
ابزار خدمات محلی

 1
39

7 
داد

خر

1

مبانی رسیدن به اجماع
تصمیم گیری براساس اجماع چیست؟

در NA تصمیمات ما براساس درخواست راهنمائی از نیرویی برتر و مهربان که خود را در وجدان گروه بیان می کند، شکل می گیرد. در 
NA اصل روحانی گمنامی به این معنی است که ما همگی در خدمت با یکدیگر برابر و مساوی هستیم، و تصمیم گیری براساس اجماع 
روشی است برای بدنه های خدماتی تا به عنوان تیمی با اعضا برابر خدمت کند و به ندای وجدان گروهی گوش فرا دهد. مفهوم واقعی 
اجماع به معنی داشتن نیت مشترک است، تا اعضا بتوانند از آن طریق راه حل هایی پیدا یا خلق کنند که نیازهای گروه را برطرف کند. 

ماهیت تعاملی و مشارکتی ایجاد اجماع با ذهنیت موافق و مخالف تفاوت زیادی دارد. 

سنت سنت 22: :  در ارتباط با هدف گروه ما تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان که به گونه ای ممکن خود را در وجدان گروه 
بیان می کند. رهبران ما فقط خدمت گزاران مورد اعتماد ما می باشند، آنها حکومت نمی کنند.

سنت سنت 1212: :  گمنامی، اساس روحانی تمام سنت های ماست و همیشه یادآور این است که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم.     

اجماع بر این باور اساسی استوار است که هر عضو از بدنه خدماتی تکه ای از حقیقت بزرگ تر را در اختیار دارد. با حفظ این روحیه 
ما برای رسیدن به اجماع تالش می کنیم تا اصول مفاهیم هفتم و نهم را رعایت کرده باشیم. تصمیمی که توسط یک فرآیند مبتنی بر اجماع 
بدست می آید، ممکن است به معنای اتفاق نظر کامل نباشد، اما در این فرآیند، اجماع زمانی می تواند وجود داشته باشد که کلیه اعضا بدنه 

خدماتی بتوانند بگویند: 
من فرصت داشتم تا نظرات خود را بیان کنم.  ✓

من اعتقاد دارم که تیم تشکیل دهنده بدنه خدماتی صدای من را شنید.  ✓
من می توانم تصمیم بدنه خدماتی را بپذیرم، حتی اگر با انتخاب شخصی من تفاوت داشته باشد.  ✓

مفهوم مفهوم 77: :  همه اعضای یک کمیته خدماتی، مسئولیتی قابل توجه در مورد تصمیمات آن کمیته به عهده دارند. پس باید اجازه داشته باشند تا 
به طور کامل در فرآیند تصمیم گیری شرکت کنند.

مفهوم مفهوم 99::  تمامی عناصر ساختار خدماتی ما مسئول اند که به دقت همه نقطه نظرات را هنگام تصمیم گیری در نظر داشته باشند.

چرا تصمیم گیری براساس اجماع؟
رسیدن به اجماع، فقط در مورد خط مشی ها و مقررات و یا درباره یک یا دو مفهوم یا سنت خاص نیست. بلکه فرآیندی است برای رسیدن 

به وجدان گروهی ای که ما را به یک نیروی برتر متصل سازد، زیرا فرآیندی بالقوه فراگیرتر از یک رای گیری ساده است. جلسات 
بدنه های خدماتی باید گردهمایی هایی باشد جهت شنیدن صدای خدمتگزاران مورد اعتماد، زیرا رسیدن به اجماع نیاز به گوش کردن دارد. 
فرآیند به اجماع رسیدن اصرار بر فراگیری و همه شمول بودن، همکاری، و وفاق دارد، و به همین دلیل با اصول روحانی ما هماهنگی و 
همخوانی دارد. فرآیند اجماع به خوبی این عقیده ما که می گوید "ما با کمک همدیگر کارهای را انجام می دهیم که به تنهایی نمی توانیم" را 

در هنگام خدمت نمایش می دهد. 

