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رسالة من صاحب السمو املليك،
رئيس مجلس األمناء

مقدمة الباحثین الرئيسيني

بسم لله الرحمن الرحیم

كان إجراء املسح الوطني للصحة النفسية أحد التطلعات التي لطاملا راودت املهنيني واألشخاص املعنيني بالصحة النفسية؛ حيث 
أعربوا عن أملهم يف إتاحة الظروف املالمئة، حتى يتسنى لهم أداء هذه املهمة.

لقد أدركنا منذ بدء املسح الوطني للصحة النفسية (الصحة واإلجهاد) عدم سهولة هذه املهمة بأي حال، والحاجة إىل بذل جهود 
هائلة لتحقيقها. ومع ذلك، كان إرصارنا هو الدافع الستكاملها وإنجازها َوفًقا ألفضل املعايري املهنية والعلمية.

كانت هذه املسرية مفعمة بالحامس، ومليئة بالتحديات والصعوبات. ففي تلك األحيان التي راودنا فيها الشعور بالخوف، سارعنا 
الحبيب  وطننا  وحاجة  يضيفها،  التي  الكبرية  والقيمة  املرشوع،  هذا  من  النبيل  الهدف  بتذكر  قدراتنا،  وصقل  قوانا،  استجامع  يف 

ومجتمعنا ملثل هذه املشاريع.

اليوم -ونحن عىل مشارف انتهاء هذا املرشوع النبيل- يغمرنا الشعور بالفخر إزاء إنجازاتنا، والثقة بأّن جهودنا -وبفضل الله- مل تضع 
سًدى. كان هذا املسح مبثابة تجربة تعليمية انتفع منها العديد من الشباب والشابات، يف صقل خرباتهم، وتنمية قدراتهم، وتوسيع 
نطاق التعلُّم. إنّنا نتقدم بالشكر إىل أعضاء فريق العمل الرائع عىل كل ما بذلوه، وجميع الداعمني والرعاة من القطاعات الحكومية 

والخاصة، ومؤسسات املجتمع املدين، عىل مساندتهم الدامئة لهذا املرشوع الوطني.

وأخرياً, نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا وطننا وقياداتنا.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

تأيت الرعاية الصحية، من حيث األهمية، مبارشًة بعد احتياجات اإلنسان األساسية، كاألكل والرشب والتنفس. تعد االضطرابات 
النفسية إحدى املشكالت الصحية الرئيسية التي تواجهها املجتمعات عىل الصعيد العاملي، حيث ميتد أثرها ليشمل كافة 

األعامر من كال الجنسني، ومختلف املستويات االجتامعية واملادية.

450 مليون شخص يف العامل يعانون من اضطرابات نفسية. ومع ذلك، مثة قلق كبري بشأن اتساع  أّن  تشري التقديرات إىل 
الفجوة بني حجم مسألة االضطرابات النفسية والخدمات املتاحة، مام دفع منظمة الصحة العاملية إلطالق املسح العاملي 

للصحة النفسية.

السعوديني  الباحثني  نخبة من  امتداًدا لهذه املبادرة، حيث توىل قيادته  النفسية  للصحة  السعودي  الوطني  يعد املسح 
األكفاء، بالتعاون مع العديد من املنظامت الحكومية والخاصة واملؤسسات العلمية املحلية والدولية.

لقد استغرق إجراء البحث مثاين سنوات، قام خاللها الفريق البحثي بزيارة مناطق اململكة املختلفة، وإجراء مقابالت مع أكرث 
من 4000 رجل وامرأة، من أكرث من 2000 أرسة. أُجريت هذه املقابالت باتباع أعىل معايري الجودة املتعلقة بالسلوك العلمي 
واألخالقي. بناء عىل ذلك، يُرس مركز امللك سلامن اإلعالن عن تبنيه لهذا املرشوع الوطني املتميز، وتقدميه كهبة لهذا 

الوطن العظيم وشعبه الويف.

االمیر سلطان بن سلامن بن عبدالعزیز

رئیس مجلس األمانة
مركز امللك سلامن ألبحاث االعاقة

د. یاسمین التویجري
مستشفى امللك فیصل التخصيص

أ د عبدلله السبیعي
جامعة امللك سعود/ مركز 

ادراك الطبي

د. عبدالحمید الحبیب
وزارة الصحة
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التنفيذي



مبادرة املسح العاملي للصحة النفسیة

الرئيسية،  العامة  الصحة  مشاكل  إحدى  النفسية  الصحة  اضطرابات  متثل 
العاملية  الصحة  منظمة  ذلك  دفع  وقد  العاملي.  الصعيد  عىل  والسائدة 
جامعة  مع  بالتعاون  النفسية،  للصحة  العاملي  املسح  مبادرة  لبَدء   (WHO)
الوطني  املسح   2010 عام  يف  السعودية  العربية  اململكة  بدأت  هارفارد. 
العاملي  املسح  مبادرة  من  كجزء   ،(SNMHS) النفسية   للصحة  السعودي 

للصحة النفسية، والتي أُجريت يف أكرث من 33 دولة حتى اآلن.

املنھجیات

 أجرى القامئون عىل املسح الوطني السعودي 
مقابالت   2016 عام  ديسمرب  يف  النفسية  للصحة 
ترتاوح  الذين  واإلناث،  الذكور  من  أفراد   4004 مع 
ليكونوا  اختريوا  حيث  سنة،   65-15 بني  أعامرهم 
النسخة  كانت  السعودي.  املجتمع  متثل  عينًة 
املركبة  الدولية  التشخيصية  للمقابلة  السعودية 
هذه  خالل  املستخدم  االستبيان  هي   (CIDI 3.3)

املقابالت.

املستجيبني  منازل  يف  املقابالت  أُجريت 
الكمبيوتر  أجهزة  باستخدام  (املشاركني)، 
العالية.  والجودة  الدقة  لضامن  وذلك  املحمولة، 
 2000 من  أكرث  املسح  جمع  فقد  ذلك،  جانب  إىل 
عىل  الحصول  بعد  املستجيبني،  من  لعاب  عينة 

موافقة إضافية منهم.

علم  مختربات  إىل  اللعاب  عينات  جميع  أُرِسلت 
التخصيص،  فيصل  امللك  مستشفى  يف  الوراثة 
ومركز األبحاث بالرياض، إلجراء املزيد من التحليالت. 
هذه  من  املأخوذ  النووي  الحمض  سيُستخدم 
الوراثية  الخطر  عوامل  دراسة  يف  العينات 
املتعلقة باضطرابات الصحة النفسية السائدة يف 

املجتمع السعودي.

يسعى  حديث،  وطني  مسح  هو  النفسية  للصحة  السعودي  الوطني  املسح 
العربية السعودية.  النفسية يف اململكة  الصحة  إىل اإلملام بجميع جوانب 

تسعى الدراسة إىل فَهم ما ييل:

املجتمع  عىل  تشّكله  الذي  والعبء  النفسية  الصحة  اضطرابات  تفيش   (1)
السعودي.

(2) األفراد األكرث عرضة لإلصابة يف اململكة العربية السعودية.

العربية  اململكة  يف  النفسية  الصحة  خدمات  لتقديم  الطرق  أفضل   (3)
السعودية. تكمن أهمية هذا املرشوع يف تزويد األطباء وصانعي القرار يف 
ذات  والتأهيلية  والعالجية،  الوقائية،  الخدمات  لتوفري  برؤية  الصحة،  مجال 

الصلة يف اململكة.

املسح الوطني السعودي للصحة النفسية
النتائج

%34 من السعوديني تنطبق عليهم معايري تشخيص 
اضطرابات الصحة النفسية يف بعض األوقات.

%83 من السعوديني الذين ُشخِّصوا باضطرابات حادة يف 
الصحة النفسية ال يسعون لتلقي أي نوع من العالج.

%8.5 من السعوديني الذين ُشخِّصوا باضطرابات حادة 
يف الصحة النفسية يلتمسون العالج من 

رجال الدين واملعالجني غري الطبيني.

