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Wprowadzenie

W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił rozkwit teorii przywództwa. Równo-
cześnie została powołana do życia i rozwinięta nowa szkoła myślenia w naukach 
o zarządzaniu – pozytywna teoria organizacji (positive organizational scholarship 
– POS). Również w jej ramach opracowano nowe podejścia do przywództwa, takie 
jak przywództwo autentyczne czy fundamentalny stan przywództwa. Niewiele jest 
jednak badań dotyczących determinant tych modeli. W szczególności brakuje badań 
dotyczących uwarunkowań i czynników sprzyjających wyzwalaniu przywództwa 
autentycznego. W niniejszym artykule zostaje podjęta próba przedstawienia kapi-
tału psychologicznego jako czynnika wyzwalającego autentyczność przywództwa. 
W zakresie tym występuje teoretyczna i empiryczna luka badawcza. Kapitał psycho-
logiczny jest bowiem najczęściej umieszczany w modelach badawczych jako rezultat 
przywództwa autentycznego po stronie podwładnych (zwolenników – followers) [15], 
a nie jako determinanta po stronie lidera. Ponadto ze względu na liczne powiązania 
można oczekiwać, że rola kapitału społecznego lidera w kształtowaniu autentyczności 
jego postrzegania i zachowań może być istotna, co opisano w artykule. Kształtowanie 
przywództwa autentycznego jest istotne zarówno z naukowego, jak i praktycznego 
punktu widzenia. Model taki przyczynia się bowiem do budowania relacji wysokiej 
jakości nie tylko wewnątrz organizacji, lecz także w kontekście pozaorganizacyjnym. 

* Dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
1 Artykuł jest wynikiem prac prowadzonych w ramach grantu nr 2014/13/B/HS4/01618 finansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki.
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Celem artykułu jest zatem teoretyczne i empiryczne zbadanie wpływu kapitału psy-
chologicznego na przywództwo autentyczne.

W artykule zaprezentowano kolejno: podstawy pozytywnej teorii organizacji, 
jako ogólnie przyjętej filozofii badawczej, koncepcje przywództwa autentycznego 
i kapitału psychologicznego, jako determinanty autentyczności, metodykę badań, 
ich wyniki wraz z omówieniem, znaczenie wyników badania, implikacje praktyczne, 
ograniczenia i przyszłe kierunki badań.

1. Pozytywna teoria organizacji

Pozytywna teoria organizacji powstała jako uzupełnienie nauki o organizacji 
i zarządzaniu, a przyczyną jej powstania było ignorowanie pewnych zjawisk w podej-
ściach tradycyjnych. Zajmowanie się pewnymi zagadnieniami było bowiem uważane 
za pozbawione naukowej rzetelności. Do zagadnień takich należały m.in.: współczu-
cie, przebaczanie, wpływ prawości i cnót na działalności organizacji, rozkwit orga-
nizacji, twórcza dynamika czy pozytywne dewiacje [3]. Inną przyczyną powstania 
pozytywnej teorii organizacji było spojrzenie na efektywność w tradycyjnej nauce 
o organizacji. Było ono mocno nacechowane perspektywą finansową, zwracaniem 
uwagi głównie na twarde, liczbowe wskaźniki i rezultaty działalności organizacji. 
Taka filozofia pomiaru efektywności ignorowała zupełnie to, co jest najważniejsze dla 
właścicieli, menedżerów i pracowników jako ludzi – szczęście, satysfakcję, poczucie 
spełnienia. Pozytywna teoria organizacji rozszerza katalog mierników efektywności, 
wprowadzając pojęcia, takie jak: dobrostan (well-being) psychologiczny, społeczny, 
eudajmonistyczny [6], rozkwit [13] i trwałość [12].

Warto w tym miejscu odnieść się do definicji zaproponowanej przez Camerona 
i Spreitzer: „tak jak pozytywna psychologia koncentruje się na poszukiwaniu opty-
malnych stanów psychologicznych jednostek bardziej niż na poszukiwaniu pato-
logii, tak (pozytywna) teoria organizacji koncentruje uwagę na twórczej dynamice 
w organizacjach, która prowadzi do rozwoju ludzkiej siły, wzmacniania żywotności 
pracowników, umożliwia uleczanie i odbudowę i kultywuje niezwykłą efektywność 
indywidualną i organizacyjną” [3, s. 1]. Podstawowym założeniem pozytywnej teo-
rii organizacji jest naturalna tendencja ludzi i struktur społecznych przez nich zbu-
dowanych do dążenia do szczęścia i dobra. Badacze POS używają w tym kontekście 
przymiotników: eudajmonistyczny i heliotropiczny.

