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 ՀԱսԱՐԱկԱկԱՆ (սՈցիԱլ-տՆտեսԱկԱՆ) ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒսՈՒմՆԱսիՐմԱՆ ԱռԱՐկԱՆ, ԽՆԴիՐՆեՐը եվ ՆՇԱՆԱկՈՒԹՅՈՒՆը

Դարեր շարունակ աշխարհագրությունն ուսումնասիրել է միայն բնությունն ու բնական 
երևույթները: Ըստ էության այդ ուսումնասիրությունը կատարողը եղել է բնական (ֆիզիկական) 
աշխարհագրությունը: Սակայն, երբ վերածննդի ժամանակաշրջանում հայտնագործվեցին նոր 
տարածաշրջաններ, ինչպես նաև զարգացան արդյունաբերությունն ու տրանսպորտը, 
աշխարհագրության կազմում հիմնադրվեց նոր ենթաճյուղ` տնտեսական աշխարհագրությունը, 
որն սկսեց ուսումնասիրել տնտեսության տեղաբաշխման հարցերը: Տնտեսական աշխար-
հագրության զարգացման արդյունքում աշխարհագրությունը դադարեց պարզ` միայն բնական 
գիտություն լինելուց և դարձավ բարդ գիտություն, տարբերվելով մյուս բոլոր գիտություններից: 
Այսպես օրինակ` եթե կենսաբանությունն ու ֆիզիկան մտնում են բնական գիտությունների մեջ, 
իսկ պատմությունն ու տնտեսագիտությունը` հասարակական, ապա աշխարհագրության մի 
ենթաճյուղը` բնական (ֆիզիկական) աշխարհագրությունը մտնում է բնական գիտությունների, 
իսկ մյուսը` տնտեսական աշխարհագրությունը` հասարակական գիտությունների մեջ: Այս-
պիսով` աշխարհագրությունը միակն է, որ միաժամանակ և՛ բնական, և՛ հասարակական 
գիտություն է:

Իսկ ինչո՞ւ աշխարհագրության նոր ենթաճյուղը XVIII դարից սկսած անվանվում է 
տնտեսական1 աշխարհագրություն: Այդ անվանումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 
և՛ տնտեսագիտությունը, և՛ տնտեսական աշխարհագրությունն ուսումնասիրում են միևնույն 
օբյեկտը` տնտեսությունը, բայց տարբեր տեսանկյուններից: Եթե տնտեսագիտությունն 
ուսումնասիրում է տնտեսության կազմակերպման ու կառավարման հարցերը, ապա տնտե-
սական աշխարհագրությունը` տնտեսության տարածքային բաշխման (տեղաբաշխման) հար-
ցերը: Պատկերավոր ասած` տնտեսագիտությունը փորձում է գտնել այն հարցի պատասխանը, 
թե ինչպե՞ս կազմակերպել տնտեսական գործունեությունը, որ դրա շնորհիվ ստացվի մեծ օգուտ 
(շահույթ), իսկ տնտեսական աշխարհագրությունը` թե ո՞ր տարածքներում տեղաբաշխել տնտե-
սական օբյեկտները (օրինակ` գործարանները, գյուղատնտեսական տնկատափերը), որ այդ 
տեղաբաշխման շնորհիվ ստացվի մեծ օգուտ (շահույթ):

XX դարում վերոնշյալ հարցերից բացի տնտեսական աշխարհագրության առջև ծառացան 
նոր և ավելի բարդ խնդիրներ: Նախկինում տնտեսական աշխարհագրության ուշադրության 
կենտրոնում էին բնակչության, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի 
տեղաբաշխման հարցերը, իսկ նոր ժամանակներում տնտեսական աշխարհագրությունն իր 
ուշադրությունը կենտրոնացրեց նաև մարդու գործունեության նոր ձևերի` գիտության, հանգստի 
կազմակերպման, սպասարկման, նույնիսկ հանցագործությունների տարածման և սոցիալական 
այլ հարցերի ուսումնասիրության վրա:

Այսպիսով` տնտեսական աշխարհագրությունն, ըստ էության, սկսեց ուսումնասիրել ոչ 
միայն տնտեսական, այլ նաև սոցիալական երևույթների տարածման հարցերը: Այդ պատճառով 
էլ տնտեսական աշխարհագրությունը վերանվանվեց տնտեսական և սոցիալական, սոցիալ-
տնտեսական կամ էլ հասարակական աշխարհագրություն:

Եվ վերջապես, վերջին մի քանի տասնամյակում վերոնշյալ հարցերին ավելացավ նաև 
էկոլոգիական հիմնահարցը, որը հետևանք է բնության վրա հասարակական ներգործության 
մասշտաբի մեծացման, չվերականգնվող բնական ռեսուրսների սպառման (պարպման) ու 
բնական միջավայրի քայքայման:

