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Осврт на теорију Лоренса Колберга о развоју
моралне свести и односу према моралном
понашању
Апстракт: Теорија Лоренса Колберга о развоју моралне свести и односу према моралном
поступању спада у когнитивно оријентисане теорије које данас заузимају доминантно место
у објашњавању људског понашања. У оквиру ове теорије развој моралне свести се посматра
етапно кроз више нивоа или ступњева, који се одвијају током целог живота, при чему се посебно
анализирају услови који обезбеђују прелаз од моралне свести ка моралном понашању, као и
услови који тај прелаз отежавају.
Кључне речи: морални развој, моралне дилеме, свест, понашање.

Однос моралне свести и моралног понашања представља значајан теоријски
и практични проблем којим су се бавили бројни филозофи, теолози, социолози и
психолози већ столећима. На питања и дилеме које покреће овај проблем давани су
веома различити, па чак понекад и сасвим противуречни одговори, што показује да
је реч о сложеном феномену који је у значајној мери подложан културним утицајима
и субјективним интерпретацијама. Када се овај проблем посматра са психолошког
становишта, не може се занемарити значајан напредак који су у његовом решавању
дале развојна психологија, социјална психологија и психологија личности, укључујући
и посебну научну област која се назива психологија морала. Међутим, ни данас овај
проблем није могуће до краја једноставно и лако решити, иако у оквиру психолошке
науке постоји доста емпиријских истраживања која указују на развој и функције
моралне свести у оквиру процеса социјализације и развоја личности.
Значајан допринос у решавању овога проблема дао је Лоуренс Колберг (Lawrens
Kohlberg, 1927–1987) који је поставио хипотезу да морал није статичка и унапред дата
категорија, већ да се развија током целог живота човека, да развитак морала има етапни
карактер, да постоји хијерархија људских вредности и да је могуће развити поуздан метод
и критеријуме за откривање нивоа моралне свести човека. Пре свега, он је установио
да добро познавање моралних норми и сагласност са њима, није адекватан индикатор
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високе моралности као врлине, односно моралног поступања, што јасно потврђује и
наше свакодневно животно искуство. Многима од нас није непознато, нити у појединим
приликама изгледа необично и чудно, да људи често говоре једно, а раде сасвим нешто
друго, односно, знају да нешто није добро, да није пожељно или да не треба чинити, а
управо чине и понашају се сасвим супротно томе. Познато је, на пример, да многи људи
добро знају и сматрају исправним да је украсти – срамота, говорити неправду – није
поштено, преузету обавезу – да треба испунити, дату реч – треба одржати, итд. Међутим,
у свакодневном животу, посебно у одређеним околностима, људи се врло често понашају
супротно моралним правилима којих су свесни, која добро познају и са којима се чак
саглашавају. У овом случају није реч о оним људима који нешто погрешно или неморално
чине из потпуног незнања или неспособности расуђивања, који не познају владајућа
морална правила у некој социјалној средини, који немају развијену моралну свест и
којима се због тога што чине може опростити по оној библијској – Опрости им Боже,
јер не знају шта чине! Кад је реч о односу моралне свести и моралног понашања у овом
тексту, имају се у виду нормални људи који поседују моралну свест, који познају моралне
норме, или бар имају различите нивое развијености моралне свести, али се упркос томе
понашају супротно ономе што знају и декларативно одобравају. Тако на пример, можемо
срести лекаре који говоре да се треба вакцинисати а сами се не вакцинишу, судије који
деле правду а сами су непоштени, пекаре који праве хлеб а сами га не једу, васпитаче
који подучавају децу добром владању а сами се недолично понашају, или политичаре
који говоре да треба штедети и вредно радити а сами се расипнички понашају. За такве
људе у свакодневној комуникацији обично говоримо да имају двојни морал, лажни
морал, да су неискрени, непоштени, недоследни, а понекад их чак називамо лажљивцима
или неморалним особама. Поставља се питање да ли смо у праву када користимо такве
термине, зашто је то тако, о чему се ту ради, о каквој врсти морала је реч у таквим
случајевима? Одговоре на нека од ових питања можемо добити ако проблем моралности
посматрамо у светлу теорије Лоуренса Колберга и настављача његове школе.
За испитивање моралне свести Колберг је формулисао тест у виду 9 дилема, или
ситуација избора, у којима су супротстављене норме права и норме морала, више и
ниже вредности човека. Да би у потпуности открио морални садржај и одредио ниво
(стадијум) развитка моралности, Колберг је као допуну дилемама разрадио 3 форме
структурираног интервјуа.
