
DOŚWIADCZENIE A ROZWOJ 
MORALNY JEDNOSTKI

Zainteresowanie, czerpanie nauki ze wszystkich kontaktów 
życiowych jest zasadniczym zainteresowaniem moralnym.

J. Dewey

W rozważaniach nad rozwojem ontogenetycznym jednostki doświadczenie 
indywidualne rozpatrywane jest często jako czynnik rozwoju. Mówiąc 
o doświadczeniu, wskazujemy na sytuacje, w których jednostka nabywa 
określoną wiedzę czy też przyswaja pewne formy zachowań w wyniku kon
taktów z otoczeniem oraz własnych działań. Doświadczenie wiążemy 
z zapamiętywaniem i przechowywaniem śladów zdarzeń w interakcjach 
jednostki z otoczeniem zewnętrznym i zdarzeń w życiu wewnętrznym. 
W jaki sposób doświadczenie, które gromadzi jednostka, wpływa na jej 
rozwój moralny oraz jaki rodzaj doświadczeń wydaje się szczególnie sprzy
jać temu rozwojowi - to problemy, wokół których skoncentrujemy naszą 
uwagę.

„Z pewnością egoizm dominuje w większości ludzkich czynów indywidual
nych, społecznych czy narodowych. Jest jednak czymś specyficznie ludzkim 
działać wyłącznie dla cudzego dobra czy szczęścia i w wypadkach wyjątkowych 
oddać swe życie dla uratowania cudzego życia, czasem nawet kogoś zupełnie ob
cego. Człowiek może dokonywać czynów straszliwych, okrutnych i «nieludz
kich», lecz zarazem jest jedynym stworzeniem, które czuje się upokorzone przez 
swe złe czyny i stara się odpokutować za swoje winy... Jedynie też człowiek 
czuje się odpowiedzialny za swój sposób życia, zwłaszcza wtedy gdy nie udało 
mu się zrealizować wartości niezbędnych, jego zdaniem, dla jego godności we
wnętrznej” (Ingarden, 1987, s. 22).

O tym, czy człowiek działając w świecie będzie kierował się jedynie wła
snym interesem i egoistycznymi pobudkami, czy też potrafi działać na 
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rzecz innych osób, nawet gdy wymaga to poniesienia przez niego określo
nych kosztów, w dużej mierze decyduje jego poziom rozwoju moralnego. 
Przychodząc na świat, człowiek nie posiada wiedzy na temat dobra i zla 
moralnego. O małym dziecku mówimy, że jest amoralne, mając na myśli, 
że nie wie ono, co jest moralnie słuszne, nie dysponuje żadną hierarchią 
wartości, nie kieruje się poczuciem obowiązku moralnego. Od człowieka 
dojrzałego oczekujemy umiejętności odróżniania dobra i zła, spodziewamy 
się, że znając reguły rządzące życiem społecznym, normy moralne oraz 
odwołując się do własnej hierarchii wartości, potrafi on podjąć słuszną de
cyzję, kierując się wewnętrznym poczuciem moralnej powinności. Rozu
mienie istoty rozwoju moralnego, jego mechanizmów i czynników, a także 
roli, jaką w rozwoju tym pełni doświadczenie jednostki, zależne jest od 
przyjętej wizji rozwoju człowieka.

