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PRATARMė 

Vadovo postas aplinkiniams dažnai kelia susižavėjimą, asocijuojasi su karjeros sie-
kiamybe. Vis dėlto realybėje efektyvus vadovavimas yra ir didžiulis išbandymas, su-
sijęs su ypatingais reikalavimais, dideliais lūkesčiais ir nuolatiniu vertinimu. Orga-
nizacijos skiria didelį dėmesį savo vadovų efektyvumo vertinimui tikėdamos, kad 
vadovavimas užtikrina sėkmingą jų funkcionavimą. Taigi vadovavimo efektyvumo 
mokslinių tyrimų poreikis kyla iš praktikos.

Tikriausiai ši mintis ir labiausiai žavėjo prieš pradedant mokslinius vadovavimo 
efektyvumo tyrimus – mokslas bus ne vien dėl mokslo, rezultatai turės ir pritaikomą-
ją vertę. Be to, mokslinį smalsumą kėlė vertinimo kaip kognityvinės veiklos procesas 
ir jį veikiantys psichosocialiniai veiksniai. Vidinius pasirinktos temos tyrinėjimo mo-
tyvus sustiprino mokslinių rezultatų pripažinimas (2013 m. disertacija nominuota 
tarp trijų geriausių socialinių ir humanitarinių mokslų sričių disertacijų) ir finansinė 
Lietuvos mokslo tarybos parama dvejų metų podoktorantūros stažuotei Lietuvoje. Be 
to, mokslinis darbas dviese buvo smagus ir keliantis tobulėjimo iššūkių. 

Labai džiaugiamės galėdamos pasidalyti per septynerius metus įgyvendintų em-
pirinių vadovavimo efektyvumo tyrimų rezultatais, psichologine jų interpretacija ir 
įžvalgomis su mokslininkais ir praktikais. Monografijoje siekiama nuosekliai paaiš-
kinti, kaip reikėtų atlikti vadovavimo efektyvumo vertinimą organizacijose, kad būtų 
užtikrintas šios personalo valdymo veiklos sklandumas ir galima būtų tikėtis patiki-
mų vertinimo rezultatų.

Norėtume padėkoti žmonėms, kurie prisidėjo, kad ši monografija išvystų dienos 
šviesą. Pirmiausia dėkojame tyrimuose dalyvavusioms organizacijoms už bendradar-
biavimą ir jų darbuotojams už skirtą brangų savo laiką. Esame dėkingos studentams, 
padėjusiems atlikti tyrimus ir rinkusiems duomenis. Tariame ačiū Lietuvos mokslo 
tarybai ir Vytauto Didžiojo universiteto administracijai už sudarytas galimybes at-
likti mokslinius tyrimus ir viešinti tyrimų rezultatus nacionalinėse ir tarptautinėse 
konferencijose, mokslo leidiniuose (dalis tyrimų ir monografijos leidyba finansuo-
ta pagal projektą „Podoktorantūros stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“, sutarties  
Nr. 004/89). Esame dėkingos Bendrosios ir Teorinės psichologijos katedrų kolegoms 
už padrąsinimą, palaikymą ir mokslines diskusijas. Didžiausia padėka skirta artimie-
siems, kurie tikėjo mūsų darbų prasmingumu net tada, kai šviesa tunelio gale mums 
atrodė labai blanki.

Autorės
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įVADAS

Vadovavimo reiškinys ir jo apibrėžimas

Susidomėjimą vadovavimo reiškiniu galima numanyti jau iš ankstyvųjų civilizacijų 
raštų: graikų ir lotynų klasikinių veikalų, Senojo ir Naujojo Testamento, ankstyvųjų 
islandų sagų, senųjų kinų filosofų rašytinių šaltinių (pvz., vieną pirmųjų išsamių stu-
dijų apie vadovavimą parašė Konfucijus, Platono akademijoje buvo domimasi vado-
vų tobulėjimo priemonėmis). Istoriniai įrašai apie homo sapiens atskleidžia, kad efek-
tyvi kova su pavojingomis išlikimui jėgomis prasidėjo tik tada, kai atsirado vadovas 
ir jis įtikino grupės narius kuriam laikui atidėti individualius savanaudiškus tikslus ir 
dirbti dėl bendro intereso (Hogan, Kaiser, 2005; Vugt ir kt., 2008). Dėmesys vadova-
vimo sričiai nesumažėjo ir šiomis dienomis. Vadovavimas kartu su inovacijomis yra 
laikomi populiariausiomis XXI amžiaus 2-ojo dešimtmečio temomis vadybos litera-
tūroje. Naujausiais duomenimis, didžiausia knygų pardavėja „Amazon“ siūlo beveik 
60 000 knygų apie vadovus ir daugiau nei 80 000 apie vadovavimą, o „Google“ nar-
šyklėje cituojama milijonai nuorodų apie vadovus ir vadovavimą (Allio, 2012). Nors 
vadovavimo reiškinys vertinamas kaip plačiausiai ištyrinėtas konstruktas, palyginti 
su kitais žmogaus elgesio aspektais, šioje srityje itin trūksta vienareikšmiškų atsaky-
mų (Higgs, 2003; Seters, Field, 1990).

Ne tik vadovavimo reiškinys, bet ir šio reiškinio apibrėžimas sulaukė išskirtinio 
tyrėjų dėmesio. Vadovavimo termino atsiradimas datuojamas 1700-aisiais, o 1974 m. 
R. Stogdillas jau pateikė įvairių vadovavimo apibūdinimų sąvadą, kuriame vadova-
vimas buvo įvardytas kaip asmeninė ypatybė, menas pasiekti paklusnumą, būdas įti-
kinti žmones ar daryti jiems įtaką, priemonė tikslams pasiekti, struktūravimo forma, 
sąveikos rezultatas ar vaidmuo grupiniuose procesuose. Skirtingi vadovavimo api-
brėžimai reprezentuoja įvairias teorines paradigmas, kurios varijuoja vadovo įtakos 
formų ir tikslų (siekiamų rezultatų) interpretacija (Allio, 2012; Hernandez ir kt., 2011; 
Hogan, Kaiser, 2005; House, Podsakoff, 1994). Dažniausiai vadybos ir psichologijos 
vadovėliuose pateikiami vadovavimo apibrėžimai orientuoti į darbuotojų ir juos vei-
kiančio asmens (vadovo) sąveiką siekiant tikslų (Kasiulis, Barvydienė, 1998; Chmiel, 
2005; Drenth ir kt., 1998; Robbins, 2003; Stoner ir kt., 1999). Taigi vadovavimas ben-
drąja prasme suvokiamas kaip įtakos panaudojimas sujungiant individualias grupės 
narių pastangas, kad būtų pasiekti bendri organizacijos tikslai (Dinh ir kt., 2014).

