
 

 מחקר
 רב לשוניות כבסיס למחקר הלשון והחברה

 לריסה ארונין
 

, בימינו. המאמר בא לטעון שדפוס הלשון המקובל בחברה מקביל לשלב התפתחות החברה וארגונה

. ממלאת את התפקיד העיקרי בחיי היחיד ובחיי כלל החברה, ולא לשון יחידה, קבוצה של לשונות

, ויסטיקה  למשמעותית יותר בתחום החקר הבלשנילינגו-לשוניות הפך את הסוציו-שלב הרב

וההקשרים החברתיים המורכבים מעסיקים כיום גם את החוקרים המתעניינים בלמידה של לשון 

המאפשרות ', קבוצות לשון דומיננטיות'המאמר מדגיש בהקשר זה את חשיבות מחקרן של . שנייה

 .לשונית-לאדם לפעול בסביבה רב

 
 

 הקדמה
בפני הקוראים כמה היבטים תאורטיים הנוגעים לדפוסי השינוי בשימוש במאמר זה אציג 

אציע גישה דיאכרונית להבנת שימוש הלשון והתנהגויות הלשון , בנוסף לכך. הלשון בעולם

מערכת של , לאחר מכן אנסה להוכיח שבזמננו. בהופעותיהם השונות בהקשרים חברתיים

תקשורת המרכזי לגבי היחיד ולגבי כלל ממלאת את תפקיד ה, ולא מערכת יחידה, לשונות

 .החברה שבה הוא חי

לשוניות הפך אולי לחלק מאוצר המילים של כלל החברה ושל -בעוד שהמונח רב

הרי שלעתים קרובות תופעה זו נחשבת עדיין רק כנספח לדגם , קהיליית החוקרים והמחנכים

נו עולה בקנה אחד עם טענתנו היא שדגם זה אי. לשוניות- או דו-של חד' הזרם המרכזי'

יידונו כאן הסיבות לכך שאנו זקוקים לראייה חדשה של המציאות . המציאות הנוכחית

שינוי שהציב באופן בסיסי , הן קשורות בשינוי שהתרחש בעולם בכלל. החברתית והלשונית

לשוניות היא מימד חשוב -נטען כאן שהרב.  כמו גם הזדמנויות חדשות–אתגרים חדשים 

 . מודדות יעילה יותר עם בעיות תקופתנו ועם בעיות העתיד הנראה לעיןותנאי להת

 

-------------------------------------------------------------- 
 .                            אוניברסיטת חיפה, ר לריסה ארונין היא מרצה וחוקרת במחלקה לשפות זרות"ד

 דרכי הוראה ואסטרטגיות למידה בכתבי העת, עות לשוניתמוד, פרסמה מאמרים על רב לשוניות

Language Awareness, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,  
Estudios de Sociolingüística, The International Journal of the Sociology of Language.   
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 קטיקות חברתיותזמננו של פר-לשוניות כשלב בן-רב
היא . הלשון הייתה היבט מכריע בהישרדותו של האדם בתרבויותיו השונות מאז ומעולם

בכל תקופה . נסוגה ועוברת שינויים בהקבלה לשינויים שעוברת החברה בכללה, מתקדמת

 .1כפי שניתן לראות בטבלה , גם אם באופנים שונים, היסטורית תפקיד הלשון נותר מכריע
 

 .ים בארגון החברתי ובדפוסי הלשוןשלב. 1טבלה 

 

 חיונית כ/הלשון היא גורם מכריע שלב בארגון החברתי

 )כלשהי(לשון  שבִטי

 )מסוימת(לשון ה מדינות/אומות

 ותלשונ ִמרכוז  ולוקליזציה: גלובליזציה

 

 Aronin, L,. 2005לפי 

 

