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 וכיצד הן קיבלו את צורתן XX-במאה ה,  כעתכיצד התפתחו הדיסציפלינות הידועות לנו

ס הידע המדעי בהשקפתו של קורפו, סיווג המדעים בוצע עוד על ידי אריסטו? הנוכחית

טבעית הפילוסופיה יזציה המערבית עד לעת החדשה וכונה ה בציבילאריסטו היה דומיננטי

)natural philosophy (בעת החדשה ובמיוחד ,  אומנם. ד של ידעישנתפשה כקורפוס אח

חום היחיד של ידע לתחומים ות הת התפצל החלהXVIII-החל מתחילת מאה ה

אמצעי מרכזי לו להשתמש באמפיריציזם ככאשר תחומים אלו הח, פלינאריים שוניםדיסצי

  .  טבעמדעים שלם של חקירה וכקריטריון עליון של תיאורי

השלמה של ,  לדמותו של גלילאוה בדרך כלל נקשרהתחלת השינוי הפרדיגמאטי בעת החדש

ציפלינות  הדיסXIX-לקראת סוף המאה ה. ידי ניוטוןכינון פרדיגמה חדשה התבצעה על 

במהלך . כבר היו קיימות ושייכות למחלקות רלוונטיות באוניברסיטאות הגדולותהעיקריות 

ידע המי ו התהליך של התפצלות תחXX עד תחילת XVIIIמתחילת –שתי המאות הללו 

  .זה נמשך עד היוםתהליך , למעשה. תאוצהבוכינון דיסציפלינות חדשות מתוך ישנות גבר 

  

פיסיקה אצל ניוטון בכל דיסציפלינה ניסתה ליצור עבורה את הפרדיגמה לפי המודל שנוצר 

תהליך .  פרדיגמה שצורתה תהיה פשוטה ושתסתמך על משתנים קטנים ככל האפשר–

ים נרוב המדע, קודם כל ים וחוקרים לעבור התמקצעותנהתפצלות הדיסציפלינות דרש ממדע

יצירת קהילת , ל התמקצעותתהליכים ש. מחים לתחום צר זה או אחר של ידעהפכו להיות מו

 לתוצאות המרשימות שאליהם הגיע המדע במאה והעלאת סטנדרטים מדעים הביאחוקרים ו

, ד של כל השקפה כללית מאחדת איבוהמחיר שהיה צריך לשלם הוא, יחד עם זאת. XX-ה

 קשורה עם ממלכות דומות אחרות  עצמאית שלא בהכרחמלכה כל דיסציפלינה למהפיכת

  .ולא ניזונה מפרספקטיבה רחבה

  

, שלבים אלה הם טיפוסיים. שלבים של כינון דיסציפלינה חדשה נציין כאן באופן כללי כמה

  .אך אינם אוניברסאליים

  הקמת גדרות של תחום –התאמה בין מערכות מסוג מסוים לבעיות ספציפיות  .1

  ;)דע ישןבתוך תחום י, לעתים (ידעחדש של 

יצירת שיח מדעי שמתאר את .  המערכות הללוקרבהתנהגויות בעל תצפית  .2

 .ןהתנהגות



 תחומים-יצירת תתמיון ו, טקסונומיה תוך ארגון התיאורים ל .3

 .תחומים-מתארים את התופעות הנצפות בכל התחום ובתתיצירת הכללים ה .4

 . הכללים על סמך מקרים נוספים ה שלבדיק .5

 .תיקון בניסוח הכללים .6

 אישור הכללים במרוצת הזמן .7

  

 ביולוגיה ורפואה ;XIX- עד לסוף המאה ה4כל תחומי הפיזיקה הקלאסית הגיעו לשלב 

שר למדעי החברה בא. XIX -נשארו ברמת פיתוח השיח והטקסונומיה עד לאמצע מאה ה

אם כי עברו , היסטוריה ומדעי המדינה יש שורשים עוד בעולם העתיק: םלשניים מה, והרוח

פתח כדיסציפלינה התכלכלה החלה ל.  XIX- של התמקצעות רק באמצע מאה התהליך

סוציולוגיה , פסיכולוגיה :והן לעומתם שלוש דיסציפלינות חדשות ; XVIII-נפרדת במאה ה

כולם הושפעו עמוקות מרוח .  באירופהXIX-אנתרופולוגיה שנולדו בסוף מאה ה

 פילסוף  שליונותו מרעי וראשונהבראש, טיביזם שהייה דומיננטי באותה התקופהיזוהפ

לפי המודל " מדעיים" וניסו להיות ,)Auguste Comte (אוגוסט קומטה פוזיטיביסטי נודע

שענות פרויד בתיאורו של תת המודע על לראות את ה, למשל, ניתן.  הקיימיםשל המדעים

עם כמות , הגיע לתיאוריה פשוטה לשאיפתופיזיקה של ימיו ועל עולם ההמונחים הלקוחים מ

  .אפשרככל ה" מדעיים"קטנה של משתנים ו

  