Rozszyfrowując angielską nazwę Positive Organizational Scholarship, dwa ostat-
nie człony nie sprawiają zbytnich problemów. Organizational wskazuje, że mowa 
o zjawiskach dotyczących organizacji, choć nie tylko na poziomie organizacyjnym. 
Scholarship oznacza naukowe nastawienie nurtu charakteryzujące się rygorem metodo-
logicznym. Sami autorzy pozytywnej teorii zarządzania mają problemy z precyzyjnym 
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zdefiniowaniem określenia „pozytywna” [3]. Wskazując na mnogość możliwych zna-
czeń, odwołują się oni do innych trudnych do zdefiniowania terminów, takich jak 
„miłość” czy „efektywność”, które rozpoznaje się przez doświadczenie, przy czym 
efektywność jest tutaj rozumiana również w perspektywie pozytywnej, a zatem znacz-
nie szerzej niż przyjęło się ją rozważać w naukach o zarządzaniu, obejmując rezultaty 
niematerialne, takie jak dobrostan (well-being) pracowników. W tym kontekście POS 
jest „konstrukcją” (construct), zjawiskiem definiowanym przez jego charakterystyki 
(wyróżniki, wymiary). Jako wyjście z tego problemu autorzy tej teorii proponują cztery 
wyróżniki określające pozytywną teorię organizacji: 1) przyjęcie alternatywnej per-
spektywy; 2) zwracanie uwagi na pozytywne dewiacje, ponadprzeciętnie pozytywne 
wyniki oraz pozytywnie odmienną efektywność; 3) dodatnie nastawienie powodu-
jące obfitość zasobów; 4) koncentrację na prawości i najlepszych stronach człowieka.

2. Przywództwo auntentyczne

Przywództwo jest jednym z wiodących tematów pozytywnej teorii organizacji. 
Mimo to w zakresie tym występuje pewien brak uporządkowania, który manifestuje 
się tym, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat zostało opracowanych kilka podejść, 
które są częściowo konkurencyjne, a częściowo uzupełniające się. Prawdopodobnie 
najbardziej rozpowszechnionym z nich jest przywództwo autentyczne. Była to także 
jedyna koncepcja przywództwa, która została uwzględniona w stanowiącej podstawy 
pozytywnej teorii organizacji książce Camerona, Dutton i Quinna [4]: „jest to jedyny 
rozdział w tej książce o pozytywnej teorii organizacji, którego tematem bezpośred-
nio jest przywództwo, ponadto nie jest ono tematem niedawno opublikowanej Han-
dbook of Positive Psychology” [11, s. 241].

Sama autentyczność jest jednym z filarów pozytywnej teorii organizacji. Wszyst-
kie inne zjawiska będące przedmiotem zainteresowania POS nie mają znaczenia ani 
wartości, jeśli nie są prawdziwe i autentyczne. Badacze POS odwołują się w rozu-
mieniu autentyczności do czasów starożytnych oraz modernizmu. Pozytywni psy-
chologowie postrzegają autentyczność jako, z jednej strony, zawierającą osobiste 
doświadczenia człowieka (myśli, emocje, wierzenia), a z drugiej strony – działanie 
zgodne z prawdziwym ja (true self) (zachowanie i ekspresja odzwierciedlające to, co 
człowiek naprawdę myśli i w co wierzy) [8]. Zatem przywództwo autentyczne jest 
w czystej postaci zbudowane na autentyczności, autentyczni liderzy nie zmuszają, 
nie wywierają wpływu, a nawet nie starają się racjonalnie perswadować zachowań 
zwolenników. Zamiast tego wartości, wierzenia i zachowania autentycznego lidera 
służą jako model rozwoju jego współpracowników.