2 من كل 5  من الشباب السعودي تنطبق 
عليهام معايري تشخيص اضطرابات الصحة النفسية 

يف بعض األوقات.

%5 فقط من السعوديني يسعون لتلقي العالج 
الضطراباتهم الصحية النفسية يف إحدى السنوات.

اضطرابات الصحة النفسية األكرث شيوًعا يف اململكة هي: اضطراب قلق االنفصال, 
اضطراب نقص االنتباه/فرط الحركة, االضطراب االكتئايب الرئييس, الرهاب 

االجتامعي, اضطراب الوسواس القهري.

تؤثر اضطرابات الصحة النفسية عىل 
السعوديني األكرث تعلياًم.
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املرشوع:
املعلومات

األساسية
والنتائج



امللخص التنفيذي

املعلومات األساسية للمرشوع

إحدى  النفسية  الصحة  اضطرابات  تعد 
الصحة  تواجهها  التي  الرئيسية  املشاكل 
العاملي،  الصعيد  عىل  والسائدة  العامة، 
مبختلف  األفراد  جميع  عىل  تؤثر  حيث 
وأوضاعهم  وثقافاتهم  أعامرهم 
ذلك،  جانب  إىل  واالقتصادية.  االجتامعية 
األرضار  من  العديد  يف  تتسبب  فإنّها 
الشخيص،  الصعيد  عىل  الجسيمة 
مام  الوظيفي،  واألداء  واالجتامعي، 
هائلة،  اجتامعية  تكاليف  تكبد  إىل  يؤدي 
خدمات  واستخدام  باإلنتاجية،  تتعلق 
العربية  اململكة  أصبحت  الصحية.  الرعاية 
دول  أولىى   2010 عام  يف  السعودية 
إىل  تنضم  التي  الخليجي  التعاون  مجلس 
النفسية،  للصحة  العاملي  املسح  مبادرة 
هارفارد،  جامعة  مع  بالتعاون  تدار  والتي 
اآلن.  حتى  دولة   33 من  أكرث  يف  وأُجريت 
بني  الفجوة  لسد  املبادرة  هذه  أُطلِقت 
الصحة  خدمات  يف  والعرض  الطلب 

النفسية.

اإلعاقة،  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  أجرى 
للصحة  السعودي  الوطني  املسح 
ن الرشكاء الداعمون كالًّ من  النفسية. تضمَّ
مستشفى امللك فيصل التخصيص، ومركز 
والهيئة   ،(MOH) الصحة  ووزارة  األبحاث، 
االقتصاد  وزارة  يف  لإلحصاء  العامة 
والتخطيط، وجامعة امللك سعود بالتعاون 
وجامعة  العاملية،  الصحة  منظمة  مع 
هارفارد، وجامعة ميشيغان، آن آربور. وقد 
مّول املسح كلٌّ من: سابك، ومدينة امللك 
ووزارة  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد 

الصحة، وجامعة امللك سعود. 

يف  النفسية  الصحة  اضطرابات  تعد 
اململكة العربية السعودية مسألة تتعلق 
العامل  دول  غرار  عىل  العامة،  بالصحة 
السابقة  الدراسية  األبحاث  ركّزت  األخرى. 
واملتعلقة باضطرابات الصحة النفسية يف 
فئات  عىل  السعودية  العربية  اململكة 
املثال:  سبيل  (عىل  السكان  من  معينة 
الرعاية  مراكز  أو  املستشفيات  مرىض 
وعينات  الطالب)،  أو  األولية  الصحية 
حدة،  عىل  منطقة  بكل  الخاصة  املجتمع 
واضطرابات محددة          ( كاالكتئاب). نظرًا 
النفسية  لالضطرابات  امللموس  للتأثري 
املختلفة، وتكلفتها عىل الفرد واملجتمع، 
دراسة  إلجراء  ماّسة  حاجة  هناك  كانت 
يف  النفسية  للصحة  وطنية  مجتمعية 
الوضع  لبيان  السعودية  العربية  اململكة 
بصفة  للسكان  النفسية  للصحة  الحايل 
الوطنية  سياستها  ولتوجيه  عامة، 

وعالجها واألبحاث املتعلقة بها.
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للصحة  السعودي  الوطني  املسح  يعد 
إىل  يسعى  حديثًا  صحيًّا  مسًحا  النفسية 
تقدير العبء الذي تشكله اضطرابات الصحة 
السعودية.  العربية  اململكة  يف  النفسية 
 1- تشمل أهداف هذا املسح فهم كلٍّ من: 
مدى تفيش اضطرابات الصحة النفسية.   -2 
اململكة  يف  للخطر  عرضًة  األكرث  األفراد 
العربية السعودية. -3 أفضل الطرق لتقديم 
اململكة  يف  النفسية  الصحة  خدمات 
العربية السعودية.                                                       

استخدم املسح عينة وطنية متثيلية، تألَّفت 
الذين  واإلناث،  الذكور  من  أفراد   4004 من 
حيث  عاًما،   65 و   15 بني  أعامرهم  تراوحت 
وجًها  املقابالت  أجريت  عشوائيًّا.  اختريوا 
لوجه يف منازل املشاركني، باستخدام أداة 
للمقابلة  السعودية  (النسخة  املسح 
وعرب   ،((CIDI3)املركبة الدولية  التشخيصية 
الدقة  لضامن  املحمولة،  الكمبيوتر  أجهزة 

العالية، وجودة البيانات التي ُجِمعت.

السعودي  الوطني  املسح  يف  ُجِمَعت 
من  لعاب  عينات  النفسية  للصحة 
املستجيبني (املشاركني)، لتحديد العوامل 
الصحة  باضطرابات  املتعلقة  الوراثية 
م  ستقدِّ السعودية.  سكان  بني  النفسية 
عبء  حول  تقديرات  أيًضا  املسح  هذا  نتائج 
وتعدد  والتدين،  والعته،  األرسية،  الرعاية 
التحتية  والبنية  واالنتحار،  الزوجات، 
للمجتمعات، فيام يتعلق بالصحة النفسية، 
مع الرتكيز عىل احتياجات الرعاية النفسية 

لسكان السعودية.

تزويد  يف  املرشوع  هذا  أهمية  تكمن 
األطباء وصانعي السياسات الصحية، برؤية 
والعالجية  الوقائية  الخدمات  لتوفري 
اململكة  يف  الصلة  ذات  والتأهيلية 
هذا  سيتيح  كذلك  السعودية.  العربية 
الحايل  الوضع  لتحسني  الفرصة  املرشوع 
من  وعالجها،  النفسية  الصحة  الضطرابات 
خالل إنشاء برامج التدخل الوطني للسكان 
السعوديني. ستوجَّه نتائج املرشوع لتعزيز 
املبذولة  الجهود  يف  وستسهم  الصحة، 
باضطرابات  املرتبطة  العار  وصمة  إلزالة 

الصحة النفسية.

1516

املعلومات األساسية للمرشوع



 

الجوف 323 / 78%
الحدود الشاملية 94 / 90%

تبوك 163 / 71% حائل 133 / 73%

القصيم 271 / 68%

املدينة املنورة 241 / 77%
  الرياض 880 / 62%

املنطقة الرشقية
مكة املكرمة 925 / 76%83% / 518

الباحة 146 / 83%

عسري 310 / 76% مجموع العينة هو  4,004 مقابالت مكتملة
معدل االستجابة 61%

معدل التعاون 76%

النتائجمقابالت املسح
تُظهر الخريطة العدد اإلجاميل للمقابالت املكتملة، ومعدالت االستجابة يف املناطق املختلفة يف جميع 

أنحاء اململكة العربية السعودية 
 نسبة حدوث اضطرابات الصحة النفسية خالل مراحل الحياة 

معدل حدوث اضطرابات الصحة النفسية خالل مراحل الحياة يف اململكة العربية السعودية مياثل:

هولندا

31.7%

 

39.3%

نيوزيلندا

37.9%

فرنسا

47.4%

الواليات املتحدة
األمرييكية

معدل االستجابة للمسح والعينة اإلجاملية يف اململكة العربية السعودية متاثل:

اململكة العربية
السعودية

61%
4,004

لبنان

70%
2,857

جنوب
أفريقيا

87.1%
4,351

 
الواليات املتحدة
األمرييكية

70.9%
9,282

أسرتاليا

60%
8,841

من السعوديني ُشخِّصوا باضطراب يف الصحة 
النفسية يف أحد األوقات. 

