αποτελεσμάτων
Η ανατροφοδότηση είναι η πληροφορία που δέχεται κάποιος όταν εκτελεί μία ενέργεια
(Schmidt, 1988). Διακρίνεται σε δύο τύπους ανατροφοδότησης, στην εσωτερική (intrinsic) η οποία
προέρχεται από τον ίδιο τον υποψήφιο και στην εξωτερική - αυξητική ανατροφοδότηση (extrinsicaugmented) (Oloyede και συν., 2015). Η αυξητική ανατροφοδότηση εμφανίζεται στη βιβλιογραφία ως
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γνώση για την απόδοση (knowledge of performance) και γνώση για τα αποτελέσματα (knowledge of
results) (Coker, 2009). Όσον αφορά τη γνώση για την απόδοση του υποψηφίου, είναι οι πληροφορίες
που λαμβάνει ο υποψήφιος για τις ενέργειες που έχει εκτελέσει με απώτερο σκοπό την αξιολόγησή του
(G. Marios και συν., 2007). Η ανατροφοδότηση παρέχεται προφορικά ή μέσω video. Ο δεύτερος τύπος
(knowledge of results) έχει να κάνει γνώσεις του ατόμου σχετικά με το αποτέλεσμα της απόδοσής του,
το οποίο πολλές φορές μπορεί και να μην το περιγράφει αλλά αρκεί μόνο η ενημέρωσή για το αν έχει
επιτύχει τον στόχο του (Magill, 1994). Οι πληροφορίες που λαμβάνει ένα άτομο κατά τη διάρκεια των
ενεργειών που προβαίνει ονομάζεται αντιλαμβανόμενη απόδοση (Knowledge of results) ή ενημερωτική
ανατροφοδότηση (informative feedback) αλλά μπορεί να το αναζητήσει κανείς στη βιβλιογραφία και
ως ανατροφοδότηση (feedback). Η συγκεκριμένη διάσταση ανήκει στην πληροφοριακή δικαιοσύνη
(informational justice) υποκατηγορία της αλληλεπιδραστικής δικαιοσύνης (interactional justice).
Συνεπώς, η έγκαιρη και η ακριβής ανατροφοδότηση παρέχει σημαντικά οφέλη τόσο για τον οργανισμό
όσο και για τον υποψήφιο.
Ακόμη, σύμφωνα με τους Harms & Roebuck (1996), η ανατροφοδότηση είναι ουσιαστικά μία
δεδομένη απάντηση σε μία ενέργεια ή κατάσταση. Περιλαμβάνει δύο λειτουργίες, την παροχή
πληροφοριών για την κατάσταση που βρίσκεται το άτομο, καθώς και τη ρύθμιση της συμπεριφοράς του
ατόμου (ενθάρρυνση-αποθάρρυνση) (Van Oudenhoven, Siero, Veen, & Siero, 1982). Επιδίωξή της,
είναι να μάθουν τα άτομα καινούριες δεξιότητες καθώς πολλές φορές επιζητούν την γνώση των
αποτελεσμάτων για να επιβεβαιώσουν την αξιολόγησή τους. Επίσης, την αναζητούν καθώς παρακινούν
τον εαυτό τους να συνεχίσουν, προκειμένου να πιάσουν τον στόχο τους. Σύμφωνα με την Wulf και τη
Shea (2004) η ανατροφοδότηση μπορεί να επηρεάσει την απόδοση, τα κίνητρα και τη μάθηση των
υποψηφίων.
Επιπλέον, πολλές είναι οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί όσον αφορά την ανατροφοδότηση στην
διαδικασία επιλογής. Οι Lounsbury, Bobrow, και Jensen (1989) δήλωσαν ότι η παροχή
ανατροφοδότησης, οδηγεί τους υποψηφίους να αντιδρούν και να αποδίδουν θετικότερα. Τονίζουν
επίσης τη σημασία που έχει για τα άτομα που έχουν δεχτεί την απόρριψη από τους οργανισμούς
υποστηρίζοντας ότι η ανατροφοδότηση σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είναι υποχρεωτική. Μερικές
φορές όμως, οι υποψήφιοι μπορεί να επηρεαστούν λόγω της αναλυτική ανατροφοδότησης που
λαμβάνουν (Iles & Robertson, 1997). Επίσης, οι Bandura & Jourden (1991) ανέφεραν ότι η
αυτοαποτελεσματικότητα των ατόμων μπορεί να επηρεαστεί από την θετική ανατροφοδότηση.
Σύμφωνα με την έρευνα των Saemi και των συνεργατών του (2012) διαπιστώθηκε ότι γνώση των
αποτελεσμάτων τους μετά από μία καλή απόδοση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της
αυτοαποτελεσματικότητάς τους με αποτέλεσμα την αύξηση των κινήτρων τους. Την ίδια άποψη
σχημάτισαν και οι προγενέστεροί Tait, Hartley και Anderson (1973) δηλώνοντας ότι η παροχή
ανατροφοδότησης βοηθάει τους υποψηφίους να αποδίδουν καλύτερα. Αυτοί με τη σειρά τους θέτουν
μακροπρόθεσμους και πιο εφικτούς στόχους προκειμένου να επιτύχουν (Robertson & Smith, 1989).
51

Ακόμη, σύμφωνα με τους Badami, VaezMousavi, Wulf και Namazizadeh (2011) ανέφεραν ότι η παροχή
ανατροφοδότησης μετά από καλές αποδόσεις αυξάνει τα εσωτερικά κίνητρα των ατόμων, βελτιώνοντας
με αυτόν τον τρόπο τις ικανότητές τους. Παρόμοιες είναι οι απόψεις και από τις έρευνες των
Chiviacowsky και Wulf (2007) καθώς και των Saemi, Wulf, Varzaneh, and Zarghami (2012). Η άμεση
ανατροφοδότηση έχει ως αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να αντιλαμβάνονται την αξιολόγησή τους πιο
χρήσιμη για αυτούς (Nikou & Economides, 2017). Από την άλλη, η μη παροχή ανατροφοδότησης, έχει
ως αποτέλεσμα την αρνητική αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του ακόμα για τον ίδιο οργανισμό.
Την ίδια άποψη σχημάτισαν και οι Waung και Brice (2007) διατυπώνοντας ότι τα άτομα δημιουργούν
αρνητικές αντιλήψεις για τον οργανισμό όταν δεν λαμβάνουν ανατροφοδότηση. Επίσης έχει βρεθεί ότι
οι αυτοαξιολογήσεις των υποψηφίων μειώνονται δραστικά όταν λαμβάνουν την αρνητική
ανατροφοδότηση ( Ployhart και συν., 1999).
Συμπληρωματικά, η παροχή έγκαιρης ανατροφοδότησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για ένα
υποψήφιο και τη διαμόρφωση της αντίληψής του. Σύμφωνα με τους Holling και Preckel (2005) βρήκαν
ότι οι υποψήφιοι παρουσιάζουν τον πραγματικό τους εαυτό όταν γνωρίζουν ότι θα λάβουν
ανατροφοδότηση και δεν παραποιούν τις απαντήσεις τους. Έχει βρεθεί επίσης ότι οι αντιλήψεις σχετικά
με την έγκαιρη ανατροφοδότηση του υποψηφίου σχετίζεται θετικά με την αντιλαμβανόμενη
δικαιοσύνη, την ελκυστικότητα του οργανισμού και τις προθέσεις που έχουν τελικώς να συστήσουν τον
οργανισμό στον κοντινό τους κύκλο (Truxillo και συν., 2002). Αν ωστόσο, ο υποψήφιος δεν λάβει
έγκαιρη ανατροφοδότηση σχηματίζει αρνητική εικόνα γενικότερα για τη διαδικασία θεωρώντας την εν
τέλει άδικη. Επίσης, αν καθυστερήσει να δοθεί η ανατροφοδότηση αλλά δοθεί εξήγηση για την
καθυστέρηση αυτή, έχει ως αποτέλεσμα να περιοριστούν οι αρνητικές τους αντιδράσεις που θα είχαν
αν δεν τους δινόταν εξήγηση. Ακόμη, σύμφωνα με τον Earley (1988), οι υποψήφιοι θεωρούν ότι η
ανατροφοδότηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσω της τεχνολογίας είναι πιο αντιπροσωπευτική
σε σύγκριση με την ανατροφοδότηση από τον προϊστάμενό τους. Τέλος, η μετα-ανάλυση του Truxillo
και των συνεργατών του (2009) έδειξε ότι η παροχή ανατροφοδότησης στους υποψηφίους επηρεάζει
τις αντιλήψεις τους για τις μεθόδους επιλογής, τις αυτοαντιλήψεις, τα κίνητρά τους και την απόδοσή
τους. Η παροχή ανατροφοδότησης έχει ως απώτερο σκοπό να βελτιώσει τις αντιδράσεις των ατόμων.

4.2. Αντιδράσεις Υποψηφίων και Τεχνολογία
Οι αντιδράσεις των υποψηφίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής
τους (Anderson, 2004). Οι Ryan & Ployhart (2000, σελ.566) όρισαν τις αντιδράσεις υποψηφίων ως «τις
στάσεις, τις επιρροές και την επίγνωση που έχουν τα άτομα κατά τη διαδικασία επιλογής τους». Επίσης,
οι McCarthy, Van Iddekinge, Lievens, Kung, Sinar & Campion (2013) όρισαν τις αντιδράσεις των
υποψηφίων στον βαθμό στον οποίο αντιλαμβάνονται και τον τρόπο ανταπόκρισής τους στις μεθόδους
επιλογής. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο πεδίο έρευνας εμφανίστηκε στη βιβλιογραφία από τη δεκαετία
του 1980 καθώς κρίθηκε απαραίτητο να μελετηθούν εις βάθος οι μέθοδοι επιλογής και οι αντιλήψεις
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των ατόμων προς αυτές (Liden & Parsons, 1986). Το μοντέλο της οργανωσιακής δικαιοσύνης του
Gilliland (1993) είναι ένα από τα πρωταρχικά μοντέλα για τη μελέτη των αντιδράσεων των υποψηφίων
(Ryan & Ployhart, 2000). Αν και η προσέλκυση και επιλογή προσωπικού είναι δύο διαφορετικές
διαδικασίες, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι και στις δύο διαδικασίες όσον αφορά τις αντιλήψεις των
υποψηφίων είναι παρόμοιες. Συνεπώς, οι αντιδράσεις υποψηφίων είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο.
Το πρωταρχικό αποτέλεσμα των αντιδράσεων των υποψηφίων είναι η αντίληψη τους ότι
αδικούνται από τις μεθόδους επιλογής (Seitz, Truxillo & Bauer, 2001). Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν
διεξαχθεί πολλές έρευνες για την μελέτη των αντιδράσεων των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής
προσωπικού και στα αποτελέσματά τους (Bauer και συν., 2001). Όταν οι υποψήφιοι αντιλαμβάνονται
τη διαδικασία επιλογής τους ως άδικη παρουσιάζουν απευθείας αρνητικές αντιλήψεις, οι οποίες είναι
πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν ακόμα και αν προσληφθούν στον ίδιο οργανισμό. Επίσης, μπορεί να
εμφανιστούν πολλά αρνητικά αποτελέσματα τόσο στον υποψήφιο όσο και στην εταιρία. Συνεπώς, αν
νιώθουν αδικημένοι ενδέχεται να μειωθούν τα κίνητρά τους, ωθούνται σε αρνητικές πρακτικές όπως η
παραποίηση των αποτελεσμάτων τους και παρατηρούνται επίσης υψηλά επίπεδα άγχους (Hausknect,
Day

&

Thomas,

2004).