1 «Տնտեսական» անվանումը գիտական շրջանառության մեջ է ներդրել ռուս խոշորագույն գիտնական Մ. 
Լոմոնոսովը:
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Այսպիսով` հասարակական աշխարհագրությունն ուսումնասիրում է բնակ չության և 
տնտեսության տեղաբաշխման օրինաչափությունները ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև` այդ 
տեղաբաշխման տեղական առանձնա հատկությունները որոշակի տարածաշրջաններում ու 
երկրներում: 

Կա հասարակական աշխարհագրության մեկ այլ սահմանում ևս. հասարակական 
աշխարհագրությունը գիտություն է, որի ուսումնասիրության առարկան տարածքային զուգակ-
ցություններն են (օրինակ` գյուղերի, քաղաքների, ճանապարհների, փոխադարձաբար կապված 
արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների, հանգստի ու առողջապա-
հական օբյեկտների համակարգեր):

Հասարակական աշխարհագրությունը մյուս բոլոր գիտությունների նման, ունի որոշակի 
խնդիրներ, որոնք մարդկային հասարակության զարգացմանը զուգընթաց ավելի շատանում և 
բարդանում են: Եթե նախկինում աշխարհագրության հիմնական խնդիրը մարդու շրջակա 
միջավայրի տնտեսության տեղաբաշխման նկարագրությունն էր, ներկայումս հիմնական 
խնդիրը այդ տեղաբաշխման վերլուծությունն ու գնահատումն է: Հասարակական աշխար-
հագրության գլխավոր խնդիրն է` պատասխանել այն հարցին, թե որքանով է ճիշտ տեղա-
բաշխված այս կամ այն գործարանը, գյուղատնտեսական մշակաբույսի դաշտը կամ ատոմային 
էլեկտրակայանը:

Ներկայումս հասարակական աշխարհագրության գլխավոր խնդիրներն են.
ա) առավելագույն խորությամբ ուսումնասիրել և ճանաչել մադու շրջակա միջավայրի 

ինքնազարգացման և ինքնակառավարման սահմանները, որպեսզի մարդու տնտեսական 
գործունեությունը կազմակերպվի այնպես, որ երբեք չխախտվեն այդ սահմանները և շրջակա 
միջավայրը պահպանվի այնպիսի վիճակում, որը հնարավորություն կընձեռի մարդկությանը 
մշտապես ապահովել անհրաժեշտ բնական ռեսուրսներով,

բ) խորը ուսումնասիրել բնակչության և տնտեսության տեղաբաշխումը և ապա` գնահատել, 
այսինքն` որոշել, թե այդ տեղաբաշխումն ինչքանո՞վ է ճիշտ և ինչքանո՞վ է նպաստում երկրի 
հասարակական զարգացմանը: Այդ գնահատման համար օգտագործվող չափորոշիչը 
տնտեսության տեղաբաշխման արդյունավետությունն է, որն արտահայտում է, թե որքա՞ն 
նյութեր, էներգիա, աշխատաժամանակ և դրամ է ծախսվել և դրա դիմաց ի՞նչ արդյունք է 
ստացվել,

գ) կանխատեսել բնության վրա մարդու գործունեության ազդեցության բոլոր հնարավոր 
հետևանքները: Այս խնդիրն առավել կարևորվեց այն պատճառով, որ բնության վրա անխոհեմ 
ազդեցության հետևանքով Երկրագնդի տարբեր մասերում առաջացան բազմաթիվ 
բացասական երևույթներ: Դրանցից են, օրինակ` Սևանա և Արալյան լճերի ջրի մակարդակների 
իջեցումն ու դրա հետևանքով առաջացած էկոլոգիական ծանր իրավիճակը կամ էլ` Աֆրիկայի 
անապատային տարածքի ընդարձակումը սավաննաների տարածքի հաշվին:

Այսպիսով` XX դ. կեսից հետո փոփոխվել են հասարակական աշխարհագրության դերն ու 
խնդիրները. սոսկ աշխարհագրական փաստեր նկարագրող գիտությունից աշխարհագրությունը 
դարձել է դրանք բացատրող, ինչպես նաև` մարդկության համամոլորակային և տարածա-
շրջանային հիմնախնդիրների լուծմանը մասնակցող գիտություն:

Հասարակական աշխարհագրությունը սերտորեն կապված է հարակից մի շարք գիտու-
թյունների հետ և օգտվում է դրանց դրույթներից ու հետազոտություններից: Դրանցից են` օրի-
նակ` տնտեսագիտությունը, պատմությունը, սոցիոլոգիան, քաղաքագիտությունը, ժողովրդա-
գրությունը:




