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األهـــداف التعليميــة Learning Objectives
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.9
.10

.11

تعريف ومناقشة مجال علم النفس الحيوي.
توضيح أن علم النفس هو علم تكاميل.
وصف ستة مجاالت لعلم النفس العصبي ذات صلة خاصة بعلم النفس الحيوي.
مقارنة مميزات وعيوب البرش وغري البرش كمفحوصني يف بحوث علم النفس الحيوي.
مقارنة التجارب ،والدراسات شبه التجريبية ،ودراسات الحالة ،التي تؤكد عىل دراسة التأثريات السببية.
وصف ومقارنة ست تقيسامت لعلم النفس الحيوي.
توضيح كيف أسهمت العمليات التقاربية يف دراسة متالزمة كورساكوف.
توضيح االستنتاج العلمي مع اإلشارة إىل البحوث عن حركة التعبري واإلدراك البرصي للحركة.
توضيح التفكري الناقد وعالقته بالتفكري االبتكاري يف العلوم.
توضيح تفسري الجرس لدييل كادو Bull Ring Delgado،مع التأكيد عىل تفسريه الخاطئ أو املعيب.
وصف ارتفاع وانخفاض تأثري الجراحة العصبية يف الفص قبل األمامي .Prefrontal Lobotomy

إن مظهر املخ البرشي بعيد كل البعد عن اإلثارة (انظر
الشكل  .)1.1يزن املخ اإلنساين ما يقرب من  1.3كيلو
جرام ،حيث يبدو أنه يشء نقي أكرث منه أحد عجائب
الدنيا – وهو كذلك بالفعل .عىل الرغم من املظهر
الخارجي غري املتفق عليه إال أن مخ اإلنسان شبكة
معقدة بشكل مذهل من النريونات (الخاليا التي
تتلقى وتحول أو تنقل اإلشارات اإللكرتوكيميائية) .تأمل
لربهة من الوقت تعقيد الدوائر العصبية ملخك .تدبر
 100مليار نريون يف مجموعة معقدة (Azeredo et
) ,al., 2009و  100ترليون وصلة عصبية بينها ،والعدد
الالنهايئ من املسارات التي ميكن لإلشارات العصبية أن
تتبعها خالل هذا الركام ) .(Zimmer, 2011إن تعقيد
مخ اإلنسان ليس شيئاً غريباً ،إذا ما وضعنا يف االعتبار ما
ميكنه القيام به .إن علم األعصاب ،بشكل متناقض ميكن
أن يكون التحدي النهايئ للمخ :هل لدى املخ القدرة عىل
فهم يشء ما معقد كاملخ نفسه )(Gazzaniga, 2010؟
يتآلف علم األعصاب من فروع مختلفة من العلم .إن

الشكل ( )1.1مخ اإلنسان.
قبل أن تتقدم إلى جسم هذا الفصل ،أود أن أخبرك عن
شيئني )1( :حالة جيم جي ،.)Sacks, 1986) Jimme G
والتي سوف تعطيك مذاقا ً خاصا ً ألشياء هامة ومثيرة،
( )2املوضوعات الرئيسة في هذا.
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الهدف الرئيس من هذا الفصل هو أن نقدم لك أحد فروع هذا العلم .كام أن كل جزء من األجزاء السبعة لهذا
الفصل تتميز بدراسة علم األعصاب وعلم النفس الحيوي بطريقة مختلفة.
حالة جيم جي ،الرجل المتجمد في الذهن

The Case of Jimmie G The Man Frozen in Time
جيم رجل حسن املظهر ،يبلغ من العمر  49عاماً،
يجب أن يتحدث عن أيامه يف املدرسة وخرباته يف
البحرية ،حيث ميكنه أن يصفها بالتفصيل ،لقد كان
جيم رجالً ذكياً ،ذا قدرات فائقة يف الرياضيات والعلوم.
يف الحقيقة مل يكن واضحاً السبب يف أنه نزيل يف جناح
املستشفى الخاص باألمراض العصبية.
عندما كان جيم يتكلم عن ماضيه ،كان يظهر أن
هناك مشكلة .عندما كان يتحدث عن أيام املدرسة،
كان يستخدم زمن املايض ،ومع ذلك ،عندما كان
يرسد خرباته األوىل يف البحرية ،كان يتحول إىل صيغة
املضارع .اليشء املقلق هو أنه مل يتحدث عن أي يشء
حدث له بعد وقته يف البحرية.
لقد تم الكشف عليه بواسطة عامل األعصاب البارز
أوليفر ساكس  ،Oliver Sacksوكانت هناك بعض
األسئلة تعكس حقيقة فضولية :فقد كان هذا الرجل
البالغ من العمر  49عاماً يرى نفسه عىل أن عمره هو
19عاماً .عندما طلب منه أن يصف ما رآه يف املرآة،
أصبح مضطرباً لدرجة أن الدكتور ساكس أخرج املرآة
عىل الفور من الحجرة.

