ملخص دراسة الوعي بالغذاء الصحي واللياقة البدنية
في مملكة البحرين
الموجة الخامسة –4102
شركة زاركا إنترآكتيف بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة

أعدّ الملخص:
د .عبير محمد الغاوي
رئيس قسم الدراسات والبحوث واالنتاج
إدارة تعزيز الصحة

خلفية عن الدراسة
• دراسة الوعي بالغذاء الصحي واللياقة البدنية هي دراسة إلكترونية تقوم شركة
زاركااا إنترتكتيا بإجراؤهااا بالتواااو زااة وزارة الصااحة ااي زيلكااة البحاار
وذلك بحسب زذكرة تفاهم تم توقيوهاا باي الاوزارة وشاركة زاراكاا اي أبر ا
 2102والتي تتضي إعداد البحاو الدور اة لتقيايم السالوكيا وأنيااا الحيااة
وتدر ب الوازلي بالوزارة على هذه البحو اإللكترونية وتوتبار هاذه الدراساة
ساا وا
الخازساااة باااي سلسااالة الدراساااا التاااي تااام القياااام بهاااا اا الاا
الياضية.
• تساااهم الكااركة ضااي التبازهااا بيسااجوليتها ايجتياعيااة ااي تقااد م الدراسااا
الدور ااة اليتولقااة بالصااحة واللياقااة لقيااا ساالوكيا اليااوا ي واليقييااي ااي
دو الخليج زيا ُسهم ي الحصو على زؤشارا لتحد اد ا ولو اا وزور اة
اليكاك الصحية التي تحتاج إل جاد الحلو لهاا وتقيايم تاأثير البارازج الو ياة
التي تقوم بها اليؤسسا الحكوزية وا هلية بيا يها برازج وزارة الصحة.

الهدف من الدراسة:
• قياا الاوعي والسالوكيا الصااحية افاة يياا تولااا بالغاذاء وال كااا الباادني
والتد ي والس زة والفحوص الدور ة لدى سكا زيلكة البحر ز زوا ي
وزقييي .
• هم زدى اهتيام اليوا ي واليقييي بصحتهم الكخصية ولياقتهم البدنياة ا
زكوار حياتهم.
• ايستفادة ز نتائج الدراسة ي التخطيط لحي
تأثير البرازج الحالية.

التوعياة الصاحية وتقيايم زادى

خطوات البحث
• بدأ الوي الييداني ي الربة ا و ز عاام  2102وتام تحليا ال تاائج زا قبا
شهر أبر .2102
شركة زاركا
• تم تطبياا ايساتبيا زا ا الوي اة الوكاوائية .حيا تيات دعاوة اليكااركي
عبااار البر اااد اإللكتروناااي وزواقاااة التوافاا ايجتيااااعي واليوقاااة اإللكتروناااي
الرساايي لااوزارة الصااحة ااي زيلكااة البحاار لليكاااركة ااي اسااتبانة إلكترونيااة
زدتها  01دقائا.

ملخص النتائج
ييااا لااي زلخا ساار ة ل تااائج البحا و يكا الحصااو علااى التقر اار كاااز زا
زوقة ادارة توب ب الصحة http://he.moh.gov.bh/
شااارف ااي اليسا  110زكااارف زا البااالغي  01سا ة يااا ااومه زو يهاام زا
اإلنا حي بلغت نسبتهم  %10والذكور .%93وكا أغلب اليكاركي بحر يي
الج سية  %61و لي ذلك الجالية اآلسيو ة  % 6والوربية  %2ثم الغربية .%0
حي أ ثل ي اليكاركي كانـوا ز الفجة الوير ة ز  92 -21س ة والفجة الوير اة
ز  22-91س ة أزاا اليكااركي زا الفجاة الوير اة زا  12-21سا ة بلغات نسابتهم
 %29والاـ  11سا ة يااا ااوم قااد بلغاات نساابتهم  .%1وبلغاات نساابة اليتبوجااو
.%69

النشاط البدني
• يار زو م اليكاركو الر اضة بيودي زختلفة ي ايسبوع %86ه قاد
فرح  %29ز هم بأنهم يارسو أي نوع ز أنواع ا لواب الر اضية بيود
ّ
 9زااارا اااي ا سااابوعا بي ياااا قاااا ثلاا ت ااار  %91زاا اليكااااركي باااأنهم
يارساااو الر اضاااة زا ا حاااي آل ااارا اااي حاااي أ  %22ذكاااروا باااأنهم ي
يارسو ا لواب الر اضية أبداً بب ادة  %8ع الدراسة السابقة %01ه.