Przywództwo autentyczne jest podejściem do przywództwa, które podkreśla 
budowanie legitymizacji lidera przez uczciwe relacje ze zwolennikami, w których 
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doceniany jest ich wkład i które są zbudowane na etycznym fundamencie. Ogólnie 
rzecz biorąc, pozytywni liderzy to pozytywnie nastawione osoby, które posiadają 
prawdziwy obraz samego siebie i które promują otwartość. Przez budowanie zaufa-
nia i generowanie entuzjastycznego wsparcia ze strony zwolenników liderzy auten-
tyczni są w stanie podnieść efektywność indywidualną i zespołową. Luthans i Avolio 
[11] przedstawiają szeroki zakres charakterystyk autentycznych przywódców. Są oni: 
pewni siebie, pełni nadziei, optymistyczni, odporni, transparentni, moralni i etyczni, 
zorientowani na przyszłość i budowanie zwolenników. Jednak najbardziej spójny 
model przywództwa autentycznego został zaproponowany przez Walumbwę, Avolio, 
Gardnera, Wernsing i Peterson [14]. Podkreślają oni cztery wymiary przywództwa 
autentycznego i proponują jego pomiar w oparciu o te cztery wymiary:
1) samoświadomość: ciągły proces refleksji i oceny przez lidera jego mocnych i sła-

bych stron i wartości;
2) transparentność relacyjna: otwarte dzielenie się przez lidera jego przemyśleniami 

i opiniami, zbalansowane minimalizacją niewłaściwych emocji;
3) zbalansowane przetwarzanie: promowanie przez lidera przeciwstawnych punk-

tów widzenia i uczciwe ich rozpatrywanie;
4) zinternalizowana perspektywa moralna: pozytywny fundament etyczny, do któ-

rego lider odwołuje się w swoich relacjach i podejmowaniu decyzji, a który jest 
odporny na wpływ zewnętrzny.

3.  Kapitał psychologiczny jako determinanta 
przywództwa autentycznego

Luthans i Avolio [11] definiują przywództwo autentyczne w organizacjach jako 
proces, który czerpie z pozytywnego potencjału psychologicznego oraz z wysoko 
rozwiniętego kontekstu organizacyjnego, które mają swój skutek w postaci wyso-
kiej samoświadomości oraz umiejętności samoregulacji zachowań pozytywnych 
zarówno po stronie lidera, jak i jego zwolenników, co skutkuje pozytywnym samo-
rozwojem. Przez pozytywny potencjał psychologiczny Luthans i Avolio rozumieją 
kapitał psychologiczny (psychological capital – PsyCap), które to określenie zostało 
wprowadzone dopiero rok później. Składa się on z czterech czynników, które były 
dla twórców pozytywnych zachowań organizacyjnych szczególnie istotne i uważane 
za zaspokajające wszystkie cechy leżące u podstaw nowego nurtu: 1) nadzieja, 2) 
wiara w siebie, 3) odporność i 4) optymizm. Kapitał psychologiczny definiowany jako 
„pozytywny psychologiczny stan rozwoju osoby charakteryzujący się: 1) posiadaniem 
wiary w siebie niezbędnej do podjęcia wysiłku niezbędnego do osiągnięcia sukcesu 
w wyzwaniach (wiara w siebie); 2) dokonywaniem pozytywnej atrybucji dotyczącej 
sukcesu teraz i w przyszłości (optymizm); 3) dążeniem do celu i, jeśli to konieczne, 
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przekierowaniem ścieżki do osiągnięcia celu (nadzieja); 4) w przypadku problemów 
lub wrogości przetrwaniem i odbiciem się wprzód (odporność) do osiągnięcia suk-
cesu” [10, 3, 16, 18]. Jego istotą jest zatem pozytywna ocena okoliczności i możliwo-
ści sukcesu opartych na motywacji do wysiłku i wytrwałości.