תפתחות הטבלה מראה בקווים כלליים שדפוס הלשון המקובל בחברה מקביל לשלבי ה

לשון , בחברות הקדומות. המשתנים עם התמורות בנסיבות ההיסטוריות, החברה וארגונה

לימים  המשמשת כלי תקשורת וקוגניציה הייתה הכרחית להתפתחות היחיד והחברה כאחד

שבהן לשונה של האומה מילאה תפקיד , אומה-הובילו השינויים ההיסטוריים להקמת מדינות

לא ניתן היה כמעט להעלות על הדעת התפתחות והתקדמות , זהבלעדי כלי מייצב . מאחד

 – ולא לשון יחידה –קבוצה של לשונות ,  כאמור,ואילו בימינו. בתחום המדיני והכלכלי
 .ממלאת את התפקיד העיקרי בחיי היחיד ובחיי כלל החברה שבקרבה הוא חי

המסייע בהבנת לשוניות כסוג מובחן של התנהגות אנושית וכגורם -על מקומה של הרב

ניתן , שימוש הלשון והתנהגויות הלשון בהופעותיהם השונות בהקשרים החברתיים המגוונים

  .לעמוד מעיון בלוח הדיאכרוני שלהלן

 

 שלבי המודעות לשימוש הלשון ולהתנהגויות הלשון: 2טבלה 

מרחב הזמן  שם התקופה
 בקירוב

חוקרים 
טיפוסיים של התקופה

 דגש על

 20-ראשית המאה ה לשונית-חד

 50-עד לשנות ה

 המאוחרות

, ספיר; 1916, סוסיר

בלוך ;  1947, 1921

, וורף; 1942, וטרייגר

 1957, חומסקי; 1956

 .'וכו

ל נושאים כלליים ש

פילוסופיה ופילוסופיה 

 של הלשון

 עד לשנות 60-שנות ה לשונית-דו

  המאוחרות80-ה

, נזי'ג; 1979, גאל

;  1989, רוֵמן; 1983

התנהגות לשונית של 

פסיכולוגיה של ; היחיד
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המרס ; 1981, המרס

; 1983, ובלאנק

, קנגאס-סקטנאב

 .' וכו1981

למידת לשון ושל 

התפיסה / החשיבה

האפקט , לשונית-הדו

ניטיווי של המגע הקוג

, בין שתי לשונות

יתרונות וחסרונות 

 'לשוניות וכו-שבדו

; 1994, אדוורדס עד היום– 90-שנות ה לשוניות-רב

; 1994, פולסטון

; 1995, קנגאס-סקטנב

; 2000, סנר'ינוז וגס

, סנר'הופאייזן וג, סינוז

; 2001, הופמן; 2001

, 2000, סנר'הרדיינה וג

2002. 

 

 

 

 ההתפתחות ההיסטורית
היה מאופיין אצל כל העמים  בשימוש ' חד לשוני'בל יובן מדברי שאני טוענת כי השלב הקרוי 

-לשוניים או חד-ו שלא היו יחידים או קבוצות תלתא, בלשון אחת בלבד בתקופה נתונה

מה שמשתמע מן החלוקה הדיאכרונית המוצעת כאן הוא . לשונית-לשוניים בתקופה הדו

לשון מסוימות היו בעלות משמעות חברתית ) arrangements(שבתקופות האלה היערכויות 

קופה והתופעות החשיבות של היערכויות לשון בנות הת. בולטת וייצגו מגמה דומיננטית

ובחינה זו הניבה ספרות מחקר , והתהליכים הקשורים בהן נבחנו בידי הקהילייה המדעית

 .שהתמקדה בנושאים שהיו רלוונטיים אז

כל תקופה שצוינה לעיל הייתה מאופיינת בעמדה חברתית שלטת כלפי התופעה וגילוייה 

או , )immersion(' הצפה'כגון ההתפשטות בעולם של הוראת שפה בשיטת ה, החברתיים

שלושת השלבים ניתנים להדגמה בהצבעה על רשימת .לשוני-עלייתו של החינוך התלת

 Aronin & Ó)4וכן ,  לעיל2ראו טבלה (החוקרים ותחומי העניין שלהם בהקשר שפה וחברה 

Laoire, 200. 