• ككاافت الدراسااة بااأ اليكااي هااو أك اار أنااواع الر اضااة زيارس اةً ااي البحاار
ب سبة  % 62ليهاا ا اروبكب باـ  %29ثام الجاري ب سابة %01ا ثام تياار
الوز .%3

التدخين
• أكد %68ه ز اليكاركي بأنهم ي د و بكك عام ي حاي قاا %66
ز البحر يي بأنهم ي د و .
• بلغت نسبة التد ي بي ال ساء  %9و  %02بي الرجا بكك عام.
• بال سبة لليد ي قد بي ت الدراسة بأ الورب اليكااركي بالدراساة هام أعلاى
ي كيية التبغ اليستخدزة حي أ  %21ز هم د و أك ر ز علباة ساجائر
واحاادة ااي اليااوم .بي يااا ااد زو اام الغااربيي أق ا ز ا علبااة واحاادة وزي ااً
.%11

العادات الغذائية:
وجبة اإلفطار:
وجبا ي اليوما
• أظهر الدراسة أ غالبية اليستطلوي وتيدو ن ام ث
زة التركيب الرئيسي على وجاود وجباة الفطاور الصاحية حيا ت ااو %68
تقر باً زي شيلهم ايستط ع وجبة اإل طار وزيا.
• بلغت نسبة ا شخاص الذ ت اولو وجبة الفطور بكك وزي  %83بب اادة
زقدارها  %6ع اليس السابا .وتصادّر ا جاناب الغاربيي القائياة %011
زقارنة بالبحر يي .%60
• عل  %89ز اليكاركي بالدراسة زي ي ت اولو وجبة اإل طار بأنه ليب
لد هم الوقت الكا ي لذلكا بي يا انخفضت نسبة اليكاركي الذ وتقدو بأنهاا
ليست وجبة زهية ي اليوم ز  %92الى .%28

تناول الخضراوات والفواكه:
• ذكر  %90ز اليكاركي بايساتبيا باأنهم ت ااولو الفواكاه الطازجاة بكاك
وزي و  %23بكك زتكرر زقارنة بـ  %21ز اليكااركي اي عاام 2102
الذ ت اولو الفوكه وزياً.
• ت او حوالي ثلا اليكااركي الخضاراوا الورقياة بكاك اوزي %91ه و
 %20بكك زتكرر.
• ي حي أ ثل اليكاركي %96ه فرحوا بأنهم ت اولو الفواكة الطازجاة
ااي بوااو ا وقااا وذُكاار ربااة اليكاااركي  %21بايسااتبيا بااأنهم ت اااولو
الخضراوا الورقية ي بوو ا حيا .
ف ّرح أق زا ثل اي اليكااركي  %13باأنهم ت ااولو البقاو ز ا الفافاوليا
َ
•
والبازيء والود ه ي بوو ا وقا و %23قالوا بأنهم ت اولونها أحياناً.
تناول اللحوم:
ا اليشااليري  %65ف ا
• يتناال البحريني ا ا الكاايث ي ا قاال ثر اار ص ا
الدياساااأ هااات او يتنااال ل ا الكااايث هشا ا ص صت اااري هينيااال ا ا ّرح  %43هااات او
يتنل ل ا الكيث ف هعض األ قلت.
• تظار الدياساأ هاتا الادال وا البار تي الي لاص لريشاليري يا ثا %43
يتنل ل ه صقلي أ هـ  %33ص العينأ يتنل ل ا الرح م الحيراء هش ص صت ري.
األطعمة المقلية والحلويات:
• تبااي الدراسااة إلااى أ أق ا ز ا نص ا اليكاااركي  %36ت اااولو ا ويااة
زاارا ااي ا ساابوعا ااي حااي أ  %01لاام
اليقليااة ز ا زاارتي إلااى ث ا
ت اولوا ا وية اليقلية أبداً زقارنة بـ  %34ي دراسة عام .3103
• ت او  % 04ز اليكاركي الحلو ا بكك وزي زقارنة بـ  %9قط زا هم
ت اولو اليكسرا وزياً.
• تبااي أ نصاا اليكاااركي بايسااتبيا  %61ااأكلو الكااوكوي والحلو ااا
والسكاكر أحياناً ولك قل زو يهم ت اولها ع السابا.

