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„Liderul autentic” este  un domeniu semnificativ de cercetare. Bazându-
ne pe teorie, care explică modul în care indivizii stabilesc o relaţie socială și 
profesională, am postulat o relaţie statistică între conducerea autentică și 
capitalul psihologic. Astfel, în cadrul lucrării sunt discutate implicaţiile acestui 
tip de relaţie pentru teorie și practică.

În cadrul cercetării noastre, am dorit să efectuăm un studiu exploratoriu care 
să demonstreze rolul, dar și modalitatea prin care se realizează o conducere 
autentică în organizaţia militară. Studiul își dorește să identifice dacă există 
o relaţie semnificativă între o conducere autentică și capitalul psihologic.  
De ce este importantă o asemenea cercetare în mediul militar? Pentru că liderii 
din mediul militar îi pot motiva atât pe subordonaţii din interiorul organizaţiei, 
cât și pe cei din afara lanţului de comandă. A fi un lider autentic este mult mai 
complex decât „a da un simplu ordin”. Modalitatea de influenţare exercitată 
de către un lider autentic asupra celorlalţi colegi sau subordonaţi poate lua 
multiple forme.

Cuvinte-cheie: lider autentic, capital psihologic, rezilienţă, organizaţie 
militară, puterea exemplului.
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INTRODUCERE
În situația tensionată în care se află România acum, armata devine 

o componentă importantă nu numai pentru securitatea națională, 
ci și pentru Alianța Nord-Atlantică. În acest context, considerăm că 
mediul militar are nevoie de lideri eficienți care, prin deciziile pe care  
le adoptă, pot câștiga orice tip de „război” clasic sau modern, precum 
cel economic sau tehnologic. Pentru „a conduce o luptă către victorie”, 
este nevoie ca liderii să ofere o viziune clară și valoare membrilor 
grupurilor din care fac parte. De aceea, conducerea forțelor armate  
este văzută ca un factor cheie în formarea liderilor autentici.  
O conducere autentică este cea care conferă o valoare pozitivă, care 
influențează schimbările în comportamentul și atitudinea membrilor și 
care poate îmbunătăți, în mod evident, performanța acestora.  

Cercetările bazate pe rolul liderului privind influența directă 
sau indirectă a acestuia asupra relațiilor, asupra psihologiei și 
comportamentului sunt în dezvoltare și de interes academic.  
Sunt necesare studii pentru a identifica importanța conducerii 
autentice în mediul militar și pentru a determina eficiența acesteia.

Conducerea autentică pune un accent deosebit pe valorile morale 
ale unui lider autentic. Este asociată cu un capital psihologic pozitiv 
și cu un lider autentic. Conducerea autentică se bazează pe diferite 
inițiative asociate cu încrederea, speranța și mentalitatea pozitivă.

În contextul economic și social internațional actual, organizația 
militară, în mod responsabil, acordă o atenție prioritară studiului 
factorilor constitutivi ai conducerii autentice. În cadrul conducerii 
autentice, cercetările teoretice identifică trei perspective de cercetare 
teoretică, și anume: perspectiva internă umană, perspectiva relațională 
și perspectiva dezvoltării (Kaya, Karatepe, 2020; Wirawan et al., 2020; 
Novitasari et al., 2020; Khan, 2022). Prima abordare, o abordare  
dintr-un punct de vedere emoțional, „se concentrează pe latura 
interioară a liderului autentic” (Malik, Mehmood, 2022; Szydło et 
al., 2022), element cheie al conceptului de sine. A doua abordare 
este o abordare de tip relațional, din punctul de vedere „al relaţiilor 
interumane stabilite între liderul autentic și membrii sau subordonaţi 
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acestuia” (Crawford et al., 2020; Wirawan et al.). Conducerea autentică 
este definită ca „un comportament autentic, o procesare echilibrată a 
informaţiilor” și indică un adevărat lider orientat către relații sociale.  
A treia abordare este o abordare de dezvoltare, în care liderul autentic 
„este crescut de un eveniment semnificativ, pe care îl experimentează” 
(Mira, Odeh, 2019; Malik, Mehmood). În esență, cele trei direcții 
de studiu se concentrează pe conceptul de lider autentic, care 
promovează competența psihologică pozitivă, o atmosferă etică, un tip 
de comportament ce încurajează autodezvoltarea pozitivă prin nivelul 
ridicat de conștientizare de sine, transparența relației, un punct de 
vedere moral, dar și o procesarea echilibrată a informațiilor la nivelul 
grupului social din care aceștia fac parte (Farid et al.; Novitasari et al.; 
Khan; Malik, Mehmood).

