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osób. Procesy rekrutacji i selekcji są jednymi z najbardziej kosztow-
nych procesów pozyskania nowego pracownika. Rekrutacja bywa 
często nieefektywna (kandydaci nie posiadają pełni wymaganych 
kompetencji) lub nieskuteczna (brak kandydatów o poszukiwanych 
kompetencjach). „Zła rekrutacja” kosztuje organizację określone 
pieniądze i czas, ponieważ cały proces zatrudnienia musi być po-
wtórzony, angażując ponownie nowe środki. Ponowne przeprowa-
dzenie rekrutacji, choć ma zapobiegać większej rotacji pracowniczej, 
paradoksalnie może ją wzmagać. Dotychczasowi pracownicy mogą 
oczekiwać większych wynagrodzeń z uwagi na rosnący popyt na ich 
pracę. Zatrudnienie utalentowanych jednostek jest zatem krytyczne 
dla sukcesu organizacji. Proponowanym w tym artykule rozwiąza-
niem jest użycie algorytmu, który prowadzi do wyznaczenia ide-
alnego (perfekcyjnego) kandydata poprzez grywalizację procesów 
rekrutacji i selekcji. Algorytm ten powinien opierać się na prostej 
grze, spełniającej wymogi formalne zaproponowanego w tym arty-
kule modelu sieciowego.

Tekst jest zorganizowany następująco: pierwsza część opisu-
je gry i ich potencjalny zasięg w rekrutacji i selekcji. Część druga 
podkreśla rolę grywalizacji jako przyciągania określonej ilość kandy-
datów, aby umożliwić racjonalną selekcję. Następna część zwięźle 

Wstęp

Grywalizacja to stosunkowo nowy termin w obszarze zarządza-
nia zasobami ludzkimi, ale sam pomysł zastosowania mechaniki gier 
do rozwiązywania problemów i realizacji zadań oraz angażowania 
pracowników nie jest nowy. Gry albo ich elementy mogą wpłynąć 
pozytywnie na pracę i integrację zespołu. Integracyjne gry i zabawy 
są częścią tworzenia wartości nieilościowych, takich jak zaufanie, 
dobra atmosfera pracy i motywacja. Grywalizacja może być metodą 
gwarantującą każdej organizacji pozyskanie członków o pożądanych 
cechach, dlatego rekrutacja oraz następująca po niej selekcja, to 
przykłady procesów, w których można zastosować mechanikę gier. 
W tym artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy w zakresie gry-
walizacji procesów rekrutacji i selekcji. Zaprezentowano przykłady 
użycia gier w tych procesach. Zaproponowano również model sie-
ciowy odzwierciedlający przepływ informacji w czasie gry rekru-
tacyjnej. Gry jako matematyczne narzędzia i modele są obiektem 
zainteresowania przede wszystkim pracodawców, ponieważ umoż-
liwiają redukcję kosztów zatrudnienia nowych pracowników. Rekru-
tacja jest procesem przyciągania wielu kandydatów, którzy składając 
dokumenty aplikacyjne, umożliwiają racjonalną selekcję wybranych 
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Gamification of recruitment 
and selection processes 

Games or their elements can be employed in recruitment 
and selection processes. Application of game elements in non-
game contexts is called gamification. Recruitment and selection 
are often called e-processes because they are held in the Internet. 
The e-recruitment is mostly based on social media where recruit-
ers attract  job candidates to enable rational selection. However, 
in every social media related tool, there are some limitations, i.e. 
limitation in number of nodes and ties describing so called so-
cial graph. The article presents information on the gamification 
as a very popular tool in recruitment and selection. This method 
is popular because it introduces games’ elements into tradition-
al organizational processes (gamification in its broader sense). 
Games are examples of algorithms which can simplify identifica-
tion of the best job candidate. As a result, they can be used as 
mathematical methods in recruitment and selection processes. 
Findings from this study suggest that gamification can improve 
graduate recriutment activities.