 34%

34.2%

اململكة العربية
السعودية

66%

34%
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ُشخِّص 2 من كل 5 من الشباب السعودي (15-24 عاًما) 
باضطراب يف الصحة النفسية يف أحد األوقات. 

 

أسرتاليا
الدول
األوروبية

معّدل انتشار اضطرابات الصحة النفسية بني الشباب السعودي مياثل:

%

اململكة العربية
السعودية

الواليات املتحدة
األمرييكية

40% 52.4%26%13.7%

Ag
e 
15
 -2
4

النتائج

اضطرابات الصحة النفسیة واملستوى التعلیمي

اضطرابات الصحة النفسية أكرث شيوًعا بني السعوديني األعىل تعلياًم. 

مُتاثل هذه املعدالت معدالت االنتشار التقديرية، التي توّصلت إليها الدراسة 
األوروبية املتعلقة بالصحة النفسية (بلجيكا، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا). 

%
 6-0

سنوات 
من التعليم 

 9-7
سنوات 

من التعليم 

 15-10
سنوات 

من التعليم 

16 سنة
من التعليم

أو أكرث 

اضطرابات الصحة النفسية والفئة العمرية 

اضطرابات الصحة النفسية أكرث شيوًعا بني الشباب السعودي 

81%
62%63%65%60%

19%
38%37%35%

Ag
e 
15
 -2
4

60%

Ag
e 
15
 -2
4

71%

Ag
e 
15
 -2
4

81%

40%40%29%19%

العمر من
15 - 24

العمر من
25 - 34

العمر من
35 - 49

العمر من
50 - 65

وجود اضطراب يف الصحة النفسية 

عدم وجود أي اضطراب يف الصحة النفسية. 

وجود اضطراب يف الصحة النفسية 

عدم وجود أي اضطراب يف الصحة النفسية. 

اضطرابات الصحة النفسية والفئة العمرية
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معّدل انتشار العالجات التي تُلُقِّيت ملعالجة اضطرابات الصحة النفسية اضطرابات الصحة النفسية األكرث شيوًعا خالل مراحل الحياة يف اململكة العربية السعودية: 

يوضح الجدول أدناه نسبة السعوديني الذين سعوا للحصول عىل أي نوع من العالج الضطرابات الصحة النفسية: 

*العالج الطبي العام يشمل الطبيب العام أو غريه من 
االختصاصيني الصحيني غري العاملني يف مجال الصحة النفسية. 

*تشمل الصحة النفسية االختصاصيني كالطبيب النفيس وعامل 
النفس واملرشد االجتامعي.

*يتضمن العالج غري املشمول يف الرعاية الصحية العالجات 
الروحانية وغري الطبية. 

*أي عالج هو عبارة عن مزيج من العالجات الطبية العامة 
والنفسية وغري الطبية.

*يسعى بعض األشخاص للحصول عىل أكرث من نوع واحد من العالج.

0.0 10.0 20.0

مستوى حدة اضطرابات 
الصحة النفسية 

النتائج

الج
لع

ع ا
نو

الطب العام*

الصحة النفسية**

غري الصحة النفسية***

أي عالج****

مل يتعالج

6.5

6.1

8.5

17.0

83

6.1

3.4

2.1

10.1

89.9

1.6

0.6

0.3

2.6

97.4

2.6

1.5

1.3

4.9

95.1

أيًّا كانت %ال توجد %حادة% متوسطة / معتدلة%
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*العالج الطبي العام يشمل الطبيب العام أو غريه من 
االختصاصيني الصحيني غري العاملني يف مجال الصحة النفسية. 

*تشمل الصحة النفسية االختصاصيني كالطبيب النفيس وعامل 
النفس واملرشد االجتامعي.

*يتضمن العالج غري املشمول يف الرعاية الصحية العالجات 
الروحانية وغري الطبية. 

اضطرابات الصحة النفسية األكرث شيوًعا خالل مراحل حياة اإلناث السعوديات: 

0.0 10.0 20.0

اضطرابات الصحة النفسية األكرث شيوًعا خالل مراحل حياة الذكور السعوديني: 

0.0 10.0 20.0
23

النتائج
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نسبة حدوث االكتئاب خالل مراحل الحياة: 

وصف اضطرابات الصحة النفسية: 

97%

3%

91%

9%

   من اإلناث السعوديات ُشخِّْصن 
                         باالكتئاب يف أحد األوقات. 

   من الذكور السعوديني ُشخِّصوا 
          باالكتئاب يف أحد األوقات. 

نسبة حدوث اضطراب القلق املعمم خالل مراحل الحياة: 

97%

3%

99%

1%

   من اإلناث السعوديات ُشخِّصن 
                         باضطراب القلق املعمم يف أحد األوقات.

   من الذكور السعوديني ُشخِّصوا 
                         باضطراب القلق املعمم يف أحد األوقات. 

اضطراب الهلع

اضطراب  من  يعانون  الذين  األشخاص  يواجه 
متوقعة.  وغري  متكررة  هلع  نوبات  الهلع 
نوبات الهلع هي فرتات فجائية من الخوف 
إىل  وتصل  رسيع،  بشكل  تأيت  الشديد، 

أوجها يف غضون دقائق. 

الرهاب االجتامعي (اضطراب القلق 
االجتامعي)

بالرهاب  املصابون  األشخاص  يعاين 
وشديد،  عام  قلق  أو  خوف  من  االجتامعي 

من املواقف االجتامعية، أو مواقف األداء. 

رهاب الخالء

لدى األشخاص الذين يعانون من رهاب الخالء 
من  أكرث  أو  اثنني  من  ملحوظ  قلق  أو  خوف 
وسائل  استخدام   1- التالية:  الخمس  الحاالت 
مساحات  يف  التواجد   2- العام.  النقل 
مفتوحة.  -3 البقاء يف األماكن املغلقة. -4 
 5- الزحام.  وسط  أو  طابور  يف  الوقوف 

الوجود خارج املنزل بشكل فردي. 

اضطراب قلق االنفصال

االضطراب  بهذا  املصابون  األشخاص  يعاين 
من خوف من االنفصال عن األفراد املرتبطني 
بهم (كأحد الوالدين أو الزوجني). قد يعتقد 
عىل  يقترص  االنفصال  قلق  أّن  البعض 
سن  يف  يَُشخَّص  قد  لكّنه  فقط،  األطفال 

البلوغ كذلك.  

اضطراب الوسواس القهري

األمد،  طويل  أو  ومزمن  شائع  اضطراب  هو 
يعاين فيه الشخص من أفكار (هواجس)، أو 
السيطرة  (إلزامات) متكررة تصُعب  سلوكيات 
عليها، حيث يشعر الفرد بالحاجة إىل تكرارها 

مراًرا.

اضطراب الكرب ما بعد الصدمة

األشخاص،  بعض  يف  يظهر  اضطراب  هو 
الحوادث  إلحدى  التعرّض  لهم  سبق  الذين 

املروعة أو املخيفة أو الخطرية. 

اضطراب ثنايئ القطب

باضطراب  أيًضا  القطب  ثنايئ  اضطراب  يُعرف 
عقيل  اضطراب  وهو  االكتئايب،  الهوس 
يف  عادية  غري  تحوالت  حدوث  إىل  يؤدي 
املزاج والطاقة ومستويات النشاط والقدرة 

عىل القيام باألنشطة اليومية. 

