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Rezumat
Dezvoltarea morală de-a lungul vieții este un domeniu fascinant de cercetare.
Primul studiu sistematic al concepțiilor pe care copiii le au despre jocuri, reguli, pedeapsă, dreptate și corectitudine a fost realizat de către J. Piaget. L. Kohlberg este foarte
cunoscut mai ales pentru teoria sa despre stadiile dezvoltării morale, pe care a popularizat-o prin mai multe studii empirice efectuate în cadrul Centrului pentru Educație
Morală al Universității Harvard. În decursul ultimelor cinci decenii, s-au acumulat
numeroase cercetări despre dezvoltarea morală. Scopul acestei lucrări este de a trece în
revistă principalele concepte și teorii încorporate în literatura din domeniul dezvoltării
morale.
Keywords: moral development; moral education; religious and spiritual

development

Abstract
Moral development through life span is a fascinating field of research. The first
systematic study of children’s conceptions about games, rules, punishment, justice, and
fairness was conducted by J. Piaget. L. Kohlberg is particularly well-known for his theory of stages of moral development which he popularized through several empirical studies conducted at Harvard’s Center for Moral Education. During the past five decades
much more research on moral development has been accumulated. The purpose of this
paper is to briefly review the major concepts and theories embodied in the literature
of moral development.
Morală socială și individuală
În literatura axată pe problematica
moralei, unii autori operează distincția
între morala socială și moralitatea individuală [9]. Prima dimensiune reunește toate faptele de viață și conduitele care sunt

regulate de anumite principii și norme
conceptualizate de către filosofi (axiologi, eticieni), sociologi sau teologi. Morala
socială este specifică unei comunități sau
societăți anume. Ea reglează interacţiunile dintre indivizi şi este definită prin înţe-
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legerea asupra felului în care oamenii ar
trebui să se poarte unii cu alţii [8]. Moralitatea individuală presupune cunoașterea
de către fiecare individ a moralei sociale
și încorporarea acesteia în conduitele și
în structura personalității. Integrarea conceptelor, valorilor și a normelor morale în
structura personalității poate fi comparată
cu mecanismele de asimilare și acomodare, pe care J. Piaget le-a conceptualizat în
dinamica dezvoltării timpurii a gândirii.
Un alt sens al moralităţii individuale
implică capacitatea unei persoane de a
diferenția binele de rău și de a-și organiza
propria conduită în funcție de această dihotomie. Este vorba despre adoptarea de
decizii în diverse circumstanțe de viață și
asumarea responsabilității pentru propriile fapte și acțiuni. Pentru axiologi și psihologi, cele mai importante chestiuni ale
moralei privesc [9]:
a) modul în care individul uman își
dezvoltă pe parcursul vieții propriile standarde interiorizate despre ceea ce înseamnă bine și rău;
b) modul în care ajunge să fie capabil
de judecăți morale;
c) modul în care își formează deprinderile de autocontrol al conduitei, care
sunt necesare pentru satisfacerea trebuințelor, dorințelor, aspirațiilor și a intereselor personale în acord cu standardele
morale.
Formarea morală a individului uman
reprezintă una dintre sarcinile cheie ale
educaţiei. Dezideratele fundamentale ale
educaţiei morale implică formarea conştiinţei şi a conduitei morale [3].
Sfera dezvoltării şi a educaţiei morale de-a lungul vieţii. În sens general,
judecata morală este definită ca procesul
prin care un individ evaluează şi decide ce

este corect sau nu din punct de vedere moral [1]. Denumită alternativ prin termenul
raţionament moral, judecata morală delimitează, în primul rând, o judecată de valoare care contribuie la determinarea scopurilor acţiunilor unei persoane în temeiul
valorilor morale, la care se adaugă evaluarea calităţii propriilor atitudini şi comportamente şi a comportamentelor altora prin
prisma unor criterii, norme, principii şi
aspiraţii morale. Integrându-se în sistemul
constructelor personale, judecăţile morale pot fi conceptualizate şi în calitate de
criterii evaluative dobândite prin educaţie
şi experienţe de viaţă, în contextul procesului socializării. Ele sunt puternic contaminate de motivaţiile, emoţiile, valorile şi
convingerile care fac parte din sfera conştiinţei morale a unei persoane. La rândul lor, impactează puternic atitudinile şi
comportamentele morale.
