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1. Koncepcje moralnego rozwoju człowieka

Koncepcje moralnego rozwoju człowieka na gruncie nauk filozoficznych
i psychologicznych pojawiły się już w poprzednich wiekach. Znacznie wcze−
śniej wystąpiły jednak w teoriach filozoficznych (filozofie moralne) niż
w teoriach psychologicznych (psychologia moralności), chociaż przesłanka
leżąca u podstaw obu tych dziedzin w odniesieniu do rozwoju moralnego po−
zostaje dzisiaj taka sama. Podstawowym założeniem koncepcji powstałych
na gruncie tych dziedzin jest twierdzenie o istnieniu niższych i wyższych po−
ziomów życia moralnego człowieka i możliwości przechodzenia z poziomów
niższych i zarazem wcześniejszych w moralnej edukacji człowieka do pozio−
mów wyższych, późniejszych. Egzemplifikacją takich teorii na gruncie filo−
zofii może być system filozoficzny stadiów życia S. Kierkegaarda, zaś
na gruncie psychologii – koncepcja poziomów etycznych L. Kohlberga. Mi−
mo że każda z tych teorii wskazuje odmienne mechanizmy i czynniki rozwo−
jowe, to jednak analogicznie zmierzają one do ukazania rozwoju przebiegają−
cego od silnego uzależnienia i uległości wobec wpływów zewnętrznych
do autonomii moralnej. Rozwój moralny, przebiegający ku coraz większej
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autonomii moralnej, przedstawić można w postaci continuum, którego jed−
nym krańcem jest heteronomia, a drugim – autonomia moralna.

1.1 Filozoficzne koncepcje rozwoju moralnego człowieka
Søren Aabye Kierkegaard – dziewiętnastowieczny duński filozof i teo−

log stworzył filozofię życia, w której zagadnienie życia człowieka rozpatry−
wane było wyłącznie w wymiarze moralnym i religijnym. Kierkegaard
wskazywał na istnienie trzech odmiennych stadiów życia, do których zali−
czał stadium estetyczne, etyczne i religijne. Stosował termin stadium, by
podkreślić, że człowiek może żyć na jednym z dwóch niższych stadiów
i przejść na wyższe. Osobę pozostającą w stadium estetycznym poznać moż−
na po tym, że żyje chwilą i w każdym momencie swego istnienia stara się
osiągnąć przyjemność, stanowiąca na tym etapie wartość najwyższą. Egzy−
stencja ogranicza się zatem do świata zmysłów, toteż dobre jest to, co jest
piękne lub przyjemne, złe zaś to, co nieciekawe lub nudne. Zachowania
w tym stadium determinują przede wszystkim żądze i nastroje człowieka,
którego cechuje beztroski stosunek do rzeczywistości. Niebezpieczeństwo
związane z przebywaniem w tym stadium życia wynika z faktu potencjalne−
go poczucia pustki i odczuwania lęku. Pojawienie się takich wrażeń i emocji
stanowi o możliwości przejścia do następnego stadium, ponieważ lęk, po−
przez umieszczenie człowieka w „sytuacji egzystencjalnej”, umożliwia mu
przejście na wyższy poziom w rozwoju moralnym. Wybierając inny typ ży−
cia człowiek, rozpoczyna egzystencję w stadium etycznym, które charaktery−
zuje się konsekwentnym stosowaniem miary moralnej, opartej na poczuciu
obowiązku. To stadium, zdaniem Kierkegaarda, z powodu przeciążenia nad−
mierną obowiązkowością i skrupulatnością, również nie jest dla człowieka
całkowicie satysfakcjonujące i może, w konsekwencji, zaowocować powro−
tem do poprzedniego stadium – stadium estetycznego. Niektórzy jednak mo−
gą skorzystać z pojawiającej się szansy zmiany i dokonać kolejnego przej−
ścia do wyższego stadium, jakim jest stadium religijne. Przejście to wiąże się
z przedłożeniem wiary nad estetyczną przyjemność i rozumowe przykazanie
obowiązku. Religijny typ życia Kierkegaard wymieniał jako trzeci, chociaż
niewiele różnił się od etycznego, bo, jak zauważa historyk dziejów filozofii
– W. Tatarkiewicz, duński filozof „etykę rozumiał religijnie, jako stosunek
człowieka do Boga, religię zaś – etycznie”1. Ostatecznie stanowią one
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– zgodnie z koncepcją Kierkegaarda – jedną, wspólną postawę, która pozo−
staje w opozycji do postawy estetycznej. 