Επίσης,

όταν

δεν

νιώθουν

ικανοποιημένοι,

έχουν

χαμηλή

αυτοαποτελεσματικότητα και αυτοεκτίμηση, υπάρχει επίσης αρνητική αντίληψη για τον οργανισμό και
υψηλά ποσοστά turn over (Truxillo, Bauer, Campion & Paronto, 2002). Όλες αυτές οι αρνητικές
καταστάσεις που βιώνουν οι υποψήφιοι και οι οργανισμοί συμβαίνουν όταν δεν υπάρχει αμεροληψία
κατά την διαδικασία επιλογής.
Γι’ αυτό το λόγο. εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας, η χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, η δύναμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών που παρέχουν την δυνατότητα για την ανάλυση
των big data και η παιχνιδοποίηση, στοχεύουν στην ανάλυση των αντιδράσεων των υποψηφίων. Ακόμη,
τα τεχνολογικά αυτά μέσα μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι
αντιλαμβάνονται τη διαδικασία επιλογής (Chapman, Uggerslev & Webster,2003). Η έννοια του game
thinking αρχίζει να ενσωματώνεται σιγά σιγά στους οργανισμούς και συγκεκριμένα στις διαδικασίες
επιλογής προσωπικού με απώτερο σκοπό την βελτίωση των αντιδράσεων των υποψηφίων.
Ολοκληρώνοντας σύμφωνα με τη βιβλιογραφία έχει διαπιστωθεί ότι οι αντιλήψεις των υποψηφίων για
τα τεχνολογικά μέσα κατά τη διαδικασία επιλογής τους είναι άκρως θετικές (Baron & Austin, 2000).
Ωστόσο, η έρευνα πάνω στο video-interview έδειξε ότι τα άτομα παρουσιάζουν λιγότερο θετικές
αντιδράσεις σε σύγκριση με τη παραδοσιακή συνέντευξη (Chapman και συν., 2003).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προκειμένου οι οργανισμοί να συνειδητοποιήσουν τα πλήρη οφέλη της εφαρμογής της
τεχνολογίας της πληροφορίας, είναι σημαντικό για εκείνους που πρέπει να χρησιμοποιούν την
τεχνολογία αρχικά να τη δεχτούν. Η ενσωμάτωση και η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας στο
εργασιακό περιβάλλον είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό. Αν και έχουν προταθεί πολλά μοντέλα
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για να προβλέψουν τη χρήση και την αποδοχή ενός συστήματος, το μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί
σε πολλές έρευνες για την αποδοχή της τεχνολογίας είναι το λεγόμενο TAM (Technology Acceptance
Model) (Davis, 1989). Είναι από τα πιο γνωστά, ισχυρά και αξιόπιστα μοντέλα αποδοχής καινούριας
τεχνολογίας (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989). Το ΤΑΜ βασίστηκε στη θεωρία της κοινωνικής
ψυχολογίας βάση της θεωρίας της αιτιολογημένης δράσης (Theory of Reasoned Action, TRA) (Ajzen
& Fishbein 1980). Οι Fishbein και Ajzen (1975) εισήγαγαν τη θεωρία της αιτιολογημένης δράσης
(Theory of Reasoned Action, TRA), ένα μοντέλο που προβλέπει τις προβλεπόμενες συμπεριφορές των
ατόμων. Διακρίνεται στη πρόθεση συμπεριφοράς (behavior intention) η οποία ορίζεται ως η δύναμη της
πρόθεσης του ατόμου να εκτελέσει μία συγκεκριμένη συμπεριφορά (Davis, και συν., 1989), στη στάση
(attitude), η θετική ή αρνητική αίσθηση του ατόμου για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου στόχου και
τέλος στις υποκειμενικές νόρμες που αναφέρονται στην αντίληψη του ατόμου ότι κάποιοι σημαντικοί
άνθρωποι κυρίως από τον κοντινό κύκλο δεν του επιτρέπουν να διαμορφώσει τη συγκεκριμένη
συμπεριφορά (subjective norm).
Αναλυτικότερα, το μοντέλο ΤΑΜ στηρίζεται στην σχέση πεποίθηση-στάση-πρόθεσησυμπεριφορά. Δημιουργήθηκε από τον Fred Davis, ο οποίος υποστήριξε ότι απώτερος σκοπός του
μοντέλου είναι να εξηγήσουν τους παράγοντες αποδοχής της τεχνολογίας και της πρόθεσης της
συμπεριφοράς των υποψηφίων. Σε αντίθεση με άλλα μοντέλα θεωρήθηκε αυστηρό στη πρόβλεψη της
συμπεριφοράς του ατόμου απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας (Venkatesh & Bala, 2008; Venkatesh
& Davis, 1996). Επίσης, μπορεί να προβλέψει τα κίνητρα του χρήστη όταν επηρεάζονται από
εξωτερικούς παράγοντες. Στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι ενσωματωμένα τα κίνητρα έτσι ώστε να
μπορούν να προβλέψουν την αποδοχή της τεχνολογίας και τη συμπεριφορά του χρήστη. Στη συνέχεια
οι Davis, Bagozzi & Warshaw (1992) όρισαν τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κίνητρα ως βασικούς
παράγοντες για τη συμπεριφορική πρόθεση του ατόμου. Τα εσωτερικά κίνητρα αναφέρονται στην
ευχαρίστηση και στην έμφυτη ικανοποίηση που προκύπτει από μία συγκεκριμένη δραστηριότητα
(Vallerand, 1997) ενώ τα εξωτερικά κίνητρα αναδεικνύουν τη συμπεριφορά του ατόμου για την
επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου (ανταμοιβές) (Deci & Ryan, 1987).
Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιείται για να προβλέψει τη πρόθεση της
συμπεριφοράς του χρήστη προς τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών με βάση τη πίστη, το
ενδιαφέρον και τη σχέση της συμπεριφοράς του (Ramayah, Jantan & Aafaqi, 2003). Η
αντιλαμβανόμενη ευκολίας χρήσης (Perceived ease of use) και η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα
(Perceived Usefulness) είναι οι δύο παράγοντες που καθορίζουν συμπεριφορική πρόθεση του χρήστη
για τη χρήση των τεχνολογικών μέσων (Taylor & Todd, 1995). Το άτομο που θεωρεί τα ψηφιακά
παιχνίδια δύσκολα στη χρήση του και χάσιμο χρόνου, δυσκολεύεται να υιοθετήσει τη συγκεκριμένη
τεχνολογία, ενώ αντίθετα το άτομο που αντιλαμβάνεται τα ψηφιακά παιχνίδια ως μία ψυχική διέγερση
είναι σαφές ότι επιδιώκει να εξοικειωθεί περισσότερο με τα τεχνολογικά μέσα. Το μοντέλο πριν
τροποποιηθεί είχε αρχικά τις πέντε κύριες κατασκευές, την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (perceived
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usefulness), την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης (perceived ease of use), τη στάση προς τη χρήση
(attitude towards using), τη συμπεριφορική πρόθεση (intention behavior), και τη πραγματική χρήση
τεχνολογίας (actual technology use). Εξηγούσε τη συνάφεια της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας και
της αντιλαμβανόμενης ευκολίας χρήσης των τεχνολογικών μέσων, τις στάσεις των ατόμων, τις
προθέσεις τους καθώς και τη πορεία της συμπεριφοράς τους όταν έρχονταν σε επαφή με τα τεχνολογικά
μέσα (Davis και συν., 1989).
Συμπληρωματικά, η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (perceived usefulness) αναφέρεται στην
αντίληψη του ατόμου ότι η χρήση ενός τεχνολογικού μέσου θα ενισχύσει την απόδοσή του στην εργασία
του. Από την άλλη η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης (perceived ease of use) αναφέρεται στην
αντίληψη του ατόμου ότι δεν απαιτείται προσπάθεια για τη χρήση ενός συστήματος και συνεπώς δεν
θα συναντήσει δυσκολίες στη χρήση του. Η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης (perceived ease of use)
ενός συστήματος είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην δέσμευση του χρήστη σε παιχνίδια
διασκέδασης και δηλώνει τη προσπάθεια που θα κάνει ένα άτομο κατά τη χρήση ενός τεχνολογικού
συστήματος (Davis, 1989). Αν το τεχνολογικό μέσο που χρησιμοποιείται είναι εύκολο στη χρήση του,
οι χρήστες νιώθουν ικανοποιημένοι και τους δημιουργείται μία θετική εικόνα για αυτό. Διάφορες
έρευνες έχουν δείξει ότι όσο πιο εύκολη αντιλαμβάνονται τη τεχνολογία οι χρήστες τόσο πιο εύκολο
είναι να την υιοθετήσουν (Teo, Lim, & Lai, 1999). Έχει αποδειχθεί, ότι η αντιλαμβανόμενη ευκολία
χρήσης μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τη στάση του ατόμου στην υιοθέτηση της τεχνολογίας
(Rodrigues, Costa & Oliveira, 2016). Όσο λιγότερη προσπάθεια καταβάλλει το άτομο, τόσο πιο εύκολα
θα προσαρμοστεί στη χρήση της νέας τεχνολογίας. Αν είναι κάτι εύκολο στη χρήση τότε αυτό του δίνει
τη δυνατότητα να πετύχει το σκοπό του και να το εκμεταλλευτεί για δικό του όφελος. Αντίθετα, αν είναι
δύσκολη η χρήση του συστήματος αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι αντιλήψεις του ατόμου
προς αυτό. Συνεπώς, κύριο χαρακτηριστικό της είναι η «απλότητα» είτε στη λειτουργία, πρόσβαση,
αλληλεπίδραση του χρήστη με το τεχνολογικό μέσο (Ndubisi & Jantan, 2003).
Η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη πρόβλεψη της χρήσης
ενός συστήματος. Οι χρήστες νιώθουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα όταν λόγω της
εμπειρίας τους αποκτούν γνώση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Ακόμη, ο Rogers (1962) όρισε την
αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης ως το βαθμό κατανόησης, μάθησης και λειτουργίας μιας
οποιαδήποτε καινοτομίας. Επίσης, μετά από λίγα χρόνια ανέφερε ότι είναι ο βαθμός στον οποίο οι
καταναλωτές αντιλαμβάνονται ένα νέο προϊόν ως καλύτερο από τα υποκατάστατά του (Rogers, 1983).
Στη συνέχεια, οι Zeithaml, Parasuraman & Malhotra (2002) ανέφεραν επίσης ότι οποιαδήποτε
καινούρια καινοτομία είναι εύκολο να κατανοηθεί και να χρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με τον Venkatesh,
Morris & Davis (2003) η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης είναι ο βαθμός ευκολίας χρήσης ενός
συστήματος. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η εμπειρία του ατόμου με ένα σύστημα έχει έντονο
αντίκτυπο στην αντίληψη ευκολίας χρήσης του. Στην αρχή ίσως να μην έχει αποκτήσει τις απαραίτητες
δεξιότητες και να του φαίνεται δύσκολη η χρήση του αλλά στη συνέχεια λόγω της εξοικείωσής του με
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αυτό οι αντιλήψεις του γίνονται πιο ευνοϊκές για την ευκολία χρήσης του (Kanfer & Ackerman, 1989).
Οι Igbaria & Iivari (1995) στην έρευνά τους βρήκαν ότι η εμπειρία του χρήστη έχει άμεση ισχυρή
επίδραση στην αντιλαμβανόμενη ευκολία της χρήσης και συσχετίζεται θετικά με τη συγκεκριμένη
αντίληψη. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης αποτελεί ένα σημαντικό
παράγοντα πρόβλεψης των αντιδράσεων των υποψηφίων απέναντι στις νέες τεχνολογίες (Brenner,
Ortner & Fay, 2016).
Ολοκληρώνοντας, έχει παρατηρηθεί ότι η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης τεχνολογικών
μέσων επηρεάζει το γυναικείο φύλο, ειδικότερα στο πλαίσιο ενός οργανισμού (Venkatesh & Morris,
2000). Το μοντέλο ΤΑΜ καλύπτει και εξηγεί περίπου στο 40% τη πρόθεσης και τη συμπεριφορά του
χρήστη (Venkatesh & Davis, 2000) και πολλές μελέτες έχουν δείξει την υπεροχή του έναντι άλλων
θεωριών για τη συμπεριφορά του ατόμου (Mathieson,1991). Όμως, πολλές φορές τα αποτελέσματα με
βάση το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι πάντα ακριβή (Legris, Ingham & Collerete, 2003) καθώς δεν
μπορεί να λαμβάνει υπόψη τα ατομικά, οργανωτικά, τεχνολογικά και άλλα χαρακτηριστικά. Τέλος,
αξίζει να αναφερθεί ότι βάση της έρευνας που διεξήχθη από τους Wu και Lederer (2009) οι παράγοντες
που επηρεάζουν το μοντέλο ΤΑΜ είναι η ηλικία, το φύλο, η προηγούμενη εμπειρία του ατόμου. Παρόλο
που οι Benbasat & Barki (2007) και οι Li & Liu (2014) διαπίστωσαν ότι η αντιλαμβανόμενη ευκολία
χρήσης δεν σχετίζεται με το πλαίσιο της παιχνιδοποίησης, είναι κάτι το αμφισβητήσιμο καθώς όλο και
περισσότερες εταιρίες χρησιμοποιούν gamified πρακτικές για να επηρεάσουν τις αντιλήψεις των
ατόμων.

5.1. Η σύνδεση της Αυτοαποτελεσματικότητας με την Τεχνολογία
Η αυτοαποτελεσματικότητα είναι μία έννοια η οποία προέρχεται από τη κοινωνική γνωστική
θεωρία (Bandura, 1986). Ορίζεται ως η προσωπική πεποίθηση του ατόμου στις ικανότητες και
δεξιότητές του να εκτελέσει τα καθήκοντα που έχει αναλάβει με επιτυχία. Σύμφωνα με τον Bandura
(1986) η αυτοαποτελεσματικότητα αναπτύσσεται με βάση την εκπαίδευση, τη προηγούμενη εμπειρία
(επιτυχία-αποτυχία), έμμεση εμπειρία (παρατηρώντας τις αποτυχίες και επιτυχίες άλλων), τα λεκτικά
μηνύματα - κοινωνικές επιρροές (από συνομηλίκους, συναδέλφους και συγγενείς) και την
συναισθηματική κατάσταση (πχ. άγχος).
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία τα άτομα που πιστεύουν περισσότερο στις δεξιότητες και
ικανότητές τους, επιμένουν περισσότερο για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε
αντίθεση με αυτούς που δεν πιστεύουν στις δυνάμεις τους (Hasan, 2006). Οι νέοι άνθρωποι θεωρούν το
εργασιακό περιβάλλον ελκυστικό όταν τους υποστηρίζουν, τους επιβραβεύουν, με αποτέλεσμα να
διασκεδάζουν και να νιώθουν αφοσιωμένοι στον οργανισμό (Bosworth, 2012). Επιδιώκουν να
εκφράζουν συνεχώς την άποψή τους με απώτερο σκοπό την ανταμοιβή τους. Η αλληλεπίδραση
ανθρώπου, υπολογιστή, βιντεοπαιχνιδιών και παιχνιδοποίησης θα επιδράσουν όλα μαζί στην αφοσίωση
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και στην παραγωγικότητα της ομάδας. Οι ανταμοιβές που θα δεχθούν και λόγω της εξοικείωσης τους
με την τεχνολογία, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αυτοαποτελεσματικότητάς τους (Barreneche,
2012). Σύμφωνα με τον Gilliland (1994) η αυτοαποτελεσματικότητα συσχετίζεται θετικά με τις
αντιλήψεις των υποψηφίων για το δίκαιο χαρακτήρα της μεθόδου επιλογής (Bauer, Truxillo, Sanchez,
Craig, Ferrara, & Campion, 2001). Άτομα με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια του
τεστ που υποβάλλονται, οδηγούνται σε καλύτερη απόδοση στις διαδικασίες της επιλογής (Bauer και
συν., 1998). Για παράδειγμα όταν οι υποψήφιοι νιώσουν ότι αδικούνται, η αυτοαποτελεσματικότητα
τους μειώνεται (Ployhart & Ryan, 1998). O Ryan και οι συνεργάτες του (1996) βρήκαν ότι η
αυτοαποτελεσματικότητα μπορεί να προβλέψει τις αντιλήψεις των υποψηφίων, κάτι το οποίο βρήκαν
και οι Zibarras και Patterson το 2015. Επίσης η έρευνα των Tsai και Tsai (2003) έδειξε ότι άτομα με
μεγαλύτερη αυτοαποτελεσματικότητα στο διαδίκτυο αποδίδουν καλύτερα από εκείνους με χαμηλότερη.
Τα άτομα που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις μεθόδους της τεχνολογίας, ή αυτοί που έχουν
περιορισμένη πρόσβαση επηρεάζεται η αντίληψή τους με αποτέλεσμα να σχηματίζουν αρνητική εικόνα
για

τη

διαδικασία

και

τον

οργανισμό,

με

αποτέλεσμα

να

παρουσιάζουν

χαμηλή

αυτοαποτελεσματικότητα (Laver, George, Ratcliffe, & Crotty, 2011)
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της υιοθέτησης της τεχνολογίας, η αυτοαποτελεσματικότητα είναι η
αυτοπεποίθηση του ατόμου για τις ικανότητες που έχει να χρησιμοποιήσει τη τεχνολογία, με απώτερο
σκοπό την επίτευξη της επιθυμητής συμπεριφοράς (Pedersen, 2003). Ο Kenzie, ο Delecourt και ο Power
(1994) όρισαν την αυτοαποτελεσματικότητα του χρήστη με τον υπολογιστή ως τη πεποίθηση του
ατόμου στις ικανότητές του που μπορεί να επηρεάσει την αποδοτικότητά του. Οι Taylor και Todd
(1995) όρισαν την αυτοαποτελεσματικότητα ως το μέτρο εμπιστοσύνης του χρήστη στην ικανότητα
που έχει, τη χρήση ενός καινούριου τεχνολογικού μέσου. Επίσης, οι Slylianou & Jackson (2007)
ανέφεραν ότι η αυτοαποτελεσματικότητα του χρήστη με τον υπολογιστή είναι η πεποίθηση του χρήστη
ότι έχει τις απαραίτητες ικανότητες να εκτελέσει οποιαδήποτε ενέργεια του σε έναν υπολογιστή.
Συμπληρωματικά,

οι

Compeau

και

Higgins

(1995)