Już starożytni, próbując określić naturę człowieka, zwracali się ku mo
ralnym aspektom jego funkcjonowania. Sokrates wyodrębnił spośród zalet 
człowieka zalety moralne, określając je mianem cnoty. Twierdził on, iż 
człowiek powinien zabiegać o dobro najwyższe, poświęcając dobra niższe 
i pozorne: „Czyż nie wstydzisz się dbać o pieniądze, sławę, zaszczyty, a nie 
o rozum, prawdę i o to, by dusza stała się najlepsza?”. Sokrates uważał, że 
szczęście człowieka wynika z posiadania przez niego dobra najwyższego, 
jakim jest cnota, przy czym cnota jest tylko jedna i jest nią wiedza. Wiedza 
stanowi zatem warunek wystarczający cnoty. „Jest to jedno i to samo wie
dzieć, co jest sprawiedliwe i być sprawiedliwym”. Stanowisko prezentowa
ne przez Sokratesa i jego ucznia Platona jest często krytykowane. Po
wszechnie bowiem wiadomo, że człowiek, wiedząc co jest dobre, niejedno
krotnie wybiera zło. Jak zauważa J. Dewey (1963a), gdy dyskutuje się 
o związku wiedzy z postępowaniem moralnym, istotne jest ustalenie, co 
rozumiemy przez wiedzę. Otóż wydaje się, że krytycy Sokratesa i Platona 
nie dostrzegają, iż twierdził on, że znajomość dobra jest wynikiem długiego 
procesu wychowawczego. To „ostateczny i najwyższy przywilej dojrzałego 
doświadczenia życiowego” (Dewey, 1963, s. 375). Czym innym jest zatem 
wiedza nabyta z książek czy przekazana nam przez nauczycieli i wycho
wawców, a czym innym wiedza będąca wynikiem naszych życiowych do
świadczeń. Jeśli doświadczyliśmy dobra, jeśli doznaliśmy satysfakcji czy 
zadowolenia w danej sytuacji, to wiedza będąca rezultatem takiego do
świadczenia będzie niewątpliwie miała wpływ na nasze postępowanie.

Psychologiczne koncepcje rozwoju moralnego człowieka podzielić można 
na trzy główne nurty, z których każdy nawiązuje do jednej z podstawowych 
metafor rozwoju (Langer 1969): metafory organicznego wzrostu (teoria 
rozwoju jako dojrzewania), metafory maszyny (teoria uczenia się) oraz 
metafory postępu w dyskursie i konwersacji (teoria poznawczo-rozwojowa).

W metaforze organicznego wzrostu jednostka przyrównywana bywa do 
rośliny, która właściwie pielęgnowana może w pełni rozkwitnąć. Rozwój 
rozumiany jest jako stopniowe ujawnianie się możliwości tkwiących w jed



Doświadczenie a rozwój moralny jednostki 201

nostce. Środowisko może sprzyjać ujawnianiu się tych możliwości, nato
miast nie może wnieść do rozwoju żadnej nowej jakości. Dbając o rozwój 
moralny jednostki, należy stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju we
wnętrznego dobra, zalet społeczno-moralnych, równocześnie kontrolując 
wewnętrzne zło. W myśl teorii dojrzewania, stadia mają charakter „em- 
briologiczny” w tym znaczeniu, że wiek prowadzi do nowego stadium bez 
względu na reorganizację stadiów poprzednich. Doświadczenie ma znacze
nie nie dla przechodzenia ku wyższym stadiom, ale dla zdrowia i właściwej 
integracji tego, co dotyczy aktualnego stadium.

Jedną z pierwszych psychologicznych koncepcji rozwoju moralnego, od
wołujących się do metafory organicznego wzrostu, jest koncepcja Z. Freuda. 
Freud (1975, 1984) twierdził, iż osobowość składa się z trzech podstawo
wych struktur, które określił mianem: id, ego i superego. Id stanowi pier
wotną i najbardziej prymitywną sferę psychiki. Jest ono zdeterminowane 
biologicznie i reprezentuje wszystkie instynktowne popędy. Będąc nie
świadome i irracjonalne, kieruje się zasadą przyjemności, co oznacza, iż 
dąży do natychmiastowego zaspokojenia potrzeb, nie bacząc na wymogi 
społeczne. Z czasem, gdy niemowlę wchodzi w relacje z otaczającym świa
tem i próbuje sprostać stawianym mu przez ten świat wymaganiom, stop
niowo rozwija się ego. Ego działa zgodnie z zasadą rzeczywistości, 
uwzględniając właściwości świata zewnętrznego. Pełni ono rolę władzy 
wykonawczej, kierującej osobowością, a jego funkcją jest ciągłe godzenie 
wymagań płynących ze strony id, świata zewnętrznego oraz trzeciej struk
tury osobowości, którą Freud określił mianem superego. Superego, stano
wiące moralny składnik osobowości, tworzy się około 4—6 roku życia. Jego 
pojawienie się jest w dużej mierze wynikiem oddziaływań wychowawczych 
rodziców we wczesnym okresie dzieciństwa. Doświadczenia wczesnodzie- 
cięce odgrywają ważną rolę w formowaniu się tej części osobowości. Istotny 
moment w tworzeniu się superego stanowi kompleks Edypa (w przypadku 
dziewcząt mówimy o kompleksie Elektry), którego naturalnym rozwiąza
niem jest identyfikacja z ojcem reprezentującym normy moralne danej 
kultury i przyjęcie jego postaw oraz standardów moralnych. Normy moral
ne, początkowo narzucone dziecku przez rodziców, zostają następnie przez 
nie przyjęte, czyniąc je zdolnym do kontroli własnego zachowania oraz 
samodyscypliny. Łamanie reguł moralnych prowadzi do poczucia winy oraz 
lęku.