1.2. Psychologiczne koncepcje rozwoju moralnego człowieka
Lawrence Kohlberg – wieloletni profesor psychologii Uniwersytetu

w Harvardzie w latach 70. XX wieku zasłynął dzięki sformułowanej przez
siebie teorii rozwoju moralnego, która następnie została spopularyzowa−
na poprzez serie badań prowadzonych w Centrum Rozwoju Moralnego te−
goż Uniwersytetu. W jego przekonaniu rozwój moralny odbywa się na dro−
dze przechodzenia od etapu niższego do etapu wyższego, w kierunku
osiągnięcia najwyższej formy, jaką jest autonomia moralna2.  
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2 Formułując zasady rozwoju moralnego Kohlberg oparł się na wynikach trwających 10
lat badań dzieci i młodzieży, w których wykorzystał Skalę Moralnych Osądów zawierającą 9
dylematów i uwzględniającą 25 podstawowych wartości moralnych. Test stosowany przez
Kohlberga miał charakter quasi−projekcyjny, gdzie badani dokonywali moralnej oceny czynu
zrealizowanego przez bohatera historyjki, a także uzasadniali wydawane przez siebie sądy.
W dylematach moralnych przedstawianych przez Kohlberga zaangażowane były dwie ważne
wartości, a wybór jednej z nich wymagał rezygnacji z realizowania drugiej. Wydawane oce−
ny moralne i ich uzasadnienia informowały o motywach moralnego działania, ujawniały kon−
cepcje dobra i zła, odkrywały zasady respektowania autorytetu, wymagającego się działań
zgodnych z normami moralnymi. Oto przykładowy dylemat z badań Kohlberga – „Joe to
czternastolatek, który bardzo chciał pojechać na obóz młodzieżowy. Jego ojciec wyraził zgo−
dęł się na ten wyjazd pod warunkiem, ze Joe sam uzbiera pieniądze potrzebne na pokrycie
kosztów wyjazdu. Joe ciężko pracował roznosząc rankami gazety i zdołał uzbierać kwotę 40
dolarów, niezbędną do wyjazdu, a nawet nieco więcej. Jednakże na kilka dni przed wyjazdem
na obóz jego ojciec zmienił zdanie i poprosił o oddanie mu zaoszczędzonych przez syna pie−
niędzy. Były mu one potrzebne na własny wyjazd z przyjaciółmi na ryby. Joe nie chciał zre−
zygnować z wyjazdu na obóz toteż skłaniał się do odmowy oddania ojcu uzbieranych przez
siebie pieniędzy. Pytania: 1. Czy Joe powinien odmówić oddania pieniędzy ojcu? 1a. Dlacze−
go tak lub dlaczego nie? 2. Czy ojciec miał prawo kazać oddać mu pieniądze? 2a. Dlaczego
tak lub dlaczego nie? 3. Czy oddanie pieniędzy dowodzi, że jest się dobrym synem? 3a. Dla−
czego tak, lub dlaczego nie? 4. Czy fakt, że Joe sam zarobił potrzebną sumę jest w tej sytuacji
istotne? 4a. Dlaczego tak lub dlaczego nie? 5. Ojciec obiecał Joemu wyjazd na obóz pod wa−
runkiem, że sam uzbiera potrzebne pieniądze. Czy obietnica ojca jest najważniejszą rzeczą
w opisanej sytuacji? 5a. Dlaczego tak lub dlaczego nie? 6. Dlaczego powinno się dotrzymy−
wać obietnic? 7. Czy istotną sprawą jest dotrzymanie obietnicy danej komuś nieznanemu, ko−
go prawdopodobnie nigdy więcej się nie zobaczy? 7a. Dlaczego tak lub dlaczego nie? 8. Jak
myślisz, o co powinien ojciec dbać najbardziej w swojej relacji z synem? 8a. Dlaczego to wła−
śnie jest najważniejsze? 9. Jaka powinna być władza ojca nad synem? 9a. Dlaczego? 10. Co
w twojej opinii jest najważniejsze w stosunkach syna z ojcem? 10a. Dlaczego to jest najważ−