εισήγαγαν

την

έννοια

την

αυτοαποτελεσματικότητας από τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως την αυτοπεποίθηση του
ατόμου να εκτελέσει με επιτυχία οποιαδήποτε εργασία σε αυτόν. Διέκριναν τρεις σημαντικές διαστάσεις
της αυτοαποτελεσματικότητας των ατόμων στη χρήση υπολογιστή: το μέγεθος (magnitude), τη δύναμη
(strength) και τη γενίκευση (generalizability). Όσον αφορά το μέγεθος (magnitude) της
αποτελεσματικότητας ερμηνεύει το επίπεδο των ικανοτήτων του ατόμου. Το άτομο που έχει υψηλό
ποσοστό μεγέθους αυτοαποτελεσματικότητας δείχνει έτοιμο να εκπληρώσει δύσκολα καθήκοντα που
έχει αναλάβει στον υπολογιστή σε αντίθεση με αυτόν που έχει χαμηλά ποσοστά. Το μέγεθος της
αυτοαποτελεσματικότητας καθορίζεται από την στήριξη που θα λάβει κάθε άτομο όταν αναλαμβάνει
να εκπληρώσει κάτι στον υπολογιστή. Το άτομο με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα θεωρεί ότι είναι
ικανός και δρα με λιγότερη υποστήριξη σε αντίθεση με κάποιον που έχει χαμηλότερα ποσοστά. Όσον
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αφορά τη δύναμη της αυτοαποτελεσματικότητας, ερμηνεύει το επίπεδο της βεβαιότητας του ατόμου για
τον εαυτό του και την εμπιστοσύνη που νιώθει στις ικανότητές του για την εκπλήρωση διάφορων
καθηκόντων. Τέλος όσον αφορά τη γενίκευση της αυτοαποτελεσματικότητας ορίζει τον βαθμό στον
οποίο το άτομο μπορεί να εκπληρώσει συγκεκριμένα καθήκοντα, δηλαδή ο περιορισμός του σε
ορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων. Το άτομο που παρουσιάζει υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα μπορεί
να χρησιμοποιήσει σε καλύτερο βαθμό τις διάφορες λειτουργίες του υπολογιστή σε αντίθεση με το
άτομο που έχει χαμηλή, καθώς θεωρεί τις ικανότητές του περιορισμένες (Compeau & Higgins, 1995).
Οι ερευνητές των πληροφοριακών συστημάτων προσπαθούν να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ
της αυτοαποτελεσματικότητας του ατόμου και του υπολογιστή και των διαφόρων εργασιών που πρέπει
να ολοκληρωθούν σε αυτόν (Fagan & Neill, 2003). Η εξοικείωση των χρηστών και οι γνώσεις που
έχουν

στη

χρήση

του

υπολογιστή

και

γενικότερα

στη

τεχνολογία,

επηρεάζουν

την

αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου. Η εμπειρία - εξοικείωση των χρηστών αναφέρεται στη
καθημερινή χρήση του υπολογιστή για διαφορετικό σκοπό (Compeau & Higgins, 1995). Έχει
παρατηρηθεί θετική συσχέτιση μεταξύ της εμπειρία τους χρήστη και της αυτοαποτελεσματικότητας
του. Σύμφωνα με τους Hill, Smith και Mann (1987) η αυτοαποτελεσματικότητα των ατόμων κατά τη
χρήση του υπολογιστή επηρεάζεται όταν τον χρησιμοποιούν ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις τους.
Επίσης σύμφωνα με τους Hill και τους συνεργάτες του (1987) υπάρχει θετική συσχέτιση της
προηγούμενης εμπειρίας τους και της αυτοαποτελεσματικότητάς τους. Η θετική προηγούμενη εμπειρία
των χρηστών θα αυξήσει την αυτοαποτελεσματικότητα των πεποιθήσεων τους ενώ η αρνητική εμπειρία
θα τις μειώσει. Η μεγάλη εξοικείωση τους με την τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί και δεν οδηγεί
απαραίτητα πάντα σε επιτυχία (Hill και συν., 1987). Η αυτοαποτελεσματικότητα στη χρήση των
υπολογιστών παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση των επιπτώσεων του άγχους στην
αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης. Όσο περισσότερο ασχολούνται με τον υπολογιστή, τόσο
περισσότερη σιγουριά αισθάνονται για τον χειρισμό του στο χώρο εργασίας. Ωστόσο, υπάρχουν και
αρνητικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αυτοαποτελεσματικότητα τους όπως είναι το άγχος
κατά τη χρήση μίας εργασίας στον υπολογιστή (computer anxiety) και τα δυσάρεστα συναισθήματα
κατά τη χρήση του (Fagan & Neill, 2003). Αυτά τα συναισθήματα που νιώθουν θα τους επηρεάσουν
αρνητικά στην αλληλεπίδρασή τους με τον υπολογιστή (Chang & Tung, 2008). Επίσης, ο Devaraj,
Easley & (2008) ανέφεραν ότι η αυτοαποτελεσματικότητα στη χρήση υπολογιστή σχετίζεται θετικά με
την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης. Την ίδια άποψη συμμερίστηκαν οι Lewis, Agarwal, και
Sambamurthy (2003), οι Gong, Xu, και Yu (2004) και ο Sharp το 2006 διαπιστώνοντας ότι έχει
σημαντική επίδραση στην αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης. Επίσης, αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι
η αυτοαποτελεσματικότητα επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της τεχνολογίας
(Venkatesh και Davis, 1996).
Αξίζει να αναφερθεί ότι η αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου στη χρήση υπολογιστή
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση των αλλαγών και των καινοτόμων εργασιών (Spreitzer
58

1995). Είναι μία σημαντική μεταβλητή που επηρεάζει τα κίνητρα των ανθρώπων και καθορίζει τη
προσπάθεια και την επιμονή τους (Compeau & Higgins, 1995b). Αν τα άτομα παρουσιάζουν υψηλή
αυτοαποτελεσματικότητα τότε πιστεύουν ότι θα αποδεχτούν τη χρήση της τεχνολογίας, ενώ αν έχουν
χαμηλή πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη χρήση της (Lai, 2008). Το ίδιο διαπίστωσαν
και οι Durndell και Haag (2002) δηλώνοντας ότι η υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα στη χρήση
υπολογιστή στοχεύει σε θετικές αντιλήψεις των ατόμων απέναντι στη τεχνολογία. Τα επίπεδα της
αυτοαποτελεσματικότητας μπορούν να ενισχύσουν ή να εμποδίσουν τα κίνητρα. Τα άτομα με υψηλή
αυτή την δεξιότητα επιλέγουν να εκπληρώσουν πιο απαιτητικά καθήκοντα. Προσπαθούν και επιμένουν
περισσότερο και όταν υποστούν την αποτυχία το ξεχνάνε γρήγορα καθώς διατηρούν τη δέσμευσή τους
για τους στόχους που έχουν θέσει (Schwarzer, Bäßler, Kwiatek, Schröder & Zhang, 1997). Σύμφωνα
με τους Farzan, DiMicco, Millen., Dugan, Geyer,, & Brownholtz, (2008) επεσήμαναν ότι τα κίνητρα
του ατόμου μπορεί να μειωθούν με τον χρόνο. Αρχικά μπορεί να αισθάνονται ενθουσιασμένοι για τα
νέα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού αλλά το ενδιαφέρον τους μειώνεται με τον χρόνο.
Συνεπώς, όσον αφορά την αυτοαποτελεσματικότητα των ατόμων στη τεχνολογία και στα
βιντεοπαιχνίδια οι Pavlas, Jentsch, Salas, Fiore και Sims (2012) υποστήριξαν ότι σχετίζεται με την
ικανότητα επίτευξης της κατάστασης της Ροής. Η αυτοαποτελεσματικότητα των ατόμων στη χρήση των
βιντεοπαιχνιδιών είναι η πεποίθηση τους ότι διαθέτουν τις ικανότητες να αλληλεπιδράσουν με αυτά.
Σύμφωνα με τους Orvis, Belanich και Mullin (2007) η προηγούμενη εμπειρία τους στα βιντεοπαιχνίδια,
έχει δείξει ότι επηρεάζει την αυτοαποτελεσματικότητα τους. Είναι πολύ χρήσιμο καθώς οι ερευνητές
θα μπορέσουν να μελετήσουν τις επιπτώσεις στη συμπεριφορά του ανθρώπου παίζοντας
βιντεοπαιχνίδια. Όσον αφορά τα παιχνίδια, η αυτοαποτελεσματικότητα είναι ένας σημαντικός
παράγοντας παρακίνησης των χρηστών στην ενασχόλησή τους με τα παιχνίδια. Οι χρήστες που
πιστεύουν περισσότερο στις ικανότητές τους θα «ξοδέψουν» περισσότερο ενέργεια και προσπάθεια, θα
δείξουν επιμονή και ενδιαφέρον και είναι πολύ δύσκολο να παρατήσουν το παιχνίδι (Klimmt &
Hartmann, 2006). Έτσι οι χρήστες με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα είναι πιο δραστήριοι και είναι
πιο πιθανό να επιτύχουν τους στόχους τους. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ο βαθμός στον οποίο οι
υποψήφιοι είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα στην επιλογή προσωπικού. Λόγω της
εξοικείωσης τους με την τεχνολογία, η αυτοαποτελεσματικότητα τους μπορεί να επιτευχθεί μέσω των
εικονικών και των φυσικών ανταμοιβών (Bosworth, 2012).

5.2. Εμπειρία και Προτίμηση των Υποψηφίων για τα Βιντεοπαιχνίδια και για την
Τεχνολογία
Αρχικά, τα βιντεοπαιχνίδια κατέχουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αντίληψης και της
στάσης των ατόμων μικρής ηλικίας σχετικά με την τεχνολογία (Bennett και Bruner 2000). Σύμφωνα με
τον Esposito (2005) βιντεοπαιχνίδια είναι τα παιχνίδια που περιέχουν το στοιχείο της ιστορίας και η
ενασχόληση μαζί τους απαιτεί απαραίτητα οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Είναι συνεπώς μία δημοφιλής
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δραστηριότητα αναψυχής που ελκύει σύμφωνα με έρευνες περισσότερο τους ενήλικες (Pew Research
Center, 2017). Η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών είναι ένας από τους πιο αναπτυσσόμενους κλάδους
στην οικονομία της Αμερικής. Το 2011 τα έσοδά των πωλήσεων είχαν φτάσει τα 25.000.000.000$. Ο
Gentile και οι συνεργάτες του (2009) ανέφεραν ότι τα παιδιά από 8 ως 18 χρόνων παίζουν
βιντεοπαιχνίδια περίπου 15 ώρες την εβδομάδα. Όσον αφορά τη προτίμηση των βιντεοπαιχνιδιών
σύμφωνα με τους Lenhart, Kahne Middaugh, Macgill, Evans, & Vitak (2008) τα άτομα μικρότερη
ηλικίας προτιμούν τις κονσόλες παιχνιδιών σε αντίθεση με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που δείχνουν
ιδιαίτερη προτίμηση στο διαδίκτυο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι επιδιώκουν μέσα από τα βιντεοπαιχνίδια
να ψυχαγωγηθούν και να διασκεδάσουν (Groh, 2012).
Οι προτιμήσεις των υποψηφίων είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για την επιλογή τους μέσω των
τεχνολογικών συστημάτων (Webster & Wakshlag, 1983). Ο McQuail (2005) δήλωσε ότι οι προτιμήσεις
των υποψηφίων αναφέρονται σε ορισμένα είδη, μορφές ή συγκεκριμένα στοιχεία περιεχομένου.
Σύμφωνα με τους Hsu και Lu (2007,p.1648) η έννοια της προτίμησης ορίζεται «ως ο βαθμός των
θετικών συναισθημάτων που εκλαμβάνει ο κάθε χρήστης συμμετέχοντας στο περιβάλλον του
παιχνιδιού». Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει διαφορά στις προτιμήσεις των δύο φύλων.
Σύμφωνα με τον Hartmann και Klimmt (2006) οι γυναίκες και οι άνδρες διαφέρουν σημαντικά όσον
αφορά τις προτιμήσεις τους για τα παιχνίδια.
Αναλυτικότερα, πολλές φορές το γυναικείο φύλο αποθαρρύνεται σημαντικά να παίξει
βιντεοπαιχνίδια καθώς στα περισσότερα από αυτά κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει το ανδρικό φύλο (Yee,
2008). Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνδρες προτιμούν τα παιχνίδια με αθλητικό (Buchman και
Funk 1996), πολεμικό περιεχόμενο (Graff, Pratt, Hester & Short 2009) και παιχνίδια δράσης ( QuaiserPohl, Geiser & Lehmann, 2006) με το γυναικείο φύλο να μην δείχνει προτίμηση καθόλου στις δύο
πρώτες κατηγορίες παιχνιδιών (Hartman & Klimmt, 2006) αλλά κυρίως σε “arcade” και “puzzle
games”. Την ίδια άποψη είχαν σχηματίσει και οι Greenberg, Sherry, Lachlan, Lucas, & Holmstrom
(2008), αναφέροντας ότι το ανδρικό φύλο προτιμάει περισσότερο τα παιχνίδια με περιεχόμενο
αθλητικό, πολεμικό και αγωνιστικό. Η ενασχόληση των ανδρών με τα βιντεοπαιχνίδια έχει ως στόχο να
αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος για αυτούς (πχ. νίκη) (Lucas και Sherry 2004) σε αντίθεση με
τις γυναίκες οι οποίες δεν τα αντιμετωπίζουν σαν παιχνίδι αλλά στοχεύουν στην ανάπτυξη σχέσεων,
και στην ολοκλήρωση των στόχων που έχουν θέσει (American Association of University Women,
2000). Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι οι προτιμήσεις μεταξύ του ανδρικού και του
γυναικείου φύλου διαφέρουν σημαντικά.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με μία έρευνα που διεξήχθη πάνω σε Αμερικανούς πολίτες το 58% από
αυτούς προτιμούν να παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Μία άλλη χρήσιμη πληροφορία σύμφωνα με τους
Olgetree & Drake (2007) είναι ότι το 68% των ανδρών παίζουν βιντεοπαιχνίδια περισσότερο από δύο
ώρες την εβδομάδα με το ποσοστό των γυναικών να κυμαίνεται στο 21%. Τα βιντεοπαιχνίδια
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταμπαλάδευση μίας κουλτούρας μάθησης στους χρήστες
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(Durkin & Barber, 2002) λόγω της ιδιότητας που έχουν να τους παρακινούν (Annetta, Minogue,
Holmes, & Cheng, 2009). Σύμφωνα με τον Sherry και συνεργάτες (2006) η προτίμηση του χρήστη για
τα βιντεοπαιχνίδια καθορίζεται από κάποιους παράγοντες. Τη διέγερση (arousal) που νιώθει ο χρήστης,
τη πρόκληση (challenge), τον ανταγωνισμό (competition), τη διασκέδαση (diversion) καθώς οι χρήστες
στοχεύουν σε αυτή μειώνοντας παράλληλα το άγχος τους. Επίσης, καθορίζεται από τη φαντασία
(fantasy) δηλαδή η ικανότητα που έχουν να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν στην
πραγματικότητα και τέλος τη κοινωνική αλληλεπίδραση (social interaction), η επαφή δηλαδή με άλλα
άτομα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τέλος, αυτοί είναι οι σημαντικότεροι λόγοι που επηρεάζουν τη
προτίμηση του χρήστη για τα βιντεοπαιχνίδια τονίζοντας παράλληλα ότι το κίνητρο που προσφέρεται
μέσα από την εμπειρία, τους ελκύει κυρίως τη παιδική ηλικία (Lucas & Sherry, 2004).
Εκτός από την προτίμηση των χρηστών σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η προηγούμενη
εμπειρία τους στα βιντεοπαιχνίδια και γενικότερα η εξοικείωσή τους με την τεχνολογία. Η προηγούμενη
εμπειρία τους θεωρείται μία από τις βασικότερες ρυθμιστικές μεταβλητές (moderator) για τις αντιλήψεις
των ατόμων στην επιλογή προσωπικού (Bauer και συν., 2006) Η εμπειρία με τους υπολογιστές
επηρεάζει τις αντιλήψεις των ατόμων κατά τη διαδικασία επιλογής, παρουσιάζοντας θετικές αντιλήψεις
προς τα συγκεκριμένα μέσα (Wiechmann & Ryan, 2003) καθώς και τη διαμόρφωση των προθέσεων
τους προς τον οργανισμό (Bauer και συν, 2006). Σύμφωνα με τον Gilliland (1993), οι εμπειρίες των
υποψηφίων είναι σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις τους για την
αμεροληψία της μεθόδου. Οι οργανισμοί οφείλουν να συνειδητοποιήσουν την μεγάλη σημασία των
αντιδράσεων των υποψηφίων στο πλαίσιο της επιλογής προσωπικού, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι οι
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται θα απορροφήσουν τους καλύτερους εργαζόμενους. Επίσης στην
έρευνα των Brockner, Ackerman, και Fairchild (2001) αποδείχθηκε ότι η εξοικείωση τους με τα
τεχνολογικά μέσα αυξάνει τις αντιλήψεις τους για την νομιμότητα της μεθόδου. Προηγούμενες έρευνες
έχουν δείξει ότι τα συγκεκριμένα στην επιλογή προσωπικού μπορεί να προσελκύσουν άτομα που έχουν
μεγάλη εμπειρία στη χρήση υπολογιστή (Stone, Deadrick, Lukaszewski, & Johnson, 2015). Ακόμη, ο
King με τους συνεργάτες του (2015) διερεύνησε ότι οι υποψήφιοι είχαν θετικές αντιλήψεις (ευκαιρία
για απόδοση) στη χρήση υπολογιστών λόγω της εξοικείωσής τους με τα τεχνολογικά μέσα.
Οι Bhattacherjee και Premkumar (2004) ανέφεραν ότι η προηγούμενη εμπειρία του ατόμου
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποδοχή της τεχνολογίας. Υπάρχουν αρκετές μελέτες σχετικά με το
αν η εμπειρία του χρήστη συντελεί στην αποδοχή της τεχνολογίας. Σύμφωνα με μία έρευνα που
πραγματοποιήθηκε σε σχολική τάξη διαπιστώθηκε ότι η εμπειρία με τα βιντεοπαιχνίδια θα επηρεάσει
την αποδοχή των παιδιών να ασχοληθούν και να εκπαιδευτούν μέσω της χρήσης τους (Sell, Lillie, &
Taylor, 2008). Επίσης, τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο και ξοδεύουν πολλές
ώρες σε αυτό τείνουν να έχουν περισσότερη εμπειρία στη χρήση της τεχνολογίας (Bradlow και συν.,
2002). Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από τις γυναίκες (Igbaria,
Parasuraman, 1989;Potosky & Bobko, 2004). Η μεγάλη εμπειρία στη χρήση υπολογιστών και
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γενικότερα της τεχνολογίας, υποδηλώνει ότι ο υποψήφιος έχει θετική αντίληψη για την αμεροληψία της
μεθόδου που χρησιμοποιείται στην επιλογή προσωπικού. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω της
προηγούμενης εμπειρίας, μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να μάθει γρήγορα μία καινούρια τεχνολογία.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις καινούριες μεθόδους επιλογής
που βασίζονται στη τεχνολογία, μπορεί να επιφέρει αρνητικές αντιδράσεις για την αμεροληψία της
μεθόδου (Anderson, 2003) και γενικότερα για τη χρήση της τεχνολογίας στην επιλογή προσωπικού
(Bauer και συν., 2006). Η έρευνα έχει δείξει η εμπειρία στη χρήση υπολογιστή σχετίζεται θετικά με
προθυμία του ατόμου να τον χρησιμοποιήσει (Zolton & Chapanis, 1982).
Προηγούμενη έρευνα έδειξε ότι η τεχνολογία στην επιλογή προσωπικού μπορεί να
προσελκύσει ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία στους υπολογιστές (Bauer και συν., 2006; Stone,
Deadrick, Lukaszewski, & Johnson, 2015). Η εμπειρία που κατέχουν οι υποψήφιοι με την τεχνολογία
που χρησιμοποιείται στην επιλογή προσωπικού έχει δείξει ότι η γνώση και η ενασχόληση με τα
τεχνολογικά μέσα έχει ως αποτέλεσμα να δείχνουν πιο θετικές αντιδράσεις προς αυτά (Bauer και συν.,
2006). Το αντίθετο συμβαίνει όταν έχουν λιγότερη εμπειρία ή και καθόλου θεωρώντας τη χρήση των
παιχνιδιών ως ένα άδικο αθέμιτο μέσο. Επίσης αρνητικές αντιλήψεις μπορεί να παρουσιαστούν και
στους υποψηφίους με μεγάλη εμπειρία, αν το παιχνίδι δεν είναι σχεδιασμένο σωστά και ο τρόπος
λειτουργίας του παρουσιάζει προβλήματα. Η άποψη ότι το παιχνίδι είναι άδικο και δύσκολο μπορεί
επίσης να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένο μέθοδος είναι αθέμιτη. Για αυτό το λόγο τα
gamified τεστ οφείλουν να είναι αξιόπιστα, έγκυρα και δίκαια όπως τα παραδοσιακά τεστ. Κατά κύριο
λόγο, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι άνδρες έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και εμπειρία από
τις γυναίκες στα παιχνίδια.
Συμπληρωματικά, οι Hughes & Mccoy, (2015) βρήκαν ότι η προηγούμενη εμπειρία των
υποψηφίων συσχετίζεται θετικά με την απόδοσή τους σε video-game task. Επίσης, οι Drew & Hawkes
(2013) και οι Salgado & Moscoso, (2003), διαπίστωσαν ότι τα video-based τεστ προτιμώνται από τους
υποψηφίους σε σχέση με τα παραδοσιακά τεστ. Ακόμη, οι υποψήφιοι που υποβάλλονται σε αξιολόγηση
μέσω avatar-based simulations δείχνουν θετική στάση απέναντι στην εταιρία και μεγαλύτερη πρόθεση
να δουλέψουν για τον οργανισμό (Drew & Hawkes, 2013). Τέλος, οι Igbaria και Iivari (1995)
διαπίστωσαν ότι η προηγούμενη εμπειρία επηρεάζει σημαντικά την αυτοαποτελεσματικότητα των
ατόμων στη χρήση υπολογιστή. Άτομα με μεγάλη εμπειρία έχουν υψηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα
από τα άτομα που ξεκινούν τώρα να ασχολούνται γενικά με τους υπολογιστές (Torkzadeh και Van dyke,
2001). Τέλος, σύμφωνα με τους Bajaj και Nidumolu (1998) η προηγούμενη εμπειρία των χρηστών
στους υπολογιστές επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης ενός τεχνολογικού συστήματος. Η
αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, είναι ο καθοριστικός
παράγοντας για να προβλεφθούν τα online παιχνίδια. Ένα gamified εργασιακό περιβάλλον είναι πιο
ελκυστικό καθώς οι νέοι εργαζόμενοι επιδιώκουν τις καινούριες εμπειρίες που είναι ελκυστικές,
διασκεδαστικές και επιβραβευτικές για αυτούς. Έτσι, ο συνδυασμός της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου
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με τον υπολογιστή και η παιχνιδοποίηση μπορεί να έχουν έναν σημαντικό αντίκτυπο στη δέσμευση,
αφοσίωση και την παραγωγικότητά τους.