Metaforę maszyny dla wyjaśnienia rozwoju jednostki przywołują przed
stawiciele teorii uczenia się. W tym ujęciu rozwój jest wynikiem uczenia się 
i nauczania, a rolę zasadniczą odgrywa środowisko. Wiedza i wartości ulo
kowane są w kulturze, a następnie internalizowane przez dzieci w wyniku 
imitacji modeli zachowań dorosłych lub bezpośrednie kształcenie z zasto
sowaniem nagród i kar. Rezultatem doświadczeń związanych z doznawa
niem kary w sytuacjach łamania reguł jest łączący się z nim silny lęk, któ
ry - gdy zostanie skojarzony — będzie towarzyszył jednostce zawsze w sy
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tuacji łamania reguł społecznych lub norm moralnych, nawet kiedy nie ma 
w pobliżu nikogo, kto by ją kontrolował. Moralność jednostki to efekt ucze
nia się społecznie aprobowanych ról i związanych z nimi norm, u podłoża 
których leżą określone wartości moralne. Rozwój oznacza stopniowe wcho
dzenie w świat wartości, zasad i norm moralnych będących wytworem 
określonej kultury oraz wzrost podporządkowania się tym kulturowo zrela- 
tywizowanym normom i zasadom.

A. Bandura (1977, 1989) zaproponował wykorzystanie teorii społeczne
go uczenia się do opisu rozwoju moralnego. Uznał, iż jednym ze sposobów, 
w jaki dziecko uczy się postępować moralnie, jest obserwacja i naśladowa
nie moralnych zachowań modeli. Najbardziej znane eksperymenty Bandu
ry dotyczyły modelowania zachowań agresywnych. Prowadzone badania 
pokazały, iż modelowaniu podlegają także inne rodzaje zachowań, w tym 
np. zachowania altruistyczne (Byan, Test, 1967; Rosenham, White, 1967). 
Obserwowanie przez dziecko modela, który przejawia zachowania niemo
ralne i jest za nie karane, sprawia, że dziecko doświadcza kary pośredniej, 
w wyniku czego unika ono tego typu zachowań. Doświadczanie pośredniej 
nagrody, będące rezultatem obserwowania modela prezentującego zacho
wania moralnie pożądane, za które spotyka go nagroda, zachęca jednostkę 
do realizacji tego typu zachowań. W tym nurcie myślenia o człowieku roz
wój moralny utożsamiany jest z socjalizacją, a doświadczenie rozważane 
w kategoriach zewnętrznych zachowań jednostki.

