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ي ترتبط عرفها بأنها العلم الذي يبحث في أوجه النشاط االقتصادي المختلفة الت:  Mackinderماكندر •
استهالك موارد بإنتاج وتوزيع واستهالك موارد الثروة االقتصادية المختلفة التي ترتبط بإنتاج وتوزيع و 

.  الثروة االقتصادية وعالقة ذلك بالمكان
وبين عرفها بأنها دراسة العالقة بين عوامل البيئة الطبيعية والظروف االقتصادية, F.johnesجونز •

.  الحرف اإلنتاجية وتوزيع منتجاتها 
.لسلعالعلم الذي يضم العوامل الجغرافية المؤثرة في إنتاج ونقل وتبادل ابأنها Chisholmتشيزولم •
ذلك العلم الذي يهتم بدراسة العالقات المتبادل بين الظاهراتبأنها  R . Hartshorneهارتشورن •

. الطبيعية واألشكال االقتصادية
لعالقات العلم الذي يدرس أثر البيئة الطبيعية في النشاط االقتصادي وابأنها Macktarlineماكفرلين •

.المكانية
.بأنها العلم الذي يدرس توزيع األنشطة اإلنتاجية على سطح األرض N.  Poundsبوندز •
في تلك الدراسة التي تبحث في مجهودات اإلنسان والمشاكل التي تواجههبأنها  E. B. Shawشوا •

. كفاحه للعيش كما تتناول توزيع الموارد واألنشطة االقتصادية المختلفة
•E. Huntington عادات بأنها العلم الذي يتناول توزيع الموارد ومظاهر النشاط والنظم االقتصادية وال

. واإلمكانات والقدرات المختلفة التي تساهم في الحصول على العيش
بأنها العلم الذي يدرس اختالفات سطح األرض وأثر ذلك في النشاط  W . Alexanderالكسندر •

.البشرى وعالقته باإلنتاج والتبادل واالستهالك
ن أجل فيعرف الجغرافية االقتصادية بأنها جغرافية اإلنسان في كفاحه م,  J. H. Patersonاسترون •

.  الحياة



:نستخلص مما تقدم ان الجغرافية االقتصادية تعنى بدراسة 
الظواهر ذات البعد المكاني اواًل وذات البعد االقتصادي ثانياً . 1
االنسان الجغرافية االقتصادية تسعى الى توفير مستوى مكاني لعيش.  2
لموارد هدف الجغرافية االقتصادية دراسة عالقة االعتماد المتبادل بين ا. 3

الطبيعية وتحويلها الى موارد اقتصادية ذات مردوردات اقتصادية 
وما ينجم االنتاج واالستهالك والتسويق محاور رئيسة الي نشاط اقتصادي. 4

.عنه من مشاكل محاور دراسة الجغرافية االقتصادية 
ة وتباين عدم التجانس والتماثل في هبات سطح االرض الباطنية والسطحي. 5

قع الجغرافي االمكانيات والقدرات المادية والغير مادية تسهم في تباين ريع المو 
لمختلف اوجه نشاط االنسان االقتصادي 

وعليه فان مفهومنا للجغرافية االقتصادية يتجسد 
كسب بها بأنها فرع من فروع الجغرافية البشرية تهتم بدراسة الطرق التي ي)

( االنسان عيشه ، ومحاولة تفسير هذه الطرق من مكان الى اخر

تغالل ذلك الفرع من علم الجغرافيا الذي يهتم بدراسة نشاط االنسان في اس)
(  الموارد الطبيعية في بيئاتها المختلفة
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ية المناهج المتبعة في الجغرافيا االقتصاد
:المنهج اإلقليمي

امل واحد لذلك ال يمكن االعتماد على عةاالقتصادينشطة اال على الجغرافية التي تؤثر ظواهر تعدد النظرا ل❖
فية يجسد هذا المنهج روح علم الجغرافيا والجغراعند تحديد النطاقات أو األقاليم االقتصادية ولهذا

االقتصادية
من األقاليم المالمح االقتصادية العامة لألقاليم وإظهار شخصيته االقتصادية التي تميزه عن غيرهتحديد❖

.  االقتصادية األخرى المجاورة
لبيئة الطبيعية تحديد النطاقات المكانية لالقاليم وتراكيبها لالنشطة االقتصادية القائمة في الحيز المكاني ل❖

واالقتصادية واالجتماعية 
.  صادي لإلقليماالقتاإلنتاج لتحديد انماط األنشطة االقتصادية وتوزيع السكان ايجاد العالقات المكانية بين❖