Za istotne czynniki pozwalające określić poziomy rozwoju moralnego
danej jednostki uznane przez niego zostały: poziom logicznego rozumowa−
nia, przyjęcie społecznej perspektywy oraz kryterium, według którego uza−
sadnia ona swoje sądy moralne. Podstawowym założeniem koncepcji Kohl−
berga jest twierdzenie, że rozwój logiczny jest warunkiem koniecznym
rozwoju moralnego, choć nie jest warunkiem wystarczającym. Założenie to
wynika zarówno z przeprowadzanych badań, które potwierdzają istnienie
osób znajdujących się na wyższym poziomie logicznym niż odpowiadają−
cym mu stadium moralnym, jak też obserwacji, że nie ma takich osób, u któ−
rych stadium moralne byłoby wyższe od logicznego3.

W teorii kognitywnego rozwoju moralnego (Cognitive Moral Develop−
ment – CMD) Kohlberg wyróżnił trzy poziomy moralne: przedkonwencjo−
nalny (inaczej premoralny), moralności konwencjonalnej (inaczej konformi−
styczny) i moralności postkonwencjonalnej (inaczej moralności zaakcepto−
wanej przez jednostkę, opartej na pryncypiach); w każdym z tych poziomów
wyodrębnił po dwa stadia rozwoju4. Poziomy moralne i obecne w nich sta−
dia rozwoju przedstawiają się następująco:

I. Poziom przedkonwencjonalny (stadium 1 i 2; wiek 4–10 lat)

Na tym poziomie moralnemu rozumowaniu odpowiada intuicyjne sta−
dium rozumowania logicznego. Otoczenie społeczne widziane jest przez
pryzmat własnego „ja”. W osądzie moralnym występuje brak wrażliwości
na zasady ustanowione przez kulturę, na określenie dobra i zła, słuszności
i niesłuszności. Określenia te są interpretowane przez jednostkę w katego−
riach fizycznych: w hedonistycznych konsekwencjach działania (kara, na−
groda) albo w terminach fizycznej przewagi tego, kto ustanawia obowiązu−
jące zasady.

Stadium 1. Orientacja moralna oparta na karze i posłuszeństwie
Jest to przede wszystkim faza egocentryzmu, w której podporządkowanie

się wymaganiom innych wypływa przede wszystkim z lęku przed potencjal−
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niejsze? 11. Po ponownym przeanalizowaniu dylematu co twoim zdaniem byłoby najbardziej
odpowiedzialnym postępowaniem Joego w zaistniałej sytuacji? 11a. Dlaczego? Źródło:(fi−
le://A:\ Kohlberg%20dillemmas. htm).

3 Jakubowska I., Rozwój moralny dziecka według teorii L. Kohlberga, w: K. Kiciński
(red.), Socjologia moralności, Warszawa 1984, s. 160.

4 Buksik D., SDB, Wybrane psychologiczne teorie rozwoju moralnego człowieka
http://www.seminare.pl/16/buksik1.htm



ną karą. Ten posiada rację, kto dysponuje siłą. Nie ma na tym etapie znamion
zobowiązania lub respektu dla autorytetu, zaś perspektywę społeczną cechu−
je branie pod uwagę wyłącznie własnego punktu widzenia.

Stadium 2. Indywidualizm i instrumentalny relatywizm
Na tym etapie za czyn słuszny i moralny uznaje się taki, który daje moż−

liwość zaspokojenia potrzeb. Jednostka jest świadoma względności przyj−
mowanych wartości oraz umie określić możliwości własne i innych ludzi.
Występuje tu często naiwny egalitaryzm i nastawienie na wzajemne świad−
czenie usług. Racja i prawo są po stronie tego, kto więcej posiada. Posłu−
szeństwo wymaganiom innych jest następstwem oczekiwania pochwały, na−
grody i zaspokojenia potrzeb. Zasadą jest to, że każdy ma prawo robić to, co
chce, i nie zważać na innych.