Todėl, kai pradedama kalbėti apie vadovavimo efektyvumą, natūraliai dėmesys 
nukreipiamas į įtakos procesą: jei įtaka bus paveiki ir efektyvi, grupė bus teisingai 
nukreipta ir pasieks užsibrėžtų tikslų. Tai patvirtina ir J. Maxwello (2005) teiginys: 
„Vadovavimas yra įtaka, nei daugiau, nei mažiau.“ Vis dėlto įtakos procesą apibūdinti 
nėra labai lengva. Čia svarbu išsiaiškinti, kas įtaką daro ir kas ją patiria, koks įtakos 
mechanizmas (kaip ji daroma) (Hernandez ir kt., 2011). Aprašant įtaką kaip metafora  
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kartais vartojamas dalelių fizikos terminas „Higgs bozonas“. Ši hipotetinė elemen-
tarioji dalelė paaiškina kitų elementariųjų dalelių masės prigimtį, bet jos poveikį 
(masės įgijimą) galima matyti tik po įvykio (dalelių sąveikos). Taip ir vadovavimo 
procese įtaka pasireiškia per dalyvaujančiųjų (vadovo ir pavaldinių) sąveiką, o įtakos 
vertinimas galimas tik po įvykusio proceso analizuojant vadovavimo aspektus ir re-
zultatus, kurie priklauso nuo tyrėjo konkretaus pasirinkimo (Allio, 2012).

Tai, kad nėra vieno visuotinai priimto vadovavimo efektyvumo apibrėžimo, ga-
lima paaiškinti remiantis faktu, kad vadovavimo teorijos vystėsi, todėl keitėsi ne 
tik požiūris į vadovavimo proceso pagrindinį veikėją (vadovas, vadovo ir pavaldi-
nio diada, grupė, pavaldinys), bet ir į vadovavimo mechanizmą (įtaka per asmeni-
nes charakteristikas, elgesį, mąstymą, jausmus) (Hernandez ir kt., 2011). Be to, pats 
vadovavimo procesas yra sudėtingas dėl dalyvių patiriamos dvikryptės įtakos (va-
dovo pavaldiniams, pavaldinių vadovams), kuri yra dinamiška ir kinta laike (Dinh 
ir kt., 2014). Todėl šiuo metu mokslininkai skatinami integruoti vadovavimo tyrimų, 
paremtų skirtingomis paradigmomis, žinias ir ieškoti panašumų, kurie galėtų būti 
esminiais efektyvaus vadovavimo kriterijais (Avolio, 2007; Derue ir kt., 2011; Dinh 
ir kt., 2014; Pearce ir kt., 2003) ir padėtų atsakyti į klausimą, kaip vadovas daro įtaką 
savo pavaldiniams ir kokie aspektai labiausiai prognozuoja šio proceso efektyvumą.

Vadovavimo tyrimai užsienyje ir Lietuvoje

Mokslininkai (Dinh ir  kt., 2014), atlikę 10  puikiai vertinamų užsienio mokslinių 
žurnalų, kurie spausdina vadovavimo tyrimų rezultatus, analizę, pamatė, kad 2000–
2012 metais net 752 straipsnių autoriai vadovavimo reiškinį pasirinko kaip pagrin-
dinį tyrimo objektą. 59 proc. tokių straipsnių buvo publikuoti žurnale „Leadership 
Quarterly“, 17 proc. – „Journal of Applied Psychology“. Kituose žurnaluose („Acade-
my of Management Journal“, „Academy of Management Review“, „Administrative 
Science Quarterly“, „American Psychologist“, „Journal of Management“, „Organiza- 
tional Behavior and Human Decision Processes“, „Organizational Science“, „Person-
nel Psychology“) minėti vadovavimo tyrimai nesiekė 5 proc. Ši analizė patvirtino va-
dovavimo temos populiarumą užsienio mokslininkų darbuose ir pateikė papildomos 
informacijos apie tyrimuose dominuojančias vadovavimo teorijas. 

Didžiausią užsienyje atliktų vadovavimo tyrimų dalį (39 proc.) sudarė neochariz-
matinės vadovavimo teorijos, tyrinėjančios išskirtinai populiarų transformacinio va-
dovavimo stilių. Antrąją vietą (26 proc.) užėmė pastaruoju metu itin didelio dėmesio 
sulaukiančios vadovavimo ir informacijos apdorojimo teorijos, kurios domisi, kaip 
vadovavimas suvokiamas. Trečiąja vieta dalijosi socialinių mainų (21 proc.) ir bruožų 
(20 proc.) teorijos, prisimintos po tam tikros pertraukos. Nors užsienyje atliktų ir 
publikuotų straipsnių, besiremiančių skirtingomis teorinėmis perspektyvomis, skai-
čius įspūdingas, pastebima, kad mokslininkai skyrė dėmesį vadovavimo pasekmėms, 
o vadovavimo proceso, kuris ir lemia pasekmes, analizė vis dar nėra išsami (Dinh 
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ir kt., 2014). Todėl atsakymų į klausimą, kaip vadovas daro įtaką savo pavaldiniams 
ir kokie aspektai labiausiai prognozuoja šio proceso efektyvumą, paieška lieka aktuali 
pasauliniame kontekste. 

Nors Lietuva šiame kontekste yra „smulki žuvis“, mažos šalies mokslininkai ak-
tyviai tyrinėja ir publikuoja savo tyrimų rezultatus (Medalinskas, 2009). Peržvelgus 
Lietuvos periodinių mokslo leidinių sąrašą, kurį pateikia Lietuvos mokslų akademi-
ja, išrinkta 10  žurnalų, galinčių publikuoti vadovavimo tematikos tyrimus: „Baltic 
Journal of Management“, „Business, Management and Education“, „Economics and 
Management“, „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“, „Journal of Busi-
ness Economics and Management“, „Psichologija“, „Organizacijų vadyba: sisteminiai 
tyrimai“, „Problems of Management in the 21st Century“, „Tarptautinis psichologijos 
žurnalas: biopsichosocialinis požiūris“, „Transformations in Business and Economics“ 
 (http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai, žiūrėta 2014 11 26). Kaip 
ir prieš tai aptartoje užsienyje atliktų vadovavimo tyrimų apžvalgoje, į Lietuvos 
periodinių mokslo leidinių sąrašą pateko vadybinį ir psichologinį požiūrį į vado-
vavimo reiškinį reprezentuojantys mokslo žurnalai. Vėliau buvo atlikta šiuose žur-
naluose 2010–2014  metais publikuotų straipsnių analizė ieškant vadovavimo tyri-
mų (žr.  1  lentelę). Buvo ieškoma raktažodžių (vadovas, vadovavimas, angl. leader,  
leadership) straipsnių pavadinimuose. 

