
 

 هر السكانية                                           % الجنوبي %     % الجنوبي  %                                                                           نظريات المدخل  المحافظ  في تفسير الظوا

 افكارة واراءة  مؤلفاته واهتماماته  اسم  العالم

 رهربرت سبنس 
 1091) مبادئ البيولوجيا  ( عام مؤلفه  

 اهتم بالتطور البيولوجي االجتماعي للقوى الطبيعية

الحدظ للدة النسدل بديل    -هندا  تعدارب بديل التناسدل والنادوا الدذاتي       -الغذاء الجيد يزيدد القددرة علدل التناسدل      -

 تختفي مع مايصاحبها مل أمور أخرى   مشكلة تزايد السكال س  -السيدات المنشغالت بالمهل الفكرية  

 كوارد جيني

 )اثر السكال في تطور المجتمع(مؤلفه  

 1011عام 

 اهتم بدراسة التغير السكاني

( تقدل التقددم واالزدهدار( معددل خصدوبه عدالي مدع تبدايل فدي الطبقدات ) النشدةةمراحدل وهدي ) 3سلم بدال المجتمدع يمدر  بد 

( يقدل عددد السدكال بسدبه الهجدرة مدل المنداط  االادمحالل والفنداءكال بالرفاهيه )الخصوبه وينتعش االلتصاد ويشعر الس

 الريفيه الل الحارية لنمو التصنيع والتوسع هنا  ويؤدي الل اهمال ارااي المزارعيل في الريف

 اكسندر كارسوندز
 مؤلفه ) سكال العالم (

 اهتم بدراسة الظواهر السكانيه

(  القلدهاذا كال متوسط دخل الفرد  في االزدياد اي ال السكال عندد حدد       )   -امور  3سلم بال المجتمع يكول واحد مل 

(  اذاكدال متوسدط دخدل الفدرد فدي  كثدرةاذا كال متوسدط دخدل الفدرد اخدذ فدي الهبدوط تددريجيا  أي ال السدكال فدي ازديداد ) 

 (   االمثلاستقرار أي ال السكال عند حد ) 

 كنجزلي ديفز

ية التغير واالستجابة في التاريخ نظر  ) مقالة 

 ( الديموجرافي والحديث

 اهتم بمواوع السكال

يددرفب النظريددات التددي تحدداول تفسددير التغيددر االجتمدداعي )وهددو مددل اكثددر علمدداء المدددخل المحددافظ حرصددا علددل التددوازل( 

للمحافظدة علدل  البنداء تدوازل بالرجوع الل عامل واحد ) كالعامل االلتصدادي مدثال( بدل يدرا ال المجتمدع داممدا يميدل نحدو ال

 االجتماعي   حاول تطبي  نظريتة علل  التطور السكاني في الدول المتقدمه واهم هذه الظروف )هبوط المواليد(  

 % الجنوبي %                                                الظواهر السكانيةنظريات المدخل الراديكالي  في تفسير % الجنوبي  %                                                                           

 افكارة واراءة  اسم  العالم

واتاد  مدل ذلد  تدراكم  =  الدراس مدالي( يسلم بال العالم يمر بمراحل متباينة وذل  بسبه االرتباط بالنظام االلتصادي ويدعم تل  النظريدة لدراسدة النظدام  رأس المالفي مؤلفة  ) كارل ماركس

 ؤسوبذل  ينتهي الفقر والب  االشتراكيراس المالي يتسبه في وجود فامب سكاني      ويتولع ال الحل  لذل  هو النظام 

النظدام اه العمدل /// وعكدس ذلد  فدي ظدل وجدود فدامب سدكاني بسدبه الطبيعدة واالسدتغاللية بديل العمدال واربد يدؤدي الدل  النظام الراس مالينفس نظرية كارل ماركس تقريبا      ريابوشكيل

 ليس هنا  فامب سكاني نتيجة للطبيعة المتوازنه في االهداف  والوسامل بيل العمال وارباه العمل   االنتاا االشتراكي

ندوع العمدل ( أي فدر  العمدل المتاحده الفدراد المجتمدع     ) لدوهمقددار العمدل المطعوامدل  ) 3نفس نظرية كارل ماركس تقريبا      اال  انه يرى ال النمو السدكاني يتولدف علدل  سيدني كونتز

 ( تحول االسرة مل وحدة انتاا الل وحدة استهال الوظامف االلتصادية لالسرة( أي العامل الذي لديه حرفه او مهاره مل عدمه ) المطلوه

كانية واتجاهدات الخصدوبة فدي الددول الناميدة     واذا كدال كدارل مداركس يحمدل الدراس ماليدة اسدباه تطدر  الدل دراسدة الظدواهر السد نفس نظرية كارل ماركس تقريبا      اال انه كوزولوف

 العوامل المادية  / غير مباشر1 عوامل بيولوجيه ونفسيه/ مباشر 1الفامب السكاني فال كوزولوف يحمل االستعمار  اسباه ذل       كما انه حدد عامليل يؤثرال علل االنجاه 