عاد الدكتور ساكس مرة أخرى وحياة جيم املبتسم،
وترصف كام لو أنه مل يرى الدكتور من قبل .يف الواقع،
حتى عندما أخربه الدكتور أنهام إلتقيا من قبل ،إال أن
جيم كان عىل قناعة بغري ذلك.
ثم سأله الدكتور عن املكان الذي إلتقيا فيه ،فأجابه
جيم بأن كل األرسة واملرىض توضح أن ذلك كان يف
املستشفى .كان جيم يخىش أن هذا دليل عىل أنه كان
مريضاً ولكنه ال يعني ذلك.
ولقد أكد القياس اإلضايف عىل ما كان يخشاه دكتور
ساكس .عىل الرغم من أن لدى جيم دالالت حسية،
وحركية ،ومعرفية جيدة ،إال أن لديه مشكلة خطرية:
كان ينىس كل يشء حزين خالل ثواين قليلة .بشكل
أسايس ،ال يستطيع جيم أن يتذكر أي يشء حدث له
وهو يف العرشينيات من عمره ،وال يتذكر أي يشء
حدث له خالل فرتة حياته.
إن موقف جيم ينزع القلب .نظرا ً لكونه غري قادر عىل
تكوين ذكريات جديدة دامئة ،فقد كان رجالً متجمدا ً
يف الزمن ،رجالً بدون مايض وال تطلعات للمستقبل،
ملتصق بالحارض ،يعتقد بالسياق واملعنى.

املوضوعات األربعة الرئيسة في هذا الكتاب ()Four Major Themes of This Text
سوف تتعلم العديد من الحقائق الجديدة يف هذا الكتاب – نتائج جديدة ،ومفاهيم ،ومصطلحات جديدة
وغريها .ولكن األهم من ذلك ،بعدما تكون قد نسبت معظم الحقائق ،فإنك سوف تحمل معك ولسنوات
عديدة من اآلن طرقاً جديدة ومنتجة للتفكري ،أخرتت أربعة منها ألؤكد عليها يف هذا الكتاب ،وهي املوضوعات
الرئيسة يف هذا الكتاب.
للمساعدة يف إعطاء هذه املوضوعات االنتباه الخاص الذي تستحقه ،وملساعدتك يف تتبع تطورها أثناء
تقدمك خالل هذا الكتاب ،وضعت عالمات عىل القطع ذات الصلة .وفيام ييل املوضوعات األربعة ،واملربعات
الخاصة بها.
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التفكري اإلبداعي عن علم النفس الحيوي  :Thinking Creatively about Biopsychologyنحن متخمون
باملعلومات عن علم النفس الحيوي ،واملعلومات املغلوطة ،واآلراء من خالل التلفاز ،والجرائد ،واإلنرتنت،
واألصدقاء ،واألقارب  ...الخ.
ونتيجة لذلك ،فإن لديك وجهات نظر قوية عن العديد من املوضوعات التي سوف تجدها يف هذا الكتاب.
نظرا ً الشرتاك العديد من الباحثني يف علم النفس الحيوي يف هذه املفاهيم ،فإنها
التفكيــر اإلبــــداعي
Thinking Creatively
أعاقت التقدم العلمي ،وأحرزت تقدمات هامة يف علم النفس الحيوي بواسطة
الباحثني الذين استطاعوا التغلب عىل التأثريات املقيدة للتفكري التقليدي ،واتخذوا
مداخل جديدة إبداعية ،حقيقة ،إن التفكري اإلبداعي هو حجر األساس ألي علم من العلوم .إن «التفكري
اإلبداعي» يشري إىل التفكري «خارج الصندوق» ) ،(outside the boxحيث حاولت أن أكون مبدعاً يف تحليل
البحوث التي أعرض لها ،أو حيث (اشجعك عىل أن تقيم تفكريك أو تأسسه عىل األدلة وليس عىل وجهات
النظر املقبولة.
التضمينات اإلكلينيكية  : Clinical implicationsيوجد سمتان للتضمينات االكلينيكية .إن كثريا ً مام يتعلمه
الباحثون يف مجال علم النفس الحيوي عن وظيفة املخ يأيت من دراسة مخ املريض ،ومن ثم فإن كثريا ً مام
يكتشفه هؤالء الباحثون له صلة بعالج االضطرابات املخية.
التضمينات اإلكلينيكية

هذا الكتاب يركز عىل التداخل بني الخلل الوظيفي للمخ ،وبحوث علم النفس
الحيوي.