1 lentelė. Lietuvos periodiniuose mokslo leidiniuose publikuojamų vadovavimo tyrimų apžvalga

Žurnalas

2010–2014 m. 
publikuotų 

vadovavimo 
tyrimų  

skaičius 

Straipsnių pavadinimai, autoriai, publikavimo metai

Baltic Journal of 
Management

4 Thomas-Kilmann’s conflict management modes and their  
relationship to Fiedler’s leadership styles (basing on Estonian  
organizations) (Altmae, Turk, Toomet, 2013) 
Attitudes and leadership competences for project success (Muller, 
Turner, 2010)
Systems thinking as a platform for leadership performance in a com-
plex world (Palaima, Skaržauskienė, 2010)
A measurement tool for the evaluation of organizational leadership 
capability (Kivipold, Vadi, 2010)

Business, Ma-
nagement and 
Education

2 Transforming leadership styles and knowledge sharing in a multicul-
tural context (Paulienė, 2012) 
Vadovų gebėjimas valdyti darbe kylantį stresą (Župerkienė, 2010)

Economics and 
Management

3 Transformation of female leadership in terms of changes in lea-
dership competency (Šilingienė, Stukaitė, 2014)
The mediating effect of organizational trust in the relationship bet- 
ween leader member exchange and organizational innovativeness 
(Pučėtaitė, Novelskaitė, 2014)
Manifestations of educational leadership in different groups within 
Lithuanian schools (Katiliūtė, Dapkus, 2012)
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Ekonomika ir va-
dyba: aktualijos ir 
perspektyvos

2 Transformational leadership roles in the development of motivation 
in aspects of good governance (Šavareikienė, 2013)
Designing the system of school leadership competencies develop-
ment in Lithuania: theoretical background (Kontautienė, Melnikova, 
2010)

Journal of Busi-
ness Economics 
and Manage-
ment

1 Diagnosing the effects of leader-member exchange quality on per-
formance in the context of organizational culture: a case from Tur-
kish family-owned business (Unnu, Kesken, 2014)

Psichologija 1 Darbuotojų asmenybės bruožų, subjektyviai vertinamo transforma-
cinio vadovavimo stiliaus, darbo motyvacijos ir įsipareigojimo orga-
nizacijai sąveikos modelis (Genevičiūtė-Janonienė, Endriulaitienė, 
2010)

Organizacijų va-
dyba: sisteminiai 
tyrimai

11 Lietuvos verslo įmonių aukščiausio lygio vadovų komandų pajėgu-
mo tyrimas (Diska, Diskienė, Marčinskas, 2014)
Vadovo efektyvumo vertinimo pagrindimas: ar reikalinga teorinių 
požiūrių gausa? (Stelmokienė, Endriulaitienė, 2013)
Leadership skills formation in workgroup of the first level managers 
in manufacturing companies (Petkevičiūtė, Giedraitis, 2013)
Explaining authentic leadership work outcomes from the perspecti-
ve of self-determination theory (Miniotaitė, Bučiūnienė, 2013)
Expression of spiritual leadership in Lithuanian businesses (Katilienė, 
Bakanauskienė, 2012)
Transformacinės lyderystės bei etinio organizacijos klimato svarba 
darbuotojų organizaciniam įsipareigojimui (Endriulaitienė, Genevi-
čiūtė-Janonienė, 2012)
Leadership and crisis (Lambrinopoulos, 2011)
Žemiausio lygmens vadovų asmeninių savybių ir motyvacinių veiks-
nių analizė gamybinėje įmonėje (Giedraitis, Petkevičiūtė, 2011)
Vadovavimo efektyvumo vertinimo tradicijos ir siūlomos alternaty-
vos (Stelmokienė, Endriulaitienė, 2011)
Tarpkultūrinės derybos: problemos ir iššūkiai Lietuvos vadovams or-
ganizacijose (Petkevičiūtė, 2010)
Vadovo vaidmuo valdant kokybę medicinos organizacijoje (medici-
nos laboratorijoje) (Čiegis, Jurevičienė, 2010)

Problems of Ma-
nagement in the 
21st Century

– – 

Tarptautinis 
psichologijos 
žurnalas: bio- 
psichosocialinis 
požiūris

1
Lietuviškosios modifikuoto vadovavimo efektyvumo klausimyno 
versijos psichometriniai rodikliai (Stelmokienė, Endriulaitienė, 2012)

Transformations 
in Business and 
Economics

2

Organizational development based on leader’s self-development 
theory and practice (Jesevičiūtė-Ufartienė, Mejerytė-Narkevičienė, 
Widelska, 2014)
Importance of age and gender in the interface between a leader and 
followers (Bartkus, Kaminskas, Grunda, 2012) 

Iš viso  27 (iš jų 5 užsienio autorių ir 22 lietuvių autorių)
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Remiantis 1-oje lentelėje pateikta informacija, galima teigti, kad beveik pusė visų 
rastų vadovavimo straipsnių publikuota žurnale „Organizacijų vadyba: sisteminiai 
tyrimai“. Antroje vietoje yra „Baltic Journal of Management“, trečioje – „Econo-
mics and Management“. Kiti žurnalai per pastaruosius 5 metus išspausdino tik po 
1–2 vadovavimo tyrimus. Kalbant apie straipsnių tematiką, galima išskirti šias tyri-
mų grupes: su vadovavimu susijusios priežastys ir pasekmės, vadovavimo vertinimo 
klausimynai ir intervencinės mokymo programos, vadovavimo ypatumai tam tikra-
me kontekste. Analizuojant suminėtus vadovavimo aspektus dažniausiai remiamasi 
socialinių vadovo ir pavaldinio mainų bei transformacinio vadovavimo teorijomis. 
Taip pat dažnai minimos ir vadovo kompetencijos. Pavieniai straipsniai reprezentuo-
ja senąsias (pvz., bruožų, situacinė vadovavimo teorijos) ir naująsias (pvz., autentiš-
kas, tarnystės vadovavimas) vadovavimo teorijas.

