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NOWE METODY HRM W OCENIE POTENCJALNYCH 
PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW

NEW HRM METHODS IN THE ASSESSMENT 
OF POTENTIAL EMPLOYEES OF ENTERPRISES

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego dotyczącego oceny 
przez potencjalnych pracowników przedsiębiorstw kilku nowych metod rekrutacji kandy-
datów i  oceny pracowników bazujących na nowoczesnych technologiach informacyjno-
-komunikacyjnych. Przeprowadzone badanie zostało zrealizowane na próbie przypadkowej 
złożonej z  173 studentów UWM w  Olsztynie. Do realizacji badania został wykorzystany 
elektroniczny kwestionariusz ankiety. Udowodniono istnienie statystycznie istotnych zależ-
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ności między oceną potencjalnych pracowników nowych metod HRM a ich cechami spo-
łeczno-demograficznymi.

Słowa kluczowe: metody HRM, rekrutacja pracowników, technologie informacyjno-komu-
nikacyjne, wykorzystanie ICT w HRM

Abstract: The article presents the results of a survey on the assessment by potential employ-
ees of enterprises of new methods of recruitment of candidates and assessment of employees 
based on modern information and communication technologies. The study was carried out 
among 173 students, because it was recognized that they are people representing the highest 
level of digital skills. An electronic questionnaire was used to carry out the study. The exi-
stence of statistically significant relationships between the assessment of potential employ-
ees of new HRM methods and their socio-demographic features has been proven.

Keywords: HRM methods, recruitment of employees, information and communication 
technologies, use of ICT in HRM

Wstęp

Każde przedsiębiorstwo, które dba o swój rozwój, stara się efektywnie zarządzać 
kapitałem ludzkim. Dziś polskie firmy spotykają się z płynnością kadry, odczuwają 
skutki starzenia się społeczeństwa i emigracji zarobkowej młodych ludzi. W takich 
zmiennych warunkach pracodawcy są zmuszeni odpowiednio reagować na potrze-
by już zatrudnionych oraz dostosowywać się do ciągłego poszukiwania nowych wy-
kwalifikowanych pracowników.

Powszechna informatyzacja ma swoje odzwierciedlenie także w  stosowanych 
przez przedsiębiorstwa metodach HRM. Dziś nowoczesne ICT są wykorzystywane 
przy poszukiwaniu kandydatów, ich rekrutowaniu i aplikowaniu, selekcji oraz oce-
nie okresowej pracujących. Obecnie rekruterzy, naukowcy często mówią o e-HRM1. 
Zwiększenie zastosowania przez przedsiębiorstwa technologii informacyjnych 
w HR może być spowodowane tym, że co roku zwiększa się procent osób posiadają-
cych podstawowe lub wyższe niż podstawowe cyfrowe umiejętności. Umiejętności 
takie są typowe przede wszystkim dla osób młodych. Na przykład w roku 2017 aż 
85% osób w Polsce deklarujących wysokie umiejętności cyfrowe to młodzi ludzie 
w wieku od 16 do 24 lat i 72% w wieku od 25 do 34 lat2. Dane statystyczne potwier-
dzają odwrotną zależność między wiekiem a  takimi umiejętnościami: im starsze 

1  T. Bondarouk, Does e-HRM lead to better HRM service? „The International Journal of Human Re-
source Management” 2017, Vol. 28, Issue 9, https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1118139; E. Gala-
naki, A. Lazazzara, E. Parry, A Cross-National Analysis of E-HRM Configurations: Integrating the In-
formation Technology and HRM Perspectives, “Organizing for Digital Innovation” 2018, s. 261-276, 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-90500-6_20.pdf [dostęp: 12.09.2019].
2   Eurostat, Individuals’ level of digital skills, 2019, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=isoc_sk_dskl_i&lang=en, accessed 27 April 2019.



Nowe metody HRM w ocenie potencjalnych pracowników przedsiębiorstw 193

osoby, tym umiejętności cyfrowe były mniejsze. Oczekiwania obecnych i  poten-
cjalnych pracowników przedsiębiorstw, akceptacja przez nich wdrażanych metod 
HRM opartych na nowoczesnych ICT są bardzo ważne dla wykorzystania potencja-
łu efektywnościowego elektronicznego zarządzania zasobami ludzkimi.

Badacze poświęcili wiele uwagi w  swych publikacjach metodom zarządzania 
zasobami ludzkimi3. Natomiast w  dotychczasowych badaniach, publikacjach na-
ukowych czy innych opracowaniach rzadko rozpatrywano zagadnienia akceptacji 
przez pracowników zastosowania ICT w metodach HRM. Autor nie znalazł opinii 
na ten temat potencjalnych pracowników przedsiębiorstw.

Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonego badania an-
kietowego dotyczącego opinii potencjalnych pracowników przedsiębiorstw nt. wy-
branych kilku nowych metod HRM opartych na nowoczesnych ICT.

1. Hipotezy badawcze

Polscy rekruterzy uważają, że najbardziej przydatnymi w  procesie rekrutacji 
są portale LinkeIN, GoldenLine i  Facebook4. Rekruterzy najbardziej przykładają 
wagę między innymi do doświadczenia zawodowego i umiejętności kandydatów5. 
Właściciele dużych firm też często „szukają managerów i profesjonalistów z dużym 
doświadczeniem zawodowym oraz konkretnymi umiejętnościami”6. Na podstawie 
powyższego sensowna wydaje się hipoteza pierwsza:

H1. Gotowość do wykorzystania portali społecznościowych dla profesjonali-
stów LinkedIN i GoldenLine w celu wyszukiwania pracy jest tym większa, im więk-
sze są deklarowane umiejętności cyfrowe i doświadczenie zawodowe.

Coraz bardziej popularna wśród pracodawców i kandydatów staje się rekrutacja 
internetowa7. Wzrasta też poziom deklarowanych umiejętności cyfrowych młodych 
ludzi8. A wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego kandydatów może zwiększać 
się zaufanie do e-rekrutacji. Dlatego drugą hipotezę sformułowano następująco:

3  T. Listwan, Ł. Sułkowski, Metody i  techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2016; I.  Warwas, A.  Rogozińska-Pawełczyk, Zarządzanie zasobami ludzkimi w  nowocze-
snej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2018; H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organi-
zacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
4  E. Kotarba, Które portale i elementy profili są najważniejsze? Raport media społecznościowe w rekru-
tacji. Edycja druga, 2017, s. 38, https://www.lhhpolska.pl/sites/default/files/blog/LHH%20DBM%20-
-%20Raport%20Media%20spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe%20w%20rekrutacji.%20Edycja%20
druga.pdf, [dostęp: 8.07.2019].
5  Ibidem, s. 38-39.
6  S. Grzegorczyk, Social media w rekrutacji, 2017, https://abpraca.pl/aktualnosci/social-media-w-re-
krutacji/ [dostęp: 8.07.2019].
7   J.  Woźniak, Internetowa rekrutacja społecznościowa i  jej rozpowszechnienie, „Zeszyty Naukowe 
WSES w Ostrołęce” 2015, nr 1 (16).
8  Eurostat, Individuals’ level…
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H2. Gotowość studentów do aplikowania przez Internet jest tym większa, im 
większe są deklarowane umiejętności cyfrowe i doświadczenie zawodowe.

Przeprowadzenie rekrutacji „online czy za pomocą profilu w mediach społecz-
nościowych (…) stało się jednym z kluczowych elementów pozyskiwania pracow-
ników”9. Wraz z tym gotowość potencjalnych pracowników do ich oceny na podsta-
wie profilów społecznościowych może zależeć od cech społeczno-demograficznych 
respondentów, na przykład od płci, kierunku i typu studiów, doświadczenia zawo-
dowego i deklarowanych umiejętności cyfrowych.

H3. Istnieją statystycznie istotne związki między cechami społeczno-demogra-
ficznymi respondentów a gotowością do oceny kandydatów na podstawie profilów 
społecznościowych.

Już od wielu lat prowadzenie różnorodnych testów online jest popularne wśród 
pracodawców10. Zastosowanie różnych testów, zestawów pytań i zadań praktycznych 
pozwala pracodawcom wyselekcjonować potencjalnych pracowników z określony-
mi cechami11. Wraz z tym gotowość do uczestnictwa potencjalnych pracowników 
w takich testach nie jest oczywista. Wyrażenie zgody na testowanie może zależeć 
zarówno od doświadczenia zawodowego, jak i umiejętności cyfrowych. Dlatego ko-
lejna hipoteza zaproponowana w brzmieniu:

H4. Gotowość potencjalnych pracowników do przeprowadzenia różnorodnych 
testów online przy rekrutacji jest tym większa, im większe są deklarowane umiejęt-
ności cyfrowe i doświadczenie zawodowe.