LIDERUL AUTENTIC
Teoria conducerii autentice este considerată un construct care 

se află la baza tuturor abordărilor pozitive ale „liderului autentic” și 
subliniază ideea de a conduce prin „puterea exemplului” (Shah et al., 
2019; Todt et al., 2019; Hutagalung et al., 2020; Waters et al., Iqbal 
et al., 2020). Sunt cunoscute patru componente ale liderului autentic, 
astfel:

 � Conștientizarea de sine este indicată de conștientizarea 
punctelor forte și a punctelor slabe, precum și a valorilor și convingerilor.  
Liderii autentici au un sentiment stabil de autocunoaștere. Teoria liderului 
autentic tinde să trateze autenticitatea, onestitatea și sinceritatea ca 
sinonime (Einola, Alvesson, 2021).

 � Transparenţa relaţională este indicată de prezentarea adevăratului 
sine celorlalți, de a ajuta la formarea încrederii, de cooperare și de a 
cultiva munca în echipă, între colegi.

 � Procesarea echilibrată este indicată de capacitatea unui lider 
de a fi imparțial în a lua în considerare toate informațiile relevante 
înainte de a adopta decizie.

 � Perspectiva morală internalizată este indicată de convingerile și 
valorile morale ale liderilor, care sunt compatibile cu comportamentele 
lor. Descoperirile teoretice și empirice ale studiilor anterioare indică 
faptul că liderul autentic poate fi identificat și din asocierea dintre cele 
patru componente menționate mai sus, dar în intensități variabile 
(Alvesson, Einola, 2019; Nübold et al., 2020; Kaya et al., 2020). 
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Liderul autentic indică o persoană etică, plină de speranță, care 
este capabilă să atribuie priorități subordonaților săi, pentru a obține 
rezultate bune pe viitor (Johnson, 2019; Kaya et al.; Covelli et al., 2020).

Militarii sunt obișnuiți cu o conducere autoritară, aceasta  
aflându-se în centrul a ceea ce face distincție între militari și restul 
societății. Atunci când comandanții transmit în mod clar intenția 
prin ordinele misiunii, se creează o înțelegere comună în întreaga 
formație, care permite liderilor de la toate nivelurile posibilitatea de 
a folosi inițiativa disciplinată atunci când apar probleme neprevăzute. 
Componenta cheie a acestei filozofii de comandă a misiunii este 
încrederea. Liderii autentici conectați, plini de compasiune, construiesc 
încrederea care permite oricărei misiunii să își atingă obiectivele 
stabilite.

Potrivit lui Avolio, „nu contează ce tip de lider ești; liderii autentici 
pot fi directivi, participativi sau chiar autoritari” (Novitasari et al., 
p. 32). Ceea ce este esențial este ca liderul autentic să se adapteze 
circumstanțelor, angajaților și subordonaților, astfel încât aceștia să  
poată fi eficienți, dar, mai ales, influenți. Acest fapt necesită, adesea,  
o ajustare a comportamentului (Alvesson, Einola). Pentru a conduce,  
liderii autentici sunt capabili să facă față provocărilor organizaționale, 
societale și personale, dar au și capacitatea de a face acest lucru fără 
dorința de statut sau recompense personale (Ib.). Comportamentul 
liderului autentic ar putea sensibiliza atât funcțiile de conducere, cât 
și pe cele de execuție în cadrul organizației militare. Prin acesta, liderii 
autentici consideră îndeplinirea sarcinilor profesionale, dar și dezvoltarea 
subordonaților ca fiind la fel de importante. Ei se dezvoltă în mod 
constant, astfel încât dezvoltarea militarilor este văzută ca fiind autentică 
și ca parte a procesului de formare profesională.

Întrucât conducerea autentică este un concept foarte important, 
este recomandabil să se regăsească, să fie parte din programul de 
formare existent atât în sistemele de educație pentru ofițeri, cât și în 
cele dedicate subofițerilor. Dezvoltarea autentică a liderului nu este 
o „învăţare a conducerii într-un program de zi”, prin urmare, este 
nevoie de educație formală (Bilgetürk, Baykal, 2021). Pe lângă educația 
formală, îmbunătățirea liderului autentic va necesita un angajament 
continuu pentru dezvoltare. Militarii, de exemplu, tind să imite sau să 
se modeleze după liderii care îi inspiră. În cele din urmă, liderii autentici 
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modelează și transformă. Liderului autentic îi pasă în mod autentic 
de dezvoltarea subordonaților lor, dar și de succesul organizației 
(Hutagalung et al.).