כל שלב . דפוס ארגון הלשון ָתאם את ההתפתחות החברתית בקוויה הכלליים, בכל שלב

 מאופיין בהכרה –לשוניות - רב–הנוכחי , השלב המאוחר ביותר. מש בסיס לבא אחריושי

זהויות בני האדם שונות כיום . לשוניים במידה כלשהי-שרוב בני האדם בתבל הם רב

לעתים קרובות יותר ויותר שומעים קולות הקוראים . לשונית-מזהויותיהם בתקופה החד

 & Herdina 2002, למשל( את הנורמה –לשוני -בדו ולא בחד או –לשוני -לראות באדם הרב
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Jessner .(על רקע גישה חינוכית החותרת לחדש או לשנות את הסיטואציה הסוציו-

היערכויות הלשון נבנות  , עולמית והן ברמה המקומית-הן ברמה הכלל, לינגוויסטית

-וך הרבבמסגרות החינ. הגומלין בין זהויות מרובות-ומשועתקות מחדש באמצעות משחק

/ נובעות מכה הרבה מרכיבים מוחשיים ובלתי מוחשיים' קליטה'וה' תשומה'שבהן ה, לשוני

יש לקחת , )יסוד לאומיות-נורמות והנחות, רקע אתני, תרבות(קלים לזיהוי וקשים לזיהוי 

 .שכבתיות של התלמידים-תמיד בחשבון את זהויותיהם הרב

וניות בהקשרים של בלשנות יישומית לש-נוטים ללמוד את טיבה של הרב, כתחום מחקר

, לשוניות-כן נוטים לחקור אותה כהרחבה וכהסתעפות של חקר הדו. ובלשנות אנתרופולוגית

 ipsoהרי , לשוניות כהרחבה-כאשר היא קושרה לדו. מודה) a2001 ,b2001(כפי שהופמן 

facto מחקר , מכל מקום. לתחום החקר הסוציולינגוויסטי) גם אם בלא דעת( היא שויכה

-בגישה אינטר, מבחינתו של הבלשן היישומי,  במגע כרוך בהכרח-הלשונות המצויות

 ).3ראו טבלה (דיסציפלינרית 

 

 תחומי לימוד ותחומי מחקר הקשורים ב לשון וחברה. 3טבלה 

 לשוניות-חד. 1 חברה
 

 פילוסופיה

בלשנות 

 אנתרופולוגית

 , קוגניציה

 , חינוך

 הוראת לשון

 

 לשוניות-דו. 3

 , סוציולוגיה

, לינגוויסטיקה-סוציו

 , דמוגרפיה

 , פוליטיקה

 , גאוגרפיה

 , הגירה

 , מדיניות לשון

 תכנון לשון

 לשוניות-רב. 5

 ,סוציולוגיה

 ,לינגוויסטיקה-סוציו

 ,דמוגרפיה

 ,פוליטיקה

 ,גאוגרפיה

 ,הגירה

 ,מדיניות לשון

 תכנון לשון

  ת          ו        ה     ז 

 לשוניות-חד .2 יחיד    
 , פסיכולוגיה

 , תקשורת

 , בלשנות

 ,        חינוך

         הוראת לשון

 לשוניות-דו. 4

 ,לינגוויסטיקה-פסיכו

, פיזיולוגיה-נוירו

 , פסיכולוגיה

 ,תקשורת

 , יתזהות חברת

הסתגלות תרבותית 

 ,)אקולטורציה(

 ,זהות תרבותית

 רב לשוניות. 6
 ,לינגוויסטיקה-פסיכו

 ,פיזיולוגיה-נוירו

 ,פסיכולוגיה

 ,תקשורת

 ,זהות חברתית

 ,זהות תרבותית

 ,הסתגלות תרבותית

 ,הגירה
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 ,הגירה

 הוראת לשון

 ,שחיקת שפות

  הוראת לשון

 
 Aronin, L. & M. Ó Laoire (2004)לפי 

 

 מודלים שונים לניתוח רב לשוניות
שונה איכותית וכמותית מן , עלת אפיונים ייחודייםכב, לשוניות-חוקרים עמדו על כך שהרב