Dziś coraz częściej przedsiębiorstwa stosują na różnych stanowiskach pracy spe-
cjalizowane programy monitoringu Time Tracker12. Wykorzystanie takich aplikacji po-
zwala pracodawcom obliczać czas i oceniać efektywność pracy swoich pracowników. 
Potencjalni pracownicy na ten temat mogą mieć różne zdania, na przykład wykorzy-
stanie takich programów jest stresujące i nie sprzyja efektywnej pracy, jest niezbędne 
dla motywacji pracownika lub ich zastosowanie nie wpływa na efektywność pracy pra-
cownika itd. Nastawienie na zastosowanie Time Traker może zależeć od zgody i chę-
ci uczestnictwa w rekrutacji internetowej i zastosowaniu nagrywanych wideorozmów. 

9  M. Kampioni-Zawadka, Wykorzystanie mediów społecznościowych w rekrutacji pracowników i ich wpływ 
na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014, nr 9 (270), 
s. 64; R. Sośnicka, Wykorzystanie portali społecznościowych w procesie rekrutacji, „Acta Universitatis Nicolai 
Copernici, Zarządzanie XLV” 2018, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.014.
10  InfoPraca.pl, Najpopularniejsze testy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 2011, http://weblog.infopra-
ca.pl/2011/05/najpopularniejsze-testy-podczas-rozmowy-kwalifikacyjnej/ [dostęp: 8.07.2019].
11   A.  Ludwiczyński, Alokacja zasobów ludzkich organizacji, [w:] H.  Król, A.  Ludwiczyński (red.), 
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006.
12  Dash Debasis, Farooq Rayees, Panda Jyoti Sankar, K.V. Sandhyavani, Internet of Things (IoT): The 
New Paradigm of HRM and Skill Development in the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0), „IUP 
Journal of Information Technology” Dec2019, Vol. 15, Issue 4, http://web.a.ebscohost.com/ehost/
pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=5de9d529-2665-49c2-93fd-04baa3941029%40sdc-v-sessmgr02 
[dostęp: 12.09.2019].
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Jeśli kandydat jest gotowy do nagrywania, to prawdopodobnie będzie przychylny i do 
„nagrywania” aktywności komputerowej. Wraz z tym ze zwiększeniem doświadczenia 
zawodowego chęć do totalnej kontroli aktywności może zmniejszać się, ponieważ za-
stosowanie takiego programu prawdopodobnie będzie odbierane jako brak zaufania 
pracodawcy do swojego pracownika. Może być również tak, że wraz ze zwiększeniem 
umiejętności cyfrowych gotowość do oceny z zastosowaniem programów śledzenia też 
będzie się zwiększać. Taka zależność jest możliwa dlatego, że wysokie umiejętności cy-
frowe mogą służyć pewności własnych kompetencji zawodowych, a to powoduje pozy-
tywne nastawienie wobec zastosowania Time Traker. Z uwzględnieniem powyższego 
ostatnia hipoteza badawcza może być sformułowana następująco:

H5. Przychylność wobec użycia Time Tracker w ocenie pracowniczej jest tym 
wyższa, im:

H5.1. wyższa gotowość do udziału w rekrutacji wideo;
H5.2. wyższa przychylność do rekrutacji internetowej;
H5.3. mniejsze doświadczenie zawodowe;
H5.4. wyższy deklarowany poziom umiejętności cyfrowych.

2. Stosowane w badaniu metody i narzędzia

Do badania opinii potencjalnych pracowników przedsiębiorstw nt. wykorzysta-
nia ICT w HRM wykorzystano opracowany elektroniczny kwestionariusz ankiety 
zawierający 24 pytania, wśród których 7 tworzy metryczkę13. Badanie zrealizowano 
od kwietnia do maja 2019 roku wśród studentów na Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W ankietowaniu wzięło 
udział 173 studentów, w tym 112 kobiet (64,7%) i 61 mężczyzn (35,3%). Decyzję 
o przeprowadzeniu badań wśród studentów podjęto, biorąc pod uwagę to, że opinie 
młodych ludzi świadczą o potencjale przyszłego rynku oraz ich myśleniu o przy-
szłej pracy i surowym ocenianiu pracodawców.

Wśród badanych respondentów na studiach stacjonarnych uczy się 135 osób 
(78,0%, w tym na I stopniu – 20,2%, na II stopniu – 57,8%), a na niestacjonarnych 38 
osób (22%, w tym na I stopniu – 12,2%, na II stopniu – 9,8%). Doświadczenie zawodowe 
ma 130 studentów (75,1% wszystkich respondentów), przy czym wynosi ono mniej niż 
1 rok – 65 osób (37,6%), od 2 do 5 lat – 52 osoby (30,1%), 6 i więcej lat – 13 osób (7,5%).