االضطراب االكتئايب الرئييس

أعراٌض  االضطراب  من  النوع  هذا  يُصاحب 
وتفكريه،  املرء  شعور  عىل  تؤثر  حادة، 
أو  كالنوم  اليومية،  لألنشطة  ومامرسته 

األكل أو العمل. 

النهام (الرشه العصبي): 

الرشه  من  يعانون  الذين  األشخاص  مير 
كميات  تناول  من  متكررة  بنوبات  العصبي 
كبرية من الطعام، بصورة غري اعتيادية، مع 
خالل  األكل  عىل  السيطرة  بانعدام  الشعور 
التقيؤ  ذلك  يتبع  ما  غالبًا  النوبات.  هذه 
الرياضة  مامرسة  أو  (التطهري)،  املتعّمد 

بشكل مفرط، أو الصيام.

اضطراب نهم الطعام

اضطراب  من  يعانون  الذين  األشخاص  يفقد 
وغالبًا  أكلهم.  عىل  السيطرة  الطعام  نهم 
والذنب  والخجل  بالحرج  شعور  ذلك  يتبع  ما 

والغضب.

إساءة استخدام املخدرات

باالستخدام  املخدرات  تعاطي  يتّسم 
املتكرر للمواد، والذي يؤدي يف كثري من 
التزامات  تحقيق  يف  اإلخفاق  إىل  األحيان 
العمل)،  عن  (كالتغيّب  الرئيسية،  األدوار 
الخطرة،  واالستخدام املتكرر يف املواقف 
القيادة)، والعديد  أثناء  (عىل سبيل املثال، 
بتهمة  (كاالعتقال  القانونية  املشاكل  من 
واملشاكل  املنضبط)،  غري  السلوك 
(كخالفات  املتكررة،  والشخصية  االجتامعية 

الزواج أو الطالق). 

اضطراب نقص االنتباه / فرط الحركة

هو  الحركة  فرط   / االنتباه  نقص  اضطراب 
من  مستمر  بنمط  يتّسم  عقيل،  اضطراب 
واالندفاع،   – الحركة  فرط  و/أو  االنتباه  عدم 
والذي يتعارض مع العمل أو النمو. 

اضطراب السلوك

اضطراب  من  يعانون  الذين  األشخاص  يُبدي 
السلوك منطًا متكرًرا ومستمرًّا من السلوك 
لرموز  واملعارض  والعدايئ  السلبي 
عىل  أشهر   6 ملدة  يستمر  حيث  السلطة، 
األداء  يف  ملحوظ  خلل  إىل  ويؤدي  األقل، 

الوظيفي. 

االضطراب االنفجاري املتقطع

يتَّسم االضطراب االنفجاري املتقطّع بنوبات 
عىل  السيطرة  انعدام  من  منفصلة 
إىل  تؤدي  والتي  العدوانية،  االندفاعات 

اعتداءات خطرية أو تدمري للممتلكات.

إدمان املخدرات

تعاطيها  يف  املخدرات  مدمنو  يستمر 
عىل  قانونية)،  غري  أو  قانونية/  (بصورة 
النفسية  أو  البدنية  املشاكل  من  الرغم 
هذا  يؤدي  ما  عادًة  عنها.  الناجمة  الكبرية 
التكيُّف  إىل  املتكرر  االستخدام  من  النمط 
(الحاجة إىل جرعات أكرب من املخدر لتحقيق 
(األعراض  واالنسحاب  املطلوب)،  التأثري 
تعاطي  عن  التوقف  عن  الناتجة  السلبية 
املخدر)، وسلوك قهري ورغبة شديدة يف 

تعاطي املخدر. 

النتائج
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 1% 3%

 3% 9%



%

منهجيات
البحث



الجدول الزمني للمرشوعفریق املسح

يناير 2010 
إبريل 2011

التجھیزات

مايو 2011
ديسمرب 2012

يناير 2013
مايو 2013

يونيو 2013
ديسمرب 2013

فرباير 2014
يونيو 2014

يوليو 2014
أغسطس 2014

ابتداًء من يناير 2017 
فصاعداً

سبتمرب 2014
ديسمرب 2016

فریق مراقبة الجودة

   مدیر مراقبة الجودة
   مساعدو البحث

   املقيمون
(املتحقِّقون)

الفريق امليداين

   املديرون
   املرشفون

   الباحثون

جامعة ھارفارد
جامعة میشیغان

آن أربور

الباحثون الرئيسيون
مدير املرشوع

منِسقو املرشوع

موظفو الدعم التقني مدير البيانات

التجربة،
تعدیل األداة،

تدریبات املوظفني
املیدانیین

العمل املیداين
املرحلة 1

العمل املیداين
املرحلة 2

العمل املیداين
املرحلة 3

تحليالت
البيانات

تقييم البيانات 
التي ُجِمعت خالل 
املرحلة األوىل 

تقييم البيانات 
التي ُجِمعت خالل 

املرحلة الثانية
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صمَّمت الهيئة العامة لإلحصاء (يف اململكة العربية السعودية) 
بالتعاون مع املسح الوطني السعودي للصحة النفسية العينة.

تحّقق خبري اإلحصاء القائم باملسح من متثيل العينة للسكان السعوديني 
عىل الصعيد الوطني. 

معايري األهلية: اإلناث والذكور السعوديون الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 
و 65 عاًما يف املناطق الريفية والحرضية باململكة العربية السعودية.

اعداد االقرتاح وتأمین االموال واملوارد
یوضح الرسم البیاين التايل

الخطوات املتخذة لتنفیذ 
مرشوع املسح الوطني

 

االعتبارات األخالقیةجودة املسح

1

2

3

4

5

67

8

9

12

نُفِّذ منوذج الرتجمة لفريق TRAPD (الرتجمة واملراجعة 
والحكم واالختبار األويل والتوثيق) لرتجمة CIDI3.0 إىل 
اللغة العربية القياسية الحديثة.

املقابلة التشخيصية الدولية املُركّبة ملنظمة الصحة العاملية 
(CIDI3.0)، هي مقابلة تشخيصية ُمصمَّمة ليستخدمها 
املحاورون املدرَّبون، غري املتخصصني، من أجل تقييم 

لت لتالئم السكان السعوديني. كُيِّفت األداة األصلية وُعدِّ

لة بالتعاون مع جامعة ميشيغان مبدينة آن  بُرِمجت CIDI3.0 املعدَّ
.CAPI أجرى املسح الوطني السعودي للصحة النفسية 649 أربور، لضامن دقة ووضوح التنسيق العريب لالستخدام مع

مقابلة هاتفية، و229 مقابلة مبارشة وجًها لوجه، و3 
ندوات للتوظيف يف جميع أنحاء اململكة، إىل جانب 

تعيني 94 محاوًرا خالل مرحلة جمع البيانات. 

تصمیم العينة

تصمیم االستبیان

 التكیيف الثقايف
ألداة املسح

الرتجمة

اختيار املحاورين التصميم التقني لألداة
وتعيينهم وتدريبهم

االختبار األويل

جمع البیانات

ادارة البیانات

معالجة البیانات 
والتعدیل اإلحصايئ

نرش البیانات الهيكل التنظيمي 
والتنفيذي للدراسة

أُجريت دراسة تجريبية الختبار جميع جوانب املسح، وقد أشارت 
النتائج إىل قابليته للتنفيذ عىل الصعيد الوطني.

لة بشكل أويل،  ُصمِّمت املقابالت املعرفية الختبار CIDI 3.0 املعدَّ
وقد بحثت يف اختالفات ردود األفعال يف فحوصات املعرفة 

املُصّممة، الختبار مدى حساسية األسئلة بشكل مسبق.

استخدام مقاييس املسح: النسخة السعودية من 
CIDI 3.0، والحمض النووي لعينات اللعاب.

تحديد أوجه التباين، وتنقية البيانات، 
وإعداد امللفات إلجراء التحليالت.

