
 

 

 الملخص

المدارس تتجه نحو زيادة كفاءة المعلم )دراسة حالة لمديرة المدرسة تسناوية  رءاسة(: "2216.6074آدم )

باندونغ( دينةبوتري سيتي هاجر سيلونيي ، م " 

 

، يجب أن يكون  رءاسةمهم للغاية في مساعدة المعلمين والطالب. في دور  رءيس التربوىالمدرسة كمديرل

الرئيس قادًرا على فهم أوجه القصور التي تحدث في بيئة المدرسة والتغلب عليها وتصحيحها. لتحسين جودة 

من  التعليم ، يجب أن يكون رئيس المدرسة قادًرا على تحسين أداء المعلمين أو مرؤوسيهم. يمكن أن تؤثر العديد

العوامل على كفاءة الفرد ، حيث يجب أن يكون مدير المدرسة قادًرا على توفير التأثيرات التي يمكن أن تتسبب 

 .في نقل المعلمين ألداء واجباتهم بفعالية حتى يكون أدائهم أفضل

 

رنامج رئيس هدفت هذه الدراسة إلى تحديد كفاءة المعلم في مدرسة تسناوية بوتري سيتي هاجر سيلوني ، تنفيذ ب

المدرسة ، تقييم برنامج رئيس المدرسة ، العوامل الداعمة ومثبطات رئيس المدرسة في زيادة كفاءة المعلم ، 

 .وتأثير برنامج رئيس المدرسة في زيادة كفاءة المعلم في مدرسة تسناوية بوتري سيتي ضرب تشيليونيي

 

يتضمن هذا النوع من األبحاث البحث الميداني )البحث منهجية هذا البحث هي البحث الميداني الوصفي النوعي. 

الميداني(. جمع البيانات هو المالحظة والمقابلة والوثائق. يتم تنفيذ تقنيات معالجة البيانات وتحليلها عن طريق 

 .الحد من البيانات ، وعرض البيانات ، والتحقق من البيانات

 

ن كفاءات المعلمين يشمل: زيادة الكفاءات التربوية ، وزيادة أظهرت النتائج أن برنامج رئيس المدرسة في تحسي

كفاءات الشخصية ، وزيادة الكفاءات االجتماعية ، وزيادة الكفاءات المهنية. تنفيذ برنامج مدير مدرسة التسناوية 

جوانب  بوتري سيتي هاجر له دور المعلّم ، المدير ، المشرف ، والقائد حتى يكون قادراً على تحسين العديد من

الكفاءات التربوية للمعلمين في مدرسة تسناوية بوتري سيتي حجر سيليوني. إن إجراء التقييم الذي يقوم به رئيس 

المدرسة هو الحصول على معايير العمل ، ما هو األداء الذي يحققه المعلم ، ثم متابعة النتائج التي تم الحصول 

اءة المعلمين هي بيئة مدرسية مواتية ، واستجابات إيجابية من عليها. العوامل الداعمة والمثبطة في زيادة كف

المعلمين والبنية التحتية الداعمة ، في حين أن المانعين هم أموال محدودة في الميزانية لها آثار على تثبيط 

ة في وقت األنشطة األخرى ذات الصلة فعليًا بالجهود المبذولة لزيادة كفاءة المعلمين. تأثير برنامج رئيس المدرس

 .واحد وإيجابي يؤثر على كفاءة المعلم في تحقيق فعالية التعلم

 
 .الكلمات المفتاحية: الكفاءة ، القيادة ، التنفيذ ، التأثير