Į „Google“ mokslinčiaus interneto naršyklę įrašius raktažodžius „vadovas“ ir „va-
dovavimas“, taip pat galima rasti pavienių vadovavimo tyrimus pristatančių straips-
nių, išspausdintų Lietuvoje mokslo darbų rinkiniuose, konferencijų medžiagoje. Šie 
straipsniai aprašo vadovavimą specifinėse srityse (švietimo įstaigose – pvz., „Vado-
vavimo stilių nustatymas Klaipėdos miesto progimnazijose“, Šimanskienė, Petrulis, 
2014; „Vadovavimo suaugusiųjų švietimo įstaigai teorinės ir empirinės įžvalgos“, 
Dirgėlienė, Andriekienė, 2012; „Kokybiško mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo 
komponentų projektavimas suaugusiųjų švietimo paslaugų optimizavimo kontekste“, 
Melnikova, 2012; socialinio darbo įstaigose – pvz., „Vadovavimas socialiniam darbui: 
pasekmės darbuotojams ir profesinei veiklai“, Gvaldaitė ir kt., 2014; „Vadovo lyderys-
tės gebėjimų ugdymas socialines paslaugas teikiančiose organizacijose“, Pileckienė, 
Žadeikaitė, 2009).

Apibendrinant Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose publikuojamus vadovavi-
mo tyrimus, galima išskirti dar vieną su vadovavimo reiškinio išskirtinumu susijusį 
aspektą – tyrimų tarpdalykiškumą. Vadovavimu domisi vadybininkai, psichologai, 
edukologai, socialiniai darbuotojai, politologai. Galima sakyti, kad vadovavimas 
buvo laikomas vadybos objektu, kol pradėta kalbėti apie lyderystę. Su lyderystės ter-
mino populiarėjimu suaktyvėjo psichologų darbai apie vadovavimą, nes apibūdinant 
vadovavimą nebepakako aprašyti įprastų valdymo veiklų (pvz., planavimo, organiza-
vimo, problemų sprendimo, kontrolės), reikėjo analizuoti vadovo gebėjimą toleruoti 
chaosą ir dirbti su pokyčiais, o tam būtinos ypatingos asmeninės savybės ir dėmesys 
vadovavimo procesui, reiškiniai, kuriuos suprasti padeda psichologai (Kotter, 2013; 
Zaleznik, 1977). 

Psichologų įtraukimą į vadovavimo tyrimus paskatino ir implicitinių vadovavi-
mo teorijų, pabrėžusių kognityvinių procesų reikšmingumą aiškinant vadovavimo 
reiškinį, atsiradimas. Buvo pripažinta, kad kaip tik darbuotojų įsivaizdavimas apie 
efektyvų vadovavimą lemia jų elgesį organizacijose, todėl socialinės ir kognityvi-
nės psichologijos žinios tapo itin svarbios siekiant užtikrinti sėkmingą organizacijų  
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veiklą (Epitropaki ir kt., 2013). Šios prielaidos lėmė tyrimų, kurie analizavo įsivaizda-
vimo apie efektyvų vadovavimą pasekmes ir priežastis, gausą.

Vis dėlto efektyvaus vadovavimo proceso aprašymui vis dar trūksta išsamių em-
pirinių tyrimų ir integruotų teorinių įžvalgų ne tik Lietuvos, bet ir užsienio moks-
lo darbų kontekste. Juolab kad efektyvaus vadovavimo reiškinio analizė reikšminga 
mokslininkams, praktikoje dirbantiems žmogiškųjų išteklių valdymo specialistams 
ir patiems vadovams.

Kodėl vadovavimo reiškinys toks patrauklus mokslininkams  
ir praktikams?

Kiekvienos organizacijos tikslas yra sėkmingas funkcionavimas, kurį, mokslininkų ir 
praktikų nuomone, prognozuoja visų lygių vadovų bendradarbiavimas ir įvairių va-
dovavimo veiklų sintezė (Archer, 2013; Dinh ir kt., 2014; Hackman, Wageman, 2007; 
Yukl, 2008; Tett ir kt., 2000). Su efektyviu vadovavimu siejamos tokios pasekmės kaip 
pasitenkinimas vadovu (Bass, 1999; Chan, Chan, 2005; Yousef, 1998; Sadeq, Khoury, 
2006; Smith, Canger, 2004; Spineli, 2006), pasitenkinimas darbu (Chen, Silverthorne, 
2005; Rad, Yarmohammadian, 2006; Shriberg, 2002, Tuulik, Alas, 2005; Wu, Lin, Lee, 
2000), įsipareigojimas organizacijai (Bučiūnienė, 2006; Emery, Barker, 2007; Podsa-
koff ir kt., 1996; Popoola, 2007; Purvanova ir kt., 2006; Tuulik, Alas, 2005), darbo 
motyvacija (Genevičiūtė-Janonienė, Endriulaitienė, 2010; Kšivickienė, 2010; Webb, 
2007), geri padalinio veiklos atlikimo rezultatai / komandos efektyvumas (Bass ir kt., 
2003; Hogan ir kt., 1994; Kuo, 2004; Ozaralli, 2003; Piccolo, Colquitt, 2006), orga-
nizacijos augimas (Adeyemi-Bello, 2001). Šalia įprastų veiklos atlikimo rodiklių va-
dovavimo tyrimuose vertinamas darbuotojų pasitenkinimas vadovu ir darbu, darbo 
motyvacija ir įsipareigojimas organizacijai, kurie užtikrina ilgalaikę naudą ir yra itin 
svarbūs aspektai organizacijai susiduriant su sudėtingomis situacijomis (pvz., ekono-
mikos krize, vidiniu restruktūrizavimu) (Chipunza, Berry, 2010; Kšivickienė, 2010; 
Pollard, Hotho, 2006; Urbonavičiūtė, 2007).