Dość niejasne jest określenie natury kapitału psychologicznego. Nie jest on ani 
cechą, ani stanem, a znajduje się gdzieś między tymi dwoma kategoriami. Jest on 
bardziej dynamiczny od cechy osobowości, ale bardziej stabilny od stanu emocjo-
nalnego. W kontekście pozycjonowania pojęcia kapitału psychologicznego pomię-
dzy cechą a stanem pojawia się pytanie o jego trwałość. Jest to w znacznej mierze 
problem praktyczny, polegający na konieczności efektywnego zarządzania kapitałem 
psychologicznym. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że kapitał 
psychologiczny może ulegać zmniejszeniu wskutek pojawiających się okoliczności 
zewnętrznych. Luthans, Youssef i Avolio [10] podają przykład promowania pracowni-
ków. W efekcie objęcia stanowiska o szerszym zakresie obowiązków może spaść wiara 
w siebie, kiedy menedżer staje w obliczu trudniejszych zadań. W sytuacji poniesienia 
porażki powinna zadziałać odporność jako element kapitału psychologicznego, ale 
może też spaść poziom nadziei i optymizmu. Zmiany mogą również dotyczyć prze-
niesienia do innego kontekstu kulturowego. Nieco kłopotliwe jest również zakwali-
fikowanie kapitału psychologicznego jako zasobu. Autorzy tej koncepcji utrzymują, 
że jest to zasób, który wychodzi zarówno poza kapitał ludzki (doświadczenie, wie-
dzę, zdolności i możliwości), jak i kapitał społeczny (relacje, sieci). Dotyczy on tego, 
kim pracownik jest i kim może się stać. Jest to zatem rodzaj dynamicznego nośnika 
tworzenia zasobów, który pozwala budować zasoby psychologiczne.

Luthans, Youssef i Avolio [10] zwracają uwagę na znaczenie kontekstu organizacyj-
nego w funkcjonowaniu kapitału społecznego. W pozytywnym środowisku organiza-
cyjnym inwestowanie w kapitał psychologiczny daje większe efekty i tworzy liderów 
nie tylko z wysokim poziomem tego atrybutu, lecz także liderów autentycznych. Tego 
typu argumenty dają podstawy do twierdzenia, że zjawiska pozytywne w świecie 
organizacji funkcjonują najlepiej w formie pewnej konfiguracji – współwystępowa-
nie atrybutów pozytywnych w organizacji daje efekt synergiczny w postaci wysokiej 
efektywności. Poszczególne elementy zarządzania pozytywnego dają pewien efekt, ale 
pełny rozkwit organizacji jest możliwy właśnie dopiero przy odpowiedniej konfigu-
racji. Jak już wcześniej wspomniano, Luthans i Avolio [11] uważają kapitał psycho-
logiczny za jedno ze źródeł przywództwa autentycznego. Taki pogląd podzielany jest 
również przez Jensena i Luthansa [9], można zatem postawić następującą hipotezę:

Hipoteza: Kapitał psychologiczny jest determinantą przywództwa autentycznego.

Stawianie hipotez szczegółowych mijałoby się z celem ze względu na ich mnogość, 
można jednak zadać sobie pytanie o możliwe istniejące relacje między wymiarami 
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kapitału psychologicznego i przywództwa autentycznego. Przede wszystkim wydaje 
się, że wiara w siebie jest powiązana z prawie wszystkimi atrybutami autentycznego 
lidera. Jest istotna dla samoświadomości (wiara w siebie wymaga analizy swoich sła-
bych i mocnych stron) [2], transparentności relacyjnej (lider przekonany o swojej 
skuteczności nie obawia się zaprezentować prawdziwego „ja”) [1], a także dla zinterna-
lizowanej perspektywy moralnej (pewność siebie pozwala czerpać ze swoich zasobów 
moralnych i nie poddawać się presji otoczenia) [2]. Ponadto dla samoświadomości 
i zinternalizowanej perspektywy moralnej istotna wydaje się odporność. Pozwala ona 
dokonać refleksji (samoświadomość) [7], a w trudnych chwilach zachować sposób 
zachowania podyktowany wewnętrznym przekonaniem (zinternalizowana perspek-
tywa moralna). Analizując powiązania między wymiarami, wydaje się, że mniejsza 
jest rola nadziei i optymizmu dla autentyczności przywództwa.