-לשוניות ורב-עקב כך הופיעו תאוריות חדשות המתארות תופעות של תלת. לשוניות-הדו

 :לשוניות

 ;Jessner, 1997) (ר" מד– DMM(לשוניות -מודל דינמי של רב .1

Herdina & Jessner, 2002(; 

 & language switches) (Williams(מודל המעברים מלשון ללשון  .2

Hammarberg; Hammarberg, 2001(; 

 ;)factors) (Hufeisen, 1998, 2000 (הגורמיםמודל  .3

 ,Aronin & Ó Laoire, 2001(לשוניות -המודל האקולוגי של הרב .4

2002(; 

 ;Groseva, 1998) (ז" מרל– FLAM( מודל רכישת לשון זרה  .5

Neuner & Hufeisen, 2003: 8; Hufeisen, 2003  .(  

-עדיין הצורך בתאוריות חדשות שייבנו במיוחד למחקר הרב, עם זאת, שמורג

 .וכן יש צורך במחקרים אמפיריים נוספים, לשוניות

היא מיקדה . לינגוויסטיקה בדרכים אחדות-לשוניות תרמה להתפתחות הסוציו-הרב

את תשומת הלב בסוגיות בעלות משמעות מרכזית שלא ניתן היה קודם להציבן בפני 

 . או לפותרןהחוקרים

באופן ברור יותר מאשר מכל דפוס אחר של שימוש , לשוניות ניתן ללמוד-מן הרב

- של ההיבט החברתי העולה מממצאי הסוציו1על החשיבות והפשיטּות, הלשון

חברתית נוכחים בכל סיטואציה של -המרכיבים החברתיים או המוְתנים. לינגוויסטיקה

לינגוויסטית מועיל הדבר לעמוד -כל סוגיה סוציוובעת דיון ב, רכישת לשון ושימוש לשון

, לשוניות בולטת לפני כמה עשרות שנים-בניגוד להקשר שבו הייתה הדו. עליהם

, לשוני הם שונים היסטורית-התנאים החברתיים שבמסגרתם מתבצע כיום החינוך הרב

 .ומושפעים מהתפתחויות גלובליות

לינגוויסטיקה -וגיה בתחום הסוציולשוניות כיום הפך את תפקיד הסוציול-שלב הרב

-כאשר ההתעניינות הייתה בעיקר בפסיכו, בשלבים קודמים. למשמעותי יותר

                                                 
1  ubiquity -הימצאות בכל מקום  . 
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. לשוניות נדחקו הצידה-הסוגיות הסוציו, לינגוויסטיקה ובהיבטים בלשניים בתור שכאלה

תפקידו של ההיבט , לשוניות-ככל שהתפתחה המגמה ברצף דיאכרוני לעבר הרב

: עמד על התהליך הזה בדבריו הבאים) 1999(ספולסקי . ש יותרהחברתי נעשה מפור

מחמת תהליכים של תחייה אתנית , נאלצנו, אנו העוסקים בתחום לימוד שפה שנייה'

להרחיב את התעניינויותינו כך שיכללו , ומתוך הערכה חדשה לקשר בין לשון ואתניות

משום שבאופן , צוןר-אנו עושים זאת באי. את ההקשר החברתי שבו ההוראה מתרחשת

פשוט הרבה יותר להגביל את . טבעי אנחנו מעדיפים את הניקיון שבהסברים חסכניים

ופסיכולוגיה ) האמורה ליידע אותנו על טיבה של הלשון(מודל לימוד הלשון לבלשנות 

ולא להזדקק לתוספת הסיבוך שיש בעולם ) האמורה להשלים זאת בידע על הלמידה(

בדברו על ההשפעות של התחייה האתנית על ). Spolsky, 1999: 182(' החברתי

היא אילצה חוקרים המתעניינים ] …[':  מעיר)186: 1999(למידת לשון שנייה ספולסקי 

בהוראה ובלמידה של לשון שנייה להתבונן בתחום עיסוקם בהקשריו החברתיים 

 .']…[המורכבים 

 

