
 
 ةزوتشي ال التربية   ان بينتهما فكرةذبعها الل اجوهر التربية االشتراكية وط 

 
 زيبياطيه  إس. يو
 يةا زوتشىيه البالروس يداغوجيب  جمعيةرئيس 

 
  ة زوتشي ال  التربية  فكرة  هوالتربية االشتراكية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية    مرشدإن  

 .كيم جونغ وون و  كيم جونغ إيل  انالرفيق  غناها طورها وأ و   كيم إيل سونغالتى أبدعها الرفيق  
فكرة الكالسيكى    ةزوتشيال  التربية  أما  العمل  في  "فنجدها  التربية  بعنوان  موضوعات عن 

 . كيم إيل سونغ" والذي أصدره الرفيق االشتراكية
فكرة ثور   ةزوتشي ال  التربية  إن  أكثر  تربوي  وعلميمذهب  شاملة   يةة  وَصنََّف بصورة    َجَمَع 

تربية االنسان كائنا مستقال ومبدعا مقتدرا، سيدا حقيقيا للثورة والبناء  ل   والنظريات والطرق   األفكار 
 . ينالمواهب الثوري تأهيل أصحاب ،وذلك بتجسيد فكرة زوتشيه في العمل التربوي 

أوضحت إيضاحا  يرجع إلى فكرة زوتشيه التى    ة زوتشيال  التربية  إن األساس الفلسفى لفكرة
يعنى    ن االنسان سيد كل شيءإائل بأن االنسان سيد كل شيء ويقرر كل شيء.  المبدأ الق  علميا 

  تغيير يلعب دورا حاسما في    ه عنى أني  أن االنسان يقرر كل شيءبينما  سيد العالم ومصيره    هأن
 العالم وصياغة مصيره. 

 جوهر التربية االشتراكية بشكل علمى.   ةزوتشيال  التربية تبين فكرة
 : كيم إيل سونغقال الزعيم العظيم  
 " إن التربية االشتراكية هي عمل غايته جعل الناس كائنات اجتماعية مستقلة وخالقة."
نا  ائو كغديحتى  االنسان    تكوينتستهدف التربية االشتراكية من حيث جوهرها إلى إعادة   

 نا مقتدرا ئ ، كا خالًقاإجتماعيا مستقال و 
إذا اراد أن يصبح   ،والقدرة الخالقة   المستقل  ي يجب على االنسان ان يتمتع بالوعى الفكر 

من المكتسبات    المستقل والقدرة الخالقة  ي الوعى الفكر   . ليسكائنا مستقال ومبدعا، كائنا مقتدرا
نا  ائاالنسان ك  نجعاليالمستقل والقدرة الخالقة التى    ي الوعى الفكر الفطرية. ينمو خالل التربية  

  تهقدر   يعالم ونفسه ويعى حاجته ومصلحته وينممقتدرا. فمن خالل التربية يستوعب االنسان ال
 الخالقة على إدراك العالم وتغييره.

المستقل وتنمية قدرته الخالقة تصاحب إعادة    ي االنسان بالوعى الفكر   إكسابفإن عملية  
  ي تسليحه بالوعى الفكر   عملية  ه وقدرته. من البديهى أن فكرة االنسان ال فراغ فيها فإنتفكر   تكوين



في رأسه. أما   يتغذيته بالفكرة الثورية في آن مع  إستئصال الفكر البالى المتبق   يالمستقل ه 
ال يكتفى بالمعرفة العلمية والتقنية والقدرة التى  االنسان  يعنى أن  فتجسيد القدرة الخالقة أيضا  

 طبقا لمقتضيات تطور العصر.  ى على أعلى مستو   نفعا بل يجعلها أكثر عمقا و   سابًقا، ا كسبه
ا أن  ي  لتربيةبيد  تكون عمال  في جميع  ال  مستقلة وخالقة  اجتماعية  كائنات  الناس  جعل 
 المجتمعات. 

عا  و الذي تكون فيه جماهير الشعب موض  )بكسر الغين(  فإن التربية في المجتمع المستغل
إنسانا مستعبدا يخضع    ،من البداية إلى النهاية   ،االنسان  جعلتستهدف إلى   تسلط لالستغالل وال
 الضطهاد. لالستغالل وا

 ا ديفى المجتمع الرأسمالى الذي تعامل فيه جماهير الشعب عبو وعلى وجه الخصوص،  
  ت صبح كائنا ت ل  النمو المستمرلن يتحقق مطلب جماهير الشعب في    ، النتاجل  واتأدو لرأس المال  

  جعل وتنحط التربية كوسيلة لشل وعيها المستقل وتشويه قدرتها المبدعة. فإن    خالقةو   ةمستقل
 تم  إال من خالل التربية االشتراكية. يال  خالقةو  ةمستقل ةمقتدر  تالشعب كائنا  جماهير

كائنا      غدواالنسان يهدف إلى تنمية االنسان لي  تكوينفتعد التربية االشتراكية عمال العادة  
 ا مستقال ومبدعا، كائنا مقتدرا. ي إجتماع

  بينت طابعها  ،ية االشتراكيةجوهر الترب  وضيحعلى أساس ت  ،بينت  ةزوتشيال  التربية   إن فكرة
 الثوري والشعبي. 

دا  ا سيأ،  ينومبدع  ينمستقل   واصبحيالمجتمع ل   أفرادإن التربية االشتراكية تقوم بتنمية كافة  
تحقيق قضية إستقاللية جماهير الشعب فتعد التربية    يسهم في مما    ،للدولة والمجتمع  ينحقيقي

 االشتراكية تربية ثورية. 
من    ةمستقلال  ها لبا إذ أنها تحقق لجماهير الشعب مط   راكية تربية شعبية،وتعتبر التربية االشت

على وعيها باالعتماد  ية  و التربالناشئة في الشؤون  المسائل    لوتحل كعلى أروع صورتها  التربية  
 الثوري وذكائها المبدع. 
 شكيلفتم ت بعها علميا  ا جوهر التربية االشتراكية وط   تم توضيح  الزوتشية   وبفضل فكرة التربية

 االنسان.  لتنشئةالعلمى والثوري لكيفية تطوير التربية الحقيقية  مرشدال
 