Ankietowanie zostało zrealizowano drogą mailową. Zgromadzone dane są anonimo-
we, nie zawierają żadnych informacji personalnych. Grupowanie, sortowanie i wstępna 
analiza zgromadzonych danych zostały dokonane przy zastosowaniu tabel przestawnych 
w arkuszu kalkulacyjnym. Do statystycznej analizy danych (tabele krzyżowe, testy chi-
-kwadrat, istotność statystyczna) wykorzystano pakiet IBM®SPSS®Statistics.

13  Formularz ankiety dostępny pod linkiem https://forms.gle/5k5H4ghpmBC1in9TA.
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3. Wyniki badań i analiz

W przeprowadzonym ankietowaniu grupa pytań od 1 do 4 dotyczyła wykorzy-
stania przez studentów serwisów i portali społecznościowych dla profesjonalistów 
oraz polskich serwisów specjalizowanych.

Wśród badanych 100,0% respondentów stanowią użytkownicy sieci Facebo-
ok. Mniej popularnymi sieciami są Instagram (66,5%) i Twitter (11,0%). Portali dla 
profesjonalistów używa jeszcze mniej respondentów, z LinkedIN i GoldenLine ko-
rzysta 12,1% badanych. W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące odpowiedzi na 
pytania 2-4 ankiety oraz pokazano istotność statystyczną zależności między nimi 
a pytaniami metryczkowymi. Pytania zostały sformułowane następująco:

•	 2. Czy kiedykolwiek korzystała Pani / korzystał Pan z serwisów społeczno-
ściowych (Facebook, Twitter, Instagram) w celu wyszukiwania pracy?

•	 3. Czy kiedykolwiek korzystała Pani / korzystał Pan z portali społeczno-
ściowych dla profesjonalistów (LinkedIN, GoldenLine) w celu wyszukiwania pracy?

•	 4. Czy kiedykolwiek korzystała Pani / korzystał Pan z polskich serwisów spe-
cjalizowanych w celu wyszukiwania pracy (Pracuj.pl, Jobs.pl, infoPraca.pl, indeed)?

Tabela 1. Korzystanie z serwisów społecznościowych i specjalizowanych w celu wyszukiwa-
nia pracy14 
Table 1. Using social networking sites and specialized to find work

Pytania metryczkowe Wyszukiwanie pracy przez
serwisy specjalizowane

Tak Nie

Tryb 
studiów

Stacjonarne 105 73,9% 30 96,8%
Niestacjonarne 37 26,1% 1 3,2%

Istotność statystyczna 0,004
LinkedIN i GoldenLine

Tak Nie

Kierunek 
studiów

Ekonomia 15 62,5% 33 22,1%
Zarządzanie 9 37,5% 116 77,9%

Istotność statystyczna 0,000
LinkedIN i GoldenLine

Tak Nie

Typ stu-
diów

I stopnia 2 8,3% 54 36,2%
II stopnia 22 91,7% 95 63,8%

14  W  tabeli 1  i w  kolejnych tabelach zostały zaprezentowane tylko statystycznie istotne zależności 
(p<0,05).
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Pytania metryczkowe Wyszukiwanie pracy przez
Istotność statystyczna 0,008

LinkedIN i GoldenLine
Tak Nie

Umie-
jętności 
cyfrowe

Raczej niskie 2 8,3% 2 1,3%
Zdecydowanie niskie 0 1 0,7%
Raczej podstawowe 0 22 14,8%
Zdecydowanie pod-

stawowe 2 8,3% 47 31,5%

Raczej wyższe niż 
podstawowe 18 75,0% 59 39,6%

Zdecydowanie wyższe 
niż podstawowe 2 8,3% 18 12,1%

Istotność statystyczna 0,003
Facebook, Twit-
ter i Instagram

LinkedIN 
i GoldenLine

serwisy
specjalizowane

Tak Tak Tak Nie Tak Nie

Do-
świad-
czenie 

zawodo-
we

Brak
21 22 0 43 27 16

21,9% 28,6% 0 28,9% 19,0% 51,6%

Do 1 roku
43 22 11 54 57 8

44,8% 28,6% 45,8% 36,2% 40,1% 25,8%

2-5 lat
29 23 10 42 47 5

30,2% 29,9% 41,7% 28,2% 33,1% 16,1%

6 lat i więcej
3 10 3 10 11 2

3,1% 12,9% 12,5% 6,7% 7,8% 6,5%
Istotność statystyczna 0,023 0,022 0,002

Źródło: opracowanie własne.