چه نوع تصمیماتی را می توان توسط فرآیند اجماع گرفت؟
اجماع را می توان برای هر نوع تصمیم سازیی که نیاز به رای گیری دارد، استفاده کرد. هم چنین این فرآیند جهت گفتگوهای گسترده تر که 
ممکن است به تصمیم خاصی هم منتج نشود، نیز استفاده می گردد. هر جامعه ای در انجمن آزاد است تا تعیین کند که چه زمانی استفاده از 
فرآیند اجماع برایشان موثر است. به عنوان نمونه انتخابات یک نوع تصمیم گیری است که رای گیری ساده و رسیدن به اکثریت رای یا دو 

سوم برای آن کفایت می کند و نیاز به استفاده از فرآیند اجماع نیست. 

فرآیند اجماع چگونه کار می کند؟
انواع مختلفی از اجماع وجود دارد، اما مراحل اصلی آن نسبتاً ساده و سازگار است. این مراحل بسته به بدنه خدماتی یا نوع تصمیمی 

که گرفته می شود، تنوع فراوانی دارند. موارد مطرح شده در این مقاله قصد دارد تا به بدنه های خدماتی کمک کند درک بهتری از مبانی 
فرآیند اجماع پیدا کنند و آن را با نیازهای محلی خود سازگار سازند. هر جامعه از NA آزاد است تا فرآیندی را شکل دهد که بهتر برایش 

کار می کند.
استفاده از فرآیند اجماع به این معنی نیست که بدنه خدماتی باید دستور کار یا شیوه برگزاری جلسه خود را که به آن عادت دارد تغییر 

دهد. معنی آن این است که به جای تصمیم گیری سریع، ابتدا پیشنهاد یا طرح مورد نظر را مطرح می کنند و شرکت کنندگان دیگر می توانند 
با ارائه نظرات خود پیشنهاد اصلی را تغییر دهند تا با ایده ها و نگرانی تمامی اعضا سازگاری پیدا کند.
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معرفی
طرح 

 تعیین اینکھ آیا
 اجماع بدست
آمده یا نھ

بحث و گفتگو بر
اساس نیاز

 نظرات شرکتکنندگان مخالف را
 بشنوید و در صورت نیاز طرح را

اصالح کنید

بحث بیشتر و
اصالح

تعویق
تصمیم گیری

جھت اصالح
بھ گروه

کوچکتری
سپرده شود

طرح تائید
نشد

اگر خیر
قدم بعدی

ارائه اطالعات مربوط، شامل:
طرح از طرف کی ارائه شد؟  

چرا این طرح الزم است؟  
اهداف خاص این طرح چیست؟  

چه منابع انسانی و مالی جهت طرح الزم است؟       

تصمیم جامعه محلی: چه کسی می تواند ایده یا طرحی 
پیشنهاد دهد؟  

اکثر بدنه های خدماتی فقط به خدمتگزاران مورد اعتماد   
)شامل رابط منطقه( اجازه پیشنهاد طرح می دهند. 

در بعضی بدنه ها فقط نمایندگان )نماینده گروه، ناحیه و   
منطقه( می توانند طرح ارائه دهند.  

برخی بدنه ها نیز به هر کس که در جلسه حاضر است   
اجازه ارائه طرح می دهند. 

در زیر جزئیاتی از فرآیند اجماع مطرح گردیده:
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تصمیم جامعه محلی: چه کسانی می توانند درباره ایده یا 
طرح صحبت کنند؟ عرف بر این است که بدنه هایی که 

از اجماع استفاده می کنند به هر کس که در جلسه حضور 
دارد اجازه صحبت می دهند. اگرچه اکثر بدنه ها ابتدا به 

خدمتگزاران مورد اعتماد فرصت صحبت می دهند و بعد 
به اعضا عالقه مند.

تصمیم جامعه محلی: چه کسانی می توانند در 
نظرخواهی شرکت کنند؟ معمول است که اعضا 

عالقه مند می توانند صحبت کنند، اما معمول نیست که 
در نظرخواهی شرکت کنند.

تصمیم جامعه محلی: میزان مورد نظر برای رسیدن 
به اجماع چقدر است؟ بعضی از گزینه ها از قرار 

زیر است:
اکثریت بیش از دو سوم.  