.االقتصادي في اإلقليم وتكامله التشابك وهذا يدل على 
وارده الطبيعية المنهج اإلقليمي في الدراسات االقتصادية إلبراز القيمة االقتصادية لألقاليم وإمكانات مإتباع ❖

.تدامةبمنظور التنمية المسالتي تضمها أراضيه والتي قد تساهم فيا المستقبل القريب أو البعيد 
نظيم اإلقليمي جمع المعلومات المتنوعة التي تهم المختصين في شئون التخطيط والتفي ا المنهج ساهم هذي❖

ارده وإمكانيته واقتراح الحلول لهذه المشاكل وفقًا لمو , وإيضاح المشاكل االقتصادية واالجتماعية في اإلقليم
.ومتطلباته

ية أو تتصل مناخية أو نبات)بعض مناطقه حدودًا طبيعية في حدود ذاتاقتصاديةالعالم إلى أقاليم قسيم ي❖
ًا جمركيًا سياسية أو كثافة سكانية معنية أو دينًا أو نظام) أو حدودًا بشرية ( بمظاهر السطح المختلفة

(.  محددًا أو لغة أو سياسة موحدة
وحدة من هذا المنهج عن غيره من مناهج البحث بأن يعطي صورة واضحة عن األجزاء المختلفة فيويتميز ❖

.  الوحدات والعالقات فيما بينها وبين الوحدة االقتصادية الكبرى 



:السلعي أو المحصوليالمنهج 
لغلة أو ويتناول هذا المنهج دراسة سلعة معينة سواء كانت غلة زراعية أو معدنية أو صناعية يبدأ بوصف ا

ه السلعة السلعة وتوزيعها الجغرافي ومناطق إنتاجها الرئيسية ومواقع تمركزها ومواطنها األصلية وقيمة هذ

جغرافية االقتصادية واستخداماتها ومشتقاتها والصناعات التي قد تقوم عليها ومواسم زراعتها والعوامل ال

,  يةالالزم توافرها إلنتاجها وأشكال السطح والتربة إذا كانت غلة زراعية ومصادر المياه واآلفات الزراع

تي تعقد والتبادل التجاري لهذه السلعة بين المناطق المنتجة والمناطق المستهلكة واالتفاقات الدولية ال

. بخصوصها والمناطق التي لديها فائض

المنهج الحرفي

كل على هذا المنهج على تقسيم الموضوعات االقتصادية على أساس حرفي متضمناً دراسة الحرفويعتمد 

دين فهو يهتم بدراسة أوجه النشاط االقتصادي لإلنسان مثل حرفة الصيد والرعي الزراعة والتع, حده
الباحثين الذين تناولوا هذا ومن والنقلوالصناعة والحرف المرتبطة بالغابات وصناعة األخشاب والتجارة 

ويقسم ,  Ronald R. Boyceورونالد  John W Alexanderوالكسندر Paterson J.Hالمنهج باترسون 

ة، وحرف حرف أولي: معظم الباحثين مظاهر النشاط االقتصادي على أساس المنهج إلى ثالث أقسام رئيسية
قسمها إلى ستة أقسام  نتناولها  Ronald R. Boyceغير أن رونالد .  المرتبة الثانية، وحرف المرتبة الثالثة

:فيما يلي

:حرف المرتبة األولي-أ

:حرف المرتبة الثانية-ب

:حرف المرتبة الثالثة-ج

:حرف المرتبة الرابعة-د

:قطاع الخدمات-ه

:  قطاع النقل-و



:  المنهج األصولي

ادي سواء ويهتم هذا المنهج بدراسة األسس والقواعد الرئيسية التي تؤثر في اإلنتاج االقتص

 تتطلب فالزراعة مثالً . كانت أسس طبيعية أو بشرية ودراسة المبادئ والقوانين االقتصادية

خبرة توفر الماء الالزم والتربية الصالحة للزراعة والمناخ المناسب واأليدي العاملة ذات ال

ر مناطق والصيد يتطلب مناطق معينة يمكن أن تتجمع فيها األسماك وحيث تتوف. الزراعية

فترة طويلة االستهالك نظراً ألن نقل األسماك يتطلب توفر وسائل النقل المتخصصة لحفظه ل

الطبع على وهذا يؤثر ب, حتى يصل إلى مناطق االستهالك البعيدة نظراً لكونه سلعة غير مرنة

.سعره خالف ما إذا كان استهالكه قرب مناطق اإلنتاج


