
مجال الصحة
التحدي الثالث



مجال الصحة  
مدى تمتع الفرد أو األسرة بالصحة الجسدية والعقلية 

والنفسية. 

التحدي الثالث 

03 
تبني أسلوب حياة 

صحي 

      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 

تبني أسلوب حياة صحي. 

       الـحياة الـصحية هـي الـعادات الـيومـية الـتي يـمارسـها الـشخص وتـساعـده عـلى الـشعور 

بالنشاط، والصحة، وقلة اإلجهاد والتوتر، كما تقلل من خطر اإلصابة باألمراض. 

        لـذلـك نـحتاج مـساعـدة الـمجتمع عـلى تـبني مجـموعـة مـن الخـطوات واإلجـراءات 

واالسـتراتـيجيات لـتحقيق أسـلوب حـياة صـحي مـثالـي ، وفـيما يـلي بـعض األسـئلة 

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

كيف بإمكاننا مساعدة المجتمع على تبني أسلوب حياة 
صحي ووقائي يساهم في الحد من األمراض؟ 

ن من زيادة عدد 
ِّ
مك

ُ
كيف بإمكاننا تحفيز سلوكيات ت

ممارسي الرياضة في المجتمع السعودي لرفع جودة 
حياتهم؟ 

كيف بإمكاننا تطوير ألعاب رياضية جديدة مبتكرة تستهدف 
طالب المدارس والجامعات لترفع من كفاءة نشاطهم 

البدني؟ 

       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: 

كلمات مفتاحية: 

       ستساعدك الكلمات المفتاحية على استلهام الفكرة والتي ستركز على أحد 
الكلمات المطروحة كمفتاح لبدء صياغة الفكرة.

حياة صحية:  
 مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تحسين مستوى صحة األفراد والوقاية من 

األمراض مما يؤدي في النهاية إلى االرتقاء بمستوى الحياة بشكل عام. 

العادة:  
 سلوك مكتسب يتم اتباعه بانتظام حتى ُيصبح سلوك نمطي إيجابي أو سلبي يتبعه 

الفرد بطريقة ال إرادية ويؤثر على حياته. 
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الحياة الصحية تتكون من: 

السالم الداخلي 

الهدوء الداخلي 

االنفتاح على اإلبداع 

الثقة في المعرفة الداخلية

مواقف الدعم الذاتي

 أفكار ووجهات نظر إيجابية

 صورة ذاتية إيجابية

 التغذية

الرياضة

النوم الكافي

إدارة اإلجهاد والتوتر

االستقرار الذاتي

•الصحة الجسدية



أرقام وإحصائيات: 

%17.40 من سكان المملكة يمارسون الرياضة ألكثر من 
150 دقيقة في األسبوع لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر.

المصادر: 
•

مسح ممارسة الرياضة لألسر بالمملكة   •
مسح المعلومات الصحية  •

أرجعت اإلحصائية أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي 
في السعودية إلى عدم الرغبة في ممارسة الرياضة بنسبة 

%44.73 مقابل عدم توفر الوقت الكافي بنسبة 29.74% 
وبلغ مبرر عدم وجود مرافق مهيأة في الحي %13.06 أما 

نسبة اإلصابة أو العجز فبلغت 10.83%.

حسب إحصاءات وزارة الصحة السعودية لعام 2020، بلغت 
معدالت السمنة بين السعوديين 59%، منهم %28.7 

، و %31 يعانون زيادة في 
ً
تخطوا الوزن وأصبحوا بدناء فعليا

 فما فوق.
ً
الوزن وذلك في الفئة العمرية من 15 عاما

بلغت نسبة السمنة في األطفال ما قبل االلتحاق 
بالمدرسة 6%، بينما وصلت بين األطفال في سن الدراسة 

إلى 9.3%.

%53.6 من المجتمع السعودي يتناولون وجبتين فأكثر في 
، ويبحث 55% من مرتادي المطاعم عن 

ً
المطاعم أسبوعيا

وجبات بسعرات أقل، ويتجه 58% منهم إلى الخيارات 
الصحية.

%62.94 من األسر ال تشتري المنتجات العضوية على 
مستوى المملكة.

•
مسح البيئة المنزلي لعام 2021 (الهيئة العامة لالحصاء)

https://www.stats.gov.sa/ar/news/315#:~:text=%D9%88%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8B%D8%A7%20%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D9%81%D8%A5%D9%86%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20150%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D9%81%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%20(
https://www.moh.gov.sa/Ministry/Statistics/Documents/Final%20book.pdf
https://www.stats.gov.sa/ar/1122


#فكرـلبكرة 