نفِّذ بالتعاون مع جامعة ميشيغان آن أربور وجامعة هارفارد.

أُجريت مقابالت إضافية عرب الهاتف مع عينة فرعية عشوائية من املشاركني 
يف املسح، للتحقق من الصحة الرسيرية، وذلك باستخدام املقابلة التي 

متثل املعيار الذهبي، والتي تعرف بـ SCID ( مقابلة رسيرية منظمة لـ 
.(DSM-5

نُِرشَت البيانات ليطّلع عليها عامة الجمهور، وصانعو 
السياسات، واألوساط العلمية والطبية.

11
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دورة املسح
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I. الفحص واملراجعة املستمرة.

II. االضطرابات

االكتئاب الرئييس، الهوس الحالة املزاجية                     

اضطراب الهلع، الرهاب االجتامعي، رُهاب الخالء، اضطراب القلق املعمم  القلق     
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة، اضطراب الوسواس القهري.      

إدمان الكحول، تعاطي املواد بصورة غري مرشوعة إساءة استخدام املخدرات  

اضطراب نقص االنتباه/ فرط الحركة، اضطراب السلوك، اضطراب قلق االنفصال مرحلة الطفولة    

االضطراب االنفجاري املتقطع، املتالزمة السابقة للحيض، فحص الذهان،                             أخرى     
اضطراب األكل         

االنتحار، األداء ملدة 30 يوًما، األعراض ملدة 30 يوًما، األمراض الجسدیة املشرتكة  III. األداء واالضطرابات   
الجسدیة  

الخدمات IV. العالج    

الشخصیة، الرضا االجتامعي، تجارب الطفولة، العبء األرسي V. عوامل الخطورة   

العمل، األوضاع املالیة، الزواج، األطفال،الدیموغرافیا االجتامعیة الدميوغرافية  

السلوك إزاء تعاطي الكحول، والتدين، وتعدد الزوجات، واإلعاقة،  والخرف، وعبء اإلعاقة. VII. خاص ببلد محدد    

أداة املسح 
CIDI 3.0 أقسام يف النسخة السعودیة من

بروتوكول العمل املیداين

تعنيَّ عىل املحاورين اتّباع بروتوكول صارم، حيث طُلِب منهم 
والتعريف  املعلومات"،  "مخرب  األرسة  أفراد  بأحد  االتصال 
السعوديني  املواطنني  جميع  تضم  قامئة  ووضع  بالدراسة، 
الناطقني بالعربية، واملتنقلني غري املنتمني إىل مؤسسات 
بعينها، والذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و 65 عاًما، ويقيمون 
مستجيبني  اعتبارهم  ميكن  حيث  املعنية،  األرسة  مع 
لة عشوائيًّا من قامئة  ل وأنثى مؤهَّ محتملني. يُختار ذكر مؤهَّ
يف  املحددين  (املستجيبني)  املشاركني  باعتبارهم  األُرس، 
هذه األَُرس. بعد ذلك، يُتَّصل باألشخاص الذين سبق اختيارهم 
ودعوتهم للمشاركة يف املسح، بعد رشح أهداف الدراسة، 
واإلجابة  واملخاطر،  بالفوائد  املتعلقة  املعلومات  وتقديم 
عن جميع األسئلة قبل الحصول عىل موافقة خطية مستنرية.

يف األوقات التي تعّذر فيها عىل املحاور االتصال بأي فرد 
من أفراد األرسة، بعد إجراء ثالث محاوالت للزيارة، تُرِكت رسالة 
عىل  لتشجيعها  اإلجابة،  بعدم  تفيد  األرسة،  منزل  عند 
حيث  للدراسة،  مخصص  هاتف  رقم  تقديم  مع  التعاون، 
يتسّنى للمستجيبني املحتملني االتصال لتحديد موعد لزيارة 
األرسة. يف حال عدم اتصال أحدهم برقم الدراسة بعد ترك 
أفراد  بأحد  لالتصال  أخرية  رابعة/  محاولة  تُجَرى  الرسالة 

األرسة.
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املستجيب  فيها  رفض  التي  الحاالت  يف 
املشاركة، أُرِسلت رسالة مامنعة منوذجية، 
النظر  إعادة  ورجاء  اهتاممه،  عىل  لشكره 
عاَود  ذلك،  بعد  املٌتَّخذ.  القرار  يف 
أيام،  بضعة  بعد  األرسة  زيارة  املحاورون 
قد  املحدد  املستجيب  كان  إذا  مام  للتحقق 

غريَّ رأيه بشأن املشاركة يف الدراسة.

توجَّب عىل املحاورين القيام مبا ال يزيد عن 

10 زيارات شخصية لكل عينة من األَُرس، قبل 

نهائيًّا  ووقفه  األرسة،  مع  التواصل  إنهاء 

أي  خالل  تعاون  أو  اتصال  إجراء  حال  (يف 

الرجاء  العرش).  الزيارات  عدا  أخرى  زيارة 

إللقاء  التالية،  الصفحة  يف  الشكل  مراجعة 

نظرة عامة عىل سيناريوهات املقابالت يف 

العمل امليداين.



بروتوكول العمل املیداين

التي  للمحاوالت  األقىص  العدد  كان  مالحظة: 
التواصل  تم  إذا  وذلك  محاوالت،  عرش  أُجريت 
خالل إحدى هذه املحاوالت، عىل سبيل املثال، 

يف حال انشغال املستجيب تم تحديد موعد. 

انشغال عضو األرسة: 
يتم تحديد موعد

رفض عضو األرسة إلجراء 
الدراسة 

مل یتم االتصال بأي 
أحد من أفراد األرسة

عدم االتصال ألسباب أخرى، عىل 
سبيل املثال: عدم وجود األرسة، 
ر العثور عىل األرسة، األرسة  تعذُّ

غري مقيمة، إلخ

بعد أن يتم االختيار، يتبني أّن املستجيب 
مسجون، أو يعاين من حالة دامئة تَُحول دون 

، أو غري ذلك إجرائه للمقابلة، أو متوىفًّ

يقابل املحاور عضو 
األرسة لتحديد موعد 

إلجراء الدراسة

يرتك املحاور رسالة 
مامنعة ألفراد األرسة

 بعد يومني 

أُجريت ثالث محاوالت
 لالتصال بأفراد األرسة، 
تُرِكت رسالة تفيد بعدم 

اإلجابة

�يزور املحاور األرسة بعد 
يومني آخرين لطلب إجراء 

الدراس

إذا مل يتم الرد يف 
املحاولة األخرية =  

عدم االتصال بشكل نهايئ.

موافقة عضو األرسة 
عىل إجراء الدراسة

رفض عضو األرسة 
مجدًدا =  رفض نهايئ

مل يتم اختيار أعضاء 
مؤهلني إلجراء املقابلة

الرئيسية 

(ذكر أو أنثى)،يتم اختيار 
أفراد األرسة املؤهلون 

إلجراء املقابلة الرئيسية                               

انشغال املستجيب، 
يتم تنسيق موعد

يوافق املستجيب عىل 
إجراء املقابلة يف الحال                                                                                                 

رفض املستجيب إجراء 
املقابلة

ر الوصول إىل  تعذُّ
املستجيب

يرفض املستجيب مرة 
أخرى =  رفض نهايئ. 

يحاول املحاور إقناع 
املستجيب يف املحاولة 

الثانية

أُجريت ثالث محاوالت
 اتصال متتالية دون

 جدوى =  عدم االتصال 
بشكل نهايئ.