Vis dėlto atsakymas į klausimą, koks turėtų būti tas efektyvus vadovavimas, kuris 
lemia organizacijos sėkmę, vis dar nesulaukia vienareikšmiškų atsakymų, todėl va-
dovavimo efektyvumo vertinimo tyrimai nepraranda aktualumo (Avolio ir kt., 2009; 
Mumford, 2011). Tai patvirtina ir 2015 metais Europos darbo ir organizacinės psi-
chologijos asociacijos (angl. EAWOP) planuojamos 17-osios konferencijos tema „Pa-
garbus ir efektyvus vadovavimas – žmonių ir organizacijų valdymas didelių pokyčių 
laikais“ (angl. Respectful and effective leadership – managing people and organizations 
in turbulent times).

Mokslininkų susidomėjimą vadovavimu lemia ne tik šio reiškinio svarba efekty-
viam organizacijų darbui. Kaip minėta, vadovavimas apibrėžiamas kaip įtakos proce-
sas, o įtakos formos gali būti labai įvairios. Todėl interpretacijų šia tema pateikiama 
gana daug ir geriausiai tai iliustruoja vadovavimo teorijų skaičius (daugiau nei 60) 
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(Dinh ir kt., 2014). Mokslininkų noras išsiskirti, pateikti unikalų požiūrį į vadova-
vimą išryškino naują tendenciją moksle – daugėja vadinamųjų „mikroteorijų“, frag- 
mentiškų ir paviršutiniškų tyrimų analizuojant svarbius vadovavimo aspektus (Pillu-
tla, Thau, 2013; van Knippenberg, 2011). Išlieka dvejonių, ar kiekybė neprasilenkia 
su kokybe.

Mokslininkų noras patekti į vadovavimo mokslo istoriją nėra vienintelis veiksnys, 
paaiškinantis vadovavimo tyrinėjimų gausą. Dažnai pasiūlos didėjimas tik atspindi 
augančią paklausą: vadovavimo tyrimų skaičius gali būti vertinamas kaip tam tikra 
mokslininkų verslumo išraiška, kuri susijusi su vis stiprėjančiu mokslo komercionali-
zavimo skatinimu. Organizacinė psichologija priskiriama taikomiesiems mokslams, 
kuriantiems produktus / paslaugas praktikams (van Knippenberg, 2011). Praktikai 
tiki, kad efektyvus vadovavimas skiria sėkmingai ir nesėkmingai dirbančias organi-
zacijas, todėl ieško būdų, kaip įvertinti šią sritį (Archer, 2013). Mokslininkai, kur-
dami vadovavimo teorijas, kartu pateikia ir vertinimo klausimynus, tokius svarbius 
praktikams (van Knippenberg, Sitkin, 2013). 

Mokslo komercionalizavimo idėja aktyviai veikia vadovavimo praktikoje dar ir 
dėl klientų specifikos. Pirmiausia jie yra mokūs. Remiantis Amerikos mokymų ir vys-
tymo bendruomenės (angl. American Society of Training and Development) duome-
nimis, Jungtinių Amerikos Valstijų verslo organizacijos išleidžia daugiau nei 14 bili-
jonų dolerių per metus vadovų vystymo programoms (http://www.mckinsey.com/in-
sights/leading_in_the_21st_century/why_leadership-development_programs_fail, 
žiūrėta 2014 11 27). Dažnai teigiama, kad organizacijos domisi vadovavimo klausimu 
ir investuoja į vadovų ugdymą dėl jaučiamo distreso („visi taip daro, o mes ne“, „tu-
rime problemų, nes vadovavimas blogas“) arba dėl to, kad instinktyviai jaučia, jog tai 
atsiperka (Archer, 2013). Tačiau populiariojoje spaudoje jau pateikiama įrodymų, pa-
tvirtinančių investicijų į vadovų ugdymą grąžą: pvz., „Fifth Third“ bankas Amerikoje 
teigia, kad keturi vadovai, dalyvavę tęstinėje vadovų ugdymo programoje, padidino 
padalinių pelną 31 proc., t. y. 8,8 mln. dolerių per metus (http://www.leadershipchal-
lenge.com/resource/fifth-third-bank-how-do-you-develop-leaders-and-improve-
your-bottom-line.aspx, žiūrėta 2014 11 27). Lietuvoje kvalifikacijos kėlimą vadovai 
vertina vis dar kaip fragmentišką veiklą, o ne integruotą sistemą, tačiau vadovų kva-
lifikacijos kėlimo veiklos plėtojimo poreikis didėja (Zakarevičius, 2006).

Be to, vadovai kaip klientai yra ypatingi dėl individualių charakteristikų. Vadovai 
apibūdinami kaip energingi, atkaklūs, intelektualūs ir kūrybingi, jie domisi naujovė-
mis, nebijo iššūkių, linkę rizikuoti, siekia tobulėjimo (Endriulaitienė, Stelmokienė, 
2008; Judge ir kt., 2002; Salter ir kt., 2009). Todėl jiems įdomu išbandyti tai, kas nauja 
vadovavimo literatūroje. Nors vadovai įpratę būti vertinami, jie tikisi, kad vertinimo 
sistemos bus teoriškai pagrįstos ir empiriškai įvertintas jų patikimumas (Stelmokienė 
ir kt., 2014).
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Apibendrinant mokslininkų ir praktikų susidomėjimo vadovavimo reiškiniu 
priežastis, galima teigti, kad vadovavimo sritis aktuali dėl savo svarbos užtikrinant 
sėkmingą organizacijų veiklą, patraukli dėl neapibrėžtumo ir galimybės pateikti skir-
tingas, vis naujas, originalias interpretacijas, abipusiškai naudinga verslui ir mokslui, 
o tyrimų užsakovai finansiniu požiūriu gali ir psichologiniu požiūriu nori skirti di-
deles investicijas naujovėms. 

Tokia perspektyvia inovacija vadovavimo srityje gali būti laikoma patraukli var-
totojui teorinių požiūrių integracija (Avolio ir kt., 2009; Dinh ir kt., 2014; Pillutla, 
Thau, 2013; Shalley, 2012; van Knippenberg, 2011) siekiant paaiškinti, kaip vadovas 
daro įtaką savo pavaldiniams ir kokie aspektai labiausiai prognozuoja šio proceso 
efektyvumą, t. y. įvardyti vadovavimo efektyvumo kriterijus, remiantis skirtingomis 
teorinėmis perspektyvomis, ir įvertinti jų reikšmingumą praktikoje, pasiūlyti idė-
jų vadovų tobulinimui. Tikimės, kad ši mokslinė-praktinė inovacija bus naudinga 
sprendžiant vis dar aktualias mokslines vadovavimo psichologijos problemas:
1) tyrimų apie efektyvaus vadovavimo procesą trūkumą;
2) integruoto požiūrio į vadovavimo efektyvumą poreikį;
3) dėmesio vadovavimo efektyvumo vertinimui kaip subjektyviai kognityvinei vei-

klai, kurią lemia psichosocialiniai veiksniai, stoką;
4) pavaldinių kaip svarbių vadovavimo proceso dalyvių ignoravimą;
5) tradicinių metodų dominavimą vadovavimo tyrimuose.