Keywords: gamification, Dunbar number, social graph, six steps 
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Mechanika gry lub jej elementy mogą mieć zastosowanie 
w procesach rekrutacji i selekcji. Użycie mechaniki gry w obszarach 
z grami niezwiązanymi nosi nazwę grywalizacji. Rekrutacja i selekcja 
to coraz częściej procesy online, które angażują uczestników sieci 
społecznościowych. Taka rekrutacja opiera się głównie na teorii 
grafów społecznych i zaimplementowanych w nich grach, czyli pew-
nych problemach lub zadaniach. Rekrutacja służy pozyskaniu pewnej 
grupy kandydatów ubiegających się o określone stanowisko, które 
zostanie obsadzane w wyniku racjonalnej selekcji. Zgodnie z teorią 
opisującą media społecznościowe istnieją w nich zarówno wielkie 
możliwości, jak i ograniczenia. Wynikają one bezpośrednio z liczby 
wierzchołków i krawędzi grafów społecznych. Artykuł prezentuje in-
formacje o grywalizacji, stawiając tezę, że jest to bardzo popularne 
narzędzie w rekrutacji i selekcji nowych pracowników. Grywalizacja 
tych procesów zyskuje na popularności, ponieważ używa gier lub jej 
elementów w tradycyjnych procesach organizacyjnych (grywalizacja 
w szerszym znaczeniu). Jednocześnie gry są przykładem algorytmów, 
które mogą uprościć identyfikację najlepiej rokującego kandydata. 
W rezultacie, gry jako proste algorytmy mogą być używane jako ma-
tematyczne metody w rekrutacji i procesie selekcji.

Słowa kluczowe: grywalizacja, liczba Dunbara, graf społeczny, 
sześć stopni separacji. 
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reprezentuje kroki wstępne używania gier i grywalizacji w grafie spo-
łecznym oraz opisuje ograniczenia i możliwości. Na zakończenie pre-
zentowany jest model sieciowy obiegu informacji w sieci społecznej. 

Definicja gry

Definicje gier sformułowano w ramach teorii gier i w psycho-
logii. Natomiast według nauk społecznych, gry to przede wszystkim 
część kultury i kojarzone są z zabawą i czasem wolnym. E. Berne zde-
finiował grę jako „szereg następujących po sobie komplementarnych 
czynności w określonej przestrzeni i czasie, które prowadzą do zdefi-
niowanych i przewidywalnych rezultatów” (Berne 2004: 37). Gra to 
zatem sytuacja, w której dwóch lub więcej uczestników rywalizuje, 
by osiągnąć wygraną. Jest to bardzo ogólna definicja gry, jednak 
będzie użyteczna do dalszych rozważań, które będą nawiązywały 
zarówno do teorii gier, jak i zarządzania zasobami ludzkimi. Wiele 
gier jest przeplatanych innymi typami gier, choć pewne dominujące 
cechy gry lub ich główny cel pozwalają na ich sklasyfikowanie, co 
przedstawia tabela 1. W rekrutacji i selekcji najbardziej popularne 
są gry, które łączą dwa typy gier, na przykład agon and mimesis. 
Ponadto gry są wielowymiarowymi interakcjami pomiędzy graczami 
z określonymi celami i skończoną liczbą ruchów.

Tabela 1. Klasyfikacja gier ze względu na ich cel

Typ Opis Przykłady

Ludus  
(łac.: ludus 

– gra, sport, 
zabawa)

Gry, które wymagają wysiłku, 
cierpliwości, umiejętności 

albo pomysłowości zamiast 
umiejętności gracza

Bierki, go, 
latrunculi

Agon  
(gr.: agón 
– walka, 

wrestling)

Gry albo zawody, w których 
wygrany jest wybrany spośród 

dwóch lub większej liczby 
graczy

Szachy, wyścigi, 
strzelanie do celu

Alea 
 (łac.: alea – 
grać w kości)

Gry losowe, w których 
wynik jest określony przez 
prawdopodobieństwo, nie 
przez umiejętności gracza

