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ح أن يضطلع بها المعلمون باستخدام الفيديو الخاص بمكافحة الفساد: الصحيفة ٣ 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  

 :القرارات شجرة تحليل 
 

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

  :يلي بما القيام على قادرين

 لدى القرار عملية اتخاذل المرئي التمثيل •

 الفيديو في الرئيسية الشخصيات

 العمل مسارات وعيوب مزايا تحديد •

 الممكنة والقرارات

 القرار تخاذال أفضل مهارات اكتساب •
 

 تمثيل القرارات شجرة مخطط :الوصف

 هذا في يُستخدم وهو .القرار تخاذال مرئي

 مزايا تحديد على الطالب لمساعدة النشاط

  .معينة قرارات ومساوئ
 

 يكون أن القرارات شجرة لتحليل ويمكن

 الفيديو مشاهدة تلي التي المناقشة في مفيدا  

 المترتبة اآلثار تحديد على الطالب لمساعدة

 ويمكن .الفيديو في المتخذة القرارات على

 على الطالب تساعد أن أيضا   التحليل لعملية

  .القرار تخاذال أفضل مهارات اكتساب
 

 الصراع تحليل
 

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

  :يلي بما القيام على قادرين

 حبكة في الرئيسي الصراع تحديد •

 الفيديو

  الصراع طبيعة وصف •
 

ك :الوصف  للصراع تحليل في الطالب أَشرِّ

 عينة استخدام ويمكن .الفيديو في الرئيسي

  .هنا الحبكة مخطط
 

  الرئيسي؟ الصراع يدور عمَّ  •

 المصالح في تضاربات هناك هل •

 المصالح تضارب يقع) القصة؟ في

 العام الواجب يتضارب عندما

 مصالحه مع عمومي لموظف

 المصطلحات مسرد انظر .الخاصة

 لتضارب أوفى شرح على لالطالع

 (المصالح

د   يعرض كيف •   الصراع؟ الفيديو ُمعِّ

 الحبكة وضع مخطط
 

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

  :يلي بما القيام على قادرين

  وتسلسلها القصة حبكة وضع مخطط •

 في الواردة للقصة الداخلي الهيكل تحديد •

  بشأنها التفاصيل من مزيد وتقديم الفيديو

  بالفساد المتصلة الرئيسية الرسائل فهم •
 

 للفيديو الطالب مشاهدة بعد :الوصف

 ضمن أو فرادى) ادعهم لمحتواه، ومناقشتهم

 الحبكة مخطط استخدام إلى (مجموعات

 .الفيديو في الرئيسية األحداث لوضع مخطط

 التصور الحبكة لهيكل وضع مخطط ويتيح

 يساعد مما للقصة، الرئيسية للسمات المرئي

 المتعلقة الرئيسية الرسائل فهم على الطالب

  .بالفساد
 

 العناصر على الطالب يتعرف أن سيلزم -١

 الحبكة مثل) الحبكة لمخطط األساسية

 وتصاعد المحف ِّز والحدث التمهيدي والطرح
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ح  عندما المهم، من أن للطالب أَوضِّ

 قرارات أو مشاكل أو خيارات يواجهون

 الخيارات جميع في ينظروا أن صعبة،

 والخيارات البدائل أن بيد .المتاحة والبدائل

 مزايا فهم ويكتسي .متساوية جميعها ليست

  .بالغة أهمية وخيار بديل كل وعيوب
 

 شجرة تحليل باستخدام التالي بالتمرين قم

 شجرة تحليل مخطط لعينة ويمكن .القرارات

 .هنا تُستخدم أن القرارات
 

د -١  مثال ،) الفيديو في الواردة المشكلة حد ِّ

 .(لها يحق ال حيوانا   تريد ادةيَّ الص

 قرارات ثالثة بشأن أفكارا   استحث -٢

 ادةالصيَّ  لمشكلة ممكنة بديلة حلول أو محتملة

رة أو الحقيقية   .المتصوَّ

  .الحلول ومآخذ مزايا اذكر -٣

د -٤   .ستختاره الذي الحل حد ِّ

ص -٥   .الحل هذا لخ ِّ

 باستخدام العملية تكرار إلى الطالب ادع -٦

.بهم خاصة مشكلة  

 عينة استخدام ويمكن .(والذروة األحداث 

  .هنا الحبكة مخطط
 

 لتيسير الفيديو أقسام مختلف عرض دعِّ أَ  -٢

  .وضع المخطط
 

 يمكن ،وضع المخطط اكتمال بعد -٣

 وصف ومواصلة النص إضافة للطالب

.الذروة أو التمهيدي الطرح  

 

mailto:e4j@un.org
http://www.unodc.org/e4j