У својој дуготрајној лонгитудиналној студији (1), Колберг је узео узорак
испитаника који се састојао од 60 људи мушког пола, старости од 10 до 40 година.
Тест дилема је прво задавана када су испитаници били ученици средње школе, затим
студенти колеџа, универзитета и на крају у разним периодима када су радили као
специјалисти у области биниса, права и медицине. Добијени резултати истраживања
су показали да са узрастом расте ниво моралног сазнања и моралног расуђивања, али
то се не дешава аутоматски, већ се операције моралног мишљења на сваком стадијуму
конструишу од стране самог субјекта по истим оним принципима који леже у основи
изградње операционалног интелекта, како је истицао Пијаже (2).
Разрађујући Пијажеову когнитивно-развојну теорију, Колберг доказује да систем
моралних операција има иста она својства реципроцитета и уравнотежености која су
карактеристична за логичко-математичко и физичко суђење. Реципроцитет моралних
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операција постиже се онда када је субјект способан да заузме тачку гледишта других
учесника у моралном конфликту. Због тога се, према Колберговом схватању (као и код
Пијажеа), праведност на психолошком плану огледа у структури интерперсоналних
односа. Према речима самог Колберга, ова концепцоија захтева да човек систематски
заузима позицију сваког другог све до оног тренутка док решење не постане потпуно
праведно избалансирано (1). Анализирајући морална расуђивања испитаника, Колберг
долази до закључка да што је постигнут виши стадијум развитка, то је више усаглашен
морални систем личности. Издвајајући основне карактеристике и функције система
моралности, у складу са принципом когнитивизма, Колберг као водећи фактор
моралног суђења издваја рационалност или сазнајну оцену ситуације, што претставља
дескриптивну карактеристику суђења, док је следећа карактеристика директивна или
наредбодавна – одређена прописима који су усмерени на остваривање одређених
акција.
Када се у целини посматра Колбергова теорија о етапном или стадијумском
развитку моралне свести, може се издвојити неколико нивоа или стадијума.
I. Ниво – Преконвенционални морал, који укључује два ужа стадијума: 1.
стадијум – морал прописује ауторитет који се мора поштовати због могуће казне. На
овом стадијуму лако се крше моралне норме ако нема спољне контроле и могуће казне.
2. стадијум – где је присутна оријентација на реалне последице поступака. Јавља се
осећање кривице због намерно или ненамерно нанете штете. На овим стадијумима још
се није формирао реципроцитет моралних операција и не могу се заузимати улоге и
позиције другога. Реципроцитет се овде састоји у форми узајамне размене одобрења
или забрана.
II. Ниво – Конвенционални морал, који такође обухвата два стадијума: 3.
стадијум – када се особе оријентишу на одржавање добрих међуљудских односа и
узимају у обзир мотиве својих поступака. На овом нивоу није изграђен целовит однос
према друштвеном систему и његовим нормама које се тичу свих аспеката социјалног
живота, нити је формирана целовита хијерархијска структура вредности. 4. стадијум
– човек почиње оцењивати поступке и расуђивања људи са позиција које преовлађују
у датом друштву. Људи на овом стадијуму подржавају систем норми које омогућавају
друштву да добро функционише, а основни мотив понашања јесте свесно настојање да
се повинује друштвеним законима и подржи социјални поредак. Сам друштвени систем
који одређује заједничка правила и норме прихвата се као важнији и приоритетнији,
него права појединачних чланова.
III. Ниво – Постконвенционални морал, у оквиру којег је такође могуће
разликовати два стадијума: 5. стадијум – на коме већина људи постиже моралну
зрелост и прихвата универзалне принципе праведности. На овом стадијуму се
поставља питање – каква је морална валидност датог социјалног система и како је
усклађен са универзалним правима, може ли друштво у којем живе сваком човеку
обезбедити сигуран живот, слободу, могућност доношења самосталних одлука, право
на слободно изражавање, удруживање и друга индивидуална права која друштво мора
максимално поштовати и подржавати (3). Припадници друштва на овом нивоу могу
критички преиспитивати друштвене норме и вредности, укључујући и залагање за
промену неправедних друштвених закона. У први план се истичу индивидуална права
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и живот човека као највиша вредност, тако да се са тих позиција решавају све моралне
дилеме. 6. стадијум – на овом стадијуму присутна је тенденција да се разматра друштво
у склопу целог човечанства као универзалне заједнице. Особа на овом стадијуму
моралног расуђивања сматра да свако друштво мора бити отворено према највишим
достигнућима различитих социјалних система, а пре свега према достигнућима у
самој свери моралности. На овом стадијуму развитка човек се руководи универзалним
принципима праведности и уважавања другог човека. До овог стадијума издиже се само
мали број људи, тако да је због тога Колберг овај стадијум означио као хипотетичан.