5.3. Σημαντικά στοιχεία για τα παιχνίδια
Μία άλλη ρυθμιστική μεταβλητή (moderator) εκτός από την προηγούμενη εμπειρία των
χρηστών είναι το φύλο. Το φύλο επηρεάζει την αποδοχή και τη προτίμηση τους για τα βιντεοπαιχνίδια.
Έρευνες έχουν δείξει ότι το φύλο στο τομέα της τεχνολογίας δεν έχει μελετηθεί αρκετά (Gefen & Straub,
1997). Ωστόσο, έχει διατυπωθεί ότι οι άνδρες και οι γυναίκες παρουσιάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις
όσον αφορά τη διαδικασία λήψη αποφάσεων (Venkatesh & Morris, 2000).
Αρχικά, πολλοί ερευνητές εκφράζουν τις ανησυχίες του σχετικά με τα βιντεοπαιχνίδια καθώς
οι γυναίκες και αυτοί με τη μικρότερη εμπειρία απομακρύνονται εν τέλει από τη χρήση τους (Carr &
Pelletier, 2008). Όμως τη συγκεκριμένη άποψη δεν την υιοθετούν όλοι καθώς πιστεύουν ότι γενικότερα
τα παιχνίδια κινητοποιούν στον ίδιο βαθμό και τους άνδρες και τις γυναίκες. Οι διαφορές μεταξύ του
φύλου είναι μικρές και το μέγεθός του ποικίλει ανάλογα με τη χώρα, (Janssen Reinen & Plomp, 1997)
τη κουλτούρα (Gefen και Straub, 1997) ή την ηλικία (Volman, van Eck, Heemskerk, & Kuiper, 2005).
Τα νεαρά άτομα που ασχολούνται από μικρή ηλικία με τα τεχνολογικά συστήματα (Morris &
Venkatesh, 2000) παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά κοινωνικής επιρροής σε σχέση με τους ανθρώπους
μεγαλύτερης ηλικίας (Greenberg και συν., 2010). Οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι βιώνουν
χαμηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα και περισσότερο άγχος όταν χρησιμοποιούν τη τεχνολογία σε
σχέση με τους μικρότερους καθώς θεωρούν ότι οι ικανότητές τους δεν αρκούν για τη χρήση των
καινούριων τεχνολογικών συστημάτων (Chung, Park, Wang, Fulk, & McLaughlin, 2010). Η έρευνα του
Park, O’Brien, Caine, Rogers, Fisk, Ittersum & Parsons (2006) έδειξε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία
χρήστες με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα αποδέχονται την τεχνολογία σε σχέση με τους νεότερους
σε ηλικία χρήστες με χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα. Συνεπώς η αποδοχή της τεχνολογίας
επηρεάζεται από την ηλικία (Arning & Ziefle, 2007) διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση
της.
Επιπρόσθετα, οι γυναίκες απολαμβάνουν και χρησιμοποιούν λιγότερο τους υπολογιστές και
την τεχνολογία σε σχέση με τους άνδρες (Ahuja & Thatcher, 2005). Θεωρούν ότι έχουν χαμηλές
αντιλήψεις για τις ικανότητές τους στη χρήση του υπολογιστή, (Busch, 1995) χαμηλά ποσοστά
αυτοαποτελεσματικότητας και υψηλές αντιλήψεις άγχους όταν τον χρησιμοποιούν (Ahuja & Thatcher,
2005). Όσο υψηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα έχουν τόσο πιο πολύ μειώνεται η αντιλαμβανόμενη
ευκολίας χρήσης (Venkatesh και Morris, 2000). Το φύλο σχετίζεται με την αυτοαποτελεσματικότητα,
με τους άνδρες να κατέχουν σημαντικά ποσοστά αυτοαποτελεσματικότητας σε σχέση με τις γυναίκες
(Roach, McGaughey, & Downey, 2011; Saleem, Beadry, & Croteau, 2011). Ωστόσο, άλλες μελέτες
έχουν δείξει ότι το φύλο δεν επηρεάζει την αυτοαπολεσματικότητα του ατόμου (Salanova, Grau, Cifre,
& Llorens, 2000). Επίσης οι γυναίκες καταλαβαίνουν ευκολότερα τα συναισθήματά τους σε σύγκριση
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με τους άνδρες και είναι πιθανότερο να επηρεαστούν από άλλους (Venkatesh και Morris, 2000). Τα
παραπάνω μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι ο κλάδος είναι κυρίως ανδροκρατούμενος (Gefen &
Straub, 1997).
Αντίθετα, οι άνδρες παρουσιάζουν πιο καθοριστική συμπεριφορά (Venkatesh και Davis, 2000)
και εμφανίζονται περισσότερο προσανατολισμένοι προς τα καθήκοντα και τα επιτεύγματα που θα
αναλάβουν. Επίσης, παρακινούνται από την ανάγκη που έχουν για επιτυχία σε σχέση με τις γυναίκες
(Minton & Schneider, 1980). Οι γυναίκες ενδιαφέρονται για τις κοινωνικές σχέσεις κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού και δείχνουν επιρρεπείς στην κοινωνική επιρροή (Venkatesh & Davis, 2000). Οι άνδρες
είναι πιο ρεαλιστές από τις γυναίκες.
Σύμφωνα με την Miura (1987), οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη αυτοαποτελεσματικότητα προς τη
χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχέση με τις γυναίκες. Οι επιπτώσεις τόσο του φύλου όσο
και της εμπειρίας με τους υπολογιστές, έχει ως αποτέλεσμα οι άνδρες και οι έμπειροι χρήστες στους
υπολογιστές να δείχνουν υψηλότερα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας (Cassidy & Eachus, 2002).
Επίσης, σύμφωνα με μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές αποδείχθηκε ότι οι άνδρες
φοιτητές χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και παίζουν παιχνίδια πιο συχνά (Hakkarainen, Lehtinen, &
Lipponen, 2000) σε αντίθεση με τις γυναίκες οι οποίες αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή
(Janssen Reinen & Plomp, 1997). Τέλος, οι Hausknecht, Day & Thomas (2004) έχουν αντίθετη άποψη
σε αυτά που προαναφέρθηκαν διατυπώνοντας ότι το φύλο δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στη
διαμόρφωση των αντιλήψεών τους.

