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?מהי הבנייה חברתית של המציאות

(social construction)

נקודות מבט שונות של אותו מצב
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http://openparachute.files.wordpress.com/2008/06/paradigm-shift-cartoon.gif


פרדיגמות ותהליכי חשיבה 

הבנייה חברתית1.

הפילוסופיה  , התפתחות ההיסטוריה2.
והסוציולוגיה של המדעים

פרדיגמות וחדירת רעיונות3.

מהי פרדיגמה1.

איך נוצרים שינויים–שינויים בפרדיגמות 2.

יום-הורדת הנושא לחיי היום–חדירת רעיונות 3.

עולם מורכב של : עוצמה ושדות, הגמוניה4.
הבניות חברתיות
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הסוציולוגיה והפילוסופיה של המדעים, ההיסטוריה

מספר הוגים מרכזיים

על המתמטיקה של מדע האדם–(1777) קונדורסה•

חקירה אמפירית –Place) -(La–1827-1749 פליי-לה•

מדע של החברה דמויית

)1917-1858( דירקהיים•

טכנולוגיה ומדע: 1935-1893– (Hessen)הסן •

ידע מעוצב על ידי גורמים : (1947-1893) מנהיים•
חברתיים

אחרים•
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פרדיגמות
Miriam Webster

מסגרת פילוסופית ותיאורטית של 

,  דיסצפלינהאסכולה מדעית או 

, חוקים, שבתוכה קיימות תיאוריות

מסגרת תיאורטית או " -הכללות 
"פילוסופית מכל סוג שהוא

(1962)תומאס קון 

של ערכים ושל , מכלול של דעות

מכלול של : או לחילופין, טכניקות

שחברי  , דגמים ושל דוגמאות
.קהילה מדעית ידועה שותפים לה

:שינויים פרדיגמאטיים

תפיסה שונה  . שינויים מצורת חשיבה אחת לצורת חשיבה אחרת

שינויים בפרספקטיבה; לגבי אותם דברים
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:מושגים שונים ועולמות שונים, הבחנות שונות–שינוי בפרדיגמות 

מהפכות מדעיות נוצרות על  -מתחלפות כתוצאה משינויים חיצוניים הדיסציפלינות : קון. א

ידי תזוזות בפרדיגמות

נעוצה בחשיבה הרציונלית והתפקיד  הדיסיפלינותהסיבה להחלפת : לאקטוש. ב

הדיסיפלינהשתיאוריות נוספות ממלאות בחיזוק או בהחלשת 

.כשיח הקיים בכל תחומי החיים ולא רק בצד המדעי שלו (episteme) האפיסטם: פוקו. ג



Pre-Science

Normal Science

Revolution Crisis!!

Resolution

Stage 1

Stage 2

Stage 3Stage 4

Stage 5

Unification

Anomalies build

Competition

Generates new

Development of a paradigm - Kuhn
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קצת יותר פרקטיקה–חדירת רעיונות 

סביבתיות-השפעות אקולוגיות

–ההיסטוריה שקדמה לקבלת הרעיון •

פסטוארעל מיכאל  לאטורברונו –

(   1974Collins) קולינס -תרבות מדעית רחבה•

-זהויות וקונטקסט לאומי •

  אקל'צ -מקומיים משפיעים על התפתחות הרעיון מאבקים –
(Checkel 2001)

מדינית משפיעה על קבלת הרעיון והתפתחותו  מציאות –
(לאטור)זמן לאורך 

וקהילות פרקטיקה  אפסטימיותקהילות •
–epistemic communities and Comunitee of Practice
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('א)דוגמאות לתהליכי כניסת רעיונות 
1939: (Fleck)פלאק  לודוויק

.סתירה למערכת נתפסת כמשהו בלתי אפשרי1.

.מה שלא מתאים למערכת  נשאר בלתי נראה2.

,או שהוא נשאר בסוד, מה שמתגלה3.

או שנעשים מאמצים להחליק את הרעיון במטרה להסביר אירועים יוצאי דופן  4.

.את המערכת לא יסתורבמערכת באופן ש

לתאר או  , מישהו נוטה לראות, למרות טענות לגיטימיות של תפיסות סותרות5.

יחזקו תפיסות עכשוויות ובכך יתנו להם /להדגים אירועים אלו במטרה שיאשרו

(. Cognitive dissonance-שלב מקדים לרעיון של ה)מהות 

)Hornbostel( הורנבוסטל
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('ב)דוגמאות לתהליכי כניסת רעיונות 
אימוץ של רעיון מוגדר: 1995 (Rogers) רס'רוג

על בסיס רמת המוכנות והיכולת לקלוט רעיונות חדשים
ממציאים1.

מאמצים ראשונים2.

מאמצים מוקדם–רוב המאמצים 3.

מאמצים מאוחר–רוב המאמצים 4.

המשתרכים מאחור5.
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סוג ייחודי של תקשורת שבו  ( היאהדיפוזיה )

מסרים מקושרים לרעיונות חדשים כתהליך שבו  

המשתתפים יוצרים וחולקים אינפורמציה אחד  

 "עם השני במטרה להגיע להבנה משותפת

(Rogers, 1995:5)



עוצמה ושדות, הגמוניה

הגמוניה1.

הזוית הנסתרת–עוצמה 2.

רציונליות3.

שדות4.

.1Doxa :מקבצים של רעיונות ומוסכמות באותו דומיין
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תיאורית השדות החופפים

בורדייהפרנקל על הבסיס של עבודת 

(גל)למחקר בסיס 
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סיכום

חלק גדול מהחוקרים האמפיריים אודות דמוקרטיה  •
:טוענים ומוצאים אמפירית ש

:בפרפרזה•

–לכן •
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כך יש יותר סיכוי  , ככל שהחברה האזרחית היא יותר חזקה

ככל שהעוצמה מפוזרת ביותר ויותר  . לחברה דמוקרטית
.החברה היא יותר דמוקרטית, מוקדים

,  ככל שהעוצמה בארגון תהיה מפוזרת יותר

יותרהחברה תהיה דמוקרטית ופתוחה 