Међутим, каснија истраживања на основи Колбергове теорије, а нарочито на основама
теорије Маслова (4), показала су да је могуће остварити и овај стадијум моралног
развитка, који одговара ономе што Ериксон назива период генеративности (5). У овој
фази људи излазе изван оквира свог индивидуалног живота и баве се проблемима
усавршавања, изградње и развитка не само свог друштва у коме живе, него и целог
човечанства. Овде се иступа са позиција принципа универзалне праведности, тако да
се у одређеним околностима подржавају и настојања за променом свих нехуманих и
неправедних друштвених закона, као и ситуације грађанске непослушности, укључујући
чак и непосредно узимање учешћа у акцијама за које се сматра да су праведне или које
се уклапају у тзв. универзалну етику.
Концепцији моралног развоја коју је дао Колберг, према мишљењу Анциферове (6)
велики број психолога ставио је низ примедби које се могу сврстати у две групе: 1. група
примедби се односи на то да је теорија превише стерилна и да пренаглашава когнитивни
приступ, и 2. група примедби које се односе на брешу или дискрепанцу која постоји
између моралне свести и моралног поступања. Те примедбе су побудиле Колберга да се
позабави питањима преласка од свести на понашање, усаглашености моралног сазнања
и понашања и питањима моралног деловања.
Како је у свом лонгитудиналном истраживању Колберг показао, већ на 4. и 5.
стадијуму развоја постоји могућност слагања између моралне свести и моралног
поступања. Он истиче да је најважнији услов за морално поступање самостално
одлучивање и предузимање акције која подразумева преузимање одговорности на себе
за учињено дело и доношење одређеног решења. Али, показало се да је прихватање
одговорности недовољан услов за прелазак моралне свести у морално деловање, и не
може свака делатност човека, као ни његова професија, да обезбеди достизање моралне
зрелости. Према налазима Колберга, у посматраном узорку испитаника моралну зрелост
на нивоу 5. стадијума је постигло 5% људи са 25 година, 5% са 28 година, 3% са 32
године и 1% са 40 година. Колберг такође закључује да више образовање само по себи,
као ни претпостављена делатна одговорност (систем обавеза), не воде постизању
моралне зрелости. Главни фактор који то одређује јесте морални садржај онога што
радимо – уколико то обезбеђује потребу за преузимањем моралне одговорности за своје
понашање и понашање других. Такође, понекад и богатије искуство са ситуацијама
моралне одговорности води ка моралној зрелости. Уочавање несклада између моралног
расуђивања и моралног поступања, као и осећање неспокојства које се јавља због тога,
претставља услов пораста моралне зрелости.
У психологији постоје две концепције о повезаности моралног расуђивања и
моралног поступања. По првој, утилитарној концепцији, као критериј исправног
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моралног поступања узима се оно што даје позитивне последице за добробит друштва,
других људи и самог актера. Колберг сматра да ова тачка гледишта није довољно
убедљива и оправдана. Наводи пример снажног сеоског мушкарца који се без колебања
и оклевања бацио у ватру куће која гори и спасао преплашену и полуобнажену жртву.
На питање зашто је то урадио, одговорио је да га у селу сви сматрају херојем, од њега
увек очекују такве поступке и после га хвале и поздрављају. У свом коментару Колберг
износи мишљење да се такав поступак (иако користан и оправдан) не може сврстати
у моралну категорију, јер мотиви те акције нису били уважавање људског живота као
таквог, већ одобравање и похвала околине, настојање да се потврде њихова очекивања.
Посматрано са позиције стадијумске концепције моралног развитка поменути херој се
налазио на преконвенционалном или тек почетном конвенционалном нивоу, тако да би
се усмереност његове личности могла оценити као егоцентрична.
