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  علم الجغرافيامفهوم
 
 

 
 سـا4:  التوقيت 
  القدرة على إدراك أهمية علم الجغرافيا ودورها: المستهدفة الكفاءة 

 
 

  الدرستصميم
 

 تمهيد •
 

  تعريف الجغرافيا-1
 

 
 
 
 
 

  تمهيد 
 

 :السؤال الذي ينبغي أن نطرحه ابتداء
  هل الجغرافيا تنتمي للعلوم االجتماعية كما هو متداول؟

ابة عن هذا السؤال البد أن تتوفر لدينا قاعدة معرفية تتعلق بهذا العلم من حيث  لإلج
حل تطوره، أقسامه وفروعه، فكأنما نتتبع مثلث بلوم المقلوب امفهوم هذا العلم مر

حيث نتدرج من المعرفة إلى الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، ثم التقويم، أي إصدار 
 .الحكم
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 . نستعرض المراحل السابقةحتىلحكم ال نستطيع أن نصدر ا
يصعب وضع تعريف جامع لعلم الجغرافيا يتفق عليه الجغرافيون ولـذلك تعـددت                

ولكن دعنـا نـستعرض     . اآلراء في تعريف هذا العلم وفي تحديد مجاالت البحث فيه         
 .بعضا من هذه اآلراء التي ارتبطت بالجغرافيا لفترة طويلة من الزمن

 
 

 افيا تعريف الجغر-1 
 

بمعنـى األرض و قرافـوس    ) Geo(الجغرافيا كلمة اشتقت من األصل اليوناني جيو        
)Graphos (          وتعني الوصف والمعنى اإلجمالي هو وصف األرض وكما هو معلوم

فإن هناك علو أخرى تشترك مع هذا العلم وتتخذ من األرض موضـوعا لهـا مثـل                 
 ).علم األحوال الجوية(ولوجيا والميتيور) علم التربة( الجيولوجيا والبدولوجيا 

 :السؤال المباشر الذي نطرحه
 ما هي نظرة الدارسين قديما لهذا العلم وما هي نظرة الباحثين حديثا لهذا العلم؟ 

 ظلت التعاريف الوصفية مسيطرة على أفكار الناس لفتـرة طويلـة            ،الواقع في القديم  
 : فالجغرافيا في نظر العامة من الناس هي

 .كناط بأسماء األمأنها ترتب-
 .أنها تهتم بدراسة البيئة الطبيعية-
 .أنها تهتم بدراسة تأثير البيئة الطبيعية على نشاط اإلنسان-

ظلت هذه األفكار سائدة وراسخة في أذهان حتى الدارسين لهذا العلم إلـى بدايـة                   
 )1959(النصف الثاني من القرن العشرين حيث وضع هارتسهورن تعريفا وصـفيا            

إنها تزودنا بوصف وتفسير عقالني ونظامي دقيق لشخصية سـطح          " : تضمن ما يلي    
 : تعريفين) 1979(كما اقترح الكسندر و جيبسون " األرض المتغير

الجغرافيا هي دراسة االختالف المكاني علـى سـطح         "  مضمونه   :أولهما للمبتدئين -
 اإلنسان أي الجزء     المقصود بسطح األرض الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه        واألرض،

ء الخارجي  زالج،و    حيث يتنفس اإلنسان    Atmosphèreاألسفل من الغالف الجوي     
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 والذي يسر عليه اإلنسان ويستخرج معادنه ثـم         Lithosphèreمن الغالف القشري    
 والذي يستغله في المالحة ويستخرج منـه ثروتـه          Hydrosphèreالغالف المائي   

 .السمكية
العلم الذي يقوم بتحليل االختالف المكاني بين األقـاليم         " ونه  مضم: ثانيهما للباحثين -

أي بمعنى آخر دراسـة المكـان وتحليـل         " والعالقات القائمة بين المتغيرات المكانية    
االختالف المكاني والمقصود به إبراز اختالفات الظاهرة التي ندرسها من مكان آلخر            

لتفسير القديم لهذا العلم ال يحمل هذه       وبما أن ا  . والبحث عن العالقات بين هذه األماكن     
 ديفد سيمون   عنهاألفكار فإن المصطلح المناسب لهذا العلم هو علم المكان وهو ما قال             

، حيث يعرفها بدراسة األرض كمكان سكني لإلنسان و         "عالم الحياة "  في كتابه جغرافيا  
 .بمعنى أن الجغرافيا تبحث في فهم الشخص وحياته داخل بيئته

 
 رغم تعدد اآلراء في تعريف الجغرافيا إال أنها أجمعت على أنهـا تـدرس               :تنتاجاالس

سطح األرض في تباينه المساحي بوصفه موطنا لإلنسان بأسلوب علمي مـنظم يقـوم         
على المالحظة والوصف والتفسير والتحليل واالسـتنتاج لظـاهرات هـذا الـسطح             

إن . ن فـي البيئـات المختلفـة      واستخالص أوجه العالقات القائمة بينها وبين اإلنـسا       
الجغرافيا المعاصرة لم تعد وصفية فحسب بل تفسيرية بدأت تكتسب الصبغة العلميـة             

 . كسائر العلوم الطبيعية وهو ما أصبح يطلق عليها الجغرافيا العلمية
 

 

 
 
 
 
 