4. Projekt badania, metody, próba, zmienne i miary

Badanie przeprowadzone w celu weryfikacji postawionej hipotezy badawczej miało 
projekt przekrojowy. Zostało przeprowadzone na próbie 65 menedżerów. Większość 
z nich była menedżerami średniego szczebla, 92,3% z nich posiadało stopień licencjata 
lub magistra. Dobór próby miał charakter celowy, respondenci pochodzili z różnych 
organizacji. Byli oni proszeni o wypełnienie kwestionariusza internetowego. Hipo-
teza była testowana przy wykorzystaniu analizy korelacji i regresji liniowej. Modele 
regresji były testowane osobno dla każdego wymiaru przywództwa autentycznego 
jako zmiennej zależnej. W każdym przypadku cztery modele regresji były testowane: 
model wyłącznie ze zmienną kontrolną (Model 1), model wyłącznie z wymiarami 
kapitału psychologicznego jako determinantami wymiaru przywództwa autentycz-
nego (Model 2), model z obiema powyższymi grupami (Model 3) oraz model ze 
wymiarami kapitału psychologicznego jako zmiennymi niezależnymi oraz z metodą 
wstecznej eliminacji zmiennych niezależnych (Model 4).

Kapitał psychologiczny był mierzony za pomocą narzędzia Luthansa, Yous-
sefa i Avolio [10]. Trzy pytania mierzyły wiarę w swoje możliwości, cztery pytania 
– nadzieję, trzy pytania – odporność oraz dwa pytania – optymizm. Przywództwo 
autentyczne było mierzone przy wykorzystaniu narzędzia Walumbwa, Avolio, Gard-
nera, Wernsinga i Petersona [14]. Cztery pytania mierzyły każdy z wymiarów przy-
wództwa autentycznego: samoświadomość, zinternalizowaną perspektywę moralną, 
zbalansowane przetwarzanie oraz transparentność relacyjną. Wszystkie miary wyko-
rzystywały pięciostopniową skalę Likerta. Jako zmienną kontrolną wykorzystano 
wiek respondenta.
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5. Wyniki badania

W tabeli 1 zostały przedstawione wyniki analizy korelacji między wymiarami 
kapitału psychologicznego a wymiarami przywództwa autentycznego.

Tabela 1.  Wyniki analizy korelacji między wymiarami kapitału psychologicznego 
a wymiarami przywództwa autentycznego

Samoświadomość
Zinternalizowana 

perspektywa 
moralna

Zbalansowane 
przetwarzanie

Transparentność 
relacyjna

Wiara 
w siebie

Korelacja Pearsona ,376** ,431** ,142 ,025

Istotność (dwustronna) ,002 ,000 ,260 ,842

N 65 65 65 65

Nadzieja Korelacja Pearsona ,452** ,522** ,127 ,149

Istotność (dwustronna) ,000 ,000 ,313 ,237

N 65 65 65 65

Optymizm Korelacja Pearsona ,367** ,526** ,086 -,019

Istotność (dwustronna) ,003 ,000 ,497 ,881

N 65 65 65 65

Odporność Korelacja Pearsona ,435** ,595** ,217 ,212

Istotność (dwustronna) ,000 ,000 ,083 ,091

N 65 65 65 65

** Korelacja istotna na poziomie 0,01.
Źródło: opracowanie własne.

Już sama analiza korelacji wskazuje na silne powiązania między dwoma z wymia-
rów przywództwa autentycznego: samoświadomością i zinternalizowaną perspektywą 
moralną a wszystkimi wymiarami kapitału psychologicznego. Aby jednak potwierdzić 
te relacje i odkryć ich kierunkowość, niezbędne jest przeprowadzenie analiz regresji. 
W tabeli 2 przedstawiono ich wyniki dla samoświadomości jako zmiennej zależnej. 
Każda komórka w tej i kolejnych tabelach z wynikami analiz regresji przedstawia 
współczynnik b oraz istotność.

Modele regresji z wymiarami kapitału psychologicznego jako zmiennymi nieza-
leżnymi osiągają wysoką moc wyjaśniającą. W modelu drugim i trzecim istotność 
wpływu zmiennych wyjaśniających na zależną jest jednak niewystarczająca. Dopiero 
model czwarty wskazuje na wpływ nadziei i odporności na samoświadomość lidera, 
choć w drugim przypadku istotność wpływu osiąga poziom trudny do zaakceptowa-
nia. W tabeli 3 przedstawiono wyniki analizy regresji ze zinternalizowaną perspek-
tywą moralną jako zmienną zależną.
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Tabela 2. Wyniki analizy regresji z samoświadomością jako zmienną zależną

