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:مقدمة

الجغرافیا كلمة یونانیة تعني صورة أو وصف األرض بكل ما یمیزھا من ظواھر طبیعیة بشریة واقتصادیة فما ھي فروع الجغرافیة 
ووظیفتھا وأدواتھا ؟

:معرفة الجغرافیا وفروعھا
:تعریف مفھوم الجغرافیا وفروعھا

جرد وصف للطبیعة، بل ھي مادة علمیة تعتمد على التحلیل والتفسیر المنھاج العلمي كما أن الجغرافیا ھي علم الجغرافیا لیست م
.مركب یھتم بدراسة الظواھر الطبیعیة والبشریة في المجال وتعاقبھا الزمني وھي علم في تطور مستمر

:أمیز بین علوم الجغرافیا

.تصادیةواإلقلیمیةعلوم طبیعیة وعلوم بشریة ثم العلوم اق

:بیان الوظائف الحیویة للجغرافیا

:معرفة الوظائف التقلیدیة والحدیثة للجغرافیة

كانت وظائف التقلیدیة تھتم بوصف الظواھر الطبیعیة والبشریة لدوافع استكشافیة أو توسیعیة أو دینیة، وقد تجاوزت وظائف 
التفاعلیة بین الظواھر الجغرافیة الطبیعیة والبشریة وتتمیز باستعمارة األسالیب الجغرافیا الحدیثة الوصف إلى تفسیر العالقات 

.الریاضیة واالحصائیة لدوافع علمیة

:العوامل المساعدة على تطور وظائف الجغرافیا

.استعارة مناھج التحلیل اإلقتصادي باعتماده في دراسة األنشطة اسكانیة واختیار الفرضیات-
.تحلیالت الكمیة باعتماد اللغة الكمیة باستعمال االحصائیات والمعامالت الریاضیة في التفسیر عن الظواھر الجغرافیةاستخدام ال-

.اإلھتمام بالجانب السلوكي باالستئناس بأدوات التحلیل النفسي واألخذ باالیدیولوجیات والثقافات الشعبیة
.اإلستفادة من ثورة المعلومیات باالعتماد المبتكرات التقنیة-

:األدوات التي یستأنس بھا األشكال الجغرافي
:معرفة المنھج الذي یعتمد الجغرافي في دراستھ

.عملیة فكرة تھدف إلى تقدیم الظاھرة المدروسة وتحدید مواصف تعما من حیث الشكل والتوطین والحركة: الوصف -
.تفسیر عملیة فكریة تھدف إلى تحدید األسباب التي تفسر مواصفة الظاھرة المدروسةال-
ھو مقارنة بین نتائج الظاھرة المدروسة وباقي الظواھر التي تتكلم فیھا نفس العوامل والخروج بقواعد ومبادئ یمكن : التعمیم -

.تعمیمھا على الظواھر أخرى

:وسائل التعبیر الجغرافي
.تھتم بإبراز التوزیعات المجالیة كظواھر الجغرافیة) تصامیم+ خرائط طوغرافیة وموضوعاتیة : (الخرائطي التعبیر -
.تھتم بإبراز الخصائص النوعیة للظاھرة الجغرافیة) صورة فضائیة، رسومات تحطیطیة الكاریكاتور: (التعبیر اإلیقوني -
.از الخصائص الكمیةابر) جدا وإحصائیة، مبیانات: (التعبیر اإلحصائي -
.تھتم بوصف الظاھرة الجغرافیة) تفسیر شفھي، وثائق رسمیة، تقاریر صحفیة: (التعبیر اللفظي -

:خاتمة
.أصبحت الجغرافیا مادة علمیة تتقاطع مع عدة علوم تھتم بدارسة العالقة بین الظواھر الطبیعیة والبشریة
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