Ruletka, gra 
w kości, loteria

Mimesis  
(gr.: mimicós 

– mimika, 
imitacje)

Gry fabularne są także aktem 
lub sztuką kopiowania lub 
naśladowania uważnego.  
Gracz wciela się w postać

Teatr, gry 
fabularne, role 

play games, 
symulatory

Ilnix 
(gr.: ίlnix –
oszołomie-

nie, ίlngos – 
ból głowy)

Gry zmieniające percepcję 
świata. Gracz rywalizuje 

z własnymi słabościami (np. 
strachem)

Sporty ekstremal-
ne (spadochro-

niarstwo), roller-
coaster 

Paidia 
(gr.: paidiá – 

rozrywka)

Gry połączone ze zmianami 
wewnętrznymi, transformacją 

czy metamorfozą. Gry 
z niekontrolowaną fantastyką

Koncert, festiwal, 
kalejdoskop

Źródło: opracowanie własne na podstawie Caillois 1997; Takczyk 2012; 
Zielinski 2015. 

W związku z klasyfikacją gier przedstawioną w tabeli 1 można 
uznać je za proste algorytmy, które mogą pomóc w redukcji ryzyka 
„złego zatrudnienia”, wynikającego z niedopasowania kwalifikacji 
kandydatów. Co więcej, procesy rekrutacji i selekcji są również „grą 
dla rekruterów prowadzących wojny o talenty na rynku pracy” (Zie-

linski 2015: 59-61). Organizacje są zainteresowane szybką i łatwą 
ewaluacją podejmowanych działań. Grywalizacja pozwala również 
na mierzenie wydajności „graczy” na każdym etapie ich pracy.

Gry jako algorytmy

Istnieją dwa typy gier. Gra o sumie zerowej, w której jeden 
z graczy wygrywa zupełnie, a drugi przegrywa. W przypadku gry 
o sumie niezerowej uczestnicy gry chcą zwiększyć swój wynik 
(Cormen 2001: 5), a co za tym idzie gra taka dopuszcza większą 
niż dwóch liczbę graczy. Aby osiągnąć lepszy wynik, każdy z graczy 
w niezerowej grze dokonuje świadomej decyzji zgodnie ze strategią, 
aby zmienić aktualną pozycję. W związku z tym gracze konkurują 
ze sobą, pozostając w specyficznej sytuacji konfliktowej. Natomiast 
w przypadku gry o sumie zerowej możemy mówić o pojedynku. 
Według T. H. Cormena „algorytm jest dobrze znaną procedurą ob-
liczeniową, która bierze pewne wartości albo zbiór wartości jako 
wejście i produkuje pewne wartości czy zbiór wartości jako wyjście” 
(Cormen 2001: 5-11). W tym artykule przyjęto również, że gry są 
algorytmami skończonymi, prowadząc do określonego rezultatu. Po-
nadto można przyjąć, że gry są zwykle prostymi algorytmami (choć 
nie zawsze), ponieważ mają rozdziały, które mogą być powtarzalne 
bądź zapętlone (gry planszowe). Istnieje wiele liniowych gier (np. 
gry fabularne), w których rekurencja jest niemożliwa. Jednak gry te 
mogą być bardziej skomplikowane przez ruchy wielokrotnego wy-
boru lub odgałęzienia głównej ścieżki fabuły (misje i zadania do wy-
konania). Gry mogą być skomplikowane również przez ilość graczy 
i obrane przez nich różne strategie. Gracze mogą stworzyć drużynę. 
Niektóre gry zwykle prowadzą do rozwiązania problemu ukrytego 
w zagadkach, puzzlach lub łamigłówkach. Każdy poziom gry jest opi-
sany przez węzeł drzewa gry. Każdy węzeł jest stanem gry. Aby go 
osiągnąć, gracz musi dokonać pewnej ilości działań. Jest jedna lub 
więcej poprawnych akcji (ruchów), aby ukończyć finalny stan gry 
(ostatni węzeł). Zwykle celem gry jest otrzymanie poszukiwanego 
rezultatu w najkrótszy sposób czy w najkrótszym czasie. W pewnych 
grach nie tylko czas jest ważny, ale także efekt (np. każdy członek 
drużyny przeżył, prawidłowo dopasowane puzzle) czy precyzja (pra-
widłowo sklejony model). Dlatego gry są algorytmami z węzłami, 
a ocenianie gracza jest możliwe na każdym etapie gry. 

