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נים שבהמחקר המדעי השתנה באופן מהותי  כי 1ל כבר טענו בעבר"מחברים של המאמר הנ

שטת גם ברמה אפיסטמולוגית מופ: השינוי מתרחש ברמות שונות של יצור הידע. האחרונות

: למעשה ניתן לדבר על הדגם החדש של כינון הידע. וגם ברמה של מחקר מדעי פרקטי

"Mode-2 "לעומת ה -"Mode-1 "שאפיין את המדע בתקופת המודרנה.  

  

מאפיינים הניתן להצביע על . ע חדשכאן נתאר בקצרה את התכונות העיקריות של דגם יד

  :החדשים העיקריים באופן של כינון ידע

לא כעת . נוצר בהקשר אפליקטיביידע , במסגרת הדגם החדש של כינון הידע -

כפי , אמפירית-ניסיונית/מדובר ביישום של המדע הטהור שנולד בסביבה תיאורטית

 החל,  המדעיאפליקטיבי מאפיין של כל סביבה הידעההקשר ה  .ה קודםשהי

  .מהתפתחות מתודולוגיות חדשות

מגוון רחב של גישות הוא נוצר מתוך  .דיסציפלינארי-ידע חדש הוא טרנס -

  מתודולוגיה ספציפית תלויה באופיכאשר הבחירה של, תיאורטיות ומעשיות

דיסציפלינארית -חשוב להדגיש כי בשונה מגישות האינטר. נתונההבעיה ה

של דיסציפלינארית ממזגת את האופקים -הגישה הטרנס,  דיסציפלינארית-והמולטי

בתור עת משילוב הדיסציפלינות הקיימות באך אינה בהכרח נו, דיסציפלינות שונות

-   הטרנס.ואינה תורמת לכינון דיסציפלינות חדשותכלים אפיסטמולוגיים נפרדים 

 דיסציפלינאריות של ידע מדעי חדש מאפשר לו לפתח גם מונחים ותיאוריות

 .חורגות מגבולות דיסציפלינה זו או אחרתשות החד

פתיחת גבולות של הקהילות .  ובסוגי הידעגיוון ושוני במקורות של כינון הידע -

 הקומוניקציה וגם בעקבות שחיקת  גם בעקבות השינויים בטכנולוגיית–האקדמיות 

שן האקדמי בתוך אינטראקציה עם היררכיות חברתיות יההיררכיות של הדגש ה

 .אחרות

                                                 
  :ספר 1

Michael Gibbons, Vamille Limoges, Helma Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott 

and Martin Trow, The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and 

Research in Contemporary Societies, London: Sage, 1994. 

  ופרסומים אחרים



רפלקציה וביקורת מופנית גם לערכים הבסיסיים של . אופן רפלקסיבי של ידע חדש -

תהליך המחקר כבר אינו נתפש כחשיפה אובייקטיבית . מחקר מדעי מהסוג הישן

 . שיח בין סובייקט לאובייקט המחקר, של מאפייני העולם אלא כתהליך דיאלוגי

 היעדר סיווג אור שינוי שמתבקש ל–שינוי בצורות של ביקורת האיכות  -

, בנוסף לכך. דיסציפלינארי יציב ולאור הרחבה משמעותית של מרחב המחקר

 ,בפועל. ים והיציבים של איכות ידע כבר איבדו את סמכותםקבועונים היטריהקר

מה שמקשה על כל ,  ושל שיטות הערכהאיכותההגדרות רחב של קיים מגוון 

 .אפשרויות של סיווג והערכה

  

 לא בחלל הריק אלא בתוך הקשר  התפתחודגם חדש של כינון הידעלו של אחמש מאפיינים 

ניתן להצביע על כמה תכונות אופייניות ליישום . התפקוד של המחקר המודרני בחברה

  .המעשי של ידע שמכונן לפי הדגם החדש

פיתוח מונח של רכוש ; מונויבאמצעות מ" מחקר אינטרסנטי/"מסחור המחקר -

ידע הפך להיות מטובת הכלל לרכוש אינטלקטואלי שהעברתו דומה . טואליאינטלק

  .להעברת טובין אחרים

 אם קודם המטרות של הענקת גישה המונית למדע  . השכלה גבוהה המוניתחפיתו -

בתורת , ושל ביצוע המחקר ברמה גבוהה נחשבו כשייכות למערכת ערכים שונות

 . ירדהמתח בין שני ערכים אלו, ע החדשההיד

מדויקים המדעים היה למדעי הטבע וורת הידע הקודמת התפקיד המרכזי האם בתצ -

במרחב הידע וקבעו מתודולוגיות שאומצו לאחר מכן על " כללי המשק"שקבעו את 

העלאת כעת ניתן לדבר על , ")מדעיות"כמו קריטריונים של (ידי מדעים אחרים 

 .רפלקטיבי והביקורתיחשיבותם באופיים ה. קרנם של מדעי הרוח בכינון הידע

 . והפצה עולמית של ידעגלובליזציה -

נדות פוליטיות 'קרים שקשורים לאגפיתוח מח; ה חיצונית של עדיפויות מחקרהנח -

 הוא צריך להיכלל ; אמיןחדש יהיהידע לא מספיק ש. ובניית המחקר בהתאם

מדעית הקהילה ה רק מפיהידע מקבל ערך לא .  של יחסים חברתייםותרשתב

עוסקים את אלה היים נרחבים שכוללים גם ת מעגלים חבראלא מתוך סגורהה

 .בהפצת הידע ובמסחר בו וגם הקהל של משתמשים

הדרך להערכת איכות ההיבטים הניהוליים , דגש על שאלות ניהול ויעילות -

 .והארגונים של ביצוע המחקר

  

גדולות של יום מתרחש התהליך של מיזוג בין המערכות הניתן לומר כי ה, באופן כללי

,  בנפרדאך ,  באינטראקציה הדוקההתקיימולפני כן מדע ש, תרבות, כגון מדינה, "מודרנה"



ת את תפקוד מאפיינו תכונות מרכזיות שכמהניתן להצביע על .  משלהכל אחת לפי כללים

  :מדעגם למערכות חברתיות וגם למשותפות המערכות הללו בהווה ו

   האפשרות של תכנון או ניבוימצמצמת אתוודאות ה-רמה גדולה של אי -

 מה שקשור לעליית קרנה של רפלקטיביות, נטייה לארגון עצמי -

 "ליתכרציונאליות כל"יצירת צורות חדשות של  -

 .כינון מחדש של מרחב הפעולה באמצעות מהפיכה באינפורמציה וקומוניקציה -

  

ב חדש של  יוצרת מצמערכות חברתיותהעובדה כי התכונות הללו משותפות גם למדע וגם ל

על - למיזוג מערכות נפרדות למערכת הנטייה . בין מערכות שונותתפקודאיחוד כללי ה

דיסציפלינאריות - מקבילה להתפתחות המדע לכיוון הטרנס,פועלת על פי חוקים אחידיםה

  .דיסציפלינארית אחת- ומיזוג דיסציפלינות נפרדות לתוך מערכת מטה

  