J. Piaget, L. Kohlberg şi C. Gilligan
sunt autori de referinţă în literatura care
se preocupă de dezvoltarea morală de-a
lungul vieţii. Contribuţiile de ordin conceptual ale acestora constau, în primul
rând, în efortul de a descrie şi a argumenta dezvoltarea morală în termeni de stadii
calitative. J. Piaget [6] a arătat că există
o similaritate între procesul dezvoltării
cognitive a copiilor şi cel al evoluţiei în
domeniul moral. Conform lui Piaget, moralitatea copiilor se dezvoltă progresiv,
parcurgând trei stadii:
a) stadiul premoral (corespunzător
stadiului preoperaţional al dezvoltării
gândirii);
b) stadiul moralităţii heteronome sau
egocentrice (4-7 ani) caracterizat prin judecăți simplificate și rigide (normele şi regulile de conduită sunt percepute de către
copii ca fiind proprietăţi ale lumii încon-
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jurătoare, care nu pot fi controlate de către oameni şi nu pot fi schimbate); această
etapă a dezvoltării moralităţii corespunde
stadiului operaţiilor concrete;
c) stadiul moralităţii autonome (712/13 ani) caracterizat prin sporirea flexibilităţii judecăţilor morale (mai este
denumit şi stadiul relativismului moral);
deoarece se află în stadiul operaţiilor formale ale gândirii, copiii înţeleg că normele şi regulile de conduită sunt convenţii
sociale stabilite prin consens mutual şi că
acestea pot fi negociate şi schimbate; de
aceea, copiii încep să se chestioneze mai
atent cu privire la intențiile care au stat în
spatele acțiunilor persoanelor despre care
se consideră că au încălcat principiile şi
normele morale.
L. Kolhberg a continuat munca de
pionerat a lui Piaget, extinzând (printr-o
viziune de factură constructivist-interacţionistă) descrierea dezvoltării domeniului moralităţii până la vârsta adultă.
Fiind unul dintre cei mai eminenţi psihologi americani ai secolului al XX-lea,
Kohlberg este considerat întemeietorul
unui nou câmp de cercetare în domeniul
psihologiei, şi anume dezvoltarea morală.
Kohlberg L. [16] a descris şase stadii ale
dezvoltării raţionamentelor morale, care
au fost organizate pe trei niveluri:
a) moralitatea preconvenţională (410/11 ani) care include stadiul ascultării
şi al supunerii faţă de autoritatea adulţilor,
respectiv stadiul hedonismului instrumental naiv;
b) moralitatea convenţională (1115/16 ani) care presupune parcurgerea a
încă două stadii, şi anume cel al bunelor
relaţii (stadiul ,,copilului bun”), respectiv
stadiul ordinii şi al datoriei;
c) moralitatea postconvenţională (16

ani până la vârsta adultă) – care implică
stadiul drepturilor individuale şi al contractului social (moralitatea contractuală)
şi stadiul principiilor individuale de conduită (moralitatea bazată pe etica universală).
d) orientarea către ordinea socială şi
respectarea legilor;
e) moralitatea contractuală bazată pe
drepturi şi obligaţii;
f) moralitatea principiilor individuale
de conduită.
Potrivit lui Kohlberg, moralitatea contractuală bazată pe drepturi şi obligaţii,
respectiv moralitatea principiilor individuale de conduită sunt stadii ale dezvoltării morale mai rar întâlnite în populaţia de
adolescenţi şi în rândul adulţilor. Majoritatea adolescenţilor şi o mare parte dintre
adulţi ajung până cel mult la al patrulea
stadiu.
Toate structurile operatorii pe care
Kohlberg le-a descris pentru domeniul
dezvoltării morale combină, într-o proporţie unică, scheme cognitive, afective şi
comportamentale [16].
Progresul în dezvoltarea morală a
unui copil sau adolescent este dependent
de vârstă, experienţa de viaţă, nivelul inteligenţei generale, calitatea relaţiilor socio-afective, calitatea suportului pe care
copiii şi adolescenţii îl primesc prin interacţiunile sociale, precum şi de particularităţile profilului moral al grupurilor sociale de referinţă reprezentate de familie,
colectiv şcolar şi prieteni [1, 11].