Model stopniowego i coraz pełniejszego opracowania tematu w dyskur
sie i konwersacji to dialektyczna metafora rozwoju przyjęta przez teorię 
poznawczo-rozwojową. Jest to nurt myślenia zapoczątkowany przez Plato
na, a następnie rozwijany przez Deweya, Piageta, a także Kohlberga. 
W tym ujęciu dziecko traktowane jest jako filozof aktywnie poznający ota
czający go świat. Procesu rozwojowego nie sprowadza się tutaj do dojrze
wania czy uczenia się, jego istotę stanowi reorganizacja struktur psychicz
nych, będących wynikiem wzajemnych interakcji organizmu i środowiska. 
Rozwój społeczny i intelektualny traktowany jest jako równoległy aspekt 
transformacji strukturalnych zachodzących w ogólnym rozwoju jednostki. 
Rozwój poznawczy stanowi konieczny, choć niewystarczający warunek 
rozwoju moralnego. Zdaniem interakcjonisty, doświadczenie ma zasadni
cze znaczenie dla reorganizacji struktur i przechodzenia ku wyższym sta
diom rozwoju, a szczególnie tempa owych rozwojowych zmian.

Do najbardziej znaczących koncepcji rozwoju moralnego należy sfor
mułowana w nurcie poznawczo-rozwojowym koncepcja Jeana Piageta 
(1967). Stan, w jakim pozostaje dziecko od momentu narodzin do chwili, 
kiedy zaczyna kształtować się jego świadomość norm i wartości, nazywa on 
anomią moralną. Nieustanny kontakt z otoczeniem społecznym, w jakim 
dziecko pozostaje od chwili przyjścia na świat, sprawia, że stopniowo do
strzega ono, iż zachowania jego podlegają nieustannej ocenie. Z czasem nie 
tylko zauważa, że pewne zachowania uzyskują aprobatę, a inne są trakto
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wane jako złe, ale również dostrzega pewną prawidłowość w tych ocenach. 
Dochodzi do przekonania, iż życiem społecznym rządzą określone reguły, 
których należy przestrzegać, będąc członkiem danej społeczności. U dziec
ka pojawia się świadomość normy społecznej, która początkowo traktowa
na jest jako zewnętrzna, narzucona dziecku przez świat dorosłych. Gwa
rantem przestrzegania norm jest przymus dorosłych, centralną kategorią 
moralną w tym okresie jest sankcja, a podstawą związków społecznych 
jednostronny szacunek, jakim dziecko darzy dorosłych. Ten etap rozwoju 
określany jest przez Piageta mianem heteronomii moralnej.

Z czasem charakter interakcji społecznych ulega pewnym przeobraże
niom. W życiu dziecka coraz większego znaczenia nabierają kontakty 
z rówieśnikami, co sprawia, że współdziałanie zyskuje stopniowo przewagę 
nad przymusem dorosłych. Ma to niebagatelne znaczenie dla rozwoju mo
ralnego jednostki. Rezultatem współdziałania w dziedzinie sprawiedliwości 
jest egalitaryzm, który czyni równość podstawową zasadą moralną. Stop
niowo dziecko dochodzi do wniosku, iż ścisła równość nie zawsze musi pro
wadzić do sprawiedliwych rozwiązań, istnieją bowiem czasami szczególne 
okoliczności, które winny być uwzględnione przy podejmowaniu decyzji 
moralnych. W ten sposób następuje przejście od egalitaryzmu do relatywi
zmu moralnego, oznaczającego uwzględnianie pewnych szczególnych oko
liczności i stosowanie zasady równości w sposób nieco bardziej plastyczny.

Zdaniem Piageta, rozwój moralny to stopniowe przechodzenie od sta
dium heteronomii, gdzie normy traktowane są jako zewnętrzne względem 
jednostki, a przestrzegane z uwagi na autorytet dorosłych i sankcję, jaka 
grozi za ich naruszenie, do stadium autonomii, stanowiącej cel rozwoju 
moralnego. Autonomia moralna, będąca wynikiem internalizacji wartości 
i norm społecznych, oznacza, iż jednostka kieruje się własnymi wartościa
mi i zasadami, wiedziona wewnętrznym poczuciem obowiązku moralnego, 
a także chęcią spełnienia własnych standardów moralnych.

