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مجال الصحة  
مدى تمتع الفرد أو األسرة بالصحة الجسدية والعقلية 

والنفسية. 
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رفع جودة الصحة 
النفسية 

       مـن خـالل عـدة جـوالت بـحثية ركـزت عـلى اسـتطالع  رأي  شـمل أكـثر مـن 750 شـاب 

وشـابـة حـول الـمملكة وإجـراء عـدد مـن الـمقابـالت الـفرديـة وورش عـمل مـع خـبراء 

ورواد أعـمال فـي مـجال الـصحة وصـلنا لـعدد مـن التحـديـات فـي مـجال الـصحة مـنها 

أ 
ّ
رفـع جـودة الـصحة النفسـية لـلمجتمع حـيث أن الـصحة النفسـية جـزء أسـاسـي ال يتجـز

من الصحة.  

       تـعتبر الـصحة النفسـية والـمعافـاة مـن األمـور األسـاسـية لـتوطـيد قـدرتـنا الجـماعـية 

والـفرديـة عـلى الـتفكير، الـتأثـير، والـتفاعـل مـع بـعضنا الـبعض كبشـر، وكسـب لـقمة 

الـعيش والـتمتع بـالـحياة. وعـلى هـذا األسـاس، نـحتاج إلـى رفـع جـودة الـصحة النفسـية 

لــلمجتمع وذلــك لــزيــادة حــيويــته وفــاعــليته وإنــتاجــه، وفــيما يــلي بــعض األســئلة 

المحفزة لألفكار لتساعدك على تقديم فكرة محددة وواضحة.  
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أسئلة تحفيزية: 

كيف بإمكاننا رفع جودة الصحة النفسية لدى شباب 
المجتمع لزيادة كفاءتهم ومساهماتهم في المجتمع؟ 

كيف بإمكاننا مقاومة اآلثار السلبية الناتجة عن تأثير العالم 
الرقمي لتعزيز الصحة النفسية لدى الشباب والطالب؟  

كيف بإمكاننا تطوير كفاءات مقدمي خدمات الرعاية 
النفسية لتعزيز الصحة النفسية لدى شباب المجتمع؟

       قمنا بإضافة مجموعة من األسئلة التحفيزية لكل تحدي وذلك لمساعدتك 
للوصول ألفضل فكرة مميزة ومحددة يمكن تقديمها.



       الهدف من هذه التعريفات هو بناء فهم مشترك للمصطلحات التي 
.
ً
تتضمنها األسئلة التحفيزية وذلك للمساعدة في فهم التحدي جيدا

تعريفات هامة: 

الصحة النفسية:  
حالة العافية التي يحقق فيها الفرد قدراته الذاتية، ويستطيع مواكبة ضغوط الحياة 

العادية، ويكون قادر على العمل اإليجابي والمثمر، ويمكنه اإلسهام في مجتمعه. 

كلمات مفتاحية: 

       ستساعدك الكلمات المفتاحية على استلهام الفكرة والتي ستركز على أحد 
الكلمات المطروحة كمفتاح لبدء صياغة الفكرة.
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بعض من االضطرابات النفسية: 
فرط الحركة وتشتت االنتباه، اضطراب الفصام، قلق االنفصال، الرهاب االجتماعي 
اضطراب القلق النفسي، كرب ما بعد الصدمة، الوسواس القهري، اضطراب الذعر 

أحد أهم مسببات االضطرابات النفسية: 
اإليذاء -  التنمر - اإلهمال 



معلومات وإحصائيات: 

%34 من السعوديين تم تشخيصهم باضطرابات الصحة 
النفسية خالل فترة من فترات حياتهم.

من بين كل 5 من الشباب السعودي يتم تشخيص 2 
(24-15 عاما) باضطرابات الصحة النفسية خالل فترة من 

فترات حياتهم.

%9 من اإلناث السعوديات شخصن باالكتئاب خالل فترة من 
فترات حياتهم.

%80 من السعوديين الذين شخصوا باضطرابات حادة في 
الصحة النفسية ال يسعون لتلقي أي عالج.

المصادر: 
•

المسح الوطني السعودي للصحة النفسية

%13.6 من السعوديين يسعون لتلقي العالج الضطراباتهم 
النفسية في فترة من فترات حياتهم.

http://www.healthandstress.org.sa/Results/Saudi%20National%20Mental%20Health%20Survey%20-%20Technical%20Report%20(Arabic).pdf


#فكرـلبكرة 