C. Gilligan [13] a propus o fascinantă
stadializare a dezvoltării morale a femeilor, pornind de la critica abordării lui Kohlberg care s-a bazat foarte mult pe valori
morale tipic masculine, neluând în calcul
preocupările şi perspectivele morale pe
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care le au femeile. El a descris trei stadii
ale dezvoltării moralităţii în rândul femeilor: a) orientarea spre propria supravieţuire (care presupune argumente morale de
natură practică); b) bunătatea ca sacrificiu de sine (etapă în care femeile sunt predispuse să-şi sacrifice propriile lor dorințe
şi interese în favoarea satisfacerii trebuinţelor altora); c) moralitatea non-violenţei
(femeile stabilesc o ,,egalitate morală” între ele însele şi alţii).
Pentru a explica modul în care indivizii umani gestionează situaţiile cu încărcătură morală, alţi autori [16-19] utilizează
conceptul mai larg referitor la competenţa
morală. Potrivit lui G. Lind [17], competenţa morală implică un set de abilităţi care
sunt utilizate în rezolvarea problemelor de
viaţă şi a conflictelor (atât intrapsihice, cât
şi interpersonale) pe baza principiilor morale, prin deliberare şi discuţii constructive, în loc să fie utilizată violenţa, înşelăciunea sau supunerea necondiţionată în
faţa puterii altor persoane. Dintr-o astfel
de perspectivă, moralitatea desemnează
competenţa de a emite judecăţi morale şi
a adopta decizii responsabile, precum şi
abilitatea de a acţiona în acord cu principiile şi valorile morale globale [16]. H. K.
Ma [19] defineşte competenţa morală prin
înclinaţia emoţională a unei persoane de a
se comporta într-o manieră altruistă faţă
de alţii, la care se adaugă abilitatea de a
judeca chestiunile şi dimensiunile morale într-un mod logic şi consistent, ceea ce
indică un nivel avansat al creşterii şi dezvoltării individuale. Competenţa morală
este reflectată în atitudinile şi comportamentele pe care o persoană le manifestă în
diverse situaţii de viaţă şi poate fi evaluată
prin observare sistematică. Promovarea
competenţei morale prin curriculum-ul

educaţional adresat adolescenţilor înseamnă susţinerea eforturilor orientate către dezvoltarea judecăţilor individuale cu
privire la dreptate şi echitate, respectiv
învăţarea comportamentelor altruiste.
Unii autori au argumentat în mod convingător semnificaţia şi valoarea normativă a conştiinţei umane [28]. Este vorba
despre conceptul referitor la conştiinţa
morală care a fost semnificată atât ca facultatea mintală cu ajutorul căreia individul uman receptează, analizează şi organizează, direct sau indirect, informaţiile
care provin din realitatea morală exterioară, cât şi ca facultatea cu ajutorul căreia
sunt elaborate evaluările şi raţionamentele
morale. Acestea din urmă sunt mediate de
credinţele şi atitudinile pe care indivizii
umani le au faţă de problemele de natură
morală.
Conştiinţa morală îndeamnă o persoană să acţioneze într-un mod adecvat în
diverse circumstanţe de viaţă, astfel încât
să facă bine celor din jur şi să evite răul.
Este vorba despre sentimenul datoriei morale. Această dimensiune definiţională se
referă, aşadar, la conştiinţa morală văzută
ca motivaţia de a acţiona în acord cu sistemul de credinţe, principiile, valorile şi
normele moralităţii, pe care deja le deţinem [12, 21]. Caracterul subiectiv al conştiinţei morale implică faptul ca forţele
care ne motivează conduita în diverse situaţii de viaţă să fie în întregime situate în
forul nostru interior, fără a fi condiţionate
de vreo autoritate externă [12].
Din punctul de vedere al funcţiilor
epistemice, conştiinţa morală implică şi
orientarea individului către a reflecta în legătură cu el însuşi (ca persoană morală) şi
cu propria sa conduită morală [27]. Cu alte
cuvinte, conştiinţa morală serveşte funcţi-
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ilor de autocunoaştere şi autoevaluare în
domeniul moralităţii. Ea este legată de
asumarea anumitor angajamente de ordin
moral şi de integritatea morală reflectată
în conduita de zi cu zi a unui individ.