Grywalizacja i gry jako narzędzie wspomagające rekrutację 
i selekcję przeżywają prawdziwy rozkwit. To zainteresowanie jest 
także zgodne z potrzebami młodszych pokoleń oraz związane z ich 
uczestnictwem w mediach społecznościowych oraz szybkim wy-
szukiwaniem informacji (Zielinski 2015: 59-61). Pewne organizacje 
używają algorytmów jako elementu metod matematycznych, aby 
szybko zatrudnić pracowników (Zielinski 2015: 59-61). Przedsiębior-
stwa wykorzystują oprócz grywalizacji rozbudowaną ankietę skiero-
waną do kandydatów poruszających się w środowisku wirtualnym, 
w świecie gry, jak zaprezentowano w tabeli 2. Niektóre gry rekruta-
cyjne pozwalają kandydatom doświadczyć prawdziwego zarządzania 
procesami i operacjami biznesowymi (np. zarządzanie hotelem). Na 
każdym etapie przyszli pracownicy mogą podjąć decyzję, czy nadal 
są zainteresowani oferowanym stanowiskiem pracy (np. wirtualne 
środowisko gry daje studentom możliwość wcielenia się w pracow-
nika i wykonywanie codziennych zadań zza ekranu komputera). 
W przypadku rezygnacji kandydata gra kończy się. Paradoksalnie 



Adam Sulich – Grywalizacja procesów rekrutacji...

29

obie strony mogłyby czuć przegraną, jednak pracodawca uniknął 
„złego zatrudnienia” (ang. bad hiring), a kandydat zorientował się 
o swoim niedopasowaniu przed objęciem stanowiska. Takie podej-
ście może zmienić grę w narzędzie do poszukiwania utalentowanych 
ludzi. Przykłady takich gier przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Przykłady istniejącej grywalizacji w rekrutacji

Firma Tytuł gry Opis

L’Oreal L’Oreal 
Brandstorm

Gra pozwala graczom z całego świata 
zdobyć wiedzę o określonym miejscu 
w firmie i ich przyszłej pracy. Jest rów-
nież niezwykły konkurs biznesowy dla 
studentów, w którym główną nagrodą 
jest nie tylko zatrudnienie w prestiżo-
wej firmie, ale również wygrana pie-
niężna. Studenci rywalizują ze sobą 
w 3-osobowych drużynach w 5-eta-
powej rozgrywce. Gra pozwala odkryć 
ich kreatywność i zastosować prze-
łomowe pomysły w L’Oréal (http:// 
www.brandstorm.loreal.com/ 2017).  

Siemens Power Matrix

Gra online wyjaśniająca korelacje 
i procesy indywidualnych zmiennych 
wplątanych w ekonomię energetycz-
ną, za pomocą symulacji i gry strate-
gicznej. Studentowi, który okaże się 
najlepszy, oferuje się stanowisko pra-
cy (http: //www.powermatrixgame.
com 2017).

Topstep 
Trader

Topsteps 
Traders

Gra online sprawdzająca umiejętności 
graczy w symulowanych warunkach 
rynku finansowego. Oferta pracy tra-
fia do najlepszego z  graczy (www.
topsteptrader.com 2017).

Deloitte Firefly 
Freedom

Kandydaci ubiegający się o staż w De-
loitte uczestniczą w konkursie Bright-
Start – grze z wieloma zadaniami onli-
ne, w której są oceniani. Gra stanowi 
jeden z kilku etapów procesu naboru 
na staże i praktyki (http://www2.delo-
itte.com/uk/en/ pages/careers/artic-
les/our-selection-process.html 2017).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze stron firm.