II. Poziom konwencjonalny (stadium 3 i 4; wiek 10–13 lat)

W rozwoju logicznym osoba znajdująca się aktualnie na tym poziomie
osiąga szczebel operacji konkretnych. Jest zdolna do logicznego wnioskowa−
nia, klasyfikowania przedmiotów i określania ilościowych relacji na kon−
kretnym materiale rzeczowym. Następuje identyfikacja „ja” z grupą społecz−
ną i przyjętymi przez nią zasadami moralnymi. Osądy moralne wypływają
z uznania przez daną osobę za słuszne i wartościowe oczekiwań własnej ro−
dziny, grupy czy narodu bez względu na konsekwencje postępowania zgod−
nego z tymi oczekiwaniami.

Stadium 3. Moralność „dobrego chłopca” i „grzecznej dziewczynki”
Pojawiają się na tym etapie zaczątki myślenia i działania moralnego.

W postępowaniu zauważane jest kierowanie się głównie motywem zwróce−
nia na siebie uwagi w celu uzyskania akceptacji i aprobaty. Działanie uzna−
ne jest za dobre, jeśli sprawia przyjemność innym ludziom i spotyka się z ich
pochwałą. Zasadniczym celem postępowania jest utrzymanie dobrej opinii
w otoczeniu. Istnieje tendencja do upodabniania swoich ocen i poglądów
do cech i poglądów innych.

Stadium 4. Orientacja na ład i porządek społeczny
Moralność czwartego etapu opiera się na respektowaniu autorytetu wła−

dzy. Pojawia się tu poczucie zobowiązania moralnego wypływające z prze−
konania, że władza ma prawo utrzymywać ład i porządek. Moralnie dobre
jest to, co zostało wskazane przez uznawane autorytety. W postępowaniu
jednostka kieruje się zasadą sumienności w pracy i szacunkiem wobec auto−
rytetów, gdyż to gwarantuje zachowania zgodnych relacji pomiędzy po−
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szczególnymi członkami społeczeństwa i zapewnia dobrostan społeczny.
Podstawą moralnego zachowania staje się unikanie krytyki ze strony władzy
i wynikającego z tego poczucia winy.

III. Poziom postkonwencjonalny (stadium 5 i 6; wiek 20 lat i powyżej)

Na tym poziomie występuje pełna autonomia zasad i wartości moralnych.
Dzięki temu następuje uniezależnienie postępowania jednostki od autoryte−
tu osób znaczących i od grup odniesienia, a nawet od dokonywanej identyfi−
kacji z tymi osobami lub grupami.

Stadium 5. Perspektywa społeczna
Podstawą dla tego etapu staje się uznanie, że wszyscy ludzie mają takie

same prawa, niezależnie od ról, jakie w społeczeństwie pełnią i statusu, jaki
osiągają. Zachowanie moralne interpretowane jest jako swoiste zobowiąza−
nie wynikające z poszanowania godności każdego człowieka oraz uszano−
wania i przestrzegania jego praw. Moralnymi są takie zachowania, które
przyjmują wolę i dobro większości; niemoralne zaś to te zachowania, które
naruszają prawa innych. Prawa człowieka ujmowane są w społecznej per−
spektywie w sposób uniwersalny.

Stadium 6. Uniwersalne zasady moralne
Zachowania oceniane jako dobre i słuszne to takie, które polegają na prze−

strzeganiu zaakceptowanych przez siebie uniwersalnych zasad sprawiedliwo−
ści, poszanowania życia i wolności oraz respektowaniu godności każdego czło−
wieka. Prawo moralne określane jest za pomocą decyzji sumienia, zgodnych
z wybranymi przez daną osobę zasadami etycznymi. Zasady te jako powszech−
ne i niezmienne nie są konkretnymi regułami moralnymi, określającymi, co na−
leży czynić, a czego nie, lecz mają charakter „złotej reguły”. Poszczególne pra−
wa i normy oceniane są zawsze jako dobre lub złe w zależności od tego, czy są
zgodne, czy sprzeczne z uniwersalnymi zasadami moralnymi.