Conduita morală necesită atât cunoaşterea a ceea ce este corect sau greşit
(principii, norme şi reguli morale), cât şi
puterea de a alege corect, chiar şi atunci
când este vorba de a prezerva starea de
bine personală [26]. Adesea, alegerile pe
care o persoană trebuie să le facă sunt
dificile. Prin modul în care persoana se
raportează la principiile, standardele şi
regulile morale explicite sau implicite și
prin acţiunile pe care le întreprinde în contextul relaţiilor sociale, o persoană poate
fi considerată ca fiind morală sau imorală.
Importanţa pe care educaţia morală o
are pentru formarea personalităţii umane
este larg recunoscută [5, 24, 26]. Specificul
educației morale este determinat, pe de o
parte, de particularitățile moralei ca fenomen social care îi conferă conținuturile, iar
pe de altă parte, de condițiile psihosociale.
Formarea și dezvoltarea conștiinței și a
conduitei morale, precum și structurarea
profilului moral al personalității copiilor
şi a adolescenţilor delimitează componentele formative ale educației morale bine
definită. Esența educației morale constă în
crearea unui cadru adecvat interiorizării
componentelor moralei sociale în structura personalității copilului, precum şi în
conturarea și stabilizarea profilului moral
în concordanță cu imperativele societăţii
[5]. Educaţia în domeniul moral trebuie
să se axeze pe trei dimensiuni care sunt
strâns legate între ele, şi anume [26]:
a) gândirea morală (ansamblul cunoştinţelor pe care o persoană le deţine în
domeniul moral, la care se adaugă capaci-

tatea de a emite autonom judecăţi morale
în baza dihotomiei dintre bine și rău, corect și incorect);
b) sentimentele morale (ansamblul percepţiilor şi al emoţiilor morale pozitive);
c) acţiunile şi comportamentele morale (care implică capacitatea de a face alegeri în baza argumentelor şi a judecăţilor
morale).
Alţi autori includ printre sarcinile formative ale educaţiei morale [7]:
a) achiziţionarea reprezentărilor şi a
conceptelor de natură morală;
b) dezvoltarea capacităţii copiilor şi
a adolescenţilor de a judeca din punct de
vedere moral propriile lor acţiuni şi comportamente, precum şi pe ale altora;
c) formarea conştiinţei şi a conduitei
morale care trebuie să fie adecvată diverselor situaţii de viaţă;
d) formarea trăsăturilor de caracter
pozitive (de exemplu: empatia, patriotismul, umanismul etc.);
e) dezvoltarea capacităţii de a exprima
o atitudine critică faţă de diverse probleme de natură morală, inclusiv o atitudine
autocritică.
Relaţia dintre dezvoltarea morală şi
dezvoltarea spiritual-religioasă. Relaţia
dintre dezvoltarea morală şi dezvoltarea
spiritual-religioasă. Dezvoltarea morală
de-a lungul vieţii nu poate fi analizată fără
a lua în calcul dimensiunea spiritual-religioasă. M. Eliade arăta că esenţa devenirii fiinţei umane constă în a fi religioşi, iar
lumea capătă sens prin intermediul sacralităţii [4]. C. G. Jung [14] a argumentat
faptul că, din punct de vedere ontologic,
Dumnezeu şi relaţia cu divinitatea reprezintă cele mai preţioase valori ale sufletului fiinţei umane.
Filosofii au examinat teza potrivit că-
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reia fiinţa umană are o natură duală care
combină o dimensiune materială (temporală şi limitată) cu o dimensiune spirituală
(atemporală şi infinită). Este vorba despre
dihotomia dintre trupul fizic şi suflet, pe
care Dumnezeu le-a creat simultan, pentru a-l face pe om asemănător Creatorului. Trebuinţa pentru viaţă religioasă şi
spiritualitate este intrinsecă fiinţei umane.