Przy wyszukiwaniu ofert pracy z serwisów społecznościowych Facebook, Insta-
gram i Twitter korzystało 55,6% badanych, natomiast z portali społecznościowych 
dla profesjonalistów LinkedIN i GoldenLine tylko 13,9%. Takie liczby są potwier-
dzeniem niewielkiej popularności takich portali i małego zaufania potencjalnych 
pracowników do ofert pracy, które mogą być zamieszczane w powszechnie dostęp-
nych i wyspecjalizowanych sieciach społecznościowych. W celu wyszukiwania pra-
cy studenci często korzystali z różnych specjalistycznych serwisów internetowych, 
zadeklarowało to 82,1% respondentów. Najbardziej popularną wśród ankietowa-
nych wyszukiwarką ofert pracy jest Pracuj.pl – 140 (98,6% osób korzystających).
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Przy zastosowaniu testów chi-kwadrat ustalono, że istotnymi statystycznie są 
zależności między:

•	 trybem studiów a  wykorzystaniem polskich serwisów specjalizowanych 
w celu wyszukiwania pracy (p=0,004). Z  takich serwisów częściej korzystają stu-
denci studiów stacjonarnych (73,9%) niż niestacjonarnych (26,1%);

•	 kierunkiem studiów a używaniem portali społecznościowych dla profesjo-
nalistów w celu wyszukiwania pracy (p=0,000). Z LinkedIN i GoldenLine częściej 
korzystają studenci kierunku ekonomia (62,5%) niż kierunku zarządzanie (37,5%);

•	 typem studiów a używaniem portali społecznościowych dla profesjonali-
stów w celu wyszukiwania pracy (p=0,008). Z LinkedIN i GoldenLine częściej ko-
rzystają studenci studiów II stopnia (91,7%) niż I stopnia (8,3%);

•	 umiejętnościami cyfrowymi a  używaniem portali społecznościowych dla 
profesjonalistów w celu wyszukiwania pracy (p=0,003). Z LinkedIN i GoldenLine 
najczęściej korzystają studenci, którzy deklarują podstawowe (8,3%) lub wyższe niż 
podstawowe (83,3%) umiejętności cyfrowe;

•	 doświadczeniem zawodowym a wykorzystaniem serwisów społecznościowych 
w celu wyszukiwania pracy (p=0,023). Facebook, Twitter i Instagram najczęściej używa-
ją do wyszukiwania pracy osoby posiadające doświadczenie zawodowe (78,1%);

•	 doświadczeniem zawodowym a  wykorzystaniem portali społecznościo-
wych dla profesjonalistów w celu wyszukiwania pracy (p=0,022). LinkedIN i Gol-
denLine do wyszukiwania pracy używają wyłącznie osoby posiadające jakiekolwiek 
doświadczenie zawodowe (100,0%);

•	 doświadczeniem zawodowym a wykorzystaniem polskich serwisów specja-
lizowanych w celu wyszukiwania pracy (p=0,002). Takich serwisów najczęściej uży-
wają do wyszukiwania pracy osoby posiadające doświadczenie zawodowe (81,0%).

Na podstawie przeprowadzonych testów chi-kwadrat nie odnotowano staty-
stycznie istotnego wpływu płci badanych osób na posługiwanie się portalami spo-
łecznościowymi przy wyszukiwaniu pracy (dla pytania 2  istotność statystyczna 
p=0,078, dla pytania 3 – p=0,257 i dla pytania 4 – p=0,218).

Pytania 6 i 7 ankiety dotyczyły sposobów i narzędzi aplikowania na określone stanowi-
ska. Respondentom do pytania nt. preferowanych sposobów aplikowania zaproponowano 
dwie odpowiedzi. Odpowiedź „przez Internet (wysyłanie dokumentów elektronicznych)” 
wybrało 130 osób (75,1%), a „tradycyjny (składanie dokumentów drukowanych osobiście 
lub przez pocztę)” zaznaczyły 43 osoby (24,9%). Taki rozkład może być potwierdzeniem 
popularności i zaufania do aplikowania online w porównaniu z tradycyjnymi sposobami. 
W tabeli 2 zaprezentowano odpowiedzi na pytanie 6 ankiety oraz pokazano istotność sta-
tystyczną zależności między nimi a dwoma pytaniami metryczkowymi.