%80  
بیشتر؟  
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بعضی جوامع محلی با رای گیری ساده "موافق" و "مخالف" تعیین می کنند که آیا 
اجماع به دست آمده یا نه.

بعضی دیگر گزینه های زیر را نیز دارند: 
"موافقت مشروط" یعنی اعضائی که با طرح موافق هستند اگرچه انتخاب   

شخصی شان نیست..
"کنار ایستادن" یعنی اعضائی که با طرح موافق نیستند اما از اجرای آن هم   

جلوگیری نمی کنند. 

ساده ترین روش این است که از حاضرین بپرسید: "آیا 
همگی با ادامه این طرح موافق هستند؟" اگر همگی 

موافق نیستند با )نظر خواهی( بلند کردن دست تعیین 
می کنیم که تا چه حد از طرح حمایت می شود.

 قرار نیست همه طرح ها تائید
 شوند، اما فرآیند اجماع به                     

 شرکت کنندگان اجازه می دهد تا
 صدایشان شنیده شود و با یکدیگر

 همکاری کنند به جای اینکه به
 به عنوان موافق و مخالف به بحث

 و جدل بپردازند.

اگر در نظرخواهی به اجماع دست نیافتیم، ممکن است الزم باشد تا گفتگوی بیشتری انجام شود. اگر حمایت در سطح پائینی بود، شاید 
گفتگوی بیشتر بی مورد باشد اما باید مراقب باشیم که حتماً صدای اقلیت شنیده شود.

 این مرحله به مخالفان اجازه می دهد تا نظرات خود را مطرح کنند. کلیه شرکت کنندگان 
 را تشویق می کنیم تا به این نظرات گوش فرا دهند و ایده های خود را جهت اصالح 

  طرح بیان کنند. البته هر نظری ختم به تغییر نمی شود. مدارا بخشی ضروری از این
 فرآیند است. 

در اجماع مطلق، همه باید موافق باشند و رضایت خود را اعالم کنند، وگرنه یک مخالف می تواند تصمیم گیری را مسدود کند. اکثر 
بدنه های خدماتی NA از انواع دیگر تصمیم گیری بر اساس اجماع بجای اجماع مطلق استفاده می کنند. هر شرکت کننده ای که فکر می کند 
تصمیم گرفته شده در تضاد با اصول راهنمای NA است، باید فرصت داشته باشد تا با جزئیات اعتراض خود را بیان کند تا بدنه مربوطه 

اطمینان حاصل کند که آیا پیگیری طرح اقدام مناسبی است یا خیر.

 نقش گرداننده این است که 
 اقدامات بعدی را پیشنهاد

 دهد و به بدنه کمک کند تا
 تشخیص دهد کدام اقدام مناسب

است.

 یک گرداننده موثر می تواند به بدنه
 کمک کند تا مشخص کند که آیا باید

 به گفتگو ادامه دهد یا روشی دیگری
را اتخاذ کند.

 یک گزینه ساده این است که استراحت                               
 کوتاهی بدهیم یا تصمیم گیری را تا

جلسه بعدی به تعویق بیاندازیم.

 این گروه می تواند یک کارگروه
 یا کمیته موقت باشد یا تعدادی

از خدمتگزاران مورد اعتماد یا هر 
گروه دیگری که تجربه الزم را جهت 
ارائه پیشنهاد و حرکت بجلو را دارد. 

فراهم کردن اطالعات شفاف برای این 
گروه بسیار مهم است.

پرسش سئوال،مشارکت منابع و ارائه ایده 
و تجربه همگی بخشی از این قسمت فرآیند 
هستند. اعضا جدیدتر ممکن است به زمان 

بیشتری نیاز داشته باشند تا از مباحث گذشته 
مطلع شوند.
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گردانندگی یک بدنه خدماتی براساس فرآیند اجماع

فرآیند اجماع نیاز به یک گرداننده ماهر دارد تا بتوانند بدنه را در فرآیند تصمیم گیری راهنمایی کند. یک گراننده خوب قادر است از تبدیل 
شدن گفتگو به یک جلسه باز مشارکت جلوگیری کند تا در زمان مقتضی تصمیمی بگیرند که همگی با آن موافق باشند. گردانندگان گفتگو 

را هدایت می کنند، اما بر آن حاکم نیستند. 