Taigi monografijos mokslinis naujumas grindžiamas originaliais čia suminė-
tų problemų sprendimais. Didžiausias dėmesys skiriamas efektyvaus vadovavimo 
procesui, kuris analizuojamas remiantis skirtingų laikotarpių vadovavimo teorijų 
integracija. Vadovaujantis biopsichosocialiniu modeliu, vadovavimo efektyvumo 
vertinimas nagrinėjamas kaip kognityvinė veikla, o jos rezultatai interpretuojami at-
sižvelgiant į psichosocialines vertinimo proceso dalyvių charakteristikas. Monogra-
fijoje pristatoma į pavaldinius orientuota vadovavimo efektyvumo perspektyva, kuri 
akcentuoja aktyvų vadovo „sekėjų“ vaidmenį efektyvaus vadovavimo procese. Be to, 
šalia tradicinių kiekybinių koreliacinių vadovavimo efektyvumo tyrimų analizuojami 
kvazieksperimento ir kokybinio tyrimo rezultatai.

Kaip šie inovatyvūs sumanymai buvo įgyvendinami, aprašoma tolesniuose mono-
grafijos skyriuose remiantis sudarytu vadovavimo efektyvumo vertinimo algoritmu 
(tam tikra pažingsninių veiksmų seka, kurią reikia atlikti norint pasiekti atitinkamą 
rezultatą). 
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1. VADOVAVIMO EFEKTYVUMO VERTINIMO ALGORITMAS

Veiklos atlikimo vertinimas įvardijamas kaip viena sudėtingiausių ir daugiausia pro-
blemų keliančių žmogiškųjų išteklių valdymo sričių. Kita vertus, pripažįstama, kad 
tinkamai suplanuotas ir įgyvendintas vertinimas, kurio rezultatus galima pritaiky-
ti praktikoje, yra svarbi efektyvaus organizacijos funkcionavimo konkurencingoje 
rinkoje prielaida ir darbuotojų papildomas pastangas organizacijoje motyvuojantis 
veiksnys (Kondrasuk, 2011). Tai itin aktualu kalbant apie vadovavimo vertinimą or-
ganizacijoje. 

Planuodami vadovavimo efektyvumo vertinimo tyrimą, mokslininkai ir praktikai 
privalo priimti daug svarbių sprendimų, nuo kurių priklauso, kokie rezultatai bus 
gauti ir kaip jais remiantis bus galima išplėsti mokslines žinias ir pateikti praktines 
vadovavimo rekomendacijas (Hiller ir  kt., 2011). Kiekvienas sprendimas yra svar-
bus tolimesnių alternatyvų pasirinkimui, todėl čia gali būti naudingas vadovavimo 
efektyvumo vertinimo algoritmas. Siūlomas vadovavimo efektyvumo vertinimo al-
goritmas (žr. 1 paveikslą) parengtas atsižvelgus į pagrindines problemas, kurių kyla 
atliekant vertinimą: 
•	 problemas dėl vertinimo tikslo, 
•	 problemas dėl vertintojų ir vertinamųjų, 
•	 neaiškumus, kas turi būti vertinama ir kaip,
•	 kliūtis įgyvendinant vertinimą (Kondrasuk, 2011). 

Todėl pirmasis algoritmo žingsnis turėtų būti vadovavimo efektyvumo vertinimo 
tikslo identifikavimas. Nuo sprendimo, kodėl vertinimas atliekamas, priklauso ir ver-
tinimo kriterijų pasirinkimas (kokie vadovavimo efektyvumo aspektai bus vertina-
mi). Išsirinkus vadovavimo efektyvumo vertinimo aspektus svarbu detalizuoti, kaip 
vertinimas vyks, t. y. kas bus vertintojai ir koks vertinimo metodas bus pasirenkamas. 
Remiantis šiais sprendimais svarbu įgyvendinti vadovavimo efektyvumo vertinimo 
veiklą ir teikti grįžtamąjį ryšį apie tai, ką pavyko sužinoti apie vadovavimą organiza-
cijoje, kaip interpretuoti gautus rezultatus ir ką galima būtų koreguoti kalbant apie 
jau įgyvendinto vertinimo planą. 

Natūralu klausti, kokia psichologų pridėtinė vertė diegiant šį vadovavimo efekty-
vumo vertinimo algoritmą (vadybinių sprendimų seką) praktikoje. Ką unikalaus jie 
gali pasiūlyti šioje situacijoje? 

Pirmiausia psichologai atkreipia dėmesį į tai, kad bet kokio objekto ar subjekto ver-
tinimas yra subjektyvus žmogaus atliekamas veiksmas, susijęs su vertintojo asmeniniu 
suvokimu, individualia nuomone (Bryman, 2011). Todėl kiekviename vadovavimo 
efektyvumo vertinimo algoritmo žingsnyje svarbu atsižvelgti į su konkrečiu vertinto-
ju susijusius veiksnius (remiantis biopsichosocialiniu požiūriu, sociodemografines, 
psichologines ir socialines charakteristikas), kurie gali lemti tam tikrus vertinimo re-
zultatų nuokrypius (Felfe, Schyns, 2010; Haslam, Ellemers, 2005; Hogg, 2001; Schyns,  
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1 pav. Vadovavimo efektyvumo vertinimo algoritmas

Sanders, 2007; Won, 2006). Patikimų vadovavimo efektyvumo vertinimo rezultatų, 
kurie būtų naudingi inicijuojant svarbius pokyčius organizacijoje, galima tikėtis tik 
tada, kai aiškiai įvardyti su šališkumu susiję veiksniai, juos bandoma kontroliuoti (jei 
įmanoma) priimant tam tikrus su vadovavimo efektyvumo vertinimo procesu susi-
jusius sprendimus ir į juos atsižvelgiama analizuojant duomenis bei interpretuojant 