 )ד"קל(קבוצת לשון דומיננטית 
לשוני של דפוסי -ל היערכויות הלשון ושל האופי הרבלאור הבנת טבעם החברתי ש

 ולאו דווקא לשון יחידה –טבעי בעינינו להסיק שקבוצת לשונות , הלשון בעולם המודרני

שבה /  ממלאת את תפקיד היסוד בתקשורת ובזהות לגבי היחיד ולגבי כלל החברה–

בוצת הלשונות ק'לשוניות דרך -יהיה על כן מועיל ויצרני לחקור את הרב. הוא נמצא

 .'הדומיננטית

היא קבוצת הלשונות החשובה ביותר ] ד"קל: להלן[' קבוצת לשונות דומיננטית'

לשונית ולספק את כל -המאפשרת בכללה לאדם לפעול בסביבה רב, לגביו של יחיד

 ).Aronin & Ó Laoire, 2004(צרכיו או צרכיה 

עשויה ' סטנדרטית'ד "קל. ד מורכבת בדרך כלל מלשונות שיש להן מעמד שונה"קל

/ ספרדית/  למשל אנגלית–שפה רשמית ושפת מיעוט , להיות מורכב משפה גלובלית

שפת מדינה ושפת , או שפה בינלאומית; בסקית בספרד/ספרדית/קטלנית או אנגלית

 .יוונית בשוודיה/שוודית/ אנגלית–מיעוט 

.  לישראלדוגמה לקבוצת לשונות כזאת אפשר למצוא גם בקרב המהגרים מרוסיה

עברית היא השפה , השפה החיונית ביותר להישרדותם בחברה המארחת היא רוסית

 שפת הטקסטים של הלימודים –ואנגלית , הרשמית של הארץ שהם באו לחיות בה

ואילו אנגלית היא , שפת המורשת שלהם', אתנית'עברית היא גם שפתם ה. האקדמיים

.  שאין הם שולטים בה עדיין בשלמותגם הלשון העשויה לשמש בשבילם תחליף לעברית

ד של  דוברי הרוסית שעלו לישראל כוללת את השפות "יכולים אנחנו להסיק שהקל

 .שעליהם להשתמש בהן כדי שחייהם יעלו יפה
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מוקד תשומת . אלא היא מאפיינת חברות שלמות, ד אינה רק עניינו של היחיד"קל