Друга концепција полази од постулата да у основи сваког моралног делања лежи
морално расуђивање, али се овде поставља питање да ли свако морално расуђивање
истовремено почива и на искреном моралном убеђењу, или се само приказује као
такво. Емпиријска истраживања показују да морално расуђивање јесте неопходно,
али да то није довољан услов за морално поступање. У стварној животној ситуацији
може бити присутно много околности које претстављају препереку да морално суђење
прелази директно у морално поступање. Тај прелаз у многоме зависи од особина
личности, степена њихове развијености, одређених осећања и мотива. У суштини,
модус моралне акције означава прелазак не само свести, него и целокупне личности,
на нову животну раван и нови облик функционисања. Иако „емотивисти“ замерају
Колбергу на бескрвности и сувопарности његове теорије, Колберг ипак сматра да
когнитивисти не искључују осећања као интегралну емоционалну компоненту која је
присутна у расуђивању људи о праведности и моралу. Когнитивисти признају важну
улогу афектима, али сматрају да су осећања опосредована и структурирана путем
одређених когнитивних процеса, тако да се појављују као симпатија за моралну жртву,
емпатија према другима, љутња на моралног експлоататора и слично. Очигледно је да
таква осећања дају свој допринос процесу који обезбеђује прелазак од моралне свести
до моралне акције.
На основу таквог схватања, Колберг са својим сарадницима разрађује оригинално
учење о више-степенастом прелазу од моралних принципа на морално поступање, као
и о условима који омогућавају или ометају тај прелаз. Пре свега, Колберг издваја два
посебна расуђивања која одговарају универзалним моралним принципима и припремају
кретање од свести ка понашању. Прво се расуђивање односи на деонтолошки избор,
који се тиче тога шта треба бити урађено и која активност је правилна са тачке
гледишта Кантовог категоричког императива. Друго расуђивање се тиче преузимања
одговорности на себе за предстојећу активност и за њене последице. Човек осећа
у себи обавезу да изврши свој деонтолошки избор и да испуни преузету дужност.
Али, ако то не учини, тј. када је присутна свест а нема акције, човек нарушава закон
самоусаглашености операција свог моралног система, што код њега изазива осећање
дискомфора (7). Оне обавезе које су наметнуте спољашњим притиском, ауторитетом или
нормама групе, тј. које су противуречне обавезама које произилазе из убеђења о вишој
вредности човековог живота, здравља и његовог благостања, Колберг назива квази-
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обавезама. Према Колберговом схватању, овакве квази-обавезе карактеристичне су за
3. стадијум моралног развитка. Такви људи нису достигли ниво постконвенционалног
морала и нису способни деловати као аутономни, слободни људи, који се руководе
вишим вредностима – уважавањем човековог живота и његовог достојанства. То се
потврђује анализом понашања људи у реалним условима. (Наводи се пример војника
који су по наређењу поручника Келија стрељали мирне сељаке вијетнамског села Мy
Лаи – ТВ интервју 24. новембра 1969. год. Према тесту моралних дилема ови војници
су се налазили на 2-3. нивоу моралног развитка – изјављивали су да су деловали по
наређењу или због страха од казне, док је Кели изјавио да је деловао по томе како је
учио у војној школи. Само је војник Мајкл Бернард одбио да изврши наређење, јер је
деловао у складу са принципима 5. нивоа моралног развитка).
Изучавајући понашање људи у реалним условима, Колберг долази до закључка да је
оријентација на групне норме, а самим тим и на квази-обавезе, посебно карактеристична
за чланове одређених политичких група, партија и фракција, када понашање појединаца
одређује владајућа групна идеологија. Квази-обавезе делују као сметња за истинско
морално расуђивање и поступање. Исто тако, погрешно је сматрати да ће само по себи
морално расуђивање, убеђење и закључивање, типично за 5. стадијум моралног развитка,
обезбедити и одговарајуће морално поступање. Између моралне свести и њеног оваплоћења
у пракси посредује низ карика које се могу означити као когнитивно-персоналне варијабле.
Оне се развијају код човека у процесу социјализације и са стицањем искуства у решавању
моралних дилема, а ступају на сцену онда када субјект доноси деонтолошку одлуку и
преузима на себе одговорност за последице предстојеће акције.
Пошто моралне ситуације скоро увек имају форму дилеме и укључују више
учесника, резултат решења моралних проблема подразумева умеће да се води дијалог
и укрштају различите тачке гледишта. Адекватност интерпретације неке ситуације
одређена је структуром оног моралног развитка на коме се субјект налази. У складу
са тим, Колберг сматра да структуре моралних стадијума појединца одређују начине
филтрације и интерпретације различитих окружујућих фактора, па и интерперсоналних
односа који су укључени у моралну ситуацију. Структура стадијума по Колбергу
одређује и квалитет утицаја на те факторе (3). За правилну интерпретацију моралних
догађаја човек мора бити сензитиван за њихове различите карактеристике. Психолози
сматрају да неједнозначност, амбивалентност и нејасност таквих сигнала и обележја
представља најзначајнију препреку за доношење адекватних решењу на којима
се заснива морална акција, а доношење решења или одлуке представља важну и
неопходну етапу при прелазу од моралног суђења на понашање. Чврсто решење да се
делује подразумева да је субјект одредио своја права и обавезе, и да преузима на себе
одговорност за последице својих поступака.