I. Nustatyti vertinimo tikslą

orientacija į organiza-
cijos produktyvumą

orientacija į žmogiškųjų 
išteklių valdymą

II. Nuspręsti, kas bus vertinama

vadovo asmenybė, 
elgesys pavaldinių  

asmenybė, 
suvokimas apie 

vadovą

santykiai 
tarp vadovo,  
pavaldinio,  
komandos  

narių

individualūs,  
grupės / komandos 

rezultatai

situaciniai,  
konteksto  
veiksniai

III. Nuspręsti, kaip bus vertinama

a) pasirinkti, kas vertins b) pasirinkti vertinimo būdą

pats  
vadovas 

save

aukštesnis 
vadovas

kolegos pavaldiniai
kiti  

tarpininkai

IV. Įgyvendinti sudarytą planą

V. Vertinti, kaip pasisekė

kiekybinis kokybinis integruotas
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rezultatus. Kaip tik psichologai, kurie analizuoja žmonių mintis, jausmus ir elgesį 
(Legkauskas, 2001), gali padėti identifikuoti šiuos su šališkumu susijusius veiksnius.

Be to, pats vertinimo procesas yra kognityvinės psichologijos, kurios įtaka aiš-
kinant organizacinius reiškinius tapo itin svarbi XXI amžiuje (Schrader, 2001), 
objektas. Teigiama, kad vadovavimo efektyvumo vertinimo rezultatai atskleidžia ne 
tik vertinamojo objektyvią veiklą, bet ir vertintojo kognityvinius procesus (Mount, 
Scullen, 2001; Starbuck, Mezias, 1996). Remdamiesi stebėtu vadovo elgesiu, dėmesį 
atkreipusiomis individualiomis vadovo charakteristikomis, įvykusių vadovo ir paval-
dinių sąveikų interpretacijomis, turimu idealios situacijos įsivaizdavimu, vertintojai 
susidaro įspūdį apie vertinamąjį, kurį išsako vertindami vadovavimo efektyvumą. 
Visi suminėti pažinimo procesai (dėmesys, suvokimas, mąstymas, atmintis, sprendi-
mų priėmimas) yra pagrindinės kognityvinėje psichologijoje analizuojamos temos, 
kurios paaiškina, kaip žmonės priima, apdoroja, saugo ir pasinaudoja informacija 
(Martišius, 2006).

Todėl psichologai gali pasiūlyti unikalių įžvalgų apie vadovavimo efektyvumo 
vertinimo procesą ir konkrečių rekomendacijų, kaip užtikrinti šio proceso rezultatų 
objektyvumą. Psichologų požiūris į vadovavimo efektyvumo vertinimą pristatomas 
remiantis pirmame paveiksle pateiktu vadovavimo efektyvumo vertinimo algoritmu, 
kurio žingsnių aprašymas sudaro pagrindinius monografijos skyrius.
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2. VADOVAVIMO EFEKTYVUMO VERTINIMO TIKSLAS:  
KODėL VERTINIMAS ATLIEKAMAS?

I. Nustatyti vertinimo tikslą

orientacija į organiza-
cijos produktyvumą

orientacija į žmogiškųjų 
išteklių valdymą

II. Nuspręsti, kas bus vertinama

vadovo asmenybė, 
elgesys pavaldinių  

asmenybė, 
suvokimas apie 

vadovą

santykiai 
tarp vadovo,  
pavaldinio,  
komandos  

narių

individualūs,  
grupės / komandos 

rezultatai

situaciniai,  
konteksto  
veiksniai

III. Nuspręsti, kaip bus vertinama

a) pasirinkti, kas vertins b) pasirinkti vertinimo būdą

pats  
vadovas 

save

aukštesnis 
vadovas

kolegos pavaldiniai
kiti  

tarpininkai

IV. Įgyvendinti sudarytą planą

V. Vertinti, kaip pasisekė

kiekybinis kokybinis integruotas
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Kiekvienas vertinimas organizacijoje prasideda nuo tikslo formulavimo, atsakymo 
į klausimą, kodėl šis konkrečios srities vertinimas reikalingas organizacijai, kaip jo 
rezultatus bus galima panaudoti praktikoje. Žvelgiant iš praktikų pozicijos, taip pa-
grindžiamos šiai veiklai skiriamos sąnaudos. Mokslininkų požiūriu, tikslas padeda 
identifikuoti mokslo sritį, kurios atstovai galėtų konsultuoti konkretaus vertinimo 
klausimais. Organizacijos, siekdamos sėkmės, orientuojasi į tikslus ir rezultatus arba 
organizacijos žmogiškuosius išteklius (Cho, 2007). Dėl to vienos jų vertina finansi-
nius organizacijos rodiklius, kitos – sociopsichologinius vykstančių procesų aspektus 
ir pasekmes. Pirmoji kryptis yra laikoma vadybos mokslo objektu, antrąja domisi 
organizacinės psichologijos mokslininkai ir praktikai. Kitas požiūris teigia, kad verti-
nimo tikslas gali būti administracinis (kaip atleidimo ar paaukštinimo pagrindimas, 
kai vertinami objektyvūs veiklos rezultatai) arba organizacijos / darbuotojų vystymo 
(siekiant analizuoti tobulintinas sritis ir siūlyti galimas intervencijos priemones, kai 
vertinami labiau subjektyvūs darbo proceso elementai) (Kondrasuk, 2011; Khanna 
ir Sharma, 2014). Ir pirmasis, ir antrasis požiūris akcentuoja, kad vertinimo tikslai 
susiję su skirtingais vertinimo kriterijais, būdais ir vertinimo rezultatų panaudojimu 
praktikoje.

Vadovavimo efektyvumo vertinimas taip pat nėra išskirtinis, nes ir čia vertinimo 
tikslai reprezentuoja skirtingas orientacijos sritis. Praktikoje dažniausiai skiriamos 
7 pagrindinės sferos, kurios susijusios su organizacijos sėkmingu funkcionavimu, ir 
už jas turėtų būti atsakingas kaip tik vadovas su savo komanda (Archer, 2013): 
•	 pasiekti finansiniai rodikliai (pvz., pelnas, klientų išsaugojimas, augimas);
•	 laiku pateikta patikima informacija apie organizacijos finansinę padėtį;
•	 užtikrintas operacinis veiksmingumas / efektyvumas (gamybos ar paslaugų teiki-

mo proceso sklandumas);
•	 pasiūlytos produktų ar paslaugų inovacijos;
•	 kvalifikuoto („kokybiško“) personalo išlaikymas;
•	 užtikrintas organizacijos stabilumas;
•	 prekės ženklo vertės sukūrimas.

