التعليم التنفيذي  -الدبلومات المهنية

دبلوم السياسات العامة المتقدمة

حتليل واستخدام البصائر
السلوكية املوجهة
للسياسات العامة

واجــه واضعــو االســتراتيجيات الحكوميــة وصانعــو السياســات العامــة عديـ ً
ـدا مــن التحديــات فــي شــتى

المجــاالت ،منهــا ارتفــاع معــدالت الجريمــة ،والســمنة المفرطــة ،وازدحــام المــدن ،والحماية المســتدامة

وفــر المناهــج الســلوكية
للبيئــة ،وتفاقــم ظاهــرة الهجــرة الشــرعية وغيــر الشــرعية ،وغيرهــا الكثيــر ،وتُ ِّ
وفعالــة للتصــدي لمثــل هــذه األزمــات ،وكثيـ ً
ٍ
ـرا مــا يــؤدي تطبيــق بعــض هــذه األدوات إلــى
أدوات جديــدةً
َّ
أســاليب أقــل تكلفـ ًـة وجهـ ً
ـدا ومخاطــرةً لدفــع المواطنيــن إلــى انتهــاج ســلوكيات جديــدة وأكثــر إيجابيــة،
مســتندةً إلــى المنطــق وفلســفة اإلدارة العامــة وعلــوم التفكيــر واالبتــكار ،وإدارة األداء واإلنتاجيــة،

ِّ
ويشــكل هــذا التوجــه طفــرةً تحتــاج إلــى تدخــل تخطيطــي وتنفيــذي
ونظريــات الســلوك اإلنســاني،
فــي أي زمــان ومــكان ،فمــا بالنــا بأوقــات األزمــات وضعــف الميزانيــة والتنافســية بيــن المحافظــات

والحكومــات المحليــة ،وبيــن الــدول بعضهــا وبعــض.

عن الدورة
كان االهتمــام التقليــدي عنــد وضــع السياســات العامــة منصبــا علــى البنــاء المؤسســي للحكومــة .ومــع

التطــور الفكــري انتقــل التركيــز مــن المؤسســات الــى العمليــات والســلوك ،وهــو مــا اســتتبع دراســة
األســس االجتماعيــة والنفســية للســلوك الفــردي والجماعــي وانمــاط ســلوك المتأثريــن بالسياســات
العامــة ،حيــث توجــه الباحثــون نحــو االســهام فــي حــل مشــاكل المجتمــع عــن طريــق البحــوث العلميــة،
وإعــداد السياســة العامــة وتحديــد محتواهــا ،وتنفيذهــا وتقييمهــا فــى ضــوء آثارهــا المتوقعــة وغيــر

المتوقعــة علــى المجتمــع

تــم تصميــم هــذا المحــور التدريبــي إللقــاء الضــوء علــى المنافــع المتوقعــة التــي يمكــن أن تحققهــا

ٍ
أدوات جديــدةً تســاعد فــي تقديــم
وفــر
المناهــج الســلوكية فــي مجــال السياســات العامــة ،والتــي تُ ِّ
ً
التكلفــة ،والجهــد المبــذول ،والمخاطــر المتوقعــة .كمــا تســاهم مناهــج
تخفــض
أســاليب مبتكــرة ّ
البصائــر الســلوكية فــي دفــع الفئــات المســتهدفة إلــى انتهــاج ســلوكيات جديــدة وأكثــر إيجابية ،مســتندةً
إلــى المنطــق وفلســفة اإلدارة العامــة وعلــوم التفكيــر واالبتــكار.

أهداف الدورة
•التعــرف علــى ماهيــة البصائــر الســلوكية ودورهــا فــي نجــاح اعــداد السياســات لتحقيــق الغايــات
العليــا للحكومــة.

•بيان كيفية تطبيق البصائر السلوكية على صياغة السياسات
•التعــرف علــى المنهجيــات واألدوات المختلفــة للمنهجيــات الســلوكية وكيفيــة اســتخدامها فــي
إعــداد وتنفيــذ السياســات العامــة

•كيفيــة اســتخدام مخرجــات العلــوم الســلوكية مــن خــال فهــم ســلوك األفــراد والمجتمعــات
وقراراتهــم فــي الواقــع العملــي واستشــراف ذلــك حســب األجيــال بهــدف اعــداد سياســات رياديــة

ومبتكــرة.

•دراسة مجموعة من السياسات التي تم إعدادها في ضوء منهجية البصائر السلوكية.

الفئة املستهدفة
تســتهدف الــدورة قــادة وموظفــي الجهــات الحكوميــة علــى مســتوى المدراء ورؤســاء األقســام العاملين

فــي اعــداد السياســات والدراســات الحديثــة ومــن يرغــب بالمزيــد مــن التعلــم فــي مجــال تحليــل
السياســات الحكوميــة واســتخدام البصائــر الســلوكية الموجهــة للسياســات العامــة ،مــن جميــع الــدول

العربيــة لصقــل مهاراتهــم فــي القطــاع الحكومــي وتدريبهــم علــى أدوات اعــداد السياســات الحديثــة وإثراء
معرفتهــم عبــر االطــاع علــى أفضــل الممارســات العالميــة بشــكل عــام وممارســات الحكومــة اإلماراتيــة
بشــكل خــاص للتعــرف علــى أســباب النجــاح وفــرص التطويــر.
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