Dimensiunea spiritual-religioasă ridică fiinţa umană în vârful existenţei sale şi al
experienţelor pe care le poate trăi. Religia
şi religiozitatea conferă semnificaţie, sens
și direcție existenței, precum şi relief și
pregnanță tuturor întreprinderilor pe care
indivizii umani le realizează [2]. Valorile etern-umane referitoare la bine, sacru,
adevăr şi frumos reprezintă coordonate
fundamentale ale dimensiunii axiologice
a personalităţii umane [3. O persoană care
este cultivată din punct de vedere religios
şi spiritual înţelege care sunt semnificaţiile
propriei sale existenţe şi atinge un sens profund al vieţii prin credinţa în Dumnezeu,
iubirea de sine şi de semeni, precum şi prin
asumarea responsabilităţii faţă de propriile
dorinţe şi aspiraţii şi faţă de ceilalţi.
Spiritualitatea este un construct global care se referă la acea dimensiune a
experienţei umane ce implică investiţia
activă şi continuă în valori şi practici
transcendentale. F. Walsh [29] a oferit o
definiţie simplă şi, totuşi, profundă a spiritualităţii pe care a conceptualizat-o ca
dimensiunea care interconectează tot ceea
ce există. Această dimensiune a existenţei
umane ajută la dezvoltarea încrederii în
sine, a plenitudinii, a armoniei şi a relaţiei
cu ceilalţi – o unitate autentică între viaţă,
natură şi univers. Spiritualitatea unei persoane implică credinţa acesteia într-o entitate supremă, un spirit divin în toate lu-

crurile vii sau o condiţie eternă spre care
fiinţa umană aspiră. Spiritualitatea solicită
o expansiune atât a conştiinţei individuale
(inclusiv a celei de natură morală), cât şi a
responsabilităţii pentru şi dincolo de sine,
de la problemele locale la cele globale.
Acţiunile realizate în beneficiul celorlalţi
cristalizează latura spirituală a unei persoane [29].
Indivizii experimentează dimensiunea spirituală într-o strânsă relaţie cu cea
religioasă, care implică afilierea la o comunitate religioasă. La nivel individual,
religiozitatea se exprimă prin sentimentele şi ideile subiective, respectiv prin comportamentele asociate căutării sacrului în
viaţa personală. Din această perspectivă,
religiozitatea implică trei componente interconectate, şi anume [22]:
a) ceea ce crede o persoană despre
prezenţa sacrului în viaţa sa sau despre
divinitate (componenta referitoare la cogniţii şi credinţe religioase);
b) ceea ce iniţiază şi face persoana,
pentru a experimenta sacrul în propria sa
existenţă (componenta referitoare la comportamente);
c) modul în care persoana experimentează subiectiv legătura cu sacrul şi divinitatea (componenta emoţională).
Ţinând cont de aceste delimitări, religiozitatea poate fi înţeleasă ca un ansamblu de percepţii, idei, manifestări emoţionale, orientări valorice şi comportamente
referitoare la importanţa pe care divinitatea o are pentru parcursul existenţei individuale. Diferenţele individuale în domeniul religiozităţii reflectă, în parte, şi
dispoziţiile stabile ale personalităţii, care
sunt condensate în trăsături [20, 25].
Dintr-o perspectivă religioasă tradiţională, moralitatea este esenţa fiinţei umane,
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aşa cum a fost aceasta creată de către Dumnezeu. Ontologia afirmă că indivizii umani
ajung să facă bine celorlalţi şi să acţioneze în
acord cu principiile şi valorile morale, deoarece învaţă legile naturale ale moralei, care
sunt condensate într-un cod intern în funcţie
de care oamenii îşi conduc vieţile [26].
Dezvoltarea morală a copiilor poate fi
realizată şi prin intermediul educaţiei religioase, al cărei scop trebuie să fie internalizarea valorilor universale (de exemplu:
bunătatea, onestitatea, altruismul, dragostea pentru adevăr, empatia, orientarea
prosocială, toleranţa sau dorinţa de a ierta) promovate de Creştinism. În viziunea
constructivistă pe care Kohlberg a avut-o
despre moralitate, bunătatea reprezintă
una dintre trăsăturile esenţiale ale personalităţii umane. Aceasta se dezvoltă în
lăuntrul sufletului individului uman şi nu
poate fi impusă din afară, aşa cum sugerează corifeii modelului educaţiei tradiţionale. Abordările moderne ale educaţiei
morale, religioase şi spirituale, care se
bazează pe alegeri individuale conştiente
şi pe responsabilitate (mai puțin pe frica
de pedeapsa lui Dumnezeu), pot crea cadrul necesar creșterii morale autentice a
individului uman. Pentru a deveni o persoană bună, copilul trebuie să beneficieze
de anumite condiţii sociale şi educative,
care vor genera sentimente morale pozitive şi o motivaţie morală puternică. Aceste
două componente psihologice reprezintă
forţa dinamică care conduce la manifestarea atitudinilor şi a comportamentelor
orientate către moralitate [16]. Percepţiile
şi sentimentele pe care copiii le au despre
bunătate au la bază propria lor gândire
despre propriile lor experienţe de viaţă şi
despre experienţele pe care le observă în
jurul lor, prin interacţiunile sociale specifi-

ce fiecăreia dintre etapele dezvoltării timpurii [24]. Dezvoltarea morală a copiilor
şi a adolescenţilor este puternic impactată
de modelele de conduită pe care le oferă
adulţii semnificativi din reţeaua socială.