Stopniowe przechodzenie do okresu autonomii moralnej przez fazy pryn−
cypializmu, racjonalizmu i idealizmu przypada na okres dorastania i począ−
tek okresu młodzieńczego tj. od 13. do 21. roku życia. Szacuje się, że około
75% ludności świata znajduje się na pierwszym i drugim poziomie rozwoju
moralnego5.
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2. Poziom moralny a podejmowanie decyzji

Na gruncie takich dziedzin jak marketing i zarządzanie zagadnienie
etycznego podejmowania decyzji było wielokrotnie poddawane badaniom
i analizom6. Zdarzało się również, że badacze takich obszarów biznesu, jak
księgowość skupiali swoje zainteresowanie na etycznym podejmowaniu de−
cyzji7. W większości tych badań nie uwzględniano jednak roli czynnika in−
dywidualnego poznania w procesie podejmowania etycznych decyzji; znacz−
nie częściej badacze opisywali zachowanie etyczne ludzi, opierając się
przede wszystkim na charakterystyce demograficznej. Niektórzy badacze
próbowali poszukiwać takich stałych cech osobowościowych, które umożli−
wiłyby przewidywanie nieetycznego zachowania w biznesie – wielu z nich
wykorzystywało w swoich badaniach Kohlbergowską teorię rozwoju moral−
nego8. Liczni także stosowali tę teorię do opisywania i wyjaśniania procesu
podejmowania decyzji9. W 1979 roku, w kilkanaście lat po sformułowaniu
teorii moralnych poziomów, inny badacz – J. Rest – opierając się na Kohl−
bergowsiej teorii moralnego rozwoju oraz korzystając z osiągnięć filozofii
moralności opracował kwestionariusz zwany Defining Issue Test (DIT).
Kwestionariusz ten służy podobnemu celowi, jakim jest diagnoza poziomu
moralnego człowieka. Test ten, zwany testem osądu moralnego, stosowany
był dotychczas do określenia poziomu uzasadnień etycznych wielu grup za−
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6 Por. Akaah, I. P., Lund, D., The influence of personal and organizational values on mar−
keting professionals” ethical behavior, „Journal of Business Ethics”, 1994, nr 13, s. 417–430;
oraz Gatewood, R. D., Carroll, A. B., Assessment of ethical performance of organization
members: A conceptual framework. Academy of Management Review, 1991 nr 16 (4),
s. 667–690.

7 Por. Brief, A. P., Dukerick, J. M., Brown, P. K., Brett, J. F.. What’s wrong with the tre−
adway commission report? Experimental analyses of the effects of personal values and codes
of conduct on fraudulent financial reporting, Journal of Business Ethics 1996, nr 15,
s. 183–188.

8 Przykładem mogą służyć badania D. Rueggera i E. W. Kinga, którzy znaleźli empirycz−
ne dowody na potwierdzenie faktu, że kobiety są bardziej etyczne w swoim zachowaniu niż
mężczyźni, i że wiek odgrywa istotną rolę w procesie podejmowania decyzji. Por. Ruegger
D., King W. E., A study of the effect of age and tender upon student business ethics, „Journal
of Business Ethics” 1992 nr 11, s179–186.

9 Srnka K. J., Culture’s role in marketers” ethical decision making: an integrated theore−
tical framework, Academy of Marketing Science Review 2004 – wwwamsreview. org/artic−
les/srnka01−2004. pdf



wodowych, takich jak lekarze, nauczyciele czy dziennikarze. Ośrodkiem
wyspecjalizowanym w jego stosowaniu i interpretacji uzyskanych wyników
jest Centrum Rozwoju Etycznego działające w Uniwersytecie w Minnesocie.
Zasada testu Resta jest w znacznej mierze podobna do metody Kohlberga
– badany zapoznaje się z dylematycznymi sytuacjami (w tym przypadku sze−
ścioma), które winien ocenić. 

2.1. Osąd moralny a etyczność decyzji
Paul Ballantine, Daniel A. Sauers oraz Jeff Kennedy reprezentujący ko−

lejno Auckland University z Nowej Zelandii, Winona State University
z USA oraz Nanyang Business School z Singapuru podjęli próbę określenia
relacji między osądem moralnym (wyrażanym punktowo w skali od 0 do 95
po zastosowaniu Defining Issue Test) a podejmowaniem decyzji przez
przedstawicieli różnych kultur. Zadania to miało zostać wykonane metodą
prezentacji przyszłym biznesmenom szeregu scenariuszy etycznego podej−
mowania decyzji. 

