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منوذج: خطة عمل اإلرشاد 

إن اإلرشاد عبارة عن عالقة غري رسمية حيث تساعد امرأة ذات خربة أو قائدة )املرِشدة( يف توجيه وتشجيع امرأة 
العالقات اإلرشادية بشكل طبيعي ولكن عندما يتم ترتيب هذه  أخرى أو فتاة مراهقة )املرَشدة(. املرشد: ميكن أن تقام 

العالقة. يجري  الدعم واألهداف ومبادئ  العالقات يكون من املفيد أن يتم االتفاق عىل تفضيالت االجتامع واالتصال وأنواع 
الغرض من عالقتهم ورشوطها.  االتفاق عىل  التوجيه عىل  املشاركني يف مبادرات  التالية ملساعدة  العمل  تكييف خطة 

االلتزام الزمني:

االجتامعات ومدتها 	 تواتر  االتفاق عىل 

االتفاق عىل وسائل االتصال  	

املرِشد واملرَشد 	 للتحقق من عالقة  اتفق عىل جدول زمني 

سوف نعطي األولوية لألشكال التالية من دعم املرِشد )حدد األنواع التي تنطبق(: 
لتشجيع 	الدعم يف حل املشكالت   	 ا

بتقلد    	 املتعلقة  التحديات  مناقشة 
القيادية املناصب   

بالتعلم  	 املتصلة  ملشورة 

التحديد(  	 )يرجى  املهنية  	أخرى  املشورة 

األهداف  	 املحرز نحو تحقيق  التقدم  تتبع  املساعدة يف 

 

التوقعات

املرَشداملرِشد
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تفضيالت أسلوب االتصال

املرَشداملرِشد

مخاوف أو شواغل للمشاركة

املرَشداملرِشد

أهداف املرَشد

الوارد أدناه.  ميكن للمرَشد أن يحدد أهدافاً محددة ثم يعمل مع مرِشد للنظر يف الخطوات لبلوغ ذلك الهدف باستخدام الجدول 

أمثلة:
التواصل 	 مهارايت يف  العمل 	لتحسني  املزيد عن مجال  ملعرفة 

كقائد 	 العمل  عن  املزيد  لتلقي املشورة بشأن املسار التعليمي أو الوظيفي 	لتعلم 

التحديات 	 التغلب عىل  بشأن  املشورة  شبكتي 	التامس  لتعزيز 
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هدف محدد
خطوات للوصول إىل 

الهدف
الدعم املطلوب من 

املرِشد
التحدياتاإلطار الزمني

رشوط العالقة

ونحن عىل حد سواء ندخل طواعية يف هذه العالقة بني املرِشد واملرَشد. نوافق عىل الرتكيز عىل تحقيق أهداف املرَشد. 
نتفق  منفتح.  بعقل  املرَشد  بناءة وسيحتفظ  املرِشد مالحظات ونصائح  ثقة وصدق. سيقدم  بناء عالقة  نوافق عىل 
عىل احرتام وقت بعضنا البعض والتواصل باحرتام. إذا مل نتمكن من االتصال بفعالية أو إذا شعر أي من الطرفني 

العالقة بني املرِشد واملرَشد باحرتام.  بالحرية يف وقف هذه  العالقة ال تفي باألغراض املنشودة، فإننا نتمتع  بأن 

متبادل.  االتفاق عليها بشكل  يتم  ما مل  األخرى عليها  األطراف  ينبغي إطالع  اتصاالتنا رسية وال  تفاصيل  إبقاء  ينبغي  الخصوصية: 
 

االتفاقية عىل  التوقيعات  خيار 