5.4. Ερευνητικές Υποθέσεις
Σύμφωνα με τον Pedersen & Nysveen (2003) η αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου στο
πλαίσιο της τεχνολογίας είναι ουσιαστικά η αυτοπεποίθηση που νιώθει ο χρήστης, ότι διαθέτει τις
απαραίτητες δεξιότητες - ικανότητες προκειμένου να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την τεχνολογία
και να πετύχει τον στόχο που έχει θέσει.. Επίσης, οι Ryan και οι συνεργάτες του (1996) βρήκαν ότι η
αυτοαποτελεσματικότητα μπορεί να προβλέψει τις αντιλήψεις των υποψηφίων, κάτι το οποίο απέδειξαν
και οι Zibarras και Patterson το 2015. Συνεπώς, μπορούμε να υποθέσουμε ότι:
Η1: «Η αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου στην παιχνιδοποίηση προβλέπει θετικά την
αντιλαμβανόμενη απόδοση των αποτελεσμάτων.»
Ακόμη, οι Bauer και οι συνεργάτες της (1998) διαπίστωσαν ότι η αυτοαποτελεσματικότητα του
ατόμου συσχετίζεται θετικά με την ευκαιρία για απόδοση, την ικανότητα δηλαδή του ατόμου να
αναδείξει τις γνώσεις του κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας που υποβάλλεται. Επίσης, οι Ford, Quinones,
Sego, & Sorra (1992) ανέφεραν στην έρευνά τους ότι η αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου μπορεί
να προβλέψει την ευκαιρία για απόδοση. Συνεπώς, μπορούμε να υποθέσουμε ότι:
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Η2: «Η αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου στην παιχνιδοποίηση προβλέπει θετικά την ευκαιρία για
απόδοση.»
Επιπρόσθετα, η Brenner, Ortner και Fay (2016) βρήκαν ότι η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης
μπορεί να προβλέψει τις αντιδράσεις των υποψηφίων απέναντι σε νέες τεχνολογίες. Συνεπώς με βάση
την παραπάνω διαπίστωση μπορούμε να υποθέσουμε ότι:
Η3: «Η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της παιχνιδοποίησης προβλέπει θετικά την ευκαιρία για
απόδοση.»
Δεδομένου ότι η εμπειρία θεωρείται από τις κυριότερες ρυθμιστικές μεταβλητές των
αντιδράσεων των υποψηφίων σύμφωνα με τα ευρήματα των Bauer, Erdogan, Liden & Wayne (2006)
και το γεγονός ότι η προηγούμενη εμπειρία στα τεχνολογικά μέσα επηρεάζει σημαντικά την
αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου κατά τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Igbaria & Iivari,
1995), μπορούμε να υποθέσουμε ότι:
Η4: «Η εμπειρία του ατόμου στα βιντεοπαιχνίδια ενισχύει τη σχέση της αυτοαποτελεσματικότητας του
ατόμου στην παιχνιδοποίηση με την ευκαιρία για απόδοση.»
Η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την υιοθέτηση
της τεχνολογίας. Έχει αποδειχθεί ότι η εμπειρία των ατόμων σε τεχνολογικά συστήματα αποτελεί
σημαντικό παράγοντα για την αποδοχή της (Bhattacherjee & Premkumar, 2004). Επίσης σύμφωνα με
τους Bajaj και Nidumolu (1998) η προηγούμενη εμπειρία των χρηστών στους υπολογιστές επηρεάζει
την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης ενός τεχνολογικού συστήματος. Επομένως μπορούμε να
υποθέσουμε ότι:
Η5: «Η εμπειρία του ατόμου στα βιντεοπαιχνίδια ενισχύει τη σχέση της αντιλαμβανόμενης ευκολίας
χρήσης της παιχνιδοποίησης με την ευκαιρία για απόδοση.»
Επιπρόσθετα, η παραποίηση των απαντήσεων των υποψηφίων κατά την αξιολόγησή τους είναι
από τα πιο γνωστά θέματα στη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι Douglas, McDaniel και Snell,
(1996) είχαν αναφέρει ότι η παραποίηση των απαντήσεων των υποψηφίων αποτελεί σημαντικό
πρόβλημα. Επίσης, οι Bauer και οι συνεργάτες της το 2011 είχαν αποδείξει ότι η παραποίηση των
απαντήσεων των υποψηφίων επηρεάζει αρνητικά την ευκαιρία για απόδοση. Συνεπώς με βάση τα
παραπάνω μπορούμε να υποθέσουμε ότι:
Η6: «Η δυνατότητα παραποίησης εξασθενεί τη σχέση μεταξύ της αυτοαποτελεσματικότητας του ατόμου
στη χρήση της παιχνιδοποίησης με την ευκαιρία για απόδοση.»
Ολοκληρώνοντας, η προτίμηση των ατόμων για τα βιντεοπαιχνίδια είναι ένας σημαντικός
παράγοντας για τον τρόπο που θα αντιληφθούν οι υποψήφιοι τη χρήση του παιχνιδιού. Σύμφωνα με την
έρευνα των Bourgonjon ,Valcke, Soetaert και Schellens (2010) διαπιστώθηκε ότι η ευκολία χρήσης των
βιντεοπαιχνιδιών συσχετίζεται θετικά με τη προτίμησή τους. Δηλαδή όσο πιο εύκολα τα θεωρούν στη
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χρήση τους, τόσο πιο πολύ τα προτιμούν. Για το συγκεκριμένο λόγο και το γεγονός ότι η
αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης θεωρείται ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την αποδοχή
της τεχνολογίας από τους υποψηφίους μπορούμε να υποθέσουμε ότι:
Η7: «Η προτίμηση των ατόμων για τα βιντεοπαιχνίδια ενισχύει τη σχέση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης
ευκολίας χρήσης της παιχνιδοποίησης με την ευκαιρία για απόδοση.»

Σχήμα 1. Το Θεωρητικό Μοντέλο της Έρευνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να μελετηθούν οι αντιδράσεις των υποψηφίων στη
χρήση της παιχνιδοποίησης ως μέθοδο επιλογής προσωπικού. Στο παρόν κεφάλαιο, θα
πραγματοποιηθεί λεπτομερής ανάλυση για το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, για το σχεδιασμό της
διαδικασίας που εφαρμόστηκε και θα γίνει η αναφορά στα εργαλεία μέτρησης.

6.1. Ανάλυση Δείγματος
Αξίζει να σημειωθεί ότι το δείγμα της παρούσας έρευνας ήταν τυχαίο, ανεξαρτήτου φύλου και
ηλικίας και η συμμετοχή των ατόμων στην έρευνα ήταν εθελοντική. Αρχικά, στο πρώτο μέρος της
έρευνας έλαβαν μέρος 458 άτομα από τα οποία τελικά συμμετείχαν 220, με το ποσοστό απόκρισης
(response rate) να κυμαίνεται στο 48%. Οι 238 από αυτούς είτε άλλαξαν την απόφασή τους να
συμμετέχουν είτε εξαιρέθηκαν οι απαντήσεις τους καθώς δεν θεωρήθηκε ολοκληρωμένη η συμμετοχή
τους. Συνεπώς τα 220 άτομα (N=220) ήταν αυτοί που ολοκλήρωσαν όλες τις φάσεις της διαδικασίας,
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από τους οποίους οι 98 ήταν άνδρες (45%) και οι 122 γυναίκες (55%). Ο μέσος όρος ηλικίας του
δείγματος κυμάνθηκε στα 25,88 έτη και με τυπική απόκλιση (Τ.Α=4,01), με τον μέσο όρο των ανδρών
και των γυναικών να μην παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Από τους άνδρες ο πιο νέος σε ηλικία
ήταν 21 χρονών με τον μεγαλύτερο να βρίσκεται στα 43 έτη. Αντίθετα από τις γυναίκες η μικρότερη σε
ηλικία ήταν 20 χρονών και η μεγαλύτερη 50.
Επιπρόσθετα, όσον αφορά το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, 10 άτομα ήταν απόφοιτοι λυκείου
(Ν=10) αποτελώντας το 4.5% του δείγματος, από τους οποίους οι 7 ήταν άνδρες και οι 3 ήταν γυναίκες.
Όσον αφορά την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο (Ν=103) 50 άνδρες και 53 γυναίκες συνιστούσαν τη
συγκεκριμένη κατηγορία αποτελώντας το 46.8%. Μία άλλη σημαντική πληροφορία είναι ότι οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού δείγματος και
συγκεκριμένα το 47.7%. Συμπληρωματικά, 105 ήταν τα άτομα τα οποία έχουν αποκτήσει το
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα ή βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή του, με τους 40 να είναι άνδρες και
τις 65 γυναίκες. Η τελευταία κατηγορία μορφωτικού επιπέδου ήταν η απόκτηση διδακτορικού τίτλου
αποτελώντας το 0.9% του συνολικού δείγματος, το οποίο αποτελούταν και από τις δύο κατηγορίες
φύλου.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί για το δείγμα είναι το ποσοστό των
ατόμων που διατηρούν ακόμα την ιδιότητα του φοιτητή. Συνολικά, 97 άτομα (44.1%) είναι ενεργοί
φοιτητές και 123 άτομα (55.9%) έχουν εκπληρώσει τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις. Από τα 97 άτομα
οι 43 ήταν άνδρες και οι 54 γυναίκες, ενώ αυτούς που δεν είναι πλέον φοιτητές οι 55 ήταν άνδρες και
οι 68 γυναίκες. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους που συμμετείχαν στην έρευνα, αυτοί
αποτελούσαν το 67.7% απαριθμώντας 149 άτομα (63 άνδρες και 86 γυναίκες), μέσα στους οποίους
συγκαταλέγονται και οι εργαζόμενοι φοιτητές. Από αυτούς οι 142 ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα και
απαριθμούν 62 άνδρες και 80 γυναίκες αντίστοιχα. Από την άλλη στο δημόσιο τομέα ανήκουν 7 άτομα
με 6 γυναίκες και έναν άνδρα. Τέλος, αυτοί που δεν εργάζονται αποτελούσαν το 32.3% συνολικά 71
άτομα (35 άνδρες και 36 γυναίκες). Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται η εργασιακή εμπειρία των
ατόμων ανά κατηγορία καθώς και η ηλικία του δείγματος.
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6.2. Σχεδιασμός Διαδικασίας
Προκειμένου να συμμετέχουν οι υποψήφιοι εθελοντές στη συγκεκριμένη έρευνα χρειάστηκε
διαρκής επικοινωνία μαζί τους από την πρώτη κιόλας στιγμή, προκειμένου να συλλεχθούν με επιτυχία
τα email τους. Η επικοινωνία ξεκίνησε από τις αρχές Οκτωβρίου του 2019 και διήρκεσε μέχρι 20
Οκτωβρίου, όπου μετά από δύο ημέρες τους αποστάλθηκε πρόσκληση από τον πάροχο του παιχνιδιού
(Owiwi). Πρόκειται για ένα ψυχομετρικό εργαλείο με τη μορφή ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού (serious
game) που αξιολογεί τις δεξιότητες των ατόμων, με άλλα λόγια ένα τεστ υποθετικών καταστάσεων
(Situational Judgment Test) σε ψηφιοποιημένη μορφή (game-based assessment) (Nikolaou, Georgiou,.
& Gouras, 2019). Το παιχνίδι της Owiwi αποτελούσε τη πρώτη φάση της διαδικασίας της έρευνας η
οποία διήρκεσε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, καθώς σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα και τους υπεύθυνους
του παιχνιδιού δόθηκε παραπάνω χρονικό διάστημα λόγω μη συγκέντρωσης ικανοποιητικού αριθμού
υποψηφίων εθελοντών.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας και συγκεκριμένα στις 19
Νοεμβρίου του 2019 μοιράστηκε στους ίδιους συμμετέχοντες ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε
μορφή google forms η συμπλήρωση του οποίου ολοκληρώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου. Σε επόμενη ενότητα,
θα αναφερθούν λεπτομερώς τα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο.

6.3. Περιγραφή του παιχνιδιού
Προϋπόθεση για να συμμετέχουν οι εθελοντές στο παιχνίδι ήταν να δεχτούν την πρόσκληση
που στάλθηκε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Στη συνέχεια, τα επόμενα βήματά τους
ήταν να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους λογαριασμό, να επιλέξουν τη γλώσσα του παιχνιδιού, να
διαλέξουν τον χαρακτήρα που επιθυμούν (avatar) και να ξεκινήσουν το παιχνίδι.
Το παιχνίδι περιέχει οχτώ στρατηγικά σενάρια, τα οποία αντιστοιχούν σε οκτώ ξεχωριστές
δεξιότητες, ωστόσο επιλέχθηκαν εξαρχής οι τέσσερις στις οποίες επρόκειτο να αξιολογηθούν οι
υποψήφιοι. Η πραγματική διάρκεια του συνολικού παιχνιδιού κυμαινόταν στα 40-45 λεπτά. Αφότου
όμως αφαιρέθηκαν οι τέσσερις δεξιότητες, η διάρκεια του μειώθηκε στα 25-30 λεπτά.
Η πρώτη δεξιότητα στην οποία αξιολογήθηκαν οι εθελοντές ήταν η ομαδική εργασία
(teamwork), η ικανότητα δηλαδή του ατόμου να αλληλεπιδρά με άλλα μέλη της ομάδας με απώτερο
σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει (Koontz & Weihrich, 1988). Η επόμενη δεξιότητα
ήταν η ανάληψη ευθυνών (accountability), δηλαδή αν και κατά πόσο το άτομο επιλέγει να αναλαμβάνει
την ευθύνη για τις επικείμενες ενέργειές του (OAG & TB, 1998). Η τρίτη δεξιότητα ήταν η ευελιξία
της μάθησης (learning agility), δηλαδή η πρόθεση και η ικανότητα του ατόμου να αποκτήσει
καινούργιες δεξιότητες, προκειμένου να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά πιθανές δύσκολες καταστάσεις
(Lombardo & Eichinger, 2000). Οι συγκεκριμένοι, συνέδεσαν την ευελιξία της μάθησης με την ηγεσία
διατυπώνοντας ότι επιτυχημένοι ηγέτες θα γίνουν αυτοί που μαθαίνουν πιο αποδοτικά και είναι
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περισσότερο ευέλικτοι (agile) στα πλαίσια ενός οργανισμού (Lombardo & Eichinger, 2000). Η
τελευταία δεξιότητα ήταν η ακεραιότητα (integrity) του ατόμου. Η συγκεκριμένη χωρίζεται σε
προσωπική (personal) και σε ηθική (moral) (Vandekerckhove, 2007). Προσωπική ακεραιότητα είναι η
δέσμευση του ατόμου στις προσωπικές του αξίες και αρχές ενώ η ηθική αναφέρεται στην προσήλωση
στις ηθικές αξίες και αρχές που έχουν καθιερωθεί (Van Luijk, 2004).
Στο παιχνίδι παρουσιάζονταν διάφορα μικρά στρατηγικά σενάρια στα οποία οι εθελοντές
έπρεπε να κατοχυρώσουν την καλύτερη και τη χείριστη επιλογή τους. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, οι
υποψήφιοι λάμβαναν ένα αρχείο με την λεπτομερής ανάλυση του προφίλ τους (report) πάνω στις
δεξιότητες που αξιολογήθηκαν. Μέσα στο συγκεκριμένη αναφορά συμπεριλαμβανόταν η σημασία της
κάθε δεξιότητας καθώς και διάφοροι τρόποι ενίσχυσής της.