Clinical implications

املنظور االرتقايئ  :The Evolutionary Perspectiveعىل الرغم من أن األحداث التي أدت إىل ارتقاء النوع
البرشي ال ميكن تحديدها بالضبط ،إال أن التفكري يف الضغوط البيئية التي من املحتمل أدت إىل ارتقاء أمخاخنا
وسلوكنا غالباً ما تؤدي إىل استبصارات نفسية – حيوية .هذا املدخل يسمى املنظور االرتقايئ .هناك مكون هام
للمنظور االرتقايئ وهو املدخل املقارن (محاولة فهم الظواهر البيولوجية مبقارنتها
املنظور االرتقائي
بفصائل مختلفة) .سوف تعرف من خالل هذا الكتاب أن بني البرش قد تعلموا الكثري
Evolutionary
Perspective
عن أنفسنا من خالل دراسة الكائنات املرتبطة بنا من خالل االرتقاء .لقد تبني أن
املدخل االرتقايئ أحد األركان األساسية لالستفسار النفيس الحيوي املعارص.
املرونة العصبية  :Neuroplasticityحتى أوائل التسعينيات كان علامء األعصاب ينظرون إىل املخ عىل أنه
مجموعة ثالثية األبعاد من العنارص العصبية ،تلتحم معاً يف شبكة من الدوائر العصبية العظيمة .يف العقدين
املاضيني ،أوضحت البحوث أن مخ الشخص البالغ ليس شبكة ساكنة من النريونات،
املرونة العصبية
Neuroplasticity
فهو عضو مرن (متغري) ينمو ويتغري استجابة لجينات الفرد وخرباته .إن اكتشاف
املرونة العصبية ،وهو االكتشاف الوحيد األكرث تأثريا ً يف علم النفس العصبي املعارص،
يؤثر االن عىل العديد من املجاالت البحثية يف علم النفس الحيوي.
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 1.1ما هو علم النفس احليوي؟ (?)What is Biopsychology

علم النفس الحيوي هو الدراسة العلمية لبيولوجيا السلوك ) .(Dewsbury, 1941يشري البعض إىل هذا املجال
عىل أنه علم النفس البيولوجي ،بيولوجيا السلوك ،أو علم النفس العصبي للسلوك ،لكني أفضل مصطلح علم
النفس الحيوي ألنه مينح املدخل البيولوجي لدراسة علم النفس وليس املدخل النفيس لدراسة البيولوجيا.
علم النفس هو الدراسة العلمية للسلوك – الدراسة العلمية لكل األنشطة الظاهرة للكائن الحي وأيضاً كل
العمليات الداخلية التي من املفرتض أن متثل األساس لها (مثالً :التعلم ،الذاكرة ،الدافعية ،اإلدراك ،واالنفعال).
إن لدراسة بيولوجيا السلوك تاريخ طويل ،ولكن مل يتطور علم النفس الحيوي إىل فرع رئييس من علم
األعصاب حتى القرن العرشين .قام هيب يف كتابه :تنظيم السلوك ،بتطوير نظريته الشاملة عن كيفية إنتاج
نشاط املخ للظواهر النفسية املعقدة مثل اإلدراك ،االنفعال ،واألفكار ،والذكريات .لقد كان لنظرية هيب دور
كبري يف دحض وجهة النظر القائلة بأن األداء النفيس أصعب من أن يكون له جذور يف فسيولوجيا وكيمياء املخ.
لقد أسس هيب  Hebb.D.نظريته عىل التجارب التي انطوت عىل بني البرش وحيوانات املعامل يف دراسات
حالة إكلينيكية ،والحجج املنطقية التي تطورت من مالحظاته الثاقبة للحياة اليومية.

