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التعريف بقواعد البيانات
تتكــون قاعــدة البيانــات مــن كميــات كبيــرة مــن أســماء اجلهــات واملؤسســات واألشــخاص املهتمــن
بالقيــم ،ســواء اجلهــات احلكوميــة أم املبــادرات اخلاصــة أم مؤسســات القطــاع غيــر الربحــي.
كمــا توفــر مجموعــة مــن وســائل التواصــل مــع املهتمــن بالقيــم مــن الباحثــن واملدربــن والداعمــن
للبرامــج ذات الصلــة.
الغاية من قواعد البيانات
لتســهيل االطــاع علــى أفضــل التجــارب واملمارســات العامليــة يف بنــاء القيــم ومتكينهــا ،ولتيســير
التواصــل مــع كل املهتمــن والتعــاون معهــم ،واالســتفادة مــن إنتاجهــم والبنــاء عليــه.
أهداف قواعد البيانات
نسعى من خالل بناء قواعد البيانات إلى حتقيق جملة من األهداف ،ومنها:
1.1االطالع على جتارب األخرين.
2.2التعرف على أفضل املمارسات واملقارنات املرجعية.
3.3التواصل املباشر مع املهتمني لالستزادة من إنتاجهم القيمي.
4.4بناء الشراكات الفاعلة.
5.5االستفادة من املنتجات املعرفية من األبحاث والكتب والبرامج يف تعزيز القيم واكسابها.
6.6التنسيق مع اجلهات ذات العالقة للتعارف املثمر والتكامل النافع.
7.7إمكانية تقدمي خدمات تدريبية واستشارية ملن يريدها.
موقع قواعد البيانات يف املنتجات العلمية والعملية
تشــكل قواعــد البيانــات التــي جتمعهــا «الــرواد لبنــاء القيــم» جــزء مــن األطر النظرية الهادفــة إلى تزويد
الباحثــن واملستشــارين واملهتمــن بالقيــم ببيانــات كافيــة عــن املهتمــن بالقيــم مــن املؤسســات واألفــراد،
وأخبارهــم ومنتجاتهــم ذات العالقــة وســبل التواصــل معهــم ،لتســهيل عمليــات التواصــل والتكامــل.
مكونات قواعد البيانات
تتكون قواعد البيانات مما يلي:
●مهتمون بالقيم ،تألي ًفا ونش ًرا.
إنتاجا وبنا ًء.
●مؤسسات وشركات وجهات عاملة يف مجال القيم؛
ً
●باحثون.
●مدربون وبناءة البرامج التدريبية
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●بناءة احملتوى الرقمي.
●النشطاء يف مواقع التواصل االجتماعي.
●اجلهات املناحة يف مجال القيم.
نوع اخلدمة
تقدم قواعد البيانات يف الشركة اخلدمات التالية:
●السير الذاتية للباحثني واملهتمني بالقيم ونبذ تعريفية.
●أبرز البرامج واملنتجات العلمية.
●أرقام للتواصل.
●مواقع اإللكترونية للجهات املهتمة بالقيم.
●عناوين األبحاث والكتب وروابطها يف الوعاء املعريف للرواد يف القيم.
الوصول لقواعد البيانات
تقتصــر االســتفادة حال ًيــا علــى العاملــن يف الشــركة وســتتاح يف وقـ ٍـت قريــب للنــاس كافــة إن شــاء اهلل،
عنــد اطــاق البوابــة االلكترونيــة العامليــة للشــركة.
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