6.4. Εργαλεία Αξιολόγησης
Αυτοαποτελεσματικότητα στην Παιχνιδοποίηση. Για να αξιολογηθεί η αυτοαποτελεσματικότητα
του ατόμου στη χρήση της παιχνιδοποίησης χρησιμοποιήθηκε το «Computer User Self-Efficacy» των
Cassidy & Earchus (2002). Για τη μέτρηση του συγκεκριμένου παράγοντα χρησιμοποιήθηκαν 8
προτάσεις και η λέξη computer αντικαταστάθηκε από τη λέξη παιχνιδοποίηση. Επίσης, μετρήθηκε με
μία 5βάθμια κλίμακα Likert η οποία κυμαινόταν από το «Διαφωνώ Πολύ» (1) ως το «Συμφωνώ Πολύ»
(5). Ενδεικτικά, κάποιες προτάσεις για τη συγκεκριμένη μέτρηση ήταν: «Θεωρώ πολύ εύκολη τη
λειτουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού.», «Είμαι πολύ σίγουρος για τις ικανότητές μου στο
συγκεκριμένο παιχνίδι.», «Συνήθως μου είναι εύκολο να μάθω πώς να χρησιμοποιώ ένα παιχνίδι.» κλπ.
Τέλος, ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a για τη συγκεκριμένη μεταβλητή είναι .62.
Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης. Για να προσδιοριστεί η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της
παιχνιδοποίησης χρησιμοποιήθηκε το «Perceived Ease of Use» του Davis (1989). Συγκεκριμένα
εξετάστηκε μόνο ο δεύτερος παράγοντας του μοντέλου αποδοχής της τεχνολογίας (ΤΑΜ). Για τη
μέτρηση του συγκεκριμένου παράγοντα χρησιμοποιήθηκαν 6 προτάσεις και αξιολογήθηκε βάση μίας
5βάθμιας κλίμακας Likert, η οποία κυμαινόταν από το «Διαφωνώ Πολύ» (1) ως το «Συμφωνώ Πολύ»
(5). Ενδεικτικά, οι προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: «Θεωρώ ότι θα είναι πολύ εύκολο να μάθω
πως λειτουργεί η παιχνιδοποίηση.», «Είναι εύκολο να πετύχω αυτό που θέλω μέσω της
παιχνιδοποίησης.», «Θεωρώ ότι η αλληλεπίδρασή μου με την παιχνιδοποίηση θα είναι μία εύκολη
διαδικασία.». Τέλος, ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a για τη συγκεκριμένη μεταβλητή είναι .80.
Ευκαιρία για Απόδοση. Για να εξεταστεί το κατά πόσο μπορούν να αποδώσουν οι υποψήφιοι στη
χρήση της παιχνιδοποίησης χρησιμοποιήθηκε το «Chance to Perform» της Bauer, Truxillo, Sanchez,
Craig, Ferrara και Campion (2001). Για την εξέταση της συγκεκριμένης μεταβλητής χρησιμοποιήθηκαν
4 προτάσεις που μετρήθηκαν με τη 5βάθμια κλίμακα Likert, η οποία κυμαινόταν από το «Διαφωνώ
Πολύ» (1) ως το «Συμφωνώ Πολύ» (5). Ενδεικτικά, κάποιες από τις προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν
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ήταν: «Μπορούσα να αναδείξω τις ικανότητες και τις δεξιότητές μου μέσα από το συγκεκριμένο
παιχνίδι.», «Το συγκεκριμένο παιχνίδι δίνει την ευκαιρία στους υποψηφίους να δείξουν τι πραγματικά
μπορούν να κάνουν.», «Μπορούσα να δείξω τι μπορώ να κάνω μέσα από το συγκεκριμένο παιχνίδι.».
Τέλος, ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a για τη συγκεκριμένη μεταβλητή είναι .87.
Αντιλαμβανόμενη Απόδοση Αποτελεσμάτων. Για να μετρηθεί το κατά πόσο γνωρίζει ο υποψήφιος
πόσο καλά έχει αποδώσει χρησιμοποιήθηκε το «Perceived Knowledge of Results» του Smither,
Reilly,Millsap, Pearlman και Stoffey (1993). Για την εξέταση του συγκεκριμένου παράγοντα
χρησιμοποιήθηκαν 3 προτάσεις που μετρήθηκαν με τη 5βάθμια κλίμακα Likert, η οποία κυμαινόταν
από το «Διαφωνώ Πολύ» (1) ως το «Συμφωνώ Πολύ» (5). Κάποιες από τις προτάσεις που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν: «Όταν ολοκλήρωσα το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν ξεκάθαρο σε μένα πόσο
καλά είχα αποδώσει.», «Ήξερα ακριβώς σε ποια σημεία του παιχνιδιού είχα καλή απόδοση και σε ποια
χαμηλή.» και «Όποιος πέρασε το συγκεκριμένο παιχνίδι θα γνώριζε με σαφήνεια πόσο καλά ή άσχημα
τα πήγε.» Τέλος, ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a για τη συγκεκριμένη μεταβλητή είναι .79.
Δυνατότητα Παραποίησης. Για να εξεταστεί το κατά πόσο ο υποψήφιος παραποιεί τις απαντήσεις του
στη χρήση της παιχνιδοποίησης χρησιμοποιήθηκε το «Ease of Faking» του Gilliland και του Honig
(1994). Για τη μέτρηση της συγκεκριμένης μεταβλητής χρησιμοποιήθηκαν 4 προτάσεις, οι οποίες
μετρήθηκαν με τη με τη 5βάθμια κλίμακα Likert, η οποία κυμαινόταν από το «Διαφωνώ Πολύ» (1) ως
το «Συμφωνώ Πολύ» (5). Ενδεικτικά, κάποιες από τις προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο
ερωτηματολόγιο ήταν «Πιστεύω πως ορισμένα άτομα θα παραποιούσαν τις απαντήσεις τους κατά την
διάρκεια του παιχνιδιού ώστε να φανούν πιο αρεστά.», «Θα ήταν εύκολο για τα άτομα να είναι
ανειλικρινή όταν απαντούν τις ερωτήσεις του παιχνιδιού και να κάνουν τους εαυτούς τους να φαίνονται
αρεστοί.» και «Πιστεύω ότι θα μπορούσες να "νικήσεις" το παιχνίδι αν ήσουν έξυπνος και έδινες τις
απαντήσεις που ζητούσαν.» Τέλος, ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a για τη συγκεκριμένη μεταβλητή
είναι .72.
Προτίμηση για τα Βιντεοπαιχνίδια. Για την εξέταση της προτίμησης των υποψηφίων στα
βιντεοπαιχνίδια χρησιμοποιήθηκε το «Preference for Video Games» του Bourgonjon, Valcke,
Soetaert, και του Schellens (2010). Για την εξέταση της συγκεκριμένης μεταβλητής χρησιμοποιήθηκαν
4 προτάσεις, οι οποίες μετρήθηκαν με τη με τη 5βάθμια κλίμακα Likert, η οποία κυμαινόταν από το
«Διαφωνώ Πολύ» (1) ως το «Συμφωνώ Πολύ» (5). Ενδεικτικά κάποιες από τις προτάσεις που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν «Εάν είχα την επιλογή, θα επέλεγα να ολοκληρώσω μια μέθοδο επιλογής
εργαζομένων στην οποία χρησιμοποιούνται βιντεοπαιχνίδια.», «Εάν έπρεπε να αποφασίσω, θα
αποφάσιζα υπέρ της χρήσης των βιντεοπαιχνίδια στη μέθοδο επιλογής των εργαζομένων.»,
«Ενθουσιάζομαι με την ιδέα της χρήσης βιντεοπαιχνίδια στη μέθοδο επιλογής των εργαζομένων.».
Τέλος, ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a για τη συγκεκριμένη μεταβλητή είναι .91.
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Εμπειρία στα Βιντεοπαιχνίδια. Για να μετρηθεί η εμπειρία των υποψηφίων στα βιντεοπαιχνίδια
χρησιμοποιήθηκε το «Video Games Experience» του Bourgonjon, Valcke, Soetaert, και του Schellens
(2010). Για να εξεταστεί ο συγκεκριμένος παράγοντας χρησιμοποιήθηκαν 5 προτάσεις, οι οποίες
μετρήθηκαν με τη με τη 5βάθμια κλίμακα Likert, η οποία κυμαινόταν από το «Διαφωνώ Πολύ» (1) ως
το «Συμφωνώ Πολύ» (5). Ενδεικτικά κάποιες από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν «Μου αρέσει να
παίζω βιντεοπαιχνίδια.», «Παίζω συχνά βιντεοπαιχνίδια» και «Συγκριτικά με τα άτομα της ηλικίας
μου, παίζω πολλά βιντεοπαιχνίδια». Τέλος, ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a για τη συγκεκριμένη
μεταβλητή είναι .92.

6.5. Στατιστική Ανάλυση
Έπειτα από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, το επόμενο στάδιο προέβλεπε τη λήψη των
δεδομένων σε μορφή .xls. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες επεξεργασίες
προκειμένου να είναι έτοιμο το αρχείο για εισαγωγή στο στατιστικό εργαλείο. Συνεπώς, όλες οι
αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν έγιναν μέσω της χρήσης του λογισμικού της IBM, το SPSS V.25.
Στη συνέχεια, αφού τοποθετήθηκαν όλα τα δεδομένα στο SPSS έπρεπε να έχουν την κατάλληλη
μορφή

προκειμένου

να

μην

προκύψουν

λανθασμένα

αποτελέσματα.

Επομένως,

αφού

πραγματοποιήθηκε αυτός ο έλεγχος το πρώτο βήμα ήταν να ελεγχθούν οι μεγαλύτερες και οι μικρότερες
τιμές κάθε πρότασης καθώς και οι τιμές που λείπουν. Έπειτα, έγινε έλεγχος της αξιοπιστίας του
Cronbach a για κάθε μεταβλητή και όπου χρειάστηκε πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες διορθώσεις.
Για παράδειγμα, κάποιες προτάσεις έπρεπε να αντιστραφούν, καθώς μία μεταβλητή παρουσίαζε πάρα
πολύ μικρό δείκτη αξιοπιστίας και συγκεκριμένα η «αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου στην
παιχνιδοποίηση». Το δεύτερο βήμα στο στατιστικό πακέτο ήταν να ομαδοποιηθούν οι μεταβλητές με
τον υπολογισμό του μέσου όρου των προτάσεων σε μία ευρύτερη κατηγορία και στη συνέχεια ο έλεγχος
κανονικότητας των καινούριων μεταβλητών που δημιουργήθηκαν. Από τον έλεγχο κανονικότητας που
πραγματοποιήθηκε όλες οι μεταβλητές ήταν κανονικές εκτός από την εμπειρία στα βιντεοπαιχνίδια η
οποία δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή ωστόσο συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση των δεδομένων.
Το τέταρτο βήμα ήταν να γίνουν οι συσχετίσεις (correlations) προκειμένου να βρεθεί ο συντελεστής
συσχέτισης pearson r για κάθε ομαδοποιημένη μεταβλητή.
Επιπρόσθετα, τα επόμενα βήματα ήταν εξίσου σημαντικά και αφορούσαν τον έλεγχο των επτά
υποθέσεων που διατυπώθηκαν. Συγκεκριμένα, οι τρεις πρώτες υποθέσεις εξετάστηκαν με την ανάλυση
γραμμικής παλινδρόμησης, καθώς υπήρχαν μία ανεξάρτητη μεταβλητή και μία εξαρτημένη. Οι άλλες
τέσσερις υποθέσεις μέσα στις οποίες εμπλέκονται οι ρυθμιστικοί παράγοντες κρίθηκε απαραίτητο να
ελεγχθούν βάση της ανάλυσης της ιεραρχικής παλινδρόμησης καθώς με αυτόν τον τρόπο θα φανεί εάν
ενισχύουν ή εξασθενούν τη σχέση της ανεξάρτητης μεταβλητής με την εξαρτημένη. Περισσότερα θα
αναφερθούν στο κεφάλαιο «ανάλυση αποτελεσμάτων».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
7.1. Δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a
Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a βρέθηκε για κάθε μία μεταβλητή ξεχωριστά που
χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα. Αρχικά, η πρώτη μεταβλητή, η «αυτοαποτελεσματικότητα
του ατόμου στη χρήση της παιχνιδοποίησης», βρέθηκε με μέτριο δείκτη αξιοπιστίας Cronbach a .62
αποτελούμενη από 8 προτάσεις. Η δεύτερη μεταβλητή, η «αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης»,
παρουσίασε υψηλό δείκτη αξιοπιστίας Cronbach a .80 και περιείχε 6 προτάσεις. Η τρίτη μεταβλητή, η
«ευκαιρία για απόδοση», παρουσίασε υψηλή αξιοπιστία με δείκτη αξιοπιστίας Cronbach a .87
αποτελούμενη από 4 προτάσεις. Στη συνέχεια η τέταρτη μεταβλητή, η «αντιλαμβανόμενη απόδοση των
αποτελεσμάτων», εμφάνισε ικανοποιητικό δείκτη αξιοπιστίας Cronbach a .79 περιλαμβάνοντας 3
προτάσεις. Οι υπόλοιπες μεταβλητές αποτελούσαν τους ρυθμιστικούς παράγοντες. Από αυτές, η
«δυνατότητα παραποίησης», εμφάνισε ικανοποιητικό δείκτη αξιοπιστίας Cronbach a .72 αποτελούμενη
από 4 προτάσεις. Η «προτίμηση για τα βιντεοπαιχνίδια» εμφάνισε υψηλό δείκτη αξιοπιστίας Cronbach
a .91 περιλαμβάνοντας 3 προτάσεις. Τέλος, η «εμπειρία στα βιντεοπαιχνίδια» είχε υψηλό δείκτη
αξιοπιστίας .92 με 5 προτάσεις αντίστοιχα. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται ο δείκτης αξιοπιστίας
Cronbach a για κάθε μεταβλητή που συμπεριλήφθηκε.

7.2. Περιγραφική Στατιστική
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης καμία μεταβλητή δεν παρουσίασε
εξαιρετικά ισχυρή θετική συσχέτιση με κάποια άλλη r= .81-1.00, ούτε επίσης ισχυρή θετική σχέση r=
.61-.80. Συνεπώς με βάση τα αποτελέσματα του πίνακα που εμφανίζεται παρακάτω, η
«αυτοαποτελεσματικότητα στην παιχνιδοποίηση» εμφανίζει μέτρια θετική σχέση (r= .52, p<.01) με την
«αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης» και με την «ευκαιρία για απόδοση» (r= .46, p<.01) Έπειτα, η
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«ευκαιρία για απόδοση» παρουσιάζει μέτρια θετική σχέση (r= .42, p<.01) με την «αντιλαμβανόμενη
απόδοση αποτελεσμάτων» καθώς και με την «προτίμηση για βιντεοπαιχνίδια» (r= .43, p<.01).
Από την άλλη, μικρή θετική συσχέτιση παρουσιάζεται μεταξύ της μεταβλητής
«αυτοαποτελεσματικότητα στη παιχνιδοποίηση» και των παρακάτω μεταβλητών: 1) «αντιλαμβανόμενη
απόδοση αποτελεσμάτων» (r= .38, p<.01), 2) «προτίμηση για βιντεοπαιχνίδια» (r= .36, p<.01) και 3)
«εμπειρία στα βιντεοπαιχνίδια» (με τον συντελεστή συσχέτισης Pearson της τελευταίας να βρίσκεται
στο επιτρεπτό όριο για μία μέτρια θετική συσχέτιση) (r= .21, p<.01). Ακόμη, η «αντιλαμβανόμενη
ευκολία χρήσης» παρουσιάζει μικρή θετική συσχέτιση με την «ευκαιρία για απόδοση» (r= .23, p<.01),
με την «αντιλαμβανόμενη απόδοση αποτελεσμάτων» (r= .33, p<.01), με την «δυνατότητα
παραποίησης» (r= .25, p<.01), με την «προτίμηση για βιντεοπαιχνίδια» (r= .38, p<.01) και τέλος με την
«εμπειρία στα βιντεοπαιχνίδια» (r= .24, p<.01).
Επιπλέον, η «αντιλαμβανόμενη απόδοση» των αποτελεσμάτων παρουσιάζει μικρή θετική
συσχέτιση με την «προτίμηση για βιντεοπαιχνίδια» και την «εμπειρία στα βιντεοπαιχνίδια», με
συντελεστή συσχέτισης (r= .27, p<.01) και (r= .26, p<.01) αντίστοιχα. Ακόμη, η «δυνατότητα
παραποίησης» εμφανίζει μικρή θετική συσχέτιση με την «αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης» (r= .25,
p<.01). Τέλος, η «προτίμηση για βιντεοπαιχνίδια» παρουσιάζει επίσης μικρή θετική σχέση με την
«εμπειρία στα βιντεοπαιχνίδια» (r= .35, p<.01). Από την άλλη μεριά αξίζει να αναφερθούν και οι πολύ
μικρές θετικές σχέσεις που υπάρχουν και συγκεκριμένα ανάμεσα στην «εμπειρία στα βιντεοπαιχνίδια»
με την «ευκαιρία για απόδοση» (r= .20, p<.01) καθώς και με τη «δυνατότητα παραποίησης» (r= .13,
p<.01). Ολοκληρώνοντας, αφού αναφέρθηκαν λεπτομερώς οι αναλύσεις με τους συντελεστές
συσχέτισης, στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις κάθε
μεταβλητής καθώς και η μεταβλητή της ηλικίας των ανθρώπων που συμμετείχαν. Η συγκεκριμένη δεν
φαίνεται να παρουσιάζει κάποια σημαντική συσχέτιση με τις βασικές μεταβλητές της έρευνας.
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7.3. Έλεγχος Υποθέσεων
Για τον έλεγχο της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης πραγματοποιήθηκε η ανάλυση της απλής
γραμμικής παλινδρόμησης (Linear Regression Analysis) με την μέθοδο Enter. Ειδικότερα, ως
ανεξάρτητη ορίστηκε η μεταβλητή

αυτοαποτελεσματικότητα στην παιχνιδοποίηση» ενώ ως

εξαρτημένη η «αντιλαμβανόμενη απόδοση των αποτελεσμάτων». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που
παρουσιάζονται

στον

παρακάτω

πίνακα

η

«αυτοαποτελεσματικότητα

του

ατόμου

στην

παιχνιδοποίηση» παρουσιάζει στατιστικώς σημαντική μικρή θετική σχέση με την «ευκαιρία για
απόδοση» (β=.38, t=6.18, p<.001) Συνεπώς, με βάση τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα γίνεται
αντιληπτό ότι η πρώτη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται καθώς υπάρχει θετική στατιστική
σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Αξίζει να τονιστεί ότι το φαινόμενο της
πολυσυγγραμμικότητας (multicollinearity) δεν εμφανίστηκε. Παρακάτω παρουσιάζονται λεπτομερώς
τα αποτελέσματα του πίνακα καθώς και ο συντελεστής προσδιορισμού.