W badaniach poprzedzających ich własne zarysowały się dwa odmienne
stanowiska. Pierwsze z nich, reprezentowane przez L. Treviro i S.A. Joung−
blooda, ściśle wiązało poziom osądu moralnego z etycznym podejmowa−
niem decyzji, w następujący sposób określając relację między tymi elemen−
tami – im wyższy poziom moralny danego człowieka, tym bardziej
etyczna decyzja, którą podejmuje10. Stanowisko drugie, reprezentowane
przez K. C. Stronga i G. D. Meyera, dowodziło tezy przeciwnej tj. zakłada−
ło, że poziom moralny menedżerów nie jest znacząco skorelowany z ich od−
czuciami etycznej odpowiedzialności11.

2.2. Kultura a relacje między etycznym osądzaniem a etycznym 
decydowaniem

Niektórzy z badaczy dowodzili wcześniej, że kultura może mieć istotny
wpływ na sposób etycznego argumentowania, znacznie je różnicując, pod−
czas gdy inni wskazywali na wyraźne podobieństwa w tej materii – tj. w spo−
sobie i poziomie etycznego rozumowania – występujące między biznesme−
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10 Trevino L., Joungblood S. A, Bad apples in bad barrels: A casual analysis of ethical
decision−making behaviour, „Journal of Applied Psychology” 1990, 75 (4), s. 378–385.

11 Strong K. C., Meyer G. D., An integrative descriptive model of ethical decision making,
„Journal of Business Ethics” 1992, 11 (2), s. 89–94.



nami reprezentującymi odmienne kulturowo kraje. Do czasu badań P. Bal−
lantine’a, D. A. Sauersa oraz J. Kennedy’ego badacze moralności nie odno−
sili zbyt często czynnika kultury do relacji poziomu moralnego osądu
i etycznego podejmowania decyzji. Ci wymienieni podjęli badania o takim
charakterze wysuwając następującą hipotezę badawczą:

Istnieje wyraźny zależność pomiędzy poziomem moralnego osądu studen−
tów studiów biznesowych a ich etycznymi intencjami uzasadniającymi wybór
scenariuszy etycznego podejmowania decyzji

W badaniu zastosowano trzyczęściowy kwestionariusz. W części pierw−
szej kwestionariusza, w celu określenia poziomu moralnego osądu bada−
nych, zaprezentowano skrócone wersje trzech scenariuszy zaczerpniętych
z Defining Issue Test: „Heinz”, „Więzień” oraz „Gazetka”12.
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12 Przykłady dylematów (winiet) stosowanych przez J. Resta wykorzystanych w cytowa−
nych badaniach:

Więzień
Pewien mężczyzna został skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności. Po roku zbiegł

z więzienia, zamieszkał w innym regionie kraju i przyjął nowe nazwisko Thomopson. Przez
kolejnych osiem lat ciężko pracował i udało mu się odłożyć wystarczająco dużo pieniędzy, by
otworzyć własny biznes. W stosunku do klientów postępował nienagannie i dużą część zysku
przeznaczał na działania charytatywne. Lecz pewnego dnia sąsiad, Pan Jones, rozpoznał go
jako mężczyznę, który osiem lat temu uciekł z więzienia i którego poszukuje policja. 

Czy Pan Jones powinien donieść o tym fakcie na policję i spowodować odesłanie do wię−
zienia? 