کارهای که یک گرداننده انجام می دهد
نقش یک گرداننده این است که به گروه یا بدنه خدماتی کمک کند تا در رابطه با مسئله ای به اجماع برسد. اقدامات مشخصی برای انجام 

این کار توصیه شده است:
توسط آغاز جلسه با یک دعای NA یا قرائت بخشی از نشریات NA از نیروی برتر و مهربان جهت تاثیرگذاری بر این فرآیند   

دعوت کند.
از درک شفاف همگی از این فرآیند و موضوع مورد نظر اطمینان حاصل کند. این مورد ممکن است شامل توزیع مقاالت مربوط به   

موضوع قبل از شروع جلسه یا ارائه اطالعات مورد نیاز در حین برگزاری جلسه باشد.
کمک به تمام حاضرین جهت شرکت در گفتگو، بخصوص اعضائی که ساکت تر هستند، و جلوگیری کردن از تسلط یک یا دو نفر از   

اعضا بر بحث. 
گوش فرا دادن به نقاط مشترک و نقاط توافق و به اشتراک گذاشتن آنها با بدنه خدماتی.  

تکرار ایده هایی که مطرح شده و حصول اطمینان از اینکه همه حاضرین درک مشترکی از آنها دارند.  
پیشنهاد روش هایی جهت ترکیب ایده ها با یکدیگر جهت رسیدن به اجماع.  

مدیریت زمان و حصول اطمینان از اینکه وقت کافی برای طرح یا پیشنهاد تخصیص یابد.   
نگه داشتن تمرکز گفتگو و هدایت آن بسمت تصمیم گیری.   

تاکید بر اینکه همه درک روشنی از تصمیمات اتخاذ شده و اقدامات مورد نیاز بعدی دارند، و اینکه همه موارد ثبت گردیده اند.  
جوامع محلی مختلف انتظارات متفاوتی از سطح دخالت گرداننده دارند. برخی الزم می دانند تا گرداننده خیلی ساده جلسه را مدیریت کند، 
و بعضی دیگر از گرداننده می خواهند تا اطالعات مربوط به بحث را به مشارکت بگذارد. اکثر گردانندگان ترجیح می دهند که احترام کل 

بدنه نسبت به خود را حفظ کنند و بیطرف باشند و فقط اطالعات بدهند به جای اینکه بخواهند عقاید خود را مطرح کنند.

رهنمودهایی برای گردانندگان:
ارتباط چشمی برقرار کنید، لبخند بزنید، و مشتاق باشید.  •

همانی باشید که هستید، و اجازه دهید تا سبک خودتان به وجود آید.  •
بخاطر داشته باشید که ایجاد ارتباط فقط از طریق کلمات نیست، به عنوان مثال سعی کنید زبان بدن مناسبی داشته باشید و   •

از دست به سینه نشستن یا پشت کردن به مخاطبین اجتناب کنید.
بخاطر داشته باشید گوش دادن یکی از خواص گرداننده خوب است. اول گوش فرا دهید و دوم صحبت کنید.  •

واضح صحبت کنید تا همگی صدای شما را بشنوند، لحن مثبتی داشته باشید، و نفس کشیدن را فراموش نکنید.  •

سئواالت مفید برای گردانندگی شامل موارد زیر است:
در گذشته چه اقداماتی کرده ایم که کارآیی داشتند؟  •

اگر این کار را انجام دهیم، بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟  •
آیا کسی می تواند به این ایده چیزی اضافه کند و آن را پرورش دهد؟  •

 یک گرداننده به چه کیفیت های نیاز دارد؟
بدنه هایی که از فرآیند اجماع استفاده می کنند باید هنگام انتخاب گرداننده بسیار دقت کنند، استفاده از مفهوم چهارم در این رابطه بسیار مفید 

است. یک گرداننده خوب می تواند منطق بدنه خدماتی را احساس کند و اعتماد الزم جهت هدایت بحث به سمت تصمیم گیری را به دست 
آورد. بعضی از این کیفیت ها از قرار زیر است: 

آشنا بودن با گروه یا بدنه خدماتی، و درکی از سطح تجربه حاضرین.  
مقداری تجربه از فرآیند اجماع و درک روشنی از جزئیات فرآیندی که در آن محل استفاده می شود.  