 2.1ما هي العالقة بني علم النفس احليوي والفروع األخرى من علم األعصاب؟

(What Is the Relation between Biopsychology and the Other
)?Disciplines of Neuroscience

إن علم األعصاب هو جهد فريقي ،والعلامء يف علم النفس الحيوي أعضاء هامون يف هذا الفريق & (Kandel
) .Squire, 2000ميكن تعريف علم النفس الحيوي من خالل عالقته بالفروع األخرى لعلم األعصاب.
إن العلامء يف علم النفس الحيوي علامء يف األعصاب ،يجلبون لبحوثهم املعرفة بالسلوك وبطرق البحوث
السلوكية .إن توجههم السلويك وخرباتهم هي التي تجعل إسهاماتهم يف عمل األعصاب فريدة (Cacioppo
).Decety, 2009
إن علم النفس الحيوي فرع تكاميل من فروع العلوم ،حيث يجلب املعرفة من فروع علم األعصاب األخرى
ويطبقها عىل دراسة السلوك ،وفيام ييل نقدم بعض فروع علم األعصاب ذات الصلة بعلم النفس الحيوي.
الترشيح العصبي :دراسة بنية الجهاز العصبي (الفصل .)3
الكيمياء العصبي :دراسة األسس الكيميائية للنشاط العصبي (الفصل .)4
علم األمراض العصبية :دراسة اضطرابات الجهاز العصبي (الفصل .)10
علم األدوية العصبية :دراسة تأثريات األدوية والعقاقري الطبية عىل النشاط العصبي (الفصل.)18 ،15 ،4 :
علم الفسيولوجيا العصبية :دراسة وظائف وأنشطة الجهاز العصبي (الفصل .)4
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 3.1ما هي أنواع البحوث التي متيز مدخل علم النفس احليوي؟