Zespoły zaangażowane w proces rekrutacji każdego dnia otrzy-
mują olbrzymią liczbę wniosków od kandydatów chcących dołączyć 
do organizacji. Narasta przy tym problem profesjonalnej obsługi po-
tencjalnych kandydatów. Wydaje się zatem słuszne, aby gry służyły 
organizacjom nie tylko jako rozrywka wzbogacająca proces szkole-
nia lub wdrożenia przyszłego pracownika do pracy. Gry pozwalają 
zwiększyć wydajność procesów rekrutacji i selekcji oraz zwiększyć 
prawdopodobieństwo właściwego dopasowania pracowników do 
potrzeb pracodawcy.

Grywalizacja

Grywalizacja stanowi obecnie element marketingu i w różnych 
aspektach może oznaczać coś innego. Pojęcie to może dotyczyć 
„tworzenia gier wyłącznie do reklamowania produktów i usług” 
(Pietraszek 2014: 32-33). Grywalizacja to również „tworzenie wirtu-
alnych trójwymiarowych światów, które pokierują zmianami zacho-
wań i będą szkoliły użytkowników” (Pietraszek 2014: 32-33). „Zasto-
sowanie typowych elementów gry (np. punktacja, współzawodnic-

two z innymi, zasady gry) do innych obszarów aktywności” (Tkaczyk 
2012: 23), zazwyczaj jako technika marketingu internetowego, któ-
rego celem jest reklama produktu lub usługi, nazywana jest gry-
walizacją. Jak wskazano w tabeli 2, wiele organizacji wykorzystuje 
elementy wirtualnej gry takie jak: punkty, odznaki, całe gry fabuło-
we i konkursy, do skutecznego pozyskania i oceniania kandydatów, 
szczególnie osób młodych (Zielinski 2015: 60). Możemy wyróżnić 
dwa typy zastosowania właściwych elementów gry wewnątrz orga-
nizacji. Pierwszym jest grywalizacja, która jest dobrze przemyślana 
i jest definiowana przez wykorzystanie technik i metod stosowanych 
w procesach projektowych gry. Jest stosowana, aby wzmocnić lo-
jalność, zaangażowanie pracowników bądź zmianę ich zachowania 
i zwyczajów. Taka grywalizacja może uzupełnić lukę kompetencyjną 
i zmniejszyć niedopasowanie osób zatrudnionych. Drugi typ grywa-
lizacji jest grywalizacją przedsiębiorczą. Jest to grywalizacja używana 
na zewnątrz środowiska firmy, aby zachęcić potencjalnych klientów 
firmy do kooperacji i budować markę pracodawcy. Metody grywali-
zacji są wykorzystywane do wzbogacenia sprzedaży i wspominanej 
już rekrutacji (Tkaczyk 2012: 56).