Un alt aspect important indică faptul că există câteva caracteristici 
care grupează liderii autentici după anumite trăsături. Adică, există  
un sentiment cu privire la un scop care îi menține motivați să fie 
pasionați de munca pe care o fac și de ce anume o fac. Valorile acestora 
sunt suficient de puternice pentru a ști cum se  vor comporta și pentru 
a face ceea ce trebuie din punct de vedere profesional. 

În al doilea rând, liderii autentici construiesc o relație profesională, 
care le permite să stabilească o conexiune cu ceilalți. Liderii autentici 
dezvoltă un autocontrol, o formă de autodisciplină care le permite să 
dețină control și consistență, de a rămâne calmi și echilibrați. În cele 
din urmă, aceasta poate fi considerată ca o caracteristică sensibilă, care 
le permite să fie plini de compasiune echilibrată, dar intensă, pentru 
a-i ajuta, a-i susține pe ceilalți colegi sau subordonați (Curran, 2019; 
Nübold et al.; Bilgetürk, Baykal; Northouse, 2022).

CAPITALUL PSIHOLOGIC
Capitalul psihologic (PsyCap) este definit ca o stare mentală pozitivă 

caracterizată prin existența unei eficiențe ridicate, optimism, rezistență 
și speranță. Capitalul psihologic este descris de patru dimensiuni 
(Bogler, Somech, 2019; Waters et al., 2020; Putra et al., 2020; Stoffers 
et al., 2020; Ogunyemi et al., 2020; Zyberaj et al., 2022).

Speranţa presupune a avea un plan și un obiectiv clar pentru viitor, 
perseverența cuiva în ceea ce privește atingerea scopurilor, atunci 
când este necesar.

Optimismul este legat de o perspectivă pozitivă față de evenimentele 
din viață, atitudinea pozitivă cu privire la reușita în acțiunile pe care le 
întreprindem, în prezent și în viitor.

Rezilienţa se referă la capacitatea de a menține o performanță 
ridicată în orice situație, indiferent de probleme sau de eșecuri.

Autoeficacitatea se referă la capacitatea unui individ de a își folosi 
resursele interne pentru rezolvarea problemelor, încrederea cuiva de a 
prelua și investi efortul necesar pentru a depăși sarcini complexe.

O primă idee se referă la „capitalul psihologic”, definit ca o abordare 
psihologică pozitivă în domeniul științelor psihologice. Potrivit lui 
Luthan, 2007 (Supriyadi et al., 2020; Santisi et al., 2020), „capitalul 
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psihologic” este un model conceptual al abordării pozitive a locului 
de muncă, cunoscut și sub denumirea de teoria comportamentului 
organizaţional. 

O altă observație este aceea că cercetările științifice au dezvoltat 
conceptul de capital psihologic pentru a expune capacitatea psihologică 
a indivizilor, care poate fi măsurată, dar și utilizată pentru a îmbunătăți 
performanța individuală și pe cea de grup. „Capitalul psihologic” 
este a abordare caracterizată prin dimensiuni care pot fi optimizate. 
Potențialul pe care îl au indivizii, acela de a ajuta la performanța 
organizației, în general, și în special în organizația militară, este 
o caracteristică (Mahfud et al. 2020; Supriyadi et al.) ce susține 
poziționarea capitalului psihologic ca o resursă importantă pentru 
funcționarea optimă a echipei.

 • Eșantionul cercetării
Pentru realizarea cercetării, au fost aplicate două chestionare 

unui număr de 50 de persoane, angajați din diferite departamente 
(instrucție, suport tehnic, planificare, logistică, instructor cu experiență 
între 1 și 25 de ani) din unități militare din București. Toți respondenții 
au fost de acord să participe la studiu, și-au exprimat acordul verbal de 
a participa la cercetare și li s-a asigurat confidențialitatea datelor. 

Dintre aceștia: 
− 95% sunt bărbați; 5% sunt femei (cu studii postuniversitare); 
− cu vârsta între 20 și 29 de ani – un număr de 16 respondenți 

(32%); 30-39 de ani – un număr de 24 respondenți (48%);  
40-49 de ani – un număr de 9 respondenți (18%); 50-59 de 
ani – 1 respondent (2%); 

− cu studii liceale: 19 respondenți (38%); cu studii postliceale: 
8 respondenți (16%); cu studii universitare: 14 respondenți 
(28%); cu studii postuniversitare: 9 respondenți (18%); 

− cu vechimea în muncă: între 1 și 5 ani: 11 respondenți (22%);  
între 6 și 10 ani: 9 respondenți (18%); între 10 și 15 ani:  
12 respondenți (24%);  între 16 și 20 de ani: 13 respondenți 
(26%); vechimea în muncă > 21 de ani: 5 respondenți (10%).