)?(What Types of research Characterize the biopsychological approach

عىل الرغم من أن علم النفس الحيوي واحد فقط من بني الفروع العديدة التي تسهم يف علم األعصاب ،إال
أنه واسع ومتنوع ،حيث يدرس علامؤه العديد من الظواهر املختلفة ،ويقرتبون من بحوثهم بطرق مختلفة
عديدة .لتمييز مدخل علم النفس الحيوي ،فإن هذا الجزء يناقش األبعاد الثالثة الرئيسة التي تتباين وفقاً لها
املداخل للبحوث يف مجال علم النفس الحيوي .فالبحوث يف علم النفس الحيوي ميكن أن تنطوي عىل أفراد
من بني البرش أو غري اآلدميني ،ومن املمكن أن تأخذ شكل التجارب الرسمية أو غري الرسمية ،ومن املمكن أن
تكون صافية أو مطبقة.
األفراد من بني البشر وغير البشر (.)Human and nonhuman Subjects
إن األفراد من بني البرش وغري البرش أيضاً هم املفحوصون يف بحوث علم النفس الحيوي .من بني غري اآلدميني،
فإن الفرئان هم املفحوصون األكرث شيوعاً ،ومع ذلك تم دراسة الكالب ،والقطط.
إن لبني البرش العديد من املميزات عىل الحيوانات األخرى كمفحوصني يف التجارب يف بحوث علم النفس
الحيوي ،حيث ميكنهم إتباع التعليامت ،واإلخبار عن خرباتهم الشخصية.
بالطبع ،فإن أعظم ميزة لدى بني البرش كمفحوصني يف مجال يهدف إىل فهم وظائف مخ اإلنسان هي أن
لديهم مخ اإلنسان .رمبا تتعجب من السبب يف قيام العلامء يف علم النفس الحيوي بدراسة غري البرش ،واإلجابة
تكمن يف االستمرار االرتقايئ للمخ؛ حيث تختلف أمخاخ البرش عن أمخاخ الحيوانات األخرى بشكل أسايس ،يف
الحجم ودرجة منو القرشة املخية .مبعنى ،إن الفروق بني أمخاخ البرش وغري البرش كمية وليست كيفية ،ولذا
فإن العديد من مبادئ وظيفة مخ اإلنسان ميكن أن توضح من خالل دراسة غري البرش(Nakahara et al.,
).2002; Platt & Spelke, 2009
وعىل النقيض ،فإن لغري اآلدميني ثالث مميزات عىل اآلدميني كمفحوصني يف بحوث علم النفس الحيوي.
األوىل هي أن أمخاخ وسلوك غري اآلدميني اسهل من اآلدميني ،ومن ثم فإن دراسة غري البرش تكشف عن
تفاعالت أساسية بني املخ والسلوك ،أما امليزة الثانية فتتمثل يف ظهور استبصارات من املدخل املقارن ،أي
دراسة العمليات البيولوجية مبقارنة فصائل مختلفة .عىل سبيل املثال ،إن مقارنة سلوك فصائل ليس لها قرشة
مخية بسلوك فصائل لها قرشة مخية ميكن أن تقدم إملاعات قي ّمة عن أداء أو وظيفة القرشة املخية .أما امليزة
الثالثة ،فتتمثل يف إمكانية إجراء البحوث عىل حيوانات املعامل ،وهذا قد ال يتحقق مع اآلدميني .وهذا ال
يعني أنه ليس هناك كود أخالقي يحكم دراسة غري اآلدميني ) – (Goldberg & Hartung, 2006بل هناك
هذا الكود األخالقي .ومع ذلك ،هناك القليل من القيود األخالقية عىل دراسة فصائل املعامل مقارنة بدراسة
اآلدميني .إن كل بحوث علم النفس الحيوي ،سواء تنطوي عىل مفحوصني من بني البرش أو غري اآلدميني تنظمها
لجان مستقلة وفقاً لخطوط إرشادية أخالقية صارمة.
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التجارب وغير التجارب ()Experiment and Nonexperiment
تنطوي بحوث علم النفس الحيوي عىل دراسات التجارب وغري التجارب .هناك نوعان شائعان لدراسات غري
التجارب وهام الدراسات شبه التجريبية ودراسات الحالة.
التجارب :التجربة طريقة يستخدمها العلامء لدراسة األسباب ،أي ،للتعرف ،عىل أسباب يشء ما .ومن ثم فهي
املسئولة مسئولية فردية عن املعرفة التي هي األساس لطريقتنا املعارصة يف الحياة ،إلجراء تجربة تنطوي عىل
كائنات حية ،فإن املج ّرب يصمم أوالً حالة أو حالتني يتم فيهام اختبار املشاركني .عادة ،يتم اختبار مجموعة
مختلفة من املشاركني أو املفحوصني وفقاً لكل حالة (التصميم بني املفحوصني) ،ولكن أحياناً من املمكن اختبار
نفس املجموعة تحت كل حالة (تصميم داخل املفحوصني) .بخصوص الفاحص املفحوصني للحاالت ،ويطبق
املعالجات ،ويقيس النتائج بطريقة يكون هناك فرق واحد بني الحاالت التي يتم مقارنتها .الفرق بني الحاالت
يسمى املتغري املستقل .أما املتغري الذي يقيسه الفاحص لتقييم تأثري املتغري املستقل يسمى املتغري التابع .لو
تم إجراء التجربة بشكل صحيح فإن أي فروق يف املتغري التابع بني الحاالت تعود إىل املتغري املستقل.
ملاذا من املهم أال تكون هناك فروقاً بني الحاالت ترجع إىل غري املتغري املستقل؟ السبب يف ذلك هو
أنه عندما يكون هناك أكرث من فرق ميكن أن يؤثر عىل املتغري التابع ،فمن الصعب تحديد ما إذا كان ذلك
املحي هو الذي أدى إىل تأثريات ميكن
يعود إىل املتغري املستقل أو أن الفرق غري املقصود – ويسمى املتغري ّ
مالحظتها عىل املتغري التابع .عىل الرغم من أن
املنهج التجريبي بسيط من الناحية املفاهيمية ،إال
املحية ميكن أن يكون صعباً.
أن عزل كل املتغريات ّ
هناك تجربة أجراها ليسرت وجورزالكا
املحية بتصميم
( )1988تبني منع املتغريات
ّ
تجريبي جيد .هذه التجربة عبارة عن توضيح لتأثري
كوليدج؟ والذي حقيقة مؤداها أن رجالً أصبح غري
قادر عىل االستمرار يف مضاجعة رشيكته ،ومن ثم
ميكن مضاجعة رشيك آخر (انظر الشكل .)2.1
أشار ليسرت ( )Lasterوجورزالكا إىل أن تأثري
كوليدج مل يظهر لدى اإلناث ألن من الصعب إجراء
تجارب تأثري كوليدج جيدة الضبط مع اإلناث –
فالحية أو
ليس ألن اإلناث ال يظهرون تأثري كوليدجّ .
الخلط ،وفقاً لليسرت وجورزالكا ،ينبع من الحقيقة
التي مؤداها أن ذكور الثديات متعبون جنسياً أكرث
من اإلناث .ونتيجة لذلك ،فإن محاوالت إظهار