. לשונית-הזהות האישית הרבהלב בגישה המעמידה במרכז עניינה את היחיד היא 

עוסקת באוכלוסיות , המעמידה במרכז את המימד החברתי, ד"גישת הקל, לעומת זאת

את החלוקות החברתיות האלה ניתן למפות על פי . ד"שונות השותפות באותה קל

ההשתמעויות של . קבוצות אתניות וקהילות דתיות וחינוכיות, אזורים גאוגרפיים, ארצות

 למן החינוכיות והפוליטיות ועד –אלה עשויות לגעת בסוגיות מגוונות דים כ"חקירת קל

 .התרבותיות והכלכליות

היחיד עשוי לכולל לשונות נוספות , דים בתוך חברה ספציפית"מלבד השותפות בקל

, למשל, הרי יידיש, אם נתייחס לקבוצה הקודמת שהוזכרה כדוגמה. ד האישי שלו"בקל

ד של "ותו של יחיד זה או אחר אך לא חלק מן הקלעשויה להיות מרכיב בהגדרת זה

ד שלו או שלה אינן בהכרח בעלות "הלשונות שרכש פלוני מעבר לקל, מאידך. קהילתו

עולה לישראל עשוי להגיע מצויד בידיעת אוקראינית או , למשל. חשיבות מכרעת

לוני אדם פ, לחילופין. ביילורוסית או כל לשון אחרת מלשונות ברית המועצות לשעבר

ד  הוא "אך הקל. עשוי לדעת גרמנית או צרפתית כשפה זרה שנלמדה בבית הספר

 .המהווה את הגרעין הקשה של התקשורת שסביבה מתגבשות דרכי הישרדותו וזהותו

זוהי ישות שיש לה ; ד אינו סתם סכום הלשונות המרכיבות אותו"הקל, ועם זאת

שונה בהיבטים בלשניים , ק מקבוצהשהיא חל, כל לשון. אפיונים השונים מסכום חלקיה

הסיבות להבדל הן . לשוניות-בנסיבות חד' פועלת'וחברתיים מאותה לשון עצמה ה

גאוגרפיים , וכן קווי ייחוד פוליטיים, לשוניות ניתנות בעיקרן להבנה-השפעות בין

ד הכוללת "אפילו קל. ד מסוימת פועלות"וחברתיים של הסביבה שבה לשון מסוימת וקל

, תנו דעתכם]. בהשתנֹות ההקשר החברתי[שונות עשוי להיות שונה באופן בולט אותם ל

ד "טיב הקל.  ובארצות הברית–אנגלית באוקראינה /רוסית/ד אוקראינית"על הקל, למשל

. על אף השימוש באותה מערכת לשונות, הזאת אינו אחיד בסביבות השונות האלה

ובתפקידים ,  השליטה בכל אחתברמת, היחסי של כל שפה' משקל'ההבדלים יתגלו ב

האנגלית כשפה זרה הנלמדת בבית הספר הייתה , באוקראינה. המיועדים לכל אחת

בעיקר אמצעי להעשרת הבנת העולם של היחיד ולחיזוק מיומנויות הלשון והחשיבה 

ד בהרכב הנזכר משתמשים "בני אדם דוברי קל, ב של היום"בעוד בארה. הכלליות

, זוהי שפת הקריירה והבידור. בבית ובחברה,  לתקשורתבאנגלית כאמצעי עיקרי

ואילו אוקראינית תהפוך לדידם לשפת הבית ולכל היותר , השיחה בבנקים ובבתי החולים

 .לשפת הסביבה הקרובה

 
 ד"מורכבות המחקר של קל

כפרח בודד הנראה שונה כאשר הוא משולב בתוך זר של פרחים אחרים והיוצר אפקט 

מנקודת ראות בלשנית , כך הלשון היא שונה, שעמו הוא מזּווגמיוחד התלוי בפרח 
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ידוע יפה שלשונות מסגלות להן . לצד לשונות אחרות' מתבצעת'כאשר היא , וחברתית