Szkolna Gazetka
Rami, senior średniej szkoły postanowił wydać drukowaną na powielaczu gazetkę dla

uczniów. Na jej łamach chciał wypowiadać się w takich sprawach jak: szkodliwość zbrojeń,
niewłaściwość niektórych reguł szkolnych takich jak zakaz noszenia przez chłopców długich
włosów itp.. Przed publikacją Rami poprosił dyrektora o zezwolenie na wydawanie gazetki.
Dyrektor poprosił, by przed ostateczną decyzją o drukowaniu przynosić mu gazetkę do osta−
tecznego zatwierdzenia. Rami postąpił zgodnie z zaleceniem i dwa wydania gazetki, po za−
twierdzeniu przez dyrektora, zostały opublikowane w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Tym−
czasem dyrektor nie spodziewał się, że gazetka spotka się z tak dużym zainteresowaniem.
Uczniowie głęboko wzięli sobie do serca publikowane artykuły, zaczęli nawet protestować
przeciwko obowiązującym w szkole regułom, takim jak dopuszczalna długość włosów i in−
nym. Wzbudziło to niezadowolenie rodziców, którzy dzwonili do dyrektora z uwagą, że ga−
zetki nie powinno się wydawać. W rezultacie dyrektor zaczął się zastanawiać, czy powinien
zakazać jej wydawania z powodu szkodliwego wpływu kontrowersyjnych artykułów na dzia−
łanie szkoły. Co powinien dyrektor zrobić w zaistniałej sytuacji? 



W części drugiej zamieszczono serię pytań mających umożliwić pomiar
etycznych intencji respondentów. Zastosowano trzy winiety: przymus i kon−
trola, środowisko naturalne oraz piractwo oprogramowania komputerowego.
Badane osoby zostały poproszone o określenie prawdopodobieństwa podję−
cia danego działania stosując jedenastostopniową skalę, na której początku
występowało stwierdzenie zdecydowanie podjąłbym to działanie i na której
końcu znajdowała się odpowiedź zdecydowanie nie podjąłbym tego działa−
nia. Odpowiedź z początku skali wskazywała na niższe intencje etyczne re−
spondenta niż odpowiedź pomieszczona w jej końcowych rejestrach.

W części trzeciej zamieszczone zostały pytania natury demograficznej, tj.
pytania o wiek badanych osób, ich płeć, obywatelstwo, doświadczenie zawo−
dowe itp. Celem tej części ankiety było wyeliminowanie tych spośród pod−
danych badaniu, którzy nie spełniali warunków postawionych przez autorów
badań. 

W omawianym badaniu konstrukt kulturowy został zoperacjonalizowany
przez zastosowanie warunku pozostawania obywatelem kraju, w którym ba−
dana osoba spędziła co najmniej 3/4 swojego życia. Ostatecznie wymogi ba−
dania spełniło 45 Malezyjczyków i 82 Nowozelandczyków. W odniesieniu
do części pierwszej kwestionariusza badani Malezyjczycy i Nowozelandczy−
cy osiągnęli wyniki niższe niż ich koledzy z innych krajów. 

Wyniki części drugiej mającej na celu określenie poziomu moralnych in−
tencji badanych były następujące – w odniesieniu do scenariusza przymusza−
nia i kontrolowania znaleziono znaczące różnice odnośnie do etycznych in−
tencji badanych osób – aby wejść na zagraniczne rynki Nowozelandczycy
z większym prawdopodobieństwem niż Malezyjczycy zapłaciliby łapówkę.
W odniesieniu do środowiska naturalnego i piractwa oprogramowania kom−
puterowego w moralnych intencjach badanych osób nie wystąpiły istotne
różnice. 

Hipoteza badawcza zakładała istnienie związku między osądem moral−
nym a etycznymi intencjami człowieka. Potencjalny wpływ kultury na zależ−
ność między poziomem moralnego osądu a etycznymi intencjami w odnie−
sieniu do trzech zastosowanych winiet przedstawiał się następująco:

– dla przymusu i kontroli nie uzyskano dowodów na istnienie zależności
między poziomem moralnego osądu a etycznymi intencjami studentów
z Malezji;

– dla scenariusza dotyczącego środowiska naturalnego potwierdzono za−
leżność między poziomem moralnego osadu a etycznymi intencjami;
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– dla piractwa oprogramowania komputerowego nie odnotowano istnie−
nia zależności między poziomem osadu moralnego a intencjami etycznymi
w żadnej z badanych grup kulturowych. 