Samoświadomość

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Wiek -,013
,035

-,007
,197

Wiara w siebie ,135
,263

,131
,197

Nadzieja ,174
,290

,121
,276

,284
,041

Optymizm ,056
,653

,051
,679

Odporność ,208
,125

,228
,094

,229
,082

R2 ,069 ,263 ,284 ,243

Skor. R2 ,054 ,214 ,223 ,218

p ,035 ,001 ,001 ,000

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3.  Wyniki analizy regresji ze zinternalizowaną perspektywą moralną 
jako zmienną zależną

Zinternalizowana perspektywa moralna

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Wiek -,014
,021

-,008
,102

Wiara w siebie ,131
,216

,126
,102

Nadzieja ,063
,662

,004
,978

Optymizm ,184
,095

,178
,100

,248
,013

Odporność ,351
,004

,374
,002

,404
,000

R2 ,081 ,439 ,464 ,415

Skor. R2 ,067 ,402 ,419 ,396

P ,021 ,000 ,000 ,000

Źródło: opracowanie własne.

Również w przypadku zinternalizowanej perspektywy moralnej moc wyjaśniająca 
modeli jest wysoka. Wskazują one na dwa wymiary kapitału psychologicznego jako 
determinanty w modelu: optymizm i odporność. W tabeli 4 przedstawiono wyniki 
analizy regresji ze zbalansowanym przetwarzaniem jako zmienną zależną.

W przypadku zbalansowanego przetwarzania moc wyjaśniająca modeli regresji jest 
bardzo niska. Również wymiary kapitału psychologicznego nie uzyskują wystarczającej 
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istotności jako determinanty, jedynie odporność osiąga wartość, którą można uznać 
za graniczną, ale nie jest ona w pełni satysfakcjonująca. W tabeli 5 przedstawiono 
wyniki analizy regresji z transperentością relacyjną jako zmienną zależną.

Tabela 4.  Wyniki analizy regresji ze zbalansowanym przetwarzaniem  
jako zmienną zależną

Zbalansowane przetwarzanie

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Wiek −,005
,463

−,004
,557

Wiara w siebie ,090
,513

,088
,526

Nadzieja −,041
,827

−,069
,723

Optymizm −,051
,719

−,054
,707

Odporność ,218
,160

,226
,146

,200
,083

R2 ,009 ,055 ,061 ,047

Skor. R2 −,007 −,008 −,019 ,032

P ,463 ,485 ,581 ,083

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Wyniki analizy regresji z transperentością relacyjną jako zmienną zależną

Transparentność relacyjna

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Wiek ,005
,510

,007
,365

Wiara w siebie −,066
,666

−,062
,685

Nadzieja ,182
,381

,229
,286

Optymizm −,217
,171

−,213
,180

Odporność ,263
,127

,245
,158

,220
,091

R2 ,007 ,081 ,094 ,045

Skor. R2 −,009 ,020 ,017 ,030

p ,510 ,272 ,311 ,091

Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki analiz regresji w przypadku transparentności relacyjnej są bardzo podobne 
do poprzedniego wymiaru przywództwa autentycznego. Jedynie odporność jako 
determinanta osiąga wartość graniczną, daleką od możliwej do pełnego zaakcepto-
wania. Podsumowując wszystkie uzyskane wyniki, można stwierdzić, że postawiona 
hipoteza badawcza została częściowo potwierdzona, w przypadku dwóch z czterech 
wymiarów przywództwa autentycznego.

6. Dyskusja wyników badań

Należy stwierdzić, iż mimo że postawiona hipoteza została potwierdzona w bada-
niach, to wpływ kapitału psychologicznego na przywództwo autentyczne jest tylko 
częściowy. W zasadzie w pełni zostały potwierdzone tylko trzy relacje: wpływ nadziei 
na samoświadomość oraz wpływ optymizmu i odporności na zinternalizowaną per-
spektywę moralną. Pierwsza relacja była podkreślana przez badaczy częściowo w prze-
szłości [5]. W jej interpretacji warto odnieść się do definicji nadziei jako wymiaru 
kapitału psychologicznego i samoświadomości jako wymiaru przywództwa auten-
tycznego. Nadzieja to „dążenie do celu i, jeśli to konieczne, przekierowanie ścieżki 
do osiągnięcia celu”, a samoświadomość to „ciągły proces refleksji i oceny przez 
lidera jego mocnych i słabych stron i wartości”. Z zestawienia tych definicji wyłania 
się znaczenie relacji między tymi zmiennymi, która oznacza dążenie do celu przy 
dokonywaniu refleksji nad możliwością jego osiągnięcia przy wzięciu pod uwagę 
mocnych i słabych stron lidera. Co istotne, relacja ta łączy dążenie do wyznaczonego 
celu z pewną elastycznością dotyczącą sposobu jego wykonania. Liderzy autentyczni 
dokonują takiego procesu w sposób ciągły i unikając kompromisu dotyczącego samego 
celu, próbują dopasować metody jego realizacji do możliwie obiektywnie ocenionych 
swoich możliwości i ograniczeń.