يلتقي املحاور الشخَص 
املستجيَب ألخذ موعد 

وإجراء املقابلة

يقوم املحاور 
بزيارة األرسة 

املحددة

يجري املحاور الدراسة 
مع عضو األرسة 
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كيف روِقبَت جودة البيانات يف املسح الوطني السعودي للصحة النفسية؟

روِقبَت الجودة يف جميع مراحل املسح. استخدم فريق مراقبة الجودة العديد من األدوات، (مثل OLAP وWebTrak) يف آن واحد، 
للكشف عن أوجه عدم االتساق يف البيانات التي سبق جمعها. أظهرت هذه األدوات بيانات وصفية (باراداتا)، ُجِمعت تلقائيًّا يف 
الوقت الفعيل، تعرض تفاصيل كسجالت املكاملات، ومالحظات املحاورين، والطوابع الزمنية، وغريها من اإلحصاءات املفيدة. عىل 
سبيل املثال، جمع مكّعب OLAP بيانات املسح يف ثالثة مستويات من مؤرشات األداء الرئيسية حسب الحاجة إىل التدخل. مع مرور 

الوقت، أظهرت هذه املؤرشات األمناط الخاطئة، وأتاحت لفريق مراقبة الجودة الكشف عن أي انحراف يف أداء املحاور.

مراقبة الجودة

النفسية،  العاملي للصحة  الدراسات االستقصائية األوىل يف االتحاد  النفسية إحدى  الوطني السعودي للصحة  يعد املسح 
 OLAP) اإلنرتنت  عرب  التحليلية  املعالجة  تقنية  عىل  تعتمد  الجودة،  ملراقبة  متطورة  ديناميكية  قيادة  لوحة  تستخدم  والتي 
On-Line Analytical Processing)، والتي طّورتها جامعة ميشيغان، آن أربور. لقد أّدى استخدام هذه األدوات الحديثة ملراقبة 
الجودة إىل ارتفاع مستوى جودة البيانات التي ُجِمعت، وعىل إثر ذلك، حصل املسح الوطني السعودي للصحة النفسية عىل 

اعرتاف جامعة ميشيغان، آن أربور لتطبيقه إجراءات مراقبة الجودة بطريقة استثنائية.

كيف ضِمن املرشوع جودة أداء املحاورين؟

التدخل

مراقبة  عىل  القائم  الفريق  فيها  الحظ  التي  الحاالت  يف 
املحاورين،  أداء  يف  اتساق  وعدم  تناقضات،  وجود  الجودة 
ق مع املرشفني عىل العمل امليداين للتدخل يف أدائهم.  نُسِّ
بها،  املوىص  التصحيحية  اإلجراءات  التدخالت  هذه  تضمنت 
(كتوسيع نطاق التقييم، وإعادة التدريب والوقف عن العمل)، 
الروتينية املتعلقة  التذكريية  (كالرسائل  الوقائية  أو اإلجراءات 

بربوتوكوالت العمل امليداين).

التقییامت

قُيِّم املحاورون بصورة منتظمة، لتحديد مدى تطبيقهم فعليًّا 
ملهارات إجراء املقابالت، وما إذا كانت هناك حاجة إىل تقديم 
يف  املحاورين  جميع  امليدانيون  املرشفون  رافق  الدعم. 
يف  الفردية  التقييم  مناذج  بتعبئة  وقاموا  امليدان، 
متابعة  الدراسة  لفريق  التقييامت  هذه  أتاحت   .WebTrack
بأداء  أدائهم  ومقارنة  املحاورون،  أحرزه  الذي  التقدم 
فيها،  يخطئون  كانوا  التي  الجوانب  وتحديد  زمالئهم، 
قدرات  تنمية  يف  ذلك  ساهم  لقد  لذلك.  وفًقا  وتوجيههم 

املحاورين، ورفع معنوياتهم، وتحسني اإلنتاجية.

عمليات التحقق

روتينية  بصورة  التحقق  عمليات  أجريت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
امليداين.  العمل  لربوتوكوالت  املحاورين  اتباع  من  للتأكد 
وجًها  أو  الهاتف،  عرب  العمليات  هذه  التحقق  فريق  أجرى 
ا محدًدا للتعريف عن نفسه  لوجه، حيث استخدم املحقق نصًّ
أسئلة  من  صغرية  مجموعة  وطََرح  املرشوع،  وتقديم 
املقابلة الرئيسية، للتحقق من تطابق إجابات املستجيبني 
للصحة  السعودي  الوطني  املسح  تحقق  (املشاركني). 
%20 من املقابالت التي أُجِريَت، وقد  النفسية من أكرث من 
حددته  الذي  املتوسط  العدد  من  أكرث  النسبة  هذه  كانت 
جميع  استوىف  فقد  ثَم  ومن  أربور.  آن  ميشيغان،  جامعة 

املعايري الدولية لتنفيذ إجراءات الجودة.

االعتبارات األخالقیة

جميع  عن  وأجابوا  والفوائد،  املخاطر  بشأن  معلومات  وقدموا  منها،  الغرض  االستقصائية  الدراسة  هذه  يف  املحاورون  أوضح 
األسئلة قبل الحصول عىل املوافقة الخطية املستنرية. إىل جانب ذلك، فقد جمعوا عينات اللعاب من املستجيبني، بعد الحصول 
عىل موافقة إضافية منهم. ُشفِّرت جميع املقابالت، ونُِقلت السلكيًّا من الكمبيوتر املحمول الخاص باملسح، إىل خادم آمن عىل 
املستجيبني  بخصوصية  املتعلقة  املخاوف  جميع  أيًضا  النفسية  للصحة  السعودي  الوطني  املسح  تناول  اإلنرتنت.  شبكة 
(املشاركني)، وذلك من خالل ضامن الحفاظ عىل رسية البيانات التي يقّدمونها، وإبقائها مجهولة املصدر. وافقت لجنة أخالقيات 

البحث العلمي مبستشفى امللك فيصل التخصيص، ومركز األبحاث بالرياض عىل جميع بروتوكوالت الدراسة.
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CAPI
املسح  استخدم  الحاسوب.  مبساعدة  شخصية  مقابلة 
الوطني السعودي للصحة النفسية النسخة املحوسبة من 
وألغت  األخطاء،   (CAPI) نسخة  قللت   .CIDI  3.0 املسح  أداة 
الدقيق،  الرصد  إجراء عمليات  البيانات، وأتاحت  إدخال  خطوة 

ومراقبة جودة العمل امليداين.

ACASI
 CIDI  3.0 دمجت  الحاسوب.  مبساعدة  صوتية  ذاتية  مقابلة 
املستجيب،  جنس  يطابق  مسجل  بصوت   ACASI عنرص  أيًضا 
بخصوصية  الحساسة  األسئلة  عن  اإلجابة  له  يتسنى  حتى 
استخدام  وإساءة  والتدين،  كالزواج،  املواضيع؛  (بعض 

املخدرات واالنتحار). 

بالكمبيوتر  متصلة  سامعات  وضع  للمستجيبني   ACASI تتيح 
وإدخال  رقمي،  بصوت  األسئلة  وسامع  باملسح،  الخاص 
اإلجابات مبارشة يف الكمبيوتر من خالل لوحة املفاتيح، دون 
إطالع األشخاص اآلخرين املوجودين يف الغرفة عىل طبيعة 

األسئلة أو إجاباتهم.
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CTS
استُخِدم نظام تذاكر االتصال إلدارة وتسجيل وتتبع وتصنيف 
حسب  بالدراسة  املتعلقة  املسائل  أولويات  وتحديد 
خطورتها. كان هذا النظام مبثابة برنامج إدارة يحتفظ بقامئة 
طريق  عن  سواء  الحوادث،  إحدى  عن  اإلبالغ  عند  األحداث. 
املكاملة الهاتفية، أو الربيد اإللكرتوين، يقوم وكيل مكتب 
النظام  ينشئ  حيث  للحدث؛  الدخول  بتسجيل  املساعدة 
تلقائيًّا رقم تتبع فريد، يتيح للوكالء اآلخرين تحديد الطلب أو 
بحالتها  التعريف  أو  إضافتها،  أو  عنها،  املبلغ  املسألة 

بسهولة. 