Graf społeczny

Zaznaczyć trzeba, że uprzednio węzłem algorytmu była zmia-
na stanu gry, a proces zmiany był krawędzią grafu opisującego 
grę. W odniesieniu do mediów społecznościowych przyjąć trzeba 
nieco inny opis, w którym uczestnik jest węzłem, a jego działa-
nia krawędziami skierowanymi w kierunku pozostałych członków 
sieci, co pokazuje rysunek 1. P. Tkaczyk postuluje, że używanie 
mediów społecznościowych jest także rodzajem gry. To jest gra 
o status, liczbę znajomych, polubień czy komentarzy. Dlatego graf 
społeczny to też reprezentacja gry. Polega ona na „wędrowaniu 
w historii”, odwiedza niu  profili innych użytkowników (węzłów) 
i wyrażaniu opinii pod ich wpisami (Tkaczyk 2012: 34). Media spo-
łecznościowe są nieodłącznym elementem naszego codziennego 
życia i ledwie możemy sobie przypomnieć, jakie ono było bez nich. 
Zjawisko to dobitnie opisał P. Levinson, który stwierdził, że media 
ewoluują w ten sposób, że nowsze media działają w sposób coraz 
bardziej zbliżony do ludzkich zmysłów. Teoria antropotropiczna 
mediów uzupełnia w ten sposób model naturalnego komuniko-
wania się, który odzwierciedlają media społecznościowe. W grafie 
społecznym przekazywane są różne informacje, wśród nich istotne 
jest budowanie zaangażowania uczestników – im więcej takich po-
zytywnych reakcji, tym większe oddziaływanie informacji na sieć, 
jak wynika z rysunku 1c. Mechanizm ten wykorzystują różne or-
ganizacje do poszukiwań (profilowania) odpowiedniego kandyda-
ta, aby następnie zaprosić go do udziału w pierwszych procesach 
naboru: rekrutacji i selekcji. Procesy te są zbudowane wokół sieci 
i polegają na budowaniu relacji i zaangażowania ludzi, którzy mają 
niezbędne cechy do nadania wartości organizacji. Media społecz-
nościowe są stworzone do wzmocnienia funkcji wokół wszystkich 
tych aktywności, a zatem są dobrze przygotowane do zmieniania 
tradycyjnych praktyk zarządzania. Firmy, które są w stanie skorzy-
stać z tych platform efektywnie, mogą wiele zyskać. Graf społeczny 
(ang. social graph) to wykres, który ilustruje połączenia pomiędzy 
ludźmi, grupami i organizacjami uczestniczącymi w sieci społecz-
nej, co przedstawiono w uproszczeniu na rysunku 1.
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Rysunek 1. Uproszczone grafy społeczne

Źródło: Albert, Barabási 2002: 67. 

Jednostki (np. znani aktorzy), jak i organizacje, są węzłami na 
grafie. Węzły (inaczej nazywane wierzchołkami) połączone są krawę-
dziami reprezentującymi współzależności (lub rodzaj znajomości). 
Współzależności (krawędzie) mogą być wielorakie i zróżnicowane, 
włączając takie cechy lub koncepty jak: wiek, płeć, rasa, genealogia, 
transakcje finansowe, związek rynkowy, afiliacje polityczne, człon-
kostwo klubowe, zawód, edukacja i status ekonomiczny. Dlatego 
graf społeczny najczęściej przedstawiany jest jako zbiór punktów 
(wierzchołków, węzłów) połączonych liniami (współzależności, kra-
wędzie). Istnieje wiele rozproszonych grafów społecznościowych, 
ponieważ każdy z jego członków (węzłów) może należeć do wielu 
różnych sieci. Graf społeczny musi istnieć na zewnątrz w mediach 
społecznościowych takich jak: Facebook, MySpace albo Nasza Klasa. 
Graf taki zawiera wiele danych ukrytych w krawędziach. Przykładami 
mediów społecznościowych są: Linkedin, LiveJournal, Digg, Twitter, 
Zooomer, Pownce, Friendster, Plaxo. Wspólną ich cechą jest możli-
wość opisania ich grafem społecznym. Jednak najważniejsze są wę-
zły grafu, ponieważ one reprezentują ludzi, którzy mogą stworzyć 
nową krawędź (współzależność) w prawdziwym życiu. Mimo tak 
wielu możliwości wynikających z teorii grafu społecznego rekruterzy 
są również ograniczeni w mediach społecznościowych przez liczbę 
Dunbara. Liczba ta sugeruje, że istnieje pewna ograniczona liczba 
stabilnych relacji, które ssaki naczelne (a zatem i ludzie) są w stanie 
utrzymać, i wynika ona z ograniczenia poznawczego (Dunbar 2010: 
30-45). Według tej koncepcji każdy uczestnik sieci społecznej roz-
poznaje osoby i rozróżnia współzależności panujące między nimi. 
Liczbę Dunbara zaproponowano w przedziale ufności pomiędzy 
100 a 250 przy powszechnie używanej wartości 150. Liczba Dun-
bara wskazuje na liczbę ludzi znających się i utrzymujących ze sobą 
kontakt. Ta liczba nie zawiera osób znanych (sławnych) oraz takich, 
z którymi uczestnik nie utrzymuje trwałych relacji (Tkaczyk 2012: 
20-23). Liczba Dunbara może być o wiele większa i prawdopodob-
nie zależy od długotrwałej wielkości pamięci (Dunbar 2010: 46-49). 
Liczba ta odzwierciedla indywidualne możliwości dotyczące pamięci 
i umiejętności nawiązywania relacji międzyludzkich. Dlatego meto-
dy związane z bezpośrednim (nie matematycznym) wyszukiwaniem 
kandydatów są ściśle ograniczone. Przeszkodę tę można zniwelować 
za pomocą grywalizacji, która pozwala zwiększać zakres oddziały-
wania procesu rekrutacyjnego (jako elementu marketingu), a także 
angażuje członków sieci społecznościowych i może prowadzić do 
tworzenia alternatywnych grafów społecznych. 

