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Study Findings
نتائج الدراسة



It Began 30 Years Ago
بدأت الرحلة قبل ثالثني عاما  

Documents/Lifelong Impacts of Childhood Trauma Video Script Translated 2.docx


ACE Study Expansion
الدراسةامتداد 

عدد الواليات األمريكية التي
2008قامت بالدراسة عام 



عدد الواليات األمريكية التي 
2011-2009من قامت بالدراسة 
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ACE Study Credibility
مصداقية الدراسة

The World Health 
Organization has 

included the ACE Study 
questionnaires as an 

addendum to the 
document Preventing 
Child Maltreatment: A 
Guide to Taking Action 

and Generating 
Evidence.2006

منظمة الصحة أدرجت
اسة العاملية  استبيان در

جتارب معاناة الطفولة
كملحق يف تقريرها 

محاية األطفال من سوء
و دليل العمل: املعاملة 

2006توفري األدلة لعام 



ACE Study Credibility
مصداقية الدراسة

“ACE Study and its 
fifty-some publications 

have generated a  
significant intellectual 

interest in North 
America and Europe 

during the past dozen 
years”

June 2010  

جتارب دراسةتسببت 
معاناة الطفولة 

ن ومنشوراتها التي تربو ع
اخلمسني حبثا  يف لفت

انتباه الوسط العلمي يف
أوروبا ومشال  أمريكا خالل

«ةعشر سنة املاضياإلثني
2010يونيو 



ACE Study Credibility
مصداقية الدراسة

“At present we are 
aware of efforts to 

replicate the ACE Study 
or use its 

questionnaire in 
Canada, China, Jordan, 

Norway, the 
Philippines and the 
United Kingdom”

2016

معلومات تشريلدينا
إىل إعادة إقامة الدراسة
ا أو استخدام استبيانه
يف كل من كندا والصني
واألردن والنرويج 
والفلبني واململكة 

املتحدة
2016



Categories Covered by Study
اجلوانب التي تناولتها الدراسة

Household dysfunction:

Substance abuse

Parental 

separation/divorce 

Mental illness 

Battered mother 

Criminal behavior

:اإلخفاقات املنزلية
استخدام املخدرات 

انفصال األبوين
األمراض العقلية

األم املهانة
النشاط اإلجرامي



Categories Covered by Study

ةاألم املهان

البدنية

العاطفي

اجلنسية

العاطفية

اإلساءات

البدني

اإلهمال

األمراض العقليةاإلجراميالنشاط 

نانفصال الوالدي

املخدراتاستخدام 

املنزليةاإلخفاقات 
ةاجلوانب التي تناولتها الدراس



Who Participated ?
من شارك ؟

الِعرق الجندر

العمر مالتعلي

بيض
التيني

أسيوي

أفريقي

أخرى

ذكور

إناث

أقل من ثانوي

ثانوي
يبعض التعليم الجامع

جامعي ودراسات عليا



How Common are ACES
نسبة انتشار املعاناة



How Common are ACES
نسبة انتشار املعاناة

اإلساءات يةاإلخفاقات املنزل اإلهمال

العاطفية

البدنية

الجنسية

األم المهانة

استخدام المخدرات

األمراض العقلية

انفصال الوالدين

النشاط اإلجرامي

العاطفي

البدني



Risk Created املخاطر املتولدة

تغيب عن العمل 

األمراض اجلنسية

غياب النشاط تدخني إدمان كحول   إدمان خمدر

أمراض الرئة تكسر العظام

ةالسمنة املفرط مرض السكر االكتئاب حماولة االنتحار

أمراض القلب مرض السرطان جلطات املخ

السلوكية 

الصحة اجلسدية والذهنية



Suicide
حارعالقة درجة اختبار الدراسة بانتشار حماوالت االنت

درجة االختبار

حماولة االنتحار امل
نسبة 

ئوية



Obesity
السمنة

Body Mass Index (BMI)  
Categories:
Underweight 
= <18.5
Normal weight 
= 18.5–24.9
Overweight = 25–29.9

Obesity = BMI of 30 or 
greater

كتلة اجلسم مؤشر
:التصنيفات

18.5= >أقل من الوزن الطبيعي 
24.9-18.5الوزن الطبيعي من 

29.9-25زيادة يف الوزن 
فما فوق 30السمنة تبدأ من 



رطةعالقة درجة اختبار الدراسة بانتشار السمنة املف

35≤ السمنة املفرطة  نسبة السمنة املفرطة املئو
ية

درجة االختبار



Being Victim of DV
خماطرة الوقوع كضحية للعنف األسري

نســاء رجال

درجة االختبار

ريعالقة درجة اختبار الدراسة باحتمال الوقوع كضحية للعنف األس



نسبة اإلصابة املئوية

نيبداية مبكرة للتدخ أن يكون مدخنا حاليا   االنسداد الرئوي املزمن

عالقة درجة اختبار الدراسة بالتدخني و أمراض الرئة

درجة االختبار



نسبة اإلصابة املئوية

درجة االختبار

عالقة درجة اختبار الدراسة بأمراض القلب



عالقة درجة اختبار الدراسة باستخدام املواد املخدرة

الوقوع يف مشكلة 
استخدام ملادة خمدرة

استخدام خمدرات عن 
طريق احلقن

اإلدمان على  
استخدام مادة خمدرة

نسبة اإلصابة املئوية

درجة االختبار



نسبة اإلصابة املئوية

درجة االختبار

نساءرجال

لعمرعالقة درجة اختبار الدراسة مبرات اإلصابة باإلكتاب على امتداد ا



ACE Score and Indicators of 
Impaired Worker Performance
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ض
نسبة انتشار األداء املنخف

هر التغيب  عن العمل ليومين أو أكثر كل ش يرةالوقوع في مشاكل مالية كب رةالوقوع في مشاكل عمل كبي

درجة االختبار

عالقة درجة اختبار الدراسة باملشاكل املهنية



Summary of Effects
ملخص التأثريات

السمنة المفرطة

مرض السكر

اإلكتاب

محاوالت االنتحار

أمراض االتصال الجنسي

أمراض القلب

السرطان

الجلطة الدماغية

أمراض الرئة

تكسر العظام

غياب النشاط

التدخين

إدمان الكحول

استخدام المخدرات

الغياب عن العمل



Cost of Children Maltreatment
تكاليف إساءة معاملة األطفال

فقد اإلنتاجية ةالرعاية الصحيصالتعليم المتخصرعاية الطفولةيةالعقوبات الجنائ



What Can Be done
حلول ممكنة 

دعم الوالدين 
منع عنف اجتماعيا  

ةشريك الحيا

برامج تدريب
الوالدين 
التربوية

امل الزيارة المنزلية للحو
والواضعات حديثا  

توفير دعم مادي 
ولة توفير رعاية طفلألسر محدودة الدخل

عالية الجودة
توفير عالج لألمراض

العقلية و اإلدمان
دعم برامج المراهقين
و برامج منع حملهم



Sites promoting ACEs
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