Για την εξέταση της δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης ως ανεξάρτητη μεταβλητή ορίστηκε η
«αυτοαποτελεσματικότητα στην παιχνιδοποίηση» και ως εξαρτημένη μεταβλητή η «ευκαιρία για
απόδοση». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα η «αυτοαποτελεσματικότητα στην
παιχνιδοποίηση» παρουσιάζει στατιστικώς σημαντική μέτρια θετική σχέση με την εξαρτημένη
μεταβλητή δηλαδή την «ευκαιρία για απόδοση»

(β=.45, t=7.62, p<.001). Συνεπώς, η δεύτερη

ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται καθώς και η «αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου στην
παιχνιδοποίηση» μπορεί να προβλέψει την εξαρτημένη μεταβλητή «ευκαιρία για απόδοση». Αξίζει να
τονιστεί ότι το φαινόμενο της πολυσυγγραμμικότητας (multicollinearity) δεν εμφανίστηκε. Παρακάτω
παρουσιάζονται λεπτομερώς τα αποτελέσματα του πίνακα καθώς και ο συντελεστής προσδιορισμού.
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Επιπρόσθετα, για την εξέταση της τρίτης ερευνητικής υπόθεσης ως ανεξάρτητη μεταβλητή
ορίστηκε η «αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης» και ως εξαρτημένη μεταβλητή η «ευκαιρία για
απόδοση». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα η «αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης»
παρουσιάζει στατιστικώς σημαντική μικρή θετική σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή «ευκαιρία για
απόδοση» (β=.23, t=3.56, p<.001). Συνεπώς, η τρίτη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται καθώς και η
«αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης» μπορεί να προβλέψει την εξαρτημένη μεταβλητή «ευκαιρία για
απόδοση». Αξίζει να τονιστεί ότι το φαινόμενο της πολυσυγγραμμικότητας (multicollinearity) δεν
εμφανίστηκε. Παρακάτω παρουσιάζονται λεπτομερώς τα αποτελέσματα του πίνακα καθώς και ο
συντελεστής προσδιορισμού.

Προτού προχωρήσουμε στην εξέταση των άλλων τεσσάρων ερευνητικών υποθέσεων αξίζει να
τονιστεί ο ρόλος του ρυθμιστικού παράγοντα (moderator) ανάμεσα στη σχέση της ανεξάρτητης
μεταβλητής και της εξαρτημένης. Η ανάλυση ρύθμισης (moderation analysis) πραγματοποιείται όταν
πρέπει να διερευνηθεί η επίδραση του moderator ή όχι στη σχέση της ανεξάρτητης μεταβλητής Χ με
την εξαρτημένη Υ. Οι Garcia, Kenny και Ledermann (2014) διαπίστωσαν ότι η ρυθμιστική μεταβλητή
τροποποιεί, δηλαδή ενισχύει ή εξασθενεί ή ακόμα αντιστρέφει τελείως τη σχέση της ανεξάρτητης με
την εξαρτημένη μεταβλητή. Με λίγα λόγια η ρυθμιστική μεταβλητή εξετάζει το κατά πόσο μπορεί να
επιδράσει στη σχέση και στην αλληλεπίδραση της ανεξάρτητης με την εξαρτημένη. Ακόμη, οι Preacher,
Rucker και Hayes (2007, p.191) ανέφεραν και αυτή με τη σειρά τους τη δική τους ερμηνεία, η οποία
συνίσταται στο ότι «η ρυθμιστική μεταβλητή W αλληλεπιδρά με την ανεξάρτητη Χ στην πρόβλεψη της
εξαρτημένης Υ όταν η δυναμική της παλινδρόμησης μεταξύ της Χ και της Υ μεταβάλλεται ως
συνάρτηση της W». Τέλος, σύμφωνα με τον Stone (1988) αν αλλάξει ο συντελεστής προσδιορισμού R2
και αν το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του F είναι στατιστικά σημαντικό, τότε η ρυθμιστική
μεταβλητή θεωρείται ότι επιδρά στη σχέση της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης.
Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση της ρυθμιστικής μεταβλητής στη σχέση ανεξάρτητης
και εξαρτημένης μεταβλητής, πραγματοποιήθηκε η ιεραρχική ανάλυση παλινδρόμησης. Μέσω των δύο
βημάτων της συγκεκριμένης ανάλυσης θα ελεγχθεί το R2 του ρυθμιστικού παράγοντα καθώς και το
επίπεδο σημαντικότητας του F. Όσον αφορά τον έλεγχο της τέταρτης υπόθεσης «η εμπειρία στα
βιντεοπαιχνίδια» δεν παρουσίασε διαφορά στο R2 και η μεταβολή της σχέσης ήταν μη στατιστικώς
σημαντική (R2=.22, p>.05). Συνεπώς, η συγκεκριμένη υπόθεση απορρίπτεται καθώς η «εμπειρία στα
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βιντεοπαιχνίδια» δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ρυθμιστικός παράγοντας στη σχέση της
«αυτοαποτελεσματικότητας στην παιχνιδοποίηση» και της «ευκαιρίας για απόδοση» δεδομένου ότι δεν
βρέθηκε στατιστικώς σημαντική μεταβολή (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%) και αλλαγή στο
συντελεστή προσδιορισμού (R2).
Επιπλέον, όσον αφορά την εξέταση της πέμπτης ερευνητικής υπόθεσης η «εμπειρία στα
βιντεοπαιχνίδια» δεν παρουσίασε καμία διαφορά στον συντελεστή προσδιορισμού (R2) και δεν βρέθηκε
καμία μεταβολή σε επίπεδο σημαντικότητας του 5% (R2=.07, p>.05) Συνεπώς, η συγκεκριμένη
ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται, με την «εμπειρία στα βιντεοπαιχνίδια» να μην λειτουργεί τελικά ως
ρυθμιστικός παράγοντας. Ακόμη, όσον αφορά τον έλεγχο της έκτης ερευνητικής υπόθεσης σύμφωνα
με τα αποτελέσματα του πίνακα ήταν βέβαιο ότι η «δυνατότητα παραποίησης» εξασθενεί τη σχέση της
«αυτοαποτελεσματικότητας στην παιχνιδοποίηση» με την «ευκαιρία για απόδοση». Παρατηρήθηκε
μικρή αλλαγή στο R2=.23 και βρέθηκε στατιστικώς σημαντική μεταβολή (R2=.23, p=.<.05). Συνεπώς,
σύμφωνα με τον πίνακα που παρουσιάζεται παρακάτω η «δυνατότητα παραποίησης» έχει αρνητική
ρυθμιστική επίδραση στη σχέση αυτή με αποτέλεσμα να επιβεβαιώνεται η συγκεκριμένη ερευνητική
υπόθεση.
Ολοκληρώνοντας, η τελευταία ερευνητική υπόθεση ήταν αν η «προτίμηση για τα βιντεοπαιχνίδια»
μπορεί να ενισχύσει τη σχέση της «αντιλαμβανόμενης ευκολίας χρήσης» με την «ευκαιρία για
απόδοση». Με βάση τα αποτελέσματα, αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ρυθμιστική μεταβλητή,
διότι, παρόλο που παρατηρείται ελάχιστη αλλαγή στο R2 το επίπεδο σημαντικότητας του F, δεν
παρουσίασε κάποια στατιστικώς σημαντική μεταβολή (R2=.20, p= >.05). Συνεπώς, η συγκεκριμένη
ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται. Αναλυτικότερα, οι τιμές R2, ΔR2, ΔF και p των παραπάνω
μεταβλητών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον πίνακα που ακολουθεί.
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7.4. Συμπληρωματικές Αναλύσεις
Πέρα από τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν περαιτέρω
αναλύσεις σχετικά με τους προβλεπτικούς παράγοντες των αντιλήψεων των υποψηφίων και των
ρυθμιστικών μεταβλητών. Οι παραπάνω μεταβλητές εξετάστηκαν με βάση τις δύο κατηγορίες φύλου,
άνδρες και γυναίκες. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα
(independent samples t-test) για να ελεγχθεί η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των μέσων όρων
σε δύο διαφορετικές ομάδες-δείγματα. Αρχικά, με βάση τα αποτελέσματα του πίνακα στην
«αυτοαποτελεσματικότητα στην παιχνιδοποίηση» φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ
των ανδρών και των γυναικών του δείγματος. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στον μέσο όρο των ανδρών
(Μ.Ο=3.72, Τ.Α=.51) και τον μέσο όρο των γυναικών (Μ.Ο=3.52, Τ.Α=.43) παρατηρούνται διαφορές
και συγκεκριμένα στατιστικώς σημαντικές (p<.01). Η δεύτερη μεταβλητή που εξετάστηκε σύμφωνα με
το t-test ήταν «η εμπειρία στα βιντεοπαιχνίδια». Παρατηρήθηκε τεράστια διαφορά ανάμεσα στους
μέσους όρους των ανδρών (Μ.0=3.07, Τ.Α=1.13) και των γυναικών (Μ.Ο=2.04, Τ.Α=.91) και
συγκεκριμένα στατιστικώς σημαντική διαφορά (p<.0001).
Επιπρόσθετα, με βάση τα αποτελέσματα του πίνακα η μεταβλητή «προτίμηση για βιντεοπαιχνίδια»
παρουσιάζει και αυτή διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Ειδικότερα, ο μέσος όρος των ανδρών
(Μ.0=3.57, Τ.Α=1.00) είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερος με p<.04 από τον μέσο όρο των
γυναικών (Μ.0=3.29, Τ.Α=.99) Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα του πίνακα δεν παρουσιάζονται άλλες
στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα και συγκεκριμένα με την μεταβλητή
αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης και τη δυνατότητα παραποίησης των απαντήσεων των
αξιολογούμενων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
8.1. Συμπεράσματα
Δεδομένης της ανάπτυξης του ψηφιακού μετασχηματισμού, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις
αναζητούν τρόπους έτσι ώστε να ενσωματώσουν στις πολιτικές τους καινοτόμες τεχνολογικές
πρακτικές για την επιλογή ταλαντούχων ανθρώπων. Μία από αυτές τις πρακτικές είναι και η
παιχνιδοποίηση, την οποία χρησιμοποιούν πολλοί οργανισμοί ως μέθοδο επιλογής προσωπικού.
Πρόκειται για μία τάση που βρίσκεται στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια. Η ενσωμάτωση των
υπολογιστών και των υπόλοιπων τεχνολογικών μέσων έχει άμεσο αντίκτυπο στην επιλογή προσωπικού
(Viswesvaran, 2003). Επίσης, σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί οι αντιλήψεις των υποψηφίων
απέναντι στις τεχνολογικές μεθόδους επιλογής είναι θετικές (Baron & Austin, 2000). Συνεπώς, καθώς
η παιχνιδοποίηση, ως μέθοδος επιλογής προσωπικού, δεν είναι ιδιαίτερα διευρυμένη στην Ελλάδα και
ο τομέας των αντιδράσεων των υποψηφίων απέναντι στις σύγχρονες μεθόδους δεν έχει μελετηθεί
επαρκώς, η συγκεκριμένη έρευνα πρόκειται να ενισχύσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία.
Αναλυτικότερα, εξετάστηκαν τυχόν συσχετίσεις, οι προβλεπτικοί και ρυθμιστικοί παράγοντες που
ενισχύουν ή εξασθενούν τις αντιδράσεις των υποψηφίων, τα οποία θα αναλυθούν περαιτέρω στη
συνέχεια.
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Αρχικά, όσον αφορά τις συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν, μέτρια θετική σχέση
παρουσιάζει η «αυτοαποτελεσματικότητα στην παιχνιδοποίηση» με την «ευκολία χρήσης της». Είναι
κάτι που επιβεβαιώνεται από τις έρευνες του Devaraj και των συνεργατών του (2008) καθώς και από
τους

Venkatesh

και

Davis

(1996).

Όσον

αφορά

την

πρώτη

ερευνητική

υπόθεση

η

«αυτοαποτελεσματικότητα στην παιχνιδοποίηση» μπορεί να προβλέψει την «αντιλαμβανόμενη
απόδοση αποτελεσμάτων». Συνεπώς, είναι κάτι που επιβεβαιώνεται από τις έρευνες των Zibaras και
Patterson (2015)

και του Ryan και των συνεργατών του (1996), το γεγονός ότι η

αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου μπορεί να λειτουργήσει και ως προβλεπτικός παράγοντας για τις
αντιλήψεις των υποψηφίων και συγκεκριμένα για την αντιλαμβανόμενη απόδοση των αποτελεσμάτων.
Αυτό βέβαια, έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα των του Wang και του Wu (2008), οι οποίοι
διαπίστωσαν ότι η αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου δεν μπορεί να
αντιλαμβανόμενη

