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 ٦٠٧ عنزيفريح ال. د.إعداد أ

  

  يفوزية يوسف النفيس ثـــــاسم الباح
تقييم وتقدير بعض المقاييس الديموجرافيـة لدولـة         ثــــعنوان البح

  الكويت
  القاهرة ةـــــــجامع

  معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية ةــــــــكلي
  اإلحصاء م ــــــــقس

  )م١٩٧٣(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 تحقيق الرفاهيـة لـه      ىتهتم دولة الكويت بنهوض شعبها والعمل عل      
برفع مستواه االجتماعي والثقافي، حتى يلحق بركـب التقـدم والحـضارة             

وأمر هذا شأنه يستلزم االستفادة مـن البيانـات         . والسير به إلى  حياة أفضل     
 المختلفة التي أجريت بالجولة، والخروج منها بالمؤشرات    ت للتعدادا التفصيلية

الديموجرافية المختلفة التي تفيد أساسا عملية التخطيط الـذي أولتـه الدولـة           
  .اهتماما كبيرا في السنوات األخيرة

  منهج الدراسة
 المختلفة التي أجريت بالدولة اإلجمالي      تتناولت هذه الرسالة التعدادا   

 ثم اقتصرت بعد ذلـك علـى الـسكان          - وغير كويتيين    نويتيي ك –السكان  
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السن لهم للوقوف على مدى دقة كل تعـداد         ات  الكويتيين، حيث تم تقييم بيان    
بالنسبة للتعدادات األخرى، وكذلك قياس وتقدير وتحليل بعـض المؤشـرات           
الديموجرافية عن اإلنجاب والوفيات، كما تضمنت المحاولة األولـى لبنـاء           

، وكذلك تقدير عـدد الـسكان       ١٩٧٠لحياة الكاملة والمختصرة عام     جداول ا 
 إلى عـام  ١٩٧٠وبعض المعدالت الحيوية خالل فترة إسقاط امتدت من عام     

  . طبقا ألربعة فروض مختلفة٢٠٠٠
ل كـل هـذه     ووقد استهدفت الباحثة أثناء إعدادها للرسالة أن تتنـا        

ألخرى األكثر تفصيال  التخصصية اتالموضوعات لتكون أساسا هاما للدراسا
  .لكل موضوع على حدة

 األول منها تعدادات السكان،     :وقد اشتملت الرسالة على أربعة أبواب     
وتضمن الباب الثاني دراسة اإلنجاب، أما الباب الثالث فقد اشتمل على دراسة   

، وأخيرا تنـاول    ١٩٧٠الوفيات وبناء جداول الحياة الكاملة والمختصرة عام        
  .اسة اإلسقاط السكانيالباب الرابع در

  استنتاجات الدراسة
  :تعداد السكان في دولة الكويت -١

قامت دولة الكويت بإجراء أربعة تعدادات عامة للسكان بها في أعوام     
وقد اتبعت في هـذه التعـدادات طريقـة         . ١٩٧٠،  ١٩٦٥،  ١٩٦١،  ١٩٥٧

ين  عليها في التعـداد ت مع إدخال بعض االستثناءاDe Factoالتعداد الفعلي 
  .الثالث والرابع بهدف إحكام وعدم إسقاط أحد من التعداد
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 ٧٣٩،  ٤٦٧،  ٣٢٢،  ٢٠٦ولة حوالي   دوقد بلغ إجمالي عدد سكان ال     
. على الترتيب ١٩٧٠،  ١٩٦٥،  ١٩٦١،  ١٩٥٧ألف نسمة في تعدادات أعوام      
الغالبية العظمى مـن    ) الوافدين بغرض العمل    (ويمثل السكان غير الكويتيين     

، %٥٣ حوالي   ١٩٧٠كان، حيث بلغت نسبتهم في تعداد عام        إجمالي عدد الس  
  .للسكان الكويتيين % ٤٧مقابل 

وقد تطورت أعداد الذكور الكويتيين واإلناث الكويتيات خالل الفترة         
، حيث زاد عدد كل منهم بما يعادل ثالثـة          ١٩٧٠ على عام    ١٩٥٧من عام   

  .١٩٥٧ عما كان عليه في عام ١٩٧٠أمثاله في عام 
نسبة للذكور غير الكويتيين واإلناث غير الكويتيات، فبـالرغم         أما بال 

من زيادة عدد الذكور بمقدار ثالثة أمثال فقط بين التعدادين المذكورين، فقـد             
 بما يعادل سبعة أمثاله عما كان عليه في عام          ١٩٧٠زاد عدد اإلناث في عام      

ـ           ١٩٥٧ لـى  إا  ، وزيادة عدد اإلناث بنسبة أكبر من عدد الذكور تعزي أساس
الزيادة في هجرتهم للدولة وكذلك تزوج بعض العـاملين غيـر الكـويتيين             

  .مواصطحابهم لزوجاتهم وإحضار بعض المتزوجين أصال لعائالته
  
  
  
  
  
  