Przy zastosowaniu testów chi-kwadrat ustalono, że istotnymi statystycznie są 
zależności między preferowanym sposobem aplikowania a:

•	 płcią (p=0,010). Gotowość do aplikowania przez Internet deklaruje 86,9% 
mężczyzn i 68,7% kobiet;
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•	 umiejętnościami cyfrowymi (p=0,016). Wraz ze wzrostem deklarowanych 
umiejętności cyfrowych zwiększa się procent respondentów gotowych do składania 
dokumentów aplikacyjnych przez Internet.

Tabela 2. Preferowane sposoby aplikowania na stanowisko w przypadku przyszłego wyszu-
kiwania pracy 
Table 2. Preferred ways to apply for a job for future job searches

Pytania metryczkowe
Odpowiedzi Istotność

staty-
stycznatradycyjny przez Internet

Płeć
Kobieta 35 31,3% 77 68,7%

0,010
Mężczyzna 8 13,1% 53 86,9%

Umiejęt-
ności 
cyfrowe

Raczej niskie 3 75,0% 1 25,0%

0,016

Zdecydowanie niskie 1 100,0% 0 0%
Raczej podstawowe 8 36,4% 14 63,6%
Zdecydowanie podstawowe 14 28,6% 35 71,4%
Raczej wyższe niż podstawowe 15 19,5% 62 80,5%
Zdecydowanie wyższe 
niż podstawowe 2 10,0% 18 90,0%

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone testy chi-kwadrat nie wykazały statystycznie istotnego wpły-
wu trybu (p=0,202), kierunku (p=0,436) i typu studiów (p=0,709) oraz doświadcze-
nia zawodowego (p=0,078) badanych studentów na wybór preferowanego sposobu 
aplikowania na stanowisko.

Kolejna grupa pytań (8-10) dotyczyła wstępnej oceny kandydatów przez rekru-
terów. Chodziło zwłaszcza o poznanie zdania respondentów w sprawie możliwo-
ści wstępnej oceny kandydatów na podstawie ich profilów społecznościowych oraz 
różnorodnych testów online. Wśród badanych osób nie ma jednoznacznego zdania 
nt. wstępnej oceny aplikujących na podstawie sieci społecznościowych Facebook, 
Twitter czy Instagram. Procent osób „za” i „przeciwko” jest praktycznie równy, gdyż 
45,1% wyraziło zgodę na taką ocenę, a 43,9% nie zgadza się na to. Natomiast swoją 
zgodę na wykorzystanie portali społecznościowych dla profesjonalistów LinkedIN 
i GoldenLine deklaruje 50,3% studentów, przy czym nie ma zdania na ten temat 
34,7% ankietowanych. W tabeli 3 zostały zaprezentowane dane dotyczące odpowie-
dzi na pytanie 8: „Rekruterzy coraz częściej dokonują wstępnej oceny kandydatów, 
przeglądając ich profile w  sieciach społecznościowych (Facebook, Twitter, Insta-
gram). Jakie jest Pani/Pana stanowisko wobec takiej oceny?” i 9: „Rekruterzy coraz 
częściej dokonują wstępnej oceny kandydatów, przeglądając ich profile na portalach 
społecznościowych dla profesjonalistów (LinkedIN, GoldenLine). Jakie jest Pani/
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Pana stanowisko wobec takiej oceny?”. W tabeli 3 pokazano istotność statystyczną 
zależności między nimi a pytaniami metryczkowymi.

Tabela 3. Ocena kandydatów na podstawie profilów społecznościowych 
Table 3. Evaluation of candidates based on social media profiles

Pytania metryczkowe
Zdecydowa-nie nie zga-

dzam się

Warianty odpowiedzi
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Pytanie 8. Ocena na podstawie profilów Facebook, Twitter i Instagram

Płeć
Kobieta 21 30 15 36 10

0,030
Mężczyzna 11 16 4 14 16

Do-
świad-
-czenie 

zawodo-
we

Brak 8 13 9 10 3

0,032
Do 1 roku 16 14 1 22 12

2-5 lat 7 16 5 14 10

6 lat i więcej 1 3 4 4 1

Pytanie 9. Ocena na podstawie profilów LinkedIN i GoldenLine

Kierunek 
studiów

Ekonomia 3 2 8 16 19
0,004

Zarządzanie 9 12 52 29 23

Typ stu-
diów

I stopnia 4 5 29 9 9
0,014

II stopnia 8 9 31 36 33

U
m

ie
ję

t-
no

śc
i c

yf
ro

w
e

Raczej niskie 1 0 1 1 1

0,016

Zdecydowa-
nie niskie 0 0 1 0 0

Raczej pod-
stawowe 3 0 8 9 2

Zdecydowa-
nie podsta-

wowe
1 10 20 11 7

Raczej wyż-
sze niż pod-

stawowe
6 4 27 16 24

Zdecydowa-
nie wyższe niż 
podstawowe

1 0 3 8 8

Źródło: opracowanie własne.
Przy zastosowaniu testów chi-kwadrat ustalono, że istotnymi statystycznie są 