Piaget uważał, że pojęcia moralne, podobnie jak pojęcia poznawcze, są 
konstruowane, a dla rozwoju moralnego dziecka ogromne znaczenie ma 
aktywne doświadczenie w interakcjach z otoczeniem społecznym. W roz
woju autonomii moralnej zasadniczą rolę odgrywają doświadczenia dziecka 
zdobyte w grupie rówieśniczej. Stosunki dziecka z dorosłymi, oparte za
zwyczaj na przymusie i szacunku jednostronnym, sprzyjają heteronomii 
moralnej. Autorytet dorosłych, stanowiący jeden z czynników niezbędnych 
dla ewolucji moralnej dziecka, nie wystarcza do wykształcenia w dziecku 
pełnego poczucia sprawiedliwości i osiągnięcia przez nie autonomii moral
nej. Sprawiedliwość rozwija się w miarę postępów we współdziałaniu 
i szacunku wzajemnym, które charakteryzują kontakty dziecka z jego ró
wieśnikami. Z tego względu rola grupy rówieśniczej jest ogromna i nie do 
zastąpienia.

Nawiązując do teorii rozwoju ocen i sądów moralnych Piageta, Lawren- 
ce Kohlberg stworzył własną teorię rozwoju moralnego. Jednym z kluczo
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wych pojęć teorii jest perspektywa społeczno-moralna, odnosząca się do 
strony strukturalnej rozumowania moralnego. Jest nią charakterystyczny 
punkt widzenia, pozwalający dostrzec problemy moralne i formułować 
moralne sądy (Colby, Kohlberg i in., 1987). Zmiany owej perspektywy stały 
się podstawą wyróżnienia trzech poziomów rozwoju rozumowania moral
nego. Każdy z nich składa się z dwóch stadiów, z których drugie jest lepiej 
rozwiniętą i zorganizowaną formą danej perspektywy. Poziomowi pierw
szemu, zwanemu moralnością przedkonwencjonalną, odpowiada punkt 
widzenia konkretnej jednostki, który sprowadza się do widzenia sytuacji 
w kategoriach bezpośrednio spostrzeganych i doświadczanych potrzeb, 
pragnień, zainteresowań. Jak wykazują badania, poziom ten charaktery
styczny jest dla większości dzieci, części młodzieży oraz dorosłych prze
stępców (Kohlberg, 1984). Na poziomie drugim, zwanym moralnością kon
wencjonalną, dokonuje się stopniowa internalizacja reguł i norm społecz
nych. Poziomowi konwencjonalnemu odpowiada perspektywa członka 
określonej społeczności. Jest to poziom rozumowania charakterystyczny 
dla większości dorastających oraz dorosłych (Kohlberg, 1984; Snarey, Kel- 
jo, 1991). Poziom trzeci to poziom moralności pokonwencjonalnej. Charak
terystyczne dla tego poziomu jest ponowne przyjęcie jednostkowego punktu 
widzenia, lecz w innym sensie niż na poziomie pierwszym, oraz uznanie 
relatywności zasad i reguł społecznych. Punkt widzenia jednostki, jaki 
wyznacza pokonwencjonalny poziom, nie jest perspektywą konkretnych 
potrzeb i bezpośrednio doznawanych pragnień, lecz widzeniem sytuacji 
poprzez indywidualne prawa, a także obowiązki wynikające z aktywnego 
stosunku do społeczeństwa i jego systemu zasad, a nie z utożsamiania się 
z nim. Poziom ten osiąga tylko niewielka część osób i pojawia się on dopie
ro w dorosłości (Kohlberg, 1984; Snarey, Keljo, 1991).

Kohlberg (1981), tak jak i inni przedstawiciele ujęcia poznawczo- 
-rozwojowego, przyjmuje, że człowiek jest aktywnym badaczem obserwują
cym i przekształcającym świat. Podstawowe struktury myślenia, w tym 
również myślenia moralnego, są produktem interakcji między organizmem 
a środowiskiem. Środowisko społeczne odgrywa istotną rolę w rozwoju 
moralnym jednostki. Charakter owego środowiska, struktura, zasady, ja
kie w nim obowiązują, w dużej mierze decydują o rodzaju doświadczeń, 
jakie zdobywa jednostka w toku interakcji społecznych. W ten sposób śro
dowisko społeczne może wpływać na tempo rozwoju, pobudzając bądź ha
mując rozwój jednostki, jak również może decydować w pewnej mierze 
o tym, jaki poziom rozwoju osiągnie ostatecznie jednostka.