Podobnie warto odnieść się do definicji optymizmu, odporności oraz zinterna-
lizowanej perspektywy moralnej w celu interpretacji zależności między nimi. Opty-
mizm to „dokonywanie pozytywnej atrybucji dotyczącej sukcesu teraz i w przyszłości”, 
odporność to „przetrwanie i odbicie się w przód (bouncing forward) do osiągnięcia 
sukcesu w przypadku problemów lub wrogości”, a zinternalizowana perspektywa 
moralna to „pozytywny fundament etyczny, do którego lider odwołuje się w swo-
ich relacjach i podejmowaniu decyzji, a który jest odporny na wpływ zewnętrzny”. 
Nadzieja w tym kontekście jest elementem, który pozwala liderowi na oparciu się 
na własnym fundamencie moralnym. Pozytywna wizja przyszłości i wiara w sukces 
daje pewien psychologiczny bufor pewności realizacji planów, który pozwala oprzeć 
się wpływom zewnętrznym i kontynuować wyznaczony kurs etyczny. Odporność 
z kolei pozwala liderowi na odbicie się od problemów oraz stresu i kontynuowanie 
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działalności według wewnętrznego przekonania. W efekcie odporni liderzy stają się 
jeszcze silniejsi, silniejszy staje się również ich fundament moralny.

Warto spoglądnąć na wyżej wymienione wyniki badania i przeanalizować je jako 
całość. Prowadzi to do dość interesującej, a zarazem intuicyjnie poprawnej konklu-
zji. Wymiary przywództwa autentycznego, podobnie jak powiązanej z nim w pew-
nym stopniu inteligencji emocjonalnej, można bowiem podzielić na te dotyczące 
wewnętrznego przekonania lidera (samoświadomość, zinternalizowana perspektywa 
moralna) oraz „zewnętrzne”, dotyczące relacji lidera ze zwolennikami (zbalansowane 
przetwarzanie, transparentność relacyjna). Okazuje się, że kapitał psychologiczny 
wpływa bezpośrednio jedynie na wymiary „wewnętrzne” przywództwa autentycz-
nego. Nie jest to zaskoczeniem, sam kapitał psychologiczny jest bowiem bardzo oso-
bistym zasobem lidera, który głównie pozwala mu na uzyskanie wysokiego poziomu 
znajomości samego siebie (swojej osobowości, profilu inteligencji, emocji i wartości), 
a na tak zbudowanym fundamencie wypracowanie swoich własnych i silnie bronio-
nych postaw i zachowań.

7.  Podsumowanie – znaczenie wyników badania, 
implikacje praktyczne, ograniczenia i przyszłe 
kierunki badań

Przeprowadzone badanie jest jednym z pierwszych w zakresie relacji między kapi-
tałem psychologicznym a autentycznością przywództwa. Co ważne, badanie dotyczy 
kapitału psychologicznego lidera i traktuje go jako determinantę, a nie jako rezultat 
przywództwa autentycznego po stronie zwolenników. W ten sposób z jednej strony 
wypełnia istniejącą lukę badawczą, z drugiej – otwiera interesujące pole badań w przy-
szłości. Wyniki badania mają również znaczenie praktyczne. Manifestuje się ono 
w dwóch obszarach: edukacji liderów oraz zarządzania zasobami ludzkimi na wyż-
szych szczeblach organizacji. W pierwszym obszarze rekomendacja dotyczy wpro-
wadzenia tematyki kapitału psychologicznego do edukacji liderów na szczeblach od 
studiów licencjackich do podyplomowych, a także do programów szkoleniowych. 
Dzięki większej świadomości w zakresie kapitału psychologicznego menedżerowie 
będą mogli stawać się bardziej pozytywnymi i autentycznymi liderami. Rekomenda-
cja w zakresie zarządzania dotyczy kształtowania przywództwa opartego na kapitale 
psychologicznym najpierw na wyższych szczeblach zarządzania, a następnie przeka-
zywanie go „w dół” na zasadzie przywództwa strategicznego.