-לשונית או רב- וכאשר הן נמצאות בסביבה דו-תכונות שונות כאשר הן מבודדות 

יה באיכות  כשם שהתפתחותו של פרח תלו–ואם להמשיך במטפורה הזאת . לשונית

כך התפתחותן ותחזוקן של לשונות תלויה בגורמים , המים והאור המסופקים לו, האדמה

 .מרובים

עמדו כבר על גורמים שונים התורמים לשוני של אותה שפה בתקופות שונות 

לשונות אחרות , מקום מגורים, גיל. בהיסטוריה  וכשהיא מדוברת בפי דוברים שונים

קשר עם ארץ , שך הזמן של השהייה בארץ החדשהמ, עמדות, שבשימוש בסביבה

 כל אלו נמנים עם הגורמים הפועלים על –שבה לשון זו היא הלשון הרשמית , המוצא

ד עשויה לאפשר לנו לנתח את הגורמים האלה "חקירת הקל. התעצבותה של השפה

 . ביתר דייקנות

חיי היומיום לשוניות במחקר וכן בסיטואציות של -אבן הנגף העיקרית בעיסוק ברב

 & Cenoz(נובעת מקיומם של מרכיבים מרובים המשפיעים על שימוש הלשון 

Genesee, 1998; Cenoz, Hufeisen, Jessner, 2001; Hoffmann, 2001b .(

ד פועלת כפריזמה הנותנת הזדמנות להתבונן ביתר דייקנות במספר "קל, כיחידת חקירה

 טובות יותר באופן משמעותי בדרך זו נוצרות הזדמנויות. גורמים רב יותר

ד מאפשרת לנו "קל. לשוניות-לסיסטמטיזציה ולטיפול בקשת רחבה של אוכלוסיות רב

ולקחת לתשומת לבנו את כל המרכיבים , להתבונן במציאות חברתית ולשונית נתונה

 .כפי שהם אכן מתגלים במציאות, זמני-באופן בו

מעניקה למתבונן יתרון ראייה שיטתית של השימוש המקביל בלשונות אחדות 

מעבר לעניין האקדמי שלנו בנושאים . בשרטוט ובתיעוד של השימוש בלשונות אלה

ד "מרגע שנעשינו בקיאים בקל. ישנן לסוג מחקר זה גם השתמעויות מעשיות, אלה

או , על צעדים פוליטיים, קל יותר להחליט על מהלכים חינוכיים רלוונטיים יותר, מסוימת

כל סיטואציה .  כלשהי העשויה להועיל לקבוצה חברתית כלשהילפעול בדרך אחרת

סוציולינגוויסטית כזאת או אחרת ניתנת לבחינה נכוחה יותר כאשר מתבוננים בה דרך 

ד נוצרת האפשרות לאסוף באופן מאורגן "באמצעות חקר הקל. ד"הפריזמה של קל

וסיות מרובות את הנתונים על לשונות מרובות המדוברות באוכל, בבנק אחד, ויעיל

 .בסיטואציות מרובות

כדי להפיק יתרון , לתכנן את הוראת קווי הדמיון של כל שלוש השפות, למשל, נוכל

אך רק מתוך . שהיא ִמטיבה של סיטואציה כזאת, )transfer(מן השימוש בהעברה 

ד מוחשית ניתן להחליט איזו לשון היא המתאימה ביותר "התבוננות בסיטואציית קל

ואיזו לשון , איזו לשון תהיה כלי הקיבול להעברה הזאת, שוואה הזאתלביסוס הה

קווי הדמיון וקווי השוני בין שלוש הלשונות מספקים . תתורגל יותר באותה תופעה

. רעיונות הסבר המשמשים כך בסיס להמלצות לגבי דרכי הפעולה הנזכרות לעיל
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סיבות ולצרכים במרב ההתאמה לנ, התוצאות המעשיות של הוראת הלשונות האלה

 .יושגו בזמן קצר יותר ובמאמץ מועט יותר, הממשיים

לשוניות עשויה להתגלות בהשפעתה בתחום הבינלאומי -חשיבות ִתחזוקה של הרב

לשוניים הם הפועלים בזירה -מאחר שבעיקר אנשים רב לשוניים וגופים רב, עצמו

רכזי בקביעת מחייב ומאתגר כאחד להכיר בתפקידה המ, לאור הכרה זו. העולמית

 .עתידנו כולנו

 
 מסקנות

והיא התלוותה , לשוניות היא תופעה אנושית דומיננטית בת זמננו-רב •

 .לשינויים בחברה מהעת האחרונה

בימינו קבוצת לשונות ולא לשון אחת ממלאת את תפקיד היסוד בתקשורת  •

 .אצל היחיד ובחברה כולה

 .לשוני הוא כאל נורמה-רבהיחס אל הדובר ה •

 ימינו בכללותה וכמוה הזהויות האינדיווידואליות ִהשתנו והן החברה בת •

 .'לשוניות-רבעידן ה'שונות עכשיו מאלו שהיו קיימות לפני 

לשונית -קבוצת הלשונות שבכללותה מאפשרת לאדם לפעול בסביבה רב •

ד "קל). קבוצת לשונות דומיננטית(ד "צרכיה קרויה קל/ולספק את כל צרכיו

אלא היא מאפיינת את החברה , של היחידאינה רק תופעה בעולמו 

ד היא מכשיר ליצירת זהות עצמית לאנשים המשתמשים "הקל. בכללותה

 .לשוניים הן למחקר והן לצרכים מעשיים-בה בהקשרים רב

לשוניות ובאי התייחסות למכלול הצרכים -באי הכרה בבואו של עידן של רב •

אנחנו , שוניותל-תוך צמצום עצמנו לתופעת הדו, לשונית-של חברה רב

מעוותים את המציאות ומתייחסים לאירועים ותופעות שאינם קיימים עוד או 

 .שעבר זמנם
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