Nowe metody HRM w ocenie potencjalnych pracowników przedsiębiorstw 201

zależności między:
•	 płcią a  stanowiskiem studentów co do oceny kandydatów na podstawie 

profilów Facebook, Twitter i Instagram (p=0,030). Mężczyźni częściej wyrażają zgo-
dę na przeprowadzenie takiej oceny (49,2%) niż kobiety (41,1%);

•	 doświadczeniem zawodowym a stanowiskiem studentów co do oceny kan-
dydatów na podstawie profilów Facebook, Twitter i  Instagram (p=0,032). Osoby 
posiadające doświadczenie zawodowe częściej zgadzają się na taką ocenę;

•	 kierunkiem studiów a stanowiskiem studentów co do oceny kandydatów na 
podstawie profilów LinkedIN i GoldenLine (p=0,004). Studenci kierunku zarządza-
nie częściej wyrażają zgodę na taką ocenę niż studenci kierunku ekonomia;

•	 typem studiów a stanowiskiem studentów co do oceny kandydatów na pod-
stawie profilów LinkedIN i GoldenLine (p=0,014). Częściej zgadzają się z taką oce-
ną studenci studiów II stopnia niż studenci I stopnia;

•	 umiejętnościami cyfrowymi a stanowiskiem studentów co do oceny kan-
dydatów na podstawie profilów LinkedIN i GoldenLine (p=0,016). Im większe de-
klarowane umiejętności cyfrowe respondentów, tym częściej wyrażają oni zgodę na 
zastosowanie profilów LinkedIN i GoldenLine do oceny przy rekrutowaniu.

Przeprowadzone testy chi-kwadrat nie wykazały statystycznie istotnego wpły-
wu trybu (p=0,439), kierunku (p=0,306) i typu studiów (p=0,067) oraz umiejętno-
ści cyfrowych (p=0,233) badanych studentów na akceptację wykorzystania profilów 
w  Facebooku, Twitterze i  Instagramie do wstępnej oceny aplikujących. Również 
nie mają statystycznie istotnego wpływu płeć (p=0,083), tryb studiów (p=0,999) 
i doświadczenie zawodowe (p=0,605) respondentów na akceptację wykorzystania 
profilów w LinkedIN i GoldenLine do początkowej oceny potencjalnych pracow-
ników. W przeciwieństwie do opinii nt. wykorzystania sieci społecznościowych we 
wstępnej ocenie kandydatów 90,8% wszystkich badanych osób wyraziłoby zgodę 
na uczestnictwo w różnorodnych testach online. Odpowiedzi respondentów na py-
tanie 10: „Wstępnej oceny kandydatów czasami dokonuje się na podstawie różno-
rodnych testów online. Czy wyraziłaby Pani / wyraziłby Pan jednoznaczną zgodę 
na uczestniczenie w takich testach?” zostały sprawdzone przy zastosowaniu testów 
chi-kwadrat. Ustalono, że istotną statystycznie jest zależność między umiejętnościa-
mi cyfrowymi a gotowością do testowania online (p=0,044). Im większe deklaro-
wane umiejętności, tym więcej studentów wyraziłoby zgodę na przeprowadzenie 
różnorodnych testów online. Wraz z tym testy chi-kwadrat nie wykazały statystycz-
nie istotnego wpływu płci (p=1,000), trybu (p=1,000), kierunku (p=0,385) i  typu 
studiów (p=0,587) oraz doświadczenia zawodowego (p=0,759) badanych osób na 
akceptację testowania online. W celu weryfikacji hipotezy piątej zostały przepro-
wadzone testy chi-kwadrat po kolei dla odpowiednich pytań, w trakcie których nie 
odnotowano statystycznie istotnego związku między przychylnością wobec użycia 
programów Time Traker a  gotowością do udziału w  wideorekrutacji (p=0,550), 



202 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

przychylnością do rekrutacji internetowej (p=0,786), doświadczeniem zawodowym 
(p=0,886) i deklarowanym poziomem umiejętności cyfrowych (p=0,355).