منتجات األلبان:
• ا خ ااض تناال األلباالا القريرااأ الدسااو ي ا ثرااد  % 34صاا البحااريني ث اااو
يتنل ل ا صنتجلت األلبلا قريرأ الدسو صقلي أ ه ر ي صاناو  )%55عالم 3103
صقلي ااأ هااـ  %46ص ا اليرتاارهي العااري صي ا يتناال ل ا صنتجاالت األلباالا قريرااأ
الدسو.
• ثظارت الدياساأ هاتا اا الك ثر ار اوتيلصايل عيايل هتنال صنتجالت األلبالا صا
الااور ي ي ا تبااي ثا  )%61ص ا اا االك يتناال ل ا الينتجاالت األقااص اساايلي
صقلهص  )%40ص الور ي.
شرب المياه:
•

•
•

أك اار زا نصا البحاار يي  %63زي ا اشااتركوا ااي الدراسااة ذكااروا بااأنهم
كااربو أق ا ز ا  8أكااواب وزي ااًا بي يااا  % 33ت اااولو  8أكااواب وأك اار
وزياً.
أك ر ز نص اليغتربي الغربيي كربو أك ر ز  8أكواب زاء وزياً.
بلغت نسبة اإلنا ال تي كرب  8أكواب زااء أو أك ار  %34زقابا %40
للذكور.

االستجابة للتوتر والضغوط
• فَاا ّرح ثلاا اليكاااركي بايسااتبيا  %90بااأنهم سااتخدزو الهااات ال قااا
ع دزا كورو باالتوتر و  %06كااهدو التلفااز ا بي ياا ) (01%ت ااولو
الكوكويتة و  %00ذهبو إلى ال ادي الر اضي أو قوزو بابوو ا لوااب
الر اضية و % 6د و .
•  %69ز اليكاركي لم يارسوا اليوغا زطلقاً.

النوم واالسترخاء :
•

•
•
•

ككو الك ير ز اليكاركي ز قلة حصولهم على ال وم حي ككافت الدراساة
بااأ  %21ز ا اليكاااركي حصاالو علااى قس اطٍ كااا ٍ ز ا ال ااوم  6ساااعا
وزيااًه كا ااوم زقارنااة بالدراسااة السااابقة حيا أشااار ال تااائج إلااى %28ه
قط.
إ زا قارب  %12ز اليكاركي بالدراسة قالوا باأنهم حصالو علاى غفاوة
ااي ال هياارة وزي ااً الااى  9زاارا ااي ا ساابوع بي يااا  %00حصاالو علااى
الغفوة ي عطلة نها ة ا سبوع قط.
ذكاار زااا قااارب  %10زا اليكاااركي بااأنهم حصاالو علااى الهااواء ال قااي أو
قضااو بوااو الوقاات ااارج الي ااب كالكااا ىء أو الحد قااة ااي عطلااة نها ااة
ا سبوع.
كيا أ أغلب اليكاركي ) (63%لم يارسوا اليوغا أو التأز أبداً.

الممارسات الصحية
• تقوم الغالبية الو ياى  %60زا اليكااركي بفحا تاوار اإلنتااج وانتهااء
الصا حية علااى علااب الي تجااا الغذائيااة بكااك عااام زقارنااة ) (%86ااي عااام
.2102
• بلغت نسبة اليكاركي الذ ت اولو الدواء اليوفو ز قب الطبيب بكك
وزي .%10
• زاد زيارسااة الفح ا الصااحي للفاارد علااى أسااا ز اات م ااي هااذا

الربااةا حي ا أ الك ياار ز ا اليجيبااي وتياادو الحفاااع علااى زراقبااة
ز ت يااة علااى فاااحتهم .وقااا حااوالي  ٪69زاا أ ااراد الوي ااة باااأنهم
تحققو ز أوزانهام بانت اام وحاوالي  ٪34زا هم شخصايا رفادو
ضغط الدم لد هم.