Blaise
Blaise هو نظام إلجراء املقابالت مبساعدة الكمبيوتر، وأداة 
ملعالجة املسح يف نظام التشغيل ويندوز. فهو عبارة عن 
تُستخدم  والتي  واملرنة،  الفّعالة  الربمجيات  من  مجموعة 
والعلمي.  اإلحصايئ  البحث  إلجراء  العامل،  أنحاء  جميع  يف 
واألدوات  الحلول  من  واسعة  مجموعة  النظام  هذا  طرح 
 ACASI و   CAPI إجراء  عىل  القدرة  ذلك  يف  مبا  والخدمات، 

بفعالية. 

SurveyTrak
بشكل  وطُوِّر  ُصمِّم  العينات،  إلدارة  نظام  هو   SurveyTrak
للصحة  السعودي  الوطني  املسح  الحتياجات  وفًقا  خاص، 
البحوث  ومعهد  االستقصائية،  األبحاث  مركز  يف  النفسية 
االجتامعية، وجامعة ميشيغان، وآن أربور. دعم هذا الربنامج 
العمل  يف  املقابالت  إجراء  ومحاوالت  املسح،  إدارة  فريق 
واالستبيانات  الدراسة  بيانات  نقل  طريق  عن  امليداين، 

املكتملة إىل قاعدة بيانات مدمجة.

Webtrak
يف   SurveyTrak خالل  من  ُجِمعت  التي  املعلومات  ُعرِضت 
واجهة ويب سهلة االستخدام تسمى WebTrak، وهي أداة 
خاصة أخرى، طُوِّرت يف مركز األبحاث االستقصائية، ومعهد 
استخدم  أربور.  وآن  ميشيغان،  وجمعة  االجتامعية،  البحوث 
امليداين،  العمل  ومديرو  واملرشفون،  املحاورون، 
األداة  هذه  الجودة  مراقبة  وفريق  امليداين،  ق  واملنسِّ
بصفة  األداة  هذه  قدَّمت  وقد  املحددة.  الحاالت  ملراقبة 
فيام  خاصة  امليداين،  العمل  عىل  شاملة  نظرة  أساسية 

يتعلق بجمع البيانات (الباراداتا).

TeamViewer
TeamViewer هو برنامج دعم عن بعد، رّخصه ونّفذه املسح 
عىل  لرتكيزه  نظرًا  النفسية؛  للصحة  السعودي  الوطني 
اإلنرتنت،  عرب  الدعم  إلتاحة  السحابة،  عىل  القامئة  التقنيات 
املختلفة.  العامل  أنحاء  يف  الفعيل  الوقت  يف  والتعاون 
حاجة  هناك  كانت  عندما  الربنامج،  هذا  املسح  استخدم 
الخاص  الكمبيوتر  جهاز  إىل  بعد  عن  الدخول  لتسجيل 

باملحاورين، للحصول عىل دعم تكنولوجيا املعلومات.

OLAP
تكنولوجيا  أربور  آن  ميشيغان،  بجامعة  املسح  فريق  صمم 
املسح  إليها  أشار  والتي  اإلنرتنت،  عرب  التحليلية  املعالجة 
الوطني السعودي للصحة النفسية مبكعب مراقبة الجودة. 
بالباراداتا  والخاص  إكسل،  برنامج  يف  الجدول  هذا  يتضمن 
 ،(WebTrakوSurveyTrak ) بيانات االستبيانات وإدارة العينات
خاصية  باستخدام  واستكشافها  معالجتها  ميكن  والتي 
.(Excel Pivot Functionality) الجدول املحوري يف اإلكسل

التقنيات الرئيسية



التوجهات
املستقبلیة



التوجھات املستقبلیة

معظم  الشباب  فيها  يقيض  التي  والكليات  كاملدراس  البيئات،  بعض  يف  واألبحاث  التدخالت  من  املزيد  إجراء  من  بد  ال 
أوقاتهم. استناًدا إىل نتائج املسح الوطني السعودي للصحة النفسية، تبنّي أّن اضطرابات الصحة النفسية أكرث شيوًعا بني 
النتيجة بشكل خاص وتستند  التي تستهدف هذه  البحوث املستقبلية  إجراء  السعودي. يشّجع هذا املسح عىل  الشباب 

عليها، نظرًا ألّن فئة الشباب متثل مورًدا حيويًّا يف جميع البالد.
توجد هناك صلة قوية بني الصحة النفسية والبدنية. يشري ذلك إىل رضورة إجراء بحث لدراسة تأثري األمراض النفسية 

لدى املرىض، الذين يعانون من أمراض؛ كالرسطان، وأمراض القلب، والسكري، وغريها من األمراض الجسدية.

يُحبَّذ أن تطبِّق األبحاث املستقبلية املتعلقة بالصحة النفسية يف اململكة أحدث التقنيات واإلجراءات الصارمة ملراقبة 
الجودة، وذلك لإلملام بالقضايا البحثية املختلفة، ومعالجتها بصورة مالمئة، حيث إّن هذه األدوات تسفر عن نتائج أكرث 

موثوقية وفعالية.

ینبغي ان تركز الدراسات املستقبلیة الرتكیز عىل اضطرابات محددة يف مجال الصحة النفسیة، وعوامل 
الخطر والعواقب الصحیة املرتبطة بھا يف املجتمع السعودي. وكام هو موضح سابقا يف التقرير، ھناك 

حاجة ماسة وواضحة لبحوث عالیة الجودة يف مجال الصحة النفسیة يف اململكة العربیة السعودیة .

ال بد أن تتضّمن األهداف الرئيسية يف جدول أعامل السياسات تقديم الخدمات التي يَسُهل الحصول عليها، 
والتي تلبي احتياجات الصحة النفسية للسكان السعوديني. قد يتمثل الحل العلمي للدراسة البحثية يف 

ال، عرب اإلنرتنت للمرىض يف املنازل. العالجات اإللكرتونية، التي يقّدمها املتخصصون بشكل آمن وفعَّ

الرشيحة  لهذه  خصيًصا  مصممة  مرافق  وإنشاء  السعودية،  للمرأة  النفسية  الصحة  عىل  أكرب  بشكل  الرتكيز  ينبغي 
األساسية، واملعرضة للخطر من سكان اململكة.

ال بد أن تويل الدراسات الوطنية يف اململكة العربية السعودية املزيد من االهتامم للسكان الذين ال 
للصحة  الوطني السعودي  ركّز املسح  65 عاًما).  السن (فوق  الحايل: األطفال وكبار  يشملهم املسح 
ينبغي  لذلك  عاًما.   65 إىل   15 العمرية  الفئة  ضمن  هم  ممن  السعوديني،  املستجيبني  عىل  النفسية 

إجراء املزيد من البحوث املصممة لتالئم تلك الفئات العمرية الحساسة.
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وضع خدمات 
الصحة النفسیة



املوارد البرشية

املیزانیة اإلجاملیة لوزارة الصحة

 4%
للصحة النفسية

لقطاعات الرعایة
الصحیة األخرى

96%

وضع خدمات الصحة النفسية 
يف اململكة العربية السعودية

املوارد البرشية يف 
مرافق الصحة النفسية 

والعيادات النفسية 
الخاصة (املعدل لكل

 100,000  نسمة)

خدمات الصحة النفسية  
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وحدات مجتمعية للمرىض النفسيني الداخليني، ملا مجموعه
 0,41 رسير لكل 100,000 نسمة.

5

.منظامت فّعالة للمستهلكني، ومنظامت غري حكومية 5

ا للصحة النفسية مستشفى عامًّ 27

مركزًا يتبع وزارة الشؤون االجتامعية، 
إلعادة تأهيل املرىض ذوي اإلعاقة 

الذهنية والبدنية.

وحدة رعاية يومية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
الذهنية الطفيفة واملعتدلة، والذين 

يواجهون اضطرابات سلوكية.

69 38

عیادات عامة للصحة النفسیة99 
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تُلزِم الترشيعات السعودية أصحاب العمل بتوظيف نسبة 
معينة من املوظفني ذوي اإلعاقة، (كاإلعاقة العقلية)، 
اضطرابات  من  يعانون  الذين  لألشخاص  األولوية  وإعطاء 
الحكومية  املساكن  عىل  الحصول  يف  نفسية 

واملدعومة.