Au fost administrate două chestionare: Chestionarul conducerii 
autentice (Walumbwa, 2008; Avolio, 2020; Iqbal et al.), construit din 
16 itemi, și Chestionarul de evaluare a capitalului psihologic (Wirawan 
et al., 2020; Parwantu et al., 2021), construit din 24 de itemi.
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 � Chestionarul conducerii autentice (Shah et al.; Todt et al.; 
Iqbal et al.) măsoară nivelul de autenticitate al conducerii. Aspectele 
măsurate au fost conștientizarea de sine (itemii 1, 5 ,9, 13), transparenţa 
relaţiilor (itemii 4,8,12,16), procesarea echilibrată (itemii 3, 7, 11, 15) 
și perspectiva morală interiorizată (itemii 2, 6, 10, 14). 

 � Dimensiunile Chestionarului de evaluare a capitalului psihologic 
includ: autoeficacitatea (itemii 1-6), speranţa (7-12), rezistenţa  
(13-18) și optimismul (19-24)  (Putra et al.; Stoffers et al.; Ogunyemi 
et al.; Parwantu et al.). Pentru chestionare a fost utilizată scala Likert 
cu 5 puncte (de la 1, puternic dezacord, la 5, total de acord) (Wirawan  
et al.; Parwantu et al.).

 • Analiza datelor
Obiectivul prezentului studiu a constat în examinarea relației 

statistice dintre conducerea autentică și capitalul psihologic al 
angajaților din mediul militar, din armata României. Datele colectate, 
prin utilizarea chestionarelor aplicate, au fost procesate cu ajutorul 
instrumentarului statistic-matematic Excel, în vederea confirmării 
ipotezelor formulate.

Întrebări de cercetare:
Î1: Care este relaţia dintre conducerea autentică și capitalul 

psihologic al angajaţilor din mediul militar?
H0: Nu există o relaţie semnificativă statistică între gradul de 

autenticitate al conducerii și capitalului psihologic al angajaţilor din 
mediul militar.

H1: Conducerea autentică are o relaţie pozitivă semnificativă din 
punct de vedere statistic cu capitalul psihologic al angajaţilor din 
mediul militar.

Î2: Care dintre următoarele variabile: autoeficacitate, speranţă, 
rezilienţă și optimism influenţează semnificativ (cel mai mult) liderul 
autentic?

H0: Nu există o relaţie semnificativă statistică între liderului autentic 
și predictori (autoeficacitatea, speranţa, rezilienţa și optimismul).  

H1: Cel puţin una dintre următoarele dimensiuni ale capitalului 
psihologic – autoeficacitatea, speranţa, rezilienţa și optimismul – 
prezice gradul de autenticitate al conducerii.
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Primul pas în cercetarea datelor a fost analizarea graficului de 
dispersie. Scopul principal al unui grafic de dispersie a fost de a 
demonstra cât de puternică (intensă) este relația statistică sau corelația 
statistică dintre cele două variabile (capitalul psihologic și liderul 
autentic). Cu cât punctele de date sunt adunate mai strâns, de-a lungul 
unei linii drepte, cu atât mai mare este corelația. În figura 1 putem 
observa că există o corelație semnificativă între cele două variabile. 

Figura 1: Graficul dispersei

Într-o regresie liniară simplă, modelul utilizat pentru a descrie 
relația dintre o singură variabilă dependentă Y (liderul autentic) 
și o singură variabilă independentă X (capitalul psihologic) este  
Yi = β0 + β1X1, cu „i” fiind 50, iar β0 și β1 – parametri.

Regression Statistics
Multiple R 0.577
R Square 0.334

Adjusted R Square 0.320
Standard Error 1.401
Observations 50

Tabelul 1: Modelul regresiei
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ANOVA df SS MS F Significance F
Regression 1 47.159 47.159 24.018 0.000

Residual 48 94.247 1.963
Total 49 141.406    

Tabelul 2: Modelul Anova

Pe baza datelor obținute în tabelul 2, valoarea „capitalului 
psihologic” (R Square) este de 0,333, ceea ce înseamnă că variabila 
capitalului psihologic poate fi explicată de conducerea liderului 
autentic în proporție de 33,3%, în timp ce restul de 66,7% este  
explicat de alte variabile neabordate în acest studiu. 