 הפרדיגמות שנוסדו על ידי ניוטון במסגרת פיזיקה XIX-מאה ההניתן לומר כי לקראת סוף 

הוגי דעות ; קלאסית חדרו לכל תחומי ידע ונעשו למודל כללי לדיסציפלינות מדעיות שונות

 זאת הייתה תפישה של עולם ליניארי . חידהרבים ראו בהם בסיס לתפישת עולם א

כפי שפועל מנגנון השעון ושבאופן עקרוני ניתן לחשב הכול ולדעת , שפועל, דטרמיניסטי

 בין הוגי . מדע ראה את עצמו כמבשר רוח הקדמהה. כולל התנהגות אנושית, הכול מראש

גד בחריפות ניה מתעל הדמות הבודדת של ניטשה כמי שהדעות בולטים ניתן להצביע רק 

  . ניוטוניתהפרדיגמה השל להתפשטות 

  

בעשורים , יחד עם זאת. XX-חות המדע נמשכו גם במהלך המאה הפתנטיות הללו של התה

חל תהליך של התפתחות דיסציפלינות ה. האחרונים החלה לקבל תאוצה גם הנטייה הנגדית

, יאופיזיקהג, כגון(ות של הדיסציפלינה הקודמת אלא מתוך איחודן גחדשות לא מתוך התפל

 תופעה זו או ,בהרבה מקרים; )'פסיכולוגיה חברתית וכו, ביולוגיה התנהגותית, ביוכימיה

שקיעת יש להצביע על , בנוסף לכך.  מזוויות ראיה של דיסציפלינות שונותהאחרת נחקר

 מסורתי שימשה פיזיקה שבאופןשינוי פרדיגמה רדיקאלי בעל  ,הפוזיטיביזם בפילוסופיה

בנויה על מושגים של ה העברה לתפישת עולם חדשה ןסימשינוי ש,  למדעים אחריםלדגם

- מרחב גם עבור השיח המולטיהשאירועולם ה בתפישת לושינויים א. וודאות-סבירות ואי



לים הפוזיטיביסטיים דל המוע סיום עידן פוזיטיביזם הביא לא רק לביקורת . דיסציפלינארי

של אמפיריות לכאורה פרדיגמות נוקבת כנגד  ביקורתלבמדעי החברה והרוח אלא 

  . תרבותי-סוציודיסציפלינות מדויקות כמושרשות בהקשר ה

  

יברסיטאות תחומיות באונ- מתרחשת עלייה חדה בתוכניות בין60- החל משנות ה

אם .  דיסציפלינאריות-אך בנוסף לכך ניתן להצביע על הופעת גישות  מולטי. אמריקאיות

דיסציפלינות על מנת ליצור ) או יותר(לינארית  מאחדת ידע משתי דיסציפ-הגישה האינטר

דיסציפלינארית  בוחנת את - הגישה המולטי, סינתזה שמתאימה יותר לתחומי מחקר מסוימים

.  אינטלקטואלי רחב-היחסים המתאימים בין הדיסציפלינות ובינם לבין הקשר תרבותי

ות מקצועיות מזכיר יותר מכל מחים ושפוקהילות מ, כאשר ריבוי דיסציפלינות, במצבנו היום

יסייע לכל דיסציפלינה להבין את מקומה דיסציפלינארי ש- נחוץ שיח מולטי, את מגדל בבל

שיח . עם דיסציפלינות אחרות מערכת קשריה אתו המפה הרחבה של הידע האנושי ךבתו

ה ועל  שתקל על קומוניקצי שפה משותפתתרייצה מאפשר  מפותח הידיסציפלינארי-מולטי

 תיאור מערכות מורכבות שבנויות דיסציפלינארי חיוני גם עבור-שיח מולטי .הבנת העולם

 .דיסציפלינות שונותבלעדית של  שונים שבאופן מסורתי היו שייכים לאחריות ממרכיבים

דיסציפלינארית מתבססת על הטענה האקסיומטית  בדבר -גישה מולטיחשוב להדגיש כי 

  .דרכים להבנת העולםדות ומתו,  השקפות עולםיריבו

  