الشكل ( )2.1الرئيس كالفني كوليدج ،ومدام جريس كوليدج
()President Calvin Coolidge and Mrs Grace Coolidge
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تأثري كوليدج لدى اإلناث غالباً ما يربكها تعب الذكور .عندما يقدم لإلناث ،يف وسط املضاجعة ،رشيكاً آخر فإن
الزيادة يف استقبالها الجنيس ميكن أن تكون تأثري كوليدج أو رد فعل لقوة الرشيك الجديد .نظرا ً ألن األنثى ال
املحي ليس مشكلة خطرية يف إظهار تأثري كوليدج لدى الذكور.
تظهر يف الغالب التعب الجنيس ،فإن هذا املتغري ّ
املحي.
ابتكر ليسرت وجورزالكا ) Laster and Gorzalka (1988إجرا ًء ماهرا ً للتحكم يف هذا املتغري ّ
ويف الوقت الذي تضاجع فيه األنثى ذكرا ً (الذكر املألوف) ،فإن الذكر اآلخر (غري املألوف) الذي سوف
يستخدم يف االختبار ،يضاجع أنثى أخرى ،ثم بعد ذلك يتم إجراء االختبار عىل الذكرين أثناء مضاجعة األنثى
لذكر ثالث .ويف النهاية يتم اختبار األنثى ،إما الذكر املألوف أو الذكر غري املألوف.
التفكيــر اإلبــــداعي
Thinking Creatively
املتغري التابع هو مقدار الوقت ا لذي تظهر فيه األنثى تعب الظهر وأمله أثناء كل
اختبار .وكام هو واضح من الشكل ( ،)3.1فإن اإلناث قد استجنب بشكل قوي للذكور
غري املألوفني أكرث من الذكور املألوفني أثناء االختبار الثالث ،عىل الرغم من الحقيقة التي مفادها أن الذكور
املألوفني كانوا متعبني .إن الهدف من هذا االختبار – لو أنك نسيت ،هو توضيح الدور الهام الذي يلعبه
املحية.
التصميم التجريبي الجيد يف منع املتغريات ّ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻤﺮ )ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ( ﻟﻸﺛﺎرة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

الدراسات شبه التجريبية ) : (Quasiexperimental studidesليس من املمكن للعلامء يف علم النفس الحيوي
أن يجلبوا الطرق التجريبية لكل املشكالت ذات
35
االهتامم .فهناك معوقات أخالقية وفيزيقية تجعل
ذﻛﺮ 1
اﻟﺬﻛﺮ اﻷول
30
من املستحيل تخصيص املفحوصني لحاالت معينة
25
أو تطبيق الحاالت متى تم تخصيص املفحوصني
20
ذﻛﺮ2
ذﻛﺮ2
لها .عىل سبيل املثال ،التجارب عن أسباب تلف
15
املخ لدى املتعاطني للكحول ليست واضحة ألن
10
ذﻛﺮ ﺟﺪﻳﺪ
من غري األخالقي تخصيص شخص لحالة معينة
5
ذﻛﺮ1
تنطوي عىل سنوات من تعاطي الكحول .ففي
هذه املواقف املمنوعة ،يجري العلامء يف علم
ذﻛﻮر ﻏري ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ
ذﻛﻮر ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ
النفس الحيوي الدراسات شبه التجريبية –
الشكل( )3.1التصميم التجريبي ونتائج ليستر وجورزالكا ()1988
وهي دراسات ملجموعات من املفحوصني الذين
يتعرضوا لحاالت من االهتامم يف العامل الواقعي .هذه التجارب تأخذ شكل التجارب ،ولكنها ليست تجارب
املحية فيها ) (Potential confounded variablesعىل سبيل املثال،
حقيقية ألنه ال يتم ضبط املتغريات ّ
بالتخصيص العشوايئ للمفحوصني للحاالت.
ففي إحدى الدراسات شبه التجريبية ،قارن فريق من الباحثني ( )100من الذكور الكحوليني من وحدة
لعالج الكحول مع ( )50من غري املتعاطني للكحول من مصادر مختلفة ) .(Acker et al., 1984لقد كان أداء
 :Lordosisتعني تق ّوس العمود الفقري من األسفل نحو األمام مام يشري إىل أن الحيوان ما زال يف حال إثارة ويرغب يف املضاجعة مرة
أخرى .ويحسب وقت االستمرار يف ذلك.