آمادگی و داشتن اطالعات کافی در مورد موضوعات مورد بحث و در دسترس داشتن منابع الزم مانند، کتابچه های راهنما،   
سنت ها و مفاهیم. 

تعهد به فرآیند اجماع و تمایل به تمرکز بر ورای عقاید شخصی خود.   
توانایی جلب اعتماد بدنه خدماتی توسط هدایت گفتگو به جای کنترل کردن آن.  

انعطاف پذیری، بردباری، و درک این موضوع که برخی از شرکت کنندگان ممکن است بیش از بقیه نیاز به زمان داشته باشند تا   
بتوانند تصمیم بگیرند.



ابزار خدمات محلی

 1
39

7 
داد

خر

5

چه اصول روحانی را گرداننده می تواند استفاده کند؟
مانند هر خدمت دیگری در NA رعایت اصول روحانی می تواند به بدنه 

خدماتی کمک کند تا در فرآیند اجماع موفق عمل کند. برخی از اصولی که 
می توانیم بر آنها تمرکز کنیم از قرار زیر است:

درستکاری: صداقت، ثبات، و قابل اعتماد بودن همه از عناصر این   
اصول هستند و برای گردانندگی موفقیت آمیز ضروری هستند.

فروتنی: نگرش خدمت به جای حکومت به یک گرداننده کمک می کند   
تا بر کمک به بدنه جهت رسیدن به اجماع تمرکز کند.

روشن بینی: پذیرش ایده های جدید بخشی ضروری جهت ایجاد اجماع   
است.

پاسخگویی: گرداننده فرآیند اجماع، یک خدمتگزار مورد اعتماد است   
و به بدنه ای که در آن خدمت می کند پاسخگو است.

همکاری: گرداننده کمک می کند تا محیطی فراهم شود که در آن همه   
با هم همکاری کنند تا درک و بررسی بهتری از طرح داشته باشند.

اعتماد: گرداننده فرآیند اجماع الزم است هم به فرآیند و هم به بدنه هر   
دو اعتماد داشته باشد.

حضور و شرکت در بدنه ای که از فرآیند اجماع استفاده می کند
مفهوم هفتم ما خاطرنشان کرده است که "خدمات در NA كوششي گروهي است. نمایندگان خدماتي ما و نیز دیگر خدمتگزاران مورد 

اعتماد همگي، نه فقط در برابر یك حوزه, بلكه در برابر انجمن NA در كل مسئول هستند. شركت و حضور هر یك از اعضاء ارزش 
بسیار دارد، چون ما خواستار بیان وجدان گروهي جامع در كل هستیم." 

عضویت موثر در یک بدنه خدماتی که براساس فرآیند اجماع کار می کند، آسان تر است تا عضو موثر یک بدنه خدماتی بودن که براساس 
رای گیری ساده کار می کند زیرا دیگر نیازی به تسلط بر قوانین نظم رابرت یا دیگر دستورالعمل ها ندارد. اگرچه برای فرآیند اجماع نیز 

به مهارت های نیاز است که در رای گیری ساده نیاز نیست.

شرکت کنندگان چه می کنند؟
اعضا شرکت کننده در فرآیند اجماع الزم است با یکدیگر همکاری داشته باشند تا تصمیمی بگیرند که کل بدنه خدماتی از آن حمایت کند. 

جهت موفقیت در این امر، اقدامات خاصی مورد نیاز است:
مشارکت در ایجاد محیطی مثبت و توأم با احترام در جلسه به گونه ای که همه شرکت کنندگان در آن احساس راحتی و امنیت کنند.  

توسط کسب اطالعات الزم قبل از شروع گفتگو، آمادگی الزم را کسب کنند.   
در کل گقتگو فعاالنه شرکت کنند تا درک روشنی از کلیه نقطه نظرات پیدا کنند.  

