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 هل هو حاجة أم عادة؟ دراسة ضمن الطلبة الجامعيين في دولة اإلمارات التداوي الذاتي:
Self-medication: is it a need or a habit? A Study among university students in UAE 

 *أ.ياسين الحريري
 برهيمإلا قاسم أ.سندس* *

 ملخص
اخللفية: يقوم الكثري من األشخاص بدور الطبيب عندما 
يتعلق األمر بالوعكات الصحّية البسيطة والسطحية، حيث 
يتوجه الكثريون إىل اقتناء واستخدام العقاقري الطبّية من تلقاء 

من املشورة الطبّية من طبيب خمتص أو  أنفسهم، بدلا 
عرف بالتداوي الذايت. ويف ضوء تفّشي صيديل، وهو ما ي  

؛ ازدادت -بني فئة الشباب خصوصاا -ثقافة التداوي الذايت 
وف املسؤولني والعاملني يف القطاع الصحي من النتائج اخم

 الوخيمة للممارسة غري املسؤولة على صحة األفراد. 
هدف الدراسة: حتديد معطيات استخدام التداوي الذايت بني 

وي التخصصات غري الطبّية يف دولة طالب اجلامعة ذ
طالب الاإلمارات، إضافةا إىل رصد مدى فهم وإدراك 

 .للسالمة الدوائية
طالباا وطالبة يدرسون ختصصات  938املواد والطرق: أ درِج 

من عشر جامعات خمتلفة يف دولة اإلمارات ضمن  طبّيةغري 
ام دراسة وصفية مقطعية. وقد أ جرَِي حتليل البيانات باستخد

اإلحصاء الوصفي واإلحصاء الستدليل من خالل برنامج 
SPSS  مستوى الدللة اإلحصائية  مت حتديد. 24اإلصدار

 (.p  >0.05عند )
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 ABSTRAC  

BACKGROUND: Many people take the role of 

doctor when it comes to simple and superficial 
health problems. Self-medication is a global form 

of self-care practice and can be defined as “taking 

of drugs, herbs or home remedies on one’s own 
initiative, or on the advice of another person, 

without consulting a doctor". The utilization of 

over the counter drugs among university students 
is common and many studies revealed that there 

is an increase in trends of self-medications 

particularly among the youth.  There is much 

public and professional concern about the 
irrational use of these drugs. 

OBJECTIVE: The present study was undertaken 

to determine the pattern, prevalence of self-
medication, as well as to estimate the level of 

knowledge of towards medication safety.   

Materials and Methods: Nine hundred thirty-eight 
students were enrolled from different non-

medical majors in the UAE in a descriptive study. 

Data analysis was performed using SPSS Version 

24. The statistical significance level was 
determined at (p < 0.05). 

Results. The prevalence of self‑ medication in 

our study was found to be (94. 2%); the major 
reason cited by participants to self-medicate was 

minor illness (77.9%). 

CONCLUSIONS: Self-medication is widely 

prevalent among the non-medical students in 
UAE. The study findings address the crucial need 

to develop structured health education programs 

to raise knowledge, belief and awareness of the 
students about responsible self-medication. The 

health authorities should take strict measures to 

stop the practice of non-responsible self-
medication. 
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س ارَ نتائج الدراسة أن التداوي الذايت ي   تالنتائج: كشف
الدافع وكان  %(.94.2بشكل كبري يف الشرحية املستهدفة )

هو العتقاد السائد بأن  ؛هم وراء النسياق إىل التداوياأل
األعراض البسيطة ل حتتاج أي تدخل من أهل الختصاص 

(77.9)%.  
التداوي الذايت لدى طلبة التخصصات حتول الستنتاجات: 

هذه النتائج تستدعي  .إىل ظاهرة واسعة النتشار الطبّيةغري 
الصحّية السليمة يف اجملتمع  لرتسيخ الثقافة ماسةا  حاجةا 

اإلمارايت، ورفع وعي األشخاص حبدود التداوي الذايت. كما 
جيب على منظمي الرعاية الصحّية وأصحاب القرار وضع 
تنظيمات وتشريعات جديدة حول املمارسات الفردية غري 

إىل  بدورها اليت قد تؤديو  ،للتداوي الذايت الرشيدة
 .مضاعفات قد يصعب التعامل معها

: التداوي الذايت، األدوية املتاحة من الكلمات المفتاحية
طلبة التخصصات غري  املسؤولة،غري وصفة، املمارسة 

 الطبّية. 
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