Nawiązując do teorii osobowości G.H. Meada (1975), Kohlberg propo
nował rozważać środowisko w kategoriach podejmowania ról (ang. role- 
-taking) oraz okoliczności sprzyjających podejmowaniu ról (ang. role-taking 
opportunities). Ujmując w kategoriach podejmowania ról zagadnienie mo
ralności i rozwoju moralnego, zauważa się, że właściwie same zasady mo
ralne są zasadami przyjmowania ról. Rozwój moralny w dużej mierze pole
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ga na nabywaniu umiejętności przyjmowania punktów widzenia coraz 
większej liczby osób, czyli wiąże się ze zdolnością podejmowania różnych 
ról. Im wyższe stadium rozwoju moralnego, w tym większej mierze jed
nostka uwzględnia punkty widzenia innych osób, dochodząc ewentualnie 
do formułowania uniwersalnych zasad wzajemnego przyjmowania ról. 
Doświadczenie w podejmowaniu ról ma zatem ogromne znaczenie dla roz
woju moralnego jednostki.

O liczbie sytuacji sprzyjających podejmowaniu ról decyduje typ przy
wództwa oraz wewnętrzna struktura grupy, do jakiej należy jednostka. Im 
bardziej jednostka jest odpowiedzialna za decyzje grupy i za konsekwencje 
własnego działania, tym bardziej musi uwzględniać postawy innych osób, 
a zatem w tym większej mierze będzie podejmować próby przyjmowania 
ról.

Pierwszą ontogenetycznie grupą społeczną, mającą niebagatelne zna
czenie dla rozwoju dziecka, jest rodzina. Kohlberg (1984) twierdził, iż sto
sunki panujące w rodzinie wpływają na poziom rozumowania moralnego 
dziecka. Peck i Havighurst (1960) stwierdzili związek między poziomem 
rozwoju moralnego a takimi wskaźnikami, jak ufne uczestnictwo w życiu 
rodzinnym czy udział w rodzinnych decyzjach, które to wskaźniki wiążą się 
z okolicznościami podejmowania ról. Badania Hoffmana i Saltzsteina 
(1967) wskazały na istnienie związku między stosowaniem przez rodziców 
tzw. indukcyjnej dyscypliny a rozwojem dziecka w sferze moralnej. Dyscy
plina indukcyjna oznacza wskazywanie dzieciom konsekwencji ich działa
nia dla innych oraz ponoszenia przez nie odpowiedzialności za własne czy
ny. Stosowanie tego typu dyscypliny sprzyja zdobywaniu przez dziecko 
doświadczenia w podejmowaniu ról.

Kolejnym środowiskiem odgrywającym istotną rolę w rozwoju dziecka 
jest środowisko rówieśnicze, które, ze względu na charakter przejawianej 
przez dzieci aktywności, jak i typ przywództwa, może stwarzać szczególnie 
korzystne warunki dla zdobywania doświadczenia w przyjmowaniu per
spektyw innych osób. W grupie rówieśniczej panują bardziej demokratycz
ne stosunki niż to ma miejsce na przykład w rodzinie. Dzieci, tworząc gru
pę, same podejmują decyzje odnośnie do jej działań. Wzajemne porozumie
nie, wymagające od dziecka uwzględniania punktów widzenia pozostałych 
członków grupy, stanowi podstawę funkcjonowania owej grupy. Podstawo
wymi formami aktywności dziecięcej są gry i zabawy, na których znaczenie 
wskazał już Mead (1975). Zabawy dają dziecku możliwość odgrywania 
różnych ról, podczas gdy gry dodatkowo skłaniają dziecko do przyjmowania 
punktów widzenia pozostałych graczy i uwzględniania ich przy podejmo
waniu decyzji.