Uzyskane w badaniu wyniki jedynie częściowo potwierdziły hipotezę
o istnieniu zależności między poziomem moralnego osądu studentów a ich
moralnymi intencjami. Oznacza to, że nie tylko wskazane czynniki wpływa−
ją na indywidualne zachowania etyczne, ale może je determinować wiele in−
nych czynników. Poziom moralnego osądu nie jest zatem wystarczającym
wyznacznikiem etycznego podejmowania decyzji i trzeba uwzględnić istnie−
nie innych czynników determinujących takie decyzje i je zbadać. Próby
określenia innych istotnych determinant są obecnie czynione coraz częściej,
czego dowodem jest przywoływany już w odnośniku artykuł K. J. Srnki su−
mujący wyniki wielu badań nad tym zagadnieniem. Z przeglądu piśmiennic−
twa dotyczącego roli kultury w podejmowaniu etycznych decyzji marketin−
gowych wyłonił się obraz czynników wpływających na decydentów.
Autorka artykułu czynniki te podzieliła na dwie grupy, określając je jako ze−
wnętrzne i wewnętrzne. Do pierwszej grupy czynników wewnętrznych zali−
czyła predyspozycje etyczne obejmujące poziom moralnego rozwoju mie−
rzony skalą Kohlberga, moralną siłę charakteru człowieka, wrażliwość
etyczną i im podobne. W drugiej grupie czynników zewnętrznych znalazły
odzwierciedlenie aspekty sytuacyjne i środowiskowe kształtujące wybór
opcji. Kontekst sytuacyjny decyzji wskazuje jak ważne jest jej umiejscowie−
nie w konkretnej i nierzadko bardzo specyficznej sytuacji, w jakiej była po−
dejmowana. Kontekst środowiskowy odwołuje się do społeczno−kulturo−
wych okoliczności podejmowania decyzji, które stanowią rodzina, grupa
społeczna, współpracownicy, zarząd itp. Do trzech wymienionych czynni−
ków kształtujących wybór decyzji K. J. Srnka dołączyła czwarty odnoszący
się do takich elementów, jak prawdopodobieństwo, presja czasu (napięcie−
−natychmiastowość), nieuchronność niezwłocznego wpływu na osobę podej−
mującą decyzję oraz wpływ na jedną tylko stronę. Te i im podobne czynniki
determinują „moralną intensywność” danej sytuacji, zwaną niekiedy „po−
strzeganą ważnością” zagadnienia. W przypadku, gdy moralna intensywność
problemu odbierana jest jako niewielka, ludzie nie dostrzegają moralnego
komponentu tego problemu, jeżeli natomiast intensywność moralna odczu−
wana będzie jako znaczna, sytuacja postrzegana będzie jako etycznie proble−
matyczna. Moralna intensywność wywiera wpływ na każdy etap etycznego
podejmowania decyzji, podczas gdy poprzednie czynniki nie przenikały ca−
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łego tego procesu. Na pytanie, czy wymienione czynniki wyczerpują listę
tych, które wpływają na proces etycznego podejmowania decyzji – nie moż−
na odpowiedzieć jednoznacznie. Ale następny krok w kierunku takiego ca−
łościowego ujęcia zagadnienia niewątpliwie został zrobiony. 

Barbara Mazur
Politechnika Białostocka

MORAL DEVELOPMENT AND DECISION−MAKING 
– COMPARATIVE STUDY OF CULTURES

S u m m a r y

S. Kierkegaard believed that there were three different forms of life and called
them the aesthetic stage, the ethical stage, and the religious stage. L. Kohlberg’s
theory of moral development divides individuals on the basis of their moral
development into six stages, two at the pre−conventional level, two at the
conventional level and two at the post−conventional level. This theory shows progress
from strong addiction and submission to outside influences and never ending inner
struggle to overcome crisises in order to achieve moral autonomy. In the light of
cross−cultural comparison there is only partial support for a relationship between level
of moral judgment (based on Kohlberg’s theory of moral development) and ethical
decision−making. Data collected from Malaysian and New Zeland business students
provided evidence that the relationship between subject’s level of moral judgment
and their ethical intentions occurred in only three of six instances. The absence of
a consistent empirical relationship between level of moral judgment, ethical
intentions and culture suggests that the number of other factors may influence an
individual’s ethical behavior. 

key words: moral development, decision making, business culture


