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ح أن يضطلع بها المعلمون باستخدام الفيديو الخاص بمكافحة الفساد: الصحيفة ٢ أنشطة ُيقتر  

 

  المعلم

 بها تضطلع قد التي األنشطة في انظر
 .الفساد بمكافحة الخاص الفيديو باستخدام

ر  النشاط تختار جعلتك التي األسباب في تفكَّ
  وإدماجه لتنفيذه بها تخطط التي والكيفية

 سلوكيالمجال ال

والمشاركة العملي والتطبيق واألداء السلوك   

 العاطفي-جتماعيالمجال اال

 التي االجتماعية والمهارات والمواقف القيم

ن  الناحيتين من التطور من المتعلمين تمك ِّ

 مع العيش ومن والبدنية، االجتماعية-النفسية

والسالم االحترام يسوده جو في اآلخرين  

 دراكيالمجال اإل

 أجل من الالزمة التفكير ومهارات المعارف

وتعقيداته للعالم أفضل فهم إلى التوصل  

 الرشوة بين قارن :إفرادية حالة دراسة 

  واالبتزاز
 

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

  :يلي بما القيام على قادرين

  بالفساد المتصلة المفاهيم بين المقارنة •

العالقات المنطقية "فِّن"  مخطط إعداد •

(Venn) المفاهيم بين العالقات إلظهار  

 بالفساد المتصلة الرئيسية الرسائل فهم •
 

 مخطط مثل بيانية، أداة باستخدام :الوصف

 ومسرد ،(Venn"فِّن" ) العالقات المنطقية

 مجموعات ضمن الطالب ادع المصطلحات،

نة بين  مقارنةال إلى طالب ٥ إلى ٣ من مكوَّ

 ودراسة بالفيديو يتعلق فيما واالبتزاز الرشوة

لة اإلفرادية الحالة  وتساعد .أدناه المفصَّ

 العالقات فهم على الطالب البيانية األدوات

 الفيديو استخدم .والمفاهيم األفكار بين

 باء والطبيب ألف للطبيب الحالة ودراسة

  .المفاهيم هذه لتحليل
 

 زاهةالن إيجاد
 

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

  :يلي بما القيام على قادرين

  زاهةالن تعريف •

 في وانعدامها زاهةالن على أمثلة تحديد •

  المحلية مجتمعاتهم أو مدرستهم

 يتبن ِّ  على المترتبة اآلثار توضيح •

 يخلو نحو على التصرف وعلى زاهةالن

  زاهةالن من
 

 الذكاءات إلى النشاط هذا يستند :الوصف

 والكتابة واالستماع التكلم ويستخدم المتعددة،

  .والفن والشعر والرسم
 

 جلسة في والمشاركة الفيديو مشاهدة بعد -١

 عما الطالب اسأل المعلومات، الستخالص

 الكيفية عن واسأل .زاهةالن تعريف أنه يرون

  .تعريفهم إلى بها توصلوا التي
 

 الصف وأَطلِّع المصطلحات، مسرد راجع -٢

  .الوارد فيه التعريف على

 الفساد مكافحة اتفاقية تدريس
 

أن يكونوا  لطالبينبغي ل :التعلم نتائج

  :يلي بما القيام على قادرين

 المتحدة األمم اتفاقية من الغرض وصف •

 في المحدد النحو على الفساد، لمكافحة

 االتفاقية من ١ المادة

 مختارة لمواد الرئيسية الفكرة عرض •

 إذكاء أجل من الفساد مكافحة اتفاقية في

  الوعي

 للحدود عابرة ظاهرة الفساد أن إدراك •

 المجتمعات جميع على تؤثر الوطنية

 بأسره الدولي المجتمع جهود وتتطلب

 لمكافحتها
 

 الطالب على النشاط هذا يركز :الوصف

 من الفساد مكافحة اتفاقية يستخدمون الذين

 الدولي والتعاون الفساد على التعرف أجل

  .الفساد أوجه ومختلف
 

 بمكافحة الخاص الفيديو عرض بعد -١
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 مجتمعك في ألف الطبيب يلتمس •

 محدد موعد إعطاء مقابل رشوة

 عندما رشوة باء الطبيب يطلب •

 .العناية الطارئة إلى مريض يحتاج

 يحصل لم إذا المريض يموت وقد

 فورية عناية على
 

  :لمناقشتها عاتالمجموتطرح على  مسائل
 

 في الضالع وَمن الرشوة في الضالع َمن -١

 اطلب الحالة؟ ودراسة الفيديو في االبتزاز

 إلى توصلهم كيفية تبيين الطالب من

  قدموها؟ التي اإلجابات

 الرشوة :ألف الطبيب •

 االبتزاز :باء الطبيب •

  الرشوة :الصي ادة •
 

 في الضالع وَمن الرشو في الضالع َمن -٢

 االرتشاء؟

  رتشاءاال :ألف الطبيب •

 رتشاءاال :باء الطبيب •

  رشوال :ادةالصيَّ  •
 

ف الرشو  أو عرضها أو رشوة دفع بأنه يعرَّ

  .بدفعها الوعد

ف االرتشاء   .قبولها أو الرشوة يتلقَّ  بأنه يعرَّ
 

 الرئيسية واالختالف التشابه أوجه هي ما -٣

 ودراسة الفيديو في واالبتزاز الرشوة بين

  الحالة؟
 

 