Apibendrinant čia pristatytas sferas, mokslinėje vadovavimo literatūroje išskiria-
mi „švelnieji“ ir „kietieji“ vadovavimo aspektai (Kaiser ir kt., 2008). Pirmieji akcen-
tuoja psichologinę vadovavimo perspektyvą, kuri domisi procesu, kaip vadovas daro 
įtaką pavaldiniams. Antrieji siejami su verslo perspektyva, pabrėžiančia įgyvendina-
mų vadovavimo funkcijų, veiklų, kad būtų pasiekti rezultatai, svarbą (gilinasi į tai, 
kokie veiklos rezultatai). Šie aspektai nurodo strateginę kryptį, tikslus ir rezultatus 
organizacijoje, o „švelnieji“ aspektai atsakingi už tai, kad pavaldiniai įgyvendintų ir 
realizuotų tą strategiją. Todėl tyrimuose „kietieji“ vadovavimo aspektai analizuojami 
kaip objektyvių individualių ar grupės veiklos rezultatų prielaidos, „švelnieji“ siejami 
su pavaldinių nuostatų ir elgesio pokyčiais (Kaiser ir kt., 2012; Kaiser ir kt., 2008). Jei 
vadovavimo efektyvumo vertinimo tikslu pasirinksime orientaciją į žmogiškuosius 
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išteklius, tyrime svarbu analizuoti „švelniuosius“ vadovavimo aspektus, jei orientaci-
ją į organizacijos produktyvumą, „kietieji“ aspektai turėtų būti svarbesni. 

Praktikoje diduma užsienio tyrimų (apie 35–45 proc.) paremta orientacija į žmo-
giškuosius išteklius ir pavaldinių suvokiamu vadovavimo efektyvumo „švelniųjų“ 
aspektų vertinimu, įtakos proceso analize (Hiller ir kt., 2011; Kaiser ir kt., 2008). Šią 
tendenciją iliustruoja ir Lietuvoje atliekami moksliniai tyrimai (Gvaldaitė ir kt., 2014; 
Kalantavičiūtė ir kt., 2010; Pileckienė ir Žadeikaitė, 2009; Steponkevičiūtė, 2010; Ši-
lingienė, 2011). Kaip pavyzdį galima paminėti tyrimą, kuriuo siekta atskleisti, kaip 
pavaldinių vertinami vadovavimo ypatumai susiję su jų pasitenkinimu vadovu (Na-
vickaitė, 2013). 

Tyrime dalyvavo 114 inžinerinių paslaugų srities darbuotojų, neinančių vadovau-
jamų pareigų (iš jų 78 proc. vyrų ir 22 proc. moterų, dauguma 18–39 metų). Tiria-
mieji pildė klausimyną apie subjektyviai suvokiamus tiesioginio vadovo elgesio bū-
dus (Modifikuota vadovavimo efektyvumo klausimyno lietuviška versija, Stelmokie-
nė, Endriulaitienė, 2012) ir vertino savo pasitenkinimą vadovu (Pasitenkinimo darbu 
klausimyno pasitenkinimo vadovu skalės lietuviška versija, Gustainienė, 2006 (origi-
nalas Spector, 2001)). 

Tyrimo rezultatai parodė, kad darbuotojai yra patenkinti tokiu vadovu, kuris 
orientuotas į tarpasmeninius santykius, užduotį ir pokyčius (žr. 2 lentelę). Nors kore-
liacijos tarp darbuotojų pasitenkinimo vadovu ir vadovo orientacijos į užduotį koe- 
ficientas didžiausias, jis statistiškai reikšmingai nesiskiria nuo kitų sąsajų stiprumo. 
Todėl jei vadovas nori, kad darbuotojai būtų patenkinti jo vadovavimu, jis turėtų 
skirti savo dėmesį padalinio valdymui, vizijos ir tikslų nustatymui, tarpasmeninių 
santykių plėtojimui (Piccolo ir kt., 2012; Shaikh ir kt., 2012).

2 lentelė. Pavaldinių pasitenkinimo vadovu ir tiesioginio vadovo atliekamų  
veiklų vertinimo sąsajos

Vadovo  
atliekamos 

veiklos 

Vizijos ir tikslų  
nustatymas  
(orientacija  
į pokyčius)

Padalinio  
valdymas  
(orientacija  
į užduotį)

Tarpasmeninių santykių plėtojimas 
(orientacija į tarpasmeninius santykius)

Pavaldinių 
pasitenkinimas 
vadovu

0,668** 0,710** 0,678**

Pastaba: * p < 0,05; ** p < 0,001

Pavaldiniai patenkinti tokiu vadovu, kuris geba būti ir vadybininku, ir pokyčių 
agentu, ir globėju / draugu. Nors pripažįstama, kad „švelniųjų“ vadovavimo aspektų 
(pvz., pasitenkinimo vadovu) vertinimas labiau prognozuoja asmeninę vadovo karje-
rą ir pavaldinių psichologinę gerovę darbe, užsienio tyrimų duomenys rodo, kad kaip 
tik šie veiksniai susiję su visos organizacijos efektyvumu (Kaiser ir kt., 2008). 
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Vadovavimas yra viena populiariausių XXI a. antrojo dešimtmečio vadybos literatūros 
temų, tačiau siekiant paaiškinti efektyvų vadovavimą nuolat kintančioje konkurencingoje 
verslo aplinkoje itin reikšmingas tampa psichologų vaidmuo. Psichologijos krypties 
mokslininkai domisi, kaip darbuotojai, kurie ir kuria pridėtinę organizacijų vertę, suvokia 
ir vertina vadovavimo efektyvumą ir nuo kokių biopsichosocialinių veiksnių tai priklauso.  
Monografijoje „Vadovavimo efektyvumo vertinimas: psichologiniai aspektai“ siekiama 
nuosekliai paaiškinti, kaip reikėtų atlikti vadovavimo efektyvumo vertinimą organizacijose, 
kad būtų užtikrintas šios personalo valdymo veiklos sklandumas ir galima būtų tikėtis 
patikimų vertinimo rezultatų. 
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