Również zastosowanie testów chi-kwadrat nie wykazało statystycznie istotnych 
związków między dalszymi pytaniami w ankiecie a cechami społeczno-demogra-
ficznymi badanych osób. W tabeli 4 została przedstawiona weryfikacja postawio-
nych hipotez badawczych.

Tabela 4. Weryfikacja hipotez badawczych 
Table 4. Verification of research hypotheses

Nr hipotezy Weryfikacja
H1 Pozytywna
H2 Częściowo pozytywna
H3 Pozytywna
H4 Częściowo pozytywna

H5

H5.1

Negatywna

Negatywna
H5.2 Negatywna
H5.3 Negatywna
H5.4 Negatywna

Źródło: opracowanie własne.

Wnioski i podsumowanie

 W przedstawionym opracowaniu zostało zbadane istnienie zależności między 
postawą potencjalnych pracowników wobec kilku wybranych metod HRM z zasto-
sowaniem ICT a cechami społeczno-demograficznymi respondentów. Dodatkowo 
została przeanalizowana przychylność studentów wobec użycia programów śledze-
nia aktywności pracowników Time Tracker w zależności od gotowości do rekrutacji 
internetowej oraz posiadanego doświadczenia zawodowego i deklarowanych umie-
jętności cyfrowych. Zrealizowane badania pozwalają na sformułowanie następują-
cych wniosków:

1) Istnieją statystycznie istotne związki między cechami społeczno-demogra-
ficznymi respondentów a wykorzystaniem sieci i portali społecznościowych w celu 
wyszukiwania pracy, w tym między:

•	 wykorzystaniem polskich serwisów specjalizowanych a  trybem studiów 
(p=0,004) i doświadczeniem zawodowym (p=0,002);

•	 używaniem portali społecznościowych dla profesjonalistów LinkedIN 
i GoldenLine a kierunkiem (p=0,000) i typem (p=0,008) studiów, umiejętnościami 
cyfrowymi (p=0,003) i doświadczeniem zawodowym (p=0,022);

•	 doświadczeniem zawodowym a wykorzystaniem serwisów społecznościo-
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wych Facebook, Twitter i Instagram (p=0,023).
2) Istnieją statystycznie istotne związki między płcią (p=0,010) i umiejętno-

ściami cyfrowymi (p=0,016) studentów a gotowością do aplikowania przez Internet.
3) Istnieją statystycznie istotne związki między cechami społeczno-demogra-

ficznymi respondentów a  akceptacją wykorzystania profilów w  Facebooku, Twit-
terze i  Instagramie oraz LinkedIN i GoldenLine do wstępnej oceny aplikujących, 
w tym między:

•	 gotowością do oceny kandydatów na podstawie profilów Facebook, Twitter 
i Instagram a płcią (p=0,030) i doświadczeniem zawodowym (p=0,032) studentów;

•	 gotowością do oceny kandydatów na podstawie profilów LinkedIN i Gol-
denLine a kierunkiem (p=0,004) i typem (p=0,014) studiów oraz umiejętnościami 
cyfrowymi (p=0,016) studentów.

4) Istnieje statystycznie istotny związek między umiejętnościami cyfrowymi 
studenta a  gotowością do testowania online przy rekrutacji (p=0,044). Gotowość 
do przeprowadzenia różnorodnych testów online jest tym większa, im większe są 
deklarowane umiejętności cyfrowe.

5) Przyczynami całkowicie negatywnej weryfikacji piątej hipotezy mogą być 
na przykład niewłaściwie wybrana próba badawcza lub brak u badanych osób do-
świadczenia pracy z systemami Time Tracker.

Otrzymane w badaniu wyniki mogą posłużyć praktykom HRM jako potwier-
dzenie sensowności prowadzenia rekrutacji internetowej oraz wykorzystania porta-
li społecznościowych przez profesjonalistów w celu wyszukiwania kandydatów i ich 
wstępnej oceny.

Wiarogodność przedstawionych wniosków potwierdzona została odpowiednią 
istotnością statystyczną. Natomiast same wnioski stanowią opinię o zastosowaniu 
nowoczesnych ICT w HRM potencjalnych pracowników przedsiębiorstw w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim. Perspektywą dalszych prac badawczych mogą 
być wyszukiwania i  analiza przyczyn odpowiednich postaw kandydatów do pracy 
w  innych regionach Polski oraz porównanie otrzymanych wyników z wnioskami 
dla regionu warmińsko-mazurskiego.
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