Природно је да адекватна изградња свих етапа и прелаз од моралне свести
ка понашању захтева висок степен развитка интелекта. То је значајна концепција
Колбергове теорије, јер он истиче да се „когнитивни развитак јавља као неопходна
претпоставка моралног развитка“(3). У том прелазу од свести на акцију не суделују
само моралне компоненте, већ и друге психичке структуре које не спадају у сверу
морала. Пре свега ту спадају одговарајућа знања и вештине. Невешто или неспретно
изведена активност која може бити извршена из сасвим добрих намера, може довести до
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последица које су штетне, или које су супротне замишљеним и оправданим намерама.
Ако су карике за прелаз моралне свети у моралну акцију јасно формулисане, повезане и
логички следе једна за другом, онда образују јединствену целину на основу које настаје
навика да се понаша морално. Али навике делују само у познатим ситуацијама, док у
нестандардним ситуацијама треба градити нову структуру моралног понашања. Због
тога Колберг упозорава да су моралне ситуације веома сложене, и да је посебно тешка
њихова адекватна интерпретација. Такве ситуације обично имају карактер дилема,
где од два зла треба изабрати оно које је мање. Поред тога, у социјалном животу су
присутна и многа друга искушења, тако да се понекад добронамеран поступак може
извршити на штету самог субјекта. Адекватно таквим условима, Колберг прибегава
неоперационализованим појмовима као што су снага воље, его контрола – који се срећу
у концепцијама развитка које Колберг назива „меке“ теорије (Ериксон), за разлику
од „тврдих“ когнитивно-операционалних теорија (Пијаже, Колберг). Ово настојање
Колберга да приликом разраде проблема моралне свести и моралног понашања користи
појмове који припадају теоријама које се баве развитком човека у целини, наглашава
чињеницу да се питања моралног развоја могу разматрати само у таквом контексту.
Због тога Колберг истиче да се његова теорија не бави свим питањима моралности,
већ само феноменом праведности. Међутим, јасно је да се и овај феномен не може
изучавати изоловано од кључних структура личности – воље и ега.
Многи психолози сматрају да је моралност феномен који је неодвојиво повезано са
вољом субјекта. Још је Виљем Џемс у 19. веку износио ту идеју, истичући да је морална
акција она акција која се одвија по линији највећег отпора, због чега је потребна снага
воље да се тај отпор савлада и акција оствари. Колбергови подаци показују да је та
констатација тачна само делимично – посебан морални напор бива неопходан само у оним
ситуацијама када деонтолошко расуђивање и предузимање обавезне акције превазилази
ниво развитка моралне свести. У таквим ситуацијама само морално понашање повратно
подиже ниво моралности субјекта на виши степен.
Психолозима је познато да Пијаже на оригинални начин интерпретира повезаност
воље са моралним поступањем. Користећи појам „децентрације“, он вољни акт човека
интерпретира као активност „афективне децентрације“, што подразумева да субјект
лишава емоционалне засићености оне вредности које у његовој организацији личности
заузимају нижи положај, али се под одређеним условима оне могу појавити као
афективно заражене. У таквом случају, сматра Пијаже, воља се јавља као регулација
која врши повратни утицај и може се упоредити са когнитивном операцијом. Када је
процена обавезе или одређене дужности у датој ситуацији слабија него специфична
жеља, воља успоставља личну хијерархију вредности и обезбеђује њено очување (2).
По мишљењу Колберга, у том Пијажеовом ставу се операционализује феномен који
савремена психологија означава као „его-контрола“. Ипак, Колберг изражава мишљење
са којим се можемо сложити да ни јака его-контрола, ни развијена воља, не обезбеђују
још увек моралност поступака. Само повезујући се са зрелим моралним расуђивањима,
убеђењима и одлукама, такве структуре дају допринос моралном понашању.
