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إلادارة هي عنصر ضروري في حياة كل فرد في املجتمع في حاجة إلى إلادارة ، فهو يحتاج إلى إدارة    

أعماله الخاصة و إلادارة ، هي علم وفن  فهي فن ألنه ال بد ملن يطبقها أن يمتلك القدرة الشخصية 

لخبرة و التجربة و على تطبيق ألافكار و النظريات و املبادئ إلادارية بطريقة ذكية ولبقة تعكس ا

املمارسة ، وإلادارة علم ألنه هناك علم يختص بدراستها له مقوماته ونظرياته ومبادئه ، والذي يعرف 

ض  عنه إلادارة العلمية التي صارت معيارا ومؤشرا لرقي وتقدم املؤسسات علم إلادارة الذي ينح باسم

املستويات الرقي و التقدم في أي مؤسسة هو  على اختالف أشكالها ، فاالرتباط بين تطبيق إلادارة وبين

 ارتباط قوي ال يتجزأ

 :مفهوم إلادارة في مؤسسات املعلومات.2

مؤسسات املعلومات هي أي كيان يمارس نشاطا معلوماتيا ، وكيان هو أي جهة حكومية أو خاصة،    

يدور نشاطها حول تجميع املعلومات وتنظيمها وتحليلها  سواء كانت افتراضية أو لها أصول مادية ،

 امنه الاستفادةوبتها و  السترجاعهاوحفظها 
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 ألافراد الذين يعملون في املؤسسات املعلومات :املوارد البشرية -

 كل ما يوجد في املؤسسة من مباني و أدوات :املوارد املادية  -

 املواد املالية كل املبالغ املالية املتاحة -

 الزمن املتاح إلنجاز العمل :الوقت -

 :وظائف إلادارة في مؤسسات املعلومات.3

 مراجعة الحاجات ويعني التعرف على الحاجات املختلف ملؤسسة املعلومات -

 التعرف على ألاولويات ووضع ألاهداف  -

 ويعني تنظيم جوانب العمل في املؤسسة املعلومات حسب أولويات الاهتمام بها

 السياسات ألاكثر فاعلية لتحقيق أهداف مؤسسات املعلومات  إقرار  -

 املوازنة أي تحديد إلايرادات و املصاريف في فترة زمنية ، حيث يتم تقرير باملواد -

 على أقسام املعلوماتيتم توزيع املوارد أيا كان نوعها : توزيع املوارد  -

 :أسس إدارة املعلومات.4

 التخطيط -

 التنظيم -

 التوظيف -

 التوجيه -

 أنظمة املعلومات وإلادارة.5

حيث ترتبط مع واقع العملي للمنظمات فهي أحد ألاروقة  تشكل إلادارة عامل منهي وقتي مهم ،   

ألاساسية التي دخلت إلى عالم التنظيم والفكر وال يختلف إنسان على قيمة والعلمية التطورات ، 

 .املهنية لهذه ألانظمة حيث نستطيع أن نلجأ إلى نوع من التطورات الجدير باالهتمام واملتابعة
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للمنظمات إن إلادارة لغة العصر و النظم وال يمكن أن مؤسسة  يمةلقد شاع استخدام التطورات القد

إلدارة مهمتها التواصل بين املعالج والشعب وال يمكن أن نحضر إلى نوع من النظم لقد شاع استخدام 

 .إلادارة أنظمة املعلومات منذ زمان والنظم تساهم إلادارة في بلورة الوعي التسيير في ميدان املعلومات

نظم املهنيين هي أساس التسيير وترقية أعمال املنظمات ولكي يكون هناك تصورات يجب التركيز إن ال   

على عمليات إلادارية املتعاقبة التي لها صلة بالتصورات التكنولوجية و القانونية ، ونظم لقد شاع 

 .استخدام إلادارة في كل مجاالت إلى العمل

 : أسس إلادارة.6

 .إعداد مواصفات العمل الفني -1

 .التركيز على العنصر البشري ونظم الجزئية -2

 .التواصل مع إلادارات ونظم الجزئية -3

 .تأكيد على ميزة الثقافية للعمل إلاداري  -4

 .توفيق و الاتصال من العمال والتنظيم  -5

 .تحديد صفات العمل من الواقع والتنظيم املعمول به -6

 .لقد ساهمت إلادارة في تقوية نظام املعلومات  -7

 :إلادارة في مراكز املعلوماتأهمية .7

 .تواصل مع املوارد البشرية واملعالج -1

 .إعداد خطط العمل ومخططات ملهنية -2

 .تحسين التواصل بين الفعاليات -3

 .إكثار توافق -4

 

 