پرسیدن سئوال زمانی که نیاز به اطالعات بیشتر دارند.  
بررسی اینکه چه چیز در راستای پیشبرد هدف اصلی ما است، به جای در نظر گرفتن عقاید شخصی مان.  

تعهد به فرآیند و حمایت فعال از اجماع بدنه خدماتی.    

شرکت کنندگان به چه کیفیت هایی نیاز دارند؟
شرکت در فرآیند اجماع باید به تکامل یک طرح یا پیشنهاد کمک کند، بنابراین مهم است که شرکت کنندگان انعطاف پذیر باشند و شنوندگانی 

خوب. برخی از کیفیت هایی که به شرکت کنندگان کمک می کند تا نقش خود را بخوبی ایفا کنند از قرار زیر است:
تمرکز بر ایجاد راه حل، به جای عیب گذاشتن بر روی ایده ها.  

تمایل به مشارکت ایده خود و رها کردن نتیجه. بخاطر داشته باشید ممکن است مدارا و مصالحه الزم باشد، و در صورت نیاز   
تصمیمات را می توان دوباره بررسی کرد.

توانایی در اجتناب از حرف زدن هنگامی که شخص دیگری قبالً همان نکته را بیان کرده است.  
آگاهی از ویژگی های شخصی و شرایط، و اینکه آنها چگونه ممکن است بر فرآیند اجماع تاثیر بگذارند. به عنوان مثال،   

تحریک پذیری در هنگام خستگی یا گرسنگی، بی حوصلگی در روند تصمیم گیری طوالنی و کند، عدم تحمل ایده های خاص.

پدید آوردن یك وجدان گروهي جمعي، باعث دستیابي ما 
به راهنمائي روحاني براي تصمیم گیري در مورد خدمات 

مي شود. ما با هم دعا یا مراقبه مي كنیم، مشاركت مي نمائیم 
و با یكدیگر سنتها را بررسي مي كنیم و از نیروي برتر 

درخواست راهنمائي مي كنیم. گروهها، هیئتهاي خدماتي و 
كمیته هاي ما اغلب از رأي گیري به عنوان ابزاري خشن 
براي ترجمه راهنمائي روحاني، به تصمیم و كالم استفاده 

مي كنند. اگرچه برخي مواقع، به رأي گیري نیازي نیست و با 
پیگیري یك بحث فعاالنه و متفكرانه، كامالً آشكار مي گردد 
كه وجدان گروهي جمعي از ما انتظار چه كاري را در آن 

موقعیت خاص خدماتي دارد. 

NA دوازده مفهوم خدماتی 
 مفهوم ششم
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خرداد 1397 
شرکت کنندگان از چه اصول روحانی می توانند استفاده کنند؟

برخی از اصولی که ما می توانیم هنگام شرکت در فرآیند اجماع از آنها استفاده کنیم، از قرار زیر است:
گمنامی: شرکت کنندگان حق دارند که به ایشان احترام گذاشته شود و صدایشان به عنوان افرادی برابر شنیده شود.  

فروتنی: گوش دادن به دیگران و درک این موضوع که ما جواب همه سئواالت را نداریم یک بخش زیربنایی از فرآیند اجماع است و   
ریشه در سنت دوم دارد. 

روشن بینی: در حالیکه فرآیند اجماع با دقت تمام نقطه نظرات را بررسی می کند، اما همانگونه که در مفهوم نهم مطرح شده است، به   
این معنی نیست که همه عقاید در تصمیم نهایی لحاظ خواهند شد.

تسلیم: شرکت کنندگان تصمیم گرفته شده در بدنه خدماتی را می پذیرند.  
بردباری: به همه زمان الزم را بدهید تا موضوع را درک و بررسی کنند.  

اعتماد: شرکت کنندگان در فرآیند اجماع الزم است به فرآیند و به   
گرداننده ای که انتخاب کرده اند اعتماد کنند. 

اتحاد: نتیجه گفتگو هرچه که باشد، همه باید همکاری کنند تا تصمیم   
مربوطه اجرا شود.       
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