Doświadczenia, które są udziałem ludzi dorosłych, mogą prowadzić do 
osiągnięcia wyższych stadiów rozumowania moralnego. Większość zmian 
rozwojowych w sferze funkcjonowania moralnego dokonuje się w dzieciń
stwie i w okresie adolescencji, a do osiągnięcia w tym czasie kolejnych sta
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diów rozwojowych nie są konieczne doświadczenia związane z dokonywa
niem ważnych moralnych wyborów i przyjmowaniem za nie odpowiedzial
ności, które są udziałem ludzi dorosłych. Z faktu, iż myślenie moralne na 
wyższych poziomach nie pojawia się do okresu dorosłości, można wniosko
wać, że innego rodzaju doświadczenia niż te, które są udziałem dzieci, po
trzebne są, by te wyższe poziomy osiągnąć.

Warto zauważyć, iż do stadium 4 rozwój wiąże się z poszerzaniem się 
perspektywy społeczno-moralnej i coraz bardziej adekwatnym spostrzega
niem systemu społecznego. Pokonwencjonalne rozumowanie nie jest nato
miast bardziej adekwatnym spostrzeganiem systemu społecznego, lecz 
raczej uznaniem zasad i praw, które powinny być przestrzegane przez 
społeczeństwo i jednostkę. Aby sądy moralne były dojrzałe, nie wystarczy 
tylko poznawcze opracowanie tych zasad. Konieczne jest dostrzeżenie ich 
idealnej adekwatności, zrozumienie podstaw i sensu zaangażowania 
w imię tych ideałów oraz zgodne z nimi postępowanie. Wskazuje się na 
dwa rodzaje doświadczeń, dzięki którym jednostka może przybliżać się do 
uniwersalnych, powszechnych zasad (Kohlberg, Higgins, 1984). Ważnym 
wydarzeniem jest opuszczenie domu rodzinnego i podjęcie studiów, kiedy 
to niejednokrotnie dochodzi do konfliktu wartości, kryzysu tożsamości 
i pojawia się silna potrzeba zaangażowania i określenia siebie na nowo. To 
kwestionowanie wszystkiego, w co wierzyło się do tej pory, jest postrzegane 
jako zjawisko charakterystyczne w przechodzeniu do stadium 5. Do tego 
momentu młodzi ludzie żyją w świecie, który nie jest tworzony przez nich, 
ale dla nich, w świecie ograniczonych możliwości. Jedynie dorosłe życie 
dostarcza okazji do podejmowania trwałej odpowiedzialności za dobro in
nych osób oraz doświadczania nieodwracalności moralnych wyborów. Erik 
Erikson (1964) twierdzi, że ludzie młodzi są świadomi istnienia uniwersal
nych zasad etycznych, jednak tylko dorośli mogą konsekwentnie być etycz
ni. Dojrzałość to okres produktywności, kreatywności, który w połączeniu 
z bardziej stabilną tożsamością i szerszą przestrzenią życiową może owo
cować osiągnięciem uniwersalnych zasad etycznych. Z badań prowadzo
nych przez Kohlberga i innych badaczy posługujących się Kohlbergowskim 
narzędziem badania rozwoju rozumowania moralnego wynika, iż tylko 
nieliczni dorośli osiągają stadium powszechnych zasad etycznych (Colby, 
Kohlberg 1983; Czyżowska i in., 1993; Nisan i in., 1982; Snarey, 1984).

W okresie dorosłości szczególną rolę odgrywają doświadczenia związane 
z podejmowaniem nowych ról społecznych oraz pracą w instytucjach spo
łecznych i politycznych, organach kierowania i zarządzania (Holstein, 
1976; Parikh, 1980). Badania pokazują, iż doświadczenia, jakie zdobywa 
jednostka realizując własną karierę zawodową, podejmując różne role spo
łeczne, tworząc nowe związki interpersonalne — co wiąże się z konieczno
ścią podejmowania różnorodnych decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzial
ności — mają istotne znaczenie dla jej rozwoju społeczno-moralnego. Uważa 
się, iż właśnie odmienność doświadczeń społecznych może stanowić źródło 
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różnic w zakresie rozwoju moralnego kobiet i mężczyzn, na których istnie
nie wskazuje C. Gilligan (1977). Zdaniem Gilligan, można wyróżnić dwie 
orientacje moralne. Pierwsza z nich to orientacja na sprawiedliwość, która 
znajduje wyraz w teorii Kohlberga i jest - jej zdaniem — bardziej charakte
rystyczna dla mężczyzn. Druga to orientacja na troskę i odpowiedzialność 
w stosunkach interpersonalnych, charakteryzująca myślenie kobiet. Roz
różnienie między etyką troski i odpowiedzialności - a sprawiedliwości od
nosi się do sposobu rozważania problemów moralnych.

