
جمعيت و در نتيجه افزايش صالحيت آنها براي شركت در تعميم هاي سياسي، منجر به افزايش و بحران در  افزايش سطح آگاهي
در يك سناريو، شهرونداني اليق با صالحيت هاي كافي كه اثر واقعي بر سياست و سياستمداري و مديريت . جوامع صنعتي است

نياز عقالني به تكنولوژي، بسيار سريع تر از . ري برخوردار استدارند وجود دارند و در سناريويي ديگر كه از خوش بيني كمت
سياسي را به وجود  صالحيت شهروندان افزايش خواهد يافت كه در نتيجه از خود بيگانگي و ناهمبستگي در مقابل سيستم هاي 

هاي مولد، محيط و سياست اي، تكنولوژي تضاد با مواردي چون، انرژي هسته  اين بحران و تنش ها، در تعارض و. خواهد آورد
اينكه كدام سناريو از صحت بيشتري برخوردار است و اينكه احتمال اينكه هر دو در مواجه . دفاع تا آخر ايستادگي           مي كنند

امه دار با مسائل سياست متفاوت بارز باشد،مشاركت عمومي در جوامع ديوان ساالرانه و پيشرفته ، را مي توان به عنوان يك مسئلة اد
تغييرات سازماني و آگاهي عمومي براي مشاركت به ادامه پيشرفت و گسترش . و هميشگي براي جوامع بيوكراتيك ذكر نمود

 خطرات. شركت كمك مي كند در حاليكه تقاضا و نيازهاي حرفه اي وصنعتي بازدارنده، مشاركت موثر را دشوار خواهد ساخت
صميم گيري در جوامع دموكراتيك هنوز به عنوان يك مسئله تشخيص داده نشده است سلطه و چيرگي تكنولوژي و گلچين شده ت

الكترونيكي است كه در طي ) مردم ساالري(يك راه حل ارائه شده ، دموكراسي . اما هيچ راه حل ساده اي براي آن وجود ندارد
ه پرسي الكترونيكي بسيار بيشماري، داده از طريق هم) حداقل به عنوان راي دهنده ها(آن به عموم فرصت شركت در تصميمات 

مي باشد و اين به        ، ناقص و ناكافي ر منتقدان و كارشناسان استدالل مي نمايند كه اين ساختار ساده مشاركتساي. خواهد شد
اين كارشناسان  .دليل آن است كه سواالتي كه مورد توجه قرار مي گيرد قبل از اينكه عموم در آن شركت نمايند، تعيين مي گردد

از شكل مبني بر تامل و مشاوره دموكراسي كه در آن عموم ، در طي اين رويه شركت دارند، طرفداري بيشتري نمودند كه در اين 
  .مباحثات در اين مسائل، ابراز عقيده نمايند انعكاس ها و    روش به آنها فرصت داده مي شود تا در برخي 

  

  :وفاداري وتعهد 

مطرح شد، وفاداري و تعهد است كه اصوالً اشاره به جوامع در حال سقوط دارد  pyeعيار فرهنگ سياسي كه توسط سومين بعد و م
در برخي جوامع در حال توسعه و حتي در برخي جوامع . كه در آن افراد، وفاداري نهايي خود را ارائه مي دهند ابزار مي كنند 

حتي در جائيكه تعهد به خانواده براي وفاداري به زبان، مذهب، قبيله . ده وجود داردصنعتي، تطابق اندكي براي افراد خارج از خانوا
توان بالقوه اي براي  و گروه هاي نژادي و قومي حاكم نباشد، تعهد افراد را براي سيستم سياسي ملي، كاهش داده و در نتيجه) طبقه(

به عالوه ، در اروپا، انتقال سريع براي تابعيت به اتحاديه . ي آوردبي ثباتي هاي سياسي را به وجود م   آشوب ها و نا آرامي ها و 
  .گونه اي است كه دولت ملي از موقعيت ها و جنبه هاي ديگر ، تحت خطر و حمله قرار دارد    اروپا به 

ويژه زماني كه تعهدات اين به . اشاره سطح پايين تر تعهد به دولت ملي از طريق عموم براي مديريت عمومي، بسيار عميق مي باشد
به  در ابتدا، وجود اين نوع تقسيم اجتماعي، قدرت را رو به باال. به گروههاي  تابع دولت بيرون از خانواده است، صحيح مي باشد

پيروكراسي سوق خواهد دادو تصميم گيري هاي سياسي در موقعيت هاي حساس تقسيم اجتماعي اگر روندي غير ممكن نباشد، 
هد بود اگر چه برخي كشورهاي اروپايي از طريق گسترش مكانيسم هاي رفتاري و ساختاري براي حل اين مشكل، آسان نيز خوا

وسيلة پيوند و رابطه در مواجه با تقسيمات ،  Switzerlandبه عنوان مثال، هر دو كشور نترلند و . شيوه هايي را اتخاذ نموده اند
وه كشمكش ها بر سر زبان و مذهب استفاده مي كنند، را يافته اند و از عهده آن بر وموافقت نامه هاي برگزيدة قوي كه از توان ق

  .آمده اند