 انعدام على أمثلة تحديد الطالب إلى اطلب -٣

 زهالمتن حارس التماس مثل) الفيديو في زاهةالن

 الصي ادة سرقة أو إياها؛ ادةالصيَّ  ودفع للرشوة

  .(الجيران ألحد الكابلي التلفاز خدمات
 

 :كمجموعات
 

د -١  في زاهةالن انعدام على أمثلة حد ِّ

  .المحلية مجتمعاتهم أو مدرستهم
 

 النتائج توضيح إلى الصف نصف ادع -٢

 أو أغنية في زاهةالن انعدام على المترتبة

 فنية لوحة أو رسم أو الراب بموسيقى عمل

 طريقة أو رسالة أو رقصة أو قصيدة أو

  .أخرى إبداعية
 

 إلى الصف من اآلخر النصف ادع -٣

 التصرف على المترتبة النتائج توضيح

  .إبداعية بطريقة زاهةبن
 

 إلى الطالب من المجموعتين كلتا ادع -٤

.عملهما على الصف إطالع  

ف ومناقشته، الفساد  باتفاقية الطالب عر ِّ

 العالمي الصك باعتبارها الفساد مكافحة

م الوحيد   .الفساد لمكافحة قانونا   الملزِّ
 

 من الغرض قراءة الطالب من اطلب -٢

 ثم ،(١ المادة في) الفساد مكافحة اتفاقية

 مجاالت خمسة تشمل االتفاقية أن حوضِّ أَ 

 والتجريم الوقائية؛ التدابير :هي ،رئيسية

 واسترداد الدولي؛ والتعاون القانون؛ وإنفاذ

 وتبادل التقنية والمساعدة الموجودات؛

  .المعلومات
 

 التي المادة يحددوا أن للطالب ينبغي -٣

 الفيديو، في الرئيسية األحداث تتناول

 ،١٥ المادة) المادة تتبعه الذي والفصل

  .(القانون وإنفاذ التجريم :الثالث الفصل
 

ض -٤  مثل الفساد، جوانب مختلف استعرِّ

 استغالل وإساءة بالنفوذ والمتاجرة الرشوة

 المصطلحات مسرد راجع .الوظائف

  .الصلة ذات التعاريف على العلالط ِّ 
 

 إلى وادعهم مجموعات، في الطالب ضع -٥

 لمزيد إلخضاعها االتفاقية من مادة اختيار

 إليهم واطلب .(لهم حددها أو) التحليل من

 .للمادة الرئيسية الفكرة يعرض ملصق إعداد

 رسم شكل يتخذ أن للملصق ويجوز

 أو صورة أو متحركة رسوم أو معلوماتي

 الرئيسية الفكرة توضح عامة خدمة رسالة

 الوعي إذكاء هو ذلك من والغاية .للمادة

 .المختارة بالمادة
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المنطقية "فِّن" العالقات  مخطط استخدم

(Venn) اإلكراه مستوى) لعرضها 

 تكن لم .(اإلكراه ومستوى والمخاطر،

 .الرشوة دفع على مجبَرة أو مكَرهة ادةالصيَّ 

 يحتاج الذي باء، الطبيب مريض   يدفع لم إذا

  .يموت فقد ،طارئة عناية إلى
 

  الفيديو في الضحايا هم من اسأل -٤

 الرشوة تدفع التي ادةالصيَّ  •

  الرشوة يلتمس الذي الحارس •

خدمات  ادةالصيَّ  تسرق الذي الجار •

 الكابلي تلفازه

 يستخدمونكانوا س الذين المعاقون •

 لهم المخصصموقف السيارات 

  تلك الصيادة لوال

  الجمهور عامة •
 

  الحالة دراسة في الضحايا هم مناسأل  -٥

 دفع إليهم ي طلب الذين المرضى •

  رشوة

 اآلخرين األطباء مرضى جميع •

  األطباء •

  الجمهور عامة •
 

 الضحايا من الجمهور يكون كيف اسأل -٦

 سلبا   الجميع يتأثر) الحالتين كلتا في

 (الثقة تراجع بسبب الفاسدة بالممارسات
 

 الطبيبان) الرشوة طالبو يكون كيف اسأل -٧

 الجمهور، ثقة تراجع) ضحايا (والحارس

ع السلوك، قواعد مدونات وانتهاك  وتزعز 

 

 على الصف ت طلِّع أن مجموعة لكل ينبغي -٤

.عملها  
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 (الزمالء في الثقة
 

 إعداد إلى مجموعة كل ادع :تكميلي نشاط

 الرشوة بشأن بها خاصة حالة دراسة

  .المقارنة ألغراض واالبتزاز
 

 :الرئيسية الرسائل
 

 خطأ كالهما واالرتشاء الرشو •

 لالبتزاز عرضة ويجعالنك

 شيء على شخص يحصل عندما •

 في فإن يستحقه، ال وهو يأخذه أو

 عن بعيدا   للموارد توجيه إعادة ذلك

 من تخلو لبيئة وتهيئة   محتاجيها

 بالنسبة واألمان واإلنصاف القانون

 اآلخرين إلى

 تفتح فهي .تمهيدي جرم الرشوة •

 أشكال في المشاركة أمام الباب

  الفساد من أخرى

 المستدامة التنمية يعيق الفساد •

  اإلنسان حقوق واحترام

 في مصلحة أو دور شخص لكل •

 التصرف خالل من الفساد، درء

 وخيارات بقرارات واألخذ زاهةبن

  أخالقية

 األهمية بالغة والشباب المواطنين مشاركة

الفساد مكافحة في  
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