Badanie, którego wyniki przedstawiono, nie jest wolne od ograniczeń. Po pierw-
sze, badanie przeprowadzono na dość niewielkiej próbie badawczej, która nie została 
dobrana losowo, co może ograniczać generalizację jego wyników. Po drugie, zapre-
zentowany model badawczy jest dość prosty i nie bierze pod uwagę skomplikowanego 
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kontekstu. Po trzecie wreszcie, wzięto pod uwagę jedynie relacje bezpośrednie, choć 
w rzeczywistości mogą one przebiegać za pośrednictwem innych zmiennych. Przed-
stawione ograniczenia otwierają pole do badań nad kapitałem psychologicznym 
w przyszłości. Warto byłoby umieścić obie zmienne w szerszej konfiguracji zmien-
nych pozytywnych. Jak już wcześniej wspomniano, dopiero pozytywna konfiguracja 
może prowadzić do powstania spirali pozytywnego wzrostu. W związku z tym warto 
uzupełnić model o zmienne dotyczące strategii, kultury, struktury, a także te doty-
czące otoczenia organizacji. Innym wartościowym kierunkiem przyszłych badań 
byłoby oparcie ich na bardziej rozbudowanym modelu badawczym, biorącym pod 
uwagę możliwe mediacje oraz moderacje. Jak wcześniej wspomniano, kapitał psy-
chologiczny wpływa na „wewnętrzne” wymiary przywództwa autentycznego. Nie 
jest jednak wykluczone, że stanowią one zmienne pośredniczące między kapitałem 
psychologicznym a wymiarami „zewnętrznymi”. Odkrycie takich relacji pozwoli 
na jeszcze głębsze zrozumienie roli, jaką odgrywają obie koncepcje w pozytywnym 
zarządzaniu zasobami ludzkimi.
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PRZYWÓDZTWO W KONTEKŚCIE POZYTYWNYM 
– AUTENTYCZNOŚĆ LIDERA I KAPITAŁ PSYCHOLOGICZNY

Streszczenie

Artykuł wypełnia zidentyfikowaną teoretyczną i empiryczną lukę badawczą dotyczącą relacji 
między kapitałem psychologicznym lidera i poziomem jego/jej autentyczności. Jego celem jest 
teoretyczne i empiryczne zbadanie wpływu kapitału psychologicznego na przywództwo auten-
tyczne. W artykule zaprezentowano kolejno: filozofię pozytywnej teorii organizacji, koncepcje 
przywództwa autentycznego i kapitału psychologicznego, wyprowadzenie hipotezy, metodykę 
i wyniki badań, ich omówienie, znaczenie, implikacje praktyczne, ograniczenia i kierunki badań 
w przyszłości. Badania wskazały, że przywództwo autentyczne znajduje się pod umiarkowanym 
wpływem kapitału psychologicznego, w szczególności nadzieja wpływa na samoświadomość, 
a optymizm i odporność wpływają na zinternalizowaną perspektywę moralną.

Słowa kluczowe: pozytywna teoria organizacji, przywództwo 
autentyczne, kapitał psychologiczny
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LEADERSHIP IN POSITIVE CONTEXT – AUTENTHICITY  
OF THE LEADER AND PSYCHOLOGICAL CAPITAL

Abstract

The paper fills the theoretical and empirical gaps concerning the relation between psycho-
logical capital (PsyCap) of the leader and the degree of his/her authenticity. Its purpose is 
to theoretically and empirically test the impact of PsyCap on authentic leadership. The paper 
presents the philosophy of positive organizational scholarship (POS), the concepts of psy-
chological capital and authentic leadership, hypothesis development, research methods and 
results, their discussion, significance, practical implications, limitations and future research 
directions. The research revealed that authentic leadership is under medium influence of psy-
chological capital, more specifically, hope is the determinant of self-awareness and optimism 
and resilience are antecedents of internalized moral perspective.

Key words: positive organizational scholarship, authentic 
leadership, psychological capital