Имајући у виду основне поставке Колбергове теорије о развоју моралне свести и
моралног понашања, можемо закључити да са развитком моралне свести код појединца
расте степен унутрашње усаглашености моралних операција, али се тај принцип
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усаглашености истовремено проширује и на повезаност моралне свести и моралног
понашања. Та усаглашеност достиже највећи степен у оквиру постконвенционалног
нивоа, на 5. стадијуму моралног развитка, мада се може сматрати да није још увек
потпуна, јер је могуће постићи и 6. стадијум, у чему према теорији Маслова, успевају
само ретки појединци. Постоји више фаза прелаза од моралне свести ка моралном
поступању – доношење деонтолошког суда, схватање обавезе, интерпретација и оцена
моралне ситуације, формирање вештине да се изврши морална радња, супротстављање
искушењима, способност успостављања хијерархије вредности типичне за личност –
што све може да рађа неке неусклађености између нивоа моралне свести и моралног
понашања. У светлу изнете теорије појављује се поново стара психолошка дилема: да
ли је ово или оно морално понашање ситуационо условљено, или се манифестује као
стабилно својство личности. Стабилност моралног понашања пре свега зависи од тога
на ком стадијуму моралног развитка се налази личност. Понашање на 1-2. стадијуму
развоја зависи од процене и предвиђања да ли за одређени поступак следи казна или
одобрење, на 3-4. стадијуму морално понашање одређују прихваћене важеће друштвене
норме, док се на 5-6. стадијуму човек понаша у складу са унутрашњим принципима
које је сам формулисао као личност, а који му обезбеђују усаглашеност и доследност
његових активности у свим ситуацијама. Тако се може рећи да морални развој човека
прати његов когнитивни развој, али и пут индивидуације његове личности током целог
живота.
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MILANKO ČABARKAPA

EXAMEN CRITIQUE DE LA THÉORIE DE LAWRENCE KOHLBERG DU
DÉVELOPPEMENT DE LA CONSCIENCE MORALE ET DE L’ ATTITUDE ENVERS
LE COMPORTEMENT MORAL
Résumé
La relation da le conscence morale et du comportement moral est une des questions théoriques
et pratiques traitées pendant une longue période mais qui, de nos jours, font l’ objet de rechereche
de nombreux philosophes, théologiens, sociologues et psychologues. Une contribution particulière y
a été apportée par Lawrence Kohlberg et sa théorie des stades de développement de la conscience
morale et de l’ attitude enevrs le comportement moral. Sa théorie peut être rangée parmi les théories
à l’ orentation cognitive qui occupent aujourd’ hui une place prépondérante dans l’ explication du
comportement humain. Dans le cadre de cette théorie le développement de la conscience morale ou
de la connaissance morale est considéré en relation avec le développement des aptitudes cognitives,
ce développement se déroulant en plusieurs stades ou niveaux à travers les étapes de la vie humaine.
Kohlberg distingue trois niveaux principaux du développement de la conscience morale: 1. un niveau
pré-conventiel – où le moral se lie à l’ autorité morale externe qui est la source de la peur ou de la peine;
2. Un niveau conventionnel – où la source de la morale est dans la réciprocité établie dans le cadre
de la communication interpersonnelle, des relations sociales et des normes acceptées dans la société;
3. niveau post-conventiel – où la personne construit et accepte les principes universels de justice et
les plus hautes valeurs humaines qui s’ appliquent à l’ ensemble de l’ humanité. Dans le cadre de la
théorie de Kohlberg une importance théorique et pratique est attribuée à l’ analyse des conditions et
des facteurs psychologiques permettant une transition de la conscience morale au comportement moral
(le raisonnement moral, la prise de décisions, la prise de responsabilté), de même qu’ à l’ analyse de la
quasi-obligation et d’ autres circonstances qui empêchent cette transition. Les psychologues estiment
que неденакозначност, l’ ambivalence et le manque de clarté des signaux et de leurs caractéristiques
font les obstacles les plus importants à l’ adoption deѕ solutions adéquates à l’ action morale sousjacente, la prise de solution ou de décision étatant une étape importante et nécessaire dans la transition
du jugement moral au comportement moral.
Психолози сматрају да неједнозначност, амбивалентност и нејасност таквих сигнала и
обележја представљају најзначајније препреке за доношење адекватних решења на којима се заснива морална акција, а доношење решења или одлуке представља важну и неопходну етапу при
прелазу од моралног суђења ка моралном поступању.
Une décision ferme d’ agir sous-entend que l’ entité// le sujet a déterminé ses droits et obligations,
et qu’ il assume la responsabilité pour les conséquences de ses actions.
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