Graf społeczny ze swoimi ograniczeniami (opisanymi na przy-
kład przez liczby Dunbara) opisywany jest również za pomocą teorii 
sześciu stopni separacji. Teoria zakłada, że dwaj dowolni, nie zna-
jący się bezpośrednio, uczestnicy danej sieci społecznej, oddaleni 

są od siebie maksymalnie o średnio sześć kroków (Albert, Barabasi 
2002: 71). Posługując się nomenklaturą grafu społecznego, należy 
stwierdzić, że dwa dowolne wierzchołki grafu niepołączone kra-
wędzią oddalone są od siebie o średnio sześć wierzchołków. Wy-
nika to z mechanizmu sieci społecznych, które promują tworzenie 
współzależności, rozszerzając łańcuch „przyjaciel przyjaciela”. 
A. L. Barabási udowodnił ponadto, że w sieciach społeczno-
ściowych najbardziej istotne są super-węzły (wiązania w grafie 
społecznościowym). Wierzchołki takie reprezentują ludzi posiada-
jących znaczącą liczbę znajomych, przez co mogą stworzyć wielką 
liczbę współzależności (Albert, Barabási 2002: 60-67). Wskazując 
znaczenie super-wierzchołków, R. Al bert i A. L. Barabási rozwiązali 
problem, którego S. Milgram nie mógł wyjaśnić w swoich bada-
niach empirycznych struktury sieci społecznościowej, gdzie liczba 
sześć jest średnią wierzchołków pomiędzy wiązaniami. Jeśli założy-
my, że we wszystkich grafach społecznościowych istnieje zjawisko 
rozkładu normalnego z super-węzłów, wtedy znaczenie grafów 
społecznościowych jest prawdziwe. Ponadto teoria sześciu stopni 
separacji została matematycznie udowodniona przez D. J. Wattsa                                                
i S. H. Strogatza (Barabási 2003: 49). Jest ona używana we wszyst-
kich sieciach społecznościowych, gdzie optymalny algorytm do 
obliczania stopni separacji w różnych sieciach społecznościowych 
proponuje nowych znajomych (Albert, Barabási 2002: 65). Teoria 
sześciu kroków separacji jest poważnym ograniczeniem sieci spo-
łecznościowej i jednocześnie dowodem na prawdziwość liczby Dun-
bara. Jedynym słusznym rozwiązaniem tych ograniczeń w procesie 
przekazywania informacji (np. o wolnym stanowisku pracy) jest an-
gażowanie kolejnych nowych super-wierzchołków.

