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התרחבות השווקים הכלכליים והמוסדות החברתיים וב בעידן שמאופיין בתנועה מתמדת של אוכלוסיות

 מתבקשת ונדרשת.  ממדית-רב בקנה מידה גלובלי, ההתייחסות לשפה כתכונה אנושית

ה של הספר שלפנינו עוסק ברכישת שפה זרה, תוך כדי התמקדות בניתוח תאורטי  מקיף בתופע

לאומית והגירת העבודה וחיוני -מדובר בספר שהוא חיוני להבנת תופעת ההגירה הבין  לשוניות.-רב

יסטיקה, כלכלה ויולוגיה, לינגופסיכולוגיה, סוצ : במדעי החברהשונות  בדיסציפלינותלקריאה לעוסקים 

 ומדעי המדינה.

סטורי שקיים בהתפתחות של דפוסי רכישת שפה. על יהקשר הההא ינקודת המוצא של הספר ה

שימוש בשפה הדפוסי  ם שלשל ארונין, המחברים טוענים שניתן לראות את התפתחות מחקרהסמך 

שבטיות, הומוגניות ומבודדות יחסית, בחברות  ,שקשור להתפתחות החברתית. כך למשל היסטוריכתהליך 

תה חיונית כאמצעי לתקשורת ישפה היההדגש היה על רכישת השפה המקומית המאפיינת את בני השבט. 

 בקבוצה הקטנה והמבודדת. 

בחברות לאום התפתחה שפה משותפת או דומיננטית שהיוותה מנגנון ליצירת זהות לאומית 

לאום. בעידן הגלובליזציה הדגש הוא על שפות הבו את מדינת מובחנת ומשותפת לקבוצות השונות שהרכי

המורכבות החברתית של תהליכי גלובליזציה פוליטיים וכלכליים  . זאת משוםעל שפה יחידה עודולא רבות 

 הבדליםזו רחוקה מלהתמודד עם  השקפהאמנם תקשורת בין בני תרבות ולאום שונים.  יםמחייבה

המאפיינים  ההיסטורייםלשוניות בתנאים -וב להבנת חשיבותה של הרבאך היא משמשת בסיס ט ,אזוריים

להתפתחות  הבעיקר מספקת הסבר לכך שרכישת מספר שפות קשור. היא עשרים ואחתאת המאה ה

הופכת שוניות ל-שרבאת התפיסה קורא מפנים ה. או הבדלים תרבותיים חברתית ולא לאופנה מזדמנת

 חולפת. היסטוריתואינה תופעה  חברתייםבחיים ה תכיום יותר ויותר דומיננטי
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יותר משפה אחת דומה או ה של רכיש האם תהליך :אורגן סביב שתי שאלות מרכזיותהספר מ

יותר משפה אחת בילדות מהווה יתרון או חסרון של  השונה מתהליך רכישת שפה יחידה? האם רכיש

  של הפרט? ופתחותתמבחינת ה

לות . המודלים הקיימים להבנת הסתגהשנייהחוקרים במדעי החברה מוצאים עניין רב בשאלה 

עשה, מודלים חברתיים מבוססים על למידה של השפה המקומית. למ, חברתית וכלכלית של מהגרים

מרכיב מרכזי בתהליך של רכישת הון אנושי, כמנבא את ההסתגלות החברתית והכלכלית של רואים בשפה 

וקרים ח תמחייבהיא והקיימות  הפרדיגמותעין שבירה של מלשוניות, מהווה -המהגרים. החשיבה על רב

בעקבות ספר זה יש רכישת השפה המקומית. במילים אחרות, של נושא במדעי החברה לחקור מעבר ל

הון אנושי ועל תהליכי הסתגלות כלכלית וחברתית הבניית על של ידע במספר שפות לבחון את ההשלכות 

  .של מהגרים

שוניות, תוך ל-תופעת הרבה של בהגדר יםהראשונים עוסקהפרקים פרקים. תשעה ספר כולל ה

עולות הלשוניות. כמו כן, המחברים מציגים את הסוגיות העכשוויות -הדגשת המשותף והמבדיל מדו

השלישי מדגישים המחברים היבטים חדשים דרכם המיוחדת לבחון אותם. בפרק ואת מהספרות 

וש בשפה על שימדגש מיוחד מושם לשוניות ודנים בתופעה בהקשר של חברות גלובליות. -בהתייחסות לרב

בעידן הגלובלי. על מנת לקשר בין התופעות, החוקרים  מרחבמשמעות המשתנה של זמן ולתוך התייחסות 

לשוניות היא לא רק -עושים שימוש במונח של חברה מובילית ומאפייניה. מסקנתם העיקרית היא שרב

המשך ברבותית. תהופוליטית הבהתרחבות הגלובליזציה הכלכלית,  תומכת , אלאתוצאה של גלובליזציה

המיקרו.  תלשוניות ברמ-שני חלקים. בחלק הראשון המחברים עוסקים בבחינת תופעת הרבבנוי מהספר 

של שפות ויחסי הגומלין אותו מקבץ  ,דהיינו, ת השפה השלטתידנים במושג של קונסטלציהם לשם כך 

לפרט רלבנטיות ההשפות המושג מסייע לזהות את  ביניהן שמאפשרות לקבוצה ולפרט לפעול כיחידה אחת.

על התפתחותו  יההמחברים להשלכותפונים לשוניות, -רבההוי ילקבוצה ואת אופן השימוש בהן. לאחר זו

 .קוגניטיביתה וההתפתחותאישיות ההתפתחות הזהות, בדבר דגש על ההשלכות  שימת של הפרט, תוך 

ניסטית, דהיינו רכישה של יותר לשוניות סינכרו-ההשלכות של רכישת רב ביןנעשית הבחנה בספר  בדיון

ולימוד של תחילה,  רכישה של שפה אחתשהיא  לשוניות סדרתית, -רב , לבין משפה אחת בעת ובעונה אחת

למפות ולהבהיר את המיונים  בניסיוןהמחברים עוסקים השני של הספר  ו. בחלקבהמשך יותר משפה אחת

ד ומדובר בספר המרחיב מא .חברהההפרט ו על שלה ההשלכות החברתיותאת לשוניות וה-רב השונים של

לארגן ולסדר את עולם לו מסייעות המספק לקורא מסגרות תאורטיות , ולשוניות-בנושא של רב הידעאת 

כמכלול ואף לעשות  ותורש בו מחקר אמפירי רב. הספר כתוב בצורה בהירה וניתן לקרוא  אדהתוכן שנ

נקודת מוצא לחוקרים , ללא ספק, טאות. הספר משמששימוש בפרקים נבחרים בהוראת הנושא באוניברסי

והן כתופעה המסבירה  הלשוניות הן כתופעה שיש להסביר-מתחומים שונים במדעי החברה לחקר רב

 תופעות חברתיות אחרות. 

 