 Coefficients Standard Error t Stat P-value
Intercept 3.078 2.385 1.291 0.203

Capital psihologic 0.706 0.144 4.901 0.000
Tabelul 3: Coeficientul P-value

Din rezultatele testelor menționate în tabelele 2 și 3 se poate 
observa faptul că există o influență pozitivă și semnificativă a  
conducerii de tip autentic asupra capitalului psihologic al subordonaților 
F(1,48) = 24,01, p < 0,001). 

Coeficientul rezultat a fost 0,706 pozitiv, cu t-statistic de 4,901. 
Aceasta înseamnă că ipoteză H1 a acestui studiu a fost acceptată, iar 
ipoteza H0 nulă este respinsă. Putem răspunde și la prima întrebare 
din cercetare, și anume că există o relație statistică pozitivă între liderul 
autentic și capitalul psihologic. 

Această cercetare se înscrie în linia abordată de cercetările 
anterioare întreprinse, care susțin faptul că liderul autentic are un efect 
semnificativ asupra capitalului psihologic al subordonaților în mediul 
organizațional (Nübold et al.; Bilgetürk, Baykal; Northouse; Stoffers  
et al.; Ogunyemi et al., 2020; Zyberaj et al., 2022).

În acest studiu ne-am propus să identificăm care dintre cele  
patru dimensiuni ale capitalului psihologic prezice nivelul de 
autenticitate al conducerii. O analiză de regresie liniară a fost efectuată 
folosind variabilele predictoare, dimensiunile capitalului psihologic 

211

GÂNDIREA  
MILITARĂ 

ROMÂNEASCĂ

MANAGEMENTUL RESURSELOR PENTRU APĂRARE

Liderul autentic și capitalul psihologic în mediul militar

al subordonaților, iar ca variabilă, criteriul nivelului de autenticitate al 
liderului în actul conducerii.

Regression Statistics
Multiple R 0.642
R Square 0.412

Adjusted R Square 0.360
Standard Error 1.360
Observations 50

Tabelul 4: Modelul regresiei multiple

ANOVA df SS MS F Significance F
Regression 4 58.230 14.557 7.876 0.000

Residual 45 83.176 1.848   
Total 49 141.406    

Tabelul 5: Modelul Anova

 Coefficients
Standard 

Error
t Stat P-value

Intercept 2.188 2.368 0.924 0.360
Auto-eficacitatea 1.083 0.693 1.563 0.125

Speranță -0.297 0.944 -0.315 0.754
Reziliență 2.156 0.739 2.917 0.005
Optimism 0.084 0.878 0.096 0.924

Tabelul 6: Modelul P-value

Prin regresia multiplă am evaluat toate cele patru variabile 
predictoare și nivelurile de semnificație pentru: autoeficacitate  
(p = 0,125), speranță (p = 0,754), reziliență (p = 0,005) și optimism  
(p = 0,924). Modelul general de regresie a fost identificat ca fiind 
semnificativ (F(4,45) = 7,87, p < 0,001). Singura variabilă independentă 
care prezice nivelul de autenticitate a conducerii liderului este 
„rezilienţa” (β = 2,188, p = 0,005) (tabelul 6). Aceasta înseamnă că 
ipoteză H1 a acestui studiu a fost acceptată, iar ipoteza nulă H0 a fost 
respinsă. Prin urmare, putem răspunde și la cea de-a doua întrebare 

Singura variabilă 
independentă 

care prezice 
nivelul de 

autenticitate 
a conducerii 

liderului este 
„rezilienţa”. 

O singură 
variabilă, și 

anume nivelul 
de rezilienţă al 

subordonaţilor, 
prezice cu 

certitudine 
nivelul de 

autenticitate al 
liderului în actul 

de conducere.
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din cercetare, prin faptul că doar o singură variabilă, și anume nivelul 
de rezilienţă al subordonaților, prezice cu certitudine nivelul de 
autenticitate al liderului în actul de conducere.

CONCLUZIE
În urma acestei cercetări, se confirmă că există o relație pozitivă, 

semnificativă statistic între capitalul psihologic al subordonaților și 
un stil de conducere autentic. În acest context, nivelul de reziliență al 
subordonaților este un indicator puternic al gradului de autenticitate al 
superiorului în exercitarea actului de conducere.

Cercetarea actuală sugerează și faptul că sunt necesare și alte 
inițiative de tip academic pentru a surprinde relația semnificativă din 
punct de vedere statistic dintre autenticitatea liderului (conducerii) și 
capitalul psihologic al subordonaților.
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