ركّز يف املقام األول عىل علم األوبئة املتعلق باالضطرابات 
تنرش  الصحية.  الخدمات  وأبحاث  املستشفيات،  يف  النفسية 
وزارة الصحة تقريرًا سنويًّا يتضمن بيانات الصحة النفسية التي 

ُجِمعت من جميع إدارات الصحة اإلقليمية.

عام

أطفال ونساء

األرسَّة يف مرافق الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة واملرافق السكنية األخرى

السیاسات والترشیعاتمرافق الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة ملرىض العيادات الخارجية

الجدول الزمني للسیاسات والترشیعات

األبحاث

مستشفیات االمراض 
النفسیة % 90

وحدات الطب 
الرشعي % 1

مرافق سكنية أخرى 
1 %

وحدا ت مجتمعیة للمرىض 
النفسیین الداخلیین  % 3

املرافق السكنية املجتمعیة
5 % 

79%

21%

السیاسات الوطنية
للصحة النفسیة 

ثة  السياسات واإلجراءات املحدَّ
يف الصحة النفسية 

قانون الصحة النفسية 

األطلس السعودي الثاين 
للصحة النفسية واالجتامعية 

 (SAMHA-2) األطلس السعودي الثالث
للصحة النفسية 

((SAMHA-3  واالجتامعية

األطلس السعودي األول 
للصحة النفسية 

 (SAMHA-1) واالجتامعية

200620072010201220142015
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مصادر الصحة 
النفسية يف 

اململكة العربية 
السعودية



5354

مصادر الصحة النفسیة 
باململكة العربية السعودية

يقدم املركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الخدمات واملوارد التالية:

مركز اتصال وزارة الصحة
رقم مركز االتصال 937.

أجواد
يقدم املركز خدمات إعادة التأهيل 

للمرىض النفسيني واملرشدين.

قريبون
قريبون هو تطبيق للهواتف الذكية، يقدِّم خدمات الصحة النفسية اإللكرتونية، 

وعالجات واستشارات نفسية مجانية.
متوفر عىل متجر ابل متوفر عىل متجر جوجل     

مركز االستشارات النفسیة
.یضم املركز متخصصین يف الصحة النفسیھ واملستشارین الذین یقدمون االستشارات 

برسیة ومھنیة عن طریق الھاتف.

ملزید من املعلومات یرجى زیارة املوقع اإللكرتوين ملكتب تعزیز الصحة النفسیة التابع للجنة الوطنیة: 
http://ncmh.org.sa/index.php/home

920 03 33 60
جميع أيام
ا�سـبـــــوع

(ما عدا الجمعة)

من 8 صباح� وحتى 4 مساءً
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كرس الصور النمطیة
غالباً ما يُفاَجأ املوظفون امليدانيون عند رؤيتهم ملدى ترحيب شعب اململكة، عىل الرغم من كونه محافظًا من الناحية 
الثقافية. فقد كّون بعض املستجيبني صداقات مع املحاورين، الذين تفاعلوا معهم أثناء إجراء املقابالت، حتى إّن البعض 
تبادل معلومات االتصال عىل الصعيد الشخيص للتواصل بشكل مستمر، وتفقُّد أحوال بعضهم البعض. ويف حاالت أخرى، 
اعتقد بعض األشخاص أّن املحاورين هم أطباء متخصصون، حيث وصفوا لهم مشاكلهم الصحية، وظروف حياتهم. عندما 
حاول املحاورون تصحيح هذا االعتقاد الخاطئ، أشار هؤالء األشخاص إىل أنّهم بالرغم من ذلك يشعرون بالسعادة لوجود 
أحدهم للتحدث إليه. كرس هذا الجانب من املرشوع أيًضا الصور النمطية، فمن جهة، وعىل الرغم من الخوف الذي غرسته 
بصورة  املرشوع  عىل  اطِّالعهم  فإّن  منازلهم،  إىل  الغرباء  ودعوة  االحتيال  عمليات  بشأن  األفراد  داخل  اإلعالم  وسائل 
شخصية أسهم يف تغيري مفهومهم حول الدراسات االستقصائية الصحية، وتعزيز وعيهم باالضطرابات/ األمراض. من جهة 
وأّن  اعتقدوه،  الذي  بالقدر  مخيًفا  ليس  غريب  شخص  منزل  إىل  الدخول  أّن  امليدانيون  املوظفون  أدرك  فقد  أخرى، 
املستجيبني (املشاركني) هم مجرد أشخاص، لكل منهم مجموعة من املشاكل والعواطف الفريدة.بالنظر إىل الوراء، أقرَّ 

املحاورون أّن هذا العمل كان مجزيًا إىل حد كبري، حيث تسّنى لهم مساعدة املستجيبني مبجرد اإلنصات إىل مخاوفهم.

الشعور بوجود آذان صاغية
أعرب العديد من املشاركني عن امتنانهم العميق لهذه الدراسة االستقصائية غري املسبوقة، والتي أُجِريَت عىل الصعيد 
الوطني يف مجال الصحة النفسية، حيث سعوا جاهدين إلزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهم، كالقيود الزمنية، أو 
القيود التي يفرضها أفراد األرسة اآلخرون. يف أحد األمثلة املتعلقة بهذا النوع من الحاالت؛ كانت هناك امرأة متحمسة 
أفراد  من  الثنني  الرعاية  تقديم  يف  املتمثلة  الصعوبات  اآلخرين  ومشاركة  االستقصائية،  الدراسة  يف  للمشاركة  للغاية 
متّكنت  فإنّها  مشاركتها،  من  األفراد  هؤالء  وقلق  مخاوف  من  الرغم  عىل  حاد.  نفيس  مرض  من  يعانون  الذين  األرسة، 
بشجاعة من الحصول عىل دعمهم. لقد استمدت هذه املرأة ذلك الدافع القوي من تفاؤلها وأملها يف تحقيق مستقبل 
الذين يعانون من اضطرابات نفسية وأرسهم، وال سيام يف وطنها. وقد أعربت يف نهاية املقابلة عن  أفضل لألشخاص 
الدراسة االستقصائية وإيصال صوتها. وأخريًا فقد أشادت بجهود املحاورين  للمساهمة يف  لها  الفرصة  امتنانها إلتاحة 

ومدى ودهم ولطفهم.
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الشعور بوجود آذان صاغية
أعرب العديد من املشاركني عن امتنانهم العميق لهذه الدراسة االستقصائية غري املسبوقة، والتي أُجِريَت عىل الصعيد 
الوطني يف مجال الصحة النفسية، حيث سعوا جاهدين إلزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهم، كالقيود الزمنية، أو 
القيود التي يفرضها أفراد األرسة اآلخرون. يف أحد األمثلة املتعلقة بهذا النوع من الحاالت؛ كانت هناك امرأة متحمسة 
أفراد  من  الثنني  الرعاية  تقديم  يف  املتمثلة  الصعوبات  اآلخرين  ومشاركة  االستقصائية،  الدراسة  يف  للمشاركة  للغاية 
متّكنت  فإنّها  مشاركتها،  من  األفراد  هؤالء  وقلق  مخاوف  من  الرغم  عىل  حاد.  نفيس  مرض  من  يعانون  الذين  األرسة، 
بشجاعة من الحصول عىل دعمهم. لقد استمدت هذه املرأة ذلك الدافع القوي من تفاؤلها وأملها يف تحقيق مستقبل 
الذين يعانون من اضطرابات نفسية وأرسهم، وال سيام يف وطنها. وقد أعربت يف نهاية املقابلة عن  أفضل لألشخاص 
الدراسة االستقصائية وإيصال صوتها. وأخريًا فقد أشادت بجهود املحاورين  للمساهمة يف  لها  الفرصة  امتنانها إلتاحة 

ومدى ودهم ولطفهم.