Prin inducţia sistematică, modelarea, încurajările şi suportul din partea acestora,
copiii şi adolescenţii internalizează treptat
modele pozitive şi devin capabili să realizeze alegeri responsabile pentru ei înşişi şi
pentru ceilalţi. Pentru aceasta, este nevoie
de un climat familial democratic, bazat pe
încredere, suport mutual şi stimulare continuă. De asemenea, dezvoltarea în plan
moral implică cultivarea conştiinţei individuale, a abilităţii pentru raţionamente
morale, a empatiei şi a altruismului [10].
S-a argumentat că dezorientarea morală (declinul standardelor morale), problemele de natură socială, deprecierea
sănătăţii mintale a populaţiei generale şi
decăderea umanităţii în general se datorează, în parte, pierderii valorilor religioase
autentice, prin înflorirea secularismului şi
declinul religiei organizate [15, 23]. Pentru creştinii autentici, binele moral este
inseparabil de Dumnezeu. Aceştia cunosc,
respectă şi valorizează poruncile lui Dumnezeu şi ştiu că împlinirea existenţială înseamnă să trăieşti în armonie cu propria
persoană, ceilalţi, natura înconjurătoare şi
cu Dumnezeu [26]. Orientarea spre spiritualitate şi religiozitate, respectiv moralitatea au în comun faptul că pot contribui
la o autentică creştere spirituală, prin construirea unui sistem coerent şi consistent
de credinţe şi valori spirituale, religioase,
morale şi etice. Aceste valori pot ajuta fiinţa umană să acceseze procesul complex
al autoactualizării, adică al perfecţionării
în acord cu potenţialul de care dispune şi
al devenirii de sine.
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Concluzii
În domeniul psihologiei dezvoltării,
gândirea morală și comportamentele orientate spre integrarea moralei prescrisă
socio-cultural au devenit teme de studiu
distincte. Cercetătorii au integrat treptat
reflecțiile filosofice despre statutul ontologic al ființei umane, lucrările din domeniul eticii, precum și achizițiile din domeniul dezvoltării cognitive timpurii. Studiile
de pionerat realizate de către J. Piaget și
L. Kohlberg au oferit o amplă perspectivă
constructivistă asupra înțelegerii procesului dezvoltării timpurii a judecăților morale și învățării comportamentelor orientate
către promovarea dreptății, corectitudinii,
prosocialității, empatiei, altruismului și a
responsabilității față de propria persoană
și față de ceilalți.
Astăzi, universul conceptual și jargonul terminologic din domeniul dezvoltării
morale ne permit să realizăm o varietate
de conexiuni interdisciplinare. În afară de
conceptele clasice referitoare la judecată
morală, conștiință morală sau comportament moral, literatura din domeniu utilizează o paletă largă de fațete ale profilului
dezvoltării morale a unei persoane, care
pot fi operaționalizate în scopuri de cercetare științifică sau în practica educației
morale, precum sensibilitate morală, motivație morală, caracter moral sau competență morală. Toate aceste domenii de
interes trebuie valorificate în proiectarea
și realizarea educației morale – o direcție
pe care din ce în ce mai mulți specialiști o evidențiază ca fiind esențială pentru
prevenirea riscului destabilizării și al dezorganizării societății umane. În același
timp, omul contemporan are nevoie de o
educație religioasă și spirituală, deoarece

moralitatea, religia și spiritualitatea reprezintă dimensiuni inseparabile ale condiției
umane.
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