απόδοση

των

αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα

με

την

προβλέψει την
βιβλιογραφία

η

αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου παρουσιαζόταν ως αποτέλεσμα (outcome) στις έρευνες που
διεξάχθηκαν και όχι ως προβλεπτικός παράγοντας. Για παράδειγμα, ο Saemi και οι συνάδελφοί του
(2012) βρήκαν ότι τα άτομα που λαμβάνουν θετική ανατροφοδότηση για την απόδοσή τους
παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας. Την ίδια άποψη είχαν σχηματίσει και
διάφοροι άλλοι ερευνητές (Chan & Lam, 2010; Mahoney και συν., 2008).
Επιπλέον, όσον αφορά τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση που διατυπώθηκε, αποδείχθηκε ότι η
«αυτοαποτελεσματικότητα στην παιχνιδοποίηση» μπορεί να προβλέψει την «ευκαιρία για απόδοση».
Το συγκεκριμένο συμπέρασμα μπορεί να στηριχθεί με τα ευρήματα της Bauer και των συνεργατών της
(1998), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου κατά τη διάρκεια του τεστ
συσχετίζεται θετικά με την ευκαιρία για απόδοση. Το αποτέλεσμα της υπόθεσής μας μπορεί να
υποστηριχθεί και από την έρευνα που είχε διεξάγει ο Ford και οι συνεργάτες του (1992), η οποία
αποδεικνύει ότι η αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου μπορεί να προβλέψει την ευκαιρία για
απόδοση.
Όσον αφορά την τρίτη ερευνητική υπόθεση αποδείχτηκε ότι η «αντιλαμβανόμενη ευκολία
χρήσης» μπορεί να προβλέψει τις αντιδράσεις των υποψηφίων και συγκεκριμένα την «ευκαιρία για
απόδοση» κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα της Brenner και των συνεργατών της
(2016).
Ακόμη, όσον αφορά την τέταρτη ερευνητική υπόθεση η «εμπειρία των υποψηφίων στα
βιντεοπαιχνίδια» δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ρυθμιστικός παράγοντας ανάμεσα στη σχέση της
αυτοαποτελεσματικότητας στην παιχνιδοποίηση και της ευκαιρίας για απόδοσης. Παρόλο που η Bauer
και οι συνεργάτες της (2006) είχαν αποδείξει, ότι η εμπειρία του ατόμου μπορεί να λειτουργήσει ως
ρυθμιστική μεταβλητή για τις αντιδράσεις των υποψηφίων, στη συγκεκριμένη έρευνα αυτό δεν
επιβεβαιώθηκε. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα του Igbaria και
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Iivari (1995), οι οποία είχαν βρει ότι η προηγούμενη εμπειρία του ατόμου επηρεάζει την
αυτοαποτελεσματικότητά του κατά τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η πέμπτη ερευνητική υπόθεση αφορούσε τον ρυθμιστικό ρόλο της «εμπειρίας στα
βιντεοπαιχνίδια» και της επίδρασής της στη σχέση της «αντιλαμβανόμενης ευκολίας χρήσης» με την
«ευκαιρία για απόδοση». Η συγκεκριμένη ερευνητική υπόθεση απορρίφθηκε κάτι το οποίο έρχεται σε
αντίθεση με τα ευρήματα των Bajaj και Nidumolu (1998), οι οποίοι είχαν αποδείξει ότι η προηγούμενη
εμπειρία των ατόμων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές επηρεάζουν την αντιλαμβανόμενη ευκολία
χρήσης των ατόμων προς αυτούς. Συνεπώς, η προηγούμενη εμπειρία των ατόμων δεν φαίνεται να
επηρεάζει την ευκολία χρήσης του παιχνιδιού και συνεπώς τις αντιδράσεις τους.
Η έκτη υπόθεση αφορούσε την «δυνατότητα παραποίησης» και το ρυθμιστικό ρόλο στη σχέση
της «αυτοαποτελεσματικότητας στην παιχνιδοποίηση» με την «ευκαιρία για απόδοση». Σύμφωνα με
την βιβλιογραφία έχει βρεθεί ότι η δυνατότητα παραποίησης αποτελεί μία από τις κυριότερες ανησυχίες
που επηρεάζουν τις αντιδράσεις των υποψηφίων (Gilliland, 1995). Το συμπέρασμα ήταν ότι οι ψευδείς
απαντήσεις τους εξασθενούν τη συγκεκριμένη σχέση. Επίσης, αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα
ευρήματα της Bauer και των συνεργατών της (2011), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η παραποίηση των
απαντήσεων των υποψηφίων επηρεάζει αρνητικά την ευκαιρία για απόδοση. Το γεγονός ότι πρόκειται
για την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω της παιχνιδοποίησης και όχι μέσω ενός απλού τεστ, το
αποτέλεσμα της υπόθεσης έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τον Armstrong και τους συναδέλφους του
(2016). Είχαν αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι δύσκολο να παραποιήσουν τις
απαντήσεις τους οι υποψήφιοι καθώς τα στοιχεία που ενσωματώνονται στο παιχνίδι είναι αυτά που τους
αποτρέπουν να ψεύδονται. Βέβαια, το εύρημα της συγκεκριμένης έρευνας έρχεται και σε αντίθεση με
την έρευνα της Ones και των συνεργατών της (1996), που αναφέρουν ότι η

παραποίηση των

απαντήσεων δεν επηρεάζει τη χρήση της μεθόδου επιλογής.
Ολοκληρώνοντας, το συμπέρασμα της τελευταίας ερευνητικής υπόθεσης ήταν ότι η προτίμηση
των ατόμων για τα βιντεοπαιχνίδια δεν διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στη σχέση της ευκολίας χρήσης
της παιχνιδοποίησης με την ευκαιρία για απόδοση. Συνεπώς, η προτίμηση των ατόμων δεν επηρεάζει
τις αντιδράσεις τους προς το παιχνίδι.

8.2. Περαιτέρω Συμπεράσματα
Από τον έλεγχο του t-test προέκυψε ότι οι άνδρες παρουσιάζουν μεγαλύτερη
αυτοαποτελεσματικότητα στην παιχνιδοποίηση από ότι οι γυναίκες. Αυτό το γεγονός μπορεί να
επιβεβαιωθεί και από την έρευνα των Roach και συν. (2011) και Saleem και συν. (2011). Όμως το
συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα των Salanova και συνεργατών (2000),
που υποστηρίζουν ότι η αυτοαποτελεσματικότητα δεν εμφανίζει διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα.
Επίσης, η αντιλαμβανόμενη ευκολίας χρήσης της παιχνιδοποίησης δεν παρουσίασε διαφορές ανάμεσα
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στα δύο φύλα και δεν ήταν στατιστικώς σημαντική. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην υψηλή
αυτοαποτελεσματικότητά τους. Όσο πιο υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα εμφανίζουν τόσο πιο πολύ
μειώνεται η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης ενός συστήματος (Venkatesh και Morris, 2000). Η
επόμενη μεταβλητή που εξετάστηκε σύμφωνα με το t-test ήταν η εμπειρία των υποψηφίων στα
βιντεοπαιχνίδια. Οι άνδρες παρουσίασαν μεγαλύτερο μέσο όρο από αυτό των γυναικών, με αποτέλεσμα
να θεωρείται πως έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και ενδιαφέρον από τις γυναίκες στα παιχνίδια και
γενικότερα στη τεχνολογία (Igbaria & συν. 1990; Potosky & Bobko, 1998; Potosky & Bobko, 2004). Η
μεγάλη εμπειρία στη χρήση υπολογιστών και γενικότερα της τεχνολογίας, υποδηλώνει τη θετική
αντίληψη του υποψηφίου για τη χρήση της παιχνιδοποίησης ως μέθοδος επιλογής προσωπικού.
Όσον αφορά τις προτιμήσεις του φύλου για τα βιντεοπαιχνίδια, οι άνδρες έδειξαν μεγάλη
προτίμηση προς τα συγκεκριμένα σε αντίθεση με τις γυναίκες. Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί και από
τους Hartmann & Klimmt (2006), οι οποίοι υποστηρίζουν τις διαφορές στις προτιμήσεις ανδρών και
γυναικών και από τον Yee (2008), ο οποίος δηλώνει την υπεροχή των ανδρών στα βιντεοπαιχνίδια.
Τέλος, ο τελευταίος έλεγχος διενεργήθηκε στη μεταβλητή δυνατότητα παραποίησης με τους άνδρες να
παραποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις απαντήσεις τους σε σχέση με τις γυναίκες.
8.3. Περιορισμοί Έρευνας
Σχεδόν σε κάθε ερευνητική εργασία εμφανίζονται περιορισμοί. Έτσι λοιπόν και στη
συγκεκριμένη εργασία δεν έλειψαν αρκετοί από αυτούς. Αρχικά, όσον αφορά το δείγμα που συμμετείχε
στην έρευνα, παρατηρήθηκε ότι ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος κυμάνθηκε στα 25.88 έτη. Αυτό
σημαίνει ότι οι περισσότεροι που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν μικρής ηλικίας και πιθανώς να ήταν
αρκετά εξοικειωμένοι και δεκτικοί με την τεχνολογία και πιθανώς με την παιχνιδοποίηση. Από την
άλλη, η συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας ίσως να επηρέαζε τα αποτελέσματα της έρευνας,
καθώς οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και συγκεκριμένα
με τις τεχνολογικές μεθόδους επιλογής προσωπικού. Επίσης, ένας άλλος βασικός περιορισμός που
αξίζει να αναφερθεί είναι ότι η έρευνα διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω ερωτηματολογίου. Είναι κάτι που
δυσκολεύει την επικοινωνία μεταξύ του μεταπτυχιακού φοιτητή και των εθελοντών. Επίσης, η μεγάλη
έκταση του ερωτηματολογίου πιθανώς κούρασε τους υποψήφιους εθελοντές επηρεάζοντας τις
απαντήσεις τους και δυσχεραίνοντας την εις βάθος κατανόηση των ερωτήσεων.
Επιπροσθέτως, οι περισσότεροι εθελοντές δεν είχαν μεγάλη εργασιακή εμπειρία, γεγονός που
υποδηλώνει πιθανή μη πρότερη επαφή με παρόμοιες τεχνολογικές μεθόδους όπως είναι η
παιχνιδοποίηση και συγκεκριμένα το παιχνίδι της Owiwi. Πάντως, αυτοί που δεν εργάζονταν ήταν πολύ
λιγότεροι σε σχέση με τους εργαζόμενους. Αυτό θα βοηθούσε περισσότερο στην ανάλυση των
αντιδράσεων τους στην παιχνιδοποίηση ως μέθοδο επιλογής προσωπικού. Επιπλέον, οι υποψήφιοι
γνώριζαν ότι η αλληλεπίδρασή τους με το παιχνίδι της Οwiwi αφορούσε αποκλειστικά και μόνο
ακαδημαϊκούς σκοπούς και όχι πραγματική διαδικασία επιλογής. Συνεπώς, αυτό το γεγονός ίσως να
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επηρέασε τις αντιδράσεις τους ως προς το ψυχομετρικό εργαλείο παιχνιδοποιημένης μορφής, καθώς σε
πραγματικές συνθήκες διαδικασίας επιλογής προσωπικού ίσως οι αντιδράσεις τους να ήταν
διαφορετικές. Ακόμη, καθώς η παιχνιδοποίηση είναι κάτι καινούριο για τις ελληνικές εταιρίες, η έρευνα
πάνω σε αυτή τη μέθοδο επιλογής είναι περιορισμένη και δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς οι αντιδράσεις
των υποψηφίων πάνω στη χρήση της. Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι οι συγκεκριμένες
διαστάσεις των αντιδράσεων των υποψηφίων μελετήθηκαν για πρώτη φορά, και πιθανώς τα
συμπεράσματα της έρευνας ίσως να είναι εσφαλμένα. Επίσης, ένας ακόμη περιορισμός είναι η
παραβίαση της ιδιωτικότητας των υποψηφίων. Είναι ένα κύριο ζήτημα το οποίο μπορεί να αποτρέψει
τα άτομα να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι καθώς πολλοί εμφανίζονται απρόθυμοι να
συμπληρώσουν για παράδειγμα τα προσωπικά τους στοιχεία στο διαδίκτυο.

8.4. Πρακτικές εφαρμογές
Με βάση τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας αξίζει να αναφερθεί ότι η
παιχνιδοποίηση και συγκεκριμένα το παιχνίδι της Owiwi ενδείκνυται ως μέθοδος επιλογής προσωπικού
καθώς οι αντιδράσεις των υποψηφίων ήταν θετικές. Το γεγονός ότι η αυτοαποτελεσματικότητα του
ατόμου στη παιχνιδοποίηση μπορεί να προβλέψει την ευκαιρία για απόδοση και την αντιλαμβανόμενη
απόδοση των αποτελεσμάτων των υποψηφίων είναι κάτι πολύ θετικό για τη συγκεκριμένη μέθοδο.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η εμπειρία και η προτίμηση των υποψηφίων για βιντεοπαιχνίδια δεν ενισχύει
ούτε εξασθενεί τις αντιδράσεις τους σχετικά με το παιχνίδι, υποδηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη μέθοδος
επιλογής έχει την ευρύτερη αποδοχή όλων και όχι αποκλειστικά αυτών που έχουν μια παραπάνω
εξοικείωση με τα βιντεοπαιχνίδια. Συνεπώς, οι οργανισμοί μπορούν να αντικαταστήσουν τις
παραδοσιακές μεθόδους επιλογής προσωπικού με ψηφιακές μεθόδους, όπως τη παιχνιδοποίηση. Ίσως,
οι οργανισμοί θα έπρεπε να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό της καθώς αν η ποιότητα του
σχεδιασμού δεν είναι καλή τότε οι υποψήφιοι μπορούν και παραποιούν τις απαντήσεις τους με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια το προφίλ του αξιολογούμενου. Συνεπώς, οι
οργανισμοί αυτό που οφείλουν να κάνουν είναι να «οχυρώσουν» με τα κατάλληλα στοιχεία παιχνιδιού
τη μέθοδο επιλογής που χρησιμοποιούν έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τα
καλύτερα ταλέντα που υπάρχουν στην αγορά και να αποτρέψουν την δυνατότητα ψευδών απαντήσεων.
Επίσης, οι οργανισμοί οφείλουν να παρέχουν ανατροφοδότηση στους υποψηφίους, καθώς κρίνεται
ιδιαίτερα σημαντική για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τους. Τέλος, μπορούν να
ενσωματώσουν τη παιχνιδοποίηση ως μέθοδο επιλογής προσωπικού για θέσεις που αφορούν νέους
ηλικιακά ανθρώπους.
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8.5. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
Το γεγονός ότι μελέτη των αντιδράσεων των υποψηφίων απέναντι στις σύγχρονες μεθόδους
επιλογής είναι αρκετά περιορισμένες, αυτό δίνει το έναυσμα στους ακαδημαϊκούς και στους
επαγγελματίες της ΔΑΔ να συνεχίσουν τις έρευνες πάνω στις ψηφιακές μεθόδους επιλογής
προσωπικού. Αυτό συμβαίνει καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί υπόκεινται ψηφιακό
μετασχηματισμό και αυτοματοποιούν πλέον όλες τις διαδικασίες τους. Συνεπώς, και με βάση τους
περιορισμούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως, το παιχνίδι πρέπει να δοκιμαστεί και από ανθρώπους
μεγαλύτερης ηλικίας προκειμένου να παρατηρηθούν οι αντιδράσεις τους σχετικά με αυτό. Μία άλλη
πρόταση είναι να αξιολογηθούν και οι αντιδράσεις ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων πάνω στην
παιχνιδοποίηση καθώς είναι σημαντικό να ερευνηθούν οι αντιδράσεις τους, έτσι ώστε να διερευνηθεί
εις βάθος η χρήση της παιχνιδοποίησης σε πολυπολιτισμικό δείγμα. Είναι σημαντικό μία τέτοια μέθοδος
να έχει την αποδοχή ανθρώπων διαφόρων εθνικοτήτων καθώς οι οργανισμοί δεν απαρτίζονται
αποκλειστικά και μόνο από τους πολίτες μίας συγκεκριμένης χώρας. Αξίζει να γίνει περαιτέρω έρευνα
πάνω στην εμπειρία και τη προτίμηση των υποψηφίων πάνω στις μεθόδους επιλογής που χρησιμοποιούν
τεχνολογικά μέσα, για να διαπιστωθεί αν επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους. Επίσης, να μελετηθεί η
επίδραση των ρυθμιστικών μεταβλητών στη σχέση της αντιλαμβανόμενης ευκολίας χρήσης και της
αυτοαποτελεσματικότητας του ατόμου στη παιχνιδοποίηση με την αντιλαμβανόμενη απόδοση των
αποτελεσμάτων, καθώς στη συγκεκριμένη έρευνα δεν εξετάστηκαν. Τέλος, ένα άλλο ζήτημα
μελλοντικής έρευνας είναι να ερευνηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου
ως προβλεπτικός παράγοντας καθώς και η σχέση της αντιλαμβανόμενης ευκολίας χρήσης ενός
συστήματος με την αντιλαμβανόμενη απόδοση των αποτελεσμάτων.
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