Odpowiedzialność, jaką biorą na siebie ludzie wykonujący określone 
zawody, fakt, że są zmuszeni patrzeć na problemy z różnych pozycji, godzić 
różne punkty widzenia, dążąc do kompromisów zmieniać czasami swoje 
zdanie, może przyczyniać się do przechodzenia przez nich na coraz wyższe 
poziomy rozumowania moralnego. Nie oznacza to oczywiście, iż istnieje 
bezpośredni związek pomiędzy zajmowaniem odpowiedzialnego stanowi
ska a moralnym sprawiedliwym rozumowaniem i postępowaniem. Często, 
niestety, zdarza się, że poczucie władzy związane z zajmowaniem odpowie
dzialnego stanowiska czyni człowieka zepsutym i skorumpowanym.

Wskazując na znaczenie doświadczenia zdobywanego w związku z wy
konywaną pracą, Kohlberg i Higgins (1984) przytaczają przykłady bada
nych prawników i lekarzy. Zawód prawnika może skłaniać zarówno do 
trwania na poziomie stadium 4 (stadium prawa i porządku), jak też do 
relatywizmu charakterystycznego dla fazy przejściowej z poziomu konwen
cjonalnego na pokonwencjonalny, ale dzięki konieczności przyjmowania 
odpowiedzialności zarówno za stronę reprezentowaną, jak i za sprawiedli
we zakończenie sprawy oraz poprzez częste sytuacje podejmowania moral
nych decyzji i rozważania licznych dylematów moralnych, może przyczynić 
się do rozwoju w kierunku stadiów pokonwencjonalnych. Analizując przy
padki badanych lekarzy i prawników, Kohlberg stwierdza, iż doświadcze
nia, jakie wiążą się z rolą zawodową lekarzy, bardziej sprzyjają rozwojowi 
moralnemu aniżeli te, które są udziałem prawników.

W świetle rozważań dotyczących znaczenia osobistych doświadczeń jed
nostki dla jej rozwoju moralnego, interesujący wydaje się przypadek opisa
ny przez Ch. Armon i T. Dawsona (1997). W prowadzonych przez nich 12- 
letnich badaniach longitudinalnych nad rozwojem rozumowania moralnego 
uczestniczyła 66-letnia kobieta. Podczas trzech kolejnych pomiarów, doko
nywanych w odstępach 4-letnich, jej poziom rozumowania moralnego nie 
uległ żadnym zmianom. Dopiero podczas czwartego badania stwierdzono 
u badanej wzrost poziomu rozumowania moralnego, a analiza przeprowa
dzonego z nią wywiadu wskazała na zasadnicze zmiany w jej rozumowaniu 
i postępowaniu moralnym. Zmiany te wiązano z faktem, iż u kobiety tej 
dwa lata wcześniej wykryto złośliwy nowotwór (w kilka dni po badaniu 
kobieta zmarła). Przypadek ten mógłby wskazywać, że określone osobiste 
doświadczenia jednostki, w tym konkretnym przypadku związane z nieule
czalną chorobą, mogą zasadniczo zmieniać jej perspektywę moralną.
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Jakkolwiek różne teorie psychologiczne prezentują odmienne spojrzenie 
na istotę rozwoju moralnego, jego mechanizmy, czynniki oraz cel i na inne 
aspekty doświadczenia indywidualnego zwracają uwagę, to w każdej z nich 
doświadczenie to traktowane jest jako znaczący czynnik owego rozwoju.
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