W grafie społecznościowym rekrutacja i selekcja podobne są 
do dwóch procesów: profilowania i poszukiwania węzłów o okre-
ślonych parametrach oraz przekazywania informacji między jak 
największą liczbą wierzchołków po nowych krawędziach. Istnieją 
algorytmy wytyczające nowe zależności między uczestnikami sie-
ci (proponują np. polubienie lub komentarz, znajomość), brakuje 
jednak algorytmów, które dodają kolejne nowe węzły (uczestni-
ków sieci). Tu niezbędna okazuje się grywalizacja. Użycie gier lub 
ich elementów w sieci społecznościowej (albo budowanie alter-
natywnej), poszukiwania odpowiednich kandydatów i skłonienie 
ich do zastosowania mechanizmu crowdsourcingowego (Woźniak 
2015: 257-278) są kluczowe dla rozbudowy sieci. Mechanizm ten 
przenosi zadania z organizacji do grupy ludzi na zewnątrz firmy bez 
dokładnego określenia granic tej grupy (Woźniak 2015: 257-278). 
Procesy rekrutacji i selekcji w większości przypadków w części lub 
w całości prowadzone są w środowisku online. W przypadku rekru-
tacji oznacza to implementację procesu rekrutacyjnego opartego na 
sieci Web, który obejmuje lokalizowanie potencjalnych kandydatów 
(uwzględnienie segmentacji rynku pracy), łącząc je i zbierając in-
formacje potrzebne do procesu selekcji (Woźniak 2015: 257-278). 
Procesy rekrutacji i selekcji online są możliwe dzięki zastosowaniu 
grywalizacji w unikaniu opisanych ograniczeń grafu społecznego.

Podsumowanie

Zastosowanie gier lub ich elementów (nazywane grywalizacją) 
jest jednym z rozwijających się obszarów zarządzania zasobami ludz-
kimi. Duża dynamika narzędzi grywalizacji i ich różnorodność nie 
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sprzyjają usystematyzowaniu pojęć i definicji instrumentów używa-
nych w tej dziedzinie. Celem niniejszej pracy było podsumowanie 
stanu wiedzy, aby ukierunkować pytania dla dalszych badań na te-
mat mechanizmów zatrudnienia młodych ludzi, oraz postawienie 
kolejnych pytań badawczych: czy ogromna liczba narzędzi to po-
zytywne zjawisko dla przejrzystości rynku pracy lub czy możliwa 
jest ocena skuteczności procesów selekcji grywalizacji? W artykule 
udzielono twierdzących odpowiedzi na te pytania, prezentując de-
finicję i podział gier, a następnie udowodniono, że nawet najlepiej 
rozwinięta sieć posiada naturalne ograniczenia wynikające z jej 
struktury. Grywalizacja pozwala na kontrolę i ocenę procesów. Tra-
dycyjna rekrutacja i selekcja kandydatów są procesami kosztownymi 
i czasochłonnymi. W tym artykule proponuje się grywalizację jako 
narzędzie ograniczające tego rodzaju ryzyka. Grywalizacja jest czę-
ścią zmiany paradygmatów i priorytetów w rekrutacji, przejścia ku 
bardziej interaktywnemu pozyskiwaniu talentów. Procesy rekrutacji 
i selekcji zależą nie tylko od wykorzystywanych metod, ale i ich im-
manentnych ograniczeń. Nowatorskie e-procesy są połączone z me-
diami społecznościowymi, przez co nawiązują do grafu społecznego. 
Dlatego ważne jest zrozumienie natury tych ograniczeń (opisanych 
teorią sześciu kroków separacji i liczbą Dunbara). Ograniczenia te 
mogą być zredukowane przez wybrany rodzaj grywalizacji. Kolejnym 
elementem grywalizacji jest rekrutacja na podstawie crowdsour-
cingu – pozyskiwaniu nowych członków sieci (choć nierozwiązany 
pozostaje problem, jak dotrzeć do kandydatów, którzy nie szukają 
aktualnie pracy). Proponowane rozwiązania są powiązane z media-
mi społecznościowymi (grafem społecznościowym), których najważ-
niejszymi elementami są ludzie (węzły) potrafiący tworzyć aktywnie 
nowe relacje (krawędzie). Zjawisko wzrostu sieci umożliwia bardzo 
szybką i sprawną wymianę informacji pomiędzy uczestnikami gry.
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