المعرفة
• تبي أ  %11ز اليكاركي جدو أنفسهم بأنه لد هم ساي ة أو ز اادة فيفاة
ااي الااوز زقارنااة بااـ %21ه ااي الدراسااة السااابقة بي يااا  %99اارو أ ّ
أوزانهم بيوية.
•  %29ص اليشليري يعتقد ا هت او يتنل ل ا الطعلم ال ح هش ص ي ص .
• أشااار زو اام اليكاااركي  ٪53أ اتباااع ن ااام غااذائي فااحي ااوزي بغااي أ
تأل ز كيية زتوازنة ز الكربوهيدرا والبروتي والدهو الي خفضة.
الفحوص الطبية
• زقارن ًة بالدراسا الساابقة اإ نسابة ا شاخاص الاذ قوزاو بب اارة بياب
ا ساارة أو الطبيااب الوااام للفح ا الطبااي الروتي ااي س ا و اً قااد انخفضاات ع ا
الدراسااة السااابقة زاا نساابة %11ه ااي الدراسااة الرابوااة إلااى  %92ااي
الدراسة الحالية.
• أق ز نصا اليكااركي  %22بي اوا باأنهم قوزاو بب اارة بياب ا سا ا
ز أج الفح الواام الروتي اي السا وي  %11اي 2102ه و  % 08زا هم
بكك نص س وي.
• تبور  %08ز ال ساء بيبة ال سااء لويا الفحاوص الدور اة سا و اً بي ياا لام
تقم %86ز ال ساء بهذه الب ارة.
•  %01ز ا اليكاااركي قااازوا بب ااارة أ صااائي تغذ ااة بي يااا لاام قاام بااذلك أبااداً
 %61ز الوي ة.
القيادة واآلمان
ف ّرح %10ز اليكاركي ي البح باأنهم دائيااً زاا ضاوو حابام ا زاا
َ
•
أث اااء القيااادة زقارنااة ب اـ %61ه ااي عااام 2102ا بي يااا ق اا  %92بااأنهم لاام
ضووا حبام ا زا أبداً أو أنهم ضووه ي بوو ا وقا .
• أكد  %21ز اليكاركي بانهم ضاوو أ فاالهم بالكراساي اليخصصاة لاذلك
بالسيارة و  %1ز هم ي قوزو بذلك بتاتاً.

• أكااد %92ز ا اليكاااركي بالدراسااة بااأنهم دائي ااً تأكاادو ييااا إذا كااا باااقي
الركاب ضوو حبام ا زا أث اء القيادة زقارنة بـ %11ه ي عام .2102
• قااا  %20زا اليكاااركي بالبحا بااأنهم تحاادثو زا ا الهااات ال قااا
باادو السااياعا ااي بوااو ا وقااا أث اااء القيااادة  %12ااي 2102ها بي يااا
الهات ال قا بدو سياعا دائياً أث ااء
ف ّرح %06بأنهم تحدثو ز
َ
القيادة %01 .ي 2102ه
• ي حي أ  %91تقر باً فارحوا باأنهم رسالو الرساائ ال صاية و قوزاو
بالدردشة دائياً أو غالباً أث اء القيادة %6 .ي 2102ه
خصائص ومزايا البحث
 -1ت ا فير هيل االت ا ييااأ تكاالعد ف ا قياالي ال ا ع ال ااح الكاار ريلت ال ااحيأ
اليتعرقأ هت يلط الحيلة ال حيأ ف صير أ البحري تتبع الترير ف ت االت ث يالط
يلة الك لا .
 -2تا ا فير الااادعو التقنا ا الر اكااات فااا سااااراء البحا ا ك اساااتط علت الااارث
اال تر يأ.
 -3استنبلط اليجالتت ص اقاع الخراص التا تحتال سلاء سااراء صاياد صا الدياسالت
الن عيأ ال ييأ .
العوائق والتحديات:






سا راالا وناال

ياالاة  %47فا عاادا

ضااع اتسااتجلهأ لريشاليرأ فا البحا
اليشليري صقلي أ هللبح الكلهق.
ع هأ ت فير قلعدة هيل لت سل تر يأ لجييع س لا صير أ البحري .
العينأ غير صي رأ س لئيلي لجييع س لا البحاري ال اأ صيا ت تتا فر لادياو
سلئص اتت ل الحدي أ.
اعتياالا الدياسااأ عرااء تقاادير اليشااليري فا هعااض البيل االت صا ي ترااث اليتعرقااأ
هلل ا الطبيع الرواء ال ح .
ضع ااص ل لت الي ايا اليتل أ ااراء البح ك استط علت الرث .

التوصيات:
-1
-2
-3
-7

اتست لاة ص هيل لت تلئج البح ف تقييو البراصج ال قلئياأ الحللياأ التخطاي
لربراصج اليكتقبريأ .
صشااليرأ تاالئج البح ا صااع الشااررلء ص ا اااااص اية ال ااحأ الياااال ص ا
القطااال الخااال لرناااا
صياااأ صاسكااالت اليجتياااع الياااد
ااااالت
هلليكئ ليأ اليشتررأ ف تعايا حأ اليجتيع .
الحلاااأ ااااراء هحا ك ونيااأ ا ييااأ صي رااأ لكا لا البحااري رلفااأ فيياال يتعرااق
هت يلط الحيلة ال حيأ.
التعل ا صع الجالت البح يأ األارى ل ست لاة ص ابراتال ف ووا اليجال ص اص
الجالت األرلايييأ الجال اليررا لإل لء .

